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 ( (RAHILراحلمالکعالمت


کهه14114ثبتشدهبهشماره 

رددگیازآناستفادهم(1)درطبقه
ازیکمپنهرنامیخواهانتغیمتقاض

ی(بهکمپنتدیلمیزنی)راحلمسک
توسه (تهدیلمنیری)سبحانشه

شهرکتندهینمایاهللملکزعیسم
.متذکرهشدهاست

افغهانسهوا  ی)شرکتتجارت
سهر مر زجنبی اقع)ن:(دتیلم

زرنه مهر زینمرکهزهمتر02
وواههدیافغانستان( اقعبهودهم

 ررایعالمتز




طبقههلیههیشاملانواعچاکه
توس ردیگی(استفادهصور م12)
بههریساد معا نشرکتمتذکره

یقیثبتبرساند.هرگاهاشواصحق
اعتهرا نههیکهدرزمی حقوق

م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز
استیبهریر زکار01مد یال

ثبتمرکزی مالکیتهاییعموم
.ندینمافکریمراجعه

احمهدز خهان  ارث ی)شرکت
سههوم اقههع)سههر :(تههدیلم

مرکزکابل،افغانستان(د،یشاهشه
 ررایعالمتزوواهدیبودهم


یگازیبواروچال،پکه،یشاملکه

کهنهیآبتصهفنیماشه،ی برق
)لرآبی ب طبقهه کهن (11گرم

صور م توسه ردیهگیاستفاده
معها نشهرکتیزرخاناحمدز

هرگهاه ثبتبرسهاند. به متذکره

ههش1421اعالنا ثبتاسناد عالیمتجارتیماهثور  
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دری حقوقیقیاشواصحق کهه
منهیزم باشند توانندیاعترا داشته

تار ر ز01مهد ینشرالخیاز
ثبهتیاسهتعمهومیبهریکار

مرکزی مالکیهتههایفکهری
.ندینمامراجعه

احمهدز خهان  ارث ی)شرکت
سههوم اقههع)سههر :(تههدیلم

مرکزکابل،افغانستان(د،یشاهشه
 ررایعالمتزوواهدیبودهم


)که استفاده9شاملاجناسطبقه )

م زرخهانردیگیصور  توسه 
بهیاحمدز شرکتمتذکره معا ن

یقیثبتبرساند.هرگاهاشواصحق
اعتهرا نههیکهدرزمی حقوق

م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز
استیبهریر زکار01مد یال

ثبتمرکزی مالکیتهاییعموم
.ندینمافکریمراجعه

ننگرهارندهیموادشودیتول)شرکت
یچهارراهمتی اقع)ارزانق:(ایپکت

بوده افغانستان( کابل مرکز ، د م
 ررایعالمتزوواهدیم


(1طبقه)ییشاملپودرکاالشوکه

صور م توسه ردیهگیاستفاده
رئدیحم بهسیاهلل شرکتمتذکره

یقیثبتبرساند.هرگاهاشواصحق
اعتهرا نههیکهدرزمی حقوق

م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز
استیبهریر زکار01مد یال

ثبتمرکزی مالکیتهاییعموم
.ندینمافکریمراجعه

ونکهوځنید ملیکبلډهی)السعود
 اقهع:شهرکت(یدیهتوکوتول

مرکهز-4هی)ناح ، آباد شهرجالل
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بوده-ننگرهار آبادافغانستان( جالل
 ررایعالمتزوواهدیم


ماسها میشاملر غن کهرکه

( طبقه ماسا ( اسهتفاده1)لوشن )
قاسمردیگیصور م توس محمد
متذکرهبههشرکتندهیمولصنما

یقیثبتبرساند.هرگاهاشواصحق
اعتهرا نههیکهدرزمی حقوق

م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز
استیبهریر زکار01مد یال

ثبتمرکزی مالکیتهاییعموم
.ندینمافکریمراجعه

ونکهوځنید ملیکبلډهی)السعود
 اقهع:شهرکت(یدیهتوکوتول

مرکهز-4هی)ناح ، آباد شهرجالل
بوده-ننگرهار آبادافغانستان( جالل

 ررایعالمتزوواهدیم



ماسها میشاملر غن کهرکه
( طبقه ماسا ( اسهتفاده1)لوشن )

قاسمردیگیصور م توس محمد
شرکتمتذکرهبههندهیمولصنما

یقیثبتبرساند.هرگاهاشواصحق
اعتهرا نههیکهدرزمی حقوق

م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز
استیبهریر زکار01مد یال

ثبتمرکزی مالکیتهاییعموم
.ندیانمفکریمراجعه

ساالر(ی)نهادتجارت  اقع:ارسالن
مسهکنهیغالمحسنتهتی)مارک
بهوده،کابهلافغانسهتان(4هیناح
 ررایعالمتزوواهدیم


صابون،،ییکهشاملپودرلباسشو

شییظرفشوعیما شامپو، شههی،
مها کننهدهدیسهفعیپا کن،
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ردیهگی(استفادهصور م1طبقه)
جا  احمد سیرئهیریامدیتوس 

نهادمتذکرهبهثبتبرساند.هرگاه
دری حقوقیقیاشواصحق کهه

منهیزم باشند توانندیاعترا داشته
تار ر ز01مهد یلنشراخیاز
ثبهتیعمهوماسهتیبهریکار

مرکزی مالکیهتههایفکهری
.ندینمامراجعه

ساالر(ی)نهادتجارت  اقع:ارسالن
مسهکنهیغالمحسنتهتی)مارک
،کابهلافغانسهتان(بهوده4هیناح
 ررایعالمتزوواهدیم


 یالکهولریشاملمشر با غکه

(اسهتفاده10طبقهه)یآبمعدن
دیتوس احمدجا ردیگیصور م

نهادمتذکرهبهثبهتسیرئیریام

 یقهیبرساند.هرگاهاشواصحق
زمیحقوق در اعترا داشتهنهیکه

م تارتوانندیباشند الهخیاز ینشر
اسهتیبههریر زکار01مد 
ثبتمرکزی مالکیتهاییعموم

.ندیمانفکریمراجعه
ساالر(ی)نهادتجارت  اقع:ارسالن

مسهکنهیغالمحسنتهتی)مارک
،کابهلافغانسهتان(بهوده4هیناح
 ررایعالمتزوواهدیم


یخوراکیشاملانواعر غنهاکه

ردیگی(استفادهصور م09طبقه)
جا  احمد سیرئهیریامدیتوس 

نهادمتذکرهبهثبتبرساند.هرگاه
دری حقوقیقیاشواصحق کهه

منهیزم باشند توانندیاعترا داشته
تار ر ز01مهد ینشرالخیاز
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ثبهتیعمهوماسهتیبهریکار
مرکزی مالکیهتههایفکهری

.ندینمامراجعه
سوپرکوال(دی)شرکتتول :نوشابه

ههرا  گهذره )شهاهراه،  اقع
م بوده عالمهتوواهدیافغانستان(

 ررایز


یالکولریغیهایدنیشاملنوشکه
(اسهتفاده10بابطبقهه)یانر 

م سردیگیصور  حسهندیتوس 
شرکتمتذکرهبههندهینماینیحس

یقیثبتبرساند.هرگاهاشواصحق
اعتهرا نههیکهدرزمی حقوق

م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز
استیبهریر زکار01مد یال

ثبتمرکزی مالکیتهاییعموم
.ندینمافکریمراجعه

لم هالل حافظ  اقع:(دتی)شرکت
تی)هرا بازارمسلماسحاقمارک

 کنهدهار(10د کاننمبر مرکز ،
 ررایعالمتزوواهدیبودهم


که پا رج،چارلیشاملموبائ ر،

بطر لیموبائیبانک، یوشهکگ،
ملیموبائ فلشطبقهه)یموری، ،9)

صور م توسه ردیهگیاستفاده
شهرکتندهینمایاهللنورزا یح

هرگهاه ثبتبرسهاند. به متذکره
دری حقوقیقیاشواصحق کهه

منهیزم باشند توانندیاعترا داشته
تار الخیاز ر ز01مهد ینشر
ثبهتیعمهوماسهتیبهریکار

مرکزی مالکیهتههایفکهری
.ندینمامراجعه
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یکمپن
 (AMERICAN-
CIGARETTE COMPANY 
(OVERSEAS) LIMITED, 
a Swiss Company) 

 اقع
 (Route de France 17, 
Boncourt 2926, 
Switzerland)  

 ررایعالمتزوواهدیمبوده


ازآندربوشاجناسشهاملکه

ردیگی(استفادهصور م14طبقه)
غ عبدالرحمن لیه کاثهایتوس 

بهثبهتبرسهاند.یکمپن متذکره
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم

ثبهتیعموماستیبهریر زکار
مرکزی مالکیهتههایفکهری

.ندینمامراجعه
یکمپن

 (WESTERN DIGITAL 
TECHNOLOGIES, 
INC.An American 
Company) 

 اقع
 (5601 Great Oaks 
Parkway, San Jose, 
California 95119, 
United States of 
America)  

 ررایعالمتزوواهدیمبوده
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کهازآندربوشاجناسشهامل 
ردیهگی(استفادهصور م9طبقه)

غ عبدالرحمن لیه کاثهایتوس 
بهثبهتبرسهاند.یکمپن متذکره

کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق
زم باشهندنهیدر اعترا داشهته

نشهههرخیازتهههارتواننهههدیم
بههیر زکهار01مهد یال
مرکهزییعمهوماستیر ثبهت

 مالکیتههایفکهریمراجعهه
.ندینما

یکمپن
 (WESTERN DIGITAL 
TECHNOLOGIES, 
INC.An American 
Company) 

 اقع
 (5601 Great Oaks 
Parkway, San Jose, 
California 95119, 
United States of 
America)  

 ررایعالمتزوواهدیمبوده


ازآندربوشاجناسشهاملکه

ردیگی(استفادهصور م10طبقه)
غ عبدالرحمن لیه کاثهایتوس 

بهثبهتبرسهاند.یکمپن متذکره
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم

کار یر ز ر ثبتیعموماستیبه
مرکزی مالکیهتههایفکهری

.ندینمامراجعه
یکمپن

 (WESTERN DIGITAL 
TECHNOLOGIES, 
INC.An American 
Company) 

 اقع
 (5601 Great Oaks 
Parkway, San Jose, 
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California 95119, 
United States of 
America)  

 ررایعالمتزوواهدیمبوده


ازآندربوشاجناسشهاملکه

ردیگی(استفادهصور م15طبقه)
غ عبدالرحمن لیه کاثهایتوس 

بهثبهتبرسهاند.یکمپن متذکره
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم

کار یر ز ر ثبتیعموماستیبه
مرکزی مالکیهتههایفکهری

.ندینمامراجعه
یکمپن

 (WESTERN DIGITAL 
TECHNOLOGIES, 
INC.An American 
Company) 

 اقع
 (5601 Great Oaks 
Parkway, San Jose, 
California 95119, 
United States of 
America)  

 ررایعالمتزوواهدیمبوده


شاملکه آندربوشخدما  از

ردیگی(استفادهصور م40طبقه)
اثههایتوسهه عبههدالرحمنغ

متهذکرهبههثبهتیکمپنلی ک
 یقهیبرساند.هرگاهاشواصحق

اعتهرا نههیکههدرزمیحقوق
م باشند تهارتواننهدیداشته خیاز

بههیر زکار01مد ینشرال
مرکهزییعمهوماستیر ثبهت

 مالکیتههایفکهریمراجعهه
.ندینما
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یکمپن
 (Rivian IP Holdings, 
LLC., a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA)  

 اقع
 (13250 N. Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America) )  

 ررایعالمتزوواهدیبودهم


ازآندربوشاجناسشهاملکه

ردیهگی(استفادهصور م7طبقه)
غ عبدالرحمن لیه کاثهایتوس 

بهثبهتبرسهاند.یکمپن متذکره
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم

کار یر ز ر ثبتیعموماستیبه
مرکزی مالکیهتههایفکهری

.ندینماجعهمرا
یکمپن

 (Rivian IP Holdings, 
LLC., a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA)  

 اقع
 (13250 N. Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America) )  

 ررایعالمتزوواهدیبودهم
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کهازآندربوشاجناسشهامل 
ردیهگیصور م(استفاده9طبقه)

اثههاینغاتوسهه عبههدالرحم
متهذکرهبههثبهتیکمپنلی ک

 یقهیبرساند.هرگاهاشواصحق
اعتهرا نههیکههدرزمیحقوق

م باشند تهارتواننهدیداشته خیاز
بههیر زکار01مد ینشرال

مرکهزییعمهوماستیر ثبهت
 مالکیتههایفکهریمراجعهه

.ندینما
یکمپن

 (Rivian IP Holdings, 
LLC., a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA)  

 اقع
 (13250 N. Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America) )  

