
 

 

 
 

 
 

 

 ايبرت يد افغبَستبٌ اسالي
 ٔزارت ېد عدنی

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 ق.ْـ 1443بل س رثیع انثبَی (15تبريخ َشر:)              ( 15) دييبشتېانثبَی رثیع  د كبل قْـ.1443َېټّ:ددٔېدخپر           
 (1413)ًَجريسهسم:                          (       1413)پرنّ پسې ًَجر:                      

 رسًی جریدِ        جریدِرسًي  

د سٕدا ګریسٔ سُدَٕٔ أ 
 ثجت اعالََّٕ  عالیًٕ د

اعالَبت ثجت اسُبد 
 ٔعالیى تجبرتی



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 افغبَی (75, 2)                                : قرارداد()ثّ اسبش  قيًت ايٍ شًبرِ
 ( جهد200)                          تيراژ چبپ:

 ( صفح188ّ)            تعداد صفحبت ثشًٕل پشتی:
 انٓبو َجی زادِ                       يطجعّ:
ٌ االغرة قصـر دار  -عبيّ، َبحیّ ششى  ٔ ارتجبط ٔزارت عدنيّ، ريبست َشراتآدرش:   يـب

 

 د عدنيې ٔزارت      د ايتيبز خبَٔد:
 (احًد)يٕنٕي يحًد افضم   يسئٕل چهَٕٔكی:

        0773262028  
                دفتر تيهفٌٕ:د 

   يرستیبل:
 0747627930          :يحًد جبٌ :ٓتًىي

 www.moj.gov.af            سبيت: ٔیت
 

http://www.moj.gov.af/
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هـ.ش1411برجمیزانوعقربهـ.ق1441وعالیمتجارتیسالاعالناتثبتاسناد
(1411)نمبرسېپرلهپ 11/4/1441  

 

17771طبقاظهارنامـهمـماره
بهدفترثبت11/11/1111مورخ

ــز ــهیمرکـ ــهبـ دررابطـ
 (Hisense)عالمت

 
کهدر9141مدهبهممارهثبت

ازآناستفاده(11-1)طبقات
یکمپنرددگیم

 (Hisense Co          ،Ltd)
ازیکمپنرآدرسیخواهانتغ

 (No. 11, Jiangxi Road, 

Qingdao 266071, 
People`s Republic of 

China) به (No. 17, 

Donghaixi Road, 

Qingdao, P.R. China) 
لیمصئونوکریتوسطمحمدنص

متذکرهمدهاستمعلوماتینکمپ
ارسالیرسمدهیجهتنشربهجر

.دیگرد  

یکمپن
 (Premier Beverages 

P.B.Limited.) 

 ,Amathountos, 50E)واقع

Pearl Building, 3rd 

Floor, Flat/Office 1 CY 

- 4532 Agios Tychonas 

Limassol, Cyprus.)  
ررایعالمتزخواهدیبودهمواقع  

 
ازآندربخشاجناسمـاملکه

ردیگی(استفادهصورتم11طبقه)
لیمصئونوکریتوسطمحمدنص

متذکرهبهثبـتبرسـاند.یکمپن
کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق

زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته
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11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
ثبتیعموماستیبهریروزکار
فکـرییمرکز هـای ومالکیت

 .ندیمراجعهنما

یکمپن
 (PFIZER INC.)  

واقع  
(235 East 42nd Street, 

New York, New York 

10017, U.S.A.)  
ررایعالمتزخواهدیبودهم  

 
ازآندربخشاجناسمـاملکه

ـگی(استفادهصورتم1طبقه) ردی
لیمصئونوکریتوسطمحمدنص

متذکرهبهثبـتبرسـاند.یکمپن
کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق

زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ثبتیعموماستیبهریروزکار
فکـرییمرکز هـای ومالکیت

 .ندیمراجعهنما

یکمپن
 (Ruian Dashun Valve 

Co., Ltd.)  
واقع  

(No.466, Dengfeng 

Road, International 

Auto & Motorcycle 

Industry Base, Ruian 

City, Zhejiang, China.)  
ررایعالمتزخواهدیبودهم  

 
ازآندربخشاجناسمـاملکه

ـگی(استفادهصورتم7طبقه) ردی
لیمصئونوکریتوسطمحمدنص

متذکرهبهثبـتبرسـاند.یکمپن
کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق

زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ثبتیعموماستیبهریروزکار
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فکـرییمرکز هـای ومالکیت
 .ندیمراجعهنما

یکمپن
 (ŞERBETLİ GIDA VE 

AMBALAJ SANAYİ 

TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ.) 
واقع

(Organize Sanayi 

Bölgesi 1.Cadde No:1 

Beşikdüzü - 

TRABZON 

/TURKEY.)    
ررایعالمتزخواهدیمهبود  

 
ازآندربخشاجناسمـاملکه

ردیگی(استفادهصورتم14طبقه)

لیمصئونوکریتوسطمحمدنص
متذکرهبهثبـتبرسـاند.یکمپن

کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق
زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته

11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
ثبتیعموماستیبهریروزکار
فکـرییمرکز هـای ومالکیت

 .ندیمراجعهنما

یکمپن
(Yasemin Bas)    

واقع  
(Adnan Kahveci 

Mahallesi Kazim 

Karabekir CaddesiNo: 

5/4 / 19  Beylikduzu, 

Istanbul, Turkey.)واقع
ررایعالمتزخواهدیبودهم  
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ازآندربخشاجناسمـاملکه
ردیگی(استفادهصورتم11طبقه)

لیمصئونوکریتوسطمحمدنص
متذکرهبهثبـتبرسـاند.یکمپن

کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق
زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته

11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
ثبتیعموماستیبهریروزکار
فکـرییمرکز هـای ومالکیت

 .ندیمراجعهنما

17477اظهارنامـهمـمارهطبق
بهدفترثبت14/11/1111مورخ
 دررابطـهبـهعالمـهیمرکـز

(DOYIN) 

 
در11477ثبتمدهبهمـماره

( آن7طبقه از م( گـرددیاستفاده
عالمـتانتقاـلخواهانیمتقاض

یمذکورازکمپن
(Zhejiang doyin pump 

industry co,ltd) 

یبهکمپن
 (Zhejiang Doyin 

Technology Co., Ltd.) 

واقع  
(South of First-class 

Highway, Dashi, Daxi 

Town, Wenling City, 

Zhejiang, China) 
نصتوسط ـوکرمصئونیمحمد لی
 .متذکرهمدهاستیکمپن

17477اظهارنامـهمـمارهطبق
بهدفترثبت14/11/1111مورخ
 D) دررابطهبـهعالمـهیمرکز

logo) 

 
در11479مدهبهمـمارهثبت

( م7طبقه آناستفاده از گـرددی(
عالمـتانتقاـلخواهانیمتقاض

یمذکورازکمپن
(Zhejiang doyin pump 

industry co,ltd)  
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یبهکمپن
 (Zhejiang Doyin 

Technology Co., Ltd.) 

واقع  
(South of First-class 

Highway, Dashi, Daxi 

Town, Wenling City, 

Zhejiang, China) 
نصتوسط ـوکرمصئونیمحمد لی
 .متذکرهمدهاستیکمپن

17471اظهارنامـهمـمارهطبق
بهدفترثبت14/11/1111مورخ
 دررابطـهبـهعالمـهیمرکـز

(DONGYIN)  

 
درطبقه7749مدهبهممارهثبت
یمتقاضگرددی(ازآناستفادهم7)

مـذکور عالمـت انتقال خواهان
یازکمپن

(Zhejiang doyin pump 

industry co,ltd)  

یبهکمپن
 (Zhejiang Doyin 

Technology Co., Ltd.) 

واقع  
(South of First-class 

Highway, Dashi, Daxi 

Town, Wenling City, 

Zhejiang, China) 
نص محمد ـوکرمصئونیتوسط لی

 .متذکرهمدهاستیکمپن

17411اظهارنامـهمـمارهطبق
بهدفترثبت11/11/1111مورخ
 دررابطـهبـهعالمـهیمرکـز

(LOGO) 

 
در11111مدهبهممارهثبت

گرددیازآناستفادهم(7طبقه)
انتقالعالمتخواهانیمتقاض   

یکمپنمذکوراز  
(Zhejiang doyin pump 

industry co,ltd)            
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یبهکمپن   
(Zhejiang Doyin          

Technology Co., Ltd.) 

واقع  
(South of First-class 
Highway, Dashi, Daxi 

Town, Wenling City,    
Zhejiang, China)       

لیوکمصئونریتوسطمحمدنص
 .متذکرهمدهاستیکمپن

17191اظهارنامـهمـمارهطبق
بهدفترثبـت9/11/1111مورخ
 دررابطـهبـهعالمـهیمرکـز

(Scholl) 

 
در7411مدهبهممارهثبت

(ازآن11-11-1-1طبقات)
خواهانیمتقاضگرددیاستفادهم

یانتقالعالمتمذکورازکمپن
(Scholl consumer       

products limited      
یبهکمپن

 (LRC Products         

               Limited.)  
واقع
   (111-111 Bath Road, 

Slough, Berkshire,  SL 

1 3UH, England)         
نص محمد ـوکرمصئونیتوسط لی

متذکرهمدهاستمعلوماتیکمپن
جر به ارسالیرسمدهیجهتنشر

 .دیگرد

17947اظهارنامـهمـمارهطبق
بهدفترثبت11/11/1111مورخ
 دررابطـهبـهعالمـهیمرکـز

(SUSTAGEN)  

در(1111)مدهبهممارهثبت
گرددی(ازآناستفادهم1طبقات)
خواهانانتقالعالمتیمتقاض  

یازکمپنمذکور  
(Mead Johnson &  
Company, LLC)  
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یکمپنبه  
 (MJN U.S. Holdings 

LLC)  
واقع  

(1411  West Lloyd 
Expressway,Evansville, 

Indiana47721-0001, 
(USA) رمصئونیتوسطمحمدنص

متذکرهمدهاستینکمپلیوک  

17111اظهارنامـهمـمارهطبق
بهدفترثبـت14/1/1411مورخ
 دررابطـهبـهعالمـهیمرکـز

(ELOTEX)  

 
در19491بهمـمارهمدهثبت

م1طبقات) استفاده آن از گرددی(
انتقاـلعالمـتیمتقاض خواهان

یمذکورازکمپن
(NouryonChemicals   
International B.V.)   

یبهکمپن   
(Celanese Switzerland 
AG Industriestrasse) 

واقع  
A 6203 Sempach

(17  Station 
 Switzerland)   

نص محمد ـوکرمصئونیتوسط لی
 است.متذکرهمدهیمپنک

17119اظهارنامهممارهطبق
بهدفترثبت11/11/1411مورخ
 دررابطهبهعالمهیمرکز

(KINGHOME & 
Device)  

 
در11771مدهبهمـمارهثبت

( م11طبقه استفاده آن از گرددی(
انتقاـلعالمـتیمتقاض خواهان

یمذکورازکمپن
(HEFEI JINGHONG 

ELECTRICAL CO.,  
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LTD.)  
یبهکمپن   

(GREE ELECTRIC 

APPLIANCES, INC 

OF ZHUHAI.)  
واقع  

(West Jinji Road, 

Qainshan, Zhahai, 

Guangdong People`s 

Republic of China) 
یکمپنلیتوسطمحمدخالدوک

.متذکرهمدهاست  

17117اظهارنامـهمـمارهطبق
بهدفترثبـت11/1/1411مورخ
 دررابطـهبـهعالمـهیمرکـز

(KINGHOME)  

ثبت مـماره بـه 11771مده
گرددی(ازآناستفادهم11درطبقه)
انتقاـلعالمـتیمتقاض خواهان

 یمذکورازکمپن

(HEFEI   JINGHONG 

ELECTRICAL CO 

LTD.)  

یبهکمپن   

(GREE ELECTRIC 

APPLIANCES,INC OF  

ZHUHAI.) 

 واقع
(West Jinji Road, 

Qainshan, Zhahai, 

Guangdong People`s 

Republic of China) 
وک خالد محمد ـلیتوسط یکمپن

استمعلوماتجهت مده متذکره
.دیارسالگردیرسمدهینشربهجر

مرکتتجارتیبرادرانفراهیآریانا
واقع)مهرفراه،مارکیـت:لمیتد(

 افغانستان(بوده-صرافا،مرکزفراه
 عالمتزیررامیخواهد
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کهدربخشانواعموادمیمیایکه
جنگلداری و باغبانی زراعت، در
کشاورزیاستفادهصورتمیگیردو
غیراجناسماملاینطبقه(مـامل

ــه) ــورت1طبق ــتفادهص (اس
محمـدی رضا غالم میگیردتوسط
نمایندهمرکتمتذکرهبـهثبـت
برساند.هرگاهامخاصحقیقـیو

اعتراضدامتهحقوقیکهدرزمینه
الـی تاریخنشر از میتوانند بامند

روزکاریبهریاسـت11مدت
ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی

.مراجعهنمایندفکری
مرکتتجارتیبرادرانفراهیآریانا

واقع)مهرفراه،مارکیـت:لمیتد(
افغانستان(بوده-صرافا،مرکزفراه

 میخواهدعالمتزیررا

 

وادمیمیایکهکهدربخشانواعم
جنگلداری و باغبانی زراعت، در
کشاورزیاستفادهصورتمیگیردو
غیراجناسماملاینطبقه(مـامل

(استفادهصورتمیگیـرد1طبقه)
توسطغالمرضامحمدینماینـده
برسـاند. ثبت به متذکره مرکت
هرگاهامخاصحقیقیوحقوقیکه
بامـند اعتراضدامـته زمینه در

11تاریخنشرالیمدتمیتواننداز
بهریاستعمومیثبت روزکاری

 فکـریمرکزی هـای ومالکیت
 .مراجعهنمایند

مرکتتجارتیبرادرانفراهیآریانا
واقع)مهرفراه،مارکیـت:لمیتد(

افغانستان(بوده-صرافا،مرکزفراه
 میخواهدعالمتزیررا
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کهدربخشانواعموادمیمیایکه
باغبا زراعت، جنگلداریدر و نی

کشاورزیاستفادهصورتمیگیردو
غیراجناسماملاینطبقه(مـامل

(استفادهصورتمیگیـرد1طبقه)
مرکت نماینده محمدی رضا غالم
ثبتبرسـاند.هرگـاه به متذکره
در امخاصحقیقیوحقوقیکـه
بامندمیتوانند اعتراضدامته زمینه

روز11ازتاریخنشرالیمـدت
 به ریاستعمـومیثبـتکاری

فکـریمرکزی هـای ومالکیت
 .مراجعهنمایند

مرکتتجارتیبرادرانفراهیآریانا
واقع)مهرفراه،مارکیـت:لمیتد(

افغانستان(بوده-صرافا،مرکزفراه
 میخواهدعالمتزیررا

 

کهدربخشانواعموادمیمیایکه
جنگلداری و باغبانی زراعت، در
کشاورزیاستفادهصورتمیگیردو
غیراجناسماملاینطبقه(مـامل

(استفادهصورتمیگیـرد1طبقه)
توسطغالمرضامحمدینماینـده
برسـاند. ثبت به متذکره مرکت
هرگاهامخاصحقیقیوحقوقیکه

 اعتراضدامـته زمینه بامـنددر
11میتوانندازتاریخنشرالیمدت

بهریاستعمومیثبت روزکاری
 فکـریمرکزی هـای ومالکیت

 .مراجعهنمایند
مرکتتجارتیبرادرانفراهیآریانا

واقع)مهرفراه،مارکیـت:لمیتد(
افغانستان(بوده-صرافا،مرکزفراه

 میخواهدعالمتزیررا
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کهدربخشمـاملسـامانا ت
تشناب،جوچهوال،ماور،مسـلم
ماور،میردان،مخلوطکنوغیره
اجناسماملاینطبقهماملطبقـه

(استفادهصورتمیگیردتوسط11)
عزیزاحمدنورزیرئیسمـرکت
ثبتبرسـاند.هرگـاه به متذکره
در امخاصحقیقیوحقوقیکـه
بامندمیتوانند اعتراضدامته زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ریاستعمـومیثبـت به کاری

فکـریمرکزی هـای ومالکیت
 .مراجعهنمایند

مرکتتجارتیبرادرانفراهیآریانا
واقع)مهرفراه،مارکیـت:لمیتد(

افغانستان(بوده-صرافا،مرکزفراه
 میخواهدعالمتزیررا

 

کهدربخشامادهسـازیادویـه
وترنری،امادهسازیادویهبرایاز

حشراتموذی،قـارجبینبردن
کش،ادویهحشرهکـشوضـد
جاتطبـی ادویه و کننده عفونی

(1برایانسانهامـاملطبقـه)
رضا غالم میگیرد صورت استفاده
به مرکتمتذکره محمدینماینده
ثبتبرساند.هرگاهامخاصحقیقی
وحقوقیکهدرزمینـهاعتـراض
تاریخنشر از میتوانند بامند دامته

روزکاریبهریاست11الیمدت
ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی

 .مراجعهنمایندفکری
مرکتتجارتیبرادرانفراهیآریانا

واقع)مهرفراه،مارکیـت:لمیتد(
افغانستان(بوده-صرافا،مرکزفراه

 میخواهدعالمتزیررا
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کهدربخشامادهسـازیادویـه
وترنری،امادهسازیادویهبرایاز

بردنحشراتموذی،قـارجبین
کش،ادویهحشرهکـشوضـد
جاتطبـی ادویه و کننده عفونی

(1برایانسانهامـاملطبقـه)
رضا غالم میگیرد صورت استفاده
به مرکتمتذکره محمدینماینده
ثبتبرساند.هرگاهامخاصحقیقی
وحقوقیکهدرزمینـهاعتـراض
تاریخنشر از میتوانند بامند دامته

روزکاریبهریاست11مدتالی
ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی

 .مراجعهنمایندفکری
مرکتتجارتیبرادرانفراهیآریانا

واقع)مهرفراه،مارکیـت:لمیتد(
افغانستان(بوده-صرافا،مرکزفراه

 میخواهدعالمتزیررا

 

کهدربخشامادهسـازیادویـه
وترنری،امادهسازیادویهبرایاز

ینبردنحشراتموذی،قـارجب
کش،ادویهحشرهکـشوضـد
جاتطبـی ادویه و کننده عفونی

(1برایانسانهامـاملطبقـه)
رضا غالم میگیرد صورت استفاده
به مرکتمتذکره محمدینماینده
ثبتبرساند.هرگاهامخاصحقیقی
وحقوقیکهدرزمینـهاعتـراض
تاریخنشر از میتوانند بامند دامته

روزکاریبهریاست11لیمدتا
ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی

 .مراجعهنمایندفکری
پو مارمال واقعمرکتتجارتی یا(
هـرات،)سرکمنارهـا،مرکـز

میخواهدعالمـت بوده افغانستان(
 زیررا
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برقـی پکه کهدربخشیخجال،
گـازی برقیو اجاق برقی، کولر
ایرکندیشن  بخاریبرقیوگازی،

ودآمپزخانه،بایلربرقیوگازیه
،مـایکریوو کن تصفیه فریزر،آب
و برقی سماوار وگازی، ،تنوربرقی

( استفاده11اتوبرقیماملطبقه )
حبیب اهلل عصمت میگیرد صورت
یاررئیسمرکتمتذکرهبهثبـت
برساند.هرگاهامخاصحقیقـیو
حقوقیکهدرزمینهاعتراضدامته

ت از میتوانند الـیبامند اریخنشر
روزکاریبهریاسـت11مدت

ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
 .مراجعهنمایندفکری

واقع:مرکتتجارتیمارمالپویا(
ــا،مرکز ــرکمناره ــرات)س ه

میخواهدعالمـت بوده افغانستان(
 زیررا

 

ــی، کــهدربخــشجــاروبرق
آب گومـت، مامین لباسشویی،

(اسـتفاده7میوهگیرماملطبقه)
ــمتاهلل ــردعص ــورتمیگی ص
حبیبیاررئیسمرکتمتذکرهبه
ثبتبرساند.هرگاهامخاصحقیقی
وحقوقیکهدرزمینـهاعتـراض
تاریخنشر از میتوانند بامند دامته

روزکاریبهریاست11الیمدت
ومالکیتهایمیثبتمرکزیعمو

 .مراجعهنمایندفکری
مــرکتتولیــدمــوادمــوینده
ادویـه تولید و محصو تصحی

واقع)حصهسومخیر:بخدیفارما(
خانه،مرکزکابل،افغانستان(بوده

 میخواهدعالمتزیررا
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کهدربخشمایعدستمویی،مایع
ظرفمویی،مایعمیشهپاککن،

 ، گیر،مایعسفیدکننده مایعجرم
پودرلباسمویی، لباسمویی، مایع

مـوترمامپو،مامپواطفال،مـایع
ماورمویی،دهنمویی،بدنمویه

)جیل طبقـه مـامل سنتایزر ،1)
استفادهصورتمیگیردمحمدنعیم
اکرمینمایندهمرکتمتذکرهبـه
ثبتبرساند.هرگاهامخاصحقیقی
وحقوقیکهدرزمینـهاعتـراض

 تاریخنشردامته از میتوانند بامند
روزکاریبهریاست11الیمدت

ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
 .مراجعهنمایندفکری

مشروباتغیرالکولی مرکتتولید
کته:توراتبخشی( سبز واقع)ده

افغانستان( کابل،کابل، مرکز خیل،
 بودهمیخواهدعالمتزیررا

 

کهدربخشآبمعدنیماملطبقه
(استفادهصورتمیگیردمحمد11)

نعیماکرمینمایندهمرکتمتذکره
بهثبتبرساند.هرگـاهامـخاص
حقیقیوحقـوقیکـهدرزمینـه
از میتواننـد بامند اعتراضدامته

روزکاری11تاریخنشرالیمدت
بهریاستعمومیثبـتمرکـزی

 .مراجعهنمایندومالکیتهایفکری
کمپنی

JIANXIN TYRE 
(FUJIAN) CO., LTD( 

واقع  
NO.2068. North Area, 
Nige Industrial Park 
Yongan city, fujian, 
China 

بودهمیخواهدعالمتزیررا
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کهدربخشیکنوعتایرمـامل
(استفادهصورتمیگیرد11طبقه)

حاجینوراهللنمایندهمرکتمتذکره
برساند.هرگـاهامـخاصبهثبت

حقیقیوحقـوقیکـهدرزمینـه
از میتواننـد بامند اعتراضدامته

روزکاری11تاریخنشرالیمدت
بهریاستعمومیثبـتمرکـزی

 .مراجعهنمایندومالکیتهایفکری
خدماتپولیبرادرانجعفری(واقع

 مـماره دکان سوم ،114)منزل
کابـل و یـت مـهزاده سرای
میخواهدعالمـت بوده افغانستان(

 زیررا

 
کهدربخشخدماتپولیمـامل

(استفادهصورتمیگیرد19طبقه)

سیدعبداهللنمایندهمرکتمتذکره
بهثبتبرساند.هرگـاهامـخاص
حقیقیوحقـوقیکـهدرزمینـه

ـ میتوانن بامند ازاعتراضدامته د
کاریروز11تاریخنشرالیمدت

بهریاستعمومیثبـتمرکـزی
 .راجعهنمایندمومالکیتهایفکری

دتولیدلباسکابلسپورتس)کینها
،مرکز11واقع)میرپورناحیه:(اس

بـوده افغانسـتان( کابـل کابل،
 میخواهدعالمتزیررا

 
کهدربخشلباسمـاملطبقـه

(استفادهصورتمیگیردحامد11)
نمایندهنهادمتذکرهبهثبتبرساند.
هرگاهامخاصحقیقیوحقوقیکه
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بامـند اعتراضدامـته زمینه در
11میتوانندازتاریخنشرالیمدت

بهریاستعمومیثبت روزکاری
فکـریمرکزی هـای ومالکیت

 .مراجعهنمایند
ص توکـو)روغ دخـوراکی حت

مرکت( رود:تولیدی )سرخ واقع
مهرجاللآبـاد7دوسرکهناحیه

مرکزننگرهارافغانستان(واقعبوده
 میخواهدعالمتزیررا

 
کهدربخشپودرهایکلسیمامل

(استفادهصورتمیگیـرد1طبقه)
توسطمحمدخالدثاقـبرئـیس
برسـاند. ثبت به متذکره مرکت
هرگاهامخاصحقیقیوحقوقیکه
بامـند اعتراضدامـته زمینه در

11میتوانندازتاریخنشرالیمدت

ثبت ریاستعمومی به کاری روز
فکـریمرکزی هـای ومالکیت
 .هنمایندمراجع

کـهمرکـز:مرکتمنصورایوب
اصلیفعالیتآندرمـهرکابلده
مارکیـتمنـزلدوم افغانانآریا

افغانسـتان-کشور-19دوکان
 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهماملساختوسازسـاختمان

استفادهصورت17میبامددرطبقه
نماینده ظاهر محمد توسط میگیرد

ثب به متذکره برسـاند.مرکت ت
هرگاهامخاصحقیقیوحقوقیکه
درزمینهاعتراضدامتهبامدمیتوانند
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یومبه11ازتاریخنشرالیمدت
ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی

 مراجعهنمایند.ومالکیتهایفکری
سـهیل احسـان تجارتی مرکت

واقـع)خیابـان:سبزواریلمیتد(
تجارتیهراتگلبهار،مهری مرکز

افغانسـتان(بـودهمرکزهـرات
 میخواهدعالمتزیررا

کـــهدربخـــشلـــبن

(اسـتفاده11یاتماملطبقـه)
صورتمیگیردحفیظاهللبهـادری
ثبـت بـه مرکتمتذکره معاون
برساند.هرگاهامخاصحقیقـیو
حقوقیکهدرزمینهاعتراضدامته
الـی تاریخنشر از میتوانند بامند

روزکاریبهریاسـت11مدت
ومالکیتهایتمرکزیعمومیثب

 مراجعهنمایندفکری
سـهیل احسـان تجارتی مرکت

واقـع)خیابـان:سبزواریلمیتد(
مهری،مرکزتجارتیهراتگلبهار
مرکزهـراتافغانسـتان(بـوده

 میخواهدعالمتزیررا

 
کهدربخشلبنیاتمـاملطبقـه

(استفادهصورتمیگیردحفیظ11)
متذکره مرکت معاون بهادری اهلل
بهثبتبرساند.هرگـاهامـخاص
حقیقیوحقـوقیکـهدرزمینـه
از میتواننـد بامند اعتراضدامته
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روزکاری11تاریخنشرالیمدت
بهریاستعمومیثبـتمرکـزی

 .دمراجعهنماینومالکیتهایفکری
سـهیل احسـان تجارتی مرکت

واقـع)خیابـان:سبزواریلمیتد(
مهری،مرکزتجارتیهراتگلبهار
مرکزهـراتافغانسـتان(بـوده

 میخواهدعالمتزیررا

 
کهدربخشلبنیاتمـاملطبقـه

(استفادهصورتمیگیردحفیظ11)
متذکره مرکت معاون بهادری اهلل
بهثبتبرساند.هرگـاهامـخاص

قـوقیکـهدرزمینـهحقیقیوح
از میتواننـد بامند اعتراضدامته

روزکاری11تاریخنشرالیمدت

بهریاستعمومیثبـتمرکـزی
 .مراجعهنمایندومالکیتهایفکری

سـهیل احسـان تجارتی مرکت
واقع)خیابانمهری:سبزواریلمیتد

مرکزتجارتیهراتگلبهارمرکـز
میخواهـد بوده افغانستان( هرات

 زیرراعالمت

 
و بخـشلبنیـات)مـیر در که
طبقـه مـامل محصو تمیری(

(استفادهصورتمیگیردحفیظ11)
متذکره مرکت معاون بهادری اهلل
بهثبتبرساند.هرگـاهامـخاص
حقیقیوحقـوقیکـهدرزمینـه
از میتواننـد بامند اعتراضدامته

روزکاری11تاریخنشرالیمدت
بهریاستعمومیثبـتمرکـزی

 .مراجعهنمایندومالکیتهایفکری
سـهیل احسـان تجارتی مرکت

واقـع)خیابـان:سبزواریلمیتد(
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مهری،مرکزتجازتیهراتگلبهار
مرکزهـراتافغانسـتان(بـوده

 میخواهدعالمتزیررا

 
و بخـشلبنیـات)مـیر در که
طبقـه مـامل محصو تمیری(

صـورتمیگیـرد11) استفاده )
ونمـرکتعاحفیظاهللبهادریم

ثبتبرسـاند. به هرگـاهمتذکره
در امخاصحقیقیوحقوقیکـه
بامندمیتوانند اعتراضدامته زمینه

روز11زتاریخنشرالیمـدتا
بهریاسـتعمـومیثبـتکاری

 فکـریمرکزی هـای ومالکیت
 .مراجعهنمایند

سـهیل احسـان تجارتی مرکت
واقـع)خیابـان:سبزواریلمیتد(

مهری،مرکزتجارتیهراتگلبهار
مرکزهـراتافغانسـتان(بـوده

 میخواهدعالمتزیررا

 

کهدربخشموادموینده)مـامپو،
پـودر دستمویی، مایع صابون،
لباسموییوکا مویی(ماملطبقه

صورتمیگیردحفیظ1) استفاده )
متذکره مرکت معاون بهادری اهلل

گـاهامـخاصبهثبتبرساند.هر
حقیقیوحقـوقیکـهدرزمینـه
از میتواننـد بامند اعتراضدامته

روزکاری11تاریخنشرالیمدت
بهریاستعمومیثبـتمرکـزی

 .مراجعهنمایندومالکیتهایفکری
افـروز اندیشـه )مرکتتجارتی

واقع)جادهبهزاد،مرکـز:لمیتد(
بـوده واقـع افغانسـتان( هرات

 میخواهدعالمتزیررا

 
کهدربخشوسایلخانهگیمنقل،
اتو،کولرآبی،داش،بخـاری،
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پکه،بخجال،دستگاهبـرایآب
(11گرمکننـدهمـاملطبقـه)

توسـط صورتمیگیـرد استفاده
بخشیرئیسمـرکت عبدالحکیم

ـ ثبتبرس به اند.هرگـاهمتذکره
در امخاصحقیقیوحقوقیکـه
بامندمیتوانند اعتراضدامته زمینه

روز11ازتاریخنشرالیمـدت
کاریبهریاسـتعمـومیثبـت

فکـریمرکزی هـای ومالکیت
 .مراجعهنمایند

)ښکالطبیعـیدعطـرجولولـو
فتحاهللسرک )قلعه واقع مرکت(

مرکزکابلافغانستان(111ناحیه7
 دهمیخواهدعالمتزیرراواقعبو

 

کهدربخشانواععطرماملطبقه
استفادهصورتمیگیردتوسط1) )

عبدالبصیررئیسمرکتمتذکرهبه
ثبتبرساند.هرگاهامخاصحقیقی
وحقوقیکهدرزمینـهاعتـراض
تاریخنشر از میتوانند بامند دامته

روزکاریبهریاست11الیمدت
یتهایومالکعمومیثبتمرکزی

 مراجعهنمایندفکری
غذاییسیدمظفر بندیمواد )بسته

قادری( ،:ماه )دمتبرچی واقع
مرکزکابل،کابل،افغانستان(واقع

 بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهدربخشمصالهجـاتدیـک

( طبقه صورت11مامل استفاده )
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میگیردتوسطسیدمظفرماهرئیس
هرگاهنهادمتذکرهبهثبتبرساند.

در امخاصحقیقیوحقوقیکـه
بامندمیتوانند اعتراضدامته زمینه

روز11ازتاریخنشرالیمـدت
کاریبهریاسـتعمـومیثبـت

فکـریمرکزی هـای ومالکیت
 .مراجعهنمایند

:)مرکتعاصمحیاتنشنللمیتد(
مرکز4واقع)کفایتمارکیتمنزل

مزارمریفبلخافغانسـتان(-بلخ
 میخواهدعالمتزیرراواقعبوده

 
بخشنومیدنیهایغیـر در که

( انرژیماملطبقه و (11الکولی
توسـط صورتمیگیـرد استفاده
یعقـوبرئـیسمـرکت محمد
ثبتبرسـاند.هرگـاه به متذکره

در امخاصحقیقیوحقوقیکـه
بامندمیتوانند اعتراضدامته زمینه

روز11ازتاریخنشرالیمـدت
عمـومیثبـتکاریبهریاسـت

 فکـریمرکزی هـای ومالکیت
 .مراجعهنمایند

کمپنی
(TITI CO., LTD).

