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 هـ.ش1400 دلوهـ.قبرج1443وعالیمتجارتیسالاعالناتثبتاسناد
( 1415) نمبرسېپرلهپ 18/7/1443  

 

یمعلوماتیشرکتخدماتتکنالوژ(
هـاو( واعـ ریفوکسسافتو

،مرکـ 4هیناحیبرهکی)چهاراه
خواهدیکابلافغانستان واع بودهم

 ررایعالمتز


ریدربخشنرماف ار،سافتوکه

( طبقه صـورت9شامل استفاده  
سیرئمیاهللکربیتوسطنقردیگیم

شرکتمتذکرهبهثبتبرسـاند.
کهیوحقوعیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ثبـتیعموماستیبهریروزکار
مرک یومالکیـتهـایفکـری

.ندینمامراجعه
 یکمپن

 (Iran Mellas Co.)  

واع 
(No. 106 – Saremi 

BLVD. Mashad – Iran. 

Postal code: 

9178657846.)  
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


شاملهیماریکهازآندربخشخم 

ردیگی استفادهصورتم30طبقه)
ندهینمایافضلمیتوسطمحمدصم

بهثبـتبرسـاند.یکمپن متذکره
کهیوحقوعیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

کار یروز ر ثبتیعموماستیبه
مرک یومالکیـتهـایفکـری

.ندیانممراجعه
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واع یکمپن )شرکتتکرانمبرد. 
مهنازابانیخیبهشتابانی)تهران،خ

14پالک طبقه واحـد3، ،88 
 ررایعالمتزخواهدیواع بودهم


ــدمات  ــهازآندربخــشخ  ک

اجنـا(یسازرهیوذخیبستهبند
( طبقه استفادهصورت39شامل  

ابراهیعلتوسطردیگیم ـیآغا یم
متذکرهبهثبتبرساند.یکمپنلیوک

کهیوحقوعیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته

11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
ثبتیومعماستیبهریروزکار

ومالکیـتهـایفکـرییمرک 
.ندیمراجعهنما

: کالښنهیخیبستهبندودیتولنهاد
ناح ،مرکـ 8هیواع )کارتهنوُ

خواهدی واع بودهمکابلافغانستان
 ررایعالمتز


)حنا شاملنهیانواعخدربخشکه

ـگی استفادهصورتم3طبقه) ردی
متـذکرهنهادسیتوسطسعادترئ

بهثبتبرساند.هرگـاهاشـخاص
نـهیکـهدرزمیوحقـوعیقیحق

م باشند ازتواننـدیاعتراضداشته
یروزکار11مدتینشرالخیتار
یثبـتمرکـ یعموماستیبهر

.ندیمراجعهنماومالکیتهایفکری
واعـ :وعـ( اهیگینهادتجارت)

ـی)مرک تجـارت  خـانویموس

ناح افضل کابل،1هیمحمد مرک  ،
عالمـتخواهدیکابل واع بودهم

 ررایز
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یخوراکیکهدربخشروغنها 
 استفادهصـورت19شاملطبقه)

سیتوسطسلطانمسعودرئردیگیم
متذکرهبهثبتبرساند.هرگاهنهاد

دریوحقوعیقیاشخاصحق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز11مـدتینشرالخیاز
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار

ومالکیـتهـایفکـرییمرک 
.ندیمراجعهنما

یمعلوماتیشرکتخدماتتکنالوژ)
واع )مقابلحقوقبشـر،: رنجیب

مرک هراتافغانستان واع بـوده
  ررایعالمتزخواهدیم


ـیخـدماتتعلکهدربخـش  یم

 41شاملطبقه)یپرورشویآموزش
صورتم ـگیاستفاده توسـطردی

شـرکتسیسردارمحمدسالمرئ
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره

دریوحقوعیقیاشخاصحق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز11مـدتینشرالخیاز
ـیعمـوماسـتیبهریکار تثب

مرک یومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

یمعلوماتیخدماتتکنالوژشرکت)
واع )مقابلحقوقبشـر،: رنجیب

مرک هراتافغانستان واع بـوده
 ررایعالمتزخواهدیم


یخـدماتتکنـالوژدربخشکه

وتوسعهنرماف اروسختیمعلومات
 41شاملطبقـه)یاف اروفناور

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
شـرکتسیسردارمحمدسالمرئ
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هرگـاهمتذکره ثبتبرسـاند. به
کـهدریحقـوعویقیاشخاصحق

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار زرو11مـدتینشرالخیاز
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار

ومالکیـتهـایفکـرییمرک 
.ندیمراجعهنما

ـبهتررفژنیشرکتپ)   واعـ قی
هفتروبرو بشـری)نقطه حقوق

مرک هراتافغانستان واع بـوده
 ررایعالمتزخواهدیم


کهدربخشبکس،دسـتکولو 

یوچرممصـنوعیچرمیلبا(ها
 استفادهصـورت18شاملطبقه)

نـدهیاهللنما یتوسطشـفردیگیم
شرکتمتذکرهبهثبتبرسـاند.

اشخاصحق کهیحقوعویقیهرگاه
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته

11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
ثبـتیعموماستیبهریروزکار

مرک یومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

ـ)عرضهخـدماتازطروالهح قی
دیشـهیواع )چهـاراه: لیموبا

احسانپالزا،مرک کابلافغانستان 
 ررایعالمتزخواهدیواع بودهم


ازیعرضهخدماتپولدربخشکه
 38شـاملطبقـه)لیموباقیطر

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
شرکتندهینمایعتیعصمتاهللشر

هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
دریوحقوعیقیاشخاصحق کـه
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منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز11مـدتینشرالخیاز
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار

مرک یومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

 تدیلمنیع تامیشرکتتجارت) 
)دربملکمارک تبرادرانیواع 

افغانستان -مرک هرات،یدریح
ررایعالمتزخواهدیواع بودهم


کهدربخشبرنج،آرد،شـکرو 

 استفاده30حبوباتشاملطبقه)
ـگیصورتم یتوسـطحـاجردی

متذکرهبهشرکتندهیهللنمااذکر
یقیثبتبرساند.هرگاهاشخاصحق

اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوع
م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز

استیبهریروزکار11مدتیال
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

.ندینمافکریمراجعه
 تدیلمنیع تامیشرکتتجارت)

)دربملکمارک تبرادرانیواع 
افغانستان -مرک هرات،یدریح

  ررایعالمتزخواهدیواع بودهم


دربخشبرنج،آرد،شکر،وکه

 استفاده30حبوباتشاملطبقه)
ذکرهللیتوسطحاجردیگیصورتم

شرکتمتذکرهبهثبـتندهینما
ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق
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زمیحقوع در اعتراضداشتهنهیکه
م توانندیباشند ـخیتاراز ال ینشر
اسـتیبـهریروزکار11مدت
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

.ندینمافکریمراجعه
 تدیلمنیع تامیشرکتتجارت) 

)دربملکمارک تبرادرانیواع 
افغانستان -مرک هرات،یدریح

 ررایعالمتزخواهدیواع بودهم


آرد،شکرکه برنج، ودربخش ،

 استفاده30طبقه)حبوباتشامل
ذکرهللیتوسطحاجردیگیصورتم

متذکرهبـهثبـتشرکتندهینما
ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق

زمیحقوع در اعتراضداشتهنهیکه

م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیبـهریروزکار11مدت
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

.ندینمافکریمراجعه
 تدیلمنیع تامیشرکتتجارت)

)دربملکمارک تبرادرانیواع 
افغانستان -مرک هرات،یدریح

 ررایعالمتزخواهدیواع بودهم


کهدربخشبرنج،آرد،شکر،و 

 استفاده30حبوباتشاملطبقه)
ذکرهللیتوسطحاجردیگیصورتم

متذکرهبـهثبـتشرکتندهینما
ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق
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زمیحقوع در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیبـهریروزکار11مدت
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

.ندینمافکریمراجعه
 تدیلمنیع تامیشرکتتجارت)

)دربملکمارک تبرادرانیواع 
افغانستان -مرک هرات،یدریح

 ررایعالمتزخواهدیواع بودهم


دربخشبرنج،آرد،شکر،وکه

 استفاده30حبوباتشاملطبقه)
ذکرهللیتوسطحاجردیگیصورتم

متذکرهبـهثبـتشرکتندهینما

ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق
زمیحقوع در اعتراضداشتهنهیکه

م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیبـهریروزکار11مدت
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

.ندینمافکریمراجعه
 تدیلمنیع تامیشرکتتجارت) 

واع )دربملکمارکتبـرادران
افغانستان -مرک هرات،یدریح

  ررایعالمتزخواهدیواع بودهم


آرد،شکرکه برنج، ودربخش ،

 استفاده30حبوباتشاملطبقه)
ذکرهللیتوسطحاجردیگیصورتم



 جريده يرسم
 

8
 

 

 

 

 

 

18/7/1443 

 

( 1415) نمبرسېپرلهپ  

ندهینما متذکرهبهثبـتشرکت
ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق

زمیحقوع در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیبـهریروزکار11مدت
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

.ندینمافکریمراجعه
 تدیلمنیع تامیشرکتتجارت)

واع )دربملکمارکتبـرادران
افغانستان -مرک هرات،یدریح

 ررایعالمتزخواهدیواع بودهم


کهدربخشبرنج،آرد،شکر،و 

 استفاده30حبوباتشاملطبقه)
ذکرهللیتوسطحاجردیگیصورتم

متذکرهبـهثبـتشرکتندهینما
ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق

زمیحقوع در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیبـهریروزکار11مدت
تمرک یومالکیتهایثبیعموم

.ندینمافکریمراجعه
لمدیشرکتحم) واعـ تدیوطن  

دوکانتیمارکیوبی)کابلدروازها
،مرک کندهارافغانستان 13نمبر

 ررایعالمتزخواهدیواع بودهم


شاملیکهدربخشبرنجخوراک 

ردیگی استفادهصورتم30طبقه)
شرکتندهیتوسطذکراهللهمتنما
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هرگـاهمتذکره ثبتبرسـاند. به
کـهدریحقـوعویقیاشخاصحق

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز11مـدتینشرالخیاز
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار

مرک یومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

لمدیشرکتحم) واعـ تدیوطن  
دوکانتیمارکیوبی)کابلدروازها

،مرک کندهارافغانستان 13نمبر
 ررایعالمتزخواهدیواع بودهم


شاملیدربخشبرنجخوراککه

ردیگی استفادهصورتم30طبقه)
شرکتندهیتوسطذکراهللهمتنما

هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
دریوحقوعیقیاشخاصحق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز11مـدتینشرالخیاز
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار

مرک یومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

 واع )نقطهقیبهتررفژنیشرکتپ)
حقوقبشر،مرکـ یهفتروبرو

بـوده واعـ  افغانسـتان  هرات
 ررایعالمتزخواهدیم


ــه ــشک ــدربخ آالتونیماش

شاملطبقهکلتیپرزهجاتموترس
استفادهصورتم7) توسطردیگی 
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متذکرهبهشرکتندهیاهللنما یشف
یقیثبتبرساند.هرگاهاشخاصحق

اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوع
م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز

استیبهریروزکار11مدتیال
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

.ندینمافکریمراجعه
 واع )نقطهقیبهتررفژنیشرکتپ)

حقوقبشر،مرکـ یهفتروبرو
بـوده واعـ  افغانسـتان  هرات

 ررایعالمتزخواهدیم


شـاملکلتیدربخشموترسکه

ردیگی استفادهصورتم11طبقه)
ندهیاهللنما یتوسطشف شـرکت

ثبت به هرگـاهمتذکره برسـاند.
دریوحقوعیقیاشخاصحق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز11مـدتینشرالخیاز
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار

مرک یومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

سـاحلییموادغذادیشرکتتول)
یلیفام100نعمان واع )سرکنو

کارتهنو،مرک کابلافغانسـتان 
 ررایعالمتزخواهدیواع بودهم


،پوفک،انکیمیکهدربخشس 

سالنت پاپرینمکو، شاملطبقـهو
توسطردیگی استفادهصورتم30)
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متـذکرهشرکتسیعبدالخالقرئ
بهثبتبرساند.هرگـاهاشـخاص

نـهیکـهدرزمیوحقـوعیقیحق
م باشند ازتواننـدیاعتراضداشته

یروزکار11مدتینشرالخیتار
ر ثبـتمرکـ ییعموماستیبه

ومالکیتهـایفکـریمراجعـه
.ندینما
(یسیلوازمبهداشتدیشرکتتول)

 واع )کارتهچهـاریتیپتپراسپر
نمبر 11عقبپوهنتونباخترخانه

افغانسـتان 3هیناح کابل مرک  ،
 ررایعالمتزخواهدیواع بودهم


خانمهایدربخشنواربهداشتکه

( طبقه صـورت5شامل استفاده  
ـیتوسطآرزوعثمانردیگیم سیرئ

متذکرهبهثبـتبرسـاند.شرکت
اشخاصحق کهیحقوعویقیهرگاه

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ثبـتیعموماستیبهریروزکار
مرک یومالکیـتهـایفکـری

.ندینمامراجعه
تجارت) همتافغـانینهاد شاهانا

ـناحیزعفران واع )منـدو 1هی
واع بـوده مرک کابلافغانستان 

 ررایعالمتزخواهدیم


شاملطبقهیچالیدربخشهکه
توسطردیگی استفادهصورتم30)

متذکرهنهادسیباللهمترئاحمد
برساند.هرگـاهاشـخاصبهثبت

نـهیکـهدرزمیوحقـوعیقیحق
م باشند ازتواننـدیاعتراضداشته

یروزکار11مدتینشرالخیتار
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ر ثبـتمرکـ ییعموماستیبه
.ندینماومالکیتهایفکریمراجعه

عرلقبابا واع ندهیموادشودیتول) 
،1هیناحتیمارکیمیکری)مندو

واع بـوده مرک کابلافغانستان 
 ررایعالمتزخواهدیم


،صابون،پودردربخششامپوکه

ماییظرفشو یما،ییکاالشو  ی،
ییدسـتشـو یپاکن،ماشهیش

( طبقه صـورت3شامل استفاده  
ـردیگیم سیتوسطعـدرتاهللرئ

شرکتمتذکرهبهثبتبرسـاند.
کهیوحقوعیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
11دتمینشرالخیازتارتوانندیم

ثبـتیعموماستیبهریروزکار
مرک یومالکیـتهـایفکـری

.ندینمامراجعه

عرلقبابا واع ندهیموادشودیتول)
،1هیناحتیمارکیمیکری)مندو

واع بـوده مرک کابلافغانستان 
 ررایعالمتزخواهدیم


،صابونپودردربخششامپوکه  

ییظرفشو یما،ییکاالشو  یما
شاملییدستشو ی،ماپاکنشهیش

ـگی استفادهصورتم3طبقه) ردی
ـ شـرکتسیتوسطعدرتاهللرئ

هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
دریوحقوعیقیاشخاصحق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز11مـدتینشرالخیاز
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار

مرک یومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

زابل واعـ مانیس یشرکتصنا)
ـ)تهرانم ـدانی ابـانیخنیآرژانت
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زاگر(بـالکابانیوپنجمخیس
خواهـدی واع بـودهمرانیا18

  ررایعالمتز


یسـمنتسـاختمانکهدربخش 

 استفادهصـورت19شاملطبقه)
حبردیگیم محمد یغالمبیتوسط

متـذکرهبـهثبـتشرکتلیوک
ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق

زمیحقوع در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیبـهریروزکار11مدت
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

ندینمافکریمراجعه
زابل واعـ مانیس یشرکتصنا)

ویسابانیخنیآرژانتدانی)تهرانم
18زاگـر(بـالکابانیپنجمخ

مرانیا بوده واع  عالمتخواهدی 
  ررایز


خـدماتصـادراتدربخشکه

 استفادهصـورت35شاملطبقه)
حبردیگیم محمد یغالمبیتوسط

متـذکرهبـهثبـتشرکتلیوک
ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق

زمیحقوع در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیبـهریروزکار11مدت
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم
.ندینمایمراجعهفکر

واع مانیس یشرکتصنا)  زابل 
ویسابانیخنیآرژانتدانی)تهرانم
18زاگـر(بـالکابانیپنجمخ
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مرانیا بوده واع  عالمتخواهدی 
 ررایز


شاملیسمنتساختماندربخشکه

ردیگی استفادهصورتم19طبقه)
ـوکیغالمبیتوسطمحمدحب لی

شرکتمتذکرهبهثبتبرسـاند.
کهیوحقوعیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ثبـتیعموماستیبهریروزکار
مرک یومالکیـتهـایفکـری

.ندینمامراجعه
وآبیالکولریشرکتمشروباتغ)

زاللموفق واع )شـهرکیمعدن
فازاول-ییهوادانیمقابلمیصنعت

واع بودهتیوال هراتافغانستان 
 ررایعالمتزخواهدیم


یالکولریدربخشمشروباتغکه

 استفادهصـورت31شاملطبقه)
نـدهیتوسطمحمدعالمنماردیگیم

شرکتمتذکرهبهثبتبرسـاند.
کهیوحقوعیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ثبـتیعموماستیبهریروزکار
مرک یومالکیـتهـایفکـری

ندینمامراجعه
آنیودینمکآکهیفابر)  نـدهیدار

روشن واع )پروژها(،مرک بلخ
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بلخافغانسـتان -(یم ارشر-
 ررایعالمتزخواهدیواع بودهم


دارشاملنیودینمکآدربخشکه

ردیگی استفادهصورتم30طبقه)
ملکسنائ زادهیتوسطفضلعمر

معاونشرکتمتذکرهبـهثبـت
ـیبرساند.هرگاهاشـخاصحق یق

اعتراضداشتهنهیکهدرزمیحقوعو
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیبـهریروزکار11مدت
تمرک یومالکیتهایثبیعموم

.ندیانمفکریمراجعه
 تدیلما(یالما(الیشرکتتجارت)

شمال )جاده جـام یواع  مسجد

هرات(یشر مرک  افغانستان -،
 ررایعالمتزخواهدیواع بودهم


پرزهجـاتمـوترکهدربخش  
 اسـتفاده7شاملطبقـه)کلیسا

احمـدریتوسطکبردیگیصورتم
متذکرهبـهثبـتشرکتندهینما

ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق
زمیحقوع در اعتراضداشتهنهیکه

م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیبـهریروزکار11مدت
تمرک یومالکیتهایثبیعموم

.ندینمافکریمراجعه
 تدیلما(یالما(الیشرکتتجارت)

شمال )جاده جـام یواع  مسجد
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هرات(یشر مرک  افغانستان -،
 ررایعالمتزخواهدیواع بودهم


کلیموترساوبیتوریتادربخشکه
 استفادهصورت11شاملطبقه)و
نـدهیاحمدنماریتوسطکبردیگیم

شرکتمتذکرهبهثبتبرسـاند.
کهیوحقوعیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ثبـتیعموماستیبهریروزکار
مرک یومالکیـتهـایفکـری

.ندینمامراجعه
 تدیلما(یالما(الیشرکتتجارت)

شمال )جاده جـام یواع  مسجد

افغانسـتان -هرات،مرک (یشر
 ررایعالمتزخواهدیواع بودهم


انواعبطر  دربخش یهـایکه

 9شاملطبقه)کلیموتروموترسا
ریتوسطکبردیگیاستفادهصورتم

شرکتمتذکرهبـهندهیاحمدنما
یقیثبتبرساند.هرگاهاشخاصحق

اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوع
م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز

استیبهریروزکار11مدتیال
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

.ندینمافکریمراجعه
 تدیلما(یالما(الیشرکتتجارت)

شمال )جاده جـام یواع  مسجد
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هرات(یشر مرک  افغانستان -،
 ررایعالمتزخواهدیواع بودهم


.کلیموترساوبیتوریتادربخشکه

)کلیوموترسا  11شاملطبقـه
ریتوسطکبردیگیاستفادهصورتم

متذکرهبهثبتشرکتندهیاحمدنما
ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق

زمیحقوع در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیبـهریروزکار11مدت
تمرک یومالکیتهایثبیعموم

.ندینمافکریمراجعه
 یالکوزیتجارتیشرکتامتعهها)

13اکبرخانسـرکریواع )وز
مرکـ کابـلیملونی یعقبتلو

م بـوده واع  خواهـدیافغانستان 
 ررایعالمتز


دربخشماسکصورتاطفالکه

( طبقه صـورت3شامل استفاده  
ربانردیگیم غالم ریجهانگیتوسط

شرکتمتذکرهبهثبـتندهینما
ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق

زمیحقوع در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیبـهریروزکار11مدت
تمرک یومالکیتهایثبیعموم

.ندینمافکریمراجعه
 یالکوزیتجارتیشرکتامتعهها)

13اکبرخانسـرکریواع )وز
مرکـ کابـلیملونی یعقبتلو
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م بـوده واع  خواهـدیافغانستان 
 ررایعالمتز


خردیکهدربخشدستمالکاغذ 

 استفاده18اشپ خانهشاملطبقه)
یتوسطغالمربـانردیگیصورتم

بهشرکتندهینماریجهانگ متذکره
یقیثبتبرساند.هرگاهاشخاصحق

اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوع
م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز

استیبهریروزکار11مدتیال
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

.ندینمافکریمراجعه
 یالکوزیتجارتیشرکتامتعهها)

13اکبرخانسـرکریواع )وز
مرکـ کابـلیملونی یعقبتلو

م بـوده واع  خواهـدیافغانستان 
 ررایعالمتز


یکاغـذکهدربخـشدسـتمال 

 استفاده18آشپ خانهشاملطبقه)
یتوسطغالمربـانردیگیصورتم

بهشرکتندهینماریجهانگ متذکره
یقیثبتبرساند.هرگاهاشخاصحق

اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوع
م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز

استیبهریروزکار11مدتیال
مرک یومالکیتهایثبتیعموم

.ندینمافکریمراجعه
 یالکوزیتجارتیشرکتامتعهها)

13اکبرخانسـرکریواع )وز
مرکـ کابـلیملونی یعقبتلو
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م بـوده واع  خواهـدیافغانستان 
 ررایعالمتز


شـاملتـونیروغنزدربخشکه

ردیگی استفادهصورتم19طبقه)
ربان غالم ندهینماریجهانگیتوسط

شرکتمتذکرهبهثبتبرسـاند.
کهیوحقوعیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ثبـتیعموماستیبهریروزکار
مرک یومالکیـتهـایفکـری

.ندینمامراجعه
 یالکوزیتجارتیشرکتامتعهها)

13اکبرخانسـرکریواع )وز
مرکـ کابـلیملونی یعقبتلو

م بـوده واع  خواهـدیافغانستان 
 ررایعالمتز


یکاغـذدربخـشدسـتمالکه

 اسـتفاده18تشنابشاملطبقه)
یتوسطغالمربـانردیگیصورتم

بهشرکتندهینماریجهانگ متذکره
یقیثبتبرساند.هرگاهاشخاصحق

اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوع
م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز

استیبهریروزکار11مدتیال
تمرک یومالکیتهایثبیعموم

.ندینمافکریمراجعه
 یالکوزیتجارتیشرکتامتعهها)

13اکبرخانسـرکریواع )وز
مرکـ کابـلیملونی یعقبتلو
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م بـوده واع  خواهـدیافغانستان 
 ررایعالمتز


وضدیدستشو یدربخشماکه

 اسـتفاده3شاملطبقـه)یعفون
یتوسطغالمربـانردیگیصورتم

متذکرهبهشرکتندهینماریجهانگ
یقیثبتبرساند.هرگاهاشخاصحق

اعتراضداشتهنهیزمکهدریوحقوع
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیبـهریروزکار11مدت
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

.ندینمافکریمراجعه
 یالکوزیتجارتیشرکتامتعهها)

13اکبرخانسـرکریواع )وز
مرکـ کابـلیملونی یعقبتلو

م بـوده واع  خواهـدیافغانستان 
ررایعالمتز


یدربخـشدسـتمالکاغـذکه

 اسـتفاده18تشنابشاملطبقه)
یتوسطغالمربـانردیگیصورتم

متذکرهندهینماریجهانگ  شرکت
بهثبتبرساند.هرگـاهاشـخاص

نـهیکـهدرزمیوحقـوعیقیحق
م باشند ازتواننـدیاعتراضداشته

یروزکار11مدتینشرالخیتار
ر ثبـتمرکـ ییعموماستیبه

ومالکیتهـایفکـریمراجعـه
.ندینما
 یالکوزیتجارتیشرکتامتعهها)

13اکبرخانسـرکریواع )وز
مرکـ کابـلیملونی یعقبتلو
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م بـوده واع  خواهـدیافغانستان 
  ررایعالمتز


پمپراطفالشـامل  دربخش که

ـگیاستفادهصورتم 5طبقه) ردی
ربان غالم ندهینماریجهانگیتوسط

شرکتمتذکرهبهثبتبرسـاند.
کهیوحقوعیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ثبـتیعموماستیبهریروزکار
مرک یومالکیـتهـایفکـری

.ندینمامراجعه
 یالکوزیتجارتیشرکتامتعهها)

13اکبرخانسـرکریواع )وز
مرکـ کابـلیملونی یعقبتلو

م بـوده واع  خواهـدیافغانستان 
 ررایعالمتز


طبقه  ماسکصورتشامل در که
استفادهصورتم3) توسطردیگی 

شرکتندهینماریجهانگیغالمربان
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره

دریوحقوعیقیاشخاصحق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز11مـدتینشرالخیاز
ـیعمـوماسـتیبهریکار تثب

مرک یومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

کوال واع یالکوزیدیشرکتتول)
عقـب13اکبرخانسرکری)وز
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مرک کابلافغانستان یملونی یتلو
 ررایعالمتزخواهدیواع بودهم


یونوشابههـایدربخشانرژکه
 استفاده31شاملطبقه)یالکولریغ

یتوسطغالمربـانردیگیصورتم
بهشرکتندهینماریجهانگ متذکره

یقیثبتبرساند.هرگاهاشخاصحق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوع

م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز
استیبهریروزکار11مدتیال

ومالکیتهایتمرک یثبیعموم
.ندینمافکریمراجعه

کوال واع یالکوزیدیشرکتتول)
عقـب13اکبرخانسرکری)وز

مرک کابلافغانستان یملونی یتلو
 ررایعالمتزخواهدیواع بودهم


شاملیانرژیدنیدربخشنوشکه

ردیگی استفادهصورتم31طبقه)
ربان غالم ندهینماریجهانگیتوسط

شرکتمتذکرهبهثبتبرسـاند.
کهیوحقوعیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ـیعموماستیبهریروزکار تثب
مرک یومالکیـتهـایفکـری

.ندینمامراجعه
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:تدیلمیدیحمیهایگروپکمپن 
ها )دوکان مرک ،یشاروالیواع 

 بـوده-هرات واعـ  افغانستان 
 ررایعالمتزخواهدیم


،شکریکهدربخشعهوه،چا 

،آردی،موادعهـوهمصـنوعبوره
،عسـلینیریغالتوحبوباتش

خم نمـکیخشکپولریعند، ،
،آشیجات،مکرونیسرکه،ترش
 استفادهصـورت30شاملطبقه)

توسطشمسالرحمندانشردیگیم
شرکتمتذکرهبـهثبـتندهینما

ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق
زمیحقوع در اعتراضداشتهنهیکه

م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیبـهریروزکار11مدت

تمرک یومالکیتهایثبیعموم
.ندینمافکریمراجعه
:تدیلمیدیحمیهایگروپکمپن

ها )دوکان مرک ،یشاروالیواع 
 بـوده-هرات واعـ  افغانستان 

 ررایعالمتزخواهدیم


شاملگو شتمرغ،گوشـتکه

پختهشدهجاتیوسب وهی،میماه
،مربا،تخممـرغ،یلیرب،ج

محصوالتشریش روغـنیریو ،
)یخوراکیها طبقـه  19شامل

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
نـدهیشمسالـرحمندانـشنما

شرکتمتذکرهبهثبـتبرسـاند.
کهیوحقوعیقیهرگاهاشخاصحق
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زم باشـندتراضاعنهیدر داشـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ثبـتیعموماستیبهریروزکار
مرک یومالکیـتهـایفکـری

.ندینمامراجعه
 تدیلمیدیحمیهایگروپکمپن)

ها )دوکان مرک ،یشاروالیواع 
 بـوده-هرات واعـ  افغانستان 

 ررایعالمتزخواهدیم


درصنعت،کـودییمایموادشکه
بـرایزراعتیاویمیک مـواد ی،

شاملطبقـهییموادغذاینگهدار
استفادهصورتم1) توسطردیگی 

شرکتندهینماشمسالرحمندانش
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره

دریوحقوعیقیاشخاصحق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار الخیاز روز11مـدتینشر
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار

مرک یومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

 تدیلمیدیحمیهایگروپکمپن)
ها )دوکان مرک ،یشاروالیواع 

 بـوده-هرات واعـ  افغانستان 
 ررایعالمتزخواهدیم


یسـاختمانیشاملرنگهـاکه

رنگمال رنگهداریاجنا( مواد ی،
 1شـاملطبقـه)درمقابلزنگ

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
شرکتندهینماشمسالرحمندانش

هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
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دریوحقوعیقیاشخاصحق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز11مـدتینشرالخیاز
ثبـتیعمـوماسـتیبهریارک