 ررایعالمتزوواهدیبودهم


کهازآندربوشاجناسشهامل 

ردیگی(استفادهصور م11طبقه)
غاتوس عبدالرحم لیه کاثهاین

بهثبهتبرسهاند.یکمپن متذکره
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم

کار یر ز ر ثبتیعموماستیبه
مرکزی مالکیهتههایفکهری

.ندینمامراجعه
یکمپن

 (Rivian IP Holdings, 
LLC., a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA)  



 جريده يرسم
 

11
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 02/12/1441  

 اقع
 (13250 N. Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America) )  

 ررایعالمتزوواهدیبودهم


ازآندربوشاجناسشهاملکه

ردیگی(استفادهصور م10طبقه)
غاتوس عبدالرحم لیه کاثهاین

بهثبهتبرسهاند.یکمپن متذکره
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم

کار یر ز ر ثبتیعموماستیبه
مرکزی مالکیهتههایفکهری

.ندینمامراجعه

یکمپن
 (Rivian IP Holdings, 
LLC., a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA)  

 اقع
 (13250 N. Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America) )  

 ررایعالمتزوواهدیبودهم


شاملکه آندربوشخدما  از

ردیگی(استفادهصور م15طبقه)
غاتوس عبدالرحم لیه کاثهاین

بهثبهتبرسهاند.یکمپن متذکره
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق
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زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم

کار یر ز ر ثبتیعموماستیبه
مرکزی مالکیهتههایفکهری

.ندینمامراجعه
یکمپن

 (Rivian IP Holdings, 
LLC, a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA)  

 اقع
 (13250 N. Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America) )  

 ررایعالمتزوواهدیبودهم



شاملکه آندربوشخدما  از
ردیگی(استفادهصور م10طبقه)

غاتوس عبدالرحم لیه کاثهاین
بهثبهتبرسهاند.یکمپن متذکره

کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق
زم باشهندنهیدر اعترا داشهته

ینشههرالههخیازتههارتواننههدیم
بهههیر زکههار01مههد 

مرکهزییعمهوماستیر ثبهت
 مالکیتههایفکهریمراجعهه

.ندینما
یکمپن

 (Rivian IP Holdings, 
LLC., a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA)  

 اقع
 (13250 N. Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America) )  
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 ررایعالمتزوواهدیبودهم


شاملکه آندربوشخدما  از

ردیگی(استفادهصور م17طبقه)
غاتوس عبدالرحم لیه کاثهاین

بهثبهتبرسهاند.یکمپن متذکره
 یقههیهرگههاهاشههواصحق

زمیحقوق در اعترا داشتهنهیکه
خیازتههارتواننههدیباشههندم

بههیر زکار01مد ینشرال
مرکهزییعمهوماستیر ثبهت

 مالکیتههایفکهریمراجعهه
.ندینما

یکمپن
 (Rivian IP Holdings, 
LLC., a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA)  

 اقع
 (13250 N. Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America) )  

 ررایعالمتزوواهدیبودهم


شاملکه آندربوشخدما  از

ردیگی(استفادهصور م19طبقه)
غاتوس عبدالرحم لیه کاثهاین

بهثبهتبرسهاند.یکمپن متذکره
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم

کار یر ز ر ثبتیعموماستیبه
مرکزی مالکیهتههایفکهری

.ندینمامراجعه
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یکمپن
 (Rivian IP Holdings, 
LLC, a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA)  

 اقع
 (13250 N. Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America) )  

 ررایعالمتزوواهدیبودهم


کهازآندربوشخدما شامل 

ردیگی(استفادهصور م42طبقه)
غاتوس عبدالرحم لیه کاثهاین

بهثبهتبرسهاند.یکمپن متذکره
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم

کار یر ز ر ثبتیعموماستیبه
مرکزی مالکیهتههایفکهری

.ندینمامراجعه
یکمپن

 (Rivian IP Holdings, 
LLC., a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA)  

 اقع
 (13250 N. Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America) )  

 ررایعالمتزوواهدیبودهم
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شاملکه آندربوشخدما  از
ردیگی(استفادهصور م41طبقه)

غ عبدالرحمن لیه کاثهایتوس 
بهثبهتبرسهاند.یکمپن متذکره

 یقههیهرگههاهاشههواصحق
اعتهرا نههیکههدرزمیحقوق

م باشند تهارتواننهدیداشته خیاز
بههیر زکار01مد ینشرال

مرکهزییعمهوماستیر ثبهت
 مالکیتههایفکهریمراجعهه

.ندینما
یکمپن

 (Rivian IP Holdings, 
LLC., a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA)  

 اقع
 (13250 N. Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America) )  

 ررایعالمتزوواهدیبودهم


شاملکه آندربوشخدما  از

ردیگی(استفادهصور م40طبقه)
غ عبدالرحمن لیه کاثهایتوس 

بهثبهتبرسهاند.یکمپن متذکره
 یقههیهرگههاهاشههواصحق

اعتهرا نههیکههدرزمیحقوق
م باشند تهارتواننهدیداشته خیاز

بههیر زکار01مد ینشرال
مرکهزییعمهوماستیر ثبهت

 مالکیتههایفکهریمراجعهه
.ندینما

یکمپن
 (Rivian IP Holdings, 
LLC., a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA)  
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 اقع
 (13250 N. Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America)  

 ررایعالمتزوواهدیبودهم


شاملکه آندربوشخدما  از

ردیگی(استفادهصور م45طبقه)
غاتوس عبدالرحم لیه کاثهاین

بهثبهتبرسهاند.یکمپن متذکره
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم

کار یر ز ر ثبتیعموماستیبه
مرکزی مالکیهتههایفکهری

.ندینمامراجعه

یکمپن
 (Rivian IP Holdings, 
LLC., a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA)  

 اقع
 (13250 N. Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America)  

 ررایعالمتزوواهدیبودهم


ازآندربوشاجناسشهاملکه

ردیهگی(استفادهصور م7طبقه)
غاتوس عبدالرحم لیه کاثهاین

بهثبهتبرسهاند.یکمپن متذکره
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم

کار یر ز ر ثبتیعموماستیبه



 جريده يرسم
 

17
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 02/12/1441  

مرکزی مالکیهتههایفکهری
.ندینمامراجعه

یکمپن
 (Rivian IP Holdings, 
LLC., a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA)  

 اقع
 (13250 N. Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America)  

 ررایعالمتزوواهدیبودهم


کهازآندربوشاجناسشهامل 

ردیهگی(استفادهصور م9طبقه)
غاتوس عبدالرحم لیه کاثهاین

بهثبهتبرسهاند.یکمپن متذکره
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته

01مد ینشرالخیازتارتوانندیم
کار یر ز ر ثبتیعموماستیبه

مرکزی مالکیهتههایفکهری
.ندینمامراجعه

یکمپن
 (Rivian IP Holdings, 
LLC., a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA)  

 اقع
 (13250 N. Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America)  

 ررایعالمتزوواهدیبودهم


کهازآندربوشاجناسشهامل 

ردیگی(استفادهصور م11طبقه)
غاتوس عبدالرحم لیه کاثهاین

بهثبهتبرسهاند.یکمپن متذکره
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کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق
زم باشهندنهیدر اعترا داشهته

01مد ینشرالخیازتارتوانندیم
کار یر ز ر ثبتیعموماستیبه

مرکزی مالکیهتههایفکهری
.ندینمامراجعه

یکمپن
 (Rivian IP Holdings, 
LLC., a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA)  

 اقع
 (13250 N. Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America)  

 ررایعالمتزوواهدیبودهم


ازآندربوشاجناسشهاملکه

ردیگی(استفادهصور م10طبقه)

 غتوس  لیه کاثهایعبدالرحمن
بهثبهتبرسهاند.یکمپن متذکره

کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق
زم باشهندنهیدر اعترا داشهته

01مد ینشرالخیازتارتوانندیم
کار یر ز ر ثبتیعموماستیبه

مرکزی مالکیهتههایفکهری
.ندینمامراجعه

یکمپن
 (Rivian IP Holdings, 
LLC., a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA)  

 اقع
 (13250 N. Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America)  

 ررایعالمتزوواهدیبودهم
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ازآندربوشاجناسشهاملکه
ردیگی(استفادهصور م15طبقه)

غاتوس عبدالرحم لیه کاثهاین
بهثبهتبرسهاند.یکمپن متذکره

 یقههیهرگههاهاشههواصحق
اعتهرا نههیکههدرزمیحقوق

م باشند تهارتواننهدیداشته خیاز
بههیر زکار01مد ینشرال

مرکهزییعمهوماستیر ثبهت
 مالکیتههایفکهریمراجعهه

.ندینما
یکمپن

 (Rivian IP Holdings, 
LLC., a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA)  

 اقع
 (13250 N. Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America) )  

 ررایعالمتزوواهدیبودهم


شاملکه آندربوشخدما  از

ردیگی(استفادهصور م10طبقه)
غاتوس عبدالرحم لیه کاثهاین

بهثبهتبرسهاند.یکمپن متذکره
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم

کار یر ز ر ثبتیعموماستیبه
مرکزی مالکیهتههایفکهری

.ندینمامراجعه
یکمپن

 (Rivian IP Holdings, 
LLC., a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA)  

 اقع
 (13250 N. Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
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United States of 
America)  

 ررایعالمتزوواهدیبودهم


کهازآندربوشخدما شامل 

ردیگی(استفادهصور م17طبقه)
غاتوس عبدالرحم لیه کاثهاین

بهثبهتبرسهاند.یکمپن متذکره
 یقههیهرگههاهاشههواصحق

اعتهرا نههیکههدرزمیحقوق
م باشند تهارتواننهدیداشته خیاز

بههیر زکار01مد ینشرال
مرکهزییعمهوماستیر ثبهت

 مالکیتههایفکهریمراجعهه
.ندینما

یکمپن
 (Rivian IP Holdings, 
LLC., a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA)  

 اقع
 (13250 N. Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America)  

 ررایعالمتزوواهدیبودهم


کهازآندربوشخدما شامل 

ردیگی(استفادهصور م19طبقه)
غاتوس عبدالرحم لیه کاثهاین

بهثبهتبرسهاند.یکمپن متذکره
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم

کار یر ز ر ثبتیعموماستیبه
مرکزی مالکیهتههایفکهری

.ندینمامراجعه
یکمپن

 (Rivian IP Holdings, 
LLC., a Limited Liability 
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Company of Delaware, 
USA)  

 اقع
 (13250 N. Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America)  

 ررایعالمتزوواهدیبودهم


شاملکه آندربوشخدما  از

ردیگی(استفادهصور م42طبقه)
غاتوس عبدالرحم لیه کاثهاین

بهثبهتبرسهاند.یکمپن متذکره
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم

کار یر ز ر ثبتیعموماستیبه
مرکزی مالکیهتههایفکهری

.ندینمامراجعه

یکمپن
 (Rivian IP Holdings, 
LLC., a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA)  

 اقع
 (13250 N. Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America) )  

 ررایعالمتزوواهدیبودهم


شاملکه آندربوشخدما  از

ردیگی(استفادهصور م41طبقه)
غاتوس عبدالرحم لیه کاثهاین

بهثبهتبرسهاند.یکمپن متذکره
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم

ثبهتیعموماستیبهریر زکار
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مرکزی مالکیهتههایفکهری
.ندینمامراجعه

یکمپن
 (Rivian IP Holdings, 
LLC. a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA)  

 اقع
 (13250 N. Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America)  

 ررایعالمتزوواهدیبودهم


کهازآندربوشخدما شامل 

ردیگی(استفادهصور م40طبقه)
غاتوس عبدالرحم لیه کاثهاین

بهثبهتبرسهاند.یکمپن متذکره
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته

01مد ینشرالخیازتارتوانندیم
کار یر ز ر ثبتیعموماستیبه

مرکزی مالکیهتههایفکهری
.ندینمامراجعه

یکمپن
 (Rivian IP Holdings, 
LLC., a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA)  

 اقع
 (13250 N. Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America)  

 ررایعالمتزوواهدیبودهم


شاملکه آندربوشخدما  از

ردیگی(استفادهصور م45طبقه)
غاتوس عبدالرحم لیه کاثهاین

بهثبهتبرسهاند.یکمپن متذکره



 جريده يرسم
 

01
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 02/12/1441  

کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق
زم باشهندنهیدر اعترا داشهته

01مد ینشرالخیازتارتوانندیم
ثبهتیعموماستیبهریر زکار

مرکزی مالکیهتههایفکهری
.ندینمامراجعه
شرکت

 (Panasonic 
Corporation),   

 اقع
1006 Oaza Kadoma, 
Kadoma-Shi, Osaka 
571-8501, Japan,   

ررایعالمتزوواهدیمبوده  


اسهتفاده(11)ازآندرطبقهکه

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهننهیدر داعترا داشهته

01مد ینشرالخیازتارتوانندیم
ثبهتیعموماستیبهریر زکار

مرکزی مالکیهتههایفکهری
.ندینمامراجعه
شرکت

 Educational Testing 
Service,  (Non-profit 
New York Corporation) 

