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هـش1041سالاسداعالناتثبتاسنادوعالیمتجارتیماه
(1041)نمبرسېپرلهپ40/1/1000  

 

  کمپنی
(Haqiqat International Ltd 

 .(بودهواقع)شهرنو،مرکزهرات
   میخواهدعالمتزیررا

 
کهکمپیوترووسایلمربـو بـه

( شاملطبقه اسـفااده9کمپیوتر )
صورتمیگیـردتوسـععبـدا 
صادقیوکیلکمپنیمفذکرهبهثبت
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو

اعفراض زمینه در داشفهحقوقیکه
الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند

ریاسـتروزکاریبه41مدت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .مراجعهنمایندفکری
  کمپنی

(Haqiqat International Ltd) 
(هرات-)شهرنو،مرکزهراتواقع
  میخواهدعالمتزیرراودهــب

 

هـایبرقـی،نراتورکهشـاملج 
جنراتور بـرای برقی اوقـاتهای

اضطراری،ماشینهاغیرازماشین
ایعزمینیاسـفاادههایکهدروس

پهامهایبرقوپنراتورمیشود،ج
(اسـفااده7کهشاملاینطبقـه)

صورتمیگیـردتوسـععبـدا 
صادقیوکیلکمپنیمفذکرهبهثبت
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه

میفوان الـیباشند نشر تاریخ از ند
ریاسـتروزکاریبه41مدت

ــ مرکـــزیوتعمــومیثبـ
 .هنمایندجعمرامالکیتهایفکری

14901طبقاظهارنامـهشـماره
دففرثبـت1/9/1044مؤرخ به

 مرکـزیدررابطـهبـهعالمـه
(Pantum)  

 



 جريده يرسم
 

4
 

 

 

 

 

 

(1041)نمبرسېپرلهپ 40/1/1000  

در11410ثبتشدهبهشـماره 
(ازآناسفااده11-9-4طبقات)

خوا مفقاضی میگردد انتقال هـان
پنیعالمتمذکورازکم

(ZHUHAI SEINE 
TECHNOLOGY CO. LTD)  

  بهکمپنی
(ZhuhaiPantum 
Electronics Co. LTd.)  

واقع  
(Mid Area A, 3/F, Building 
01, No. 3883 Zhuhai 
Avenue, Zhuhai, 
Guangdong, P.R. China  

کیلکمپنیتوسععزیزا صادقیو
.مفذکرهشدهاست  
19199طبقاظهارنامـهشـماره

دففرثبـت41/1/1041مؤرخ به
بهعالمت طهــرابدر یمرکز

HERTZ EQUIPMENT 
RENTAL)  

 

کـه11110ثبتشدهبهشماره
(ازآناسـفااده17-7درطبقات)

.رددگمی
کمپنی

 (HERTZ SYSTEM  INC.) 
 یازخواهانتغیرآدرسکمپن

(225 Brae Boulevard, Park 
Ridge, New Jersey 07656, 
USA) 
 به                                        
(8501 Williams Road, 
Estero, Florida 33928, 
United States of America)  
توسععزیزا صادقیوکیلکمپنی

 .مفذکرهشدهاست
19194طبقاظهارنامـهشـماره

دففرثبت41/41/1041مؤرخ به
هبـهـــزیدررابطـــمرک

 (HERTZ)عالمت
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(1041)نمبرسېپرلهپ 40/1/1000  

کـه11111ثبتشدهبهشماره
(ازآناسـفااده17-7درطبقات)

ــمی ــیگ  HERTZ) رددکمپن
SYSTEM, INC.) ــان خواه
 Brae 225)تغیرآدرسکمپنیاز

Boulevard, Park Ridge, 
New Jersey 07656, USA)  

 ,Williams Road 8501)بـه
Estero, Florida 33928, 
United States of America) 
توسععزیزا صادقیوکیلکمپنی

 .مفذکرهشدهاست
19197طبقاظهارنامـهشـماره

بهدففرثبـت41/1/1041مؤرخ
مرکزیدررابطهبهعالمت

(HERTZ in parallelogram 
in rectangle)  

 

 شماره به درک4141ثبتشده ه
ـ(ازآناسفاادهمی11)بقهط رددگ

کمپنی
 (HERTZ SYSTEM, INC.) 

خواهانتغیرآدرسکمپنیاز  
)225 Brae Boulevard, Park 
Ridge, New Jersey 07656, 
USA)  

به  
) 8501 Williams Road, 

Estero, Florida 33928, 
United States of America) 

عزیزا صادقیوکیلکمپنیتوسع
.مفذکرهشده  

19191طبقاظهارنامـهشـماره
بــه41/1/1041ؤرخـــــم

طهبـهــدففرثبتمرکزیدرراب
(HERTZ)عالمت
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(1041)نمبرسېپرلهپ 40/1/1000  

ـ44ثبتشدهبهشـماره هدرک
رددگازآناسفاادهمی (11) طبقات
 کمپنی

 (HERTZ SYSTEM, INC.)  
 آدرسکمپنیازخواهانتغیر

) 225 Brae Boulevard, 
Park Ridge, New Jersey  
07656, USA)  

به  
(8501 Williams Road, 
Estero, Florida 33928, 
United States of America)  
توسععزیزا صادقیوکیلکمپنی

 .مفذکرهشدهاست
 Q-(HIGH        کمپنــی

PHARMACEUTICALS.)  
 واقع

  (B-64, KDA Scheme-1, 
Karsaz Road, Karachi- 
Pakistan.)   

 بودهمیخواهدعالمتزیررا

 

(اسـفااده1کهازآندرطبقـه)
عزیـزا  توسـع میگیرد صورت
صادقیوکیلکمپنیمفذکرهبهثبت
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه

الـیباشن نشر تاریخ از میفوانند د
ریاسـتروزکاریبـه41مدت

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 .مراجعهنمایندفکری
کمپنی

 (HIGH-Q 
PHARMACEUTICALS.)  

واقع
 (B-64, KDA Scheme-1, 
Karsaz Road, Karachi-
Pakistan.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
(اسـفااده1کهازآندرطبقـه)

عزیـزا ص توسـع میگیرد ورت
صادقیوکیلکمپنیمفذکرهبهثبت
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
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(1041)نمبرسېپرلهپ 40/1/1000  

اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه
الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند

ریاسـتروزکاریبـه41مدت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .مراجعهنمایندفکری
  کمپنی

 (HIGH-Q  
PHARMACEUTICALS(      

 واقع
  (B-64, KDA Scheme-1, 
Karsaz Road, Karachi-
Pakistan.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
(اسـفااده1کهازآندرطبقـه)

عزیـزا  توسـع میگیرد صورت
صادقیوکیلکمپنیمفذکرهبهثبت
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه

 از میفوانند الـیباشند نشر تاریخ

ریاسـتروزکاریبـه41مدت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .مراجعهنمایندفکری
  کمپنی

(HIGH-Q  
PHARMACEUTICALS(      

 واقع
  (B-64, KDA Scheme-1, 
Karsaz Road, Karachi-
Pakistan.)  
 بودهمیخواهـدعالمـتزیـررا

 
(اسـفااده1کهازآندرطبقـه)
ت میگیرد عزیـزا صورت وسـع

صادقیوکیلکمپنیمفذکرهبهثبت
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه
الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند

ریاسـتروزکاریبـه41مدت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .مراجعهنمایندفکری
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(1041)نمبرسېپرلهپ 40/1/1000  

  کمپنی
 (HIGH-Q  
PHARMACEUTICALS(      

 واقع
  (B-64, KDA Scheme-1, 
Karsaz Road, Karachi-
Pakistan.)  

بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
(اسـفااده1کهازآندرطبقـه)

عزیـزا  توسـع میگیرد صورت
بـه کمپنیمفذکره  صادقیوکیل
ثبتبرساند.هرگاهاشخاصحقیقی
وحقوقیکهدرزمینـهاعفـراض
تـاریخ از میفواننـد باشند داشفه

روزکاریبـه41الیمدتنشر
ـربـتمثریاستعمومی زیوک

فکـری هـای مراجعـهمالکیت
.نمایند

 
کمپنی

 (Foshan Haitian 
Flavouring & Food Co., 
Ltd.)  

واقع
 (NO. 16, WEN SHA ROAD 
FOSHAN CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, 
CHINA.)  

  بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
سـفااده(ا49کهازآندرطبقه)

عزیـزا  توسـع میگیرد صورت
صادقیوکیلکمپنیمفذکرهبهثبت
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه
الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند

ریاسـتروزکاریبـه41مدت
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(1041)نمبرسېپرلهپ 40/1/1000  

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 .مراجعهنمایندفکری
کمپنی

 (Shanghai Ramentalk E-
Commerce Co., Ltd.)  

واقع
  (Room 2153, Building No. 
2, Zixing Road No. 588, 
Minhang District, 
Shanghai, China.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
(اسـفااده14کهازآندرطبقه) 

عزیـزا  توسـع میگیرد صورت
صادقیوکیلکمپنیمفذکرهبهثبت

قـیوبرساند.هرگاهاشخاصحقی
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه
الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند

 ریاسـتروزکاریبـه41مدت

م ثبت ومالکیـتـعمومی رکزی
 .مراجعهنمایندهایفکری
کمپنی

 (Shanghai Ramentalk E-
Commerce Co., Ltd.)  

واقع
  (Room 2153, Building No. 
2, Zixing Road No. 588, 
Minhang District, 
Shanghai, China.)   

 بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
(اسـفااده11کهازآندرطبقه)

عزیـزا  توسـع میگیرد صورت
صادقیوکیلکمپنیمفذکرهبهثبت
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه
الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند

ریاسـتروزکاریبـه41مدت
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(1041)نمبرسېپرلهپ 40/1/1000  

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 .مراجعهنمایندفکری
کمپنی

 (INNER MONGOLIA 
MENGNIU DAIRY (GROUP) 
COMPANY LIMITED.)  

واقع
  (SHENGLE ECONOMIC 
ZONE, HELINGEER 
COUNTY, HUHHOT, 
INNER MONGOLIA, 
CHINA)  

  بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
ه(اسـفااد14کهازآندرطبقه)

عزیـزا  توسـع میگیرد صورت
 صادقیوکیـلکمپنـیمفـذکره
بهثبتبرساند.هرگـاهاشـخاص
حقیقیوحقـوقیکـهدرزمینـه
از میفواننـد باشند اعفراضداشفه

روزکاری41تاریخنشرالیمدت
ـرتمثبیریاستعمومبه زیوک

فکـری هـای  مراجعـهمالکیت
 .نمایند
کمپنی

 (INNER MONGOLIA 
MENGNIU DAIRY (GROUP) 
COMPANY LIMITED.)  

واقع
  (SHENGLE ECONOMIC 
ZONE, HELINGEER 
COUNTY, HUHHOT, 
INNER MONGOLIA, 
CHINA)  

بودهمیخواهدعالمتزیررا   

 
(اسـفااده11کهازآندرطبقه)

عزیـزا  توسـع میگیرد صورت
صادقیوکیلکمپنیمفذکرهبهثبت

حقیقـیوبرساند.هرگاهاشخاص
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه



 جريده يرسم
 

9
 

 

 

 

 

 

(1041)نمبرسېپرلهپ 40/1/1000  

الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند
ریاسـتروزکاریبـه41مدت

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 .مراجعهنمایندفکری
کمپنی

 (INNER MONGOLIA 
MENGNIU DAIRY (GROUP) 
COMPANY LIMITED.)  

واقع
  (SHENGLE ECONOMIC 
ZONE, HELINGEER 
COUNTY, HUHHOT, 
INNER MONGOLIA, 
CHINA)  

بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
(اسـفااده14کهازآندرطبقه)

عزیـزا  توسـع میگیرد صورت
صادقیوکیلکمپنیمفذکرهبهثبت
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه

الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند
ریاسـتبـهروزکاری41مدت

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 .مراجعهنمایندفکری
کمپنی

 (INNER MONGOLIA 
MENGNIU DAIRY (GROUP) 
COMPANY LIMITED.)  

واقع
  (SHENGLE ECONOMIC 
ZONE, HELINGEER 
COUNTY, HUHHOT, 
INNER MONGOLIA, 
CHINA)  
 بودهمیخواهـدعالمـتزیـررا

 
ااده(اسـف49کهازآندرطبقه) 

عزیـزا  توسـع میگیرد صورت
صادقیوکیلکمپنیمفذکرهبهثبت
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه
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(1041)نمبرسېپرلهپ 40/1/1000  

الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند
ریاسـتروزکاریبـه41مدت

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 .مراجعهنمایندفکری
کمپنی

 (INNER MONGOLIA 
MENGNIU DAIRY (GROUP) 
COMPANY LIMITED.)  

واقع
  (SHENGLE ECONOMIC 
ZONE, HELINGEER 
COUNTY, HUHHOT, 
INNER MONGOLIA, 
CHINA)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
(اسـفااده1کهازآندرطبقـه)

عزیـزا  توسـع میگیرد صورت
صادقیوکیلکمپنیمفذکرهبهثبت
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه

الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند
ریاسـتروزکاریبـه41مدت

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 .مراجعهنمایندفکری
کمپنی

 (MR. JETHARAM 
NEMARAM GEHLOT.)  

واقع
  (FLAT NO. 101, 
HIRAWADI ROAD, 
SARASWATI NAGAR, 
NASHIK, PIN- 422003. 
STATE - MAHARASHTRA, 
COUNTRY - INDIA.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
(اسـفااده1کهازآندرطبقـه)

عزیـزا  توسـع میگیرد صورت
صادقیوکیلکمپنیمفذکرهبهثبت
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه
 باشــندمیفواننــدازتــاریخ
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یبـهروزکار41نشرالیمدت
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

فکـری هـای  مراجعـهمالکیت
 .نمایند
کمپنی

 (MR. JETHARAM 
NEMARAM GEHLOT.)  

واقع
  (FLAT NO. 101, 
HIRAWADI ROAD, 
SARASWATI NAGAR, 
NASHIK, PIN- 422003. 
STATE - MAHARASHTRA, 
COUNTRY - INDIA.)  

 بودهمیخواهـدعالمـتزیـررا

 
(اسـفااده1بقـه)کهازآندرط

عزیـزا  توسـع میگیرد صورت
صادقیوکیلکمپنیمفذکرهبهثبت
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه
 باشــندمیفواننــدازتــاریخ

روزکاریبـه41نشرالیمدت
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

فکـری هـای  مراجعـهمالکیت
 .نمایند
کمپنی

 (MR. JETHARAM 
NEMARAM GEHLOT.)  

واقع
  (FLAT NO. 101, 
HIRAWADI ROAD, 
SARASWATI NAGAR, 
NASHIK, PIN- 422003. 
STATE - MAHARASHTRA, 
COUNTRY - INDIA.)  

 بودهمیخواهـدعالمـتزیـررا

 
(اسـفااده1کهازآندرطبقـه)

عزیـزا  توسـع میگیرد صورت
صادقیوکیلکمپنیمفذکرهبهثبت

ند.هرگاهاشخاصحقیقـیوبرسا
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه
الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند

ریاسـتروزکاریبـه41مدت
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عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 .مراجعهنمایندفکری
 کمپنی

 (Hiroshi TAKAMI.)  
 واقع

(# 3-12,3201, Roppongi 
6-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan.)  

  میخواهدعالمتزیررابوده

 
(اسـفااده9کهازآندرطبقـه)

عزیـزا  توسـع میگیرد صورت
صادقیوکیلکمپنیمفذکرهبهثبت
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه
الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند

ریاسـتروزکاریبـه41مدت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .مراجعهنمایندریفک

 کمپنی
 (Hiroshi TAKAMI.)  

 واقع
(# 3-12,3201, Roppongi 
6-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
(اسـفااده1کهازآندرطبقـه)

عزیـزا  توسـع میگیرد صورت
صادقیوکیلکمپنیمفذکرهبهثبت
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو

اعفراضداشفهحقوقیک زمینه در ه
الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند

ریاسـتروزکاریبـه41مدت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .مراجعهنمایندفکری
 کمپنی

 (Hiroshi TAKAMI.)  
 واقع
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(# 3-12,3201, Roppongi 
6-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan.)  
 بودهمیخواهـدعالمـتزیـررا

 
(اسـفااده00درطبقه)کهازآن

عزیـزا  توسـع میگیرد صورت
صادقیوکیلکمپنیمفذکرهبهثبت
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه
الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند

ریاسـتروزکاریبـه41مدت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .مراجعهنمایندفکری
 کمپنی

 (Hiroshi TAKAMI.)  
 واقع

(# 3-12,3201, Roppongi 
6-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا

 

(اسـفااده1کهازآندرطبقـه) 
عزیـزا  توسـع میگیرد صورت
صادقیوکیلکمپنیمفذکرهبهثبت
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه

 الـیباشند نشر تاریخ از میفوانند
ریاسـتروزکاریبـه41مدت

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 .مراجعهنمایندفکری
 کمپنی

 (Hiroshi TAKAMI.)  
 واقع

(# 3-12,3201, Roppongi 
6-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
(اسـفااده11کهازآندرطبقه) 

میگ عزیـزا صورت توسـع یرد
صادقیوکیلکمپنیمفذکرهبهثبت
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه
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الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند
ریاسـتروزکاریبـه41مدت

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 .مراجعهنمایندفکری
 کمپنی

 (Hiroshi TAKAMI.)  
 واقع

(# 3-12,3201, Roppongi 
6-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
(اسـفااده14کهازآندرطبقه)

عزیـزا  توسـع میگیرد صورت
صادقیوکیلکمپنیمفذکرهبهثبت
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه
الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند

ریاسـتروزکاریبـه41مدت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .مراجعهنمایندفکری

19140طبقاظهارنامـهشـماره
دففرثبت41/11/1044مؤرخ به
ـــم عالم به رابطه در ترکزی

 (THEPUMP)

 
در0741ثبتشدهبـهشـماره

ــات) (ازآن44-41-14طبقـ
خواهـان مفقاضی میگردد اسفااده

ورازکمپنیانفقالعالمتمذک
(REEBOK  INTERNATIONAL 
LTD 

 بهکمپنی (
 (Reebok International 
Limited.)  

 واقع
(4th floor, 11-12 Pall Mall, 
London SW1Y 5LU,   
United Kingdom,) 
توسععزیزا صادقیوکیلکمپنی

 .مفذکرهشدهاست
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 کمپنی
 (MATCO FOODS LIMITED. 

 واقع
  (B-1/A, S.I.T.E. Phase 1, 
Supser Highway Industrial 
Area, Karachi, Pakistan.) 

  بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
(اسـفااده14کهازآندرطبقه)

عزیـزا  توسـع میگیرد صورت
صادقیوکیلکمپنیمفذکرهبهثبت
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه

تاریخ از میفوانند الـیباشند نشر
ریاسـتروزکاریبـه41مدت

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 .مراجعهنمایندفکری
 کمپنی

 (A.Rahim foods (Pvt) 
limited.)  

 واقع

(39-Industrial Estate, 
Quaid-e-Azam Town, 
Lahore, Pakistan.)  

  بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
(اسـفااده49کهازآندرطبقه)

میگی عزیـزا صورت توسـع رد
صادقیوکیلکمپنیمفذکرهبهثبت
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه
الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند

ریاسـتروزکاریبـه41مدت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .مراجعهنمایندفکری
 کمپنی

 (A.Rahim foods (Pvt) 
limited.)  

 واقع
(39-Industrial Estate, 
Quaid-e-Azam Town, 
Lahore, Pakistan.)  
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  بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
(اسـفااده14کهازآندرطبقه) 

عزیـزا  توسـع میگیرد صورت
صادقیوکیلکمپنیمفذکرهبهثبت
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه

از میفوانند الـیباشند نشر تاریخ
ریاسـتروزکاریبـه41مدت

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 .مراجعهنمایندفکری
 کمپنی

 (HUAFON GROUP CO., 
LTD.)  

 واقع
  (No.1688, Kaifaqu Road, 
Ruian Economic 
Development Zone, 
Zhejiang, China.)  

  بودهمیخواهدعالمتزیررا

 

ـ1کهازآندرطبقـه) فااده(اس
عزیـزا  توسـع میگیرد صورت
صادقیوکیلکمپنیمفذکرهبهثبت
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه
الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند

ریاسـتروزکاریبـه41مدت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .مراجعهنمایندفکری
 کمپنی

 (ZHEJIANG ZOJE SEWING 
TECHNOLOGY CO, LTD.) 

 واقع
 (NO.198, XINGGANG 
EAST ROAD, DAMAIYU 
STREET, YUHUAN, 
ZHEJIANG, CHINA)  

  بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
(اسـفااده7کهازآندرطبقـه) 

عزیـزا  توسـع میگیرد صورت
صادقیوکیلکمپنیمفذکرهبهثبت
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برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
زم در اعفراضداشفهحقوقیکه ینه

الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند
ــدت ــه41م ــاریب  روزک

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
فکـری هـای  مراجعـهمالکیت

 .نمایند
 کمپنی

(CILAG GMBH   
 INTERNATIONAL.)  

 واقع
  (Gubelstrasse 34 CH 
6300, Zug, Switzerland)  

  بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
(اسـفااده1درطبقـه)کهازآن

عزیـزا  توسـع میگیرد صورت
صادقیوکیلکمپنیمفذکرهبهثبت
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه
الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند

 ریاسـتروزکاریبه41مدت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .مراجعهنمایندفکری
14111شمارهطبقاظهارنامه

دففرثبتبه14/1/1044مؤرخ
 تمرکزیدررابطهبهعالم

(LOTTE)  

 
قهدرطب4411ثبتشدهبهشماره

ــردد14) ــفاادهمیگ (ازآناس
عالمـتانتقال مفقاضیخواهـان
 (Lotte Co., Ltd)مذکورازکمپنی

 LOTTE HOLDING) بهکمپنی
CO., LTD.) 

واقع
)20-1, Nishi-Shinjuku 3-
chome, Shinjuku-ku, 
Tokyo, Japan) 
توسعمحمدعلینیـازیوکیـل

 .استکمپنیمفذکرهشده
19104طبقاظهارنامـهشـماره

دففرثبت41/14/1044مؤرخ به
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ـزیدررابـرکــم طهبـهــ
  (EVYAP)عالمت

 
کـه14114ثبتشدهبهشماره

طبق در می1)ه آناسفااده رددگ(از
کمپنی

 (EVYAP SABUN YAG 
GLISERIN SANAYI WE 
TICARET ANONIM 
SIRKITI.)  

خواهانتغیرآدرسکمپنیاز  
(Ayazaga Cendere Yolu 10 
80670 Levent, Istanbul, 
Turkey)  

به
 ( Istanbul Deri Organize 
Sanayi Bolgesi Guderi 
Caddesi,)  
توسعمحمدعلینیـازیوکیـل

 .کمپنیمفذکرهشدهاست
19114شـمارهطبقاظهارنامـه

دففرثبت41/14/1044مؤرخ به

طهبــهــــزیدررابــــمرک
  (ARKO)عالمت

 
کهدر1441تشدهبهشمارهثب
ـ(ازآناسـفاادهمی1)قهطب رددگ

کمپنی
 (EVYAP SABUN YAG 
GLISERIN SANAYI WE 
TICARET ANONIM 
SIRKITI.)  

خواهانتغیرآدرسکمپنیاز  
(Ayazaga Cendere Yolu 10 
80670 Levent, Istanbul, 
Turkey)  

به
 ( Istanbul Deri Organize 
Sanayi Bolgesi Guderi 
Caddesi,)  
توسعمحمدعلینیـازیوکیـل

 .کمپنیمفذکرهشدهاست
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19111طبقاظهارنامـهشـماره
دففرثبت41/14/1044مؤرخ به

  (FAX)مرکزیدررابطهبهعالمت

 
هدرک1447تشدهبهشمارهثب
ـ(ازآناسـفاادهمی1)هطبق رددگ

کمپنی
 (EVYAP SABUN YAG 
GLISERIN SANAYI WE 
TICARET ANONIM 
SIRKITI.)  

خواهانتغیرآدرسکمپنیاز  
(Ayazaga Cendere Yolu 10 
80670 Levent, Istanbul, 
Turkey)  

به
 ( Istanbul Deri Organize 
Sanayi Bolgesi Guderi 
Caddesi,)  
توسعمحمدعلینیـازیوکیـل

 .کمپنیمفذکرهشدهاست

19109طبقاظهارنامـهشـماره
بـهدففـر41/14/1044مؤرخ

ثبتمرکزیدررابطهبهعالمت
(EVY LADY)  


41191ثبتشدهبهشماره

ــهد ــات)ک (11-1-1رطبق
رددگــــازآناســــفاادهمی

کمپنی
 (EVYAP SABUN YAG 
GLISERIN SANAYI WE 
TICARET ANONIM 
SIRKITI.)  

خواهانتغیرآدرسکمپنیاز  
(Ayazaga Cendere Yolu 10 
80670 Levent, Istanbul, 
Turkey)  

به
 ( Istanbul Deri Organize 
Sanayi Bolgesi Guderi 
Caddesi,)  
توسعمحمدعلینیـازیوکیـل

.کمپنیمفذکرهشدهاست
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19111طبقاظهارنامـهشـماره
دففرثبت41/14/1044مؤرخ به

  (AVA)مرکزیدررابطهبهعالمت

کهدر1411ثبتشدهبهشماره
ـ(ازآناسـفاادهمی1)هبقط رددگ

کمپنی
 (EVYAP SABUN YAG 
GLISERIN SANAYI WE 
TICARET ANONIM 
SIRKITI.)  

خواهانتغیرآدرسکمپنیاز  
(Ayazaga Cendere Yolu 10 
80670 Levent, Istanbul, 
Turkey)  

به
 ( Istanbul Deri Organize 
Sanayi Bolgesi Guderi 
Caddesi,)  
توسعمحمدعلینیـازیوکیـل

 .کمپنیمفذکرهشدهاست
19110طبقاظهارنامـهشـماره

دففرثبت41/14/1044مؤرخ به

طهبـهـــزیدررابـــمرک
  (DURU)عالمت

 
کهدر1449تشدهبهشمارهثب
ـاسـفاادهمی(ازآن1)هطبق رددگ

کمپنی
 (EVYAP SABUN YAG 
GLISERIN SANAYI WE 
TICARET ANONIM 
SIRKITI.)  

خواهانتغیرآدرسکمپنیاز  
(Ayazaga Cendere Yolu 10 
80670 Levent, Istanbul, 
Turkey) به ( Istanbul Deri 
Organize Sanayi Bolgesi 
Guderi Caddesi,)  

وکیـلتوسعمحمدعلینیـازی
 .استکمپنیمفذکرهشده

19111طبقاظهارنامـهشـماره
دففرثبت41/14/1044مؤرخ به
طهبــهــــزیدررابــــمرک

  (SANINO)عالمت
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کهدر1414بتشدهبهشمارهث
ـ(ازآناسـفاادهمی1)قهطب رددگ

کمپنی
 (EVYAP SABUN YAG 
GLISERIN SANAYI WE 
TICARET ANONIM 
SIRKITI.)  

یرآدرسکمپنیازخواهانتغ  
(Ayazaga Cendere Yolu 10 
80670 Levent, Istanbul, 
Turkey) به ( Istanbul Deri 
Organize Sanayi Bolgesi 
Guderi Caddesi,)  
توسعمحمدعلینیـازیوکیـل

 .کمپنیمفذکرهشدهاست
14114طبقاظهارنامـهشـماره

بهدففرثبـت11/4/1044مؤرخ
ـ  هبـهعالمـهمرکـزیدررابط

(SOLOSTAR) 

 

هدرطبق1014ثبتشدهبهشماره
(ازآناسفاادهمیگرددمفقاضی1)

مـذکور عالمـت انفقال خواهان
بهکمپنی (H GmbH)ازکمپنی

 (Sanofi-Aventis 
Deutschland GmbH.)  

واقع  
(Bruningstrasse 50 65926 
Frankfurt am Main 
Germany) 
توسعمحمدعلینیـازیوکیـل

.مفذکرهشدهاستکمپنی
کمپنی

 (Aseman Bahram Alishah 
Company,.)  

واقع
 (Infront of health centre, 
Alishah town, Shabestar, 
East Azerbaijan, Iran)  

  بودهمیخواهدعالمتزیررا
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ه(اسـفااد14کهازآندرطبقه)
صورتمیگیردتوسعمحمدعلـی
ثبت به نیازیوکیلکمپنیمفذکره
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه
الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند

ریاسـتروزکاریبـه41مدت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .مراجعهنمایندفکری
کمپنی

 (YAMAHA HATSUDOKI 
KABUSHIKI KAISHA.)  

واقع
(2500 Shingai, Iwata-shi, 

Shizuoka-ken, Japan) بوده
  میخواهدعالمتزیررا

 

(اسـفااده14کهازآندرطبقه)
صورتمیگیردتوسعمحمدعلـی
ثبت به نیازیوکیلکمپنیمفذکره
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه

میفوانند الـیباشند نشر تاریخ از
ریاسـتروزکاریبـه41مدت

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 .مراجعهنمایندفکری
 کمپنی

 (Mahd Kala Company.) 
 واقع

  (Gole Sorkh St, Phase 
One, Imamzadeh Abdullah 
Industrial District, Amol, 
Iran.)  

  بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
(اسـفااده14کهازآندرطبقه)

صورتمیگیردتوسعمحمدعلـی
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ثبت به نیازیوکیلکمپنیمفذکره
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه
الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند

ریاسـتروزکاریبـه41مدت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .مراجعهنمایندفکری
 کمپنی

 (MASTERCARD 
 INTERNATIONAL 
Incorporated.)  

                   واقع
(2000 Purchase Street 
Purchase, New York, N.Y. 
10577-2509 U.S.A)  

بودهمیخواهدعالمتزیررا    

 
(اسـفااده9کهازآندرطبقـه)

صورتمیگیردتوسعمحمدعلـی

ثبت به نیازیوکیلکمپنیمفذکره
ـ یوبرساند.هرگاهاشخاصحقیق

اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه
الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند

ریاسـتروزکاریبـه41مدت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .مراجعهنمایندفکری
 کمپنی

(MASTERCARD 
INTERNATIONAL 
Incorporated.)  

 واقع
) 2000 Purchase Street 

Purchase, New York, N.Y. 
10577-2509 U.S.A)  
عالمـتزیـررا میخواهـد بوده

  
(اسـفااده11کهازآندرطبقه)

صورتمیگیردتوسعمحمدعلـی
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ثبت به نیازیوکیلکمپنیمفذکره
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه
الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند

ریاسـتروزکاریبـه41مدت
بتمرکزیومالکیتهایعمومیث
 .مراجعهنمایندفکری
 کمپنی

 (MASTERCARD 
 INTERNATIONAL 
Incorporated.)  

                   واقع
(2000 Purchase Street 
Purchase, New York, N.Y. 
10577-2509 U.S.A)  

عالمـتزیـرر میخواهـد بوده


(اسـفااده11کهازآندرطبقه)

حمدعلـیصورتمیگیردتوسعم
ثبت به نیازیوکیلکمپنیمفذکره

برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه
الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند

ریاسـتروزکاریبـه41مدت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .مراجعهنمایندفکری
 کمپنی

 (MASTERCARD 
 INTERNATIONAL 
Incorporated.)  

قعوا                    
(2000 Purchase Street 
Purchase, New York, N.Y. 
10577-2509 U.S.A)  

 ابودهمیخواهدعالمتزیرر

 
(اسـفااده9کهازآندرطبقـه)

صورتمیگیردتوسعمحمدعلـی
ثبت به نیازیوکیلکمپنیمفذکره
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
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اعفراضد زمینه در اشفهحقوقیکه
الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند

ریاسـتروزکاریبـه41مدت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .مراجعهنمایندفکری
 کمپنی

 (MASTERCARD 
 INTERNATIONAL 
Incorporated.)  

                   واقع
(2000 Purchase Street 
Purchase, New York, N.Y. 
10577-2509 U.S.A)  

امیخواهـدعالمـتزیـرربوده

 
(اسـفااده04کهازآندرطبقه)

صورتمیگیردتوسعمحمدعلـی
ثبت به نیازیوکیلکمپنیمفذکره

برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه
الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند

ریاسـتروزکاریبـه41مدت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .مراجعهنمایندریفک
 کمپنی

 (MASTERCARD 
 INTERNATIONAL 
Incorporated.)  

                   واقع
(2000 Purchase Street 
Purchase, New York, N.Y. 
10577-2509 U.S.A)  

 ابودهمیخواهدعالمتزیرر

 
(اسـفااده11کهازآندرطبقه)

صورتمیگیردتوسعمحمدعلـی
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ثبتنیازیوکیلکمپ به نیمفذکره
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه
الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند

ریاسـتروزکاریبـه41مدت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .مراجعهنمایندفکری
 کمپنی

 (MASTERCARD 
 INTERNATIONAL 
Incorporated.)  

                   واقع
(2000 Purchase Street 
Purchase, New York, N.Y. 
10577-2509 U.S.A)  

   زیررابودهمیخواهدعالمتزیرر

 
(اسـفااده14کهازآندرطبقه)

صورتمیگیردتوسعمحمدعلـی

ثبت به نیازیوکیلکمپنیمفذکره
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه

میفو الـیباشند نشر تاریخ از انند
ریاسـتروزکاریبـه41مدت

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 .مراجعهنمایندفکری
کمپنی

 (COLGATE- 
PALMOLIVE COMPANY.) 

واقع
(300 Park  Avenue, 10th 
Floor. New york, N.Y. 
10022, USA)  

   بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
(اسـفااده1بقـه)کهازآندرط

صورتمیگیردتوسعمحمدعلـی
ثبت به نیازیوکیلکمپنیمفذکره
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه
الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند
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ریاسـتروزکاریبـه41مدت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .مراجعهنمایندفکری
 کمپنی

 (HILTON PHARMA (PVT) 
LTD)  

 واقع
 (Room No 801 Floor 
Progressive Plaza, 
Beaumont Road Karachi, 
Pakistan)  

  بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهازآندربخشاجناسشـامل

(اسفاادهصورتمیگیـرد1طبقه)
توسعمحمدخالدحمیدیوکیـل
بهثبـتبرسـاند. کمپنیمفذکره

قوقیکههرگاهاشخاصحقیقیوح
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

به میثبتریاستعموروزکاری

مالکیـتهـایفکـریمرکزیو
 .مراجعهنمایند

 کمپنی
 (HILTON PHARMA (PVT) 
LTD)  

 واقع
 (Room No 801 Floor 
Progressive Plaza, 
Beaumont Road Karachi, 
Pakistan)  

 واهدعالمتزیررابودهمیخ

 
کهازآندربخشاجناسشـامل 

(اسفاادهصورتمیگیـرد1طبقه)
توسعمحمدخالدحمیدیوکیـل
بهثبـتبرسـاند. کمپنیمفذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

به ریاستعمومیثبتروزکاری
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مالکیتهـایفکـریمرکز یو
 .مراجعهنمایند

 کمپنی
 (HILTON PHARMA (PVT) 
LTD)  

 واقع
 (Room No 801 Floor 
Progressive Plaza, 
Beaumont Road Karachi, 
Pakistan)  

  بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهازآندربخشاجناسشـامل 

(اسفاادهصورتمیگیـرد1طبقه)
کیـلتوسعمحمدخالدحمیدیو

بهثبـتبرسـاند. کمپنیمفذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

به ریاستعمومیثبتروزکاری

مالکیتهـایفکـری مرکزیو
 .مراجعهنمایند

 کمپنی
 (HILTON PHARMA (PVT) 
LTD)  

 واقع
 (Room No 801 Floor 
Progressive Plaza, 
Beaumont Road Karachi, 
Pakistan)  

  بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهازآندربخشاجناسشـامل

(اسفاادهصورتمیگیـرد1طبقه)
توسعمحمدخالدحمیدیوکیـل
بهثبـتبرسـاند. کمپنیمفذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در

41تاریخنشرالیمدتمیفواننداز
به ریاستعمومیثبتروزکاری
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مالکیتهـایفکـری مرکزیو
 .مراجعهنمایند

 کمپنی
 (HILTON PHARMA (PVT) 
LTD)  

 واقع
 (Room No 801 Floor 
Progressive Plaza, 
Beaumont Road Karachi, 
Pakistan)  

  بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
لکهازآندربخشاجناسشـام

(اسفاادهصورتمیگیـرد1طبقه)
توسعمحمدخالدحمیدیوکیـل
بهثبـتبرسـاند. کمپنیمفذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
ــی ــاریخنشــرال ــدازت  میفوانن

ریاسـتروزکاریبه41مدت
 عمــومیثبـــتمرکـــزیو

فکـری هـای  مراجعـهمالکیت
 .نمایند
 کمپنی

 (HILTON PHARMA (PVT) 
LTD)  

 واقع
 (Room No 801 Floor 
Progressive Plaza, 
Beaumont Road Karachi, 
Pakistan)  

  بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهازآندربخشاجناسشـامل 

(اسفاادهصورتمیگیـرد1طبقه)
توسعمحمدخالدحمیدیوکیـل
بهثبـتبرسـاند. کمپنیمفذکره

صحقیقیوحقوقیکههرگاهاشخا
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

به ریاستعمومیثبتروزکاری
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مالکیتهـایفکـری مرکزیو
 .مراجعهنمایند

 کمپنی
 (HILTON PHARMA (PVT) 
LTD)  

 واقع
 (Room No 801 Floor 
Progressive Plaza, 
Beaumont Road Karachi, 
Pakistan)  

  بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهازآندربخشاجناسشـامل 

(اسفاادهصورتمیگیـرد1طبقه)
توسعمحمدخالدحمیدیوکیـل
بهثبـتبرسـاند. کمپنیمفذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

به مومیثبتریاستعروزکاری
مالکیتهـایفکـری مرکزیو

 .مراجعهنمایند

 کمپنی
 (HILTON PHARMA (PVT) 
LTD)  

 واقع
 (Room No 801 Floor 
Progressive Plaza, 
Beaumont Road Karachi, 
Pakistan)  

  بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهازآندربخشاجناسشـامل 

(اسفاادهصورتمیگیـرد1طبقه)
خالدحمیدیوکیـلتوسعمحمد

بهثبـتبرسـاند. کمپنیمفذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

به ریاستعمومیثبتروزکاری
مالکیتهـایفکـری مرکزیو

 .مراجعهنمایند
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 کمپنی
 (HILTON PHARMA (PVT) 
LTD)  

 واقع
 (Room No 801 Floor 
Progressive Plaza, 
Beaumont Road Karachi, 
Pakistan)  

  بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهازآندربخشاجناسشـامل 

(اسفاادهصورتمیگیـرد1طبقه)
توسعمحمدخالدحمیدیوکیـل
بهثبـتبرسـاند. کمپنیمفذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
ـ باش اعفراضداشـفه زمینه نددر
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

به ریاستعمومیثبتروزکاری
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

 .مراجعهنمایند
 کمپنی

 (HILTON PHARMA (PVT) 
LTD)  

 واقع
 (Room No 801 Floor 
Progressive Plaza, 
Beaumont Road Karachi, 
Pakistan)  

  بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
خشاجناسشـاملکهازآندرب

(اسفاادهصورتمیگیـرد1طبقه)
توسعمحمدخالدحمیدیوکیـل
بهثبـتبرسـاند. کمپنیمفذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

به ریاستعمومیثبتروزکاری
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

 .مراجعهنمایند
 کمپنی

 (HILTON PHARMA (PVT) 
LTD)  
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 واقع
 (Room No 801 Floor 
Progressive Plaza, 
Beaumont Road Karachi, 
Pakistan)  

  بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهازآندربخشاجناسشـامل 

(اسفاادهصورتمیگیـرد1طبقه)
توسعمحمدخالدحمیدیوکیـل
بهثبـتبرسـاند. کمپنیمفذکره

رگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکهه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

به ریاستعمومیثبتروزکاری
مالکیتهـایفکـری مرکزیو

 .مراجعهنمایند
 کمپنی

 (HILTON PHARMA (PVT) 
LTD)  

 واقع
 (Room No 801 Floor 
Progressive Plaza, 
Beaumont Road Karachi, 
Pakistan)  

  بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهازآندربخشاجناسشـامل

(اسفاادهصورتمیگیـرد1طبقه)
توسعمحمدخالدحمیدیوکیـل
بهثبـتبرسـاند. کمپنیمفذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

به کاری ریاستعمومیثبتروز
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

 .مراجعهنمایند
 کمپنی

 (HILTON PHARMA (PVT) 
LTD)  
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 واقع
 (Room No 801 Floor 
Progressive Plaza, 
Beaumont Road Karachi, 
Pakistan)  

  بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهازآندربخشاجناسشـامل

(اسفاادهصورتمیگیـرد1طبقه)
عمحمدخالدحمیدیوکیـلتوس

بهثبـتبرسـاند. کمپنیمفذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

به ریاستعمومیثبتروزکاری
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

 .مراجعهنمایند
 کمپنی

 (HILTON PHARMA (PVT) 
LTD)  

 واقع
 (Room No 801 Floor 
Progressive Plaza, 
Beaumont Road Karachi, 
Pakistan)  

  بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهازآندربخشاجناسشـامل 

(اسفاادهصورتمیگیـرد1طبقه)
توسعمحمدخالدحمیدیوکیـل
بهثبـتبرسـاند. کمپنیمفذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه

اعفراضداشـف زمینه باشـنددر ه
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

به ریاستعمومیثبتروزکاری
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

 .مراجعهنمایند
 کمپنی

 (HILTON PHARMA (PVT) 
LTD)  
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 واقع
 (Room No 801 Floor 
Progressive Plaza, 
Beaumont Road Karachi, 
Pakistan)  

  بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
ندربخشاجناسشـاملکهازآ 

(اسفاادهصورتمیگیـرد1طبقه)
توسعمحمدخالدحمیدیوکیـل
بهثبـتبرسـاند. کمپنیمفذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

به ریاستعمومیثبتروزکاری
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو
 .مایندمراجعهن

شرکتتولیدینمکآیـودیندار)
واقع)دشت:احمدپویاناحمدزی(

مزار-،مرکزبلخ44رکوچهشو

بـودهشریف بلـخافغانسـفان( ،
  میخواهدعالمتزیررا

 
کهشاملانواعنمکهایآیـودین

اسـفااده14دارطبقه) صـورت(
احمد نوید توسعاحمد زیمیگیرد

رئیسشرکتمفـذکرهبـهثبـت
د.هرگاهاشخاصحقیقـیوبرسان

اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه
الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند

ریاسـتروزکاریبـه41مدت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .مراجعهنمایندفکری
:شرکتذوبآهنملـیسـفیل()

کابلواقع ،مرکز خان اکبر )وزیر
میخواهدعالمـت بوده افغانسفان(

   زیررا
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کهشاملسیخ،انګالرنوتیایرن
(اسفاادهصـورت1دراینطبقه)

رئیس همدرد توسعجاوید میگیرد
شرکتمفذکرهبهثبـتبرسـاند.
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

ریاستعمومیثبـتروزکاریبه
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

 .مراجعهنمایند
مـارکو) بوتکابل شرکتتولید

واقع)حصهاولخیرخانه،:پولو(
مرکزکابلافغانسفان(بودهمیخواهد

  عالمتزیررا

 
کهشاملپاپوش،بـوتوچپلـی

میگیرد41طبقه) صورت اسفااده )

توسعفاورقحبیبینمایندهشرکت
هرگـاه ثبتبرسـاند. به مفذکره

دراشخاصحقیقیوحقوقی کـه
میفوانند باشند اعفراضداشفه زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز41از
ریاسـتعمـومیثبـتکاریبه
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

 .مراجعهنمایند
کارخانهتولیدیکیکوکلچهمیر)

واقع)چهارراهیپـل:نصیراحمد(
سرخ،کارتهسهکابلافغانسـفان(

  بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
شا وکه کلچـه ملانواعکیک،

(اسفااده14سایرشیرینیبابطبقه)
نصـیر میر توسع میگیرد صورت
احمدامیریمالککارخانهمفذکره
بهثبتبرساند.هرگـاهاشـخاص
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حقیقیوحقـوقیکـهدرزمینـه
از میفواننـد باشند اعفراضداشفه

روزکاری41تاریخنشرالیمدت
 ریاستعمومیثبتمرکـزیوبه
ـمال  مراجعـهکریـکیتهایف

 .نمایند
لمیفـد() توحید اخفریان :شرکت

)مندویحبیبمارکیتمرکزواقع
میخواهـد بـوده کابلافغانسفان(

  عالمتزیررا

 
طبقه) کاشی یکنوع شامل (17که

توسـع صورتمیگیـرد  اسفااده
معاونشرکتمفذکره الدین کمال
بهثبتبرساند.هرگـاهاشـخاص

درزمینـهحقیقیوحقـوقیکـه
از میفواننـد باشند اعفراضداشفه

روزکاری41تاریخنشرالیمدت
ریاستعمومیثبتمرکـزیوبه

 .مراجعهنمایندمالکیتهایفکری

جـات) شرکتپروسـسمیـوه
 واقـع)سـرککابـل:هار(امیدب

جاللآباد،پارکهـایصـنعفی
 ناحیه ، کابـل9پلچرخی مرکز ،

میخواهدع بوده المـتافغانسفان(
  زیررا

 
کهشاملتولیداتنوشیدنیهـای 

طبقـه) دار اسـفااده14انرژی )
صورتمیگیردتوسععبـدالرحمن
جمعهزینمایندهشرکتمفذکرهبه
ثبتبرساند.هرگاهاشخاصحقیقی
وحقوقیکهدرزمینـهاعفـراض
تـاریخ از میفواننـد باشند  داشفه

روزکاریبـه41نشرالیمدت
بـتمرکـزیوریاستعمومیث

فکـری هـای  مراجعـهمالکیت
 .نمایند

شرکتپروسسمیوهجاتامیـد(
:بهار( )سرککابل جالل-واقع
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ــنعفی ــایص ــارکه ــاد،پ آب
 کابـل9پلچرخی،ناحیه مرکـز ،

میخواهدعالمـت بوده افغانسفان(
  زیررا

 
(49کهشاملتولیداتشیریطبقه) 

توسـع صورتمیگیـرد اسفااده
زینماینــدهعبــدالرحمنجمعــه

شرکتمفذکرهبهثبـتبرسـاند.
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

ریاستعمومیثبـتروزکاریبه
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

 .مراجعهنمایند
شرکتپروسسمیوهجاتامیـد(

جاللآباد-واقع)سرککابل:بهار(
کهایصنعفیپلچرخی،ناحیهپار

،مرکزکابلافغانسـفان(بـوده9
  میخواهدعالمتزیررا

 
(14کهشاملتولیداتجوسطبقه)

توسـع صورتمیگیـرد اسفااده
عبــدالرحمنجمعــهزینماینــده
شرکتمفذکرهبهثبـتبرسـاند.
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در

41اریخنشرالیمدتمیفوانندازت
ریاستعمومیثبـتروزکاریبه

مالکیتهـایفکـری مرکزیو
 .مراجعهنمایند

شرکتپروسسمیوهجاتامیـد(
جاللآباد-ع)سرککابلواق:بهار(

پارکهایصنعفیپلچرخی،ناحیه
،مرکزکابلافغانسـفان(بـوده9

  میخواهدعالمتزیررا
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کهشاملتولیداتنوشیدنیهـای 
(اسفاادهصورت14گازدارطبقه)

میگیردتوسععبدالرحمنجمعهزی
نمایندهشرکتمفذکرهبـهثبـت
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه

ت از میفوانند الـیباشند نشر اریخ
 ریاسـتهروزکاریب41مدت

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 .مراجعهنمایندفکری
کتپروسسمیوهجاتامیـدشر)

:بهار( )سرککابل جالل-واقع
آباد،پارکهایصنعفیپلچرخی،

 افغانسـفان(9ناحیه کابل مرکز ،
  واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
(49کهشاملتولیداتشیریطبقه)

توسـع صورتمیگیـرد اسفااده
عبــدالرحمنجمعــهزینماینــده

مفــشرک ــت ث به بتـذکره
د.هرگاهاشخاصحقیقـیوبرسان

اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه
الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند

ریاسـتروزکاریبـه41مدت
تمرکـــزیوبـــعمــومیث

.مراجعهنمایندمالکیتهایفکری
شرکتپروسسمیوهجاتامیـد)

:بهار( )سرککابل جالل-واقع
آباد،پارکهایصنعفیپلچرخی،

 9ناحیه افغانسـفان(، کابل مرکز
   واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
هایغیر شاملتولیداتنوشابه که

طبقـه) تـازه میوه و (14الکولی
توسـع صورتمیگیـرد اسفااده
عبــدالرحمنجمعــهزینماینــده
شرکتمفذکرهبهثبـتبرسـاند.
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
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باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41دازتاریخنشرالیمدتمیفوانن

ریاستعمومیثبـتروزکاریبه
مالکیتهـایفکـری مرکزیو

 .مراجعهنمایند
شرکتپروسسمیوهجاتامیـد)

جاللآباد-واقع)سرککابل:بهار(
پارکهایصنعفیپلچرخی،ناحیه

،مرکزکابلافغانسـفان(بـوده9
  میخواهدعالمتزیررا

 
میـوهکهشاملتولیـداتمربـا 

میگیرد49طبقه) صورت اسفااده )
توسععبدالرحمنجمعهزینماینده
شرکتمفذکرهبهثبـتبرسـاند.
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

ریاستعمومیثبـتروزکاریبه

مالکیـتهـایفکـریمرکزیو
 .مراجعهنمایند

وسسمیوهجاتامیـدشرکتپر)
جاللآباد-واقع)سرککابل:بهار(

پارکهایصنعفیپلچرخی،ناحیه
،مرکزکابلافغانسفان(9

  بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
(49کهشاملتولیداتقیماقطبقه)

توسـع صورتمیگیـرد اسفااده
عبــدالرحمنجمعــهزینماینــده
شرکتمفذکرهبهثبـتبرسـاند.

یقیوحقوقیکههرگاهاشخاصحق
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

ریاستعمومیثبـتروزکاریبه
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

 .مراجعهنمایند
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شرکتپروسسمیوهجاتامیـد)
جاللآباد-واقع)سرککابل:بهار(

پارکهایصنعفیپلچرخی،ناحیه
ـ،مرکزکابلافغانسـفان(9 ودهب

   میخواهدعالمتزیررا

 
شاملتولیداتماسـتطبقـه که

(اسفاادهصورتمیگیردتوسع49)
عبــدالرحمنجمعــهزینماینــده
شرکتمفذکرهبهثبـتبرسـاند.
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

ریاستعمومیثبـتروزکاریبه
مالکیـتهـایفکـریرکزیوم

 .مراجعهنمایند
واقع:شرکتگروهصنعفیپاکشو()

شهید خیابان بهشفیخیابان)تهران
ـپاکسفانکوچهدوم (49)الکب

میخواهـد بوده واقع کشورایران(
  عالمتزیررا

 
باب  شوینده مواد انواع شامل که

صورتمیگیـرد1طبقه) اسفااده )
حیدریوکیلشرکت توسعپرویز
هرگـاه ثبتبرسـاند. به مفذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میفوانند باشند اعفراضداشفه زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز41از
ریاسـتعمـومیثبـتکاریبه

مالکیتهـایفکـری مرکزیو
 .مراجعهنمایند

پاکشـو()  صنعفی گروه :شرکت
)تهرانخیابانشهیدبهشـفیواقع

ومپـالکخیابانپاکسفانکوچهد
میخواهـد49 بـوده کشورایران(

  عالمتزیررا
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وضد هوا شاملخوشبوکننده که
طبقـه) کننده اسـفااده1عاونی )

صورتمیگیردتوسعپرویزحیدری
وکیلشرکتمفـذکرهبـهثبـت
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه
الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند

ریاسـتروزکاریبـه41مدت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .مراجعهنمایندفکری
کرون() کابل واقـع:نهادتجارتی

پروانمرکزکابلافغانسفان()کارته
   بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهشـاملخـدماتصـادراتو

ـواردات ــدماتفروشـ اه،گ،خ

اهوخدماتنـیالمگخدماتنمایش
هصـورت(اسفااد11سرایطبقه)

حشمتعزیزیمیگیردتوسعمحمد
ثبتبرساند. به رئیسنهادمفذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

ریاستعمومیثبـتروزکاریبه
مالکیتهـایفکـری مرکزیو

 .مراجعهنمایند
کرون() کابل واقـع:نهادتجارتی

تهپروانمرکزکابلافغانسفان()کار
   واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
غذاوکهشاملخدماتبرایتهیه 

ــت ــدماتاقام ــیدنی،خ نوش
مسـکن ، پذیرایی موقت،خدمات
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یالت،خدماترسفورانتطبرایتع
میگیرد01طبقه) صورت اسفااده )

توسعمحمدحشمتعزیزیرئیس
گاهنهادمفذکرهبهثبتبرساند.هر

در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میفوانند باشند اعفراضداشفه زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز41از
ریاسـتعمـومیثبـتکاریبه
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

 .مراجعهنمایند
اسح) لمیفد(اشرکتافغان زی :ق

واقع)هراتبازارحبیبیوات
سر نمبـر دکـان 10کعمومی

 بوده میخواهـدکندهارافغانسفان(
  عالمتزیررا

 

شاملروغنیاتانجنموترهـا  که
صورتمیگیـرد0طبقه) اسفااده )

توسعمحبا اسـحاقیرئـیس
شرکتمفذکرهبهثبـتبرسـاند.
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

ریاستعمومیثبـتروزکاریبه
مالکیتهـایفکـریمرکزی و

 .مراجعهنمایند
:شرکتافغاناسحقزیلمیفـد()

کواقع)هراتبازارحبیبیواتسر
دکــعم ــومی نمبـر 10ان

میخواهـد بوده کندهارافغانسفان(
  عالمتزیررا
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موترهـا انجن روغنیات شامل که
صورتمیگیـرد0طبقه) اسفااده )

توسعمحبا اسـحاقیرئـیس
هثبـتبرسـاند.شرکتمفذکرهب

هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

ریاستعمومیثبـتروزکاریبه
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

 .مراجعهنمایند
:شرکتافغاناسحقزیلمیفـد()

کواقع)هراتبازارحبیبیواتسر
دکــعم ــومی نمبـر 10ان
میخواهـدارکنده بوده افغانسفان(

  عالمتزیررا

 

کهشاملانواعروغنیـاتانجـن
طبقه) صـورت0موترها اسفااده )

توسعمحبا اسـحاقی میگیرد
رئیسشرکتمفـذکرهبـهثبـت
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه
الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند

ریاسـتبـهروزکاری41مدت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .مراجعهنمایندفکری
:شرکتافغاناسحقزیلمیفـد()

کواقع)هراتبازارحبیبیواتسر
دکــعم ــومی نمبـر 10ان

میخواهـد بوده کندهارافغانسفان(
  عالمتزیررا
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موترهـا انجن روغنیات شامل که
صورتمیگیـرد0طبقه) اسفااده )

سـحاقیرئـیستوسعمحبا ا
شرکتمفذکرهبهثبـتبرسـاند.
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

ریاستعمومیثبـتروزکاریبه
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

 .مراجعهنمایند
اسح) لمیفد(اشرکتافغان زی :ق

کواقع)هراتبازارحبیبیواتسر
کنـدهار10ومیدکاننمبـرعم
افغان میخواهدعالمـتسفان( بوده
  زیررا

 

کهشاملانواعروغنیـاتانجـن
طبقه) صـورت0موترها اسفااده )

توسعمحبا اسـحاقی میگیرد
رئیسشرکتمفـذکرهبـهثبـت
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه

تاریخنشر از میفوانند الـیباشند
ریاسـتروزکاریبـه41مدت

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 .مراجعهنمایندفکری

تجـارتی)  هـای امفعـه شرکت
خـان:الکوزی( اکبر )وزیر واقع
عقبتلویزیـونملـی11سرک

واقعبـوده مرکزکابلافغانسفان(
  میخواهدعالمتزیررا

 
شاملموادشویندهصـابون،  که

،مایعشسفشویشامپو،جیلحمام
بدن،مایعنرمکنندهوحالتدهنده
موی،مایعمرطوبکنندهبـدنو

طبقه) دستشویی اسفااده1مایع )
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صورتمیگیردتوسععبـدالکریم
یوساینمایندهشرکتمفذکرهبـه
ثبتبرساند.هرگاهاشخاصحقیقی
وحقوقیکهدرزمینـهاعفـراض
تاریخنشر از میفوانند باشند داشفه

ریاستروزکاریبه41یمدتال
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .مراجعهنمایندفکری
شــرکتتولیــدمصــالهجــات)

واقع)مندویکوچی:ظیمی(کمالع
،مرکز110اطاق4مارکیتمنزل

 میخواهـدکابلافغانسفان( بـوده
   عالمتزیررا

 
کهشاملانواعمصالهجاتدیـ 

میگ14طبقه) صورت اسفااده یرد(

رئـیس عظیمی الدین کرام توسع
شرکتمفذکرهبهثبـتبرسـاند.
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

ریاستعمومیثبـتروزکاریبه
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

 .مراجعهنمایند
شرکتصنایعغذاییوبسفهبندی)

)شهرکصنعفیفازدومواقع:دینا(
گذرهوالیتهراتافغانسفان(واقع

  بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهشاملچپس،پاپر،سالنفی،پاک
نمکی،کورکری،سیمانک،اسفیک

میگیرد14طبقه) صورت اسفااده )
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نماینـده رضایی جواد سید توسع
شرکتمفذکرهبهثبـتبرسـاند.
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه

 باشـنددر اعفراضداشـفه زمینه
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

ریاستعمومیثبـتروزکاریبه
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

 .مراجعهنمایند
شرکتصنایعغذاییوبسفهبندی) 

واقع)شهرکصنعفیفازدوم:دینا(
گذرهوالیتهراتافغانسفان(واقع

   بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
چپس،پاپر،سالنفی،پاککهشامل

نمکی،کورکری،سیمانک،اسفیک
میگیرد14طبقه) صورت اسفااده )

نماینـده رضایی جواد سید توسع
شرکتمفذکرهبهثبـتبرسـاند.
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

ریاستعمومیثبـتروزکاریبه
مالکیـتهـایفکـریکزیومر

 .مراجعهنمایند
بایـلوشیرمحمد"صافی"الاجرم) 

ز:فروشی( )داود مارکیتواقع ی
افغانسفان( بودهمیخواهـدکابل

  عالمتزیررا

 
(9بایـلطبقـه)وکهشاملانواعم

توسـع صورتمیگیـرد اسفااده
شیرمحمدصافیرئیسنهادمفذکره



 جريده يرسم
 

07
 

 

 

 

 

 

(1041)نمبرسېپرلهپ 40/1/1000  

بهثبتبرساند.هرگـاهاشـخاص
یقیوحقـوقیکـهدرزمینـهحق

از میفواننـد باشند اعفراضداشفه
روزکاری41تاریخنشرالیمدت

ریاستعمومیثبتمرکـزیوبه
 .مراجعهنمایندمالکیتهایفکری

شـوینده) مـواد تولیدی شرکت
:حباب( حیدر )قلعه ،واقع خـان

بودهمیخواهدمرکزکابلافغانسفان(
  عالمتزیررا

 
ـ  شاملص وکه کاالشـویی ابون

(اسفااده1صابونجانشوییطبقه)
توسعنجیـبا  صورتمیگیرد
به مفذکره شرکت نماینده احمدی
ثبتبرساند.هرگاهاشخاصحقیقی
وحقوقیکهدرزمینـهاعفـراض
تاریخنشر از میفوانند باشند داشفه

ریاستروزکاریبه41الیمدت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .مراجعهنمایندفکری

شـوینده) مـواد تولیدی شرکت
واقع)قلعهحیـدرخـان،:حباب(

بودهمیخواهدمرکزکابلافغانسفان(
  عالمتزیررا

 
و  کاالشـویی شاملصـابون که

(اسفااده1صابونجانشوییطبقه)
توسعنجیـبا  صورتمیگیرد
به مفذکره شرکت نماینده احمدی

قیقیثبتبرساند.هرگاهاشخاصح
وحقوقیکهدرزمینـهاعفـراض
تاریخنشر از میفوانند باشند داشفه

ریاستروزکاریبه41الیمدت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .مراجعهنمایندفکری
شـوینده) مـواد تولیدی شرکت

حیدرسواقع:حباب( ،)قلعه خان
بودهمیخواهدمرکزکابلافغانسفان(

  عالمتزیررا
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شامل  وکه کاالشـویی صـابون
(اسفااده1صابونجانشوییطبقه)

توسعنجیـبا  صورتمیگیرد
به مفذکره شرکت نماینده احمدی
ثبتبرساند.هرگاهاشخاصحقیقی
وحقوقیکهدرزمینـهاعفـراض
تاریخنشر از میفوانند باشند داشفه

ریاستروزکاریبه41الیمدت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .مراجعهنمایندریفک
توحیـد)  اخفریان تجارتی شرکت

رکیتواقع)مندویحبیبما:لمیفد(
 بـوده،مرکزکابـلافغانسـفان(

  میخواهدعالمتزیررا

 
انواعکاشیوسرامیک  شامل که

میگیرد19طبقه) صورت اسفااده )

توسعمحمدیوسفنمایندهشرکت
هرگـاه ثبتبرسـاند. به مفذکره

 دراشخاصحقیقیو حقوقیکـه
میفوانند باشند اعفراضداشفه زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز41از
ریاسـتعمـومیثبـتکاریبه
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

 .مراجعهنمایند
توحیـد)  اخفریان تجارتی شرکت

واقع)مندویحبیبمارکیت:لمیفد(
،مرکزکابلافغانسفان(واقعبـوده

  میخواهدعالمتزیررا

 
ش  انواعکاشیوسرامیککه امل

میگیرد19طبقه) صورت اسفااده )
توسعمحمدیوسفنمایندهشرکت
هرگـاه ثبتبرسـاند. به مفذکره
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در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میفوانند باشند اعفراضداشفه زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز41از
ریاسـتعمـومیثبـتکاریبه
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو
 .دمراجعهنماین

دیـ بخـار) تولیـدی شرکت
امانیمرکزواقع)کارته:بابا(کینجه

 افغانسفان( میخواهـدبلخ بـوده
   عالمتزیررا

 
(1کهشاملمواددی بخارطبقه) 

توسـع صورتمیگیـرد اسفااده
عبدالجمیلمبارزرئـیسشـرکت
هرگـاه ثبتبرسـاند. به مفذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه

اعفراضد میفوانندزمینه باشند اشفه
تاریخنشرالیمـدت روز41از

ریاسـتعمـومیثبـتکاریبه
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

 .مراجعهنمایند
دیـ بخـار) تولیـدی شرکت

واقع)کارتهامانیمرکز:(کینجهبابا
میخواهد واقعبوده بلخافغانسفان(

   عالمتزیررا

 
(1کهشاملمواددی بخارطبقه) 

توسـعاسفااده صورتمیگیـرد
عبدالجمیلمبارزرئـیسشـرکت
هرگـاه ثبتبرسـاند. به مفذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میفوانند باشند اعفراضداشفه زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز41از
ریاسـتعمـومیثبـتکاریبه
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مالکیـتهـایفکـریمرکزیو
 .مراجعهنمایند

لمیفد() واقع)منـدوی:عمیرزرقا
کابلافغانسفان(یسرا افغانمرکز

   بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
(1کهشاملنواعکفارهنکلیطبقه) 

توسـع صورتمیگیـرد اسفااده
شرکت نماینده حکیمیار امیرالدین
هرگـاه ثبتبرسـاند. به مفذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میفوانند باشند اعفراضداشفه زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز41از
ریاسـتعمـومیثبـتکاریبه
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

 .مراجعهنمایند
:جمشیدسیفا احمدزیلمیفد()

کارتهنو،کابـلواقع)سرکدو
 میخواهدعالمـتافغانسفان( بوده

  زیررا

 

کهشاملسوالروپکـهدرطبقـه
(اسفاادهصورتمیگیردتوسع11)

محرابالدیناحمـدزینماینـده
تمفذکرهبهثبـتبرسـاند.شرک

هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

ریاستعمومیثبـتروزکاریبه
مالکیتهـایفکـریسمرکزیو

 .مراجعهنمایند
مـوادو) غـذایی د سلیم شهزاده

صـدوزو:تولید( بازار )شاه واقع
نم44 دکان ،مرکـز00بـرکوڅه

 میخواهـدکندهارافغانسفان( بوده
  عالمتزیررا

 
این پاپردر شاملموادخوراکه که

سفاادهصورتمیگیرد(ا14طبقه)
نمایندهشـرکترتوسعڅرکاند

هرگـاه ثبتبرسـاند. به مفذکره
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در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میفوانند باشند اعفراضداشفه زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز41از
ریاسـتعمـومیثبـتکاریبه
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

 .مراجعهنمایند
:شرکترن تعمیراتیاریاافغان()

مارکـت-واقع)جادهبانکخون
هراتافغانسـفان( انصاری،مرکز
  واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهشاملرن ساخفمانیدرایـن

(اسفاادهصورتمیگیـرد4طبقه)
بـارزنماینـدهتوسعمحمدولیدم

شرکتمفذکرهبهثبـتبرسـاند.
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

ریاستعمومیثبـتروزکاریبه

مالکیـتهـایفکـریمرکزیو
 .مراجعهنمایند

و) موادغـذایی تولیـدی شرکت
کوال( شمس غیرالکولی :نوشیدنی

( مرکزهـرات،اسـپواقع ادی ین
 میخواهدعالمـتافغانسفان( بوده

  زیررا

 
غیرالکـولی نوشـیدنی شامل که

میگیرد14طبقه) صورت اسفااده )
توسعوکیلاحمدمنصورینماینده
شرکتمفذکرهبهثبـتبرسـاند.
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در

41تمیفوانندازتاریخنشرالیمد
ریاستعمومیثبـتروزکاریبه
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مالکیـتهـایفکـریمرکزیو
 .مراجعهنمایند

و) موادغـذایی تولیـدی شرکت
کوال( شمس غیرالکولی :نوشیدنی
مرکزهـرات ادی )،اسـپین واقع
میخواهـد بـوده واقع افغانسفان(

  عالمتزیررا

 
غیرالکـولی نوشـیدنی شامل که

میگیرد14طبقه) صورت اسفااده )
کیلاحمدمنصورینمایندهتوسعو

شرکتمفذکرهبهثبـتبرسـاند.
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

ریاستعمومیثبـتروزکاریبه

مالکیـتهـایفکـریمرکزیو
 .مراجعهنمایند

و) موادغـذایی تولیـدی شرکت
کو شمس غیرالکولی :ال(نوشیدنی

مرکزهـرات ادی )،اسـپین واقع
میخواهدعالمـت بوده افغانسفان(

  زیررا

 
کهشاملموادخوراکـهکیـکو

(اسفاادهصورت14بیسکیتطبقه)
میگیردتوسعوکیلاحمدمنصوری
نمایندهشرکتمفذکرهبـهثبـت
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه

ا میفوانند الـیباشند نشر تاریخ ز
ریاسـتروزکاریبـه41مدت
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عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 .مراجعهنمایندفکری
و) موادغـذایی تولیـدی شرکت

کوال( شمس غیرالکولی :نوشیدنی
مرکزهـرات ادی )،اسـپین واقع
میخواهدعالمـت بوده افغانسفان(

  زیررا

 
غیرالکـولی  نوشـیدنی شامل که

صور14طبقه) اسفااده میگیرد( ت
توسعوکیلاحمدمنصورینماینده
شرکتمفذکرهبهثبـتبرسـاند.
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

ریاستعمومیثبـتروزکاریبه

مالکیـتهـایفکـریمرکزیو
 .مراجعهنمایند

و) موادغـذایی تولیـدی شرکت
غ کوال(نوشیدنی شمس :یرالکولی
)،اسـپ مرکزهـراتواقع ادی ین
 میخواهدعالمـتافغانسفان( بوده