یومالکیـتهـایفکـریمرک 
.ندینمامراجعه

 تدیلمیدیحمیهایگروپکمپن)
ها )دوکان مرک ،یشاروالیواع 

 بـوده-هرات واعـ  افغانستان 
 ررایعالمتزخواهدیم


دار  دفتـر خـدمات شامل یکه

تیریمدخدماتصادراتوواردات
(  35کسبوکارشـاملطبقـه

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
شرکتندهینماشمسالرحمندانش

هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره

کـهدریحقـوعویقیاشخاصحق
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز11مـدتینشرالخیاز
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار

مالکیـتهـایفکـریومرک ی
 .ندینمامراجعه

واع )جـادهتدیبورولمیتجارت)  
هرات8یمهریمهرسهیل مرک  ،

م بـوده واع  خواهـدیافغانستان 
 ررایعالمتز


 9طبقـه)یکهشاملانواعبطر 

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
شرکتندهینماشمسالرحمندانش

هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
دریوحقوعیقیاشخاصحق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز11مـدتینشرالخیاز
ـیعمـوماسـتیبهریکار تثب

مرک یومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه
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واع )جـادهتدیبورولمیتجارت)  
هـرات8یمهـرسهیل مرکـ  ،

م بـوده واع  خواهـدیافغانستان 
ررایعالمتز


تـاکه )موترریشامل  11طبقـه

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
شرکتندهینماالرحمندانششمس

هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
کـهدریحقـوعویقیاشخاصحق

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز11مـدتینشرالخیاز
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار

مرک یومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

واع )جـادهتدیبورولمیتجارت)  
هـرات8یمهـرسهیل مرکـ  ،

م بـوده واع  خواهـدیافغانستان 
 ررایعالمتز



شاملمبال  )لیکه  4موترطبقـه
صورتم ـگیاستفاده توسـطردی

شرکتندهینماشمسالرحمندانش
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره

کـهدریحقـوعویقیاشخاصحق
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز11مـدتینشرالخیاز
ـیعمـوماسـتیبهریکار تثب

مرک یومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

جـانینبیحاجیشرکتتجارت)
چنـدولل،ی واع )باغعاضتدیلم

واع بـوده مرک کابلافغانستان 
  ررایعالمتزخواهدیم
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 30طبقه)یکهشاملبرنجخوراک 
صورتم ـگیاستفاده توسـطردی

ـربیاهللمنبینج شـرکتسیئ
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره

کـهدریحقـوعویقیاشخاصحق
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز11مـدتینشرالخیاز
ـیعمـوماسـتیبهریکار تثب

مرک یومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

 واع تدیزادهلمینبدیامیمصطف)
رگـل،یوزیحـاجیسرای)مندو

واع  افغانستان  کابل کابل، مرک 
ررایعالمتزخواهدیبودهم


طبقـهکی،کتیشاملبسکوکه
توسطردیگی استفادهصورتم30)

نماینبنیرام شـرکتنـدهیزاده

هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
دریوحقوعیقیاشخاصحق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز11مـدتینشرالخیاز
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار

مرک یومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

 واع تدیزادهلمینبدیامیمصطف)
رگـل،یوزیحـاجیسرای)مندو

واع  افغانستان  کابل کابل، مرک 
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


یالکولریغیهایدنیشاملنوشکه

 استفاده31طبقه)یوآبخوراک
ـنیتوسطرامردیگیصورتم ینب
شرکتمتذکرهبهثبتندهیزادهنما

ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق
زمیحقوع در اعتراضداشتهنهیکه

م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
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اسـتیبـهریروزکار11مدت
تمرک یومالکیتهایثبیعموم

.ندینمافکریمراجعه
 واع تدیزادهلمیدنبیامیمصطف) 

رگـل،یوزیحـاجیسرای)مندو
واع  افغانستان  کابل کابل، مرک 

 ررایعالمتزخواهدیبودهم


ما   شامل ) یکه  4سوختطبقه

نیتوسطرامردیگیاستفادهصورتم
بهندهیزادهنماینب شرکتمتذکره

یقیثبتبرساند.هرگاهاشخاصحق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوع

م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز
استیبهریروزکار11مدتیال

ثبتمرک یومالکیتهاییعموم
.ندینمافکریمراجعه

 واع تدیزادهلمینبدیامیمصطف)
رگـل،یوزیحـاجیسرای)مندو

واع  افغانستان  کابل کابل، مرک 
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


،اتیکنسرباب،لبنکهشاملرب، 

طبقه) مربا  اسـتفاده19روغن،
ـنیتوسطرامردیگیصورتم ینب
شرکتمتذکرهبهثبتندهیزادهنما

ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق
زمیحقوع در اعتراضداشتهنهیکه

م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیبـهریروزکار11مدت
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

.ندینمافکریمراجعه
 واع تدیزادهلمینبدیامیمصطف)

رگـل،یوزیحـاجیسرای)مندو
واع  افغانستان  کابل کابل، مرک 

 ررایعالمتزخواهدیبودهم
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شاملبسکو  کتیکه طبقـهکی،
توسطردیگی استفادهصورتم30)

نماینبنیرام شـرکتنـدهیزاده
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره

کـهدریحقـوعویقیاشخاصحق
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز11مـدتینشرالخیاز
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار

مرک یومالکیـتهـایفکـری
.ندینمااجعهمر
لمیدنبیامیمصطف) واع تدیزاده  

رگـل،یوزیحـاجیسرای)مندو
واع  افغانستان  کابل کابل، مرک 

 ررایعالمتزخواهدیبودهم


طبقـهکی،کتیشاملبسکوکه
توسطردیگی استفادهصورتم30)

نماینبنیرام شـرکتنـدهیزاده
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره

دریوحقوعیقیاشخاصحق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز11مـدتینشرالخیاز
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار

مرک یومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

 واع تدیزادهلمیدنبیامیمصطف) 
رگـل،یوزیحـاجیسرای)مندو

واع  افغانستان  کابل کابل، مرک 
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


طبقـهکی،کتیکهشاملبسکو 
توسطردیگی استفادهصورتم30)

نماینبنیرام شـرکتنـدهیزاده
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره

دریوحقوعیقیاشخاصحق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز11مـدتینشرالخیاز
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار
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مرک یومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

مـوادیوبستهبنددیشرکتتول)
)خانهنمبر واع دیطلوعجدییغذا

سرک1078 تـا1، یمنی،پـروژه
افغانسـتان 4هی،ناح کابل ،مرک 

  ررایعالمتزخواهدیواع بودهم


یدنیونوشیآبمعدنکهدربخش 
گازریگازداروغیالکولریغیها
)دار طبقـه اسـتفاده31شامل  

م همـاردیگیصورت ونیتوسـط
شرکتمتذکرهبـهسیرئیعثمان

یقیثبتبرساند.هرگاهاشخاصحق
اعتراضداشتهنهیکهدرزمیحقوعو

م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیبـهریروزکار11مدت

تمرک یومالکیتهایثبیعموم
.ندینمافکریمراجعه

ـنمکآکهیفابر) نـدهیدارآنیودی
روشن واع )پروژها(،مرک بلخ

افغانستان واع بـوده(یم ارشر
 ررایعالمتزخواهدیم


نمکآکه طبقـهنیودیشامل دار
توسطردیگی استفادهصورتم30)

ملکسنائ عمر معاونیفضل زاده
شرکتمتذکرهبهثبـتبرسـاند.

اشخاصحق کهیحقوعویقیهرگاه
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته

11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
ـیعموماستیبهریروزکار تثب

مرک یومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

 واع تدیلعلپورلمیشرکتمولو)
داودابانی)خ ،17یسجسـتانابو
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افغانستان واع زرنج،روزیمرک نم
  ررایعالمتزخواهدیبودهم


گوشتکه گوشتمـاهشامل ی،

رب ،فالفـل، مربا گوشتمرغ،
،ویخوراکیتخممرغ،روغنها
لبنات کنسـروساسچ،محصوالت

ــت،کالبا(،برگرطبقه)گ  19وش
صورتم ـگیاستفاده توسـطردی

به معاونشرکتمتذکره عبدالغفار
یقیثبتبرساند.هرگاهاشخاصحق

اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوع
م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز

استیبهریروزکار11مدتیال
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

.ندینمافکریمراجعه
 واع تدیلعلپورلمیشرکتمولو)

ــانی)خ ــتاناب ــوداودسجس یاب

،زرنجروزی،مرک نم17یُسجستان
بـودهروزی،نم واعـ  افغانستان 
 ررایعالمتزخواهدیم


یشاملگوشت،گوشتمـاهکه

رب ،فالفـل، مربا گوشتمرغ،
،ویخوراکیتخممرغ،روغنها

لبن ،یمحصوالت کنسروساسچ،ات
ــت،کالبا(،برگرطبقه)گ  19وش

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
به معاونشرکتمتذکره عبدالغفار

یقیثبتبرساند.هرگاهاشخاصحق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوع

م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز
استیبهریروزکار11مدتیال

مرک یومالکیتهایتثبیعموم
.ندینمافکریمراجعه

 واع تدیلعلپورلمیشرکتمولو)
ــانی)خ ــتاناب ــوداودسجس یاب
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،زرنجروزی،مرک نم17یسجستان
بـودهروزی،نم واعـ  افغانستان 
 ررایعالمتزخواهدیم


ی،برنجخوراکیشاملشاملجاکه
ینیشرعسلنخود،ماشا،ی،لوبردآ

ی،ترشنمک،سرکهیباب،پودرپول
 اسـتفادهصـورت30بابطبقه)

معـاونردیگیم توسطعبـدالغفار
شرکتمتذکرهبهثبـتبرسـاند.

کهیوحقوعیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته

11مدتینشرالخیرازتاتوانندیم
ـیعموماستیبهریروزکار تثب

مرک یومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

،3 واع )خانهدیشرکتالپسلمت)
ـاکبرخان،ناحری،وز11سرک هی

،مرک کابلافغانستان واعـ 10
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


شـاملخـدماتاعالنـاتوکه

روابطعامـهغاتیوتبلنگیمارکت
م35طبقه) صورت استفاده ردیگی 

نمانیتوسطشر شـرکتندهیگل
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره

دریوحقوعیقیاشخاصحق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز11مـدتینشرالخیاز
ـیعمـوماسـتیبهریکار تثب

مرک یومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

 واع تدیلمیسب وارلیاحسانسه)
هراتی،مرک تجارتیمهرابانی)خ

گلبهارمرک هراتافغانستان واع 
 ررایعالمتزخواهدیبودهم
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بابازندهیکهدربخشموادشو
،یشامپو،صابونلبا(شـوئلیعب

یظرفشوئ ی،مایصابونجانشوئ
لبا(شوئ کننده،جرمدی،سفی،

دنـدانمی،کـری،روغنموریگ
( طبقه صـورت3شامل استفاده  

حفردیگیم بهـادرظیتوسط یاهلل
شرکت ثبـتمعاون بـه متذکره

ـیقبرساند.هرگاهاشخاصح ویق
زمیحقوع در اعتراضداشتهنهیکه

م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیبـهریروزکار11مدت
تمرک یومالکیتهایثبیعموم

.ندینمافکریمراجعه
ودرخواستنهادبیبهاسا(تصو

ساختمانینریانج توپـازریپامیو
هاناخو87418دارندهجوازنمبر

ینریانجتیحذفسکتورفعالازریتغ
ویکیوعالوهنمودنخدماتلوژست

پنجصده اربـههیسرماادیازد از
نمودهاسـتویافغانونیلیمکی

وخـدماتیاسمنهادبهساختمان

تغیپامیکیلوژست توپاز نمـودهریر
ـتغنی.اریاستتغ اسـتیدررری
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
محمدحنیفخرالدمحترم دریفرزند

خدماتسیمتشبثانفراد یتی)
افغانمرک تیتابع: نیاسکنمطم

ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل
سالیافغانپنجصده ار500000

1400تأسیس ـیخدماتس، یت
دارتیاسکناعالممجـازصـالح

دررامضاء عمـومیاستیخودش
فکری های ومالکیت مرک ی ثبت

.دیگردثبت
محترمهو:یماانییتجارتشرکت

انفرادنگینگفیف ـتابع:یتاجر تی
اصل هیسـرماکابل،یافغان،مرک 

پنجصــده ار500000ابتــدایی
شـکل1400تأسیسسالیافغان
ـفعال،یانفرادیحقوع عمـدهتی

دارتیصادراتوواردات،صـالح
دررخودامضاء یعمـوماستیش
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فکری های ومالکیت مرک ی ثبت
.دیگردثبت

فراهِشفاءبخـش:یتجارتشرکت
یابتـدائهیکابل،سرمایاصلمرک 

،یافغـانیکمیلیون1000000
حقوع1400تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ـوصادراتاعـالممجـاز، سیرئ
سل نصراهللمیمحمد تیمعاونفرزند

ــدالرح ــدعب ــدرتهللفرزن میع
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر
یمرک  فکری های ثبتومالکیت
 .دیگرد

لوژستشرکت خالـدیکیخدمات
ییابتـــداهی.ســـرماوادیـــه
(1000000  میلیون یافغانیک

اصل تأسـیسسـالکابلیمرک 
تیفعالدتیلمیشکلحقوع1400

شـرکترئیس یکی)لوژستیاصل
یدارامیفرزندکرینورقیمحمدشف

محترمتیبهمعاون34فیصدسهم

ــاحب ــدص ــدیمحمدخال فرزن
داراصاحب یگل فیصد33سهم

ینیاحمدامدیوسهمدارمحترمس
دارتیصالحفیصد33سهمیدارا

ومعاونشرکتسهمرئیسامضاء
ثبتیعموماستیدارشرکتدرر

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
.دیگرد

ـیاجمـلابراهمحترم فرزنـدیم
ـ یجـانمتشـبثانفــرادمیرح

لوژسـتی)ساختمان خدمات یکیو
افغان,مرکـ تیارشادمرشد تابع

ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل
 یپنجصده ارافغـان500000)

 یاصلتیفعال1400تأسیسسال
لوژستی)ساختمان خدمات  یکیو
تیصالح درامضاءدار خـودش

استیر مرکـ یعمـومی ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

تجارتشرکت  ی) دوستلغمـان
یک1000000)ییابتداهیسرما

1400تأسیسسالیافغان میلیون
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محترممحمدرئیسیتجارتتیفعال
دوسـتولـدمحمـدروزمیعد
معاونفیصد50 به محترمتیسهم
دوستمیدوستولدمحمدعدمیتم

ــد50یدارا ــالحفیص دارتیص
شرکتدررئیسامضاء معاون و

یثبـتمرکـ یعمـوماستیر
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

هیمبشر سرمادیولی)تجارتشرکت
میلیون1000000)ییابتدا یک  
یافغان تیفعال1400تأسیسسال
اجملرئیسیتجارت محمد محترم

عیومیع ظـاهر محمد ـولد یومی
محتـرمتیسهمبهمعاونفیصد80

ـولدگرانبداریجمالناصرب داری
دارتیسهمصالحفیصد10یدارا

ومعاونشـرکتدررئیسامضاء
یکـ ثبـتمریعمـوماستیر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
واسخراجمعـدنیتجارتشرکت

سـرمایهجاسـماسری ییابتـدا:
یافغـانمیلیونیک 1000000)

 حقوع1400تأسیسسال یشکل
اعـالم پروسسمعادن استخراجو

 ـرئیسمجاز فرزنـدریعبدالبص
حس دنیمحمد محمـدنیومعاون

تیصـالحنیزریولدحاجیبیحب
ومعاونشـرکترئیسامضاءدار
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
:مرکـ یصادقگازانرژشرکت

سـرمایاصل یابتـدائهیکابـل،
3000000 میلیون یافغـانسه

حقوع،1400تأسیسسال یشکل
اسـتخراجوتیفعالتد،یلم عمده
گـاز، یتوزگازو ی،توزسسوپر
محمدصادقفرزندعاسمعلسیرئ

اسمنهیامتیمعاون لیعابنتمحمد
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

 .دیگرد
فرزنـدیدریمحترممحمدحسنح

)محمدیمحمدمتشبثانفراددیع
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افغان,مرک تی تابعیدریحسنح
ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل

یافغانپنجصــده ار 500000)
 یاصلتیفعال1400تأسیسسال
دارتیاعالممجاز صالحی)تجارت
دررامضاء عمـومیاستیخودش

فکری های ومالکیت مرک ی ثبت
.دیگردثبت

همدردیوبارچاالنیتیتران شرکت
کابـلیمرک اصـل:نرگسولل

یـک1000000ییابتداهیسرما
1400تأسیسسالیافغانمیلیون

عمـدهتیفعالتدیلمیشکلحقوع
سیئرباشد،یمیوبارچاالنیتیتران 
مجدیس فرزنـد ـالرحمن ودی خان

 گل معـاونصدام فرزندسـردار
اسـتیدارشرکتدررتیصالح
ثبتمرک یومالکیتهایعمومی

.دیگردفکریثبت
شـرکتیروزصداعت :افغـان
یک 1000000)یابتدائهیسرما

تأســیسســالیافغــانمیلیــون

حقوع1400 تیفعالتدیلمیشکل
یمرادخاناچکـ رئیسیتجارت

عبدالروفومعاوننوابیولدحاج
ولـدعمـرانخـانیخاناچک 

ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

.دیگرد
 یسوداگرسنیدیمیقیاوصدمحمد

مرک اصل سرمایشرکت: هیکابل،
میلیـون1000000یابتدائ یک
،شکل1400تأسیسسال،یافغان
عمدهوارداتتیفعالتد،یلمیحقوع

ـوصادراتاعـالممجـاز، سیرئ
ابدللفرزنـدعبدالصـمدداهللیعب

ــمعاون ــدتی ــاناهللفرزن احس
صـالح امضـاءدارتیعبدالصمد

دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون
ثبتمرک یومالکیتهاییمومع

 .دیگردفکریثبت
افغانستان:محترموانیانیدیتجارت
ل انفرادیهویدو تی،تابعیتاجر

هیکابل،سـرمایافغان،مرک اصـل
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پنجصــده ار500000ابتــدایی
شـکل1400تأسیسسالیافغان
ـفعال،یانفرادیحقوع عمـدهتی

واردات، دارتیصالحصادراتو
یعموماستیرشدرخودءامضاء

فکریثبتمرک یومالکیتهای
.دیگردثبت

ـیتجارتشرکت الرحم ناذاهـد
1000000ییابتداهیسرمای:چکر

 اصـلیافغانیکمیلیون یمرکـ 
 سال شـکل1400تأسیسکابل.

ی)تجارتیاصلتیفعالدتیلمیحقوع
 مجاز  ذاهـدرئیساعالم شرکت

فرزندفضلالرحمنینچکراالرحم
ـبهمعاونفیصد50سهمیدارا تی

فرزنـدیاهللواحـدظیمحترمحف
فیصد50سهمیدارا(یشرحمدم

ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
.دیگرد

عرفـانیکیخدماتلوژستشرکت
ییابتــدا:ســرمایهعمــران

یافغـانیکمیلیون 1000000)
 حقوع1400تأسیسسال یشکل

رئیساعالممجازیکیخدماتلوژست
ــدیضــیمحمــداســحقف فرزن

موس فیمحمد عرفان یضیومعاون
دارتیولدمحمداسـحققصـالح

شرکتدررئیسامضاء معاون و
مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
.دیگرد

ااتیخصوص فرزندملینهاد: خان
انفراد متشبث خان اسـم:یجان

لوژست خدمات رضـوانیکینهاد:
اصلافغان،تیتابع،یدریح یمرک 

500000ابتـداییهیسرماکابل،
تأسـیسسـالیافغانپنجصده ار

1400 حقوع، ،یانفـرادیشکل
دارتیصالح،یعمدهتجارتتیفعال

خود دررامضاء یعمـوماستیش
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فکری های ومالکیت مرک ی ثبت
.دیگردثبت
فرزنـدیوسـفییمحمدعلمحترم
 انفـرادونسیمحمد .یمتشـبث

اصلتیتابع مرک  کابـلیافغان,
ــرما ــداهیس  500000)ییابت

تأسـیسسـالیافغانپنجصده ار
اعالمی)تجارتیاصلتیفعال1400

خودشامضاءدارتیمجاز صالح
ثبـتمرکـ یعمومیاستیردر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
شـرکتیشرکابیاسا(تصوبه

ـخمیابراهیساختمان ـیرحلی :یم
ــر ــوازنمبـ ــدهجـ دارنـ

D-25403لیذراتیخواهانتغ
اند:محترمعبدالجل ولـدلیشده

ــدالرح ــیسمیعب شــرکتازرئ
رافیصد80شیسهمخوفیصد80
اهللولـدعبـداهللمعـاوندیبهعب

نامبردهدهیشرکتبفروشرسان که
ـگردنییتعدیجدرئیسثیبح دهی
ـیعبلرئیسلیوعبدالجلتاس اب

معاونثیسهمبهحفیصد10حفظ
ـگردنیتعدیجد .کـهاسـتدهی
ثبتیعموماستیفوقدررراتیتغ

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
.دیگرد
شرکت:یشرکابیاسا(تصوبه
تاجررافغانیالرحمنفرزندمبیحب

بهاسا(مکتـوبنمبـر:یانفراد
ــور 11111 17/9/1400م

و17188دارنــدهجــوازنمبــر
هیصیتشخ 9000711848نمبر

الرحمنبیمحترمحباستیتحتر
 جـوازشـهیخواهانلغو)ترکپ

اندکـهدردهیگردشیخویتجارت
دهاستیر جواز ثبتلغویثبتو

.دیگرد
ودرخواسـتبیبهاسا(تصـو 

رئـیسنهادمشتاقاحمـدرئیس
 نمبـر جواز دارنده 11719نهاد

ازد خوادیخوهان نهاد در شیاسم
منتظربرادراننمودهیبهاسمتجارت

یعمـوماستیدررریتغنیاست.ا
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فکری های ومالکیت مرک ی ثبت
.دیگردثبت

خانیسرایتجارتشرکت :احمد
اصل سرمایمرک  ییابتداهیکابل،

یافغـانیکمیلیون1000000
 حقوع1397تأسیسسال یشکل

ـفعالتدیلم وارداتوتی عمـده
یسرارئیسصادراتاعالممجاز،

گـلویاحمدخانفرزندمالخاد
فرزنـدتیمعاون مهمنـد خالـد
تیصالحریشگالب امضـاءدار
اسـتیومعاونشرکتدرررئیس

ثبتمرک یومالکیتهایعمومی
.دیگردفکریثبت

ودرخواسـتبیبهاسا(تصـو 
نمبردارنـدهجـواز:نورحسـن

تغ13147 ـخواهان ازآری در(
یاهللبهسهراهبیحبیسرایمندو

نمودهریتغیمن لشخصنیعالوالد
ر ثبـتیعمـوماستیاست.در

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
 .استدهیگرد

شرکتویشرکابیبهاسا(تصو
 به نظر )شمکتوب  11183ماره
 هیمالریاست19/9/1400مور 
کوچکشرکت)شرکتدهند گان
جاهد دارندهنمبـرحانیریتجارت
نمبـرتشخیصیهو58454جواز

تغ9007443578 راتیخواهان
است.آدر(شرکتازدهیگردلیذ

ساحهکارتهپروانجهانب نسسنتر
بـرهیچهاراهبنیبهدومبهیبهناح

ناحیک پشته تغهیوکلوله ریچهارم
استیدررلیذراتینمودهاستتغ

یهاتیومالکیثبتمرک یعموم
.دیثبتگردیفکر

شـرکتیشرکابیتصواسا(هب
لوژست ـملیایکیخدمات :یموس

 نمبـر جـواز 711841دارنده
تغ کهلیذراتییخواهان اند. شده
ــرملط ــمحت ــد(ی ــرحمنول ال

شـرکتازرئـیسالرحمنبیحب
فیصد5شیسهمخوفیصد50جمله

ولداریالرحمنمانینرابهمحترمامآ
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شرکتدیالرحمنمعاونجدبیحب
م ـواگذار داردی محتـرم.همچنان

حب الرحمنیع  الـرحمنبیولد
معاون از شرکت شرکتتیمعاون

 استعفاء جمله از سهمفیصد50و
ـفیصد5شیخو نیانرابهمحترمام

حباریالرحمنما الـرحمنبیولد
.داردیشرکتواگذارمدیمعاونجد

سهمبـهفیصد45وخودباحفظ
یسهمداردرشـرکتبـاعثیح
تغماندیم که استیفوقدررراتیی.

ثبتمرک یومالکیتهاییعموم
 .دیگردفکریثبت

ـتوکـوتوللوځنیدویثمرعل یدی
مرک  سرمایاصلشرکت: هیکابل،

میلیـون1000000یابتدائ یک
،شکل1400تأسیسسال،یافغان
عمدهوارداتتیفعالتد،یلمیحقوع

ــاز،رئ ــالممج سیوصــادراتاع
ـ ،اکبـریحکمتاهللفرزنـدعل

ـاهللفرزندگلع قیشفتیمعاون  ی
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

 .دیگرد
استخراجمعادنی)تجارتشرکت و

ـمنا(یال ییابتـداهیسـرما: بی
یکمیلیون1000000) یافغان 

یتجارتتیفعال1400تأسیسسال
محتـرمرئیسواستخراجمعادن

فیصد50مومندولدعبدالغفورریبه
معاون محتـرمرو اهللتیسهمبه

الـدنیام خـانم یدارانیولـد
تیصـالحفیصد50 امضـاءدار

اسـتیرمعاونشرکتدررئیسو
ومالکیتهاییثبتمرک یعموم

.دیگردفکریثبت
حنظلـهیکیخدماتلوژستشرکت
هیکابل،سرمایاصل:مرک اریاحمد
میلیـون1000000یابتدائ یک
،شکل1400تأسیسسال،یافغان
عمدهخدماتتیفعالتد،یلمیحقوع
اهللفرزنـدمیحکسیرئ،یکیلوژست

ـمعاون،اهللبینق  یعبدالسـمتی
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دارتیفرزندعبدالهاشـمصـالح
ومعاونشـرکتدرسیرئامضاء

مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

ویکیخــدماتلوژســتشــرکت
:مرک یضیفبیاحمدادیساختمان

سـرمایاصل یابتـدائهیکابـل،
،یافغـانیکمیلیون1000000

حقوع1400تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ـوصادراتاعـالممجـاز، سیرئ
نـذ ،عامحمـدآفرزنـدریمحمد

محمدصادقفرزندگـلتیمعاون
ـامضاءدارتیصالحدیسع سیرئ

یعمـوماستیومعاونشرکتدرر
فکری های ومالکیت مرک ی ثبت

 .دیگردثبت
ویســاختمان،یتجــارتشــرکت
ـالیکیلوژستخدمات :زاهـدا(ی

اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرک 
یافغـانیکمیلیون1000000

 حقوع1400تأسیسسال یشکل

ـفعالتدیلم تجـارتتی ،یعمـده
لوژسـتویساختمان یکیخـدمات

فرزنـدرئـیسباشد،یم اهلل رو 
اهللفرزنـددیحمدیاهللوسظیحف
دارتیاهللمعاونصالحبیحبدیس

ثبـتعمـومیاستیشرکتدرر
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

.دیگرد
ــ ــاجاتیخصوص ــاد:ح ینه

یالرحمنعادلفرزندحـاجلیخل
اسـم:یعبدلجانمتشبثانفراد

الرحمنعادلدپـاپرلینهاد:)خل
افغان،مرک تیتابع(کهیفابریدیتول

ــل ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت
سالیافغانپنجصده ار500000
یشــکلحقــوع،1400تأســیس

پاپور،دیعمدهتولتیفعال،یانفراد
شخــودامضــاءدارتیصــالح

ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

استخراجوپروسسمعادنشرکت
:شـرکتیباللحامـداحمـدز



 جريده يرسم
 

41
 

 

 

 

 

 

18/7/1443 

 

( 1415) نمبرسېپرلهپ  

یک 1000000)ییابتداسرمایه
یافغانمیلیون 1400تأسیسسال

استخراجوپروسـسیشکلحقوع
ــاز ــالممج ــادناع ــیسمع رئ

ولـدعبـدالغفوریاحمـدزبالل
احمـدز حامـد ولـدیومعاون

امضـاءدارتیعبدالغفورصـالح
استیومعاونشرکتدرررئیس
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
ـبه یاسا(درخواستمحترمدول
سـتینهادوچـکلسیرئیهو

انیدیاسمشرکتازتجارتیابتدائ
دوتـاالیافغانستانبهتجارتاوانی
گردوانیانید ـاصال اسـم .دی

ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

شـهریساختمانشرکت اسـتناد
میلیون 1000000)ییابتدا یک
شـکل1400تأسیسسالیافغان
رئیساعالممجازیساختمانیحقوع
فرزنـدعبـدالوهابیاهللربقیعب

نیولدمحمدکملیسهریومعاونبه
ورئیسامضاءدارتیصالحلیسه

یعمـوماستیمعاونشرکتدرر
فکری های ومالکیت مرک ی ثبت

.دیگردثبت
بنیوسرکسازیساختمانشرکت

ییابتـــدا:حســـنزرغـــون
یافغـانیکمیلیون 1000000)

 حقوع1400تأسیسسال یشکل
یساختمان مجـاز رئـیساعـالم

ز احمد حسـنیظاهرخان فرزند
عب ومعاون ولدیاحمدزداهللیخان

صالح خان تیحسن امضـاءدار
استیومعاونشرکتدرررئیس
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
فهنصر یمرک اصـل:تدیلممیاهلل