 4th floor, 137واقع)
Sagimakgol-ro, 
Jungwongu, 
Seongnam-si 
Gyeonggi-do, Republic 
of Korea)
 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهازآندربخشرنگهـابـرای

ترکیبآب،رنگرسامی،رن گبا
جوهر چـا روغنی، رنگبرای
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(استفادهصـورت1ماملطبقه)
وکیل محمدخالد توسط میگیرد
کمپنیمتذکرهبهثبـتبرسـاند.
هرگاهامخاصحقیقیوحقوقیکه
بامـند اعتراضدامـته زمینه در

11میتوانندازتاریخنشرالیمدت
بهریاستعمومیثبت روزکاری

فکـریمرکزی هـای ومالکیت
 .عهنمایندمراج

واقـع:)مرکتطـوستایمـاز(
طـاقی چهـار )مهرکصـنعتی
میخواهـد واقعبوده مشهد،ایران(

 عالمتزیررا

 
فرنگـی بخشربگوجه در که

( طبقه صورت11مامل استفاده )
نماینده احمد سخی توسط میگیرد
ثبتبرسـاند. به متذکره مرکت

هرگاهامخاصحقیقیوحقوقیکه
اعتراض زمینه بامـنددر دامـته

11میتوانندازتاریخنشرالیمدت
ثبت ریاستعمومی به کاری روز

فکـریمرکزی هـای ومالکیت
 .مراجعهنمایند

)مرکتتولیدخوراکهحیوانیثاقب
ــر( ــل:اکب ــهترخی ــع)قری واق
مرکزکابل،کابل،افغانستان(1ناحیه

 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهدربخشدانهمرغماملطبقه

(استفادهصورتمیگیردتوسط11)
کندزیمعاونمرکت ماه سلیمان
ثبتبرسـاند.هرگـاه به متذکره
در امخاصحقیقیوحقوقیکـه
بامندمیتوانند اعتراضدامته زمینه

روز11ازتاریخنشرالیمـدت
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کاریبهریاسـتعمـومیثبـت
 .مرکزیمراجعهنمایند

مونتاژوبستهبندیموتور)مرکت
واقع)مهرک:سیکلتافغانسوپر(

هـرات گذره، ، دوم ،فاز صنعتی
میخواهـد بـوده واقع افغانستان(

 عالمتزیررا

 
کهدربخشموترسایکلدوچرخهو

(11سهچرخـهمـاملطبقـه)
توسـط صورتمیگیـرد استفاده
مرکت نماینده واحدی عبدالنصیر

ثبتبرسـاند به .هرگـاهمتذکره
در امخاصحقیقیوحقوقیکـه
بامندمیتوانند اعتراضدامته زمینه

روز11ازتاریخنشرالیمـدت
کاریبهریاسـتعمـومیثبـت

 فکـریمرکزی هـای ومالکیت
 .مراجعهنمایند

)مرکتتولیدآبمعدنیونومابه
هایغیرالکولیمهرنـوشعلـی

واقع)دهسبز،دهسبز،کابل:زاده(
میخواهـدافغانست بـوده واقع ان(

 عالمتزیررا

 
کهدربخشآبمعدنیونومابه

( الکولیماملطبقه (11هایغیر
توسـط صورتمیگیـرد استفاده
محمدهمایونعلـیزادهمعـاون
ثبتبرسـاند. به متذکره مرکت
هرگاهامخاصحقیقیوحقوقیکه
بامـند اعتراضدامـته زمینه در

11الیمدتمیتوانندازتاریخنشر
ثبت ریاستعمومی به کاری روز

فکـریمرکزی هـای ومالکیت
.مراجعهنمایند



 جريده يرسم
 

14
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 11/4/1441  

)مرکتسامگرو لمیتد(واقـع
کابل، مرکز خیرخانه، سوم )حصه
کابلافغانستان(واقعبودهمیخواهد

 عالمتزیررا

 
کهدربخشمامپو،صابون،مایع
دستمـویی،پودر ظرفمویی،و

روغنمویکریمکا مویی،کریمو
( اسـتفاده1دندانماملطبقـه )

الدین سیف توسط میگیرد صورت
ثبـت به متذکره مرکت نماینده
برساند.هرگاهامخاصحقیقـیو
حقوقیکهدرزمینهاعتراضدامته
الـی تاریخنشر از میتوانند بامند

ریاسـت11مدت به کاری روز
ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی

 .یندمراجعهنمافکری

)مرکتتولیدموادمویندهذبیحاهلل
واقع)پارکهایصـنعتی:میوند(

،پلجرخی،مرکزکابلافغانسـتان(
 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهدربخشپودرکا مویی،مایع
ظرفمویی،مایعدستمویی،مایع
میشهپاکن،مایعسفیدکننده،جرم

(1گیر،صابون،مامپوماملطبقه)
توسـط صورتمیگیـرد استفاده
محمدمیوندمعاونمرکتمتذکره
بهثبتبرساند.هرگـاهامـخاص
حقیقیوحقـوقیکـهدرزمینـه

میتوا بامند ازاعتراضدامته ننـد
روزکاری11تاریخنشرالیمدت
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بهریاستعمومیثبـتمرکـزی
 .مراجعهنمایندومالکیتهایفکری

واقع:)مرکتایرانیاساتایرورابر(
 ،کیلومتر قـدیم11)تهران جاده

کیلومتـر فتح( 1کرج)بزرگراه
واقـع کشورایران( یار مهر جاده

 بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
تیو مـاملطبقـهکهدرتایرو
(استفادهصورتمیگیردتوسط11)

عبدالسمیعنمایندهمرکتمتذکره
بهثبتبرساند.هرگـاهامـخاص
حقیقیوحقـوقیکـهدرزمینـه
از میتواننـد بامند اعتراضدامته

روزکاری11تاریخنشرالیمدت
بهریاستعمومیثبـتمرکـزی

.مراجعهنمایندومالکیتهایفکری
:حمزهجبارخیللمیتدمرکتمیر

نوکابـل واقع)سرکسومکارته

بـوده واقـع افغانسـتان( کابل،
 میخواهدعالمتزیررا

 
کهدربخشپمپراطفال،کوتکس

( طبقـه مـامل تر دستمال (1و
میر توسط صورتمیگیرد استفاده
حمزهرئیسمرکتمتذکرهبهثبت
برساند.هرگاهامخاصحقیقـیو
حقوقیکهدرزمینهاعتراضدامته
الـی تاریخنشر از میتوانند بامند

ریاسـت11مدت به کاری روز
ایومالکیتهعمومیثبتمرکزی

 .مراجعهنمایندفکری
علمـی جـات ادویه تولید )نهاد

)ولسـوا:کمپلکسفارما( لیواقع
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پغمانقریهماهقدممهرکمرمـر
مرکزکابل،کابل،افغانستان(واقع

 بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهدربخشادویهجاتماملطبقه
استفادهصورتمیگیردتوسط1) )

ثبت به متذکره نهاد نوراهللنماینده
برساند.هرگاهامخاصحقیقـیو
حقوقیکهدرزمینهاعتراضدامته
الـی تاریخنشر از میتوانند بامند

ریاسـت11مدت به کاری روز
ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی

 .دمراجعهنماینفکری
مرکتتجارتیبرادرانفراهیآریانا

واقع)مهرفراه،مارکیـت:لمیتد(

افغانستان(بوده-صرافا،مرکزفراه
 میخواهدعالمتزیررا

 
کهدربخشانواعموادمیمیایکه
جنگلداری و باغبانی زراعت، در
کشاورزیاستفادهصورتمیگیردو
غیراجناسماملاینطبقه(مـامل

فادهصورتمیگیـرد(است1طبقه)
توسطغالمرضامحمدینماینـده
برسـاند. ثبت به متذکره مرکت
هرگاهامخاصحقیقیوحقوقیکه
بامـند اعتراضدامـته زمینه در

11میتوانندازتاریخنشرالیمدت
بهریاستعمومیثبت روزکاری

فکـریمرکزی هـای ومالکیت
 مراجعهنمایند
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کمپنی
Getz Pharma) 
International FZ LLC  .(   

واقع  
)Office No. 1307, 13th 
Floor, Al-Thuraya 
Tower 1, Dubai 
MediaCity, Dubai, 
U.A.E .(  

واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا  

 
کهازآندربخشموادومرکبات

(1طبیوداروییمـاملطبقـه)
صور توسـطاستفاده تمیگیـرد

محمدخالدوکیلکمپنیمتذکرهبه
ثبتبرساند.هرگاهامخاصحقیقی
وحقوقیکهدرزمینـهاعتـراض
تاریخنشر از میتوانند بامند دامته

روزکاریبهریاست11الیمدت
ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی

 .مراجعهنمایندفکری

)مرکتتولیدموادغـذائیبـابر
مینـه:افغان( بابا واقع)احمدماه
 افغانستان(11ناحیه کابل مرکز ،

 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهدربخشخدماتحملونقل،
بستهبندیوذخیرهسازیاجنـاس

( طبقه صورت11مامل استفاده )
میگیردتوسطبسماهللمفتونرئیس
ثبتبرسـاند. به متذکره مرکت

وقیکههرگاهامخاصحقیقیوحق
بامـند اعتراضدامـته زمینه در

11میتوانندازتاریخنشرالیمدت
ثبت ریاستعمومی به کاری روز

فکـریمرکزی هـای ومالکیت
 .مراجعهنمایند
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کمپنی
) QINGDAO AUFINE 

TYRE CO., LTD.( 
واقع  

) No. 83 Haier Road, 
Qingdao, China 

میخواهدعالمتزیررا  

 
ازآندربخشانواعتایرهای که

( طبقه  مامل اسـتفاده11موتر )
نـوراهلل  توسـط میگیرد صورت
ثبـت بـه متذکره کمپنی نماینده
برساند.هرگاهامخاصحقیقـیو
حقوقیکهدرزمینهاعتراضدامته
الـی تاریخنشر از میتوانند بامند

ریبهریاسـتروزکا11مدت
ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی

 .مراجعهنمایندفکری

:)نویافغانپطرولیمکمپنیلمیتد(
واقع)مهرنوکوچهعصمتمسلم،
واقعبـوده مرکزکابلافغانستان(

 میخواهدعالمتزیررا

 
کهدربخشخدماتحملونقل،
بستهبندیوذخیرهسازیاموالو

ماملطبقهذخیرهسازیموادنفتی
(استفادهصورتمیگیردتوسط11)

خالدجبرائیلسلیمانمعاونمرکت
ثبتبرسـاند.هرگـاه به متذکره
در امخاصحقیقیوحقوقیکـه
بامندمیتوانند اعتراضدامته زمینه

روز11ازتاریخنشرالیمـدت
کاریبهریاسـتعمـومیثبـت

 .مرکزیمراجعهنمایند
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:نیلمیتد()نویافغانپطرولیمکمپ
واقع)مهرنوکوچهعصمتمسلم،
واقعبـوده مرکزکابلافغانستان(

 میخواهدعالمتزیررا

 
کهدربخشخدماتصـادراتو

ــگاه، ــدماتنمایش واردات،خ
خدماتفرومگاهوتیلتانـگ،و
خدماتخاصارایهمـدهتوسـط

(11فرومندگانمـاملطبقـه)
استفادهصورتمیگیردتوسطخالد
جبرائیلسلیمانمعـاونمـرکت
ثبتبرسـاند.هرگـاه به متذکره
در امخاصحقیقیوحقوقیکـه

اعتراضدا بامندمیتوانندزمینه مته
روز11ازتاریخنشرالیمـدت

کاریبهریاسـتعمـومیثبـت

 فکـریمرکزی هـای ومالکیت
 .مراجعهنمایند

)مرکتتولیدموادغـذائیبـابر
مینـه:افغان( بابا واقع)احمدماه
 افغانستان(11ناحیه کابل مرکز ،

 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
طبقـهکهدربخشآیسکریممامل

(استفادهصورتمیگیردتوسط11)
بسماهللمفتـونرئـیسمـرکت
ثبتبرسـاند.هرگـاه به متذکره
در امخاصحقیقیوحقوقیکـه
بامندمیتوانند اعتراضدامته زمینه

روز11ازتاریخنشرالیمـدت
کاریبهریاسـتعمـومیثبـت

 فکـریمرکزی هـای ومالکیت
 .مراجعهنمایند
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 فیضنظر واقـع:لمیتد()مرکت
)سرایحاجیفتحمحمدناحیهدوم
مرکزننگرهارافغانستان(واقعبوده

 میخواهدعالمتزیررا

 
کهدربخشمامپو،پودراطفاـل
کریمهایجلدیوکاسمتیکمامل

(استفادهصورتمیگیـرد1طبقه)
نماینـده هاممی عابد سید توسط
ثبتبرسـاند. به متذکره مرکت

حقیقیوحقوقیکههرگاهامخاص
بامـند اعتراضدامـته زمینه در

11میتوانندازتاریخنشرالیمدت
ثبت ریاستعمومی به کاری روز

فکـریمرکزی هـای ومالکیت
 .مراجعهنمایند

:)مرکتگردیزیگرو لمتیـد(
ــل ــالنگواتمقاب ــع)س واق

،مرکزکابلافغانستان(ملیسینمای
 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهدربخشانواعروغـنهـای

(استفاده11خوراکیماملطبقه)
صورتمیگیـردتوسـطروااهلل
به متذکره گردیزیرئیسمرکت
ثبتبرساند.هرگاهامخاصحقیقی
وحقوقیکهدرزمینـهاعتـراض
تاریخنشر از میتوانند بامند دامته

روزکاریبهریاست11الیمدت
تهایومالکیعمومیثبتمرکزی

 .مراجعهنمایندفکری
)مرکتمشروباتغیرالکولیوآب

موفق( ز ل )مهرک:معدنی واقع
فازاول-صنعتیمقابلمیدانهوایی
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واقعبوده و یتهراتافغانستان(
 میخواهدعالمتزیررا

 
کهدربخشمشروباتغیرالکولیو

(11انرژیبـابمـاملطبقـه)
توسـط صورتمیگیـرد استفاده

متذکرهمحمد عالموکیلمرکت
بهثبتبرساند.هرگـاهامـخاص
حقیقیوحقـوقیکـهدرزمینـه
از میتواننـد بامند اعتراضدامته

روزکاری11تاریخنشرالیمدت
بهریاستعمومیثبـتمرکـزی

 .مراجعهنمایندومالکیتهایفکری
)مرکتمشروباتغیرالکولیوآب

موفق( ز ل )مهرک:معدنی واقع
فازاول-تیمقابلمیدانهواییصنع

واقعبوده و یتهراتافغانستان(
 میخواهدعالمتزیررا

 
کهدربخشمشروباتغیرالکولیو

(11انرژیبـابمـاملطبقـه)
توسـط صورتمیگیـرد استفاده
متذکره محمدعالموکیلمرکت
بهثبتبرساند.هرگـاهامـخاص
حقیقیوحقـوقیکـهدرزمینـه

ازاعتراضدام میتواننـد بامند ته
روزکاری11تاریخنشرالیمدت

بهریاستعمومیثبـتمرکـزی
 .مراجعهنمایندومالکیتهایفکری

واقع:)آسیانریوالتجارتیمرکت(
)جاللآبادمریندلپالزا،ناحیهاول
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مرکزننگرهارافغانستان(واقعبوده
 میخواهدعالمتزیررا

 
کهدربخشتسیتهایطبـیو

موادتشخیصیبرای براتوارمامل
(استفادهصورتمیگیـرد1طبقه)

توسطماموناحمدمعاونمـرکت
ثبتبرسـاند.هرگـاه به متذکره
در امخاصحقیقیوحقوقیکـه
بامندمیتوانند اعتراضدامته زمینه

روز11ازتاریخنشرالیمـدت
کاریبهریاسـتعمـومیثبـت

فکـریمرکزی هـای ومالکیت
 .مراجعهنمایند

واقع)جـاده:)نهادتجارتیسکاد(
مرکزنادرپشتونمارکیتخیرخواه

کابلافغانستان(واقعبودهمیخواهد
 عالمتزیررا

 
جات پرزه موبایلو بخش در که

( طبقه مامل  اسـتفاده1موبایل )
صورتمیگیردتوسطعبـدالوکیل

به ثبتبرساند.رئیسنهادمتذکره
هرگاهامخاصحقیقیوحقوقیکه
بامـند اعتراضدامـته زمینه در

11میتوانندازتاریخنشرالیمدت
ثبت ریاستعمومی به کاری روز

فکـریمرکزی هـای ومالکیت
 .مراجعهنمایند

تولیدآبمعدنیونومابه )فابریکه
:هایغیرالکولیکو کمـمال(

بلخ مرکز رمـه-واقع)با مهر،
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واقع افغانستان( بلخ، مزارمریف،
 بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
آبمعدنیونومابه دربخش که

(11هایغیرالکولیماملطبقه)
استفادهصورتمیگیردتوسطبرات
ثبت به متذکره علیمعاونفابریکه
برساند.هرگاهامخاصحقیقـیو
حقوقیکهدرزمینهاعتراضدامته

 الـیبامند تاریخنشر از میتوانند
ریاسـت11مدت به کاری روز

ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
 .مراجعهنمایندفکری

:)مرکتتصفیهنمکپامیربلـور(
واقع)پارکهایصنعتیمرکزبلخ

بـوده واقع مزارمریفافغانستان(
 میخواهدعالمتزیررا

 
نمکتصفیهمـده دربخش که

( طبقه صورت11مامل استفاده )
میگیردتوسطعبدالزاهدنورصالح
زادهوکیلمرکتمتذکرهبهثبت
برساند.هرگاهامخاصحقیقـیو
حقوقیکهدرزمینهاعتراضدامته
الـی تاریخنشر از میتوانند بامند

ریاسـت11مدت به کاری روز
هایومالکیتعمومیثبتمرکزی

 مراجعهنمایندفکری
یـونین( عزیزی تولیدی :)مرکت

واقع)پارکهایصنعتیپلچرخی،
کابـل،1ناحیه کابـل، مرکـز ،
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میخواهـد بـوده واقع افغانستان(
 عالمتزیررا

 
کهدربخشانواعتجهیزاتفلزی

برایساختسازساختمانوسرک
( (اسـتفاده9سازیماملطبقـه

 وحیـد توسط میگیرد اهللصورت
متذکرهبـهثبـت رئیسمرکت
برساند.هرگاهامخاصحقیقـیو
حقوقیکهدرزمینهاعتراضدامته
الـی تاریخنشر از میتوانند بامند

ریاسـت11مدت به کاری روز
ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی

 .مراجعهنمایندفکری
کمپنی

) Agro Processors & 
Atmospheric Gases 
Limited ..(  

واقع  
F-392, Area besides 

KE Turbine 75700, 
Sindh Industrial 
Trading 
Estate,Karachi.( 

میخواهدعالمتزیررا  

 
مامل آندربخشاجناس از که

(استفادهصورتمیگیرد11طبقه)
توسطمحمدخالدوکیلکمپنـی
ثبتبرسـاند.هرگـاه به متذکره
در امخاصحقیقیوحقوقیکـه
بامندمیتوانند اعتراضدامته زمینه

روز11ازتاریخنشرالیمـدت
ریاستعمـومیثبـت به کاری

 فکـریمرکزی هـای ومالکیت
 .عهنمایندمراج
کمپنی

(Qingdao Haishang 
Zhicai Management 
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Consulting Co., Ltd).
واقع  

)Haier Industrial Park, 
No. 1 Haier Road, 
Laoshan District, 
Qingdao City, 
Shandong Province, 
China.( 

میخواهدعالمتزیررا

 
مامل آندربخشاجناس از که

(استفادهصورتمیگیـرد7طبقه)
توسطعزیزاهللصـادقیوکیـل
کمپنیمتذکرهبهثبـتبرسـاند.
هرگاهامخاصحقیقیوحقوقیکه
بامـند اعتراضدامـته زمینه در

11میتوانندازتاریخنشرالیمدت
بهریاستعمومیثبت روزکاری

فکـرمرکزی هـای یومالکیت
 .مراجعهنمایند

کمپنی
) Qingdao Haishang 

Zhicai Management 
Consulting Co., Ltd .(

واقع  
)Haier Industrial Park, 
No. 1 Haier Road, 
Laoshan District, 
Qingdao City, 
Shandong Province, 
China.( 

میخواهدعالمتزیررا

 
کهازآندربخشاجناسمـامل

(استفادهصورتمیگیـرد1طبقه)
توسطعزیزاهللصـادقیوکیـل
کمپنیمتذکرهبهثبـتبرسـاند.
هرگاهامخاصحقیقیوحقوقیکه
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بامـند اعتراضدامـته زمینه در
11میتوانندازتاریخنشرالیمدت

بهریاستعمومیثبت روزکاری
فکـریمرکزی هـای ومالکیت

 .مراجعهنمایند
کمپنی

) Agro Processors & 
Atmospheric Gases 
Limited).. 

واقع  
)F-392, Area besides 
KE Turbine 75700, 
Sindh Industrial 
Trading 
Estate,Karachi.( 

 میخواهدعالمتزیرراو

 
کهازآندربخشاجناسمـامل

(استفادهصورتمیگیرد11طبقه)

توسطمحمدخالدوکیلکمپنـی
ثبتبرسـاند.هرگـاه به متذکره
در امخاصحقیقیوحقوقیکـه
بامندمیتوانند اعتراضدامته زمینه

روز11ازتاریخنشرالیمـدت
ریاستعمـومیثبـت به کاری

 فکـریمرکزی هـای ومالکیت
 .هنمایندمراجع

:)آدیینورسلگرو افکمپنی(
واقع)سرکهفتمقلعـهفـتحاهلل

11حیهنا کابل، مرکز افغانستان(،
 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا
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مشـروباتغیـر بخش در که
(اسـتفاده11الکولیماملطبقه)

توسـطمـفاعت صورتمیگیرد
نمایندهنهادمتذکرهبهثبتبرساند.
هرگاهامخاصحقیقیوحقوقیکه
بامـند اعتراضدامـته زمینه در

11میتوانندازتاریخنشرالیمدت
ثبت ریاستعمومی به کاری روز

فکـریمرکزی هـای ومالکیت
 .عهنمایندمراج

)مرکتتجارتیتـابشخورمـید
مرکـز،واقع)باغقاضـی:لمتید(

کابلافغانستان(واقعبودهمیخواهد
 عالمتزیررا

 
انواعبرنجخوراکی دربخش که

( طبقه صورت11مامل استفاده )
توسطمریفاهللنماینـده میگیرد
ثبتبرسـاند. به متذکره مرکت

کههرگاهامخاصحقیقیوحقوقی
بامـند اعتراضدامـته زمینه در

11میتوانندازتاریخنشرالیمدت
ثبت ریاستعمومی به کاری روز

فکـریمرکزی هـای ومالکیت
.مراجعهنمایند

یکمپن
HIGH-Q 
PHARMACEUTICALS 

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

 ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
داتیازآندربخشاجناسوتولکه

(استفادهصـورت1ماملطبقه)
ـتوسطعزردیگیم یصـادقزاهللی

متذکرهبهثبتبرساند.یکمپنلیوک
کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق

زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته
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11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
رومی یثبتمرکزیعموماستیبه

ومالکیتهایومالکیتهایفکری
 .ندیمراجعهنمافکری
یکمپن

HIGH-Q 
PHARMACEUTICALS.,. 

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

 ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
داتیازآندربخشاجناسوتولکه

(استفادهصـورت1ماملطبقه)
ـتوسطعزردیگیم یصـادقزاهللی

متذکرهبهثبتبرساند.یکمپنلیوک
کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق

زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

رومی یثبتمرکزیعموماستیبه
 .ندیمراجعهنماومالکیتهایفکری

یکمپن
HIGH-Q 
PHARMACEUTICALS.,. 

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

 ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
داتیازآندربخشاجناسوتولکه

(استفادهصـورت1ماملطبقه)
لیوکیصادقزاهللیتوسطعزردیگیم

متذکرهبهثبـتبرسـاند.یکمپن
کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق

زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
رومی یثبتمرکزیعموماستیبه

مراجعـهومالکیتهـایفکـری
 .ندینما
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یکمپن
HIGH-Q 
PHARMACEUTICALS.,. 

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

 ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
داتیازآندربخشاجناسوتولکه

(استفادهصـورت1ماملطبقه)
ـتوسطعزردیگیم یصـادقزاهللی

متذکرهبهثبتبرساند.یکمپنلیوک
کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق

زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
رومی یثبتمرکزیعموماستیبه

 .ندیمراجعهنماومالکیتهایفکری
یکمپن

HIGH-Q 
PHARMACEUTICALS.,. 

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

 ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
داتیازآندربخشاجناسوتولکه

(استفادهصـورت1ماملطبقه)
ـتوسطعزردیگیم یصـادقزاهللی

متذکرهبهثبتبرساند.یکمپنلیوک
کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق

زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
رومی یثبتمرکزیعموماستیبه

مراجعـهومالکیتهـایفکـری
 .ندینما
یکمپن

HIGH-Q 
PHARMACEUTICALS.,. 

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

 ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
داتیازآندربخشاجناسوتولکه

(استفادهصـورت1ماملطبقه)
ـتوسطعزردیگیم یصـادقزاهللی

متذکرهبهثبتبرساند.یکمپنلیوک
کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق

زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
رومی یثبتمرکزیعموماستیبه

 .ندیمراجعهنماومالکیتهایفکری
یکمپن

HIGH-Q 
PHARMACEUTICALS.,. 

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

 ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
داتیازآندربخشاجناسوتولکه

(استفادهصـورت1ماملطبقه)
ـتوسطعزردیگیم یصـادقزاهللی

متذکرهبهثبتبرساند.یکمپنلیوک
کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق

زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
رومی یثبتمرکزیعموماستیبه

 .ندیمراجعهنماومالکیتهایفکری
یکمپن

HIGH-Q 
PHARMACEUTICALS.,. 

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

 ررایعالمتزخواهدیبودهم
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داتیازآندربخشاجناسوتولکه
(استفادهصـورت1ماملطبقه)

ـتوسطعزردیگیم یصـادقزاهللی
متذکرهبهثبتبرساند.یکمپنلیوک

کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق
زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته

11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
رومی یثبتمرکزیعموماستیبه

 .ندیمراجعهنماومالکیتهایفکری
یکمپن

HIGH-Q 
PHARMACEUTICALS.,. 

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

 ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
داتیازآندربخشاجناسوتولکه

(استفادهصـورت1ماملطبقه)

ـتوسطعزردیگیم یصـادقزاهللی
متذکرهبهثبتبرساند.یکمپنلیوک

کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق
زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته

11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
رومی یثبتمرکزیعموماستیبه

 .ندیمراجعهنماومالکیتهایفکری
یکمپن

HIGH-Q 
PHARMACEUTICALS.,. 

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

 ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
داتیاجناسوتولکهازآندربخش

(استفادهصـورت1ماملطبقه)
ـتوسطعزردیگیم یصـادقزاهللی

متذکرهبهثبتبرساند.یکمپنلیوک
کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق
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زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
رومی یثبتمرکزیعموماستیبه

.ندیمراجعهنماومالکیتهایفکری
یکمپن

HIGH-Q 
PHARMACEUTICALS.,. 

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

 ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
داتیازآندربخشاجناسوتولکه

(استفادهصـورت1ماملطبقه)
ـتوسطعزردیگیم یصـادقزاهللی

متذکرهبهثبتبرساند.یکمپنلیوک
کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق

زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
رومی یثبتمرکزیعموماستیبه

 .ندیمراجعهنماومالکیتهایفکری

یکمپن
HIGH-Q 
PHARMACEUTICALS.,. 

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

 ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
داتیازآندربخشاجناسوتولکه

(استفادهصـورت1ماملطبقه)
ـتوسطعزردیگیم یصـادقزاهللی

متذکرهبهثبتبرساند.یکمپنلیوک
کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق

زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
رومی یثبتمرکزیعموماستیبه

 .ندیمراجعهنماومالکیتهایفکری
یکمپن

HIGH-Q 
PHARMACEUTICALS.,. 
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واقع
B-64, KDA Scheme-1, 
Karsaz Road, Karachi-
Pakistan 

 ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
ــاس ــشاجن ــهازآندربخ ک

(استفاده1ماملطبقه)داتیوتول
ـتوسـطعزردیگیصورتم زاهللی

متذکرهبهثبتیکمپنلیوکیصادق
ـیبرساند.هرگاهامخاصحق ویق

اعتراضدامتهنهیکهدرزمیحقوق
م تارتوانندیبامند ـخیاز ال ینشر
رومی11مدت یعمـوماستیبه

مرکز فکرییثبت های ومالکیت
.ندیمراجعهنما

یکمپن
HIGH-Q 
PHARMACEUTICALS.,. 

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

 ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
داتیازآندربخشاجناسوتولکه

(استفادهصـورت1ماملطبقه)
ـتوسطعزردیگیم یصـادقزاهللی

متذکرهبهثبتبرساند.یکمپنلیوک
کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق

زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
رومی یثبتمرکزیعموماستیبه

 .ندیمراجعهنماومالکیتهایفکری
یکمپن

HIGH-Q 
PHARMACEUTICALS.,. 
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واقع
B-64, KDA Scheme-1, 
Karsaz Road, Karachi-
Pakistan 

 ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
داتیازآندربخشاجناسوتولکه

(استفادهصـورت1ماملطبقه)
ـتوسطعزردیگیم یصـادقزاهللی

متذکرهبهثبتبرساند.یکمپنلیوک
کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق

زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
رومی یثبتمرکزیعموماستیبه

 .ندیمراجعهنماومالکیتهایفکری
یکمپن

HIGH-Q 
PHARMACEUTICALS.,. 

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

 ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
داتیازآندربخشاجناسوتولکه

(استفادهصـورت1ماملطبقه)
ـتوسطعزردیگیم یصـادقزاهللی

متذکرهبهثبتبرساند.یکمپنلیوک
کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق

زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
رومی یثبتمرکزیعموماستیبه

 .ندیمراجعهنما
یکمپن

HIGH-Q 
PHARMACEUTICALS.,. 

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

 ررایعالمتزخواهدیبودهم
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داتیازآندربخشاجناسوتولکه
(استفادهصـورت1ماملطبقه)

ـتوسطعزردیگیم یصـادقزاهللی
متذکرهبهثبتبرساند.یکمپنلیوک

کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق
زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته

11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
رومی یثبتمرکزیعموماستیبه

 .ندیمراجعهنماومالکیتهایفکری
یکمپن

HIGH-Q 
PHARMACEUTICALS.,. 

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

 ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
ــاس ــشاجن ــهازآندربخ ک

(استفاده1ماملطبقه)داتیوتول

ـتوسـطعزردیگیصورتم زاهللی
متذکرهبهثبتیکمپنلیوکیصادق

ـیبرساند.هرگاهامخاصحق ویق
اعتراضدامتهنهیکهدرزمیحقوق

م تارتوانندیبامند ـخیاز ال ینشر
رومی11مدت یعمـوماستیبه

مرکز فکرییثبت های ومالکیت
.ندیمراجعهنما

یکمپن
HIGH-Q 
PHARMACEUTICALS.,. 

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

 ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
داتیازآندربخشاجناسوتولکه

(استفادهصـورت1ماملطبقه)
ـتوسطعزردیگیم یصـادقزاهللی
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متذکرهبهثبتبرساند.یکمپنلیوک
کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق

زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
رومی یثبتمرکزیعموماستیبه

 .ندیمراجعهنماومالکیتهایفکری
یکمپن

HIGH-Q 
PHARMACEUTICALS.,. 

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

 ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
داتیازآندربخشاجناسوتولکه

(استفادهصـورت1ماملطبقه)
ـتوسطعزردیگیم یصـادقزاهللی

متذکرهبهثبتبرساند.یکمپنلیوک
کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق

زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته

11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
رومی یثبتمرکزیعموماستیبه

 .ندیمراجعهنماومالکیتهایفکری
یکمپن

HIGH-Q 
PHARMACEUTICALS.,. 

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

 ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
داتیکهازآندربخشاجناسوتول

(استفادهصـورت1ماملطبقه)
ـتوسطعزردیگیم یصـادقزاهللی

متذکرهبهثبتبرساند.یکمپنلیوک
کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق

زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
رومی یثبتمرکزیعموماستیبه
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 .ندیمراجعهنماومالکیتهایفکری
یکمپن

HIGH-Q 
PHARMACEUTICALS.,. 

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

 ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
داتیکهازآندربخشاجناسوتول

(استفادهصـورت1ماملطبقه)
ـتوسطعزردیگیم یصـادقزاهللی

متذکرهبهثبتبرساند.یکمپنلیوک
کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق

زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
رومی یثبتمرکزیعموماستیبه

.ندیمراجعهنماومالکیتهایفکری
یکمپن

HIGH-Q 
PHARMACEUTICALS.,. 

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

 ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
ــاس ــشاجن ــهازآندربخ ک

(استفاده1ماملطبقه)داتیوتول
ـتوسـطعزردیگیصورتم زاهللی

متذکرهبهثبتیکمپنلیوکیصادق
ـیبرساند.هرگاهامخاصحق ویق

اعتراضدامتهنهیکهدرزمیحقوق
م تارتوانندیبامند ـخیاز ال ینشر
رومی11مدت یعمـوماستیبه

مرکز فکرییثبت های ومالکیت
.ندیمراجعهنما

یکمپن
HIGH-Q 
PHARMACEUTICALS.,. 
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واقع
B-64, KDA Scheme-1, 
Karsaz Road, Karachi-
Pakistan 

 ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
داتیازآندربخشاجناسوتولکه

(استفادهصـورت1ماملطبقه)
ـتوسطعزردیگیم یصـادقزاهللی

متذکرهبهثبتبرساند.یکمپنلیوک
کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق

زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
رومی یثبتمرکزیعموماستیبه

 .ندیمراجعهنماومالکیتهایفکری
یکمپن

HIGH-Q 
PHARMACEUTICALS.,. 

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

 ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
داتیازآندربخشاجناسوتولکه

(استفادهصـورت1ماملطبقه)
ـتوسطعزردیگیم یصـادقزاهللی

متذکرهبهثبتبرساند.یکمپنلیوک
کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق

زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
رومی یثبتمرکزیعموماستیبه

 .ندیمراجعهنماومالکیتهایفکری
یکمپن

HIGH-Q 
PHARMACEUTICALS.,. 

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

 ررایعالمتزخواهدیبودهم
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داتیازآندربخشاجناسوتولکه
(استفادهصـورت1ماملطبقه)

ـتوسطعزردیگیم یصـادقزاهللی
متذکرهبهثبتبرساند.یکمپنلیوک

کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق
زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته

11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
رومی یثبتمرکزیعموماستیبه

 .ندیمراجعهنماومالکیتهایفکری
یکمپن

HIGH-Q 
PHARMACEUTICALS.,. 

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

 ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
ــاس ــشاجن ــهازآندربخ ک

(استفاده1ماملطبقه)داتیوتول
ـتوسطعزردیگیصورتم  زاهللی

متذکرهبهثبتیکمپنلیوکیصادق
ـیبرساند.هرگاهامخاصحق ویق

اعتراضدامتهنهیکهدرزمیحقوق
م تارتوانندیبامند ـخیاز ال ینشر
رومی11مدت یعمـوماستیبه

مرکز فکرییثبت های ومالکیت
 .ندیمراجعهنما

یکمپن
HIGH-Q 
PHARMACEUTICALS.,. 

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

 ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
داتیازآندربخشاجناسوتولکه

(استفادهصـورت1ماملطبقه)
ـتوسطعزردیگیم یصـادقزاهللی

متذکرهبهثبتبرساند.یکمپنلیوک
کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق
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زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
رومی یثبتمرکزیعموماستیبه

 .ندیمراجعهنماومالکیتهایفکری
یکمپن

HIGH-Q 
PHARMACEUTICALS.,. 

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

 ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
داتیکهازآندربخشاجناسوتول

(استفادهصـورت1ماملطبقه)
ـتوسطعزردیگیم یصـادقزاهللی

متذکرهبهثبتبرساند.یکمپنلیوک
کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق

زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
رومی یثبتمرکزیعموماستیبه

.ندیمراجعهنما

مرکت
Razavi Yeast Co. JSC 

واقع
Razavi Yeast Co67KM 
of Mashhad-Quchan 
road, Mashhad Iran 

 ررایزخواهدعالمتی.م

 
که  توسطبامدیم11ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
اسـتیبهریروزکار11ینشرال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری
مرکت

Joint Stock Company 
Nefis Cosmetics 



 جريده يرسم
 

11
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 11/4/1441  

واقع
Kazan Chemical 
Complex named after 
M. Vahitov soap and 
candle producing 
factory n1 of the 
former Krestovnikovs. 
152 ul Gabdully 
Tukaya, 420021, g. 
Kazan, Republic of 
Tatarstan, Russian 
Federation, Russia 

 ررایزخواهدعالمتیم

 
که  توسـطبامدیم1ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
اسـتیبهریروزکار11ینشرال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری

مرکت
Sanaye Ghazaee Torsh 
Afshan Kimiya CO 

واقع
First Floor, No. 8, 46th 
Shahid Mohsen 
Jaladati Street, North 
Mosiem Street, 
Abouzar Blvd, Tehran, 
Iran. Postal Code: 
1779646141 

 ررایزخواهدعالمتیم

 
که  توسطبامدیم11ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
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اسـتیبهریروزکار11ینشرال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری
مرکت

BandarFoodManufactu
ringCooperative Co. 

 واقع
Parka Posht Industrial 
Zone, 7th KM Kiashahr 
Road, Astane Ashrafie, 
Gilan, Iran. Postcode: 
44491-58477 

 ررایزخواهدعالمتیم

 
که  توسطبامدیم11ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
اسـتیبهریروزکار11ینشرال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری
مرکت

Pars Minoo Industrial 
Company 

 واقع
Minoo Building – 10th  
KM Makhsos Road – 
Tehran- Iran 

 ررایزخواهدعالمتیم

 
که  توسطبامدیم11ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
اسـتیبهریروزکار11ینشرال
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ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری
مرکت

Sepahan Battery 
Industrial Complex 

واقع
14th St., 7th main St., 
Oshtorjan Industrial 
Zone , Zobahan 
Highway, Isfahan, 
Iran. 