  زیررا

 
غیرالکـولی  آبمعدنی شامل که

میگیرد14طبقه) صورت اسفااده )
توسعوکیلاحمدمنصورینماینده
شرکتمفذکرهبهثبـتبرسـاند.
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

ریاستعمومیثبـتروزکاریبه
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مالکیـتهـایفکـریمرکزیو
 .مراجعهنمایند

و) موادغـذایی تولیـدی شرکت
کوال( شمس غیرالکولی :نوشیدنی

)،اسـپ مرکزهـراتواقع ادی ین
 میخواهدعالمـتافغانسفان( بوده

  زیررا

 
هایغیرالکولی نوشیدنی شامل که

میگیرد(14طبقه) صورت اسفااده
توسعوکیلاحمدمنصورینماینده
شرکتمفذکرهبهثبـتبرسـاند.
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

ریاستعمومیثبـتروزکاریبه

مالکیـتهـایفکـریمرکزیو
 .مراجعهنمایند

لمیفـد() ـ:سفاره )س رایواقـع
 مرکـزاخفر ، چهارم محمدناحیه

 -ننگرهار آبـاد، والیـتجالل
ننگرهار میخواهدافغانسفان( بوده

  عالمتزیررا

 
طبقـه) چای انواع شامل (14که

توسـع صورتمیگیـرد اسفااده
رومانشاهعلیزادهمعاونشرکت
هرگـاه ثبتبرسـاند. به مفذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه

اعفرا میفوانندزمینه باشند ضداشفه
تاریخنشرالیمـدت روز41از



 جريده يرسم
 

11
 

 

 

 

 

 

(1041)نمبرسېپرلهپ 40/1/1000  

ریاسـتعمـومیثبـتکاریبه
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

 .مراجعهنمایند
بـرادران) هـای شرکت گروپ

سـرک:عظیمی( )،تـایمنی واقع
افغانسـفان(م44 مرکزکابل، فره

   بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
شـامپو  شـوینده مواد شامل که

کریمدندان،کریمرویصابون،
ظـر شـویی ،مایع برسدندان
واسلینوعطریـات روغنموی،

صورتمیگیـرد1طبقه) اسفااده )
نماینـده فیضی احمد توسعنصیر
شرکتمفذکرهبهثبـتبرسـاند.
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه

باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

ریاستعمومیثبـتریبهروزکا
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

 .مراجعهنمایند
بـرادران) هـای شرکت گروپ

سـرک:عظیمی( )،تـایمنی واقع
افغانسـفان(44 مرکزکابل، مفره

  بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
انـواع ، بهداشفی مواد شامل که
(1پمپراطاالوکـوتکسطبقـه)

توسـع صورتمیگیـرد اسفااده
مدفیضینمایندهشـرکتنصیراح

هرگـاه ثبتبرسـاند. به مفذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میفوانند باشند اعفراضداشفه زمینه
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تاریخنشرالیمـدت روز41از
ریاسـتعمـومیثبـتکاریبه
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

 .مراجعهنمایند
واقع:تریدن لمیفد(میوندجنرال)

فغانسفان(،مرکزکابلا)کلولهپشفه
  واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
شـاملتنبـاکو،موادسـی ارگکه

ردبشمولالیفربرایگوگ،ریتگس
(اسفاادهصورت10ریتطبقه)گس

توسعمجفبیعطاییمعاون میگیرد
شرکتمفذکرهبهثبـتبرسـاند.
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در

41یخنشرالیمدتمیفوانندازتار
ریاستعمومیثبـتروزکاریبه
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

 .مراجعهنمایند
بنـدیچاکلیـتو شرکتبسفه

واقع)هـرات:شرینیسعیدحلیمی

هراتیکمرکزشهرکصنعفیفاز
 میخواهدعالمـتافغانسفان( بوده

   زیررا

 
شاملموادخوراکهشرینیباب که

اده(اســفا14چاکلیــتطبقــه)
فـردوس توسـع میگیرد صورت
حلیمینمایندهشرکتمفذکرهبـه
ثبتبرساند.هرگاهاشخاصحقیقی
وحقوقیکهدرزمینـهاعفـراض
تاریخنشر از میفوانند باشند داشفه

ریاستروزکاریبه41الیمدت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .مراجعهنمایندفکری
بنـدیچاکلیـتو شرکتبسفه

واقع)هـرات:عیدحلیمیشرینیس
هراتیکمرکزفازشهرکصنعفی
 میخواهدعالمـتافغانسفان( بوده

   زیررا
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زیرراکهشاملموادخوراکهشرینی
(اسـفااده14بابچاکلیتطبقه)

فـردوس توسـع میگیرد صورت
حلیمینمایندهشرکتمفذکرهبـه
ثبتبرساند.هرگاهاشخاصحقیقی

فـراضوحقوقیکهدرزمینـهاع
تاریخنشر از میفوانند باشند داشفه

ریاستروزکاریبه41الیمدت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .مراجعهنمایندفکری
بنـدیچاکلیـتو شرکتبسفه

واقع)هـرات:شرینیسعیدحلیمی
یکمرکزهراتشهرکصنعفیفاز

میخواهدعالمـتافغانسفان( بوده
   زیررا

 
هشرینیبابکهشاملموادخوراک 

(اســفااده14چاکلیــتطبقــه)
فـردوس توسـع میگیرد صورت

حلیمینمایندهشرکتمفذکرهبـه
ثبتبرساند.هرگاهاشخاصحقیقی
وحقوقیکهدرزمینـهاعفـراض
تاریخنشر از میفوانند باشند داشفه

ریاستروزکاریبه41الیمدت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .مراجعهنمایندفکری
شرکتتولیدموادغـذاییسـاحل

فامیلی444واقع)سرکنو:نعمان
کارتهنو،مرکزکابلافغانسـفان(
   واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
(14کهشاملساجقجویدنیطبقه)

توسـع صورتمیگیـرد اسفااده
عبدالخالقرئیسشرکتمفذکرهبه
ثبتبرساند.هرگاهاشخاصحقیقی
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ینـهاعفـراضوحقوقیکهدرزم
تاریخنشر از میفوانند باشند داشفه

ریاستروزکاریبه41الیمدت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .مراجعهنمایندفکری
شرکتتولیدموادغـذاییسـاحل

فامیلی444واقع)سرکنو:نعمان
کارتهنو،مرکزکابلافغانسـفان(
   واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
میان،پاپر،پاکنمکی،کهشاملسی

( ،نیمکوطبقه اسفااده14سالنفی )
توسععبـدالخالق صورتمیگیرد
رئیسشرکتمفـذکرهبـهثبـت
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعفراضداشفه زمینه در حقوقیکه
الـی نشر تاریخ از میفوانند باشند

ریاسـتروزکاریبـه41مدت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .اجعهنمایندمرفکری
شرکت

 Hadaf Asre Talaee Co.
نعمانواقع

 (Second Floor., No.249, 
Ostad Motahhari St ., 
Javad Sarafraz St., 
Andisheh, Abbas Abad, 
Tehran, Iran Postcode:  
1586818514)  

   بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
(14کهشاملتماماجناسطبقـه)

صورتمیگیـر اسفااده توسـعد
مپنـیمحمدعلینیازیوکیـلک

هرگـاه ثبتبرسـاند. به مفذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میفوانند باشند اعفراضداشفه زمینه



 جريده يرسم
 

19
 

 

 

 

 

 

(1041)نمبرسېپرلهپ 40/1/1000  

تاریخنشرالیمـدت روز41از
ریاسـتعمـومیثبـتکاریبه
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

  .مراجعهنمایند
شرکتتولیدموادشـویندهگهـر

جمرکزهراتواقع)جادهک:سازان
 میخواهدعالمـتافغانسفان( بوده

   زیررا

 
کهشاملموادشویندهمایعظـر 

( طبقه صـورت1شویی اسفااده )
میگیردتوسعغالمرسولنماینـده
شرکتمفذکرهبهثبـتبرسـاند.
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

ریاستعمومیثبـتوزکاریبهر
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

 .مراجعهنمایند
شرکتتولیدموادشـویندهگهـر

ادهکجمرکزهراتواقع)ج:سازان
 میخواهدعالمـتافغانسفان( بوده

   زیررا

 
کهشاملموادشویندهمایعظـر 

( طبقه صـورت1شویی اسفااده )
میگیردتوسعغالمرسولنماینـده

ذکرهبهثبـتبرسـاند.شرکتمف
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

ریاستعمومیثبـتروزکاریبه
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مالکیـتهـایفکـریمرکزیو
 .مراجعهنمایند

کـوال سوپر نوشابه تولید شرکت
هـراتواقع)شاهرا ، ،گـذره ه
 میخواهدعافغانسفان( المـتبوده

   زیررا

 
هایغیرالکولی نوشیدنی شامل که

(14،آبمیوهوآبمعدنیطبقه)
اسفاادهصورتمیگیردتوسعسید
حسنحسـینینماینـدهشـرکت
هرگـاه ثبتبرسـاند. به مفذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میفوانند باشند اعفراضداشفه زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز41از

عمـومیثبـتریاسـتکاریبه
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

 .مراجعهنمایند
:شرکتتولیدنوشابهسوپرکـوال
هـرات ، ،گـذره واقع)شاهراه
میخواهـد بـوده واقع افغانسفان(

   عالمتزیررا

 
هایغیرالکولی نوشیدنی شامل که

(14،آبمیوهوآبمعدنیطبقه)
اسفاادهصورتمیگیردتوسعسید

شـرکتحسنحسـینینماینـده
هرگـاه ثبتبرسـاند. به مفذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میفوانند باشند اعفراضداشفه زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز41از
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ریاسـتعمـومیثبـتکاریبه
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

 .مراجعهنمایند
:شرکتتولیدنوشابهسوپرکـوال
هـرات ، ،گـذره واقع)شاهراه

 واقع میخواهـدافغانسفان( بـوده
   عالمتزیررا

 
هایغیرالکولی نوشیدنی شامل که

(14،آبمیوهوآبمعدنیطبقه)
توسـع صورتمیگیـرد اسفااده
شرکت نماینده حسینی حسن سید
هرگـاه ثبتبرسـاند. به مفذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میفوانند باشند اعفراضداشفه زمینه

تاریخنشرالیمـدت زرو41از
ریاسـتعمـومیثبـتکاریبه
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

 .مراجعهنمایند
:شرکتتولیدنوشابهسوپرکـوال
هـرات ، ،گـذره واقع)شاهراه
میخواهـد بـوده واقع افغانسفان(

   عالمتزیررا

 
هایغیرالکولی نوشیدنی شامل که

(14،آبمیوهوآبمعدنیطبقه)
توسـع صورتمیگیـرد اسفااده

ح شرکتسید نماینده حسینی سن
هرگـاه ثبتبرسـاند. به مفذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میفوانند باشند اعفراضداشفه زمینه
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تاریخنشرالیمـدت روز41از
ریاسـتعمـومیثبـتکاریبه

مالکیتهـایفکـری مرکزیو
 .مراجعهنمایند

:شرکتتولیدنوشابهسوپرکـوال
هـراتواقع)شاهرا ، ،گـذره ه
 میخواهدعالمـتافغانسفان( بوده

   زیررا

 
کهشاملنوشیدنیهایغیرالکولی 

(اسفاادهصورتمیگیرد14طبقه)
توسعسیدحسنحسـینیوکیـل
شرکتمفذکرهبهثبـتبرسـاند.
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

یاستعمومیثبـترروزکاریبه
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

 .مراجعهنمایند
:شرکتتولیدنوشابهسوپرکـوال

هـراتواقع)شاهرا ، ،گـذره ه
 میخواهدعالمـتافغانسفان( بوده

   زیررا

 
کهشاملنوشیدنیهایغیرالکولی 

(اسفاادهصورتمیگیرد14طبقه)
توسعسیدحسنحسـینیوکیـل
ـ اند.شرکتمفذکرهبهثبـتبرس

هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعفراضداشـفه زمینه در
41میفوانندازتاریخنشرالیمدت

ریاستعمومیثبـتروزکاریبه
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مالکیـتهـایفکـریمرکزیو
 .مراجعهنمایند

شـرکتیبهاساستصویبشرکا
دانـش وسرکسازی و:ساخفمانی

ــر ــوبنمب ــؤرخ0111مکف م
 مبردارندهجوازن41/11/1194

D-6157صــیهنمبــریوتشخ
ریاسـت1419471411 تحت

محفرمحاجیخالددانشومعاونیت
لغـو حسیبا خواهـان محفرم
)ترکپیشـه(جـوازسـاخفمانی
گردیده خویش دانش وسرکسازی

ثبـتوعمومیکهدرریاست.اند
 .جوازدهیلغوثبتگردید
شرکت:ویبهاساستصویبشرکا

مکفوب مؤرخ(1411)نمبرقرار
ــه41/1/1041 ــتمالی ریاس
انمفوسعخدماتزراعفـیگدهند

دارندهجواززادهسیدیعقوبمجاب
 تشخ71914نمبر نمبـریو صیه

تغیرات9414414941 خواهان
ــرم:ذیــلگردیــدهاســت محف

ر ابراهیم سید ولد یسئسیدیعقوب
 جمله سهم144شرکتاز فیصد
فیصـدسـهم14خویشباحاظ

وباقیمانـدهیسمیمانـدئبحیثر
محفـرمیف14 بـه را سـهم صد

ولدسیدیعقوبیسرسیدمحمداد
بحیـثگوا نامبرده که نموده ذار

دشـکلردیگتعیینمعاونشرکت
حقوقیازانارادیبهشراکفینیـز

رفتسرمایهشـرکتازگصورت
به(پنجصدهزار144444) افغانی
افغـانی(یکمیلیون1444444)

مشرکتفتوهمچناناسافزایشیا
نخـدماتزراعفـیآبنامقبلـی

باقیمانده زاده مجاب یعقوب سید
 تغیراتدر این ریاسـتاستکه

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 .ثبتگردیدفکری

حیدریخصوصیاتنهاد افغان میر
 :فرزندجانعلیمفشبثانارادی

خدماتکارگوخطـو :اسمنهاد
اصـلیغرب، افغان،مرکز تابعیت
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144444ابفـداییرمایهسکابل،
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
شکلحقـوقیاناـرادی،1041

کـارگو، خـدمات عمده فعالیت
 دار دردخـوامضاءصالحیت ش

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری

فرزندنـواب محفرمحامدولیزاده
اسم :خانولیزادهمفشبثانارادی

ـنهاد (:ر)خدماتکـارگوزودب
تابعیتافغانمرکزاصـلیکابـل

صدپنج144444ابفدایی سرمایه
هزار سال 1041تأسـیسافغانی
حقوقیانارادیفعالیتکارگوشکل

 دار درامضاءصالحیت خـودش
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری
گالبخانفرزندخصوصیاتنهاد

 :رادیـمحمدقاسممفشبثانا
:تولیدجـوسسـباووناسمنهاد

قاسمی،تابعیتافغان،مرکزاصـلی
144444ابفـداییکابل،سرمایه

تأسـیسافغانیسـالپنجصدهزار
شکلحقـوقیاناـرادی،1041

)تولیـدیجـوس(، فعالیتعمده
 دار درامضاءصالحیت خـودش

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 .ثبتگردیـدمالکیتهایفکری
حمـدا فرزنـدخصوصیاتنهاد

 :ارادیــعبدالخالقمفشبثان
 (تولیدروغنضیاامین)اسمنهاد:

اصلیکابـل،تابعیتافغان، مرکز
 سرمایه پنجصد144444ابفدایی
 هزار سال 1044تأسـیسافغانی

شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده
حقوقی، صالحیتخدماتمشورتی

ریاستعمومیشدرخودامضاءدار
یثبتمرکزیومالکیتهایفکر

 .ثبتگردید
سرمایه:شرکتتجارتیآسیاجانان

(یکمیلیـون1444444)ابفدایی
شـکل1041تأسیسافغانیسال

فعالیتتجارتی لمیفد رئیسحقوقی
محمدمعصومولـدعبـدالقیومو
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شرکتمعاونمیرحمزهبنتنسیمه
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری
گلفرزنـدعظیمخصوصیاتنهاد

سمنهاد:اعزیزگلمفشبثانارادی
نمبر لیسهخصوصیافغانپرمخف

ــلی4 ــان،مرکزاص ــتافغ تابعی
144444ابفـداییکابل،سرمایه
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
شکلحقـوقیاناـرادی،1041

خـدماتمشـورتی فعالیتعمده
شخودامضاءحقوقی،صالحیتدار

ریاستعمومیثبتمرکـزیودر
 .گردید ثبتتهایفکریمالکی
رانارادیــتاجوصیاتــخص

:ولداتـیالعظیمـیساویزکامگار
مرکزاصـلیشـهر،تابعیتافغان
 ،سال سرمایه1041تأسیسکابل

میلیـوننـه9444444ابفدایی
افغانیفعالیتتوریدمـوادنافـی،

امضـاءشخصدارایصـالحیت
ثبـتعمومیریاستدرخودش،

بهثبتفکریومالکیتهایمرکزی
 .رسیدهاست

خدماتتوانبخشیو شرکت)مرکز
سـرمایهابفـدایی:(ففنساتلـیع

افغانییکمیلیون1444444) )
،فعالیتاصلی1041تأسیسسال

ففنس( و توانبخشی رئیس)خدمات
شرکتمحفـرممحـبا ولـد
حاجیویسمحمـددارایسـهم

معاونیـتمحفـرمفیصد99 بـه
خـاندارایاحمدفیصلولدفرید

فیصد1سهم امضاءصالحیتدار
یاسـترومعاونشرکتدررئیس

ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
 .گردیدفکریثبت

پالسفیکی مصنوعات تولید شرکت
مرکزاصلیکابل ابراهیمسهاک:

ابفدایی یـک1444444سرمایه
یم سال افغانی 1041تأسیسلیون

فعالیتحقوقی لمیفد حقوقی شکل
تولید رئـیسمصنوعاتپالسفیکی

ابـراهیمسـهاکفرزنـد محفرم
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فیصد14سردارخانسهاکدارای
سهمبهمعاونیتمحفرماسـماعیل
سـهاک سـردارخان سهاکولد

سهمصالحیتدارفیصد14دارای
ومعاونشـرکتدررئیسامضاء

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری

یمخصوصــیاتنهــاد:عبــدالرح
میرزاییفرزندامیرمحمدمفشـبث

نهادانارادی تجارتیحسـن)اسم
ابریشم افغان،(:زاده مرکزتابعیت

ــرمایه ــلیکابل،س ــداییاص ابف
افغانیسالپنجصدهزار144444
شــکلحقــوقی1041تأســیس
عمــدهدی،فعالیــتاناــرا

ــادراتو واردات(تجارتی)صــ
 دار درخـودامضاءصالحیت ش

رکـزیوریاستعمومیثبـتم
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری
نهاد نثارخصوصیات فرزند مصور

انارادی مفشبث نهـاداسم:احمد
خــدماتلوژســفیکیاالمــارات)

اصلی(:چرخی افغان،مرکز تابعیت
کابل، سرمایه 144444ابفدایی

 پنجصدهزار سال تأسـیسافغانی
شکلحقـوقیاناـرادی،1041

فعالیتعمدهخدماتلوژسـفیکی،
 دار درخـودامضاءصالحیت ش

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری

:شرکتتجارتیالهامیوسفعزیزی
ــرمایه ــداییس (1444444)ابف
تأسـیسافغانیسـالیکمیلیون
فعالیت1041 لمیفد حقوقی شکل
عزیزا ولداسالمورئیستجارتی

معاوننویدا ولدبیتا شرکت
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری
شرکتسـاخفمانیوسرکسـازی
کابل، مرکزاصلی محمدی: فقیریار

 دو4444444ابفـداییسرمایه
،1041تأسیسسالافغانی،میلیون

شکلحقوقیلمیفد،فعالیتعمـده
سرکسـاز رئـیس،یساخفمانیو
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یاسـینمحمد محمـد فرزند خان
قا محمـد فرزنـدمعاونیت سـم

امضـاءصفصالحیتدارآمحمد
در شرکت ومعاون ریاسـترئیس

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
  .ثبتگردیدفکری

 شماره مکفوب اساس 41011به
ادارهملیغذا44/1/1041مؤرخ

ــرم ــفانمحف ــهافغانس وادوی
محمدظریففرزندمحمدصـدیق
رئیسشرکتتجارتیبلوریولمیفد

ت جـواز 14901جـارتیدارنده
فعالیتشرکت جواز اخذ خواهان
توریدادویهولوازمطبیگردیـده

 در امفیاز ریاستعمومیاستاین
ومالکیتهایفکریثبتمرکزی
 .ثبتگردید

محفرممحمدحسینولدجمعهگل
افغـانیـسر)اد:مفشبثانارادی

تابعیت خدمات( لوژسفیکی هاشمی
ــل ــلیکاب ــزاص ــانمرک افغ

144444فـــداییســـرمایهاب

پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
خـدمات1041 حقـوقی شکل

لوژسفیکیاقالممجازصالحیتدار
امضاء درریاست عمـومیخودش

مرکزی فکریثبت های ومالکیت
 .ثبتگردید

عبدالرحٰمنولـدتوریـالی محفرم
مفشبثانارادی)خدماتلوژسفیکی

تابعیـت:وتجارتیحمدانصافی(
یکابـلسـرمایهافغانمرکزاصل

پنجصــدهزار144444ابفــدایی
شـکل1041تأسیسافغانیسال

حقوقیخدماتلوژسفیکیوتجارتی
 صالحیتدار مجاز امضـاءاقالم

ثبـتعمـومیریاستخودشدر
فکریمرکزی های ثبتومالکیت
 .گردید

ــفیکی ــدماتلوژس ــرکتخ ش
عبدالجلیلقیومزاده:مرکزحاجی

یاصــلیکابــلســرمایهابفــدای
م1444444 افغـانیییک لیون

 حقوقی1041تأسیسسال شکل
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لوژسـفیکی خدمات فعالیت لمیفد
محفرممحمدجعارقیومزادهرئیس

فرزندعبدالجلیلقیـومزادهدارای
معاونیتمحفرمفیصد14 به سهم

امیدرحمانیولدحاجیعبدالرحمن
سهمصالحیتدارفیصد14دارای
درومعاونشـرکترئیسامضاء

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری

غـوری عثمـان تجارتی :شرکت
ــرمایه ــداییس (1444444)ابف
تأسـیسافغانیسـالیکمیلیون
شکلحقوقیلمیفدفعالیت1041

 غـوری عثمـان رئـیستجارتی
ولدمحمـدعمـرومحمدعثمان

معـاونشاهمحمدولدمحمدعمر
ثبـتریاستعمـومیشرکتدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .گردید

شـــرکت)خدماتلوژســـفیکی
ابفـدایی:ایـرو(اتصال سـرمایه
افغانییکمیلیون1444444) )

،فعالیتاصلی1041تأسیسسال
شرکترئیس)خدماتلوژسفیکی(

فهیمولدعبدالسـمیع احمد محفرم
 سهم معاونیتفیصد14دارای به

ففح احمدسهیلولد محمدمحفرم
صالحیتدارفیصد14دارایسهم

ومعاونشـرکتدررئیسامضاء
ثبـتمرکـزیر یاستعمـومی

 .گردیدومالکیتهایفکریثبت
:ایروشرکتخدماتکارگواتصال
 سرمایه کابل، ابفـداییمرکزاصلی

1444444 افغـانی،یکمیلیون
شکلحقوقی،1041تأسیسسال

فعالیـتعمـدهخـدمات لمیفد،
رئ فرزنـدکارگو، فهیم یساحمد

عبدالسمیع،معاونیتاحمدسـهیل
فرزندففحمحمـدصـالحیتدار

رئیسومعاونشـرکتدرامضاء
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری
محفرمسمیعا ویسافرزندحاجی

اسمنهاد: محمدمفشبثانارادی
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)پروسسبسفهبندیمصالهجـات
خشک میوه نباتنمکو تابعیت،

 رکزاصلیکابلسـرمایهافغانم
هـزارپنج144444ابفدایی صد

شـکل1041تأسیسافغانیسال
خـدمات فعالیت انارادی حقوقی
جـات مصاله بندی پروسسبسفه
خشکصـالحیتدار نمکمیوه

ریاستعمـومیخودشدرامضاء
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 .ثبتگردید
فرزندیشا ا  مق مفشبثتاج حمد

  (آرمانرامک.)اسمنهاد:انارادی
کابـل، اصلی افغان،مرکز تابعیت

144444ابفـــداییســـرمایه
افغانیســـالپنجصـــدهزار

شــکلحقــوقی1041تأســیس
تجـارتی فعالیتعمـده انارادی،

 دار درخـودامضاءصالحیت ش
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 .گردید

ولیسلیمزویگلخصوصیاتنهاد
:فرزندمحمدولیمفشبثاناـرادی

خـدماتلوژسـفیکی)اسمنهـاد
(ساخفمانیعصمتاتلسلیمزوی،

اصلیکابـل،تابعیتافغان، مرکز
 سرمایه پنجصد144444ابفدایی
 هزار سال 1041تأسـیسافغانی

شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده
سـاخفمانی، و لوژسفیکی خدمات

صالحیت درخـودامضاءدار ش
ثبـت وریاستعمومی مرکـزی
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری

شرکتتجارتیوخدماتلوژسفیکی
اچکزی :ولس ابفـداییسـرمایه

افغـانییکمیلیون1444444) )
1041تأسیسسال شکلحقوقی،

 تجـارتی فعالیـت رئـیسلمیفد
بشیراحمدولدحاجیسلطانمحمد
ومعاونسمیعا ولدسلطانمحمد

ریاستعمـومیثبـتکتدرشر
 ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 .گردید
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گلنبیعزیزیفرزندمحمدعلـی
خدمات)اسمنهاد:مفشبثانارادی

عزیزی نبی گل تابعیـت،(تنظیای
افغان،مرکزاصـلیکابل،سـرمایه

پنجصــدهزار144444ابفــدایی
ــال ــانیس ــیسافغ 1041تأس

فعالیـت اناـرادی، حقوقی شکل
اتتنظیاـــی،عمـــدهخـــدم
 دار درخـودامضاءصالحیت ش

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب

 .گردید
ــاجرانارادی ــیاتتـ خصوصـ

:ولدگلعزیزنعزیزیاعزیزالرحم
اصلیشـهر مرکز تابعیت،افغان,

کابل، 1041تأسیسسال سرمایه
پنجصدهـزار144444ابفدایی
، شخصفعالیتافغانی لوژسفیکی،

در،خودشامضاءرایصالحیتدا
 ثبـتمرکـزیریاستعمـومی
بهثبترسیدهومالکیتهایفکری

 .است

ــاجرانارادی ــیاتتـ خصوصـ
:ولدگلعزیزعزیزالرحمنعزیزی

اصلیشـهر،تابعیت،افغان مرکز
، کابل سرمایه1041تأسیسسال

پنجصــدهزار144444ابفــدایی
انجنیریفع،فغانیا ساخفمانی الیت

شــخصدارای،وسرکســازی
ریاستدر ،خودشامضاءصالحیت
ومالکیتهایثبتمرکزیعمومی
 .بهثبترسیدهاستفکری

شـرکتیبهاساستصویبشرکا
:ساخفمانیوسرکسازیالحـرمین

 D-25193 دارنـدهجـوازنمبر
خواهانتغیراتذیلگردیدهانـد:
محفرممحمدایوبولدمحمـداز

فیصد14وءریاستشرکتاسفعاا
عبدالواحـدولـدسهم خویشبه

 قاسم باـروشرئیسمحمد جدید
ــوق ــراتف ــهتغی ــاند.ک میرس

ریاستعمومیثبتمرکـزیودر
ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب

 .گردید
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اساستصویبودرخواسفینهادهب
منصـور معادن اسفخراج انارادی
ــر ــوازنمب ــدهج ــاندارن افغ

 (D-53969) را ازتـرکانص
کـه:اندپیشهوتغیراتذیلشده

محفرمعبدالصـمدولـدحـاجی
غالممحمدرئیستشبثازریاست

اسفعاا تشبث ء سهمفیصد144و
خویشرابهمحفـرممحمـدداود
ذاکریولدفدامحمدذاکریرئیس
جدیدتشبثواگذارنمودهاستکه

ریاستعمومیثبتمرکـزیودر
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری

:شرکتیبهاساستصویبشرکا 
و D-40693 دارندهجوازنمبـر
( شماره مـؤرخ(0411مکفوب

11/1/1041 ریاسـتمکفوب
گانمفوسعخواهانایجادمالیهدهند

نمایندهگیدروالیتبلخولسوالی
تغیراتذیل استکه خلمگردیده

وریاستعمومیثبتمرکـزیدر
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری

بهاساستصـویبودرخواسـت
نمبـر:ا صای جـواز دارنـده

ومکفــوبشـــماره11111
ــؤرخ(0471) 11/1/1041م

دهنـد گانخواهـانریاستمالیه
اسمنهاد:تغیراتذیلگردیدهاست

ازساخفمانیوتولیدموادساخفمانی
تــاجاحمــدزیبــهســاخفمانی
تاجاحمدزیتغیرنمودهاست.که

ریاستعمومیثبتاینتغیراتدر
ثبتفکریمرکزیومالکیتهای

 .گردید
اساستصـویبودرخواسـفی به

شرکتخـدماتایتـییشرکا
هجوازنمبردارند:اناورمشنکیوب

ــر09910 ــانتغیی درسآخواه
مرکـزشرکتخویش سـاحه از

دیـددرسجآتجارتیداودزیبـه
منزلاساحهقلعهففحا حجتپالز

سومناحیهدهمتغییرنمودهاسـت
مرکزیریاستعمومیثبتکهدر

 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری
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یبهاساسعریضهوتصویبشرکا
:شرکتتولیدلباسسالوبیوتیـک

محفرمه14191دارندهجوازنمبر
شهالجانمایاررئیسومحفرمهنازو
اینریاسـت عنوانی صادقمعاون
خواهانلغوجوازتجارتیخـویش
گردیدهاستکهجـوازشـاندر

ـ زیوریاستعمومیثبـتمرک
 .لغوثبتگردیدمالکیتهایفکری

شرکتساخفمانیوسرکسـازی
اوپال کابـل،:بیروج مرکزاصلی

افغانی،1444444ابفداییسرمایه
حقوقی،1199تأسیسسال شکل

لمیفــد،فعالیــتعمــدهتعمیــر
فرزندساخفمانها، ا  نعمت رئیس
فرزندنصرا ، خان معاونیتحمید

ضـاءامظاهرخانصـالحیتدار
ریاسـترئیسومعاونشرکتدر

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
  .ثبتگردیدفکری

یشـرکتبهاساستصویبشرکا
خـدمات و سـاخفمانی انجنیری

دارندهجواز:لوژسفیکیطرحمعمار
 مکفـوب71110نمبر قـرار و

ــماره ــؤرخ(1947)شـ مـ
ریاســتمالیــه41/1/1041
حـذ دهند خواهان مفوسع گان

یتخدماتلوژسـفیکیسکفورفعال
استواسـمتشـبثاز گردیده
شــرکتانجنیــریســاخفمانیو
خدماتلوژسفیکیطرحمعماربـه
شرکتانجینریوساخفمانیطرح
معمارتغیرنمودهاست.کهتغیرات

ریاستعمومیثبتاینشرکتدر
ثبتومالکیتهایفکریمرکزی
 .گردید

اساسدرخواسفیمحفرمعبدا  به
رئیسنهادوقرار:عبدالولیفرزند

مـــؤرخ0471مکفـــوب
ــه11/1/1041 ــتمالی ریاس
گانمفوسعمحفـرمعبـدا دهند

اناـرادی مفشبث عبدالولی فرزند
تحتعنوانساخفمانیوخـدمات
لوژسفیکیانورا اخالصدارنـده
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صـیهیوتشخ71414جوازنمبر
 خواهـان9411111417نمبر

است گردیده ذیل ممحفر:تغیرات
عبدا فرزندعبدالولیرئیسنهاداز

 خـویشفیصد144مجموع سهم
بحیثفیصد14 میماندرئیسسهم

بـه14وباقیمانده فیصدسهمرا
عبدا خان نقیبا فرزند محفرم
واگذارنمودهاستکـهنـامبرده

ینگردیدویبحیثمعاونشرکتتع
همچنــانســرمایهنهــاداز

افغان144444) هزار بهپنجصد ی
میلیون1444444 افغـانی(یک

افزایشیاففهاست.شکلحقـوقی
شراکتتغیـر به انارادی از نهاد
نمودهاست.کهایـنتغیـراتدر
وریاستعمومیثبـتمرکـزی

 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری
خواسـفیمحفـرم اسـاسدر به
وحیدا فرزندمعصومجانرئـیس

0447نمبـرنهادوقرارمکفوب
مالیه49/1/1041مؤرخ ریاست

گانکوچکمحفرموحیـدا دهند
فرزندمعصومجانمفشبثانارادی
مشعل معصوم تجارتی تحتعنوان

 نمبـر جـواز و79111دارنده
یتشخ نمبر 9414114444صیه

:خواهانتغیراتذیلگردیدهاست
جان معصوم فرزند وحیدا  محفرم

فیصـد144رئیسنهادازمجموع
فیصدسهمبحیث94سهمباحاظ

صدیف14میماندوباقیماندهرئیس
بنـت عاطاـه محفرمه به را سهم
غالممجفبیباروشرسـانیدهکـه

بحیثمعاونجدید تعیـیننامبرده
ــرمایهازگ ــانس ــدوهمچن ردی
بـهافغانیپنجصدهزار144444)

افغـانی(یکمیلیون1444444
افزایشیاففهاستتغیرشکلحقوقی

شراکفینیزصـورتازانارادیبه
گرففهاست.کهاینتغیـراتدر
وریاستعمومیثبـتمرکـزی

ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 .گردید
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تصویبشرکا  اساس شرکتیبه
رو محمـد معـادن  واسفخراج

نمبـر:نیازیخیل جـواز دارنده
(141ومکفوبشماره)44444
مالیه11/1/1041مؤرخ ریاست
ذیلگانبزرگخواهانتغیراتدهند

ــت ــدهاس ــرم.وگردی محف
رئیس ولدعبدالرحمنومحمدرو

وبـاءشرکتازریاستاسـفعاا
فیصدسهمخویشبحیث14حاظ

رئیسگردیدهوتعیینمعاونجدید
حدرانازمعاونیتاسفعااوباحاظ

تعیینرئیسسهمبهحیثفیصد14
گردیدهواسمشرکتازشـرکت

 نیازیواسفخراجمعاونمحمدرو
معـادنخ اسفخراج شرکت به یل

درانتغیرنمودهاست.ځفضلامین
ریاستعمـومیکهاینتغیراتدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .ثبتگردید

خصوصیاتتـاجرانارادیمحمـد
:ولدشاهمحمودندبهيرموميوسف

مرکزاصـلیشـهر،تابعیتافغان
سـرمایه1041تأسیسکابل،سال
ـ144444ابفدایی زارپنجصـده

ورزشـی، خدمات ،فعالیت افغانی
امضـاءشخصدارایصـالحیت

ثبـتریاستعمومیدرخودش،
بهثبتومالکیتهایفکریمرکزی

 .رسیدهاست
مفشبث فرزندعبدالمجید ا  حایظ

خدماتتنظیای)اسمنهاد:انارادی
احمدزی تابعیـتافغـان،(حایظ

ابفـدایی اصلیکابل،سرمایه مرکز
افغانیسالارپنجصدهز144444
ــوقی1041تأســیس شــکلحق

انارادی،فعالیتعمـدهخـدمات
خودشامضاءتنظیای،صالحیتدار

ریاستعمومیثبتمرکـزیودر
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری

گربـت تجارتی نـوری:شرکت
ــرمایه ــداییس (1444444)ابف
تأسـیسافغانیسـالیکمیلیون
شکلحقوقیلمیفدفعالیت1041
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ــدشــرکتتجــا رتیروحا ول
عبدالرحمنومعاونشاهاحمدخالد

 شرکتدر گل محمد ریاستولد
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .ثبتگردیدفکری
شرکتتجارتیوخدماتلوژسفیکی
کابل، مرکزاصلی زرکشان: هلمند

ــداییســرمایه دو4444444ابف
،1041تأسیسسالافغانی،میلیون

تعمـدهشکلحقوقیلمیفد،فعالی
و مجـاز وارداتوصادراتاقالم
غـالم لوژسـفیکی،رئیس خدمات
محمدفرزندحاجیجمعـهخـان
فرزنـد محمـد خیـر ،معاونیت

امضـاءمحبا صـالحیتدار
ریاسـترئیسومعاونشرکتدر

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
  .ثبتگردیدفکری

تمیم( الیار سرمایه:شرکت)تجارتی
(یکمیلیون1444444ابفدایی)
،فعالیت1041تأسیسافغانیسال

اقال )تجارتی (اصلی مجاز رئیسم

شرکتمحفرمروحا تمیمولـد
وعبدالرو سهم فیصد14 دارای

 معاونیتمحفرم ولدعبدالروو به
فیصد14محمداصغردارایسهم

ومعاونرئیسامضاءصالحیتدار
یاستعمـومیثبـترشرکتدر
 ثبتومالکیمرکزی فکری های ت
 .گردید

:شرکتتجارتیسـاداتاشـهن
ابفـدا سرمایه کابل، ییمرکزاصلی

میلیون1444444 افغـانی،یک
حقوقی،1041تأسیسسال شکل

لمیفــد،فعالیــتعمــدهواردات
رئـیسوصادراتاقـالممجـاز،

دصایا فرزندمیرآقاهاشمیسی
فرزنـد راوی احمد معاونیتسید

امضاءحیتدارسیدصایا صال
در شرکت ومعاون ریاسـترئیس

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
  .ثبتگردیدفکری

احمـدراشـدخصوصیاتنهـاد
رحمانیفرزندولدسیفالـرحمن
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انارادی نهاد:مفشبث تجارتیاسم
رحمانی، افغان،مرکزایمان تابعیت

ــرمایه ــلیکابل،س ــداییاص ابف
سالپنجصدهزار144444 افغانی
ــوقی1041تأســیس شــکلحق

تجـارتی، عمده فعالیت انارادی،
 دار درخـودامضاءصالحیت ش

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری

ــاجرانارادی ــیاتتـ خصوصـ
ابوالاضـل ولـدعلمـداریسید

مرکـزسی ،افغان, تابعیت حسن د
 کابلاصلی ،شهر تأسـیسسـال
ابفدایی،1041 144444سرمایه

فعالیتخدماتافغانی،پنجصدهزار
ورزشیآزادرزمی،شـخصدارای

ریاستخودشدرامضاءصالحیت
ومالکیتهایثبتمرکزیعمومی
 .بهثبترسیدهاستفکری

نهاد سردارزیخصوصیات سلیمان
اسـم:فرزندسلیممفشبثانارادی

سـلیمان)نهاد لوژسفیکی خدمات

افغـان،مرکز(سردارزی تابعیـت
ــرما ــلیکابل،س ــدایییهاص ابف

سالپنجصدهزار144444 افغانی
ــوقی1041تأســیس شــکلحق

انارادی،فعالیتعمـدهخـدمات
امضــاءلوژسفیکی،صــالحیتدار

درخود ثبـتش ریاستعمـومی
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 .گردید
ــاجرانارادی ــیاتتـ خصوصـ

:غالمغوثولدمحمدیسینحغالم
مرکزاصلی:شـهر،افغانتابعیت
،س 1041تأسیسالکابل سرمایه
پنجصــدهزار144444ابفــدایی

تعلیموتربیه،شخصافغانی،فعالیت
خودش،درامضاءدارایصالحیت

ومالکیتثبتمرکزیعمومیاداره
 .استبهثبترسیدههایفکری

اساستصـویبودرخواسـفی به
شرکتتجارتیافغانطلوعیشرکا
نمبـر:لمیفد جواز 9014دارنده

تغ کهخواهان اند: ییراتذیلشده
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عبـدالغیاث عبدالطیفولد محفرم
معاونیتشرکت از شرکت معاون

فیصدسهمخویشرا14وءاسفعاا
بهمحفرمحامدولدصـاحبزاده
نموده معاونجدیدشرکتواگذار

ریاستعمومیثبـتاست.کهدر
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 .گردید
اساستصویبودرخواسفینهادهب
ــدا ــدینول ــلال ــرادیجما نا

ظریف نمبـردارند:محمد جواز ه
درسنهادآخواهانتغییر11001

ساحهمنـدویکـوچیزشاخوی
درسجدیدساحهعقبآمارکیتبه

مسجدسرورکائناتپلچرخیناحیه
ریاستتغییرنمودهاستکهدر41

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 .ثبتگردیدفکری

خواسفی اساسدر فرهادبه محفرم
اکبریولدمحمدافضلرئیسنهاد

ــوب ــرارمکف ــؤرخ711وق م
گانریاستمالیهدهند0/0/1041

اکبریولـد فرهاد مفوسعمحفرم
محمدافضلمفشبثانارادیتحت
عنوانخدماتلوژسفیکیالیاسآزاد

و D-40232 دارندهجوازنمبـر
یتشخ نمبر 9444011471صیه

:هاستخواهانتغیراتذیلگردید
محفرمفرهاداکبریولـدمحمـد
افضلرئـیسنهـادازمجمـوع

حاظسهمخـویشبـافیصد144
بحیث14 میماندرئیسفیصدسهم

بـهفیصد14وباقیمانده سهمرا
لجـانگمحفرممحمدحامدولد

نـامبرده استکـه نموده وگذار
 جدید گردیـدتعیینبحیثمعاون

وهمچناناسمشرکتازخـدمات
 شـرکتلوژسفیکی به ازاد الیاس

خدماتلوژسفیکیژیگالتغیرنموده
استوشـکلحقـوقینهـاداز
انارادیبهشراکتتغیـرنمـوده

ریاسـتاست.کهاینتغیراتدر
ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی

 .ثبتگردیدفکری
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بــهاســاسدرخواســفیمحفــرم
قرار محمد پاینده فرزند عبدالکریم

ــوب ــؤرخ40001919مکف م
ــه41/14/1044 ــتمالی ریاس
عبدالکریمدهند مفوسعمحفرم گان

فرزندپایندهمحمدمفشبثانارادی
لوژسـفیکی خدمات عنوانی تحت
طلوعگولدندارندهجـوازنمبـر

صــیهنمبــریوتشخ04174
تغیرات9449014117 خواهان

عبدالکریم محفرم اند گردیده ذیل
فرزندپایندهمحمدرئیسنهـاداز

144ومجمـوعءریاستاسفعاا
باالیمحفرم خویشرا سهم فیصد
محمــدیوســفمحمــدیولــد
محمدیونسباروشرسـانیدهکـه
شرکت بحیثرئیسجدید نامبرده

تغیـراتدرتعیین این که گردید.
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری
یشرکتواستصویبشرکابهاس

مکفوب مـؤرخ0470نمبرقرار

ــهر11/1/1041 ــتمالی یاس
انمفوسعشرکتشـرکتگدهند

شاینن سکای لوژسفیکی خدمات
صیهیوتشخ14447دارندهجواز

 خواهـان9414171409نمبر
اند:محبا  تغیراتذیلگردیده

شـرکتازرئـیسولدنجیبا 
فیصد14ومجموعءریاستاسفعاا

بـاالیمحفـرم سهمخـویشرا
سیدفوادمعاونبرحاـلشـرکت

شرسانیدهکـهنـامبردهبـابارو
فیصدسهمبحیثرئـیسدر144

شـکلحقـوقی شرکتباقیماند،
شرکتازشراکتبهانارادیتغیر
نمودهاست.کهاینتغیـراتدر
 ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری
یبهاساسعریضهوتصویبشرکا
گلوریـا تجارتی :شرکتمشورتی

نمبـر جـواز و74474دارنده
یتشخ نمبر 9411044144صیه

که:خواهانتغیراتذیلگردیدهاند
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محفرممحمدافضلفرزندمحمدا 
معاونتشبثازمعاونیتاسفعااءو

محفرمفیصد14 به سهمخویشرا
تشـبث رئیسبرحال حلیم محمد
بـا نـامبرده کـه نموده واگذار

رئـیسفیصد144 بحیـث سهم
یازمیماند.وتغیرشـکلحقـوق

شراکتبهانارادینیـزصـورت
گرففهاست.کهایـنتغیـراتدر
وریاستعمومیثبـتمرکـزی

ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 .گردید

شرکتخدماتتنظیایگوهرشهر
 )سرمایه یک(1444444ابفدایی
میلیون سال 1044تأسیسافغانی

اقالم خدماتتنظیای حقوقی شکل
محمدسـلیمفرزنـدرئیسمجاز
ومعاونسـردارمحمدسردارم حمد

امضاءولداخفرمحمدصالحیتدار
ریاسـتومعاونشرکتدررئیس

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 .ثبتگردیدفکری

فرزنـدخصوصیاتنهاد ا  ذبیح
اسـم:عظیما مفشبثاناـرادی

خدماتآبرسـانیذبـیحا )نهاد
اصلی(عظیمی افغان،مرکز تابعیت
ـسرمایهکابل، 144444داییابف

پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
1041 اناـرادی،، حقوقی شکل

فعالیتعمدهآبرسانی،صالحیتدار
درخودامضاء ریاستعمـومیش

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .ثبتگردید

ابوسعد لوژسفیکی خدمات شرکت
زرملوال:مرکزاصلیکابلسرمایه

 لیـونییکم1444444ابفدایی
 سال 1041سیستأافغانی شکل،

حقوقیلمیفدفعالیتحقوقیخدمات
 محمدرئیسلوژسفیکی راز محفرم

فیصد14فرزندنیکمحمددارای
ــرم ــتمحف ــهمعاونی ــهمب س
روحا امــینزیولــدحــاجی

فیصد14محمدامینزرمفیدارای
 صالحیتدار ورئیسامضاءسهم
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ریاستعمـومیمعاونشرکتدر
ایفکریثبتمرکزیومالکیته

 .ثبتگردید
شرکتترانزیفیوبارچاالنیریحان

ابفــداییســرمایه:آریــوب
افغـانییکمیلیون(1444444)

شـکلشمسی1041تأسیسسال
مجـاز اقالم فعالیت لمیفد حقوقی

ولـدرئیس خیـل حسـن بهرام
ډولـیولـد معاون و گالبگل

ریاستعمومیثبتمرکزیفسردرا
 .یدثبتگردومالکیتهایفکری

خصوصیاتشرکتاسفخراجمعادن
افغانسفان،مرکـز:شریف کشور

سال شهرکابل، تأسـیساصلی:
ــرما،1041 ــداییسـ یهابفـ

1444444 میلیون افغـانییک
ســعادن،رئیــمیتــفعال

 MA GUANGLINANG دارنده
 EB4947858 پاسـپورتنمبـر
 MOHAMMAD کشورچـینو

IMTIAZ داردندهپاسپورتنمبر 

AK6978984 ــبت ــورع هکش
 MUHAMMAD پاکسفانمعاونو

HUSSAIN دارندهپاسپورتنمبر 
JV6897072 هکشورپاکسفانعبت

سهمدارشخصدارایصـالحیت
امضاء در ریاستعمومیخودشان

 .ثبتجوازدهیبهثبترسیدهاست
ولـدخصوصیاتنهـاد نورآغـا

غوث انارادیمحمد اسم:مفشبث
نهاد:تولیدپاپوشپالسفیکیعقـاب

اصلی:صداقت افغان،مرکز تابعیت
کابل، 144444ابفـداییسرمایه

تأسـیسافغانیسـالپنجصدهزار
1041 اناـرادی،، حقوقی شکل

پاپوش، تولید تجارتی فعالیتعمده
 دار درخـودامضاءصالحیت ش

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری

شرکتتولیدیمصنوعاتپالسفیکی
ابفداییسرمایه:اداتاسحاقزیس

افغـانییکمیلیون1444444) )
شکلحقـوقی1041تأسیسسال
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 تجـارتی فعالیـت رئـیسلمیفد
ولدموالدادومعـاون عبدالسفار
در شرکت موالداد ولد عبدالجبار
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری
فرزنـد افغـان نبی محمد محفرم

)تولید:دیعبدالحسینمفشبثانارا
افغان( میرباز :مصنوعاتپالسفیکی
تابعیتافغانمرکزاصـلیکابـل

144444ســـرمایهابفـــدایی
تأسـیسپنجصدهزارافغانیسـال

شکلحقوقیتولیدیاقالم1041
 دار صالحیت خودشامضاءمجاز

درریاستعمومیثبـتمرکـزی
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

 گردید.
یهسرما:شرکتتجارتینعمانامان

(یکمیلیـون1444444)ابفدایی
 سال شـکل1041تأسیسافغانی

حقوقیلمیفـدفعالیـتتجـارتی
امانا ونعمانولدامانا رئیس

نورمحمد درمعاونولد شـرکت

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری

فرزنـد الهادی عبدالشـافیفضل
بمکف)اسمنهاد:مفشبثانارادی

الحرمین منارات تابعیت(خصوصی
کابل،سـرمایهافغان، اصلی مرکز

پنجصــدهزار144444ابفــدایی
 سال شـکل1044تأسیسافغانی

فعالیـتعمـده انارادی، حقوقی
الحرمین، منارات خصوصی مکفب

 دار درخـودامضاءصالحیت ش
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 .گردید

رادینقیبولدخصوصیاتتاجرانا
هاش تابعیت،افغـان:مخانمحمد

شـهرکابـل،سـالرکزاصلیم
سـرمایهابفـدایی،1041تأسیس

پنجصدهـزارافغـانی144444
تکنـالوژیولوژسـفیکی،فعالیت

امضـاءشخصدارایصـالحیت
ثبـتریاستعمومیدر خودش،
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بـه ومالکیتهایفکریمرکزی
 .ثبترسیدهاست
مواد ویـسشرکتتولید شوینده

سـرمایه کابل، مرکزاصلی مزمل:
میلیـون1444444ابفدایی یک
،شکل1041تأسیسسالافغانی،

حقوقیلمیفد،فعالیتعمدهتولیـد
شوینده،رئیسدولـتخـان مواد

معاونیتاحمدیفرزنداحمدجان،
عثماناحمدیفرزنددولتخـان

دار صالحیت رئیسامضاءاحمدی
مـومیریاستعومعاونشرکتدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
  .ثبتگردید

سـرمایه:شرکت)تبلیغاتیباشـی(
(یکمیلیون1444444ابفدایی)
،فعالیت1041تأسیسافغانیسال

تبلیغـات( )خـدمات رئیساصلی
شرکتمحفرمحیاتا ولدعلـی

بـهفیصـد14احمددارایسهم
شـکرا ولـد معاونیتمحفـرم

فیصـد14همحیاتا دارایس

ومعاونرئیسامضاءصالحیتدار
یاستعمـومیثبـترشرکتدر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 گردید.

سـیاوشفرزنـدخصوصیاتنهاد
انارادی مفشبث ا  اسـم:عنایت

تجارتیوخدماتلوژسفیکی)نهاد
تابعیتافغان،مرکزاصلی(راگاآریا
1444444ابفداییسرمایهکابل،
تأسـیسافغانیسـالونیکمیلی
1041 اناـر، حقوقی ادی،شکل

خـدمات و تجارتی عمده فعالیت
لوژسفیکی، دار امضـاءصالحیت

ریاستعمـومیثبـتشدرخود
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 .گردید
اساستصـویبودرخواسـفی به
محفرمسهیالبنتمحمـدحسـین
:رئیسهمکفبلیسهخصوصیعرفان

و D-39333 دارندهجوازنمبـر
ــوب ــمکف ــؤرخ0419رنمب م

ــه11/1/1041 ــتمالی ریاس
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گانمفوسعخواهانتغیـراتدهند
سـهیالهمحفرم:ذیلگردیدهاست

از رئیسنهـاد حسین بنتمحمد
 خـویشفیصد144مجموع سهم

سهمخـویشرابـاالیفیصد14
رئیسمحمدحامدولدمحمداکرم

حاـظ به خودش رسانیده باروش
فیصد14 بحیثمعاون جدیدسهم
گردیدهاستوشکلحقوقیتعیین

شراکتتغیـر به انارادی از نهاد
نمودهاست.کهایـنتغیـراتدر
وریاستعمومیثبـتمرکـزی

 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری
تصویبشرکا  اساس شرکتیبه

خدماتلوژسفیکیوتجارتیآسـیا
دارندهجـوازنمبـر:گولدنسفار

 D-42615ــماره ــوبش ومکف
ــؤرخ(0141) 1/0/1041مـ

دهنـد مالیه مفوسـعریاست گان
تخدماتخواهانتغیراسمازشرک

سـیاآشرکتتجارتیولوژسفیکی
گولدنسفاربهبهشرکتتجارتیو

لوژسفیکیوساخفمانیآسیاگولدن
سفارلمیفدتغیرنمـودهوسـرمایه

ونییکمیل1144444)شرکتاز
ــهو ــانیب ــزارافغ ــده پنجص

ــدومیل4444444 ــانی(ونی افغ
.کهاینتغیراتیاففهاستافزایش
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری
یبهاساسعریضهوتصویبشرکا

شرکتخدماتلوژسـفیکیبهـار
وطندارنـدهجـوازنمبـر:سبز

 D-57255 ریاسـتعنوانیاین
کـه:خواهانتغیراتذیلشدهاند

درمحفرممیرآقافرزندمحمـدنـا
معاونتشبثازمعاونیتاسفعااءو

بـهفیصد14 خـویشرا سـهم
شکرا امینفرزندامینا  محفرم
ــر ــذکرهنمبـ ــدهتـ دارنـ

واگذار11941-4141-1044
نمودهکهنامبردهبحیثرئیسجدید

میگرددومحفـرممیـرویستعیین
فیصد14صدیقرئیساسبقباحاظ
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وتعیـینسهمبحیثمعاونجدید
فعالیـتهمچنا سـکفور ازدیاد ن

ساخفمانیبرعالوهسکفورلوژسفیکی
گردیدهاست.واسـمتشـبثاز
شرکتخدماتلوژسفیکیبهارسبز
وطنبهشرکتساخفمانیوخدمات
لوژسفیکیبهارسبزوطننیزصورت

ریاستگرففهاست.اینتغیراتدر
ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی

 .ثبتگردیدفکری
واسـتمحفــرمبـهاســاسدرخ

متاجریحسینولدخدایرحخادم
دارنـدهجـوازنمبـر:اناـرادی
ــوب44701 ــرومکفـ نمبـ
ریاسـت9/1/1044مؤرخ191

کخواهانلغوچگانکومالیهدهند
جوازخویشگردیدهاست.کهاین

ریاستعمومیثبتمرکزینهاددر
لغـوثبـتومالکیتهایفکری

 .گردید
اساستصـویبودرخواسـفی به

عبدالمجیدولدمحمدحکیممحفرم

پالسـفیکی مصنوعات نهاد رئیس
عبدالمجیددارنـدهجـوازنمبـر

مکفوب01144 مؤرخ0449و
ــت14/1/1041 ــهریاس مالی
گانمفوسعخواهانتغیـراتدهند

ــرم:ذیــلگردیــدهاســت محف
رئیس محمدحکیم ولد عبدالمجید

ازمجموع سـهمفیصد144نهاد
خـویشرافیصد14خویش سهم
یعیدیمحمدکوهبندیولـدباال

محمدباروشرسانیدهکهنـامبرده
گردیـدهتعیینبحیثمعاونجدید

استوشـکلحقـوقینهـاداز
انارادیبهشراکتتغیـرنمـوده

ریاسـتاست.کهاینتغیراتدر
ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی

 .ثبتگردیدفکری
یشرکتوبهاساستصویبشرکا
مؤرخ(0400قرارشمارهمکفوب)

گانریاستمالیهدهند1/0/1041
مفوسعشرکتخدماتمشورتیو
تکنالوژیمعلوماتیپکسـلهـب
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 جـواز نمبـر و19114دارنده
یتشخ نمبر 9447194741صیه

خواهانتغیراتذیلگردیدهاست.
حذ فعالیتخـدماتمشـورتی

اسـمتشـبثازگردیدهاسـتو
کنالوژیتشرکتخدماتمشورتیو

سلهببـهشـرکتمعلوماتیپک
هبنیز پکسل معلوماتی تکنالوژی
صورتگرففهاستکهتغیراتاین

ریاستعمـومیثبـتشرکتدر
ثبتومالکیتهایفکریمرکزی
 .گردید

یشرکتوبهاساستصویبشرکا
 مؤرخ(071)شمارهمکفوبقرار
تجـارتی11/14/1001 شرکت

دارنـده لمفیـد. احمدزی قرضی
 نمبرصیتشخ71944جوازنمبر یه

کهتغیراحصاییه9411411701
هوالیـتکابـلازوالیتهراتب

درسفعالیتآنمودهاستوهمچنان
واقعپارکهای شرکتخویشرا
نیز محمدمحمدیرا صنعفیجمعه

ریاستنمودهاستاینشرکتدر
ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی

 .ثبتگردیدفکری
سهاک الحسیب :(شرکت)تجارتی

ا سرمایه ( یک1444444بفدایی
افغـانیسـالمیلیون تأسـیس(
،فعالیتاصـلی)تجـارتی1041
شرکتمحفـرمرئیسممجاز(اقال

حجتا نسیمیولدنسیمخـان
 سهم معاونیتفیصد14دارای به

محفرممطیعا ولـددادا دارای
 دارفیصـد14سهم صـالحیت
ومعاونشـرکتدررئیسامضاء
ثبـتر مرکـزییاستعمـومی

 .گردیدومالکیتهایفکریثبت
ا  امـان میـر شرکتتجـارتی

کابـل،:زیمحمد مرکزاصـلی
 یـک1444444ابفداییسرمایه

1041تأسـیسلیونافغانی،سالیم
فعالیتعمده ،شکلحقوقیلمیفد،

رئیسمولوی سلیمتجارتی، محمد
عبدالشکور حاجی معاونیت،فرزند
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ــالم ــدعبدالس ــدینفرزن نورال
رئیسومعاونامضاءحیتدارصال

ریاستعمـومیثبـتشرکتدر
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 .گردید
حـاجی فرزنـد ا  سمیع محفرم

تابعیت:ففحمحمدمفشبثانارادی
افغانمرکزاصلیکابـلسـرمایه

پنجصــدهزار144444ابفــدایی
شـکل1041تأسیسافغانیسال

وارداتاقـالموحقوقیصادرات
 مجاز دار خودشامضاءصالحیت
ثبـتمرکـزیعمومیریاستدر

ثبــتومالکیــتهــایفکــری
 .گردید

نعمتا مزملفرزنـدعبـدالحی
زعاران.)اسمنهاد:مفشبثانارادی
برگ افغـان،مرکز(آلفون تابعیت

ــرمایه ــلیکابل،س ــداییاص ابف
پنجصدهزارافغـانی(144444)

شکلحقـوقی1041تأسیسسال
فعالی تجـارتیانارادی، تعمـده

خـودشدرامضاء،صالحیتدار
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 .گردید

پیرابوال لوژسفیکی شرکتخدمات
(1444444)ابفداییسرمایه:ویو

 سال شـکل1041تأسیسافغانی
حقوقیلمیفـدفعالیـتخـدمات

حشمتا ولـدرئیسلوژسفیکی
جینصرا ومحمدجاویدولدحا

نذیر معاون در ریاسـتشـرکت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .ثبتگردیدفکری
سجاد مرکز:ظهیرشرکتتجارتی

 سـرمایه کابـل، ابفـداییاصلی
لیونافغـانی،ییکم1444444

 حقوقی،1041تأسیسسال شکل
لمیفد،فعالیتعمدهتجارتی،رئیس
محمدنقیفرزنـدمحمـدعلـی

حمـدمعاونیتمحمدنبیفرزنـدا
رئیسومعاونامضاءصالحیتدار
ریاستعمـومیثبـتشرکتدر
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ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .گردید

سرمایه:خرمدشرکتتجارتیارشا
یکمیلیـون(1444444)ابفدایی

 سال شمسی1041تأسیسافغانی
فعالیتاقـالم لمیفد حقوقی شکل

ولـیزادهداحمدارشارئیسمجاز
عـاونولدحاجیغالمربـانیوم

سیدخالدهاشمیولدسیدهاشمدر
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری
ــاجرانارادی ــیاتتـ خصوصـ

اده"ولــدمحمــدعظیم"حســنز
مرکـز،افغانتابعیت:محمدحسن

تأسـیساصلی:شهرکابل،سـال
144444سرمایهابفدایی،1041
فعالیتتولیدی،صدهزارافغانی،پنج
د شخص صالحیت امضـاءارای

ثبـتریاستعمـومیخودشدر
بهثبتومالکیتهایفکریمرکزی

 .رسیدهاست

شرکتتجارتیبلخگولدنگراین:
تأسـیسسـال،مرکزوالیتبلخ

ــدایی،1041 ــرمایهابفـ سـ
م1444444 افغـانیییک لیون

فعالیت٬شکلحقوقیشرکتلمیفد
محفـــرم٬تجـــارتیعمـــده

 Odilzhon Jurayev ــبت هع
قزاقسفان شـرکتورئیسکشور

محفرمایملصافیفرزندفیروزخان
معــاونشــرکتکــهاشــخاص

 صالحیت ورئـیسامضاءدارای
ــودهودر ــرکتب ــاونش مع
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 .گردید

شرکتصرافیوخـدماتپـولی
سـرمایه:سحر کابل، مرکزاصلی
میلیـو1444444ابفدایی نیک
شکل،1041تأسیسسالافغانی،

حقوقیلمیفد،فعالیتعمدهصرافی
وخـدماتپولی،مجاهــدفرزنــد
روحا منحیثرئیسوامیرخـان
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محمدخانمنحیـث پادشاه فرزند
رئـیسامضاءصالحیتدارمعاون

در شرکت عمومیومعاون ریاست
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 .ثبتگردید
بخصوصیاتنهاد رازقبی زهرا ی

 :بنتسیدنادرمفشبثانارادی
 (تجارتیراهیانکامگار)اسمنهاد

اصلیکابـل،تابعیتافغان، مرکز
144444ابفـــداییســـرمایه
تأسـیسافغانیسـالپنجصدهزار
1041 اناـرادی،، حقوقی شکل

صالحیتدارفعالیتعمدهتجارتی،
درخودامضاء ریاستعمـومیش

کریثبتمرکزیومالکیتهایف
 .ثبتگردید

شرکتخدماتلوژسفیکیروسـفا
بلک:مرکزاصلیکابـل،سـرمایه

میلیـون1444444ابفدایی یک
،شکل1041تأسیسسالافغانی،

حقوقیلمیفد،فعالیتعمدهخدمات
،رئیسنجیبا فرزنـدلوژسفیکی

معاونیتگـلرحمـن،صدیقا 
دار صـالحیت عبدالرحمن فرزند

تدررئیسومعاونشـرکامضاء
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

  .ثبتگردیدمالکیتهایفکری
فرزندشـیراجـانخروټیشیرین

انارادی نهاد:مفشبث تجارتی)اسم
جهان تابعیتافغـان،(خروټیشاه

ــرمایه ــلیکابل،س ــزاص مرک
افغانیسالپنجصدهزار144444
قیشــکلحقــو،1041تأســیس

تجـارتی فعالیتعمـده انارادی،
 دار درمضاءاصالحیت خـودش

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری

شرکت:ویبهاساستصویبشرکا
مکفوب مؤرخ(1447)نمبرقرار

ــه41/1/1041 ــتمالی ریاس
گانمفوسعشرکتخـدماتدهند

 لوژسفیکینوردنیادارندهجوازنمبر
D-42566 صـیهنمبـریوتشخ

تغیرات9444147711 خواهان
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ــلگ ــدذی ــدهان ــرم:ردی محف
لرئیسضمحمدحکیمولدمحمداف

وازءشرکتازریاسـتاسـفعاا
فیصدسـهمخـویش14مجموع
فیصدسهمراباالیامیدخـان14

اسبق دار سهم که محمد فقیر ولد
فیصد94واگذارنمودهکهنامبرده

تعیـینجدیـدرئیسسهمبهحیث
فیصدسهم14میگرددوباقمیانده

ا ولـدمحمـددادرابهذبـیح
بهحیـث نامبرده واگذارنمودهکه

کهایـنمیگرددتعیینمعاونجدید
ریاستعمـومیثبـتتغیراتدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 گردید

یبهاساسعریضهوتصویبشرکا
روبـی شرکتخدماتلوژسفیکی

محفرموحیدا عسـکرزاده:سفار
رئیسومحفرممجاهدمعاوندارنده

صیهیوتشخ D-30113 وازنمبرج
عنوانیاین7441741410نمبر

ریاستخواهانلغوجوازتجـارتی

 در که اند. ریاستخویشگردیده
ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی

 .لغوثبتگردیدفکری
بهاساسدرخواسفیمحفرمایمـل

رئـیسنهـادوقـرار:ولدزلمی
ــوب ــرمکف ــؤرخ0479نمب م

ــتما11/1/1041 ــهریاس لی
گانمفوسعمحفرمایملولـددهند
 تحتعنـوانزلمی انارادی تاجر

سفیکیایملافغاننظریژخدماتلو
 نمبـر جـواز و11111دارنده

یتشخ نمبر 9441114141صیه
:خواهانتغیراتذیلگردیدهاست
محفرمایملولدزلمیرئیسنهاداز

سهمخویشبافیصد144مجموع
رئیسفصیدسهمبحیث14حاظ

فیصدسهمرا14میماندوباقیمانده
باالیمحفرماحمدمنصـورولـد
نظامالدینواگذارنمودهکهنامبرده

تعیـینبحیثمعاونجدیدشرکت
گردیداستوشکلحقوقینهاداز
انارادیبهشراکتتغیـرنمـوده
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ریاسـتاست.کهاینتغیراتدر
ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی

 .ثبتگردیدفکری
اساستصویبشرکاب :شرکتیه
(1174شماره)مکفوبنظربهو

مالیه14/1/1041مؤرخ ریاست
ک:شرکت)حبیبچکودهندگان

مفشبث عبدالرحمن فرزند الرحمن
11441نمبرجوازانارادیدارنده

1419401410صیهنمبریوتشخ
خواهانتغیـراتذیـلگردیـده

اسمنهادتحتتعییناست.خواهان
تج گردیدهعنوان حبیبی زاهد ارتی

ریاسـتدرفوقاستکهتغیرات
ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی

 .ثبتگردیدفکری
:شرکتتجارتیسخیغنـیزاده
ابفـدایی اصلیکابلسرمایه مرکز

م1444444 افغـانیییک لیون
1041تأسیسسال شکلحقوقی،

فعالیتحقوقیتجارتی رئیسلمیفد
 فرزنـد عبدالباری حـاجیمحفرم

دارای بهفیصد14عبدالغنی سهم
معاونیتمحفرممحمدسخیغنـی
دارای عبـدالغنی حاجی ولد زاده

امضاءسهمصالحیتدارفیصد14
ریاسـتیسومعاونشرکتدرئر

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 .ثبتگردیدفکری

محفرمعبدالمحمـدرازیفرزنـد
:رازیمفشبثاناـرادیرازمحمد
اسمنهاد )خدماتترجمههمزمان
تابعیتافغانمرکزاصـلی رازی

144444ابفـدایی کابلسرمایه
،افغانیصدهزارپنج تأسـیسسال

حقـوقیاناـرادی،شکل1041
فعالیتخدماتترجمهصالحیتدار

ریاستعمـومیخودشدرامضاء
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 .ثبتگردید
شمسالدینفرزندخصوصیاتنهاد

اسمنهاد:رحاتممفشبثانارادیمی
کـاروان) بلـو  تنظیای خدمات

مطمین امین افغان،(حقوقی تابعیت
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ابفـداییسرمایهمرکزاصلیکابل،
افغانیسالپنچصدهزار144444
شــکلحقــوقی،1041تأســیس

انارادی،فعالیتعمـدهخـدمات
ــالحیتدار ــورتیحقوقی،ص مش

ریاستعمـومیدرشخودامضاء
زیومالکیتهایفکریثبتمرک
 .ثبتگردید

شرکتخدماتلوژسفیکیگلسفان
سـرمایه:تکامل کابل، مرکزاصلی
لیـونییکم1444444ابفدایی
افغانی، ،شـکل1041تأسیسسال