سرما 1000000یابتدائهیکابل،
تأسـیسسال،یافغانیکمیلیون

تــد،یلمیشـکلحقـوع،1383
وارداتوصـادراتتیفعال عمده

نصـراهللفرزنـدسیاعالممجاز،رئ
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گلمحمدفرزندتیمعاون،دادیخدا
سیرئامضاءدارتیشاهصالحمحمد

یعمـوماستیومعاونشرکتدرر
فکری های ومالکیت مرک ی ثبت

 .دیگردثبت
اماناهللفرزنـداتیخصوص نهاد:

اسـم:یاهللمتشبثانفـرادمیرح
لوژست خدمات مارلـلیکینهاد:)

اصلافغان،تیتابع(ینیحس یمرک 
500000ابتـداییهیکابل،سرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصده ار

1400 حقوع، ،یانفـرادیشکل
،یکیعمدهخدماتلوژسـتتیفعال

تیصالح درخـودامضاءدار ش
مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
شرکت:یشرکابیبهاسا(تصو 

مکتوب عرار  11418)نمبـرو
 هیمالاستیر11/8/1400مور 
شرکتسـتتدهند گانکوچک

پطرول نمبرمیکارپس جواز دارنده
نمبــرتشخیصــیهو19541

تغ9000803085 راتیخواهان
ولـدلیاندمحترمجمدهیگردلیذ
ـبیبح شـرکتازسیالرحمنرئ
صدیف50ومجموعاستعفاءاستیر

بـاالشیسهمخـو محتـرمیرا
نوررینص فقیاحمد احمـدریولد

ـکهنامبردهبحدهیبفروشرسان ثی
تعدیجدسیرئ .دیگردنییشرکت

یعمـوماستیدررراتیتغنیکها
فکری های ومالکیت مرک ی ثبت

.دیگردثبت
شـرکتیشرکابیاسا(تصوبه
ارلـلیالکولریمشروباتغدیتول

تیازساحهوالهیراحصایخواهانتغ
نمودهاست.درریکابلبهپروانتغ

مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت
ثبت فکری های دهیگردومالکیت

 .است
شـرکتیشرکابیاسا(تصوبه

:پیسونسیالیریکیخدماتلوژست
خواهان51741دارندهجوازنمبر

محتـرملیذراتییتغ که اند شده
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رئیزیولنیفرد سیولدجانآغا
ر استعفاءشرکتاستیشرکتاز

رابهمحترمشیسهمخوفیصد50و
معاونبرحالشـرکتریمحمدزه
شکلریی.همچنانتغداردیمواگذار
شـرکتازشـراکتبـهیعحقو

اسـتریتغیانفراد کـهنموده .
ثبتیعموماستیفوقدررراتیتغ

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
.دیگرد

اسا(تصو  :شرکایشرکتبیبه
مکتـوب عرار کوچـکنمبـرو

(11447 مور   14/8/1400
شـرکتدهنـدهیمالاستیر گان

بارچاالنیتیتران  ستتکارپسیو
 نمبـر جـواز و75537دارنده

تشخیصیه 901318178نمبـر
تغ انـددهیگردلیذراتیخواهان
جم جبلیمحترم الـرحمنبیولد

واستعفاءاستیشرکتازرسیرئ
خوصدیف50مجموع راشیسهم

ولدیاحمدنورریمحترمنصیباال

کـهدهیاحمـدبفروشرسـانریفق
بح شرکتدیجدسیرئثینامبرده

ـ.کهادیگردنیتع ـتغنی درراتی
مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
عرارمکتوب (  19059شـماره
تیریمـد 9/9/11400مور )

یدیوتوریدیتولاتتأسیسیعموم
،یامورفارمســیعمــوماســتیر

ـشروقحمیشرکتتجارت اهللدی
وصـادارتتدبرعالوهیلم واردات

ا مجازخواهان هیدادویجادتوریاعالم
اندکهدردهیگردیوسامانآالتطب

یثبـتمرکـ یعمـوماستیر
.دیثبتگردیفکرتیومالک

ـبیوتصوضهیاسا(عربه سیرئ
فرزندیبرهانمینهادمحترمعبدالرح

دارنـدهجـوازنمبـرلیعبدالجل
ــر1834 ــیهونمبـ تشخیصـ

ــوان9013911508 ــایعن نی
یخواهانلغوجوازتجـارتاستیر

اند.جوازشـاندردهیگردشیخو
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ویثبـتمرکـ یعموماستیر
 .دیلغوثبتگردیفکریهاتیمالک

تولیتجارتشرکت ـو روغـندی
:مرک راحسا(یکنجالهوصابونتغ

سـرمایاصل یابتـدائهیکابـل،
،یافغـانیلیونیکم1000000

حقوع1400تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

روغـندیوصادراتاعالممجازتول
ـنقسیکنجارهوصابون،رئ اهللبی

تیمعاونیاحمدزنیمعیفرزندحاج
حـاج فرزند ـیعصمتاهلل نیمع

ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح
درر ثبـتیعمـوماستیشرکت

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
 .دیگرد

ریواستخراجسـای)تجارتشرکت
ان هیسـرما: یاصـولرځمعادن

میلیون1000000)ییابتدا یک  
یافغان تیفعال1400تأسیسسال
یتجارت طاهررئیس محمد محترم

ز یاحمد گل اده فیصـد34ولد

معاون به عبدالواحدتیسهم محترم
یولدرحمـتگـلدارایعمرز
ــد33 ــرمفیص ــهمدارمحت س

محراب عبدالقدیعبدالرحمن ریولد
دارتیسهمصالحفیصد33یاراد

شرکتدررئیسامضاء معاون و
یثبـتمرکـ یعمـوماستیر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
روشانونسیمحمدیتجارتشرکت
میلیون 1000000)ییابتدا یک
شـکل1400تأسیسسالیافغان
صادراتوارداتاعالممجازیحقوع
میولدمحمدنعونسیمحمدرئیس

ـدعمرانیومعاونس دغفرانیولدس
ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

.دیگرد
ـنذراهللفرزنـدعنامحترم اهللتی

ی)خدماتمشورتیمتشبثانفراد
تابعتیعناهیرعیلیتحص افغانتی 

اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرک 
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سالیافغانپنجصده ار500000
مشـورت1400تأسیس یخدمات

صالح مجاز تیاعالم امضـاءدار
درر مرکـ یاستیخودش ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
یوخدماتمشورتیتجارتشرکت
عتیلیتحص مرک اصـلدیمومن ی:

سرما 1000000یابتدائهیکابل،
تأسـیسسال،یافغانیکمیلیون

تــد،یلمیشـکلحقـوع،1400
وارداتوصـادراتتیفعال عمده

عبدالمومنفرزندسیرئاعالممجاز،
ـمعاون،عبدالناصر عبدالناصـرتی

دارتیصـالحوس(یفرزندمحمد
ومعاونشـرکتدرسیرئامضاء

عمـومیر مرکـ ییاست ثبـت
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

اهللدی:وحینهادانفراداتیخصوص
ـولدعنایسلطان اهللمتشـبثتی
سیسدینهاد)تجارتاسم:یانفراد
یافغان،مرک اصـلتیتابع( سلطان

500000ابتـداییهیکابل،سرما

تأسـیسسـالیافغانپنجصده ار
حقـوع1400 ،یانفـرادیشکل

امضاءدارتیصالحیتجارتتیفعال
دررخود ثبـتیعمـوماستیش

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
.دیگرد
شرکت: یودانی یع دیرشراشد
یابتـدائهیکابل،سرمایاصلمرک 

،یافغـانیکمیلیون1000000
حقوع1400تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ـوصادراتاعـالممجـاز، سیرئ
تیمعاون یفرزندعبدالع دیعبدالرش
ــدالع احمد ــدعب ــدفرزن  یراش
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

 .دیگرد
ــ ــاجرانفراداتیخصوصـ یتـ

ـتابع:غالمرسولفرزندآص( تی
شهرکابل،سال:یافغان,مرک اصل

ییابتـداهیسـرما1400تأسیس
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ــده ار500000 یافغانپنجصـ
داراتیفعال شـخد یمعـارف،

درادارهخـودشامضاءتیصالح
.استدهیبهثبترسیثبتمرک 

جانفرزندمحمدعمرلیوکمحترم
ی)خدماتپولیخانمتشبثانفراد

تابعلیوک افغـانتیجانوردک 
اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرک 
سالیافغانپنجصده ار500000

پول1400تأسیس اعالمیخدمات
صالح تیمجاز خودشامضاءدار

ثبـتمرکـ یعمومیاستیدرر
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

محمدرضایتاجرانفراداتیخصوص
ـیمراد ـتابع:یولدمحبعل تی

سال:شهرکابلی،افغان,مرک اصل
ییابتـداهیسـرما1400تأسیس

ــده ار500000 ــانپنجص یافغ
شـخد،یلیتحصیمشوتتیفعال
امضاءتیصالحیدارا درخودش

ـیادارهثبتمرک  دهیبهثبترس
.است

اسا(تصو  شرکتییشرکابیبه
 دارندهجوازنمبر:بلورافغانستان

D-40487 ازبلورریهانتغاخو
تغ افغانستان بولورو به ریافغانستان

است رریتغنی.انموده اسـتیدر
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
شـرکتییشرکابیتصواسا(هب

جوازدتیوردکلمیعبداله دارنده
 لیوکاستیتحتر31381نمبر

معاون به و ـتیخان خـانمیحک
)لغـو جـوازشهیخواهانترکپ

شـدهانـد.کـهشیخویتجارت
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت
شرکایبیوتصوضهیاسا(عربه

:یالنیباللجیکارتنسازشرکت
یعنوان55908دارندهجوازنمبر

تغاستیرنیا ـذراتیخواهان لی
خانفرزندبریشدهاند.کهمحترمخ

نهـادازجملـهسیعبداهللجانرئ
حفظباشیسهمخوفیصد100 با
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.ماندیمسیسهمرئفیصد87حفظ
سهمرابهمحترمفیصد33ماندهیباع

دارندهتذکرهیفرزندشاهولاجمل
 که378984نمبر نموده واگذار

بح ـتعدیمعاونجدثینامبرده نیی
تغگرددیم و ازیشکلحقـوعری.

ـبهشراکتنیانفراد صـورت ی
استیدررراتیتغنی.اگرفتهاست

یهاتیومالکیثبتمرک یعموم
.دیثبتگردیفکر
ودرخواسـتبیاسا(تصـوبه

 دارنـده:نهادرئیسمحمدطاهر
راتیخواهانتغ58199جوازنمبر

محمدطاهراند:محترمدهیگردلیذ
شرکتاستیازرقیولدمحمدصد

شیسهمخوفیصد100واستعفاء
ضفیصد30 به خانولدروزایرا

شرکتبهفروشدیخانمعاونجد
ازشراکتیوشکلحقوعرساندیم

ـریتغیبهانفراد هیدهوسـرماونم
500000شـــــــرکتاز

 1000000افغانیبه)پنجصده ار

نمـودهشیاف ایافغانیکمیلیون
اسـتیفوقدررراتیاست.کهتغ

ثبتمرک یومالکیتهاییعموم
.دیگردفکریثبت

ــه ــرکاوبیاســا(تصــوب ش
حس اهللبیدرخواست نهادرئیس

 جوازنمبر خواهان59877دارنده
محتـرمدهیگردلیذراتیتغ اند:
استیاهللولدغالمرسولازربیحب

شیسهمخـوفیصد100شرکت
بهزلمفیصد50 ـولـدنیرا کی

شرکتبهفروشدیمعاونجدمحمد
یازانفرادیوشکلحقوعرساندیم

نمودهاسـتکـهریبهشراکتتغ
ثبتیعموماستیفوقدررراتیتغ

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
.دیگرد
)عرار شـماره  18980مکتوب

ــور  ــتیر7/10/1400م اس
ملیویاجرائ وهیادومیتنظیاداره

یشرکتتجـارتیمحصوالتصح
دارندهجـوازیعصمتصافاسری
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محترماستیتحتر77371نمبر
 معاونیصافاسریمحمد به ـو تی

حکمتاهللفرد عالوهنیمحترم بر
وارداتوصادراتاعـالممجـاز

وسامانهیادودیتورجادیخواهانا
استیاند.کهدردهیگردیالتطبآ

ثبتمرک یومالکیتهاییعموم
.دیگردفکریثبت

ریواستخراجسـایتجارتشرکت
عد حما( مرک اصـللیمعادن ی:

سرما 1000000یابتدائهیکابل،
،1400،سـالیافغانیکمیلیون
عمـدهتیفعالتد،یلمیشکلحقوع

استخراجسایتجارت معـادن،ریو
ـریشسیرئ عاآریمحمدفرزنـدش

لیعـدنیالعابـدنیرزیمتیمعاون
دارتیصالحنیالدنیعریفرزندم
شـرکتدرونومعاسیرئامضاء

مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

مسعودضیفمحترم فرزند الرحمن
وی)ساختمانیخانمتشبثانفراد

افغان,تی تابعیعقوبیمسلمیتجارت
اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرک 

یافغان500000) سال تأسـیس 
اعالمی)تجارتیاصلتیفعال1400

دارتی صـالحیمجازوساختمان
دررامضاء عمـومیاستیخودش

فکری های ومالکیت مرک ی ثبت
.دیگردثبت

لیمحمـداسـماعیشرکتتجارت
ییابتـداهیسـرما:سـولریمیحل
یافغـانونیملکی 1000000)

تأسـیسکابل.سـالیمرک اصل
تیفعالدیلمتیشکلحقوع1400

شـرکترئـیسی)تجـارتیاصل
ـیحللیمحمداسـماع فرزنـدیم

ــدالودودمال ــهمیداراعبـ سـ
50 معاونفیصد ـبه محتـرمتی

ــمط ــداخ ی ــدلیاهللگ فرزن
فیصد50سهمیعبدالودوددارامال

ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح
در مرکـ یاستیرشرکت ثبت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
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شرکایشـرکتبیاسا(تصوبه
زاعوتی به:تدیلمیمعشوقهاشم

مور 11118اسا(مکتوبنمبر
دارندهجوازنمبـر11/8/1400

نمبـــرتشخیصـــیهو13188
ر7001051014 اسـتیتحت

 معاوناعوتیمحترم محتـرمتیو
)تـرک لغـو محمدهاشمخواهان

دهیگردشیخوی جوازتجارتشهیپ
ثبـتوعمومیاستیاندکهدرر

.دیلغوثبتگردیدهجواز
شرکایشـرکتبیاسا(تصوبه

اسا(مکتوببه:دیلمتنینودهیپوش
ــر ــور 11111نمبــ مــ

دارندهجوازنمبـر11/8/1400
نمبـــرتشخیصـــیهو13988

ر7004097015 اسـتیتحت
محتـرمتیمحترممعشوقومعاون

)تـرکقیمحمدشف لغـو خواهان
دهیگردشیخوی جوازتجارتشهیپ

ثبـتوعمومیاستیاندکهدرر
.دیگردثبتلغویجوازده

شرکایبیوتصوضهیاسا(عربه
ـیوبارچاالنیتیتران شرکت نیب
دارنـده:تدیلمینورولخیشیالملل

 نمبر 151جواز نمبر تشخیصیهو
معشوق1039181015 محترم

لعلجـانمعـاونوسیرئ محترم
خواهانلغوجوازاستیرنیایعنوان
اند.جـوازدهیگردشیخویتجارت

یثبتمرک یعموماستیشاندرر
لغـوثبـتیفکریهاتیومالک
.دیگرد

معـادنوریشرکتاستخراجسـا
ی:مرک اصـلی یفوالدع یتجارت

یابتـــدائهیکابـــل،ســـرما
،یافغانیکمیلیون 1000000)

حقوع،1400تأسیسسال یشکل
عمدهاستخراجمعادنتیفعالتد،یلم

وارداتوصادراتاعـالممجـاز،
فرزندخالمحمدلیمحمدسهسیرئ

ـمعاون فرزنــدنیالــد(یســتی
بهاوالد امضاءدارتیصالحنیغالم

دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون
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ثبتمرک یومالکیتهاییعموم
 .دیگردفکریثبت

یاویکیکیولوژستیتجارتشرکت
اصل:افغان سـرمایمرک  هیکابل
میلیـون1000000ییابتدا یک
شـکل1400تأسیسسالیافغان
ویعمدهتجارتتیفعالتدیلمیحقوع

ــت ــد،یمیکیلوژس ــیسباش رئ
 محمدفرزنـدمحمـداهللوضیف

Aqaab faleh Hassan 
Samrah Alqahtani 
ــپورت ــدهپاســـ دارنـــ

معــاون H9Y151590نمبــر
اسـتیدارشرکتدررتیحصال

فکری های ومالکیت مرک ی ثبت
.دیگردثبت

ـعببیشـعیتجارتشرکت :یدی
سرمایمرک اصل یابتـدائهیکابل،

،یافغـانیکمیلیون1000000
حقوع1400تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ـوصادراتاعـالممجـاز، سیرئ

حاج فرزند اهلل ـعبیرحمت داهللی
فرزندعبریآمتیمعاون ـحم ه داهللی
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

 .دیگرد
شاهدمنصور:مرک یتجارتشرکت

سـرمایاصل یابتـدائهیکابـل،
،یافغـانیکمیلیون1000000

حقوع1400تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ــاز،رئ ــالممج سیوصــادراتاع
ــم ــد یس ــدعبدالق ،ریاهللفرزن
عبدالرحمنفرزندمحمـدتیمعاون
ـامضاءدارتیصالحمیرح سیرئ

یعمـوماستیومعاونشرکتدرر
فکری های ومالکیت مرک ی ثبت

 .دیگردثبت
نهاد:محمـدعـارفاتیخصوص
یمتشبثانفرادنیالدرابیفرزندش

محمـدعـارفینهاد:)تجارتاسم
مرکـ افغـان،تیتابع(یلیدخیس
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ــل ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت
سالیافغانپنجصده ار500000
ــوع1400تأســیس یشــکلحق

تجـارتتیفعال،یانفراد ،یعمده
تیصالح درخـودامضاءدار ش

مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

فرزنـداتیخصوص احسان نهاد:
:یمتشبثانفرادنیمحمدحس

تنظاسم خدمات طوفانیفینهاد:)
یافغـان،مرک اصـلتیتابع(یالل

500000ابتـداییهیسرماکابل،
تأسـیسسـالیافغانپنجصده ار

1400 حقوع، ،یانفـرادیشکل
تجارتتیفعال دارتی،صالحیعمده

دررخودامضاء یعمـوماستیش
فکری های ومالکیت مرک ی ثبت

.دیگردثبت
محمدشـفدیجاومحترم قیفرزند

یکیخدماتلوژست)یمتشبثانفراد
افغـانتیتابع:الهاموطندوست 

اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرک 

سالیپنجصده ارافغان500000
لوژست1400تأسیس یکیخدمات

صالح مجاز تیاعالم امضـاءدار
درر استیخودش ثبـتعمـومی

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
.دیگرد

هوسـایکیخدماتلوژستشرکت
ییابتـــداســـرمایه:ونړتـــ

یافغـانیکمیلیون 1000000)
 حقوع1400تأسیسسال یشکل

رئیساعالممجازیکیخدماتلوژست
نیفرزنـدعمرالـدیهارونرخشان

ــد ــامول ــدهش ــاونمحم ومع
صالح تیمحمداحسان امضاءدار

اسـتیمعاونشرکتدررورئیس
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
ــ ــراداتیخصوص ــادانف :ینه

جوادولدمحمدعاسممیابراهظیحف
ی)تجارتنهاداسم:یمتشبثانفراد

 یواستخراجمعادنخوشحالاحمد
اصـلافغـان،تیتابع( یمرکـ 
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500000ابتـداییهیکابل،سرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصده ار

1400 حقوع، ،یانفـرادیشکل
واستخراجمعـادنیتجارتتیفعال

تیصالح درخـودامضاءدار ش
مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
توریتجارتشرکت نفتدیو یمواد

حب مرک اصلبیعاصم کابـل،ی:
ــرما ــدائهیس 1000000یابت

 تأسـیسسـال،یافغاندومیلیون
تیفعالتد،یلمی،شکلحقوع1400

عمدهوارداتوصادراتاعالممجاز
ـ،یموادنفتدیوتور محمـدسیرئ
مولـودیسع ،یعبـدالحیفرزند

محمددیاهللمحمدفرزندستیمعاون
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

 .دیگرد
عبدالهادمحترم فرزند یعدرتاهلل

یکی)خدماتلوژستیمتشبثانفراد

مرک تیتابع:پوپل میابراه افغان,
ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل

یافغـانپنجصده ار 500000)
 یاصلتیفعال1400تأسیسسال

لوژست صالحیکی)خدمات دارتی 
دررامضاء عمـومیاستیخودش

فکری های ومالکیت مرک ی ثبت
.دیگردثبت

اسا(تصو  شرکتیشرکابیبه
خواهان:تدیلمیحسنروزیتجارت

ــتغ ــدوآری ــرایدر(ازمن یس
بهسرکبیحبدیس اهللمن لدوم

نمودهاست.درریتغدیدومشاهشه
مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت

ثبت فکری های دهیگردومالکیت
 .است
ـوتولی)شرکتساختمانتشبث دی

جهان دارندهاویدجیموادساختمان
کییط (D-23164) جوازنمبر
عر تصوضهیعطعه نیایعنوانبیو

تغاستیر شدهلیاتذریخواهان
ولـدقیکهمحترم)محمدشف:اند
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ـمیابراهمحمد تشـبثازسی رئ
سـهمفیصد50واستعفاءاستیر

ولـدبهمحترم)بسماهللراشیخو
نمبـر تـذکره دارنـده نصراهلل 

94111-0301-94111
بح نامبرده که نموده ـواگذار ثی

.وهمچنانگرددیمنییتعدیجدسیرئ
نج محمد معاونشرکتبیمحترم

دارا مفیصد50)یکه سهم باشدی 
سمتمعاون استعفاءشرکتتیاز

رابـهشی سهمخـوفیصد50و)
ـمدیمحترماحساناهللولدس رانی
ــذکره ــدهتـ ــردارنـ نمبـ

(81551-1151-1399 
ـواگذارنمودهکهنامبردهبهح ثی

نییــشــرکتتعدیــمعــاونجد
تغگرددیم خواهـان ـ.وهمچنان ری

ازشیسکتورجوازشـرکتخـو
.استدهیگردیبهزراعتیساختمان

)شرکتسـاختمان از اسم ویکه
ــتول ــاختماندیـ ــوادسـ یمـ

جهان به)شرکتـــدیجــاو

تغیزراعت ـاخـواتاحسـان  ری
.دینمایم
شرکایشـرکتبیاسا(تصوبه

 دارندهجوازنمبرجیخلیساختمان
D-20097 لیذراتیخواهانتغ

ولـدمیاند:محترمعبدالعلدهیگرد
ول ریمحمد شـرکتاسـتیاز
راشیسهمخوفیصد50واستعفاء

بهدیجدرئیسیولددرانرزادیبهش
عبدالحکرساندیفروشم میومحترم
ـازمعاونیمحمدولیولدحاج تی
راشیسهمخوفیصد50واستعفاء

ـمعاونجدیبهگل ادولددوران دی
فروشم .کـهرسـاندیشرکتبه

ثبتیعموماستیفوقدررراتیتغ
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

.دیگرد
اسا(تصو  شرکتییشرکابیبه

یتجارت عرفان دارنده:وس(یعمر
نمبر وعرارمکتوب45977جواز
مال هینمبر 1/1/1400مـور 

استیگانکوچکتحترنددههیمال
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ـومعاونوس(یمحترم محتـرمتی
جـوازشـهیخواهانترکپ هیع 
ردهیگردشیخو در اسـتیانـد

ثبتمرک یومالکیتهاییعموم
.دیگردفکریثبت

رفی)تجارتشرکت  یعمـر ینور
یک1000000)ییابتداهیسرما  

 یافغانمیلیون 1400تأسیسسال
محتـرمرئـیسیتجـارتتیفعال
محمدنوریولدحاجیاهللعمر یرف
تیسهمبهمعاونفیصد50یفیحن

محترماشرفنورولدمالنـوراهلل
دارتیصالحفیصد50ینوردارا
شرکتدررئیسامضاء معاون و

یرکـ ثبـتمیعمـوماستیر
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

روغتـون:یمعالجونوزادهیشتثاب
یابتـدائهیکابل،سرمایاصلمرک 

،یافغـانیکمیلیون1000000
حقوع1400تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ـوصادراتاعـالممجـاز، سیرئ

حاج فرزند ببـرک،یجالتخان
ـیبنار(فرزندحاجتیمعاون یزلم
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

 .دیگرد
یشرکتاستخراجموادسـاختمان

هیسـرما:یفضـللیخللیاسماع
میلیون 1000000)ییابتدا یک
کابـل.سـالیمرک اصلیافغان

حقوع1400تأسیس دتیلمیشکل
مـواد)اسـتخراجیاصلتیفعال

لیاسماعشرکترئیس یساختمان
سـهمیاهللداددارایفرزندحاج

لیمحترمخلتیبهمعاون50فیصد
یجاندارایعلیحاجرزنداحمدف
 دارتیصـالحفیصـد50سهم
شرکتدررئیسامضاء معاون و

مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

وارثیوبارچاالنیتیشرکتتران 
ییابتـــداهی.ســـرماالدیمـــ
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یافغـانونیلیمکی 1000000)
ــل ــ اص ــالیمرک ــل.س کاب

دیلمتیشکلحقوع1400.تأسیس
 یوبارچاالنیتی)تران یاصلتیفعال

یومیشرکتمحمدوارثعرئیس
ســهمیدارامیعبــدالرحفرزنــد

معاونفیصد80 اجملتیبه محترم
ش یدارارخانیشفرزندرزادیخان
 دارتیصـالحفیصـد10سهم
معاونشـرکتدرورئیسامضاء

مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

استخراجمعادنمالعثمانشرکت
هیکابـل،سـرمای:مرک اصلکهین

میلیـون1000000یابتدائ یک
،شکل1400تأسیسسال،یافغان
ـفعالتـد،یلمیحقوع عمـدهتی

محمدعمرسیرئمعادن،استخراج
عبدالق فرزند ـ،معاونومیمومند تی

محمدیاهللعابدفرزندحاجبیحب
س سهمدار و فرزنـددیانور ابرار

دارتیحصـالیبهبودنیحسدیس

ـامضاء ومعـاونشـرکتسیرئ
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت
انفراداتیخصوص فرهـادینهاد :
ولدرحمنگـلمتشـبثیرحمان
ینهاد)خدماتمشورتاسم:یانفراد
افغان،مرک تیتابع( تمرک یاعتصاد
هـ ارهیکابل،سرمایاصل پنجصد

سالیافغانپنجصده ار500000
یشــکلحقــوع 1400تأســیس

مشورتتیفعال،یانفراد یخدمات
تیصـالحیاعتصاد امضـاءدار
ثبـتیعمـوماستیرشدرخود

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
.دیگرد

ــرکت ــتش ویکی)خدماتلوژس
معصومینریانجیکیتخن : سلطان
یک1000000)ییابتداهیسرما  

 یافغانمیلیون 1400تأسیسسال
ینریانجیکیتخنیکیلوژستتیفعال

الدرئیس سلطانصال  نیمحترم
سردارمعصـومیمعصومولدحاج
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محترمتیسهمبهمعاونفیصد80
سرداریمعصومولدحاجنیبهاوالد

ــومدارا ــد10یمعصـ فیصـ
ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح

 ثبـتیعمـوماستیشرکتدر
.دیگردثبتیمرک 

عـربمیعبدالرحیشرکت)تجارت
ــرما ــداهیزاده ســ ییابتــ

یافغـانیکمیلیون 1000000)
یتجارتتیفعال1400تأسیسسال
ولدیبرهانمیمحترمعبدالرحرئیس

80یبرهانلیعبدالجل سهمفیصد
معاون عبـدالغفرانتیبه محتـرم

یبرهانمیعبدالرحیولدحاجیبرهان
ــد10یدارا ــالحفیص دارتیص

شرکتدررئیسامضاء معاون و
.دیگردیثبتمرک یعموماستیر
شرکایبیوتصوضهیاسا(عربه

:تـدیلمیکمالضیفرزانفشرکت
یعنـوان1071دارندهجوازنمبر

ـایعنواناستیرنیا اسـتیرنی
شدهاند.کـهلیذراتیخواهانتغ

اهللحیفرزندذبیمحترممحمدمجتب
واستعفاءتیمعاونشرکتازمعاون

محترمشیسهمخوفیصد50 به را
ـدینو دارنـدهاهللحیاهللفرزندذب

بفـروش503888تذکرهنمبـر
بحدهیرسان نامبرده معـاونثیکه
درراتیتغنی.اگرددیمنیتعدیجد
ویثبـتمرکـ یعموماستیر

.دیثبتگردیفکریهاتیمالک
ب  شرکتیشرکابیتصواسا(ه

دارنـده:تدیلمیحوانستورایپکت
خواهــان11998جــوازنمبــر

شدهاند.کهمحتـرملیذراتییتغ
مجاهدولدمـامورخـانمعـاون

استعفاءشرکتتیشرکتازمعاون
رابهمحترمشیسهمخوفیصد50و

دیولدبراتمعاونجدیذاکررضائ
راتیی.کهتغداردیشرکتواگذارم

ثبتمرک ییاستعمومیفوقدرر
 .شدومالکیتهایفکریثبت

ب یودرخواسـتبیتصـواسا(ه
گلولدمحمدظاهرتـاجرستهیشا



 جريده يرسم
 

58
 

 