 اقع  
 Rosedale Road ,  
Princeton, New Jersey 
08541, United States,  

ررایعالمتزوواهدیمبوده  


اسهتفاده(9)کهازآندرطبقهه 

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم
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ثبهتیعموماستیبهریر زکار
مرکزی مالکیهتههایفکهری

.ندینمامراجعه
شرکت

 Educational Testing 
Service,  (Non-profit 
New York Corporation) 

 اقع  
 Rosedale Road ,  
Princeton, New Jersey 
08541, United States,  

ررایعالمتزوواهدیمبوده  


اسهتفاده10کهازآندرطبقهه 

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم

ثبهتیعموماستیبهریر زکار

مرکزی مالکیهتههایفکهری
.ندینمامراجعه
شرکت

 Educational Testing 
Service,  (Non-profit 
New York Corporation) 

 اقع  
 Rosedale Road ,  
Princeton, New Jersey 
08541, United States,  

ررایعالمتزوواهدیمبوده  


اسهتفاده(15)کهازآندرطبقه 

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
 یقههیهرگههاهاشههواصحق

اعتهرا نههیکههدرزمیحقوق
م باشند تهارتواننهدیداشته خیاز

بههیر زکار01مد ینشرال
مرکهزییعمهوماستیر ثبهت
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 مالکیتههایفکهریمراجعهه
.ندینما

شرکت
 Educational Testing 
Service,  (Non-profit 
New York Corporation) 

 اقع  
 Rosedale Road ,  
Princeton, New Jersey 
08541, United States,  

ررایعالمتزوواهدیمبوده  


اسهتفاده(41)ازآندرطبقهکه

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
 یقههیهرگههاهاشههواصحق

زمیحقوق در اعترا داشتهنهیکه
م تهارتواننهدیباشند نشهرخیاز

بههیر زکهار01مهد یال
مرکهزییعمهوماستیر ثبهت

 مالکیتههایفکهریمراجعهه
.ندینما

شرکت
 Educational Testing 
Service,  (Non-profit 
New York Corporation) 

 اقع  
 Rosedale Road ,  
Princeton, New Jersey 
08541, United States,  

ررایعالمتزوواهدیمبوده  


اسهتفاده(40)کهازآندرطبقه 

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
 یقههیهرگههاهاشههواصحق

اعتهرا نههیکههدرزمیحقوق
م باشند تهارتواننهدیداشته خیاز

بههیر زکار01مد ینشرال
مرکهزییعمهوماستیر ثبهت
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 مالکیتههایفکهریمراجعهه
.ندینما

شرکت
 Educational Testing 
Service,  (Non-profit 
New York Corporation) 

 اقع  
 Rosedale Road ,  
Princeton, New Jersey 
08541, United States,  

ررایعالمتزوواهدیمبوده  


اسهتفاده(9)کهازآندرطبقهه 

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم

ثبهتیعموماستیبهریر زکار
مرکزی مالکیهتههایفکهری

.ندینمامراجعه
شرکت

 Educational Testing 
Service,  (Non-profit 
New York Corporation) 

 اقع  
 Rosedale Road ,  
Princeton, New Jersey 
08541, United States,  

ررایعالمتزوواهدیمبوده  


اسهتفاده(10)ازآندرطبقهکه

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
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01مد ینشرالخیازتارتوانندیم
ثبهتیعموماستیبهریر زکار

مرکزی مالکیهتههایفکهری
.ندینمامراجعه
شرکت

 Educational Testing 
Service,  (Non-profit 
New York Corporation) 

 اقع  
 Rosedale Road ,  
Princeton, New Jersey 
08541, United States,  

ررایعالمتزوواهدیمبوده  


اسهتفاده(15)ازآندرطبقهکه

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم

ثبهتیعموماستیبهریر زکار
مرکزی مالکیهتههایفکهری

.ندینمامراجعه
شرکت

 Educational Testing 
Service,  (Non-profit 
New York Corporation) 

 اقع  
 Rosedale Road ,  
Princeton, New Jersey 
08541, United States,  

ررایعالمتزوواهدیمبوده  


اسهتفاده(41)ازآندرطبقهکه

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
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کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق
زم باشهندنهیدر اعترا داشهته

01مد ینشرالخیازتارتوانندیم
ثبهتیعموماستیبهریر زکار

مرکزی مالکیهتههایفکهری
.ندینمامراجعه
شرکت

 Educational Testing 
Service,  (Non-profit 
New York Corporation) 

 اقع  
 Rosedale Road ,  
Princeton, New Jersey 
08541, United States,  

ررایعالمتزوواهدیمبوده  


اسهتفاده(40)ازآندرطبقهکه

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم

ثبهتیعموماستیبهریر زکار
مرکزی مالکیهتههایفکهری

.ندینمامراجعه
شرکت

 Godrej Consumer 
Products Limited,   

 اقع
 Godrej One, 4th Floor, 
Pirojshanagar,  Eastern 
Express Highway, 
Vikhroli East,  Mumbai 
400 079, India,   

ررایعالمتزوواهدیمبوده


اسهتفاده(1)ازآندرطبقههکه

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه
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شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم

ثبهتیعموماستیبهریر زکار
مرکزی مالکیهتههایفکهری

.ندینمامراجعه
شرکت

 Starz Entertainment, 
LLC,   

 اقع
8900 Liberty Circle, 
Englewood, Colorado 
80112 , United States 
of America,   

 ررایعالمتزوواهدیمبوده


اسهتفاده(9)کهازآندرطبقهه 

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.

کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق
زم باشهندنهیدر اعترا داشهته

01مد ینشرالخیازتارتوانندیم
ثبهتیعموماستیبهریر زکار

مرکزی مالکیهتههایفکهری
.ندینمامراجعه
شرکت

 Starz Entertainment, 
LLC,   

 اقع
8900 Liberty Circle, 
Englewood, Colorado 
80112 , United States 
of America,   

 ررایعالمتزوواهدیمبوده


اسهتفاده(11)کهازآندرطبقه 

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق
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زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم

ثبهتیعموماستیبهریر زکار
مرکزی مالکیهتههایفکهری

.ندینمامراجعه
شرکت

 Starz Entertainment, 
LLC,   

 اقع
8900 Liberty Circle, 
Englewood, Colorado 
80112 , United States 
of America,   

 ررایعالمتزوواهدیمبوده


اسهتفاده(41)کهازآندرطبقه 

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته

01مد ینشرالخیازتارتوانندیم
ثبهتیعموماستیبهریر زکار

مرکزی مالکیهتههایفکهری
.ندینمامراجعه
شرکت

 Starz Entertainment, 
LLC,   

 اقع
8900 Liberty Circle, 
Englewood, Colorado 
80112 , United States 
of America,   

 ررایعالمتزوواهدیمبوده


اسهتفاده(40)ازآندرطبقهکه

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم
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ثبهتیعموماستیبهریر زکار
مرکزی مالکیهتههایفکهری

.ندینمامراجعه
 شرکت

 GALLETAS GULLON, 
S.A.    

  اقع
 Avd. Burgos, 2, 
AGUILAR DE CAMPOO 
CP, 34800 (PALENCIA) 
(Spain)  

 ررایعالمتزوواهدیمبوده


اسهتفاده(12)ازآندرطبقهکه

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.

کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق
زم باشهندنهیدر اعترا داشهته

01مد ینشرالخیازتارتوانندیم
ثبهتیعموماستیبهریر زکار

مرکزی مالکیهتههایفکهری
.ندینمامراجعه
 شرکت

 LES LABORATOIRES 
SERVIER,    

  اقع
50 rue Carnot, 92284 
SURESNES cedex, 
France,    

 ررایعالمتزوواهدیمبوده


اسهتفاده(5)ازآندرطبقههکه

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

 اعترا داشهتهباشهندنهیدرزم
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم
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ثبهتیعموماستیبهریر زکار
مرکزی مالکیهتههایفکهری

.ندینمامراجعه
 شرکت

 LES LABORATOIRES 
SERVIER,    

  اقع
50 rue Carnot, 92284 
SURESNES cedex, 
France,    

  ررایعالمتزوواهدیمبوده


اسهتفاده(12)کهازآندرطبقه 

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم

ثبهتیعموماستیبهریر زکار
مرکزی مالکیهتههایفکهری

.ندینمامراجعه

 شرکت
 Shanghai Yu Fly Milky 
Way Technology Co., 
Ltd.,   

  اقع
Room 601, 6F, 1#, 
No.1168, Huyi Road,  
Jiading District, 
Shanghai, China,    

 ررایعالمتزوواهدیمبوده


اسهتفاده(15)کهازآندرطبقه 

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم

ثبهتیعموماستیبهریر زکار
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مرکزی مالکیهتههایفکهری
.ندینمامراجعه
 شرکت

 Shanghai Yu Fly Milky 
Way Technology Co., 
Ltd.,   

  اقع
Room 601, 6F, 1#, 
No.1168, Huyi Road,  
Jiading District, 
Shanghai, China,    

ررایعالمتزوواهدیمبوده


اسهتفاده(9)ازآندرطبقههکه

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته

01مد ینشرالخیازتارتوانندیم
ثبهتیعموماستیبهریر زکار

مرکزی مالکیهتههایفکهری
.ندینمامراجعه
 شرکت

 PT SARI INCOFOOD 
CORPORATION.,   

  اقع
 Desa Tanjung Morawa 
B, Kabupaten Deli, 
Serdang, Sumatera 
Utara, Indonesia,    

 ررایعالمتزوواهدیمبوده


اسهتفاده(12)ازآندرطبقهکه

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شههرکتمتههذکرهبهههثبههت
اشواصحق  یقهیبرساند.هرگاه

زمیحقوق در اعترا داشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند الهخیاز ینشر
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اسهتیبههریر زکار01مد 
ثبتمرکزی مالکیتهاییعموم

.ندینمافکریمراجعه
 شرکت

 Western Union 
Holdings, Inc.,   

  اقع
7001 East Belleview 
Avenue, Denver, 
Colorado 80237 USA,    

 ررایعالمتزوواهدیمبوده


اسهتفاده(9)ازآندرطبقههکه

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم

ثبهتیعموماستیبهریر زکار

مرکزی مالکیهتههایفکهری
.ندینمامراجعه
 شرکت

 Western Union 
Holdings, Inc.,   

  اقع
7001 East Belleview 
Avenue, Denver, 
Colorado 80237 USA,    

 ررایهعالمهتزوواههدیمبوده


اسهتفاده(10)کهازآندرطبقه 

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
  یقههیهرگههاهاشههواصحق

 اعتهرا نههیکههدرزمیحقوق
م باشند تهارتواننهدیداشته  خیاز

بههیر زکار01مد ینشرال
مرکهزییعمهوماستیر ثبهت
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  مالکیتههایفکهریمراجعهه
.ندینما


 شرکت
 Western Union 
Holdings, Inc.,   

  اقع
7001 East Belleview 
Avenue, Denver, 
Colorado 80237 USA,    

 ررایهعالمهتزوواههدیمبوده


اسهتفاده(40)ازآندرطبقهکه

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم

ثبهتیعموماستیبهریر زکار

مرکزی مالکیهتههایفکهری
.ندینمامراجعه
 شرکت

 KUNG LONG 
BATTERIES 
INDUSTRIAL CO. LTD   

  اقع
 No.244, Nan Kang 3rd 
Rd., Nan Tou City, Nan 
Tou County 540,  
Taiwan, R.O.C.,    

 ررایعالمتزوواهدیمبوده


اسهتفاده(9)کهازآندرطبقهه 

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم



 جريده يرسم
 

10
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 02/12/1441  

ثبهتیعموماستیبهریر زکار
مرکزی مالکیهتههایفکهری

.ندینمامراجعه
 شرکت

 Monster Energy 
Company, a Delaware 
corporation,   

  اقع
1 Monster Way, 
Corona, California 
92879, USA,    

 ررایعالمتزوواهدیمبوده


اسهتفاده(10)کهازآندرطبقه 

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم

ثبهتیعموماستیبهریر زکار
مرکزی مالکیهتههایفکهری

.ندینمامراجعه
 شرکت

 DABUR INDIA 
LIMITED,   

  اقع
Asaf Ali Road, New 
Delhi 110 002, India , 
8/3,    

 ررایعالمتزوواهدیمبوده


اسهتفاده(5)کهازآندرطبقهه 

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم

ثبهتیعموماستیبهریر زکار
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مرکزی مالکیهتههایفکهری
.ندینمامراجعه
 شرکت

 YANTAI TRI-CIRCLE 
LOCK INDUSTRY , 
GROUP CO., LTD.,   

  اقع
47 XINANHE ROAD, 
YANTAI,  SHANDONG, 
CHINA,    

 ررایعالمتزوواهدیمبوده


اسهتفاده(0)کهازآندرطبقهه 

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته

01مد ینشرالخیازتارتوانندیم
ثبهتیعموماستیبهریر زکار

مرکزی مالکیهتههایفکهری
.ندینمامراجعه
شرکت

 HANKOOK & 
COMPANY CO. LTD.  