حقوقیلمیفد،فعالیتعمدهخدمات
لوژسفیکی،رئـیسدادا فرزنـد

فرزنـددادخدا، ابـوذر معاونیت
دار صالحیت ابراهیم اءامضمحمد
در شرکت ومعاون ریاسـترئیس

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.ثبتگردیدفکری

خصوصیاتنهاد:مجیبا عظیمی
:صادقمفشبثانارادیفرزندمحمد
نهاد و)اسم خـدماتسـاخفمانی

اکسپرس میزان تابعیت(لوژسفیکی
افغان،مرکزاصـلیکابل،سـرمایه

میلیـون1444444ابفدایی یک
 سال شـکل1041یستأسافغانی

فعالیـتعمـده انارادی، حقوقی
لوژسـفیکی، خدمات و ساخفمانی

 دار درخـودامضاءصالحیت ش
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری
ترانزیفـی شرکتخدماتکارگو،
:وبارچاالنیراشدرفیعمشـرقیوال

ابفـداییاصلیکابل،سرمایهمرکز
ونافغـانی،لییکمی1444444

شکلحقوقی،1041تأسیسسال
فعالیـتعمـدهکـارگو، لمیفد،
ــیس ــاالنی،رئ ــیوبارچ ترانزیف
ا  رفیـع فرزنـد جاویـد احمد
ا  رفیـع فرزند حمدا  معاونیت

رئیسومعاونامضاءصالحیتدار
ریاستعمـومیثبـتشرکتدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .گردید
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درویـش اکمـل تجارتی شرکت
ل:مرکـزاصـلیکابـلجبارخی

ــدایی ــرمایهابف 1444444س
تأسـیسافغانیسـاللیونییکم
شکلحقوقیلمیفدفعالیت،1041
محفررئیستجارتی یوسفم محمد

جبارخیلفرزندمحمدانورجبارخیل
 معاونیتفیصد14دارای به سهم

محفرمشایقنوریولدمحمدصدیق
سهمصالحیتدارفیصد14دارای
ومعاونشـرکتدرئیسرامضاء

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری

ــرکت ــفیکیش ــدماتلوژس )خ
ابفـدایی:(تواببیفنـی سـرمایه

میلیون1444444) افغانییک )
،فعالیتاصلی1041تأسیسسال

) محفرمرئیس)لوژسفیکی شرکت
محمدتواببیفنـیولـدحـاجی

 دارایسهم زمان فیصد14محمد
خـوانی محمد معاونیتمحفرم به
خانولدحاجیمحمدزماندارای

 دارفیصـد14سهم صـالحیت
ومعاونشـرکتدررئیسامضاء
ثبـتمرکـزیر یاستعمـومی

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
 .گردید

شرکتخدماتلوژسفیکیوکارگو
مرکزاصـلی:افغانبلواکسـپرس

 سرمایه 1444444ابفداییکابل،
م افغانی،لیونییک تأسـیسسال
شـکلحقـوقیلمیفــد،،1041

فعالیتعمدهلوژسفیکیوکـارگو،
عامالـدینفرزنـدرئیسخواجهان

ــت،خواجــهضــیاءالدین معاونی
عیسیمیر محمد فرزند عمر محمد

رئیسومعاونامضاءصالحیتدار
ریاستعمـومیثبـتشرکتدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .گردید

امی ارشد فرزنـدمحفرم احمدی ن
  :براتاحمدیمفشبثانارادی

اسمنهاد:)خـدماتلوژسـفیکی
رکزتابعیتافغانم(: توراناحمدی
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ابفــداییاصــلیکابــلســرمایه
افغانیسالصدهزارپنج144444
حقــوقیشــکل1041تأســیس

انارادیفعالیتلوژسفیکیصالحیت
 امضاءدار در ریاسـتخـودش

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 .ثبتگردیدفکری

ــفیکی ــدماتلوژس ــرکتخ ش
ــین ــرمایه:روانام ــداییس ابف

(افغـانییکمیلیون1444444)
 شکلشمسی1041تأسیسسال

مجـاز اقالم فعالیت لمیفد حقوقی
ولـدرئیس رحیمـی عبدالواسیع

عبدالسمیعومعاونمحمدولیولد
 ولیدر ریاستعمومیثبـتشاه

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .گردید

شـرکتیبهاساستصویبشرکا
:تجارتیبرادرانخوشـکلمیفـد

عنـوانی4194دارندهجوازنمبر
سـکفور تغیر ریاستخواهان این
بـه تجـارتی از تشـبث فعالیت

اسفخراجمعادننمودهاستوتغیر
اسمتشبثازبـرادرانخوشـک
شرکتاسفخراجمعـادن به لمیفد
وطندرخشاننمودهاست.کهاین

ت در ثبـتغییرات ریاستعمومی
ثبتومالکیتهایفکریمرکزی
 .گردید

شرکت:ویبهاساستصویبشرکا
مـؤرخ(1910)نمبرقرارمکفوب

ــه44/1/1041 ــتمالی ریاس
ــدگانکو ــدهن ــرکتچ کش

رحمتولینوریلمیفـددارنـده
صیهنمبریوتشخ1141جوازنمبر

تغیرات1441441419 خواهان
ــد ــدهان ــلگردی ــرم:ذی محف

محمدولیا ولدنصرتا رئیس
ریاستاسفعاا وءاسبقشرکتاز

خویشرا14مجموع سهم فیصد
ــد ــقا ول ــرمعفی ــاالیمحف ب
رحمتا باروشرسـانیدهکـه
شرکت بحیثرئیسجدید نامبرده

تغیـراتدرتعیین این که گردید.
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ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب

 .دگردی
شرکت:ویبهاساستصویبشرکا

مکفوب مـؤرخ1441نمبرقرار
مالیهیس41/1/1041 ریاست سفم

دهندگانمفوسعشرکتکلینیک
دارنـده رازقی میرویس معالجوی

صیهیوتشخ D-48695 جوازنمبر
 خواهـان9444914409نمبر

اند گردیده ذیل محفـرم:تغیرات
شرکترازقدادولدا دادرئیس

ومجمــوعءیاســتاســفعااازر
فیصدسهمخـویشرابـاالی14

ا  عنایـت ولد افرآسیاب محفرم
باروشرسانیدهکهنامبردهبحیـث

گردیدوتعیینرئیسجدیدشرکت
محفرممیرویسولدرازقدادمعاون
معاونیـتاسـفعاا وءشرکتاز

14مجموع فیصد خویشراسهم
حـاجی ولد عزیزا  محفرم باالی

دباـروشرسـانیدهکـهغالمسی

بحیثمعاونجدید تعیـیننامبرده
ازگردیدوهمچناناسمشـرکت

کلینیکمعالجویمیرویسرازقیبه
شااخانهاخفصاصیدهبسفرجراحی
عمومیعزیزعرفانتغیـرنمـوده

ریاسـت.کهاینتغیراتدراست
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .ثبتگردیدفکری
اسـاستصـویبدرخ واسـتبه

نهـادرئیسقاآا ولدخانبصیر
خـدمات و انجینـری ساخفمانی

مسکن شاهی دارنـده:لوژسفیکی
خواهانتغیر D-78147 جوازنمبر

فعالیتازساخفمانیوانجینـریو
خدماتلوژسفیکیشاهیمسکنبه
واسـمنهـاداز تجارتیگردیده

سـفیکیژانیوخـدماتلوساخفم
تجـارتیشـاه به یشاهیمسکن

مسکنگردیدهاست.اینتغیـردر
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری
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اساستصویبشرکا شرکت:یبه
کیخپلواکیشرکتخدماتلوژسف
وD-29990 دارندهجوازنمبـر

یتشخ نمبر 1411007411صیه
تحتریاستمحفرمحمیـدولـد
حاجیموسیومعاونیـتمحفـرم

ـحامدولد جانخواه انلغـوآقا
)ترکپیشه(جوازتجارتیخـویش

عمـومیگردیدهاندکهدرریاست
 .ثبتوجوازدهیلغوثبتگردید

شـرکتیبهاساستصویبشرکا
دارنـده:ساخفمانیحامدخپلواک

صیهیوتشخ D-29991 جوازنمبر
ــر ــت1411019414نمب تح

 ولد حمید محفرم حـاجیریاست
معاونیتمحفرمحامدولـدموسیو
جانخواهانلغو)ترکپیشـه(آقا

جوازتجارتیخویشگردیدهاندکه
درریاستثبتوجوازدهیلغـو

 .ثبتگردید
شرکتوبهاساستصویبشرکای

مکفوب مؤرخ(0111)نمبرقرار

ریاستعوایدشرکت1/0/1041
لوژسـفیکی و وبارچاالنی ترانزیفی
مصطایحماسدارندهنمبرجـواز

حذ سـکف14141 ورخواهان
ترانزیفیبارچاالنیگردیدهواسـم

ترانزیفیوبارچـاالنیوشرکتاز
سـفیکیبـهشـرکتژخدماتلو

لوژسفیکیسیدبرهانتغیرنمـوده
است.کهتغیراتاینشـرکتدر
وریاستعمومیثبـتمرکـزی

 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری
نـارت لوژسفیکی شرکت)خدمات

ــارکرس( ــدایی:پ ــرمایهابف س
میلیون1444444) افغانییک )

،فعالیتاصلی1041تأسیسسال
شرکترئیس)خدماتلوژسفیکی(

ولـد حسیبا رحیمـی محفرم
بهفیصد11عبدالبصیردارایسهم

ولـدخلیل خالـد معاونیتمحفرم
سـهم دارای فیصـد09الرحمن

یسومعاونئرامضاءصالحیتدار
یاستعمـومیثبـترشرکتدر
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مرکزی های ثبتومالکیت فکری
 .گردید

شرکتتولیدپودرسن دینارخیل
ابفــداییســرمایه:هاشــمی

افغـانییکمیلیون1444444) )
شـکلشمسی1041تأسیسسال

مجـاز اقالم فعالیت لمیفد حقوقی
گلالرحٰمنملوکخانولدرئیس

ملوکخانومعاونمحمودالحسن
ــمیدر ــاهاش ــیدآق ــدس ول
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

ــ ــریمالکی ــایفک ــتته ثب
 .گردید
سـاخفمانیوسرکسـازیتشرک
سـرمایهابفـدایی:(خالـدجاسم
میلیون1444444) افغانییک )

،فعالیتاصلی1041تأسیسسال
سرکسازی( رئـیس)ساخفمانیو

شرکتمحفرمحسـیبا ولـد
بهفیصد11عبدالبصیردارایسهم

ــد ــدول ــرمخال ــتمحف معاونی
فیصد09همسخلیلالرحمندارای

ومعاونرئیسامضاءصالحیتدار
یاستعمـومیثبـترشرکتدر
 ثبتمرکزی فکری های ومالکیت
 .گردید

همـدرد نعـیم تجـارتی شرکت
سرمایه:خراسان کابل، مرکزاصلی
لیـونییکم1444444ابفدایی
افغانی، شکل،1041تأسیسسال

حقوقیلمیفد،فعالیتعمدهتجارتی،
مح فرزنـد نـوررئیسنعیم مـد

فرزنـدزمـری معاونیتجاویـد
رئیسومعاونامضاءصالحیتدار
ریاستعمـومیثبـتشرکتدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .گردید

محفرمامینخانولدزانگیخـان
)ساخفمانیوسرکمفشبثانارادی

تابعیـت:سازیامینخانسنرایز(
افغانمرکزاصلیکابـلسـرمایه

دهزارپنجصــ144444ابفــدایی
شکل،1041تأسیسسال،افغانی

حقوقیسـاخفمانیاقـالممجـاز
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 دار درامضاءصالحیت خـودش
ثبـتمرکـزیعمـومیریاست

ثبــتومالکیــتهــایفکــری
 .گردید

تولید پالسفیکیشرکت مصنوعات
فاضل کابـل،روحان مرکزاصلی :

شـش1444444ابفداییسرمایه
 افغانی،میلیون ،شکل1041سال

د،فعالیتعمدهتولیـدحقوقیلمیف
ــفیکی، ــنوعاتپالس ــیسمص رئ

حـاجیطـور فرزند شاه سلیمان
معاونیتعزیزا فرزنـدحـاجی

صالحیتدار رئیسامضاءسلیمان
در شرکت عمومیومعاون ریاست

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
  .ثبتگردید

:شرکتتجارتیاکسـپرسسـاتر
ابفـدایی اصلیکابلسرمایه مرکز

م1444444 افغـانیییک لیون
1041تأسیسسال شکلحقوقی،

فعالیتحقوقیتجارتی رئیسلمیفد
محفرمآرینحبیبیفرزندحبیبا 

 دارای بـهفیصد14فقیری سهم
فرحت منصور ولدمعاونیتمحفرم

ــدیدارای ــدمحم ــدهمحم پاین
امضاءسهمصالحیتدارفیصد14
ریاسـتومعاونشرکتدررئیس

رکزیومالکیتهایعمومیثبتم
.ثبتگردیدفکری

محمــدرســولاســلمیفرزنــد
اسم:عقوبمفشبثانارادیمحمدی
خدماتنصبوترمیمماشین)نهاد

اسلمی رسول تابعیت(آالتمحمد
کابل،سـرمایهافغان، اصلی مرکز

پنجصــدهزار144444ابفــدایی
 سال شـکل،1041تأسیسافغانی

فعالیـتعمـده انارادی، حقوقی
تنصبوترمیمماشینآالت،خدما

 دار درامضاءصالحیت خـودش
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری
عمـران شرکتخدماتکـارگو
مرکزاصلیکابل،سـرمایه وهاب:

میلیـون1444444ابفدایی یک
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،شکل1041تأسیسسالافغانی،
حقوقیلمیفد،فعالیتعمدهخدمات

تمارگو،ک احمد فرزنـدرئیس یم
محمد، معاونیتعبدالسـمیعنیاز

فرزندنیازمحمـدصـالحیتدار
رئیسومعاونشـرکتدرامضاء

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب

  .گردید
بال حضـرتخصوصیاتنهـاد

 :عبدالرحمنمفشبثانارادیفرزند
نهاد تولیـد)اسم دیـ یتجارتی

بال بخاریوریخفهگریحـافظ
اصلی(:دزیکن تابعیتافغان،مرکز

ابفداییسمنگانمرکزایبک،سرمایه
افغانیسالپنجصدهزار144444
شــکلحقــوقی،1041تأســیس

دی  تولید فعالیتعمده انارادی،
بخاروریخفهگری،صـالحیتدار

درخودامضاء ریاستعمـومیش
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 .ثبتگردید

زینـب بـی بی نهاد خصوصیات
ساداتبنتسیدبهـادرسـادات

تابعیـتافغـان،:مفشبثانارادی
 اصلیکابل،سرمایه ابفـداییمرکز

افغانیسالپنجصدهزار144444
شــکلحقــوقی،1041تأســیس

تجـارتی، عمده فعالیت انارادی،
 دار درخـودامضاءصالحیت ش

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری
گلا فرزندمخصوصیاتنهادکری
اسـمنهـاد:زرخانتاجرانارادی

تولیدآبمعدنیونوشابههـای)
تابعیـت(غیرالکولیکریمامیـری

کابل،سـرمایهافغان، اصلی مرکز
پنجصــدهزار144444ابفــدایی

 سال شـکل1041تأسیسافغانی
حقوقیانارادی،فعالیتعمدهتولید
ــولی، ــرالک ــایغی ــابهه نوش

 دار درخـودءامضاصالحیت ش
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری



 جريده يرسم
 

99
 

 

 

 

 

 

(1041)نمبرسېپرلهپ 40/1/1000  

شـرکتیبهاساستصویبشرکا
قـادر عبـدالوارث نوی :تجارتی

 نمبـر جـواز و11417دارنده
ــماره ــوبش ــؤرخ401مکف م

ــه14/1/1041 ــتمالی ریاس
ریاسـتمحفـرمدهند تحت گان

عبدالمنانولدحاجیقادرعلـیو
توریالی ولدحاجیمعاونیتمحفرم

محمداکبرخواهانلغو)ترکپیشه(
جوازتجارتیخویشگردیدهاندکه

ثبتوجوازدهیعمومیدرریاست
 .لغوثبتگردید

ب اساستصـویبودرخواسـفیه
ــاالنی ــیوبارچ ــرکتترانزیف ش

لمیفد پیریمیر المللی دارنـده:بین
خواهانترکپیشه491جوازنمبر

اند)لغو(خویشفعالیتخویششده
ریاستعمومیثبتمرکـزیوکه

لغـوثبـتمالکیتهایفکـری
  .گردید

اساستصویبودرخواسفینهادهب
:انارادیحمدا فرزندعبدالباری

خواهان11704دارندهجوازنمبر
)لغو(جـوازتجـارتی ترکپیشه

اندکـهدر ریاسـتخویششده
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .ثبتگردیدفکری
اساستصویبشرکایشرکت: به

مــؤرخ0149مکفــوبنمبــرو
سـاخفمانی1/0/1041 شرکت

جواز دارنده حنیفغزنویان محمد
 تشخ11490نمبر نمبـریو صیه

تغیرات9444411744 خواهان
درسشرکتآتغیرذیلگردیدهاند.

بـه9ازپارکهایصنعفیناحیه
تغیر14ارزانقیمتناحیه9الکب
ستکهاینتغیـراتدرسنمودهاآ

ریاستعمومیثبتمرکـزیودر
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری

یبهاساسعریضهوتصویبشرکا
شرکتتجارتیوتولیدموادشوینده

دارندهجوازنمبـر:وحیدا بیدار
عنــوانیایــنریاســت74114

کـه:خواهانتغیراتذیلشدهاند
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محفرممشعلفرزندنیـکمحمـد
ریاستاسـفعااءورئیستشبثاز

محفرمفیصد14 به سهمخویشرا
نیکمحمـد فرزند بیدار وحیدا 
ــر ــذکرهنمبـ ــدهتـ دارنـ

واگذار40444-4944-1044
نمودهکهنامبردهبحیثرئیسجدید

تغیـراتدرتعیین ایـن میگردد.
وریاستعمومیثبـتمرکـزی

 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری
یبهاساسعریضهوتصویبشرکا

لمیفدش کمپنی مبایل :رکتگلوبل
 نمبر جواز 9144-4141دارنده

عنوانیاینریاستخواهـانتغیـر
سکفورفعالیتجـوازخـویشاز
پروسسمـواد و تولید به تجارتی

است گردیده اسـم.غذایی کـه
شرکتازشرکتگلوبـلمبایـل
کمپنیلمیفدبهشـرکتتولیـدو
عزیزی بامیکا غذایی پروسسمواد

ریاستماید.اینتغیراتدرتغیرمین

ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
 .ثبتگردیدفکری

غـوثالـدینخصوصیاتنهـاد
فرزندحاجیغالمدرویشمفشـبث

تجارتیقـاری)اسمنهاد:انارادی
درویش تابعیتافغان،(غوثالدین

 اصلیکابل،سرمایه ابفـداییمرکز
سالپنجصدهزار144444 افغانی
قــوقیشــکلح،1041تأســیس

انارادی،فعالیتعمـدهخـدمات
صـالحیتدارمشورتیحقـوقی،

درخودامضاء ریاستعمـومیش
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 .ثبتگردید
حافظشرکت لوژسفیکی )خدمات
ســرمایهابفــدایی:(ممفــاز

افغانی(1444444) یکمیلیون
،فعالیتاصلی1041تأسیسسال

شرکترئیس)خدماتلوژسفیکی(
ولـدم ممفـاز احمد اففخار حفرم

 دارایسهم بهفیصد14ندامحمد
معاونیتمحفرممحمدقاسمظاهری
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ــهم ــدالظاهردارایس ــدعب ول
فیصد14 دار امضـاءصالحیت

ــیس ــرکتدررئ ــاونش ومع
ثبـتمرکـزیر یاستعمـومی

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
 .گردید

خصوصیاتنهادعرفانا فرزنـد
اسمنهاد:دیگلریزمفشبثانارا

(تجارتیوترانزیفیبارچاالنیآریون)
اصلیکابـل،تابعیتافغان، مرکز
144444ابفـــداییســـرمایه
تأسـیسافغانیسـالپنجصدهزار
1041 اناـرادی،، حقوقی شکل

ترانزیفـی و تجارتی فعالیتعمده
بارچــاالنیحقوقی،صــالحیتدار

درخودامضاء ریاستعمـومیش
ایفکریثبتمرکزیومالکیته

.ثبتگردید
تجارتیواسفخراجسـایرمعـادن

فرزنـددونرن:تن نعمـان محمد
تبعـه:عبدالرحمنتاجراناـرادی

پاکسفانتاجراناـرادی،تابعیـت

سرمایهمرکزاصلیکابل،پاکسفانی،
پنجصــدهزار144444ابفــدایی

 سال 1041تأسیسافغانی شکل،
و فعالیتتجارتی انارادی، حقوقی

صالحیتدارسایرمعادن،اسفخراج
درخودامضاء ریاستعمـومیش

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .ثبتگردید

محمدنعیمرسفمیخصوصیاتنهاد
مفشبثانارادی علی محرم :فرزند

نهاد حسـینی)اسم افکار (تجارتی
اصلیکابـل،تابعیتافغان، مرکز
144444ابفـــداییســـرمایه
تأسـیسافغانیسـالپنجصدهزار
1041 اناـرادی،، حقوقی شکل

تجارتی،صالحیتدار فعالیتعمده
درخودامضاء ریاستعمـومیش

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .ثبتگردید

انصـا  :کلیااا شرکتتجارتی
ابفـدایی اصلیکابلسرمایه مرکز

م1444444 افغـانیییک لیون
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1041تأسیسسال شکلحقوقی،
فعالیتحقوقیتجارتی رئیسلمیفد
زندمحفرممحمدجاویدجالهوانفر

فیصد14عبدالسفارهیوادملدارای
معاونیتمحفرمذبـیحا  سهمبه
ولدعبدالسفارهیـوادمـلدارای

امضاءسهمصالحیتدارفیصد14
ریاسـتومعاونشرکتدررئیس

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 .ثبتگردیدفکری

آنالیـن بازاریابی خدمات شرکت
ابفــداییســرمایه:زاســفارالبـر
افغـانییکمیلیون1444444) )

 شکلشمسی،1041تأسیسسال
مجـاز اقالم فعالیت لمیفد حقوقی

نیلوفربنـتعبدالمحمـدورئیس
ــد ــزادهول ــنملک ــاونآری مع

 ریاستعمـومیمحمدخطابدر
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 .ثبتگردید
ــاجرانارادی ــیاتتـ خصوصـ

ــدیقسیدس ــدعدا "صـ ی"ولـ

مرکـز،تابعیتافغان:مسعودسید
تأسـیسشهرکابل،سـالاصلی
144444ابفداییسرمایه،1041
صدپنج فعالیتهزار تجارتی،افغانی

امضـاءشخصدارایصـالحیت
ثبـتریاستعمومیدرخودش،
بهثبتومالکیتهایفکریمرکزی

 .رسیدهاست
ب اساستصویبودرخواسـفیوه

رهمکفـــوبتعقیـــبشـــما
ــؤرخ9974/9941 مــــ

و1/1/1191 ساخفمانی شرکت
جـواز دارنـده اسفالف بازسازی

خواهانتغییرات (D-20272)نمبر
کهمحفرمسیدعظیم:ذیلشدهاند

ولدسیدحسنمعاونشـرکتاز
ــفعاا ــرکتاس ــتش وءمعاونی

محفرمفیصد41 به سهمخویشرا
رسـول غالم میر ولد فاروق سید

نمودهمعاونجدیدشرکتواگذ ار
ریاستعمومیثبتاست.کهدر
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ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .گردید

اساستصویبودرخواسفینهادهب
ــاخفمانیو ــنس ــیالی مهندس

)(:ارکیفکفس نمبـر جواز دارنده
درسنهادخویشازآخواهانتغییر

ساحهمکروریانسـومچهـاراهی
عبدالحققصرسلطانمنزلسومبه

آ ساحه قصـردرسجدید نو شهر
.بخفاورناحیهدهمتغییرنمودهاست

ریاستعمومیثبتمرکزیکهدر
 . ثبتگردیدومالکیتهایفکری

ابراهیم لوژسفیکی شرکت)خدمات
سـرمایهابفـدایی:(یاسرمهمنـد

افغانییکمیلیون1444444) )
،فعالیتاصلی1041تأسیسسال

لوژسفیکی( شرکترئیس)خدمات
عبدالصـمد مومنـدولـدمحفرم

بهفیصد14حبیبا دارایسهم
برا عمادالدین محفرم زندهمعاونیت
فیصد14ولدزمانالدیندارایسهم

ومعاونرئیسامضاءصالحیتدار

یاستعمـومیثبـترشرکتدر
 ثبتمرکزی فکری های ومالکیت
 .گردید

کاپنفا لوژسفیکی محفـرمخدمات
تابعیت:تاجرانارادیارئیسایلمیرپ

کابل،سـرمایه اصلی فلیپین،مرکز
ــدایی ــدهزار144444ابف پنجص

 سال 1041تأسیسافغانی شکل،
فعالیـتعمـده انارادی، حقوقی
دار لوژسفیکی،صـالحیت خدمات

درخودامضاء ریاستعمـومیش
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 .ثبتگردید
معـادن پروسسسایر اسفخراجو

 Liu Yue محفرمالمافاحالذهبی:
تابعیـت:تاجراناـرادیچینبعهت

کابل،چینایی، اصلی سرمایهمرکز
پنجصــدهزار144444ابفــدایی
،افغانی شکل1041تأسیسسال

اسفخراج فعالیت انارادی، حقوقی
 معادن،صالحیتدار امضـاءسایر

درخود ثبـتش ریاستعمـومی
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ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .گردید

ــاجرانارادی ــیاتتـ خصوصـ
:محمدولدحاجیفوادیلمحمدو

شـهرمرکزاصـلی،تابعیتافغان
سرمایه1041تأسیسسالکابل،
 هزارپنجصـد144444ابفدایی
مشـورتی،افغانی خدمات فعالیت

اداری،شــخصدارایصــالحیت
امضاء ،در ریاستعمومیخودش

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 بهثبترسیدهاست.

:شرکتبهاساستصویبشرکای 
و D-63673 دارندهجوازنمبـر
 شـماره مـؤرخ4144مکفوب

ــه14/4/1041 ــتمالی ریاس
ازدیـاددهند خواهان مفوسع گان

سکفورفعالیتلوژسفیکیگردیـده
است.کهتغیراتاینشـرکتدر
وریاستعمومیثبـتمرکـزی

 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری

یبهاساسعریضهوتصویبشرکا
میـر حبیب )تجارتی ویسشرکت

دارندهنمبرجـواز:رسولیلمیفد(
(عنــوانیایــنریاســت1101)

خواهانتغیراتذیلشدهاند.کـه
محفرم)حبیبا جانفرزندمولوی
شریفالدین(رئیسشرکتباحاظ

سهمخویشبـهحیـثفیصد14
 جدیـد محفـرمتعیـینمعاون و

محمدمیرویسمعاوناسبقباحاظ
رئیسجدیدفیصد14 بحیث سهم
میگـرددوهمچنـانآدرستعیین

تشبثازمندویناحیهاولبهسرک
اولکارتهچهارمحبزادهپـالزا
نمـوده تغیر سوم ناحیه اول منزل

ــرات ــهتغی ــتک ــوقاس درف
وریاستعمومیثبـتمرکـزی

ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 .گردید

بهاساسعریضهوتصویبرئـیس
نهاداسفخراجمعدنوسـاخفمانی

دارندهجوازنمبر:ابدالیعظیما 
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عنــوانیایــنریاســت11014
خواهانتغیرسکفورفعالیتجـواز
ــدنو ــفخراجمع ــویشازاس خ
.ساخفمانیبهتجارتیگردیدهاست
کهاسمنهادازاسفخراجمعـدنو
ساخفمانیعظیما ابدالیبهتجارتی
عظیما ابدالیتغیرنمودهاستاین

یثبـتریاستعمـومتغیراتدر
ثبتومالکیتهایفکریمرکزی
 .گردید

شرکت:ویبهاساستصویبشرکا
مکفوب مؤرخ(4404)نمبرقرار

گانریاستمالیهدهند1/1/1041
ــارتیو ــرکتتج ــکش کوچ
لوژسفیکیگلخانحضرتدارنده

صـیهیوتشخ74414جوازنمبر
 خواهـان9414494004نمبر

است گردیده ذیل محفرم:تغیرات
ا ولدخانسیدمعـاونحضرت

معاونیتاسـفعاا از وازءشرکت
فیصدسـهمخـویشرا14جمله

باالیگلخوانولـدعبـدالغاار

بحیـث نامبرده که نموده واگذار
کهایـن.گردیدتعیینمعاونجدید
ریاستعمـومیثبـتتغیراتدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .گردید

شرکتتولیدیخاباسـینالهـام:
ابفـداییمرک اصلیکابلسرمایه ز

م1444444 افغـانیییک لیون
1041تأسیسسال شکلحقوقی،

رئیسلمیفدفعالیتحقوقیتولیدیخ
فرزنـد مهجـور اباسـین محفرم

 یالگاللی فیصـد14دارایزر
سهمبهمعاونیتمحفرممحمدعمر

 دارای شاهور سهمفیصد14ولد
ومعاونرئیسامضاءصالحیتدار

ریاستعمـومیثبـتتدرشرک
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 .گردید
یمافرزنـدمحمدخصوصیاتنهاد

اسـم:ضیاالحقمفشبثاناـرادی
مشـورتی)نهاد خـدمات شرکت

بیالن تابعیتافغـان،مرکز(مالیانی
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ــرمایه ــلیکابل،س ــداییاص ابف
سالپنجصدهزار144444 افغانی
شــکلحقــوقی،1041تأســیس

عمـدهخـدماتانارادی،فعالیت
ــالحیتدار ــورتیحقوقی،ص مش

درخودامضاء ریاستعمـومیش
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 .ثبتگردید
خصوصیاتنهاد:رجبعلیفرزند

اسمنهاد:سبزعلیمفشبثانارادی
(تجارتیگوهریپـروانمطمـین)

کابـل، اصلی افغان،مرکز تابعیت
144444ابفـــداییســـرمایه
تأسـیسلافغانیسـاپنجصدهزار
شکلحقـوقیاناـرادی،1041

خـدماتمشـورتی فعالیتعمده
امضــاءصــالحیتدارحقــوقی،

درخود ثبـتش ریاستعمـومی
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 .گردید
عبدالنصیرمـدثرخصوصیاتنهاد

مفشـبث وحدت عبدالبشیر فرزند

نهـاد:انارادی خـدمات)اسـم
مدثر افغان،مرکز(مشورتی تابعیت
ــلیک ــرمایهاص ــداییابل،س ابف
سالپنجصدهزار144444 افغانی
شــکلحقــوقی،1041تأســیس

انارادی،فعالیتعمـدهخـدمات
مالیـاتی، صـالحیتدارمشورتی

درخودامضاء ریاستعمـومیش
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 .ثبتگردید
شرکتتجارتیشـرکتتجـارتی

الهام :رحمتا  ابفـداییسرمایه
افغـانیلیونیکمی(1444444)

1041تأسیسسال شکلحقوقی،
 تجـارتی فعالیـت رئـیسلمیفد

رحمتا ولدحـاجیخـوبیو
معاونسمیعا ولدفیضمحمـد

ریاستعمـومیثبـتشرکتدر
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 .گردید
زینا فرزندحاجیتورابمفشبث

تجارتیزینا )اسمنهاد:انارادی
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ابعیتافغان،مرکزاصلیت( عابدین
144444ابفـداییسرمایهکابل،

پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
1041 حقو، اناـرادی،شکل قی

تجارتی صالحیتدارفعالیتعمده
درامضاء ریاستعمـومیخودش

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .ثبتگردید

شرکتصرافیوخـدماتپـولی
مرکزاصلیکابـل،سـرمایه:پوپل
میلیـون1444444ابفدایی یک
،شکل1041تأسیسسالافغانی،

حقوقیلمیفد،فعالیتعمدهصرافی
الرحمنفرزند خدماتپولی،عبد و
محمدیونسمنحیثرئیسومحمد
فرزندمحمدیونسمنحیثمعـاون

 رئیسومعـاونامضاءصالحیفدار
ریاستعمـومیثبـتشرکتدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .گردید

صایا سفانکزینهادخصوصیات
مفشـبث دسـفگیر غـالم فرزند

نهـاد:انارادی خـدمات)اسـم
تابعیـت(لوژسفیکیمدثرسفانکزی

کابل،سـرمایهافغان، اصلی مرکز
 میلیـون1444444ابفدایی یک

شـکل،1041تأسیسافغانیسال
فعالیـتعمـده انارادی، حقوقی
دار لوژسفیکی،صـالحیت خدمات

مـومیریاستعشدرخودامضاء
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 .ثبتگردید
محفرمحاجیمحمدنـورحنیاـی
فرزندحاجیمحمدانـورعمـری

اسـمنهـاد: مفشـبثاناـرادی
تابعیت( )ساخفمانینورعمراتحاد

سـرمایهمرک،افغان کابل اصلی ز
صــدهزارپنج144444ابفــدایی
،شکل1041تأسیسسال،افغانی

سـاخفمانیحقوقیانارادیفعالیت
 دار درامضاءصالحیت خـودش

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری
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جیالنـی غـالم فرزند عبدالباسع
خدمات)اسمنهاد:مفشبثانارادی

  (تکنالوژیمعلوماتیبلکنایت
اصلیکابـل،تابعیتافغان، مرکز
144444ابفـــداییســـرمایه
تأسـیسافغانیسـالهزارپنجصد
1041 اناـر، حقوقی ادی،شکل

تکنـالوژی خدمات عمده فعالیت
ــالحیتدار ــاءمعلوماتی،ص امض

ریاستعمـومیثبـتخودشدر
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 .گردید
میرمحمدسلیمفرزندمیرمحمـد

انارادی مفشبث نهاد:یعقوب اسم
خدماتلوژسـفیکیمیـرسـلیم)

اصلی(.هاشمی افغان،مرکز تابعیت
ابفـــداییمایهســـرکابـــل،
سالهزارپنجصد144444 افغانی
شــکلحقــوقی،1041تأســیس

انارادی،فعالیتعمـدهخـدمات
امضــاءلوژسفیکی،صــالحیتدار

ریاستعمـومیثبـتخودشدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .گردید

پروسسمعادن شرکت)اسفخراجو
مومند ابفـدایی:(نورانی سـرمایه

ی(لیونافغانییکم1444444)
،فعالیتاصلی1041تأسیسسال

پروسسسـایرمعادن و )اسفخراج
نورانیولـدشرکتمحفرمرئیس(

بـهفیصد14عمرجاندارایسهم
معاونیتمحفرمعبدالصمدولداکبر

ــهم ــاندارایس ــد14خ فیص
 معاونورئیسامضاءصالحیتدار
یاستعمـومیثبـترشرکتدر
 ثبتمرکزی فکری های ومالکیت
 .گردید
عابدرکتش ولید سرمایه:تجارتی

لیون(ییکم1444444ابفدایی)
،فعالیت1041تأسیسافغانیسال

رئـیس(ممجازاصلی)تجارتیاقال
شرکتمحفـرموحیـدا ولـد

بهفیصد14نورمحمددارایسهم
معاونیتمحفرممحمدضمیرولـد
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 فیصـد14حیاتا دارایسهم
نومعاورئیسامضاءصالحیتدار
یاستعمـومیثبـترشرکتدر
 ثبتمرکزی فکری های ومالکیت
 .گردید

شـرکتیبهاساستصویبشرکا
دارندهجوازنمبر:سیناجوادیعلی

0111ومکفوبشـماره1491
ریاسـتزون1/0/1197مؤرخ

عوایــدتحــتریاســتمحفــرم
و جـواد محمد ولد یاسین محمد
معاونیتمحفرماسدا محمدجواد

لغو)ترکپیشـه(جـوازخواهان
اند در:تجارتیخویشگردیده که

ریاستثبتوجوازدهیلغوثبت
 .گردید

تصویبشرکای  اساس شرکتبه
دارندهجوازنمبـر:الحاجالحافظ

0411ومکفوبشـماره1919
ریاسـتزون1/0/1041مؤرخ

اسمشرکتاز تغیر عوایدخواهان
شرکتالحاجالحافظبهشمشـاد

ارتیشرکتتغیرنمـودهقادریتج
است.کهتغیراتاینشـرکتدر
وریاستعمومیثبـتمرکـزی

ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 .گردید

ب اساستصـویبودرخواسـفیه
تـاجرسید احمدولداحمدآغـا

دارنـدهجـوازنمبـر:اناـرادی
احصـائیه41410 تغییر خواهان

نهادخویشازکابلبهوالیتلوگر
ستعمومیثبتریاشدهاند.کهدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
  .گردید

بــهاســاسدرخواســفیمحفــرم
قـرارحایظ و ا غالمحسـین:

ــوب ــرمکف ــؤرخ0444نمب م
ا 11/1/1041 حاـیظ محفرم

مفشبثانارادیتحت حسین غالم
پگـاه مکفبخصوصـی :عنوانی

و D-70421 دارندهجوازنمبـر
یتشخ نمبر 9441949147صیه
:انتغیراتذیلگردیدهانـدخواه
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محفرمحایظا غالمحسینرئیس
ومجمـوعن هادازریاستاسفعاا

بـاالی144 فیصدسهمخویشرا
محفرمحبیبا ولداسدا باروش
بحیثرئـیس نامبرده که رسانیده

گردید.کهاینتعیینجدیدشرکت
ریاستعمـومیثبـتتغیراتدر

بتثمرکزیومالکیتهایفکری
 .گردید

اسـاسدرخواسـتمحفـرم  به
تـاجرفضل حقولـدخدایـداد

دارنـدهجـوازنمبـر:اناـرادی
 D-70842ــماره ــوبش ومکف
ــؤرخ11117 11/7/1194م

گـانمفوسـعریاستمالیهدهند
خواهانلغوجوازخویشگردیـده

 در ایننهـاد که ریاسـتاست.
ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی

 .لغوثبتگردیدفکری
اساسدرخواسـفیوتصـویب به

دارنـده:مکفبخصوصیسـیب
خواهانتغییـر10411جوازنمبر

اسممکفـبخـویشازمکفـب
خصوصیسیببهاسمجدیدمکفب
اند.کهدر خصوصیالهامنورشده
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری
یبهاساسعریضهوتصویبشرکا

 بهار اخفصاصی :صـحتشااخانه
عنوانی11194دارندهجوازنمبر

تغیراتذیـل ریاستخواهان این
رامینظـاهر محفرم که اند. شده
رئیستشبثاز ظاهر محمد فرزند

سهمفیصد144ریاستاسفعااءو
بهمحفرماحمـدعلـی خویشرا
ــد ــفحمحم ــدف ــوبیفرزن یعق
ــر ــذکرهنمبـ ــدهتـ دارنـ

واگذار17114-4144-1044
بحیثرئیسجدیدنمودهکهنامبرده

میگرددهمچناناسمتشبثازتعیین
به صحت بهار اخفصاصی شااخانه
بارکزی ساجد اخفصاصی شااخانه
تغیرنمودهاستوآدرستشبثاز
دشتبرچیایسفگاهنقاشبهچهار
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راهیصـدارتمقابـلشـااخانه
 تغیـرنمـوده0جمهوریتناحیه

ریاسـتاست.ایـنتغیـراتدر
ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی

 .ثبتگردیدفکری
اساستصویبودرخواسفینهادهب

 (O.P.D)انارادیسفاسودرروغفیا
کلینیکدارندهجـواز:اوپیدی
خواهانتغییراسـم01411نمبر

یشازسفاسودروغفیـااونهادخو
نهادلیپیدیک اسمجدید نیکبه

کلینیکسراپاصاااخفرتغییرنموده
در ثبـتریاساستکه تعمومی

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
  .گردید

شـرکتیبهاساستصویبشرکا
ساخفمانیوخدماتانجنیریزرتاج

:ادیب مـؤرخ447مکفوبنمبر
ــه44/1/1041 ــتمالی ریاس
جـوازدهند دارنـده مفوسع گان

هیوتشخیصـــ19170نمبـــر
ــر ــت9414409191نمب تح

معاونیت و ا  امان ریاستمحفرم
ا لغـوهمحفرم خواهان جواد حمد

}ترکپیشه{جوازسـاخفمانیو
خدماتانجنیریخویشگردیدهاند
کهدرریاستثبتجوازدهیلغوه

  .ثبتگردیدهاست
بهاساستصویبودرخواسفینهاد
)تجارتی,اسفخراجوپروسسمعادن

خلجی( جـواز:آرین نمبر دارنده
خواهانتغیراتذیلشده74490

مظریـفولـدکـهمحفـر:اند
جملـهصاحب از رئیسنهاد خان
فیصـد1سهمخویشفیصد144
نرابهمحفرممحمدداودطغیانولدآ

جدیـد معاون یونسطغیان محمد
واگذارنمودهاست.همچنانتغییر
انارادیبـه از نهاد شکلحقوقی
شراکتنیزصورتگرففهاست.که

ریاستعمومیثبتمرکـزیودر
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری
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صـادقحسـنیخصوصیاتنهاد
اسـم :فرزندامیرمفشبثانارادی

 (خدماتلوژسفیکیمنارچنار)نهاد
مرکــزاصــلیتابعیــتافغــان،
 کابل،سرمایه 1444444ابفدایی

میلیونپ نج تأسـیسافغانیسـال
1041 اناـرادی،، حقوقی شکل

فعالیتعمدهخدماتلوژسـفیکی،
شخــودامضــاءصــالحیتدار

ستعمومیثبتمرکـزیوریادر
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری

شرکتتولیدمحصولبیولـوژیکی
النسان جیان :مرکزوالیـت

سـرمایه1041تأسیسسال،کابل
لیـونییکم1444444ابفدایی
شکلحقوقیشرکتلمیفد،افغانی
محصـولتولیـدعمـدهفعالیت

هعبت Hu HuiFu محفرم٬بیولوژیکی
 کتمحفرمشررئیسکشورچین

Qiu Zongyang تبعهکشورچین
معــاونشــرکتومحفــرم

 Yang Sen هکشورچینکهعبت

 صالحیت امضـاءاشخاصدارای
ومعاونوسهمدارشرکترئیس

ریاستعمـومیثبـتبودهودر
و فکریمرکزی های ثبتمالکیت
 .گردید

صرافیوخدماتپـولیاسمنهاد
گروپ افغان،:اتحاد مرکزتابعیت

ــرمایه ــلیکابل،س ــداییاص ابف
افغانیسالپنجصدهزار144444
شــکلحقــوقی،1041تأســیس

فعالیتعمدهصـرافیو انارادی،
امضاءصالحیتدارخدماتپولی،

درخود ثبـتش ریاستعمـومی
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 .گردید
فرزند نهادعبدالرحمن خصوصیات

اسمنهـاد:عبدا مفشبثانارادی
امـینخدم) حقوقی لوژسفیکی ات

تابعیتافغان،مرکزاصـلی(مطمین
144444ابفـدایی سرمایهکابل،

تأسـیسافغانیسـالپنجصدهزار
1041 اناـرادی،، حقوقی شکل
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خـدماتمشـورتی فعالیتعمده
شخودامضاءحقوقی،صالحیتدار

ریاستعمومیثبتمرکـزیودر
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری
جـانمفشـبثهمایونفرزندلعل

تجارتیشـیوه)اسمنهاد:انارادی
اصـلیتابعیتافغان،(شرق مرکز
کابل، 144444ابفـداییسرمایه

تأسـیسپنجصدهزارافغانیسـال
1041 حقو، اناـرادی،شکل قی

تجارتی صالحیتدارفعالیتعمده
درامضاء ریاستعمـومیخودش

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .ثبتگردید

ــاجر ــیاتتـ انارادیخصوصـ
ــاجی ــتح ــفه"حیدری"بن بهش

 مرکزغالم ،افغان, تابعیت مرتضی
 کابلاصلی ،شهر تأسـیسسـال
144444سرمایهابفدایی1041

فعالیتتجارتی،،پنجصدهزارافغانی
امضـاءشخصدارایصـالحیت

ریاستعمـومیثبـتخودشدر

مرکزیومالکیتهایفکریبهثبت
 رسیدهاست.
اخصوصیات فغانفرزندولیوزیر

مفشـبث افغـان وزیـر آغا جان
نهاد:انارادی مـواد)اسم تولیـد

(شویندهوعطرمروانوزیرافغـان
اصلیکابـل،تابعیتافغان، مرکز
144444ابفـــداییســـرمایه
تأسـیسافغانیسـالپنجصدهزار
1044 اناـرادی،، حقوقی شکل

خـدماتمشـورتی فعالیتعمده
شخودامضاءحقوقی،صالحیتدار

ریاستعمومیثبتمرکـزیودر
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری

شرکتتولیـدمـوادآرایشـیو
بهداشفیواحدرسولی:مرکزاصلی

 ابفدایی سرمایه 1444444کابل
تأسـیسلیونافغانیسـالییکم
شــکلحقــوقیلمیفــد،1041

تولیدموادآرایشیوفعالیتحقوقی
محفرمعبـدالمالکرئیسبهداشفی
واحـدیواحدیفر زندخانآقـا
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 معاونیتفیصد14دارای به سهم
محفــرمتوریــالیرســولیولــد

ــدیقی ــینص ــدیاس دارایمحم
امضاءسهمصالحیتدارفیصد14
ریاسـتومعاونشرکتدررئیس

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.ثبتگردیدفکری

محمدسالمشریایخصوصیاتنهاد
فرزندمحمداسلمشریایمفشـبث

نهـاد:ادیانار و)اسم تجـارتی
خدماتمشورتیتحصـیلیسـالم

تابعیتافغان،مرکزاصـلی(شریای
1444444ابفداییکابل،سرمایه
تأسـیسافغانیسـالیکمیلیون
1041 اناـرادی،، حقوقی شکل

خـدمات و تجارتی عمده فعالیت
مشــورتیتحصیلی،صــالحیتدار

درخودامضاء ریاستعمـومیش
ایفکریثبتمرکزیومالکیته

 .ثبتگردید
یبهاساسعریضهوتصویبشرکا

فیروز احمدیمحمد شرکتنصیر

نمبـر:لمیفد جواز 1411دارنده
عنوانیاینریاستخواهانازدیـاد
سکفورتولیدمصنوعاتپالسفیکیبه
اسمجوازخویشگردیدهکهاسـم
شرکتازنصیراحمـدیمحمـد
لمیفدبهشرکتتجـارتیو فیروز

مصن وعاتپالسفیکیگـوهرتولید
و مینمایـد تغیـر کرسفال نایلون
همچنانخواهانازدیـادسـرمایه

یک1444444)شرکتخویشاز
 بـه افغـانی 4444444میلیون

این.میلیونافغانیگردیدهاستدو
تغیراتدرریاستعمـومیثیـت
مرکزیومالکیتهایفکریثبت

 .گردید
ب مکفوبویاساستصویبشرکاه

ــماره ــؤرخ0009شــ مــ
ــه9/40/1041 ــتمالی ریاس

دهندگانمفوسعشرکتخـدمات
لوژسفیکیسکورودارنـدهجـواز

خواهانتغیرات (D-69239)نمبر
انـد:ذیل محفـرمگردیده کـه
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 (Scott John Wilcox) رئیس
ــفعااءو ــتاس ــبثازریاس تش

بهمحفرمفیصد14) سهمخویشرا )
برحاـل (معـاون صدیقی )هارون

نموده باتشبثواگذار نامبرده که
رئـیسفیصد144) بحیث سهم )

میگرددوتغیرشـکلتعیینجدید
حقوقیازشراکتبهانارادینیـز
تغییرات که است.. گرففه صورت
فوقدرریاستثبتوجـوازدهی

 .ثبتگردید
شـرکتیبهاساستصویبشرکا

دارندهجوازنمبر:ایملجهانلمیفد
صــیهنمبــریوتشخ40190

ــنع9441941994 ــوانیای ن
ریاستخواهـانتغیـرمعـاونو
اسفخراجمعادنرانمودهبودامـا
اکنونطیتصویبودرخواسـت
دوبارهازازدیادسکفوراسـفخراج
معادنمنصر شدهاستومحفرم
یاسینمسکینیاربحیـثمعـاون

نمودهاست.کهایـنتعیینجدید

ریاستعمـومیثبـتتغیراتدر
ثبتریومالکیتهایفکمرکزی
 .گردید

اساستصـویبودرخواسـفی به
بهسازیشرکا ادویه تولید فابریکه
:فارما نمبر جواز 01407دارنده
اخ تغییراتذیلشده که:ندواهان

محفرمهمامالدینولدنظامالـدین
وازءرئیستشبثازریاستاسفعاا

 خـویشفیصـد04جمله سـهم
عبـدا آفیصد14 محفـرم به نرا

برحا نمودهمعاون تشبثواگذار ل
سهمبهفیصد14استکهنامبردهبا
میگردد.وتعیینصاترئیسجدید

 محفـرمفیصد14مفباقی بـه انرا
ظامالـدینجاللالدینجاللولدن
لواگذاراعسکرجاللیسهمداربرح
فیصد14نمودهاستکهنامبردهبا
تعیـینسهمبهصاتمعاونجدید

بتریاستعمومیثمیگردد.کهدر
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 .گردید
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ب اساستصـویبودرخواسـفیه
ــرکا ــیویش ــرکتترانزیف ش

دارندهجواز:بارچاالنیعینیلمیفد
خواهانتغییراتذیل04101نمبر

کهمحفرممحمدفیصـل:شدهاند
افضلمعاونشرکتاز محمد ولد

فیصد14وءمعاونیتشرکتاسفعاا
بهمحفـرمسهم حامـدخویشرا

حلیمیولدعبدالحلیمحلیمیمعاون
جدیدشرکتباروشرسانیدهکـه

تعییننامبردهبهبحیثمعاونجدید
ریاستعمومیثبتمیگردد.کهدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .گردید

شـرکتیبهاساستصویبشرکا
دارندهجواز:شیراحمدیلمیفدجپن

 مکفوب44441نمبر شـمارهو
ــؤرخ1191 14/1/1041مـ

گـانتحـتریاستمالیهدهنـد
ولد سالمریاستمحفرماحمدشاه

ومعاونیتمحفرممحمدنسیم شاه
اشرفیولدمحمدقاسمخواهانلغو

)ترکپیشه(جوازتجارتیخـویش
عمـومیگردیدهاندکهدرریاست

 .ثبتوجوازدهیلغوثبتگردید
تصویبشرکا  اساس شرکتیبه

ــورتیانجینــ ــداماتمش ریخ
نمبـر:مبسلور جـواز دارنـده

4011ومکفوبشماره10174
ریاستمالیه19/4/1041مؤرخ
گانمفوسعخواهانتغیـراتدهند

محفرمسیدمدثر:ذیلگردیدهاست
شرکتباحاظرئیسولدسیدگل

سهمخویشبـهحیـثفیصد14
گردیـدهوتعیـینمعاونجدیـد

وءمحمدعار ازمعاونیتاسفعاا
بـهصدفی14 سـهمخـویشرا

عبدالرشیدولدقاریمحمدرفیـق
علمدوستباروشرسانیدهاسـت

حیث به نامبرده جدیـدرئیسکه
گردیدهاست.کهاینتغیراتتعیین
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری
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بهاساسعریضهوتصویبرئـیس
نهادتجارتیوخدماتلوژسـفیکی

دارندهجوازنمبر:والفاروقفرزه
عنــوانیایــنریاســت71491

فعالیـت سـکفور حذ  خواهان
اسـت گردیده خدماتلوژسفیکی
همچناناسمتشبثازتجـارتیو
خدماتلوژسفیکیفاروقفرزهوال

نیـزاا بهتجارتیفاروقفـرزه
صورتگرففهاست.اینتغیراتدر
وریاستعمومیثبـتمرکـزی

 .گردیدثبتمالکیتهایفکری
 اساسمکفوبنمبـر 41101به

ادارهملیغذا11/0/1041مؤرخ
وادویهافغانسفانمحفـرمحمیـد
فرزندقادررئیسشرکتتجـارتی
تمرانآسیاخواهانحصولجـواز
فعالیتشرکتتوریدادویهوسایر

اینامفیاز.لوازمطبیگردیدهاست
وریاستعمومیثبتمرکـزیدر

 .گردیدثبتمالکیتهایفکری

خصوصیاتتاجرانارادیاحمدشاه
تابعیت،افغان:حمدیولدننگیالیم

تأسیسشهرکابل،سالمرکزاصلی
144444سرمایهابفدایی1041
هزارافغانی،فعالیـــتصـــدپنج

لوژسفیکی،شخصدارایصالحیت
،خودشامضاء اداره عمـومیدر

 .ثبتمرکزیبهثبترسیدهاست
پال مصنوعات تولید سفیکیشرکت

پرایمنعلین:مرکزاصـلیکابـل
ابفدایی یـک1444444سرمایه

یم سال افغانی 1041تأسیسلیون
فعالیتحقوقی لمیفد حقوقی شکل

 مصنوعاتپالسفیکی رئـیستولید
فرزنـد محمدی عبدالمفین محفرم

سهمفیصد14محمدافضلدارای
بهمعاونیتمحفرمثاقبا محمدی

الیاسمحمـد محمد یدارایولد
دارفیصد14 صـالحیت سـهم
ومعاونشـرکتدررئیسامضاء

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری
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محفــرمینــ :جتجــارتیلیــو
 Liu Jing تبعهچینتاجرانارادی

تابعیتچینایی،مرکزاصلیکابـل،
144444ابفـــداییســـرمایه
تأسـیسافغانیسـالپنجصدهزار
1041 ، اناـرادی،حقشکل وقی

صـالحیتدارفعالیتتجـارتیو
درخودامضاء ریاستعمـومیش

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .ثبتگردید

خصوصــیاتصــارالدینفرزنــد
:تابعیـتتـاجرانارادیقیامالدین

والیتخوست مرکزاصلی ، افغان
ابفداییسرمایه1194تأسیسسال
افغـانیپنجصدهزار144444) )

ـ رادی،فعالیـتشکلحقوقیانا
حملونقلانبارخانـههـاعمده

لوژسفیکیرئیسصـارالدینولـد
شخصدارایصالحیت الدین قیام

درریاستعمـومیخودشامضاء
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

 ثبتگردید.

خاناحمدزی: شرکتتجارتینور
 سرمایه کابل، ابفـداییمرکزاصلی

1444444 افغـانی،یکمیلیون
 لمیفد،،1041سال حقوقی شکل

وارداتوصـادرات فعالیتعمده
مجاز، خاناقالم نور رئیسحاجی

فرزندحاجینـورمحمـدخـان
اونیتعثماناحمـدزیفرزنـدمع

خـانصـالحیتدارحاجیظ ار
رئیسومعاونشـرکتدرامضاء

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب

  .گردید
شــرکتترانزیفــیوبارچــاالنی

ابفـداییسرمایه:درانځاکبردالور
افغـانییکمیلیون(1444444)

1041تأسیسسال شکلحقوقی،
بارچاالنی و ترانزیفی فعالیت لمیفد

دالورخانولدډیوهگـلورئیس
معاوناکبرخانولدډیـوهگـل

ریاستعمـومیثبـتشرکتدر
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ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .گردید

کت:وشریبهاساستصویبشرکا
مکفوب مـؤرخ101نمبـرقرار

سفمریاستمالیهیس11/1/1041
شرکتاسفخراجگدهندگانبزر

جـواز معادنگولدنگیتدارنده
صیهنمبریوتشخ D-47463 نمبر

تغیرات9441114474 خواهان
اند محفرمزمریولد:ذیلگردیده

حاجیعبدا رئـیسشـرکتاز
فیصد41ومجموعءریاستاسفعاا

فیصدسـهمبـه71خویشسهم
محفرماحمدارشادولدنظرمحمـد
نـامبرده استکـه نموده وگذار

گردیـدوتعیینجدیدرئیسبحیث
فیصدسهمرابهمحفرم14باقیمانده

نورا ولدالالآقاواگذارنمودهکه
بحیثمعاونجدید تعیـیننامبرده

گردیدوهمچنانبریالیمعاوناسبق
فیصـد11وءازمعاونیتاسفعاا

قاآالسهمرابهمحفرمنورا ولدال

نآکهسـهم.واگذارنمودهاست
فیصدمیشودکهاینتغیراتدر41

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
  .ثبتگردیدمالکیتهایفکری

بهاساستصویبشرکایشرکتو
مـؤرخ041نمبـرقرارمکفوب

ــه44/1/1041 ــتمالی ریاس
یشرکتتجـارت گانبزرگدهند

سرجیکل جواز:افغان نمبر دارنده
صــیهنمبــریوتشخ04410

تغیرات9440790111 خواهان
اند:عزیزاحمدفرزند ذیلگردیده
معـاونشـرکتاز شیرین احمد

اسفعاا سهم4,4ءمعاونیت فیصد
باالیمحفرمحاجیاحمدشـاه را
باـروش پادشاه سید حاجی فرزند
رسانیدهومحفرمحبیبا فرزنـد

مدشیرین،محفرممحمدضـمیراح
فرزندحیاتا ،اسامیکوثرفرزند
شـرکت سهمداران محمد سلطان
افغانسرجیکلسهمهایخویشرا

فیصدبوده4,4کهازهرواحدآن
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 فیصدمیباشدباالی40,1وجمله
فیصـدآن1نار(شرکاءکـه9)

و اسبق سهمدار پادشاه باالیسید
دیگربههر(نار4مفباقیراباالی)
 شان باـروش4,7واحد فیصـد

14,4رسانیدهکهسهمسیدپادشاه
فیصدوسهمسایرسـهمدارانآن

فیصدمیشودواشخاصکه14,9
ازعضویت اند فروخفه شان اسهام
از اند نموده اسفعااء خویشرسمْا
طر دیگرمحفرمعبدالاریدفرزند

 حاـظرئیسعبدالقیوم شرکتبا
سـمت از خویش ریاسـتسهم

اسفعااءنمودهومنحیثعضوتعیین
میگرددمحفرمسیدپادشاهنیـازی
اسبقبـه سعیدسهمدار آقا فرزند

اسـامیرئـیسصات و جدیـد
محبا نیازیفرزندصاحبالدین
سهمداراسبقبهصاتمعاونجدید
برایشـرکتافغـانسـرجیکل

است تعیینگردیده که.انفخابو
 تغیراتدر عمـومیریاسـتاین

ومالکیــتثبــتمرکــزی
ثبـــتهـــایفکـــری

 .گردید
شــرکتســاخفمانیوخــدمات
لوژسفیکیعذیرشهاب:مرکزاصلی

 سرمایه 4444444ابفداییکابل،
میلیون تأسـیسسـالافغانی،دو
شـکلحقـوقیلمیفــد،،1041

خدمات و ساخفمانی فعالیتعمده
لوژسفیکی، جاهـدرئیس احمـد

احمـد فرزنـد لیوال ،گلشهاب
معاونیتاحمدذکیفرزنداحمـد

صالحیتدار رئـیسامضـاءگل
ریاستعمـومیومعاونشرکتدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
  .ثبتگردید

عبدالباریسروریخصوصیاتنهاد
 :فرزندمحمدشیرمفشبثانارادی

نهاد کاروان)اسم تنظیای خدمات
مطمین امین افغـان،(تمیز تابعیت

اصلیکابل،س ابفـداییرمایهمرکز
سالپنجصدهزار144444 افغانی
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شــکلحقــوقی،1041تأســیس
انارادی،فعالیتعمـدهخـدمات

امضاءصالحیتدارتنظیایحقوقی،
ریاستعمـومیثبـتشدرخود

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .گردید

پروسسو،شرکتاسفخراجمعادن
تجارتیافغانسفانخواچیان شن 

ـ کاب والیت مرکز سـالشین: ل
سـرمایهابفـدایی،1041تأسیس

م1444444 افغـانیییک لیون
فعالیت٬شکلحقوقیشرکتلمیفد

وپروسس,معادناسفخراجعمده
هعبت Li Miaohua محفرم٬تجارتی

شرکتومحفرمرئیسکشورچین
ــد ــلطانزادهفرزن ــدا س عب
معاونشـرکتکـه علی سلطان

 صالحیت امضـاءاشخاصدارای
عاونشرکتبـودهودرومرئیس

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری

خصوصیاتنهاد:پرویندرانیبنت
اسـم:عبدالرحمنمفشبثانارادی

 (کیـلوژسفیبهروزگروپ)نهاد
ــلی ــان،مرکزاص ــتافغ تابعی

144444ابفــداییکابل،ســرمایه
تأسـیسافغانیسـالپنجصدهزار
،شکلحقـوقیاناـرادی1194

فعالیتعمدهخدماتلوژسـفیکی،
 دار درخـودامضاءصالحیت ش

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری

شـرکتیبهاساستصویبشرکا
یـزد:تولید پایپپالسفیکیآریـا

و D-41915 دارندهجوازنمبـر
( شماره مـؤرخ(0111مکفوب

گانریاستمالیهدهند7/0/1041
یراتذیلگردیدهمفوسعخواهانتغ

محفرممحمدیاسـینولـد:است
معاونیتاسفعاا از وءمحمدجواد

فیصدسهمخـویشرابـاالی14
 ولـدمحفرم حبیبشیرزاد محمد

دیدارعلیمعاونجدیـدباـروش
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اینتغیراتدر که است. رسانیده
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری
خواسـفیمحفـر اسـاسدر مبه

پیمانولدحاجیمحمدیـارمحمد
نمبـررئیسنهادوقرارمکفـوب

14/0/1041مـــؤرخ0077
گـانمفوسـعریاستمالیهدهند

محفرممحمدپیمانولـدحـاجی
مفشبثانارادیتحـت یار محمد
عنوانخدماتلوژسفیکیورلدبلک

-D دارنـدهجـوازنمبـر:سفار
ــیهنمبــریوتشخ 41518 ص

تغی9447149974 راتخواهان
است محفرممحمـد:ذیلگردیده

رئـیسپیمانولدحاجیمحمدیار
ازمجموع سـهمفیصد144نهاد

ـسهمخویشفیصد14خویش راآن
باالیمحمدهیوادبـارکزیولـد
حاجیمحمدیارباروشرسانیدهکه

بحیثمعاونجدید تعیـیننامبرده
وشکلحقوقینهاد.گردیدهاست

مـودهازانارادیبهشراکتتغیرن
ریاسـتاست.کهاینتغیراتدر

ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
 .ثبتگردیدفکری

ب اساستصـویبودرخواسـفیه
حامد فواد شرکایشرکتتجارتی

01411دارندهجوازنمبر:غزنوی
شـرکت احصـائیه تغییر خواهان
خویشازکابلبهوالیتغزنیشده

ریاستعمـومیثبـتاند.کهدر
ثبتیتهایفکریمرکزیومالک

 .گردید
یبهاساسعریضهوتصویبشرکا

جعاـریبـرادران شرکتابفکار
رئیسو:لمیفد حیدر غالم محفرم

محفرمسلطانعلیمعاوندارنـده
صیهیونمبرتشخ1444جوازنمبر

ــن9414141011 ــوانیای عن
ریاستخواهانلغوجوازتجـارتی

اند جوازموصو :خویشگردیده
ومومیثبتمرکـزیریاستعدر

 .لغوثبتگردیدمالکیتهایفکری
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ــاجرانارادی ــیاتتـ خصوصـ
بابرتابعیتمحمداسلم"غروال"ولد

شهرکابل،سالمرکزاصلی،افغان
سـرمایهابفـدایی،1041تأسیس

میلیـون1444444 افغـانیسه
 فعالیت وبسفه منفاژ نـدیبتولید،

،شــخصدارایتمــوترســکلی
ریاستدر،خودشامضاءصالحیت

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 فکریبهثبترسیدهاست.
شـرکتیبهاساستصویبشرکا

احمدی نمبر:هوفیان جواز دارنده
1149ومکفوبشماره44444
مالیه14/1/1041مؤرخ ریاست

تحتریاستمحفـرم گان دهنده
احمدشاهومعاونیتمحفرمسـالم
شاهخواهانلغو)ترکپیشه(جواز
تجارتیخویشگردیدهاندکـهدر
ریاستثبتوجوازدهیلغوثبت

 .گردید
ب اساستصـویبودرخواسـفیه

شرکاشرکتتجـارتیعبـدالخیر

آبیسار نمبـر:چاه جواز دارنده
خواهانتغییراتذیلشده19409

کهمحفرممحمدبشـیرولـد:اند
حاجیعبدالخیرمعاونشـرکتاز

فیصد14وءمعاونیتشرکتاسفعاا
اسدا سار محفرم خویشبه سهم
ولدعبدالخیرسارمعـاونجدیـد
شرکتواگذارنمودهاست.کهدر
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 .گردید

اساسدرخواسـفیوتصـو یببه
اجیعبدالسـالمحمحمدنعیمولد

مکفوبنهادرئیس قرار و نمبـر:
ــؤرخ1041 11/1/1041مـ

ما مفوسـعدهنـدلیهریاست گان
محفرممحمدنعیمولدعبدالسـالم

مجموعرئیس از فیصد144نهاد
رافیصـد(1)یـکسهمخویش

باالیمحفرممحمـدخـانولـد
کـه رسـانیده باروش عبدالسالم
بحیثمعاونجدیدشرکت نامبرده
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گردیدوشـکلحقـوقیازتعیین
یبهشراکتتغیـرنمـودهاناراد
ــت ــرات.اس ــنتغی ــهای درک

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب

 .گردید
نهاد فرزندخصوصیات عبدالبصیر

اسم:محمدعار مفشبثانارادی
نـورزی)نهاد عبدالبصیر (تجارتی

کابـل، اصلی افغان،مرکز تابعیت
144444ابفـــداییســـرمایه
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
1041 حقو، اناـرادی،شکل قی

تجارتیفعالیتعمد صالحیتداره
درخودامضاء ریاستعمـومیش

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .ثبتگردید

اساستصـویبودرخواسـفی به
ــرکا ــاخفمانییش ــرکتس ش

م تولید ساخفمانیسرکسازیو واد
دارنـده:دیفمحمدشایقصافیلم

نمبر خواهـانD-22496جواز

اندتغ محفـرم:یراتذیلشده که
ــد ــفول ــدحنی ــاجیمحم ح

محمدآصفمعـاونشـرکتاز
ــفعاا ــرکتاس ــتش وءمعاونی

سهمخویشرابهمحفـرمفیصد14
قسیمصافیولدمحمدحنیفصافی
نموده معاونجدیدشرکتواگذار

ریاسـتاست.کهاینتغیراتدر
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .ثبتگردیدفکری
اساستصـویبودرخواسـفی به

فیکیشرکتخدماتلوژسیشرکا
ــواز ــدهج ــه:دارن ــینالن ام

خواهانتغییراسم D-32297 نمبر
شرکتخدمات شرکتخویشاز

نالنهبهاسمجدیـدیلوژسفیکیام
سلیمان لوژسفیکی شرکتخدمات

ریاسـتطوطاخیلشدهاند.کهدر
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .ثبتگردیدفکری
شرکتخدماتایسیتیافغـان

ـ اص مرکز : کابـلگیتوی لی
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ابفدایی یـک1444444سرمایه
1041تأسیسسال،لیونافغانییم

فعالیتحقوقی لمیفد حقوقی شکل
محفـرمرئیسخدماتایسیتی

محمـدســلیماننعیمــیفرزنــد
فیصد14محمدصادقنعیمیدارای

جم محفرم معاونیت به ـسهم دیش
فیصد14مومندولدمیاجاندارای

 صالحیتدار وسرئیامضاءسهم
ریاستعمـومیمعاونشرکتدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .ثبتگردید

محفرمعبدالجلیلولـدخلیـلا 
منصـور )تجارتی انارادی مفشبث

تابعیتافغانمرکزاصلی:میرخیل(
144444سرمایهابفـدایی،کابل

تأسـیسپنجصدهزارافغانیسـال
1041 صادرات، حقوقی وشکل

صـالحیتداروارداتاقالممجاز
امضاء درریاست عمـومیخودش

 مرکزی فکریثبت های ومالکیت
 .گردیدثبت

خــدماتخفمانیوشــرکتســا
مرکـز انجینریترسفیدپارتنرس:
اصــلیکابــلســرمایهابفــدایی

م1444444 افغـانیییک لیون
 حقوقی1041تأسیسسال شکل

لمیفدفعالیتحقوقیسـاخفمانیو
سیدمحفرمرئیسخدماتانجینری

الرحمن گل فرزند نصرت الرحمن
 معاونیتفیصد14دارای به سهم

بهادر خپلواکولد عبیدا  محفرم
ــاندارای ــد14خ ــهمفیص س
ومعاونرئیسامضاءصالحیتدار
ریاستعمـومیثبـتشرکتدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .گردید

خصوصیاتتـاجرانارادیمحمـد
بعیتعمر"اظهر"ولدمحمدافسرتا

شهرکابل،سالمرکزاصلی،افغان
1041تأسیس ابفـدایی سـرمایه

ــانی144444 ــدهزارافغ پنجص
فعالیتلوژسفیکی،شـخصدارای
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درادارهخودش،امضاءصالحیت
 .ثبتمرکزیبهثبترسیدهاست

مـدثر لوژسفیکی خدمات شرکت
قادری:مرکزاصلیکابل،سـرمایه

میلیـون1444444ابفدایی یک
شکل،1041تأسیسسالی،افغان

حقوقیلمیفد،فعالیتعمدهخدمات
نذیریبنتلوژسفیکی، رئیسمدینه
معاونیتمحمدحیـدرعبدالواحد،

فرزندمحمدهاشمصـالحیتدار
رئیسومعاونشـرکتدرامضاء

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
  .ثبتگردیدمالکیتهایفکری

:شرکتتجارتیفضلالرحٰمنصافی
 یک(1444444)ابفداییسرمایه
1041تأسیسسال،افغانیمیلیون

فعالیتاقـالم لمیفد حقوقی شکل
 الرئیسمجاز صـافیفضل رحٰمن

ومعـاون نرگیسخان محمد ولد
عزیزالــرحٰمنصــافیولــد
ــانصــافی ــرگیسخ ــدن محم

ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 .گردید

یابهاساسعریضهوتصویبشرک
:شرکتنویداخالصحسینیلمیفد

عنوانی11914دارندهجوازنمبر
تغیراتذیـل ریاستخواهان این

کهمحفرممحمدمهـدی:شدهاند
حسینیفرزندذاکرحسینمعـاون
تشــبثازمعاونیــتاســفعااءو

محفرمفیصد14 به سهمخویشرا
محمدجاویدحسینیفرزندذاکـر
ــر ــذکرهنمب ــدهت حســیندارن

واگذار41474-4441-1044
نمودهکهنامبردهبحیـثمعـاون

میگردد.اینتغیراتدرتعیینجدید
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

ومالیکتهایمالکیتهایفکری
 .فکریثبتگردید

بهاساسدرخواسفیمحفرمخدایار
قرار و رئیسنهاد نبی فرزندمحمد

ــوب ــرمکف ــؤرخ0144نمب م
ــه14/0/1041 ــتمالی ریاس



 جريده يرسم
 

147
 

 

 

 

 

 

(1041)نمبرسېپرلهپ 40/1/1000  

گانمفوسعمحفـرمخـدایارددهن
محمدنبیمفشبثاناـرادیفرزند

آب خدماتتنظیاـی تحتعنوان
و19111دارندهجوازنمبر:جارو
یتشخ نمبر 9447144411صیه

است گردیده تغیراتذیل خواهان
رئیسمحفرمخدایارفرزندمحمدنبی

ازمجموع سـهمفیصد144نهاد
رئیسسهمفیصد14خویشباحاظ

فیصدسـهم14وباقیماندهمیماند
رابهمحفرماسحقولدانورواگذار
نمودهکهنامبردهبحیـثمعـاون

گردیدوشکلحقوقیتعیینشرکت
شراکتتغیـر به انارادی از نهاد
نمودهاست.کهایـنتغیـراتدر
وریاستعمومیثبـتمرکـزی

ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 .گردید

شرکتوبهاساستصویبشرکای
مک مـؤرخ(971)نمبرفوبقرار
ــه17/1/1041 ــتمالی ریاس

شرکتتجارتیودهندگانمفوسع

شمشـاد مدینه خدماتلوژسفیکی
جـواز و74144نمبـردارنده

یتشخ نمبر 9411111940صیه
:خواهانتغیراتذیلگردیدهاست

خواهـانحـذ سـکفورتشبث
یخدماتلوژسف اسـتگکی ردیده

اسمشرکتتجارتی تغیر وهمچنان
 شمشادو خدماتلوژسفیکیمدینه

بهاسمجدیدشرکتتجارتیعبدا 
هجرانتغیرنمودهاست.کهتغیرات

ریاستعمومیثبتاینشرکتدر
ثبتومالکیتهایفکریمرکزی
 .گردید

شــرکتســاخفمانیوخــدمات
لوژسفیکیطلوعمقدس:مرکزاصلی

 سرمایه 4444444ابفداییکابل،
 تأسـیسسـالافغانی،دومیلیون
شـکلحقـوقیلمیفــد،،1041

خدمات و ساخفمانی فعالیتعمده
بنـتلوژسفکی، رئـیسمرسـل

طاهر، عبدالبشـیرمحمد معاونیت
فرزندعبدالبصـیرصـالحیتدار
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رئـیسومعـاونشـرکتامضاء
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

  .گردیدثبتمالکیتهایفکری
افغـان شرکتخدماتلوژسفیکی

کابـل،سـرمایهالفان:مرکزاصلی
میلیـون1444444ابفدایی یک
،شکل1041تأسیسسالافغانی،

حقوقیلمیفد،فعالیتعمدهخدمات
فرزنـدلوژسفیکی، مـیالد رئیس
معاونیتحمیدا فرزند،وازمحمدن

دار صالحیت رازق امضـاءغالم
در شرکت ومعاون ریاسـترئیس

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
  .ثبتگردیدفکری

الفـان: افغـان شرکتساخفمانی
 سرمایه کابل، ابفـداییمرکزاصلی

سالافغانی،دومیلیون4444444
حقـوقی،1041تأسیس شـکل

لمیفد،فعالیتعمـدهسـاخفمانی،
رازق غـالم فرزند رئیسحمیدا 
نـواز محمد فرزند معاونیتمیالد

رئیسومعاونامضاءصالحیتدار

ریاستعمـومیثبـتشرکتدر
ثبتومالکیتهایفکریمرکزی
  .گردید

اسدا فرزندحاجیخصوصیاتنهاد
مفشبثانارادی نهـاد:محمد اسم

عظیمـی) صدیقی اسدا  (تجارتی
اصلیکابـل،تابعیتافغان، مرکز
144444ابفـــداییســـرمایه
تأسـیسافغانیسـالپنجصدهزار
شکلحقـوقیاناـرادی،1041

صالحیتدارفعالیتعمدهتجارتی،
درخوداءامض ریاستعمـومیش

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .ثبتگردید

عزتا فرزنـدخصوصیاتنهاد
انارادی مفشبث نهاد:عبیدا  اسم

ـ) کایخدماتلوژسفیکیبلـواس
اصـلی(ایگل افغان،مرکز تابعیت
144444ابفـداییسرمایهکابل،

تأسـیسافغانیسـالپنجصدهزار
1041 اناـرادی، حقوقی ،شکل

عمده لوژسـفیکیفعالیت خدمات
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 دار درخـودامضاءصالحیت ش
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب
.گردید

روحانیرئیسزینا روحانیفرزند
انارادی نهاد:مفشبث تـاجراسم

مرکزاصلیتابعیتافغان،انارادی،
کابل، 144444ابفـداییسرمایه

تأسـیسپنجصدهزارافغانیسـال
1041 اناـرادی،، حقوقی شکل

تجارتی،صالحیتدار فعالیتعمده
درامضاء ریاستعمـومیخودش

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .ثبتگردید
ساخفمانیوسرکسـازیشرکت

اصـلیکابـل،مرکز:لوگرهمیار
 یـک1444444ابفداییسرمایه

ــانی،یم ــونافغـ ــاللیـ سـ
لمیفد،1041تأسیس حقوقی ،شکل

ــده ــتعم ــاخفمانیوفعالی س
 عثمـانسرکسازی، محمد رئیس

معاونیتتاجالدینفرزندجالدخان

الدینصـالحیتدار کمال فرزند
رئیسومعاونشـرکتدرامضاء

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب

 .گردید
:مرکـزشرکتتجارتیویراگوهر

اصــلیکابــلســرمایهابفــدایی
م1444444 افغـانیییک لیون

سا حقوقی1041تأسیسل شکل
فعالیتحقوقیتجارتی رئیسلمیفد

ا وردگفرزنـد حمیـد محفرم
فیصد14رحمتا وردگدارای

مر معاونیتمحفرمه به حمـهسهم
ــرا دارای ــتمی ــدیبن محم

امضاءسهمصالحیتدارفیصد14
ریاسـتومعاونشرکتدررئیس

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 .گردیدثبتفکری

محمـدقـیسخصوصیاتنهـاد
بارکزیفرزندمحمدحسنراسـخ

انارادی نهاد:مفشبث تجارتیاسم
 تابعیـتبـارکزی،جال جمال
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افغان،مرکزاصـلیکابل،سـرمایه
 میلیـون1444444ابفدایی یک

شـکل،1041تأسیسافغانیسال
فعالیـتعمـده انارادی، حقوقی

شخودامضاءتجارتی،صالحیتدار
عمومیثبتمرکـزیوریاستدر

ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 .گردید

تصویبشرکا  اساس شرکتیبه
ترانزیفیوبارچاالنیبـینالمللـی

آسیا نمبـر:اسفانه جـواز دارنده
1441ومکفوبشـماره1101
مالیه41/1/1041مؤرخ ریاست
گانکوچکتحـتریاسـتدهند

معاونیـت قاسـمو محمد محفرم
لغو)ترکمحفرمعبدالجلیلخواهان

پیشه(جوازتجارتیخویشگردیده
عمـومیثبـتکهدرریاست:اند

مرکزیومالکیتهایفکریلغـو
 ثبتگردید.