 

 

 

 

18/7/1443 

 

( 1415) نمبرسېپرلهپ  

18133دارندهجوازنمبریانفراد
)لغـو جـوازشهیخواهانترکپ

خویتجارت کـهشینهاد اند شده
لغویثبتمرک یعموماستیدرر

 .دیثبتگرد
:نظامدیشهیمکتبخصوصتشبث

 جوازنمبر خواهان38585دارنده
اند:کهمحترمدهیگردلیذراتیتغ

امدیعبدالررش ریولد رئـیسخان
نهادفوتنمودهوبهاسا(وکالت

شرع یخط مـور 15/31نمبر
وحصروراثتخط14/8/1399

ــرع ــریش ــور 7/17نمب م
18/7/1399 ولـدونسیمحمد
بدونسهمرئیسثیخانمنححیفت

سـهمفیصد100کنندهیووارس
کـهدهیگردنیتعیمتوف اسـت.
ثبتیعموماستیفوقدررراتیتغ

وم ثبتمرک ی فکری های الکیت
.دیگرد

ی:حـاجینهادانفراداتیخصوص
عبدالسـالمینظرجانولدحـاج

نهاد)استخراجاسم:یمتشبثانفراد
حـاجریسا جـانیمعادن نظـر

یافغان،مرک اصلتیتابع( ییصحرا
ــرما ــ ارهیکابل،س ــده پنجص
سالیافغانپنجصده ار500000
ــیس ــوع1400تأس ــکلحق یش

سـاتیفعال،یانفراد ریاستخراج
خوداشامضاءدارتیمعادنصالح

ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

.دیگرد
مشورتشرکت ـمالیخدمات یاتی

ییابتــداســرمایهتسیاســ یــوا
یافغـانیکمیلیون 1000000)

 حقوع1400تأسیسسال یشکل
یخدماتمشورت مجاز رئیساعالم

اکرمیفضلرب همتفرزندمحمد
ولـدیومعاونرضواناهللاحمـد

صالح تیشازاده رئیسامضاءدار
یعموماستیومعاونشرکتدرر

فکری های ومالکیت مرک ی ثبت
.دیگردثبت
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:کابلبلوییمایخدماتهواپشرکت
سالتیوالیگندهیمرک نما کابل
ییابتـداهیسـرما1400تأسیس

1000000 میلیون یافغـانیک
تفعالی٬تدیشرکتلمیشکلحقوع

هواپ خدمات محتـرم٬ییمایعمده
اهللضـانیفرزنـدفناصریمحمد

ــیس ــرمرئ ــرکتومحت ش
 Yury Nikiforov هکشورعبت

شـرکهیروس اشـخاصتمعاون
امضاءتیصالحیدارا ورئیسء

اسـتیمعاونشرکتبودهودرر
مرکـ یعموم ـومالکیثبت تی
.دیثبتگردیفکر

:لیبلوویکیخدماتلوژستشرکت
سرمایمرک اصل یابتـدائهیکابل،

،یافغـانیکمیلیون1000000
ی،شکلحقـوع1400تأسیسسال
لوژسـتتیفعالتد،یلم ،یکیعمده
کماـلعبدالناصـرفرزنـدسیرئ

فرزندیمرتضتیمعاونعبدالستار،
ـامضاءدارتیمحمودصالح سیرئ

یعمـوماستیومعاونشرکتدرر
فکری های ومالکیت مرک ی ثبت

.دیگردثبت
ـمحترم فرزنـدعمرگـلدیجمش

یری)خدماتانجن:یمتشبثانفراد
یافغانمرک اصلتیرنرهار( تابع

سرما 500000ییابتـداهیکابل
افغان ه ار یپنجصد تأسـیسسال

1400 انج، اعـالمیرینیخدمات
صالح تیمجاز خودشامضاءدار

استیدرر ثبـتمرکـ یعمومی
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

ولمحترم صبورجانیاحمد فرزند
یاحمدولی)تجارتیمتشبثانفراد

تابعوللیارغند افغـانمرکـ تی 
ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل

سالیپنجصده ارافغان500000
و1400تأسیس ارداتوصادرات

صالح مجاز تیاعالم امضـاءدار
درر استیخودش ثبـتعمـومی

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
.دیگرد
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یشرکابیوتصوضهیاسا(عربه
دارنده:تدیلمیعبا(مرادینهادنو

 نمبـر و19081-0101جواز
 9000457409تشخیصیهنمبر
خواهانلغوجوازاستیرنیایعنوان
انـد.کـهدهیگردشیخویتجارت

ر در شان ثبتیعموماستیجواز
مالکیمرک  لغویفکریهاتیو

.دیثبتگرد
شـرکتیشرکایبیبهاسا(تصو

دارنده:تدیلمیناصرلیابابیتجارت
راتیخواهانتغ43518جوازنمبر

ولددهیگردلیذ رستم محترم اند:
100نهـادازرئـیسککوجان

فیصد بـهفیصد50سهم را سهم
ولدرستمخـانمعـاونلیاسماع
فروشمدیجد ورساندیشرکتبه

بهشراکتیازانفرادیشکلحقوع
شـرکتازهیوسـرماهنمودریتغ

بـهیافغانپنجصده ار500000
.نمودهاستریتغیافغانونیلیمکی

تغ یعموماستیفوقدررراتی.که

فکری های ومالکیت مرک ی ثبت
.دیگردثبت
جـواز19/3/1399خیبتارعبال
شرکتهگ اگـونانـدیندگینما

تحتیدیهگ اگونانترنشنلللت
ویمحترمـهشـهالنـواباستیر

ـاحمدرشادبابکرختیمعاون ازلی
کهمتاسفانهافتهیصدوراستیرنیا

 کـه155011نمبرجوازاشباها
م موعتآن ثبـتنیحباشدینمبر

جد درجگرددیجواز جواز دهیدر
حالک آنهیدر اصلنمبـرجـواز
سیتـابیدسـتمیثبتس77341

جوابـهیماستینریا از بعد باشد
یعموماستیارگانهامربوطدرر

مرک  ثبتیفکرتیومالکیثبت
.دیگرد

متشـبثریآرمانگلفرزندوطنم
اصل:یانفراد هیکابلسرمایمرک 
پنجصــده ار500000ییابتــدا
شـکل1400تأسیسسالیافغان
ـفعالیانفرادیحقوع عمـدهتی
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گـلرئیسباشد،یمیتجارت آرمان
م وطن پاسـپورتریفرزند دارنده

ــر ــور EF4791862نمب کش
صالح درتیپاکستان شرکت دار

ثبتمرک یومالکیتهایاستیر
.دیگردفکریثبت

حضرتعمرفرزندمحمـدمحترم
انفـراد متشبث یتجـارت)یعمر

یافغانمرک اصلتیمومندبهار تابع
سرما 500000ییابتـداهیکابل
تأسـیسسـالیافغانپنجصده ار

صــادراتوارداتاعــالم1400
صالح تیمجاز خودشامضاءدار

ومالکیـتاستیدرر مرک ی ثبت
.دیگردهایفکریثبت

:رو اهللینهادانفراداتیخصوص
متشبثیدریحیولدعربانعلیدریح

ینهاد)مکتبخصوصاسم:یانفراد
افغان،مرک تیتابع( موجرسالت

هـ ارهیکابل،سرمایاصل پنجصد
سالیافغانپنجصده ار500000
یشــکلحقــوع 1400تأســیس

ـفعال،یانفراد ـتی ـتربمیتعل هی
تیصالح اشامضـاءدار خـود
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
عبـدالرحمقنمحترم فرزند شمشاد

شمشـادی)تجارتیمتشبثانفراد
تابعیغرن اصـلتی  مرک  یافغان

سرما 500000ییابتـداهیکابل
تأسـیسسـالیافغانپنجصده ار

صــادراتوارداتاعــالم1400
صالح تیمجاز خودشامضاءدار

ومالکیـتاستیدرر مرک ی ثبت
.دیگردهایفکریثبت

مرک اصـلتدیلمیقیصدعارف ی:
سرما 1000000یابتدائهیکابل،
 1378،سـالیافغانیکمیلیون
عمـدهتیفعالتد،یلمیشکلحقوع

سیوارداتوصادراتاعالممجاز،رئ
عبـدالمنان فرزنـد عارف محمد

ــ،معاون ــداتی ــدتیه اهللفرزن
سیرئامضاءدارتیعبدالمنانصالح

یعمـوماستیومعاونشرکتدرر
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فکری های ومالکیت مرک ی ثبت
 .دیدگرثبت

تصو  اسا( شرکتبیبه شرکای
لملینبیتجارت اسا(به:تدینعمان

ــر ــوبنمب ــور 1198مکت م
دارندهجوازنمبـر10/9/1400

نمبـــرتشخیصـــیهو18054
ر9000154178 اسـتیتحت

تیمحمدومعاونیولیمحترمحاج
محترمفوادخواهانلغـو)تـرک

دهیگردشیخوی جوازتجارتشهیپ
یدهزثبتوجوااستیاندکهدرر
.دیلغوثبتگرد

وعرارمکتوبیاسا(درخواستبه
ــر ــور 18731نمبــ مــ

ـ10/5/1400 یمنتاژمرک گرم
ــو ــوازین ــدهج انصــافدارن
نمبرتشخیصیهو D-5982 نمبر

تغ1000993011 راتیخواهان
محتـرمخواجـه:انددهیگردلیذ
احمدشاهولدخواجـهانورشـاه

و.شرکتوفاتنمودهاسترئیس

وکالـتخـطنمبـر(بهاسـا
ثتخطنمبـروراو339-158

بالـل37/1018 خواجه محترم
احمدشاهیقیاحمدصد ولدخواجه

ـرئیسیقیصد یبدونسهموارس
نیتعیسهممتوفصدیع100کننده
استیدررراتیتغنی..کهادیگرد
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
یشرکابیوتصوضهیاسا(عربه

ل خـانیخصوصسهینهاد اکبـر
ــاف ــر:یص ــوازنمب ــدهج دارن

 D-42107 استیرنیایعنوان
شدهاند.کـهلیذراتیخواهانتغ

ــد ــلال ــرمجما ــدنیمحت فرزن
استیتشبثازرسیرئنیرحمنالد
سهمفیصد100وازجملهاستعفاء

محترمفیصد50شیخو به را سهم
ینبیمومندفرزندحاج یسرتاجع 

نمبـر تـذکره دارنده مومند جان
ــذار4138-1100-1397 واگ

دیجدسیرئثینمودهکهنامبردهبح



 جريده يرسم
 

83
 

 

 

 

 

 

18/7/1443 

 

( 1415) نمبرسېپرلهپ  

باعنیتع بـهفیصد50یو سهمرا
سمونفرزندیمحترممحمدمصطف

محمدصبوردارندهتـذکرهنمبـر
واگذار1398-0800-53858

ـنمودهکهنامبردهبح معـاونثی
ـ.تغگرددیمنییتعدیجد شـکلری
ـبهشراکتنیازانفرادیعحقو  ی

هیصورتگرفتهاستهمچنانسرما
پنجصـده ار500000تشبثاز

شیاف ایافغانونیلیمکیبهافغانی
استیدررراتیتغنینمودهاست.ا

یهاتیومالکیثبتمرک یعموم
.دیثبتگردیفکر
شرکایبیوتصوضهیاسا(عربه

مشورتشرکت ترسـتیخدمات
:هوپ نمبر جواز 41799دارنده
راتیخواهانتغاستیرنیایعنوان

ا(یشدهاندکهمحترممحمداللیذ
استعفاءاستیولدمحمدعارفازر

ومحترمشیسهمخوفیصد100و
رئیسولدمحمدرستموبیمحمدا

راتیتغنی.ارساندیبفروشمدیجد

ویثبتمرکـ یعموماستیردر
ــمالک ــاتی ــریه ــتیفک ثب
.دیگرد
:وشرکایشرکتبیاسا(تصوبه

 مور 11108)نمبرعرارمکتوب
هیــســتممالیس9/8/1400

یگانکوچکشرکتتجـارتدهند
بورد نمبـردیستار جـواز دارنده
نمبــرتشخیصــیهو70951

تغ9009735481 راتیخواهان
استمحترمعبداهللولددهیگردلیذ

ــکفا ــرکتازتی ــاونش اهللمع
ــمعاون ــتعفاءتی ــهاس وازجمل
یرابـاالشیسهمخـوصدیف50

ا ضلیمالخملیمحترم امحمدیولد
واگذارنمودهاستکـهنـامبرده

کهدیگردنییتعدیمعاونجدثیبح
ثبتیعموماستیدررراتیتغنیا

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
.دیگرد
وشرکتیشرکابیاسا(تصوبه

به )مکتوبنظر  10088شماره
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 هیمالریاست14/9/1400مور 
متوسط:شرکت)لعبداهللگاندهند

 یفرزندغالمرحمنمتشبثانفراد
 جـواز نمبـر و70397دارنده

تشخیصیه 9011540995نمبر
است.دهیگردلیذراتیخواهانتغ

بـهجـوازیسکتورساختمانادیاز
کهاسمنهاددهیردگشیشرکتخو

لیبهرامخابیسیکیخدماتلوژست
ساختمان یکیوخدماتلوژسـتیبه

نمودهاستوریتغلیرمخبهابیس
سرما پنجصدهیهمچنان شرکتاز

افغانیه ار یافغـانونیلیمکیبه
لیذراتیدادهاستآکهتغشیاف ا
ویثبتمرکـ یعموماستیدرر
.دیثبتگردیفکریهاتیمالک
و:شرکتیشرکابیاسا(تصوبه

 مـور 37)نمبـرعرارمکتوب
عوایس18/10/1400 زوندیستم

تجارت و،استخراجیشرکت معادن
مهتـابیکیخدماتلوژست شکوه

 نمبـر جـواز و78719دارنده

تشخیصیه 9013771380نمبر
تغ استدهیگردلیذراتیخواهان
ـاهللولـدکفا یمحترمشف اهللتی

معاون شرکتاز استعفاءتیمعاون
راشیسهمخـوصدیف1وازجمله

ـیباال س ـدطالبیمحترم نیحس
بفروشاریمحمدطاهرهنرولداریهنر
بحدهیرسان نامبرده معـاونثیکه
درراتیتغنیکهادیگردنیتعدیجد
مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
محترممحمدخالـدوفـافرزنـد

متشبثانفراد گل یتی)تران یتازه
سهاکاوخالـددیجاویوبارچاالن

تابع اصلتیسهاک  مرک  یافغان,
سرما  500000)ییابتداهیکابل

افغان ه ار یپنجصد تأسـیسسال
ـیاصلتیفعال1400 وی)تران ت
صالحیبارچاالن تی  امضـاءدار

درر ثبـتعمـومیاستیخودش
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

.دیگرد
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ـتوحیکیخدماتلوژستشرکت دی
ییابتــداهیســرما:یمــراد

یافغانونیملکی 1000000)
تأسـیسکابل.سـالیمرک اصل
تیفعالدیلمتیشکلحقوع1400

رئـیس یکی)خدماتلوژستیاصل
محمدفرزندمحمدانوردیشرکتع

ـبهمعاونفیصد80سهمیدارا تی
عبدالعل شـنبهیمحترم پنج فرزند

دارتیصالحفیصد40سهمیدارا
شرکتدررئیسامضاء معاون و

مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

ــ ــراداتیخصوص ــادانف :ینه
بابکولدمحمدطاو(دیمحمدام

نهاد)خدماتاسم:یمتشبثانفراد
ـتابع( شرفتیپدیامیکیلوژست تی

هیکابل،سـرمایافغان،مرک اصـل
پنجصــده ار500000ابتــدایی

شـکل 1400تأسیسسالیافغان
خـدماتتیفعال،یانفرادیحقوع
امضـاءدارتیصـالحیکیلوژست

دررخود ثبـتیعمـوماستیش
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

.دیگرد
نهاد:خالدظاهرفرزنداتیخصوص

انفراد متشبث ظاهر اسم:یمحمد
او یکاراسوداگرلینهاد:)دامرخ

ـتابع(خدماتیحقوعیمشورت تی
اصلافغان، هیکابل،سـرمایمرک 

پنجصــده ار500000ابتــدایی
یافغان شـکل1400تأسیسسال
ـفعال،یانفرادیحقوع عمـدهتی
،یحقوعیوخدماتمشورتیتجارت
تیصالح درخـودامضاءدار ش

مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

تصوبه خـدماتشرکابیاسا(
دارنـده:کابـلکـاریکیلوژست

 تغ51817جوازنمبر راتیخواهان
اند:محترمعبدالصبوردهیگردلیذ

شـرکتاستیولدعبدالغفورازر
راشیسهمخوفیصد50واستعفاء

بهدیجدرئیسیولدعبدالنبمیبهسل
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ـ.کهتغرساندیفروشم فـوقراتی
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
:وشرکایشرکتبیبهاسا(تصو
مکتوب مـور 873)نمبرعرار  

ـستمعوایس11/3/1397 زوندی
فارمسیمرک شرکتمل کلیتیشفا

خواهان39887دارندهجوازنمبر
محتـرم:انددهیگردلیذراتیتغ

استیازریولدعدالباریاحمدترک
سهمفیصد40وبهحفظاستعفاء

ـگردنیتعدیمعاونجدثیبح دهی
سـهمدارریاستومحمدجـانگ

عضـو از وتیشرکت اسـتعفاء
خـوفیصد30 بـهشیسـهم را

ـ شـرکتیتوابخانمعاونعبل
فیصـد80کهبـارساندیبفروشم
ـشرکتتعرئیسثیسهمبح نیی

ـتغنیاست.کهادهیگرد درراتی
مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
.دیگرد

:وشرکایشرکتبیاسا(تصوبه
مکتوب مور 1451)نمبرعرار  

ــت15/10/1400 ــمالریاس هی
سیسـدیگانکوچکتجارتدهند

77880سلطاندارندهجوازنمبر
9014019103نمبرتشخیصیهو

:استدهیگردلیذراتیخواهانتغ
رئیساهللتیولدعناداهللیمحترموح

 جمله سهمصدیف100شرکتاز
سـهمصـدیف70بهحفظشیخو
باعماندیمرئیسثیبح مانـدهیو
حشمتاهللیسهمراباالصدیف30

عنا بفروشرسانتیولد کهدهیاهلل
بح ـتعدیمعاونجدثینامبرده نیی

استیدررراتیتغنی.کهادیگرد
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
ری)استخراجوپروسسسـاشرکت

  مخلدآخندزاده هیسرما:معادن
 یکمیلیون1000000)ییابتدا

ــون ــکمیلی ــانی ــالیافغ س
اسـتخراجتیفعال1400تأسیس



 جريده يرسم
 

87
 

 

 

 

 

 

18/7/1443 

 

( 1415) نمبرسېپرلهپ  

آخندیمحترمفضلربرئیسمعادن
سهمفیصد50رحمندیزادهولدس
ـمحترمفضلاهللحقتیبهمعاون اری

فیصـد50یولداسحاقکمردارا
ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیرشرکتد
.دیگردیمرک 
نآدیسمحترم ـجان فرزنـدیازی

یمتشـبثانفـرادیازیگالجانن
ـمالی)خدماتمشورت ـایاتی ی ی

یافغانمرک اصلتیتابع: تیتارگ
سرما 500000ییابتـداهیکابل
تأسـیسسـالیافغانپنجصده ار

ـمالیخدماتمشورت1400 یاتی
صالح مجاز تیاعالم امضـاءدار

درر مرکـ یاستیخودش ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

ــرم ــدمحت ــدلمحمــدفرزن عب
دی)تولیمتشبثانفرادمیعبدالحک
افغان,تی تابع یرفریبهکایلولهپول

اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرک 
افغـانپنجصد 500000) یه ار

 یاصلتیفعال1400تأسیسسال
پولدی)تول دارتی صـالحکایلوله

دررامضاء عمـومیاستیخودش
فکری های ومالکیت مرک ی ثبت

.دیگردثبت
نهاد:عصمتاهللفرزنداتیخصوص

اسـم:یخانمتشبثانفرادمیرح
ذوبآهنمصبا فاتحدینهاد:)تول

ــتابع( ــلتی ــان،مرک اص یافغ
1000000ابتداییهیکابل،سرما
1400تأسیسسالیافغاندومیلیون
عمدهتیفعال،یانفرادیشکلحقوع

ــتول ــالحذوبآب،دی دارتیص
دررخودامضاء یعمـوماستیش

فکری های ومالکیت مرک ی ثبت
.دیگردثبت

ــ ــاد:ننگاتیخصوص ــنه یالی
:یفرزندنظرمحمدمتشبثانفراد

 استارچیپارترینهاد:)ساختماناسم
اصلتیتابع کابـل،یافغان،مرک 

500000ابتـــداییهیســـرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصده ار
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1400 حقوع، ،یانفـرادیشکل
دارتیصالح،یعمدهتجارتتیفعال

دررخودامضاء یعمـوماستیش
فکری های ومالکیت مرک ی ثبت

.دیگردثبت
هیسرما:دتیلمیمیحکقیشاشرکت
میلیون 1000000)یابتدائ یک
یافغان شـکل1411تأسیسسال
رئیسیتجارتتیفعالتدیلمیحقوع

ـنیمحبوبالد ـمدیولدس ورزای
ـریمعاونعبدالمن ـمدیولدس رزای
ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
.دیگرد
:وشرکایشرکتبیاسا(تصوبه

مکتوب مـور 131)نمبرعرار  
گاندهنـدهیمال11/10/1400

ساختمان شرکت ـایمتوسط وبی
ــریســرور ــدهجــوازنمب دارن

 D-28244 نمبـرتشخیصیهو
تغ1048884017 راتیخواهان

استمحترمعبدالواس دهیگردلیذ

معاونشـرکتازدیعبدالحمولد
ــمعاون ــتعفاءتی ــهاس وازجمل
یرابـاالشیسهمخـوصدیف50

ابراه محمد عبداالحدولد میمحترم
نـامبرده استکه نموده واگذاره

ودیگردنییتعدیمعاونجدثیبح
ـهمچناناز ـسـکتورفعالادی تی

ـاستخراجمعدنبـرعالوهفعال تی
اسـتواسـمدهیگردیساختمان

بهیسروروبیایشرکتساختمان
واستخراجمعدنیشرکتساختمان

افغ اسـتوریتغانرغاندا نموده
ــرما ــانس شــرکتهیهمچن

بـهدومیلیونافغانی1000000
کاهشیافغانرپنجصده ا500000

ـنمودهاستکها ـتغنی درراتی
مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
وسـ(یی)شرکتساختمانتشبث

 دارندهجوازنمبر: تدیلمیعبدالهاد
(D-524-11) محترماستیبر

ــدالهاد ــی)عب ــمعاونه وب تی
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وسـهضهیعطعهعری طی)عبدالغن
شرکاءیمجم عمومبیعطعهتصو

ـتشبثخواهـانازد سـکتورادی
خویکیخدماتلوژست جواز شیبه

است.وهمچناناسمشرکتدهیگرد
وس(ییساختمانتاز)شرکشیخو

)شرکتتدیلمیعبدالهاد اسم به  
لوژسـتیساختمان یکیوخـدمات

تغتـدیلمیعبدالهادوس(ی ـ  ری
ـجوابهی.کهبعدازارادینمایم ازهی

ثبتاستیدررربطیمراج محترمذ
.دیثبتگردراتیتغنیایوجوازده

تصو  اسا( شرکتیشرکایبیبه
ـمنـدیدایموادنفتدیتور کسیگ

پطرول دارنـده:تدیلممیانترنشنل
راتیخواهانتغ59348جوازنمبر

اهللولـدباشدیم امـان محتـرم .
بهشیسهمخوفیصد10گلمیرح

برحاـلرئیسیمحمدانورداودز
شـکلرساندیشرکتبفروشم و

انفرادیحقوع شراکتبه ریتغیاز
ـ.کـهتغتنمودهاس فـوقراتی

ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

یسرادیوبارچاالنیتیشرکت)تران 
ــ  ــرما: یجالل ــداهیس ییابت

یافغـان یکمیلیون1000000)
یتیتران تیفعال1400تأسیسسال
یمحترمبختمحمدجالل رئیس
سـهمفیصد50محمدیولدحاج
یجالل یسرمحترمادتیبهمعاون

جاللـ  بختمحمد یدارایولد
تیصـالحفیصد50 امضـاءدار

اسـتیومعاونشرکتدررئیس
.دیگردیثبتمرک یمومع

انفراداتیخصوص مرتضینهاد ی:
ـولدمحمدحنیبینا متشـبث(ی

افغـان،تیتابعدنهااسم:یانفراد
اصل ابتـداییهیکابل،سرمایمرک 
سالیافغانپنجصده ار500000
یشــکلحقــوع 1400تأســیس

تیصالحیتجارتتیفعال،یانفراد
یعموماستیشدررخودامضاءدار
.دیگردثبت
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ــرم ــمحت ــدمیمحمدنس فرزن
انفـرادنیمحمدحس :یمتشـبث

کابـلیافغانمرک اصـلتیتابع
500000ییابتـــداهیســـرما

تأسـیسسـالیافغانپنجصده ار
صــادراتوارداتاعــالم1400

صالح تیمجاز خودشامضاءدار
استیدرر ثبـتمرکـ یعمومی

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
 یکی)لوژستشرکت گالبطـاهر
 یک1000000)ییابتداهیسرما

 یافغانمیلیون 1400تأسیسسال
یکیلوژستتیفعال محتـرمرئیس

ـینصراهللول خـانیخانولدول
محتـرمتیسهمبهمعاونفیصد50
یاهللگالبخانولدحـاجمیاعظ

دارایگالبول فیصـد50یخان
ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح

 ـیعمـوماستیشرکتدر تثب
.دیگردیمرک 

معروف شرکتخدماتلوژستیکی
ــدایی ــرمایهابت ــوار:س شهس

 یکمیلیونافغـانی1000000)
،شکلحقوعی1400سالتأسیس

لوژسـتیکی خدمات فعالیت لمیتد
اعالممجازرئیسمحمدمعروفولد
محمدعارفومعـاوننعمـتاهلل
دار محمدآص(صـالحیت فرزند
رئیسومعاونشـرکتدر امضاء
ثبـتمرکـ ی ریاستعمـومی
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

گردید.
سـپهرسـهرایتجارتشرکت ب

هیکابل،سرمایمرک اصل:یقیصد
میلیـون1000000ییابتدا یک
شکل1400تأسیسسال،یافغان
وارداتتیفعالتدیلمیحقوع عمده

مجـاز صادراتاعالم و رئـیس،
ـ س فرزند محمد ودیفدا احمـد

خواجهسـهرابفرزنـدتیمعاون
صالح احمد تیخواجه امضاءدار

اسـتیومعاونشرکتدرررئیس
ثبتمرک یومالکیتهایعمومی

.دیگردفکریثبت
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اسا(تصو  شرکتییشرکابیبه
دارنـده:ملک ادهشمالیساختمان

عرارمکتـوبو8803جوازنمبر
 34نمبر 7/10/1400مـور 

متوسـطتحـتهیمال گان دهنده
ــتیر ــکوراس ــرمعبدالش محت

الـدتیومعاون جماـل نیمحترم
ترکپ خـوشهیخواهان شیجواز

ثبتیعموماستیانددرردهیگرد
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

.دیگرد
اســا(درخواسـتمحتــرمبـه
ــدگــلهاشــمقیشــف اهللفرزن

ــاجرانفراد ــواز:یت ــدهج دارن
ــر ــوب73509نمبـ ومکتـ

مــــور 11150شــــماره
ــتیر14/9/1400 ــمالاس هی
شهیگانمتوسطخواهانترکپدهند
ــگرد ــتدردهی ــتیراس اس

ویثبـــتمرکـــ یعمــوم
لغـوثبـتمالکیتهایفکـری

.دیگرد

اســا(درخواسـتمحتــرمبـه
یمحمدرآغایفرزندمیمحمدیالیر

نهاد:وعرارسیرئیمتشبثانفراد
 مـــور 11149مکتـــوب)

ــتیر14/9/1400 ــمالاس هی
گانکوجکدارندهنمبرجوازدهند

نمبــرتشخیصــیهو75598
اسـتیتحتر9013308177

آغاخواهانلغـوریفرزندمیالیبر
.ستادهیگردشیخویجوازتجارت

ثبتیعموماستینهاددررنیکها
مالکیمرک  لغویفکریهاتیو

.دیثبتگرد
رئایپومی)فهمحترم ومحترمسی 

معـاونتشـبث: ی)ناصرکالنتر
تجارت کالنتـری)شرکت  یناصر

( نمبر جواز نمبر75835دارنده  
ــیه  و9013401713)تشخیص

ــال ــیسس ــ1400)تأس ی ط
عـارضوبیوتصـویدرخواست

یجوازتجـارتشهیخواهشترکپ
کهبعـداز.نمودهاستراشیخو



 جريده يرسم
 

71
 

 

 

 

 

 

18/7/1443 

 

( 1415) نمبرسېپرلهپ  

مربوطدهیجواب اسـتیررمراج 
هایتیومالکیثبتمرک یعموم
.دیلغوثبتگردیفکر
اسا(درخواستحمدصابرفرزندبه