 اقع  
286, Pangyo-ro, 
Bundang-gu, 
Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, Republic 
of Korea,    

  ررایعالمتزوواهدیمبوده


اسهتفاده(10)کهازآندرطبقه 

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
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01مد ینشرالخیازتارتوانندیم
ثبهتیعموماستیبهریر زکار

مرکزی مالکیهتههایفکهری
.ندینمامراجعه
شرکت

 HANKOOK & 
COMPANY CO. LTD.  

 اقع  
286, Pangyo-ro, 
Bundang-gu, 
Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, Republic 
of Korea,    

  ررایعالمتزوواهدیمبوده


اسهتفاده(10)کهازآندرطبقه 

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته

01مد ینشرالخیازتارتوانندیم
ثبهتیعموماستیبهریر زکار

مرکزی مالکیهتههایفکهری
.ندینمامراجعه
شرکت

 MÜSTER E DIKSON 
SERVICE S.p.A.,   

 اقع
 Via Privata da Via 
Kennedy - 20023 
Cerro , Maggiore (MI), 
Italy,    

ررایعالمتزوواهدیمبوده


اسهتفاده(11)کهازآندرطبقه 

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شههرکتمتههذکرهبهههثبههت
اشواصحق  یقهیبرساند.هرگاه

زمیحقوق در اعترا داشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند الهخیاز ینشر
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اسهتیبههریر زکار01مد 
ثبتمرکزی مالکیتهاییعموم

.ندینمافکریمراجعه
شرکت

 MÜSTER E DIKSON 
SERVICE S.p.A.,   

 اقع
 Via Privata da Via 
Kennedy - 20023 
Cerro , Maggiore (MI), 
Italy,    

 ررایعالمتزوواهدیمبوده


اسهتفاده(02)کهازآندرطبقه 

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شههرکتمتههذکرهبهههثبههت
اشواصحق  یقهیبرساند.هرگاه

زمیحقوق در اعترا داشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند الهخیاز ینشر
اسهتیبههریر زکار01مد 

ثبتمرکزی مالکیتهاییعموم
.ندینمافکریمراجعه

شرکت
 MÜSTER E DIKSON 
SERVICE S.p.A.,   

 اقع
 Via Privata da Via 
Kennedy - 20023 
Cerro , Maggiore (MI), 
Italy,    

 ررایعالمتزوواهدیمبوده


اسهتفاده(1)کهازآندرطبقهه 

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم

ثبهتیعموماستیبهریر زکار
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مرکزی مالکیهتههایفکهری
.ندینمامراجعه
شرکت

 PRINX CHENGSHAN 
(SHANDONG) TIRE 
COMPANY LTD,   

 اقع
 NO.98, NAN SHAN 
ROAD NORTH, 
RONGCHENG CITY 
264300, SHANDONG 
PROVINCE, CHINA,   

ررایعالمتزوواهدیمبوده  


اسهتفاده(10)ازآندرطبقهکه

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم

ثبهتیعموماستیبهریر زکار
مرکزی مالکیهتههایفکهری

.ندینمامراجعه
شرکت

 PRINX CHENGSHAN 
(SHANDONG) TIRE 
COMPANY LTD,   

 اقع
 NO.98, NAN SHAN 
ROAD NORTH, 
RONGCHENG CITY 
264300, SHANDONG 
PROVINCE, CHINA,   

ررایعالمتزوواهدیمبوده  


اسهتفاده(10)کهازآندرطبقه 

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق
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زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم

ثبهتیعموماستیبهریر زکار
مرکزی مالکیهتههایفکهری

.ندینمامراجعه
شرکت

 Helsenhorn SA.   
 اقع

 Ferdinand-Hodler 
17,c/o E.Kiss-Borlase, 
Bureau Fiduciaire 1207 
Geneva, Switzerland, 
Helsenhorn SA, 
Geneva ,    

 ررایعالمتزوواهدیمبوده


اسهتفاده(10)ازآندرطبقهکه

توس شرکتثبتردیگیصور م
نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه

شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.
کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق

زم باشهندنهیدر اعترا داشهته
01مد ینشرالخیازتارتوانندیم

ثبهتیعموماستیبهریر زکار
مرکزی مالکیهتههایفکهری

.ندینمامراجعه
شرکت

 Helsenhorn SA.   
 اقع

 Ferdinand-Hodler 
17,c/o E.Kiss-Borlase, 
Bureau Fiduciaire 1207 
Geneva, Switzerland, 
Helsenhorn SA, 
Geneva ,    

 ررایعالمتزوواهدیمبوده
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اسهتفاده(10)کهازآندرطبقه 
توس شرکتثبتردیگیصور م

نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه
شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.

کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق
زم باشهندنهیدر اعترا داشهته

01مد ینشرالخیازتارتوانندیم
ثبهتیعموماستیبهریر زکار

مرکزی مالکیهتههایفکهری
.ندینمامراجعه
شرکت

 Helsenhorn SA.   
 اقع

 Ferdinand-Hodler 
17,c/o E.Kiss-Borlase, 
Bureau Fiduciaire 1207 
Geneva, Switzerland, 
Helsenhorn SA, 
Geneva 

 

اسهتفاده(10)ازآندرطبقهکه
توس شرکتثبتردیگیصور م

نمایمعنوتیملک نهدهیابوغزالهه
شرکتمتذکرهبهثبهتبرسهاند.

کهی حقوقیقیهرگاهاشواصحق
زم باشهندنهیدر اعترا داشهته

01مد ینشرالخیازتارتوانندیم
ثبهتیعموماستیبهریر زکار

مرکزی مالکیهتههایفکهری
.ندینمامراجعه

شرکت یشرکابیبهاساستصو
مؤرخ(1125قرارشمارهمکتوب)

هیههمالاسههتیر01/1/1421
دهنههدگانکوچههکشههرکت

دارنهده:دتیلمیمیخواجهزادهحل
تشویصهیه 1010نمبرجهواز

خواهههان1221112211نمبههر
درسآگردیدهاسهت:لیذرا یتغ

بههتیهمارکوالیشرکتازغزن
ریکوچهششمتغیصنعتیپار ها

شرکتنیارا ینمودهاستکهتغ
 یثبتمرکهزیعموماستیدرر
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ثبههتیفکههریهههاتیههمالک
گردید.

ب ی درخواسهتبیتصهواساسه
ونیشههزادههمهایشرکتتجارت

نمبهر:تدی رد لم جواز دارنده
شدهلیذرا یخواهانتغ10290

 لهدونیکهمحترممحمدهما:اند
تیمعا نشرکتازمعا نرمحمدیخ

شرکت استعفاء سهمفیصد52 
احمد لدضیرابهمحترمفشیخو

شهرکتدیهجدسیرئیمحمد ل
مداردیم اگذار  لدحترم. شهزاده

اسبقشهرکتازسیرئمیمحمدنع
شیسههمخهوفیصهد52جمله
احمدضینرابهمحترمفآفیصد05

شرکتدیجدسیرئی لدمحمد ل
. خودبهاحفهظداردی اگذارم

سهمبهصهفتمعها نفیصد05
ری.تغمانهدیمیدرشرکتباقدیجد
بهیشرکتازشرکتتجارتتیفعال

تغریاستوراجسا همچنان ریمعادن
یاسمشرکتازشهرکتتجهارت

بهاسمتدی رد لمونیشهزادههما
معادنریشرکتاستوراجسادیجد

نمودهاستکههدرریپوخعزمتغ
مرکهزیثبهتیعمهوماستیر

 .شد مالکیتهایفکریثبت
شرکت یشرکابیبهاساستصو

 قرار )مکتوب مؤرخ(044شماره
دهندگانهیمالاستیر1/0/1421

 یسههاختمانشههرکتکوچههک
:یائضهرلیحشمتخلیسرکساز

  D-24262 دارندهنمبرجواز
هیصیتشو 1211107212نمبر

است:لیذرا یخواهانتغ گردیده
اسمنهادازشرکتحشهمتریتغ
تجهارتلیخل به مانیسهلیشمال
نمودهاست.کههریمدثرتغحیمس
اسهتیشهرکتدررنیارا یتغ

یهاتی مالکیثبتمرکزیعموم
گردید.ثبتیفکر

شرکت یشرکابیبهاساستصو
مکتوب مؤرخ(044)شمارهقرار

دهندگانهیمالاستیر1/0/1421
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ساختمان سرکسهازیکوچک ی 
دارندهنمبهریائضرلیحشمتخل

هیصهی تشو D-24262 جواز
خواهههان1211107212نمبههر

اسمریتغ:گردیدهاستلیذرا یتغ
شماللینهادازشرکتحشمتخل

تجارت تغحیمسمانیسلیبه ریمدثر
است.کهه را یهتغایهننموده

ثبهتیعمهوماستیشرکتدرر
ثبتیفکریهاتی مالکیمرکز

گردید.
شرکت: یشرکابیاساستصوبه

مکتوب مؤرخ(19977نمبرقرار
هیههمالاسههتیر11/9/1422

مؤرخ(19977دهندگانمتوس )
سهاختمان11/9/1422 یشرکت

ایهدنی موادساختمانیسرکساز
  D-21008 دارندهجوازنمبر

تشویصیه 1212700212نمبر
است:لیذرا یخواهانتغ گردیده

محترمشمساهلل لدنصراهللمعا ن
معا  از  ازاسهتعفاءتینشرکت

 بهشیسهمخوصدیف52جمله را
محترمامهاناهلل لهددا دشهاه
 اگذارنمودهاستکههنهامبرده

کهگردید.تعییندیمعا نجدثیبح
ثبتیعموماستیدرررا یتغنیا

ثبت فکری های  مالکیت مرکزی
گردید.

نهادی درخواستبیتصواساسهب
شاهری لد زوبیمحمدایانفراد

خواهان10152دارندهجوازنمبر
فعالتغیر ازشیخهوتیهسکتور

شدهاندکهاسمیدیبهتولیتجارت
تول به کادینهاد یذغهدسهتمال
الد اندیوبیانیصالح کهه:شده

یثبهتمرکهزیعموماستیدرر
 گردید.ثبت مالکیتهایفکری

شرکت یشرکابیاساستصوبه
مکتوب مهؤرخ152نمبهرقرار

هیههمالاسههتیر01/12/1199
دهندگانکوچک:شرکتمصعب

لم نمبرجهوازدارنهده:تهدیعمر
نمبههرتشویصههیه 140121
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تغ1252179210 را یخواهان
لیذ گردیده محترم  لدرئیساند:
وبیا جمله 122از سههمفیصد

باالفیصد52شیخو عبداهللیرا
د نی لد معا ن دیجدرئیسمحمد

دهیبفر شرسان حفهظرئیس  با
حفیصد52 به معها نثیسهم

ازیشکلحقوق:گردیدهاستتعیین
نمودهاستریبهشراکتتغیانفراد

فعال عال ه بر سکتوریتجارتتی 
ریاستوراج پر سسسهاتیفعال
 اسمنهادازگردیدهادینازددمعا

یمعصبعمربهشهرکتتجهارت
پر  معها نریساسساستوراج 
هینموده سهرماریاستونهنترزتغ

یافغانونیلیمکی1222222از)
ونیههلیمکیهه1522222بههه

شیافهزایپنجصدههزارافغهان 
 دررایهتغنینمودهاست.کها

مرکهزیثبهتیعمهوماستیر
 مالکیههتهههایفکههریثبههت

گردید.

محتههرمیاسههاسدرخواسههتبههه
متشبثیفرزندغالمسویاحمد ل
مکتهوبیانفراد قرار   نمبهر:

11/1/1421مهههؤرخ1091
متوسه هیمالاستیر دهنهدگان

 نمبهر جهواز  74107دارنده
تشویصیه 9210091001نمبر
:انهدگردیدهلیذرا یخواهانتغ

یفرزندغالمسویمحترماحمد ل
 اسهتعفاءاستینهادازرسیرئ

راشیسهمخوصدیف122مجموع
سایباال حامد  لهدیکزنمحترم

بفر شرسان نامبردهدهیاسداهلل که
تعیهینشرکتدیجدسیرئثیبح

ازگردید. نههاد اسهم همچنان  
 یبهساختماننزی تیلیایساختمان
ایمجاهدعمریسرکساز نیهکه

ثبهتیعمهوماستیدرررا یتغ
ثبت فکری های  مالکیت مرکزی

گردید.
مکتوبشمارهبیاساستصوبه  

استیر12/1/1421مؤرخ102
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دهنهدگانبهزرتتشهبثهیمال
پر سسسا ری)شرکتاستوراج 

  پجونییمعادن (نگیشنگخو ا
( نمبهر جهواز (79051دارنده

( جههونیمحتههرم) اسههتیبر
اسمری(خواهانتغپنگیی)تیبمعا ن

)شهرکتاسهتوراج  تشبثاز
شنگجونییمعادن ریپر سسسا

(به)شرکتاستوراج نگیخو اپ
(انزیمعادن انشنتریپر سسسا
.نمودهاست

 ینهیچیخدما مشهورتشرکت
ییابتههداهیسههرما:سکسههس

ی(افغهانیکمیلیون1222222)
 حقوق1421تأسیسسال یشکل

یخهدما مشهورتتیفعالتدیلم
ریعبدالنصهرئیسسکسس ینیچ

حاج معها نی لد   عبهدالقهار
شرکتدری لدعبدالحدیمحمدفر

مرکهزیثبهتیعمهوماستیر
 مالکیههتهههایفکههریثبههت

گردید.