 ررایزخواهدعالمتیم

 
که  توسـطبامدیم1ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
اسـتیبهریروزکار11ینشرال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 ندیمراجعهنمافکری

مرکت
PAKROKH CO 

 واقع
No.42, East Hoveyzeh 
St. Sohrevardi Ave., 
Tehran, 
Iran.Postcode:155993
3918 

 ررایزخواهدعالمتیم

 
که  توسـطبامدیم1ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
اسـتیبهریروزکار11ینشرال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری
یکمپن

Joint Stock Company 
"Nefis Cosmetics." 
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 واقع
Kazan Chemical 
Complex named after 
M. Vahitov soap and 
candle producing 
factory n1 of the 
former Krestovnikovs. 
152, ul. Gabdully 
Tukaya, 420021, g. 
Kazan, Republic of 
Tatarstan, Russian 
Federation, Russia 

 ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
( طبقه آندر از اسـتفاده1که )

ـردیگیصورتم یتوسطمحمدعل
بهثبتیکمپنلیوکیازین متذکره

ـیبرساند.هرگاهامخاصحق ویق
اعتراضدامتهنهیکهدرزمیحقوق

م 11ینشرالخیتوانندازتاریبامند
کار ریروز ثبتیعموماستیبه

فکـرییمرکز هـای ومالکیت
 ندیمراجعهنما

مرکت
Negin Asal Harand 
Company 

آندرتیفعالیکهمرکزاصل
Between Negin Avenue 
1&2,  Harand 
Industrial Zone, 
Isfahan, Iran. 
Postcode: 8134155491 

 ررایعالمتزخواهدیواقعبودهم

 
اسـتفاده11ازآندرطبقـهکه

ـردیگیصورتم یتوسطمحمدعل
بهثبتیکمپنلیوکیازین متذکره

ـیبرساند.هرگاهامخاصحق ویق
اعتراضدامتهنهیکهدرزمیحقوق
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م تارتوانندیبامند ـخیاز ال ینشر
رومی11مدت یعمـوماستیبه

مرکز فکرییثبت های ومالکیت
 .ندیمراجعهنما

17117اظهارنامـهمـمارهطبق
بهدفترثبت19/11/1111مورخ
 (STPدررابطهبهعالمت)یمرکز

 
کـه1111مدهبهممارهثبت

( 4درطبقه آناستفاده میگردد(از
 ازیکمپنرنامیخواهانتغیمتقاض

Armor All/STP Products 
Company 

یبهکمپن
(Energizer Auto, Inc)

کهآدرسآنواقع
(44Old Ridgebury 
Road, Danbury, 
Connecticut 26810, 
USA) 

علبامدیم محمد ـنی.توسط یازی
 .متذکرهمدهاستیکمپنلیوک
17171اظهارنامـهمـمارهطبق

بهدفترثبت11/11/1111مورخ
 (STPدررابطهبهعالمت)یمرکز

 
کـه1111مدهبهممارهثبت

( 4درطبقه آناستفاده میگردد(از
 ازیکمپنرنامیخواهانتغیمتقاض

Armor All/STP Products 
Company 

یبهکمپن
(Energizer Auto, Inc)

کهآدرسآنواقع
(44Old Ridgebury 
Road, Danbury, 
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Connecticut 26810, 
USA) 

علبامدیم محمد ـنی.توسط یازی
 .دهاستمتذکرهمیکمپنلیوک

مرکت
ZhejiangHanguda 
Mechanical and 
Electrical Co., Ltd 

 واقع
Room 1103, Building 8, 
Jiangnan Lizhou Yipin 
Community, Yongkang 
City, Jinhua, Zhejiang, 
China 

 ررایزخواهدعالمتیم

 
که  توسـطبامدیم7ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض

اسـتیبهریروزکار11ینشرال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری
ـیکریمهدمرکت ـیم ،یتفرم

ـحم،یتفرمیمیمحمدرضاکر دی
کر ایتفرمیمیرضا ـواقع ران،ی

نتهرانمهرستانتهـران –آستا

مهرتهرانمحلـه-بخشمرکزی
کوچه-قیکوچهمقا-یجنوبجیخل

طبقههمکف1بالک–گلهانمک
 ررایزخواهدعالمتمی

 
که  توسطبامدیم11ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
اسـتیبهریروزکار11ینشرال
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ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری
ـیکریمهدمرکت ـیم :یتفرم

ـحم،یتفرمیمیمحمدرضاکر دی
کر ایتفرمیمیرضا ـواقع ران،ی

نتهرانمهرستانتهـران –آستا
مهرتهرانمحلـه-بخشمرکزی

کوچه-قیکوچهمقا-یجنوبجیخل
طبقههمکف1بالک–گلهانمک

 ررایزخواهدعالمتمی

 
که  توسطبامدیم11ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
اسـتیبهریروزکار11ینشرال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری

مرکت  ـیمیکریمهد ،یتفرم
ـحم،یتفرمیمیمحمدرضاکر دی

کر ایتفرمیمیرضا ـواقع ران،ی
نتهرانمهرستانتهـران –آستا

مهرتهرانمحلـه-بخشمرکزی
کوچه-قیکوچهمقا-یجنوبجیخل

طبقههمکف1بالک–گلهانمک
 ررایزخواهدعالمتمی

 
که  توسطبامدیم11ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
اسـتیبهریروزکار11ینشرال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری
ـیکریمهدمرکت ـیم ،یتفرم

ـحم،یتفرمیمیمحمدرضاکر دی
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کر ایتفرمیمیرضا ـواقع ران،ی
آســتانتهــرانمهرســتان

مهرتهران-بخشمرکزی–تهران
-قیکوچهمقا-یجنوبجیمحلهخل

طبقه1بالک–گلهاکوچهنمک
 ررایزخواهدعالمتهمکفمی

 
که  توسطبامدیم11ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
اسـتیبهریروزکار11ینشرال
مرکزیعموم ومالکیـتمیثبت

 .ندیراجعهنماهایفکری
مرکت ـیکریمهد ـیم یتفرم

 یتفرمــیمــیمحمــدرضــاکر

رانیواقعایتفرمیمیرضاکردیحم
آســتانتهــرانمهرســتان

مهرتهران-بخشمرکزی–تهران
ـ خل کوچـه-یجنـوبجیمحله

بالک–گلهاکوچهنمک-قیمقا
می1 همکف خواهـدعالمتطبقه
 ررایز

 
که  توسطبامدیم11ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
اسـتیبهریروزکار11ینشرال
هایومالکیتیثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری
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مرکت
Pakten Sağlık Ürünleri 
Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirket 

واقع
2. ORGANIZE SANAYI 
BOLGESİ,54NO’LU
CADDE NO: 11, 
Gaziantep / TURKEY 

 ررایزخواهدعالمتیم

 
که  توسطبامدیم11ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
اسـتیبهریروزکار11ینشرال

ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری
مرکت

Pakten Sağlık Ürünleri 
Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirket 

واقع
2. ORGANIZE SANAYI 
BOLGESİ,54NO’LU
CADDE NO: 11, 
Gaziantep / TURKEY 

 
که  توسطبامدیم19ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
اسـتیبهریروزکار11ینشرال
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ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری
مرکت

Pakten Sağlık Ürünleri 
Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirket 

واقع
2. ORGANIZE SANAYI 
BOLGESİ,54NO’LU
CADDE NO: 11, 
Gaziantep / TURKEY 

 
که  توسـطبامدیم1ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
اسـتیبهریروزکار11ینشرال

ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری
مرکت

Pakten Sağlık Ürünleri 
Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirket 

واقع
2. ORGANIZE SANAYI 
BOLGESİ,54NO’LU
CADDE NO: 11, 
Gaziantep / TURKEY 

 
که  توسـطبامدیم1ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
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اسـتیبهریروزکار11ینشرال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
.ندیمراجعهنمافکری
مرکت

Sepahan Battery 
Industrial Complex 

 واقع
14th St., 7th main St., 
Oshtorjan Industrial 
Zon Zobahan Highway, 
IsfahanIran. 

 ررایزخواهدعالمتیم

 
که  توسـطبامدیم1ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
اسـتیبهریروزکار11ینشرال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری

مرکت
Yiwu Yingchunli 
Technology Co., Ltd. 

 واقع
Room 802, Unit 1, 
Building C1, Shangbo 
Garden, Jiangdong 
Street, Yiwu City, 
Zhejiang Province, 
China. 

 ررایزخواهدعالمتیم

 
که  توسطبامدیم11ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
اسـتیبهریروزکار11ینشرال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری
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خاص(ی)سهامیمیمرکتفومنم
بالک هشـتم،ابانی،خ14واقع

ـ–ر،تهرانیاحمدقصابانیخ رانای
 ررایزخواهدعالمتیم

 
که  توسطبامدیم11ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
اسـتیبهریروزکار11ینشرال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری
خاص(ی)سهامیمیفومنممرکت

بالک هشـتم،ابانی،خ14واقع

قصابانیخ .،رانای–ر،تهرانیاحمد
 ررایزخواهدعالمتیم

 
که  توسـطبامدیم1ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
اسـتیبهریروزکار11ینشرال
 .ندیمراجعهنمایثبتمرکزیعموم

خاص(ی)سهامیمیمرکتفومنم
بالک هشـتم،ابانی،خ14واقع

قصابانیخ .،رانای–ر،تهرانیاحمد
 ررایزخواهدعالمتیم
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که  توسطبامدیم11ماملطبقه
ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی

برسانددرصـورت ثبت به متذکره
م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض

اسـتیبهریروزکار11ینشرال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری

خاص(ی)سهامیمیمرکتفومنم
بالک هشـتم،ابانی،خ14واقع

ـ–ر،تهرانیاحمدقصابانیخ رانای
 ررایزخواهدعالمتیم

 
که  توسطبامدیم11ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
اسـتیبهریروزکار11ینشرال

ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری
خاص(ی)سهامیمیفومنممرکت

بالک هشـتم،ابانی،خ14واقع
قصابانیخ .،رانای–ر،تهرانیاحمد
 ررایزخواهدعالمتیم

 
که  توسـطبامدیم1ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
اسـتیبهریروزکار11ینشرال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری

خاص(ی)سهامیمیمرکتفومنم
بالک هشـتم،ابانی،خ14واقع
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ـ–ر،تهرانیاحمدقصابانیخ رانای
 ررایزخواهدعالمتیم

 
که  توسـطبامدیم4ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
اسـتیبهریروزکار11ینشرال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
.ندیمراجعهنمافکری
خاص(ی)سهامیمیفومنممرکت

بالک هشـتم،ابانی،خ14واقع
ـ–ر،تهرانیاحمدقصابانیخ رانای
 ررایزخواهدعالمتیم

 

که  توسطبامدیم11ماملطبقه
ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی

برسانددرصـورت ثبت به متذکره
م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض

اسـتیبهریروزکار11ینشرال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری
خاص(ی)سهامیمیفومنممرکت

بالک هشـتم،ابانی،خ14واقع
ـ–ر،تهرانیاحمدقصابانیخ رانای
 ررایزخواهدعالمتیم

 
که  توسطبامدیم11ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
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اسـتیبهریروزکار11ینشرال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری
خاص(ی)سهامیمیفومنممرکت

بالک هشـتم،ابانی،خ14واقع
قصابانیخ .،رانای–ر،تهرانیاحمد
 ررایزخواهدعالمتیم

 
که  توسطبامدیم11ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
اسـتیبهریروزکار11ینشرال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری
خاص(ی)سهامیمیفومنممرکت

بالک هشـتم،ابانی،خ14واقع

قصابانیخ .،رانای–ر،تهرانیاحمد
 ررایزخواهدعالمتیم

 
که  توسـطبامدیم4ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
اسـتیبهریروزکار11ینشرال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری
خاص(ی)سهامیمیفومنممرکت

بالک هشـتم،ابانی،خ14واقع
ـ–ر،تهرانیاحمدقصابانیخ رانای
 ررایزخواهدعالمتیم
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که  توسـطبامدیم1ماملطبقه
ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی

برسانددرصـورت ثبت به متذکره
م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض

اسـتیبهریروزکار11ینشرال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری
خاص(ی)سهامیمیفومنممرکت

بالک هشـتم،ابانی،خ14واقع
ـ–ر،تهرانیاحمدقصابانیخ رانای
 ررایزخواهدعالمتیم

 
که  توسطبامدیم11ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
اسـتیبهریروزکار11ینشرال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری

:خاص(ی)سهامیمیفومنممرکت
بالک هشـتم،ابانی،خ14واقع

ـ–ر،تهرانیاحمدقصابانیخ رانای
 ررایزخواهدعالمتیم

 
که  توسـطبامدیم4ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
اسـتیبهریروزکار11ینشرال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری

خاص(ی)سهامیمیمرکتفومنم
بالک هشـتم،ابانی،خ14واقع

ـ–ر،تهرانیاحمدقصابانیخ رانای
 ررایزخواهدعالمتیم
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که  توسـطبامدیم1ماملطبقه
ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی

برسانددرصـورت ثبت به متذکره
م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض

اسـتیبهریروزکار11ینشرال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری

خاص(ی)سهامیمیمرکتفومنم
بالک هشـتم،ابانی،خ14واقع

قصابانیخ .،رانای–ر،تهرانیاحمد
 ررایزخواهدعالمتیم

 
که  توسـطبامدیم1ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
اسـتیبهریروزکار11ینشرال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری

خاص(ی)سهامیمیفومنممرکت
بالک هشـتم،ابانی،خ14واقع

قصابانیخ .،رانای–ر،تهرانیاحمد
 ررایزخواهدعالمتیم

 
که  توسطبامدیم11ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
اسـتیبهریروزکار11ینشرال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
.ندیمراجعهنمافکری
خاص(ی)سهامیمیفومنممرکت

بالک هشـتم،ابانی،خ14واقع
قصابانیخ .،رانای–ر،تهرانیاحمد
 ررایزخواهدعالمتیم
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که  توسطبامدیم11ماملطبقه
ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی

برسانددرصـورت ثبت به متذکره
م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض

اسـتیبهریروزکار11ینشرال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری

خاص(ی)سهامیمیمرکتفومنم
بالک هشـتم،ابانی،خ14واقع

قصابانیخ .،رانای–ر،تهرانیاحمد
 ررایزخواهدعالمتیم

 
که  توسـطبامدیم4ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
اسـتیبهریروزکار11ینشرال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری

خاص(ی)سهامیمیفومنممرکت
بالک هشـتم،ابانی،خ14واقع

ـ–ر،تهرانیاحمدقصابانیخ رانای
 ررایزخواهدعالمتیم

 
که  توسـطبامدیم1ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
اسـتیبهریروزکار11ینشرال
 .ندیمراجعهنمایثبتمرکزیعموم

مرکت
Panasonic Life 
Solutions Elektrik 
Sanayi Ve Ticaret 
Anonim Şirketi 

 واقع
Abdurrahmangazi Mah. 
Ebubekir Cad. No: 44 
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TR-34887 Sancaktepe 
İstanbul (TR). 

 ررایزخواهدعالمتیم

 
که  توسطبامدیم11ماملطبقه

ـوکیازینیمحمدعل مـرکتلی
برسانددرصـورت ثبت به متذکره

م امخاص خیتواننـدازتاریاعتراض
اسـتیبهریروزکار11ینشرال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
.ندیمراجعهنمافکری
مرکت

SHANDONG 
COMFORSER 
INTERNATIONAL 
TRADING CO. LTD. 

 دررابطهبهعالمه
(COMFORSER)) 

 

ثبـت14711کهتحتمـماره
خواهانثبـتیبودمتقاضدهیگرد

یانتقالعالمتمذکورازکمپن
SHANDONG YINBAO 
TYRE GROUP CO., LTD 
Taitou Town, 
Shouguang City, 
Shandong Province, 
People’sRepublicof
China 

یبهکمپن
SHANDONG 
COMFORSER 
INTERNATIONAL 
TRADING CO. LTD209, 
Room-172 (A), building 
two, No. 43 Beijing 
BondedPort Road, 
Qingdao City, 
Shandong Province, 
China 
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مرکتثبتملک یمعنوتیتوسط
متذکرهمدهیکمپنندهیابوغزالهنما

است.
مرکت

SHANDONGCOMFORS
ER INTERNATIONAL 
TRADING CO. LTD. 

 دررابطهبهعالمه
ROADCRUZA 

 
ثبـت19191تحتمـمارهکه
خواهانثبـتیبودمتقاضدهیگرد

 یانتقالعالمتمذکورازکمپن
SHANDONG YINBAO 
TYRE GROUP CO., 
LTDTaitou Town, 
Shouguang City, 
Shandong Province, 
People’sRepublicof
China 

 یبهکمپن
SHANDONG 
COMFORSER 
INTERNATIONAL 
TRADING CO. 
LTD.209, Room-172 
(A), building two, No. 
43 Beijing BondedPort 
Road, Qingdao City, 
Shandong Province, 
China 

مرکتثبتملک یمعنوتیتوسط
متذکرهمدهیکمپنندهیلهنماابوغزا
 است.
17711اظهارنامـهمـمارهطبق

ــورخ) ــه11/11/1111م (ب
بـهیدفترثبتمرکـز دررابطـه

 (YANMARعالمت)

 
کـهدر11171شدهبهممارهثبت

 م7)طبقه آناستفاده از گـرددی(
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وآدرسرنامیخواهانثبتتغیمتقاض
ازیکمپن

YANMAR CO LTD,. 
واقع

1-32 Chayamachi, 
Kita-ku, Osaka, Japan 

به
YANMAR POWER 
TECHNOLOGY CO., 
LTD 

واقع
1-32Chayamachi, 
Kita-ku, Osaka, Japan 

یمعنوتیثبتملکرکتتوسطم
متذکرهمدهیکمپنندهیابوغزالهنما

 است.
17719اظهارنامـهمـمارهطبق

ــورخ) ــه11/11/1111م (ب
بـهیدفترثبتمرکـز دررابطـه

 (YANMARعالمت)

 

کهدر11171مدهبهممارهثبت
 م11)طبقه استفاده آن از گرددی(
وآدرسرنامیخواهانثبتتغیمتقاض
ازیکمپن

YANMAR CO LTD,. 
واقع

1-32 Chayamachi, 
Kita-ku, Osaka, Japan 

به
YANMAR POWER 
TECHNOLOGY CO., 
LTD 

واقع
1-32Chayamachi, 
Kita-ku, Osaka, Japan 

مر یمعنوتیثبتملککتتوسط
متذکرهمدهیکمپنندهیابوغزالهنما

جر دهیاست.معلوماتجهتنشربه
 .دیارسالگردیرسم
17717اظهارنامـهمـمارهطبق

ــورخ) ــه11/11/1111م (ب
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بـهیدفترثبتمرکـز دررابطـه
 (YANMARعالمت)

 
کهدر11174مدهبهممارهثبت

( م11طبقه استفاده آن از گرددی(
وآدرسرنامیخواهانثبتتغیمتقاض
ازیکمپن

YANMAR CO LTD,. 
واقع

1-32 Chayamachi, 
Kita-ku, Osaka, Japan 

به
YANMAR POWER 
TECHNOLOGY CO., 
LTD 

واقع
1-32Chayamachi, 
Kita-ku, Osaka, Japan 

 یمعنوتیثبتملکمرکتتوسط
متذکرهمدهیکمپنندهیابوغزالهنما

جر دهیاست.معلوماتجهتنشربه
.دیارسالگردیرسم
17717اظهارنامـهمـمارهطبق

ــورخ ــه11/11/1111)م (ب
بـهیدفترثبتمرکـز دررابطـه

 (YANMARعالمت)

 
کهدر11171مدهبهممارهثبت

(ازآناستفاده17طبقه/طبقات)
رنامیخواهانثبتتغیمتقاضگرددیم

ازیوآدرسکمپن
YANMAR CO LTD,. 

واقع
1-32 Chayamachi, 
Kita-ku, Osaka, Japan 

به
YANMAR POWER 
TECHNOLOGY CO., 
LTD 
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واقع
1-32Chayamachi, 
Kita-ku, Osaka, Japan 

 یمعنوتیثبتملکمرکتتوسط
متذکرهمدهیکمپنندهیابوغزالهنما

است.
17711اظهارنامـهمـمارهطبق

ــورخ) ــه11/11/1111م (ب
بـهیدفترثبتمرکـز دررابطـه

 (FLYING-Yعالمت)

 
کهدر11191مدهبهممارهثبت

( م17طبقه استفاده آن از گرددی(
وآدرسرنامیخواهانثبتتغیمتقاض
ازیکمپن

YANMAR CO LTD,. 
واقع

1-32 Chayamachi, 
Kita-ku, Osaka, Japan 

به
YANMAR POWER 
TECHNOLOGY CO., 
LTD 

واقع
1-32Chayamachi, 
Kita-ku, Osaka, Japan 

 یمعنوتیثبتملکمرکتتوسط
متذکرهمدهیکمپنندهیابوغزالهنما

است.
17711اظهارنامـهمـمارهطبق

ــورخ) ــه11/11/1111م (ب
بـهیدفترثبتمرکـز دررابطـه

 (FLYING-Yعالمت)

 
کهدر11194مدهبهممارهثبت

( م11طبقه استفاده آن از گرددی(
وآدرسرنامیخواهانثبتتغیمتقاض
یازکمپن

YANMAR CO LTD,. 
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واقع
1-32 Chayamachi, 
Kita-ku, Osaka, Japan 

به
YANMAR POWER 
TECHNOLOGY CO., 
LTD 

واقع
1-32Chayamachi, 
Kita-ku, Osaka, Japan 

 یمعنوتیثبتملکمرکتتوسط
متذکرهمدهیکمپنندهیابوغزالهنما

است.
اظهارنامـــهمـــمارهطبـــق
به11/11/1111مورخ)17711

بـهیدفترثبتمرکـز دررابطـه
 (Device markعالمت)

 
ثبت مماره به در7117مده که

(ازآناســتفاده11و7طبقــات)

رنامیخواهانثبتتغیمتقاضگرددیم
ازیوآدرسکمپن

YANMAR CO LTD,. 
واقع

1-32 Chayamachi, 
Kita-ku, Osaka, Japan 

به
YANMAR POWER 
TECHNOLOGY CO., 
LTD 

واقع
1-32Chayamachi, 
Kita-ku, Osaka, Japan 

 یمعنوتیثبتملکمرکتتوسط
متذکرهمدهیکمپنندهیابوغزالهنما

است.
17711اظهارنامـهمـمارهطبق

ــورخ) ــه11/11/1111م (ب
بـهیدفترثبتمرکـز دررابطـه

 (YANMARعالمت)
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ثبت مماره به در1797مده که
( م7طبقه آناستفاده از گـرددی(
وآدرسرنامیخواهانثبتتغیمتقاض
ازیکمپن

YANMAR CO LTD,. 
واقع

1-32 Chayamachi, 
Kita-ku, Osaka, Japan 

به
YANMAR POWER 
TECHNOLOGY CO., 
LTD 

واقع
1-32Chayamachi, 
Kita-ku, Osaka, Japan 

 یمعنوتیثبتملکمرکتتوسط
متذکرهمدهیکمپنندهیابوغزالهنما

است.
17711اظهارنامـهمـمارهطبق

ــورخ) ــه11/11/1111م (ب
دررابطهبهعالمتیدفترثبتمرکز

New Emblem and 
Device 

 
کـهدر11779بهمـمارهمده

(از19و4،7،11،11طبقات)
خواهانیمتقاضگرددیآناستفادهم

ازیوآدرسکمپنرنامیثبتتغ
YANMAR CO LTD,. 

واقع
1-32 Chayamachi, 
Kita-ku, Osaka, Japan 

به
YANMAR POWER 
TECHNOLOGY CO., 
LTD 

واقع
1-32Chayamachi, 
Kita-ku, Osaka, Japan 
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 یمعنوتیثبتملکمرکتتوسط
متذکرهمدهیکمپنندهیابوغزالهنما

است.
مرکت

Suntory Beverage & 
Food Asia Pte. Ltd 

دررابطهبهعالمت
BRAND’S 
BRAND’S 

مماره ـ4114ثبـت) ی(متقاض
 خواهانثبتادغاممرکت

Cerebos Pacific Limited 
400 Orchard Road 
#11-12 Orchard 
Towers Singapore 
238875 

 با
Suntory Beverage & 
Food Asia Pte. Ltd  400 
Orchard Road #11-12 

Orchard Towers 
Singapore 238875 

یعنومتیتوسطمرکتثبتملک
نما مرکتمتـذکرهندهیابوغزاله

 .استدهیگرد
طبقاظهارنامـهمـماره17917

بهدفتـر14/11/1111مورخ
بهعالمـتیثبتمرکز دررابطه

MILWAUKEE 
MILWAUKEE 

کـه11477بهممارهثبتمده
(11و7،7،1،11درطبقات)

 یکمپنگرددیازآناستفادهم
Techtronic Industries 
Co., Ltd. 

 ازیآدرسکمپنریخواهانثبتتغ
14/ F., CDW Building 

388 Castle Peak Road 
Tsuen Wan New 
Territories, Hong Kong 

 به
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29F, Tower 2, Kowloon 
Commerce Centre, 
51Kwai Cheong Road, 
Kwai Chung, New 
Territories, Hong Kong. 

مرکتثبتملک یمعنوتیتوسط
متذکرهمدهیکمپنندهیابوغزالهنما

 است.
17917اظهارنامـهمـمارهطبق

  دفتـر14/11/1111مورخ به
بهعالمـتیثبتمرکز دررابطه

Milwaukee & Device 

 

کـه11471مدهبهممارهثبت
(11و7،7،1،11درطبقات)

 یکمپنگرددیازآناستفادهم
Techtronic Industries 
Co., Ltd. 

 ازیآدرسکمپنریخواهانثبتتغ
24F., CDW Building 
388 Castle Peak Road 
Tsuen Wan New 
Territories, Hong Kong 

 به
29F, Tower 2, Kowloon 
Commerce Centre, 
51Kwai Cheong Road, 
Kwai Chung, New 
Territories, Hong Kong 

مرکتثبتملک یمعنوتیتوسط
متذکرهمدهیکمپنندهیابوغزالهنما

 است.
17911اظهارنامـهمـمارهطبق

بهدفترثبت11/11/1111مورخ
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عالمـتیمرکز بـه رابطـه در
ASAHI KASEI 

 
کهدر1941مدهبهممارهثبت

طبقات) استفاده11طبقه/ آن از )
 یکمپنگرددیم

ASAHI KASEI 
KABUSHIKI KAISHA, 

 ازیآدرسکمپنریخواهانثبتتغ
3-23,Nakanoshima 3 
– chome, Kita-
ku,Osaka – shi, Osaka, 
Japan 

 به
Yurakucho, Chiyoda-
ku, Tokyo 100-0006 
Japan1-1-2- 

 یمعنوتیثبتملکمرکتتوسط
مدهمتذکرهیکمپنندهیابوغزالهنما

 است.

17711اظهارنامـهمـمارهطبق
بهدفترثبت11/11/1111مورخ)
 دررابطــهبــهعالمــتیمرکــز

(FLYING-Y) 

 
کهدر11179مدهبهممارهثبت

( م7طبقه آناستفاده از گـرددی(
وآدرسرنامیخواهانثبتتغیمتقاض
 ازیکمپن

YANMAR CO., LTD,. 
 واقع

1/32 Chayamachi, 
Kita-ku, Osaka, Japanبه
YANMAR POWER 
TECHNOLOGY CO., 
LTD 

 واقع
1-32,Chayamachi, 
Kita-ku, Osaka, Japan 
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مرک یمعنوتیثبتملکتتوسط
متذکرهمدهیکمپنندهیابوغزالهنما

 است.
17714اظهارنامـهمـمارهطبق

ــورخ) ــه11/11/1111م (ب
دررابطهبهعالمتیمرکزدفترثبت

(FLYING-Y) 

 
کهدر11171مدهبهممارهثبت

( م11طبقه استفاده آن از گرددی(
وآدرسرنامیخواهانثبتتغیمتقاض
 ازیکمپن

YANMAR CO., LTD,. 
 واقع

1/32 Chayamachi, 
Kita-ku, Osaka, Japanبه
YANMAR POWER 
TECHNOLOGY CO., 
LTD 

 واقع
1-32,Chayamachi, 
Kita-ku, Osaka, Japan 

مرک یمعنوتیثبتملکتتوسط
متذکرهمدهیکمپنندهیابوغزالهنما

 است.
مرکت

Santak Electronic 
(Shenzhen) Co., Ltd 

 دررابطهبهعالمه
SANTAK SANTAK UPS 
UPS SANTAK & Device 

 
که مـماره ثبـت7779تحت
خواهانثبـتیبودمتقاضدهیگرد

 یانتقالعالمتمذکورازکمپن
LG TECH 
ELECTRONICS 
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COMPANY (L.G.T.E.C) 
Shahr-e-Naw, Haji 
Yaqub intersection, 
Ashraf road, City 
Computer Plaza, Shop 
number B-7, Kabul-
Afghanistan 

 یبهکمپن
Santak Electronic 
(Shenzhen) Co., 
Ltd.No.8 Baoshi Road 
Block 72 Baoan 
District, Shenzhen City, 
Guangdong Province, 
People’sRepublicof
China 518101 

مرکتثبتملک یمعنوتیتوسط
متذکرهمدهیکمپنندهیابوغزالهنما

 است.
مرکت

The Singer Company 
Limited S.ar.l 

 (SINGERدررابطهبهعالمه)

SINGER 
دهیثبتگرد111تحتممارهکه

متقاض انتقاـلیبود ثبت خواهان
یعالمتمذکورازکمپن

THE SINGER 
COMPANY LIMITED12 
Finch Road, Douglas, 
Isle of Man 

یبهکمپن
The Singer Company 
Limited S.ar.l.1.rue de 
Glacis, L-1628 
Luxembourg 

مرکتثبتملک یمعنوتیتوسط
متذکرهمدهیکمپنندهیماابوغزالهن

 است.
مرکت

The Singer Company 
Limited S.ar.l



 جريده يرسم
 

71
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 11/4/1441  

دررابطهبهعالمه
S & Design 

 
دهیثبتگرد119تحتممارهکه

متقاض انتقاـلیبود ثبت خواهان
یعالمتمذکورازکمپن

THE SINGER 
COMPANY LIMITED 12 
Finch Road, Douglas, 
Isle of Man 

یبهکمپن
The Singer Company 
Limited S.ar.l.1.rue de 
Glacis, L-1628 
Luxembourg 

مرکتثبتملک یمعنوتیتوسط
متذکرهمدهیکمپنندهینماابوغزاله
 است.
مرکت

DEBORAH GROUP S.r.l.
دررابطهبهعالمه

DEBORAH 

DEBORAH 
که مـماره ثبـت9779تحت
خواهانثبـتیبودمتقاضدهیگرد

یانتقالعالمتمذکورازکمپن
Deborah Group B.V. 
Manufacturers 
Merchants and 
DistributorsWEENA 
723, NL-3013 AH 
ROTTERDAM, 
NETHERLANDS 

یبهکمپن
DEBORAH GROUP 
S.r.l.Via Solferino, 7 
Milano Italy 

مرکتثب یمعنوتیملکتتوسط
متذکرهمدهیکمپنندهیابوغزالهنما

است.
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یکمپن
 (Getz Pharma  
International FZ 

LLC..)  
واقع  

(office No. 1307, 13th 

Floor, Al-Thuraya 

Tower 1, Dubai Media 

City, Dubai, U.A.E.) 
ررایعالمتزخواهدیمبوده    

 
ازآندربخشموادومرکباتکه
(1ماملطبقـه)ییودارویطب

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
وک خالد لیمحمد متذکرهیکمپن

بهثبتبرساند.هرگـاهامـخاص
نـهیکـهدرزمیوحقـوقیقیحق

م بامند ازتواننـدیاعتراضدامته
یروزکار11مدتینشرالخیتار
یثبـتمرکـزیعموماستیبهر

 .ندینمااجعهمرومالکیتهایفکری

 

ینـورزوسـفییمرکتتجارت 
گلبهار،مرکزتی(واقع)مارکتدیلم

خواهدیهراتافغانستان(واقعبودهم
  ررایعالمتز

 
رب،یخوراکیماملروغنهاکه

مـرغ،،یگوجه،مربا،گومتماه
پختهمـده،جاتیتخممرغ،سبز

ماست،ر،یپنر،ی)ماتیلبن ، خامه
ازآندرطبقهبامدیدوغوکره(م

توسطردیگی(استفادهصورتم11)
مرکتمتذکرهبـهندهینمانیاباس

یقیثبتبرساند.هرگاهامخاصحق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

م بامند تارتوانندیدامته نشرخیاز
استیبهریروزکار11مدتیال

ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری
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ویندگینما تو انترنشنلیمرکت
ـدیتر :(یدی)افغانستان(کوالت

4هی،ناحیسرسبزیواقع)چهاراه
واقعبـوده مرکزکابلافغانستان(

  ررایعالمتزخواهدیم

 
دربخشخدماتصـادراتوکه

ــدماتنما ــگاهیواردات،خ ،ش
مـدهتوسـطهیخدماتخاصارا

فرومندگان،خدماتکسبکارو
سازمان،خدماتتبلغاتماملطبقه

توسطردیگی(استفادهصورتم11)
معـاونمـرکتیریعبدالقاهرفق

ثبتبرسـاند.هرگـاه به متذکره
دریوحقوقیقیامخاصحق کـه

بامندمعتراضانهیزم توانندیدامته
روز11مـدتینشرالخیازتار
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار

فکـرییمرکز هـای ومالکیت
 .ندیمراجعهنما

ویندگینما تو انترنشنلیمرکت
ـدیتر الت کو (یدی)افغانستان(

)چهارراه ناحیسرسبزیواقع هی،
،مرکزکابلافغانستان(واقعبوده4
  ررایعالمتزخواهدیم

 
بخـارکه ویگـازیدربخش

،پکه،اتو،گرو ،یبرقیبخار
وغزونیتلو خانهیبرقلیوسرهی،
(اسـتفاده11ماملطبقـه)یگ

م عبـدالقاهرردیگیصورت توسط
معاونمرکتمتذکرهبـهیریفق

یقیثبتبرساند.هرگاهامخاصحق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

م بامند تارتوانندیدامته نشرخیاز
استیبهریروزکار11مدتیال

ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری
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واقـع:(تدیلمیمرکتمستعل)
دوهممهرهیناحتی)امانزادهمارک

جالــلابــاد،مرکــزننگرهــار
م بـوده واقع خواهـدیافغانستان(

 ررایعالمتز

 
پودر  انواعصابون، دربخش که

عیما،ییظرفموعیما،ییکا مو
ر،یپاکن،جرمگشهیم،یدستمو

کردیسف کا ، دسـتومیکننده
( طبقه اسـتفاده1صورتمامل )

توسطمحمدمنصورردیگیصورتم
مرکتمتذکرهبـهثبـترئیس

ـیبرساند.هرگاهامخاصحق ویق
اعتراضدامتهنهیکهدرزمیحقوق

تارتوانندیمامندب ـخیاز ال ینشر
کار11مدت ریروز اسـتیبه
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری

واقـعتدیلمیمرکتمستعل) )
دوهممهرهیناحتی)امانزادهمارک

جالــلابــاد،مرکــزننگرهــار
م بـوده واقع خواهـدیافغانستان(

  ررایعالمتز

 
آرد،،یدربخشبرنجخـوراککه

ت،یسـکویوبکیکا،ینخود،لوب
(اسـتفاده11کلچهماملطبقـه)