وعرار:یمحمدسالممتشبثانفراد
 مـور 11737)نمبـرمکتوب

استیردیعواستمیس8/9/1400
دهندهگانمتوسطمحمدصابرهیمال

انفراد متشبث .یفرزندمحمدسالم
و748-4-01دارندهنمبرجواز

تشخیصیه 1009998018نمبر
خواهاناستیتحتر صابر محترم
ش است.دهیگردشیخورکتلغو
ثبتیعموماستینهاددررنیکها
مالکیمرک  لغویفکریهاتیو

.دیثبتگرد
محمدسـالمفرزنـدصابرمحمد

اسا(مکتوب:ینفرادمتشبثا به
ــر ــور 11188نمبــ مــ

دارندهجوازنمبـر15/9/1400
نمبرتشخیصیهو01-4-14154

ر1051053011 اسـتیتحت

صابر تصـومحترم اسـا( بیبه
فرزندشرکایشرکت محمدصابر :

خواهانیانفرادمحمدسالممتشبث
)ترکپ ی جـوازتجـارتشهیلغو

اسـتیاندکهدرردهیدگرشیخو
.دیلغوثبتگردیثبتوجوازده

ــیتران شــرکت یوبارچــاالنیت
ز مرک یداود یاصلمحبالهام:

سرما 1000000یابتدائهیکابل،
تأسـیسسال،یافغانیکمیلیون

تیفعالتد،یلمی،شکلحقوع1400
وارداتوصـادراتاعـالم عمده

یفرزنـدحـاجریبشسیمجاز،رئ
فرزندراحمدیبشتیمعاون،گالخان

امضاءدارتیگالخانصالحیحاج
دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون

ثبتمرک یومالکیتهاییعموم
 .دیگردفکریثبت

اسـتخراج یسوداگر معادن د او
:تسیاسشرکت ییابتـداسـرمایه

یافغـانیکمیلیون 1000000)
 حقوع1400تأسیسسال یشکل
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واستخراجمعدناعالممجازیتجارت
اهللفرزنـدحـاجرئیس یاحسان

اهللذاهدبیعبدالمحمدومعاوننج
دارتیولدمحمدبـراتصـالح

شرکتدررئیسامضاء معاون و
مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
ــراهلل ــوابنصـ ــ(نـ یآصـ

:سـرمایهتسیاس شرکتیسوداگر
میلیون 1000000)ییابتدا یک
شـکل1400تأسیسسالیافغان
یتجارتیحقوع مجاز رئـیساعالم

نصراهللفرزندبسماهللومعاونمحمد
دارتیغالمصالحیآص(ولدحاج

شرکتدررئیسامضاء معاون و
مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
:اوللیپکتریخانوزیتجارتشرکت
یابتـدائهیکابل،سرمایاصلمرک 

،یافغـانیکمیلیون1000000
تـد،یلمی،شکلحقوع1400سال
وارداتوصـادراتتیفعال عمده

ریخانوزیحاجسیرئاعالممجاز،
نورآغاتیمعاون،یسخیفرزندحاج

ـایفرزندم دارتیاهللصـالحنیع
ـامضاء ومعـاونشـرکتسیرئ
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت
ـوکینهادانفـراداتیخصوص لی
ولدمحمدظاهرمتشبثمیاحمدفه
ـتابع()نهـاداسـم:یانفراد تی

هیکابل،سـرمایافغان،مرک اصـل
پنجصــده ار500000ابتــدایی

شـکل 1400تأسیسسالیافغان
یتجـارتتیفعال،یانفرادیحقوع
تیصالح درخـودامضاءدار ش

مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

شرکتبیاسا(تصوبه
 Geo Tech 
Construction Services  

تحتر  ( نمبر جواز استیدارنده
مجتب معاونیمحترم به محترمتیو
شـهیخواهانترکپیغالممصطف
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 اندکهدرشیوازخوج)لغو  شده
یثبـتمرکـ یعمـوماستیر

.دیبهثبترسومالکیتهایفکری
تصو  اسا( شرکتبیبه شرکای

:تـدیلمسـسیسرویسپالانیبام
 جوازنمبر خواهان18114دارنده

محتـرمدهیگردلیذراتیتغ اند:
تیاحمدازمعاونیمحترمهارونعل

راشیسهمخوفیصد50واستعفاء
م رئـیساحمدیولدعلسیرویبه

ورساندیبرحالشرکتبهفروشم
یازشراکتبهانفرادیشکلحقوع

تغیتغ است.که نموده فوقراتیر
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
شرکتوییشرکابیاسا(تصوبه

مکتوب مـور 8311نمبرعرار
گاندهندهیمالاستیر4/3/1400

عبدالماجدیمتوسط:شرکتتجارت
و85709دارنـدهجـوازینور

تشخیصیه 9009819153نمبر
انـد:دهیگردلیذراتیخواهانتغ

عبدالد عبـدالحنانانیمحترم ولد
معاون از شرکت استعفاءتیمعاون

بـاالشیخوهمسصدیف30 یرا
نـور عبدالواحد رئـیسیمحترم

است نموده برحالشرکتواگذار
سـهمصـدیف100کهنامبردهبا

ـگردنیتعدیجدرئیسثیبح دوی
حقوعریتغ شراکتیشکل بـهیاز

نیصورتگرفت.کها ینیانفراد
ررایتغ ثبـتیعموماستیتدر

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
.دیگرد
تصوبه :شرکتیشرکایبیاسا(

 19808)نمبـروعرارمکتـوب
ـمالاستیر8/9/1400مور  هی
گانمتوسطشرکتخـدماتدهند

کاوشدارندهجوازانیرایتکنالوژ
 73743نمبر نمبـرتشخیصیهو

تغ9011489808 راتیخواهان
ولدایاستمحترمذکردهیگردلیذ

تیمعاونشرکتازمعاونیغالمعل
 صـدیف50عومجمـواستعفاء
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باالشیخو ـیرا عل نور یمحترم
برحالشرکتواگذارنمودهرئیس

صدیف100ثیاستکهنامبردهبح
وماندیمیباعرئیسثیسهمبهح

ـشـرکتازهیهمچنانسرما کی
بهپنجصده ارکاهشنمودهونیلیم

ا رراتیتغنیاستکه اسـتیدر
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
مرک :احمداهللپوپلیشرکتتجارت

سـرمایاصل یابتـدائهیکابـل،
،یافغـانیکمیلیون1000000

سال حقوع1400تأسیس ی،شکل
سیرئ،یعمدهتجارتتیفعالتد،یلم

وز فرزند ـاحمداهلل ـمعاونر،ی تی
تیاهللفرزندنعمتاهللصالحیصف
ومعاونشـرکتسیرئامضاءدار
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
میعبدالفهیتاجرانفراداتیخصوص

،افغان,تیتابعریولدعبدالبصریبص
اصل کابـل:یمرک  سـال،شهر

ییابتـداهیسـرما1400تأسیس
ــده ار500000 ــانپنجص یافغ

شـخدداراتیفعال یصـحت،
اداره،خودشامضاءتیصالح در

.استدهیبهثبترسیثبتمرک 
:وشرکتیشرکابیاسا(تصوبه

مکتوب مـور 750)نمبرعرار  
ــتیر11/10/1400 ــمالاس هی
محمدفرزندعبدالگانمتوسطدهند

دارندهیمتشبثانفرادمیعبدالحک
تشخیصـیهو78043جوازنمبر

 نهاد9014080587نمبر رئیس
یگندینماجادیمحمدخواهاناعبدال
هلمندوهاهراتتیدروالشیخو
ا.استدهیگردهارکند که ـو نی
ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
.دیگرد

و:شرکایشرکتبیتصوبهاسا(
مکتوب مـور 771)نمبرعرار  

ــتیر13/10/1400 ــمالاس هی
گانمتوسطعصمتاهللفرزنددهند
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متشبثانفرادمیرح دارندهیخان
تشخیصـیهو78041جوازنمبر

عصمتاهلل9014080803نمبر
جـادیشـرکتخواهـانارئیس
رادرشیشـرکتخـویندگینما

نـدهارهراتوکتیمربوطاتوال
اسـتی.کـهدرراسـتدهیگرد
یهاتیومالکیثبتمرک یعموم
.دیثبتگردیفکر

فرزنـدیعمبـررخـانیاممحترم
 دی)تولیخانمتشبثانفرادجمعه

 یزعفرانرخانیامکیمصالهجاتد
اصلتیتابع مرک  کابـلیافغان,

ــرما ــداهیس  500000)ییابت
افغان ه ار یپنجصد تأسـیسسال

ـ)تولیاصلتیفعال1400  یدی
خــودشامضــاءدارتیصــالح

استیدرر ثبـتمرکـ یعمومی
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

ی:مرکـ اصـلتدیچهرلمدیسف
500000ابتـداییهیکابل،سرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصده ار

ــوع1381 ــکلحقــ یشــ
عمدهتیفعالت،یولئومحدودالمس

صـــادراتووارداتمحتـــرم
ورئیسمحمداعظمفرزندگلعلم

رف الدقیمحترم جالل فرزند نیاهلل
شخودامضاءدارتیمعاون،صالح

ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

شـرکتیشرکابیاسا(تصوبه
دارنـده:تدیلمینور یحکمتع 
خواهـان D-73691 جوازنمبر

محتـرمدهیگردلیذراتیتغ اند:
ریبنتسلطانعلنهیحس استیاز

شرکت استعفاء سهمفیصد50و
نیبنتمرزاحسهیراومرضشیخو

کهفیصد50واستعفاءتیازمعاون
نایبهجگرددیمفیصد100جملهاز

ـجدرئـیسبنتصفرمحمـد دی
واسـمرساندیشرکتبهفروشم

یدسـت یشرکتازشرکتصـنا
یکیاسترانگومنبهخدماتلوژست

ـنمودهوفعالریتغنیاسکندرز تی
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صنا خدماتیدست یشرکتاز به
شـکلریتغیکیلوژست و نمـوده
انفرادیحقوع شراکتبه ریتغیاز
تغاستدهیگرد ـ.که فـوقراتی
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
نهادیودرخواستبیاسا(تصوهب

هوانورد :مـ اجمیتسنیخدمات
تحـت88947دارندهجوازنمبر

ـخواهانتغدیمحترماماستیر ریی
ــوآ ــادخ ــاحهشیدر(نه ازس

سهشهرکعمرگلستانانیمکرور
9هیناح ـدر(جدآبه سـاحهدی

عقوبییحاجیدوستتاورچهاراه
چهارمنمودهاست.کههیشهرنوناح

درردر(آرییتغ فوق اسـتینهاد
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

 .دیگردفکریثبت
به شماره مکتوب 19411اسا(

 مل13/10/1400مور  یاداره
ادو و افغانسـتانشـرکتهیغذا

موالنادارندهجوازنمبراریدیتجارت

محمـداسـتیتحتر77810
محمود معاونیمصور بـه ـو تی

محمـود اهلل بـرعالوهیعصمت
صادراتووارداتاعـالمتیفعال

ا خواهان ـادودیتورجادیمجاز هی
اند.کـهدیگردیوساماناالتطب

ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

ــ ــاجرانفراداتیخصوصـ یتـ
حاجیفوادالحقرسول عبدالحقیولد

یمرک اصل،،افغانتیتابع:یرسول
1400تأسـیسسالشهرکابل،
ــرما ــداهیسـ 500000ییابتـ

ــده ار ــانپنجص ــ،فعالیافغ تی
یشخددارا،یکیوتخنیکیلوژست
ادارهخودش،امضاءتیصالح در

.استدهیبهثبترسیثبتمرک 
اهللفرزنـدنصـراهللبینجمحترم

ــراد ــبثانف ــاحتمان)یمتش یس
لوژست وحدت یکیوخدمات رشاد

کابـلیافغانمرک اصـلتیتابع
500000ییابتـــداهیســـرما
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تأسـیسسـالیافغانپنجصده ار
ــاختمن1400 ــدماتیس وخ
دارتیاعالممجازصالحیکیلوژست
دررامضاء عمـومیاستیخودش

فکری های ومالکیت مرک ی ثبت
.دیگردثبت

خاکسـاریسـخیتجارتشرکت
هیکابل،سرمایمرک اصل:کلیسرج
میلیـون1000000یابتدائ یک
،شـکل1400تأسیس،سالیافغان
،یعمدهتجارتتیفعالتد،یلمیحقوع
فرزنــدمیمحمــدابــراهسیرئــ

عبـداهللتیمعاونن،یغوثالدریم
دارتینادرخانصالحیفرزندحاج

ـامضاء ومعـاونشـرکتسیرئ
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
.دیردگ

حباتیخصوص فرزندبینهاد: اهلل
انفرادبینج متشبث اسـم:یاهلل

تجارت  ستورمتیگردیواینهاد:)
ــتابع ــلتی ــان،مرک اص یافغ

500000ابتـداییهیکابل،سرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصده ار

،یانفـرادیشکلحقـوع1400
دارتیصالح،یعمدهتجارتتیفعال

دررخودامضاء یعمـوماستیش
فکری های ومالکیت مرک ی ثبت

.دیگردثبت
ابـراهداهللیحم متشـبثمیفرزند

اضیدفیحمیتجارتعنوان: یانفراد
ت سال یسأاتفاق هیسرما1400س

هـ ار500000ییابتدا پنجصد
امضـاءدارتیحقصـالحیغاناف

درریاستعمـومیشرکترئیس
فکری های ومالکیت مرک ی ثبت

ثبتگردید.
ــ ــراداتیخصوص ــادانف :ینه

ومیثاعبولدعبدالقیعبدالبارحافظ
انفراد ینهاد)تجارتاسم:یمتشبث
افغان،مرک تیتابع( حافظعبدالبار

ــل ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت
سالیافغانپنجصده ار500000
ــیس ــوع1400تأس ــکلحق یش
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تیصالحیتجارتتیفعال،یانفراد
یعموماستیشدررخودامضاءدار

فکری های ومالکیت مرک ی ثبت
.دیگردثبت

یلیوتحصیمیتعلیمشورتخدمات
کابلیمرک اصل:وزوهاین یاسی

500000ییابتـــداهیســـرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصده ار

حقـوع1400 یانفـرادیشکل
تعلتیفعال ـیمیعمده تحص یلیو
محمدشاکرفرزنـدرئیسباشد،یم

دارشرکتدرتیاحمدشاهصالح
استیر مرکـ یعمـومی ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
فرزنـدعقـوبیمحمـدمحتـرم

انفـراد متشـبث :یمحمداسحقق
یلـویزراعتپروسسمحصوالت)

تابع اصلتیغرلوگر  مرک  یافغان
سرما 500000ییابتـداهیکابل
تأسـیسسـالیافغانپنجصده ار

یپروسسمحصوالتزراعت1400
صالح مجاز تیاعالم امضـاءدار

ثبـتعمـومیاستیرخودشدر
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

.دیگرد
اسا(عر شرکایبیوتصوضهیبه

لمریامشرکت دارنـده:تدیواحد
یعنوان1057-0101جوازنمبر

تغاستیرنیا ـذراتیخواهان لی
 محترم که اند. خـانوس(یشده

حاج معاونیفرزند شاه احمد نور
واســتعفاءتیــتشــبثازمعاون

محترمشیسهمخوفیصد50 به را
ولــدیرزیــدوســتمحمــدام

نمبـرریام تـذکره دارنده محمد
واگذار01888-0404-1400

ـنامبردهبحنمودهکه معـاونثی
(.همچنانآدرگرددیمنییتعدیجد

ـمسلممارکیشرکتازمندو تی
هیناحرینذیبهشهرکحاج1من ل
ـتغنینمودهاست.اریتغ10 راتی
ویثبتمرکـ یعموماستیدرر
ــمالک ــاتی ــریه ــتیفک ثب
.دیگرد
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ریاستخراجوپروسسسـاشرکت
بـاور استقالل هیسـرما:یمعادن

میلیون 1000000)ییابتدا یک
کابـل.سـالیمرک اصلافغانی
حقوع1400تأسیس دتیلمیشکل

پروسسیاصلتیفعال )اسخراجو
ساختمان مواد بدون رئیس یمعادن

اهللفرزندنیزیمولویشرکتحاج
فیصـدسهمیموالداددارایحاج
ـبـهمعاونفیصد50 محتـرمتی
عبدالروفیالرحمنفرزندحاجایض

دارتیصالحفیصد50سهمیدارا
شرکتدررئیسامضاء معاون و

مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

:سرمایهافضلستاریتجارتشرکت
میلیون 1000000)ییابتدا یک
شـکل1400تأسیسسالیافغان
صادراتوارداتاعالممجازیحقوع

گداخرئیس فرزندلیمحمدافضل
ومعاونعبدالستارولـدنیالدامیع

دارتیصـالحنیالـدامیعیحاج

شرکتدررئیسامضاء معاون و
مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
ــرکت ــاختمانیتجارتشـ ی،سـ

لوژسـتیسرکساز خدمات یکیو
ییابتـداهیسرما:مبشرافغانتونښپ
.یافغـانیکمیلیون1000000)

تأسـیسکابل.سـالیمرک اصل
تیفعالدیلمتیشکلحقوع1400

یسرکسازی،ساختمانی)تجارتیاصل
ــت ــیس یکیوخــدماتلوژس رئ
فرزند ثناءاهلل محمـدشرکت نظر

ـبهمعاونفیصد80سهمیدارا تی
احمـد احمداهلل فرزنـدیمحترم

فیصـد40سهمینظرمحمددارا
ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

.دیگرد
استار:مرک یعالمیتجارتشرکت

سـرمایاصل یابتـدائهیکابـل،
،یافغـانیکمیلیون1000000
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حقوع1400تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

محمدسیرئوصادراتاعالممجاز،
تیمعاونیزمرکعالممشعلفرزند

تیفرزندزمرکصـالحملیمحدا
شـرکتسیرئامضاءدار ومعاون
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
 .دیدگر

هیسرما:عدرتاهللیتجارتشرکت
یکمیلیون 1000000)ییابتدا
کابـل.سـالیمرک اصلیافغان

حقوع1400تأسیس دتیلمیشکل
مجاز ی)تجارتیاصلتیفعال اعالم

شرکتعـدرتاهللفرزنـدرئیس
یدارا(یعبدالشر فیصد50سهم
محترمنصرتاهللفرزندتیبهمعاون
یدارا(یعبدالشر فیصد50سهم
ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

.دیگرد

:وشرکتیشرکابیاسا(تصوبه
مکتوب مور 9808)نمبرعرار  

عوایس18/5/1395 زوندیستم
بابکلم حامد دارنـده:دتیمحمد

تشخیصـیهو18088جوازنمبر
 خواهـان9000000331نمبر

محترم:استدهیگردلیذراتیتغ
م معاونشـرکتازسیرویمحمد

ــمعاون ــتعفاءتی ــهاس وازجمل
بـاالصدیف50 محتـرمیسهمرا

فرزندمحمدامانبفروشمحمدخالد
بحدهیرسان نامبرده معـاونثیکه
تعدیجد ادیگردنییشرکت نی.که
ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
.دیگرد

تبسمفردا:یفیخدماتتنظشرکت
یابتـدائهیکابل،سرمایاصلمرک 

،یافغـانیکمیلیون1000000
حقوع1400تأسیسسال ی،شکل
عمدهخدماتپـاکتیفعالتد،یلم
محمدجمعهفرزندنادرسی،رئیکار
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دیمحمدجاوتیمعاون،ینوریعل
تیصـالحیفرزندسهرابمحمد

ومعاونشـرکتسیرئامضاءدار
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت
معادنشرکت وپروسس استخراج

کابـل،یمرک اصـل:نیزابلشاه
یـک1000000یابتدائهیسرما

 تأسـیسسـال،یافغـانمیلیون
تیفعالتد،یلمی،شکلحقوع1400

عمدهاستخراجوپروسسمعـادن،
اسـداهللفرزنـدحمـداهلل،سیرئ

ــمعاون ــدتی ــتاهللفرزن رحم
صـالح امضـاءدارتیعبدالحنان

اسـتیرومعاونشرکتدرسیرئ
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
معادنتانگریاستخراجساشرکت

ییابتـداهیسـرما:نیشاویلنیج
یافغانونیملکی 1000000)

تأسـیسکابل.سـالیمرک اصل
تیفعالدتیلمیشکلحقوع1400

رئیسمعادن ری)استخراجسایاصل
هکشورعبت Yue Guijie شرکت

محترمفواداحمدتیوبهمعاوننیچ
دارتیفرزنددادمحمـدصـالح

شرکتدررئیسامضاء معاون و
مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
ایابیبازارخدماتشرکت یشبکه

گانجهان ییابتـداهیسرما:برنده
یافغانونیملکی 1000000)

تأسـیسکابل.سـالیمرک اصل
تیفعالدیلمتیشکلحقوع1400

 یشبکهایابی)خدماتبازاریاصل
فرزندینیشرکتعطاالحقامرئیس

دارا یعبدالحق 50سهم بهفیصد
ـتیمعاون س الـرحمن(یمحترم
دارایرسول عبـدالرحمن یفرزند
 دارتیصـالحفیصـد50سهم
شرکتدررئیسامضاء معاون و

مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

.دیگرد
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ـیخدماتتنظشرکت زرغـونیف
ییابتــدا:ســرمایهوبیــآر
یافغـانیکمیلیون 1000000)

 حقوع1400تأسیسسال یشکل
رئـیساعالممجازیفیخدماتتنظ

ال(خـاناوللیپکتنیبهتر فرزند
ــ ــاونبش ــجدراحمدیومع یمس
ــجد ــدمس ــالحیول دارتیص

ومعاونشرکتدررئیسامضاء
مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
.دیگرد
:تـدیاهللالفتحلم یاهللوشفحیبذ

یابتـدائهیکابل،سرمایاصلمرک 
،یافغـانیکمیلیون1000000

حقوع1384تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ـوصادراتاعـالممجـاز، سیرئ
،معاون سلطان فرزند تیعبدالصمد

اسـالمتیعنا محمـد فرزند اهلل
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
 .دیگرد

عاصـمفرزنـدنوراحمـدمحترم
استخراجمعادنیمتشبثانفراد (

افغانمرکـ تیتابع: هانیافغانک
ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل

سالیافغانپنجصده ار500000
اسـتخراجمعـدن1400تأسیس

صالح مجاز تیاعالم امضـاءدار
درر ثبـتعمـومیاستیخودش

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
.دیگرد

تصوبه  شرکتبیاسا( شرکای
دارنده:تدیافتابالطافلمیتجارت

 تغ51817جوازنمبر راتیخواهان
ــذ ــگردلی ــرمدهی ــد:محت ان

رئیسولدضرابگلنیصال الد
 جمله خـوفیصد50از شیسهم

ولدیازیرابهعبدالواحدنفیصد10
بهفروشدیضرابگلسهمدارجد

رابهافتخـارفیصد10ورساندیم
دیسهمدارجدگلاحمدولدضراب
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وخودنامبردهبـارساندیبفروشم
یباعرئیسثیسهمبهحفیصد10
عبدالقدو(معاونماندیم محترم و

 جمله سـهمفیصد50شرکتاز
رابهافتخارشیسهمخوفیصد10

کهسهمدیسهمدارجدیازیاحمدن
ــامبرده ــد10ن ــودیمفیص وش

خـوفیصد10 بـهشیسـهم را
ولدضرابگـلیازینیشرافعل

ورسـاندیبفروشمدیسهمدارجد
سهمفیصد10همدنامبردهباحفظ

یمعاوندرشـرکتبـاعیثبهح
تغماندیم دررراتی.که استیفوق

ثبتمرک یومالکیتهاییعموم
.دیگردفکریثبت

شرکایبیوتصوضهیاسا(عربه
لمکیپشرکت محتـرم:تدیسحر

ومحترماسداهللسیعبدالمحمدرئ
 نمبـر جواز دارنده 1591معاون

خواهانلغوجوازاستیرنیایعنوان
اند.جـوازدهیگردشیخویتارتج

یثبتمرک یعموماستیشاندرر

لغـوثبـتیفکریهاتیومالک
.دیگرد

مور 19581عرارمکتوبشماره
مل18/10/1400 ویاداره غذا
یافغانستانشـرکتتجـارتهیادو

نمبـر جواز دارنده مومند شاداب
ـذاستیتحتر77718 اهللحیب

(یذاهداهللشرتیمومندوبهمعاون
وارداتوصادراتاعالم برعالوه

ا خواهان وهیادودیتورجادیمجاز
انـد.دهیدگر ینیالتطبآسامان

ر در ثبتمرک ییعموماستیکه
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

ــ ــراداتیخصوص ــادانف :ینه
خـانلیولداصلیخانخلمیحک

)خدماتنهاداسم:یمتشبثانفراد
افغان،تیتابع لیانسخلیکیلوژست

اصل ابتـداییهیکابل،سرمایمرک 
سالیافغانپنجصده ار500000
ــیس ــوع1400تأس ــکلحق یش
ــراد ــفعال،یانف ــتتی یکیلوژس
تیصالح درخـودامضاءدار ش
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مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

یاداریخـدماتمشـورتشرکت
کابل،یمرک اصل:نسیلی یرنیبلول
یـک1000000یابتدائهیسرما

 تأسـیسسـال،یافغـانمیلیون
تیفعالتد،یلمی،شکلحقوع1400

خـدماتمشـورت ،یاداریعمده
ـ احمــدفرزنــدسیوریــمسیرئ

محمد، بیعمرشـکتیمعاوننور
دارتیفرزندنورمحمـدصـالح

ـامضاء ومعـاونشـرکتسیرئ
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
.دیگرد

هیسرما:ملنگدیامیشرکتتجارت
میلیون 1000000)ییابتدا یک
کابـل.سـالیمرک اصلیافغان

حقوع1400تأسیس دتیلمیشکل
مجاز ی)تجارتیاصلتیفعال اعالم

فرزنداریاحمددیشرکتامرئیس
فیصـد50سهمیاحساناهللدارا

میمحترماحمـدصـمتیبهمعاون
همســیفرزنــداحســاناهللدارا

تیصـالحفیصد50 امضـاءدار
استیومعاونشرکتدرررئیس
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
واستخراجپروسسی)تجارتشرکت
ییابتداهیسرما:حنظله بیمعادننق

یافغانیکمیلیون 1000000)
یتجارتتیفعال1400تأسیسسال

محتـرمرئـیسواستخراجمعادن
خالقدادیمحباهللمهاجرولدحاج

محترمتیسهمبهمعاونفیصد50
یعبدالرحمنعقـابولـدحـاج

دارا 50یخالقداد سـهمفیصد
ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر
هایفکریثبتیمرک  ومالکیت
.دیگرد

محمدافغان:یحاجیتجارتشرکت
سرمایمرک اصل یابتـدائهیکابل،

،یافغـانیکمیلیون1000000
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حقوع1400تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

یحاجسیرئوصادراتاعالممجاز،
رح فرزند افغان تیمعاونم،یمحمد

ـ(یطلعبدال میخـانفرزنـدرح
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

 .دیگرد
ـعبداهللباتیخصوص فرزنـدیانی

انفراد ـتابع:یعبدالروفتاجر تی
سال:شهرکابلیافغان,مرک اصل

ییابتـداهیسـرما1400تأسیس
ــده ار500000 ــانپنجص یافغ

دارا،یتجـارتتیفعال یشـخد
ادارهامضاءتیصالح ،در خودش

ـیثبتمرکـ  دهیبـهثبـترس
.است

ـعبمحترم فرزنـدداهللی عثمـان
تیتابع:یعبدالواحدمتشبثانفراد

اصل مرک  سـرمایافغان, هیکابل
ه ار 500000)ییابتدا پنجصد

یافغان تیفعال1400تأسیسسال
دارتی صـالحیکی)لوژستیاصل

دررامضاء عمـومیاستیخودش
فکری های ومالکیت مرک ی ثبت

.دیگردثبت
ــرکت ــیتران ش ــاالنیت یبارچ

سرمایهاکادیحمبینج ییابتـدا:
یافغـانیکمیلیون 1000000)

 حقوع1400تأسیسسال یشکل
ــنتیتراز ــازاعالمی ــیسمج رئ
ـاهللاکافرزندعب یسم اکـاداهللی

الرحمقنخرم ولـدیومعاونفضل
امضاءدارتیالرحمقنصالحبیحب

استیومعاونشرکتدرررئیس
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
نهاد:ع تاهللفرزنـداتیخصوص

اسـم:یعبداهللمتشـبثانفـراد
یمعادنصـافریاستخراجسانهاد:)
اصـلتیتابع(دهلمن یافغان،مرک 
500000ابتـداییهیسرماکابل،

تأسـیسسـالیافغانپنجصده ار
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،یانفـرادیشکلحقـوع1400
اسـتخراجسـاتیفعال ریعمـده

تیمعادن،صالح شخودامضاءدار
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
ـافرصـریعیتجارتشرکت :یدی
ع افرصریمحترم فرزندیدیمحمود

ـتابع:یاکبرتاجرانفـرادریم تی
هیسرماکابل،یمرک اصل،یپاکستان

پنجصــده ار500000ابتــدایی
شـکل1400تأسیسسالیافغان
خـدماتتیفعال،یانفرادیحقوع
شخودامضاءدارتی،صالحیتجارت
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
:وشرکتیشرکابیاسا(تصوبه