یکی خدما لو ستیتجارتشرکت
کابل،ی:مرکزاصلیحسنزوندیم

یهک1222222ییابتداهیسرما
تأسهیسسهال،یافغهانمیلیون
تیفعالتد،یلمی،شکلحقوق1421

 اردا  صهادرا اقهالم عمده
مومنریمسیرئمجاز، فرزند زمان
رزمانینوراهللفرزندمتیمعا نخان،
 معا نسیرئامضاءدارتیصالح

ثبهتیعمهوماستیرشرکتدر
ثبت فکری های  مالکیت مرکزی

 گردید.
هیسرما:عیذاکرمطیتجارتشرکت

(یکمیلیون،1222222)ییابتدا
شهکل1421تأسیسسالیافغان
مجهازتیفعالتدیلمیحقوق اقالم
گلمی لدعظیریامیر لیشرئیس

می لدعظیریامی معا نخان ل
مرکزیثبتیعموماستیگلدرر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
لو ست سهحریکیشرکت)خدما 

ییابتههداهیسههرما:اکسههپو(
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ی(افغهانیکمیلیون1222222)
یاصلتی،فعال1421تأسیسسال

محترمرئیس(یکی)لو ست شرکت
غزاهداهلل نبی لد سهمیداراالم

محترممحمدتیبهمعا نفیصد02
٪ 02سهمیدارازمان لدی ل

همها محمهد  لهدونیسهمدار
عارفصالح تیمحمد امضاءدار

دررئیس  معا نشرکتسهمدرا
یثبهتمرکهزیعمهوماستیر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
پر سسسنگمرمرشماسشرکت

هیکابل،سهرمایمرکزاصلن:دراځ
میلیهون1222222ییابتدا یک
شهکل1421تأسیس،سالیافغان
عمدهپر سستیفعالتد،یلمیحقوق

رئ شماسفرزنهدسیسنگمرمر،
فرزنهدتیمعا نل،یعبدالوک بالل

سیرئهامضاءدارتیصالحلی ک
در شرکت یعموماستیر معا ن

 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

پر سهسسهنگمرمهرشرکت
یمرکهزاصهل:ینوراحمدزسعد

سرما  1222222ییابتداهیکابل
یافغانیکمیلیون تأسهیس،سال

تیفعالتدیلمیشکلحقوق1421
 ، پر سسسنگمرمر رئیسعمده

احمدز  یسعداهلل ارصالح فرزند
سهعداهللتیمعا ن فرزنهد نوراهلل
 معا نرئیسامضاءدارتیصالح

ثبهتعمهومیاستیشرکتدرر
ثبت فکری های  مالکیت مرکزی

گردید.
 Li Biao محترم:ا یبیلیتجارت

چ انفرادنیتبعه تیهتابع:یتاجر
هیکابل،سهرمایاصلمرکز،یینایچ

پنجصههدهزار522222ابتههدایی
شهکل1421تأسیسسالیافغان
یتجهارتتیفعال،یانفرادیحقوق
تیصالح درامضاءدار خهودش

مرکهزیثبهتیعمهوماستیر
 مالکیههتهههایفکههریثبههت

گردید.
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خواسهتبه محتهرمیاسهاسدر
متشبث عبدالستار فرزند احمد نور

نهاد قرارمکتوبسیرئ:یانفراد
1421مههؤرخ1011شههماره

دهندگانمتوس تحتهیمالاستیر
بههرادرانیغههاتیخههدما تبل

 دارنههدهجههوازنمبههرمتحههد
76180D- نمبهرتشویصیه 

تغ9220177175 را یخواهان
محترمنوراحمد:گردیدهاستلیذ

رئهدفرزن ازسیعبدالستار نههاد
باشیسهمخوفیصد122مجموع

ماندیباقرئیسسهمفیصد12حفظ
رابههشیسهمخهوصدیف02 

ر حهان عبدالمنان  لهدیمحترم
رنمودها  اگذلیعبدالستارترهخ

دیمعا نجدثیاستکهنامبردهبح
 شهکلگردیهد.تعیینشرکت  

انفرادیحقوق از بهشراکتینهاد
دررا یتغنینمودهاست.کهاریتغ
 یثبهتمرکهزیعموماستیر

گردید.ثبتیفکریهاتیمالک

محتهرم یاسهاسدرخواسهتبه
 :نههادرئهیسلهوفرینبیتصو

مههؤرخ11590نمبههرمکتههوب
دهندگانهیمالاستیر0/0/1199

:انهدگردیدهلیذرا یخواهانتغ
سیمحترممرسلبنتعبدالرزاقرئ

 اسههتعفاءاسههتینهههادازر
بهاالشیسهمخوصدیف122 یرا

 لدغالمحسنا یمحترماحمدر
ثیهبحدهکهنامبردهیبفر شرسان

دیجدسیرئ گردید.تعیینشرکت
یعمهوماستیدرررا یتغنیکها
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

شهرکتیشرکابیاساستصوهب
د لتخانمتشبثمحمدنادرفرزند

دارنهدهجهوازنمبهر:یانفهراد
نمبههرتشویصههیه 57111

تغ9227101901 را یخواهان
مکتهوب:اندهگردیدلیذ نمبهر

ریتغ07/1/1421مؤرخ1520
 خهدما یاسمشرکتازتجارت
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دیکوثر طنبهاسمجدیکیلو ست
 طیکیخدما لو ست ریتغنکوثر

دررا یهتغنیهنمودهاستکها
مرکهزیثبهتیعمهوماستیر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
ب ی درخواسهتبیاساستصهوه

میپرایمالیشرکتخدما مشورت
04941دارندهجوازنمبر:زربگ

کهه:شدهاندلیذا تغیرخواهان
سیمحترمعبداهلل لدنوخهانرئه

 استعفاءشرکتاستیشرکتازر
رابهمحترمشیسهمخوفیصد95
ابرار لدغالممحمهدرئهسدیس

.محتهرمداردیه اگهذارمدیجد
نی لدخادمحسیاحسانایمحمدض

تیههمعهها نشههرکتازمعا ن
سههمفیصد5 استعفاءشرکت

ابهراردیرابهمحتهرمسهشیخو
دیهجدسی لدغالممحمهدرئه

م همچنانداردی اگذار شکلتغیر.
شهرکتازشهراکتبههیحقوق
درنمودهریتغیانفراد استکهه

مرکهزیثبهتیعمهوماستیر
.گردید مالکیتهایفکریثبت

نهادی درخواستبیاساستصوهب
:کمالریجمالمیکیخدما لو ست

خواهان09409دارندهجوازنمبر
فعالادیازد  یتهیترانزتیسکتور

فعالیبارچاالن خدما تیبرعال ه
شدهاند.کهاسمتشبثیکیلو ست

جماههلیکیازخههدما لو سههت
یکیبهاسمخدما لو سترکمالیم

جماههلی،بارچههاالنیتههی ترانز
نمودهاست همچنانتغیررکمالیم

تشهههبثازمبلههه هیسهههرما
افغان522222) هزار بهیپنجصد

 ونیهلیمکیه1222222مبل 
کههافتهیشیافزا(یافغان اسهت.
ثبتیعموماستیفوقدرررا یتغ

ثبت فکری های  مالکیت مرکزی
 گردید.

مکتوبشمارهبیاساستصوبه  
استیر12/1/1421مؤرخ101

تتشهبثزردهنهدگانبههیمال
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معادنتانگری)شرکتاستوراجسا
دارندهجوازنمبهر:(نیشا یلنیج
معا نریخواهانتغی(ط71151)

کهمحترم)فواداحمد لد.شدهاند
تیدادمحمد(معا نتشبثازمعا ن

سهههمفیصههد51 اسههتعفاء
بهمحترمراشیخو

 (ZHANG BAOMING) 
 دارنههدهپاسههپور نمبههر

(ED9749315)   اگههذار 
معها نثیهنمودهکهنامبردهبح

استی,کهدررگرددیمتعییندیجد
مرکزی مالکیتهایثبتیعموم

گردید.فکریثبت
:یفیپهو ا شهریتجارتشرکت

سرمایمرکزاصل ییابتهداهیکابل،
،یافغهانیکمیلیون1222222

حقوق،1421تأسیسسال یشکل
سیرئ،یعمدهتجارتتیفعالتد،یلم

عصههمتاهللفرزنههدمحمههد
فرزندمیمحمدهاشتیر شان،معا ن

صالح ر شان امضاءدارتیمحمد

اسهتیر معا نشرکتدرسیرئ
مرکزی مالکیتهایثبتیعموم

گردید.فکریثبت
شاهپور لهدعصهمتاهللمحترم

)خههدما یمتشههبثانفههراد
پوراکبریکیلو ست تیتابع:(یشاه

هیکابهلسهرمایافغانمرکزاصل
پنجصههدهزار522222ییابتههدا

شهکل1421تأسیسسالیافغان
لو ستیحقوق اقهالمیکیخدما 

صالح تیمجاز خودشامضاءدار
استیدرر عمومی مرکهزیثبهت

گردید. مالکیتهایفکریثبت
ریشرکتاستوراج پر سسسها

یاصلمرکز :معادنز ارفاستون
سرما 1222222ییابتداهیکابل
تأسهیسسهالیافغانیکمیلیون

تیفعالتدیلمیشکلحقوق1421
پر سسسها   استوراج ریعمده

 رئههیسباشههد،یمعههادنم
CHAHBOUB  دارندهپاسپور

کشورفرانسه07112زق15نمبر
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  BERREGREG دارنههده
 FK30790 18پاسپور نمبر

کشورفرانسههمعها نشهرکت
معهها ن رئههیسدارتیصههالح

ثبهتعمهومیاستیشرکتدرر
ثبت فکری های  مالکیت مرکزی

گردید.
بنتیمیخالدهعظنهادا یخصوص

اسهم:یلعلمحمدمتشبثانفراد
النیههندهیموادشهودینهاد:تول

یاصههلافغههان،مرکزتیههتابع
522222ابتداییهیسرماکابل،

تأسهیسسهالیافغانپنجصدهزار
،یانفهرادیشکلحقهوق1421

نده،یموادشهودیعمدهتولتیفعال
تیصالح درءامضادار خهودش

مرکهزیثبهتیعمهوماستیر
گردید. مالکیتهایفکریثبت

:مهربهان(یگاللیشرکت)تجارت
یک1222222)ییابتداهیسرما

افغانمیلیون 1421تأسیسسالی(
مجاز(اقالی)تجارتیاصلتیفعال م

مهربانیشرکتمحترمگاللرئیس
٪به02سهمیداراداهللی لدحم

 زتیمعا ن محمد  لهدریمحترم
لکدارایحاج ٪42سهمیآغا

 معا نرئیسامضاءدارتیصالح
ثبهتیعمهوماستیردرشرکت

ثبتیمرکز فکری های  مالکیت
گردید.
توحشرکت دیپر سسسنگمرمر

کابهل،یمرکزاصهل:یز یحاج
522222ییابتههداهیسههرما

تأسهیسسال،یافغانپنجصدهزار
تههد،یلمیشهکلحقهوق،1421

عمدهپر سسسنگمرمهرتیفعال
فرزندخهانزمهان،مانیسلسیرئ

اقهادریفرزنهدمسیر یمتیمعا ن
 معا نسیرئامضاءدارتیصالح

ثبهتیعمهوماستیرشرکتدر
ثبت فکری های  مالکیت مرکزی

گردید.
خواسهتبه محتهرمیاسهاسدر

هما عارفونیمحمد محمد فرزند
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نهاد قهرارسیرئ:یتاجرانفراد
مههؤرخ1725نمبههرمکتههوب

هیههمالاسههتیر11/1/1421
 دهندگانمتوس دارندهجوازنمبر

D-33223  نمبهرتشویصیه
تغ9225510112 را یخواهان

اسههتمحتههرمهگردیههدلیههذ
هما عارونیمحمد محمد ففرزند

فیصهد122ازمجموعادنهسیرئ
سهمصدیف51باحفظشیسهمخو

باقماندیمرئیس ی  صدیف49مانده
یزلیعاسهمرابهزاهداهللاسهم

 اگذاریزلیعااسمی لدغالمنب
ثیهکهنهامبردهبح.نمودهاست
 شکل.گرددیمتعییندیمعا نجد

انفرادیحقوق از بهشراکتینهاد
نمههودهاسههت.هنچنههانریههتغ

 475222)هیسرما صهد چهار
پن ههزار   بههیافغهان(هفتاد

یافغهان(ونیلیمکی1222222)
را یتغنینمودهاستکهاشیافزا
 یثبتمرکهزیعموماستیدرر

ثبههتیفکههریهههاتیههمالک
گردید.
شرکت یشرکابیاساستصوبه

مکتوب مهؤرخ1414نمبرقرار
هیههمالاسههتیر05/1/1421

یدهندگانمتوس شرکتساختمان
سهکندر جهوازیالهام دارنهده

تشویصهیه  D-54127 نمبر
 خواههان9221292555نمبر

اند:زبر  لدگردیدهلیذرا یتغ
عجبمعها نشهرکتازیحاج
 مجمههوعاسههتعفاءتیههمعا ن
یرابهاالشیسهمخهوصدیف52

برحاهلسیرئهریمحترمعبدالضم
نامبردهدهیشرکتبفر شرسان که

درسیرئثیسهمبحصدیف122با
یشهکلحقهوقماند،یشرکتباق

ریتغیشرکتازشراکتبهانفراد
 دررایهتغنینمودهاست.کها

رکهزیمثبهتیعمهوماستیر
 مالکیههتهههایفکههریثبههت

گردید.