شرکتویبهاساستصویبشرکا
 به )مکفوبنظر (1401شـماره

مالیه4/1/1041مؤرخ ریاست
دهندگانمفوسع:خدماتتکنالوژی

دارندهنمبـر:معلوماتیچټکگام(
صیهنمبـریوتشخ04411جواز

تغیرات9440104141 خواهان
انصرا ازترک:ذیلگردیدهاست
درسشرکتازارزانآپیشهوتغیر
بهشهرنو14ناحیه4قیمتبالک

چهاراهیانصاریسپینغرپالزاتغیر
تشبث اسم همچنان استو نموده
ازخدماتتکنالوژیمعلوماتیچفک
سیسفیکا خدماتتکنالوژی به گام

درغیرنمودهاستکهاینتغیراتت
وریاستعمومیثبـتمرکـزی

ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 .گردید

شـرکتیبهاساستصویبشرکا
:خدماتلوژسفیکیحبیبایمرلـد

ومکفوب11111دارندهجوازنمبر
 4/0/1041مـؤرخ0041نمبر

دهند مفوسـعخواهـانگمالیه ان
محفرمخالدولد تغیراتذیلگردیده
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ریاسـترئیسمیدرخان تشبثاز
فیصدسهمخویشرا44وءاسفعاا

عبدالباعثمعاونشرکت محفرم و
فیصـد44وءازمعاونیتاسفعاا
فیصدسهم144سهمخویشراکه

روحا شینواری محفرم به میشود
ولدفیضمحمدخانواگذارنموده

حیث به نامبرده جدیـدرئیسکه
زتغیرشکلحقوقیا،میگرددتعیین

گرففه صورت انارادی به شراکت
استهمچنـاناسـمتشـبثار

ــفیکی) ــدماتلوژس ــرکتخ ش
ه)خــدمات(بــحبیــبایمرلــد

(تغیـرلوژسفیکیارسالنایمرلـد
کهایـنتغیـراتدر.نمودهاست

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
ثبتگردیـدهمالکیتهایفکری

 . است
بهاساستصویبشرکایشـرکت

بیـروجساخفمانیوسرکسازی
:اوپال نمبر جواز 74144دارنده

 شماره مکفوب مـؤرخ0109و

گانریاستمالیهدهند7/0/1041
مفوسعخواهانتغیراسمشرکتاز
ساخفمانیوسرکسازیبیروجبه
شرکتتجارتیبیروجاوپالگردیده
وفعالیتشرکتازسـاخفمانیو

تجارتیتغیر نمـودهسرکسازیبه
ریاسـتدراست.کهاینتغیرات

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.ثبتگردیدفکری

شرکتخدماتمشورتیتحصـیلی
ایکسپرتس آی سـرمایه:اسمارت

(لیـونییکم1444444ابفدایی)
افغانی.مرکزاصلیکابـل.سـال

شکلحقوقیلمفید،1044.تأسیس
 رئـیسفعالیتاصلی)مشـورتی(

سـفانکزیفرزنـد شرکتفردین
فیصـد14سهممحمداکرمدارای

معاونیتمحفرممحمـدبشـیر به
محمدیفرزندصایا دارایسهم

امضـاءصـالحیتدارفیصد14
ریاسـتومعاونشرکتدررئیس
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عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 .ثبتگردیدفکری

ریحانمنگلساخفمانیاوتجـارتی
ابفــداییشــرکتســرمایه

افغـانییکمیلیون1444444) )
 شکلشمسی،1041تأسیسسال

مجـاز اقالم فعالیت لمیفد حقوقی
ــیس ــدرئ ــنول ــتا آری بخ

میر معاون ا ولـدحایظحسنو
ریاسـترسـولخـاندرمحمد

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.ثبتگردیدفکری

عبدالرزاق فرزند کاکر احمد بالل
بال اسمنهـاد::مفشبثانارادی

کا افغـان،مرکز،کړاحمد تابعیت
ــلی ــرمایهاص ــداییکابل،س ابف
پنجصدهزارافغانیسال144444
شــکلحقــوقی،1041تأســیس

تجـارتی، عمده فعالیت انارادی،
 دار درامضاءصالحیت خـودش

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری

احمـدیفرزنـد آغا مایل محفرم
اسم :الرحمنمفشبثانارادیحبیب

رومـاننهاد:)خدماتلوژسفیکی
تابعیتافغانمرکـز(:بهرام شکل

ابفــداییاصــلیکابــلســرمایه
افغانیسالصدهزارپنج144444
1041تأسیس شـکل حقـوقی،

ــفیکی ــتلوژس ــرادیفعالی انا
 دار درامضاءصالحیت خـودش

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری

فضلحقفرزندخدایدادمفشـبث
تولیـدادویـه)اسمنهاد:انارادی

،تابعیـتافغـان،(جاتسنهاک
ابفـداییسرمایهمرکزاصلیکابل،

پنجصدهزارافغانیسال144444
ــوقی،1041تأســیس شــکلحق

ادویه تولید فعالیتعمده انارادی،
جات، خودشامضاءصالحیتدار
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری
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یقیشرکتتجارتیفهیمرامشصد
 یـک1444444)ابفداییسرمایه
،1041تأسیس(افغانیسالمیلیون

فعالیتتجارتی لمیفد حقوقی شکل
ورئیس محرابالـدین ولد فهیم

معاونرامشولدمحـرابالـدین
ریاستعمـومیثبـتشرکتدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .گردید

شرکتخدماتکارگوملفیورس:
 سرمایه کابل، فـداییابمرکزاصلی

نوهشفاد49444444 میلیـونو
،شکل1041تأسیسسالافغانی،

حقوقیلمیفد،فعالیتعمدهخدمات
فرزنـدکارگو، ا  صـای رئیس

نجیبا ،معاونیتمحمدرحـیم
دار صـالحیت عبـدالقیوم فرزند

رئیسومعاونشـرکتدرامضاء
ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی

  .ثبتگردیدومالکیتهایفکری
فرزندخدایدادمفشـبثفضلحق
:انارادی نهاد: صنایعمـواد)اسم

تابعیتافغـان،، (غذاییسنهاک
اصلیکابل،سرمایه ابفـداییمرکز

پنجصدهزارافغانیسال144444
شــکلحقــوقی،1041تأســیس

صنایعمواد فعالیتعمده انارادی،
خودشامضاءصالحیتدارغذایی،
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

 .ثبتگردیدهایفکریمالکیت
شاهولیفرزندمحمدفیروزمفشبث

:انارادی نهاد: ولـی)اسم شـاه
تابعیتافغان،مرکزاصلی (خاورین
کابل، 144444ابفـداییسرمایه

تأسـیسپنجصدهزارافغانیسـال
1041 اناـرادی،، حقوقی شکل

فعالیتعمدهتجارتی،صالحیتدار
درامضاء ریاستعمـومیخودش

ومالکیتهایفکریثبتمرکزی
 .ثبتگردید
فرزنـدعبدالولیدنهادخصوصیات

اسـم:عبدالولیمفشبثاناـرادی
 خدماتلوژسفیکیسـکای)نهاد:
مرکزاصلیتابعیتافغان،،(ترست
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کابل، 144444ابفـداییسرمایه
تأسـیسافغانیسـالپنجصدهزار
1041 شکلحقوقیاناـرادی،،

فعالیتعمدهخدماتلوژسـفیکی،
صال دار درخـودامضاءحیت ش

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب

.گردید
محفرمهدیباشمسبنتمیرعـالم

 () : نهادمـاس مفشبثانارادی
تابعیتافغانمرکزاصـلیکابـل

144444ابفـــداییســـرمایه
تأسـیسافغانیسـالصدهزارپنج

1041 اناـرادیشکل حقـوقی
امضاءدارفعالیتتجارتیصالحیت

ریاستعمـومیثبـتخودشدر
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 .گردید
شرکتخدماتمشورتیمدیریفیو
ــموس: ــانکاس ــیلیافغ تحص

 سرمایه کابل، ابفـداییمرکزاصلی
1444444 افغـانی،یکمیلیون

1041تأسیسسال حقوقی،شکل
لمیفد،فعالیـتعمـدهمشـورتی

رئیسنقیبا مدیریفیوتحصیلی،
معاونیـتفرزندحاجیجمعهگل،

عبدالوافیفرزندمحمدنعیمجـان
رئیسومعاونامضاءصالحیتدار
ریاستعمـومیثبـتشرکتدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
  .گردید

مرکـز:رودشرکتتجارتیروگ
 سـرمایه کابـل، ابفـداییاصلی

لیونافغـانی،ییکم1444444
شکلحقوقی،1041تأسیسسال
د،فعالیتعمدهتجارتی،رئیسلمیف

فرزندشاهمحمد،معاونیتنثاراحمد
محمدمعرو فرزندمحمدغـالم

رئیسومعاونامضاءصالحیتدار
ریاستعمـومیثبـتشرکتدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .گردید

گداخیل احمدا  تجارتی :شرکت
 یـک1444444)ابفداییسرمایه
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،1041تأسیس(افغانیسالمیلیون
فعالیتتجارتی لمیفد حقوقی شکل

احمدا ولدعیدمحمـدورئیس
رحیم ولـدمعاون عیدمحمـدا 
ریاستعمـومیثبـتشرکتدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .گردید

تصویبشرکا  اساس شرکتیبه
ترانزیفیوبارچاالنیبـینالمللـی

جواز:مددینوروزیلمیفد دارنده
1414بشمارهومکفو144نمبر
مالیه41/1/1041مؤرخ ریاست

دهندهگانکوچکتحتریاسـت
معاونیتمحفـرم ابراهیمو محفرم
نوروزعلیخواهانلغو)ترکپیشه(
جوازتجارتیخویشگردیدهاندکه

وعمومیثبتمرکـزیدرریاست
 .جوازدهیلغوثبتگردید
یشرکتوبهاساستصویبشرکا
ــوب ــرارمکف ــؤرخ0114ق م

ــه41/0/1041 ــتمالی ریاس
کالیاسمدثرلمفیدچکوگاندهند

ــواز ــدهج ــردارن و4917نمب
یتشخ نمبر 1401141410صیه

خواهانتغیراتذیلگردیدهانـد:
انصر ازلغوهمحفرمخالدولـد

شرکتازریاسترئیسعبدالمجید
فیصدسهم14ومجموعءاسفعاا

خویشراباالیمحفرمعبـدالکبیر
الشرکتواګذارنمودهمعاونبرح

فیصـدسـهم144کهنامبردهبه
رئیس شـکل.گردیدتعیینجدید

حقوقیشـرکتازشـراکتبـه
انارادیتغیرنمودهاست.وهمچنان
ازیادسکفورفعالیـتلوژسـفیکی
برعالوهسکفورفعالیـتتجـارتی
گردیدهاستواسمتشبثازالیاس
لوژسفیکی و تجارتی به لمیفد مدثر

یدتغیرنمودهاستسرمایهواجدمج
شرکتازیکمیلیونافغـانیبـه
دومیلیونافغانیافزایشیاففهکهاین

ریاستعمـومیثبـتتدراتغیر
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 .گردید
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شـرکت: اساستصویبشرکا به
برادرانصمیمیتلمیفددارندهجواز

صـیهنمبـریوتشخ17411نمبر
ریاسـت9444104440 تحت

حفرماحمدشاهومعاونیتمحفرمم
محمدنسیمخواهانلغـو)تـرک
پیشه(جوازتجارتیخویشگردیده
اندکهدرریاستثبتوجوازدهی

 .لغوثبتگردید
شرکت:ویبهاساستصویبشرکا

ریاستمالیـه مکفوبسسفم قرار
مفوسع گان مـؤرخ0144دهند

ــس1/0/1041 ــرکتپروس ش
شـکیب خشکاحمـد میوجات

 رــوازنمبــولیدارندهجرس
D-47473 صـیهنمبـریوتشخ

تغیرات9444409011 خواهان
اند محفرمزمریولد:ذیلگردیده

عبدالرسولرئیسشرکتازریاست
فیصدسهم14ومجموعءاسفعاا

خویشراباالیمحفرمامیرمحمـد
فقیرمحمدباروشرسانیدهکهولد

شرکت بحیثرئیسجدید نامبرده
گردیدومحفرمغالمعبـاستعیین

وءمعاونشرکتازمعاونیتاسفعاا
باالی14مجموع فیصدخویشرا

محمد فقیر ولد محمدطاهر محفرم
باروشرسانیدهکهنامبردهبحیـث

کهایـن.گردیدتعیینمعاونجدید
ـتغیراتدرریاستع یثبـتومم

  .ردیدگمرکزیومالکیتهایثبت
بــهاســاسدرخواســفیمحفــرم

:نهادرئیسدالقهارولدعبدالقویعب
مکفوب مـؤرخ0114نمبـرو

ــه10/0/1041 ــتمالی ریاس
خواهانتغیـراتکوچکگاندهند

محفرماحمـدا :ذیلگردیدهاند
ولدجمعهگلرئیسنهادازریاست

فیصدسهمخویش144وءاسفعاا
رابــاالیمحفــرمعبــدا ولــد
عبدالحسینباروشرسـانیدهکـه

شرکتنامبرده بحیثرئیسجدید
تغیـراتدرتعیین این که گردید.
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ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری

بهاساسعریضهوتصویبمحفـرم
سـاخفمانی هجرتا رئیسنهاد

دارندهجـواز:هجرتا هجرت
عنوانیاینریاست D-83951 نمبر

کـه:خواهانتغیراتذیلشدهاند
هجر تا فرزندنجیبا محفرم

دارای فیصد144رئیستشبثکه
 فیصـد144سهممیباشدازجمله

سهمخویشرابـهفیصد14سهم
محفرمیوسـففقیـرزادهفرزنـد
نجیبا دارنـدهتـذکرهنمبـر

باروش49110-4044-1041
رسانیدهکهنامبردهبحیثمعاوندر

شـکلتعیینشرکت و میگـردد
انارا از شراکفیحقوقینهاد دیبه

استوهمخواهان نموده تغیر نیز
تغیــراســمنهــادازســاخفمانی
شـرکت بـه هجرت ا  هجرت
ساخفمانیهجرتا نجیـبزاده
اینتغیـراتدر تغیرنمودهاست.

وریاستعمومیثبـتمرکـزی
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری

شرکتوبهاساستصویبشرکای
ؤرخم(1111)شمارهمکفوبقرار
گانریاستمالیهدهند9/1/1041

مفوسعشااخانهاخفصاصیپنچبسفر
جلدیزیفوندارندهنمبـرجـواز

صــیهنمبــریوتشخ01144
تغیرات9441914970 خواهان
اسـت درسآیـرغت:ذیلگردیده

چهارسرکحـوزه کارته ازساحه
سومپولیسبهمکرویانکهنهناحیه
شانزدهتغیرنمودهاست.کهتغیرات

ریاستعمومیثبتاینشرکتدر
ثبتومالکیتهایفکریمرکزی
 .گردید

یبهاساسعریضهوتصویبشرکا
:شرکتتولیدپالسفیکامیدراضی

عنوانی01114دارندهجوازنمبر
اینریاستخواهـانتغیـرآدرس
شرکتخویشازشهرکامیدسبز
بهپارکهایصنعفیسـرکنـو
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ایناستشده9کوچههافمناحیه
ـتغیراتدرریاستعمـومیث تب

مرکزیومالکیتهایفکریثبت
 .گردید

یشرکتوبهاساستصویبشرکا
مؤرخ(0744)شمارهمکفوبقرار
ــه41/0/1041 ــتمالی ریاس
گانمفوسعشرکتخـدماتدهند

نمبر دارنده آریوب زرغون تنظیای
صیهنمبـریوتشخ74114جواز

تغیرات9410494091 خواهان
گر استذیل سـکفور:دیده ازیاد

فعالیتلوژسفیکیبرعالوهسـکفور
تغیـر.فعالیتتنظایگردیدهاست

شـرکتخـدماتاسمشرکتاز
تنظیایزرغونآریوببهاسمجدید
شرکتخدماتلوژسفکیوتنظیای
اسـت. نموده زرغونآریوبتغیر
ــرکتاز ــرمایهش ــانس وهمچن

ــه1444444) ــونب ــکمیلی ی
ــون4444444 ــ(دومیلی انیافغ

تغیراتاینافزایش استکه یاففه

ریاستعمـومیثبـتشرکتدر
ثبتومالکیتهایفکریمرکزی
 .گردید

مکفوب (41117)شـمارهقرار
ریاسـت14/0/1041)مؤرخ )

وارهاداجرائیوی ادویه تنظیم ملی
محصوالتصحیشرکتتجـارتی

دارنـدهنمبـر:هلمندسنگینوال
( نمبر79441جواز وتشخیصیه )

ریاست9410140110) تحت )
محفرمقویعبدالعبدالومعاونیت

بـرعالوهمحفر الاـت قومندان م
مجـازوارداتو اقـالم صادارت

خواهانایجادتوریدادویهوسامان
ریاستآالتطبیگردیدهاندکهدر

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
  .ثبتگردیدفکری

محمدسعیدفرزندخصوصیاتنهاد
مفشب انارادیشیر نهـاد::ث اسم

مکفبخصوصیالنورواحدنمبـر
مطمین، افغـان،مرکزدوم تابعیت

ــرمایه ــلیکابل،س ــداییاص ابف
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سالپنجصدهزار144444 افغانی
ــوقی،1041تأســیس شــکلحق

عمـده فعالیت مکفـبانارادی،
خصوصیالنورواحـدنمبـردوم

 دار درخـودامضاءصالحیت ش
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

 .ثبتگردیدهایفکریمالکیت
ولدعطامحمـد محمدداود محفرم
ــی ــرادی)ترانزیف ــبثانا مفش

تابعیت:وبارچاالنیمجیبیاسروفا(
سـرمایه،افغان کابل اصلی مرکز

پنجصــدهزار144444ابفــدایی
 سال 1041تأسیسافغانی شکل،

حقـوقیترانزیفـیاقـالممجــاز
 دار درامضاءصالحیت خـودش

ریاست ـعمـومی زیثبـتمرک
 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری

مرکزاصلی لمیفد: صبوری سادات
 سرمایه 1444444ابفداییکابل،
تأسـیسافغانی،سـالیکمیلیون
شـکلحقـوقیلمیفــد،،1149

وارداتوصـادرات فعالیتعمده

رئیسسیفا فرزنـداقالممجاز،
عبدالصـبورمیرزاعلی، معاونیـت

صـالحیتدار عبدالقـدیر فرزند
رئیسومعاونشـرکتدرءامضا

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
  .ثبتگردیدمالکیتهایفکری
نهاد الدینخصوصیات جمال سید
 :بهراممفشبثانارادیمومندفرزند

کابـل، اصلی افغان،مرکز تابعیت
ــرمایه ــداییسـ 144444ابفـ
تأسـیسافغانیسـالپنجصدهزار
شکلحقـوقیاناـرادی،،1041

تجارتی،ص الحیتدارفعالیتعمده
درخودامضاء ریاستعمـومیش

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .ثبتگردید

ــد ــرممحم ــدمحف ــر ول اش
:محمدمحسنمفشـبثاناـرادی

تابعیتافغان)تجارتی نوابی( ایمان
ابفـدایی اصلیکابلسرمایه مرکز

پنجصدهزارافغانیسال144444
شــکلحقــوقی،1041تأســیس
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جـازوارداتاقـالمموصادرات
 دار درامضاءصالحیت خـودش

ثبـتمرکـزیعمـومیریاست
 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری

یبهاساسعریضهوتصویبشرکا
لمیفد ظاهری محفرم:شرکتولید

عبدالغااریرئیسومحفرمذلگی
خالقیمعاوندارندهجـوازنمبـر

صــیهنمبــریوتشخ11947
ــن9441119149 ــوانیای عن

وازتجـارتیریاستخواهانلغوج
ریاستخویشگردیدهاست.کهدر

ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
 .لغوثبتگردیدفکری

ب اساستصـویبودرخواسـفیه
کتتولیددی بخارننگرهـارشر

دارنـدهجـوازنمبـر:بادآجالل
 (D-25697) خواهانتغییراسـم

کتتولیـدشرکتخویشازشـر
بادبـهآدی بخارننگرهارجالل

جدیدشرکتتولیـداجنـاساسم
اند در.فلزیافغانکزانشده که

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب

.گردید
شرکتوبهاساستصویبشرکای

ــوب ــرارمکف ــؤرخ0101ق م
گانریاستمالیهدهند7/0/1041

مفوسع:شرکتخدماتلوژسفیکی
دارنـدهجـواز کابلزاده جسور

صــیهنمبــریوتشخ14111
تغیرات9447411114 خواهان

ولـد محمدفهیم اند: ذیلگردیده
ا محمدمعاونشرکتازمعاونیت

فیصدسـهم04ومجموعءاسفعاا
خــویشرابــاالیمحفــرم
احمدهوشن ولدعینالدینرئیس
که شرکتباروشرسانیده برحال

 با بحیث144نامبرده فیصدسهم
شـکل شرکتباقیماند، رئیسدر

کتازشـراکتبـهحقوقیشـر
انارادیتغیرنمودهاست.کهایـن

 تدر ریاستعمومیثبـتتغیرا
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ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .گردید

مطیـع: شرکتتجـارتیحمـاد
 سرمایه کابل، ابفـداییمرکزاصلی

افغانی،سالیکمیلیون1444444
،شکلحقوقیلمیفد،فعالیت1041

وارداتوصـادراتاقـالم عمده
هورفرزندواکجانمجاز،رئیسظ

،معاونیتاسدا فرزندمطیـعا 
دار ومعاونامضاءصالحیت رئیس
ریاستعمـومیثبـتشرکتدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
  .گردید

مفشـبث شـیرزمان فرزند موسی
انارادی ـاسمنهـاد: خدماتسس

،تابعیـت گلفگـول لوژسفیکی
افغان،مرکزاصـلیکابل،سـرمایه

 هـزار144444ابفدایی پنجصد
شـکل،1041تأسیسافغانیسال

فعالیـتعمـده انارادی، حقوقی
خدماتلوژسفیکی،صـالحیتدار

درامضاء ریاستعمـومیخودش

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .ثبتگردید

رمضیان شوینده شرکتتولیدمواد
مرکزاصلیکابـل،سـرمایه سبز:

میلیـون1444444ابفدایی یک
،شکل1041تأسیسسالافغانی،

حقوقیلمیفد،فعالیتعمدهتولیـد
غذایی، رمضیانمواد رئیسمنصور

معاونیـت،فرزندحضـرتگـل
گـل جمعـه فرزنـد رحمتا 

رئیسومعاونامضاءصالحیتدار
ریاستعمـومیثبـتشرکتدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
  .گردید

شرکتصرافیوخـدماتپـولی
رمایهاصلیکابل،سمرکزهموطن:
میلیـون1444444ابفدایی یک
،شکل1041تأسیسسالافغانی،

حقوقیلمیفد،فعالیتعمدهصرافی
وخدماتپولی،محمدعلیفرزنـد
منحیثرئیسرمضـان علی قربان
علیفرزندمحمدرسـولمنحیـث
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معاونمحمدمهـدیفرزنـدظاهر
فرزنـدسهمدارومحمـدجاویـد

صـالحیتدارجمعهعلیسهمدار
وسـهمدارانرامضاء معاون ئیس

ریاستعمـومیثبـتشرکتدر
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

.گردید
زقـومیولـد محفرمنـورآغـا

اسـم :زقوممفشبثانارادیمحمد
نهاد:)خدماتلوژسـفیکیبالـل

مرکزاصلی،تابعیتافغان(: زقومی
سرمایه 144444ابفـداییکابل

تأسـیسافغانیسـالصدهزارپنج
ــکل1041 ــرادی،ش حقوقیانا

دار صـالحیت لوژسفیکی فعالیت
ریاستعمـومیخودشدرامضاء

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .ثبتگردید

شرکتاسفخراجوپروسسسـایر
معادنخدایـدادآصـفافغـان:

 سرمایه کابل، ابفـداییمرکزاصلی
4444444 میلیون افغـانی،دو

حقوقی،1041تأسیسسال شکل
فعالیتعمد اسـفخراجولمیفد، ه

پروسسسایرمعادن،رئیسخدایداد
محمد ،معاونیت محمد خیر فرزند
خیـر محمـد فرزند افغان آصف

دار ومعاونامضاءصالحیت رئیس
ریاستعمـومیثبـتشرکتدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
  .گردید

بارانفرزندمحمدعلیممفشبث شاه
 اسمنهاد:تاجرانارادی:انارادی

اصلیکابـل،ان،تابعیتافغ مرکز
پنجصـد144444ابفداییسرمایه
هزار سال 1041تأسـیسافغانی

شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده
خودشامضاءتجارتیصالحیتدار

ریاستعمومیثبتمرکـزیودر
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری

الوزی احمد بالل :شرکتتجارتی
ابفـدایی اصلیکابلسرمایه مرکز

افغـانییمیک1444444 لیون
 حقوقی1041تأسیسسال شکل
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فعالیتحقوقیتجارتی رئیسلمیفد
محمدا آرمـانیفرزنـد محفرم

سهمفیصد14حاجیدالوردارای
طیفحاجیلبهمعاونیتمحفرمعبدال

جاندارای جانولدحاجیادا ادا
دارفیصد14 صـالحیت سـهم
ومعاونشـرکتدررئیسامضاء

ـ تمرکـزیوریاستعمومیثب
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری

) گامـا شـعاع :شرکت)تجارتی
ابفدایی یک1444444)سرمایه

افغـانیسـاللیونیم تأسـیس(
،فعالیتاصـلی)تجـارتی1041

 مجاز شرکتمحفـرمرئیساقالم
قدمعلیسلطانیولدسلطانعلـی

 سهم معاونیتفیصد14دارای به
محفرممحمدیونسحسـینیولـد

فیصد14انعلیدارایسهمرمض
ومعاونرئیسامضاءصالحیتدار
یاستعمـومیثبـترشرکتدر
 ثبتمرکزی فکری های ومالکیت
 .گردید

شرکت:ویبهاساستصویبشرکا
مکفوب مؤرخ(0401)نمبرقرار

گانریاستمالیهدهند1/0/1041
:کوچکامانآصـفعمرلمیفـد

ــر ــوازنمب ــدهج و9749دارن
نمیتشخ صیه 1441919414بر

:خواهانتغیراتذیلگردیدهاست
صفولدموسیمعاونآمحفرممحمد

معاونیتاسـفعاا از وازءشرکت
 به14جمله فیصدسهمخویشرا

امان محمد ولد عمر محمد محفرم
ظاریباروشرسانیدهکهنـامبرده

گردیدوتعیینبهحیثمعاونجدید
همچنانتغیراسمشرکتخویشاز

فعمرلمیفدبهشـرکتامانآص
محمدامانعمرلمیفدتغیرنمـوده

ریاسـتاست.کهاینتغیراتدر
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

 .ثبتگردیدفکری
بیبیمریمبنتسیدموسیمفشبث

و:انارادی نمبـر 1110مکفوب
نمبر17/1/1041مؤرخ دارنده
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صیهنمبریوتشخD-81138 جواز
ریاسـت9441144471 تحت

محفرمهبیبیمریمخواهانتغیرات
آدرسمکفب تغیر اند ذیلگردیده
ازچهارراهیپلسرخمقابلسرک
آدرسجدیـد به بشر حقوق دففر
ششم ناحیه حمام کوچه کاریز سر

اینتغیـراتدر.تغیرنمودهاست
ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

تحشمبهاساسدرخواسفیمحفرم
رئیسنهـادوقـرار ولدگلآقا

ــوب ــرمکف ــؤرخ0711نمب م
ــه47/0/1041 ــتمالی ریاس
حشـمتدهند مفوسعمحفرم گان

مفشبثانارادیتحت آقا گل ولد
ــوان ــفیکیعن ــدماتلوژس خ

حشمتساداتدارندهجوازنمبـر
صــیهنمبــریوتشخ74114

تغیرات9414494111 خواهان
است حشمت.ذیلگردیده محفرم

آقامفشبثرئیسنهـادازولدگل

سهمخویشبافیصد144مجموع
رئیسفیصدسهمبحیث14حاظ

فصدسهمرا14میماندوباقیمانده
باالیعلیرضافرزنـدسـلطانو
ــرکتاز ــرمایهش ــانس همچن
پنجصدهزارافغانیبهیکمیلیـون
استباروشرسانیده افزایشیاففه

تعیینکهنامبردهبحیثمعاونجدید
شکلحقوقینهادگ استو ردیده

ازانارادیبهشراکتتغیرنمـوده
ریاسـتاست.کهاینتغیراتدر

ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
 .ثبتگردیدفکری

ریاناآپیرمجیدخصوصیاتشرکت)
تابعیتافغانمرکز:تجارتيشرکت(

ابفداییاصلیوالیتخوستسرمایه
،یکمیلیون1444444) افغانی )

 حقوقی،1041تأسیسسال شکل
صادراتاو ،فعالیتعمده شرکفی
وارداتاقالممجاز،رئیسشرکت
ولیاحمدولدسـلیما معـاون
شرکتکاملشاهولدسیدعلیشـاه
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 رئیسومعـاونامضاءصالحیفدار
شرکتدرادارهآمریـتصـنعت
 .وتجارتوالیتخوستثبتشد
قدیمی بخیه دسفی صنایع :شرکت

اصلیکا ابفـداییمرکز بلسرمایه
م1444444 افغـانیییک لیون

1041تأسیسسال شکلحقوقی،
لمیفدفعالیتحقوقیصنایعدسـفی

دانشسدیدصـافیرئیس محفرمه
 دارای محمد غالم فیصد14بنت

ــه ــتمحفرم ــهمعاونی ــهمب س
دینهعمادصافیبنتفضلنظـرم

سهمصالحیتدارفیصد14دارای
تدرومعاونشـرکرئیسامضاء

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری

رکتتولیدموادشویندهحمـزهش
سـرمایه:داون کابل، مرکزاصلی
لیـونییکم1444444ابفدایی
افغانی، شکل،1041تأسیسسال

حقوقیلمیفد،فعالیتعمدهتولیـد
موادشوینده،رئیسمحمـدنویـد

، یـونس محمد معاونیـتفرزند
عبدالبصـیرفرزنـداحمـدسنگر

رئیسومعاونامضاءصالحیتدار
ریاستعمـومیثبـتشرکتدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 گردید

خیری عمر اجمل :شرکتتجارتی
 میلیـون)ابفـداییسرمایه یـک

تأسـیس(افغانیسال1444444
شکلحقوقیلمیفدفعالیت،1041
اجملخیـریولـدرئیستجارتی

رزایروزخیریولدمفیمحمدرزایم
 محمد معاون ریاسـتشرکتدر

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 .ثبتگردیدفکری

سـاالرزی: خلیل تجارتی شرکت
ابفـداییاصلیکابل،سرمایهمرکز

1444444 افغـانی،یکمیلیون
حقوقی،1041تأسیسسال شکل

لمیفــد،فعالیــتعمــدهواردات
رئـیسوصادراتاقـالممجـاز،

 فرزندسکندر،معاونیـتخلیلا
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محمدطیبفرزندحبیبالـرحمن
رئیسومعاونامضاءصالحیتدار
ریاستعمـومیثبـتشرکتدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
  .گردید

زاهدرحمنفرزندنصرا مفشـبث
خـدمات)اسـمنهـاد::انارادی

،تابعیـت (لوژسفیکیزاهدرحمن
افغان،مرکزاصـلیکابل،سـرمایه

هـزار144444اییابفد پنجصد
 سال 1041تأسیسافغانی شکل،
انار فعالیـتعمـدهحقوقی ادی،

صـالحیتدار،خدماتلوژسفیکی
درامضاء ریاستعمـومیخودش

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .ثبتگردید

شرکتخدماتتکنالوژیمعلوماتی
ابفـداییسـرمایه:کویکمنفـور

افغـانییکمیلیون1444444) )
1041یستأسسال شکلحقوقی،

فعالیت خدماتتکنـالوژیولمیفد
ولـدرئیسمعلوماتی محمـدقلیل

و نصیبا ولـدنورا عبدالمنیر
ریاستعمـومیشرکتدرمعاون

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .ثبتگردید

محمدتوابعمرفرزندمحمدقسیم
اناـرادی نهـاد::مفشبث اسـم

لوژسـفیکی) خدمات و ساخفمانی
مرکـزتابعیتافغـان،(،اجعمرت

کابـل، ابفـداییسـرمایهاصلی
پنجصدهزارافغانیسال144444
شــکلحقــوقی،1041تأســیس

انارادی،فعالیتعمـدهخـدمات
ــاخفمانی، ــفیکیوسـ لوژسـ

 دار درامضاءصالحیت خـودش
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری
ـ نورصبغتا امیریول دمحفرم
  :محمدحسنامیریمفشبثانارادی
اسمنهاد:)خدماتلوژسفیکیآمو

تابعیتافغانمرکزاصلی،( شهریار
144444ابفـداییکابلسـرمایه

پنج ،افغانیصدهزار تأسـیسسال
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حقـوقیاناـرادیشکل،1041
ــفیکی ــدماتلوژس ــتخ فعالی

 دار درامضاءصالحیت خـودش
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

.ثبتگردیدایفکریمالکیته
شمشـادولـدخصوصیاتنهـاد

انارادیسید مفشبث اسـم:سلیم
 سـودا)نهاد: بټنـی (،ریزگابدال

اصلیکابـل،تابعیتافغان، مرکز
144444ابفـــداییســـرمایه
 ،افغانیپنجصدهزار تأسـیسسال

1041 اناـرادی،، حقوقی شکل
حقـوقی، سوداګریز فعالیتعمده

شخــودامضــاءصــالحیتدار
ریاستعمومیثبتمرکـزیورد

 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری
اسمنهاد:صرافیوخدماتپـولی

تابعیتافغـان،مرکزاصـلی:ژنبی
144444ابفـداییکابل،سرمایه
تأسـیسافغانیسـالپنجصدهزار
شکلحقـوقیاناـرادی،،1041

فعالیتعمدهصـرافیوخـدمات

شخـودامضاءپولی،صالحیتدار
ثبتمرکـزیوریاستعمومیدر

.ثبتگردیدمالکیتهایفکری
شرکتخدماتلوژسفیکیآخندزاده

هلمند :افضلی ابفـداییسـرمایه
(افغـانییکمیلیون1444444)

1041تأسیسسال شکلحقوقی،
لوژسـفیکی خدمات فعالیت لمیفد

اجملرئیسآخندزادهافضلیهلمند
رزاومعـاونفیـروزیخیریولدم
م محمیخیریولد دشرکتدررزا

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکری

:محفرمغالمحضرتولدغالمحیدر
تابعیـتافغـان:مفشبثانارادی

ابفـدایی اصلیکابلسرمایه مرکز
پنجصدهزارافغانیسال144444
1141تأسیس حقـوقی، شـکل
صادرات مجـازو وارداتاقالم

 دار درامضاءصالحیت خـودش
ثبـتمرکـزیعمـومیستریا
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ثبــتومالکیــتهــایفکــری
 .گردید

اساسعریضهوتصویبشرکت به
دارندهجـوازنمبـر،تودیبلدرز

 D-33309 محفرمفریـدامـین
ببرکرئیسومحفرممحمدخالـد
معاونعنوانیاینریاستخواهـان
تجارتیخویشگردیـده لغوجواز

ریاستعمـومیثبـتاند.کهدر
 مالکیتمرکزی لغوهایفکریو

 .ثبتگردید
تصویبشرکا  اساس شرکتبه ی
دالوتولیداوپروسسدوندآسیادمی

نمبـر:کارخانه جـواز دارنـده
144ومکفوبشـماره10171
مالیه41/1/1041مؤرخ ریاست

دهندگانبزرگخواهـانایجـاد
گ والیتبلخگردیدهینماینده در
ریاستعمومیثبـتکهدر.است

ثبتالکیتهایفکریمرکزیوم
  .گردید

شـرکتیبهاساستصویبشرکا
فست اداری مشـورت خدمـات

وسمارت : 44114مکفوبنمبر
مالیاتیتصای4/9/1199مؤرخ ه

گانمفوسعدارندهجوازمالیهدهند
هنمبریوتشخیص D-41272 نمبر

تغیرات9444140491 خواهان
فیصدسـهم14:ذیلگردیدهاند
اصـغرمعـاونمحفرمسیدعلـی

شرکترابهمحفرممنیـراحمـد
فرزندنیازمحمددارندهتذکرهنمبر

واگذارنمودهانـد14441000
حیث به نامبرده جدیـدرئیسکه

واینجانـب.میگرددتعیینشرکت
شرکتازریاسترئیسسیدمحمد

حاظءاسفعاا با فیصدسهم14و
خویشمنحیثسـهمدارشـرکت

.تعیین خواهـانهمچنامیگردد ن
تغیراسمشـرکتا خدمــاتز

مشـورتاداریفستسمارتبه
خدماتلوژسفیکیلویـللیبرتـی

کهاینتغیـراتدر.گردیدهاست
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ریاست ثبـتمرکـزیعمـومی
ثبــتومالکیــتهــایفکــری

 . گردید
شرکت)پروسسسن مرمرسردار

فیروزی ابفـدایی:(فرید سـرمایه
(افغانیلیونییکم1444444)

،فعالیتاصلی1041تأسیسسال
شرکترئیس)پروسسسن مرمر(

محفرمگلمحمدولدرحمتگـل
 سهم معاونیتفیصد14دارای به
ثمر ولـدمحفرم محمـدی گـل

 سهم دارای فیصد14عبدالرسول
ومعاونرئیسامضاءصالحیتدار
یاستعمـومیثبـترشرکتدر
 ثبتمرکزی فکری های ومالکیت
 .گردید

ادارینیـرویخدماتمشـورتی
مونیکالینستـاجرحفرمهم):پامیر

مرکزاصلیتابعیتافغان،(انارادی
144444ابفـداییسرمایهکابل،

تأسـیسسـال،افغانیپنجصدهزار
1041 اناـرادی،، حقوقی شکل

خـدماتمشـورتی فعالیتعمده
شخودامضاءصالحیتداراداری،
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

ــری ــایفک ــته ــتثمالکی ب
 .گردید

حامدلونـ فرزنـددادمحمـد
تجارتی)اسمنهاد::مفشبثانارادی
لون  افغـان،مرکز(حامد ،تابعیت

ــرمایه ــلیکابل،س ــداییاص ابف
پنجصدهزارافغانیسال144444
شــکلحقــوقی،1041تأســیس

فعالیتعمـده تجـارتیانارادی،
 دار درامضاءصالحیت خـودش

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
.ثبتگردیدهایفکریمالکیت

ــد محمــدخالــدمالخیــلفرزن
:مالخیلمفشبثانارادیمحمدانور
 نهاد: پروسـس)اسم و اسفخراج

دایمند آپولو معادن تابعیت،(سایر
افغان،مرکزاصـلیکابل،سـرمایه

ــدایی ــون4444444ابف دومیلی
اس،یافغان 1041تأسیسل شکل،
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فعا انارادی، لیـتعمـدهحقوقی
ــفخراجوپر ــادناس ــسمع وس
 دار درامضاءصالحیت خـودش

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب

 .گردید
مبشرشرکت فایز سرمایه:تجارتی

(لیونییکم1444444ابفدایی)
،فعالیت1041تأسیسافغانیسال

)تجارتی شـرکترئـیس(اصلی
محفــرمتوفیــقغوربنــدیولــد

بهفیصد14محمدگلدارایسهم
غوربندیمع ا  عفیق اونیتمحفرم

فیصد14ولدمحمدگلدارایسهم
ومعاونرئیسامضاءصالحیتدار
یاستعمـومیثبـترشرکتدر
 ثبتمرکزی فکری های ومالکیت
 .گردید

عبدال ولد نعیم )محمد (نیغمحفرم
عبیـدا ولـد رئیسومحفرم)

شرکتحمدحلیم(معاونتشبث)م
وسرکسـازی الهـامساخفمانی

ــاهی ــر:ش ــوازنمب ــدهج دارن
(خواهانترکپیشـهو01117)

کـه.لغوجوازخویشگردیدهاند
تغیراتدرادارهثبتمرکزیبهاین

 .ثبترسید
خصوصــیاتشــرکت)خــدمات
سرکسازی و انجینریساخفمانی

مرکز،تابعیتافغان:فریدونهمنوا(
،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه

؛لیونیکمی1444444) افغانی )
فعالیتعمـده1041تأسیسسال

رئـیس،امورساخفمانیوانجینری
شرکت)فریدون(ولد)محمدالدین(
معاونشـرکت)همـایون(ولـد

 صالحیفدار امضـاء)محمدالدین(
رئیسومعاونشرکتدرادارهثبت

 .شدثبتوالیتفراهمرکزی
خصوصیاتشرکتتجارتی)فـراه

مرکز،افغانپردیس(لمیفد:تابعیت
،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه

افغـانییکمیلیون(1444444)
 1041تأسیسسال عمدهفعالیت،
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وارداتاقــالمادراتوـصــ
ولـدمجاز رئیسشرکت)احمد(

معاونشـر کت)حاجیعبدالغاار(
محمـد( )جـان ولد )نورمحمد(

حیتصال رئیسومعاونامضاءدار
ثبتمرکز اداره یثبتشرکتدر

 .شد
بهاساسدرخواست)حمیدا ولد
انارادی تاجر ) علم :حاجیمحمد
خواهانترک ) نمبر) جواز دارنده
پیشهنمودهکهتغیراتدرادارهثبت

بـهثبـتوالیتفراهوجوازدهی
 .رسیدهاست

محفرم)حمیـدا ولـدحـاجی
ع محفـرممحمد رئـیسو لـم(

اون)علیاحمدولدامیرمحمد(مع
عمرانفراهی( دارنـده:تشبث)

( نمبر خواهـان71970جواز )
لغوجـوازخـویش و ترکپیشه

تغیراتدرادارهاینکه.گردیدهاند
ثبتمرکزی ثبـتوالیتفراه به

 .رسید

ــاجی ــرم)ح ــیاتمحف خصوص
تابعیـتلعلمحمد تاجرانارادی: )

ن،مرکزاصلیوالیتفراه،سالافغا
بفـداییاسـرمایه،1041تأسیس

افغـانی،پنجصدهزار144444) )
شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده
مجـاز، وارداتاقالم صادراتو
ولـد محمـد( لعل رئیس)حاجی
ــخصدارای ــا(ش ــدرض )محم

خـودشدرادارهامضاءصالحیت
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

 .گردید
رئیسو بریالی( )مفینولد محفرم
اونمحفرم)مهفابولدشاهولی(مع

ایمـان تشبث)خدماتلوژسفیکی
دارنـدهجـوازنمبـر:آذرخش(

(خواهانترکپیشـهو74144)
کـه.لغوجوازخویشگردیدهاند

تغیراتدرادارهثبتمرکـزیاین
 .بهثبترسیدوالیتفراه

محفرم)مهفابولدشاهولی(رئیس
ومحفرم)مفینولدبریالی(معـاون
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وسرکسـازی تشبث)ساخفمانی
نمبراف جواز دارنده آذرخش( غان
و74499) ترکپیشه خواهان )

کـه.لغوجوازخویشگردیدهاند
تغیراتدرادارهثبتمرکـزیاین

 .بهثبترسیدوالیتفراه
سـید ولـد وحیـد )سید محفرم

الـدین(رئـیسومحفـرملجال
)محمداسماعیلولـدمحمـود(
معاونتشبث)شـرکتخـدمات

نیوسرکسـازیانجینریساخفما
نمبر جواز دارنده ) بشارتفراهی

خواهانترکپیشهولغو11011
ایـنکه.جوازخویشگردیدهاند

والیتتغیراتدرادارهثبتمرکزی
 .بهثبترسیدفراه

محفــرم)محمــدصــادقولــد
یسومحفرم)موسیعبدالخالق(رئ

(معـاونتشـبثولدعبـدالخالق
آبادواحـدیشـرکت( سور (:

(71111دارندهجـوازنمبـر)
خواهانترکپیشهولغـوجـواز

تغیراتاینکه.خویشگردیدهاند
بهوالیتفراهدرادارهثبتمرکزی

 هاست.ثبترسید
شـرکت اسـاسدرخواسـفی به
:ساخفمانیوسرکسازیفراداتـا

نعمتا ولدصالحمحمد(محفرم)
تشبث) سـهمفیصـد14معاون )

رم)عمادالدینخویشراباالیمحف
ولدصالحمحمد(بهفروشرسانیده
نامبردهبهحیثمعاونجدیدشرکت

تغیراتدراین.تعیینگردیدهاست
ثبتوالیتفراهادارهثبتمرکزی

 .گردیدهاست
بهاساسدرخواسفیشرکتتجارتی

زیارکش جوازدار:بریالی نمبر نده
یـرمعـاون(خواهانتغ10470)

کهمحفـرم:شرکتگردیدهاست
یسولدحاجیعبدالرحمنردمحمدا

فیصدسهم04خانمعاونشرکت
خویشراباالیمحفرمجوادولـد
فـروشرسـانیده به شمسالدین

عاونجدیداست،نامبردهبهحیثم
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درادارهشرکتفوقالذکرتعیین
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی
 .گردیدهاست

خصوصــیاتشــرکت)خــدمات
سرکسازیانجینریساخفمانی و

تابعیتافغانمرکزاصلی:افقفراه(
ابفـداییوالیتفـراه،سـرمایه

افغـانییکمیلیون1444444) )
فعالیتعمده،1041تأسیسسال

رئـیسامورساخفمانیوانجینری
)حـاجی ولد )عبدالباقی( شرکت
شـرکت معـاون الـدین( جالل
)معراجالدین(ولد)جاللالـدین(

رئیسومعاونمضاءادارصالحیت
ثبـتمرکـزی اداره شرکتدر

 .شدوالیتفراهثبت
خصوصــیاتشــرکت)خــدمات
تابعیت لمیفد: فراه( افق لوژسفیکی
افغانمرکزاصلیوالیـتفـراه،

 یک1444444)ابفداییسرمایه
تأسـیسسـال،افغـانی(میلیون
خـدماتفعالیتعمـده،1041

رئیسشرکت)عبدالباقی(لوژسفیکی
( معـاونولد الدین( جالل حاجی

شــرکت)معــراجالــدین(ولــد
امضاءدار)جاللالدین(صالحیت

رئیسومعاونشرکتدرادارهثبت
 .مرکزیثبتشد

خصوصــیاتشــرکتخــدمات
)لوژسفیکییاسرصـبور(لمیفـد:
اصلیوالیـت مرکز تابعیتافغان

ابفـــداییفـــراه،ســـرمایه
افغـانییکمیلیون(1444444)

 عمده1041تأسیسسال فعالیت
شرکت رئیس لوژسفیکی؛ خدمات
ولـی( )محمد ولد سرور( )محمد
معاونشرکت)محمدصبور(ولـد

 صالحیفدار ولی( امضـاء)محمد
رئیسومعاونشرکتدرادارهثبت

 .ثبتشدوالیتفراهمرکزی
خصوصیاتمحفرم)عبدالجبارفرزند
سلطانمحمد(تاجرانارادی:تابعیت

مر کزاصلیوالیتفراه،افغانسفان،
ابفداییسرمایه،1041تأسیسسال
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افغـانی،پنجصدهزار(144444)
شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده
مجـاز، وارداتاقالم صادراتو
رئــیس)عبــدالجبار(ولــد
شـخصدارای محمـد( )سلطان

خـودشدرادارهامضاءصالحیت
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

 .گردید
تشـــبثشـــرکتتجـــارتی

فراه()یوسف قطعـه:کریمی طی
عریضهویکقطعهتصویبشـرکا

یراسمشرکتخویشازخواهانتغ
)شرکتتجارتییوسـفکریمـی

رعهسبزفراه(به)شرکتتجارتیمز
یـراتفراهی(شدهاست.اینکتغ
والیـتفوقدرادارهثبتمرکزی

 .ثبتگردیدهاستفراه
ذبیحی( )محمد خصوصیاتمحفرم

افغانسـفان،تاجراناراد تابعیت ی:
تأسیسمرکزاصلیوالیتفراه،سال

144444)ابفداییسرمایه1041
افغانی،پنجصدهزار حقوقی( شکل

فعالیتعمده صادراتوانارادی،
ــیس ــاز،رئ ــالممج وارداتاق

رحمـتا ()محمدذبیحی(ولد)
امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 .گردیدثبتفراه
بهاساسدرخواست)عبدالنظیرولد

نادر انارادیمحمد تاجر دارنده:(
(خواهانترک14017جوازنمبر)

تغیراتدرادارهاینپیشهنمودهکه
ثبتوجوازدهی بـهوالیتفراه
 . ثبترسیدهاست

خصوصیاتشرکتتجارتی)احسان
مصطایفراهی(لمیفد:تابعیتافغان

راه،سـرمایهمرکزاصلیوالیتف
(یکمیلیـون1444444)ابفدایی
،افغانی  ،1041تأسـیسسـال

صـادراتووارداتفعالیتعمده
ــاز ــالممج ــرکتاق ــیسش رئ

معاون )عبدالقیوم( ولد )عبدالقادر(
ــد ــدالوهاب(ول ــرکت)عب ش

امضـاءدار)عبدالقیوم(صالحیت
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رئیسومعاونشرکتدرادارهثبت
 ثبترسیدمرکزی به هوالیتفراه
 .است

بهاساسدرخواسـت)داودولـد
دارنده:احمد(تاجرانارادیفضل

(خواهانترک19441جوازنمبر)
تغیراتدرادارهاینپیشهنمودهکه
بهثبتوالیتفراهثبتوجوازدهی
 .رسیدهاست

مفشـبث )عبدالظاهر( خصوصیات
ــاخفما ــام)س ــرادی:بن نیوانا

:سرکسازیچینافغانفراهـی(
والیـتتابع مرکزاصلی یتافغان،

سرمایه،1041تأسیسفراه،سال
پنجصـدهزار(144444)ابفدایی
اناـرادی،افغانی، شکلحقـوقی

عمده اعمـارفعالیت سـاخفمانی
ولـد رئیس)عبـدالظاهر( منازل،
)عبدالقادر(شخصدارایصالحیت

خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء
 . ثبتگردیدوالیتفراه

الــدینولــدمفشــبث)مهفــاب
هدارند:تاجرانارادی(محمدالدین

ــر) ــوازنمب ــی11014ج (ط
تصویبویک،درخواسفی قطعه سه

تغیـر شهرتخواهان فورمه ورق
اناـرادی تجارتی جوازنامه آدرس
خویشازوالیـت)هـراتدرب
ملک(بهوالیت)فراهناحیـهاول(
گردیدهاسـت.کهبعـدازطـی
ــرات ــولیازتغیی ــلاص مراح

 .گردیدینادارهثبتادر
بهاساسدرخواست)نجمالدینولد

دارنده:احسامالدین(تاجرانارادی
(خواهانترک17144جوازنمبر)

تغیراتدرادارهاینپیشهنمودهکه
بهثبتوالیتفراهثبتوجوازدهی
 .رسیدهاست

 وخصوصیاتمحفرم)عبـدالرو
محمدعیسی(تـاجرانارادی:ولد

افغانسفان،مرکزاصلیوالیتتابعیت
 سال 1044تأسیسفراه، سرمایه،

پنجصـدهزار(144444)ابفدایی
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اناـرادی،افغانی، شکلحقـوقی
صـادراتووارداتفعالیتعمده

(ولد واقالممجاز،رئیس)عبدالرو
)محمدعیسـی(شـخصدارای

خـودشدرادارهامضاءصالحیت
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

 .گردید
)عصـمتا (خصوص یاتمحفرم

افغانسـفان، تابعیت تاجرانارادی:
تأسیسمرکزاصلیوالیتفراه،سال

ابفـــداییســـرمایه1044
افغـانی،پنجصدهزار(144444)

شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده
خدماتتعلیمی،رئیس)عصمتا (
ولد)گلمحمـد(شـخصدارای

خـودشدرادارهامضاءصالحیت
ثبـتیـتفـراهوالثبتمرکزی

 .گردید
ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص

(لمیفد:تابعیتافغان)فرشیدجمشید
مرکزاصلیوالیتفراه،سـرمایه

میلیون(1444444)ابفدایی یک

،1044تأسـیسسـال،افغانی
صـادراتووارداتفعالیتعمده

ــاز ــالممج ــرکتاق ــیسش رئ
)عبدالصبور(ولد)نجیبا (معاون

 ولد )نجیـبا شرکت)صادق(
رئـیسامضاءدارخان(صالحیت

ثبـت اداره در شـرکت ومعاون
 .ثبتشدوالیتفراهمرکزی

ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
بعیتافغان(لمیفد:تا)اتحادرسولی

اصلیوالیتفراه سـرمایهمرکز ،
(یکمیلیـون1444444)ابفدایی
،افغانی  ،1041تأسـیسسـال

صـادراتووارداتفعالیتعمده
ممجازرئیسشرکت)ذبیحا اقال

شـرکت معاون عبدالباری( (ولد)
حسانا (ولد)بـاهیجـان()ا
حیتصال رئیسومعاونامضاءدار

ثبـتمرکـزی اداره شرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
تابعیت لمیفد: اسلمی( خدایداد (
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مرکزاصلیوالیتفـراه،،افغان
 یـک1444444)یابفدایسرمایه
افغـانیمیلیون )، تأسـیسسـال
1041 عمده، وفعالیت صادرات

وارداتاقالممجازرئیسشـرکت
ا جانمعـاونعبدولدخدایداد

(ولد)نوراحمـد(شرکت)بسما 
رئیسومعاونامضاءدارصالحیت

ثبـتمرکـزی اداره شرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

ورلدمحمدانومحفرمروزیمحمد
)محمدفهیمولـد محفرم رئیسو
محمدعیسی(معاونتشبث)روزی

جوازنمبـر:فهیمفراهی( دارنده
(خواهانترکپیشهو17441)

کـه.لغوجوازخویشگردیدهاند
تغیراتدرادارهثبتمرکـزیاین

 .بهثبترسیدوالیتفراه
ــد ــرمخال ــیاتمحف خصوص
افغانسـفان، تابعیت تاجرانارادی:

تأسیسزاصلیوالیتفراه،سالمرک
(144444)ابفداییسرمایه1044

افغانی،شکلحقـوقیپنجصدهزار
فعالیتعمده دراتوصاانارادی،

وارداتاقالممجاز،رئیسخالدولد
شخصدارایصالحیتشاهمحمود

خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء
 .ثبتگردیدوالیتفراه

بهاساسدرخواست)محمدصادق
حاجینـورالـدین(تـاجرولد

دارنـــدهجـــواز:اناـــرادی
(خواهانترکپیشه19947نمبر)

تغیراتدرادارهثبتایننمودهکه
بـهثبـتوالیتفراهوجوازدهی
 .رسیدهاست

بهاساسدرخواست)عبدالولیولد
:حاجیمحمدجمعه(تاجرانارادی

 نمبـر) جـواز (14117دارنده
خواهانترکپیشـهنمـودهکـه
تغیراتدرادارهثبتوجـوازدهی

 .بهثبترسیدهاستوالیتفراه
یاتمحفــرم)مــوالداد(خصوصــ
افغانسـفان،:تاجرانارادی تابعیت

تأسیسمرکزاصلیوالیتفراه،سال
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1044 144444)ابفداییسرمایه
افغانی،پنجصدهزار حقوقی( شکل

فعالیتعمده صادراتوانارادی،
ــیس ــاز،رئ ــالممج وارداتاق
شـخص )میراحمد( ولد )موالداد(

خودشدرامضاءدارایصالحیت
ثبتوالیتفراهادارهثبتمرکزی

 .گردید
 ولدفخرالخصوصیاتمحفرم دین

الدین تابعیـتتاجرانارادینظام :
افغان،مرکزاصلیوالیتفـراه،

 1044تأسیسسال ابفداییسرمایه
افغـانی،پنجصدهزار(144444)

فعالیتعمدهشکلحقوقیانارادی،
،رداتاقـالممجـازصادراتووا
ــیس ــدینرئـ ــدفخرالـ ولـ
الدین شخصدارایصالحیتنظام

خــــودشدرادارهامضــــاء
ثبتمرکزی ثبـتوالیتفـراه

 . گردید
ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص

لمیفد:تابعیـتافغـانیزدانتمیم

اصلیوالیتفراه،سـرمایهمرکز
(یکمیلیـون1444444)ابفدایی
فعالیت،1044تأسیسسال،افغانی

عمدهصـادراتووارداتاقـالم
ولدرئیسشرکتمحمدتمیممجاز

ــاونجــانمحمــد شــرکتمع
محمدهارونولـدجـانمحمـد

صالحیت رئیسومعاونامضاءدار
ثبـتمرکـزی اداره شرکتدر

 .ثبتشدوالیتفراه
ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص

بعیتافغانلمیفد:تاسهرابتیموری
اصلیوالیتفراه سـرمایهمرکز ،

(یکمیلیـون1444444)ابفدایی
فعالیت،1044تأسیسسال،افغانی

وارداتاقـالمعمدهصـادراتو
ولـدرئیسشرکتسهرابمجاز

بنـتعبیدا معاونشرکتشکیبا
حسن صالحیتمحمد امضاءدار

رئیسومعاونشرکتدرادارهثبت
 .تشدثبوالیتفراهمرکزی
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ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
سلطان علیزئیمال لمیفـد:محمد
مرکزاصلیوالیـت،تابعیتافغان
 سرمایه 1444444)ابفداییفراه،
تأسـیسسال،افغانی(یکمیلیون
1044 صادراتو، فعالیتعمده

رئیسشـرکتوارداتاقالممجاز
سلطانمحمدولدضیاوالدینمعاون
ضیاوالد ولد اخفرمحمد ینشرکت

صالحیت رئیسومعاونامضاءدار
ثبـتمرکـزی اداره شرکتدر

 .ثبتشدوالیتفراه
ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص

لمیفد:تابعیـتافغـانولیدیدحو
مرکزاصلیوالیتفراه،سـرمایه

(یکمیلیـون1444444)ابفدایی
،افغانی ،1044تأسـیسسـال

وارداتفعالیتعمدهصـادراتو
ــیسشــرکاقــالممجــاز ترئ

مدعوضمعاونمحبنتیپربیبی
عبـدالغاارولدشرکتعبدالجبار

رئیسومعاونامضاءدارصالحیت

ثبـتمرکـزی اداره شرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
،لمیفد:تابعیـتافغـاندثرمیاسر

اصلیوالیتفراه سـرمایهمرکز ،
(یکمیلیـون1444444)ابفدایی
فعالیت،1044تأسیسسال،افغانی

وارداتاقـالمعمدهصـادراتو
مجازرئیسشرکتزرمینـهولـد
حضـرتگــلمعــاونشــرکت

محمـد ولد شـر محمدشریف
رئیسومعاونامضاءدارصالحیت

ثبـتمرکـزی اداره شرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
تابعیتافغانشکیبشعیب لمیفد:

راه،سـرمایهمرکزاصلیوالیتف
میلیون1444444)ابفدایی (یک
فعالیت،1197تأسیسسال،افغانی
وع صادرات اقـالممده: واردات

الواسیع،مجاز عبد رئیسشرکت
شـرکتعبدالرحمنولد معـاون
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ــد ــمیعول ــدالرحمنعبدالس عب
ــال ــاءدارحیتص ــیسامض رئ
ثبـت اداره ومعاونشـرکتدر

فـراهمرکزی گردیـدهوالیـت
 .است

ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
بعیـتافغـانلمیفد:تانصیبامید

اصلیوالیتفراه سـرمایهمرکز ،
(یکمیلیـون1444444)ابفدایی
فعالیت،1044تأسیسسال،افغانی
وارداتاقـالمصـادراتوعمده
 رئیسشرکتعـینالـدینمجاز
شـرکتشاولد معـاون محمد ه

یوسفاجیمحمدحولدعبدالواجد
ــال ــاءدارحیتص ــیسامض رئ

ثبـت اداره در شـرکت ومعاون
ثبتگردیـدهوالیتفراهمرکزی
 .است

خصوصیاتمحفرممحمـدکبیـر
افغانسـفان، تابعیت تاجرانارادی:

تأسیسمرکزاصلیوالیتفراه،سال
144444)ابفداییسرمایه1044

(پنجصدهزار حقوقیافغانی، شکل
عمده فعالیت وصاانارادی، درات

ــالم ــیسوارداتاق ــاز،رئ مج
عبدالوکیل ولد کبیر شخصمحمد

خـودشامضـاءدارایصالحیت
ثبتمرکزی والیتفـراهدراداره

 .ثبتگردید
ــور ــرما ن ــیاتمحف خصوص
افغانسـفان، تابعیت تاجرانارادی:

تأسیسمرکزاصلیوالیتفراه،سال
ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ

افغـانی،پنجصدهزار144444) )
عالیتعمدهشکلحقوقیانارادی،ف

مجـاز،صا وارداتاقالم دراتو
نورئیس عبـدا ا  سـید ولد ر

امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 .ثبتگردیدفراه
ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص

لمیفد:تابعیتافغـانعمرانفرزاد
مرکزاصلیوالیتفراه،سـرمایه

(یکمیلیـون1444444)ابفدایی
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،افغانی ،1044تأسـیسسـال
وارداتصـادراتوفعالیتعمده
ــ،اقــالممجــاز یسشــرکترئ

ولد الدین الـدینجمال کماـل
معاونشرکتاحمدفـرزادولـد

امضاءدارصالحیتنمحمداسلط
عاونشرکتدرادارهثبتیسومرئ

 .شدثبتوالیتفراهمرکزی
ــرمنثاراحمــد خصوصــیاتمحف
افغانسـفا تابعیت ن،تاجرانارادی:
تأسیسمرکزاصلیوالیتفراه،سال

ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ
افغـانی،(پنجصدهزار144444)

فعالیـت اناـرادی، حقوقی شکل
وا صادراتو رداتاقـالمعمده:

مجــاز،رئــیسنثاراحمــدولــد
شخصدارایصالحیتعبدالکریم
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

 .ثبتگردید
جانـانولـدبهاساسدرخواست

دارندهجواز:تاجرانارادیآقاگل
تـرک11-141نمبر) خواهان )

تغیراتدرادارهاینپیشهنمودهکه
بهثبتوالیتفراهثبتوجوازدهی

 .رسیدهاست
محفرممحمدنعیمولدشاهمحمـد

نسیمولدشاهمحمدرئیسومحفرم
برسـانیآخـدمات:معاونتشبث

دارندهجـواز:نسیمساحلفراهی
( خواهانتـرک17414نمبر )

لغوجوازخویشگردیـده و پیشه
تغیراتدرادارهثبـتاینکه:اند

 .بهثبترسیدوالیتفراهمرکزی
ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص

لمیفد:تابعیتافغانسحاقزیودانا
مرکزاصلیوالیتفراه،سـرمایه

(یکمیلیـون1444444)ابفدایی
فعالیت،1044تأسیسسال،افغانی
وارداتاقـالمصـادراتوعمده
 ولـدمجاز رئیسشرکتامیـد

شـرکت معـاون میرویسخـان
انولدمحمدرسولخانمیرویسخ
رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
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ثبـتمرکـزی اداره شرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

آصف( )محمد محفرم خصوصیات
افغانسـفان، تابعیت تاجرانارادی:

سیستأمرکزاصلیوالیتفراه،سال
144444)ابفداییسرمایه1044

افغانی،پنجصدهزار حقوقی( شکل
فعالیتعمده توصادراانارادی،

ــیس ــاز،رئ ــالممج وارداتاق
محمدآصفولدمحمـدعیسـی

امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 .ثبتگردیدفراه
ــبا  ــرمنقی خصوصــیاتمحف

افغان تابعیت سـفان،تاجرانارادی:
تأسیسمرکزاصلیوالیتفراه،سال

ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ
افغـانی،پنجصدهزار144444) )

شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده
مجـاز،صا وارداتاقالم دراتو

رئیسنقیبا ولدنعمـتگـل
امضـاءشخصدارایصـالحیت

والیتخودشدرادارهثبتمرکزی
 .ثبتگردیدفراه

تران شرکت سـپورتیخصوصیات
رانی یـرانیوتکس المللیبسبین

انصـاری( عبـدا  خواجه )خادم
اصـلی مرکز تابعیتافغان لمیفد:

ابفـداییوالیتفـراه،سـرمایه
افغـانییکمیلیون1444444) )

فعالیتعمده،1044تأسیسسال
رئیسشرکت خدماتترانسپورتی؛

محمدصدیقمعـاونولدعبدالغنی
محمدصدیقشرکتعبدالبصیرولد

رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
در مرکـزیشرکت ثبـت اداره
 .ثبتشدوالیتفراه

 عبدالرزاقولدخصوصیاتمحفرم
تاجرانارادی:تابعیـتفرمحمداخ

مرکزاصلیوالیتفراه، افغانسفان،
ابفداییسرمایه،1044تأسیسسال
افغانی،144444) حقوقی( شکل

فعالیتعمده ادراتوصانارادی،
ــیس ــاز،رئ ــالممج وارداتاق
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محمد اخفر ولد شخصعبدالرزاق
خـودشامضـاءدارایصالحیت

ثبتمرکزی والیتفـراهدراداره
 .ثبتگردید
 صـدیقعبدالنامحفرم صرولدغالم

رئیسومحفرمسـیدگـلولـد
قامعاونتشبثتجارتیآسیدشیر
دارنـدهجـوازنمبـریاسرهیواد

ت11910) خواهان و( رکپیشه
کـه:لغوجوازخویشگردیدهاند
والیتتغیراتدرادارهثبتمرکزی

 .بهثبترسیدفراه
ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص

تابعیتافغـانساحلنوید لمیفد:
مرکزاصلیوالیتفراه،سـرمایه

(یکمیلیـون1444444)ابفدایی
فعالیت،1044تأسیسسال،افغانی
جازصادراتووارداتاقالممعمده

محمد خیر ولد رئیسشرکتامید
معاونشرکتاحمـدضـیاولـد

امضـاءدارصالحیتعبدالحکیم

رئیسومعاونشرکتدرادارهثبت
 .ثبتشدوالیتفراهمرکزی

ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
لمیفد:تابعیتافغانمرکزسهاسالم

 ،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه
میلیون1444444) افغانییک )،
فعالیتعمده،1044تأسیسالس

وارداتاقـالممجـازصادراتو
رئیسشـرکتعبـدالغاورولـد
نظرمحمدمعاونشرکتمحمدداود

دارصـالحیـتمحمدمبینولد
رئیسومعاونشـرکتدرامضاء

ثبتوالیتفراهادارهثبتمرکزی
 گردید.