توسطمحمدمنصورردیگیصورتم
مرکتمتذکرهبـهثبـترئیس

ـیبرساند.هرگاهامخاصحق ویق
اعتراضدامتهنهیکهدرزمیحقوق

م تارتوانندیبامند ـخیاز ال ینشر
کار11مدت ریروز اسـتیبه
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری
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واقـع:(تدیلمیمرکتمستعل)
دوهممهرهیناحتی)امانزادهمارک

جالــلابــاد،مرکــزننگرهــار
م بـوده واقع خواهـدیافغانستان(

  ررایعالمتز

 
مـاکه بخش ،ییظرفشـوعیدر

دیسفعیپاکن،ماشهیمعیمامپو،ما
ما ، لباسر،یجرمگعیکننده پودر

لباسمو،ییمو مـاملییصابون
ـگی(استفادهصورتم1طبقه) ردی

مرکترئیستوسطمحمدمنصور
ثبتبرسـاند.هرگـاه به متذکره

دریوحقوقیقیامخاصحق کـه
بامندمنهیزم توانندیاعتراضدامته

روز11مـدتینشرالخیازتار
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار

فکـرییمرکز هـای ومالکیت
 .ندیمراجعهنما

واقـع:(تدیلمیمرکتمستعل)
دوهممهرهیناحتی)امانزادهمارک

جالــلابــاد،مرکــزننگرهــار
م بـوده واقع خواهـدیافغانستان(

 ررایعالمتز

 
یکهدربخشانواعبرنجخوراک  

( طبقه صورت11مامل استفاده )
ردیگیم منصور رئیستوسطمحمد

ثبتبرسـاند. به متذکره مرکت
کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق

زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

کار ریروز ثبتیعموماستیبه
فکـرییمرکز هـای ومالکیت

 .ندیمراجعهنما



 جريده يرسم
 

79
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 11/4/1441  

واقـع:(تدیلمیمرکتمستعل)
دوهممهرهیناحتی)امانزادهمارک

جالــلابــاد،مرکــزننگرهــار
م بـوده واقع خواهـدیافغانستان(

  ررایعالمتز

 
روغنهاکه بخش یخوراکیدر

( طبقه صورت11مامل استفاده )
ردیگیم منصور رئیستوسطمحمد

ثبتبرسـاند. به متذکره مرکت
کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق

زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

کار ریروز ثبتیعموماستیبه
فکـرییمرکز هـای ومالکیت

 .ندیمراجعهنما

 مرکت
(MEYFAR  
TUTUN 

MAMULLERI 

TURIZM SAN. VE 

TIC LTD.) 
 واقع 
 (Aosd3kisim Mah. 39 

Cad. No:18 Dosemealti/ 

ANTALYA) 
ارریعالمتزخواهدیبودهم   

 
ونیلیدربخشتنباکو،وموادقکه

( طبقه صورت14مامل استفاده )
ـملیتوسطاردیگیم ـخنیحس لی

ثبـتندهینما به متذکره مرکت
ـیبرساند.هرگاهامخاصحق ویق

اعتراضدامتهنهیکهدرزمیحقوق
م تارتوانندیبامند ـخیاز ال ینشر
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کار11مدت ریروز اسـتیبه
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمامراجعهنفکری

ـیتجارتمرکت) یبـرادرانفراه
فـراه،تدیلمانایآر )مـهر واقع )

-صـرافا،مرکـزفـراهتیمارک
م بـوده واقع خواهـدیافغانستان(

  ررایعالمتز

 
،یدربخشمصالحسـاختمانکه
،ی،سنگساختمانکیسرام،یکام

واجناسزوگامیگرانت،سمنتوا
( طبقه صورت11مامل استفاده )

یتوسطغالمرضامحمـدردیگیم
ثبـتندهینما به متذکره مرکت

ـیبرساند.هرگاهامخاصحق ویق
اعتراضدامتهنهیکهدرزمیحقوق

م تارتوانندیبامند ـخیاز ال ینشر
کار11مدت ریروز اسـتیبه
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری

ـیمرکتتجارت) یبـرادرانفراه
واقع)مـهرفـراه،:(تدیلمانایآر

صـــرافا،مرکـــزتیـــمارک
بـوده-فراه واقـع افغانسـتان(
  ررایعالمتزخواهدیم

 
ـکه یایمیدربخشانواعموادم

ــان ــت،باغب ــهدرزراع ویک
اسـتفادهیکشـاورزیجنگلدار
اجناسماملریوغردیگیصورتم

(اسـتفاده1طبقهماملطبقه)نیا
رضـاردیگیصورتم توسطغالم

مرکتمتذکرهبهندهینمایمحمد
یقیثبتبرساند.هرگاهامخاصحق

اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق
م بامند تارتوانندیدامته نشرخیاز

استیبهریروزکار11مدتیال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری
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تول) غـذادینهاد عـزتییمواد
یصـنعتی(واقع)پارکهامیابراه

،دهسبز،مرکزکابلافغانستان(واقع
  ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
دربخشپمپراطفالومـوادکه

( طبقه مامل استفاده1بهدامت )
بشردیگیصورتم ریتوسطمحمد

نهادمتذکرهبهثبتبرساند.ندهینما
کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق

زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

کار ریروز ثبتیعموماستیبه
فکـرییمرکز هـای ومالکیت

 .ندیمراجعهنما

تول) غـذادینهاد عـزتییمواد
یصـنعتی(واقع)پارکهامیابراه

،دهسبز،مرکزکابلافغانستان(واقع
  ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
کهدربخشکاغذتشناب،کاغذ 

ماملیآمپزخانه،دستمالکاغذ
ردیگی(استفادهصورتم19طبقه)

نهـادنـدهینماریتوسطمحمدبش
ثبتبرسـاند.هرگـاه به متذکره

دریوحقوقیقیامخاصحق کـه
بامندمنهیزم توانندیاعتراضدامته

روز11مـدتینشرالخیازتار
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار
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فکـرییمرکز هـای ومالکیت
 .ندیمراجعهنما

عـزتییمـوادغـذادینهادتول)
یصـنعتی(واقع)پارکهامیابراه

،دهسبز،مرکزکابلافغانستان(واقع
  ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
،سـاجقکه قهـوه دربخـش

نیمکرون چپس، آش، مکـو،ی،
سیرنیم بـرنج،مانکیباب، ،
فرنمیسکریآ ماملیپودر عسل ،

ردیگی(استفادهصورتم11طبقه)
نــدهینماریتوســطمحمــدبشــ

هرگاه ثبتبرساند. به نهادمتذکره
دریوحقوقیقیامخاصحق کـه

بامندمنهیزم توانندیاعتراضدامته
روز11مـدتینشرالخیتاراز

ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار
فکـرییمرکز هـای ومالکیت

 ندیمراجعهنما

تول) غـذادینهاد عـزتییمواد
یصـنعتی(واقع)پارکهامیابراه

،دهسبز،مرکزکابلافغانستان(واقع
  ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
م  بخش در تخـم،یلیجر،یکه

مسـکه،ر،یپنماق،یمرغ،رب،ق
م طبقـهوهیماست، خشکمامل

توسطردیگی(استفادهصورتم11)
بش بهندهینماریمحمد نهادمتذکره

یقیثبتبرساند.هرگاهامخاصحق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

م بامند تارتوانندیدامته نشرخیاز
استیبهریروزکار11مدتیال
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ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری

تول) غـذادینهاد عـزتییمواد
یصـنعتی(واقع)پارکهامیابراه

،دهسبز،مرکزکابلافغانستان(واقع
  ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
جوس،آبمعـدنکه یدربخش
انرژیالکولریغیهایدنینوم ی،

( طبقه صورت11مامل استفاده )
بشردیگیم محمد ندهینماریتوسط

هرگاه ثبتبرساند. به نهادمتذکره
دریوحقوقیقیامخاصحق کـه

بامندمنهیزم توانندیاعتراضدامته
روز11مـدتینشرالخیازتار
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار

فکـرییمرکز هـای ومالکیت
 .ندیمراجعهنما

ـامیمرکتتجـارت) احسـاندی
واقع)بالکدوکانتدیلمینورزه )

عیها نمبـریسیمحمد 1دوکان
بـوده واقع افغانستان( فراه مرکز

  ررایعالمتزخواهدیم

 
ـکهدربخـشمشـروباتغ  ری

آبمعدنیالکول ماملطبقـهیو
توسطردیگی(استفادهصورتم11)

مـرکتندهینمایاحساناهللنورز
ثبتبرسـاند.هرگـاه به متذکره

دریوحقوقیقیامخاصحق کـه
بامندمنهیزم توانندیاعتراضدامته

روز11مـدتینشرالخیازتار
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار



 جريده يرسم
 

11
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 11/4/1441  

فکـرییزمرک هـای ومالکیت
 .ندیمراجعهنما

ـامیمرکتتجـارت) احسـاندی
)بالکدوکان(تدیلمینورزه واقع

عیها نمبـریسیمحمد 1دوکان
بـوده واقع افغانستان( فراه مرکز

  ررایعالمتزخواهدیم

 
عیدربخشانواعصابون،مـاکه
تکس،ی،واریباب،جرمگندهیمو

کر ، دنـدانوصـابونمیمامپو
(اسـتفاده1ماملطبقـه)یپودر

توسطاحسـاناهللردیگیصورتم
مرکتمتذکرهبـهندهینماینورز

یقیثبتبرساند.هرگاهامخاصحق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

م بامند تارتوانندیدامته نشرخیاز
استیبهریروزکار11مدتیال

ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری

ـامیمرکتتجـارت) احسـاندی
واقع)بالکدوکانتدیلمینورزه )

عیها نمبـریسیمحمد 1دوکان
بـوده واقع افغانستان( فراه مرکز

  ررایعالمتزخواهدیم

 
یالکولریدربخشمشروباتغکه

)یوآبمعدن (11مـاملطبقـه
صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
مـرکتندهینمایاحساناهللنورز

ثبتبرسـاند.هرگـاه به متذکره
دریوحقوقیقیامخاصحق کـه

بامندمنهیزم توانندیاعتراضدامته
روز11مـدتینشرالخیازتار
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار
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فکـرییمرکز هـای ومالکیت
 .ندینمامراجعه

ـامیمرکتتجـارت) احسـاندی
واقع)بالکدوکانتدیلمینورزه )

عیها نمبـریسیمحمد 1دوکان
بـوده واقع افغانستان( فراه مرکز

  ررایعالمتزخواهدیم

 
،تیبسـکوک،یدربخشککه

،انکیمی،ســیپفــک،ســالنت
،ای،سوی،قند،مکارونتیچاکل

،نخود،دال،ماشوایبرنج،لوب
( طبقـه مامل اسـتفاده11آرد )

توسطاحسـاناهللردیگیصورتم
مرکتمتذکرهبـهندهینماینورز

یقیثبتبرساند.هرگاهامخاصحق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

مد بامند تارتوانندیامته نشرخیاز

استیبهریروزکار11مدتیال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 ندیمراجعهنمافکری

ـامیمرکتتجـارت) احسـاندی
واقع)بالکدوکانتدیلمینورزه )

عیها نمبـریسیمحمد 1دوکان
بـوده واقع افغانستان( فراه مرکز

  ررایعالمتزخواهدیم

 
عیدربخشانواعصابون،مـاکه
تکس،ی،واریباب،جرمگندهیمو

کر ، دنـدانوصـابونمیمامپو
یپودر ( اسـتفاده1ماملطبقه )

توسطاحسـاناهللردیگیصورتم
مرکتمتذکرهبـهندهینماینورز

یقیثبتبرساند.هرگاهامخاصحق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

م بامند تاتوانندیدامته نشرخیراز



 جريده يرسم
 

11
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 11/4/1441  

استیبهریروزکار11مدتیال
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری

ـامیمرکتتجـارت) احسـاندی
واقع)بالکدوکانتدیلمینورزه )

عیها نمبـریسیمحمد 1دوکان
بـوده واقع افغانستان( فراه مرکز

  ررایعالمتزخواهدیم

 
،ماستری،ماتیدربخشلبنکه
،روغنزردماقی،مسکه،قری،پن

،چکـه،یخـوراکی،روغنها
وانواعیکنسرباب،رب،تنماه

(اسـتفاده11گومتماملطبقه)
توسطاحسـاناهللردیگیصورتم

مرکتمتذکرهبـهندهینماینورز
یقیثبتبرساند.هرگاهامخاصحق

اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

م بامند تارتوانندیدامته نشرخیاز
استیبهریروزکار11مدتیال

ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری

تول) قرلقبابا(ندهیموادمودینهاد
هیناحتیمارکیمیکریواقع)مندو

،مرکزکابلافغانستان(واقعبوده1
  ررایعالمتزخواهدیم

 
بـاب،ندهیدربخشموادموکه

پودرکالمـو ییمامپو،صابون،
( طبقه صـورت1مامل استفاده )

ـردیگیم سیتوسطقـدرتاهللرئ
هرگاه ثبتبرساند. به نهادمتذکره

دریوحقوقیقیامخاصحق کـه
بامندمنهیزم توانندیاعتراضدامته

روز11مـدتینشرالخیازتار
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ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار
یمرکز هـای فکـریومالکیت

 .ندیمراجعهنما

تول) قرلقبابا(ندهیموادمودینهاد
هیناحتیمارکیمیکریواقع)مندو

،مرکزکابلافغانستان(واقعبوده1
  ررایعالمتزخواهدیم

 
بـاب،ندهیدربخشموادموکه

پودرکالمـو ییمامپو،صابون،
( طبقه صـورت1مامل استفاده )

ـردیگیم سیتوسطقـدرتاهللرئ
هرگاه ثبتبرساند. به نهادمتذکره

دریوحقوقیقیامخاصحق کـه
بامندمنهیزم توانندیاعتراضدامته

روز11مـدتینشرالخیازتار
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار

فکـرییمرکز هـای ومالکیت
 .ندیمراجعهنما

مرکز:(یسعادتخانجاللز)  که
ـفعالیاصل آندرافغانسـتان،تی

ـهرات،جـادهبهـزاد،مارک تی
 دوکان نمبر واقع17Hدرخشان،

 ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
اسـتفاده11ازآندرطبقـهکه

ـردیگیصورتم یتوسطمحمدعل
بهثبـتلیوکیازین نهادمتذکره

ـیبرساند.هرگاهامخاصحق ویق
اعتراضدامتهنهیکهدرزمیحقوق

م تارتوانندیبامند ـخیاز ال ینشر
یعمـوماستیروزبهر11مدت

مرکز فکرییثبت های ومالکیت
    .ندیمراجعهنما
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(کهمرکـزیسعادتخانجاللز)
ـفعالیاصل آندرافغانسـتان،تی

ـهرات،جـادهبهـزاد،مارک تی
 دوکان نمبر واقع17Hدرخشان،

 ررایعالمتزخواهدیبودهم

 
اسـتفاده11ازآندرطبقـهکه

ـردیگیصورتم یتوسطمحمدعل
نهادمتذکرهبهثبـتلیوکیازین

ـیبرساند.هرگاهامخاصحق ویق
اعتراضدامتهنهیکهدرزمیحقوق

م تارتوانندیبامند ـخیاز ال ینشر
کار11مدت ریروز اسـتیبه
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
.ندیمراجعهنمافکری

غذادیتولمرکت)    ندهیآییمواد
سـهیهمتـا(واقـع)جـادهلیب

ـمارکیراز-یمهر مرکـزت،ی
بـوده واقـع افغانسـتان( هرات

  ررایعالمتزخواهدیم

 
انواعمکه خشک،وهیدربخش

ولبناتماملریمربا،محصو تم
ردیگی(استفادهصورتم11طبقه)

نب غالم ـیرسـولیتوسط سیرئ
برسـاند. ثبت به متذکره مرکت

کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق
زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته

11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
کار ریروز بتثیعموماستیبه

فکـرییمرکز هـای ومالکیت
 .ندیمراجعهنما

یبندهیآییموادغذادیمرکتتول)
یرازیمهرسهیهمتا(واقع)جادهل
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مرکزهراتافغانسـتان(ت،یمارک
  ررایعالمتزخواهدیواقعبودهم

ک،یک،یفکنمککه دربخشهپد ه 
ـیترمت،یسکویب م یرنیجات،

مدهازغالتوهیتهییباب،غذا
( طبقه استفاده11حبوباتمامل )

ـردیگیصورتم یتوسطغـالمنب
مرکتمتذکرهبـهسیرئیرسول

یقیثبتبرساند.هرگاهامخاصحق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

م بامند تارتوانندیدامته رنشخیاز
استیبهریروزکار11مدتیال

ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .ندیمراجعهنمافکری

یبندهیآییموادغذادیمرکتتول)
یرازیمهرسهیهمتا(واقع)جادهل

مرکزهراتافغانسـتان(ت،یمارک
  ررایعالمتزخواهدیواقعبودهم

 
ک،یک،یدربخشپوفکنمککه
ـیترمت،یسکویب م یرنیجات،

مدهازغالتوهیتهییباب،غذا
( طبقه استفاده11حبوباتمامل )

ـردیگیصورتم یتوسطغـالمنب
مرکتمتذکرهبـهسیرئیرسول

یقیثبتبرساند.هرگاهامخاصحق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

م بامند تارتوانندیدامته رنشخیاز
استیبهریروزکار11مدتیال

 ندیمراجعهنمایثبتمرکزیعموم

وآبیرالکولیمرکتمشروباتغ)
لمیمعدن موفق واقـعتـدیز ل )

فازاول،مرکزهراتی)مهرکصنعت
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م بـوده واقع خواهـدیافغانستان(
  ررایعالمتز

 
کاکائو،یماملانواعقهوه،چاکه

بـرنج،انـواع،یوقهوهمصـنوع
م نان ،ینیریم،ینیریآرد،نان، ها

ـ،یخوارکخی مالس)م رهیعسل،
ـرمایلبلبو(،مخمر)خم (،پـودرهی

نمک،خردل،سرکه،،یپزینیریم
وسـاجقدرمیسکریانواعسس،آ

( م11طبقه صورت ردیگی(استفاده
ـتوسطمحمدعالموک یمـرعلی

برسـاند. ثبت به متذکره مرکت
کهیوحقوقیقیهرگاهامخاصحق

زم بامـندنهیدر اعتراضدامـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

کار ریروز ثبتیعموماستیبه

فکـرییمرکز هـای ومالکیت
 .ندیمراجعهنما

وآبیرالکولیمرکتمشروباتغ)
لمیمعدن موفق واقـعتـدیز ل )

فازاول،مرکزهراتی)مهرکصنعت
م بـوده واقع خواهـدیافغانستان(

  ررایعالمتز

 
گومتخوراککه ،یماملانواع
انواعجاتیوسبزوهیم پختهمده،

،تخم مرباجاتوکمپوتها ژله،
م ـریمرغ، محصو تم ،یریو
یهـایوچربیخوراکیروغنها
(اسـتفاده11درطبقـه)یخوراک

م عالمردیگیصورت محمد توسط
مرکتمتذکرهبهثبتیمرعلیوک

ـیبرساند.هرگاهامخاصحق ویق
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اعتراضدامتهنهیکهدرزمیحقوق
م تارتوانندیبامند ـخیاز ال ینشر
کار11مدت ریروز اسـتیبه
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
.ندیمراجعهنمافکری

 اساسمکتوبمـماره 1117به
ـمالاستیر9/1/1411مورخ هی

یمـرکابیدهندگانبزرگتصو
ــود ــرکتس ــدهگسیم دارن

ــوازنمبر ــان11119-1ج خواه
مدهاند:کهمحترملیذراتییتغ

) Thiagarajan  
Muguntha Rajan( 

معاون از سـهم بدون ـمعاون تی
ومحترماستعفاء

Shaikh Faikh Bashir 
مبـــردارنـــدهپاســـپورتن

(Z6016327بح)ــ ــاونثی مع
تعدیجد سهم .گـرددیمنییبدون
رراتییتغ ثبـتیعموماستیدر

فکرییمرکز های ثبتومالکیت
.دیگرد

ب اکبرینهادنجاربیتصواساسه
ــائ ــریرض ــوازنمب ــدهج دارن

(D-21618انصرافاز خواهان )
اسمنهادرییوخواهشتغشهیترکپ
یاکبررضائیازنهادنجارشیخو

تاشلینیچوبعیصنادیبهاسمجد
ثبتیعموماستیمدهاندکهدرر

فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد

محمددمحمدیعمحترم آغا فرزند
سـراپاکینی)کلیمتشبثانفراد

س مرکزتیتابع:(ديیالشفا افغان
ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل

افغان111111 سالیپنجصدهزار
حقـوق1411تأسیس یمـکل

دارتیاقالممجازصـالحکینیکل
عمـومیاستیخودشدررامضاء
فکرییمرکزثبت ومالکیتهای

 .دیثبتگرد

وسـفیسـاجدیتجـارتمرکت
ییابتــداهیســرما:یشــیقر
میلیون(1111111) یافغانیک
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یمکلحقوق1411.تأسیسسال
اقالممجـاز.یتجارتتیفعالدیلمت

مرکتمحمـدداودولـدرئیس
٪بـه11سهمیدارامیعبدالکر
ولـدیمحترممحمدموستیمعاون

٪11ســهمیمحمــدداوددارا
تیصالح دار ورئـیسامضاء

یعمـوماستیمعاونمرکتدرر
مرکز فکرییثبت های ومالکیت
 .دیثبتگرد

وخــدماتیســاختمانمــرکت
مرکـزی:آزاددیخورمیکیلوژست
سـرمایاصل یابتـدائهیکابـل،

سالیافغانیکمیلیون1111111
یمـکلحقـوق،1411تأسیس

ـفعالتد،یلم عمـدهخـدماتتی
فرزنـدسی،رئیکیلوژست نوراغـا

عیمحمدسمتیمعاون،یسیمحمدع
دارتیصـالحیسیفرزندمحمدع

ومعاونمرکتدرسیرئءامضاء
یرکـزثبـتمیعمـوماستیر

 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

واستخراجمعدنیساختمانمرکت
م مرکزاصـلالدیهالل کابـلی:
یـک1111111یابتدائهیسرما

 1411تسیسسالیافغانمیلیون
عمـدهتیفعالتدیلمیمکلحقوق

سیرئواستخراجمعدن،یساختمان
  یمحمـدفرزنـدحـاجکین

فرزندغالمحسنتیمعاون آقا ماه
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیمرکت
فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد

ماتیخصوص فرزندرینهاد محمد
متشبثانفراد گل جمعه اسـمی:
ـ محمـدرینهاد:)ملـکزادهم

مرکزافغانتیتابع(یسازکیپالست
ابتـداییهیسـرماکابـل،یاصل

سالیافغانپنجصدهزار111111
یمــکلحقــوق1411تأســیس

ـفعال،یانفراد ـعمـدهتولتی دی
تیصالحک،یپالست امضـاءدار
ثبـتیعمـوماستیشدررخود
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فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد

فرزنـداتیخصوص عبـدالروف
انفراد متشبث محمد غالم اسمی:

پاککار ـیتنظینهاد)خدمات یف
مرکزافغانتیتابععبدالروفافغان(

ــل ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت
سالیافغانپنجصدهزار111111
یمــکلحقــوق1411تأســیس

تجـارتتیفعال،یانفراد ،یعمده
تیصالح دار شدرخودءامضاء

یثبـتمرکـزیعمـوماستیر
 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

عبدالقمیعبدالعظمحترم ومیفرزند
ی)خدماتسـرویمتشبثانفراد

:(یاستانکزمینسینیرزمیزیآبها
کابـلیافغانمرکزاصـلتیتابع

111111ییابتـــداهیســـرما
تأسـیسسـالیپنجصدهزارافغان

حقـوق1411 خـدماتیمکل
صـالحیسرو مجاز دارتیاقالم

عمومیاستیرخودشدرءامضاء

مرکز فکرییثبت های ومالکیت
 .دیثبتگرد

اهللفرزنـداتیخصوص عطا نهاد:
ـدیسلیوک متشـبثیعل مـاه

)استخراجمعدننهاداسم:یانفراد
مرکزافغان،تیتابعمومند(ییعطا

ــل ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت
سالپنجصدهزارافغانی111111
 حقـوق1411تأسیس یمـکل
اسـتخراجتیفعال،یانفراد عمده
ءامضـاءدارتیصـالحمعدن،
ثبـتیعمـوماستیشدررخود
فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد

ــ ــراداتیخصوص ــادانف :ینه
متشبثرحمت محمد راز ولد اهلل
)استخراجمعدننهاداسم:یانفراد

ـتابع(یمکرحمتاهلل افغـانتی
اصل ابتـداییهیکابل،سرمایمرکز
سالپنجصدهزارافغانی111111
ــوق1411تأســیس یمــکلحق

استخراجمعـدنتیفعال،یانفراد
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شدرخودءامضاءدارتیصالح
یثبـتمرکـزیعمـوماستیر

 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

ــاختماند ــدثرس ــمسم اویم
خــدمتونومــرکت:یکیلوژســت
سرمایمرکزاصل یابتـدائهیکابل،

1111111 افغانی میلیون ،یک
یمکلحقوق،1411تأسیسسال
ویعمدهسـاختمانتیفعالتد،یلم

لوژست ـسیرئ،یکیخدمات فیس
 مزمـل فرزند ـمعاونالرحمن تی

تینورالرحمنفرزندمزملصـالح
ومعاونمرکتسیرئامضاءدار
ثبتمرکـزییعموماستیردر

 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

ی)ونگیسوییمعادنواستخراج
اصل:(وی هیکابـلسـرمایمرکز

پنجصــدهزار111111ییابتـدا
مـکل1411تأسیسسالافغانی
ـفعالیانفرادیحقوق عمـدهتی

م رئـیسبامـد،یاستخراجمعادن
Wei Yuxiangــده دارنـ

 نمبـر E54135501پاسپورت
ردارتیصالح اسـتیمرکتدر

ثبتمرکزیومالکیتهایعمومی
 فکریثبتگردید.

فرزنداتیخصوص سالم نور نهاد:
انفرادریم متشبث خان اسـمی:

عظم(بینهاد:)استخراجمعادنحب
اصلتیتابع کابـل،یافغان،مرکز
یـک1111111ابتداییهیسرما

تأسیسسالیافغان1میلیونافغانی
،یانفـرادیمکلحقـوق1411

تجارتتیفعال دارتی،صالحیعمده
یعمـوماستیخودشدررامضاء

فکری ومالکیتهای ثبتمرکزی
 ثبتگردید.

استخراجخدماتمرکت مرکت
کابل،یمرکزاصل:معادناکبربيدار

یـک1111111یابتدائهیسرما
 افغانی ،مکل1411سالمیلیون

عمدهوارداتتیفعالتد،یلمیحقوق
ــالممجــاز،رئ سیوصــادراتاق

ـفرزنـدنتاجمحمد محمـدازی
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فرزنـداکبروسفیمحمدتیمعاون
ـامضاءدارتیخانصالح سیرئ

یعمـوماستیومعاونمرکتدرر
فکری ومالکیتهای ثبتمرکزی

 ثبتگردید.

فرزنـدنهاداتیخصوص عطاءاهلل
نهاداسمی:گلآقامتشبثانفراد

تجارت عطاءی) استخراجمعادن و
اصلافغان،تیتابعاکسس( یمرکز
1111111ابتداییهیسرماکابل،

تأسـیسسـالیکمیلیونافغانی
حقـوق1411 یانفـرادیمکل

دارتیصالح،یعمدهتجارتتیفعال
یعموماستیرخودشدرامضاء

فکری ومالکیتهای ثبتمرکزی
 ثبتگردید.

انفراداتیخصوص اهللمیفهینهاد
متشبثالندځولدنثاراحمدالندځ

وی)تجـارتنهـاداسم:یانفراد
 (الندځاهللمیاستخراجمعدنفه

اصلافغان،تیتابع کابـلیمرکز
111111ابتـــداییهیســـرما

تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی
حقـوق1411 ،یانفـرادیمکل

واستخراجمعـدنیتجارتتیفعال
خـودشدرامضاءدارتیصالح

ثبـتمرکـزییعمـوماستیر
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

 گردید.

مرکت:ویمرکابیاساستصوبه
گانکوچکدهندهیقرارمکتوبمال

ــورخ1119) 17/1/1411(م
دارندهجوازنمبرتدیلمدینویسراد

ــیوتشخ4417 ــرهیصـ نمبـ
تغ1111171111 راتیخواهان

سـکتوروادیاستازدهیگردلیذ
استخراجمعادنبرعـالوهتیفعال

اسممرکتیتجارتتیسکتورفعال
اد بهمـرکتتدیلمدینویسراز
یـسرواستخراجمعادنادیتجارت
استوهمچنـانریتغدینو نموده

کیبهونیلیمکیمرکتازهیسرما
شیافزاافغانیپنجصدهزاروونیلیم

ـتغنینمودهاست.کها درراتی
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ثبـتمرکـزییعمـوماستیر
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

مرکت:ویمرکابیاساستصوبه
گانمتوسطدهندهیقرارمکتوبمال

(11111 مورخ )11/1/1411
ـیمرکتساختمان دارنـدهمیعظ

 نمبر تشخD-2690جواز هیصیو
 خواهـان1111111111نمبر

استمحتـرمدهیگردلیذراتیتغ
معاونمیولدمحمدعظریمحمدسم

وازاسـتعفاءتیمرکتازمعاون
11بهحفظشیوخصدیف11جمله

بحصدیف دیسـهمدارجدثیسهم
صـدیف11ماندهیباقدویگردنیتع

یاحمدنیسهمرابهمحترمآغامر
واگـذاریولدمحمدحسناحمد

معاونثینمودهاستکهنامبردهبح
درراتیتغنی.کهادیگردنیتعدیجد
ثبـتمرکـزییعمـوماستیر

 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

ب نهادبیوتصویدرخواستاساسه
دارنـده:یمرتضـووندیمیتجارت

خواهــان44111جــوازنمبــر
وفـروشسـهمدیانصرافازخر

ثبتاستیمدهاند.کهدررشیخو
 .دیثبتگردیوجوازده

فرزنـدنیالدلیاسماعاتیخصوص
الد انفرادنیجمعه متشبث اسمی:

حضـرت اسماعيل نهاد)ساختماني
اصلافغان،تیتابعنجيبي( یمرکز
111111ابتـداییهیسرماکابل،

تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی
،یانفـرادیمکلحقـوق1411

دارتیصالح،یعمدهتجارتتیفعال
یعمـوماستیشدررخودامضاء

ومالکیتهایفکرییثبتمرکز
 .دیثبتگرد

ـدیسنهاداتیخصوص اهللبیحس
س متشبثدیفرزند ماه محمد نور
)استخراجمعدننهاداسمی:انفراد
مرکزافغان،تیتابعگستر(دینورام
ابتـداییهیسـرماکابـل،یاصل

افغـانی1111111 میلیون یک
 حقوق1411تأسیسسال یمکل
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اسـتخراجتیفعال،یانفراد عمده
شخودامضاءدارتیصالحمعدن،

ثبتمرکـزییعموماستیردر
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

فرزنـدمانیمحمدسلاتیخصوص
 ـمحمد متشـبثونسی حسـين
نهاد)تجارتيمومنـداسم:یانفراد

اصلتیتابعاورهان( یافغان،مرکز
111111ابتـداییهیکابل،سرما

تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی
،یانفـرادیمکلحقـوق1411

دارتیصالح،یعمدهتجارتتیفعال
یعمـوماستیشدررخودامضاء
فکریمرکزیثبت های ومالکیت

 .دیثبتگرد

سـلطانمركت السلطان تجارتي
هیسرماکابلیاصلمرکز:اکسپرت

میلیـون1111111یابتدائ یک
 مکل1411تأسیسسال،افغانی
عمدهوارداتتیفعالتد،یلمیحقوق
مجـازوصا اقـالم ـدرات سیرئ

فرزندســطانمحمــدحبيــباهلل

جـانرایفرزندمداهللیوحتیمعاون
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیمرکتدرر
فکریرکزم ومالکیتهای ثبتی

 .دیگرد

محمــدهــارونفرزنــدمحتــرم
متشـبثانفـراد عاصم ی:محمد

)استخراجمعدنمحمـدانصـاف
تابع اصـلتیستون( یافغانمرکز
سرما 111111ییابتـداهیکابل

تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی
مکلاستخراجمعدناقالم1411

خودشامضاءدارتیمجازصالح
استیردر مرکـزیعمومی ثبت

 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

عبدالصمدیتاجرانفراداتیخصوص
ابوبکر مرکـز،افغانتیتابع:ولد

مهرکابلیاصل أسـیستسـال،
111111ییابتداهیسرما1411

ــانی ــدهزارافغ ــفعال،پنجص تی
یاستخراجمعـدن،مـخددارا

دراداره،خودشامضاءتیصالح
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ومالکیتهاییثبتمرکزعمومی
 .استدهیبهثبترسفکری

مرکز:میهارونوسیتجارتمرکت
سـرمایاصل یابتـدائهیکابـل،

افغـانی1111111 میلیون یک
یمکلحقوق،1411تأسیسسال
ـفعالتد،یلم تجـارتتی یعمـده
محمــدآصــففرزنــدسیرئــ

عارفتیمعاونمحمد،غالم محمد
صـالح محمد غالم دارتیفرزند

ومعاونمـرکتدرسیرئامضاء
ثبـتمرکـزییعمـوماستیر

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
گردید.
مـرکتیمرکابیاساستصوبه

صورتظر لمفیمعلم :تـدیزاده
مـدهانـد:لیذراتییخواهانتغ
قد ولدحاجریمحترم فیظریخان

فیصدسهم11معاوناسبقمرکت
ـشیخو اهللحیرابـهمحتـرمذب

دمرکتیضابطمعاونجدیولدحاج
م ـتغنی.ارساندیبفروش درراتیی

ثبـتمرکـزییعمـوماستیر
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

ب سرایمرکتالبرزبیتصواساسه
:تدیلم نمبر جواز 11191دارنده

:مـدهانـدلیذراتییخواهانتغ
صد محمد خواجه ولـدقیمحترم

ـعقوبیمحمد مـرکتازسیرئ
فیصد11واستعفاءمرکتاستیر

رابهمحترمهملکهپوپلشیسهمخو
س رئفیبنت ـجدسهیالرحمن دی

م تغداردیمرکتواگذار راتیی.که
یثبتمرکزیعموماستیفوقدرر

ثبــتومالکیــتهــایفکــری
 مد.

المـاسمرکت معـدن استخراج
یک(1111111)ییابتداورستیا

1411تأسـیسسالیافغانمیلیون
حقوق اقالمیمکل استخراجمعدن

ـاوشیسسیئمجازر ولـدیاعظم
راو واحمد ـمحمداعظم ولـددی

اعظمصالح تیمحمد امضاءدار
رسیئر مرکتدر معاون استیو
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ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردفکری

خاننهاداتیخصوص طالبفرزند
نهـاداسـمی:زادهمتشبانفراد

ــدمات ــدنوخ ــتخراجمع )اس
 کابل(یاتلدولتزیکیلوژست

اصلتیتابع کابـل،یافغان،مرکز
یـک1111111ابتداییهیسرما

افغانی میلیون 1411تأسیسسال
عمدهتیفعال،یانفرادیمکلحقوق

ــدمات ــدنوخ ــتخراجمع اس
امضـاءدارتیصالح،یکیلوژست
درخود ثبـتیعموماستیرش

ثبت فکری ومالکیتهای مرکزی
 گردید.