مکتوب مـور 109)نمبرعرار  
ــتیر11/10/1400 ــمالاس هی
شرکتخدماتدهند  متوسط گان

دارنـدهیکیلوجست فرستگلوبل
ــر ــوازنمب و D-32662 ج

تشخیصیه 7008711018نمبر

:استدهیگردلیذراتیخواهانتغ
ـیمحترماحمد خـانیولدموس

اسـتعفاءاستیشرکتازررئیس
شیسهمخـوصدیف55وازجمله

ـفیصد50 اهللیآنرابهمحتـرمول
معاونبرحالشرکتواگذارنموده

 به نامبرده سهمبـهصدیف95که
ـشرکتتعدیجدرئیسثیح نیی

راصدیف5ماندهیوباعدیگرد سهم
ـیباال نص محمد ولـدریمحترم

که.وگذارنمودهاستمیمحمدکر
بح ـتعدیمعاونجدثینامبرده نیی

استیدررراتیغتنی.کهادیگرد
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
شرکایبیوتصوضهیاسا(عربه

:یآصف(یعمرشریتجارتشرکت
یعنوان71914دارندهجوازنمبر

تغاستیرنیا ـذراتیخواهان لی
اند عب:شده محترم فرزندداهللیکه

ـیحاج نع معاونمیمحمد ـاز تی
وشیسهمخوفیصد33واستعفاء
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محترمنصرتاهللفرزندلعلپادشاه
ــرکت ــهمدارش ــتعفاءس واس

کـهجملـهشیسهمخوفیصد33
شودبهمحتـرمیسهممفیصد88

شر تشـبثسیرئ(یعمر برحال
بـاو نـامبرده کـه نموده اگذار

بحفیصد100 ـسهم ـثی سیرئ
ازیشـکلحقـوعری.وتغماندیم

ـنیشراکتبهانفراد صـورت ی
ا اسـت. ـگرفته ـتغنی درراتی

ویثبـتمرکـ یعموماستیر
ــمالک ــاتی ــریه ــتیفک ثب
.دیگرد

: اطلـسالیرویکیشرکت)لوژست
یک 1000000)ییابتداهیسرما

 یافغانمیلیون 1400تأسیسسال
یکیلوژستتیفعال محتـرمرئیس

نظر شیحامد نظرریولد یمحمد
محترمتیسهمبهمعاونفیصد80

نور عبدالباعیمحمود یدارایولد
تیصـالحفیصد40 امضـاءدار

استیرومعاونشرکتدررئیس

ومالکیتهاییثبتمرک یعموم
.دیگردفکریثبت

یوسرکسـازیشرکتسـاختمان
غـرب ییابتـداهیسـرما:مجلل

یافغـانونیملکی 1000000)
تأسـیسکابل.سـالیمرک اصل
تیفعالدیلمتیشکلحقوع1400

سرکسـازی)ساختمانیاصل  یو
عبا(فرزنـددیشرکتسرئیس

بـهفیصد50سهمیداراینبدیس
یروفمیمحترممحمدابراهتیمعاون

سهمیداراعبدالروفیفرزندحاج
امضـاءدارتیصـالحفیصد50

استیومعاونشرکتدرررئیس
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
:فاضـلایاحمدضیتجارتشرکت

سرمایمرک اصل یابتـدائهیکابل،
،یافغـانیکمیلیون1000000

ی،شکلحقـوع1400تأسیسسال
سیرئ،یعمدهتجارتتیفعالتد،یلم
عبـا(،دیسافرزندیاحمدضدیس
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عبا(دیفرزندسییحیدیستیمعاون
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

.دیگرد
ریاستخراجوپروسسسـاشرکت

کابل،یمعادنمورافغان:مرک اصل
ــرما ــدائهیس 1000000یابت

حقـوع1400،سالیافغان ی،شکل
اسـتخراجوتیفعالتد،یلم عمده

یهاشماسریسیرئپروسسمعادن،
تیمعاون،یفرزندعبدالخالقهاشم

ـفرزندمحمـدامیمحمدرح وبی
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

 .دیگرد
موریوسرکسازیساختمانشرکت

مرک اصل سـرمایافغان: هیکابل،
میلیـون1000000یابتدائ یک
،شکل1400تأسیسسال،یافغان
ـفعالتـد،یلمیحقوع عمـدهتی

ـ،یسرکسـازویساختمان سیرئ
وب،یفرزنـدمحمـدامیمحمدرح

فرزنـدعبـدالخالقاسریتیمعاون
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

 .دیگرد
:مرک یرحماناریمیتجارتشرکت

سـرمایاصل یابتـدائهیکابـل،
،یافغـانیکمیلیون1000000

حقوع1400تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ـوصادراتاعـالممجـاز، سیرئ
ــدحــاج یمحمــدافضــلفرزن

عـارفاهللتیمعاون،محمدیغاز
حاج محمدصالحیفرزند تیاختر

شـرکتسیرئامضاءدار ومعاون
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
:شرکتیساختمانیهاداالحقیض

سرمایمرک اصل یابتـدائهیکابل،
،یافغـانیکمیلیون1000000
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ی،شکلحقـوع1400تأسیسسال
،یعمـدهسـاختمانتیفعالتد،یلم
فرزندعبـدالخالق،االحقیضسیرئ

الدتیمعاون فضل آغافرزند نیجان
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

.دیگرد
: تـدیلمدیولدیزبی)تجارتشرکت
یک 1000000)ییابتداهیسرما

یافغانمیلیون 1400تأسیسسال
یتجـارتتیفعال محتـرمرئـیس
فیصد34اهللولدرو اهللتیهدا

معاون دیمحترماحمدولتیسهمبه
بهفیصد33یولدمحمدعمردارا

ـمحتـرمعبیسهمدار ولـدداهللی
ــدالوهاب ــد33عب ــهمفیص س

معاونورئیسامضاءدارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر

ثبتیمرک  ومالکیتهایفکری
.دیگرد

اسا(تصو  شرکتیشرکابیبه
خواهان:تدیلمی یع  یعثمانسم

کابلبهتیازساحهوالهیراحصایتغ
تغ .درریننگرهار اسـت نمـوده

مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

:وشرکتیشرکابیاسا(تصوبه
مکتوب مور 1003)نمبرعرار  

هیــمالاســتیر1/11/1400
گانکوچکشرکتصداعتدهند

لم نمبـرتدیشمال جـواز دارنده
نمبــرتشخیصــیهو15931

تغ9001180458 راتیخواهان
عطاجـاندهیگردلیذ محترم اند

ـیمیعظ سیولـدمحمـداکرمرئ
واســتعفاءاســتیشــرکتازر

خوصدیف50مجموع راشیسهم
ولدعطاجاناالحقیمحترمضیباال
نامبردهدهیبفروشرسانیمیعظ که
ـشرکتتعدیجدسیرئثیبح نیی

درراتیــتغنیــ.کــهادیــگرد
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مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

تصـوبه لبیاسا( سـهینهـاد
 دارندهنمبرجواز:سورهیخصوص

d-80294 لیذراتیخواهانتغ
آص(میجن:استدهیگرد اهللولد

اسـتعفاءسهمدارشرکتازسمت
شیسهمخوفیصد15ازمجموعو

ذبفیصد11,5 به اهللولـدحیرا
 سهمدار هاشم فیصد11,5محمد

باال ـمجیرا الـرحمنولـدبی
بفـروشالـرحمنمعـاونبیحب

ـذراتیاستکهتغدهیرسان درلی
.دیبهثبترسیثبتمرک استیر
تصوبه شرکتبیاسا( :شرکای

بارچاالنیتیشرکتتران  ـیو نیب
دارندهنبرجواز:سبحانوفایالملل

نمبــرتشخیصــیهو48801
تغ9005903888 راتیخواهان

یتیشرکتتران :استدهیگردلیذ
بارچاالن سبحانوفایالمللنیبیو
ا شـرکتیندگینماجادیخواهان

بغالنتیرادرمربوطاتوالشیخو
ـکها.استدهنمو ـتغنی درراتی
مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
تصو اسا( :شرکتیشرکابیبه
:دیلمتیبیحب(یحنیشرکتتجارت

مور 7198بهاسا(مکتوبنمبر
دارندهجوازنمبـر1400/1/19

نمبـــرتشخیصـــیهو10717
ر1048851018 اسـتیتحت
محمـدحن معاون(یمحترم ـو تی

الرحمنخواهانلغـوبیمحترمحب
شیخـوی جوازتجارتشهی)ترکپ

عمـومیاستیاندکهدرردهیگرد
.دیلغوثبتگردیوجوازدهبتث
اسـا(درخواسـتمحتـرم  به

حن محمدسـرور(یمحمد فرزند
ــاجرانفراد ــواز:یت ــدهج دارن

ومکتـوبشـماره73801نمبر
هیمالاستیر1/11/1400مور 
تـرکگانمتوسطخواهانهدهند

ـگردشهیپ اسـتیاسـتدرردهی
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لغـوثبـتیثبتمرکـ یعموم
.دیگرد

اسا(تصو  شرکتیشرکابیبه
همدردنرگسیوبارچاالنیتیتران 
77815دارندهجوازنمبـر:ولل

ـخوهانازد ـفعالادی یتجـارتتی
ویتیواسمشرکتازتران دهیگرد

همدردنرگسبهشرکتیبارچاالن
ـتغیبارچاالنیتیوتران یتجارت ری

ـشـرکتازهینمودهوسرما کی
پنجصده اروونیلیمکیبهونیلیم

ریتغنیاست.ادهیگردادیازدیافغان
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
بارچاالنیتیتران شرکت اعبالیو

کابل،یمرک اصل:یدزیحمسیسد
یـک1000000یابتدائهیسرما

 تأسـیسسـال،یافغـانمیلیون
تــد،یلمیشـکلحقـوع،1400

تران تیفعال ،یوبارچاالنیتیعمده
ـداکبرفرزندیسسیرئ ـامدیس ر،ی

ــمعاون ــامتی ــددی دالورفرزن

ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح
درر ثبـتیعمـوماستیشرکت

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
.دیگرد

تنظشرکت ـیخدمات ـایف کڅ
هیکابل،سـرمایخدمت:مرک اصل

میلیـون1000000یابتدائ یک
،شکل1400تأسیسسال،یافغان
عمدهخدماتتیفعالتد،یلمیحقوع
ـنجسیرئ،یفیتنظ اهللفرزنـدبی

محمـدگـلتیمعاون،گلاحمد
صـالح محمد اختر دارتیفرزند

ومعاونشـرکتدرسیرئامضاء
مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت
ویکیخــدماتلوژســتشــرکت

:دزیرامیپاننگیشایاداریمشورت
سرمایمرک اصل یابتـدائهیکابل،

،یافغـانیکمیلیون1000000
حقوع1400تأسیسسال ی،شکل
ـفعالتد،یلم عمـدهخـدماتتی

سیرئ،یاداریومشورتیکیلوژست
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تیاهلل،معاونظیاهللفرزندحفبینج
نیفــردو(فرزنــدحســامالــد

ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیدررشرکت

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
 .دیگرد
و:شرکتیشرکابیاسا(تصوبه

مکتوب مـور 5919نمبرعرار
ــتیر11/11/1399 ــمالاس هی
یگانمتوسطشرکتساختماندهند

ابرسازانخاوردارندهیوسرکساز
نمبـرتشخیصیهو44598جواز

تغ9005177341 راتیخواهان
ولدیسراند:محمداددهیگردلیذ

ـغالمح معـاونشـرکتازدری
صدیف50استعفاءومجموعتیمعاون

بـاالشیسهمخـو محتـرمیرا
نجبینق ـاهللولد ـبی سیاهللرئ

شرکتبفروشرسان کهدهیبرحال
 با بحصدیف100نامبرده ثیسهم

شرکتباعسیرئ شـکلماند،یدر
شـرکتازشـراکتبـهیحقوع

ـنمودهاست.کهاریتغیانفراد نی
ررایتغ ثبـتیعموماستیتدر

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
.دیگرد
تصوبه شرکتبیاسا( :شرکای

به:دتیلمیشرکتحشمتاهللامر
 مـور 10اسا(مکتوبنمبـر

دارندهجوازنمبـر1/10/1400
نمبـــرتشخیصـــیهو73793

ر1030598017 اسـتیتحت
محترمتیمحترمصفرخانومعاون

)ترکپ لغو خواهان علم  شهیشاه
اندکهدهیگردشیخویجوازتجارت

لغـویثبتوجوازدهاستیدرر
.دیثبتگرد

:وشرکایشرکتبیاسا(تصوبه
مکتوب عرار مـور 901)نمبر  

ــتیر18/10/1400 ــمالاس هی
ـگانمتوسطهدهند اوپـلدوادی

خدمتونوشرکت.ريیمشورتيانجن
 نمبـر جـواز و73887دارنده

تشخیصیه 9011585338نمبر
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:انـددهیگردلیذراتیخواهانتغ
ـمحمدحنریمحترممحمدانجن (ی

استیرزشرکتاسیولدجانانرئ
سهمصدیف50ومجموعاستعفاء

دیمعاونشرکتجدثیبحشیخو
ــتع ــرمانجنــنیی ــدومحت رش

معاوناسبقازیاکبرلیوصمحمد
صدیف50استعفاءوباحفظتیمعاون

بح ـجدرئیسثیسهم ـدی نیتع
یتشبثازمشورتتیوفعالدیگرد
خدماتلوژستیرجینان ریتغیکیبه

ـواسمنهادازه.نمودهاست وادی
خـدمتونویریانجنیاوپلدمشورت

ه نـام ـشرکتبـه اوپـلوادی
نیکیولوژست شرکت ـخدمتونو  ی

درراتیتغنینمودهاستکهاریتغ
مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
 19418عرارمکتوبشـماره) 

 ( تیریمد 15/1/1400مور 
یدیوتوریدیتولاتتأسیسیعموم

،یامورفارمســیعمــوماســتیر

یبارچاالنیتیوتران یشرکتتجارت
همدردنرگسوللبرعالوهواردات
وصــادارتاعــالممجازخواهــان

یوسامانآالتطبهیادودیجادتوریا
درردهیگرد یعمـوماستیاندکه
 تیومالکیمرک ثبت یفکرهای

.دیثبتگرد
نهاد:محمدظاهرفرزنداتیخصوص

:یاصغرمتشبثانفرادیعلیحاج
معـادنرینهاد:)استخراجسااسم

افغان،تیتابع طو(پشتونزرغون
اصل ابتـداییهیکابل،سرمایمرک 
سالیافغانپنجصده ار500000
ــوع1400تأســیس یشــکلحق

اسـتخراجتیفعال،یانفراد عمده
امضـاءدارتیصالحمعادن،ریسا

دررخود ثبـتیعمـوماستیش
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

.دیگرد
واستخراج،پروسسیشرکتتجارت

ییابتداهیسرما:عندرهارانایمعادنآر
یافغانونیملکی 1000000)
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تأسـیسکابل.سـالیمرک اصل
تیفعالدیلمتیشکلحقوع1400

پروسسواستخراج،ی)تجارتیاصل
شــرکترئــیسمعــادن ریســا

محمدولینعمتاهللسلطان یفرزند
ـنبهمعاوفیصد98سهمیدارا تی

نوابیمحترممحمداهللفرزندحاج
دارتیصالحفیصد1سهمیدارا

شرکتدررئیسامضاء معاون و
مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
ــ ــاجرانفراداتیخصوصـ :یتـ

ممهراهللدیس ولد :اکرمریسادات
شـهریافغان,مرک اصل،تیتابع

هیسرما1400تأسیسکابل،سال
ــدا ــده ار500000ییابت پنجص
شـخد،ی:تجارتتیفعال،یافغان
درخودش،امضاءتیصالحیدارا

ـیادارهثبتمرک  دهیبهثبترس
.است

اعظمفرزندرینهاد:وزاتیخصوص
:یخانمتشبثانفرادآدیسیحاج

استخراجسااسم ورینهاد: معادن
مشعلیتجارت افغان،تیتابعجسار

اصل ابتـداییهیکابل،سرمایمرک 
سالیافغانپنجصده ار500000
ــوع1400تأســیس یشــکلحق

اسـتخراجتیفعال،یانفراد عمده
ــا ــارتریسـ ــادنتجـ ،یمعـ
تیصالح درخـودامضاءدار ش

مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

.دیگرد
ودرخواسـتبیاسا(تصـوبه

ینهـادتجـارترئـیسواحداهلل
دارندهجوازنمبر:واحداهللمهمند

تجـارتریخوهانتغ48859 یاز
واحــداهللمهمنــدبــهخــدمات

ـواحداهللمهمنـدتغیکیلوژست ری
فعال و تجارتتینموده یشرکتاز

5در(نهادازسرکآنمودهوریتغ
عوایمنیتا مارکیبه ـمرکـ  تی

نمودهاسـتریتغتختیپایتجارت
یعمـوماستیدررریتغنیاست.ا
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فکری های ومالکیت مرک ی ثبت
.دیگردثبت
فرزنـدلونـگبیجهانزمحترم

انفراد سرکی)ساختمانیمتشبث
جهـانیکیوخدماتلوژستیساز
مرک تیتابع: یقیصدبیز افغان

ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل
سالیافغانپنجصده ار500000

خدماتیساختمان1400تأسیس
دارتیاعالممجازصالحیکیلوژست
دررامضاء عمـومیاستیخودش

فکری های ومالکیت مرک ی ثبت
.دیگردثبت

ـساحلبنـدامیشرکتتجارت :ری
یک 1000000)ییابتداهیسرما

اصلیافغانمیلیون کابـل.یمرک 
یشکلحقـوع1400تأسیسسال

ـفعالدتیلم ی)تجـارتیاصـلتی
شــرکترئــیساعــالممجــاز 

محمـددینعمتاهللفرزندسدیس
تیبهمعاون90فیصدسهمیدارا

یفرزندگـلجـانعلیسیمحترمع

 ـفیصـد10سهم دارتیالحص
شرکتدررئیسامضاء معاون و

مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

وخـــدماتی)تجارتشـــرکت
هیسـرما: سنانافغـانیکیلوژست
یکمیلیون 1000000)ییابتدا
یافغان تیفعال1400تأسیسسال
خدماتلوژستیتجارت رئیسیکیو

ـ تعجـبولـددیمحترمعبدالرش
سـهمفیصد50یدارانیعظمالد
یمحترمصفتاهللنادرتیبهمعاون

حس محمد فیصد50یدارانیولد
ورئیسامضاءدارتیسهمصالح

یعمـوماستیرشرکتدرمعاون
.دیگردیثبتمرک 
مشورتشرکت ـمالیخدمات یاتی

کابـل،یمرک اصل:نیمطم یسر
یـک1000000یابتدائهیسرما

ــون ــالیافغانمیلی ــیس،س تأس
تیفعالتد،یلمی،شکلحقوع1400

ـمالیعمدهمشـورت ـ،یاتی سیرئ
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تیشاه،معاونمیاکبرشاهفرزندسل
اعظـمبیحس محمـد فرزند اهلل

ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح
درر ثبـتیعمـوماستیشرکت

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
.دیگرد

معادنپهلوانریاستخراجساشرکت
مرک اصلیصاف سـرمای: هیکابل،
میلیـون1000000یابتدائ یک
،شـکل1400تأسیس،سالیافغان
عمدهوارداتتیفعالتد،یلمیحقوع

ـوصادراتاعـالممجـاز، سیرئ
تیمعاون،صداعتفرزندعبدالقدو(

تیشوکتفرزندعبدالقدو(صالح
شـرکتسیرئامضاءدار ومعاون
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت
فرزنداتیخصوص احمد گل نهاد:

یغالمرسولمتشبثانفرادیحاج
نهــاد:اســتخراجمعــادناســم

ــول ــدرس ــلاحم ــتابعیگ تی
هیکابل،سـرمایافغان،مرک اصـل

پنجصــده ار500000ابتــدایی
یافغان شـکل1400تأسیسسال
ـفعال،یانفرادیحقوع عمـدهتی

سـاختمان مواد ،یاستخراجمعادن
شخــودامضــاءدارتیصــالح

ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

اهللبینجیتاجرانفراداتیخصوص
خـانک ادین ـتابع:ولدجمعه تی

سال،شهرکابلیافغان,مرک اصل
ییابتـداهیسـرما1400تأسیس

ــده ار500000 ــانپنجص یافغ
ـیتران :تیفعال ،یوبارچـاالنیت

امضـاءتیصـالحیشخددارا
بـهیدرادارهثبتمرک خودش،
.استدهیثبترس
افغانارتباط:مرک یتجارتشرکت

سـرمایاصل یابتـدائهیکابـل،
،یافغـانیکمیلیون1000000

حقوع1400تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ـوصادراتاعـالممجـاز، سیرئ
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چمن فرزند ـمعاون،عبدالقادر تی
صـالح چمن فرزند تیمحمدانور

شـرکتسیرئامضاءدار ومعاون
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت
:وشرکتیشرکابیاسا(تصوبه

 مـور 91)نمبـرعرارمکتوب
ــتیر5/10/1400 ــمالاس هی

وحدهند کوچکشرکت داهللیگان
نمبـردیلمتیزیعل جواز دارنده

ــیهو4137 ــرتشخیصـ نمبـ
تغ1017559011 راتیخواهان

جـادیخواهانا:استدهیگردلیذ
تیدروالشیشرکتخویندگینما
راتیتغنیاست.کهادهیگردیغ ن
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
شرکتویشرکابیاسا(تصوبه

مکتوب مور 19871نمبرعرار
گاندهندهیمالاستیر9/9/1400

محمدمنصوریمتوسط:تاجرانفراد
سنگ جـوازنیفرزند نمبردارنـده

 D-40053 نمبـرتشخیصیهو
تغ9008350830 راتیخواهان

جدهیگردلیذ غالم ولدیالنیاند:
استیبدونسهمازررئیسنورالحق

محمدمنصورمعاونرماستفعاومحت
سـهمصدیف100برحالباحفظ

ـتعدیجدرئیسثیبحشیخو نیی
ـ.کـهاگرددیم ـتغنی تدررای
مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
شرکایبیوتصوضهیاسا(عربه

:تـدیلمیبرادرانخـاطرشرکت
یعنوان31101دارندهجوازنمبر

تغاستیرنیا ـذراتیخواهان لی
ـامایشدهاند.کهمحترمذکر یری

معـاونتشـبثازریفرزندخانم
استعفاءتیمعاون سهمفیصد10و
بهمحتـرمعبدالمجشیخو ـرا دی

محمددارندهتذکرهنمبریفرزندعل
واگذارنمودهکـه11384810

بح ـتعدیمعاونجدثینامبرده نیی
اگرددیم رراتیتغنی. اسـتیدر
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یهاتیومالکیثبتمرک یعموم
.دیثبتگردیفکر
 مور 19474)نمبرمکتوبعرار

اســــتی ر18/10/1400)
ملراادیویاجرائ وهیادومیتنظیه

یشرکتتجـارتیمحصوالتصح
دارندهنمبرجوازتدیلمدینعمتحم

ــی وتشخ45090) ــرهیص نمب
ر9005319598) تحت استی 

محترمتیمحترمنعمتاهللومعاون
بــرعالوهوارداتوداهللیــحم

خ مجاز جادیاواهانصادارتاعالم
ـهیادودیتور یوسـامانآالتطب
یعمـوماستیاندکهدرردهیگرد

مرک  ثبتیفکرتیومالکیثبت
 .دیگرد
شرکت:یشرکابیاسا(تصوبه

یتکنالوژیشرکتخدماتمشورت
خواجـهاستیتحتریوبیآردیام
دارندهتیاهللومعاوننیمب دلآغا

تشخیصـیهو73533جوازنمبر
ــر ــان9011434410نمب خواه

اند.کهمحترمدهیگردلیذراتیتغ
ـ اهللفرزنـدخواجـهنیخواجهمب

اسـتیتشبثازرسیاهللرئلیخل
سهمفیصد34وازجملهاستعفاء

محترمفیصد17شیخو به را سهم
دلآغامعاونبرحالتشبثواگذار

شودیمفیصد50نمودهکهسهمآن
بـهفیصد17ماندهیوباع سـهمرا

جانفرزندم ارجـاندیمحترمام
سهمداربرحالتشبثواگذارنموده

ثیسهمبحفیصد50کهنامبردهبا
نی.،کهاگرددیمنییتعدیجدسیرئ
ثبـتیعمـوماستیرردراتیتغ

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
.دیگرد

و:شرکتیشرکابیبهاسا(تصو
 مور 1089)شمارهمکتوبعرار
ــتیر5/11/1400 ــمالاس هی

خصوصدهند مکتب متوسط یگان
جـوازیتیس نمبـر هاو(دارنده

نمبــرتشخیصــیهو77585
تغ9013931919 راتیخواهان
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اسممکتبریتغ:استدهیگردلیذ
مکتـبیتیسیخصوص به هاو(
نمودهریشم خانهنورتغیخصوص

شـرکتدرنیاراتیاست.کهتغ
ویثبـتمرکـ یعموماستیر

.دیثبتگردیفکریهاتیمالک
من ـمحترم عمرفرزنـدری احمـد
ی)تجارتیعمرمتشبثانفرادمحمد

افغان,مرکـ تیطلوعشمال تابع
ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل

 یافغـانپنجصده ار500000)
 یاصلتیفعال1400تأسیسسال
دارتیاعالممجاز صالحی)تجارت
دررامضاء عمـومیاستیخودش

فکری های ومالکیت مرک ی ثبت
.دیگردثبت

تنظشرکت عبدالواحدیفیخدمات
مرک اصلبیحب سـرمای: هیکابل،

میلیـون1000000یابتدائ یک
،شکل1400تأسیسسال،یافغان
عمدهخدماتتیفعالتد،یلمیحقوع
فرزنـدسی،رئیفیتنظ عبدالواحـد

اهللفرزندبیحبتیمعاون،عبدالستار
امضـاءدارتیصـالحمیعبدالحل

دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

 .دیگردفکریثبت
ــرکت ــتولش ــذادی ــوادغ ییم

صادق مرک اصلیسلطانمحمد ی:
سرما 1000000یابتدائهیکابل،
تأسـیس،سـالیافغانیکمیلیون

تــد،یلمیشـکلحقـوع،1400
سی،رئییمـوادغـذادیتولتیفعال

عبـدالخالق صادقفرزنـد محمد
فرزندعبدالخالقیعبدالولتی،معاون

ــه ــدموس ــدالرازقفرزن دارعب
امضـاءدارتیعبدالخالقصـالح

دررعاونومسیرئ اسـتیشرکت
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

 .دیگردفکریثبت
ـادیتجـارتشرکت عرفـانبی

ییابتــداهیســرما:یادیــفر
یافغانیکمیلیون 1000000)

یتجارتتیفعال1400تأسیسسال
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ولدیوسف یاهللبیمحترمادرئیس
تیسهمبهمعاونفیصد50اماناهلل
فر ازمـریادیمحترم یدارایولد

امضاءدارتیسهمصالحفیصد50
اسـتیومعاونشرکتدررئیس
ومالکیتهاییثبتمرک یعموم

.دیگردفکریثبت
ریواستخراجسـایشرکتتجارت

 احسان ـمعادن هیسـرما:واکځ
میلیون 1000000)ییابتدا یک
کابـل.سـالیمرک اصلیافغان

حقوع1400تأسیس دتیلمیشکل
استخراجی)تجارتیاصلتیفعال و
ریسا شـرکترئـیسمعـادن 

ع فرزند سهمیدارانیدیمحمداهلل
معاونفیصد70 ـبـه محتـرمتی
یرحمـتاهللدارارزنداهللف یمط

 دارتیصـالحفیصـد30سهم
شرکتدررئیسامضاء معاون و

مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

نهاد:محمدحامدفرزنداتیخصوص
نگ انفرادنیمحمد اسم:یمتشبث

تجارت نگینهاد:) تیتابع نیمحمد
هیکابل،سـرمایافغان،مرک اصـل

پنجصــده ار500000ابتــدایی
یافغان شـکل1400تأسیسسال
ـفعال،یانفرادیحقوع عمـدهتی
شخودامضاءدارتی،صالحیتجارت
ثبـتمرکـ ییعموماستیردر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
تصوبه :شرکتیشرکابیاسا(

خـانیسیمحمدع جمعـه ولـد
بهاسا(مکتوبنمبر:یتاجرانفراد

ــور 799 18/10/1400مـ
ــر ــوازنمب ــدهج و19811دارن

تشخیصیه 9001788540نمبر
ـیمحترممحمدعاستیتحتر یس

فرزندجمعهخانخواهانلغو)ترک
دهیگردشیخوی جوازتجارتشهیپ

یثبتوجوازدهاستیاندکهدرر
 .دیلغوثبتگرد
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شرکایبیوتصوضهیاسا(عربه
بـرجیکیخدماتلوژسـتشرکت

50107دارندهجوازنمبر:ارانیع
راتیخواهانتغاستیرنیایعنوان

میشدهاندکهمحترممحمدتملیذ
تشبثازسیرئلیفرزندمحمدوک

 خوفیصد100جمله بـاشیسهم
ـثیسهمبحفیصد50حفظ سیرئ

باعماندیم و سهمفیصد50ماندهی.
بهمحترم یدیصبورجمشمحمدرا

فرزندمحمداسحقدارندهتـذکره
ــر 1399-0901-74174نمب

بح نامبرده که نموده ـواگذار ثی
جد تغگرددیمنییتعدیمعاون ـ. ری
بهشرکتیازانفرادیشکلحقوع