ولدعبدالحکیمبهاساسدرخواست
انارادیعبدالرشید نـدهدار:تاجر
(خواهانترک19114جوازنمبر)

تغیراتدرادارهاینپیشهنمودهکه
بهثبتوالیتفراهثبتوجوازدهی

 .رسیدهاست
ــدی ــرکتتولی ــیاتش خصوص

وتولیـدیاومسلمدنباتیغوړنور
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تابعیتافغانصنعفیشرکت لمیفد:
مرکزاصلیوالیتفراه،سـرمایه

(یکمیلیـون1444444)ابفدایی
فعالیت،1044تأسیسسال،افغانی
یدروغننبـاتیصادراتتولعمده

ــ ــیسش ــدرئ ــاءا ول رکتثن
معــاونشــرکتبرهــانالــدین

دارصالحیتاسدا ولدبسما 
رئیسومعاونشـرکتدرامضاء

ثبتوالیتفراهادارهثبتمرکزی
 .شد

عبدالرحیمولدبهاساسدرخواست
ارندهد:تاجرانارادیمحمدجمعه
(خواهانترک17140جوازنمبر)

تغیراتدرادارهاینپیشهنمودهکه
بهثبتوالیتفراهثبتوجوازدهی

 .رسیدهاست
عبدالحمیـد محفـرم خصوصیات
افغانسـفان، تابعیت تاجرانارادی:

سـالمرکز فـراه، والیت اصلی
ابفـداییسـرمایه،1044تأسیس

افغـانی،پنجصدهزار144444) )

ی،فعالیتعمدهانارادشکلحقوقی
مجـاز،صا وارداتاقالم دراتو

رئـــیسعبدالحمیـــدولـــد
ــد ــالنوراحم ــخصدارایم ش

خـودشدرادارهامضاءصالحیت
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

 .گردید
نعـیم محمـد خصوصیاتمحفرم
افغانسـفان، تابعیت تاجرانارادی:

تأسیسمرکزاصلیوالیتفراه،سال
ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ

افغـانی،(پنجصدهزار144444)
شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده

مجـاز،صاد وارداتاقالم راتو
رئیسمحمدنعیمولد)عبدالرحیم

امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 .ثبتگردیدفراه
ولـیجـانخصوصیاتمحفـرم

افغانسـفان، تابعیت تاجرانارادی:
تأسیسفراه،سالمرکزاصلیوالیت

ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ
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افغـانی،(پنجصدهزار144444)
شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده

مجـاز،صا وارداتاقالم دراتو
شخصخدیدادولدرئیسولیجان
خـودشامضـاءدارایصالحیت

ثبتمرکزی والیتفـراهدراداره
 .ثبتگردید

عبدالسـفار محفـرم خصوصیات
ــ ــاجرانارادی:تابعی ــان،ت تافغ

تأسیسمرکزاصلیوالیتفراه،سال
ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ

افغـانی،(پنجصدهزار144444)
شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده

مجـاز،ص وارداتاقالم ادراتو
ــیس ــفاررئ ــدحاجیعبدالس ول
شخصدارایصالحیتعبدالواحد
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

 .ثبتگردیدوالیتفراه
اساس ولددرخواستبه عبدالقیوم
انارادیعبدالعزیز دارنـده:تاجر

 نمبر) خواهـان149-11جواز )
تغیـراتدر که نموده ترکپیشه

جـوازدهی ثبتو والیـتاداره
ــراه ــیدهف ــترس ــهثب ب

 .است
خصوصیاتشرکت)سـاخفمانیو
:سرکسازینعمتا حمیـدی
اصلیوالیـت مرکز تابعیتافغان

اییابفـــدفـــراه،ســـرمایه
افغـانی(یکمیلیون1444444)

فعالیتعمده،1044تأسیسسال
رئـیسامورساخفمانیوانجینری

شرکترحمتا ولدحاجیشاه
شرکتحاجیشاه معاون  محمود
ولدحاجیعبدالحمیدخان محمود

رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
ثبـتمرکـزی اداره شرکتدر

 .شدوالیتفراهثبت
 نبـیاحسمحفرم انا ولدغالم

ولـد عبـدالظاهر محفرم رئیسو
معاونتشبثشـرکت عبدالصمد

دارندهجواز:تجارتیاسفوارموفق
( تـرک14104نمبر خواهان )

لغوجوازخویشگردیـده و پیشه
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تغیراتدرادارهثبـتاینکه.اند
 .بهثبترسیدوالیتفراهمرکزی

ــدی ــرکتتولی ــیاتش خصوص
تولیدېاوصـنعفي)نوښفګرافغان

تابعیتافغانمرکز لمیفد: شرکت(
،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه

افغـانی(یکمیلیون1444444)
فعالیتعمده،1044تأسیسسال

تولیدوپروسساقالممجازرئـیس
غـالمرسـولبنتشرکتحلیمه

ولـد نصـیراحمد شرکت معاون
ـمحمدمومن رکتوسـهمدارش

ــیجــ ــتموس ــانهبن انافس
رئیسومعاونامضاءدارحیتصال

ثبـتمرکـزی اراده شرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

ــی ــهتعلیم ــیاتموسس خصوص
نور )کوثر نمبریئابفدا-خصوصی ه

دوم(لمیفد:تابعیتافغـانمرکـز
،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه

افغـانییکمیلیون1444444) )
فعالیتعمده،1044تأسیسسال

 موسسـهیمیتعلخدمات رئـیس
مالعبدالرحیممعاونولدعبدالقیوم

ولـد حـاجیشرکتشـیراحمد
صالحیـتمیراحمد امضـاءدار

ثبتادارهرئیسومعاونشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراهمرکزی

عبـدالوکیل محفـرم خصوصیات
مفشبثانارادی:تابعیـتافغـان،

تأسیسمرکزاصلیوالیتفراه،سال
ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ

هزار144444) افغانی،(پنجصد
ادی،فعالیتعمدهشکلحقوقیانار
زراعفی، عبـدالوکیلرئیسخدمات

شخصدارایصالحیتپیداگلولد
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

 .ثبتگردیدوالیتفراه
اساسدرخواست حبیبا ولدبه

انارادیگلمحمد دارنـده:تاجر
(خواهانترک00719جوازنمبر)

تغیراتدرادارهاینیشهنمودهکهپ
بهثبتوالیتفراهثبتوجوازدهی

 . رسیدهاست
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خصوصــیاتشــرکتخــدمات
ارسالن آدرین لمیفـد:لوژسفیکی

مرکزاصلیوالیـت،تابعیتافغان
 سرمایه 1444444)ابفداییفراه،
تأسـیسسال،افغانی(یکمیلیون
فعالیتعمـدهخـدمات،1044
احسانا شرکترئیسلوژسفیکی

معـاونشـرکتولد سـیداحمد
الـدین سـراج ولد الدین کیهان

رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
ثبتمرکزیثبتآمریتشرکتدر

 .شد
ــدی ــرکتتولی ــیاتش خصوص

لمیفد:تابعیتافغانمیرویسالیاس
مرکزاصلیوالیتفراه،سـرمایه

(یکمیلیـون1444444)ابفدایی
 ،افغانی ،1199تأسـیسسـال

رئیس،ولیداتنمکتفعالیتعمده
میرویسولد عبـدالکریمشرکت

ــدمعــاونشــرکتمنصــور ول
امضـاءدارصالحیتعبداالحمد

 آمریـترئیسومعاونشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراهثبتمرکزی

خصوصیاتمحفـرم)امیـدا (
افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال ـاصلیوالیتفراه یستأس

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
،(پنجصدهزار144444) افغانی

شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده
وارداتاقالممجـاز،صادراتو

ولدرئیس ا  شـخصاحمدامید
خودشدرامضاءدارایصالحیت
ثبتوالیتفراهادارهثبتمرکزی

 . گردید
ولدمحمدنعیمبهاساسدرخواست

محمد دارنـده:ادیتاجرانارشاه
(خواهانترک14019جوازنمبر)

تغیراتدرادارهاینپیشهنمودهکه
بهثبتوالیتفراهثبتوجوازدهی

 .رسیدهاست
زلمی  مفشبثخصوصیاتمحفرم

انارادی:تابعیتافغان،مرکزاصلی
،1044سالتأسیسوالیتفراه،
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ــرمایه ــداییس 144444)ابف
حقوقیافغانی،شکل(پنجصدهزار

خـدماتانارادی،فعالیتعمـده
عفیوپروسسمیوهجات،رئیسزرا
دارایمحمـدولدزلمی شـخص

رآمریتخودشدامضاءصالحیت
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

 .گردید
خــدماتخصوصــیاتشــرکت
لمیفـد:مشورتیحقوقیحقپنـاه

مرکزاصلیوالیـت،تابعیتافغان
ابفـــداییفـــراه،ســـرمایه

افغـانییلیونیکم1444444) )
 عمد1044تأسیسسال هفعالیت
دماتحقوقیومشورتیرئـیسخ

ــرکت ــدش ــزاحم ــدعزی ول
ولدمعاونشرکتحسینانوراحمد
حیتصـالعبدالسفار امضـاءدار

رئیسومعاونشرکتدرادارهثبت
 .ثبتشدوالیتفراهمرکزی

خصوصیاتشـرکتلوژسـفیکی
لمیفد:تابعیـتافغـانوحیدولید

اصلیوالیتفراه،سـرمایهمرکز
(یکمیلیـون1444444)ابفدایی
 افغانی فعالیت1199تأسیسسال
لوژسفیکیعمده رئـیس،خدمات

 شرکت عبـدالغاارولدعبدالجبار
ولـدعبـدالروو معاونشرکت
 صالحیتعبدالغاار امضـاءدار

 آمریـترئیسومعاونشرکتدر
 .ثبتمرکزیثبتشدوالیتفراه
احمدولـدحـاجیفضلمحفرم
متا رحا رئیسومحفرمبسم

ولدحاجیبسما معاونتشـبث
نمبـر جواز دارنده نقیبرحمت

(خواهانترکپیشـهو11-10)
کـه:لغوجوازخویشگردیدهاند

تغیراتدرادارهثبتمرکـزیاین
 .بهثبترسیدوالیتفراه

ولداحسانا بهاساسدرخواست
عب اناـرادیدالواحدحاجی :تاجر

(04444دارنــدهجــوازنمبــر)
ایـنخواهانترکپیشهنمودهکه
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ثبتوجوازدهیآمریتتغیراتدر
 .بهثبترسیدهاستوالیتفراه

ــی ــرکتزراعف ــیاتش خصوص
لمیفـد:ومالدارییاسرکشـاورز

مرکزاصلیوالیـت،تابعیتافغان
ــراه ــرمایهفـ ــدایی،سـ ابفـ

میلیون1444444) افغایک ،نی(
فعالیتعمـده1199تأسیسسال

خدماتزراعفی؛رئـیسشـرکت
حاجیمحمدانورولدمحمدطاهر

شرکت ولدمعاون  حسین محمد
حیتعبدالودود صال امضـاءدار

 آمریـترئیسومعاونشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراهثبتمرکزی

خصوصــیاتشــرکتخــدمات
مسعود رامین  لمیفـد:لوژسفیکی

مرکزاصلیوالیـت،تابعیتافغان
ابفـــداییفـــراه،ســـرمایه

میلیون1444444) افغانییک )،
فعالیتعمـده1199تأسیسسال

رئیسشرکت خدماتلوژسفیکی؛
احمد معاونعبدال لعلمحمد ولد

ولدلعلمحمدشرکتعلیاحمد
رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
ثبـتمرکـزیآمریتشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه
ــ ــارتیخصوص ــرکتتج یاتش

سور تابعیـتواحدیآباد لمیفد:
مرکزاصلیوالیتفـراه،،افغان

 یک1444444)ابفداییسرمایه
تأسـیسسـال،افغـانی(میلیون
1199 صادراتو، فعالیتعمده

 مجاز رئیسشرکتوارداتاقالم
ولد صادق معاونعبدالخالقمحمد

عبـدالخالق ولد موسی شرکت
رئیسومعاونمضاءادارصالحیت

ثبـتمرکـزی اداره شرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

مفشبثانارادیخصوصیاتوحید
 انیوسـرکخدماتسـاخفمبنام

تابعیـت:سازیگنجینهسازندگی
افغان،مرکزاصلیوالیتفـراه،

ابفداییسرمایه،1199تأسیسسال
،(پنجصدهزار144444) افغانی
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ـ تشکلحقوقیاناـرادی،فعالی
اعمارمنازل، ساخفمانی رئیسعمده

شخصدارایامیرمحمدوحیدولد
 درامضاءصالحیت آمریتخودش
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

  .گردید
ــرم ــیاتمحف ــایونخصوص هم

ــان ــتافغ ــاجرانارادی:تابعی ،ت
سـال ، والیتفـراه مرکزاصلی

ـسرمایه،1199تأسیس یـابفدای
افغانیپنجصدهزار144444) )،
لحقوقیاناـرادی،فعالیـتشک

ــادراتو ــدهصـ وارداتعمـ
همـایون رئیس مجاز ولـداقالم

 صالحیتعبدالظاهر شخصدارای
ثبـتآمریـتخـودشدرامضاء

ــزی ــراهمرک ــتف ــتوالی ثب
 . گردید

خصوصــیاتشــرکتخــدمات
لوژسفیکی داتا تابعیتفراه لمیفد:
مرکزاصلیوالیتفـراه،،افغان

 یک1444444)ابفداییسرمایه

،افغـانی(میلیون تأسـیسسـال
فعالیتعمـدهخـدمات،1199

رئیسشرکتعلیاحمدلوژسفیکی
حاجیگلاحمدمعاونشرکتولد

خدایرحیمولدحاجیعبدالحمید
رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
ثبـتمرکـزیآمریتشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
مرکز،:تابعیتافغانلمیفدفراهبهار

،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه
؛یکمیلیون1444444) افغانی )

فعالیتعمده،1199تأسیسسال
وارداتاقـالممجـازصادراتو

حاجیغالمرئیسشرکتناصرولد
آصفولـدمعاونشرکتحضرت

دارصالحیتحاجیغالمحضرت
رئیسومعاونشـرکتدرامضاء
مرآمریت فـراهکزیثبت والیت
 .ثبتشد

ــد ــرممحم ــیاتمحف خصوص
افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،



 جريده يرسم
 

171
 

 

 

 

 

 

(1041)نمبرسېپرلهپ 40/1/1000  

،سال تأسـیساصلیوالیتفراه
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ

،پنجصدهزار144444) افغانی
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

ــده ــادراتوعمـ وارداتصـ
رئیس مجاز حاجیولدمحمداقالم

حیتشخصدارایصالعبدالرحمن
ثبـتآمریـتخـودشدرامضاء

ــزی ــراهمرک ــتف ــتوالی ثب
 . گردید

عبـدالباری محفـرم خصوصیات
تابتاجرانارادی افغان: مرکزعیت ،

تأسـیس،سـالاصلیوالیتفراه
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ

افغانی،(پنجصدهزار144444)
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

صادراتووارداتاقالممجازعمده
رئیس ـولدعبدالباری نع یممحمد

امضـاءشخصدارایصـالحیت
در مرکـزیآمریتخودش ثبـت
 . ثبتگردیدوالیتفراه

 محفـرم عبـدالرازقخصوصیات
تابتاجرانارادی افغان: مرکزعیت ،

تأسـیس،سـالاصلیوالیتفراه
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ

،افغانی(پنجصدهزار144444)
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

وارداتاقـالمصـادراتومدهع
مجاز ولـدعبـدالرازقرئـیس،

شــخصدارایحــاجیخــوانین
 درامضاءصالحیت آمریتخودش
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

 د.گردی
عبـدالرحیم محفـرم خصوصیات

افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ابفــــداییســــرمایه1199
،(پنجصدهزار144444) افغانی

عالیـتشکلحقوقیاناـرادی،ف
عمدهصادراتووارداتاقالممجاز

عبـدالرحمنولدعبدالرحیمرئیس
امضـاءشخصدارایصـالحیت
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در مرکـزیآمریتخودش ثبـت
  .ثبتگردیدوالیتفراه

 شـرکت سـاخفمانیخصوصیات
تابعیت:وسرکسازیفیصلباوری

مرکزاصلیوالیتفـراه،،افغان
 یـک1444444)ابفداییسرمایه
تأسـیسسـال،افغـانی(میلیون
ــده،1199 ــتعم ــورفعالی ام

رئیسشرکت،ساخفمانیوانجینری
 رفیـق محمد ولد معـاونفیصل

محمدرفیقولدمالمحمدشرکت
رئیسامضاءدارصالحیتابراهیم

ثبـتآمریـتومعاونشرکتدر
 .شدوالیتفراهثبتمرکزی

خــدماتتشــرکتخصوصــیا
ریساخفمانیوسرکسـازینجینا

وحید افغان:عمر مرکـز،تابعیت
،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه

افغـانی(یکمیلیون1444444)
فعالیتعمده،1199تأسیسسال

رئـیسامورساخفمانیوانجینری
ــدین ــانال ــرکتکیه ــدش ول

معـاونشـرکت  الـدین سراج
محمـد غـالم ولـد احمد نثار

رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
ثبـتمرکـزیآمریتشرکتدر

 .شدوالیتفراهثبت
خــدماتصــیاتشــرکتخصو

:عدنانفراهـیلمیفـدلوژسفیکی
مرکزاصلیوالیـت،تابعیتافغان

ابفـــداییفـــراه،ســـرمایه
افغـانی(یکمیلیون1444444)

فعالیتعمـده1199تأسیسسال
خدماتلوژسفیکیرئیسشـرکت

محمدمعـاونعبدالوحیدولدامیر
ولدامیرمحمدشرکتعبداالحمد

رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
ثبـتمرکـزیآمریتشرکتدر

 .شدوالیتفراهثبت
اساسدرخواست ولدبه جان ولی

محمود دارنده:تاجرانارادیشاه
(خواهانترک09441جوازنمبر)

ایــنکــهاسـتپیشـهنمــوده
هیثبتوجوازدآمریتتغیراتدر
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ثبـترسـیدهوالیتفـراه بـه
 . است

خصوصیاتشرکتخدماتزراعفی
لمیفد:تابعیتافغانعرفانکشاورز

سـرمایه اصلیوالیتفراه، مرکز
(یکمیلیـون1444444)ابفدایی
فعالیت،1044تأسیسسال،افغانی
خدماتزراعفیرئیسشرکتعمده
محمـدعلممعـاونولدتا نعم

عبـدال ولـد رحیمشرکتمسعود
حیتصال رئیسومعاونامضاءدار

ثبـتمرکـزیآمریتشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

ــینا  ــرمام ــیاتمحف خصوص
مرکز افغان، تابعیت تاجرانارادی:

تأسـیساصلیوالیتفراه،سـال
ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ

افغـانی،(پنجصدهزار144444)
شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده

وارداتص مجـاز،ادراتو اقالم
ا رئیس محمـدیونسولـدامین

امضـاءشخصدارایصـالحیت

در مرکـزیآمریتخودش ثبـت
 .ثبتگردیدوالیتفراه

نعمــتا خصوصــیاتمحفــرم
مرکز افغان، تابعیت تاجرانارادی:

تأسـیساصلیوالیتفراه،سـال
ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ

افغانی،(پنجصدهزار144444)
دی،فعالیتعمدهشکلحقوقیانارا

مجـاز،ص وارداتاقالم ادراتو
شخصبسما ولدنعمتا رئیس

خودشدرامضاءدارایصالحیت
ثبتوالیتفراهثبتمرکزیآمریت
 .گردید

الـدین عـین محفرم خصوصیات
مرکز افغان، تابعیت تاجرانارادی:

تأسـیساصلیوالیتفراه،سـال
144444ابفداییسرمایه،1044
حقوقیافغانی،(صدهزارپنج شکل

خـدماتانارادی،فعالیتعمـده
رئیس الـدینزراعفی، ولـدعین
شخصدارایصالحیتبرهانالدین
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ثبـتآمریـتخـودشدرامضاء
 .ثبتگردیدوالیتفراهمرکزی

زراعفیخصوصیاتشرکتخدمات
لمیفد:تابعیتافغـانباللبارکزاد

سـرمایه اصلیوالیتفراه، مرکز
(یکمیلیـون1444444)ابفدایی

فعالیت،1044تأسیسافغانی؛سال
رئـیس،عمدهخـدماتزراعفـی
احمدولد بالل قدیرشرکت محمد

معاونشـرکتنقیـبا ولـد
جمعه صالحیتحاجی امضاءدار

آمریـترئیسومعاونشرکتدر
بهثبتمرکزی ثبـتوالیتفراه
 .رسیدهاست

ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
لمیفد:تابعیتافغانسفارهایپراآریا

سـرمایه اصلیوالیتفراه، مرکز
یکمیلیـون(1444444)ابفدایی

فعالیت،1044تأسیسافغانی؛سال
وارداتاقـالمصـادراتوعمده

شرکت رئیس ولـدجوادمجاز؛
انمعاونشرکتاسـماعیلاحمدخ

ولـــــــــــــــد
صـال نوراحمـد دارحیتحاجی

رئیسومعاونشـرکتدرامضاء
ثبتوالیتفراهمرکزیثبتآمریت
 .شد

ــا ــرمرض ــیاتمحف خصوص
مرکز افغان، تابعیت تاجرانارادی:

تأسـیساصلیوالیتفراه،سـال
ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ

افغـانی،پنجصدهزار144444) )
فعالیـت اناـرادی، حقوقی شکل

صادر وارداتاقـالمعمده: اتو
رئیس احمـدولدرضامجاز، گل

امضـاءشخصدارایصـالحیت
ثبـتمرکـزیدرآمریتدشخو

 .ثبتگردیدوالیتفراه
گـل حـاجی محفرم خصوصیات
مرکز افغان، تابعیت تاجرانارادی:
ــال ــراه،س ــتف ــلیوالی اص

ابفـداییسـرمایه،1044تأسیس
افغانی،پنجصدهزار144444) )

یتعمدهشکلحقوقیانارادی،فعال
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مجـاز،ص وارداتاقالم ادراتو
ــیس ــلرئ ــاجیگ ــدح ول
شــخصدارایبســما حــاجی
 درامضاءصالحیت آمریتخودش
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

 .گردید
ــا( ــه)آزیف ــیاتمحفرم خصوص
ــان، ــتافغ ــاجرانارادی:تابعی ت

تأسیسمرکزاصلیوالیتفراه،سال
1044 144444ابفداییسرمایه

حقـوقیپنجصدهزار شکل افغانی،
فعالیتعمدهانا صادراتورادی،

مواردات رئیس)آزیفـا(اقالم جاز،
ــت ــرویسبن ــخصدارایمی ش

آمریتخودشدرامضاءصالحیت
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

 .گردید
عبدالغنیمفشبثخصوصیاتمحفرم

مرکزاصلیانارادی تابعیتافغان، :
1044تأسـیسوالیتفراه،سال

144444)ابفــداییســرمایه
حقوقیافغانی،(پنجصدهزار شکل

ـ خـدماتدهانارادی،فعالیتعم
عبـدالغنیولـدتعلیمی،رئـیس

شخصدارایصالحیتسیدمحمد
ثبـتآمریـتخـودشدرامضاء
 .ثبتگردیدوالیتفراهمرکزی

خصوصیاتمحفـرممحمـدداود
افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ
افغـانیپنجصدهزار144444) )،

اناـرادی،فعالیـتشکلحقوقی
وارداتاقـالمصـادراتوعمده

حاجیولدمجاز،رئیسمحمدداود
 ا  صالحیتحبیب شخصدارای
ثبـتآمریـتخودشدرامضاء
 . ثبتگردیدوالیتفراهمرکزی

ــی ــرکتزراعف ــیاتش خصوص
ومالداری)انصا صادقی(لمیفد:
اصلیوالیـت مرکز تابعیتافغان

ییابفـــدافـــراه،ســـرمایه
افغـانییکمیلیون1444444) )

فعالیتعمده،1199تأسیسسال
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رئـیسخدماتزراعفیومالداری
ظریـف محمـد شرکتحـاجی
شـرکت معاون سبحان ولدحاجی
جلیلاحمدولدحاجیمحمدظریف

رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
ثبـتمرکـزیآمریتشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

محفـرم ـخصوصیات دالمالکعب
افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ
افغــانی،پنجصـدهزار144444

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمصـادراتوعمده

رئـیس ولـدعبـدالمالکمجاز،
شاه شخصدارایصالحیتاحمد
ثبـتآمریـتخـودشدرامضاء
 . گردیدثبتوالیتفراهمرکزی
ــارتیخصو ــرکتتج ــیاتش ص
تفرشاد تابعیتافغانوحید لمیفد:

مرکزاصلیوالیتفراه،سـرمایه
(یکمیلیـون1444444)ابفدایی

 افغانی فعالیت1044تأسیسسال
وارداتاقـالمعمدهصـادراتو

رئیسشرکت)عبـدالقادرمجاز
معـاونشـرکت محمد سید ولد

سـیدمحمـدغالمحیـدرولـد
رئیسومعاونامضاءدارالحیتص

 ثبتمرکـزیآمریتشرکتدر
 .ثبتشدفراهوالیت

محفرم محمـدخصوصیات فـفح
افغان:تاجرانارادی مرکزتابعیت ،

،سال تأسـیساصلیوالیتفراه
ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ

،افغـانیپنجصدهزار(144444)
اناـرادی،فعالیـتشکلحقوقی

موارداتاقـالصـادراتوعمده
رئمجاز ولدیس، محمد نظـرففح
شـخصدارایصـالحیتمحمد
ثبـتآمریـتخـودشدرامضاء
 . ثبتگردیدوالیتفراهمرکزی

ــی ــرکتزراعف ــیاتش خصوص
لمیفد:تابعیتفکرزرغونومالداری

افغانمرکزاصلیوالیـتفـراه،
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 یک(1444444)ابفداییسرمایه
 ،افغـانیمیلیون تأسـیسسـال
1044 صادراتوفعالیتع، مده

 مجاز رئیسشرکتوارداتاقالم
حمیدا ولدمحمدموسیمعـاون
ولـدحـاجی عبدالعلی شرکت

امضـاءدارصالحیتعبدالخالق
 آمریـترئیسومعاونشرکتدر

 .ثبتشدوالیتفراهثبتمرکزی
(خصوصیاتمحفرم)عبدالحمیـد

افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
 تأسـیس،سالاصلیوالیتفراه

ابفـــداییرمایهـســـ،1044
،افغــانیپنجصـدهزار144444

عمده،فعالیتشکلحقوقیانارادی
و مجـاز،صادرات اقالم واردات
ولــد()عبدالحمیــدرئــیس

(شـخصدارایماللعلمحمـد)
 درامضاءصالحیت آمریتخودش
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

 . گردید

بهاساسدرخواست)جمعهخانولد
انارادیعب تاجر دارنده:دالوکیل(

(خواهانتـرک041جوازنمبر)
تغیراتدرادارهاینپیشهنمودهکه
ثبتوجوازدهی بـهوالیتفراه
 .ثبترسیدهاست

ــد(خصو ــرم)جاوی صــیاتمحف
افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ
،زارپنجصده(144444) افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
صادراتو اقـالمعمده: واردات

عبدالرشیدمجاز،رئیسجاویدولد
 شـخصدارایصـالحیتخان
ثبـتآمریـتخودشدرامضاء
 . ثبتگردیدوالیتفراهمرکزی

ــد ــرمامی ــیاتمحف خصوص
افغانتاب:تاجرانارادی مرکزعیت ،

تأسـیس،سـالاصلیوالیتفراه
144444ابفداییسرمایه،1044

شکلحقـوقیافغانی،پنجصدهزار
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فعالیتعمده صادراتوانارادی،
ولدوارداتاقالممجاز،رئیسامید

شخصدارایصالحیتعبدا خان
ثبـتآمریـتخـودشدرامضاء
 .ثبتگردیدوالیتفراهمرکزی

ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
الدین تابعیتنورالدیننظام لمیفد:

مرکزاصلیوالیتفـراه،،نافغا
 یـک1444444)ابفداییسرمایه
افغـانیمیلیون )، تأسـیسسـال
1044 صادراتوفعالیتعم، ده

 مجاز رئیسشرکتوارداتاقالم
معـاونولدنورالدین الدین رحم

نورالدین  ولد الدین( شرکتنظام
رئیسومعـاونامضاءصالحیفدار
ثبـتمرکـزیآمریتشرکتدر
 .ثبتشدفراهوالیت

شرکتبهاساسدرخواسفیمحفرم
ــوبزاده ــرادرانیعق تجــارتیب

):فراهی جواز نمبر به11دارنده )
لـدریاستمحفرم)محمدعار و

محمدیعقوب(بهمعاونیتمحفـرم

دمحمدیعقوبخواهانتغیرظاهرول
یهشرکتتجارتیخویشازوئاحصا

الیت)فراه(بهوالیت)نیمـروز(
گردید استتغیراتدر آمریـته

ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی
 .گردید

تشبث)عار ولدذکریـاتـاجر
قطع:(انارادی یک عریضـهطی ه

مریتخواهانآوتصویبعنوانیاین
تغییرمالکیـتجـوازخـویشاز
.انارادیبهشرکفیگردیدهاسـت
ــارتی ــرکت)تج ــامش ــهن ک

.اسـتتغیرنمودهرحمتودان(
)عبدال ذکریاومحفرم بههادیولد )

شرکت جدید تعیـینحیثمعاون
 استتغیراتدر آمریـتگردیده

ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی
 .گردید

دانـه تولیدی شرکت خصوصیات
مرغی)شیخابونصرفراهی(لمیفد:
اصلیوالیـت مرکز تابعیتافغان

ابفـــداییفـــراه،ســـرمایه



 جريده يرسم
 

179
 

 

 

 

 

 

(1041)نمبرسېپرلهپ 40/1/1000  

افغـانییکمیلیون1444444) )
الیتعمدهفع،1199تأسیسسال

رئـیسشـرکتتولیددانهمرغی
توریالیولدمحمدشیرین(معـاون
شرکتعبدالغنی(ولد)حـاجی
دارمحمدابراهیم(صـالحیـت

رئیسومعاونشـرکتدرامضاء
والیتفراهثبتثبتمرکزیآمریت
 شد.

خصوصــیاتمحفــرم)پرویــز(
ــاجرانارادی:تاب ــان،ت ــتافغ عی

تأسیسل،سامرکزاصلیوالیتفراه
(144444)ابفداییسرمایه1044

افغانیپنجصدهزار حقـوقی، شکل
انارادی،فعالیتعمدهصادراتو

پرویـزرئیسوارداتاقالممجاز
جاللالـدین(شـخصدارایولد

 درامضاءصالحیت آمریتخودش
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

 .گردید
تجارتیحسیبرقیب(خصوصیات

مرکزاصـلی،لمیفد:تابعیتافغان

فـراه والیت سـرمایه ابفـدایی،
افغـانییکمیلیون1444444) )

مدهفعالیتع،1044تأسیسسال
مجـاز اقـالم صادراتوواردات

ولـدرئیسشـرکتعبدالسـفار
حمدمعاونشرکتعبدالعلیسیدم

امضاءدارصالحیتولدسیدمحمد
 آمریـترئیسومعاونشرکتدر

 .شدثبتوالیتفراهثبتمرکزی
بهاساسدرخواست)امانا ولـد

انارادی تاجر خان( دارنده:جمعه
 نمبر) خواهـان11-004جواز )

تغیراتدراینترکپیشهنمودهکه
والیتفراهثبتوجوازدهیآمریت

 .بهثبترسیدهاست
ــل( ــرم)جمی ــیاتمحف خصوص
ــان، ــتافغ ــاجرانارادی:تابعی ت

تأسیسمرکزاصلیوالیتفراه،سال
ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ

افغــانی،پنجصـدهزار144444
شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده
مجـاز، وارداتاقالم صادراتو
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فضلاحمدشخصولدجمیلرئیس
خودشدرامضاءدارایصالحیت

ثبتوالیتفراهثبتمرکزیآمریت
 .گردید

خصوصیاتمحفرم)محمدیونس(
ــان، ــتافغ ــاجرانارادی:تابعی ت

تأسیسسالاصلیوالیتفراه،مرکز
1044 144444)ابفداییسرمایه

شکلحقوقیافغانی،(پنجصدهزار
صادراتوانارادی،فعالیتعمده
ــاز ــالممج ــیسوارداتاق ،رئ

محمدیونسولدمـالحمیـدا 
امضـاءشخصدارایصـالحیت

در مرکـزیآمریتخودش ثبـت
  .ثبتگردیدوالیتفراه

سردا محمـدخصوصیاتمحفرم ر
مرکز افغان، تابعیت تاجرانارادی:

تأسـیساصلیوالیتفراه،سـال
ــرمایه11044 ــداییسـ ابفـ

افغـانی،(پنجصدهزار144444)
فعالیـت اناـرادی، حقوقی شکل

ص وارداتاقـالمعمده: ادراتو

رئیس محمـدمجاز، ولـدسردار
صالحیتعبدالجبار دارای شخص
ثبـتآمریـتخـودشدرامضاء
 .ثبتگردیدراهوالیتفمرکزی

خصوصیاتمحفرمه)حمیرا(مفشبث
مرکزاصلی تابعیتافغان، انارادی:

ــال ــراه،س ــتف ــیسوالی تأس
ابفــــداییســــرمایه1044

افغانی،شکلپنجصدهزار144444
ــر ــوقیانا ــتحق ادی،فعالی

حمیراهرئیسعمدهخدماتنشراتی،
شـخصدارایبنت محمـد علی

 درامضاءصالحیت آمریتخودش
ثبـتوالیـتفـراهمرکزیثبت
 .گردید

خصوصیاتشرکتتجارتی)جاوید
تابعیتافغانمرکـز نوری(لمیفد:

 ،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه
افغـانی(یکمیلیون1444444)

فعالیتعمـده1044تأسیسسال
وارداتاقـالممجـازصادراتو

جاوید شرکت محمـدولدرئیس
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ولـدداود شرکتحقداد معاون
امضـاءدارحیتصـاللمنانعبدا

 آمریـترئیسومعاونشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراهثبتمرکزی

ــا ــرمرض ــیاتمحف خصوص
مرکز افغان، تابعیت تاجرانارادی:

تأسـیساصلیوالیتفراه،سـال
1044 144444)ابفداییسرمایه

 حقوقیپنجصدهزار( شکل افغانی،
انارادی،فعالیتعمده:صادراتو

ولدرضامجاز،رئیسوارداتاقالم
عبدالرحیم شـخصدارایحاجی

ادارهخـودشدرامضاءصالحیت
والیتومالکیتهایثبتمرکزی

 .ثبتگردیدفراه
خصوصیاتمحفرمهزبیدهمفشـبث
مرکزاصلی تابعیتافغان، انارادی:

ــال ــراه،س ــتف ــیسوالی تأس
1044 144444)ابفداییسرمایه

هزار شکلحقوقیافغانی،(پنجصد
خـدماتانارادی،فعالیتعمـده

عبدالعزیزبنتزبیدههنشراتی،رئیس

امضـاءشخصدارایصـالحیت
ثبـتمرکـزیآمریتخودشدر
 .ثبتگردیدوالیتفراه

سـاخفمانی ( شرکت خصوصیات
لمر( تابعیـت:وسرکسازیفراه

افغانمرکزاصلیوالیـتفـراه،
 یک1444444)ابفداییسرمایه
ـ،افغـانی(میلیون س تأسـیسال
ــده،1199 ــتعم ــورفعالی ام

ساخفمانیوانجینریرئیسشرکت
ولدحاجیگلآقـا)محمدهاشم

معاونشرکتمحمدولدگلآقا
حیتصال رئیسومعاونامضاءدار

ثبـتمرکـزیآمریتشرکتدر
 .شدوالیتفراهثبت

خصوصیاتمحفرمغـالمسـخی
مرکز افغان، تابعیت تاجرانارادی:

تأسـیس،سـالوالیتفراهاصلی
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ

،(پنجصدهزار144444) افغانی
ادی،فعالیـتشکلحقوقیاناـر
وارداتاقـالمعمدهصـادراتو
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حاجیولدرئیسغالمسخیمجاز
صالحیتمحمدخیر دارای شخص
ثبـتآمریـتخـودشدرامضاء
 .ثبتگردیدوالیتفراهمرکزی

هاشـم محمد محفرم خصوصیات
تابعیتافغانتاجرانارادی مرکز،:

تأسـیس،سـالاصلیوالیتفراه
1199 144444)ابفداییسرمایه

افغانی،شکلحقوقیپنجصدهزار(
صادراتوانارادی،فعالیتعمده
ــاز ــالممج ــیسوارداتاق ،رئ

ولد هاشم شـخصملفـانمحمد
خـودشامضـاءدارایصالحیت

والیتفراهثبتمرکزیآمریتدر
 . دیدثبتگر

اساسدرخواسفیتشبثشرکت به
نجینریساخفمانیوسرکخدماتا

دارنـدهنمبـر:سازیخلیلمفین
( یکقطعـه10401جواز طی )

عریضهوتصویبخواهانتغیرمعاون
کهمحفـرم.شرکتگردیدهاست

معـاون  عبدالسالم ولد ا  خلیل

سـهمخـویشرافیصد14تشبث
عبـدالمفینولـد باالیمحفـرم

الدینبره رسـانیدهان فـروش به
نامبردهبهحیثمعاونجدیدشرکت

تغیـراتدر.تعیینگردیدهاسـت
ثبتوالیتفراهثبتمرکزیآمریت
 .گردید

ــرم ــیاتمحف ــدخصوص محم
افغانتاب:تاجرانارادی مرکزعیت ،

تأسـیس،سـالاصلیوالیتفراه
1199 144444)ابفداییسرمایه

 افغانیپنجصدهزار( حقوقی، شکل
صادراتوانارادی،فعالیتعمده

رئیس ، مجاز اقالم محمدواردات
شخصدارایحاجیجمعهخانولد

 درامضاءصالحیت آمریتخودش
ثبتمرکزی ثبـتوالیتفـراه

 . گردید
بــهاســاسدرخواســفیمحفــرم

ا ولدسیدمحمدتاجرسیدنعمت
از:انارادی مالکیت تغییر خواهان

شر به اانارادی استکفی .گردیده
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شرکت)شرکتتجـارتی نام بناء
نصرالدینشاه(تاییدومعاونشرکت
)سیدمظارالدینشاهولدسیداحمد
علیشاه(معاونجدیـدشـرکت

 تغیراتدر گردید آمریـتمعرفی
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی
 . گردیدهاست

خصوصیاتمحفرم)عبـدالکریم(
تابتاجرانارادی افغان: مرکزعیت ،

تأسـیس،سـاللیوالیتفراهاص
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ

،(پنجصدهزار144444) افغانی
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

وارداتاقـالمصـادراتوعمده
عبـدالکریممجاز رئـیس ولـد،

رحمالدینشخصدارایصالحیت
ثبـتآمریـتخـودشدرامضاء
 . ثبتگردیدوالیتفراهمرکزی

الحمـدبهاساسدرخواست)عبدا
:ولدمحمدسرور(تاجراناـرادی

 نمبـر) جـواز (14411دارنده
خواهانترکپیشـهنمـودهکـه

ثبتوجوازدهیآمریتتغیراتدر
ثبـترسـیدهوالیتفـراه بـه

 . است
ــی ــرکتزراعف ــیاتش خصوص
تابعیت (لمیفد: فراداتا ومالداری)

مرکزاصلیوالیتفـراه،،افغان
 کی1444444)ابفداییسرمایه
،افغـانی(میلیون تأسـیسسـال
فعالیتعمـدهخـدمات،1199
علیاحمدزراعفی رئیسشرکت
گلاحمدمعاونشرکتحاجیولد

صـالحمحمـدعمادالدینولـد
رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
ثبـتمرکـزیآمریتشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

خصوصیاتمحفرم)نجیـبا (
ــت ــاجرانارادی:تابعی ــانت ،افغ
تأسیس،سالمرکزاصلیوالیتفراه

1199 144444)ابفداییسرمایه
شکلحقوقیافغانی،(پنجصدهزار

صادراتوانارادی،فعالیتعمده
ــاز ــالممج ــیسوارداتاق ،رئ
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نجیبا ولدعبدالسالمشـخص
 صالحیت درامضاءدارای خودش

مرکزیآمریت فـراهثبت والیت
  د.ثبتگردی

 رشاد)خصوصیات تجارتی شرکت
مرکـز،لمیفد:تابعیتافغان(رشید

،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه
افغـانییکمیلیون1444444) )

فعالیتعمده،1199تأسیسسال
وارداتاقـالممجـازصادراتو

ولـد رئیسشـرکتعبداالحـد
ــرکت ــاونش ــیدمع عبدالرش

عبداالحــدولــدحســنمحمــد
حیـت صال رئـیسامضـاءدار

ثبـتآمریـتومعاونشرکتدر
والیتمرکزی گردیـدهثبتفراه
 .است

) گلجـان ( خصوصیاتمحفرم
افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
،(پنجصدهزار144444) افغانی

شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده
وارداتاقالممجـاز،صادراتو

ولدحاجیمحمدگلجانیسرئ
شـخصدارایصـالحیتیوسف
ثبـتآمریـتخـودشدرامضاء

ــزی ــراهمرک ــتف ــتوالی ثب
 . گردید

بهاساسدرخواسفیمحفرمحـاجی
عبدالحمیدولدعبـدالرحیمتـاجر

دارنـدهنمبـرجـواز:اناـرادی
یهئ(خواهانتغیراحصـا11-14)

بـه خویشازوالیتفـراه جواز
.ایـنیدهاستوالیتنیمروزگرد

 در ثبتمرکـزیآمریتتغییرات
 .ثبتگردیدوالیتفراه

) احمد عزیز ( خصوصیاتمحفرم
مرکز افغان، تابعیت تاجرانارادی:

تأسـیس،سـالاصلیوالیتفراه
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ

،فغـانیا(پنجصدهزار144444)
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

خدماتلوژسفیکی،رئـیسعمده
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خانعزیز جمعه ولد شخصاحمد
خودشدرامضاءدارایصالحیت

ثبتوالیتفراهثبتمرکزیآمریت
 . گردید

بهاساسدرخواسفیتشبث)شرکت
دارندهنمبر:تجارتینورانیفراهی(

(طــیعریضــه00047جــواز)
وتصویبعنوانیاینآمریتخواهان

شرکتگردیدهاستکهرئیستغیر
یمحفرم)محمدایوبولـدحـاج

وءشرکتاسـفعاارئیسقا(آگل
سهمخـویشرابـاالیفیصد14

بـهآمحفرمحیاتا ولدگل قا
فروشرسانیدهنامبردهبـهحیـث

گردیدهرئیس تعیین شرکت جدید
ایناست ثبـتآمریتتغیراتدر.
 .ثبتگردیدوالیتفراهمرکزی

خصوصیاتشرکتتجارتی)فاروق
مرکز،بعیتافغانحکیمی(لمیفد:تا
ابفـدایی،سرمایهاصلیوالیتفراه

افغـانی(یکمیلیون1444444)
فعالیتعمده،1199تأسیسسال

وارداتاقـالممجـازصادراتو
عصـمتا ولـدرئیسشرکت

محمدجمعهمعاونشرکتاجمل
دارحیتولدعصـمتا صـال

رئیسومعاونشـرکتدرامضاء
ثبتوالیتفراهثبتمرکزیآمریت
 .شد

خصوصیاتشرکتتجارتی)موفق
نورزی(لمیفد:تابعیتافغانمرکز

 ،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه
افغـانی(یکمیلیون1444444)

فعالیتعمـده1199تأسیسسال
وارداتاقـالممجـازراتوصاد

محمـدداودولـدرئیسشرکت
عبدالعزیزمعاونشرکتعبدالحلیم

دارحیـتصالولدسلطانمحمد
رئیسومعاونشـرکتدرامضاء
مرکزیآمریت فـراهثبت والیت
 .ثبتشد

خصوصیاتشرکتتجارتی)ابـن
تابعیتافغان لمیفد: ) جوینی یمین
مرکزاصلیوالیتفراه،سـرمایه
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(یکمیلیـون1444444)ابفدایی
فعالیت،1199تأسیسسال،افغانی
مدهصادراتووارداتاقالممجازع

کتعبـدالظاهرولـدرئیسشـر
ــرکت ــاونش ــدالکریم(مع عب
(محمدیونس(ولد)مالضیاوالدین

رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
ثبـتمرکـزیآمریتشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

) انبیـا سید ( خصوصیاتمحفرم
افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
،(پنجصدهزار144444) افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمصـادراتوعمده
رئـیسسـیدانبیـامجاز ولـد،

سیدملوکشخصدارایصالحیت
ثبـتآمریـتخـودشدرامضاء
 . ثبتگردیدوالیتفراهمرکزی

ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
سدیسبالل(لمیفد:تابعیتافغان)

یتفراه،سـرمایهمرکزاصلیوال
(یکمیلیـون1444444)ابفدایی
فعالیت1199تأسیسسال،افغانی
وارداتاقـالممدهصـادراتوع

ولدرئیسشرکتسیداحمدمجاز
ــرکت ــاونش ــدمع عبداالحم

ــیر ــدعبدالبص ــدعبداالحم ول
حیتصال رئیسومعاونامضاءدار

ثبـتمرکـزیآمریتشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه
تشرکتتجارتی)بریالیخصوصیا

نورزی(لمیفد:تابعیتافغانمرکز
 ،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه

افغـانییکمیلیون1444444) )
فعالیتعمـده1199تأسیسسال

وارداتاقـالممجـازصادراتو
عبدالغنیرئیسشرکتبریالیولد

احمدولدحاجیمعاونشرکتسید
حیت صال  عبدالغنی ـدار اءامض

 آمریـترئیسومعاونشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراهثبتمرکزی
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اساسدرخواست)روییدولـد به
محمد اناـرادی(سلطان :تـاجر

(11191دارنــدهجــوازنمبــر)
ایـنخواهانترکپیشهنمودهکه

ثبتوجوازدهیآمریتتغیراتدر
 .بهثبترسیدهاستوالیتفراه

خصوصیاتمحفرم)سعیداحمـد(
،ثانارادی:تابعیـتافغـانمفشب
اصلیوالیتفـراه،سـالمرکز
ابفـداییسـرمایه،1199تأسیس

(144444 ،پنجصدهزار( افغانی
شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده

رئیس ، خدماتی احمد ولدسعید
فضلاحمدشخصدارایصالحیت

ثبـتآمریـتخـودشدرامضاء
 .ثبتگردیدوالیتفراهمرکزی

رکت)لوژسفیکیفایقخصوصیاتش
مرکزاصلی،تابعیتافغان:(حکیمی

فـراه والیت سـرمایه ابفـدایی،
افغـانی(یکمیلیون1444444)

فعالیتعمده،1199تأسیسسال
رئیسشـرکتخدماتلوژسفیکی

ولدمحمدرسولمعـاونخدایداد
ولــدشــرکتعبدالناصــر

امضـاءدارصالحیـتبسما 
 مریـتآرئیسومعاونشرکتدر

ومالکیتهایفکریثبتمرکزی
 .شدثبتوالیتفراه

ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
)عمرانفراهی(لمیفـد:تابعیـت
افغانمرکزاصلیوالیـتفـراه،

 یک1444444)ابفداییسرمایه
،غـانیاف(میلیون تأسـیسسـال
1199 صادراتو، فعالیتعمده

 مجاز رئیسشرکتوارداتاقالم
حاجیمحمدعلـم دول حمیدا 

معاونشرکتعلیاحمـدولـد
امضـاءدارصالحیتامیرمحمد

 آمریـترئیسومعاونشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراهثبتمرکزی

رم)مولویاحمـد(رئـیسومحف
محفرمعبدا معاونتشبثبرادران

دارنـدهجـوازنمبـر:مخفـاری
(خواهانترکپیشهو11-111)



 جريده يرسم
 

144
 

 

 

 

 

 

(1041)نمبرسېپرلهپ 40/1/1000  

ایندیدهاندکهلغوجوازخویشگر
ثبـتمرکـزیآمریتتغیراتدر
 .بهثبترسیدوالیتفراه

محفرم)عبدالکریمولـدحـاجی
سکینهمحمد(رئیسومحفرم)فیض

ولدعبدالکریم(معاونتشبث)رامین
نمبـر:کریمی( جـواز  دارنـده

(خواهانترکپیشهو11141)
اندکـه خویشگردیده جواز لغو

ثبـتمرکـزیآمریتتغیراتدر
 .بهثبترسیدوالیتفراه

احمـد( گل ( خصوصیاتمحفرم
ــان ــتافغ ــاجرانارادی:تابعی ،ت

تأسیس،سالوالیتفراهمرکزاصلی
 ابفـــداییســـرمایه1199

،پنجصدهزار144444) افغانی
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

وارداتاقـالمعمدهصـادراتو
مجاز،رئیس)گلاحمد(ولد)شیخ

) شخصدارایصـالحیتاحمد
ثبـتآمریـتخـودشدرامضاء
 . ثبتگردیدوالیتفراهمرکزی

ــرم)عــار ( خصوصــیاتمحف
افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ابفـــداییســـرمایه1199
،(پنجصدهزار144444) افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
جازصادراتووارداتاقالممعمده
ذکریا(شخص)ولد)عار (رئیس

خـودشامضـاءدارایصالحیت
والیتفراهثبتمرکزیآمریتدر

 . ثبتگردید
ــی ــرکتزراعف ــیاتش خصوص
ومالداری)لعلفراهـی(لمیفـد:
اصلیوالیـت مرکز تابعیتافغان

1444444)ابفداییفراه،سرمایه
تأسـیسسال،افغانی(یکمیلیون
1199 خـدماتهفعالیتعمـد،

رئـــیسشـــرکتزراعفـــی
عار  معاونولدمحمد عبدالقدیر

ولـــدشـــرکتعبدالقـــدیر
امضـاء)عبدالسفار(صالحیفدار
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 آمریـترئیسومعاونشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراهثبتمرکزی

خصوصیاتشرکتتجارتی)شمس
مرکز،کریمی(لمیفد:تابعیتافغان
،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه

افغـانییکمیلیون1444444) )
فعالیتعمده،1199تأسیسسال

وارداتاقـالممجـازصادراتو
(ولـد عبدالرشید رئیسشرکت)

شمسالـدین(معـاونشـرکت)
)عبدالغنی(ولد)شمسالـدین(

رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
ثبـتمرکـزیآمریتشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

خـدمات خصوصیاتشـرکت)
جینریساخفمانیوسرکسـازیان

مرکز،تابعیتافغان:نوسازانپیروز(
،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه

افغـانی(یکمیلیون1444444)
عالیتعمدهف،1199تأسیسسال

رئـیس،امورساخفمانیوانجینری
ولدفضـلاحمـدشرکتجاوید

ولـد میـرویس شـرکت معاون
حیتعبدالکریم صال امضـاءدار

رئی آمریـتسومعاونشرکتدر
ــزی ــتمرک ــراهثب ــتف والی

 .شدثبت
خصوصیاتمحفرم)محمدیوسف(

عیــتافغــان،:تابتــاجرانارادی
تأسیس،سالمرکزاصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
افغانی،(پنجصدهزار144444)

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمصـادراتوعمده

رئیس ولـدمحمدحلـیممجاز،
شــخصدارایمحمــدیوســف

 درامضاءصالحیت آمریتخودش
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

 .گردید
) نعیم محمد ( خصوصیاتمحفرم

افغانتاجرانارادی تابعیت مرکز: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
(144444 افغانیپنجصدهزار )،
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ـ تشکلحقوقیاناـرادی،فعالی
وارداتاقـالمصـادراتوعمده

ولـدمحمـدنعـیممجاز،رئیس
صـالحیتوزیر شـخصدارای

ثبـتآمریـتخـودشدرامضاء
 . ثبتگردیدوالیتفراهمرکزی

) عبدالسمیع ( محفرم خصوصیات
مرکزتاجرانارادی تابعیتافغان، :

،سال تأسـیساصلیوالیتفراه
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ

افغانی،(زارپنجصده144444)
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

تاقـالموارداصـادراتوعمده
مجاز،رئـیسعبدالسـمیعولـد

شخصدارایصالحیتعبدالصمد
ثبـتآمریـتخـودشدرامضاء
 .ثبتگردیدوالیتفراهمرکزی

خصوصیاتشرکتتجارتی)کیهان
تابعیتافغانمرکز لمیفد: ) عدنان

سرمایه ، ابفداییاصلیوالیتفراه
افغـانی(یکمیلیون1444444)

فعالیتعمده،1199تأسیسسال

وارداتاقـالممجـازصادراتو
محمدنعیم ولـد(رئیسشرکت)

)حاجیمحمـدهاشـم(معـاون
ظـیم(ولـدشرکت)محمـدع

دارحیت)حاجیمحمدهاشم(صال
رئیسومعاونشـرکتدرامضاء
ثبتوالیتفراهثبتمرکزیآمریت
 .شد

ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
)فراداتا(لمیفد:تابعیتافغانمرکز

 ،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه
افغـانی1444444یکمیلیون) )

فعالیتعمده،1199تأسیسسال
وارداتاقـالممجـازصادراتو

ــی ــهرئ ــرکتعاقل ــتسش بن
لعلمحمدمعاونشرکتخدارحیم
ولـــدحـــاجیعبدالحمیـــد

ومعاونامضاءدارحیتصال رئیس
ثبتمرکزیثبت اداره شرکتدر

 .شد
خصوصیاتمحفرم)محمدظریف(

افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
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،سال تأسـیساصلیوالیتفراه
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ

(144444 افغانیپنجصدهزار )،
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

وارداتاقـالمعمدهصـادراتو
مدظریـفولـدرئیسمحمجاز

شـخصدارایحاجیمحمدانور
ــالحیت ــاءص ــودشدرامض خ

ثبتوالیتفراهثبتمرکزیآمریت
 . گردید

خـدمات خصوصیاتشـرکت)
نجینریساخفمانیوسرکسـازیا

مرکز،تابعیتافغان:پیشرفتفراه(
،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه

افغـانی(یکمیلیون1444444)
فعالیتعمده،1199تأسیسسال

انجینری ساخفمانیو رئـیسامور
)عبدالقیوم(ولدشرکت)رامش(

معاونشرکت)علیجان(ولـد
امضاءدارحیت)نیازمحمد(صال

 آمریـترئیسومعاونشرکتدر
 .شدوالیتفراهثبتثبتمرکزی

خصوصیاتمحفرم)محمدصادق(
عیــتافغــان،:تابتــاجرانارادی

تأسیس،سالفراهمرکزاصلیوالیت
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ

افغانی،پنجصدهزار(144444)
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

وارداتاقـالمصـادراتوعمده
رئیسمجاز ولـد، محمدصـادق

شـخصدارایحاجیعبدالصـمد
 درامضاءصالحیت آمریتخودش
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

 .گردید
خصوصیاتمحفرم)محمدعار (

افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
(افغـانی،پنجصدهزار144444)

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمصـادراتوعمده

ولد)محمدعار (مجاز،رئیس
شـخصدارای) محمـد( خواجه

 درامضاءصالحیت آمریتخودش
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ثبـتیـتفـراهوالثبتمرکزی
 د.گردی

(بهاساسدرخواست)نبیولدقربان
اناـرادی جـواز:تاجر دارنـده

خواهانترکپیشه04414نمبر) )
 که ایننموده آمریـتتغیراتدر

بهثبتوالیتفراهثبتوجوازدهی
 .رسیدهاست

بهاساسدرخواست)جمعهگلولد
دارندهجواز:قربان(تاجرانارادی

واهانترکپیشه(خ19471نمبر)
 که ایننموده آمریـتتغیراتدر

بهثبتوالیتفراهثبتوجوازدهی
 .رسیدهاست

عبداالحـد حـاجیمحفرم ولـد
ــید ــرم:عبدالرش ــیسومحف رئ

ولدعبدالرحیم معـاونعبدالکریم
تشبث)برادرانشیخآبادفراهی(

(00171دارندهجـوازنمبـر)
خواهانترکپیشهولغـوجـواز

اندخویشگ تغیراتدر:ردیده که

ثبتمرکزیآمریت بهوالیتفراه
 .ثبترسید

خـدمات خصوصیاتشـرکت)
خالـد وسرکسـازی ساخفمانی

اصلی،تابعیتافغان:وسیم( مرکز
ابفـداییوالیتفـراه،سـرمایه

افغـانی(یکمیلیون1444444)
فعالیتعمده،1199تأسیسسال

امورساخفمانیوانجینری؛رئـیس
طکتشر محمد عبدالقادرولداهر

معاونشرکتوکیلاحمـدولـد
امضـاءدارصالحیـتمیرویس

 آمریـترئیسومعاونشرکتدر
 .شدوالیتفراهثبتثبتمرکزی

)قدیر تجارتی شرکت خصوصیات
تابعیتافغان لمیفد: مرکز،نوری(
،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه

میلیون1444444) افغانییک ؛(
فعالیتعمده،1199تأسیسلسا

وارداتاقـالممجـازصادراتو
رئیسشـرکتعبدالقـدیرولـد

عبیـدا عبدالقیوممعاونشرکت
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امضاءدارصالحیتولدعبدا 
 آمریـترئیسومعاونشرکتدر

 .ثبتشدوالیتفراهثبتمرکزی
خصوصــیاتشــرکتخــدمات
لوژسفیکی)یوسفبهبودی(لمیفد:

مرکزاصلیوالیـت،افغانتابعیت
فراه سرمایه 1444444)ابفدایی،

تأسـیسسال،افغانی(یکمیلیون
خـدماتفعالیتعمـده،1199

ــرکت ــیسش ــفیکی؛رئ لوژس
ولدنورعلیمعاونشـرکتمسلم

دارحیترضاولدغالمرسولصال
رئیسومعاونشـرکتدرامضاء
ومالکیتهایثبتمرکزیآمریت
 .ثبتشدهوالیتفرافکری

ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
حسیب) تانصیب لمیفد: بعیـت(

فـراه،افغان والیت اصلی ،مرکز
 یـک1444444)ابفداییسرمایه
تأسـیسسـال،(افغـانیمیلیون
1199 صادراتو، فعالیتعمده

 مجاز رئیسشرکتوارداتاقالم

عبدالسفارمعـاونولدقدرتا 
رحمدا ولدعبدالسـفااشرکت
حیتصال رئیسومعاونامضاءدار

ثبـتمرکـزیآمریتشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

ــدا ( ــرم)نوی خصوصــیاتمحف
مرکز افغان، تابعیت تاجرانارادی:

تأسـیساصلیوالیتفراه،سـال
ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ

افغانی،پنجصدهزار144444) )
شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده

وارداتا مجـاز،صادراتو قالم
ولد)عبدالقـدیر()نویـدا (رئیس

امضـاءشخصدارایصـالحیت
در مرکـزیآمریتخودش ثبـت
 .ثبتگردیدوالیتفراه

)عبدالصـمد( محفرم خصوصیات
مرکز افغان، تابعیت تاجرانارادی:

تأسـیساصلیوالیتفراه،سـال
ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ

افغانی،(پنجصدهزار144444)
ارادی،فعالیتعمدهشکلحقوقیان
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رئیس )عبدالصمد(خدماتتعلیمی،
دارای شـخص احمـد( ولد)گل

 درامضاءصالحیت آمریتخودش
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

 .گردید
مفشـبث )عبدالخالق( خصوصیات

فمانیوانارادی:بنام)خدماتساخ
عمـری( ا  حیـات :سرکسازی
والیـت مرکزاصلی تابعیتافغان،

سرمایه،1044یستأسفراه،سال
(پنجصـدهزار144444)ابفدایی

شکلحقوقیاناـرادی، افغانی،
 وعمدهفعالیت ساخفمانی خدمات

سرکسازی،رئیس)عبـدالخالق(
شـخصولد )حاجیمحمـدعمر(

خـودشامضـاءدارایصالحیت
والیتفراهثبتمرکزیآمریتدر

 . ثبتگردید
)عبدالناصـر( محفرم خصوصیات

تابعیـتافغـان،مفشبثانارادی:
سـالمرکز فـراه، والیت اصلی
،1044تأسیس ابفـداییسـرمایه