:یگلعباسمحمدیمرکتتجارت
اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز

افغـانی1111111 میلیون یک
یمکلحقوق1411تأسیسسال
بامد،یمیعمدهتجارتتیفعالتدیلم

محمدنیگلعباسفرزنددرئیس
فرزندگلعبـاسیواسرارمحمد

اسـتیدارمرکتدررتیصالح
ثبتمرکزیومالکیتهایعمومی

فکریثبتگردید.
مـرکتیمرکابیبهاساستصو

عبدالرحمن:تبسمدیامینو محترم
ـ رئ عبدالودود دارنـدهسیفرزند

 مکتـوب1771جوازنمبر قرار و
مـــورخ19711مـــماره

دافغانستاندخورو11/7/1411
ـایادارهعنـوانیاودرملومل نی

توراستیر ـخواهاناخذجواز دی
اسـت.دهیردگیولوازمطبهیادو

یعمـوماستیفوقدررازیکهامت
فکریثبتمرکز ومالکیتهای ی
 .دیثبتگرد

عربه یمرکابیوتصوضهیاساس
دارنـده:تدیمالکلمیمرکتعل
 نمبر ـایعنـوان4799جواز نی

تغاستیر مـدهلیذراتیخوهان
فرزندیماهولدیاند.کهمحترمس

تشبثازسیرئیغالمعلریمیحاج
فیصدسهم11واستعفاءاستیر
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ـشیخو مالـکدیرابهمحترمس
یهاممیماهولدیفرزندسیهامم

ــده ــذکرهدارنـ ــرتـ نمبـ
واگذار11771-1111-1111

دیجدسیرئثینمودهکهنامبردهبح
ومحترمخانمحمدگرددیمنیتع .

فیصد11واستعفاءمعاونمرکت
محترمسشیسهمخو به یعلدیرا

یهامـمیلاومدیفرزندسیهامم
ــر ــذکرهنمبـ ــدهتـ دارنـ

واگذار71177-1711-1111
ـنمودهکهنامبردهبح معـاونثی

تی.همچنانفعالگرددیمنیتعدیجد
تجارت از خـدماتیمرکت بـه

استواسمدهیگردریتغیکیلوژست
تدیمالکلمیتشبثازمرکتعل

لوژسـت خـدمات مرکت یکیبه
آدرسنمودهاستوریمالکتغیعل

ـ یتشبثازمهرنـوچهـارراه
مـهیانصار ماه سرکسه دیبه
اریتغ7هیناح اسـت. ـنموده نی
ثبـتعمـومیاستیدررراتیتغ

ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
.دیگرد

اماناهللفرزندسـتانهگـلمحترم
(میسمسی)تجارت:یمتشبثانفراد

کابـلیافغانمرکزاصـلتیتابع
111111ییابتـــداهیســـرما

تأسـیسسـالیپنجصدهزارافغان
انفرادیفعالیتیمکلحقوق1411

 صـادراتهایعمده وارداتو
امضـاءدارتیاقالممجازصالح

ثبـتعمـومیاستیخودشدرر
ثبت فکری ومالکیتهای مرکزی

 گردید.

واستخراجپروسسیتجارتمرکت
ام خاکسار ـمعادن سـرمایهی:ری

میلیون(1111111)ییابتدا یک
یافغان مکل1411تأسیسسال
مجازیحقوق اقالم معدن استخراج

لعلمحمدخاکسارولدصنمسیئر
ام ومعاون محمدیریامدیگل ولد
ورئیسامضاءدارتیهاممصالح

یعمـوماستیمعاونمرکتدرر
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فکری ومالکیتهای ثبتمرکزی
 ثبتگردید.

ــرکت ــارتم ــاختمانیتج یس
وریواستخراجمعادنپیکیلوژستو
مرکزاصلنهیمد سـرمای: هیکابل،

،سـالیافغان1111111یابتدائ
تیفعالتد،یلمی،مکلحقوق1411

وارداتوصـادراتاقـالم عمده
ساختمان و،یکیلوژسـت،یمجاز،

رئ معادن عبـدالحقسیاستخراج
ـ ف ـمعاون،محمـدضیفرزند تی

وندفرزنیرواا م صالحمحمد
یالحقفرزندحـاجضیسهمدارف

محمدوسمهداراحمدفرزندضیف
عبـدالحالق سمهدار و گل محمد

امضـاءدارتیصالحیفرزندموس
وسمهدارانمـرکتونس،معایرئ

مرکـزییعموماستیدرر ثبت
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

احمدفرزندبینهادنقاتیخصوص
یتجارتیاحمدمتشبثانفرادمنظور

لوژستو احمـدبینقیکیخدمات

کابلتیتابع:یمکور مرکز افغان
111111ابتـــداییهیســـرما

 افغانی عمـدهتیفعالپنجصدهزار
مجـازوارداتوصادرات اقـالم

خـودشدرامضاءدارتیصالح
ثبـتمرکـزییعمـوماستیر

 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

یکومـاننظـامنهاداتیخصوص
فرزندببرکخاننظـاممتشـبث

یمرکزاصلافغان،تیتابعی:انفراد
111111ابتـداییهیکابل،سرما

تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی
،یانفـرادیمکلحقـوق1411

دارتیصالح،یعمدهتجارتتیفعال
 درخودامضاء یعموماستیرش

مرکز فکرییثبت های ومالکیت
 .دیگردثبت

تجارتمرکت واستخراجی معادن
مکوهمهتـاب:یکیخدماتلوژست

ییابتـداهیکابل،سرمایاصلمرکز
افغـانی1111111 میلیون یک

حقوق،1411تأسیسسال یمکل
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عمــدهوارداتتیــفعالتــد،یلم
،اسـتخراج مجاز وصادراتاقالم

نیالدسیوسیرئ،یکیمعدنولوژست
اهللعیمفتیمعاون،نیفرزندمحمدد

ـفرزندکفا ـتی دارتیالحاهللص
ومعاونمـرکتدرسیرئامضاء

یثبـتمرکـزیعمـوماستیر
 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

عبـدالرحمندینهادساتیخصوص
 :یخانمتشبثانفرادریفرزندفق

استخراجوپروسسمعادننهاداسم
ـتابعسنگهفترنگافغـان تی

هیسـرماکابـلیافغان،مرکزاصل
پنجصــدهزار111111ابتـدایی
مـکل1411تأسیسسالافغانی
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی

معـدن، دارتیصـالحاستخراج
یعمـوماستیرشدرامضاءخود
مرکز یثبت های فکریومالکیت
 .دیثبتگرد

نهادمحباهللفرزنـداتیخصوص
اسمی:محمدصادقمتشبثانفراد

ی)استخراجمعادن،ساختماننهاد
تجارت ـتابعسادات(وندیمیو تی
اصلافغان، هیکابل،سـرمایمرکز

پنجصــدهزار111111ابتـدایی
 افغانی مکل1411تأسیسسال
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی

یتجـارتیاستخراجمعدنساختمان
شدرخـودامضاءدارتیصالح

یثبـتمرکـزیعمـوماستیر
 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

خواسـتبه محتـرمیاسـاسدر
سیرئیعلدریفرزندحیمهددیس

مورخ11177نهادوقرارمکتوب
ــتیر11/1/1411 ــمالاس هی
سدهند متوسط فرزندیدمهدیگان
انفـرادیدرعلیدحیس یمتشـبث

 نمبـر جـواز و14114دارنده
هیصیتشخ 1119714111نمبر

.استدهیگردلیذراتیخواهانتغ
ــ ــرمس ــددیمحت ــدیمه فرزن

نهادازمجموعسیرئیدرعلیدحیس
خو111 سهم  فیصد11شیفیصد
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خو با شیسهم ریمحمـدکبیرا
کهدهیرسانبفروشدمحمدیفرزندس

بح ـتعدیمعاونجدثینامبرده نیی
مکلحقوقدهیگرد نهادیاستو

نمـودهریبهمراکتتغیازانفراد
اسـتیدررراتیتغنیاست.کها

یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
 .دیگردبتثیفکر

محترمروااهللیاساسدرخواستبه
نهـادوسیرئوسفیفرزندمحمد

ــوب ــرارمکت ــورخ7749ق م
ــتیر11/1/1411 ــمالاس هی

کوچکتحـتعنـوان دهندگان
وسفیمحمدیروااهللفرزندحاج

انفراد نمبریمتشبث جواز دارنده
نمبــرهیصــیوتشخ71191

تغ1111441411 راتیخواهان
ردهیگردلیذ اهللوااستمحترم

حاج ازسیرئوسفییفرزند نهاد
شیفیصدسهمخـو111مجموع

خو11 سهم  بـا شیفیصد یرا
بفروشنیمحمدخالدفرزندقمرالد

بحدهیرسان نامبرده معـاونثیکه
مکلدهیگردنییتعدیجد استو

انفرادیحقوق بهمراکتینهاداز
است.وهمچنانسرماریتغ هینموده

کیبهیمرکتازپنجصدهزارافغان
نمودهاسـتشیافزایافغانونیلیم

ا رراتیتغنیکه یعموماستیدر
یفکریهاتیومالکیثبتمرکز
 .دیثبتگرد

مرکتویمرکابیاساستصوبه
 به )مکتوبنظر (1171مـماره
هیمکتوبمال11/1/1411مورخ

مرکت)مرکت متوسط: دهندگان
نبیاداریخدماتمشورت یاعتماد

و79زاده(دارندهنمبـرجـواز
هیصیتشخ 1117411717نمبر

است.دهیگردلیذراتیخواهانتغ
مقابـل سـاحه از مرکت آدرس

حمامکوچهعیوزارتتجارتوصنا
درسسرکهشتمقلعهفتحاهللآبه

ناح سمند ماه ـتغ11هیکوچه ری
تغ که ـذراتیآدرسنموده درلی
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ویثبـتمرکـزیعموماستیر
 .دیثبتگردیفکریهاتیمالک

سـلککمـپلکسمرکت سلور
سرمایمرکزاصل:زیتیبلیکپ هیکابل،

میلیـون1111111ییابتدا یک
،افغانی مکل،1411تأسیسسال
ـفعالتـد،یلمیحقوق عمـدهتی

،یسـاختمان،یمعلومـاتیتکنالوژ
دریخـدماتمشـورتیکیلوژست

ویوتوسعه،مالقیتحقیبخشها
یهوانوردصحت،،یلیتحصش،یتفت

بسـماهللفرزنـدسیرئ،یوحقوق
احترتیعاون،منیریم فرزند طاهر

سیرئامضاءدارتیمحمدصالح
یعمـوماستیومعاونمرکتدرر

فکری ومالکیتهای ثبتمرکزی
 ثبتگردید.

انفراداتیخصوص فینهاد صـلی:
 :یمتشبثانفرادنیروزالدیولدف

تنظاسم ـینهاد)خدمات ـامیف ری
اصلتیتابع(یوسفی یافغان،مرکز

111111ابتـداییهیکابل،سرما

تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی
حقـوق1411 ،یانفـرادیمکل

تیصـالحیفیخدماتتنظتیفعال
امضاء درخـوددار اسـتیرش

یومالکیتهایثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردفکری

وموبلویچوبعیصنادیتولمرکت
مرکزاصلیغالمونیهماچریفرن ی:

سرما 1111111یابتدائهیکابل،
افغانی میلیون سـیستأسال،یک

حقـوق،1411 تـد،یلمیمکل
تولتیفعال چریموبلوفرندیعمده
عبداهللفرزندجـانمحمـدسیرئ

ـتی،معاون حس فرزند دادنیباقر
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیمرکتدرر
ثبت فکری ومالکیتهای مرکزی

 گردید.

مـرکتیمرکابیاساستصوهب
ــت ــدماتلوژس ــانیکیخ خراس

نمبـر:سسیچا جـواز دارنـده
(D-59539تغ خواهان ـ( راتیی
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مــدهانــد.کــهمحتــرملیــذ
مرمسحیم حشمتاهللریاهللفرزند

معاون از مرکت مرکتتیمعاون
شیفیصدسهمخو11واستعفاء

حم محتـرم به ـرا فرزنـدداهللی
ـعبدالمنانمعاونجد مـرکتدی

فوقدرراتیی.کهتغداردیواگذازم
یثبـتمرکـزیعمـوماستیر

.دیگردثبتیفکریهاتیومالک
محمدنیمحمدفرزنددضیفمحترم

انفراد تابع1)یمتشبث افغانتی(
اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز
سالیپنجصدهزارافغان111111

مـکلصـادرات1411تأسیس
مجازصالحو دارتیوارداتاقالم

دررامضاء عمـومیاستیخودش
فکری ومالکیتهای ثبتمرکزی

 ثبتگردید.

جانـان معـدن مرکت)استخراج
ییابتــداهیســرما:مســلم(

(یکمیلیونافغانی1111111)
ــفعال1411تأســیسســال تی

جانانولدرئیساستخراج محترم
٪سهمبـه11محمدنوریحاج
یولدحاجیمحترمعبدالولتیمعاون

تی٪صـالح11یمحمدنوردارا
ومعاونمرکترئیسامضاءدار
 مرکـزیعموماستیردر یثبت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

مرکت:یمرکابیاساستصوبه
تـاجمحمـد محمد ولـدینور

بهاسـاسیگلمحمدتاجرانفراد
ــر ــوبنمب ــورخ1711مکت م

دارندهجوازنمبـر11/4/1411
نمبـــرهیصـــیوتشخ11914

ر1111111114 اسـتیتحت
محترمنورمحمدخواهانلغو)ترک

دهیگردشیخوی(جوازتجارتشهیپ
ثبـتوعمومیاستیاندکهدرر

 .دیثبتگردغولیجوازده

متشـثبمعاذ خان آدم فرزند اهلل
اصلی:انفراد هیکابلسرمایمرکز
پنجصــدهزار111111ییابتـدا
مـکل1411تأسیسسالافغانی
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ـفعالیانفرادیحقوق عمـدهتی
معـاذاهللسئیربامد،یمیکیلوژست

دارتیفرزنــدآدمخــانصــالح
ثبـتعمـومیاستیمرکتدرر

ثبت فکری ومالکیتهای مرکزی
 گردید.

)استخراجوپروسسمعادنمرکت
ییابتـداهیسـرما:(یملنانیاطم

افغـانی1111111 میلیون یک
ــفعال1411تأســیسســال تی

رئـیساستخراجوپروسسمعادن
هامم انعام یولدگلسخیمحترم

ـ٪سهمبهمعاون71 محتـرمتی
هامم هامـمیطوفان انعام یولد

تی٪صالح11یدارا امضاءدار
سئیر مرکتدر معاون استیرو

ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .دیگردفکریثبت

فرزندمحترم عادل یحـاجمحمد
متشبثانفراد )اسـتخراجیعاقل

تیتابع:(یعاقلاحمدزیمعدنحاج
هیکابـلسـرمایافغانمرکزاصل

هـزار111111ییابتدا پنجصد
یافغان مکل1411تأسیسسال

اســتخراجمعــدناقــالممجــاز
خـودشدرامضاءدارتیصالح

ثبـتمرکـزیعمـومیاستیر
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

بنـتبایمـکغلـهیپاتیخصوص
انفرادمیعبدالعظ فرزند:یمتشبث

فاروقمتشبثانفراد اسمیمحمد
افغـانتیتابعیرلشکریمیتجارت

سـرما کابـل 111111هیمرکز
 افغانی عمـدهتیفعالپنجصدهزار

مجـاز اقالم وصادرات وواردات
استیرخودشدرامضاءتیصالح
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 فکریثبتگردید.

استخراجمعدنباخترفو دمرکت
ییابتـداهیکابل،سرمایلاصمرکز

افغـانی1111111 میلیون یک
یمکلحقوق1111تأسیسسال

عمدهوارداتتیفعالتدیمرکتلم
مرکتسیوصادراتاقالممجازرئ
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فرزندغالمسرورییحیمحترمغالم
محترمغالمقادرفرزندتیوبهمعاون
امضـاءدارتیصـالحیعبدالغن

دررمعاونوسیرئ اسـتیمرکت
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 فکریثبتگردید.

یحسـنزیکوچیمرکت)تجارت
ــد ــرما:(زریس ــداهیس ییابت
(یکمیلیونافغانی1111111)

یتجارتتیفعال1411ستأسیسال
بنتیحسنزالیمحترمهممسهئیر

امـرف بـه11محمد ٪سـهم
بنتیمحترمهنازوحسنزتیمعاون

تی٪صالح11یمحمدامرفدارا
ومعاونمرکترئیسامضاءدار
 مرکـزیعموماستیردر یثبت

 .دیدگرومالکیتهایفکریثبت

:ینظریمصطٰفیمعدنکارمرکت
 یک(1111111)ییابتداسرمایه
1411تأسیسسالیافغانمیلیون

حقوق اقالمیمکل استخراجمعدن
حکمتاهللولداسداهللسئیمجازر

 محمد عبدالواحدقی ومعاون ولد
ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح

ر ثبـتیعموماستیمرکتدر
ثبت فکری ومالکیتهای مرکزی

 گردید.

یولیزمرینهادانفراداتیخصوص
ی:متشبثانفرادمیزادهولدعبدالحل

خـدماتینهاد)سـاختماناسم و
عمریعلیکیلوژست تیتابع(یبابا
اصلافغان، هیسـرماکابل،یمرکز

پنجصــدهزار111111ابتـدایی
مـکل1411تأسـیسسالافغانی
ویساختمانتیفعال،یانفرادیحقوق

لوژست دارتیصالح،یکیخدمات
یعمـوماستیشدررخودامضاء

فکری ومالکیتهای ثبتمرکزی
 ثبتگردید.

سـنگاتیخصوص پروسس نهاد
مـعیراتیتعم تابعبیهالل ـ: تی

مرکزاصل فراه،تیو یافغانستان،
یابتدائهیسرما1411تأسیسسال

افغان111111) حقوق،ی( یمکل
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پروسـسعمده:تیفعال،یانفراد
تعم زاحمدی)عزسیرئ،یراتیسنگ

ولد)جانمحمد(مـخد مومند(
خـودشامضاءتیصالحیدارا

ثبــتمرکــزیعمــومیدراداره
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

ــ ــراداتیخصوص ــادانف ینه
نیولدمرفالدیقینصدانورالرحم

وینهاد)تجارتاسمی:متشبثانفراد
 وردگ(یقیصدیکیخدماتلوژست

کابـلیافغان،مرکزاصـلتیتابع
111111ابتـــداییهیســـرما

تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی
حقـوق1411 ،یانفـرادیمکل

ــفعال ــارتتی ــتیتج یکیولوژس
شخـودامضـاءدارتی،صالح
مرکـزییعموماستیدرر ثبت

 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

بـرادرانمرکت معدن )استخراج
ــیعظ ــرما:(یم ــداهیس ییابت
(یکمیلیونافغانی1111111)

تیفعال1411تأسیسسالیافغان

یساختمان معدن رئـیساستخراج
نوراهللعظ قیمیمحترم گلومیولد

ـ٪سهمبهمعاون11 محتـرمتی
ـیعظریولدقدیمیعظشیدرو یم
امضـاءدارتی٪صالح1یدارا

استیرومعاونمرکتدررئیس
ومالکیتهاییمرکزثبتیعموم

 .دیگردفکریثبت

یظاهرخانفرزنـدحـاجمحترم
ی:خانمتشبثانفرادنیحسیحاج
انگلو(استخراجمعدنخانیتجارت)

کابـلیافغانمرکزاصـلتیتابع
پنجصد111111ییابتداهیسرما

افغان یهزار 1411تأسـیسسال
مکلاستخراجمعدناقالممجـاز

خـودشدرامضاءدارتیصالح
ثبتمرکزیومالکیتهایاستیر

 فکریثبتگردید.

غذادیتولمرکت صداقتییمواد
سرمایمرکزاصل:انیغزنو هیکابل،
میلیـون1111111یابتدائ یک

مکل1111تأسیسسالافغانی
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عمدهتیفعالتدیمرکتلمیحقوق
سیوارداتوصادراتاقالممجازرئ

مرکتمحترممحمدجوادفرزنـد
دیمحترمفرتیجمعهخانوبهمعاون

دارتیصالحیفرزندعبدالعلیفتاح
ومعاونمـرکتدرسیرئامضاء

ثبـتمرکـزییعمـوماستیر
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

یکیوخدماتلوژستیتجارتمرکت
انوو وست سـرمایه:شـنیافغان

میلیون(1111111)ییابتدا یک
یافغان مکل1411تأسیسسال
یکیوخدماتلوژستیتجارتیحقوق

 مجاز ـرئیساقالم نعمـانیعل
ومعاوننیالدایولدضرزادهیدستگ

عامـق محمـد ولـد اهلل صفت
ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح

ر ثبـتیعموماستیمرکتدر
ثبت فکری ومالکیتهای مرکزی

 گردید.

(مـورخ19711مکتـوب)قرار
ر11/7/1411) یویاجرائاستی(

ومحصو تهیادومیتنظیادراهمل
یممسنوریمرکتتجارتیصح

(و99711فارمادارندهنمبرجواز)
(1111177111نمبر)هیصیتشخ

محتـرمبسـماهللواستیتحتر
احمدسعتیمعاون برعالوهدیمحترم

وارداتوصادارتاقـالممجـاز
هیــادودیــتورجــادیانخواهــا

ـگردیسامانآ تطبو انـددهی
ثبــتیعمـوماســتیکـهدرر

ـومالکیمرکز ثبـتیفکـرتی
 .دیگرد

معادنمرکت وپروسس استخراج
کابـل،یمرکزاصل:نوراهللدلسوز

یـک1111111یابتدائهیسرما
1411تأسیسسال،میلیونافغانی
عمـدهتیفعالتد،یلمیمکلحقوق

سیرئوارداتوصادراتاقالممجاز
ـمعاوناهلل،بیفرزندحبدیجاو تی

دارتیاهللصالحبیاجملفرزندحب
ومعاونمـرکتدرسیرئامضاء

ثبـتمرکـزییعمـوماستیر
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ومالکیــتهــایفکــریثبــت
 گردید.

فرزندداهللیعبنهاداتیخصوص وفا
 :یمتشبثانفرادمینعمحمدیمولو

اصلافغان،تیتابع کابـل،یمرکز
111111ابتـــداییهیســـرما

تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی
حقـوق1411 ،یانفـرادیمکل

دارتیصالح،یعمدهتجارتتیفعال
دررخودامضاء یعمـوماستیش

فکری ومالکیتهای ثبتمرکزی
 ثبتگردید.

عبیتجارتمرکت :یزیدعزیهالل
یابتـدائهیکابل،سرمایاصلمرکز

افغـانی1111111 میلیون یک
یمکلحقوق1111تأسیسسال

عمدهوارداتتیفعالتدیمرکتلم
مرکتسیوصادراتاقالممجازرئ

وبهیزیفرزندعبدالعزداهللیمحترمعب
الدتیمعاون هالل فرزندنیمحترم

امضـاءدارتیصالحنیمنهاجالد
دررسیرئ مرکت اسـتیومعاون

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
 فکریثبتگردید.

ی،ساختمانیتجارتمیعبدالکرراهللیخ
اومعدناستخراجمرکت:مرکـز

سـرمایاصل یابتـدائهیکابـل،
افغـانی1111111 میلیون یک

حقوق،1411تأسیسسال یمکل
عمــدهوارداتتیــفعالتــد،یلم

ویوصادراتاقالممجاز،ساختمان
معدان، اهللسیرئاستخراج بسـم

فرزندتیمعاون،نیریفرزندم طاهر
امضـاءرداتیترمحمدصالحخا
اسـتیرومعاونمرکتدرسیرئ

یومالکیتهایثبتمرکزیعموم
.دیثبتگردفکری

ترانسپورت رخـهیمرکت :اتحاد
اصل سرمایمرکز ییابتداهیکابل،

افغـانی1111111 میلیون یک
یمکلحقوق1411تأسیسسال
یعمـدهترانسـپورتتیفعالتدیلم

فرزندیبخشممسالحقرئیس
معاونیعبدالهاد عبـدالربتیو
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دارتیفرزندذکراهللصالحجاهد
ومعاونمرکتدررئیسامضاء

 .دیثبتگردیمرکزتثباستیر

نهادعزتاهللفرزنـداتیخصوص
متشبثانفرادبینج اهلل اسـمی:

نهاد:)استخراجوپروسسمعـادن
پ افغـان،تیتابع(شتازیزرکشان
اصل ابتـداییهیکابل،سرمایمرکز

تأسـیسسالیافغان1111111
،یانفـرادیمکلحقـوق1411

دارتیصالح،یعمدهتجارتتیفعال
 شدررامضاء یعموماستیخود

فکری ومالکیتهای ثبتمرکزی
 ثبتگردید.

وبه اساسدرخواستقنـداغـا
جوازنمبربیتصو 11711دارنده

انـد:دهیگردلیذراتیخواهانتغ
محمدولدعبدالغفارارنیمحترمد

فیصدسهم71واستعفاءاستیر
قندآغاولدگالبیرابا شیخو

معاونبرحاـلمـرکتبفـروش
نامبردهیرسان حکه به رئیسثیده

یاستومکلحقوقدهیگردنییتع
نمـودهریتغیبهانفرادمراکتاز

تغرساندیاستم ـ.که فـوقراتی
یثبـتمرکـزیعموماستیدرر

ثبــتومالکیــتهــایفکــری
 .دیگرد

یمرکابیوتصوضهیاساسعربه
یکیوخدماتلوژستیمرکتتجارت
نظر نمبـریهماورد جواز دارنده
اســتیرنیــایعنــوان97199
مدهاند.کـهلیذراتیخواهانتغ

الد نجم عبدالقادرنیمحترم فرزند
واستعفاءتیمعاونتشبثازمعاون

رابهمحترمشیفیصدسهمخو11
برحاـلتشـبثسینظرمحمدرئ

بـاذارواگ نـامبرده کـه نموده
رئ111 سهم  وماندیمسیفیصد .

همچنانخواهانحـذفسـکتور
ودهیگردشیازجوازخویکیلوژست

مراکتبـهیمکلحقوقریتغ از
صورتگرفتهاسـت.زینیانفراد

ثبتیعموماستیدررراتیتغنیا
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ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
 .دیگرد

فرزنـدینهادمرادعلاتیخصوص
اسـمی:متشبثانفرادیمحمدعل

یکیوخدماتلوژستی)تجارتنهاد
افغان،تیتابع(یبابهدهقانبهسود

 ابتـداییهیکابل،سرمایاصلمرکز
سالپنجصدهزارافغانی111111
یمــکلحقــوق1411تأســیس

تجـارتتیفعال،یانفراد ،یعمده
دارتیصـالحیکیخدماتلوژست

 شدررامضاء یعموماستیخود
فکریثبتمرکز ومالکیتهای ی
 .دیثبتگرد

عقوبیاهللفرزندمحمدبیحبمحترم
وخدماتی)تجارتیمتشبثانفراد

افغـانتیتابع:تاجلند(یکیلوژست
اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز
سالیپنجصدهزارافغان111111
وخدماتیتجارت1411تأسیس

صالح مجاز امضـاءدارتیاقالم
درر مرکـزاستیخودش یثبـت

ثبــتومالکیــتهــایفکــری
 .دیگرد

مـرکتیمرکابیاساستصوبه
گـرو وادیه دارنـده:دوست

راتیخواهانتغ14111جوازنمبر
اند:محترمخانمحمددهیگردلیذ

مرکتاستیازرزیولدمحمدعز
شیفیصدسهمخو11واستعفاء

عز محمد ولد اهللمحمد به ـرا زی
رسـاندیبهفـروشمدیمعاونجد

بـایمحترممحمدقاسممعاونقبل
رئیسثیفیصدسهمبح11حفظ
راتیاست.کهتغدهیگردنیدتعیجد

یثبتمرکزیعموماستیفوقدرر
 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

مـرکتیمرکابیبهاساستصو
ـیعسیقیتجارت :تـدیزادهلمیس

 نمبر جواز خواهان1111دارنده
محترملیذراتییتغ که . اند مده

ـیزادهولدعیسینورمحمدع یس
محمدمعاونمرکتفوتنمـوده
استکهبهاساسوکالـتخـط
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(مــورخ174/1نمبـر)یمـرع
وحصروراثتخط17/7/1111
)یمرع مورخ111/1111نمبر )
محمدنیمحترمد11/17/1111

ع ولدیسیولد سـردارتیمحمد
منح را ـبالتوکلیوکثیمحمد لی

ـنمودهاند.کهوکنیتعشیخو لی
نیولددموصوفمحترممحمدبالل

بدوندیمعاونجدحثیمحمدرامن
(فیصـد11کننده)یسهمووارس
نمـودهاسـت.نییتعیسهممتوف
یثبــتمرکــزعمــومیدراداره

 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

اسـاستصـو ویمـرکابیبه
نهادرئیساحمدریدرخواستنص

ــوازنمبر ــدهج D-38649دارن
انـد:دهیگردلیذراتیخواهانتغ
نیاحمدولدغالمحسریمحترمنص

فیصدسـهم111نهادازرئیس
رابهشیسهمخوفیصد71شیخو

 رسـتم ولد صادق رئـیسمحمد
فروشمدیجد ورساندیمرکتبه

فیصـد11خودنامبردهباحفـظ
گـرددیمنییتعدیمعاونجدثیحب

بهمراکتیازانفرادیمکلحقوق
تغریتغ است.که فوقراتینموده

مرکـزییعموماستیدرر ثبت
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

مرکزیایدریتجارتمرکت زرد:
اصلی سال 1411تأسـیسکابل
یـک1111111ییابتداهیسرما

یمـکلحقـوقیافغانونیملکی
ـفعال٬تـدیمرکتلم عمـدهتی

دارندهQI XINمحترم٬یتجارت
 نمبـر EJ2854271پاسپورت

چ کشور محتـرمسیرئنیتعبه و
فرزندمحمودمعـاوناسیمحمدال

امضـاءتیصالحیامخاصدارا
سومعاونمرکتبـودهودرئیر
یثبـتمرکـزیعمـوماستیر

 .دیثبتگردیفکرتیومالک

سخنهاداتیخصوص فرزندیغالم
متشبثانفراد مراد نهـاداسمی:

کـوهی)تجارت معادن استخراج و



 جريده يرسم
 

111
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 11/4/1441  

مرکـزافغان،تیتابع:مکنافغان(
ابتـداییهیسـرماکابـل،یاصل

افغـانی1111111 میلیون یک
 حقوق1411تأسیسسال یمکل
ویعمدهتجـارتتیفعال،یانفراد

معـدن، دارتیصـالحاستخراج
 شدررامضاء یعموماستیخود

فکری ومالکیتهای ثبتمرکزی
 ثبتگردید.

سلطانیفرزندحاجنینصرالدمحترم
)استخراجویمحمدمتشبثانفراد

نصرالد :نصرت(نیپروسسمعادن
کابـلیافغانمرکزاصـلتیتابع

111111ییابتـــداهیســـرما
تأسـیسسـالیپنجصدهزارافغان

اسـتخراجویمکلحقوق1411
دارتیپروسساقالممجازصـالح

دررامضاء عمـومیاستیخودش
فکری ومالکیتهای ثبتمرکزی

 ثبتگردید.

ـیتجارتمرکت رح میرضـوان
مرکزاصل(یمیکر سرمای: هیکابل،

میلیـون1111111یابتدائ یک
،مکل1411تأسیسسال،افغانی
عمدهوارداتتیفعالتد،یلمیحقوق

ـوصادراتاقـالممجـاز، سیرئ
ـمیمحمدرح نیفرزندمحمـدام

ــمعاون ــدتی ــواناهللفرزن رض
امضـاءدارتیصالحمیمحمدرح

دررسیرئ مرکت اسـتیومعاون
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 فکریثبتگردید.

حـاجاتیوص ومیعبـدالقینهاد
فتحمحمـدمتشـبثیفرزندحاج

انفراد اسـتخراجونهاداسمی: (
تیتابع(یامانزومیپروسسمعادنق

اصلافغان، هیسـرماکابل،یمرکز
پنجصــدهزار111111ابتـدایی
 افغانی مکل1411تأسیسسال
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی

معـدن، دارتیصـالحاستخراج
 درامضاء یعموماستیرخودش

فکری ومالکیتهای ثبتمرکزی
 ثبتگردید.
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غــالمحضــرتفرزنــدمحتــرم
یعبدالرحٰمنخانمتشبثانفـراد

استخراجوپروسسمعادنغـالم)
موس افغانتیتابع:(یزیحضرت
اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز
افغان111111 سالیپنجصدهزار
یمــکلحقــوق1411تأســیس

مجـاز اقالم پروسس و استخراج
خـودشدرامضاءدارتیصالح

ثبـتمرکـزیعمـومیاستیر
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

 گردید.

محمدداودفرزندنهاداتیخصوص
د انفرادداریمحمد اسمیمتشبث

)استخراجوپروسسمعـادننهاد
مرکـزافغان،تیتابع:باختر(ایآر
ابتـداییهیسـرماکابـل،یاصل

افغـانی1111111 میلیون یک
یمکلحقوق1411تأسیسسال
اسـتخراجتیفعال،یانفراد عمده

پروسس، و دارتیصـالحمعادن
 درخودامضاء یعموماستیرش

فکری ومالکیتهای ثبتمرکزی
 ثبتگردید.

عبداهللفرزندگلمرزامتشبثمحترم
ــراد ــارتیانف ــدماتی)تج وخ
ـتابع:(نیگلمرزاتریکیلوژست تی

هیکابـلسـرمایافغانمرکزاصل
هـزار111111ییابتدا پنجصد
یتجارت1411تأسیسسالیافغان

خدماتلوژست مجـازیکیو اقالم
خـودشامضـاءدارتیصالح
استیدرر مرکـزیعمومی ثبت

 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

ینبضیوپروسسمعادنفاستخراج
محمـدفرزنـدضیمحترمف:زاده

ـتابع،یصبرمحمدتاجرانفراد تی
اصلافغان، هیسـرماکابل،یمرکز

پنجصــدهزار111111ابتـدایی
 افغانی مـکل1411تأسیسسال
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی

ــادن، ــسمع ــتخراجوپروس اس
دارتیصالح درخـودامضاء ش

ثبـتمرکـزییعمـوماستیر
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ومالکیــتهــایفکــریثبــت
 گردید.