استهمچنـان ین صورتگرفته
ــرما ــبثازهیس 1180000تش

یافغان کاهشیافغانونیلیمکیبه
استیدررراتیتغنینمودهاست.ا

یهاتیومالکیثبتمرک یعموم
.دیثبتگردیفکر

محتــرمیاســا(درخواســتبــه
عبدالسالم:ویمحمدخانولدجاج
ــوب ــرارمکت ــور 1071ع م

محمـدخان5/11/1400 محترم
یعبدالسالمتاجرانفرادیولدجاج

عنوان اسـتخراجیجارتیتحت ،
ــاختمان ــسمعادن،س وی،پروس

یسـلطان انیمیکیخدماتلوژست
 نمبـر جـواز و78100دارنده

تشخیصیه 9013559878نمبر
تغ انـددهیگردلیذراتیخواهان

ـمحترممحمـدخانولـد یاجح
رئ رسیعبدالسالم از اسـتینهاد

سهمصدیف100ومجموعاستعفاء
باالشیخو نعیرا محمد میمحترم

بفـروشیسلطان ولدعبدالسـالم
بحدهیرسان نامبرده ـثیکه سیرئ
نی.کهادیگردنییشرکتتعدیجد
ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
.دیگرد
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ــرم ــدنیاســیمحمــدمحت فرزن
خدماتیانفرادمتشبثدریغالمح

ـفـنآورانحیتیسیا  یدری
اصلتیتابع مرک  کابـلیافغان,

پنجصد500000)ییابتداهیسرما
1400تأسـیس سالیه ارافغان

 یتیسی)خدماتایاصلتیفعال
خــودشامضــاءدارتیصــالح

ومالکیـتاستیدرر مرک ی ثبت
.دیگردهایفکریثبت

ریاستخراج.پروسسسـاشرکت
مبتکرافغان:مرک یمعادنوتجارت

سـرمایاصل یابتـدائهیکابـل،
،یافغـانیکمیلیون1000000

حقوع1400تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

مجاز،رئ اعالم محمدسیوصادرات
شمستیمعاونطاهرفرزندکمال،

عبدالهادیالهاد تیصالحیفرزند
ومعاونشـرکتسیرئامضاءدار
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

معادنی)تجارتشرکت استخراج و
ییابتداهیمخلد سرمایسردارول

یکمیلیون1000000) یافغان 
یتجارتتیفعال1400تأسیسسال
محترمسردارمخلدولـدرئیس

سـهمبـهفیصـد50تجورخان
فرتیمعاون محمد ولـددیمحترم
فیصــد50یجمالدارادیســ
ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر
ثبتیمرک  فکری های ومالکیت
.دیگرد

ــرکت ــتش ــدماتلوژس یکیخ
یاصـل:مرکـ یعبدالقادردولت 

سرما 1000000یابتدائهیکابل،
 تأسـیس،سالیافغانیکمیلیون

تــد،یلمیشـکلحقـوع،1400
،یکیعمدهخدماتلوژسـتتیفعال
،خـانریعبدالقادرفرزندوزسیرئ

فرزندبازگلاتیمحمدحتیمعاون
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت
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ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
 .دیگرد

نهاد:عبدالرحمنفرزنداتیخصوص
:یالرحمنمتشبثانفرادبیحب
داکترعبدالرحمنیتجارتنهاد:)اسم
اصـلتیتابع عرب یافغان،مرک 

500000ابتـداییهیکابل،سرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصده ار

حقـوع1400 ،یانفـرادیشکل
تجارتتیفعال دارتی،صالحیعمده

یعمـوماستیخودشدررامضاء
فکری های ومالکیت مرک ی ثبت

.دیگردثبت
ــ ــراداتیخصوص ــادانف :ینه
عبدالمجیدیحمدیعبدالرش دیولد

انفـرادیدیحم اسـم:یمتشبث
عبدالمجینهاد)تجارت ـالحـاج دی

یافغان،مرک اصلتیتابع( یدیحم
500000ابتـداییهیکابل،سرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصده ار

حقـوع1400 ،یانفـرادیشکل
امضاءدارتیصالحیتجارتتیفعال

دررخود ثبـتیعمـوماستیش
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

.دیگرد
معادنشرکت وپروسس استخراج

بابامیعل کابـل،یمرک اصل:شاه
یـک1000000یابتدائهیسرما

ــون ــالیافغانمیلی ــیس،س تأس
تیفعالتد،یلمی،شکلحقوع1400

استخراجوپروسـسسـا ریعمده
رئ فرزنـدمیعلسیمعادن، شـاه

ـمعاونشاه،نیمد نصـرتاهللتی
امضاءدارتیاهللصالحدیفرزندحم

دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون
ثبتمرک یومالکیتهاییمعمو

.دیگردفکریثبت
احمداهللفرزنـداتیخصوص نهاد:

انفراد متشبث اسـم:یعبدالجبار
 ریاستاپامیکیخدماتلوژستنهاد:)
اصلتیتابع کابـل،یافغان،مرک 

500000ابتـــداییهیســـرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصده ار

،یانفـرادیشکلحقـوع1400
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دارتیصالح،یعمدهتجارتتیفعال
دررخودامضاء یعمـوماستیش

فکری های ومالکیت مرک ی ثبت
.دیگردثبت

نهاد:رو اهللفرزنـداتیخصوص
اسـم:یع تاهللمتشبثانفـراد

ــاد:تجــارت ــ تینه رو اهللع
اصلافغان،تیتابعیوسف ی یمرک 

500000ابتـداییهیکابل،سرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصده ار

،یانفـرادیشکلحقـوع1400
تجارتتیفعال دارتی،صالحیعمده

یعمـوماستیخودشدررامضاء
فکری های ومالکیت مرک ی ثبت

.دیگردثبت
لوژسـتشرکت ودانیکیخدمات

مرک اصل سـرمایمسلم: هیکابل،
میلیـون1000000یابتدائ یک
،شکل1400تأسیسسال،یافغان
عمدهوارداتتیفعالتد،یلمیحقوع

مجاز،رئ عطااهللسیوصادراتاعالم
باللاحمدتیمعاونفرزنداسداهلل،

ـحمافرزند دارتیاهللصـالحتی
ـامضاء ومعـاونشـرکتسیرئ
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت
ـیتجارتشرکت عباس اهلل :یبسم
یابتـدائهیکابل،سرمایاصلمرک 

،یافغـانیکمیلیون1000000
حقوع1400تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ـوصادراتاعـالممجـاز، سیرئ
خان،دیبسماهللجانفرزندخداد

فرزندمـوالدادومیعبدالقتیمعاون
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

 .دیگرد
شرق:کوبینصوارپادیتولشرکت
یابتـدائهیکابل،سرمایاصلمرک 

،یافغـانیکمیلیون1000000
حقوع1400تأسیسسال ی،شکل
نصـوار،دیعمدهتولتیفعالتد،یلم
ـسیرئ فرزنـددیس جـانآغـا
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ـ تیــمعاون،یآعـاموسـودیس
تیاهللفرزندجوهرشاهصالحمیرح
ومعاونشـرکتسیرئامضاءدار
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

 .دیردگومالکیتهایفکریثبت
ــ ــراداتیخصوص ــادانف :ینه
عبدالحکدیعبدالرش متشبثمیولد
نهاد)اسـتخراجواسـم:یانفراد

  اریحقدیپروسسمعادنعبدالرش
اصـلافغـان،تی،تابع یمرکـ 

500000ابتـداییهیکابل،سرما
ــده ار ــانپنجص ــالیافغ س

ــیس ــوع1400تأس ــکلحق یش
اســتخراجوتیــفعال،یانفــراد

صالحریپروسسسا دارتیمعادن
یعمـوماستیخوداشدررامضاء

فکری های ومالکیت مرک ی ثبت
.دیگردثبت

مـوفیکیخدماتلوژستشرکت
هیکابـل،سـرمایمرک اصل:گیل

میلیـون1000000یابتدائ یک
،شـکل1400تأسیسسال،یافغان

ـفعالتـد،یلمیحقوع عمـدهتی
فرزنداعبالاحمدسیرئ،یکیلوژست

کر جمتیمعاونم،یفضل لیمحمد
دارتیصـالحلیفرزندعبـدالجل

ـامضاء ومعـاونشـرکتسیرئ
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
افغانسـتان:یتجارتشرکت مقتدر
یابتـدائهیکابل،سرمایاصلمرک 

،یافغـانیکمیلیون1000000
حقوع1400تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ـوصادراتاعـالممجـاز، سیرئ
ـ محمـدضیعبدالخالقفرزنـدف

ـاهللفرزندفبیحستیمعاون روزی
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

 .دیگرد
شرکتخدماتساختنرمافـ ار
مرک اصـل زاده: یهوشنگصالح

سرما 1000000یابتدائهیکابل،
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 تأسـیس،سالیافغانیکمیلیون
تیفعالتد،یلمی،شکلحقوع1400

وارداتوصـادراتاعـالم عمده
محترمعبداهللهوشنگسیرئمجاز،

یفرزندعطـامحمـدخـاندارا
معاونفیصد80 به محترمتیسهم

یلغنفرزندعبـدایعقوبیصبغتاهلل
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

 .دیگرد
ندهیموادشودیوتولیتجارتشرکت

کابـل،یمرک اصل:داریبداهللیوح
یـک1000000یابتدائهیسرما

ــون ــالیافغانمیلی ــیس،س تأس
تیفعالتد،یلمی،شکلحقوع1400

تجارت شودیوتولیعمده نده،یمواد
نسیرئ فرزند محمـد،کیمشعل

ــمعاون ــریختی ــدنب ــفرزن کی
ـامضاءدارتیمحمدصالح سیرئ

یعمـوماستیومعاونشرکتدرر

فکری های ومالکیت مرک ی ثبت
.دیگردثبت

ــرکت ــنگی)تجارتشـ هوشـ
ــالح ــرما:زادهص ــداهی س ییابت

یکمیلیون1000000) یافغان 
یتجارتتیفعال1400تأسیسسال
هوشـنگرئیس عبـداهلل محترم

صالحزادهولدعطامحمـدخـان
 بـهفیصد80صالحزاده سـهم

ـتیمعاون ذب خواجه اهللحیمحترم
اهلل یولـدخواجـهسـمیقیصد
سهمیدارافیصد10یدارایقیصد

ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر

ثبتیمرک  فکری های ومالکیت
.دیگرد

نهـاد:غـالمعبـا(اتیخصوص
ـینب نب ولدعبدالقادر زادهیزاده

ـتابع:یانفرادمتشبث افغـان،تی
اصل ابتـداییهیکابل،سرمایمرک 
سالیافغانپنجصده ار500000

1400تأسیس حقـوع، یشـکل
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تجـارتتیفعال،یانفراد ،یعمده
شخــودامضــاءدارتیصــالح

ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

نیامیمالیخدماتمشورتشرکت
هیکابل،سـرمایمرک اصل:ننسیبا

میلیـون1000000یابتدائ یک
،شکل1400تأسیسسال،یافغان
عمدهوارداتتیفعالتد،یلمیحقوع

ـوصادراتاعـالممجـاز، سیرئ
ـاهلل،معاوننیفرزندامداهللیحم تی
تیاهللصـالحنیاهللفرزندامدینو
ومعاونشـرکتسیرئامضاءدار
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت
شرکت:یکینثاراحمدلوژستهیصوف
یابتـدائهیکابل،سرمایاصلمرک 

،یافغـانیکمیلیون1000000
حقوع1400تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ـوصادراتاعـالممجـاز، سیرئ
تینثاراحمدفرزندگلمحمدمعاون

 فرزند محمد دوستمحمدسلطان
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

 .دیگرد
فجـریوبارچاالنیتیشرکت)تران 

ــرم ــرما: نیالح ــداهیس ییابت
(1000000  میلیون یافغانیک

یتیتران تیفعال1400تأسیسسال
ولدلیخمحترمثناهللاتمانرئیس

سـهمبـهفیصـد50اهللاتیح
لیاهللاتمانخبیمحترمحستیمعاون

ـولدح ـاهللاتمانخاتی یدارالی
امضاءدارتیسهمصالحفیصد50

اسـتیدرشرکتومعاونرئیس
.دیگردثبتیثبتمرک یعموم

دمعـادناسـتخراجوجوهرافغان
شرکت :پروسس ییابتـداسرمایه

یافغـانیکمیلیون 1000000)
 حقوع1400تأسیسسال یشکل
گلیغنرئیسمجازاعالمینتیتراز

حاج فرزند ومعاونیوهاج سلطان
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تیاهللزاهدولدزاهداهللصالحنیام
ومعاونشرکترئیسامضاءدار
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
ودرخواسـتبیاسا(تصـوبه

109نهادومکتوبشمارهرئیس
 هیمالاستیر9/11/1400مور 
جوازنمبردهند گانمتوسطدارنده

شرکتنهـادازهیسرما37138
پنجصـدهـ ار50000 به دالر

اسـتایافغان ـکاهشنموده نی
ثبـتیعمـوماستیدررراتییتغ

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
.دیگرد
شرکت:یشرکابیاسا(تصوبه

ــیشــرکتتران  یوبارچــاالنیت
دارنـدهجـواز:درخشاننستیفا

 59710نمبر نمبـرتشخیصیهو
تغ9007519143 راتیخواهان

شیخوتیفعالریتغ:انددهیگردلیذ
یبهتجـارتیوبارچاالنیتیازتران 

اسمتشـبثازریاندوتغدهیگرد

ت ان  چـاالنیتیشرکت بـار یو
یدرخشانبهشرکتتجارتنستیفا
گرفتـهنستیفا صورت درخشان

ا رراتیتغنیاستکه اسـتیدر
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
و:شرکتیشرکابیاسا(تصوبه

مکتوب مور 10109نمبرعرار
ــتیر19/9/1400 ــمالاس هی
ـگانمتوسطخواهانتغدهند راتی

عمرانولددهیگردلیذ اندمحترم
واستعفاءتیمحمدناصرازمعاون

بـهشیسـهمخـوفیصد50 را
یستانک یمصطف برحاـلرئیس

وشـکل نمـوده شرکتواگذار
انفرادیحقوع شراکتبه ریغتیاز

ـتغنینمودهاست.کها درراتی
یثبـتمرکـ یعمـوماستیر

.دیثبتگردیفکریهاتیومالک
ودرخواسـتبیبهاسا(تصـو 

ینهـادخـدماتمشـورترئیس
رویلیتحص ـافغـان دارنـده:ای
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راتیخواهانتغ88711جوازنمبر
ــذ ــگردلی ــرمدهی ــد:محت ان
محمـدازدیولدس یعبدالع دیس

سهمفیصد50واستعفاءتیمعاون
ـیاحمـدکرریرابهبششیخو یم

ورسـاندیشرکتفبروشمرئیس
یادازشراکتبهانفریشکلحقوع

تغریتغ است.که فوقراتینموده
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
ودرخواسـتبیبهاسا(تصـو 

خـدماتمشـورترئیس ینهـاد
مکتو:دانشانیرهپویلیتحص بو
18/10/1400مور 511نمبر

متوسـطهیمالاستیر گان دهنده
ا والیندگینماجادیخواهان تیدر
ردهیبلخگرد اسـتیاسـت.در

ثبتمرک یومالکیتهاییعموم
 .استدهیگردفکریثبت

ــه ــرکاوبیاســا(تصــوب ش
نهـادخـدماترئیسدرخواست

اهللحیذبــیوتجــارتیکیلوژســت

دارنـدهجـوازنمبر:خواجهزاده
تغ77481 ـخواهان ـذراتی لی

اهللولـدحیاند:محترمذبدهیگرد
حف ازرئیساهللظیخواجه نهـاد

 10شیسهمخوفیصد100جمله
گلیرابهعمرانخانولدعلفیصد

رسـاندویبهفروشمدیمعاونجد
بهشراکتیازانفرادیشکلحقوع

سرماریتغ استو شرکتهینموده
ـبهپنجصده ار500000از کی
نمودهاست.کهریتغیافغانونیلیم
ثبتیعموماستیفوقدررراتیتغ

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
.دیگرد
و:شرکایشرکتبیاسا(تصوبه

مکتوب عرار مـور 980)نمبر  
ــتیر1/11/1400 ــمالاس هی

شرکتخدماتدهند  متوسط گان
هیکیلوژست جوازواددارندهیخالد
 77803نمبر نمبـرتشخیصیهو

تغ9014007889 راتیخواهان
اندمحترممحمدخالددهیگردلیذ
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ولدصاحبگلمعاونشـرکتاز
صدیف33فظوباحءاستفعاتیمعاون

دیسهمدارجدثیبهحشیسهمخو
ـنیتع ولـدداحمدیومحتـرمس

اسبقشرکتبانیمحمدام سهمدار
معاونثیسهمبهحصدیف33حفظ
ـهاستکهادیگردنییتعدیجد نی
ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
.دیگرد

ـیتجارتشرکت ویخدماتزراعت
چنـاریمالدار سـرمایه:زرغون
میلیون 1000000)ییابتدا یک
شـکل1400تأسیسسالیافغان
صادراتوارداتاعالممجازیحقوع

ـفرزندعدیجاورئیس نیالـدامی
ـعیومعاونعبدالستارولدحاج امی

ورئیسامضاءدارتیصالحنیالد
یعمـوماستیمعاونشرکتدرر

فکری های ومالکیت مرک ی ثبت
.دیدگرثبت

یرسـانوسـ(یی)تجارتشرکت
ییابتـــداهیســـرما: لـــوگر

یکمیلیون1000000) یافغان 
یتجارتتیفعال1400تأسیسسال
زادهولدیاهللنبدیمحترموحرئیس

فاروق سـهمبـهفیصد50غالم
نتیمعاون زادهیمحترمسردارآغا

صد غالم فیصـد50یداراقیولد
امضـاءدارتیسهمصالحیدارا

اسـتیومعاونشرکتدررئیس
.دیگردیثبتمرک یمومع

:یمیسـلبیشـکیتجارتشرکت
یک1000000)ییابتداهیسرما

کابـل.ی مرک اصلیافغانمیلیون
 حقوع1400.تأسیسسال یشکل

اعـالمی)تجارتیاصلتیفعالدتیلم
یسیشرکتمحمدعرئیسمجاز 

حاجیمیسل میمحمدسـلیفرزند
تیبهمعاون90فیصدسهمیدارا

ـ فرزنـدنیمحترمنصـرتاهللمت
یدارانیتعبدالم فیصـد10سهم
ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح
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ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

.دیگرد
تـاجراستخراج پروسسمعادن و

یافغان،مرک اصلتیتابع:یانفراد
سرما ، 500000ابتداییهیکابل
تأسـیسسـالیافغانپنجصده ار

حقوع1400 ،یانفـرادیشکل
پروسستیفعال و استخراج عمده

محترمامضاءدارتیمعادن،صالح
درنیتواباحمدفرزندشهابالد

ثبتمرک یومالکیتهایاستیر
.دیگردفکریثبت

:تیجانسگولدنگیتجارتشرکت
سرمایمرک اصل یابتـدائهیکابل،

،یافغـانیکمیلیون1000000
حقوع1400تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ـوصادراتاعـالممجـاز، سیرئ
یشاهداهللفرزنددواجاناحمـدز

احمدزتی،معاون معروف یمحترم
ــد ــمفرزن ــدزری ــداحم یاحم

ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح
درر ثبـتیعمـوماستیشرکت

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
 .دیگرد

حســنخــانیتجــارتشــرکت
هیکابل،سرمایاصل:مرک دانوللیم

میلیـون1000000یابتدائ یک
،شکل1400تأسیسسال،یافغان
عمدهوارداتتیفعالتد،یلمیحقوع

ــاز،رئ ــالممج سیوصــادراتاع
ـخانفرزنـدزحسن گـلارتی
فرزندزتیمعاون اهلل گلارتیامان
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

 .دیگرد
تصو  اسا( شرکتیشرکابیبه

ولدیحم جوازنمبر:یحامد دارنده
تغ17889 ـخواهان ـذراتی لی

ولدهیگرد حامد محترم ولدیاند:
ـمعاونیولدیس تی واسـتعفاء

خـوفیصد50 بـهشیسـهم را
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گلمعـاونمانیاهللولدسلدیوح
.کهرساندیشرکتبهفروشمدیجد
ثبتیعموماستیفوقدررراتیتغ

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
.دیدگر
تصوبه شرکتبیاسا( :شرکای

به:آپشنستیبیشرکتساختمان
 نمبر مکتوب مور 1141اسا(

ــتیر11/9/1400 ــمالاس هی
جوازنمبرددهن گانمتوسطدارنده

 D-74443 نمبـرتشخیصیهو
ر9001193513 اسـتیتحت
احمدضـم ـومعاونریمحترم تی

خواهانلغو)تـرکنیمحترمگلبد
سـاختمانشهیپ جواز شیخـوی 
عمـومیاستیاندکهدرردهیردگ

ـ لغـوثبـتیثبتوجـوازده
.دیگرد
یشرکابیوتصوضهیاسا(عربه

انصافدیتولشرکت الحرم :کاغذ
یعنوان48001دارندهجوازنمبر

تغاستیرنیا ـذراتیخواهان لی

اند.کهمحترمسخ فرزنددادیشده
ازیموسیحاج تشـبث معـاون
تیمعاون استعفاء سهمفیصد50و
ـشیخو بهمحترمحضرتعل یرا
حـاجینواریش ـیفرزنـد یدهل

ــر ــذکرهنمبـ ــدهتـ دارنـ
واگذار41471-0800-1398

بهح نامبرده معـاونثینمودهکه
درراتیتغنی.اگرددیمنیتعدیجد
ویثبـتمرکـ یعموماستیر

.دیثبتگردیفکریهاتیمالک
شرکایبیوتصوضهیاسا(عربه

ستاشدارندهلوفرینیتجارتشرکت
 نمبر ـایعنوان89871جواز نی

شدهاندلیذارتیخواهانتغاستیر
فرزنـد عمـر احمـد محترم که

تیمحمدعمرمعاونتشبثازمعاون
استعفاء راشیسهمخوفیصد1و

ـشیسـتالوفریبهمحترمهن سیرئ
کـه نموده برحالشرکتواگذار

ـسهمبحفیصد100بادهنامبر ثی
وشـکلمانـدیمینهادباعسیرئ
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شریحقوع شرکتاز کتبـهااز
دینمایمریتغیانفراد و همچنـان.

ازشیسکتورجوازخوریخواهانتغ
لوژستیتجارت کـهدهیگردیکیبه

ـ تجرات از شرکت لـوفرینیاسم
اتحادیکیبهخدماتلوژستشیستا
ـمنایمریتغنیرینتیمویه ادی ـ. نی
ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ

ثبتیفکریهاتیومالکیمرک 
.دیگرد

برشرکت ویبـاربروی)مسافر
غ نـویرانیتکس محمود یسلطان
ــع  ــرمای ی ــداهی س ییابت
یکمیلیون1000000) یافغان 

 مسافرتیفعال1400تأسیسسال
محتـرمرئـیسیوبـاربریبر
اماناهللیولدحاجیمیاهللرح یع 
معاونفیصد50یدارا تیسهمبه

ـیمحترمعصمتاهللرح ولـدیم
یرادایمــیامــاناهللرحیحــاج
تیصـالحفیصد50 امضـاءدار

استیرومعاونشرکتدررئیس

ومالکیتهاییثبتمرک یعموم
.دیگردفکریثبت

معادنشرکت وپروسس استخراج
کابـل،یمرک اصـل:بدربلخاب

یـک1000000یابتدائهیسرما
 1400تأسیس،سالیافغانمیلیون

عمـدهتیفعالتد،یلمیشکلحقوع
وپروسسسا معـادن،ریاستخراج

سدیسسیرئ فرزند در،یدحیهاشم
محمدظاهرفرزندانارگلتیمعاون
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

..دیگرد
اعظمفرزندرینهاد:وزاتیخصوص

:یخانمتشبثانفراددایسیحاج
اصلافغان،تیتابع کابـل،یمرک 

500000ابتـــداییهیســـرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصده ار

حقـوع1400 ،یانفـرادیشکل
تجارتتیفعال دارتی،صالحیعمده

دررخودامضاء یعمـوماستیش
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فکری های ومالکیت مرک ی ثبت
.دیگردثبت

ی:مرک اصـلتـدیخنجلمخستک
سرما 1000000یابتدائهیکابل،
 تأسـیس،سالیافغانیکمیلیون

تیفعالتد،یلمی،شکلحقوع1400
وارداتوصـادراتاعـالم عمده

فرزنـدیهراتاکبرزسیمجاز،رئ
سهمبهفیصد50یداراداکبریس

فرزنـدتی،معاون خاکسار نورآغا
سـهمفیصد50یگلدارانیزم

ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیدررتشرک

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
 .دیگرد

فرزندلینهاد:عبدالجماتیخصوص
 :نهاداسم:یخالقدادتاجرانفراد

ــتابع ــلتی ــان،مرک اص یافغ
500000ابتـداییهیکابل،سرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصده ار

،یانفـرادیشکلحقـوع1400
تجارتتیفعال دارتی،صالحیعمده

دررخودامضاء یعمـوماستیش
فکری های ومالکیت مرک ی ثبت

.دیگردثبت
راشـد:یمصـطفیشرکتتجارت

یابتـدائهیکابل،سرمایاصلمرک 
،یافغـانیکمیلیون1000000

حقوع1400تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

مجـاز،رئ وسیوصادراتاعـالم
ـمعاونجحاهللفرزندمحباهلل، تی

الـدنیشهابالد نیفرزندوجـه
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

 .دیگرد
سروریکیلوژستخدمات یاسداهلل

افغان،مرک تیتابع:یتاجرانفراد
ابتـداییهیکابـل،سـرمایاصل

سالیافغانپنجصده ار500000
یشــکلحقــوع1400تأســیس

فعالیانفراد خـدماتتی، عمده
امضـاءدارتی،صالحیکیلوژست
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اهللفرزنداسـداهللدرظیمحترمحف
استیر مرکـ یعمـومی ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
آباد:مرک بیغریساختمانشرکت

سـرمایاصل یابتـدائهیکابـل،
،یافغـانیکمیلیون1000000

حقوع1400تأسیسسال ی،شکل
،یعمـدهسـاختمانتیفعالتد،یلم
عبدالرحمنفرزندمحمدگلسیرئ

گلدیرحمتاهللفرزندحمتیمعاون
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

 .دیگرد
مددی:علینهادانفراداتیخصوص

ـیمیحک ـیدادحکیولـدعل یم
انفراد ینهاد)تجارتاسم:یمتشبث

افغان،تیتابع :سبحانپوریمیحک
اصل ابتـداییهیکابل،سرمایمرک 
سالیافغانپنجصده ار500000
ــیس ــوع1400تأس ــکلحق یش
ــراد ــفعال،یانف ــارتتی یتج

تیصالح اشامضـاءدار خـود
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
لوژستشرکت بشـاریکیخدمات

ــهولت ــرمایه:س ــداس ییابت
یافغـانیکمیلیون 1000000)

 حقوع1400تأسیسسال یشکل
رئیساعالممجازیکیخدماتلوژست

یم ملفرزندفضلالبارقیمحمدشف
ولـدعبـدالجباراریومعاوناحمد

ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
.دیگرد

ــرم ــدحبمحت ــدبیمحم فرزن
:یمتشــبثانفــرادبیعبــدالحب

ودان یچهاردهیکی)خدماتلوژست
کابـلیافغانمرک اصـلتیتابع

500000ییابتـــداهیســـرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصده ار

لوژست1400 اعـالمیکیخدمات
صالح تیمجاز خودشامضاءدار
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ومالکیـتاستیدرر مرک ی ثبت
.دیگردهایفکریثبت

انصـافکنـدز:یتجارتشرکت
سرمایمرک اصل یابتـدائهیکابل،

،یافغـانیکمیلیون1000000
حقوع1400تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ــاز،رئ ــالممج سیوصــادراتاع
فرزنــدعبــدالحق،یســیمحمدع
فضـلالـرحمنفرزنـدتیمعاون

سیرئامضاءدارتیعبدالحقصالح
یعمـوماستیومعاونشرکتدرر

فکری های ومالکیت مرک ی ثبت
 .دیدگرثبت

خواسـتبه محتـرمیاسـا(در
خـانتیداودفرزندهـدامحمد

111نهادوعرارمکتـوبسیرئ
هیمالاستیر11/11/1400مور 
گانمتوسطمحترممحمدداوددهند

یاهللمتشـبثانفـرادتیولدهدا
داودیتحتعنوانساختمان محمد

ــن ــریازی ــوازنمب ــدهج دارن

 D-23416 نمبـرتشخیصیهو
راتیتغنخواها1018783017

ــذ ــگردلی ــرمدهی ــتمحت اس
خـانتیمحمدداودفرزندهـدا

ازجملـهرئـیستشـبثرئیس
خوصدیف100 حفـظسیسهم به
ـسهمبهحصدیف75 رئـیسثی
باعماندیم سهمصدیف15ماندهیو
بهمحترمعبـدالطآ ولـد(ینرا

عبداهللواگذارنمودهاسـتکـه
شرکتدیمعاونجدثینامبردهبهح

بـهنآیحقـوعدشکلیگردنییتع
شراکتصورتگرفتیانفراد به

استخراجوتیواضافهسکتورفعال
و اسـت نمـوده معادن پروسس
یهمچناناسمتشبثازسـاختمان

ـمحمدداودن بـهشـرکتیازی
شرقیساختمان معادن استخراج و

ـاستکهادهیگردریتغتینفرا نی
ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ

ثبتیفکریهاتیومالکیمرک 
.دیگرد
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یشرکابیوتصوضهیاسا(عربه
لوژست خدمات اسـرایکیشرکت