افغانی،پنجصدهزار144444) )
شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده

تربیه، و رئیس)عبدالناصـر(تعلیم
( شـخصدارایعبدالروو ولد )

 درامضاءصالحیت آمریتخودش
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

 .گردید
ستامیدولدبارانبهاساسدرخوا
اناـرادی جـواز:تاجر دارنـده

خواهانترکپیشه11414نمبر) )
 که ایننموده آمریـتتغیراتدر

بهثبتوالیتفراهثبتوجوازدهی
 .رسیدهاست

صنعفی شرکت )سربخصوصیات
افغاننورزی(لمیفد:تابعیتافغـان
سـرمایه اصلیوالیتفراه، مرکز

میلیون1444444)ابفدایی (یک
فعالیت،1044تأسیسسال،افغانی

سرب تولید رئیسشـرکتعمده
برکتمعاونشرکتتازهولدزلمی

خان جمعه ولد دارصالحیتگل
رئیسومعاونشـرکتدرامضاء
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ثبتوالیتفراهثبتمرکزیآمریت
 .شد

)افغان تجارتی خصوصیاتشرکت
تابعیتافغاننورزیفراهیلمیفد( :

اصلیوالیتفرا سـرمایهمرکز ه،
میلیون1444444)ابفدایی (یک
فعالیت،1044تأسیسسال،افغانی
وارداتاقـالمصـادراتوعمده
)زلمی(مجاز شرکت ولـدرئیس

گل( )تازه شرکت معاون )برکت(
حیـت صال خان( )جمعه دارولد

رئیسومعاونشـرکتدرامضاء
ثبتوالیتفراهثبتمرکزیآمریت
 .شد

دچرګانودخصوصیات)فراهخیبر
دانېتولیديشرکتلمیفد(:تابعیت

فـراه،،افغان والیت اصلی مرکز
 یک1444444)ابفداییسرمایه
،افغـانی(میلیون تأسـیسسـال
تولیددانـهفعالیتعمده،1044

رئیسشرکت)میرویس(ولد مرغی؛
شـرکت معـاون )محمدابراهیم(

)لعلمحمـد( ولد موسی( )محمد
سومعاونرئیامضاءدارصالحیت
ثبـتمرکـزیآمریتشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
افغـان تابعیت لمیفد: )عالوالدین(
سـرمایه اصلیوالیتفراه، مرکز

یکمیلیـون(1444444)ابفدایی
فعالیت،1044تأسیسسالافغانی

وارداتاقـالمعمدهصـادراتو
ولدرئیسشرکت)عالوالدین(مجاز

ـ ف(معــاونشــرکت)محمدیوس
)عالوالـدین( ولـد )محمدیونس(

صالحیت رئیسومعاونامضاءدار
ثبـتمرکـزیآمریتشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

بهاساسدرخواسفیشرکتخدمات
خواهان:زراعفیومالداری)عناب(

شرکتخویشگردیده معاون تغیر
بنآمحفرمنصیراحمدولـد.است

احمد خویشفیصد14علی راسهم
عصـمتا ولـدباالیمحفـرم
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.ا بهفروشرسانیدهاسـتامین
عــاونجدیــدنــامبردهبحیــثم

اسـت گردیـده معرفی .شرکت
ثبـتمرکـزیآمریتتغیراتدر

ــراه ــتف ــدهوالی ــتگردی ثب
 .است

خصوصیاتشرکتتجارتی)یوسف
افغان تابعیت لمیفد: مرکز،باسع(
ابفـداییاصلیوالیتفراه،سرمایه

افغـانی(یکمیلیون1444444)
تعمدهفعالی،1044تأسیسسال
وارداتاقـالممجـازتوصادرا

شرکت ولـد)عبدالبصـیر(رئیس
شـرکت معـاون محمد( )خواجه
عبدالسفار( )حاجی ولد )عبدالغنی(

رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
ثبـتمرکـزیآمریتشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

( ضیاءخصوصیاتشرکتتجارتی
تابعیتافغانمرکـز لمیفد: سحر(

ابفـداییاصلیوالیتفراه،سرمایه
افغـانییکمیلیون1444444) )

فعالیتعمده،1044تأسیسسال
وارداتاقـالممجـازصادراتو

ولـد رئیسشـرکت)میرولـی(
)عبیدا (معاونشرکت)خانگل(
دارولد)نیازمحمد(صـالحیـت

رئیسومعاونشـرکتدرامضاء
ثبتوالیتفراهثبتمرکزیمریتآ
 .شد

طیـب( )احمد خصوصیاتمحفرم
ــان، ــتافغ ــاجرانارادی:تابعی ت

تأسیسمرکزاصلیوالیتفراه،سال
ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ

افغانی،(پنجصدهزار144444)
شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده
مجـاز، وارداتاقالم صادراتو

()هدایتا ولدرئیس)احمدطیب(
امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 .ثبتگردیدفراه
)نصـیراحمد( محفرم خصوصیات
مرکز افغان، تابعیت تاجرانارادی:

تأسـیساصلیوالیتفراه،سـال
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ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ
افغانی،پنجصدهزار(144444)

فعالیـت اناـرادی، حقوقی شکل
وارداتاقـالم صادراتو عمده:

ولــدمجــاز،رئیس)نصــیراحمد(
ــخصدارای ــد(ش ــنمحم )دی

امریـتخودشدرامضاءصالحیت
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

 .گردید
ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
)داریوشدانش(لمیفد:تابعیتافغان
سـرمایه اصلیوالیتفراه، مرکز

یکمیلیـون(1444444)ابفدایی
فعالیت،1044تأسیسسال،افغانی
وارداتاقـالمتوصـادراعمده
همـایونمجاز رئـیسشـرکت

ولدحاجیگلآقـاخـانمعـاون
شرکتعزتا ولدجمعهخـان

رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
ثبـتمرکـزیآمریتشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

محفرم رئیسو ) خان )آدم محفرم
معاونتشبث)فـراه)قدرت ا (
ـ:(نورسفان نمب ردارنـدهجـواز

(خواهانترکپیشه11-11791)
که:ولغوجوازخویشگردیدهاند

ثبتمرکزیآمریتتغیراتدراین
 .بهثبترسیدوالیتفراه

خصوصیاتشرکتتجارتی)طارق
تابعیتافغانمرکز لمیفد: ارسالن(

 ،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه
افغـانییکمیلیون(1444444)

فعالیتعمده،1044تأسیسسال
دراتووارداتاقـالممجـازصا

رئیسشـرکتنعمـتا ولـد
معاونشـرکت حاجیشیخاحمد
حاجیشیخاحمدولدمحمدیوسف

رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
ثبـتمرکـزیآمریتشرکتدر

بـه رسـیدهثبـتوالیتفـراه
 .است

ــز( ــرم)پروی ــیاتمحف خصوص
افغانسـفان، تابعیت تاجرانارادی:
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تأسیساه،سالمرکزاصلیوالیتفر
ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ

افغـانی،پنجصدهزار(144444)
شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده
مجـاز، وارداتاقالم صادراتو
)عبدالرسـول( ولد )پرویز( رئیس

امضـاءشخصدارایصـالحیت
در مرکـزیآمریتخودش ثبـت
 .ثبتگردیدوالیتفراه

)مزمل خصوصیاتشرکتتجارتی
فراهی( تابعیتافغاناباسین لمیفد:

مرکزاصلیوالیتفراه،سـرمایه
(یکمیلیـون1444444)ابفدایی
فعالیت،1044تأسیسسال،افغانی
موارداتاقـالصـادراتوعمده

ــاز ــرکتمجـ ــیسشـ رئـ
معاون عبدالحکیم ولد نسیم محمد
شرکتخدایرحیمولدحاجیباران

رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
بـتمرکـزیثآمریتشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

خصوصــیاتمحفــرم)عبــدالغنی
تابعیـت تـاجرانارادی: رسولی(
مرکزاصلیوالیتفراه، افغانسفان،

ابفداییسرمایه1044تأسیسسال
افغـانی،پنجصدهزار(144444)

فعالیـت اناـرادی، حقوقی شکل
وارداتاقـالم صادراتو عمده:
)غالم ولد رئیس)عبدالغنی( مجاز،

(شـخصدارایصـالحیتسخی
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

 .ثبتگردید
خصوصیاتمحفرم)قدرتا آغا(
افغانسـفان، تابعیت تاجرانارادی:

تأسیسمرکزاصلیوالیتفراه،سال
ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ

(افغـانی،پنجصدهزار144444)
شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده

مجـاصا وارداتاقالم ز،دراتو
ــا ــدرتا آغ ــیسق ــدرئ ول

آغا شـخصدارایدوستمحمد
 درامضاءصالحیت آمریتخودش
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ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی
 .گردید

موسی( )محمد محفرم خصوصیات
افغانسـفان، تابعیت تاجرانارادی:

تأسیسمرکزاصلیوالیتفراه،سال
ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ

افغـانی،پنجصدهزار(144444)
نارادی،فعالیتعمدهشکلحقوقیا

مجـاز،صا وارداتاقالم دراتو
لعلمحمـدموسیولدرئیسمحمد

امضـاءشخصدارایصـالحیت
در مرکـزیآمریتخودش ثبـت

 بـه رسـیدهثبـتوالیتفـراه
 .است

رئیسومحفـرممتا نعمحفرم
شـرکتمعاونتشـبثعبدالغاار

دارنده:تجارتیبرادرانحمیدنعمت
(خواهـان11-141جوازنمبر)

لغوجـوازخـویش و ترکپیشه
 اندکه تغیـراتدرایـنگردیده

بهوالیتفراهثبتمرکزیآمریت
 .ثبترسید

خصوصیاتمحفـرم)نعمـتا (
افغانسـفان، تابعیت تاجرانارادی:

تأسیسمرکزاصلیوالیتفراه،سال
ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ

افغـانی،پنجصدهزار(144444)
دی،فعالیتعمدهشکلحقوقیانارا

مجـاز،صا وارداتاقالم دراتو
عبـدالغاار رئیسنعمتا ولـد

امضـاءشخصدارایصـالحیت
در مرکـزیآمریتخودش ثبـت
 .ثبتگردیدوالیتفراه

ولـدخصوصیاتمحفـرم امیـد
تابعیـتعبدالسالم تاجرانارادی:

مرکزاصلیوالیتفراه، افغانسفان،
ابفداییسرمایه،1044تأسیسسال
افغـانی،پنجصدهزار144444) )

شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده
مجـاز، وارداتاقالم صادراتو

عرئ ولد  بیسامید شخصدالسالم
خـودشامضـاءدارایصالحیت

ثبتمرکزی والیتفـراهدراداره
 .ثبتگردید
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ا ( )احسـان محفرم خصوصیات
افغانسـفان، تابعیت تاجرانارادی:

تأسیسه،سالمرکزاصلیوالیتفرا
ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ

افغـانی،پنجصدهزار(144444)
فعالیـت اناـرادی، حقوقی شکل
وارداتاقـالم صادراتو عمده:
ولـد ا ( رئیس)احسـان مجاز،

شخصدارایصـالحیتخالقداد
ثبـتآمریـتخـودشدرامضاء
 .ثبتگردیدوالیتفراهمرکزی

)ضـیاالحق( محفـرم خصوصیات
افغانسـفان،تاجرانارادی: تابعیت

تأسیسمرکزاصلیوالیتفراه،سال
ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ

افغـانی،پنجصدهزار144444) )
فعالیـت اناـرادی، حقوقی شکل

واردات صادراتو اقـالمعمده:
مجــاز،رئــیسضــیاالحقولــد

ــف ــدیوس ــخصدارایمحم ش
 درامضاءصالحیت آمریتخودش

ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی
 .گردید
صیاتمحفـرم)عبـدالغاور(خصو

افغانسـفان، تابعیت تاجرانارادی:
تأسیسمرکزاصلیوالیتفراه،سال

ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ
ــدهزار(144444) افغانی،پنجص

شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده
مجـاز،صا وارداتاقالم دراتو

ولـد عبـدالغاور حـاجیرئیس
شخصدارایصالحیتعبدالرزاق
ثبـتمریـتآخـودشدرامضاء
 .ثبتگردیدوالیتفراهمرکزی

خصوصیاتشرکتصـنعفیذوب
لمیفـد: فـراه( مسلم فلزات)ابو
اصلیوالیـت مرکز تابعیتافغان

ابفـــداییفـــراه،ســـرمایه
افغـانییکمیلیون(1444444)

 عمده1044تأسیسسال فعالیت
ــزات ــرکتذوبفل ــیسش رئ
داودولدعبدالحمید محمد حاجی

ــاونشــرکتج ــدمع ــدول اوی
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امضـاءدارصالحیتمحمدداود
 آمریـترئیسومعاونشرکتدر

 .ثبتشدالیتفراهوثبتمرکزی
محمـد( )غالم خصوصیاتمحفرم
افغانسـفان، تابعیت تاجرانارادی:

تأسیسمرکزاصلیوالیتفراه،سال
ابفـــداییســـرمایه1044

ــدهزار(144444) افغانی،پنجص
دهشکلحقوقیانارادی،فعالیتعم

مجـاز،صا وارداتاقالم دراتو
رئیسغالممحمـدولـدعبـدا 

امضـاءشخصدارایصـالحیت
در مرکـزیآمریتخودش ثبـت
 .ثبتگردیدوالیتفراه

بهاساسدرخواست)احمدقـیس
انارادی تاجر محمدظریف( :ولد

(11114دارنــدهجــوازنمبــر)
ایـنخواهانترکپیشهنمودهکه

وجوازدهیثبتآمریتتغیراتدر
بــهثبــتوالیــتفــراه

 .رسیدهاست

خصوصیاتشرکتتجارتی)فـراه
انرژی(لمیفد:تابعیتافغانمرکـز

 ،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه
افغـانییکمیلیون(1444444)

فعالیتعمده،1044تأسیسسال
وارداتاقـالممجـازصادراتو

ولـدخـانجمعـهشرکترئیس
ــر ــاونش ــدالحکیممع کتعب

عبـدالحکیم ولـد الـدین حسام
حیتصال رئیسومعاونامضاءدار

ثبـتمرکـزیآمریتشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
)فردوسحمزه(لمیفد:تابعیتافغان
مرکزاصلیوالیتفراه،سـرمایه

میلیون(1444444)ابفدایی یک
فعالیت،1044تأسیسسال،افغانی

وارداتاقـالموعمدهصـادرات
رئیسشرکت)فریداحمـد(مجاز

معـاونشـرکت )نورمحمد( ولد
)احمدقیس(ولد)محمدظریـف(

رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
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ثبـتمرکـزیآمریتشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

)مصـطای( محفـرم خصوصیات
افغانسـفان، تابعیت تاجرانارادی:

تأسیسمرکزاصلیوالیتفراه،سال
ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ

افغـانی،پنجصدهزار(144444)
شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده

واردا مجـاز،صادراتو تاقالم
رحمـتا  ولـد رئیسمصطای

امضـاءشخصدارایصـالحیت
در مرکـزیآمریتخودش ثبـت
 .ثبتگردیدوالیتفراه

ــد ــیاءول ــدض ــبث)احم تش
انارادی(محمد تاجر خان :رسول

نمب جواز)دارنده (طـی11141ر
وتصویبعنوانی عریضه یکقطعه
اینآمریتخواهانتغییـرجـواز

شـر بـه انارادی از کفیاخویش
است شرکتجدیـد.گردیده که

منیـب )شرکتتجارتی نام تحت
مصورلمفید(تغیرنـامگردیـدهو

محفرم)احمدضیاءولـدمحمـد
ومحفرمرئیسرسولخان(بهحیث

خانولدمح بصیر منیـرمد)محمد
ــان( ــذکرهخ ــرت ــدهنمب دارن

(07144-4744-1199)
تعیـینبحیثمعاونجدیدشرکت
 استتغیراتدر آمریـتگردیده

ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی
 .گردیدهاست

خصوصــیاتشــرکتخــدمات
لمیفد:تابعیتلوژسفیکیطارقبالل

مرکزاصلیوالیتفـراه،،افغان
 یـک1444444)ابفداییسرمایه
،افغـانی(نمیلیو تأسـیسسـال

فعالیتعمدهلوژسـفیکی،1044
ــیسشــرکتنصــرا  ــدرئ ول

شـرکت معـاون موسـی محمد
وحیداحمـدولـدگـلاحمـد

ــال ــاءدارحیتص ــیسامض رئ
ثبـتآمریـتومعاونشرکتدر

 مرکزی ثبترسیدهوالیتفراه به
 .است
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خصوصــیاتشــرکتخــدمات
انجینریوسرکسازیساجدبالل

مرکزاصـلی،بعیتافغانلمیفد:تا
ابفـداییوالیتفـراه،سـرمایه

افغـانییکمیلیون1444444) )
فعالیتعمده،1044تأسیسسال
ماتانجینریساخفمانیوسرکخد

رئیسشرکتوحیداحمـدسازی
ولدگلاحمدمعاونشرکتنصرا 

دارحیتولدمحمدموسـیصـال
رئیسومعاونشـرکتدرامضاء
مرکزآمریت فـراهیثبت والیت
 .ثبتشد

ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
تابعیتافغـان)آینده لمیفد: سبز(

مرکزاصلیوالیتفراه،سـرمایه
میلیون(1444444)ابفدایی یک
فعالیت1044تأسیسسال،افغانی

وارداتاقـالمعمدهصـادراتو
رئیسشرکتجـوادولـدمجاز
ــرکتجماال  ــاونش ــدینمع ال

 شـمس ولـد الـدینعبدالجلیل

رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
ثبـتمرکـزیآمریتشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

محمد( )صالح محفرم خصوصیات
افغانسـفان، تابعیت تاجرانارادی:

تأسیسمرکزاصلیوالیتفراه،سال
ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ

افغـانی،پنجصدهزار(144444)
شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده

و مجـاز،صادراتو ارداتاقالم
ــد ــد(ول ــالحمحم ــیس)ص رئ
ــود(شــخصدارای ــاهمحم )ش

 درامضاءصالحیت آمریتخودش
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

 .گردید
خصوصــیاتمحفــرم)عبیــدا (
افغانسـفان، تابعیت تاجرانارادی:

تأسیسمرکزاصلیوالیتفراه،سال
ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ

افغـانی،پنجصدهزار(144444)
کلحقوقیانارادی،فعالیتعمدهش

مجـاز، وارداتاقالم صادراتو
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محمـد غـالم رئیسعبیدا ولد
امضـاءشخصدارایصـالحیت

در مرکـزیآمریتخودش ثبـت
.ثبتگردیدوالیتفراه

خیرا به محفرم درخواسفی اساس
اناـرادی تـاجر عجبگل :ولد

(طـی11474جواز)دارندهنمبر
یب،خواهانتصویکقطعهعریضهو

بهت )انارادی( خویشاز جواز غییر
کهمحفـرم.گردیدهاستیکفاشر

خیرا ولدعجبگلبـهحیـث
عبـدالحی محفرم رئیسشرکتو

حیـثبهولدحاجیمحمدیعقوب
معاونشرکتتجارتیاجملعمران

تغییراتلمیفد است. تعیینگردیده
والیتفراهثبتمرکزیآمریتدر
 .تاسرسیدهثبتبه

خصوصیاتشرکتتجارتی)محمود
مرکز افغان تابعیت لمیفد: یوسای(

 ،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه
افغـانییکمیلیون(1444444)

 عمده1044تأسیسسال فعالیت

وارداتاقـالممجـازصادراتو
ــیسشــرکتمحمــود ــدرئ ول

شرکتمیـرزامعاونمحمدحسن
دارحیتصـالولدمحمدحسـن

یسومعاونشـرکتدررئامضاء
ثبتوالیتفراهثبتمرکزیآمریت
 .شد

خصوصیاتشرکتتجارتی)سفاره
فراه(لمیفد:تابعیتافغـانمرکـز

 ،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه
افغـانییکمیلیون(1444444)

فعالیتعمـده1044تأسیسسال
وارداتاقـالممجـازصادراتو

ــیسشــرکتمحمــود ــدرئ ول
ظریـف شـرکتمحمد معـاون

ــدمحمــدظریــف بســما ول
رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
ثبـتمرکـزیآمریتشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

عبـدا  ولـد داود محمد محفرم
دارندهنمبرجـواز:تاجرانارادی
(میباشد،خواهانتغییر14114)



 جريده يرسم
 

441
 

 

 

 

 

 

(1041)نمبرسېپرلهپ 40/1/1000  

کفیاجوازخویشازانارادیبهشر
ــرم ــهمحف ــت.ک ــدهاس گردی

ولدمحمدداودبهحیثاحمدعزیز
است.گمعاونشرکتتعیین ردیده

ثبتآمریتاینتغییراتدرسیسفم
مرکزی ثبتگردیـدهوالیتفراه
 .است

خصوصــیاتمحفــرم)ننگیــالی(
مرکز افغان، تابعیت تاجرانارادی:

تأسـیساصلیوالیتفراه،سـال
ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ

افغانی،پنجصدهزار(144444)
حقوقیانارادی،فعالیتعمدهشکل

مجـاز، وارداتاقالم صادراتو
)ننگیالی(ولـد)عبـدالغنی(رئیس

امضـاءشخصدارایصـالحیت
در مرکـزیآمریتخودش ثبـت
 .ثبتگردیدوالیتفراه

)ابـو تجارتی خصوصیاتشرکت
افغـان تابعیت لمیفد: فراه( مسلم
سـرمایه اصلیوالیتفراه، مرکز

یکمیلیـون(1444444)ابفدایی

فعالیت،1044تأسیسسال،افغانی
وارداتاقـالمعمدهصـادراتو

رئیسشـرکت عبدالحمیـدمجاز
اونمعــولــدحاجیمحمــدداود

شرکتجاویدولـدمحمـدداود
رئیسومعاونامضاءدارحیتصال

ثبـتمرکـزیآمریتشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
ـ د:تابعیـت)عمرانصمیم(لمیف

مرکزاصلیوالیتفـراه،،افغان
 یک(1444444)ابفداییسرمایه
1044تأسیسسال،افغانیمیلیون

فعالیتعمدهصـادراتوواردات
رئــیسشــرکت،اقــالممجــاز

معـاونولدعبدالرزاق سیدمحمد
اجیحشرکتحاجیعبدالرازقولد

امضـاءدارصالحیتغالممحمد
 یـتآمررئیسومعاونشرکتدر

 .ثبتشدوالیتفراهثبتمرکزی
احمـد( )فضل خصوصیاتمحفرم
افغانسـفان، تابعیت تاجرانارادی:
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تأسیسمرکزاصلیوالیتفراه،سال
ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ

افغـانی،پنجصدهزار(144444)
شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده

واردا مجـاز،صادراتو تاقالم
نظرمحمـد ولد احمد رئیسفضل

امضـاءدارایصـالحیتشخص
در مرکـزیآمریتخودش ثبـت
 .ثبتگردیدوالبتفراه

)سمیر خصوصیاتشرکتتجارتی
مرکز تابعیتافغان لمیفد: سدیس(

ابفـداییاصلیوالیتفراه،سرمایه
افغـانییکمیلیون(1444444)

فعالیتعمده،1044تأسیسسال
صادراتووارداتاقـالممجـاز

نوراحمدرئیسشرکتهمایونولد
معــاونشــرکتتوریــالیولــد

صالحیتعبدالواحد امضـاءدار
 آمریـترئیسومعاونشرکتدر

 .ثبتشدوالیتفراهثبتمرکزی
تشبث)شرکتصنعفیسربافغان

جــوازنمبــردارنــده:نــورزی(

(بریاســتمحفــرم71140)
ولیمحمدولدبرکتوبهمعاونیت

لولدجمعهخانطیقطعـهتازهگ
عـهتصـویبمجمـعقطعریضهو

تشبث،خواهانتغیرعمومیشرکاء
اسمشرکتازشـرکتصـنعفی

 بـه نورزی ـسربافغان رکتش
صنعفیذوبفلزاتافغاننـورزی

تغ ثبـتمیباشند. یـراتدراداره
ثبتگردیـدهوالیتفراهمرکزی
 .است

خصوصیاتمحفرم)گالبالـدین(
افغانسـفان، تابعیت تاجرانارادی:

تأسیساه،سالمرکزاصلیوالیتفر
ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ

افغـانی،پنجصدهزار(144444)
شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده

وارد مجـاز،صادراتو اتاقالم
رئیسگالبالدینولدجمالالدین

امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 .ثبتگردیدفراه
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شـاه( )علـی محفرم خصوصیات
افغانسـفان،تاجرانارادی: تابعیت

تأسیسمرکزاصلیوالیتفراه،سال
ــرمایه،1044 ــداییسـ ابفـ

ــدهزار(144444) افغانی،پنجص
شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده

مجـاز،صا وارداتاقالم دراتو
ظـاه محمد ولد شاه ررئیسعلی

امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 .ثبتگردیدفراه
اتشرکتتجارتیبسما وصیخص

 تابعیتافغانعزیزی مرکز،لمیفد:
،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه

افغـانییکمیلیون(1444444)
فعالیتعمده،1199تأسیسسال

وارداتاقـالممجـازصادراتو
رئیسشرکتبسما ولدعبدالعزیز
معاونشرکتجمعهگلولدحاجی

حیتعبدالعزیز داصال امضـاءر
ثبتادارهرئیسومعاونشرکتدر

 .ثبتشدوالیتفراهمرکزی

ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
)عبدالجلیلاکرمی(لمیفد:تابعیت

مرکزاصلیوالیتفـراه،،افغان
 یک(1444444)ابفداییسرمایه
1199تأسیسسال،افغانیمیلیون

وارداتصـادراتوفعالیتعمده
رئــیسشــرکت،اقــالممجــاز

معاونعبدالجل عبدالمحمد ولد یل
ولــدشــرکتعبــدالخلیل

حیتعبدالمحمد صال امضاءدار
ادارهرئیسومعـاونشـرکتدر

ــزی ــتمرک ــراهثب ــتف والی
 .ثبتشد

ولـد )فریـد محفرم خصوصیات
(تاجرانارادی:تابعیتسخیغالم
مرکزاصلیوالیتفراه،سال،افغان
ابفـداییسـرمایه،1199تأسیس

افغانی،پنجصدهزار(144444)
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

صادراتو اقـالمعمده: واردات
رئیسفریدولد ، غالمسخیمجاز

امضـاءشخصدارایصـالحیت
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والیتخودشدرادارهثبتمرکزی
 . ثبتگردیدفراه

ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
(لمیفد:تابعیتسخیسخاوتغالم)

تفـراه،مرکزاصلیوالی،افغان
 یک(1444444)ابفداییسرمایه
،افغانیمیلیون 1199تأسیسسال

وارداتصـادراتوفعالیتعمده
شــرکترئــیس،اقــالممجــاز
ولد سخی معـاونغالم عبدالغاور

محمد شرکتاخفر عبدالغاورولد
رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
 ثبـتمرکـزیادارهشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه
 رحمـتا خصوصیات محفـرم

افغانتاجر تابعیت مرکزانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
،پنجصدهزار144444) افغانی )

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمصـادراتوعمده

مجــاز،رئــیسحمــتا ولــد

ــی ــدعیس ــخصدارایمحم ش
خـودشدرادارهامضاءصالحیت

ثبـتوالیـتفـراهمرکزیثبت
 .گردید

خصوصــیاتمحفــرم)رامــین(
افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
(144444) ،پنجصدهزار افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمعمدهصـادراتو

عبـدالغنیولدرامین،رئیسمجاز
امضـاءیصـالحیتشخصدارا

والیتخودشدرادارهثبتمرکزی
 . ثبتگردیدفراه

) )عبـدالرحیم خصوصیاتمحفرم
افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
،پنجصدهزار(144444) افغانی

عمده،فعالیتشکلحقوقیانارادی
و مجـازصادرات اقالم ،واردات



 جريده يرسم
 

449
 

 

 

 

 

 

(1041)نمبرسېپرلهپ 40/1/1000  

ولـــدعبـــدالرحیمرئـــیس
شخصدارایصالحیتمحمدجمعه

خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء
 . ثبتگردیدوالیتفراه

خصوصیاتمحفرم)عبدالبصـیر(
افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
،پنجصدهزار(144444) افغانی

اناـرادی حقوقی فعالیـتشکل ،
و صادرات اقـالمعمده: واردات

ولد(عبدالبصیر)،رئیسمجاز
(شــخصدارایعبــدالعزیز)

خـودشدرادارهامضاءصالحیت
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

  .گردید
خصوصیاتشرکتتجارتی)افغان

،:تابعیـتافغـانراسفکارلمفید(
مرکزاصلیوالیتفراه،سـرمایه

(میلیـونیک1444444)ابفدایی
فعالیت،1199تأسیسسال،افغانی
وارداتاقـالمصـادراتوعمده

رئیسشرکتگلاحمدولد،مجاز
محمدهاشممعاونشرکتمحمـد

دارصالحیتطاهرولدمالجمعه
رئیسومعاونشـرکتدرامضاء

ثبتوالیتفراهارادهثبتمرکزی
 .شد

)حمیـد ا (خصوصیاتمحفـرم
تابع افغانتاجرانارادی: مرکزیت ،

،سال تأسـیساصلیوالیتفراه
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ

(144444) ،پنجصدهزار افغانی
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

وارداتاقـالماتوصـادرعمده
حـاجیولدحمیدا رئیسمجاز

شخصدارایصالحیتمحمدعلم
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

 . ثبتگردیدوالیتفراه
:تشبثشرکتتجارتیبحرفـراه

 )دارنده جـواز (09414نمبـر
ر تغیر یسومعاونشرکتئخواهان

فعلـیرئـیسگردیدهاسـت.که
شرکت)قاسمولـدعبـدالکریم(
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(سهمخویشرابـاالیفیصد14)
محفـــرم)حبیـــبا ولـــد

یوسف باـروشرسـانیدهمحمد )
بحیث شرکترئیسنامبرده جدید

اسـت گردیده ـ.معرفی رمومحف
ولدشیخاحمد(معاونفعلی)فرامرز
( رافیصد14شرکت خویش (سهم
شرکت)قاسـمولـدرئیسباالی

عبدالکریم(باروشرسانیدهنامبرده
شرکتمعرفی جدید معاون بحیث
گردیــدتغیراتدرادارهثبــت

ثبتگردیـدهوالیتفراهمرکزی
 .است

)نقیـبا  (خصوصیاتمحفـرم
ــ ــتافغ ــاجرانارادی:تابعی ،انت

سـال ، والیتفـراه مرکزاصلی
ابفـداییسـرمایه،1199تأسیس
افغانی،پنجصدهزار(144444)

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
ـ ادراتووارداتاقـالمعمده:ص

مجــاز،رئــیسنقیــبا ولــد
شخصدارایصالحیتعبدالحمید

خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء
 . ثبتگردیدوالیتفراه

عبدالوهاب(خصوصیاتمحف ( رم
افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
،افغانیپنجصدهزار(144444)

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمعمدهصـادراتو

ولـدرئـیسعبـدالوهابمجاز
شخصدارایصالحیتفیضمحمد
ــاء ــتامض ــودشدرادارهثب خ
ــزی ــراهمرک ــتف ــتوالی ثب
 . گردید

افغـانخصوصیاتشرکتتجارتی
تابعیتافغانخدمت مرکز،لمیفد:

،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه
افغـانییکمیلیون1444444) )

فعالیتعمده،1199تأسیسسال
وارداتاقـالممجـازصادراتو

فهـیم ولـدرئیسشرکتمحمد
محمــدنــذیرمعــاونشــرکت
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وسیمولـدمحمـدنظیـرمحمد
حیتصال رئیسومعاونامضاءدار

 ثبـتمرکـزیادارشرکتدر ه
 .ثبتشدوالیتفراه

خصوصیاتمحفرم)حبیـبا (
افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
،پنجصدهزار(144444) افغانی

عمده،فعالیتشکلحقوقیانارادی
،صادراتووارداتاقـالممجـاز

جمعـهخـانولدحبیبا رئیس
امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 . ثبتگردیدفراه
ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص

فراهیخالد تابعیـتالیاس لمیفد:
مرکزاصلیوالیتفـراه،،افغان

 یـک1444444)ابفداییسرمایه
افغـانیمیلیون ـ،( س تأسـیسال
1199 صادراتوفعالیتع، مده

 مجاز رئیسشرکتوارداتاقالم

معاونولدضیاوالحق عبدالواحد
ــرکت ــدالروو ش ــدعب ول
دارحیتصـالگـلحاجیعجب

رئـیسومعـاونشـرکتامضاء
در والیتفـراهثبتمرکزیاداره

 .ثبتشد
بهاساسدرخواسفیشرکتتجارتی

محفـرم:ذبیحسـلیمانغاـوری
الواسعولدسمولخانمعـاونعبد

 رافیصد14شرکت خـویش سهم
عبدالغاور ولد سمول محفرم باالی
بهفروشرسانیدهنامبردهبهحیـث
.معاونجدیدشرکتمعرفیگردید

والیتتغیراتدرادارهثبتمرکزی
 .ثبتگردیدهاستفراه

خصوصیاتمحفرم)عبدالقـدیر(
افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،

،سالاصل تأسـیسیوالیتفراه
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ

افغانی،پنجصدهزار(144444)
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

وارداتاقـالمعمدهصـادراتو
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رئـیسمجاز ولـدعبدالقـدیر،
اسـماعیل دارایمحمد شـخص

خـودشدرادارهامضاءصالحیت
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

 .گردید
ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
)جوادغاوری(لمیفـد:تابعیـت

اصلیوالیـتفـراه،افغانمرکز
 یک(1444444)ابفداییسرمایه
،1199تأسیسسال،افغانیمیلیون

وارداتفعالیتعمدهصـادراتو
سشرکتجوادولدرئیاقالممجاز

معاونشرکتجلیـل رسول غالم
دارصـالحیـتولدغالمرسول

رئیسومعاونشـرکتدرامضاء
ثبتوالیتفراهثبتمرکزیارهاد
 .شد

ــفم( ــرم)رس ــیاتمحف خصوص
، افغـان تابعیـت : تاجرانارادی
سـال ، والیتفـراه مرکزاصلی

ابفـداییسـرمایه1199تأسیس
(144444) ،پنجصدهزار افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمعمدهصـادراتو

ولدحاجیاحمدرسفمرئیسمجاز
امضـاءرایصـالحیتشخصدا

والیتخودشدرادارهثبتمرکزی
 . ثبتگردیدفراه

)شرکتتولیدیتیزابخصوصیات
سلطانشیمی(لمیفد:تابعیتافغان
مرکزاصلیوالیتفراه،سـرمایه

یکمیلیـون(1444444)ابفدایی
فعالیت1199تأسیسسال،افغانی
دورقیقسـازیتیـزابتولیعمده

شرکتنثاراحمدرئیساقالممجاز
محمدولد شـرکتولی معـاون
ــدعبــدالقیوم ــدینول گلب

رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
 ثبـتمرکـزیادارهشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

خصوصیاتمحفرم)عبـدالباری(
افغانتاجر تابعیت مرکزانارادی: ،

،سال تأسـیساصلیوالیتفراه
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
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،پنجصدهزار(144444) افغانی
عمدهشکلحقوقیانارادی،فعالیت

وارداتاقالممجـاز،صادراتو
ــدالباری ــیسعبـ ــدرئـ ولـ

شـخصدارایحاجیعبدالرحمن
خـودشدرادارهامضاءصالحیت

ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی
 .گردید

نجمالـدین( خصوصیاتمحفرم)
افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،

،سالاصلیوالیتفر تأسـیساه
(144444)ابفداییسرمایه1199

 پنجصدهزار ، حقوقیافغانی شکل
ـانارادی،فعالیتعمده ادراتص

ووارداتاقالممجاز،رئیسنجـم
الـدینالدین شـخصولداحسام

خـودشامضـاءدارایصالحیت
ثبتمرکزی والیتفـراهدراداره

 .ثبتگردید
خدماتخواسفیشرکتربهاساسد
سرکسازیانجنیری و ساخفمانی

محفرمعبدالمجیدولد:مسکنشهر

ــرکت ــاونش ــیاوالدینمع ض
سهمخویشراباالیمحفرمفیصد14

محمدسمیعولدضـیاوالدینبـه
 رسانیده حیـثفروش به نامبرده

معاونجدیدشرکتمعرفیگردید.
وتغیراتدرادارهثبـتمرکـزی

.ثبتگردیدوالیتفراه
اسـاسد شـرکتربه خواسـفی

محفـرم:لوژسفیکیمسکنشـهر
عبدالمجیدولدضیاوالدینمعـاون

ســهمخــویشفیصد14شــرکت
ولـد سمیع محمد محفرم راباالی
ضیاوالدینبـهفـروشرسـانیده
نامبردهبهحیثمعاونجدیدشرکت

ادارهمعرفیگردید. وتغیـراتدر
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

 .گردید
بــهاســاسدرخواســفیمحفــرم

ولدمحمدهاشمتـاجرممحمدنعی
لغـوجـوازکهخواهان:انارادی

مریـتآتجارتیخویشراازایـن
پروسهطیمراحللغو.نمودهاست
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تغیرات.نطیگردیدهاستآجواز
والیتفـراههثبتمرکزیرادراد

 . ثبتمیباشد
خصوصیاتمحفرم)عبدالناصـر(
، افغـان تابعیـت : تاجرانارادی

والیتفـراه سـالمرکزاصلی ،
ابفـداییسـرمایه،1199تأسیس

،افغانیپنجصدهزار(144444)
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

وارداتاقـالمصـادراتوعمده
ولـدمجاز رئـیسعبدالناصـر ،

الدین شخصدارایصالحیتنظام
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

 . ثبتگردیدوالیتفراه
سـاخفمانی ( شرکت خصوصیات

ا سـبز(نوخدمات خشت :جینری
مرکزاصلیوالیـت،تابعیتافغان

ابفـــداییفـــراه،ســـرمایه
افغـانییکمیلیون(1444444)

فعالیتعمده،1199تأسیسسال
انجینریرئـیسامورساخفمانیو

سخیشرکت عبدالجبارولدغالم

ولـدمعاونشـرکتعبـدالجبار
امضاءدارصالحیتعبدالقدوس

ثبتادارهررئیسومعاونشرکتد
 والیتفراهثبتگردید.مرکزی

خصوصیاتمحفـرم)امرالـدین(
افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ  ابفـ
(144444) ،پنجصدهزار افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمصـادراتوعمده
رحیمدادولدامرالدینرئیسمجاز

امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 . ثبتگردیدفراه
خصوصیاتمحفرم)احمدشـاه(

افغانتاجرانارادی تابعیت مرکز: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
(144444) ،پنجصدهزار افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
صادرات اقـالموعمده: واردات
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رئیسمجاز شـاه، ولـداحمـد
 شخصدارایصالحیتعبدالقادر
ــاء ــتامض ــودشدرادارهثب خ
ــزی ــراهمرک ــتف ــتوالی ثب
 . گردید

اساستصویبوپیشنهادشرکت به
محفرم:دفیرینمصطایلمآتجارتی

معـاوننوراحمدولدشیراحمـد
 رافیصد14شرکت خـویش سهم

حیدرعار ولدغالمباالیمحفرم
حیـث به نامبرده رسانیده باروش

شرکت جدید .شـدهتعیینمعاون
والیتتغیراتدرادارهثبتمرکزی

 .ثبتگردیدفراه
خصوصیاتشرکتتجارتی)عرفان
نورزی(لمیفد:تابعیتافغانمرکز

 ،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه
افغـانییکمیلیون(1444444)

فعالیتعمـده1199تأسیسسال
وارداتاقـالممجـازصادراتو

 نعـیم ولـدرئیسشرکتمحمد
عبدالغنیمعاونشرکتقسیمولد

عبدالغ حیتنی صال امضـاءدار
ثبتادارهرئیسومعاونشرکتدر

 .ثبتشدوالیتفراهمرکزی
ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص

تابعیتافغـانهیوادیاسر لمیفد:
اصلیوالیتفراه،سـرمایهمرکز
میلیون(1444444)ابفدایی یک
،1194تأسـیسسـال،افغانی
صـادراتووارداتفعالیت عمده

لناصرعبدااقالممجازرئیسشرکت
معـاونشـرکتغالمصدیقدول
آقـاسیدگل سـیدشـیر ولد
رئیسومعاونامضاءدارصالحیت

 شرکتدر ـاداره تثبتمرکزی
 .ثبتشدوالیتفراه

فرامرزخصوصیاتشرکتتجارتی
لمیفد:تابعیتافغانمرکـزحقمل

 ،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه
افغـانییکمیلیون(1444444)

 عمده1194تأسیسسال فعالیت
وارداتاقـالممجـازصادراتو

ا  امـین ولـدرئیسشـرکت
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محمدجمعهمعاونشرکتفضـل
ــما  ــاجیبس ــدح ــدول احم

اونرئیسومعامضاءدارصالحیت
ثبـتمرکـزیادارهشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

خصوصیاتشرکتخدماتزراعفی
)حاللنورزیفراهـی(ومالداری

مرکزاصـلی،لمیفد:تابعیتافغان
ابفـداییوالیتفـراه،سـرمایه

افغـانییکمیلیون(1444444)
 عمده1194تأسیسسال فعالیت

وارداتاقـالممجـازصادراتو
رئیسشـرکت ولـدعبـدالعزیز

حاجیمحمداعظممعاونشـرکت
دارحیتصالنورا ولدعبدالعزیز

رئیسومعاونشـرکتدرامضاء
ثبتوالیتفراهثبتمرکزیاداره
 .شد

عبـدالخالق( ( خصوصیاتمحفرم
:تابعیــتافغــان،تــاجرانارادی

سـال ، والیتفـراه مرکزاصلی
ابفـداییسـرمایه،1194تأسیس

،پنجصدهزار(144444) افغانی
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

وارداتاقـالمصـادراتوعمده
ولـدمجاز،رئـیسعبـدالخالق

شـخصدارایعبدالروو حاجی
خـودشدرادارهامضاءصالحیت
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

 .گردید
ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص

(لمیفد:تابعیتافغان)جهانفراهی
اه،سـرمایهمرکزاصلیوالیتفر

میلیون(1444444)ابفدایی یک
فعالیت1194تأسیسسال،افغانی

وارداتاقـالمعمدهصـادراتو
ولـدرئیسشرکتننگیالیمجاز

گلاحمدمعاونشرکتنعمتا 
دارصـالحیـتولدمحمدهاشم

رئیسومعاونشـرکتدرامضاء
ثبتوالیتفراهثبتمرکزیاداره
 .شد

اسفیشرکتتجارتیبهاساسدرخو
دارنـده:حاجیعبدالقیومفراهـی
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م(محفـر1141-91نمبرجواز)
()کمالالدینولدحاجیسیدمحمد

سهمخویشفیصد14معاونشرکت
ولد )محمدسردار باالیمحفرم را
عبدا جان(باروشرسانیدهکـه
حیثمعاون سرداربه محمد محفرم
جدیدشرکتمعرفیشدتغیراتدر

ثبتوالیتفراهبتمرکزیادارهث
 .گردید

خـدمات خصوصیاتشـرکت)
انجینریساخفمانیوسرکسـازی

،تابعیـتافغـان:زندهگیآرام(
مرکزاصلیوالیتفراه،سـرمایه

یکمیلیون(1444444)ابفدایی
فعالیت1194تأسیسسال،افغانی

انجینـری و ساخفمانی امور عمده
ــد ــاروقول ــرکتف ــیسش رئ

ــ ــرکتعبدالق ــاونش دوسمع
عبـدالحکیمولـداحمدضـیاء

حیتصال رئیسومعاونامضاءدار
 شرکتدر ثبـتمرکـزیاداره

 .شدوالیتفراهثبت

ولیجانولد ( خصوصیاتمحفرم
خیرمحمد(تاجرانارادی:تابعیت
افغان،مرکزاصلیوالیتفـراه،

ابفداییسرمایه1194تأسیسسال
فغانی،(اپنجصدهزار(144444)

شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده
،ص مجـاز ادراتووارداتاقالم

ولیجانولدخیـرمحمـدرئیس
امضـاءشخصدارایصـالحیت

ــت ــودشدرادارهثبــ خــ
ــزی ــراهمرک ــتف ــتوالی ثب
 .گردید

ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
)ابراهیمعزت(لمیفـد:تابعیـت

مرکزاصلیوالیتفـراه،،افغان
 یک(1444444)ییابفداسرمایه
1199تأسیسسال،افغانیمیلیون

وارداتفعالیتعمدهصـادراتو
رئیسشرکتمحمـداقالممجاز

عبدالقادر ولد شرکتناصر معاون
دارحیتصالمحمودولدعبدالقادر

رئیسومعاونشـرکتدرامضاء
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والیـتفـراهثبتمرکزیاداره
 .ثبتشد

خصوصیاتشرکتتجارتی)نـوی
تابعیتافغانښایسف لمیفد: ) فراه ه

مرکزاصلیوالیتفراه،سـرمایه
میلیون(1444444)ابفدایی یک
فعالیت1199تأسیسسال،افغانی

وارداتاقـالمعمدهصـادراتو
ـمجازرئیسشرکتمحمد المس

حاجیعبدالمنانمعاونشرکتولد
محمدصابر حاجیعبدالمنانولد

حیتصال عاونرئیسومامضاءدار
 ثبـتمرکـزیادارهشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

احمد( وحید ( محفرم خصوصیات
افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
،پنجصدهزار(144444) افغانی

اـرادی،فعالیـتشکلحقوقیان
وارداتاقـالمصـادراتوعمده

حمدولدمحمداوحیدمجاز،رئیس

شـخصدارایصـالحیتآصف
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

 .ثبتگردیدوالیتفراه
خصوصیاتمحفرم)احمدمنیـر(

افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
افغانی،پنجصدهزار(144444)

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمصـادراتوعمده

رئیس ، ولـدمجاز منیـر احمد
شخصدارایصالحیتگلاحمد

خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء
 .ثبتگردیدوالیتفراه

خصوصیاتمحفرم)نعمـتا (
، افغـان تابعیـت : تاجرانارادی
سـال ، والیتفـراه مرکزاصلی

ابفـداییسـرمایه،1194تأسیس
(144444) ،پنجصدهزار افغانی

قیاناـرادی،فعالیـتشکلحقو
وارداتاقـالمصـادراتوعمده
بارانولدنعمتا از،رئیسمج
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امضـاءشخصدارایصـالحیت
توالیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 .ثبتگردیدفراه
ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص

(لمیفد:تابعیتافغـان)نویدتابان
مرکزاصلیوالیتفراه،سـرمایه

یکمیلیـون(1444444)ییابفدا
فعالیت1199تأسیسسال،افغانی

وارداتاقـالمعمدهصـادراتو
رئیسشرکتولیـدولـدمجاز

ولدگلآقامعاونشرکتداریوش
رئیسامضاءدارصالحیتهمایون

 در شـرکت ثبـتادارهومعاون
 .ثبتشدوالیتفراهمرکزی

) )همـایون محفـرم خصوصیات
ــاجرانارادی:ت ــانت ــتافغ ،ابعی

تأسیس،سالمرکزاصلیوالیتفراه
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ

،پنجصدهزار144444) افغانی )
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

وارداتاقـالمصـادراتوعمده
همایونولدامیرمحمدمجاز،رئیس

امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 .ثبتگردیدفراه
ــیا ــابر(خصوص ــرم)ص تمحف

افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
،پنجصدهزار(144444) افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمعمدهصـادراتو

 احمـدرئیسمجاز میر ولد صابر
امضـاءشخصدارایصـالحیت
الیتوخودشدرادارهثبتمرکزی

 .ثبتگردیدفراه
خصوصیاتمحفرم)نعـیمجـان(

افغانتاجرا تابعیت مرکزنارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
افغانی،پنجصدهزار(144444)

شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده
وارداتاقالممجـاز،صادراتو

رئیسنعیمجانولـدشـیرمحمد
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امضـاءحیتشخصدارایصـال
والیتادارهثبتمرکزیخودشدر

 .ثبتگردیدفراه
خصوصــیاتشــرکت)خــدمات
انجینریساخفمانیوسرکسـازی

مرکز،تابعیتافغان:صعیبحارث(
ابفـدایی،سرمایهاصلیوالیتفراه

میلیون(1444444) ،افغانییک
فعالیتعمـده1199تأسیسسال

رئـیسامورساخفمانیوانجینری
ولـدحـاجیخـدارحیمشرکت

ــرکت ــاونش ــدمع عبدالحمی
 الدین صـالحمحمـدولدعماد

رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
 ثبـتمرکـزیادارهشرکتدر

 .شدوالیتفراهثبت
خصوصیاتمحفـرم)همـایون(
ــان ــتافغ ــاجرانارادی:تابعی ،ت

تأسیس،سالمرکزاصلیوالیتفراه
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ

،جصدهزارپن(144444) افغانی
شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده

ممجـاز،وارداتاقالصادراتو
شخصگلاحمدرئیسهمایونولد
خـودشامضـاءدارایصالحیت

ثبتمرکزی والیتفـراهدراداره
 .ثبتگردید

) محمد سید ( خصوصیاتمحفرم
افغانتاجرانارادی تابعیت مرکز: ،

،سال تأسـیساصلیوالیتفراه
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ

،پنجصدهزار(144444) افغانی
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

وارداتاقـالمصـادراتوعمده
سـیدمحمـدولـدمجاز،رئیس

شخصدارایصالحیتسیدرضا
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

 .ثبتگردیدوالیتفراه
خصوصیاتمحفرم)نثاراحمـد(

 تابعیت مرکزافغانتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ابفـــداییســـرمایه،1199
(144444) ،پنجصدهزار افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
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اتاقـالمواردصـادراتوعمده
 احمدرئیسمجاز حاجیولدنثار
امضاءشخصدارایصالحیتباران

والیتخودشدرادارهثبتمرکزی
 .ثبتگردیدفراه

عبدالمالک(خصوصیات ( محفرم
عیــتافغــان،:تابتــاجرانارادی

تأسیس،سالمرکزاصلیوالیتفراه
ابفـــداییســـرمایه،1194

،پنجصدهزار(144444) افغانی
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

وارداتاقـالمصـادراتوعمده
رئـیس ولـدعبـدالمالکمجاز،
خان شخصدارایصالحیتجمعه
مرکزیخودشدرادارهثبتامضاء

 .ثبتگردیدوالیتفراه
خــدماتخصوصــیاتشــرکت

 وسرکسازیساخفمانی)انجنیری
احسان مرکز،تابعیتافغان:(رضا

،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه
(1444444) میلیون ،افغانییک

 عمده1194تأسیسسال فعالیت

رئـیسامورساخفمانیوانجینری
ــا ــرکترضـ ــدشـ ولـ

کتشـیخعبدالصمدمعاونشـر
رحمالدینصالحیفداراحمدولد
رئیسومعاونشـرکتدرامضاء
والیتفراهثبتثبتمرکزیاداره
 .شد

سراجاحمد( ( خصوصیاتمحفرم
ــاجرانارادی ــت ــان:تابعی ،تافغ

تأسیس،سالمرکزاصلیوالیتفراه
ــرمایه،1194 ــداییسـ ابفـ

(144444) ،پنجصدهزار افغانی
عالیـتشکلحقوقیاناـرادی،ف

وارداتاقـالمصـادراتوعمده
ولدحاجیمجاز،رئیسسراجاحمد

احمد صالحیتنور شخصدارای
ادارهثبتمرکزیخودشدرامضاء

 .ثبتگردیدوالیتفراه
بهاساسدراخواسفیمحفرمموالداد

دارندهنمبرجواز:فرزندغالمسخی
جـواز14411) تغیـر خواهان )

هنمودکفیاانارادیخویشرابهشر
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است.بناتغیراتدرسیسفمریاست
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

 .گردید
) عبدالصمیم ( خصوصیاتمحفرم

افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1197 ــداییسـ  ابفـ
(144444) ،پنجصدهزار افغانی

شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده
اقالممجـاز،وارداتصادراتو
ولـــدعبدالصـــمیمرئـــیس
شخصدارایصالحیتاحمدخان
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

  .ثبتگردیدوالیتفراه
خصوصــیاتشــرکت)خــدمات

نجینریساخفمانیوسرکسـازیا
مرکـز،تابعیتافغان:خلیلمفین(

،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه
افغـانییکمیلیون(1444444)

فعالیتعمده،1194سیستأسال
انجینری ساخفمانیو رئـیسامور

ــد ــدینول ــلال ــرکتجما ش

معـاونشـرکت  الـدین برهان
ــالم ــدعبدالس ــلا ول خلی

رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
 ثبـتمرکـزیادارهشرکتدر

 .شدوالیتفراهثبت
ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص

(لمیفد:تابعیتافغان)نوروزیری
اصلیوالیتفراه،سـرمایهمرکز
میلیون(1444444)ابفدایی یک
فعالیت1194تأسیسسال،افغانی

وارداتاقـالمعمدهصـادراتو
رئیسشرکتمحمدجـوادمجاز

ـ با معـاونشـرکتولدنجی
نجیبا ولدحـاجیعبـدالعزیز

رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
 ثبـتمرکـزیادارهشرکتدر
 .ثبتشدهوالیتفرا

خـدمات خصوصیاتشـرکت)
نجینریساخفمانیوسرکسـازیا

تابعیتافغانمرکزاصلی:ایازامید(
ابفـداییوالیتفـراه،سـرمایه

افغـانییکمیلیون1444444) )
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فعالیتعمده،1194تأسیسسال
رئـیسامورساخفمانیوانجینری
ــم ــدهاش ــرکتمحم ــدش ول

عبدالغاارمعاونشرکتامیدولد
امضـاءدارصالحیتمحمداسلم

ثبتادارهرئیسومعاونشرکتدر
 .شدوالیتفراهثبتمرکزی

خصوصیاتمحفرم)عصـمتا (
ــان ــتافغ ــاجرانارادی:تابعی ،ت

تأسیس،سالمرکزاصلیوالیتفراه
ــرمایه،1194 ــداییسـ ابفـ

،پنجصدهزار(144444) افغانی
شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده

وارداتاقالممجـاز،اتوصادر
ولـــدا عصـــمترئـــیس
شخصدارایصالحیترحمتا 
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

 . ثبتگردیدوالیتفراه
حمیـدا ( ( خصوصیاتمحفرم

افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1194 ــداییسـ ابفـ

،افغاپنجصدهزار(144444) نی
،فعالیتعمدهشکلحقوقیانارادی

وارداتاقالممجـاز،صادراتو
ولدمحمـدعمـررئیسحمیدا 

امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 .ثبتگردیدفراه
ــری ــرم)زم ــیاتمحف (خصوص

تابتاجرانارادی افغان: مرکزعیت ،
تأسـیس،سـالاصلیوالیتفراه

ــرمایه،1194 ــداییابسـ فـ
،پنجصدهزار144444) افغانی )

،فعالیتعمدهشکلحقوقیانارادی
و مجـازصادرات اقالم ،واردات

زمریولدحاجیعبدالرحیمرئیس
امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 .ثبتگردیدفراه
ــرم)زلمــی( خصوصــیاتمحف

افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سالاصلیوالی تأسـیستفراه
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
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،پنجصدهزار(144444) افغانی
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

بنـدی،عمده وبسفه مبالیل تولید
شخصرئیسزلمیولددینمحمد

خـودشامضـاءدارایصالحیت
ثبتمرکزی والیتفـراهدراداره

 .ثبتگردید
شـرکت اسـاسدرخواسـفی به

ا ایمان دارنـده:حمدیلوژسفیکی
( جـواز میباشـد00141نمبر )

است .خواهانتغییرمعاونگردیده
کهمحفرمیاسمینولدولیمحمـد

 شرکت سـهمفیصـد14معاون
ولـد وحید خویشراباالیمحفرم
امیرمحمدبـهفـروشرسـانیده
ثبـتمرکـزی اداره تغییراتدر

 .ثبتگردیدهاستوالیتفراه
ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص

ا رحمانیفراهی(لمیفد:)عزت
مرکزاصلیوالیـت،تابعیتافغان

ابفـــداییفـــراه،ســـرمایه
افغـانییکمیلیون(1444444)

فعالیتعمده،1199تأسیسسال
وارداتاقـالممجـازصادراتو

رئیسشـرکتعـزتا ولـد
ــرکت ــاونش ــدالرحمنمع عب

رحمنولــدنظــرمحمــدعبــدال
عاونرئیسومامضاءدارصالحیت
 ثبـتمرکـزیادارهشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

خصوصیاتمحفرم)لعـلجـان(
عیــتافغــان،:تابتــاجرانارادی

تأسیس،سالمرکزاصلیوالیتفراه
ابفــــداییســــرمایه1199

(افغـانی،پنجصدهزار144444)
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

وارداتاقـالمصـادراتوعمده
رئیسمجاز ولد، جان حاجیلعل
امضاءشخصدارایصالحیتزرین

والیتخودشدرادارهثبتمرکزی
 .ثبتگردیدفراه

بهاساسدرخواسفیشرکتتجارتی
دارندهنمبـرجـواز:سمیرشاهی

خواهانتغیـرمعـاون(01141)
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ــدهاســت ــرم.گردی ــهمحف ک
معـاونمحمدنعیمولدعبـدالغنی

سهمخویشرافیصد14شرکت) )
ولدمحمدعار باالیمحفرمحنیف

اداره تغیراتدر فروشرسانیده به
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی
 .گردیدهاست

ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
انوری(لمیفد:تابعیتافغان)طاهر

مرکزاصلیوالیتفراه،سـرمایه
میلیون(1444444)ابفدایی یک
 افغانی فعالیت1199تأسیسسال

وارداتاقـالمعمدهصـادراتو
رئیسشرکتطـاهرولـدمجاز

ــاونشــرکت محمــدعمــرمع
الـدین ولـدنظـام  رضا محمد

رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
 کـزیرثبـتمادارهشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

اساسدرخواسفیمحفرمشرکت به
خیبر احسان جوازدارنده:تجارتی

(خواهانتغیرمعاون00171نمبر)

کـه.شرکتخویشگردیدهاست
ــد ــمول ــدقاس ــرم)محم محف

سهمخویشفیصد14غالمدسفگیر
نعمـتا ولـد باالیمحفرم را

بهفروشرسانیدهکهتغیراتعبدا 
 در والیتفراهثبتمرکزیاداره

 .ثبتگردیدهاست
خصوصیاتمحفـرموحیـدولـد
تابعیـت تـاجرانارادی: عبدالولی

،مرکزاصلیوالیتفراه،سالافغان
1199تأسیس ابفـداییسـرمایه

،پنجصدهزار(144444) افغانی
شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده

وارداتاقالممجـاز،وصادرات
شـخصالولیولدعبدوحیدرئیس

خـودشامضـاءدارایصالحیت
ثبتمرکزی والیتفـراهدراداره

 .ثبتگردید
ناصر( محمد ( خصوصیاتمحفرم

تتاجرانارادی افغان: مرکزابعیت ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ابفـــداییســـرمایه،1199
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(144444) ،پنجصدهزار افغانی
شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده

وارداتاقالممجـاز،صادراتو
حاجیعبیدا ولدمحمدناصررئیس

امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 .ثبتگردیدفراه
ــد ــرمامی ــیاتمحف خصوص

افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
،پنجصدهزار(144444) افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمصـادراتوعمده

رئیس ولـدزلمـیامیـدمجاز،
امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

.دیدثبتگرفراه
عبـدالکریم( ( خصوصیاتمحفرم

افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ

،پنجصدهزار(144444) افغانی
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

وارداتاقـالمعمدهصـادراتو
ولــدعبــدالکریممجــازرئــیس

عبدالسالمشخصدارایصالحیت
ودشدرادارهثبتمرکزیخامضاء

.ثبتگردیدوالیتفراه
خصوصیاتمحفـرم)خیـرا (

مرکز افغان، تابعیت تاجرانارادی:
تأسـیس،سـالاصلیوالیتفراه

ابفـــداییســـرمایه،1199
،پنجصدهزار(144444) افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمصـادراتوعمده

ــ ــرا ول ــیسخی دمجــاز،رئ
عجبگلشخصدارایصالحیت

خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء
 .ثبتگردیدوالیتفراه

ــد( ــرم)حمی ــیاتمحف خصوص
ــان ــتافغ ــاجرانارادی:تابعی ،ت
سـال ، والیتفـراه مرکزاصلی

1199تأسیس ، ابفـداییسـرمایه
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،پنجصدهزار(144444) افغانی
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

اقـالموارداتصـادراتوعمده
دل رئیسحمیدولدمیـر ، مجاز

امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 .ثبتگردیدفراه
خصوصیاتمحفرم)محمدصادق(
ــان ــتافغ ــاجرانارادی:تابعی ،ت
سـال ، والیتفـراه مرکزاصلی

ابفـداییسـرمایه،1199تأسیس
افغـانی،پنجصدهزار(144444)

،فعالیـتشکلحقوقیاناـرادی
وارداتاقـالمصـادراتوعمده

ولـدمحمدصـادقمجاز،رئیس
شخصدارایصالحیتنظرمحمد
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

 .ثبتگردیدوالیتفراه
خصوصیاتمحفرم)عبدالواحـد(
، افغـان تابعیـت : تاجرانارادی
سـال ، والیتفـراه مرکزاصلی

1199تأسیس ابفـداییسـرمایه

،پنجصدهزار(144444) افغانی
نارادی،فعالیتعمدهشکلحقوقیا
وارداتاقـالممجـازصادراتو

عبـدالعلیولـدعبدالواحدرئیس
امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 .ثبتگردیدفراه
خصوصیاتمحفـرم)عزیـزا (

تاب : ،تاجرانارادی افغـان عیـت
تأسیسسال،مرکزاصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
،پنجصدهزار(144444) افغانی

،فعالیتعمدهشکلحقوقیانارادی
وارداتاقالممجـاز،صادراتو

رئیسعزیزا ولدصـادرخـان
ـامشخصدارایصـالحیت اءض

والیتخودشدرادارهثبتمرکزی
 .ثبتگردیدفراه

) )فریـدون محفـرم خصوصیات
تاب افغانتاجرانارادی: مرکزعیت ،

،سال تأسـیساصلیوالیتفراه
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
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افغـانیپنجصدهزار144444) )،
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

وارداتاقـالمصـادراتوعمده
رئیس ، ولدحاجیفریدونمجاز
شخصدارایصـالحیتخدایداد
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

 .ثبتگردیدوالیتفراه
ــارتیخصو ــرکتتج ــیاتش ص
شاهآغا(لمیفد:تابعیتافغان)سید

اصلی سـرمایهوالیتفراهمرکز ،
یکمیلیـون(1444444)ابفدایی
فعالیت1199تأسیسسال،افغانی

وارداتاقـالمعمدهصـادراتو
ولدسیدناصررئیسشرکت،مجاز

سیدسـعدالدینمعـاونشـرکت
سیدسعدالدین سیدسمیعا ولد

رئیسومعاونامضاءدارالحیتص
 ثبـتمرکـزیادارهشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

خصوصیاتمحفرم)احسـانا (
ــان ــتافغ ــاجرانارادی:تابعی ،ت

تأسیس،سالمرکزاصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
،پنجصدهزار(144444) افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
تاقـالموارداصـادراتوعمده
رئـیساحسـانا مجاز ولـد،

شخصدارایصالحیتعبدالمالک
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

 .ثبتگردیدوالیتفراه
معـرو ( ( محفـرم خصوصیات

افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
افغـانیپنجصدهزار144444) )،

ناـرادی،فعالیـتشکلحقوقیا
وارداتاقـالمصـادراتوعمده

مجاز،رئیسمعرو ولدمیراحمد
امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 .ثبتگردیدفراه
ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
)صبغترقیب(لمیفـد:تابعیـت
افغانمرکزاصلیوالیـتفـراه،
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 یک(1444444)ابفداییسرمایه
1199تأسیسسال،غانیافمیلیون

وارداتفعالیتعمدهصـادراتو
رئیسشرکتعزتا اقالممجاز

سیداحمدمعـاونشـرکتدول
ــد ــردارمحمـ ــدسـ ولـ
 صالحیفدار عبدالجبار( امضـاء)

رئیسومعاونشرکتدرارادهثبت
 .مرکزیثبتشد

خصوصیاتشرکتتجارتی)محمود
تابعیتافغانمرک لمیفد: زفراهی(

 ،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه
افغـانییکمیلیون(1444444)

 عمده1199تأسیسسال فعالیت
وارداتاقـالممجـازصادراتو

ولدعبدا رئیسشرکتمحمود
ــد ــرکتمحم ــاونش ــدمع ول

امضـاءدارصالحیـتعبدا 
ثبتادارهرئیسومعاونشرکتدر

 .ثبتشدوالیتفراهمرکزی
ــدیخص ــرکتتولی ــیاتش وص

طوسمزرعه تابعیت) لمیفد: سبز(

مرکزاصلیوالیتفـراه،،افغان
 یـک1444444)ابفداییسرمایه
افغانیمیلیون )، ،تأسـیسسـال
فعالیتعمدهتولیـدکـود1199

ولدکیمیاویرئیسشرکتناصر
حاجیعبدالمنان(معاونشـرکت)

محمدانورولدمحمـدابـراهیم
رئیسومعاونامضاءاردصالحیت

ثبـتمرکـزیادارهشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

خصوصیاتشرکتتجارتی)عار 
تابعیتافغانمرکز عاکف(لمیفد:

،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه
افغـانییکمیلیون(1444444)

 عمده1199تأسیسسال فعالیت
وارداتاقـالممجـازادراتوص

 محمد ولـدعار رئیسشرکت
محمدکرممعاونشرکتقاسمولد

امضـاءدارصالحیتمحمدکرم
ثبتادارهرئیسومعاونشرکتدر

 .ثبتشدوالیتفراهمرکزی
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خصوصیاتمحفرم)محمدویس(
افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
(افغـانی،پنجصدهزار144444)

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمصـادراتوعمده

رئیسمحمدویـسولـد ، مجاز
شـخصدارایحاجیمحمدزمان

خـودشدرادارهامضاءصالحیت
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

 .گردید
خــدماتخصوصــیاتشــرکت)

سرکسـازی و ساخفمانی انجنیری
مرکزتابعیتافغان:(نوسازانپیروز
،سرمایهاصلیوالیتف ابفداییراه

(1444444) میلیون ،افغانییک
تأسیسسال فعالیتعمده1199،

انجینری ساخفمانیو رئـیسامور
مالاحمـدولدعبدالکریمشرکت

شرکت معاون ولـدیسمیروجان
 حیتصالعبدالکریم امضـاءدار

ثبتادارهرئیسومعاونشرکتدر
 .شدوالیتفراهثبتمرکزی

اسفیشرکتتجارتیبهاساسدرخو
ـ:محبوبفراهی ی کقطعـهطی

مریتآعریضهوتصویبعنوانیاین
معاون تغیر شرکتخویشخواهان

گردیدهاستکهمحفرمرحمتا 
شـرکت معـاون حیدر غالم ولد

همخویشراباالیمحفرمسفیصد1
نورمحمدولدحاجیفیضمحمـد
باروشرسانیدهاستکهنامبردهبه

دتعیـینگردیـدحیثمعاونجدی
وتغیراتدرادارهثبـتمرکـزی

 .ثبتگردیدوالیتفراه
محمـد( یار ( خصوصیاتمحفرم

افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
تأسـیس،سـالاصلیوالیتفراه

ــرمایه،1194 ــداییسـ ابفـ
افغـانی،پنجصدهزار(144444)

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
عمدهخـدماتانفرنفـی،رئـیس

محم ولدیار محمدد شخصشاه
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خـودشامضـاءدارایصالحیت
ثبتمرکزی والیتفـراهدراداره

 .ثبتگردید
نقیـبا ( ( خصوصیاتمحفرم

افغانتاجرانارادی تابعیت مرکز: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1194 ــداییسـ ابفـ
افغـانی،پنجصدهزار(144444)

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمدراتوعمدهصـا
نقیــبا ولــدرئــیسمجــاز

شخصدارایصالحیتمحمدعیسی
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

 .ثبتگردیدوالیتفراه
) نعیم محمد ( خصوصیاتمحفرم

افغانتاجرانارادی تابعیت مرکز: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1194 ــداییسـ ابفـ
ی،افغـانپنجصدهزار(144444)