 جريده يرسم
 

51
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 02/12/1441  

اساستصو  شرکتیشرکابیبه
دارنهدهجهوازنمبهر:رینظعیرف

0200 مکتوبشماره01142
ز ناسهتیر0/4/1191مؤرخ
محتههرماسههتیتحههتردیههعوا

محترمتی معا نرینظعیمحمدرف
(شهیخواهانلغو)تر پریزهرانظ

اندکهگردیدهشیخویجوازتجارت
یثبت جوازدهعمومیاستیردر

گردید.لغوثبت
درخواسهت  اسهاس محتهرمیبه

:نهادرئیسیعبدالقهار لدعبدالقو
مکتوب مهؤرخ1444نمبهر 

دهندگانهیمالاستیر1/1/1421
:انهدهگردیدلیذرا یخواهانتغ

نهادسیمحترمرسول لدقربانرئ
ر استیاز استعفاء صدیف122 

باالشیسهمخو یمحترممهدیرا
کههدهی لدرمضانبفر شرسهان

 شرکتدیجدسیرئثیبحنامبرده
اگردید.تعیین دررا یهتغنیکه

مرکهزیثبهتیعمهوماستیر

 مالکیههتهههایفکههریثبههت
گردید.

میمحترمتمهیاساسدرخواستبه
نهادسیرئ:یتاجرانفرادی لدامان

مکتوب قرار مؤرخ1111نمبر 
هیههمالاسههتیر02/1/1421

 لهدمیدهندگانمتوس محترمتم
دارندهجهواز:یتاجرانفرادیامان
تشویصهیه  D-79018 نمبر

 خواههان9220000111نمبر
محترم:استهگردیدلیذرا یتغ
نههادازسیرئهینفرزندامامیتم

باشیسهمخوفیصد122مجموع
 بحفیصد52حفظ معا نثیسهم

صهدیف52ماندهی باقتعییندیجد
بهمحترمامانآسهم را یعباسینرا

 اگهذارنمهودهکههی لدبوبان
بح تعیهیندیجدرئیسثینامبرده

حقهوقگرددیم شکل همچنان ی 
انفهراد از شهراکتینهاد بهه

را یهنتغینمودهاست.کهاریتغ
 یثبتمرکهزیعموماستیدرر
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ثبههتیفکههریهههاتیههمالک
گردید.

شهرکتیشرکابیتصوبهاساس
 دارندهجوازنمبر:وتریآفتابکمپ

D-79340شهماره مکتوب  
0/9/1199مهههؤرخ02050

استیدهندگانتحترهیمالاستیر
تی معا نبنتبسماهللهیمحترمذک
بنتمحمهدآصه هیمحترمفوز

(جهوازشههیخواهانلغو)تر پ
اندکههدرگردیدهشیخویتجارت

یدههجوازثبت عمومیاستیر
گردید.لغوثبت

شرکت یشرکابیاساستصوبه
مههؤرخ1702قههرارمکتههوب

هیههمالاسههتیر11/1/1421
تو یدهنههدگانمتوسهه :انسههت

طلهوعیعلهومصهحیخصوص
نمبرصههحتدارنههدهجههواز

D-79729 نمبهرتشویصیه 
تغ9220507915 را یخواهان

 لهدر سیهانهد:مگردیدهلیذ

ررئیسراجانیم از اسهتیتشبث
خوصدیف52استعفاء ارشیسهم

اکبر عاشقاهلل لدمحمد محترم به
اسهتعفاءتیهمعا ننهادازمعا ن

سهههمراکهههجملهههصههدیف52
بهمحتهرمشودیسهممصدیف122

عبدالحلینورمیعبدالحک میفرزند
 اگذارنمودهاستکههنهامبرده

گردیهد.تعییندیجدرئیسثیبح
یخصوصو تی اسمتشبثازانست

طلهوعصهحتبههیعلومصح
ریهجهانتغیصحومعلو تیانست

اسهت درسآانچنه هم.نموده
خ مقابهلنههیمرخانهیشرکتاز

بانههکبهههیزیههعزینههدگینما
مسهر د 1هیهکارتهنهوناح

یشهکلحقهوق.نمودهاستریتغ
ریتغیشرکتازشراکتبهانفراد

 دررایهتغنیهنمودهاست.کها
مرکهزیثبهتیعمهوماستیر

 مالکیههتهههایفکههریثبههت
گردید.
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ب ی درخواسهتبیتصهواساسه
انفرادلی ص تاجر نور ز :یفرزند

خواهان11105دارندهجوازنمبر
خوآتغیر نهاد سهاحهشیدرس از

 یسهلطانتیهمارکیسمائآجاده
دیهبهسهاحهجد11د کاننمبر
تغیرهفتمکابلهیناحینوآبادموسه

یعموماستینمودهاست.کهدرر
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
 گردید.ثبت

:یاحمهدزیصبریتجارتشرکت
 یک(1222222)ییابتداسرمایه
یافغانمیلیون 1422تأسیسسال

 اردا  صهادرا یشکلحقوق
 لدیفار قصبررئیساقالممجاز

مصطفیصبر  لدی معا ن پر انه
دارتیصهالحیاحمهدزیصبر

 معا نشهرکتدررئیسامضاء
مرکهزیثبهتیعمهوماستیر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
اساستصو  شرکتیشرکابیبه

:یابیهاتفاقدریکیخدما لو ست

 نمبهر جهواز  71055دارنده
( شماره مهؤرخ(1079مکتوب

هیههمالاسههتیر11/1/1421
دهند تغگان لیهذرا یهخواهان

اهلل لد یمحترمشر:استهگردید
عبههدالمومنمعهها نشههرکتاز

 مجمههوعاسههتعفاءتیههمعا ن
یرابهاالشیخهوسهمصدیف52

لیهخوشحالگداخحمدمحترمم
بفر شرسان عبدالصمد کهدهی لد

بح جدثینامبرده تعیهیندیمعا ن
استیدرررا یتغنی.کهاگرددیم

مرکزی مالکیتهایثبتیعموم
گردید.فکریثبت

نیحکمت لهدنصهرالداهللنیام
انفهراد نههاد:اسهم:یمتشبث
 قاص( افغهان،تیتابع،)حکمت

ابتهداییهیسرماکابل،یمرکزاصل
سالیافغانپنجصدهزار522222

1421تأسیس حقهوق، یشهکل
تجهارتتیفعال،یانفراد ،یعمده
تیصالح درامضاءدار خهودش
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مرکهزیثبهتیعمهوماستیر
گردید. مالکیتهایفکریثبت

احساناهلل لهدآقامحمهدمحترم
هبهیدستعی)صنا:یمتشبثانفراد

یافغانمرکزاصهلتی(تابعکیونی
سرما 522222ییابتهداهیکابل

تأسهیسسهالیپنجصدهزارافغان
یدستعیصنایشکلحقوق،1421

صالح مجاز تیاقالم امضهاءدار
ثبهتعمهومیاستیرخودشدر

ثبت فکری های  مالکیت مرکزی
گردید.
یعلهنیاهلل لدحسظیحفمحترم

اهللظیحفی)تجارت:یمتشبثانفراد
یمرکزاصهل،افغانتیافشار(تابع
سرما 522222ییابتهداهیکابل

تأسهیسسهالیپنجصدهزارافغان
 صهادرا یشکلحقوق1421

دارتی اردا اقالممجازصهالح
عمهومیاستیرخودشدرامضاء
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

امرخ جمالخان فرزنهدلیمحترم
اسهم ی:محمدعالممتشبثانفراد

جمالخانیکینهاد)خدما لو ست
اصلتیتابع(ندلیشر یافغانمرکز

ابتهههداییهیکابهههلسهههرما
سال،یافغانپنجصدهزار522222
یحقههوقشههکل1421تأسههیس

لو سهتتیفعالیانفراد یکیعمده
تیصالح درامضاءدار خهودش

مرکهزیثبهتیعمهوماستیر
گردید. مالکیتهایفکریثبت

ینهادمحمدقاسمعمرا یخصوص
نب محمد انفرادیفرزند :یمتشبث

،یغزنهومیرحهینهادتجارتاسم
اصلافغان،تیتابع کابهل،یمرکز

522222ابتهههداییهیسهههرما
تأسهیسسهالیافغانپنجصدهزار

،یانفهرادیشکلحقهوق1421
دارتیصالح،یعمدهتجارتتیفعال

یعمهوماستیرخودشدرامضاء
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت
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فرزندا یخصوص خان دا د نهاد:
نهاداسم:یمتشبثانفراددیسعریم

تیتابع،مدثرگر پحیمسمانیسل
اصل هیسهرماکابل،یافغان،مرکز

میلیهون1222222ابتدایی سه
یافغان شهکل1421تأسیسسال
عمهدهتیهفعال،یانفرادیحقوق

معهادن،خهدما ریاستوراجسا
ترانزیکیلو ست بارچاالنیتی  ،ی 
تیصالح درامضاءدار خهودش

مرکهزیثبهتیعمهوماستیر
گردید. مالکیتهایفکریثبت

عبهدالمالکمالهک لهدمحترم
:یعبداهللخانمتشبثانفرادیحاج

افغانتیتابع،انسمالک(ی)تجارت
اصل ییابتهداهیکابلسرمایمرکز
سالیافغانپنجصدهزار522222

1421تأسیس یشهکلحقهوق،
 اردا اقهالممجهاز صادرا 

تیصالح درامضاءدار خهودش
استیر عمهومی مرکهزیثبهت

گردید. مالکیتهایفکریثبت

سوا یخصوص غالم فرزندینهاد
عل انفرادیغالم اسهم:یمتشبث
یکیمصهنوعا پالسهتدینهادتول

افغهان،مرکزتیتابع،تابانبیشک
ابتههداییهیکابل،سههرمایاصههل

سالیافغانپنجصدهزار522222
یشههکلحقههوق1421تأسههیس

دیهعمهدهتولتیهفعال،یانفراد
دارتیصالح،یکیمصنوعا پالست

یعمهوماستیرخودشدرامضاء
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

 استوراجپر سسیتجارتشرکت
شریسا خونگ:ونینیجنیمعادن

سهالتی الیگندیمرکزنما کابل
ییابتهداهیسهرما1421تأسیس

میلیون1222222 یافغهانیک
حقوق تفعالیتدیشرکتلمیشکل
پر سس، استوراجیعمدهتجارت

تبعهه Li Xin محترممعادنریسا
 محتههرمرئههیسنیکشههورچهه

 Jin Yubiao نیتبعهکشورچ
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دارا اشواص تیصهالحیمعا ن
 معا نشرکتبودهرئیسامضاء
یثبتمرکهزیعموماستی درر
گردید.ثبتیفکرهایتی مالک
فرزنهدیکهزڅاهللابینجمحترم

اسهم :یعبدالوهابمتشبثانفراد
پهوالدیکینهاد)خدما لو سهت

(یکزڅا افغهانتیتابع،کار ان
اصل ابتهداییهیکابلسرمایمرکز
سالیافغانپنجصدهزار522222
یحقههوقشههکل1421تأسههیس