41715دارندهجوازنمبـر:عابد
راتیخواهانتغاستیرنیایعنوان

شدهاند.کهمحترممحمدعابدلیذ
فرزندجمعهگلمعاونتشـبثاز

تیمعاون استعفاء فیصـد050ء
رابهمحترماحمدهاللشیسهمخو

ـفرزندعنایخروت ـتی یاهللخروت
ــدهدا ــررنـ ــذکرهنمبـ تـ

واگذار37841-0801-1399
ـنمودهکهنامبردهبح معـاونثی

درراتیتغنی.اگرددیمنییتعدیجد
ویثبـتمرکـ یعموماستیر

.دیثبتگردیفکریهاتیمالک
و:شرکایشرکتبیتصواسا(به

 مـور 1581)نمبرعرارمکتوب
ــتیر4/11/1399 ــمالاس هی

دهند  متوسط شرکتخدماتگان
تارگیکیلوژست دارنـدهتیکندز

 نمبر تشخیصیهو118998جواز
 خواهـان9008554514نمبر

محتـرم:انددهیگردلیذراتیتغ
حببیحس ولد ـبیاهلل رئ سیاهلل

ر از اسـتیشرکت واسـتعفاء
خوصدیف50وعمجم راشیسهم
معـاونونسیمحترممحمـدیباال

شرکتبفروشرسان کهدهیبرحال
بح ـیف100سیرئثینامبرده دص
ـگردنییشرکتتعدیسهمجد .دی

یعمـوماستیدررراتیتغنیکها
فکری های ومالکیت مرک ی ثبت

.دیگردثبت
ـبیوتصوضهیاسا(عربه سیرئ

معـابرنیآنالیابینهادخدماتکار
83301دارندهجوازنمبر:یبهشت
ـخواهـانتغاستیرنیایعنوان ری
ـتشبثازخدماتکارتیفعال یابی
تجارتنیآنال و.استدهیگردیبه

ـاسمتشبثازخـدماتکار یابی
معابریبهتجارتیمعابربهشتنیآنال
راتیتغنی.اتنمودهاسریتغیبهشت
ویثبتمرکـ یعموماستیدرر
.دیثبتگردیفکریهاتیمالک
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یشرکابیوتصوضهیاسا(عربه
تجارت محترم:ضرارایآریشرکت

ــدیــحم ومحتــرمسیخــانرئ
عبدالمالکمعاوندارندهجوازنمبر

اســتیرنیــایعنــوان74951
شیخـویازتجارتوخواهانلغوج

استیوجوازشاندررانددهیگرد
یهاتیومالکیثبتمرک یعموم
.دیلغوثبتگردیفکر

ـتوحیتجارتشرکت :مصـوردی
 یک 1000000)ییابتداسرمایه
یافغانمیلیون 1400تأسیسسال

صادراتوارداتاعالمیشکلحقوع
محمـدالرحمانولـدرئیسمجاز

احسـاناهللومعـاوننیطلبالد
ــخل ــدلی ــبال ــدطل نیزادول

ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
.دیگرد

:یعدالتبهسـودیتجارتشرکت
یابتـدائهیکابل،سرمایاصلمرک 

،یافغـانیکمیلیون1000000
حقوع1400تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

نوروزسیرئوصادراتاعالممجاز،
ـمعاونفرزندمحمداسحق، اهللتی
تیصـالحیبخشفرزندعربانعل

ومعاونشـرکتسیرئامضاءدار
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

 .دیردگومالکیتهایفکریثبت
:اکسـپورتیآیا(ایندگینما

ییابتداهیکابلسرمایندگیمرک نما
یافغـانیکمیلیون1000000

 حقوع1400تأسیسسال یشکل
باشد،یمیعمدهتجارتتیفعالتدیلم

دارنـده MUKHITDIN رئیس
 N11478049 پاسپورتنمبر

صـالح ع اعسـتان دارتیکشور
ر در مرکـ یاستیشرکت ثبت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
ــرم ــدمحت ــدالمالکفرزن عب
موسق :یمتشـبثانفـرادیمحمد

ستهی)استخراجوپروسسمعادنشا
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تابعیشاه افغانمرکـ تیکوت 
ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل

سالیافغانپنجصده ار500000
استخراجوپروسس1400تأسیس

دارتیاعالممجازصالحرمعادنیسا
دررامضاء عمـومیاستیخودش

فکری های ومالکیت مرک ی ثبت
.دیگردثبت

تالش:(یمحمدشریتجارتشرکت
یابتـدائهیکابل،سرمایاصلمرک 

،یافغـانیکمیلیون1000000
حقوع1400تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ــاز،رئ ــالممج سیوصــادراتاع
شر عمبر،(یمحمد تیمعاونفرزند

تیصالحنیحسرزایمهتابفرزندم
ومعاونشـرکتسیرئامضاءدار
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

 .دیدگرومالکیتهایفکریثبت
ریاستخراجوپروسسسـاشرکت

آر وایمعادن مرک اصـلشیدر ی:
سرما 1000000یابتدائهیکابل،

تأسـیس،سـالیافغانیکمیلیون
تــد،یلمیشـکلحقـوع،1400

معادن،ریعمدهاستخراجساتیفعال
فرزندحجابگـلسیرئ آغا نور

فرزندحجابگـلدیجاوتیمعاون
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

 .دیگرد
یآبادگـروپ:مرک اصـلبیغر

سرما 1000000یابتدائهیکابل،
تأســیس،ســالیافغاندومیلیــون

تــد،یلمیشـکلحقـوع،1400
وارداتوصـادراتتیفعال عمده

عبدارحمنفرزندسیرئاعالممجاز،
گل، اهللتیمعاونمحمد رحمـت
دارتیگـلصـالحدیفرزندحم

ـامضاء ومعـاونشـرکتسیرئ
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت
اسپارکیکیخدماتلوژستشرکت
 سـرمایمرک اصلاستار: هیکابل،
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میلیـون1000000یابتدائ یک
،شکل1400تأسیسسال،یافغان
ـفعالتـد،یلمیحقوع عمـدهتی
اهللفرزنـد یسمسیرئ،یکیلوژست

صابر، احمددیحمتیمعاونمحمد
صابرصـالح محمد دارتیفرزند

ـامضاء ومعـاونشـرکتسیرئ
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت
تـاجرنیحسمحترم فرزنـدناظر
یافغانمرک اصلتیتابع:یانفراد

سرما 500000ییابتـداهیکابل
تأسـیسسـالیافغانپنجصده ار

صــادراتوارداتاعــالم1400
صالح تیمجاز خودشامضاءدار

ثبـتمرکـ یعمومیاستیدرر
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

ادمحترم فرزنـدیـسرمحمـد
انفـرادلیمحمداسماع :یمتشبث

افغـانتیانسافغان تابعی)تجارت
اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرک 
سالیافغانپنجصده ار500000

صـادراتواردات1400تأسیس
صالح مجاز تیاعالم امضـاءدار

درر مرکـ یاستیخودش ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

فرزنــدیعبــدالبارمحتــرم
 :یمتشـبثانفـرادیسقیعمحمد
افغانتی تابعیعاصمزابلی)تجارت

اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرک 
سالیافغانپنجصده ار500000

وارداتوصادرات1400تأسیس
صالح مجاز تیاعالم امضـاءدار

درر استیخودش ثبـتعمـومی
ثبت فکری های ومالکیت مرک ی

.دیگرد
یتجـارتیخدماتمشورتشرکت

تیوالیگندهیمرک نما:بعودهافغان
 سال هیسـرما1400تأسیسکابل

میلیـون1000000ییابتدا یک
٬تدیشرکتلمیشکلحقوعیافغان
مشـورتعمدهتفعالی یخـدمات

ــارت ــرم٬یتج  Xuan محت
lianzhang ـعبت نیهکشورچ
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الهامبی,محترممحمدشعرئیس
 ,محتـرمونفرزندعبدالستارمعا

Lin Qiang ـعبت نیهکشـورچ
فرزنـدیرعلیسهمدارومحترمش

عل اشخاصیمحمد دار سهم خان
رئـیسءامضـاءتیصالحیدارا

معاونوسهمدارانشرکتبودهو
یثبـتمرکـ یعموماستیدرر
.دیثبتگردیفکرتیومالک

هوتـکیتجارتشرکت :لغمـان
یک 1000000)ییابتداسرمایه
 یافغانمیلیون 1400تأسیسسال

صادراتوارداتاعالمیشکلحقوع
نورملهوتکفرزنـدرئیسمجاز

الحـقولـدءایاسداهللومعاونض
رئیسامضاءدارتیاسدخانصالح

یعموماستیومعاونشرکتدرر
فکری های ومالکیت مرک ی ثبت

.دیگردثبت
یوسرکسـازیسـاختمانشرکت

ـ:یظاهریمجتب مجتب یمحمـد
کارگرفرزندمحمدظـاهرتـاجر

اصلتیتابع،یانفراد یافغان،مرک 
500000ابتـداییهیکابل،سرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصده ار

،یانفـرادیشکلحقـوع1400
ــفعال ــتتی ــدماتلوژس ،یکیخ

شخــودامضــاءدارتیصــالح
ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
اسا(عر شرکایبیوتصوضهیبه

:تدیاهللپادشاهلمبیحبینوشرکت
حب ومحتـرمسیاهللرئبیمحترم

جمعهخانمعاوندارندهجوازنمبر
تشخیصــیهونمبــر11581

ــوان1049808019 ــایعن نی
یخواهانلغوجوازتجـارتاستیر

اند.جوازشـاندردهیگردشیخو
ویثبـتمرکـ یعموماستیر

.دیلغوثبتگردیفکریهاتیمالک
یازین ینهاد:محمدشفاتیخصوص

:یفرزندغالمرسولمتشبثانفراد
باللندهیموادشودینهاد:)تولاسم

ن افغـان،مرک تیتابع(یازیاحمد
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ــل ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت
سالیافغانپنجصده ار500000
ــوع1400تأســیس یشــکلحق

تجـارتتیفعال،یانفراد ،یعمده
شخــودامضــاءدارتیصــالح

ثبـتمرکـ ییعموماستیدرر
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

ومـا:یوبارچاالنیتیتران شرکت
یابتـدائهیکابل،سرمایاصلمرک 

،یافغـانیکمیلیون1000000
حقوع1400تأسیسسال ی،شکل
وبـاریتیعمدهتران تیفعالتد،یلم

فرزنـدشـاهوندیمسیرئ،یچاالن
ــخان،معاون ــنوتی ــدداهللی فرزن

سیرئامضاءدارتیشاهخانصالح
یعمـوماستیومعاونشرکتدرر

فکری های ومالکیت مرک ی ثبت
 .دیگردثبت

لوژست یمموزیکیشرکت)خدمات
ــد  ــرما:مخل ــداهیس ییابت

یکمیلیون1000000) یافغان 
خدماتتیفعال1400تأسیسسال

محتــرمرئــیسیکیلوژســت
ــوز ــ(مم ــدآص ــدیمحم ول

50بیعبدالحب بـهفیصد سـهم
محترمرو اهللمخلدولدتیمعاون

محمدرجب فیصـد50یدارایفدا
ورئیسامضاءدارتیسهمصالح

یعمـوماستیرمعاونشرکتدر
مرک  فکرییثبت های ومالکیت

.دیگردثبت
استخراجوپروسسیشرکت)تجارت

: یمعادنبسماهللجـاناحمـدز
یک 1000000)ییابتداهیسرما

1400تأسـیسسالیافغانمیلیون
واستخراجمعـادنیتجارتتیفعال

یمحترمبسماهللجاناحمدزرئیس
50یدارایولدکتبخاناحمدز

محترممحمدتیسهمبهمعاونفیصد
یصبورزاهدولدمحمدرسولحنف

دارتیسهمصالحفیصد50یدارا
شرکتدررئیسامضاء معاون و

یثبـتمرکـ یعمـوماستیر
.دیگردومالکیتهایفکریثبت
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:یبارک جاللظاهریتجارتشرکت
یابتـدائهیکابل،سرمایاصلمرک 

،یافغـانیکمیلیون1000000
حقوع1400تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ــاز،رئ ــالممج سیوصــادراتاع
ــد ــلاحم ــدجال ــدمحم فرزن

احمدفرزنـد یع تید،معاونیوح
وح امضـاءدارتیصالحدیمحمد

اسـتیرومعاونشرکتدرسیرئ
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

 .دیگردفکریثبت
تمورشـاهمحترم فرزند شامقصود

انفراد محمـدی)تجارتیمتشبث
یافغانمرک اصـلتیتابع:عاسم 

سرما 500000ییابتـداهیکابل
تأسـیسسـالیافغانپنجصده ار

صــادراتوارداتاعــالم1400
صالح تیمجاز خودشامضاءدار

استیدرر ثبـتمرکـ یعمومی
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

.دیگرد

ـچیمدیخورشیتجارتشرکت :دی
یابتـدائهیکابل،سرمایاصلمرک 

،یافغـانیکمیلیون1000000
حقوع1400تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ـوصادراتاعـالممجـاز، سیرئ
م،یفرزنــدعبــدالکرلیعبــدالجل

ـمعاون ـتی فرزنــدیسـلمانعل
امضـاءدارتیصـالحیعلصفدر

دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون
ثبتمرک یومالکیتهاییعموم

 .دیگردفکریثبت
معادنشرکت وپروسس استخراج

هیکابل،سرمای:مرک اصلتیگیس
میلیـون1000000یابتدائ یک
،شکل1400تأسیسسال،یافغان
ـفعالتـد،یلمیحقوع عمـدهتی

وپروسسسا معـادن،ریاستخراج
 اهلل،یع یمحمودفرزندحاجسیرئ

یفرزندحاجالیسهیبیبتیمعاون
امضـاءدارتینوراحمدصـالح

دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون
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ثبتمرک یومالکیتهاییومعم
 .دیگردفکریثبت

عبدالجل فرزنـدلیمحترم عاعـل
یمحمــدگــلمتشــبثانفــراد

مرک تیتابع:عاعل لیجل) افغان,
ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل

 یپنجصده ارافغـان500000)
 یاصلتیفعال1400تأسیسسال
دارتیاعالممجاز صالحی)تجارت
یعمـوماستیخودشدررامضاء

فکری های ومالکیت مرک ی ثبت
.دیگردثبت

احمدیمحترمبارقاحمدفرزندعل
یکیخدماتلوژست)یمتشبثانفراد

افغان,تیتابع: اریبارقاحمدفضل
اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرک 

پنجصــدپنجصده ار500000)
1400تأسـیس سالیه ارافغان

ــفعال ــلتی ــتیاص  یکی)لوژس
تیصالح درامضاءدار خـودش

ثبتمرک یومالکیتهایاستیر
.دیگردفکریثبت

نعمتاهللنعمـان فرزنـدیمحترم
:یحضرتمتشبثانفـرادیحاج
اصلتیتابع مرک  کابـلیافغان,

500000)ییابتــداهیســرما
افغـانپنجصده ار ه ار  یپنجصد

 یاصلتیفعال1400تأسیسسال
صالحیکی)لوژست تی  امضاءدار

درر مرکـ یاستیخودش ثبـت
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

.دیگرد
ـیتجـارتشرکت ام نیسـبحان

ــح ییابتــداهیســرما:یدری
 یافغـانونیملکی1000000)

تأسـیسکابل.سـالیمرک اصل
تیفعالدتیلمیشکلحقوع1400

رئـیساعالممجاز ی)تجارتیاصل
ح احمد فرزندیدریشرکتمختار

فیصـد70سهمیمحمدظهردارا
اهللفرزنـدحیمحترمذبتیبهمعاون

فیصـد30سـهمیراعلمداریش
ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر
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ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
.دیگرد

رپادشـاهیبشرفرزندمدیسمحترم
ــراد ــبثانف ــارتیمتش ی)تج

افغانمرک تیتابع: دبشرساداتیس
ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل

سالیافغانپنجصده ار500000
صـادراتواردات1400تأسیس

صالح مجاز تیاعالم امضـاءدار
درر استیخودش ثبـتعمـومی

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
.دیگرد
تصوبه :شرکتیشرکایبیاسا(

مکتوب عرار و  3ر185)نمبـر
ــور  ــمال11/11/1400م هی

یگانکوچکشرکتتجـارتدهند
لمیجیدوتریکمپ دارندهیکام تد

نمبرتشخیصیهو8198جوازنمبر
تغ1034810018 راتیخواهان

استمحترممحبـوبدهیگردلیذ
شاهولدشاهمحمودمعاونشرکت

لــهوجماســتعفاءتیــازمعاون

محترمشیسهمخوصدیف50 به را
برحاـلشـرکترئیسعبدالقادر

بـا نـامبرده کـه نموده واگذار
بحصدیف100 ـسهم رئـیسثی

ومحتـرممحمـدناصـرماندیم
ولــدمحمــدســم یدامنکوهــ

بدوندیمعاونجدثیبحیکوهدامن
درراتیتغنیادکهیگردنییسهمتع

مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت
..دیگردومالکیتهایفکریثبت

اســا(درخواسـتمحتــرمبـه
نهادعوضفرزندسیرئیعوضعل
دارنـدهجـوازنمبـر:یخانعل

مکتوبشـماره19788 عرار و
ــور 133 13/11/1400مـ
راتیخواهانتغاستیرنیایعنوان
ـکابلبهوالتیازوالهیاحصائ تی

هیاحصائریتغنیاند.ادهیهراتگرد
ویثبتمرکـ یعموماستیدرر
 .دیثبتگردیرفکیهاتیمالک
شرکتویشرکابیاسا(تصوبه

 مور 1848شماره)مکتوبعرار
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ــتیر11/11/1400 ــمالاس هی
یگانکوچکشرکتتجـارتدهند

دارنـدهنمبـراوللیپکتریخانوز
نمبـرتشخیصیهو78077جواز

تغ9014070354 راتیخواهان
است.اضافهسـکتوردهیگردلیذ

وپروسسسـاتیفعال ریاستخراج
معدننمودهاستاسمشـرکتاز

بهتدیلماوللیپکتریخانوزیتجارت
واستخراجپروسسیشرکتتجارت

ریتغاوللیپکتریمعادنخانوزریسا
ونیلیمکیازهینمودهاستوسرما

مبیافغان دو شیاف ایافغانونیلیه
شرکتنیاراتی.کهتغنمودهاست

ویثبتمرکـ یعموماستیدرر
.دیثبتگردیفکریهاتیمالک

:محباهللینهادانفراداتیخصوص
حاج ولد متشبثیمهاجر خالقداد

وینهاد)سـاختماناسـم:یانفراد
 حنظلهبینقیکیخدماتلوژست

اصلتیتابع کابـل،یافغان،مرک 
500000ابتـــداییهیســـرما

تأسـیسسـالیافغانپنجصده ار
حقـوع1400 ،یانفـرادیشکل

ــفعال ــاختمانتی ــدماتیس وخ
امضـاءدارتیصـالحیکیلوژست
ثبـتیعمـوماستیرشدرخود

ثبت فکری های ومالکیت مرک ی
.دیگرد

فراهی)تجارتشرکت : یملکزاده
 یک1000000)ییابتداهیسرما

 یافغانمیلیون 1400تأسیسسال
محتـرمرئـیسیتجـارتتیفعال

یولدحاجیمحمدلیعامحمداسم
سـهمفیصد34یبارک دادیخدا

معاون میمحترممحمدابـراهتیبه
ملـکدادیخدایولدحاجیبارک 

دارا 33یزاده بـهفیصد سـهم
ملکمیمحترممحمدرحیسهمدار

ـخدایزادهولدحـاج یدارادادی
امضاءدارتیسهمصالحفیصد33

اسـتیومعاونشرکتدررئیس
ومالکیتهاییثبتمرک یعموم

.دیگردفکریثبت
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سـاشرکت معـادنریاستخراج
مرک اصلینورستانمینسهللاعبد ی:

سرما 1000000یابتدائهیکابل،
 تأسـیس،سالیافغانیکمیلیون

تــد،یلمیشـکلحقـوع،1400
وارداتوصـادراتتیفعال عمده

مجاز،رئ عبـداهللفرزنـدسیاعالم
ـ،معاون(یطلعبدال نوراحمـدتی

امضاءدارتیفرزندبازمحمدصالح
دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون
ثبتمرک یومالکیتهاییمومع

.دیگردفکریثبت
فرزنـداتیخصوص   )عبدالقدو(

تـاجرانفراد ی)ع    :یمحمـد
ـوالیافغان،مرک اصلتیتابع تی

هی سرما1400)تأسیسلغمانسال
 پنجصـده ار500000)یابتدائ
شکلحقـوعیافغان یانفـرادی،
ـتیفعال ـاوتربمیعمده:)تعل  هی
عبدالقدو(سیرئ محمد یع ولد

امضـاءتیصـالحیشخددارا
صنعتوتجـارتتیمرآخودشدر

ــوال ــتتیـ ــانثبـ لغمـ
.دیگرد

دشرکتنوم:اتیخصوصدشرکت
شرکت ندلویشنادمعدنکآ)عابد

نوروز نی)اظهارلدرئیسدشرکت
 نیالدید)محیوځ نیالدنید)مع
تیدلغمانوالیاځدلویږیدزیلمس

ــوال ــنی)علیولس ــ عرګش هی
یری دتــــذکاصــــاحبی)م

 1399-1103-14548نمبر)
کال تابع1358)دتولد افغانتی 

ـ دتاس  1400سکاـل)یدجواز
یک1000000)ییابتداهیسرما

 افغانمیلیون یچی  یـیمعادلـه
امر10895) یـږیکالرډییکای 

 مرستیالدشرکت دعقوبیمحمد
ید)محمدجان لمسیوځ ګملن
)مرج  تیلغمانوالیاځدلویږیدز

یریتور دتذکټی)کوهیعریولسوال
  1399-1103-70571نمبر)

 تابعتافغـان1389دتولدکال)
مرستیالاویسرئیلرونکصالحیت
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ـدلغمانوالیچ یرګدسـوداتی
پهتیمرآعویاوصنا دجوازونودثبت

.ثبتشویکتیریمد
ــداتیخصوص ــ(اهلل فرزن )واص

:ی تـاجرانفراد)دوستمحمـد
ـوالیافغان،مرک اصلتیتابع تی

هی سرما1400)تأسیسلغمانسال
 پنجصـده ار500000)یابتدائ
شکلحقوعیافغان ،یانفـرادی،
سیرئهیاوتربمیعمده:تعلتیفعال

واص(اهللولددوسـتمحمـد
امضـاءتیصـالحیشخددارا
صنعتوتجـارتتیمرآخودشدر

.دیلغمانثبتگردتیوال
دشرکتنوم:اتیخصوصدشرکت

 دشرکتیکیلوژستییعطامی)سل
محمدنعمانداحمدشـاهرئیس
ــ ــدیوځ ــراجانیش یلمس

تیــدلغمــانوالیاځدلویږیــدز
ـبـاغمهیعرمرک یولسوال رزای
-0301-45498نمبر)یریدتذک

تیتابع1374لدکال دتو1400

1400سکالیافغاندجوازدتاس
یک1000000)ییبتدااهیسرما

ــون ــانمیلی ــهیچــی افغ معادل
امر11500)یی یږیکالرډییکای 

د دشرکتمعـاون)عـدرتاهلل
میسل د)مرحومشـاه یوځشاه
ـلغمانوالیاځدلویږیدزیلمس تی

 ی)عدرزهیعری)رودات ولسوال
-1100-07748نمبر)یریدتذک

 1373 دتولـــدکال)1398
ـتیتابعتافغانصـاالح یلرونک

تیدلغمانوالیاومعاونچرئیس
ــامرعویاوصــنایرګدســودا تی

ثبتیکتیریدجوازونودثبتپهمد
.شو

شرکاومکتـوببیبهاسا(تصو
مور    ( 19/08/1400شماره

یرالکـولیغدمشروباتیتشبث)تول
نمبـرسیالسد جـواز دارنـده  

 (D-74126) عطعـهکییط
تیآمرنیایعنوانبیوتصوضهیعر

تغ اسـتلیذراتیخواهان :شده
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یفرزندسلطانعلررحمنیمحترمام
داشتنرئیس فیصد100تشبثبا

خو شیسهم جمله سهم5فیصداز
فرزنـد عبدالباسـط محترم به را
سلطانمحمودبهفروشرسـاندو

معـاونثیمحترمعبدالباسطبهح
تشبثازیوشکلحقوعنیتشبثتع

کهبعدافتیریتغیبهشرکتیانفراد
درربطیازمراج ذهیجوابهیازارا
ـصنعتوتجـارتوالتیآمر تی
.دیثبتگردراتیتغنیاګورد

اسا(تصو ینهـادانفـرادبیبه
اوسرکیساختمانیمقد(ستانک 

 188)نمبروعرارمکتوب:یساز
ــور  ــتیر11/5/1400م اس

)مقـد(گوردتیوالتیمستوف
سـرکیسـاختمانیستانک  او
ــاز ــریس ــوازنمب ــدهج  دارن

ــیهو141585 ــرتشخیص نمب
اسـتیتحتر9010388988

ابراه محمد فرزند عبداهلل میمحترم
شیخویجوازتجارتشهیپرکتلغو

صنعتوتیاند.کهدرآمردهیگرد
لغـوثبـتگوردتیتجارتوال

.دیگرد
شرکاومکتـوببیاسا(تصوبه

ــور  ــماره) م 3/9/1400ش
ــبث ــ)تولتش ــروباتدی مش

 دارندهجـوازسیالسدیرالکولیغ
عطعهکییط -D) 74118نمبر
تیآمرنیایعنوانبیوتصوضهیعر

شدهلیذراتیخواهانانصرافازتغ
ـاستمحتـرمام فرزنـدررحمنی

تشبثباداشتنرئیسیسلطانعل
خوفیصد100 جملـهازشیسهم
سهمرابهمحترمعبدالباسط5فیصد

فرزندسلطانمحمودبـهفـروش
.رساندهبودانصرافنمودهاسـت

تع از انصراف محترمنییوهمچنان
معاونتشـبثثیعبدالباسطبهح

بهیتشبثازانفرادیوشکلحقوع
بـودانصـرافافتیریتغیشرکت

هیجوابهینمودهاستکهبعدازارا
صنعتوتیآمردرربطیازمراج ذ
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وال راتیتغنیاگوردتیتجارت
.دیثبتگرد
ی:شــرکتتجــارتاتیخصوصــ

تابعبیحب تیوالیافغانتیعمر:
وردکدانیم ییابتـداسـرمایه
(1000000  میلیون یافغانیک

یشکلحقوع 1400)سیسأسالت
تجارت ـیشرکت شـرکتسیرئ

لیالرحمنفرزندمحمداسماعبیحب
معاوندیفرزندعبدالوحدیوعبدالوح

،امضاءدارتیصالحیشرکتدارا
درآمرسیرئ شرکت ـومعاون تی

وال وتجارت ـصنعت ـمتی دانی
.وردگثبتشد

ــراداتیخصوصــ ــادانف :ی:نه
ـماصلی)ف  محترمیکیلوژسـتاری

محمـدعاسـمفرزندصلیمحمدف
انفراد افغـان:یمتشبث تابعـت

سرماکورددانیمیمرک اصل هی،
ــدا ــده ار500000ییابت پنجص
تیافغان شـکل1400سیسأسال

ــوع ــرادیحق ــت،یانف یکیلوژس

تیصالح درامضاءدار خـودش
مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت

.دیردگومالکیتهایفکریثبت
ـخمیابراهی:عمراتیخصوص لی
شرکت:یونړجوکړاوسیساختمان

ـوالیمرک اصلیافغانتیتابع تی
ــداهیســرماکورددانیــم ییابت
(1000000  میلیون یافغانیک

ت حقـوع1400سیسأسال یشکل
ساخمانتیفعال میشرکت ونـدی:
ـیعمر اهللحیفرزندذکـراهللوذب

دارا طاهو(. تیصـالحیفرزند
ومعاونشـرکتدرسیرئ،امضاء

مرکـ ییعمـوماستیر ثبـت
.شدومالکیتهایفکریثبت

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
:لیخمیابراهی یع یوسرکساز

وردکدانیمتیوالیافغانتیتابع
 یک 1000000)ییابتداسرمایه
سیســأســالتیافغــانمیلیــون
شــرکتیشــکلحقــوع1400
ـیوسرکسـازیساختمان سیرئ
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ــاناهلل ــدحاجشــرکتام یفرزن
نیشرکتومحمدزرسینوررئبیز

محمدجانمعـاونشـرکتفرزند
ـ،امضـاءتیصالحیدارا سیرئ

صـنعتتیومعاونشرکتدرآمر
ثبتکورددانیمتیوتجارتوال

.شد
شرکاومکتـوببیاسا(تصوبه

 158شماره 10/4/1400مور 
ـمرمرمدیتشبث)شرکتتول دانی
ــاگ ــرلنم ــوازنمب ــدهج  دارن
(5185D-ضهیعطعهعرکیی ط

ـایعنـوانبیوتصو ـآمرنی تی
شدهاندمحترملیذراتیخواهانتغ

رئـیسمحمدسالمفرزندمحمدعلم
 داشتن سـهمفیصد88شرکتبا

مشرکتوسیرئ ناصرحمدمحترم
 سهمفیصد34فرزندمحمدعلمبا

ـمعاونشـرکتخواهـانازد ادی
جـواز در استخراجمعدن سکتور

بعـددیردگشیخو ارا:که ـاز هی
ذهیجواب مراج  آمرربطیاز تیدر

ـصنعتوتجارتوال میـدانتی
 .دیثبتگردراتیتغنیاکورد



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 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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