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
صادراتو اقـالمعمده: واردات

ولـدمجاز،رئیسمحمـدنعـیم

شخصدارایصالحیتاحمدخان
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

 .ثبتگردیدوالیتفراه
شـرکت اسـاسدرخواسـفی به
ساخنمانیوسرکسـازیالهـام

طییـکقطعـهعریضـه:شاهی
تخواهانوتصویبعنوانیاینریاس

کـهمحفـرم.تغیرمعاونشدهاند
محمدیوسفولدمحمـدعـار 

سهمخـویشرابـاالیفیصد14
محفرم)عبیدا ولدمحمدحلیم(
ا  وعبیـد فـروشرسـانیده به

ش جدید معاون رکتمعرفیبحیث
ثبـتادارهگردیدهوتغیـراتدر

ــزی ــراهمرک ــتف ــتوالی ثب
 .گردید

ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
سلیمانغاـوری(لمیفـد:بیح)ذ

مرکزاصلیوالیـت،تابعیتافغان
ابفـــداییفـــراه،ســـرمایه

افغـانییکمیلیون1444444) )
 عمده1194تأسیسسال فعالیت
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جـازوارداتاقـالممصادراتو
ولـد عبدالسـمیع شرکت رئیس
ســمولخــانمعــاونشــرکت

ســمولخــانولــدبدالواســعع
نرئیسومعاوامضاءدارصالحیت
 ثبـتمرکـزیادارهشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

خصوصیاتمحفرم)جمعهگـل(
ــان ــتافغ ــاجرانارادی:تابعی ،ت
سـال ، والیتفـراه مرکزاصلی

1194تأسیس ابفـداییسـرمایه
،پنجصدهزار(144444) افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
رداتاقـالمواصـادراتوعمده

ولـدمجاز،رئیسجمعـهگـل
ــی ــالمجیالن ــخصدارایغ ش

خـودشدرادارهامضاءصالحیت
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

 .گردید
)محمد صف(آخصوصیاتمحفرم

افغانتاجرانارادی تابعیت مرکز: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1194 ــداییسـ ابفـ
(افغـانی،پنجصدهزار144444)

ارادی،فعالیتعمدهشکلحقوقیان
رئیسیلوژسفیک ، صفولدآمحمد
شخصدارایصـالحیتمهردل
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

 .ثبتگردیدوالیتفراه
خصوصیاتمحفرم)محمدحسین(

:تابعیــتافغــان،تــاجرانارادی
سـال ، والیتفـراه مرکزاصلی

ابفـداییسـرمایه،1194تأسیس
افغـانی،پنجصدهزار(144444)

لیـتحقوقیاناـرادی،فعاشکل
وارداتاقـالمصـادراتوعمده

ولـدمجاز،رئیسمحمدحسـین
شخصدارایصـالحیتنادرشاه
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

 .ثبتگردیدوالیتفراه
خـدمات خصوصیاتشـرکت)

نجینریساخفمانیوسرکسـازیا
تابعیتافغانمرکـز:رامینصالح(

 ،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه
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افغـانیکمیلیونی1444444) )
فعالیتعمده،1194تأسیسسال

رئـیسامورساخفمانیوانجینری
نقیبا ول عبـدالمناندشرکت

ــد ــرکتوحی ــاونش ــدمع  ول
حیتعبدالمنان صال امضـاءدار

ثبتادارهرئیسومعاونشرکتدر
 .شدوالیتفراهثبتمرکزی

 خصوصیاتشـرکتلوژسـفیکی
تاب لمیفد: صالح( مفین عیتافغان)

مرکزاصلیوالیتفراه،سـرمایه
(یکمیلیـون1444444)ابفدایی
فعالیت1194تأسیسسالافغانی

لوژسفیکی رئیسشـرکت،عمده
عبدالمنانمعاونشرکتدوحیدول

ــبا  ــدنقی عبــدالمنانول
حیتصال رئیسومعاونامضاءدار

 ثبـتمرکـزیادارهشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

صوصیاتشرکتتولیدی)کـودخ
آرمـان اندیشه وعضوی کیمیاوی
سبز(لمیفد:تابعیتافغـانمرکـز

،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه
افغـانییکمیلیون(1444444)

 عمده1194تأسیسسال فعالیت
تولیدکودرئیسشرکتقیامالدین

محمدداودمعـاونشـرکتولد
ـامامالـدین دداودولـد)محم
رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
 ثبـتمرکـزیادارهشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

ــی ــرکتزراعف ــیاتش خصوص
ومالداری)سیدمبشـرفراهـی(
اصـلی مرکز تابعیتافغان لمیفد:

ابفـداییوالیتفـراه،سـرمایه
افغـانییکمیلیون1444444) )

 عمده1194تأسیسسال فعالیت
رئـیسشـرکت،خدماتزراعفی

معاون محمود ولد اسماعیل محمد
ــد ــانمحم ــرکتخ ــدش ول

امضـاءدارحیتصـالسیداحمد
ثبتادارهرئیسومعاونشرکتدر

 .ثبتشدوالیتفراهمرکزی
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الـدین )محمد خصوصیاتمحفرم
ولدبلوخان(تاجرانارادی:تابعیت
افغان،مرکزاصلیوالیتفـراه،

ابفداییسرمایه،1194تأسیسسال
افغانی،پنجصدهزار(144444)

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمصـادراتوعمده
رئیسمجاز ولـد، الـدین محمد
شخصدارایصـالحیتبلوخان

خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء
 .ثبتگردیدوالیتفراه

) )عبدالبصـیر خصوصیاتمحفرم
ــان، ــتافغ ــاجرانارادی:تابعی ت

سـال،مرکزاصلیوالیـتفـراه
1194تأسیس ابفـداییسـرمایه
(144444) ،پنجصدهزار افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمعمدهصـادراتو

سکندرعبدالبصیرولدرئیسمجاز
امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 .ثبتگردیدفراه

ا  )حمیـد (خصوصیاتمحفـرم
تابع افغانتاجرانارادی: مرکزیت ،

،سال تأسـیساصلیوالیتفراه
ابفـــداییســـرمایه1194

،پنجصدهزار(144444) افغانی
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

صادراتو اقـالمعمده: واردات
ولــدمجــاز،رئــیسحمیــدا 

شخصدارایصالحیتنظرمحمد
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

.ثبتگردیدوالیتفراه
تصویبشرکتتجـارتیبهاساس

نمبرجـوازدهدارن:وطنکشاورز
تغیـر11-41-110) خواهان )

است گردیده محفـرم.معاون که
نثاراحمدولدحاجیشیراحمد( (

فیصدسـهم14معاونشرکت) )
)عبدالج باالیمحفرم یللخویشرا

ولدنوراحمد(بهفـروشرسـانید
معرفیگردید جدید وبحیثمعاون

والیتراهثبتمرکزیتغیراتدراد
 .ثبتگردیدفراه
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خصوصیاتشرکتتجارتی)سـینا
سمیع(لمیفد:تابعیتافغانمرکـز

،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه
افغـانییکمیلیون(1444444)

فعالیتعمده،1194تأسیسسال
وارداتاقـالممجـازصادراتو

 احمـد ولـدرئیسشرکتنصیر
قیبا سیداحمدمعاونشرکتن

امضاءدارصالحیتولدعبدالغنی
ثبتادارهرئیسومعاونشرکتدر

 .ثبتشدوالیتفراهمرکزی
رحمتا ولدبهاساسدرخواست

سرور اناـرادیغالم مفشـبث ):
 نمبـر) جـواز (11740دارنده

خواهانترکپیشـهنمـودهکـه
تغیراتدرادارهثبتوجـوازدهی

 .هاستبهثبترسیدوالیتفراه
سـیفا ( ( خصوصیاتمحفرم

افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1194 ــداییسـ ابفـ
(144444) ،پنجصدهزار افغانی

عمده،فعالیتشکلحقوقیانارادی
و مجـازصادرات اقالم ،واردات

شخصعلیشیرولدسیفا رئیس
درخودشامضاءدارایصالحیت
ثبتوالیتفراهادارهثبتمرکزی

 .گردید
زراعفیخدماتخصوصیاتشرکت

حالل(لمیفـد:)رزقومالداری
اصلیوالیـت مرکز تابعیتافغان

ابفـــداییفـــراه،ســـرمایه
میلیون(1444444) ،افغانییک

 عمده1194تأسیسسال فعالیت
و مجـازصادرات اقالم ،واردات

شاهنادررئیسشرکتمسعودولد
معاونشرکتشیخاحمـدولـد

صالحیتدوران رئیسامضاءدار
 در شـرکت ثبـتادارهومعاون

 .ثبتشدوالیتفراهمرکزی
ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص

(لمیفد:تابعیتفیضیحالل)رزق
افغانمرکزاصلیوالیـتفـراه،

 یـک1444444)ابفداییسرمایه
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1194تأسیسسال(افغانیمیلیون
وارداتعمدهصـادراتوفعالیت

رئیسشـرکتشـیخاقالممجاز
دورانمعـاونشـرکتولداحمد
دارصالحیتنادرشاهولدمسعود
رئیسومعاونشـرکتدرامضاء

والیـتفـراهثبتمرکزیاداره
 .ثبتشد

)عبدالصـمد محفرم (خصوصیات
افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1194 ــداییسـ ابفـ
افغـانی،پنجصدهزار(144444)

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
موارداتاقـالصـادراتوعمده

 رئـیسعبدالصـمد ولـدمجاز،
شـخصدارایحاجیمحمدوزیر

خـودشدرادارهامضاءصالحیت
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

 .گردید
بهاساسدرخواست)عبدالغاارولد

دارنـده:نارادینوراحمد(تاجرا

(خواهانترک49101جوازنمبر)
پیشهنمودهکهتغیراتدرادارهثبت

بـهثبـتوالیتفراهوجوازدهی
 .رسیدهاست

(خصوصیاتمحفرم)محمدابراهیم
افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1194 ــداییسـ ابفـ
(144444) پنجصدهزار ،افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمعمدهصـادراتو

ولـدرئیسمحمدابـراهیممجاز
شـخصدارایصـالحیتباریداد
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

 .ثبتگردیدوالیتفراه
خصوصــیاتشــرکت)خــدمات

ساخفمانیوسرکسـازیانجنیری
تابعیـتافغـان:کرامتعمری(

سـرمایهمرکزاصلیوالیتفراه،
یکمیلیـون(1444444)ابفدایی
فعالیت1194تأسیسسال،افغانی

و ساخفمانی امور انجینـریعمده
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کرامتولدعبدالظاهررئیسشرکت
سـخی ولـدمعاونشرکتغالم

امضـاءدارصالحیتعبدالظاهر
ثبتادارهرئیسومعاونشرکتدر

 .شدوالیتفراهثبتمرکزی
نع محمد ( (خصوصیاتمحفرم یم

افغانتاجرانا تابعیت مرکزرادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1194 ــداییسـ ابفـ
،افغانیپنجصدهزار(144444)

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
ـعمده وارداتاقـالمادراتوص

ولـدمجاز،رئیسمحمـدنعـیم
شخصدارایصالحیتعبدالرحیم
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء
 .ثبتگردیدراهوالیتف

بهاساسدرخواست)احمدا ولد
انارادی تاجر محمد( غالم :حاجی

 نمبر) جواز خواهان014دارنده )
تغیـراتدر که نموده ترکپیشه

جوازدهی ثبتو والیتفراهاداره
 .بهثبترسیدهاست

خصوصیاتمحفـرم)حمیـدا (
افغانتاجرانارادی تابعیت مرکز: ،

،سالاصلیوالیتفر تأسـیساه
ــرمایه،1194 ــداییسـ ابفـ

،پنجصدهزار(144444) افغانی
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

ــادراتو ــدهصـ وارداتعمـ
ولـدحمیدا رئیساقالممجاز

ــان ــدا خ ــخصدارایعب ش
خـودشدرادارهامضاءصالحیت
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

 .گردید
احمـد )فرید محفرم (خصوصیات

ــا ــتافجرانارادیت ــان:تابعی ،غ
تأسیس،سالهمرکزاصلیوالیتفرا

ــرمایه،1194 ــداییسـ ابفـ
،افغانیپنجصدهزار(144444)

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
ــادراتو ــدهصـ وارداتعمـ

مجاز ولـدرئیسفریداحمداقالم
شخصدارایصالحیتعبدالظاهر
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خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء
 .گردیدثبتوالیتفراه

خصوصیاتمحفرم)محمدنسیم(
تابعیتاجرانارادی افغان: مرکزت ،

،سال تأسـیساصلیوالیتفراه
ــرمایه،1194 ــداییسـ ابفـ

،پنجصدهزار(144444) افغانی
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

صادراتووارداتاقالممجازعمده
حاجی (ولد) نسیم محمد رئیس) ،
محمــدیوســف(شــخصدارای

خـودشدرادارهامضاءحیتصال
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

 .گردید
ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص

( عظیمی تاعبدالغاار لمیفد: بعیت(
،افغانمرکزاصلیوالیـتفـراه

 یک(1444444)ابفداییسرمایه
1194تأسیسسال،افغانیمیلیون

وارداتفعالیتعمدهصـادراتو
عبدالغااررئیسشرکتاقالممجاز

 معاونشرکتحاجیگلاحمدولد

اارحاجیعبدالغشاهمحمودولد
رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
 ثبـتمرکـزیادارهشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

خصوصیاتمحفـرم)امـانا (
افغانتاجرانارادی تابعیت مرکز: ،

،سال تأسـیساصلیوالیتفراه
ابفـــداییســـرمایه1194

افغانی،زارپنجصــده(144444)
شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده

و صادرات اقالم مجـاز،واردات
ا  محمدحسـنولـدرئیسامان

امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 .ثبتگردیدفراه
ــنعفی ــرکتص ــیاتش خصوص
)عبدالباریاسـحاقزی(لمیفـد:

مرکزاصلیوالیـت،تابعیتافغان
ابفـــدایییهفـــراه،ســـرما

افغـانییکمیلیون(1444444)
فعالیتعمده،1194تأسیسسال
مجازتول سرئـی،یدوصنعتاقالم
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عبدالباری احمدولدشرکت فضل
معاونشـرکتشـایعا ولـد

احمد حیتفضل صال امضاءدار
ثبتادارهرئیسومعاونشرکتدر

 .ثبتشدوالیتفراهمرکزی
(رخصوصیاتمحفرم)مظلـومیـا
،مفشبثانارادی:تابعیـتافغـان

اصلیوالیتفـراه،سـالمرکز
ابفـداییسـرمایه،1194تأسیس

(1444444) ،یکمیلیون افغانی
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

رئـیسخـدماتصـحیعمده ،
یار عوضولدمظلوم شخصمحمد

خـودشامضـاءدارایصالحیت
ثبتمرکزی والیتفـراهدراداره

 .ثبتگردید
اساستصویبشرکتتجـارتیبه

لمیفد: جبار حـاجیزرین اسفعااء
احمدولدشـهبازمعـاونسـابق

سهمکـهفیصد14شرکتدارای
افغانی(پنجصدهزار144444)مبلغ

باالیقدرتولدزریـن میشودرا

معاونجدیدشرکتباروشرسانیده
ــتاســت. ــراتدرادارهثب تغی
بـهثبـتوالیـتفـراهمرکزی

 .رسیدهاست
شبث)شرکتتجارتیبرادرانفراهت

نورزایی(اسمتشبثخـودرابـه
احسـانشرکتتجـارتیامیـد)

ی(تغیردادهاسـتدرادارهاینورز
ثبـتوالیتفراهثبتوجوازدهی
 .گردیدهاست

تلویزیونیدنیاینو :(تشبث)شبکه
( جواز نمبر بـه10707دارنده )

ریاستاحمدشاهفطرتخواهـان
مفشـبثاناـرادیتغیراسمنهاد

احمدشاهفطرتولدمحمدهاشم
وعنوانتجارتیتلویزیوندنیاینوبه
)رادیوتلویزیوندنیاینـو(تغیـر

ثبـتمرکـزیادارهنمودهودر
 .ثبتگردیدوالیتفراه

ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
)احسانا پهلوانزاده(لمیفـد:
اصلیوالیـت مرکز تابعیتافغان
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بفـــداییافـــراه،ســـرمایه
افغـانییکمیلیون(1444444)

 عمده1194تأسیسسال فعالیت
وارداتاقـالممجـازصادراتو

 ولـدرئیسشرکتمحمدوزیـر
ــد ــاونشــرکتشــیرمحم مع

ــد ــدالغاارول ــرعب محمــدوزی
ــال ــاءدارحیتص ــیسامض رئ

ثبـتادارهومعاونشـرکتدر
ــزی ــراهمرک ــتف ــتوالی ثب

 .شد
احسانتشبث)شرکتتجارتیامید 

(اینورز معـاون:ی تغیـر خواهان
انـد محفـرم.خویششده کـه

ــیا ــدءض ــدعبدالواح الحقول
خـویشبـاالی(14) سهم فیصد

امیدولدعبدالـرزاقبـه محفرم
ــروشرســانیدهاســت ــه.ف وب

 تعیینگردیـد.حیثمعاون جدید
 در مرکـزیادارهتغیرات ثبـت

ــراه ــتف ــدهوالی ــتگردی ثب
 .است

شرکتتجـارتیبهاساستصویب
دارنــدهجــواز:شــاقتافغــان

(11نمبر) تغیـر رئـیسخواهان
فدگردیدهیشرکتشاقتافغانلم

حفرمحبیـبا ولـدکهم.است
یوسـف شـرکترئـیسمحمد

سهمخویشرابه)مرتضیفیصد14
فروش (به حاجیمحمدحکیم ولد

جدیدمعرفیرئیسرسانیدهوبحیث
یگرد ده ثبتمرکـزیادارهودر
ــراهوال ــتف ــتی ــدهثب گردی
 است.

خصوصیاتشرکتتجارتی)بریالی
زیارکش(لمیفد:تابعیتافغانمرکز

 ،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه
افغـانییکمیلیون1444444) )

فعالیتعمده،1197تأسیسسال
وارداتاقـالممجـازصادراتو

بریالیولد محمـدرئیسشرکت
یسرمحمدادمعاونشرکتیسراد

خـان عبـدالرحمن حـاجی ولد
حیتصال رئیسومعاونامضاءدار
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 ثبـتمرکـزیادارهشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
)شرافتکوه(لمیفد:تابعیتافغان
مرکزاصلیوالیتفراه،سـرمایه

میلیون(1444444)ابفدایی یک
فعالیت1194تأسیسسال،افغانی
وارداتاقـالمصـادراتوعمده
ولدگلاحمدرئیسشرکت،مجاز

شـرکت معاون محمد لعل حاجی
رازمحمــدولــددیــنمحمــد

رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
ثبـتمرکـزیادارهشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
اتحاد(لمیفد:تابعیتافغان)نصیر

مرکزاصلیوالیتفراه،سـرمایه
یکمیلیـون(1444444)ییابفدا
فعالیت1194تأسیسسال،افغانی

وارداتاقـالمعمدهصـادراتو
ولـدجانـانرئیسشرکتمجاز

ــرکت ــاونش ــدمع ــیداحم س

ــدســیداحمــدنصــیر احمدول
رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
 ثبـتمرکـزیادارهشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

خصوصیاتمحفرم)نجیـبا (
افغانانارادیتاجر تابعیت مرکز: ،

،سال تأسـیساصلیوالیتفراه
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ

(144444) ،پنجصدهزار افغانی
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

وارداتاقـالمعمدهصـادراتو
 وزیـرولدرئیسنجیبا مجاز

امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 .یدثبتگردفراه
خصوصیاتمحفرم)عبدالحمیـد(

ــاجرانارادی ــانت ــتافغ ،:تابعی
تأسیس،سالمرکزاصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
افغـانی،پنجصدهزار(144444)

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمعمدهصـادراتو
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 رئـیسمجاز ولـدعبدالحمیـد
شـخصدارایحاجیمحمدداود

ـامضاءصالحیت ودشدرادارهخ
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

 .گردید
خصوصیاتشرکتتجارتی)فقیری
تابعیتافغانمرکز لمیفد: فراهی(

 ،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه
افغـانییکمیلیون(1444444)

فعالیتعمده،1199تأسیسسال
وارداتاقـالممجـازصادراتو

عبـدالمالک شرکت ولـدرئیس
ــدالظاهر ــرکتعب ــاونش مع

ــتا  ــدرحم ــماعیلول اس
رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
 ثبـتمرکـزیادارهشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

)محمـد محفرم (اقبالخصوصیات
افغان تابعیت مرکتاجرانارادی: ز،

تأسـیس،سـالاصلیوالیتفراه
ــرمایه،1194 ــداییسـ ابفـ

،افغـانیپنجصدهزار(144444)

ادی،فعالیـتشکلحقوقیاناـر
وارداتاقـالمصـادراتوعمده

رئیسمحمداقباـلولـد مجاز،
شخصدارایصالحیتعبدالظاهر
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

 . ثبتگردیدوالیتفراه
ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص

آرمان(لمیفد:تابعیتافغـان)ایلیا
مرکزاصلیوالیتفراه،سـرمایه

یـونیکمیل(1444444)ابفدایی
فعالیت،1199تأسیسسال،افغانی
ارداتاقـالموصـادراتوعمده
(ولد)رئیسشرکت)عبدا مجاز

ولدنثاراحمد(معاونشرکتزهرا
رئیسامضاءدارحیتصالشاهولی

 در شـرکت ثبـتادارهومعاون
 .ثبتشدوالیتفراهمرکزی

عصمتا ( ( خصوصیاتمحفرم
 تابعیت مرکزافغانتاجرانارادی: ،

،سال تأسـیساصلیوالیتفراه
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ

،افغانیپنجصدهزار(144444)
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شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده
وارداتاقالممجـاز،صادراتو

ا رئیس عبـدالرحیمولدعصمت
امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 . ثبتگردیدفراه
رکتتجارتی)احمدخصوصیاتش

(لمیفد:تابعیتافغانمرکزعمرزاده
 ،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه

میلیون1444444) افغانییک )،
 1199تأسیسسال عمدهفعالیت

وارداتاقـالممجـازصادراتو
رئیسشرکتاحمدولـدفضـل

ولـدوحیداحمدمعاونشرکت
امضـاءدارصالحیتفضلاحمد
ثبتادارهونشرکتدررئیسومعا
 .ثبتشدوالیتفراهمرکزی

ــاد( ــرم)فره خصوصــیاتمحف
افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
،پنجصدهزار(144444) افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمصـادراتوعمده
رئیسمجاز ، حـاجفرهاد یولـد

شخصدارایصالحیتمحمدرحیم
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

 . ثبتگردیدوالیتفراه
خصوصیاتمحفرم)عبـدالافاح(
ــان ــتافغ ــاجرانارادی:تابعی ،ت

تأسیسمرکزاصلیوالیتفراه،سال
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ

،پنجصدهزار(144444) افغانی
،فعالیتعمدهیشکلحقوقیاناراد

وارداتاقـالممجـازصادراتو
نعـیمرئیس محمد ولد عبدالافاح

امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 . ثبتگردیدفراه
فریـد(خصوصیاتمحفرم)محمد

افغانتاجرانارادی تابعیت مرکز: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
،پنجصدهزار(144444) افغانی
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ادی،فعالیـتکلحقوقیاناـرش
وارداتاقـالمصـادراتوعمده

ولـدمحمـدفریـدمجاز،رئیس
شخصدارایصالحیتمحمدانور

خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء
 . ثبتگردیدوالیتفراه

احمـد )انیل محفرم (خصوصیات
ــان ــتافغ ــاجرانارادی:تابعی ،ت

تأسیس،سالمرکزاصلیوالیتفراه
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ

(افغـانی،پنجصدهزار144444)
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

وارداتاقـالمعمدهصـادراتو
رئـیسانیـلاحمـدولـدمجاز

ــمیع ــدس ــخصدارایمحم ش
خـودشدرادارهامضاءصالحیت
ثبتمرکزی ثبـتوالیتفـراه

 . گردید
) )عبـدالقیوم محفرم خصوصیات
ــان ــتافغ ــاجرانارادی:تابعی ،ت

تأسیس،سالیوالیتفراهمرکزاصل
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ

(144444) ،افغانیپنجصدهزار
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

وارداتاقـالمصـادراتوعمده
 رئـیسعبـدالقیوم ، ولـدمجاز

 شخصدارایصالحیتمالجمعه
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

 . ثبتگردیدوالیتفراه
(خصوصــیاتمحفــرم)عبــدا 

افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
،پنجصدهزار(144444) افغانی

شکلحقوقیانارادی،فعالیتعمده
وارداتاقالممجـاز،صادراتو

شخصرئیسعبدا ولدجمعهخان
خـودشامضـاءدارایصالحیت

ثبتمرکزی والیتفـراهدراداره
 . ثبتگردید

خصوصیاتمحفرم)گلاحمـد(
افغانیتاجراناراد تابعیت مرکز: ،

،سال تأسـیساصلیوالیتفراه
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
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(144444) ،پنجصدهزار افغانی
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

ــادراتو ــدهصـ وارداتعمـ
 مجاز ولـداقالم احمد رئیسگل

علیمحمدشخصدارایصالحیت
خودشدرادارهثبتمرکزیءامضا

 . ثبتگردیدوالیتفراه
ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
)عبدا فراهی(لمیفـد:تابعیـت

مرکزاصلیوالیتفـراه،،افغان
 یک(1444444)ابفداییسرمایه
،1199تأسیسسال،افغانیمیلیون

وارداتصـادراتوفعالیتعمده
ــاز ــالممج ــرکتاق ــیسش رئ

ولد ا  خـانمحمعبد اسـلم د
ا ولـدمعاونشـرکت حمیـد
امضـاءدارصالحیتمحمداسلم

هثبتاداررئیسومعاونشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراهمرکزی

)عبـدالوکیل( خصوصیاتمحفرم
افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،

تأسـیس،سـالاصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
،پنجصدهزار(144444) افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمصـادراتودهعم

ولـدرئـیسمجاز، عبـدالوکیل
شخصدارایصالحیتعبدالحمید

خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء
 . ثبتگردیدوالیتفراه

ــرم)روحا  ــیاتمحف (خصوص
ــان ــتافغ ــاجرانارادی:تابعی ،ت

تأسیس،سالمرکزاصلیوالیتفراه
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ

،پنجصدهزار(144444) افغانی
،فعالیتعمدهشکلحقوقیانارادی

وارداتاقـالممجـازصادراتو
شخصغالمنبیولدروحا رئیس

خـودشامضـاءدارایصالحیت
ثبتمرکزی والیتفـراهدراداره

 . ثبتگردید
) احمد شیخ ( خصوصیاتمحفرم

افغانتاجرانارادی تابعیت مرکز: ،
،سالاصلی تأسـیسوالیتفراه
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ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
(144444) ،پنجصدهزار افغانی

ـ رادی،فعالیـتشکلحقوقیانا
ــده ــادراتوعمـ وارداتصـ

شیخاحمدولـداقالممجاز،رئیس
شخصدارایصالحیتگلاحمد
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

 . ثبتگردیدوالیتفراه
خصوصیاتمحفـرم)توریـالی(

افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
،پنجصدهزار(144444) افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
ــده ــادراتوعمـ وارداتصـ

توریـالیولـداقالممجاز،رئیس
شخصدارایصالحیتگلاحمد

خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء
 . ثبتگردیدوالیتفراه

خصوصیاتمحفرم)عبدالواسـع(
ــان ــتافغ ــاجرانارادی:تابعی ،ت

تأسیس،سالمرکزاصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
،پنجصدهزار(144444) افغانی

ارادی،فعالیتعمدهشکلحقوقیان
وارداتاقـالممجـازصادراتو

عبدالواسعولـدعبـدالباقیرئیس
ءامضـاشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 . ثبتگردیدفراه
ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص

(لمیفد:تابعیتخنداناکبری)زمری
مرکزاصلیوالیتفـراه،،افغان

 یک(1444444)ابفداییسرمایه
،1199تأسیسسال،افغانیمیلیون

وارداتفعالیتعمدهصـادراتو
مجاز رئیسشرکتزمـری،اقالم

شـرکتصادرخاولد معـاون ن
امیرحســـینولـــدزمـــری

حیـت صال رئـیسامضـاءدار
ــرکتدر ــاونشـ ادارهومعـ

ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی
 .گردید
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ــرم ــدمحف ــدول ــلمحم لع
رئـیسومحفـرم:حمدمسلطان

معاوننظرمحمدولدحاجیشهباز
دارنـده:فدیخاکسایدیلمتشبث

(49011-1141جوازنمبـر)
هولغـوجـوازخواهانترکپیش

خویشگردیدهاندکهتغیـراتدر
بـهوالیتفراهادارهثبتمرکزی

 .ثبترسید
خصوصیاتمحفرم)علیاحمـد(

افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
(144444) ،پنجصدهزار افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
ــده ــادراعمـ وارداتتوصـ

رئیس ، مجاز اقالم ولدعلیاحمد
شخصدارایصالحیتولیمحمد

خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء
 . ثبتگردیدوالیتفراه

خصوصیاتمحفـرم)مصـطای(
مرکزتاجرانارادی افغان، تابعیت :

،سال تأسـیساصلیوالیتفراه
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ

افغانی،پنجصدهزار(144444)
،فعالیتعمدهشکلحقوقیانارادی

وارداتاقـالممجـازصادراتو
رئیس داودمصطای محمـد ولد

امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 . ثبتگردیدفراه
خصوصیاتمحفرم)لعلمحمـد(

افغانتاجرانارادی تابعیت مرکز: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییاسـ بفـ
ــدهزار(144444) افغانی،پجص

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمعمدهصـادراتو

رئیسمجاز سلطانلعلمحمدولد،
شـخصدارایصـالحیتمحمد
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

 .ثبتگردیدوالیتفراه
خصوصیاتمحفرم)عبـدالنظیر(

افغانتاجرانارادی تابعیت مرکز: ،
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،سالاصلی تأسـیسوالیتفراه
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ

(144444) ،پنجصدهزار افغانی
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

وارداتاقـالمعمدهصـادراتو
عبــدالنظیرولــدرئــیسمجــاز
شخصدارایصالحیتمحمدنادر
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

 . گردیدوالیتفراهثبت
عصمتا  ( (خصوصیاتمحفرم

افغانتاجرانارادی تابعیت مرکز: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
،پنجصدهزار(144444) افغانی

عمده،فعالیتشکلحقوقیانارادی
و مجـاز،صادرات اقالم واردات

سرورولدا عصمتسرئی محمد
امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 . ثبتگردیداهفر
همـایون( ( محفـرم خصوصیات

افغانتاجرانارادی تابعیت مرکز: ،

،سال تأسـیساصلیوالیتفراه
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ

افغانی،پنجصــدهزار(144444)
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

وارداتاقـالمعمدهصـادراتو
رئیسمجاز عبدالمنانولدهمایون،

ءامضـاشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 . ثبتگردیدفراه
)خصو محفـرم مصـطای(صیات

افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
(144444) ،پنجصدهزار افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
صادراتو اقـالمعمده: واردات
مصــطایولــدمجــاز،رئــیس

شخصدارایصالحیتمحمدناصر
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

 . ثبتگردیدوالیتفراه
خصوصیاتشرکتتجارتی)مهیمن
سروشفراهی(لمیفد:تابعیتافغان
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مرکزاصلیوالیتفراه،سـرمایه
(یکمیلیـون1444444)ابفدایی
فعالیت1199تأسیسسال،افغانی

وارداتاقـالمعمدهصـادراتو
رئیسشرکتشـکیبا ،مجاز
شـرکتولد معـاون  عبدالرزاق
قاولدحاجیفضـلاحمـدآشیر

رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
 ثبـتمرکـزیادارهشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

ــیم( ــرم)حل ــیاتمحف خصوص
افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
(144444) ،پنجصدهزار افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
ــده ــادراتوعمـ وارداتصـ

رئـیسحلـیمولـد مجاز، اقالم
شـــخصدارایعبـــدالحکیم

خـودشدرادارهامضاءصالحیت
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

 . گردید

تشبث)شرکتتجارتیدولتزی
نمبـرجوازدارنده:د(یفنورزیلم

یکقطعهعریضـه(طی04111)
گردیدهرئیسوتصویبخواهانتغیر

محفرمحاجیرحمتا .است که
شــرکترئــیسا ولــداســد

بـاالیسهم(فیصد14) خویشرا
بهفروشمحفرمعبیدا ولداسدا 
رئـیسرسانیدهنـامبردهبحیـث

گردیـده معرفـی شرکت جدید
مرکـزی ثبـت اداره در تغیرات

ثبـــتفـــراهوالیـــت
 .دیدگر

ــاجی ــرم)ح ــیاتمحف خصوص
:تابعیـت(تاجرانارادیاحمدشیر
،افغان مرکزاصلیوالیتفـراه،
ابفداییسرمایه،1199تأسیسسال
افغـانی،پنجصدهزار(144444)

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمعمدهصـادراتو

رئیسحاجیشیراحمدولد،مجاز
شخصدارایصالحیتفیضمحمد



 جريده يرسم
 

414
 

 

 

 

 

 

(1041)نمبرسېپرلهپ 40/1/1000  

خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء
 .ثبتگردیدوالیتفراه

خصوصیاتمحفرم)احسـانا (
ــان ــتافغ ــاجرانارادی:تابعی ،ت
سـال ، والیتفـراه مرکزاصلی

1199تأسیس ابفـداییسـرمایه
(144444) ،پنجصدهزار افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
عمدهصادراتووارداتاقالممجاز

(ا (ولد)جمعهخانئیس)احسانر
امضـاءشخصدارایصـالحیت

خودشدرادارهثبتمرکزیثبـت
 . گردید

) خصوصیاتمحفرم)عبـدالقیوم
افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
(144444) ،افغانیپنجصدهزار

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالموصـادراتعمده
ولــدعبـدالقیوم،رئـیسمجـاز

شخصدارایصالحیتعبدالحکیم

خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء
 . ثبتگردیدوالیتفراه

ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
طیورانجنوبغـرب لمیفـد:) )

مرکزاصلیوالیـت،تابعیتافغان
ابفـــداییفـــراه،ســـرمایه

افغـانییکمیلیون1444444) )
فعالیتعمـده1199تأسیسسال

مجـاز اقـالم صادراتوواردات
شیخاحمدولد)حاجیرئیسشرکت

 معاونشرکتمحمـدباز  محمد
دارصالحیتولدحاجیبازمحمد

رئیسومعاونشـرکتدرامضاء
ثبتوالیتفراهارادهثبتمرکزی

 .شد
خصوصیاتمحفـرم)همـایون(

:تابعیــتافغــان،تــاجرانارادی
وال سـالمرکزاصلی ، یتفـراه

ابفـداییسـرمایه،1199تأسیس
(144444) ،پنجصدهزار افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمعمدهصـادراتو
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نوراحمدرئیسهمایونولد،مجاز
امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 .ثبتگردیدفراه
) نعیم محمد ( خصوصیاتمحفرم

مرکزانارادیتاجر تابعیتافغان، :
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
(144444) ،پنجصدهزار افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمصـادراتوعمده

مجاز،رئیسمحمـدنعـیمولـد
شخصدارایصالحیترحمتا 

خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء
 . بتگردیدثوالیتفراه

خصوصیاتمحفرم)غوثالـدین(
افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
(144444) ،پنجصدهزار افغانی

عمده،فعالیتشکلحقوقیانارادی
رداتاقـالممجـازواصادراتو

غوثالدینولدشهابالدینرئیس
ـشخصدارایصـالحیت اءامض
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 . ثبتگردیدفراه
ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص

یاسر تابعیتافغان) لمیفد: فیصل(
مرکزاصلیوالیتفراه،سـرمایه

(یکمیلیـون1444444)ابفدایی
فعالیت1199تأسیسسال،افغانی

ارداتاقـالموعمدهصـادراتو
رئیسشرکتعبدالناصرولدمجاز

محمد شرکتمحمـدتاج معاون
ــد ــاجمحم ــدت ــیمول نع

حیتصال رئیسومعاونامضاءدار
 ثبـتمرکـزیادارهشرکتدر
.ثبتشدوالیتفراه

ــد ــرم)امی ــیاتمحف (خصوص
ــان ــتافغ ــاجرانارادی:تابعی ،ت

تأسیس،سالمرکزاصلیوالیتفراه
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ

،پنجصدهزار(144444) افغانی
فعالیـتشکلحقوقیاناـرادی،
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وارداتاقـالمصـادراتوعمده
رئیس ، مجاز آقـاامید خان ولد

امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 . ثبتگردیدفراه
خصوصیاتشرکتتجارتی)رامین
میوندبارکزی(لمیفد:تابعیتافغان
مرکزاصلیوالیتفراه،سـرمایه

یکمیلیـون(1444444)ابفدایی
،غانیاف ،1199تأسـیسسـال

وارداتصـادراتوفعالیتعمده
رئــیسشــرکت،اقــالممجــاز
آصفولد معاونعبدالرحیممحمد

ــرکت ــدش ــدینول ــورال ب
امضـاءدارصالحیتسعدالدین

ثبتادارهرئیسومعاونشرکتدر
ــزی ــراهمرک ــتف ــتوالی ثب
 .گردید

سیدگلولـدبهاساسدرخواست)
انا تاجر دارنده:رادیمحمدگل(

(خواهانترک14944جوازنمبر)
پیشهنمودهکهتغیراتدرادارهثبت

بـهثبـتوالیتفراهوجوازدهی
 .رسیدهاست

خصوصـیاتمحفــرم)نــورا (
مرکزتاجرانارادی افغان، تابعیت :

،سال تأسـیساصلیوالیتفراه
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ

افغانی،پنجصدهزار(144444)
،فعالیتعمدهقوقیانارادیحشکل

وارداتاقـالممجـازصادراتو
اکبـر محمـد ولد ا  رئیسنور

امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 . ثبتگردیدفراه
عبدالرحیمحاجیمحفرمخصوصیات
افغانتاجرانارادی تابعیت مرکز: ،

،سال تأسـیساصلیوالیتفراه
ــرمایه،1199 ــداییابسـ فـ

،پنجصدهزار(144444) افغانی
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

ــده ــادراتوعمـ وارداتصـ
حاجیعبدالرحیماقالممجاز،رئیس

عبـدالرحمن حاجی شـخصولد
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خودشدرامضاءدارایصالحیت
ثبتوالیتفراهادارهثبتمرکزی

 . گردید
خصوصــیاتشــرکتخــدمات
لوژسفیکی)ایمانآذرخش(لمیفد:

مرکزاصلیوالیـت،تابعیتافغان
ابفـــداییفـــراه،ســـرمایه

افغـانییکمیلیون1444444) )
فعالیتعمده،1199تأسیسسال

لوژسفیکی شرکت،خدمات رئیس
ولدبریالی شـرکتمفین معـاون

دارصالحیتبولدشاهولیمهفا
رئیسومعاونشـرکتدرامضاء

ثبتوالیتفراهادارهثبتمرکزی
 .گردید
صوصیاتشـرکت)سـاخفمانیخ

آذرخـش افغان ی :(وسرکساز
مرکزاصلیوالیـت،تابعیتافغان

ابفـــداییفـــراه،ســـرمایه
افغـانییکمیلیون1444444) )

فعالیتعمده،1199تأسیسسال
رئـیسامورساخفمانیوانجینری

ونمعاشرکتمهفابولدشاهولی
ــین ــرکتمفـ ــدشـ ولـ

سرئـیامضاءدارحیتبریالیصال
 در شـرکت ثبـتادارهومعاون

 .شدوالیتفراهثبتمرکزی
) )خدایرحیم خصوصیاتمحفرم

مرکزتاجرانارادی تابعیتافغان، :
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
(144444) ،پنجصدهزار افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
ــده ــادراتوعمـ وارداتصـ

خدایرحیمولداقالممجاز،رئیس
محمد شاه شـخصدارایحاجی
ــالحیت ــاءص ــودشامض خ

ثبتدر والیتفراهکزیمراداره
 . ثبتگردید
عبدالسالمسهرابولدحاجیمحفرم

محفرم و ولدرئیس حاجیجمشید
تشبث معاون رانبـرادعبدالسالم

(11دارندهجـوازنمبـر):رجی
خواهانترکپیشهولغـوجـواز
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ان تغیراتدر:دخویشگردیده که
بـهوالیتفراهادارهثبتمرکزی

 ثبترسید.
ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص

مطیع تابعیت) لمیفد: ا هدایت(
مرکزاصلیوالیتفـراه،،افغان

 یـک1444444)ابفداییسرمایه
افغـانیمیلیون )، تأسـیسسـال
1199 صادراتو، فعالیتعمده

 مجاز رئیسشرکتوارداتاقالم
معـاونعبـدالباقیولدحدعبدالوا
ولـدعبـدالباقیموسـیتشرک
حیتصال رئیسومعاونامضاءدار

ثبـتمرکـزی اداره شرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

خصوصیاتمحفـرم)عبـدالعلی(
افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ  ابفـ
افغـانی،پنجصدهزار(144444)

حقوقیاناـرادی،فعالیـتشکل
و صادرات اقـالمعمده: واردات

عبــدالعلیمجــاز،رئــیس
ــدالغاور ــخصدارایولد)عب ش

خـودشدرادارهامضاءصالحیت
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

 .گردید
خصوصیاتمحفرم)عبـدالخالق(

تنارادیتاجرا افغان: مرکزابعیت ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
،پنجصدهزار(144444) افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمصـادراتوعمده
 مجاز ولـدرئـیسعبـدالخالق

شخصدارایصالحیتنظرمحمد
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

 . ثبتگردیدوالیتفراه
خصوصیاتمحفرم)نصیراحمـد(
ــان ــتافغ ــاجرانارادی:تابعی ،ت

تأسیس،سالیوالیتفراهمرکزاصل
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ

،پنجصدهزار(144444) افغانی
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
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ــادراتو ــدهصـ وارداتعمـ
 مجاز رئیسنصیراحمدولداقالم
شخصدارایصالحیتعبدالبصیر
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

 . ثبتگردیدوالیتفراه
ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص

فارمتیموری(لمیفد:تابعیتگرین)
افغانمرکزاصلیوالیـتفـراه،

 یک(1444444)ابفداییسرمایه
،1199تأسیسسال،افغانیمیلیون

وارداتفعالیتعمدهصـادراتو
حـاجیرئیسشرکت،اقالممجاز
 احمد شـیراحمدشیخ حاجی ولد

اولـدحـاجیزیبمعاونشرکت
خان امضـاءدارصالحیتجمعه

رئیسومعـاونشـرکتدراداره
 .ثبتشدوالیتفراهثبتمرکزی

ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
فواد تابعیت) لمیفد: فراهی( زبیر
مرکزاصلیوالیتفـراه،،افغان

 یک(1444444)ابفداییسرمایه
،1199تأسیسسال،افغانیمیلیون

صـادراتووارداتفعالیتعمده
رئیسشرکتجـواد،اقالممجاز

معـاونشـرکتولدشمسالدین
زلمی ولد دارصالحیـتزمری

رئیسومعاونشـرکتدرامضاء
ثبتفراهوالیتمرکزیادارهثبت

 .شد
ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص

احسانحمیـدی(لمیفـد:رینآ)
مرکزاصلیوالیـت،تابعیتافغان

ابفـــداییفـــراه،ســـرمایه
افغـانییکمیلیون(1444444)

فعالیتعمـده1199تأسیسسال
وارداتاقـالممجـازصادراتو

رئیسشرکتمحمدقاسـمولـد
شـرکت معـاون دسـفگیر غالم
ولدمحمـدقاسـم محمدیونس

رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
ثبـتمرکـزی اداره شرکتدر

 .ثبتشدوالیتفراه
احمـد( نثار ( خصوصیاتمحفرم

افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،



 جريده يرسم
 

411
 

 

 

 

 

 

(1041)نمبرسېپرلهپ 40/1/1000  

،سالاصلی تأسـیسوالیتفراه
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ

،پنجصدهزار(144444) افغانی
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت

ــادراتو ــدهصـ وارداتعمـ
احمد نثار رئیس مجاز ولـداقالم

شـخصدارایحاجیعبـدالقیوم
خـودشدرادارهامضاءصالحیت
ثبتمرکزی ثبـتوالیتفـراه

 . گردید
یکیفایقخصوصیاتشرکت)لوژسف

مرکـز،تابعیتافغـان:حکیمی(
،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه

افغـانییکمیلیون1444444) )
فعالیتعمـده1199تأسیسسال

رئیسشـرکتخدماتلوژسفیکی
فـاروق عبـدالحبیبولـدغالم

ولـد خدایـداد شـرکت معاون
امضاءدارصالحیتمحمدرسول

تثبادارهرئیسومعاونشرکتدر
ــزی ــراهمرکـ ــتفـ والیـ
 ثبتشد.

خصوصیاتشرکتتجارتی)مزمل
بادرخیل(لمیفد:تابعیتافغانمرکز

 ،سرمایه ابفداییاصلیوالیتفراه
افغـانییکمیلیون(1444444)

فعالیتعمده،1199تأسیسسال
وارداتاقـالممجـازصادراتو

ــدرئــیسشــرکتســیاوش ول
ــرکت ــاونش ــرمع عبدالناص
ولــدنــوراحمــدیعشــاحمدم

حیـت صال رئـیسامضـاءدار
ــرکتدراداره ــاونشـ ومعـ

ــزی ــتمرک ــراهثب ــتف والی
 .ثبتشد

خصوصیاتمحفرم)محمدربانی(
تابعیتافغان،مرکزاصلی مفشبث:

 سال ، 1199تأسیسوالیتفراه
ــرمایه ــداییس (144444)ابف
حقوقیپنجصدهزار شکل ، افغانی

صادراتوانارادی،فعالیتعمده
ــیس ــاز،رئ ــالممج وارداتاق

شخصمحمدربانیولدحاجیمحمد
خـودشامضـاءدارایصالحیت
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ثبتمرکزی والیتفـراهدراداره
 . ثبتگردید

ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
)یوسفعار نـورزی(لمیفـد:
اصلیوالیـت مرکز تابعیتافغان

ابفـــداییفـــراه،ســـرمایه
افغـانییکمیلیون(1444444)
فعالیتعمـده1199تأسیسلسا

مجـاز اقـالم صادراتوواردات
 عار  محمد شرکت ولـدرئیس

یوسـف معـاونشـرکتمحمد
محمدآصفولدمحمدیوسـف

رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
ثبـتمرکـزی اداره شرکتدر

 .ثبتشدوالیتفراه
خصوصیاتمحفرم)محمدصادق(

افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سالا تأسـیسصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
افغـانی،پنجصدهزار(144444)

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمعمدهصـادراتو

 صـادقمجاز محمد ولـدرئیس
شخصدارایصالحیتعبدالخالق
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

 . ثبتگردیدوالیتفراه
ـ ا(خصوصیاتمحفرم)جـانآق
افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
(144444) ،پنجصدهزار افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمصـادراتوعمده
رئـیسمجاز آقـا، ولـدجـان
شـخصدارایحاجیاخفرمحمد

خـودشدرادارهامضاءصالحیت
ثبـتیـتفـراهوالثبتمرکزی

 .گردید
خصوصــیاتمحفــرم)وحیــد(
ــان ــتافغ ــاجرانارادی:تابعی ،ت

تأسیس،سالمرکزاصلیوالیتفراه
ابفــــداییســــرمایه1199

،پنجصدهزار(144444) افغانی
شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
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وارداتاقـالمصـادراتوعمده
رئیسوحیدولـدملفـان ، مجاز

امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتدرادارهثبتمرکزیخودش
 . ثبتگردیدفراه

ــرم)ناصــر( خصوصــیاتمحف
افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
(144444) ،پنجصدهزار افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمصـادراتوعمده

رئیس ، ناصرولـدحـاجیمجاز
شخصدارایصـالحیتجانگل

خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء
 . ثبتگردیدوالیتفراه

الـدین( تاج ( خصوصیاتمحفرم
افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
افغـانی،پنجصدهزار(144444)

عمده،فعالیتشکلحقوقیانارادی

اقالممجـاز،وارداتصادراتو
ـولدرئیستاجالدین زهمیـرحم

امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 . ثبتگردیدفراه
ترانسـپورتی شرکت خصوصیات
باربریبینالمللی)سفارهسیسفان(
اصـلی مرکز تابعیتافغان لمیفد:

ابفـداییوالیتفـراه،سـرمایه
افغـانییکمیلیون(1444444)
فعالیتعمده،1199تأسیسالس

وارداتاقـالممجـازصادراتو
شرا الدینولـد رئیسشرکت
عبدالمجیدمعاونشرکتاویسولد

احمد صالحیتشیر امضـاءدار
رئیسومعاونشرکتدرادارهثبت

 .ثبتشدوالیتفراهمرکزی
مفشبث محمدوزیر( خصوصیات)
ساخفمانی )خدمات بنام : انارادی

سازیحکـیموزیـری(:وسرک
تابعیتافغان،مرکزاصلیوالیـت

سـرمایه1199تأسیسفراه،سال
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پنجصـدهزار(144444)ابفدایی
 شکلحقوقیاناـرادی،افغانی،

فعالیتعمدهساخفمانیاعمارمنازل
حاجیکمالرئیسمحمدوزیرولد

امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 . ردیدثبتگفراه
خصوصیاتمحفرم)سیدنعمتا (

افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
افغـانی،پنجصدهزار(144444)

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
ــده ــادراتوعمـ وارداتصـ

اقالممجاز،رئیسسیدنعمـتا 
محمـد سید شـخصدارایولد

خـودشدرادارهامضاءتصالحی
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

 .گردید
خصوصیاتمحفرم)نبـیجـان(

افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
،پنجصدهزار(144444) افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
ــده ــادراتوعمـ وارداتصـ

رئیس ، مجاز نبیجانولـداقالم
ا  شخصدارایصـالحیتامان
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

 .ثبتگردیدوالیتفراه
خصوصیاتمحفرم)عبدالسـالم(

افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
،پنجصدهزار(144444) افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
صادراتووارداتاقالممجازعمده
ولدمحمدنعـیمعبدالسالمرئیس

امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 .ثبتگردیدفراه
خصوصیاتمحفرم)علیاحمـد(

افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه
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ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
،ارپنجصدهز(144444) افغانی

رادی،فعالیتعمدهشکلحقوقیان
وارداتاقـالممجـازصادراتو

حمـدگـلاعلیاحمدولدرئیس
امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 . ثبتگردیدفراه
(خصوصیاتمحفرم)احمدضـیاء

افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
،پنجصدهزار(144444) افغانی

،فعالیتعمدهشکلحقوقیانارادی
ــدمات ــفیکیولخ ــیس،ژس رئ

شخصمحمدداودولداحمدضیاء
خـودشامضـاءدارایصالحیت

ثبتمرکزی والیتفـراهدراداره
 . ثبتگردید

تجـارتی ( شـرکت خصوصیات
مرکز،تابعیتافغان:قاشیرزاد(آشیر

،سرمایهاصلیوال ابفدایییتفراه

افغـانییکمیلیون(1444444)
یتعمدهفعال،1199تأسیسسال

انجینری ساخفمانیو رئـیسامور
ولدامیـرجـانکتشیرآقاشر

معاونشـرکتنقیـبا ولـد
 صالحیتعبدالغاار امضـاءدار

ثبتادارهرئیسومعاونشرکتدر
 .شدوالیتفراهثبتمرکزی

محفرم)عالوالـدین(خصوصیات
:تابعیــتافغــان،تــاجرانارادی

سـال ، والیتفـراه مرکزاصلی
ابفـداییسـرمایه،1199تأسیس
،پنجصدهزار(144444) افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمعمدهصـادراتو

 عالوالـدینمجاز ولـدرئـیس
شخصدارایصالحیتعبدالقدوس
ثبتمرکزیخودشدرادارهامضاء

 . ثبتگردیدوالیتفراه
)محمـدداود (خصوصیاتمحفرم

مرکزتاجرانارادی افغان، تابعیت :
سال ، ،تأسیساصلیوالیتفراه
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ابفــــداییســــرمایه1199
،پنجصدهزار(144444) افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
ــده ــادراتوعمـ وارداتصـ

ولداقالممجاز،رئیسمحمدداود
شخصدارایصالحیتاحمدفضل
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

  .ثبتگردیدوالیتفراه
خصوصــیاتمحفــرم)فیصــل(

افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
،پنجصدهزار(144444) افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
قالممجازعمدهصادراتووارداتا
شخصرئیسفیصلولداحسانا 

خـودشامضـاءدارایصالحیت
ثبتمرکزی والیتفـراهدراداره

 . ثبتگردید
)امـینا ( خصوصیاتمحفـرم
مرکز افغان، تابعیت تاجرانارادی:

تأسـیس،سـالاصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
(144444) ،افغانیپنجصدهزار

دی،فعالیـتشکلحقوقیاناـرا
ــادراتو ــدهصـ وارداتعمـ

)امینا (ولـدرئیساقالممجاز
(شخصدارایصالحیت)نعمتا 
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

 . ثبتگردیدوالیتفراه
نـادر )محمد محفرم (خصوصیات

،مفشبثانارادی تابعیتافغـان :
اصلیوالیتفـراه،سـالمرکز
ییابفـداسـرمایه،1199تأسیس
(4444444) میلیون ،افغانیدو

ی،فعالیـتشکلحقوقیاناـراد
رئـیس خـدماتصـحی، عمده

نادر خانولدمحمد شخصباران
خودشدرامضاءدارایصالحیت
ثبتوالیتفراهادارهثبتمرکزی

 . گردید
خصوصیاتمحفرم)محمدنعـیم(

افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه
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ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
(144444) ،پنجصدهزار افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
ــده ــادراتوعمـ وارداتصـ

اقالممجاز،رئیسمحمدنعیمولد
شخصدارایصالحیتعبدالوکیل
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

 . ثبتگردیدوالیتفراه
خصوصیاتمحفرم)حسامالدین(

افغانتاجراناراد تابعیت مرکزی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
،پنجصدهزار(144444) افغانی

لیتعمده،فعاشکلحقوقیانارادی
جـازوارداتاقـالممصادراتو

الدینولدغوثالدین رئیسحسام
امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 . ثبتگردیدفراه
) نعیم محمد ( خصوصیاتمحفرم

:تابعیتافغان،مرکزانارادیتاجر
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
(144444) ،پنجصدهزار افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
اقـالموارداتصـادراتوعمده
رئیسمجاز ولـدمحمـدنعـیم،

شخصدارایصـالحیتعبدالغنی
شدرادارهثبتمرکزیخودامضاء

 . ثبتگردیدوالیتفراه
خصوصیاتشرکتتجارتی)فرهاد
تابعیت لمیفد: الدینخپلواک( عین

مرکزاصلیوالیتفـراه،،افغان
 یک(1444444)ابفداییسرمایه
،1199تأسیسسال،افغانیمیلیون

توارداصـادراتوفعالیتعمده
مجاز اقالم فرهاد، رئیسشرکت

حمدانورمعـاونشـرکتمولد
ــده ــدپاین ــدینول ــینال ع

رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
 ثبـتمرکـزیادارشرکتدر ه
 .ثبتشدوالیتفراه

خصوصیاتمحفرم)دینمحمـد(
افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
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،سال تأسـیساصلیوالیتفراه
ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ

،پنجصدهزار(144444) افغانی
کلحقوقیاناـرادی،فعالیـتش

عمدهخدماتزراعفی،رئـیس)دین
شخصدارایولدعبدالصمدمحمد

خـودشدرادارهامضاءصالحیت
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

 .گردید
ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
)سهیلنورزی(لمیفـد:تابعیـت

مرکزاصلیوالیتفـراه،،افغان
 یک(1444444)ابفداییسرمایه
1199تأسیسسال،فغانیامیلیون

وارداتفعالیتعمدهصـادراتو
رئــیسشــرکت،اقـالممجــاز

 معـاونآگل ولدخانمحمـد قا
شرکترحمتا ولدجمعهخان

حیـت صال رئـیسامضـاءدار
 در شـرکت ثبـتادارهومعاون

ــزی ــراهمرک ــتف ــتوالی ثب
 .گردید

ــی ــرکتزراعف ــیاتش خصوص
ـومالداریعناب ت(لمیفـد:تابعی

مرکزاصلیوالیتفـراه،،افغان
 یک(1444444)ابفداییسرمایه
،1199تأسیسسال،افغانیمیلیون
یتعمدهخدماتزراعفیرئیسفعال

خانشرکت ا ولدجمعه امـین
نصیراحمدولدعلیمعاونشرکت

حیتاحمد صال رئیسامضاءدار
 در شـرکت ثبـتادارهومعاون

 .ثبتشدوالیتفراهمرکزی
ا خدمات شرکت نجینـریتشبث

ساخفمانیوسرکسازیکرامـت
(11741جواز)دارندهنمبر:عمری

طییکقطعهعریضـهوتصـویب
عنوانیاینریاستخواهـانتغیـر

کهمحفرمکرامـت.سهامشدهاند
 عبـدالظاهر تشـبثرئـیسولد

سهمخـویشرابـاالیفیصد41
اد محمد حـاجییسرمحفرم ولد

رسـانیدهکـهعبدالسفاربهفروش
بهحیث جدیـدسـهمدارنامبرده
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تغیـراتدر.گردیدتعیینشرکت
ثبتوالیتفراهادارهثبتمرکزی

 .گردیدهاست
) مسـعود ( خصوصیاتمحفـرم

افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
،پنجصدهزار(144444) افغانی

ـ رادی،فعالیـتشکلحقوقیانا
وارداتاقـالمصـادراتوعمده
مسعودولدعبدالحبیب،رئیسمجاز

امضـاءشخصدارایصـالحیت
والیتخودشدرادارهثبتمرکزی

 . ثبتگردیدفراه
محمداد ( یسرخصوصیاتمحفرم

افغاننارادیتاجرا تابعیت مرکز: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
(144444) ،پنجصدهزار افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمصـادراتودهعم
ریسمجاز اد، ولـدیـسرمحمد

شـخصدارایحاجیعبدالسـفار
خـودشدرادارهامضاءصالحیت
ثبـتوالیـتفـراهثبتمرکزی

 .گردید
ــارتی ــرکتتج ــیاتش خصوص
)رسولمحمود(لمیفـد:تابعیـت

یتفـراه،مرکزاصلیوال،افغان
 یک(1444444)ابفداییسرمایه
1199تأسیسسال،افغانیمیلیون

وارداتفعالیتعمدهصـادراتو
رئیسشرکتمحموداقالممجاز

معـاونشـرکتآگـلولد قـا
غالمرسولولدغـالمحضـرت

رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
 ثبـتمرکـزیادارهشرکتدر
 .ثبتشدوالیتفراه

حفــرم)صــدام(خصوصــیاتم
افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
،پنجصدهزار(144444) افغانی

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
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ــده ــادراتوعمـ وارداتصـ
ولـدجاز،رئیسصـداماقالمم
ا  صـالحیتعبد شخصدارای
یخودشدرادارهثبتمرکزامضاء

 . ثبتگردیدوالیتفراه
عبدالوحیـد( ( خصوصیاتمحفرم

افغان تابعیت مرکزتاجرانارادی: ،
،سال تأسـیساصلیوالیتفراه

ــرمایه،1199 ــداییسـ ابفـ
افغانی،پنجصدهزار(144444)

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
وارداتاقـالمصـادراتوعمده

ولـد رئـیسعبدالوحیـد مجاز،
دارایصالحیتشخصعبدالرحیم
خودشدرادارهثبتمرکزیامضاء

 .ثبتگردیدوالیتفراه
خصوصیاتمحفـرمممفـازولـد

تاجرانارادی:تابعیـتحاجی وکیل
مرکزاصلیوالیتغزنی،افغانسفان

144444ســـرمایهابفـــدایی
 ،افغانیپنجصدهزار تأسـیسسال

اناـرادیشکلحقـوقی،1041

وارداتفعالیتعمدهصـادراتو
 مجازاقالم ولدحاجیرئی، سممفاز

رئیسدرامضاءوکیلصالحیتدار
 والیتغزنـیثبتمرکزیاداره

  .ثبتگردید
بــهاســاسدرخواســفیمحفــرم

الدین( الدین(ولد)شهاب )جمال
جوازنامـه:تاجرانارادی دارنـده

ــری(وتشخ47114) ــیهنمب ص
ترک9444019074) خواهان )

که.پیشهولغوجوازخویششدهاند
والیتغزنـیرادارهثبتمرکزید

 .لغوثبتگردیدهاست
اساسدرخواسـفیوتصـویب به

ومکفـوب44/14/1044مؤرخ
مــــؤرخ(141شــــماره)

مدیریتعمـومی44/11/1001
ریاستم وگزارشدهی حفـرمپالن
سـسؤتعلیموتربیهوالیتغزنیم

ابفدا )مکفبخصوصـی یـهئنهاد
جوازنامه دارنده پرورش( خصوصی

بهریاسـت (D-80864) شماره
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ــد ــرممحمــدیاســینفرزن محف
غالمحسنخواهانترکپیشهولغو
جوازسرمایهگزاریخویششـده

ثبـتمرکـزی.اند اداره در که
 .لغوثبتگردیدوالیتغزنی

عبـدالهادی محفـرم خصوصیات
ولدقاریعبدالافاحتـاجرانارادی:

زاصلیوالیتمرک،تابعیتافغانسفان
ـ،غزنی ابف 144444داییسرمایه

 ،افغانیپنجصدهزار تأسـیسسال
اناـرادیشکلحقـوقی،1041

وارداتفعالیتعمدهصـادراتو
دیولـدرئیسعبدالها،مجازاقالم

دار صـالحیت عبـدالافاح قاری
رئیسدرمدیریتعمومیثبتامضاء

  .جوازهاغزنیثبتشد
بهاساستصویبشرکای)شـرکت
خراسان( عیار لوژسفیکی :خدمات

)دار شماره جوازنامه (09111نده
تحتریاستمحفرممحبا ولد
عبدالجلیلومعاونیتفهیما ولد
الفخانواحمدفوادولدنجیبا 

سهمدارعارضوخواهـانتـرک
اند خویششده جواز لغو و .پیشه

ثبتمرکزی اداره در والیـتکه
 .لغوثبتگردیدغزنی

شـرکتیبهاساستصویبشرکا
ـییامیدغزنهلمتجارت دارنـده:دف

( شماره (تحـت14491جوازنامه
حسـیبا ولـد ریاستمحفرم
حایظا ومعاونیتمحمـدداود
ولدغالمحیدرعارضوخواهـان
ترکپیشهولغوجوازخویششده

ثبـتمرکـزی.اند اداره در که
.لغوثبتگردیدوالیتغزنی

)ساخفمانیوسرکسـازیتشبث
نــدهجــوازنمبــردار:الاــت(

(طییکقطعهعریضهو14101)
تصویبخواهانتغیراتذیلشـده

شریفولـداست. )محمد محفرم
رئـیستشـبثاز آصف( محمد

(فیصدسهم74)ریاستاسفعااءو
( معادل که را (744444خویش

افغانیمیشود.باالیهاتصدهزار
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ــد ــوادول ــدج ــرم)احم محف
نمبـر تذکره دارنده عزیزالرحمن(

(04404-4147-1044)
باروشرسانیدهکهنامبردهبحیـث
شریف محمد ومحفرم رئیسجدید
ولدمحمدآصفرئیسقبلیتشبث

( بحیـثفیصد14با سهم فیصد )
 .معاونشرکتفعالیتمینماید

همچنانتغیرشکلحقوقیجوازاز
اسـم شراکتوتغیـر انارادیبه
شرکتاز)سـاخفمانیوسـرک

جدید)شرکتسازیالات(بهاسم
ساخفمانیوسرکسـازیجـواد
الات(تغیرنمودهاست.کهتغیرات
مدیریتثبتجـوازهـا فوقدر

 .والیتغزنیثبتگردید
شـرکتیبهاساستصویبشرکا

ساخفمانیوسرکسازیسـلطان
دارنـدهجوازنامـهشـماره:شهر
محفـرم71111) ریاست (تحت

فرحتا ولدلطفا ومعاونیت
 ولدلطفا عـارضونظیفا

خواهانترکپیشهولغـوجـواز
اند ثبت.خویششده اداره در که

 مرکزی ثبـتوالیتغزنی لغـو
 .گردید

گـل محمـد محفرم خصوصیات
تاجرانارادی:تابعیت امان ولدمحمد
غزنی والیت مرکزاصلی افغانسفان

ــدایی ــرمایهابف (144444)س
 ،افغانیپنجصدهزار تأسـیسسال

اناـرادیکلحقـوقیش،1041
وارداتفعالیتعمدهصـادراتو

رئیسمحمدگلولـداقالمومجاز
دار صالحیت امان امضـاءمحمد

والیترئیسدرادارهثبتمرکزی
  .غزنیثبتشد

اساسدرخواسـفیوتصـویب به
تشبث)شرکتاسفخراجوپروسس
دارنده اورانوسغزنه( معدنی مواد

ــر) ــوازنمب ــر14141ج (نمب
(9414109070صـــیه)یتشخ
(خواهانتغیر1199)تأسیسسال

از خـویش شرکت سکفورفعالیت
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)اسفخراجمعادن(بهسکفورسکفور
)تجارتی(بهاسم)اورانـوسجدید

غزنهلمیفد(رانمودهاسـت.کـه
ثبتمرکزی اداره تغیراتفوقدر

 .بهثبترسیدهاستوالیتغزنی
خصوصیاتمحفرمسیفالدینولد

ــا ــوکت ــتجرانارادی:مل تابعی
مرکزاصلیوالیتغزنی،افغانسفان

(144444)ســرمایهابفــدایی
 ،افغانیپنجصدهزار تأسـیسسال

اناـرادیشکلحقـوقی،1041
وارداتفعالیتعمدهصـادراتو

مجازاقالم ولد، رئیسسیفالدین
دار صالحیت رئیسامضاءملوک
غزنیوالیتدرمدیریتثبتمرکزی

  .ثبتشد
اسا ستصویبشرکای)شرکتبه

دارنده غزنوی( حامد فواد تجارتی
(قرارمکفوب01411جوازنمبر)
ــماره) ــؤرخ(0411شـ مـ

ریاستعمومیثبت4/14/1001
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

والیت از وتجارت صنعت وزارت
کابلبهوالیتغزنیتغییراحصائیه
در فـوق تغیرات است.که نموده

ثبتغزنیوالیتادارهثبتمرکزی
 .گردید

خصوصــیاتشــرکتخــدمات
رحمفی: جاللزی تیتابعلوژسفیکی

مرکزاصلیوالیـتغزنـی،افغان
ابفـدایی) دو(4444444سرمایه

،1041تأسیسسال،افغانیمیلیون
 حقوقی لیتوالمسئودمحدوشکل
 لوژسـفیکیفعالیتعمده خدمات

ولـد ا  رحمـت شرکت رئیس
حاجیاسدا ومعاونیـتمحفـرم

بدالشکورولـدمعـراجالـدینع
 صالحیت امضـاءاشخاصدارای

خودشدرمدیریتعمـومیثبـت
 .جوازهاوالیتغزنیثبتگردید

بهاساسدرخواستشرکتتجارتی
بـه:سیدنجمالدینصابریلمیفد

ولـد الـدین نجـم ریاستسید
وفیصد74سیدمحمدصابرباسهم
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معاونیتمحفرمسیداعظـمولـد
اکر محمد سید سهم با فیصد14م

ــدایی ــرمایهابف ــهدارایس ک
افغـانییکمیلیون(1444444)

مرکـز،اقالممجازشکلحقوقی
اصلیشهرشبرغانوالیتجوزجان
درمدیریتثبتوجوازدهیوالیت

 .جوزجانبهثبترسانیدهاست
بهاساسدرخواستشرکتتجارتی

بـه:نعمتا حاجیزادهلمیفـد
لداسدا باسهمریاستنعمتا و

ومعاونیتمحیبا ولدفیصد14
سهم دارایفیصد14اسدا با که
ابفدایی یک(1444444)سرمایه

شکلحقوقی)اقالم،لیونافغانییم
مجاز(مرکزاصلیشهرشـبرغان
والیتجوزجاندرمدیریتثبـت
وجوازدهیوالیتجوزجانبهثبت