محمدداودفرزندجنتگلمحترم
انفراد معدنیمتشبث استخراج (
افغانمرکزتیتابع:(یهوتکگلور

ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل
سالیپنجصدهزارافغان111111

استخراجمعدناقالم1411تأسیس
خودشامضاءدارتیمجازصالح

ثبـتمرکـزیعمومیاستیدرر
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

سـمورمحمد محمـد فرزند اهلل
افغانمرکزتیتابعی:متشبثانفراد

سـرمایاصل ییابتـداهیکابـل.
سالپنجصدهزارافغانی111111
ــفعال1411تأســیس یاصــلتی

دارتی,صالحیوبارچا نیتیترانز
 رامضاء یعموماستیخودشدر

مرکز یثبت فکریومالکیت های
 .دیثبتگرد

یخـدایتاجرانفراداتیخصوص
فرزندنورمحمدبشردوستمیرح

مـهر:یافغان,مرکزاصل،تیتابع
هیسرما1411تأسیسکابلسال

پنجصــدهزار111111ییابتـدا
معـدن،تیفعال،افغانی استخراج

دارا امضـاءتیصالحیمخد
خودش، اداره در ثبـتعمـومی
بهثبتفکریومالکیتهاییمرکز
 .استدهیرس

ارسـالیتجارتمرکت یی:مسعود
سرمایمرکزاصل یابتـدائهیکابل،

افغـانی1111111 میلیون یک
حقوق1411تأسیسسال ی،مکل
سیرئ،یعمدهتجارتتیفعالتد،یلم

فرزنـدخـانبـادار،گیاسلمب
ـیسرادتیمعاون آقـاریفرزندم
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیمرکتدرر
ثبت فکری ومالکیتهای مرکزی

 گردید.

مـرکتیمرکابیاساستصوبه
دارنـده:دیبرادراندرهمسجدلمت

ـخواهانتغ17417نمبرجواز ری
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ازسـاحهشیدرسمرکتخـوآ
ساحهوهیمتیمارک چمنببرکبه
باغیزیتازهوسوهیمتیمارکدیجد

داود محمـد مهرکسردار داود
پغمانمدهاند.کـهیخانولسوال

ثبتیعموماستیدرسدررآریتغ
ثبت فکری ومالکیتهای مرکزی

گردید.
مـرکتیمرکابیاساستصوبه

چا نیتیترانز ـنیبیوبار یالملل
لم کاروان طوفان دارندهتدیافغان :

راتییخواهانتغ1417جوازنمبر
اهللعیاند:محترممـفدهیگردلیذ

معاونتشـبثازدیفرزندعبدالمج
سهمصدیف11واستعفاءتیمعاون
هاممشیخو طوفان محترم به یرا

دارندهتـذکرهیفرزندانعامهامم
ــر 1411-1111-71171نمب

ـواگذارنمودهکهنامبردهبهح ثی
ـ.اگـرددیمنیتعدیمعاونجد نی

مرکـزیدرادارهراتییتغ ثبـت
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

مکتوبممارهبیاساستصوبه و
ــورخ1117 17/7/1411مـ

ـعوایعمـوماستیر تشـبثدی
ی)ونگیسویی)استخراجمعادنو

)وی نمبر جواز دارنده ))79971)
اندکـهلیذراتیخواهانتغ مده
تشبثسی(رئنگیوسییمحترم)و
شیفیصد(سهمخو111ازجمله)
ـفیصد(سهمبح41باحفظ) ثی

(فیصد11)ماندهیوباقماندیمسیرئ
یاحمدسهمرابهمحترم)فواداحمد

محمد داد تـذکرهولد دارنـده )
(1411-1111-11111نمبر)

بح نامبرده که نموده ـواگذار ثی
جد همچنانگرددیمنیتعدیمعاون

حقوقریتغ انفرادیمکل بـهیاز
که.صورتگرفتهاستزیمراکتن

ر استیدر مرکـزعمومی یثبت
 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

استخراخوپروسسمعادنمرکت
کابل،ی:مرکزاصلبیباللمدثرحب

یـک1111111یابتدائهیسرما
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 افغـانی تأسـیسسـال،میلیون
حقـوق،1411 تـد،یلمیمکل

وتیفعال معـادن استخراج عمده
محمـددیسسیرئپروسسمعادن،

ـهامم،معاوندیسفرزنداسلم تی
ـدیس س فرزند معصـومدیهامم

ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیرمرکتدر

فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد

احمدالـدسکندر فرزنـد نیماه
افغانمرکزتیتابعی:متشبثانفراد

سـرمایاصل ییابتـداهیکابـل.
سالپنجصدهزارافغانی111111

ـفعال1411تأسیس یاصـلتی
تیصالحپروسسمعادناستخراجو
امضاء ردار در اسـتیخـودش

ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردفکری

عبدالصماتیخصوص فرزندمینهاد
اسـم:یعبدالصبورمتشبثانفراد

لوژست خدمات میصـمیکینهاد:)

عظ مرکزافغان،تیتابع:(یمیآرام
ابتـداییهیسـرماکابـل،یاصل

سالپنجصدهزارافغانی111111
ــوق1411تأســیس یمــکلحق

لوژستتیفعال،یانفراد ،یکیعمده
شدرخـودامضاءدارتیصالح

یثبـتمرکـزیعمـوماستیر
ثبــتومالکیــتهــایفکــری

 .دیگرد

تجارت نیمرکت ـمحمـد ی:ازی
یک1111111)ییابتداهیسرما

ی.مرکزاصلی(افغانمیلیونافغانی
مـکل1411تأسیسکابل.سال

یتجارتیاصلتیفعالدیلمتیحقوق
مــرکترئــیساقــالممجــاز.

یمحمدداراریفرزنداممیعبدالرح
 معاون٪11سهم ـبه محتـرمتی

سهمیداراداهللیعزتاهللفرزندحم
رئیسامضاءدارتیصالح11٪

یعموماستیومعاونمرکتدرر
فکری ومالکیتهای ثبتمرکزی

ثبتگردید.
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:رامـشرطاهاینصیتجارتمرکت
 یک(1111111)ییابتداسرمایه
یافغانمیلیون 1411تأسیسسال

مجـازیتجارتیمکلحقوق اقالم
ـنجرئیس ـبی دولت ولـدیاهلل

ــد ــاونمحم ــدومع ــتحمحم ف
ـیردولتینص نع محمـد میولـد

وسئـیرءامضاءدارتیصالح
یعمـوماستیمعاونمرکتدرر

فکریثبتمرکز ومالکیتهای ی
 .دیثبتگرد

محمـدمحترم فرزند قاسم محمد
متشبثانفـراد تـاجرینوروز (

یافغانمرکزاصلتیتابع:(یانفراد
سرما 111111ییابتـداهیکابل

افغان هزار یپنجصد تأسـیسسال
تیاقالممجازصالحیتجارت1411
اسـتیخـودشدررامضاءدار

ثبتمرکزیومالکیتهایعمومی
 فکریثبتگردید.

لوژستمرکت ارانیعیکیخدمات
مرکزاصل سرمایخراسان: هیکابل،

میلیـون1111111یابتدائ یک
،مکل1411تأسیسسال،افغانی
عمدهخدماتتیفعالتد،یلمیحقوق
ـ،یکیلوژست ـسیرئ عیعبدالواس

عبدالجبار فرزند تیمعاون،سعادت
ـیواحدسیق نس محمد میفرزند

ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیمرکتدرر

فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد

مرکت:ویمرکابیاساستصوبه
(مـورخ11114قرارمکتـوب)

ــتمیس11/1/1411 ــمالس هی
انفراددهند متشث متوسط :یگان
دارندهنیالدامیاهللفرزندقبیحس

ـیوتشخ19114جوازنمبر هیص
ــر ــت1111144114نمب تح

حساستیر خواهانبیمحترم اهلل
بـهیساختمانتیسکتورفعالادیاز

گرد اسـتوهمچنـاندهیجواز
یـک1111111مرکتهیسرما

یک1111111بهمیلیونافغانی
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افغانیمیلیونو شیافزاپنجصدهزار
یعموماستیدادهاست.کهدرر

یفکریهاتیومالکیمرکزثبت
 دیثبتگرد

یاسـاسدرخواسـتمـرکابه
ـیکیپالستپیپادیمرکتتول زدی

ــپا ــر:پی ــوازنمب ــدهج دارن
D-45021اسـتیرنیایعنوان

سلطان محترم اصالااسم خواهان
حسیعل ـنیفرزند معـاونیعل

ـیکیپالستپیپادیمرکتتول زدی
بـهاسـاستـذکرهنمبـرپیپا

و117جاولصفحه1174711
رهجوازفـوقراازادا914ثبت

خذنمودماکنوناادیوقتجدسایآ
ــذکرهالکترون ــیتــ یکــ

اسم47714-1414-1411
ـیبندهازسلطانعل آغـایبهعل

مـدهریتغیهامم اسم اصالا و
بنده اصالامده اسم خواهشمندم

برو امتیرا دستدامـته تذکره
مراجعیثبتمرکزستمیثبتس و

درراتیتغنی.ادیمربوطجوازنمائ
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

ــمالک ــاتی ــریه ــتیفک ثب
 .دیگرد

محتــرمیاسـاسدرخواسـتبـه
عبدالقاثیغ قرارومیالحقولد و :

7/1/1411مورخ7911مکتوب
میعبـدالمقیمحترممتشبثانفراد

عبدالق عنـوانومیفرزند یتحـت
معتمـدیکیخدماتلوژستیتجارت

و91171دارنــدهجــوازنمبــر
هیصیتشخ 1117711777نمبر

تغ انـددهیگردلیذراتیخواهان
ومیفرزندعبـدالقمیمحترمعبدالمق

رسیرئ از واسـتعفاءاستینهاد
راشیسهمخوصدیف111مجموع

عبـدالقاثیغیبا  ولد ومیالحق
ـکهنامبردهبحدهیبفروشرسان ثی

ـگردنیمرکتتعدیجدسیرئ .دی
ا رراتیتغنیکه یعموماستیدر

فکری ومالکیتهای ثبتمرکزی
 ثبتگردید.
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مرکتویمرکابیاساستصوبه
( مماره به مـورخ11111نظر )

دهندگانهیمکتوبمال1/7/1411
ـمتوسط:مرکت)مـرکتتول دی

دارندهنمبرایسانایکیملنگپالست
هیصــیوتشخD-43737جــواز
 خواهـان1111711417نمبر

رساسـت.آددهیگردلیذراتیتغ
مرکتازساحهازخواجهمسـافر

جدآ مهرکصنعتدیدرس یساحه
نمودهکـهریتغ14هیناحیارغند

ثبتیعموماستیدررلیذراتیتغ
ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
 .دیگرد

مـرکتیمرکابیاساستصوبه
:یتاجرانفرادمیولدعبدالرحدیجاو

مورخ1114بهاساسمکتوبنمبر
نمبـر9/4/1411 جواز دارنده

نمبـــرهیصـــیوتشخ17411
ر1111444171 اسـتیتحت

جاو )تـرکدیمحترم لغو خواهان
دهیگردشیخوی(جوازتجارتشهیپ

یثبتوجوازدهاستیاندکهدرر
 .دیلغوثبتگرد

تصو اساس مرکتیمرکابیبه
ویمحمدیتجارت ـخاـل :ورسی

هیسرما14111دارندهجوازنمبر
مرکتنظربهتناسبسهممرکااز

یافغان1941111 ونیلیمکیبه
یافغان1171111بهشودیمیافغان
ـکاهشنمودهاسـتاشودیم نی
ثبـتیعموماستیدررراتییتغ

ثبت فکری ومالکیتهای مرکزی
 گردید.

مرکت:ویمرکابیاساستصوبه
دهندگانکوچکهیقرارمکتوبمال

ــورخ1117) 17/1/1411(م
مطلبزاهددارندهیمرکتتجارت
نمبر تشخ11771جواز ـیو هیص

 خواهـان1119191194نمبر
استمحتـرمدهیگردلیذراتیتغ

عقـوبیمحمدذاکرولدمحمـد
معاون از مرکت استعفاءتیمعاون

راشیخوسهمصدیف11وازجمله
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حـاجیبا  ولد مل حق یمحترم
واگذارنمودهکهنامبردهلیعبدالوک

ـگردنییتعدیمعاونجدثیبح .دی
مـرکت از مرکت اسم همچنان

مطلبزاهدبـهمـرکتیتجارت
ناصریتجارت ـتغیمطلبخان ری

ـتغنینمودهاست.کها درراتی
یثبـتمرکـزیعمـوماستیر

 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

یمرکابیوتصوضهیاساسعربه
:ورمیجدرویهادیریمرکتتجارت

خواهان91711دارندهجوازنمبر
محتـرملیذراتیتغ که اند. مده
ـنیجبیلیل ازیفرزنـدغـالمنب

فیصدسهم41واستعفاءتیمعاون
ـمحمدولدامریرابهفقشیخو ری

ودهیبفـروشرسـاندیمعاونجد
ازجملهیاقبالولدغالمرباندیجاو
فیصد19شیفیصدسهمخو91

محمدمعاونریرابهفقشیسهمخو
کـهسـهمدهیبفروشسراندیجد

رئـیسسـهمفیصدو79معاون

م14  ردیگردیفیصد در استیکه
یومالکیتهایثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردفکری

مرکت:یمرکابیاساستصوبه
ترانز ـیمرکت ویبارچـا ن،یت

استیتحتر:یرسولمیصمیتجارت
مرکتدارنـدهرئیساهللتیهدا

و111-1111جــوازنمبــر
1149191117نمبـرهیتشخص

انـد.دهیگردلیذراتیخواهانتغ
یبارچا نیتیتشبثازترانزتیفعال

نمودهاستواسـمریتغیوتجارت
ـیزمرکتازتزان ویبارچـا نیت

مـرکتیرسولمیصمیتجارت به
ریتغیرسولمیصمیمصطفیتجارت

ـتغنینمودهاست.کها درراتی
یثبـتمرکـزیعمـوماستیر

 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

ودرخواستنهادبیاساستصوبه
یمعـالجویداکترصحتعمـوم

نمبـر:روغتون جـواز دارنـده
ازداکترصحتریخوهانتغ7111
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روغتونبهسـتاریمعالجویعموم
نیکمپلکسنمودهاست.اکلیدیم
یثبتمرکزیعموماستیدررریتغ

 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

فمرکت معـدن صـلیاستخراج
کابـل،یمرکزاصلی:صافیالیننگ
یـک1111111یابتدائهیسرما

1111تأسیسسالمیلیونافغانی
تیفعالتدیمرکتلمیمکلحقوق

عمدهوارداتوصادراتاقالممجاز
فرزندآمرکتمحترممرسیرئ قا
محترمفضلتیوبهمعاونیعلریم

م صـالحیعلریفرزند دارتید
 مـرکتنومعـاوسیرئامضاء

یثبـتمرکـزیعموماستیدرر
 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

فرزنـدینـورنیعبدالحسمحترم
افغانتیتابع:یخدادادتاجرانفراد

ابتـداییهیکابل،سرمایمرکزاصل
سالپنجصدهزارافغانی111111
یمــکلحقــوق1411تأســیس

عمدهصادراتوتی،فعالیانفراد

دارتیوارداتاقالممجاز،صالح
عمـومیاستیخودشدررامضاء

فکری ومالکیتهای ثبتمرکزی
 ثبتگردید.

کویکیخدماتلوژست :کیاحسان
عبدالمنان فرزند اهلل احسان محترم

تی،تابعیتاجرانفرادیتاجرانفراد
افغان، هیکابل،سـرمایاصلمرکز

پنجصــدهزار111111ابتـدایی
مـکل1411تأسیسسالافغانی
خـدماتتیفعال،یانفرادیحقوق
امضـاءدارتیصالح،یکیلوژست

در ش ثبـتیعموماستیرخود
فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد

یمحمداسحقنظریتجارتمرکت
انفراد مرکزافغانتیتابع:یتاجر ،

کابـلیاصل ابتـداییهیسـرما،
سالپنجصدهزارافغانی111111

یانفرادیمکلحقوق1117تأسیس
عمدهصـادراتووارداتتیفعال

امضـاءدارتی،صالحاقالممجاز
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 اسحق محمد فرزندینظرمحترم
رنیحس در استیداد ثبتعمومی
فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد

یمحمدجانفرزندحاجاتیخصوص
:یمحمدعثمانخانتاجرانفـراد

یکیخـدماتلوژسـتیاسمتجارت
افغانمرکزتیتابع،خپلوکرتیغ

سرما 111111ابتـداییهیکابل
 افغانی عمـدهتیفعالپنجصدهزار

مجـاز وارداتوصادراتاقـالم
استیرخودشدرامضاءتیصالح
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 فکریثبتگردید.

اساستصو مرکت:یمرکابیبه
لمت مالکهژدر دارنده:دیمرکت

 جواز تشخ11177نبر ـیو هیص
 خواهـان7111111114نمبر

استمحتـرمدهیگردلیذراتیتغ
اهللولدعصـمتاهللمعـاونریزب

وازاسـتعفاءتیمرکتازمعاون
 صدیف11جمله بهشیخوسهم را

نیولدنصـرالدنیمحترمفضلالد
نمودهاگذارمرکتبرحالورئیس

ب نامبرده که صـدیف111ااست
بهیمکلمراکتریوتغماندیسهمم
استوزینیانفراد صورتگرفته
بـهیمـرکتازتجـارتتیفعال

اسـتوریتغیکیلوژست نمـوده
همچناناسممرکتازمالکهژده

یکیبهخـدماتلوژسـتتدیدرلم
نمودهاستکـهریمالکهژدارتغ

ثبتیمومعاستیدررراتیتغنیا
ثبت فکری ومالکیتهای مرکزی

 گردید.

اساستصو مرکت:یمرکابیبه
نو اکمل دارنـده:تدیدلمیمرکت

نمبرهیصیوتشخ1499جوازنمبر
تغ1119197111 راتیخواهان

اند.آدرسمـرکتازدهیگردلیذ
بـهادرستیمارکیهاممیمندو
لبجـررخانهیحصهسومخدیجد

ـنقلمکاننمودهاست.کـها نی
رراتیتغ ثبـتیعموماستیدر
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ثبت فکری ومالکیتهای مرکزی
 گردید.

مـرکتیمرکابیبهاساستصو
جـوازنمبر:یمیحکییحی دارنده

دهیگردلیذراتیخواهانتغ7111
اهللمیاند:محترماحمداهللولدحک

معاون استعفاءتیاز فیصـد11و
بهسعداهللحکشیسهمخو یمیرا
مرکتدیاهللمعاونجدمیولدحک

فوقراتی.کهتغرساندیبهفروشم
مرکـزییعموماستیدرر ثبت

 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

مرکت:ویمرکابیاساستصوبه
(مـورخ11111قرارمکتـوب)

دهندگانهیمالاستیر1/7/1411
نمبر جواز کوچکدارنده متوسط

ــیوتشخ117114 ــرهیص نمب
اسـتیتحتر1111114711

م ولد احمد جواد راحمـدیمحترم
خواهاناسممرکتبنـامافغـان

نمودهاستریتغیجوادیامپراطور
یمرکزثبتیعموماستیکهدرر

لغـوثبـتیفکریهاتیومالک
 .دیگرد

خواسـتبه محتـرمیاسـاسدر
ـیعبدالعل عبدالرزاقرئ سیفرزند

قرارمکتوب و مورخ1111نهاد
دهندگانهیمالاستیر1411/7/1

یتعبدالعلیکوچکتحتعنوان
یولدعبدالرزاقمتشـبثانفـراد

 نمبـر جـواز و17917دارنده
1114117711نمبـرهیتشخص

.استدهیگردلیذراتیخواهانتغ
فرزندعبـدالرزاقیعلمحترمعبدال

فیصـد111نهادازمجموعسیرئ
شیفیصدسهمخو41شیسهمخو
عبدا حدفرزندعبدالستاریرابا 

ـکهنامبردهبحدهیبفروشرسان ثی
اسـتودهیگردنیتعدیمعاونجد

فرزندعبـدالرزاقیمحترمعبدالعل
فیصـدسـهم91اسبقبارئیس

ـبحشیخـوماندهیباق سئـیرثی
ازهـادنیومکلحقـوقماندیباق
ـبهمراکتتغیفرادان نمـودهری
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سرما وهمچنان پنجصـدهیاست.
یافغـانونیلیمکیبهیهزارافغان

درراتیتغنیاستکهاافتهیشیافزا
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

 .دیثبتگردیفکریهاتیمالک

ومکتـوبیاساسدرخواسـتبه
مـــورخ11117مـــماره

ــتیر11/1/1111 ــمالاس هی
متوسطتشبث)نما یندگیدهندگان

بازرگان یفنـاوریصنعتیمرکت
انرژ تـرکشیومهندسیعمران،

ــزا ــریدن ــوازنمب ــدهج (دارن
محترم)امـرهاستی(بر41141)

بمعاون و پو ت( )موتلـوتیجان
وسهقطعـهضهیقطعهعری(طریدم

عمـومبیتصو مـرکاءیمجمع
آدرسمـرکتاز تشبثخواهان

یسرکنوسـرایصنعتی)پارکها
به)مهرنوبـرج1هیناح1نمبر )
تغ4هیمنزلمشناحیزیعز ـ( ری

ح است.صال امضـاءتدارینموده
ادارهیمـرعلیوک مـرکتدر

ومالکیتهاییثبتمرکزعمومی
 .ثبتمدفکری

محمدفرزندعبدالجانمتشبثریم
یافغانمرکزاصلتیتابعی:انفراد

سرما 111111ییابتـداهیکابل.
تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی

خـدماتیاصـلتیفعال1411
امضـاءدارتی,صالحیکیلوژست

ر در ثبـتیعموماستیخودش
ثبت فکری ومالکیتهای مرکزی

 گردید.

آبرسانمرکت اهللیخدمات لطف
 مرکزاصلاریعلم سرمای: هیکابل،
میلیـون1111111یابتدائ یک

 حقوق1411،سالافغانی ی،مکل
عمدهخـدماتآبتیفعالتد،یلم

لطفاهللفرزندمحمدسی،رئیرسان
فرزندتی،معاونیسیع اهلل احسان
دارتیصـالحیسیمحمدعرزایم

 مـرکتسیرئامضاء ومعـاون
مرکـزییعموماستیدرر ثبت

 ومالکیتهایفکریثبتگردید.
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استخراجمعدناحمـداهللمرکت
هیکابل،سرمایفوادافغانمرکزاصل

میلیـون1111111یابتدائ یک
مکل1111تأسیسسالافغانی
عمدهتیفعالتدیمرکتلمیحقوق

سیوارداتوصادراتاقالممجازرئ
فرزنـد صـداقت محترم مرکت

معاونریعبداکب وبه محترمتیموند
ــدالکب ــدعب ــاناهللفرزن ریرحم

ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیمرکتدرر

فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد

پروسسمعادنمرکت )استخراجو
)ییابتداهی(سرمایالمحموداحمد
(یکمیلیونافغانی1111111

تیفعال1411تأسیسسالیافغان
محترماحمدرئیساستخراجمعادن

٪سهم11ولدجانمحمدیاحمد
معاون مفتیبه اهللولـدعیمحترم

٪11یدارایاحمــداحمــد
تیصالح دار ورئـیسامضاء

یعمـوماستریمعاونمرکتدر
فکریمرکزتثب ومالکیتهای ی

 .دیگرد

جوپروسسمعادناراستخمرکت
کوهستان اصل:کاومگران یمرکز

1111111ییابتداهیکابل،سرما
تأسـیسسال،یکمیلیونافغانی

تیفعالتدیلمیمکلحقوق1411
عمدهاستخراجوپروسسمعـادن

ــیس ــعبدالمجریمرئ ــددی فرزن
معاوندیعبدالحمریم ـو ـمتی ری

ــدعبدالحم ــدفرزن ــعبدا ح دی
وسئـیرءامضاءدارتیصالح

عمـومیاستیمعاونمرکتدرر
فکریثبتمرکز ومالکیتهای ی
 .دیثبتگرد

:تـدیبازگلوپسـرانلمیحاج
سالتیو یگندهیمرکزنما کابل
ییابتـداهیسـرما1174تأسیس

مکلپنجصدهزارافغانی111111
عمدهتیفعال٬تدیمرکتلمیحقوق
فرزنـد٬یتجارت گـل باز محترم
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گلرئیسومحترممحمدمیحکدیس
یجـانامـخاصداراریفرزندم
ومعـاونرئیسءامضاتیصالح

ر در و یعموماستیمرکتبوده
مرکز ثبتیفکرتیومالکیثبت

 .دیگرد

خانیالیفرزندتورمیاحمدتممحترم
افغانمرکزتیتابع:یمتشبثانفراد

ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل
افغان111111 سالیپنجصدهزار
یمــکلحقــوق1177تأســیس

مجـاز اقالم پروسس و استخراج
خـودشدرامضاءدارتیصالح

یثبـتمرکـزعمـومیاستیر
 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

ـ محمدگلفرزندم رجانیمحترم
انفراد مرکزافغان،تیتابع:یتاجر

ابتـداییهیسـرماکابـل،یاصل
تأسـیسسـالیافغان111111

،یانفـرادیمکلحقـوق1179
ــفعال ــتتی ــدماتلوژس ،یکیخ

دارتیصالح درخـودامضاء ش

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

یریامضیاستخراجمعدنفمرکت
1111111یابتدائهیسرما:کابل

 افغانی یکمیلیون تأسـیسسال
تدیمرکتلمیمکلحقوق1111

وارداتوصـادراتتیفعال عمده
رئ مجاز مرکتمحتـرمسیاقالم

علریم فرزند محمدوبـهیمحمد
محمدفرزنـدرینذمحترمتیمعاون
صالحیعل امضـاءدارتیمحمد
دررسیرئ مرکت اسـتیومعاون

یومالکیتهایثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردفکری

فرزنــدبیمحمــدمــعمحتــرم
:یمتشـبثانفـرادفیمحمدمر

افغانتی(تابعیفیبهمنمریتجارت)
اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز
سالیپنجصدهزارافغان111111

وارداتوصادرات1411تأسیس
امضـاءدارتیاقالممجازصالح

ثبـتعمـومیاستیخودشدرر
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ثبت فکری ومالکیتهای مرکزی
 گردید.

احمـدیکیخدماتلوژستمرکت
سـرمافیحن یابتـدائهیکابـل،

افغـانی1111111 میلیون یک
یمکلحقوق1111تأسیسسال

عمدهوارداتتیفعالتدیمرکتلم
مرکتسیوصادراتاقالممجازرئ

میمحترماحمداهللفرزندعبـدالرح
محترممحباهللفرزندتیوبهمعاون
امضـاءدارتیصالحمیعبدالرح

اسـتیردرتومعاونمرکسیرئ
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 فکریثبتگردید.

نفتدیتورمرکت سـلطانیمواد
ــالص ــرما:اخ ــدائهیس یابت
افغـانی1111111 میلیون یک

یمکلحقوق1111تأسیسسال
عمدهوارداتتیفعالتدیمرکتلم

مرکتسیوصادراتاقالممجازرئ
روزالد فرزند اهلل رحمت نیمحترم

محترمحمداهللفرزندتیوبهمعاون

امضـاءدارتیصـالحنیروزالد
اسـتیرومعاونمرکتدرسیرئ

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
 فکریثبتگردید.

مورخ1111اساسمکتوبنمبرهب
مرکزدیعوااستیر17/1/1411

تجـارت )مرکت شـویمیتشبث
نمبـریاحمدز جـواز دارنـده )

وضهیقطعهعرکیی(ط19497)
خواهاناستیرنیایعنوانبیتصو
اندکـهمحتـرمریتغ معاونمده

)بابکعباسپورولدبهمن(معاون
ــبثازمعاون ــتش ــتعفاءتی اس

بهمحترمشرایخو(سهمفیصد41و)
رمـاهیولدمیماهاحمدزری)مب

ــدز ــذکرهیاحم ــدهت (دارن
( (1111-1111-11114نمبر

بح نامبرده که نموده ـواگذار ثی
جد ـدیمعاون ـتغنیتع درراتیی

ـیعمـوماستیر تمرکـزیثب
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

 گردید.
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ـبیوتصوضهیاساسعربه سیرئ
ـعـارفخریبشینهادتجارت :لی

 نمبـر جواز بـه99417دارنده
نیایخانعنوانریمحترمبشاستیر
تشـبثازتیخواهانفعالاستیر

لوژستیتجارت استدهیگردیکیبه
یهمچناناسمتشـبثازتجـارت

ـعارفخریبش بـهخـدماتلی
ـعارفخریبشیکیلوژست ـنلی زی

درراتیتغنی.ااستصورتگرفته
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

ــمالک ــاتی ــریه ــتیفک ثب
 .دیگرد

:نلنترنیمرکتخدماتآنالنگر
اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز

افغـانی1111111 میلیون یک
 حقوق1411تأسیسسال یمکل

خدماتتیفعالتدیلم نینالآعمده
خسروملکزادفرزندرئیسبامد،یم

نب وسودابهملکزادهبنتیغالم
تیملکزادمعاونصالحیغالمنب

ثبتعمومیاستیدارمرکتدرر

فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیردگ

:تدیناصرمسعودلمیتجارتمرکت
سرمایمرکزاصل یابتـدائهیکابل،

افغـانی1111111 میلیون یک
یمکلحقوق1111تأسیسسال

عمدهوارداتتیفعالتدیمرکتلم
مرکتسیوصادراتاقالممجازرئ

ومیفرزندعبدالققیمحترمبعبدالرف
فرزنـدروسیمحترممتیوبهمعاون
تیصالحمیعبدالحل امضـاءدار

اسـتیرمرکتدراونومعسیرئ
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردفکری

عبدالقادرینهادانفراداتیخصوص
متشبثانفـراد نادرخان :یفرزند

ـتابعیرلشـکریمیاسمتجارت تی
سرما کابل مرکز ابتـداییهیافغان

ــدهزارافغانی111111 پنجصـ
تیفعال وارداتوصـادراتعمده

صالح مجاز امضـاءدارتیاقالم
ثبـتیعمـوماستیرخودشدر
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فکریمرکز ومالکیتهای ثبتی
.دیگرد

 داستخراج معادن پروسس نیگیو
مرکزاصـلافغانتیتابع:فید ی،

سرما ، 111111ابتداییهیکابل
تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی

حقـوق1411 یانفـرادیمکل
پروسستیفعال و استخراج عمده

تیصالح ـامضاءدار دیعبدالرم
عمومیاستیفرزنداحمدخاندرر

فکریثبتمرکز ومالکیتهای ی
 .دیثبتگرد

اهللفرزندبیحسدیساتیخصوص
 ی:محمدماهمتشبثانفراددنوریس

ـنهاداسم فلزاتخورم دی)ذوب
ـتابعگستر(دیام افغـان،مرکزتی

ابتـداییهیسـرماکابـل،یاصل
سالپنجصدهزارافغانی111111
ــوق1411تأســیس یمــکلحق

تجـارتتیفعال،یانفراد ،یعمده
خـودشدرامضاءدارتیصالح

یثبـتمرکـزیعمـوماستیر
.دیثبتگردومالکیتهایفکری

فرزنـداتیخصوص اکبـر محمد
اسمی:حسنمتشبثانفرادیحاج
العنبر(نهاد افغان،تیتابع)تجارتي

اصل ابتـداییهیکابل،سرمایمرکز
سالپنجصدهزارافغانی111111

ــوق1411ستأســی یمــکلحق
تجـارتتیفعال،یانفراد ،یعمده
درشخـودامضاءدارتیصالح

ثبـتمرکـزییعمـوماستیر
ومالکیتهایفکریثبتگردید.

ممسورثتاجریسرببطردیتول
یافغان،مرکزاصلتیتابعی:انفراد

سرما ، 111111ابتداییهیکابل
تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی

تیفعالیانفرادیمکلحقوق1411
تی،صالحیسرببطردیعمدهتول

فرزندنوروزدرمیابراهامضاءدار
ثبـتمرکـزیعمـومیاستیر

 ومالکیتهایفکریثبتگردید.
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یفرزنـدحـاجدیعبدالحممحترم
انفرادیصدوز ی)تجارتیمتشبث

افغانتیتابع:(یدیعبدالقدوسحم
اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز
سالپنجصدهزارافغانی111111

صـادرات1411تأسیس مـکل
صالحواردات مجاز دارتیاقالم
عمـومیاستیخودشدررامضاء

فکری ومالکیتهای ثبتمرکزی
 ثبتگردید.

نیالدرحمینهادانفراداتیخصوص
اسـم:یتاجرانفراددادیفرزندبار

افغـانتیتابعیرلشکریمیتجارت
ابتــداییهیمرکــزکابــلســرما

ــانی111111 ــدهزارافغ پنجص
تیفعال وارداتوصـادراتعمده

امضـاءتیاقالممجـازصـالح
ثبـتیعمـوماستیخودشدرر

ثبت فکری ومالکیتهای مرکزی
گردید.
محمدزمانفرزندنهاداتیخصوص
انفرادزیعبدالعز اسـم:یمتشبث

تجارتنهاد وزی) زمان (یریمحمد
اصلتیتابع کابـل،یافغان،مرکز

111111ابتـــداییهیســـرما
تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی

،یانفـرادیمکلحقـوق1411
دارتیصالح،یعمدهتجارتتیفعال

 درامضاء یعموماستیرخودش
فکری ومالکیتهای ثبتمرکزی

 ثبتگردید.

ـبه نهـادسیاساسدرخواسترئ
دارندهجواز:زیریخدماتمشورت

 ـایعنـوانD-79035نمبر نی
ـاستیر یتراخواهانلغوجوازتج

اند.وجوازماندردهیگردشیخو
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

 .دیلغوثبتگردیفکریهاتیمالک

خـدابخشمحترم فرزنـد فاظمه
افغانمرکزتیتابع:یمتشبثانفراد

ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل
سالیپنجصدهزارافغان111111

صـادرات1411تأسیس مـکل
دارتیوارداتاقالممجازصـالح
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 درامضاء عمومیاستیرخودش
فکری ومالکیتهای ثبتمرکزی

 ثبتگردید.

انفراداتیخصوص اجمـلینهاد
متشـبثیاحمد آغـا نور فرزند
یرلشـکریمیاسمتجارت:یانفراد
سـرماتیتابع کابل مرکز هیافغان

پنجصــدهزار111111ابتـدایی
ــفعالافغــانی وارداتعمــدهتی

دارتیوصادراتاقالممجازصالح
دررامضاء یعمـوماستیخودش

فکری ومالکیتهای ثبتمرکزی
 ثبتگردید.

خواسترئبه نهـادسیاساسدر
دارنده:باراندانشیمکتبخصوص

وقرارمکتوب11171جوازنمبر
ــماره ــورخ9117مــ مــ

ــارفوزارت11/11/1117 مع
ارتقااستیرنیایعنوان یخواهان

بههیازدورهابتدائیمکتبخصوص
ل اسهیدوره اند. درءارتقانیمده

ویثبـتمرکـزیعموماستیر
 .دیثبتگردیفکریهاتیمالک

فرزنـدنهاداتیخصوص گلـداد
انفرادردادیم نهاداسم:یمتشبث
ـیتجارت) (یمحمـدیعمرمرتض

اصلافغان،تیتابع کابـل،یمرکز
111111ابتـــداییهیســـرما

تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی
،یانفـرادیمکلحقـوق1411

دارتیصالح،یعمدهتجارتتیفعال
 درامضاء یعموماستیرخودش

فکری ومالکیتهای ثبتمرکزی
 ثبتگردید.

یریامرینازکمنهاداتیخصوص
 :یمتشبثانفرادریفرزندمحمدام

اصلتیتابع کابـل،یافغان،مرکز
111111ابتـــداییهیســـرما

تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی
،یانفـرادیمکلحقـوق1411

تجارتتیفعال دارتی،صالحیعمده
 شدررامضاء یعموماستیخود
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فکری ومالکیتهای ثبتمرکزی
 ثبتگردید.