لو سهتتیفعالیانفراد یکیعمده
تیصالح درامضاءدار خهودش

مرکهزیثبهتیعمهوماستیر
گردید. مالکیتهایفکریثبت

یعالمینهادغالمسوا یخصوص
:یمتشبثانفرادنیفرزندغالمحس

اصلافغان،تیتابع کابهل،یمرکز
522222داییتهههابهیسهههرما

تأسهیسسهالیافغانپنجصدهزار
،یانفهرادیشکلحقهوق1421

(،یعمههده)تجههارتتیههفعال

تیصالح درامضاءدار خهودش
مرکهزیثبهتیعمهوماستیر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
نداءالحقیتاجرانفرادا یخصوص
،افغهان،تیهتابع:عبدالحقفرزند

اصل ،یمرکز کابهل سهالشهر
ییابتهداهیسهرما1421تأسیس

یافغههانپنجصههدهزار522222
داراه،ی تربمیتعلتیفعال یشوص

ادارهخودش،امضاءتیصالح در
 مالکیتهاییثبتمرکزعمومی
.استدهیبهثبترسفکری

:میهدریخهیسیتجارتشرکت
تبعهههMeng Fei محتههرم

انفرادنیچکشور تیهتابع:یتاجر
هیسرماکابل،یاصلمرکز،یینایچ

پنجصههدهزار522222ابتههدایی
شهکل1421تأسیسسالیافغان
یتجهارتتیفعال،یانفرادیحقوق
تیصالح درامضاءدار خهودش

مرکهزیثبهتیعمهوماستیر
گردید. مالکیتهایفکریثبت
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اساستصو  شرکتیشرکابیبه
دارنهده:یزوس یینوابیتجارت

 مکتهوب77172جوازنمبهر
مهههؤرخ(1105شهههماره)

هیههمالاسههتیر11/1/1421
را یهکوچکخواهانتغگاندهند

 لدبیمحترماد:استهگردیدلیذ
ر  اسهتعفاءاسهتیاماناهللاز

 صدیف52مجموع راشیخوسهم
محترممحمهدانهور لهدیباال

کهدهیبفر شرسانلیعامحمداسم
بح تعیهیندیجدرئیسثینامبرده

یازتجهارتت اسمشرکگرددیم
یبهاسمشرکتتجارتوس یینواب
تغینواب زاده استریآخند .نموده
یعمهوماستیدرررا یتغنیکها
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

اساستصو  :نههادیشرکابیبه
شمارهدارندهجوازنمبر مکتوب

11/1/1421مههؤرخ79500
متوسه هیمالاستیر دهنهدگان

لیذرا یخواهانتغ است:گردیده
رئهیس لدخانگلاریمحترم طن

سههمفیصد122نهادازمجموع
خوفیصد05شیخو راشیسهم
بفر شقیرفیباال خانگل  لد اهلل
بحدهیرسان نامبرده معها نثیکه
 شکلگردیدهاست:تعییندیجد

انفرادیحقوق از بهشراکتینهاد
نههادازهینمهوده سهرماریتغ
بههافغانیپنجصدهزار522222)

یافغهان(ونیلیمکی1222222
نمهوده اسهمنههادازشیافزا

یکی خهدما لو سهتیساختمان
غردنیسپانایغربهآرنیسپانایآر

ریشرکتتغیا ساختمانیکیلو ست
دررا یهتغنیهاکهنمودهاست.

 یثبهتمرکهزیعموماستیر
گردید.ثبتیفکریهاتیمالک

سهاشرکت معهادنریاستوراج
هیکابل،سرمایمرکزاصل:ایآ اآس

میلیهون1222222ییابتدا یک
،شکل1422تأسیسسال،یافغان
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عمهدهتیهفعالتهد،یلمیحقوق
سیمعهادن،رئهریاستوراجسها

بههلیعبهدالجمفرزنددیعبدالوح
 کالتمحمدناصر لدمحمدطاهر

یدارا نمبر مهؤرخ140 کالت
سهههههمیدارا17/10/1421
حهاجرینصهتیا نمع یاحمهد
دارتیمحمدفرزنداحمدصالحریخ

 معها نشهرکتسیرئهامضاء
مرکهزیثبهتیعموماستیدرر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
نفههت گههازید لتههشههرکت

هیکابل،سرمایافغانستان:مرکزاصل
میلیهون1222222ابتدایی یک
،شهکل1421تأسیس،سالیافغان
عمدهنفت تیفعالتد،یلمیحقوق

بهد نسههممحتهرمسیگاز،رئ
فرزندعبدالغفار یعبدالغفورغفار

سهماز زار محتهرمصدیصدف
افغانستانکهبهیامار اسالمهیمال

نمبهر مکتهوب مهؤرخ0اساس
گردیهههد.ثبهههت1/1/1421

 معا نسیرئامضاءدارتیصالح
ثبهتیعمهوماستیرشرکتدر

ثبت فکری های  مالکیت مرکزی
 گردید.

پالستدیشرکت)تول یکیمصنوعا 
هیسهرما:سهادا ( یلطلیجل

(یکمیلیون1222222)ییابتدا
تی،فعال1421تأسیسسالیافغان
(یکیمصنوعا پالستدی)تولیاصل

سرئیس  یهلطدیشرکتمحترم
سههمیعمردارادیسادا  لدس

لیجلدیمحترمستی٪بهمعا ن52
٪52سههمیعمردارادی لدس
 معا نرئیسامضاءدارتیصالح

ثبهتیعمهوماستیرشرکتدر
ثبتیمرکز فکری های  مالکیت

گردید.
مشورت یلیتحصیشرکت)خدما 

راحت( ییابتهداهیسهرما:دانش
ی(افغهانیکمیلیون1222222)

یاصلتی،فعال1421تأسیسسال
شرکترئیس(یلیتحصی)مشورت
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لقمان لدملکش یداراریمحترم
محتهرمتیه٪بهمعا ن52سهم

س یداراریملکشه لدریاحمد
امضهاءدارتی٪صالح52سهم
اسهتیر معا نشرکتدررئیس
 مالکیتهاییثبتمرکزیعموم

گردید.فکریثبت
علنهادا یخصوص فرزندیمحرم

انفرادرزایم متشبث اسم:یمحمد
،گلبهارشههریفیخدما تنظنهاد
اصلافغان،تیتابع کابهل،یمرکز

522222ابتهههداییهیسهههرما
تأسهیسسهالیافغانپنجصدهزار

،یانفهرادیشکلحقهوق1421
تنظتیفعال خهدما  ،یفهیعمده

خههودشامضههاءدارتیصههالح
مرکهزیثبهتیعموماستیدرر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
بالهلنهادا یخصوص حضهر 

حاجیز دیشه عبدالمنانیفرزند
نهههاداسههم:یمتشههبثانفههراد

یکی خهدما لو سهتیساختمان

تیههتابع،یز دیطلحهههشههه
هیکابل،سهرمایافغان،مرکزاصهل

پنجصههدهزار522222ابتههدایی
یافغان شهکل1421تأسیسسال
عمهدهتیهفعال،یانفرادیحقوق

لو سهتیساختمان خدما  ،یکی 
تیصالح درامضاءدار خهودش

مرکهزیثبهتیعمهوماستیر
گردید. مالکیتهایفکریثبت

سهاشرکت معهادنریاستوراج
مرکزاصهل یرمضانحقد ست:

سرما 1222222ییابتداهیکابل
تأسهیسسهالیافغانیکمیلیون

تیفعالتدیلمیشکلحقوق1421
ریاستوراجسا محترمرئیسمعادن

یاکبهردارایرمضانفرزندعله
معا نفیصد12 به محترمتیسهم

ریهمحمدمنی لدحاجریعبدالبص
دارتیسهمصالحفیصد02یدارا

 معا نشهرکتدررئیسامضاء
مرکهزیثبهتیعمهوماستیر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
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بند خوراکیشرکت)بسته یر غن
ییابتهداهیسرما:رحمتسادا (

ی(افغهانیکمیلیون1222222)
یاصلتی،فعال1421تأسیسسال

شرکتمحتهرمرئیس(یکی)لو ست
س  لد دارادیممتاز  سههمیعمر

 محتههرمتیهه٪بهههمعا ن52
یعمهردارادیس محمدعمر لد

امضهاءدارتی٪صالح52سهم
اسهتیر معا نشرکتدررئیس

 مالکیتهاییثبتمرکزیمومع
گردید.فکریثبت

لیهخینهادبکتاشعلا یخصوص
:یفرزندصالحمحمدمتشبثانفراد

یکینههاد:خهدما لو سهتاسم
افغهان،تیتابع،یازیاحمدفرزادن

اصل ابتهداییهیکابل،سرمایمرکز
سالیافغانپنجصدهزار522222
یشههکلحقههوق1421تأسههیس

)خهدما تیفعال،یانفراد عمده
امضهاءدارتیصالح(،یکیلو ست

ثبهتیعمهوماستیرخودشدر

ثبت فکری های  مالکیت مرکزی
گردید.

گلیمحترمهزارمحمدفرزندحاج
)خدما نهاداسم :یمتشبثانفراد

افغهانتیصفا(تابعیریامیفیتنظ
اصل ابتهداییهیکابلسرمایمرکز
سالیافغانپنجصدهزار522222
یحقههوقشههکل1421تأسههیس

خهدما تیفعالیانفراد عمهده
خودشامضاءدارتیصالحیفیتنظ

مرکهزیثبهتیعموماستیدرر
گردید. مالکیتهایفکریثبت

اسهاسشرکت:ا یخصوص بهه
شرکت)شهرکتیشرکابیتصو
اصالحشدهدهقانیتومهادیتول

دارنهههدهجهههواز:(یعصهههر
قطعهکییط (D-32207) نمبر

استیرنیایعنوانبی تصوضهیعر
تغ انهدلیذرا یخواهان :شهده

(میمحترم)عبدالفتاح لدعبدالحک
(فیصد75)یتشبثکهداراسیرئ

 اسهتعفاءاستیازرباشدیسهمم
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راشی(سهههمخههوفیصههد75)
رشهاداحمهد لهدبهمحتهرم
دارنههدهتههذکرهدیعبدالرشهه

( (1422-2922-49442نمبر
بح نامبرده که نموده ثیه اگذار

تعیههینشههرکتدیههمعهها نجد
گرددیم ابراه. محترم  لدمیمحمد

دارا شرکتکه معا ن یعبدالغفار
ازسهمتباشهدیسهممفیصد05
حاستعفاءشرکتتیمعا ن فظ با

شرکتسیرئثیبهحشیسهمخو
هیهبعهدازاراکهگردد،یمتعیین
مسئولبیمکاتهیجواب ازتی عدم

ذ ررب یمراجع ثبهتاسهتیدر
گردید.ثبترا یتغنیای جوازده

اساسبه 414مکتهوبشهماره
هیمالاستیر1/10/1422مؤرخ

بیدهندگانبزرتاسهاستصهو
شرکتاکسسافغانسهتانیشرکا

نمبهههرهیصهههیدارنهههدهتشح
(خواهههههان1244150214)
کهسهمداران:شدهاندلیذرا یتغ

تار به خیشرکتاکسسافغانستان
غهر 0211جداگانهسالیها

شهرکتاکسهسهیسرمایافز د
بهتصولیذاتبافغانستانمر بیرا

: اندکهعبار اندازدهیرسان
 جون 4مؤرخبیقرارتصو – 1

 شرکتاکسس0211سال بورد
اکسسهولدنگراهیسرماشیافزا

)هب دالرصدهزار122222مبل  )
نمودندکهمجموعسهمازییکایامر
(دالهههربهههه1414222)
هکههدنموشی(افزا1514222)

.گرددیملیسهمسهمدارانقرارذ
 OXUS) اکسههسهولههدنگ

HOLDING ) 96.8%
  (ODN) اکسسیشبکهانکشاف

  (ACTED) دیههاکت3.1%
0.1%

11مهؤرخبیقرارتصهو – 0
 سال شرکت0211دسامبر بورد
اکسهسهیسهرماشیاکسسافزا

(112172مبله )ههولدنگراب
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نمودندکهمجمهوعییکایدالرامر
(دالربهه1514222از)هیسرما

نمودهکههشی(افزا1044172)
.گرددیملیسهمسهمدارانقرارذ

 OXUS) نگیاکسههسهولههد
HOLDING) 97.05ف% 

  (ODN) اکسسیشبکهانکشاف
 (ACTED) دیههاکت2.86%
یعمهوماستیدررکه 0.09%

یفکرهایتی مالکیثبتمرکز
گردید.ثبت

نههادسیاساسدرخواسترئهبه
فرزنهدنیمحترممحمدمتیانفراد

نمبهر:عبدالواحد جهواز دارنده
خواهاناستیرنیایعنوان0110

تجارت جواز گردیهدهشیخویلغو
یعموماستیاند. جوازشاندرر

یفکریهاتی مالکیثبتمرکز
گردید.لغوثبت

شهرکتیشرکابیاساستصوبه
بهاساسمکتوب:میحلریمنیتجارت

مههههؤرخ12151نمبههههر

دارنههدهجههواز01/5/1422
نمبهرتشویصهیه 1052نمبر

ر1211921212 اسهتیتحت
محترمتی معا ننیمحترممحمدمت

(شهیخواهانلغو)تر پمیعبدالعل
اندکهگردیدهشیخویجوازتجارت

یجوازده ثبتعمومیاستیدرر
گردید.لغوثبت
المبار یکیخدما لو ستشرکت
سهرمایمرکزاصل:استار هیکابل،