 .رسانیدهاست
اتخصوصــیاتشــرکتخــدم
بیـک ارسـالن آلپ :لوژسفیکی

مرکزاصـلیشـهر،عیتافغانتاب

سـال جوزجـان والیت شبرغان
ســرمایه،11/1/1044تأســیس

افغـانییکمیلیون(1444444)
عمده ،فعالیت رئـیسلوژسفیکی

احمدفریدفرزندعبدالعزیزباسهم
معافیصد14 ونبازمحمدفرزندو

امضاءصالحیتخالمحمددارای
تثبتجوازدهییدرمدیرخودشان

 .والیتجوزجانثبتگردید
شرکتسـاخفمانیوسرکسـازی

سـال،تبعهافغان:جوزجانباسفان
ابفـدایی،سـرمایه1197تأسیس

افغـانی،یکمیلیون1444444
شکلحقوقیشرکتلمیفد،فعالیت
ساخفمانیوسرکسازیوتولیدمواد
ساخفمانی،رئیسحاـیظا ولـد

معـاونفیصد14ارایعبدالسفارد
ــوردارای ــدعاش ــدالقیومول عب

،کهنامبردههاخواهـانفیصد14
مدیریت به را شرکتجدید ایجاد
ثبتوجوازدهیوالیتبلخبهثبت

 . رسانیدهاست



 جريده يرسم
 

474
 

 

 

 

 

 

(1041)نمبرسېپرلهپ 40/1/1000  

خصوصیاتشرکتخدماتمالیاتی
ــه ــبتبع ــورتیسرمحاس ومش

مرکزاصـلیوالیـت،افغانسفان
 سـال ،1044تأسـیسجوزجان

اب یک(1444444)یفدایسرمایه
وارداتوصـادراتیم افغانی لیون

اقالممجازفعالیتعمدهخـدمات
یومشورتیشـکلحقـوقیمالیات

المس وؤمحدود شرکترئیسلیت
با عبدالصبورولدعبدالغاور محفرم

 رئیسشـرکتوفیصد74سهم
محفرماحسانا ولدمحمدعمـر

سهم معاونشـرکتفیصد14با
رمدیریتعمـومیومعاوندرئیس

ثبتجوازهایوالیتجوزجانثبت
 .گردید

کـاری خصوصیاتشرکتمعدن
تبعهافغانسفانی:مصطایفیصلرجب

سکونتاصلیوالیتجوزجـان،
ابفدایی،سرمایه1044تأسیسسال
افغـانییکمیلیون(1444444)

لمیفد،فعالیتشکلحقوقیشرکت

ری وسن ،هرنوعتولیدجغل
تزینالدینولدرجبرئیسشرک
بهمعاونیـتسهمفیصد74دارای

شیرمحمدولدزیـنالـدیندارای
،کهنـامبردههـاسهمفیصد14

خواهانایجادشـرکتجدیـددر
 جـوازدهی ثبتو والیـتاداره

 .جوزجانبهثبترسانیدهاست
 اخفصاصـی اورتوپیـدیشااخانه

ــر ــزمنی ــزی:مرک ــدعزی احم
اصــلیوالیــتجوزجــان،

(4974077)ابفـدایییهسرما
صــدوهافادوهزاردومیلیــوننــه

 سالافغانی،چهارصدوهافادوهات
حقـوقی،1044تأسیس شـکل

اخفصاصـی شااخانه لمیفد،فعالیت
اورتوپیدی)منیـراحمـدفرزنـد

رئیسوفیصد14عزیزاحمد(باسهم
ــیم ــرم)فه ــدمحف ــدفرزن احم
معاونفیصد14عزیزاحمد(باسهم

رییسومعاونامضاءصالحیتدار
ثبـت مدیریتعمومی شرکتدر
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جوازهایوالیتجوزجـانثبـت
 .گردید

خصوصیاتمفشبثانارادینـیال
بنتعبدالمجید تحتصادقاوغله
یوینامفابریکهتولیدمـوادغـذا

محصوالتسویابینغزلکیهـان:
مرکزاصلیوالیت ، افغانسفان تبعه

،فاریاب ،1197تأسـیسسـال
144444ابفـــداییســـرمایه
 حقوقیپنجصدهزار شکل ، افغانی
تولیدیفعالیتهرنوعارایهانارادی
رئیسهنیالبنتعبدالمجیدسویابین
،رئـیسسـهمفیصد144دارای

ادارهدرامضـاءدارایصالحیت
ثبتوجوازدهیوالیتبلخبهثبت

 .رسیدهاست
و خصوصیاتشرکتسـاخفمانی

تابعیـتاتااقپـامیر:سرکسازی
،اصلیوالیتسـرپلمرکز،نافغا

 یک(1444444)ابفداییسرمایه
،1199تأسیسسال افغانیمیلیون

ــده ــتعم ســاخفمانیفعالی

محفرموسرکسازی، شرکت رئیس
فرزندمحمداعظمباسهمفیضا 
فرزنـدفیصدومحفرمنورا 14

معــاون14بــاســهمعبیــدا 
رئیسومعاونامضاءدارصالحیت
دیریتثبتوجوازدهیشرکتدرم

ثبترسـانیده به والیتجوزجان
 .است

بهاساسدرخواستشرکتتجارتی
بهریاست:محمدکبیرعطائیلمیفد

سهم با عبدالسالم ولد کبیر محمد
مدومعاونیتمحفرممحفیصد94

سـهم بـا عبدالسالم ولد حسین
ابفداییفیصد14 دارایسرمایه که

لیـونافغـانییمیک1444444
مرکزشک ) مجاز اقالم لحقوقی)

در جوزجـان والیت مرکز اصلی
دهیوالیـت مدیریتثبتوجواز
ــانیده ــترس ــهثب ــانب جوزج

 .است
کـاری خصوصیاتشرکتمعدن

مرکزاصلیوالیت:سیدامینسادات
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ــرمایه ــانس ــداییجوزج ابف
میلیون(1444444) افغانی،یک

 شکل47/14/1199تأسیسسال
الیتعمدهحقوقیمعدنکاری،،فع

رئـیسشـرکت ری گچ تولید
محفرمسیدامینفرزندمحمدعثمان
معـــاونشـــرکتمحفـــرم
غالممحیالدینفرزندعبـدالقادر

رئیسومعاونامضاءصالحیتدار
ثبـتممدیریتعمودرشرکت ی

وجوازهایوالیتجوزجانبهثبت
  .رسید

خصوصــیاتشــرکتخــدمات
صدیقی ذکرا  عیتتاب:لوژسفیکی

والیتسـرپل،فغانا اصلی مرکز
سرمایه41/1/1044تأسیسسال

ــدایی ــک1444444)ابفـ یـ
ــانیمیلیون ــت،(افغ ــدهفعالی عم

، ذکرا لوژسفیکی شرکت رئیس
معـاونشـرکت اسدا و فرزند
قدرتا فرزنداسـدا دارایـی

ــالحیت ــاءص ــانامض خودش

تثبتجوازدهیوالیـتیدرمدیر
 .جوزجانثبتگردید

اساسدرخواستشرکتتجارتیبه
لمیفد گروه ریاسـت:شاهی بـه

سـهم با شاهمردانقل ولد روزیقل
ومعاونیتحضرتقـلفیصد14

فیصد14ولدشاهمرادانقلباسهم
ــدایی ــرمایهابف ــهدارایس ک

لیونافغـانییمیک(1444444)
مرکز ) مجاز اقالم شکلحقوقی)
اصلیمارکیتمیرزاالوغبیکشهر

مدیریتثبتوجـوازشبرغان در
دهیوالیتجوزجـانبـهثبـت

 .رسانیدهاست
بهاساسدرخواستشرکتتجارتی

یفـد:یوسفمحمدیسـاداتلم
محفرماحمدشاهعثمـانیفرزنـد

شرکتومحفـرمرئیسسیدعثمان
ســیدالغبیــکعثمــانیفرزنــد
قریـه باشـنده عثمانی شاه احمد
کوکگنبدوالیتجوجانمعـاون

ارایسرمایهابفـداییشرکتکهد
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(1444444)مبلغ لیـونیمیک
تجـارتی(،افغانی شکلحقوقی)

مرکزاصلیوفعلیوالیتجوزجان
ومعاونشرکترئیسدارصالحیت

درمدیریتثبتوجوازدهیوالیت
.جوزجانبهثبترسید

ــرادی: ــادانا ــیاتنه خصوص
حضرالدینامیریفرزندامرالـدین

نها:مفشبثانارادی د)خدماتاسم
جوزجان رفاه تی سی تابعیت(،آی

شـبرغانافغان، شهر اصلی مرکز
ابفـداییوالیتجوزجان،سـرمایه

افغانیپنجصــدهزار(144444)
 1/4/1044تأسیسسال شـکل،

حقوقیانارادی،فعالیتتکنالوژیو
امضـاءمعلوماتی،صـالحیتدار

شدرمدیریتثبتجوازدهیخود
  .والیتجوزجانثبتگردید

حفرم)نصرتا (رئیسومحفرمم
)عبدالبشیر(معاونتشبث)شرکت
سبحان مصطای خدماتلوژسفیکی

دارنـدهجـوازنمبـر:جان(جوز

صـــیهی(نمبـــرتشخ01117)
تأسـیس(سال9440411911)
(طیدرخواسفیوسهقطعه1191)

4/4/1044مؤرختصویبعارض
وخواهشترکپیشه)لغوجواز(

رانمودهاستشجوازتجارتیخوی
مدیریتثبتجوازدهیوالیتدر

ــو ــانلغـ ــتجوزجـ ثبـ
 .گردید

محفرم)عبدالقدیر(رئیسومحفرم
)عبدالبشیر(معاونتشبث)شرکت
ســاخفمانیوسرکســازیاحمــد
فردوسجوزجانی(دارنـدهجـواز

( تشخ01111نمبر نمبر صـیهی(
تأسیس(وسال9440411449)
ه(طیدرخواسفیوسهقطع1191)

ع خواهشتـرکتصویب ارضو
جـوازتجـارتی(پیشه)لغوجواز

استخویش نموده مدیریت.را به
ــی ــوازده ــتج ــومیثب عم

ــو ــانلغ ــتجوزج ــتوالی ثب
 .گردید
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بهاساسدرخواستشرکتتجارتی
بهریاستمحفرم:طیبطاهرلمیفد

سهم با عبدالحمید ولد عبدالمجید
ــرم74 فیصــدومعاونیــتمحف

ولدعبدالحیبـاسـهمنجیبا 
ابفدایی14 دارایسرمایه که فیصد
لیونافغـانییمیک(1444444)

مرکز ) مجاز اقالم شکلحقوقی)
اصلیشهرشبرغانوالیتجوزجان

دهـیدرمدیریتثبـتوجـواز
ـ ثبـترس یدهوالیتجوزجانبه

 .است
خصوصیاتشـرکتترانزیفـیو

:روانشمالآقینهلمفیدبارچاالنیکا
بعیتکشورافغانسفانمرکزاصلیتا

شهرشبرغانوالیتجوزجان،سال
ابفـدای1044تأسیس یسـرمایه

(1444444) میلیون ،افغانییک
رئیسمحـبا ،فعالیتترانزیفی
وبـهسـهمفیصد91ولدپنجی

معاونیتمحمداکبرولدغالمسرور
فیصـد،شـخصدارای1باسهم

ادارهامضاءصالحیت در خودشان
ثبتجوازدهیوالیتجوزجانبـه

 .ثبترسیدهاست
بهاساسدرخواستشرکتتجارتی

نظربهریاست:سلیمانمصورلمیفد
محمدولدنیکمحمدبـاسـهم

ولد14 معاونیتنورالدین و فیصد
فیصـدکـه14نورمحمدباسهم

ابفدایی 1444444دارایسرمایه
شکلحقـوقی،لیونافغانییمیک

اقالممجاز مرکزاصلیشـهر) )
شبرغانوالیتجوزجاندرمدیریت
ــت ــیوالی ــوازده ــتوج ثب

 .جوزجانبهثبترسانیدهاست
بهاساسدرخواستشرکتتجارتی

بهریاست:کاروانشمالآقینهلمیفد
محمدشاکرتالشولدحیتباسهم

فیصدومعاونیتمحبا ولد14
سهم دارای14پنجیبا فیصدکه
یـک1444444داییسرمایهابف

شکلحقوقی)اقالم،لیونافغانییم
مجاز(مرکزاصلیمارکیتتجارتی
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عطائیشهرشبرغانوالیتجوزجان
بودهدرمدیریتثبتوجوازدهـی
ثبترسـانیده به والیتجوزجان

 .است
تشبث)مکفبخصوصـیطلـوع

نمبـر:معرفت( جـواز دارنـده
(طییکقطعهعریضهو01997)

انیاینریاستخواهانتصویبعنو
محفـرم اندکـه رئیسشده تغیر
)عبدالقــدوسولــدعبــدالعزیز(

ــر ــذکرهنمبـ ــدهتـ دارنـ
(49414-4744-1199)

رئیستشبثازریاستاسـفعااءو
افغـانییکمیلیون(1444444)

خویش فرزینسهم ( محفرمه به را
بنتسیفالدین(دارنـدهتـذکره

( (1044-4141-11101نمبر
 بحیثبه نامبرده که فروشرسانید

گردیداینتغیراتتعیینرئیسجدید
بهمدیریتثبتوجوازدهیوالیت

 .جوزجانبهثبترسانیدهاست

شـرکت اسـاسدرخواسـفی به
وتول سـاخفمانیساخفمانی مواد ید
قربان مرکز:عبدا  تابعیتافغان،

اصلیوالیتجوزجـان،سـرمایه
میلیو1144444ابفدایی ویک ن

 پنجصدهزار ،سال تأسـیسافغانی
میفــد،شـکلحقـوقیل،1140

،رئیسفعالیتعمدهامورساخفمانی
شرکتعبدالرحیمولدقربان،معاون

 ولد عبدا  عبـدالرحیم،شرکت
 رئیسومعاونامضاءصالحیتدار

ثبـتمرکـزیش اداره رکتدر
    د.ثبتگردیوالیتجوزجان

واحـد معـدن اسفخراج شرکت
ــا ــرمایه:راتاالم ــداییس ابف

1444444 میلیون افغـانییک
1044تأسیسسال شکلحقوقی،

فعا لمیفـد عمـدهشرکت لیـت
شـرکت رئـیس معدن اسفخراج
محفرمشـکرا کریمـیفرزنـد

سهم با فیصدوبه14محمدظاهر
معاونیتمحفرمشاسعیدالکـوزی
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سـهم الکوزیبا فرزندگلسعید
14 امضـاءفیصدصـالحیتدار
یسومعاونشرکتدرمـدیریترئ

والیتجوزجانثبت ها ثبتجواز
  .گردید

بهاساسدرخواستشرکتتجارتی
بهریاستالغبیـ :مهفریلمیفد

سـهم عالمیولدعبدا عالمیبا
فیصدومعاونیتبابربی ولد14

فیصدکه14عبدا عالمیباسهم
ابفدایی 1444444دارایسرمایه

شکلحقـوقی،انیلیونافغیمیک
مجاز مرکزاصـلیشـهر)اقالم )

شبرغانوالیتجوزجانبـودهدر
دهیوالیـت مدیریتثبتوجواز

 .جوزجانبهثبترسانیدهاست
ــیات ــدخصوص )نثاراحمد(فرزن

تاجرانارادی ) تابعیت:)شیرمحمد
مرکزاصلیوالیتلغمـان ، افغان

 سـرمایه(1041)تأسـیسسال
ارپنجصـدهز(144444)ابفدایی

شکلحقوقیاناـرادی ،افغانی،

()لوژسفیکوخدماتفعالیتعمده
ولد)شیرمحمد( رئیس)نثاراحمد(

امضـاءشخصدارایصـالحیت
مریتصنعتوتجارتآخودشدر

 .والیتلغمانثبتگردید
دشرکتنوم:شرکتخصوصیاتد

کساخفمانیسـر:)حمادالکوزی
(سازیتجارتیاولوژسفیکیشرکت

)احســانا (سرئــیدشــرکت
د)عبدالودود(ځوید)میرواعـظ(
لمسیدزیږیدلوځایدلغمانوالیت
ــه ــار(قری ــوالی)الینګ ولس
)ورنټــا(دتــذکیرینمبــر

دتولد01114-4144-1044
دجواز،(تابعیتافغان1110)کل 
کاـلیدتاس 1044س سـرمایه،

افغانیمیلیونوی1444444ابفدایی
مریکایی(ا14444)چیمعادلهیی

دشرکتلرډا محمدمرسفیالکیږی
دزلمیځویدعبدالوکیلجاوید

لمسیدزیږیدلوځایلغمانوالیـت
دتذکیریمرکزولسوالیقریههرمل
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(1044-4144-01111)نمبر
 ( تابع1174دتولدکال تافغانی(
صالحیت مرسفیالاورئیسلرونکی

ۍچیدلغمانوالیـتدسـوداګر
 زونودثبتپهمریتدجواآاوصنایعو

 .مدیریتکیثبتشو
شــرکتخــدماتخصوصــیات

تابعیـتلوژسفیکیبهیرمالخیـل:
مرکزیاصلی،لغمانسـالافغان،

ســـرمایه1194،تأســـیس
و4744444ابفدایی میلیـون دو

شکلحقـوقیافغانی،هافصدهزار
فعالیتعمـدهخـدماتشراکت،
 محفرمیسشرکت،ئرلوژسفیکی،

ا مهفاب فرزند لـدینشمسالدین
محفرمعبادالرحمنمعاونشرکت،

مهفابالدیناشخاصدارای فرزند
 ـرامضاءصالحیت معـاونئ یس

شرکتدرثبتمرکزی،فعالیـت
مالکیـت و مشاغل تجارتی، های

بهاسـاسهایفکریثبتگردید.
لوژسفیکیتصویبشرکت)خدمات

ــل ــرمالخی ــربهی ــوازنمب (ج
 D-49430میخواهـــداســـم

خویش شــرکت )شرکترا از
خدماتلوژسفیکیبهیرمالخیـل(

ه)شرکتخدماتلوژسفیکیمفحدب
مریتآشرق(تغیردهدکهتغیراتدر

ثبت صنعتوتجارتوالیتلغمان
  .گردید

 خصوصیات نومدشرکت دشرکت
)علیوتوحیدزراعفـیشـرکت(

خانمحمدنیکبینرئیسدشرکت
قامحمدځویدمیرزامحمـدآد

ځایدلغمــانلمســیدزیږیــدلو
والیتولسـوالی)مرکـز(قریـه
)پشــیی(دتــذکیرینمبــر

(دتولد11414-4941-1044)
دجواز،(تابعیتافغان1114کال)
یدتاس ( سـرمایه1041سکال )

( میلیـون1444444ابفدایی (یو
،افغانی یـی) معادله (9444چی

امریکـاییډالـرکیـږینههزره
 ا (مرسـفیالدشرکت )صـات
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ــ ــوردعب ــوید)دالغا ځ
دزعبدالقد لمسی لوځایږیدېوس(

لغمانوالیتمرکزولسوالیقریـه
تــذکیرینمبــرشــمټید

(17141-4141-1041)
 ( تابع1174دتولدکال تافغانی(
صالحیت مرسفیالاورئیسلرونکی

والیتدسـوداګری لغمان د ېچی
 مریتدجوازونودثبتپهآاوصنایعو

 .مدیریتکیثبتشو
دشرکتنوم:تخصوصیاتدشرک
شـرکت)کلیم تولیـدی :(سیال

()عبدالطیفصالحیرئیسدشرکت
ــدالح (ځویدیظصــالحیاد)عب

)محمدصالح(لمسیدزیږیدلوځای
دننګرهاروالیتولسوالی)رودات
دتـذکیری )حصارشـاهی( قریه

(1044-4141-94474نمبر)
کال) تابعیتافغان1111دتولد )

سرمایه1041کل دجوازدتاسس
( میلیـون(1444444ابفدایی یو
یو(11144چیمعادلهیی).افغانی

امریکاییډالرکیږینځهپولسزره
دمرسفیالدشرکت ) ا  کلـیم (
طیفصـالحی(ځـویدل)عبدال
ږیـدلوځایېعبدالحایظ(لمسیدز)

ننګرهاروالیت)رودات(ولسوالی
دتـذکیری )حصارشـاهی( قریه

(1044-4041-11044نمبر)
( تابع1171دتولدکال تافغانی(
مرسفیالاورئیسلرونکیصالحیت

والیتدسـوداګری لغمان د ېچی
ــنایعو ــوآاوص ــتدجوازون مری

ــی ــدیریتک ــهم ــتپ دثب
 .ثبتشو

خصوصیات:دتشبثنوم)اقرابیت
رئیس:القرانخصوصیښوونځی(

فرزند)عبدالقـدوس()عبیدا (
تابعیتاجرانارادی مرکز: تافغان،

تأسـیسسال.اصلیوالیتلغمان
ــرمایه1041) ــدایی(سـ ابفـ
افغانی،هشفصدهزار(444444)

شکلحقوقیاناـرادی،فعالیـت
رئـیس ) تربیـه او )تعلیم عمده:
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)عبیدا (ولد)عبـدالقـدوس(
امضـاءشخصدارایصـالحیت

ــودشدر ــنعتآخ ــتص مری
ثبـت لغمـان والیـت وتجارت

 .گردید
شـرکتیهاساستصویتشرکاب
:(شرکتساخفمانیلمـرزاهـد)

 (D-27227) دارندهجوازنمبـر
تحتریاست)احمدضیا(فرزنـد

ق(ومعاونیـتمحفـرما)عبدالرز
 ( )نعمتا (فرزند)عزتا 

جـواز پیشـه( لغو)ترک خواهان
اند .خویشگردیده در مریتآکه

صنعتوتجارتوالیتلغمانلغـو
 .یدثبتگرد

دشرکتنوم:دشرکتخصوصیات
ناشمشادلوژسفیکیشرکت(ا)اری

د)رئیسدشرکت )ګلالرحمن(
علیاضغر(محمد ( اضغر(ځوید

دلغمانوالیتږیدلوځایېلمسیدز
ــار ــوالی)الینګ ــهولس (قری

ــر ــذکیرینمب ــی(دت )پړوای

(دتولد41111-1441-1199)
(تابعیتافغاندجواز1114)کال

(ســرمایه1041)کاال سیدتاســ
 (یومیلیـون1444444ابفدایی)
(14444چیمعادلهیـی).افغانی

امریکاییډالـرکیـږیدولسزره
دعبیدالـرحمنمرسفیالدشرکت

ګلالرحمنځویدمحمداضـغر
ږیدلوځایلغمانوالیـتېلمسیدز

پړوایی( ( قریه ولسوالی ) )الینګار
ــر ــذکیرینمبـــ دتـــ

(17444-4444-1044)
 ( تابع1170دتولدکال تافغانی(

مرسفیالاورئیسحیتلرونکیصال
والیتدسـوداګری لغمان د ېچی

 مریتدجوازونودثبتپهآاوصنایعو
 .مدیریتکیثبتشو
دشرکتنوم:دشرکتخصوصیات
ـ)نصیرعمرانلم دشـرکت:(دیف

)محمدنصیر(د)ابو(ځویدرئیس
)حضرتشاه(لمسیدزیږیدلوځای

الیتولسوالی)قرغهیی(دلغمانو
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ــه)فیروز ــذکیریآقری ــاد(دت ب
(1194-4444-41711نمبر)

تابعیتافغان1114)دتولدکال )
ـ (1041)کال سیدجـوازدتاس

ــدایی) ــرمایهابف (1444444س
افغانیچیمعادلـهیـیومیلیونی
سوه(14144) پنځه زره دولس

دشـرکت کیـږی ډالر امریکایی
ــفیال ــین(مرس ــدیاس د)محم

محمدنصیر(ځوید)ابو(لمسی)
ږیدلوځایوالیـت)لغمـان(ېدز

یی(قریه )فیـروزولسوالی)قرعه
ــاد ــر(ابـ ــذکیرینمبـ دتـ

(01014-4144-1194)
)دتولد تابعتافغان1171کال )

رسفیالاومرئیسلرونکیصالحیت
والیتدسـوداګری لغمان د ېچی

ــودآاوصــنایعو ــتدجوازون مری
تکــیثبــتثبـتپــهمـدیری

 .شو
دشرکتنومدشرکتخصوصیات:

تتجارتیعبدالرحمنسدیس)شرک

ــانی( ــرکت:ام ــیسدش رئ
عنا اع)د(یتا )  (ځـویدطا

لمسیدز ) امان ږیدلوځایې)محمد
دلغمانوالیتولسوالی)مرکـز(
قریه)ګمـین(دتـذکیرینمبـر

(دتولد40411-4141-1041)
تابعیتافغان1171کال) دجواز(
یدتاس سـرمایه1041)کال س )

( میلیـون1444444ابفدایی (یو
یـی) (11144افغانیچیمعادله

امریکـاییډالـریوولسزرهسل
(یسر)ادمرسفیالکیږیدشرکت

(ځوید)محمدامان(د)عطاا 
ږیدلوځایلغمانوالیـتېلمسیدز

() ګمـین ( قریه ولسوالی مرکز(
ــر ــذکیرینمبـــ دتـــ

(91111-4140-1044)
( تابع1171دتولدکال تافغانی(

مرسیفالاورئیسصاالحیتلرونکی
د والیتدسـوداګرچی ۍلغمان

 مریتدجوازونودثبتپهآاوصنایعو
 .مدیریتکیثبتشو
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دشرکتنومدشرکتخصوصیات:
تولیـدی) لغمـانی شیرزاد وحید

ــرکت ــرکت(دش ــیسش رئ
ا (ځـوید)وحیدا (د)نصر

ږیدلوځایدېمحمد(لمسیدز)لعل
لغمــانوالیــت)مرکــز(قریــه
)ســهصــده(دتــذکیرینمبــر

ــل11107141) ــدکا (دتول
دجـواز1174) تابعیتافغـان )

یدتاس ( سـرمایه1041سکال )
 ( میلیـونوی(1444444ابفدایی

ــی ــهی ــیمعادل ــانیچ افغ
دیــارلسپنځــهســوه(11144)

دشـرکت کیـږی ډالر امریکایی
شکمرسفیال د)نصرا () را (

ځوید)لعـلمحمـد(لمسـی
دزیږیدلوځایلغمانوالیت)مرکز(
ولسوالیقریه)سهصده(دتذکیری

ــر) ــدکال101410نمب (دتول
تابع1170) صـالحیتتافغانی(

چـیدمرسـفیالاورئیسلرونکی
والیتدسوداګر اوصنایعوۍلغمان

مریتدجوازونودثبتپهمـدیریتآ
 .کیثبتشو

ــیاتخ ــرادی:صوص ــادانا نه
ــب ــدغالمرســول)حبی ا فرزن

حبیـبا :تاجرانارادی( محفـرم
،فرزندغالمرسولمفشبثانارادی

انمرکزاصـلیمیـدانتافغیتابع
ابفـــدایی،ســـرمایهوردگ

(144444) افغـانیپنجصدهزار
تا حقوقی1041سیس)سال (شکل

دار ،صـالحیت تجارتی انارادی،
درآمریـتصـنعتامضاء خودش

ثبتوردگمیدانوتجارتوالیت
 .ردیدگ

 تولیدخصوصیات ادمـوشرکت
کاروان:شوینده .تابعیتافغانلیدا
وردگاصلیوالیتمیـدانمرکز

ابفدایی) یک(1444444سرمایه
ســیسافغــانیســالتامیلیــون

فعالیـت.(1041) حقوقی شکل
ــوینده ــدیموادش ــرکتتولی ش

: عزیزا لیداکاروان فرزند قندا 
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ـ دا فرزنـدرئیسشرکتوحمی
معاونشـرکت الدین دارایرحم

رئـیسومعـاونامضاءصالحیت
درآم وتجارتشرکت صنعت ریت

 .ثبتشدگوالیتمیدانورد
)ساخفمانینهادانارادیخصوصیات

ــطای ــازیمص ــرکس وس
محفرمفریدا فرزند:ابراهیمخیل(

،محمد نازکمفشـبثاناـرادی
افغانیتابع میـدانمر،ت کزاصلی

ــداییوردگ ــرمایهابفـ ،سـ
افغانیپنجصــدهزار(144444)

ت حقو1041سیس)أسال قی(شکل
سازی وسرک ساخفمانی انارادی،

خودشامضــاءصــالحیتدار
ــارتدر ــنعتوتج ــتص آمری

ــدان ــتمی ــتوالی وردگثب
 .ردیدگ

)نوراحمدنهادانارادیخصوصیات
مـدمحفـرمنوراحابراهیمیتاجر(
نورمح اناـرادیفرزند مفشبث مد

افغانیتابع میـدانمرکزاصلی،ت

ابفـــدایی،ســـرمایهوردگ
(144444) افغـانیپنجصدهزار

شکلحقـوقی1041تأسیسسال
اناــرادی،تجارتی،صــالحیتدار

درآمریـتصـنعتامضاء خودش
وردگثبتوتجارتوالیتمیدان

 .ردیدگ
شرکت:ویبهاساستصویبشرکا
ــوب) ــرارمکف ــؤرخ(119ق م

والیـت10/1/1041 مسفوفیت
شرکتساخفمانیوردگ تشبث)

المـاس( شـیرزی وسرکسازی
( نمبـر جواز و11441دارنده )

(9444404140صیهنمبر)یتشخ
تحتریاستمحفرمعبدالبصیرولد
ــرم ــتمحف ــدالغاورومعاونی عب
فیضمحمدولددینمحمدخواهان
لغو)ترکپیشه(جوازسـاخفمانی

عدازارایهخویشگردیدهاند.کهب
آمریت ذیربعدر مراجع از جوابیه

میـدانصنعتوتجارتوالیـت
 .لغوثبتگردیدوردگ
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دځیــرکتخصوصــیاتشــرک
تولیدی وسایلو دبرښنایی پرمخفګ

افغانشرکت: مرکزاصلی،تابعیت
ــدان ــتمی ــرمایهوردگوالی س

میلیـون(1444444ابفدایی) یک
تا،افغانی (شکل1041سیس)سال

شـرکتتولیـدیحقوقیفعالیت
خلیلالرحمنفرزنـدعبـدالجلیل

جمیــلالــرحمنفرزنــدرئــیس
صالحیت دارای معاون عبدالجلیل

شـرکتدررئیسومعاون،امضاء
ــارت ــنعتوتج ــتص آمری

ــدان ــتمی ــتوردگوالی ثب
.شد

بهاساستصویبهیئت:خصوصیات
غنیرحیمسلطانیاسفخراج مدیره

ــرکت ــدنش ــر:دارایمع نمب
محفرم77174جواز براینکه مبنی
محمدگنن سلطان ولد سلطانی یالی

الترئیسشرکتنسـبتمشـک
ردیدهگلغوهاقفصادیجوازمذکور

 .است

احسانافغـانخصوصیاتشرکت
ـ افغـانتابعیـترکت:صنعفیش

کندهار، تأسـیسسالمرکزاصلی
ــدایی(1041) ــرمایهابفـ سـ
،افغانیپنجصدهزار(1444444)

رمعبیدا محفصنعفیفعالیتعمده
(14محمداسحقخانباسهم)ولد

فیصدبحیثرئیسشرکت،ومحفرم
(14باسهم)ظاهرشاهولدسیدغالم

شـرکت معـاون بحیث وفیصد
امضـاءشخصدارایصـالحیت

ثبتمرکزی رئیسشرکتدراداره
ثبـترسـیدهوالیتکندهار بـه

 .است
اساستصویبهیئـتمـدیره به
لمیفـد سکندری سادات :شرکت

 نمبر رئیسشرکت04911جواز
فیصـد14قاآسیدرامینولدسید

رئـیسجدیـد به سهمخویشرا
ءشرکتسپردهوخواهاناسـفعاا

ردیدهکهبهایناسـاسمحفـرمگ
قاآیدسیدرامزساداتولدحاجیس
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فیصدسهمبحیثرئیس14باحاظ
 .ردیدگتعیینجدیدشرکت

مولویمحمد خصوصیاتشرکت:
تابعیـتیکیشـرکت:سفژنعیملو
 سـالمرکزافغان کندهار، اصلی
سـرمایهابفـدایی،1041تأسیس

افغـانییکمیلیون(1444444)
محفـرمسـفیکیژفعالیتعمدهلو

محمدنعیمولدحاجیمحمدنسیم
(فیصدبحیثرئـیس14باسهم)

رحمتا ولـد ومحفرم شرکت،
(فیصدبحیث14حبیبا باسهم)

دارایمعاونشـرکت.وشـخص
رئیسشرکتدرامضاءصالحیت

ادارهثبتمرکزیبهثبترسـیده
 .است

دانـشخصوصیات ا  حکمـت
صنعفی:حکمتا ولدامـانا 

والیتان،مرکزاصلیافغتابعیت،
کندهار، 1041تأسـیسسـال

ابفدایی یک1444444)سرمایه
فعالیتعمدهصنعفیافغانی،میلیون

ـشخصدارایصـالحیت اءامض
والیتمرکزینامبردهدرادارهثبت

  .استبهثبترسیدهکندهار
ــیات ــرادی:خصوص ــوازانا ج
تابعیت:منولدفیضا حبیبالرح

کندهار،مرکزاصلی،افغان والیت
 ابفدایی1041تأسیسسال سرمایه

144444 ـپنجصدهزار یـافغان
شخصدارای،تجارتیفعالیتعمده
 ثبـتامضـاءصالحیت دراداره

 .مرکزیبهثبترسیدهاست
عزیـزاعفمادخصوصیاتشرکت

شرکت:ژلو افغـانتابعیتسفیکی
تأسـیساصلیکندهار،سالمرکز
ــدایی(1041) ــرمایهابفـ سـ
(1444444) ،افغانییکمیلیون
محفـرمسـفیکیژالیتعمدهلوفع

سـهم با عبدالسفار ولد عبدالقاهر
بحیثرئیسشرکت،14) فیصد )

( خان احمد ولـدومحفرم قادری(
(فیصد14حاجیعبدالقادرباسهم)

بحیثمعاونشـرکت.وشـخص
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 صالحیت رئـیسامضـاءدارای
شرکتدرادارهثبتمرکزیبهثبت

 .رسیدهاست
یونساحسـانخصوصیاتشرکت

تابلم مرکزاصـلی،افغانتیعیفد:
 سـال 1041تأسـیسکندهار،
ابفـدایی یـک1444444سرمایه

تجارتیلیتعمدهفعا،افغانیمیلیون
محفرمعبدالباقیولدعبدالباریبـا

(فیصدبحیـثرئـیس14سهم)
یونسولد محمد محفرم شرکتو

(فیصـد14سهم)حاجیبلوڅبا
وشخصدارایبحیثمعاونشرکت

 دررئیسامضاءصالحیت شرکت
ادارهثبتمرکزیبهثبترسـیده

 . است
سلیمان هادی شرکت خصوصیات

تالمیفد کزاصـلیمرافغان،تیعب:
،1041تأسـیسکندهار،سـال
ابفدایی یک(1444444)سرمایه

میلیون تجارتیافغانیفعالیتعمده
محفــرمســیدعبــدالهادیولــد

(فیصد14سیدعبداالحدباسهم)
محفـرم بحیثرئیسشـرکتو

سهمنوراحمدولدمحمدشریفبا
(فیصدبحیثمعاونشـرکت14)

 صالحیت امضـاءوشخصدارای
رکتدرادارهثبتمرکزیشرئیس

ــدهار ــتکن ــتوالی ــهثب ب
 . رسیدهاست

عبدالواسعشـرافت خصوصیات:
اسع)شـرافت(سفیکی:عبدالوژلو

افغـان،،ولدعبداالحـدتابعیـت
 ارزمرکزاصلی سـالان،گوالیت

(سـرمایهابفـدایی1041)تأسیس
افغـانیپنجصدهزار(144444)

شـخصسـفیکیژفعالیتعمدهلو
صالحی دارای درامضاءت نامبرده

بهثبترسـیدهادارهثبتمرکزی
  .است

نافعمنانحقملخصوصیاتشرکت
تاب ،تیعلمیفد: مرکزاصـلیافغان

سرمایه1041تأسیسکندهار،سال
میلیـون1444444ابفدایی یـک
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محفرمفعالیتعمدهتجارتی،افغانی
با ولدخدایداد )سادات( عبدالنافع

(فیصدبحیـثرئـیس14سهم)
شرکتومحفرمعبدالمنان)حقمل(

(فیصد14سهم)ولدعبدالوهاببا
ــاونشـــرکت بحیـــثمعـ

 صالحیت امضـاءوشخصدارای
شرکتدرادارهثبتمرکزیرئیس

 . بهثبترسیدهاست
 اساسمکفوبنمبر مؤرخ114به

عمـومی17/14/1001 ریاست
ومالکیتهایفکریثبتمرکزی

ـمحفرمعبدالحقولدماللعل لگ
مالکتجارتیهارونمیالدجـواز
انارادیدارندهجوازنامـهنمبـر

به41-41-997 بلخ والیت از
اسناد احصائیه تغیر والیتکندهار

( تعـداد استبه (97فوقنموده
تقدیم شما به ورقفوتوکاپیاسناد

درستجـارتیازصـافیآو.است
مارکیټبلخمزارشریفبهدحاجی

کیټدففرعبدالحقدوچهمیوهمار

کندهارتبدیلنمـوده4او1نمبر
 .است

اساستصویبهیئـتمـدیره به
دارنـده:محمدافغانلمیفـددین

محفـرم71011جوازنامهنمبـر
ولدحاجیاالیار،دینمحمدافغان

رحمتا رئیس محفرم شرکتو
معـاون االیـار حاجی ولد حنای
شرکتبرعالوهفعالیـتتجـارتی

چاالنینیزمیباشدخواهانسکفوربار
سـرمایه بـه شرکتمـذکور و

ومیلید(4444444) افغـانیون
 .فعالیتمینماید

شرکت قادریخصوصیات اعفماد
تاب ،مرکزاصـلیتیعلمیفد: افغان

سرمایه1041تأسیسکندهار،سال
میلیـون1444444ابفدایی یـک
تجـارتی.،فعالیتعمـده،افغانی

محفرمعبدالمحمدولدخیرمحمدبا
(فیصدبحیـثرئـیس14)سهم

محمدعیسیولد محفرم شرکتو
(فیصد14حاجیعبدالغاارباسهم)
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بحیثمعاونشـرکت.وشـخص
 صالحیت رئـیسامضـاءدارای

ثبتمرکزیبـه اداره شرکتدر
 . ثبترسیدهاست

ترانزیټی ظاهرمشعل : خصوصیات
ظـاهر:اوبارچاالنی محمد حاجی

نوری(ولدمحمدنادرنوریتابعیت)
ــت ــلی:والی ــان،مرکزاص افغ

 سرمایه1041تأسیسکندهار،سال
)ابفدایی (144444پنجصـدهزار
عمـدهافغانی، فـیترانزیفعالیت

اوبارچـــاالنی،شـــخصدارای
نـامبردهدرادارهامضاءصالحیت
بهثبتوالیتکندهارثبتمرکزی
  .رسیدهاست

بهاساستصویبمحفرمحکمتا 
دارنده:دیولددادمحمدتاجرانارا

نسـبت0144-47جوازنامهنمبر
التاقفصادیجوازمذکوررامشک
 .ردیدهاستگلغوه

حمزه میر اساستصویبمحفرم به
اناـرادی :ولدحاجیظریفتاجر

01141دارندهجوازنامـهنمبـر
مشک جـوازنسبت اقفصادی الت

 .ردیدهاستگمذکوررالغوه
ب اساستصویبهیئـتمـدیرهه

ذکر لمیفدشرکتظاهر جـواز:یا
محفـرمعبدالقـدیر09414نمبر

رئـیسامیریولدمحمـدظـاهر
شرکتازسمتریاستبرکناروبا

فیصدسهمبهحیثمعاون14حاظ
گردیدومحفرمقویتعیینشرکت

امیریولدمحمدظاهرامیریمعاون
شرکتازسمتمعاونیتبرکنـار

فیصدسهمبهحیـث14وباحاظ
 .گردیدهاستتعیینشرکترئیس

شـرکت عبدالواسـعخصوصیات
افغـانتیع:تابنورعلیافغانلمیفد

تأسـیسکندهار،سالاصلیمرکز
ــدایی،1041 ــرمایهابفـ سـ

یـــکمیلیـــونو1444444
فعالیتعمـده،افغانیدوصدهزار

تجارتی.محفرمعبدالواسـعولـد
(فیصدبحیـث14عبدا باسهم)
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رئیسشرکتومحفرمنورعلیولد
(فیصدبحیـث14سهم) باعبدا

 شـرکت دارایمعاون وشـخص
 دررئیسامضاءصالحیت شرکت

ادارهثبتمرکزیبهثبترسـیده
 . است

حکمتعرفانخصوصیاتشرکت:
تاب : ،تیعلمیفد مرکزاصلیافغان

سرمایه1041تأسیسکندهار،سال
میلیـون1444444ابفدایی یـک
محفرمتجارتی،فعالیتعمده،افغانی
تا ولداحمدشاهباسـهمحکم
(فیصدبحیثرئیسشرکتو14)

محفرمعرفانخانولداحمدشاهبا
(فیصدبحیـثمعـاون14سهم)
وشخصدارایصـالحیتشرکت
رئیسامضاء اداره ثبتشرکتدر

  ثبتگردید.الیتکندهارمرکزیو
شرک روفـیتخصوصیات ذهین

صنعفیشرکت: افغانتابعیتفوډز
تأسـیسیکندهار،سالاصلمرکز
ــدایی،(1041) ــرمایهابفـ سـ

میلیون1444444) (افغـانییک
محفرمفیضا فعالیتعمدهصنعفی

(فیصد14ولدرحمتا باسهم)
ومحفـرم رئیسشـرکت، بحیث

باسـهمعب عبـدا  ولـد   داال
فیصدبحیثمعاونشرکت.و(14)

امضـاءشخصدارایصـالحیت
ثبت مرکزیرئیسشرکتدراداره

 .بهثبترسیدهاستوالیتکندهار
بهاساستصویبهیئتمدیرههیواد
:ودانانجینریوساخفمانیشرکت

مبنیبراینکـه04110جوازنمبر
ولـدحـاجی محمـدکرم محفرم
نسـبت شرکت رئیس ضیاوالدین

التاقفصادیجوازمذکوررامشک
 .ردیدهاستگلغوه

شرکت بـرمخصوصیات افغـان
شرکژلو افغـانتابعیتت:سفیکی

سالگارزاصلیمرکز تأسـیسان،
ــرمایه1041) ــدایی(سـ ابفـ
(4444444) میلیون افغـانیدو

محفـرمسـفیکیژفعالیتعمدهلو
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محمدمحمدنبییوسفولدحاجی
فیصد(14یوسفخانپټانباسهم)

ومحفـرم رئیسشـرکت، بحیث
محمــداصــف)عظیمــی(ولــد

فیصد(14مدعظیمامینباسهم)مح
شرکت.بحی معاون شـخصث و

 صالحیت رئـیسامضـاءدارای
والیتشرکتدرادارهثبتمرکزی

 .بهثبترسیدهاستکندهار
اسـاستصـویبخصوصیات به :

محفرمولیدطرزیولدوحیـدا 
دارندهجوازنامهنمبر:تاجرانارادی
التاقفصادینسبتمشک19444

 .ردیدهاستگجوازمذکوررالغوه
استصویبهیئتبهاس:خصوصیات

شرکتعـزتا طـرزی مدیره
:لمیفد جواز مبنـی71144نمبر

براینکهمحفرمعزتا ولداسدا 
الترئیسشرکتنسـبتمشـک
ردیدهگاقفصادیجوازمذکورلغوه

 .است

عمرشاهجوازانارادیخصوصیات
تابعیـت،:ان(ولدمحمدنبی)افغ
والیتپکفیکـا،مرکزاصلی،افغان
 ابفدایی1041تأسیسسال سرمایه

ــدهزار144444 افغانی،پنجصـ
شخصدارایتجارتی،فعالیتعمده
 ثبـتامضـاءصالحیت دراداره
والیتکندهارمرکزی ثبـتت به
  است.رسیده

ــرادی ــوازانا ــیاتج خصوص
تابعیت:عهخانانولدجممحمودخ
مرکزاصلیافغان کندهار،، والیت
 ابفدایی1041تأسیسسال سرمایه

افغانی،فعالیتپنجصدهزار144444
شــخصدارای،تجــارتیدهعمــ

 ثبـتامضـاءصالحیت دراداره
مرکزی ثبـتوالیتکندهار بـه

 .رسیدهاست
سیداحمدجوازانارادیخصوصیات

شیراحمد ولد تابعیـت:)احمدی(
مرکز ، والیتکندهار،اصلیافغان

 ابفدایی1041تأسیسسال سرمایه
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یتافغانی،فعالپنجصدهزار144444
ــخصدارای ــده:تجارتی،ش عم

 ثبـتامضـاءصالحیت دراداره
ثبـتوالیتکندهارمرکزی بـه

 .رسیدهاست
اساستصویبهیئـتمـدیره به

لیکودانیزشرکت دارنده:کرسفل
معاون D-04-1407جوازنامهنمبر

رحمـتا ولـد شرکتمحفرم
فیصدسـهم14حاجیعبدالرحیم

و معاونجدیدسپرده به خویشرا
اسفعااخوا اینگءهان به که ردیده

اساسمحفرمصالحمحمـدولـد
فیصدسـهم14نعمتا باحاظ

تعیـینبحیثمعاونجدیدشرکت
  .ردیدهاستگ

اساستصویبهیئـتمـدیره به
نمبرجوازدارندهفد:یزلمیعزفضل

محفـرم11014 براینکـه مبنی
عبدالواحـد عبدالعزیزولدمیـرزا
ترئیسشرکتنسـبتمشـکال

ردیدهگلغوهاقفصادیجوازمذکور
 .است

شرکت اعفمـادخصوصیات رضا
شرکت: ساخفمانی ،تابعیت افغان

تأسـیساصلیکندهار،سالمرکز
ــدایی،(1041) ــرمایهابفـ سـ
میلیون1444444) (افغـانییک

محفـرمفعالیتعمدهسـاخفمانی
رحیمالدینمحمدرضاءولدحاجی

(فیصدبحیثرئـیس14باسهم)
میرحمـزهشر ومحفرم ولـدکت،

ــهم ــدینباس ــیمال ــاجیرح ح
فیصدبحیثمعاونشرکت.و(14)

امضـاءشخصدارایصـالحیت
ثبتمرکزی رئیسشرکتدراداره

 .بهثبترسیدهاستوالیتکندهار
شـرکت عبـدالباریخصوصیات

،افغانتابعیتصنعفیشرکت:خادم
سال کندهار، تأسـیسمرکزاصلی

ــدایی1041) ــرمایهابفـ (سـ
میلیون1444444) ـیک انی(افغ

صنعفی حاجیفعالیتعمده محفرم
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با نبی عبدالباریولدحاجیمحمد
(فیصدبحیـثرئـیس14سهم)

عبـدالغنیولـد ومحفرم شرکت،
(فیصد14باسهم)حاجیعبدالباری

شخصدارایوبحیثمعاونشرکت
رئـیسشـرکتامضاءصالحیت

والیتکندهاردرادارهثبتمرکزی
 .سیدهاستبهثبتر

بهاساستصویبخلیلاحمدولـد
رــعبدالحکیمدارندهجوازنمب

در47-1441 را تغیراتذیـل
  .جوازخویشنمودهاست

خلیلاحمدحکیمیولدم-1 حفرم
محکیمیمالـکاسـبقیکعبدالح

بـهحیـثفیصد14جوازباسهم
 .گردیدهتعیینجدیدشرکترئیس
محفرممحبا حکیمیولـد-4

فیصد14بدالحکیمباسهمحاجیع
تعیینبهحیثمعاونجدیدشرکت

 .گردیده

144444ســرمایهجــوازاز-1
پنجصدهزار به 4444444افغانی

 .تزئیدگردیددومیلیونافغانی
شکلحقوقیجوازازانارادی -0

 .ردیدهاستگبدیلکفیتابهشر
اسمشرکتازخلیلاحمدولد -1

فدعبدالحکیمبهسیدنورحکیمیلمی
 .ردیدهاستگتبدیل
هفعالیتتجارتیخواهانبرعالو -1

لو میباشـدژسکفور نیـز .سفیکی
والیتکندهاردرادارهثبتمرکزی
 .بهثبترسیدهاست

عزیزحسـنخصوصیاتشـرکت
ش رکت:ساخفمانی افغـانتابعیت

سال کندهار، تأسـیسمرکزاصلی
ــدای1041) ــرمایهابفـ ی(سـ
(1444444) افغـانییکمیلیون
سـاخفمانیمحفـرمیتعمدهفعال
حـاجی ولد )قادری( خان احمد

( سـهم با فیصـد14عبدالقادر )
ومحفـرم رئیسشـرکت، بحیث

غامحمد)سهیم(ولدحاجیخـانآ
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( باسهم فیصدبحیـث14محمد )
معاونشـرکت.وشـخصدارای

رئـیسشـرکتامضاءصالحیت
والیتکندهارثبتمرکزیدراداره

 .بهثبترسیدهاست
ــرانشــرکتخصوصــیات العم
لو شـرکتژبسمیلوال :سـفیکی

کندهار،،افغانتابعیت مرکزاصلی
 سـرمایه(1041)تأسـیسسال
میلیـون1444444)ابفدایی (یک
لو،افغانی عمده سـفیکیژفعالیت

محفرمفدامحمدولداحاجیشایسفه
( سهم با بحیـث14خان فیصد )

رئیسشرکت،ومحفرمنصـیبا 
(فیصد14باسهم)ولدشایسفهخان

شخصدارایوبحیثمعاونشرکت
رئـیسشـرکتامضاءصالحیت

والیتکندهاردرادارهثبتمرکزی
 .بهثبترسیدهاست

شاهولیدیجوازانارایاتخصوص
،افغـان،تابعیت:ولدمحمدنبـی
ــلی ــدهار،مرکزاص ــتکن والی

ــال ــیسس ــرمایه1041تأس س
144444ابفــــــــدایی

افغانی،فعالیتعمــدهپنجصــدهزار
صـالحیت،جارتیت دارای شخص

ــاء ــزیامض ــتمرک درادارهثب
ــدهار ــتکن ــتوالی ــهثب ب

 .رسیدهاست
عبداالحد محفرم تصویب اساس به

دارنده:ولدعنایتا تاجرانارادی
 نمبـر نسـبت11711جوازنامه

مـذکورمشک جواز اقفصادی الت
 .ردیدهاستگلغوه

اتحادخصوصیاتشرکت محمدی
 افغان،مرکزتتابعیصنعفیشرکت:
تأسـیس ار،سالــاصلیکنده

ــدایی1041) ــرمایهابفـ (سـ
افغـانییکمیلیون(1444444)

صنعفی محمدفعالیتعمده محفرم
سهم با نبیرحیمیولدمحمدشاه

بحیثرئیسشرکت،14) فیصد )
ولد )محمدی( ولی محمد ومحفرم

فیصد(14هباسهم)حاجیمحمدشا
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بحیثمعاونشـرکت.وشـخص
دارای رئـیسامضـاءصالحیت

والیتشرکتدرادارهثبتمرکزی
 .بهثبترسیدهاستکندهار

شرکت بسملخصوصیات نصرت
ــد ــو لمیف ــعتاب:بل ــانتی افغ

ــدهار،ســالاصــلیمرکــز کن
ابفـدایی1041تأسیس سـرمایه

افغـانییکمیلیـون1444444
،تجـارتی عمده محفـرمفعالیت

ا ولدبلـو بـاسـهمنصرت
(14) بحیثرئیسشرکتوفیصد

بسما ولدحاجیبلو با محفرم
(فیصدبحیـثمعـاون14سهم)
وشخصدارایصـالحیتشرکت
ثبترئیسامضاء اداره شرکتدر

ثبـتمرکزیوالیتکندهار بـه
 . رسیدهاست

شرکت احسانخصوصیات عبدا 
لمیفد: تابالکو ،مرکـزعیت افغان
 اصلی سـال تأسـیسکنـدهار،
ــرمای،1041 ــداییسـ هابفـ

افغـانییکمیلیـون1444444
، عمده محفـرمتجـارتیفعالیت

عبدالغاور)الکـو(ولـدحـاجی
(فیصدبحیث74عبدالنبیباسهم)

رئیسشرکتومحفرمسردارمحمد
(14سهم)ولدولیا اخندزادهبا

وشخصفیصدبحیثمعاونشرکت
 صالحیت رئـیسامضـاءدارای

ثبـتمرکـزی اداره شرکتدر
بـهثبـترسـیدهیتکندهاروال
 .است

محفرمعبیدا ولدحیاتا معاون
وفاتفدشرکتاحمدا عبیدیلمی

ردیدهوبهاساستصویبشرکتگ
ــر ــهشــرعینمب ــنادوثیق واس

که7/11/1001(410/111)
محفرماحمدا ولـدحیـاتا 

شرکتبحیثوکیلشـرعیرئیس
ایـنگتعیین بـه که است. ردیده

بنـتاساسمحفرمهبیبیقایمـه
حضرتصدیقاغـاوبـاحاـع

فیصدسهمبحیـثمعاوینـه(14)
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 شرکت است.گتعیینجدید ردیده
ورئیسشرکتمحفرماحمدا با

فیصدسـهمبـهفیصد14داشفن
 .جایخودباقیماندهاست

امـینخصوصیاتشرکت المومن
ـعصنعفیشرکت:تاب افغـان،تی
تأسـیسسالمرکزاصلیکندهار،

ــدایی،1044 ــرمایهابفـ سـ
افغانی،چهارمیلیون(0444444)

ادویـهصنعفیعمدهفعالیت تولید
محفرمسیدعبدالجلیلولـدیونانی

بـهفیصد14سیدموالدادباحاظ
رئـیسشـرکت محفـرمحیث ،

سیدعبدالبصیرولدسیدموالدادبا
بهحیـثمعـاونفیصد14حاظ

صـالحیت دارای شخص شرکت
ثبترئیسشرکتدرضاءام اداره

ثبـتوالیتکندهارمرکزی بـه
 .رسیدهاست

ــرم ــویبمحف ــاستص ــهاس ب
 اسماعیلمحمد محمد ولد معصوم

دارندهجوازنامهنمبر:تاجرانارادی

التاقفصادینسبتمشک11414
 .ردیدهاستگجوازمذکوررالغوه

ــرکت ــیاتش ــدخصوص خال
شرکت:ژمنظورلو بعیـتاتسفیکی
مرکزاصلیکنـدهار،سـال،فغان
(سـرمایهابفـدایی1041)تأسیس

(1444444 میلیون افغـانییک
محفـرمسـفیکیژفعالیتعمدهلو

محمدنذیرولدحاجیمحمدشریف
(فیصدبحیثرئـیس14باسهم)

شرکت،ومحفرممحمدیوسفولد
فیصـد14سهم)محمدرسولبا )

شخصدارایوبحیثمعاونشرکت
ـامضاءصالحیت رکترئـیسش

والیتکندهاردرادارهثبتمرکزی
 .بهثبترسیدهاست
شرکت امیریخصوصیات سعدا 

تاب مرکزاصـلی،افغانتیعلمیفد:
 سـال ،1041تأسـیسکندهار،
ابفـدایی یـک1444444سرمایه

فعالیتعمدهتجارتی،افغانمیلیون
محفرمعبدالودودولدسیدرسولبا
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(فیصدبحیـثرئـیس14سهم)
فـرماسـدا ولـدشرکتومح
فیصـد14سـهم)امیرمحمدبا )

وشخصدارایبحیثمعاونشرکت
 دررئیسامضاءصالحیت شرکت

بهوالیتکندهارادارهثبتمرکزی
 . ثبترسیدهاست

اباسینفیضـیخصوصیاتشرکت
تاب مرکزاصـلی،افغانتیعلمیفد:

سرمایه1041تأسیسکندهار،سال
میلیـون1444444ابفدایی یـک
محفرمفعالیتعمدهتجارتی،یافغان

اباسینولدامانجـانبـاسـهم
بحیثرئیسشرکتو(14) فیصد

با محمد حافظا ولدشاه محفرم
(فیصدبحیـثمعـاون14سهم)
وشخصدارایصـالحیتشرکت
ثبترئیسامضاء اداره شرکتدر
ثبـتوالیتکندهارمرکزی بـه

 . رسیدهاست
ـخصوصیاتشرکت عدابـوذرس

اوخـدماتیشـرکتسفژلو :یکی

کندهار،،افغانتابعیت مرکزاصلی
سرمایهابفـدایی1041تأسیسسال
ــانیدومیلیون4444444) (افغـ

سفیکیاوخدماتیژلوفعالیتعمده
با نبی محمد ولد عبدالمنان محفرم

(فیصدبحیـثرئـیس14سهم)
ولـد عبـدلنافع ومحفرم شرکت،

(فیصد14حاجیمحمدنبیباسهم)
معاو شـرکتبحیث شـخصون

رئـیسامضـاءدارایصالحیت
والیتشرکتدرادارهثبتمرکزی

ــدهار ــیدهکن ــترس ــهثب ب
 .است

حافظمقـدسخصوصیاتشرکت
تاب مرکزاصـلی،افغانتیعلمیفد:

سرمایه1041تأسیسکندهار،سال
میلیـون1444444ابفدایی یـک
تجارتیمحفرم،فعالیتعمده،افغانی

سـه با مروخانولدصاحبخان
(فیصدبحیثرئیسشرکتو14)

محفرمجمعهخان)همـدرد(ولـد
(فیصـد14سهم)صاحبخانبا
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وشخصدارایبحیثمعاونشرکت
 دررئیسامضاءصالحیت شرکت

بهوالیتکندهارادارهثبتمرکزی
 . ثبترسیدهاست

بلـو  دامان شرکت خصوصیات
شرکت ،تابعیـتصنعفی افغـان

أسـیستاصلیکندهار،سالمرکز
ــدایی،1041 ــرمایهابف دو)س

ــون(4444444 ــانیدومیلی افغ
عمـده محفـرمصـنعفیفعالیت

الدینبراهوییولـدحـاجی نظام
(فیصـد14جمعهخانباسـهم)

ومحفـرم رئیسشـرکت، بحیث
عبدالمنانمحمدیولدخانانباسهم

واونشرکت(فیصدبحیثمع14)
امضـاءشخصدارایصـالحیت

ثبتمرکزیرئیسشرکتدرادا ره
 .بهثبترسیدهاستوالیتکندهار

ــرادی ــوازانا ــیاتج خصوص
تابعیـت:عبدالرازقولدنورمحمد

مرکزاصلی ، والیتکندهار،افغان
ــال ــیسس ــرمایه1041تأس س

ــدایی ــدهزار144444ابف پنجص
شخصتجارتیفعالیتعمدهافغانی،

درادارهثبتامضاءدارایصالحیت
ثوالیتکندهارمرکزی بـتبـه

 .رسیدهاست
حبیبیاراتحادخصوصیاتشرکت
افغـان،:تابعیـتصنعفیشرکت

تأسـیساصلیکندهار،سالمرکز
ــدایی،1041 ــرمایهابفـ سـ

افغـانییکمیلیون(1444444)
عمـده محفـرمصـنعفیفعالیت

سـهم یارمحمدولدعبدالرحمنبا
بحیثرئیسشرکت،14) فیصد )

ومحفرمحبیبا )حبیبـی(ولـد
(فیصـد14باسـهم) جانعبدا

شخصدارایوبحیثمعاونشرکت
رئـیسشـرکتامضاءصالحیت

والیتکندهاردرادارهثبتمرکزی
 .بهثبترسیدهاست
شرکت منظـورخصوصیات خالد
تاب لمیفد: ـعساخفمانی افغـانتی
کندهار مرکزاصلی تأسـیسسال
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ــدایی،1041 ــرمایهابفـ سـ
افغـانییکمیلیـون1444444
تجارتیمحفرممحمدده،فعالیتعم

شریفبـا حاجیمحمد ولد نذیر
(فیصدبحیـثرئـیس14سهم)

شرکتومحفرممحمدیوسفولد
(فیصـد14سهم)محمدرسولبا

وشخصدارایبحیثمعاونشرکت
 دررئیسامضاءصالحیت شرکت

بهوالیتکندهارادارهثبتمرکزی
 . ثبترسیدهاست

توالحافظحلیبدلبنیاخصوصیات
تابعیتتولید مرکزاصـلیافغان،:

 سال ،(1191)تأسـیسکندهار،
 نهصدو(914444)سرمایهابفدایی

ـ،افغانیهزار شصت دهفعالیتعم
رئیسشرکت لبنیات تولید صنعفی
ــاجی ــدح ــریفول ــدش محم

صدیقمعاونشرکتعبدالنافعمحمد
ـ.ولدمالنظرمحمـد اسـاسهب
شرکتالحافظتصویبهیئتمدیره

دلبنیاتوتولیدجـوازنمبـرحلیب

 D-04-2310 محفرمعبـدالنافع
ولدمالنظرمحمدمعاونشـرکت

بـه14) (فیصدسهمخـویشرا
از و معاونجدیدشرکتسـپرده

نمودهکـهءسمتمعاونیتاسفعاا
بهایناساسمحفرممحمدعزیـزی
حاـع ولدحاجیمحمدصدیقبا

(فیصدسهمبحیـثمعـاون14)
ردیدهاست.وگینتعیجدیدشرکت

درستجارتیازعینومینهاولهفوارهآ
سرکمیلینومپطرول11تهڅیرمه
درسښـوراندامصـنعفیآپمپبه

پارکشمالطر تهتغیرنمودهو
از شرکت نه(914444)سرمایه
بـه،افغـانیصدوشصتهـزار

افغـانییکمیلیون(1444444)
درادارهثبـت.ارتقانمودهاسـت

والیتمرکزی ثبـتکندهار بـه
 .رسیدهاست

لمیفد افغان محمد نمبر:دین جواز
ف71011 عالیتتجارتیسکفوری

ییمحفـرمرئیساوبارچاالنیدی
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ــد ــنمحم ــیاودی ــفیالی مرس
رحمتا حنایدیدیویعریضی
عنوانیغوښـفنه ترڅکیزموږ په
کړیدهچیپهبلخاوغزنیوالیاتو
کینمایدګـیفعالـهکـړیاو
نمایندهګانییهریومحفرمبرکت
خانداحمدجـانزویدغزنـی
د شـیرزاد محفرم او والیتلپاره
بلخوالیتلپاره زوید میر احمد

ادارهکی.دی دمرکزیدثبتپه
 .ثبتسوه

الاابل  خصوصــیاتشــرکت
علوموانسفیفوت افغـان:دروغفیایی

تأسـیساصلیکندهار،سالمرکز
ــدای،1041 ــرمایهابفـ یسـ

(1444444) افغـانییکمیلیون
محفرمفعالیتعمدهروغفیاییعلوم

 ـحاجیجمعه حـاجیگ لولـد
( سهم با فیصـد14عبدالرحمن )
رئیسشـرکت، ومحفـرمبحیث

 جمعه حاجی ولد ـنصیراحمد لگ
فیصدبحیثمعـاون14باسهم) )

شخصدارایصالحیتشرکت. و
ثبتامضاء دراداره رئیسشرکت
بهثبترسیدهروالیتکندهامرکزی
 .است

خصوصیاتشرکتنیـازمحمـد
افغانتیعتاب:پښفونصنعفیشرکت

تأسـیسمرکزاصلیکندهار،سال
ــدایی1041) ــرمایهابفـ (سـ
(1444444) میلیون افغانی،یک

دمالګیتولیدصنعفیفعالیتعمده
محفرمنیازمحمدولـد،اوپروسس

بـهفیصد14صالحمحمدباحاظ
رئـیسشـرکت محفـرحیث م،

محمدبشیرولدعبدالعلیمباحاـظ
بهحیثمعاونشـرکت14فیصد

امضـاءشخصدارایصـالحیت
ــت ــرکتدرادارهثب ــیسش رئ

مرکزی ثبـتوالیتکندهار بـه
 .رسیدهاست

خصوصیاتشرکتذاکرنصـرت
مرکز،افغانتیعتاب:صنعفیشرکت

 سـال کنـدهار، تأسـیساصلی
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ــدایی،(1041) ــرمایهابفـ سـ
میل(1444444) یک افغانی،یون

عمده تولیدصنعفیفعالیت غوړو د
بـا اسدا  ولد پوپل کریم محفرم

حیـثرئـیسفیصد14حاظ به
ولـدشرکت ا  عـزت محفرم ،

بهحیـثفیصد14اسدا باحاظ
معــاونشــرکتشــخصدارای

رئیسشرکتدرامضاءصالحیت
بهوالیتکندهارادارهثبتمرکزی
 .ثبترسیدهاست
شرک شرنګنیـکتخصوصیات
افغـانتابعیتباباصنعفیشرکت:

سال تأسـیسمرکزاصلیکندهار،
ــدایی،(1041) ــرمایهابفـ سـ
(1444444 میلیون افغـانییک

محفرما دادفعالیتعمدهصنعفی
)عابد(ولدحاجیلعلمحمد)عابد(

(فیصدبحیثرئـیس14باسهم)
شرکت،ومحفرمحاجیکـریما 

باســهمولــدحــاجیمطیــعا 
بحیثمعاونشرکت14) و(فیصد

امضـاءشخصدارایصـالحیت
ثبتمرکزی رئیسشرکتدراداره

 .بهثبترسیدهاستوالیتکندهار
شرکت مدینـهخصوصیات شوس
شرکت: ،افغـانتابعیـتصنعفی

سال تأسـیسمرکزاصلیکندهار،
ــدایی،(1041) ــرمایهابفـ سـ
افغـانییکمیلیون(1444444)

لگفیمحفرمخانفعالیتعمدهصنع
(فیصد14ولدعبدالمحمدباسهم)

ومحفـرم رئیسشـرکت، بحیث
باسهملگشمسا ولدحاجیسور

و(فیصدبحیثمعاونشرکت14)
امضـاءشخصدارایصـالحیت

ــت ــرکتدرادارهثب ــیسش رئ
مرکزی ثبـتوالیتکندهار بـه

 .رسیدهاست
 مدثرلوخصوصیات سفیکیژجانان
الشکورتابعیتافغانخیرا ولدعبد
 کندهار،مرکزاصلی سـالوالیت

ابفـدایی(1041)تأسیس سرمایه
(144444) افغـانیپنجصدهزار



 جريده يرسم
 

144
 

 

 

 

 

 

(1041)نمبرسېپرلهپ 40/1/1000  

عمده شـخص،سفیکیژلوفعالیت
 صالحیت درامضاءدارای نامبرده
بهوالیتکندهارادارهثبتمرکزی
  .ثبترسیدهاست

خصوصیاتبهاساستصویبهیئت
مدیرهشرکتحاجیسـیدجـان

دارندهخاکریزوالساخفمانی نمبر:
محفرم14747جواز براینکه مبنی

رئـیس عبـدالغغار ولد جان سید
مشک نسبت اقفصادیشرکت الت
در.ردیدهاستگجوازمذکورلغوه
بهوالیتکندهارادارهثبتمرکزی
 .ثبترسیدهاست

لو جوهر جان سفیکیژخصوصیات
عیتتاب:مخفاراحمدولدخانمحمد

،افغان کندهار،مرکزاصلی والیت
(سرمایهابفدایی1041)تأسیسسال
ــدهزار144444) (افغانیپنجصـ

شـخصسفیکی،ژلوفعالیتعمده
 صالحیت درامضاءدارای نامبرده
بهوالیتکندهارادارهثبتمرکزی
  .ثبترسیدهاست

ــیات ــارکخصوص ــقا ب عفی
ژلو عفیقا ولدنعمتا سفیکی:

والیـتصلیمرکزاافغان،تابعیت
(1041)تأسـیسسـالکندهار،

ــدایی ــرمایهابف (144444)س
 فعالیتعمـدهپنجصدهزار افغانی

سفیکی،شخصدارایصالحیتژلو
نامبردهدرادارهثبتمرکزیامضاء

.بهثبترسیدهاستوالیتکندهار



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 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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