ـنهاداتیخصوص سـاداتنیرام
 :یفرزندعجبگلمتشبثانفراد

اصلافغان،تیتابع کابـل،یمرکز
111111ابتـــداییهیســـرما

تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی
حقـوق1411 ،یانفـرادیمکل

،یعمـــدهتجـــارتتیـــفعال
شدرخـودامضاءدارتیصالح

ثبـتمرکـزییعمـوماستیر
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

 گردید.

یمرکابیوتصوضهیاساسعربه
لوژست خدمات گـایمیکیمرکت

ض:نکیل ـاالحقیمحترم وسیرئ
معاوندارندهجوازنمبردیمحترمفر

D-34776اسـتیرنیایعنوان
شیخـویخواهانلغوجوازتجارت

ردهیگرد ماندر جواز استیاند.
یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
 .دیلغوثبتگردیفکر

مـرکتیمرکابیاساستصوبه
دارندهجـواز:افضلستارینساج
ـهانتغاخوD-23511نمبر ازری

بـهیمرکتنساج سـتار افضل
بهـاوامیمرکتاستخراجمعدنق

استریتغ ـا.نموده ـتغنی درری
ثبـتمرکـزییعمـوماستیر

ومالکیتهایفکریثبتگردید.
یمرکابیوتصوضهیاساسعربه

یکیوخدماتلوژستیمرکتتجارت
دارندهجوازیاحمدیسروارثاد
 استیرنیایعنوان97149نمبر

آدرسمرکتازچهارریخواهانتغ
قمبرسرکچهلمتـرهبـهیراه

راهیدهبور ـناحدیمهیچهار هی
تشبثتیمدهاست.فعالریسومتغ

خدماتلوژست بهخـدماتیکیاز
نمـودهریتغزینیلیتحصیشورتم

استواسمتشـبثازمـرکت
وارثیکیوخدماتلوژستیتجارت
ویبهمرکتتجارتیاحمدیسراد

ـیخدماتمشورت وارثیلیتحص
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صورتگرفتـهزینیاحمدیسادر
ا ـتغنیاست. رراتی اسـتیدر
یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردیفکر

یمرکابیوتصوضهیاساسعربه
رحمتصابرمتحدیمرکتتجارت

یعنوان74197دارندهجوازنمبر
تغاستیرنیا ـذراتیخواهان لی

مدهاند.کهمحتـرمرحمـتاهلل
رئ تشـبثکـهسیفرزندگلآقا

بامدازیفیصدسهمم111یدارا
شیفیصدسـهمخـو111جمله
ـ11 اهللحیفیصدآنرابهمحترمذب

دار تذکرهنمبـرندهفرزندگلآقا
واگذار77479/1411/1411

ـنمودهکهنامبردهبح معـاونثی
درراتیتغنی.اگرددیمنییتعدیجد
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

 .دیثبتگردیفکریهاتیمالک

ویبـاربریترانسـپورتمرکت
یستارهبلخ:مرکزاصـلیمسافربر

سرما 1111111یابتدائهیکابل،

افغانی میلیون تأسـیسسال،یک
تیفعالتد،یلمیمکلحقوق1411

تاجملوکسیرئ،یعمدهترانسپورت
عبدالقد ـفرتیمعاون،ریفرزند دی

صالح صابر محمد فرزند تیاحمد
دار مرکتسیرئامضاء ومعاون
مرکـزییعموماستیدرر ثبت

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
 گردید.

استخراجمعدنواسععمر.مرکت
یک1111111)ییابتداهیسرما

ی.مرکزاصلی(افغانمیلیونافغانی
مـکل1411تأسیسکابل.سال

استخراجیاصلتیفعالدیلمتیحقوق
ـمرکتعبدالواحرئیسمعدن. دی

دارا عبداهللخـان سـهمیفرزند
ــهمعاون11٪ ــب ــرمتی محت

گلخـانمیاسحقفرزندحممحمد
دارتیصـالح٪11سهمیدارا

ومعاونمرکتدررئیسامضاء
ثبـتمرکـزییعمـوماستیر

 ومالکیتهایفکریثبتگردید.
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مرکز:ساداتدانشیتجارتمرکت
سـرمایاصل یابتـدائهیکابـل،

افغـانی1111111 میلیون یک
یمکلحقوق1111تأسیسسال

عمدهوارداتتیفعالتدیمرکتلم
مرکتسیوصادراتاقالممجازرئ

ارحمـنفرزنـدزیعزدیمحترمس
معاوندگلیس وبه محتـرمتیآغا
گلدیالرحمنفرزندسلیفاضدیس

صالح تیاغا دار ـامضاء سیرئ
یعمـوماستیومعاونمرکتدرر

فکری ومالکیتهای ثبتمرکزی
 ثبتگردید.

ـلیسهمحترم بش راحمدیفرزنـد
تجارتیمتشبثانفراد لیسـهی)

افغـانمرکـزتی(تابعیرصافیبش
ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل

سالیپنجصدهزارافغان111111
صـادراتواردات1411تأسیس

صالح مجاز امضـاءدارتیاقالم
درر ثبـتعمـومیاستیخودش

ثبت فکری ومالکیتهای مرکزی
 گردید.

:مجاهدنینورحسیتجارتمرکت
اصل سرمایمرکز ییابتداهیکابل،

افغـانی1111111 میلیون یک
یمکلحقوق1411تأسیسسال
ـفعالتدیلم وتی واردات عمـده

نـاظررئیس،صادراتاقالممجاز
ـنیحس ونیفرزنـدطالـبحس
فرزندمحسننیاحمدحستیمعاون
ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح

ثبـتعمـومیاستیمرکتدرر
یمرکز فکری های ثبتومالکیت
 .دیگرد

ـارحممحترم اهللمیناهللفرزندرح
ـروهی)تجارتیمتشبثانفراد دی

یافغانمرکزاصلتیتابع:(یمیحک
سرما 111111ییابتـداهیکابل

افغان هزار یپنجصد تأسـیسسال
ــارت1411 ــازیتج ــالممج اق
امضاءتیصالح دردار خـودش
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ثبـتمرکـزیعمـومیاستیر
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

حممرکت معـدن ـاستخراج دی
ــطٰف ــدهاریمص ــدا:کن ییابت

میلیون(1111111) یافغانیک
یمکلحقوق1411تأسیسسال
اهللدیحمرئیساقالممجازیتجارت

ولدیومعاونمصطٰفدیولدعبدالحم
امضـاءدارتیصالحدیعبدالحم
استیومعاونمرکتدرررئیس
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 فکریثبتگردید.

مرکت:ویمرکابیبهاساستصو
 مکتوب مـورخ711)نمبرقرار )

ـسستمعوا11/4/1117 زوندی
مرکتتجارت نشنلهانیکیمرکز

تدیلم نمبر جواز و7111دارنده
هیصیتشخ 1111411111نمبر

تغ استدهیگردلیذراتیخواهان
ز عبدالطنتیمحترم معاونفیولد

معاون از ـمرکت واسـتعفاءتی
یرابـا شیسـهمخـوصدیف1

عبدالخالقولدعبدالخالدبفـروش
بحدهیرسان نامبرده معـاونثیکه
ادیگردنیتعدیجد که راتیتغنی.

ر ثبتمرکـزییعموماستیدر
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

471اساسمکتـوبمـمارهبه
وزارت11/11/1111مـــورخ

مکتـب اسناد رابطبه معارفدر
درخشانوبهاساسندهیآیخصوص

یمکتبخصوصسیدرخواسترئ
عنوانندهیآ استیرنیایدرخشان

ازندهیآیمکتبخصوص درخشان
ل به است.افتهیارتقاءسهیمتوسطه

ثبتیعموماستیدررراتیتغنیا
ثبتیفکریهاتیمالکویمرکز
 .دیگرد

مرکتویمرکابیبهاساستصو
 به نظر )مکتوب (11111مماره
دهندهگانهیمال7/7/1411مورخ

کوچک:مرکت)محمدآصفولد
(یارصالاخانمتشـبثانفـراد

 جـواز نمبـر و11111دارنده
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هیصیتشخ 1111111711نمبر
است.دهیگردلیذراتیخواهانتغ

بـهمـتیآدرسمرکتازازانق
مقابلتیمارکلتازهگیادرسحاج

سـرککابـلریامریاملیتانکت
ـ ـتغیجاللابادپلچرخ آدرسری

اسـتیدررلیذراتینمودهکهتغ
یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
.دیثبتگردیفکر

ودرخواستاحمدبیبهاساستصو
جوازنمبررئیس:فواد دارنده نهاد

تغ14111 ـخواهان ـذراتی لی
اند:محترماحمدفوادولددهیگرد

استعفاءمرکتاستیازرنیآغامر
بـهشیفیصدسهمخو111و را
عقوبیولدمحمدیاهللصمدبیحب

فـروشدیجدرئیسیصمد بـه
رساندیم ارزانآو درسمرکتاز
ناحیاراهچهمتیق هیبتخاکبه

دهممهرنوعقبدفتراتصـا ت
تغریتغ است.که فوقراتینموده

مرکـزییعموماستیدرر ثبت
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

زادهفرزندمحمـدیرضانبمحمد
انفرادنیحس ی)تجـارتیمتشبث
افغانتیتابع:زاده(یممتازنبنیمه

اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز
سالیپنجصدهزارافغان111111
اقالممجازیتجارت1411تأسیس
خـودشامضـاءدارتیصالح
ثبتمرکزیومالکیـتاستیدرر

 هایفکریثبتگردید.

مرکز:راحتانعامیتجارتمرکت
سـرمایاصل یابتـدائهیکابـل،

افغـانی1111111 میلیون یک
یمکلحقوق1411تأسیسسال

عمدهوارداتتیفعالتدیمرکتلم
مرکتسیوصادراتاقالممجازرئ

خاناهللوبه اهللفرزند انعام محترم
فرزنـدتیمعاون عطـااهلل محترم

سیرئامضاءدارتیخاناهللصالح
یعمـوماستیدررتومعاونمرک



 جريده يرسم
 

149
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 11/4/1441  

فکری ومالکیتهای ثبتمرکزی
 ثبتگردید.

مرکت:ویمرکابیاساستصوبه
(مورخ11111)نمبرقرارمکتوب

دهندههیمالاستیر1/1/1411
ـگانمتوسطمرکتتول مـواددی

نمبـریزرق جواز دارنده پارساوا
نمبــرهیصــیوتشخ47119

تغ1111979711 راتیخواهان
یحیاستمحترممحمددهیگردلیذ

معاون فیصـد11واستعفاءتیاز
رئیسرابهمحمدرضاشیسهمخو

ورسـاندیبرحالمرکتبفروشم
یازمراکتبهانفرادیمکلحقوق

درراتیتغنینمودهاستکهاریتغ
ثبـتمرکـزییعمـوماستیر

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
 گردید.

ی:حـاجینهادانفراداتیخصوص
حاجفیمر ولد عمرگلیعمرگل

متشبثانفراد ینهاد)تجارتاسمی:
 واستخراجپروسسمعادنعمرگل(

اصلتیتابع کابـل،یافغان،مرکز
111111ابتـــداییهیســـرما

تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی
،یانفـرادیمکلحقـوق1411

پروسسیتجارتتیفعال واستخراج
ــالح ــاءدارتیمعادن،ص امض

ثبـتیعمـوماستیشدررخود
یمرکز فکری های ثبتومالکیت
 .دیگرد

اهللحیبذ:ینهادانفراداتیخصوص
حنیخالق محمد متشـبثفیولد
انفراد عمرینهاد)ساختماناسمی:
اصـلتیتابع(بیخب یافغان،مرکز

ــرما ــزارهیکابل،س ــده پنجص
سالپنجصدهزارافغانی111111
یمــکلحقــوق1411تأســیس
ــراد ــفعال،یانف ــاختمانتی یس
شدرخـودامضاءدارتیصالح

ثبـتمرکـزییعمـوماستیر
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

اجملفرزنـدبـادامگـلمحترم
)خالدحناندمعادنیمتشبثانفراد
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لوژسـت او پروسس یکیاستخراج
یافغانمرکزاصلتیتابع:خدمات(

سرما 111111ییابتـداهیکابل
افغان هزار یپنجصد تأسـیسسال

عادناستخراجپروسساو1411
دارتیاقالممجازصالحیکیلوژست
ثبـتاسـتیخودشدررامضاء

ثبت فکری ومالکیتهای مرکزی
گردید.

مرکت:ویمرکابیاساستصوبه
ـمالاستیتمریسقرارمکتوبس هی

مـورخ1119دهندگانکوچک
ختیهدا9/7/1411 رخواهیاهلل
دارندهتدیلم نمبر و9411جواز

1119111111نمبـرهیصیتشخ
تغ انـددهیگردلیذراتیخواهان
ولـدمحمـدطاهرسیرویمحترمم

اسـتعفاءاستیمرکتازرسیرئ
ـصدیف11بهحفظ شیخـوهمس

تعثیبح مـاهنییمعاون ومحترم
واسـتعفاءمحمودمعاونمرکت

رئیسثیسهمبحصدیف11باحفظ

ادیگردنییمرکتتعدیجد نیکه
ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ

فکریمرکز ومالکیتهای ثبتی
 .دیگرد

یمرکابیوتصوضهیاساسعربه
عارف خالد:ریمهیمرکت محترم

معـاونالدیومحترماحمدمسیرئ
یعنوان11711دارندهجوازنمبر

یخوهانلغوجوازتجارتاستیرنیا
ماندهیگردشیخو جواز که اند.
ویثبتمرکـزیعموماستیدرر
.دیلغوثبتگردیفکریهاتیمالک
عربه یمرکابیوتصوضهیاساس

احمـد بالـل مرکتذوبآهن
11717دارندهجوازنمبر:یدران
راتیخواهانتغاستیرنیایعنوان

مدهاند.کهمحترمالفمـاهلیذ
تشبثازسیرئنیالدبیفرزندنج
بـاشیفیصدسهمخو111جمله
ماندیمسیفیصدسهمرئ11حفظ
بـه11ماندهیوباق فیصدسهمرا

عبدالمالکفرزندنج اهللبیمحترم
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 نمبر تذکره 11711114دارنده
بح نامبرده که نموده ـواگذار ثی

ـ.تغگـرددیمنیتعدیمعاونجد ری
بهمراکتیازانفرادیمکلحقوق

ـصورتگرفتهاسـتفعالزین تی
تجارت تولیتشبثاز ـتغیدیبه ری

واسمتشبثمرکتذوبگرددیم
نمـودهنیتعیآهنباللاحمددران

تشبثازپنجصدهرازهیاستسرما
شیافزایافغانونیلیمکیبهیافغان

استیدررراتیتغنینمودهاستا
یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردیفکر

محترماحمـدیاساسدرخواستبه
یاهللمتشبثانفرادظیرمادولدحف

مکتـوب قرار مـورخ1741و
محترماحمدرمـاد14/9/1411

حف ازرظیولد استیاهلل واستعفاء
بـهراشیسهمخـوصدیف111

اهللواگذارظیبنتحفهیمحترمهرق
بح نامبرده که ـنموده رئـیسثی

راتیتغنی.کهادیگردنییتعدیجد

 ثبتمرکـزییعموماستیردر
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

 گردید.

نمبرقرار مـورخ1199مکتوب
یعمــوماســتیر11/7/1411
)مرکتاستخراجوپروسسدیعوا

ت دارنـدهیمعادنجونگبو خو(
(خواهـان91941جوازنمبـر)

مدهاندکـهمحتـرملیذراتیتغ
تشبثازسیرئ(نی)وانگخونگب

ــتیر ــتعفاءاس ــهاس وازجمل
باحفـظشیفیصد(سهمخو91)
دیمعاونجدثی(سهمبحفیصد11)
فیصد(سهمرابهمحترم1و)نیتع

عنا دوسـتتی) اهللدوستولد
ن تـذکره دارنـده ) مبـرمحمد

واگذار77179-1114-1411
دیجدسیرئثینمودهکهنامبردهبح

همچنـانمحتـرمگـرددیمنیتع
تی(معاوناسبقازمعاوننگیمیل)

(سهمفیصد41وباحفظ)استعفاء
.گرددیمنییتعدیسهمدارجدثیبح
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 مرکـزیعمومیاستیردر ثبت
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

ــرم ــدمحت ــورفرزن عبدالمص
الد :یمتشـبثانفـرادنیمعراج
افغانتی(تابعیزیمصورعزی)تجارت

اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز
سالیپنجصدهزارافغان111111
 واردات1411تأسیس صادرات

صالح مجاز امضـاءدارتیاقالم
درر ثبـتعمـومیاستیخودش

ثبت فکری ومالکیتهای مرکزی
 گردید.

استخراجوپروسسمعادنمرکت
(1111111)ییابتدایعمرمانیا

1411تأسیسسالیدهلکافغان
حقوق اقالمیمکل استخراجمعدن

ولـدیقیسجادصـدرئیسمجاز
ح ومعاون اهللولـداتیاحمدخان

دارتیاحمدخـانصـالحیحاج
ومعاونمرکتدررئیسامضاء

ثبـتمرکـزییعمـوماستیر
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

محمدریعبدالقدمحترم فتح فرزند
ــراد وی)تجــارتیمتشــبثانف

(مزیاستخراجمعادندرمانصفارج
کابـلیافغانمرکزاصـلتیتابع
پنجصد111111ییابتداهیسرما

1411تأسـیسسالیهزارافغان
اقالممجـازواسـتخراجیتجارت

خودشامضاءدارتیمعادنصالح
ثبتمرکزیومالکیـتاستیدرر

 هایفکریثبتگردید.

مومیقسردار تاجررانیفرزند ماه
اصل:یانفراد هیکابلسرمایمرکز
پنجصــدهزار111111ییابتـدا
مـکل1411تأسیسسالافغانی
ـفعالیانفرادیحقوق عمـدهتی
میتجارت استخراجمعادن بامد،یو
ماهرانیفرزندمومیسردارقرئیس
اسـتیدارمرکتدررتیصالح

فکری ومالکیتهای ثبتمرکزی
 ثبتگردید.

احمــداهللآغــافرزنــدمحتــرم
)یعبــدالغفورمتشــبثانفــراد
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حضرت وپروسسمعادن استخراج
تابع افغـانمرکـزتیباللخالد(

ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل
سالیپنجصدهزارافغان111111
استخراجپروسس1411تأسیس

دارتیمعدناقالممجـازصـالح
ثبـتاسـتیخودشدررامضاء

ثبت فکری ومالکیتهای مرکزی
 گردید.

فرزندمحمـدقیمحمدمفمحترم
انفرادمیقس )خـدماتیمتشبث

(یمحمدقیمفبیحسیکیلوژست
کابـلیافغانمرکزاصـلتیتابع
پنجصد111111ییابتداهیسرما

1411تأسـیسسالیهزارافغان
یکیخدماتلوژسـتیاصلتیفعال

خـودشامضـاءدارتیصالح
ثبتمرکزیومالکیـتاستیدرر

 هایفکریثبتگردید.

روااهللفرزندگلاحمدمتشـبث
اصلتیتابع:یانفراد مرکز یافغان

سرما 111111ییابتـداهیکابل.

تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی
اقالمیتجارتیاصلتیفعال1411

خودشامضاءدارتیمجاز,صالح
ر مرکـزیعموماستیدر یثبت

 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

هیلعلطاها.سـرمایمرکتتجارت
میلیون1111111)ییابتدا یک

افغـانیافغانونیملکیافغانی .ی(
تأسـیسکابل.سـالیمرکزاصل

تیفعالدیلمتیمکلحقوق1411.
رئـیساقالممجاز(ی)تجارتیاصل

عبدالبص علریمرکت یفرزندچمن
ـبـهمعاون11سهم٪یدارا تی

نیفرزندحسیمحمدیمحترممهد
یدارایعل تیالح٪ص41سهم
ومعاونمرکترئیسامضاءدار
ر ثبتمرکـزییعموماستیدر

 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

کـامرانعمـرانیتجارتمرکت
سرمایمرکزاصل یابتـدائهیکابل،

افغـانی1111111 میلیون یک
یمکلحقـوق1411تأسیسسال
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عمدهوارداتتیفعالتدیمرکتلم
مرکتسیوصادراتاقالممجازرئ

زمانوبه کامرانفرزندماه محترم
محترمعمـرانرفرزنـدتیمعاون

امضـاءدارتیسنکندخانصالح
درسیرئ مرکت اسـتیرومعاون

 .دیثبتگردیکزثبتمریعموم

محمــدمشــعلفرزنــدمحتــرم
:یمتشــبثانفــرادعیمحمدمــف

استخراجوپروسسمعادنمشعل)
کابلیافغانمرکزاصلتی(تابعریبه

پنجصد111111ییابتداهیسرما
1411تأسـیسسالیهزارافغان

عادناستخراجپروسساقالممجاز
خـودشامضـاءدارتیصالح
ثبـتمرکـزیعمومیاستیدرر

ومالکیتهایفکریثبتگردید.
مـرکتیمرکابیبهاساستصو

انایآریوآتشزاندهیموادمودیتول
اهللولداسداهللحیمحترمذب:کانیبام
اسـتیمرکتازسـمترسیرئ

شیفیصد(سهمخو11و)استعفاء

معادل افغان111171)را بـهی(
محترمهمحبوبهبنتاسداهللواگزار

رئ عنوان به نامبرده و سـهینموده
تعدیجد ـاگرددیمنییمرکت نی
تیآمریدربخشجوازهاراتییتغ

 .دیثبتگردانیصنعتوتجارتبام

مـرکتیمرکابیبهاساستصو
محتـرم:کوهبابایتخمبذردیتول

محمدعلزیمحمدعز ـیولد سیرئ
( شیفیصد(سهمخو11مرکتاز

دی(آنرابهمحترمعبدالحمفیصد19)
ولدمحمدصفدرواگزارنمـودهو

نییتعدینامبردهبهعنوانمعاونجد
 .گرددیم

عبدالحم-1 احمـددیمحترم ولد
واستعفاءتیازمعاونیمعاونقبل

(ســهمفیصد11)ازمجمــوع
محتـرم17)شیخو به (آنرا فیصد

فیصد(آنرا19محمدانور)داودولد
نیولداحمدحسنیرحسیبهمحترمم

( محتـرم17و بـه (آنـرا فیصد
واگزار ولدمحمدصفدر محمداکبر
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نمودهکهامخاصنامبردهبهعنوان
تع راتیتغنیاگرددیمنییسهمدار

جوازها بخش صنعتتیآمریدر
 .دیثبتگردانیوتجارتبام

:محترمیمتشبثانفراداتیخصوص
ـتابعدریحیولدعلدریغالمح تی
سالانیبامتیو یمرکزاصلیافغان

 ییابتـداهی(سرما1411)تأسیس
افغانی1111111) میلیون (یک

،یانفـرادیمکلحقـوق،یافغان
یساختمانیهاتیعمدهفعالتیفعال
ـحیولدعلدریغالمحسیرئ دری

دارا امضـاءتیصالحیمخد
جوازها بخش در تیآمریخودش

 .دیثبتگردانیصنعتوتجارتبام

برقمرکت:اتیخصوص خدمات
ســنگختــهیفــانوسریرســان

یمرکزاصلیافغانتی:تابعکاولنگی
ــبامتیــو  تأســیسســالانی
ــرما1411) ــداهی(سـ ییابتـ
افغانی1111111) میلیون (یک

حقـوق،یافغان ،یمـرکتیمکل

ـیعمدهبرقرسـانتیفعال سیرئ
ـدیدعبدالحمیس یدمحمدعلیولدس

یولـدسـرورعلیمعاونعبدالعل
امضـاءتیصالحیمخددارا

ثبتعمومیومعاوندرادارهسیرئ
بهثبتومالکیتهایفکرییمرکز
است.دهیرس

افغانستان:یمرکتساختمان ٬تبعه
سـالتیو یمرکزاصل بدخشان
ییابتـداهیسـرما1111تأسیس

ـملکی1117711 هشـتونی
یمکلحقـوقیهزارهفتصدافغان

ساختمانتیفعال٬مراکت یعمده
سـاختمانهیوتهیسرکساز یمواد

عبدالفتااسیرئ مرکتفرامرزولد
ولــدریمعــاونمــرکتنامــ٬

تیصالحیدارااصعبدالفتااامخ
ومعاونمرکتبودهرئیسامضاء

تیصنعتوتجارتو تیودرآمر
 .دیبدخشانثبتگرد

مـرکتیمرکابیاساستصوبه
یوسرکسـازیمرکتسـاختمان
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ــو ــهن ــورخ:نیباخترکوکچ م
ـآمریعنوان19/11/1111 تی

بدخشـانتیصنعتوتجارتو 
معاونمـرکتروزیمحترماحمدف
 فیصد ازصدیف11دارنده سـهم
معاون وفیصـدتیسمت  استعفاء

یرابـا شیسهمخـوصدیف11
نیولدمحمداموبیمحترم)محمدا

(:به741914تذکره)ر(دارندهنمب
ـفروشرساندکهنـامبردهبح ثی

 .دیگردنیمرکتتعدیمعاونجد

افغانسـتانیتجارتمرکت تبعه :٬
سـالتیو یمرکزاصل بدخشان
ییابتـداهیسـرما1111تأسیس

پنجصـدونیملکی1111111
حقوقیهزارافغان مـرکتیمکل
عمدهصـادراتتیفعال٬مراکت

مرکتسیووارداتاقالممجازرئ
قدرتاهللفرزندعصمتاهللومعاون

فر ـمرکت فرزندبازمحمـددونی
امضـاءتیصالحیامخاصدارا

ومعاونمرکتبودهودررئیس

تیآمردیجدیثبتجوازهاتیریمد
 .دیصنعتوتجارتثبتگرد

:نظرمحمدینهادانفراداتیخصوص
:یمحمدمتشبثانفرادیفرزندعل

یمصطفینهاد)مکتبخصوصاسم
اصـلتیتابعمدبر( یافغان،مرکز

111111ابتداییهیبدخشان،سرما
تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی

حقـوق1111 ،یانفـرادیمکل
رئـیسهیوتربمیعمدهتعلتیفعال

دارا مخد تیصالحینظرمحمد
مدامضاء ثبتتیریءخودشدر
بدخشـانتیو دیجدیجوازها
 .دیثبتگرد

عبدالروفمتشبثعبدالشکور ولد
یافغان،مرکزاصلتی:تابعیانفراد
تأسـیسبدخشـانسـالتیو 

(111111)یابتدائهیسرما1111
افغان حقوقیپنجصدهزار مکل ی،

صـنعتعمـده:تی،فعالیانفراد
دارادیتول تیصـالحیمـخد

عمـومیتیریخودشدرمدامضاء
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ــا ــتجوازه ــجدیثب ــتدی ثب
 .دیگرد

ولدعبدالسالممتشبثمنیمهعبدال
یافغان،مرکزاصلتی:تابعیانفراد
تأسـیسبدخشـانسـالتیو 

(111111)یابتدائهیسرما1111
افغان حقوقیپنجصدهزار مکل ی،

فعالیانفراد ـتی، تعل میعمـده:
تیصـالحیمـخدداراهیوترب

ثبـتتیریخودشدرمـدامضاء
 .دیثبتگرددیجدیجوازها

ــه ــوب ــاستص ــورخبیاس م
مـرکتیمرکا1/11/1111

رزاخـانیمیوسرکسازیساختمان
ـخواهاناضافهکلمه)ته مـوادهی

راشی(دراسممرکتخویراتیتعم
ا که اند سراتیتغنینموده تمیدر

تیصنعتوتجارتو تیجوازامر
ی"مرکزاصـلدیبدخشانثبتگرد

تأسـیسبدخشـانسـالتیو 
1111111ییابتداهیسرما1117
یمکلحقـوقونافغانییکمیلی

ـفعال٬تـدیمرکتلم عمـدهتی
سیرئــیوسرکســازیســاختمان
عبـدالکرفیمرکتس میاهللولد

عبـدالکر مرکت ولـدمیمعاون
تیصالحیامخاصدارامیعبدالرح
ومعاونمرکتبودهرئیسامضاء

آمر در صنعتوتجارتثبتتیو
 .دیگرد

:ثناعمریکیخدماتلوژستمرکت
هیبدخشان،سرماتیو یمرکزاصل

میلیـون1111111یابتدائ یک
 ،مکل1111تأسیسسال،افغانی
فعالیحقوق ـمراکت عمـدهتی
فرزندرمحمدیامسیرئ،یکیلوژست

ـمعاون،نیالـدنیع امـاناهللتی
ــدالکر ــالحمیفرزندعب دارتیص

 مـرکتسیرئامضاء ومعـاون
ثبتدیجدیثبتجوازهاتیریدرمد
 د.یگرد

انفراداتیخصوص مکتـبیتاجر
ــ ــابتدایخصوص ــتگانیماهی س
اصلتیتابع:خراسان یافغان،مرکز
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تأســیسبدخشان،ســالتیــو 
111111یابتداهیسرما1111
ــمالکیحقــوق،مــکلیافغان تی
عمــدهمکتــبتیــ،فعالیانفراد

یتشـبثانفـرادسئیریخصوص
عبدالبص دری،محترم محمدنیولد

رئیسمخدامضاءدارتیصالح
جوازهاتیریدرمد ـجدیثبت دی
ـصنعتوتجـارتو تیآمر تی

 .دیبدخشانثبتگرد

انفراداتیخصوص مکتـبیتاجر
ـابتدایخصوص ربدخشـانیپامهی

اصـلتیتابع:1نمر یافغان،مرکز
تأســیسبدخشان،ســالتیــو 

111111یابتداهیسرما1111
ـمالکیحقـوقمکل،یافغان تی
عمــدهمکتــبتیــ،فعالیانفراد

انفرادرئیس،یخصوص یتشبث
دمحمود،یولدسدمقصودیمحترمس
رئیسمخدامضاءدارتیصالح
ـجدیثبتجوازهاتیریدررمد دی
 .دیبدخشانثبتگردتیو 

لوژستمرکت ـیکیخدمات میفه
یحاج بدخشانیمرکزاصل:زاده
یـک1111111یابتدائهیسرما

 افغـانی تأسـیس،سـالمیلیون
حقـوق1111 مـراکتی،مکل

ـ،یکیعمدهلوژسـتتیفعال سیرئ
نیاســیمحمــدخالفرزنــدمحمد

ـتیمعاون فرزندعبـداهللحیذب اهلل
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

یثبتجوازهـاتیریمرکتدرمد
 .دیثبتگرددیجد

لطیتجارتمرکت :یفیمحمداکرم
هیبدخشان،سرماتیو یمرکزاصل

میلیـون1111111یابتدائ یک
 ،مکل1111تأسیس،سالافغانی
ـفعالتـد،یلمیحقوق عمـدهتی

محمداکرمسیرئصادراتوواردات
صـدامتی،معاونفیفرزندعبدالط

تیفرزندصحتگلصـالحنیحس
دار مرکتسیرئامضاء ومعاون

ثبتعمومیتیریدرمد ثبتجواز
 .دیگرد



 جريده يرسم
 

119
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 11/4/1441  

تاجرعبدالباسط عبدالشکور فرزند
مرکـزافغـان،تیتابع:یانفراد

111111ابتداییهیسرمابدخشان
،مـکل1111تأسیس،سالیافغان
ـ،فعالیانفرادیحقوق عمـدهتی

امضـاءدارتیساختمانهاصالح
یثبتجوازهـاتیریخودشدرمد

 .دیثبتگرددیجد

یوسرکسـازیسـاختمانمرکت
لط ـیمحمداکرم یمرکزاصـل:یف

یابتـدائهیبدخشان،سرماتیو 
افغـانی1111111 میلیون یک

یمــکلحقــوق،1111،ســال
یعمدهسـاختمانتیمراکت،فعال

ـیوسرکساز رئ محمـداکرمسی،
عبدالط صـدامتیمعاونفیفرزند

تیفرزندصحتگلصـالحنیحس
دار مرکتسیرئامضاء ومعاون

ثبـتدیجدیهاجوازتیریدرمد
 .دیگرد

یزنبـورپروریفیکـوپراتانجمن
تبعهافغانستان،:کچالومهرانخاش

بدخشان،تیو مرکزومحلکار
ــرمایدارا ــداهیس ــ ییابت مبل
(یکمیلیونافغانی1111111)

یهاتی،فعال1111تأسیسسال
تول وکچالو،مـکلدیعمده عسل

بامـد،یمیانجمنمـراکتیحقوق
جاروبرئ فرزند نوراهلل سیمحترم

ومحترمنوراهللفرزندرجبجمنان
صالح انجمن معاون دارتیمحمد

 امضاء درمدرئیسء تیریومعان
صـنعتتیآمریثبتجوازنامهها
و  ثبـتبدخشـانتیوتجارت

 است.دهیگرد

یوسرکسـازیسـاختمانمرکت
ـییعبدالهاد یمرکزاصـل:یونس

یابتـدائهیبدخشان،سرماتیو 
افغـانی1111111 میلیون یک

حقوق،1111تأسیسسال یمکل
فعال سـاختمانتیمراکت یعمده
فرزندیعبدالهادسیرئیوسرکساز

ـمحمدآصف،معاون ـوحتی داهللی
ــدام ــالحنیفرزندمحم دارتیص
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ـامضاء ومعـاونمـرکتسیرئ
ثبـتتجـارتصنعتوتیدرآمر
 .دیگرد

یوسرکسـازیسـاختمانمرکت
ـ ام یمرکزاصـل:زادهنیکاروان

یابتـدائهیبدخشانسـرماتیو 
افغـانی1111111 میلیون یک

یحقــوقمــکل،1111،ســال
فعال ساختمانتیمراکت، یعمده

عبدالسـتارفرزنـدحامـدسیرئ
فضلاهللفرزندعبـدالفتااتیمعاون
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درآمر وتجارتتیمرکت صنعت
 .دیگردثبت

مـرکتیمرکابیبهاساستصو
میکـریکی)مرکتخدماتلوژست

-D-01دارندهجوازنمبر):صبور(

ــتی(بر1092 ــرماسـ محتـ
ــ ــدالوارث(وب ــمعاونه)عب تی

وسهضهیقطعهعری(طی)عبدالهاد
مرکاءیمجمععمومبیقطعهتصو

تشبثخواهـانافـزودنکلمـه

مرکتیوسرکسازیساختمان در
صبور(بهمیکریکی)خدماتلوژست

ــت ــدماتلوژس ــرکت)خ یکیم
صبور(میکریوسرکسازیساختمان

 افزودهمودمدهاست.

رئـیسفرزندعبدالقادرعبدالذاکر
ــت ــبث)لوژس ــانیکیتش درخش
ــذاکر(:تابع ــعبدال ــانتی افغ

سـالتیو یمرکزاصل بدخشان
 یابتـدائهیسـرما1111تأسیس

،ی(پنجصدهزارافغان111111)
ـ،فعالیانفـرادیمکلحقوق تی

مـخدیکیعمده:خدماتلوژست
خـودشامضاءتیصالحیدارا

ثبـتصنعتوتجـارتتیدرآمر
 .دیگرد

هیوتهی؛سرکسازیساختمانمرکت
یدروازثیحـدیموادسـاختمان

ـو ی،مرکزاصل ،تی بدخشـان
یـک1111111یابتدائهیسرما

،1111تأسیس،سالمیلیونافغانی
عمدهتیمراکت،فعالیمکلحقوق
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ـهیوتهیساختمان رئ ، سیمـواد
ـفرزندمو ن،معاوناءالحقیض تی

محمـــدنادرفرزندصـــفرمحمد
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح
وتجارتتیدرآمرتمرک صنعت

 .دیثبتگرد

سرکسـازیساختمانمرکت یو
وخان ـو یمرکزاصل:نوماخ تی

ــرما ــان،س ــدائهیبدخش یابت
افغـانی1111111 میلیون یک

یمــکلحقــوق،1111،ســال
فعال سـاختمانتیمراکت یعمده

ـفرزنـدطالبرگـلیمسیرئ کی
تیفرزنــدعنایســیعتیــ،معاون
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درآمر وتجارتتیمرکت صنعت
 .دیبدخشانثبتگرد

:رممالیمبیخدماتزراعتمرکت
هیبدخشان،سرماتیو یمرکزاصل

میلیـون1111111یابتدائ یک
 حقوق1111،سالافغانی ی،مکل

فعال عمـدهتیمرکتمراکت،

ریعبدالشـبسیرئ،یخدماتزراعت
ــدمحمــدحک ــ،معاونمیفرزن تی

فرزندعبدالقـــدوسیاحمــدول
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درآمر وتجارتتیمرکت صنعت
 .دیگردتثب

ـمرکت ـنایخـدماتزراعت لی
بدخشانتیو یمرکزاصل:یهامم
یـک1111111یابتدائهیسرما

،1111تأسیس،سالمیلیونافغانی
عمدهتیمراکتفعالیمکلحقوق

ـیخدماتزراعت ـذسی،رئ داهللی
ـ،معاونراهللیفرزندخ ـتی دیجمش
صـالحفرزند دارتیمحمدکاظم

 مـرکتسیرئامضاء ومعـاون
صنعتوتجـارتثبـتتیدرآمر
 .دیگرد

زراعتمرکت یومالداریخدمات
تیو یمرکزاصل:بدخشانهنیم

ــرما ــانس ــدائهیبدخش یابت
افغـانی1111111 میلیون یک

حقوق1111تأسیسسال ی،مکل
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خـدماتتیمراکتفعال عمـده
محمدفرزنـدیعلسی،رئیزراعت

،معاون بنـتهیسمتیمحمدفاضل
قـدرتاهلل وسهمدار محمداسحق

تیمحمدعارفصالحفرزندیعارف
دار مرکتیرئامضاء سومعاون

صنعتوتجـارتثبـتتیدرآمر
 .دیگرد

هیوتهی؛سرکسازیساختمانمرکت
مرکـز:فتلیهاللیموادساختمان

سـرماتیو یاصل هیبدخشـان
میلیـون1111111یابتدائ یک

 حقوق1111،سالافغانی ی،مکل
فعال ساختمانتیمراکت، یعمده

ـیوسرکساز میمحمدسـلسیرئ
ــدالعز ــدعب ــمعاون،زیفرزن تی

ــد ــاماهللفرزن ــلانع میمحمدس
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح
وتجارتتیدرآمرمرکت صنعت

 .دیثبتگردو یتبدخشان

فاتیخصوص مـورخصـلهیقرار
مرکترهیمدتیئه9/11/1111

ــاختمان ــومیس ــنج:مرح رودپ
محمدظاهرولدصاحبنظرمعاون

بامدیسهممصدیف11فیصدیدارا
زردیفوتگرد متوفا قهیوثعیورثه

ابتدا ـخطمحکمـه یولسـوالهی
ولـد زمـان گل محترم امکامم

بح را یمرعلیوکثیصحبنظر
واکفیوتوزنیتع لیوکنوننموده

خو سهم با شیمتوفا محترمیرا
محمدعارفولددولـتمحمـد

کهمخدمذکوربادیبفروشرسان
معاونثیسهمبحصدیف11فیصد
ـکهادیگردنیمرکتتعدیجد نی
سراتیتغ آمرستمیدر ـجواز تی

بدخشـانتیصنعتوتجارتو 
ـثبتگرد ـ.محـلکارو دی تی

1117تأسـیسبدخشانسـال
یافغان(1111111)ییابتداهیسرما

حقوق مـراکتیمکل مـرکت
صاحبنظریعمدهساختمانتیفعال

ولـد سهمدارمرکتادبمـاه
وسهمدار،معاونسیرئدعمرانیس
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تیصـالحیمرکتامخاصدارا
 ثبـتیعمـومتیریدرمدامضاء
 .دیگردکندزثبتتیو یمرکز

یوسرکسـازیسـاختمانمرکت
تیــو یمرکزاصــل:النیســرخ

ــرما ــان،س ــدائهیبدخش یابت
افغـانی1111111 میلیون یک

یمــکلحقــوق،1111،ســال
،یعمدهساختمانتیمراکت،فعال

زمحمدیعبداآلصففرزندعزسیرئ
حمتی،معاون اهلل ـمحبـوب یدی

امضاءدارتیصالحداهللیفرزندحم
درآمرسیرئ مرکت ـومعاون تی

 .دیصنعتوتجارتثبتگرد

ــرکت ــارتم ــمطیتج اهللعی
ـو یمرکزاصـل:حسنزاده تی

ــرما ــانس ــدائهیبدخش یابت
افغـانی1111111 میلیون یک

تد،یلمیمکلحقوق،1111،سال
صـادراتووارداتتیفعال عمده
تی،معاونیبنتمولواگلیضسیرئ
دارتیصـالحیفرزنـدمولودینو

 مـرکتسیرئامضاء ومعـاون
صنعتوتجـارتثبـتتیدرآمر
 .دیگرد

ــصخ ــوباتیوص ــوازمکت ج
یعمومتیریمورخمد711/741

محترممعارفاستیپالنوگزارشر
نیبهالیبدخشانبهمراذتیو 

استمحترمدهیادارهمواصالتورز
فارقولدعبدالقدوسخواهان احمد
ارتقا،مکتبمتوسطهعبدالقـدوس

 .نمودهاستسهیرابهلقیحق

زراعتمرکت یومالداریخدمات
تیو یمرکزاصل:انارغوانبدخش

ــرما ــانس ــدائهیبدخش یابت
افغـانی1111111 میلیون یک

حقوق،1111تأسیسسال یمکل
عمـدهخـدماتتیمراکت،فعال

فرزنـدبیحسسیرئ،یزراعت اهلل
رامـــلتین،معاونیعبدالحســـ
امضاءدارتیصالحزیفرزندعبدالعز

درآمرسیرئ مرکت ـومعاون تی
 .دیصنعتوتجارتثبتگرد
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سرکسـازیساختمانمرکت یو
ـو یماداببلوچ،مرکزاصل تی

ــان ــرما:بدخش ــدائهیس یابت
افغـانی1111111 میلیون یک

یمــکلحقــوق،1111،ســال
فعال ساختمانتیمراکت، یعمده

ـیوسرکساز محبـوباهللسیرئ
،معاون غفور قـادرتیفرزند غالم

امضاءدارتیفرزندمادمحمدصالح
درآمرسیرئ مرکت ـومعاون تی

 .دیثبتگردتصنعتوتجار

میمعتصیکیخدماتلوژستمرکت
بدخشیحکم تیو یمرکزاصلی:

ــرما ــان،س ــدائهیبدخش یابت
افغـانی1111111 میلیون یک

یمــکلحقــوق،1111،ســال
فعال خـدماتتیمراکت، عمده

غالمقادرفرزنـدسیرئیکیلوژست
محبــوباهللتیمــادمحمد،معاون
امضــاءدارتیفرزندغفورصــالح

درآمرسیرئ مرکت ـومعاون تی
 .دیگردبتصنعتوتجارتث

:یمحمدنیامرالدیتجارتمرکت
هیبدخشان،سرماتیو یمرکزاصل

میلیـون1111111یابتدائ یک
 حقوق1111،سالافغانی ی،مکل

فعال ، تجـارتتیمراکت یعمده
، مجـاز صادراتووارداتاقالم

فرزنـدمحمـد،نیامرالـدسیرئ
فرزنـدنیمـهابالـدتیمعاون
امضـاءدارتیصـالحنیامرالد

درآمرسیرئ مرکت ـومعاون تی
و یتبدخشـانوتجارتعتصن

 .دیثبتگرد

هیوتهیسرکساز؛یساختمانمرکت
قانتمرکزاصلیموادساختمان یوفا

یابتـدائهیبدخشان،سرماتیو 
افغـانی1111111 میلیون یک

یمــکلحقــوق،1111،ســال
فعال ساختمانتیمراکت، یعمده

رئیوسرکساز الرحمناءیضسی،
،معاون ـعتیفرزندمحمدعلم یدی

دارتیصـالحنـهیمحمدفرزندآد
 مـرکتسیرئامضاء ومعـاون
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صنعتوتجـارتثبـتتیرآمرد
 .دیگرد

تشـبثسئـیریعبدالولتمنابنت
ـ (:روانـاینی)کودکستانخصوص

ـو یافغان،مرکزاصلتیتابع تی
11111تأسـیسبدخشانسـال

افغان111111)یابتدائهیسرما ی(
ـ،فعالیانفرادی،مکلحقوق تی

عمده:خدماتکوکستانمـخد
خـودشامضاءتیصالحیدارا

صنعتوتجـارتثبـتتیدرآمر
 .دیگرد

تصو اساس مرکتیمرکابیبه
وسلیساختمان مـورخ:یمیحامد

اهللولدحیمحترمذب9/11/1111
مرکتازفیصدرئیسعبدالصمد

فیصـدشیسـهمخـوصدیف11
با صدیف11 فایانرارا ضیمحترم

ولدمحمداسحقدارندهنمبرتذکره
بفروشرسـان17414) کـهدی(

سـهمصدیف11موصوفبافیصد
ـمرکتتعدیجدرئیسثیبح نیی

انراصدیف41فیصدیومتباقدیگرد
ولدمحمداسحقاضیمحمدفیبا 

دیمعاونبرحالمرکتبفروشرسان
ـمرآستمیدرسراتیتغنیکها تی

بدخشـانتیصنعتوتجارتو 
 .دیثبتگرد

ــه ــوب ــاستص ــورخبیاس م
مـرکتیمرکا11/11/1111

یدرخواسـتیط:داریفیساختمان
بیادارهمحترماحمدمعنیایعنوان

ق محمد مـرکترئـیسومیولد
دار خالد احمد معاونوشیومحترم

خو جواز لغو شرایمرکتخواهان
ستمیدرسراتیتغنینمودهاندکها

ـصنعتوتجـارتو تیآمر تی
 .دیبدخشانثبتگرد

تولاتیخصوص ـمـرکت آرددی
افغانسـتان تبعه بدخشان: وحدت

بدخشانتیمحلکارو یمرکزاصل
ییابتداهیسرما1111تأسیسسال

(یکمیلیونافغانی1111111)
مرکتمراکتیمکلحقوقیافغان
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تولتیفعال ـعمده ـدی رئ سیآرد
عبدالهاد محمدریولدنذیمرکت

معاونمرکتمیجمعهگلولدابراه
بـهاکرومحمدناصرولدمحمدز

ومعاونمرکتسیسهمداررئثیح
امضـاءتیصالحیامخاصدارا

هاتیریءدرمد جواز یجدیثبت
 .دیبدخشانثبتگردتیو 

ولـدمظفرخـانمیاهللمهبیمج
تابعیمتشبثانفراد ـ: افغـانتی

سـالتیو یمرکزاصل بدخشان
 یابتـدائهیسـرما1411تأسیس

افغان111111) پنجصدهزار ،ی(
ـ،فعالیانفـرادیمکلحقوق تی

اقـالم وواردات صادرات عمده:
دارا مـخد تیصـالحیمجاز

 صـنعتتیخودشدرآمرامضاء
 .دیوتجارتثبتگرد

گذراتفاقیزراعتیفیکوپراتمرکت
تیو یبهار:تبعهافغانمرکزاصل

سال ، ،1411تأسیسبدخشان
یـک1111111یابتدائهیسرما

ی،مـکلحقـوقمیلیونافغـانی
یفیکوپراتتیمرکتلمتد،نوعفعال

محترمسـراجاستیبهریوزراعت
تیولدمحمداسالموبهمعاوننیالد

دیمحترمراحلـهولـدعبدالشـه
ـصنعتوتجارتو تیدرآمر تی

 .دیبدخشانثبتگرد

:ارگرسـتمـاییتجـارتمرکت
هیبدخشان،سرماتیو یمرکزاصل

میلیـون1111111یابتدائ یک
 ،مکل1411تأسیس،سالافغانی
فعالیحقوق ـمراکت عمـدهتی
رئیتجارت :یفیظهـواهللمـرسی،

ممستی،معاونفیفرزندمحمدمر
امضاءدارتیاهللفرزندآقاگلصالح

درآمرسیرئ مرکت ـومعاون تی
 .دیصنعتوتجارتثبتگرد

یوسرکسـازیسـاختمانمرکت
تبعهافغانستان ٬هندوکشبدخشان:

سـالتیو یمرکزاصل بدخشان
ییابتـداهیسـرما1411تأسیس

افغـانی1111111 میلیون یک
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تیفعال٬تدیمرکتلمیمکلحقوق
ساختمان سیرئیوسرکسازیعمده

پهلـوان ولـد مرکتصفرمحمد
ولدغـالمیمعاونمرکتماهول

عبدالرحمنرکتمدروسهمداریح
تیصالحیولدحقدادامخاصدارا

وسـهمدار؛رئیسامضاء معـاون
صـنعتتیمرکتبودهودرآمر

ثبـتتیوتجارتو  بدخشـان
 .دیگرد

خواسـتمـورخبه اسـاسدر
محمدنـور9/11/1111 محترم
یطیولدصفر(تاجرانفرادیمیرح
عنـوانبیتصو ـایخط ادارهنی

یجوازانفـرادشهیخواهانترکپ
درراتیتغنیرانمودهکهاشیخو
صـنعتوتجـارتتیآمرستمیس
 .دیبدخشانثبتگردتیو 

مشهد:تبعهفیسایزراعتفیکوپرات
اصل مرکز بدخشانتیو یافغان

یابتدائهی،سرما1411تأسیسسال
افغـانی1111111 میلیون یک

تینوعفعالمراکت،یمکلحقوق
محترماستیبریوزراعتیفیکوپرات

محمـدکر ولـد جـان میعبداهلل
ـتیومعاون اهللولـدمیمحترمعظ

ومعـاونرئیسءامضاءمکراهلل
ـصنعتوتجارتو تیدرآمر تی

 .دیبدخشانثبتگرد

رفیظر عبدالجبار فرزند سئیخان
ـفیتشبث)ظر :رزادیخـانم )

ـو یافغان،مرکزاصلتیتابع تی
1411تأسـیسبدخشانسـال

(پنجصد111111)یابتدائهیسرما
افغان مکلحقوقیهزار یانفرادی،

عمده:صـادراتووارداتتیفعال
تیصالحیاقالممجازمخددارا

 صـنعتتیخودشدرآمرامضاء
 .دیگردثبتوتجارت

تشبثسئیاهللرزیاهللولدعزقدرت
تیبرازنده(:تابعی)حسنیانفراد

بدخشانتیو یافغان،مرکزاصل
یابتدائهیسرما1411تأسیسسال

افغان111111) پنجصدهزار ،ی(
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ـ،فعالیانفـرادیمکلحقوق تی
اقـالم وواردات صادرات عمده:

دارا مـخد تیصـالحیمجاز
 صـنعتتیخودشدرآمرامضاء

 .دیثبتگردارتوتج

ــه ــوب ــاستص ــورخبیاس م
عبدالبار11/11/1111 یمحترم
دارندهجـوازیولدعبدالحیاکبر
یانفراد 1117تأسـیسسـال
یـک1111111)ابتداییهیسرما

 افغانی :یتجـارتیعنوان(میلیون
ساختمان :کـایرایوسرکسـازی

یرابا شیخواهانفروشجوازخو
ومیولدمحمدقبیمحترماحمدمع

رانمودهاستکهمحتـرماحمـد
جـوازدیجدرئیسثیبحبیمع

راتیتغنیکهادیگردنیتعیانفراد
ـجوازآمرستمیدرس صـنعتتی

 .دیگردوتجارتبدخشانثبت

عمدهتیفعالیانفرادیمکلحقوق
مـرکتیوسرکسـازیساختمان

دیوحدیامیومالداریخدماتزراعت

هیبدخشان،سرماتیو یمرکزاصل
میلیـون1111111یابتدائ یک

یمکلحقـوق1411،سالافغانی
فعال ، ـتیمراکت زراعت یعمده

سـخداهللیوحسیرئ دادیفرزنـد
ــ،معاون ــامدیســتی ــددی فرزن

سیرئامضاءدارتیرصالحیامدیس
صـنعتتیومعاونمرکتدرآمر

وتجارت بدخشـان ثبـتو یت
 .دیگرد

انصاریزراعتفیکوپراتاتیخصوص
:تبعـهافغانسـتانیفـو درویگ

بدخشانتیمحلکارو یمرکزاصل
ییابتداهیسرما1411تأسیسسال

(یکمیلیونافغانی1111111)
حقـوقیافغان ـکوپراتیمکل فی

نظربهیعمدهزراعتتیمراکتفعال
( نمبـر مـورخ1111مکتوب )

ولـدلعبدالم11/11/1111 ک
عل نمایقربان عنوان نهـادندهیبه

در جهـت جـوازافـتینامبرده
(مــورخ499نمبــر)بیوتصــو
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دوتنرابهصفت19/11/1111
ـدارکوپراتتیصالح ـفی یمعرف

کینمودندکهمهرتمحترمانهر
ولـدفیکوپراتسی:رئ اهلل حزب

ـکوپراتسیمحمدمحسنرئ وفی
فیمحترممحمدآصفولدمحمدمر

کوپرات یامـخاصدارافیمعاون
تیصالح رئامضاء سومعاونیء
ـصنعتوتجارتو تیدرآمر تی

 .دیبدخشانثبتگرد

ــوپرات ــداریفیک ــیومال یلبن
ــوردچبچ ــهی ج ــارک:تبع به

ــل ــتانمرکزاص ــلیافغانس مح
تیکارو  سال تأسـیسبدخشان
ییابتـــداهیســـرما1411

(یکمیلیونافغانی1111111)
حقـوقیافغان ـکوپراتیمکل فی

نظربهیعمدهزراعتتیمراکتفعال
( نمبـر مـورخ1111مکتوب )

ولـد11/11/1111 مسعوداهلل
نما عنوان به نهـادیعبدالذاکر نده

در جهـت جـوازافـتینامبرده

(مــورخ114نمبــر)بیوتصــو
دوتنرابهصفت11/11/1111

ـدارکوپراتتیصالح ـفی یمعرف
:کینمودندکهمهرتمحترمانهر

ولـداستیبر مسـعوداهلل محترم
وم ملکهتیعاونعبدالذاکر محترمه

دارتیصـالحدیبنتمحمدسـع
 کوپراتسیرئامضاء ـومعاون فی
ـوتجارتو عتصنتیدرآمر تی

 .دیبدخشانثبتگرد

ـکوپراتاتیخصوص ـفی یزراعت
:تبعهافغانسـتانمرکـزاسرتلیدر
بدخشانسالتیمحلکارو یاصل

ییابتـداهیسـرما1411تأسیس
(یکمیلیونافغانی1111111)

حقـوقیافغان ـکوپراتیمکل فی
نظربهیعمدهزراعتتیمراکتفعال

( نمبـر مـورخ4719مکتوب )
ــانیا1411/11/11 ــانش خ

نما عنوان به فاروق نـدهیولدغالم
جـوازافتیجهتدرنامبردهنهاد

(مــورخ411نمبــر)بیوتصــو
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دوتنرابهصفت11/11/1111
ـدارکوپراتتیصالح ـفی یمعرف

کینمودندکهمهرتمحترمانهر
ولـدنیالدنیذفیکوپراتسی:رئ

ومحتـرمفیکوپراتسیباباجانرئ
ولدعبدالحمـدمعـاوننیبهاوالد
تیصالحیامخاصدارافیکوپرات
رئامضاء صـنعتتیآمردرسیء

ثبـتتیوتجارتو  بدخشـان
 .دیگرد

ـکوپراتاتیخصوص ـفی یزراعت
:تبعـهافغانسـتانورنجیحکمتز
بدخشانتیمحلکارو یمرکزاصل

ییابتداهیسرما1411تأسیسسال
(یکمیلیونافغانی1111111)

حقـوقیافغان ـکوپراتیمکل فی
نظربهیعمدهزراعتتیمراکتفعال

( نمبـر مـورخ4714مکتوب )
خانولدغالمشانیا11/1/1411

نامبردهادنهندهیفاروقبهعنواننما
وتصوافتیجهتدر نمبربیجواز

دو11/11/1111(مورخ414)

دارتیتنرابـهصـفتصـالح
نمودندکهمهرتیمعرففیکوپرات

هر فیکوپراتسی:رئکیمحترمان
الد محمدولنینجم ـیولد سیرئ
الـرحمنضیومحترمففیکوپرات

ـولدعبدالمنانمعـاونکوپرات فی
امضـاءتیصالحیامخاصدارا

ـومعاوندرآمرسیرئ صـنعتتی
ثبـتتی وتجارتو بدخشـان

 .دیگرد

نیمهیزراعتفیکوپراتاتیخصوص
چــپممغــزار:تبعــهافغانســتان

بدخشانتیمحلکارو یمرکزاصل
ییابتداهیسرما1411تأسیسسال

(یکمیلیونافغانی1111111)
حقـوقیافغان ـکوپراتیمکل فی

نظربهیعمدهزراعتتیمراکتفعال
( نمبـر مـورخ4711مکتوب )

خانولدغالمشانیا11/1/1411
نهادنامبردهندهیفاروقبهعنواننما

وتصوافتیجهتدر نمبربیجواز
دو1/11/1111(مــورخ174)
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دارتیتنرابـهصـفتصـالح
نمودندکهمهرتیمعرففیکوپرات

هر فیکوپراتسی:رئکیمحترمان
سیعامورمحمدولدعبدالرحمنرئ

عبدالکرفیکوپرات محترم ولدمیو
امخاصفیمعاونکوپراتمیرحعبدال
ـامضـاءتیصالحیدارا سیرئ

ـصنعتوتجارتو تیدرآمر تی
 .دیبدخشانثبتگرد

بدخشانیکیخدماتلوژستمرکت
بدخشان،تیو یمرکزاصل:باختر
یـک1111111یابتدائهیسرما

ــانی ــونافغ ــالمیلی ــا،س ت
مراکتی،مکلحقوق1411سیس

فعال لوژسـتتی، سی،رئیکیعمده
رح سرور: رح:یمیمحمد میفرزند

ــ ــمعاونیعل ــدالرقتی بیعب
نس دارتیصـالحمیفرزندمحمد

ـامضاء ومعـاونمـرکتسیرئ
جوازهاتیریدرمد ـجدیثبت دی
صـنعتوتجـارتثبـتتیآمر
 .دیگرد

ـکوپراتاتیخصوص ـفی یزراعت
افغانسـتان تبعه سرمهر: صداقت

بدخشانتیمحلکارو یمرکزاصل
ییابتداهیسرما1411تأسیسسال

(یکمیلیونافغانی1111111)
حقـوقیافغان ـکوپراتیمکل فی

نظربهیعمدهزراعتتیمراکتفعال
( نمبـر مـورخ4711مکتوب )

خـانولـدشانیا11/1/1411
عنواننما فاروقبه ادنهندهیغالم

در جهـت جـوازافـتینامبرده
(مــورخ411نمبــر)بیوتصــو

دوتنرابهصفت11/11/1111
ـدارکوپراتتیصالح ـفی یمعرف

کینمودندکهمهرتمحترمانهر
ولـددیگلسـعفیکوپراتسیرئ
ومحترمفیکوپراتسیرئدیرسعیام

معـاون محمدعلم ولد محمدطاهر
تیصالحیامخاصدارافیکوپرات
ـآمردرسیرئامضاء صـنعتتی

ثبـتبدخشـانتیوتجارتو 
 .دیگرد
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بهنود:یکیخدماتلوژستمرکت
افغانستان تیو یمرکزاصل٬تبعه

1411تأسـیسبدخشانسـال
یـک1111111ییابتداهیسرما

 افغانی یافغـانونیملکیمیلیون
ـفعال٬مـراکتیمکلحقوق تی

ـیکیعمدهخدماتلوژسـت سیرئ
 طالخـان ولد ٬مرکتفدامحمد

مرکتاحمـدف ولـدروزیمعاون
تیصالحیمحمدعمرامخاصدارا

ومعاونمـرکترئیسءامضاء
آمر در و صنعتوتجارتتیبوده

 .دیبدخشانثبتگردتیو 

ـکوپراتاتیخصوص ـفی یزراعت
تبعهافغانستان:مشهدکشمبدخشان

بدخشانتیمحلکارو یمرکزاصل
ییابتداهیسرما1411تأسیسسال

(یکمیلیونافغانی1111111)
حقـوقیافغان ـکوپراتیمکل فی

نظربهیعمدهزراعتتیمراکتفعال
( نمبـر مـورخ1411مکتوب )

ــ4/1/1411 ــدراحمدینص ول

نهـادنـدهینوراحمدبهعنواننما
درنامبرده جـوازافـتیجهـت
(مــورخ499نمبــر)بیوتصــو

دوتنرابهصفت19/11/1111
ـدارکوپراتتیصالح ـفی یمعرف

کینمودندکهمهرتمحترمانهر
ولـدفیکوپراتسی:رئ مظهرالحق

ـ ـکوپراتسیعبدالوهابرئ وفی
محمدنع احمـدمیمحترم گل ولد
کوپرات یامـخاصدارافیمعاون

تیصالح رئامضاء اونومعسیء
ـصنعتوتجارتو تیدرآمر تی

 .دیبدخشانثبتگرد

به٬:تبعهافغانستانیتجارتمرکت
مـرکتیمـرکابیاساستصو

مسعودبرساملمتدمحتـرمیتجارت
رئـیسنیارالـدیونیمحمدهمـا

 فیصد دارنده صـدیف11مرکت
سمتخـو از اسـتعفاءشیسهم

)م گلناینمودهودرعوضمحترمه
بنتعبدالصمد(دارندنمبرتذکر

سهمصدیف11(بافیصد11111)
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ـکتمردیجدرئیسثیبح نیتع
سـتمیدرسراتیتغنیکهادیگرد

تیو یمرکزاصلدیجوازثبتگرد
1117تأسـیسبدخشانسـال

یـک1111111ییابتداهیسرما
 افغانی یافغـانونیملکیمیلیون

تیفعال٬تدیمرکتلمیمکلحقوق
عمدهصادراتووارداتاقالممجاز

ولدیاثیمعاونمرکتعوضاهللغ
ــغ ــداثی ــخاصدارانیال یام

ومعاونرئیسءامضاءتیصالح
صـنعتتیمرکتبودهودرآمر

ثبـتتیوتجارتو  بدخشـان
.دیگرد

عبدالسالمیتاجرانفراداتیخصوص
افغـانمرکـزتیتابع:ولدمررت

جوزجانتیمهرمبرغانو :یاصل
هیسـرما1111:تأسـیس،سال
پنجصـدهزار111111:ییابتدا

 مـخد،یتجارت:تی،فعالافغانی
در،امضاءخودشتیصالحیدارا

ومالکیتیثبتمرکزعمومیاداره

ـهایفکـری دهیبـهثبـترس
 است.

تیآمر114اساسمکتوبنمبربه
جوزجـانتیصنعتوتجارتو 

ـمشـروباتغیدیمرکتتول ری
دارندهیصوفمانیسلیالکول زاده
ایراجعبهاسـتعف49111جواز

محترمدهیگردبیاعضامرکتترت
احمدولدفضلاحمدعضـودیوح

سهمیافغان111111مرکتمبل 
محترماحمدماهولدیبا شرایخو
مرکتبهفـروشسیرئکشاهمبار
سرساندیم الددیمحترم ولدنینور
مبلـ ونسیدیس مـرکت عضو

خویافغان111111 شـرایسهم
ـیبا  ولـدمیمحترممحمـدنع

مبارکشاهمعاونمرکتبهفـروش
عضـوفرومرساندیم از ها تینده

جهیدرنتدهیمرکتسبکدوشگرد
سهممحترماحمدماهولدمبارکشاه

111111بلـ مـرکتمسیرئ
وسهممحتـرمپنجصدهزارافغانی



 جريده يرسم
 

171
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 11/4/1441  

نع معـاونمیمحمد مبارکشاه ولد
ــ  ــرکتمبلـ 111111مـ

افغانی بهگرددیمنیتعپنجصدهزار
ـو یثبتوجوازدهتیریمد تی

 .دیبلخثبتگرد

ت زراعتشبث خدمات وی)مرکت
دارنـده:ارسـالن(ریظهیمالدار

قطعهکیی(ط71191جوازنمبر)
استیرنیایعنوانبیوتصوضهیعر

معاونمدهانـدکـهریخواهانتغ
ولدماهجهان(نیمحترم)رحمالد

واستعفاءتیمعاونتشبثازمعاون
بـهشـرای(سهمخو11,1111)

(مـدمحنیدمحترم)ذکراهللفرزند
دارنـــــدهتـــــذکره

(1111-1119-11114)نمبر
بح نامبرده که نموده ـواگذار ثی

.گرددیمنیتعدیمعاونجد
یبهاساسدرخواستمرکتتجارت

ـفراستیبهر:تدیلمیبایروز دی
ولدمحمدقاسمبـاسـهمینظر
ومعاون11 نبتیفیصد الیمحترمه

چاریبراتنظر محمد بـایولد
هیسـرمایفیصدکهدارا11سهم
یکمیلیـون1111111ییابتدا

 حقوقیافغانونیملافغانی یمکل
مـهری)اقالممجاز(مرکزاصل

تیریجوزجاندرمدتیمبرغانو 
ــوم ــیعم ــوازده ــتوج یثب

دهیجوزجانبهثبترسـانتیو 
 است.

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یم
حب عهبت:دیلمتوسفیبیالرحمت

ـو یافغانستانمرکـزاصـل تی
1111تأسـیسجوزجانسـال

یـک1111111یابتدائهیسرما
مرکتیمکلحقوقلیونافغانیمی
هرنـوعوارداتوتیفعالتد،یلم

ـحبسیصادرات،رئ اهللولـدبی
فیصـد11یدارایرحمتگلـد

معاون به تیسهمدار وسفیمحمد
فیصد11یدارایگلدمتولدرح

مرکتدرجادیسهمدار،خواهانا
امـخاصجوزجاتیو  و مده ن
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نیکهدراامضاءتیصالحیدارا
 است.دهیبهثبترسعمومیاداره

یاساسدرخواستمرکتتجارتبه
استیبهرتدیلمیعطائریمحمدکب
کب سهمریمحمد با ولدعبدالسالم

محترممحمدتیفیصدومعاون11
سـهمنیحس بـا عبدالسالم ولد
دارافیصد11 ییابتداهیسرمایکه

افغـانی1111111 میلیون یک
مرکزیمکلحقوق ) مجاز اقالم (

و یاصل درتیمرکز جوزجـان
ـو یوجوازدهبتثتیریمد تی

 است.دهیجوزجانبهثبترسان

تـاجریمـرکابیبهاساستصو
)سیانفراد ولـددیمحترم عباس

(دارندهتـذکرهنیعبدالحسدیس
ــر) ــبث1117111نمب (متش
دارنــدهجــوازنمبــریانفــراد

ــرتشخ17-71) ــی(نمب هیص
تأسیس(وسال1114911194)
1/1/1117(مـــورخ)1171)

شهیاکنونعارضوخواهشترکپ

راشیخویجوازتجارت)لغوجواز(
مدمودهن ثبـتیعمـومتیریبه

 .دیهالغوگردجواز

یاساسدرخواستمرکتتجارتبه
ر:تدیسهرابلمنیمت اسـتیبـه
ولدعبدالروفباسهمیغالمسخ

ومعاون11 محترممومنتیفیصد
فیصـد11باسهمیولدغالمسخ
ــهدارا ــرمایک ــداهیس ییابت

افغـانی1111111 میلیون یک
)اقـالمیمکلحقوقیافغانونیمل

جوزجانتیو یمجاز(مرکزاصل
تیو یثبتوجوازدهتیریدرمد

 است.دهیبهثبترسانوزجانج

ولــدنیاالدیضــدی)ســمحتــرم
(دارندهتذکرهنمبرمیعبدالمقدیس
انفراد19411479) متشبث ی(

( نمبر جواز نمبر49111دارنده )
(و1111441711)هیصــیتشخ
 سال مـورخ1117)تأسـیس )

اکنــونعــارض17/11/1111)
یجوازتجـارتشهیوخواهشترکپ
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نمــودهادارهثبــتوراشیخــو
ثبـتجوزجانبهتیو یجوازده

 .استدهیرس

ــاختمانتشــبث وی)مــرکتس
ـقاسیالمیصمیسرکساز (یومی

( نمبـر جواز و19141دارنده )
(1119111111نمبر)هیصیتشخ
عرکییط تصـوضهیقطعه بیو

ـایعنوان11/1/1411مورخ نی
مدهاندسیرئریخواهانتغتیآمر

کهمحترم)اماناهللولدحقنظـر(
( نمبـر تذکره (111117دارنده

واستعفاءاستیتشبثازرسیرئ
ــو111111از) ــهمخ شی(س
ــرم411111) ــهمحت ــراب (آن

ولــدمحمــدیومیق)عبــدالباطور
ــم ــذکرهلیعااس ــدهت (دارن
( (1411-1111-77117نمبر

بح نامبرده که نموده ـواگذار ثی
وخودشدیگردیمنیتعدیجدسیرئ
)ثیبح با سهم111111عضو )
تیریرابهمدراتیتغنیماندایباق

 دهعمومی وجواز ـو یثبت تی
ــان ــترس ــهثب ــانب دهیجوزج

 است.

ولدعبداهلل(دارنـدهیمحترم)بور
(متشـبث111711تذکرهنمبر)

دارنــدهجــوازنمبــریانفــراد
هیصـــی(نمبــرتشخ11711)
تأسیس(وسال1117791417)
ــورخ1117) 11/9/1111(م

شهیاکنونعارضوخواهشترکپ
بـهراشیخویجوازتجارت نموده.

ـو یثبتجوازهـاتیریمد تی
 .دیجوزجانثبتگرد

مرکتخـدماتبیبهاساستصو
زبیکیلوژست نمبر:ریمطلب جواز

مـرکتخواهدیم11174 اسم
از)مـرکتخــدماتشـرایخو

(به)مرکتریمطلبزبیکیلوژست
مطلـبمـدثریکیخدماتلوژست

تغکیب اردهدی( ـتغنی. بـهراتی
ـتیریمد ـو یثبتجوازده تی

 .دیجوزجانثبتگرد
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ویمرکتسـاختماناتیخصوص
تیتابعکیمطلبمدثربیسرکساز

جوزجـانتیو یافغانمرکزاصل
یک1111111)یابتدائهیسرما

 افغانی افغانمیلیون تأسیس؛سالی(
ــفعال19/4/1411 ــده:تی عم

محتـرم،یوسرکسـازیساختمان
خداب فرزند رئیسیردیعبدالوهاب
هللفرزنـداعیمرکتومحترممف

مـرکت معـاون غـوث محمد
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

مد ثبـتعمومیتیریمرکتدر
جوزجانبهثبتتیو یوجوازده

.دیرس
د





 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

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

 ( آمریکایي ډالر۲۰۰بٍر: ) يلً ٌېُاد
 

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

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

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