میلیهون1222222ابتدایی یک
،شکل1421تأسیسسال،یافغان
عمهدهتیهفعالتهد،یلمیحقوق
اسهداهللفرزنهدسیرئ،یکیلو ست

رب فرزندتیمعا ن،یفضل حامداهلل
سیرئامضاءدارتیصالحیفضلرب

در شرکت یعموماستیر معا ن
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

احمدریکبیتاجرانفرادا یخصوص
م مرکهز،افغان،تیتابع:رزای لد
تأسهیسشهرکابل،سهال،یاصل
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522222ییابتهداهیسرما1421
تیهه،فعالیافغههانپنجصههدهزار

تیصالحیشوصدارا،یکیلو ست
ادارهخودش،امضاء عمهومیدر

مرکز فکرییثبت های  مالکیت
.استدهیبهثبترس

نهادمحمدحامد لهدا یخصوص
انفراد متشبث اسهم:یشامحمود

یاریه خدما آبینهاد:ساختمان
مرکهزافغان،تیتابعن،یحامدشاه

ابتههداییهیکابل،سههرمایاصههل
یهههکمیلیهههون1522222

یافغانپنجصدهزار  تأسهیسسال
،یانفهرادیشکلحقهوق1421

ساختمانتیفعال خدما یعمده  
خودشامضاءدارتیصالح،یاریآب
مرکهزیثبهتیعموماستیردر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
جابریمیظر فالموندیتولشرکت

مرکزاصل سهرمایعرب: هیکابل،
میلیهون1222222ابتدایی یک
،شکل1421تأسیسسال،یافغان

دیهعمدهتولتیفعالتد،یلمیحقوق
اهللفرزنهدقیصهدسیرئم،یالمون

فرزندد نیفرتیمعا نحشمتاهلل،
امضهاءدارتیصالحوس یمحمد

اسهتیر معا نشرکتدرسیرئ
مرکزی مالکیتهایثبتیعموم

 گردید.فکریثبت
صفا یخصوص یاهللنهورینهاد

متشهبثیفرزندآدمخهاننهور
خهدما نههاداسهم:یانفراد
،ینهورا یهحیصفیکیلو ست
اصلافغان،تیتابع کابهل،یمرکز

522222ابتهههداییهیسهههرما
تأسهیسسهالیافغانپنجصدهزار

،یانفهرادیشکلحقهوق1421
،یکیعمدهخدما لو سهتتیفعال

تیصالح درامضاءدار خهودش
مرکهزیثبهتیعمهوماستیر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
فیتجارتشرکت :یضیفضیانصار

سرمایمرکزاصل ابتهداییهیکابل،
،یافغهانیکمیلیون1222222
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حقهوق1421تأسیسسال ی،شکل
سیرئ،یعمدهتجارتتیفعالتد،یلم
محمدفرزندغهالممحمهد،ضیف

فرزنهدتیمعا ن احمهد انصهار
امضهاءدارتیصهالحنثاراحمد

دررسیرئ شرکت اسهتی معا ن
مرکزی مالکیتهایثبتیعموم

گردید.فکریثبت
بشا یخصوص فرزندرینهاد احمد

متشبثانفراد اسم:یصالحمحمد
احمدریبشیکینهاد:خدما لو ست

یافغان،مرکزاصلتیصالحزاده،تابع
522222ابتهداییهیکابل،سرما
تأسهیسسهالیافغانپنجصدهزار

،یانفهرادیشکلحقهوق1421
لو ستتیفعال )خدما  (یکیعمده

تیصالح درامضاءدار خهودش
مرکهزیثبهتیعمهوماستیر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
ن فرزنهدیمحمدمحمدازیمحترم

متشهبثیمحمهدمحمهدیسو
ساختماناسم:یانفراد (  ینهاد:

(یسهبزمحمهداریدیسرکساز
کابهلیافغانمرکزاصهلتیتابع

522222ابتهههداییهیسهههرما
تأسهیسسهالیافغانپنجصدهزار

1421 یانفهرادیحقهوقشکل
ی سرکسازیعمدهساختمانتیفعال

تیصالح درامضاءدار خهودش
مرکهزیثبهتیعمهوماستیر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
عناا یخصوص ناالرحمهتینهاد
فرزندنوابخانمتشهبثیناصر
یمرکزاصلافغان،تیتابع:یانفراد
522222ابتهداییهیسرماکابل،

تأسهیسسهالیافغانپنجصدهزار
،یانفهرادیشکلحقهوق1421

دارتیصالح،یعمدهتجارتتیفعال
یعمهوماستیرخودشدرامضاء
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

یعبهدالغنیفیخدما تنظشرکت
هیکابل،سرمای:مرکزاصلیزدیشه

میلیهون1222222ابتدایی یک
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،شکل1421تأسیسسال،یافغان
عمدهخدما تیفعالتد،یلمیحقوق
فرزنهدیعبهدالغنسیرئ،یفیتنظ

یشوکتالکوزتیمعا ن،یعبدالح
صهالح دا د محمد دارتیفرزند

 معها نشهرکتسیرئهامضاء
مرکهزیثبهتیعموماستیدرر

 گردید. مالکیتهایفکریثبت
نهادفضلاحمدفرزندا یخصوص

اسهم:یاحمدمتشبثانفرادزیعز
اختصاص شفاخانه سهتیبینهاد:

نهو،یاطفاهلنی الدییبسترنسا
اصلتیتابع کابهل،یافغان،مرکز

سهه1222222ابتهداییهیسرما
1421تأسهیسسالیافغانمیلیون

عمدهتیفعال،یانفرادیشکلحقوق
تیصهالح(،ی)صح امضهاءدار

ثبهتیعمهوماستیرخودشدر
ثبت فکری های  مالکیت مرکزی

گردید.
شرکت یشرکابیبهاساستصو
مکتوب مهؤرخ1401نمبرقرار

هیههمالاسههتیر05/1/1421
یدهندگانمتوس :شرکتساختمان

 نمبردارندهجوازیزیخراسانعز
D-33903  نمبهرتشویصیه

تغ7229109211 را یخواهان
لیذ فهگردیده اهلل لهدضیاند:

تیمعا نشرکتازمعا نیمسجد
سهمصدیف52 مجموعاستعفاء
محتههرمیرابههاالشیخههو

برحالشرکتسیرئیزیمسعودعز
کههنهامبردهبهادهیبفر شرسان

درسیرئهثیسهمبحصدیف122
یشهکلحقهوقماند،یشرکتباق

ریتغیشرکتازشراکتبهانفراد
 دررایهتغنینمودهاست.کها

مرکهزیثبهتیعمهوماستیر
گردید. مالکیتهایفکریثبت

ی درخواسهتبیاساستصهوبه
یکیشرکتخدما لو ستیشرکا

دارنهده:یری زیالیبری ساختمان
ا تغیرخواهان14100جوازنمبر

شدهاندکهمحترممحمداقباللیذ
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 لدمحمداسحقمعا نشرکتاز
فیصد7 استعفاءشرکتتیمعا ن

رابهمحترمخسر  لدشیسهمخو
ذارشرکت اگدیاماناهللمعا نجد

سیرئیری زیالی.محترمبرداردیم
فیصهد91برحالشرکتازجمله

بهمحترمنراآفیصد01شیسهمخو
دیهخسر  لداماناهللمعا نجد

 اگذار همچنهانداردیمشرکت .
اسمشرکتازشرکتخدما تغیر

یری زیالیبری ساختمانیکیلو ست
 یکیبهشرکتخهدما لو سهت

ودهنمتغیرکز نیمنیگریساختمان
مرکزیثبتیعموماستیکهدرر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
شرکت یشرکابیاساستصوبه

مؤرخ(0254)شمارهقرارمکتوب
دهندگانهیمالاستیر0/0/1421

مال خدما  شرکت ایملتیمتوس 
 جهواز نمبهر  15222دارنده

تشویصیه 9221551100نمبر
است:لیذرا یخواهانتغ گردیده

بهایاسمازشرکتخدما ملتریتغ
قیتحقتیریمدیشرکتخدما مال

ظرفیجارتت ریهتغایملتتی ارتقا
دررا یهتغنیهنمودهاست.کها

 یثبهتمرکهزیعموماستیر
گردید.ثبتیفکریهاتیمالک
یشرکابی تصوضهیاساسعربه

دارنده:دیعادلنویشرکتتجارت
 نمبر نیهایعنوان11095جواز

شدهاندلیذرا یخواهانتغاستیر
نیکهمحترمهستارهبنتمظفرالهد

 استعفاءتیمعا نتشبثازمعا ن
رابهمحترمشیسهمخوفیصد12
اهللقیهاهللعهادلفرزنهدعتدی ل

 تذکره دارنده زاده نمبهرصاحب
بهههه1422-2520-10072

کهنامبردهبابدستدهیفر شرسان
معا نثیسهمبحفیصد12آ ردن

نیه.اگرددیمتعیینشرکتدیجد
ثبهتیعمهوماستیدرررا یتغ

ثبتیفکریهاتی مالکیمرکز
گردید.
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نهادی درخواستبیاساستصوهب
اهتمهامیکیخدما لو ست :تکاپو

خواهان55171دارندهجوازنمبر
خوآتغیر نهاد سهاحهشیدرس از

دیهدرسجدآبهرخانهیحصهسهخ
ا هفهتمهیناحنهیخانموبیساحه

اسهتینمودهاستکههدررتغیر
مرکزی مالکیتهایثبتیعموم

گردید.فکریثبت
شرکت:یشرکابیاساستصوبه
مکتوب  مؤرخ11992نمبرقرار
ریس5/0/1421 هیمالاستیستم

دهنههدگههانمتوسهه شههرکت
کی لدزیبی سرکسازیساختمان

 نمبهر جهواز  50097دارنده
تشویصیه 9227221714نمبر
:انهدگردیدهلیذرا یخواهانتغ
آغهادیالرحمن لدسایمحترمض

 استعفاءاستیشرکتازرسیرئ
خوصدیف52مجموع راشیسهم

اسداهلل لهددلبهریباال محترم
ثیهکهنامبردهبحدهیبفر شرسان

گردید.تعیینشرکتدیجدسیرئ
 محترمهپشتنهمعا نشهرکتاز

 مجمههوعاسههتعفاءتیههمعا ن
یرابهاالشیخهوسهمصدیف52

یمحترماحمدشهاه لهدحهاج
کههدهیبفر شرسهانقیغالمصد

بح تعیهیندیجد نمعاثینامبرده
دررا یههتغنیههکهههاگردیههد.

مرکهزیثبهتیعمهوماستیر
 مالکیههتهههایفکههریثبههت

گردید.
نهادی درخواستبیاساستصوهب 

یکی خهدما لو سهتیساختمان
دارندهجوازنمبهر:نیاباسزاهللیعز

شدهلیذا تغیرخواهان75904
عز:اند محتهرم  لهدزاهللیهکه

نهادازجملهسیجمالعبدالناصررئ
فیصهد52شیسهمخوفیصد122

نرابهمحترمجماهلعبدالناصهرآ
دیهجمال لدعبداالحدمعا نجد

مدنها شهکلریهتغ.داردی گذار
انفرادیحقوق از بهشراکتینهاد
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نههههادازمبلههه هیسهههرما
افغان522222) هزار بهیپنجصد
(ونیهلیمکیه1222222ل یم

تیهفعالری،تغافتهیشیافزایافغان
 خههدما ینهههادازسههاختمان

تجایکیلو ست تغیتربه ریهمچنان
 خهدما یاسمنهادازساختمان

بهاسهمنیاباسزاهللیعزیکیلو ست
تغزاهللیعزیشرکتتجارت ریجمال

ر در استکه یعموماستینموده
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

 لا یخصوص شاه فرزنهدینهاد
تیتابع:یمتشبثانفراددیعبدالحم

هیکابل،سهرمایافغان،مرکزاصهل
پنجصههدهزار522222ابتههدایی

یافغان شهکل1421تأسیسسال
عمهدهتیهفعال،یانفرادیحقوق
امضههاءدارتی(،صههالحی)تجارت

ثبهتیعمهوماستیرخودشدر
ثبت فکری های  مالکیت مرکزی

گردید.

غنمحترم عبهدالغنیسلطان ی لد
سلطانی)ساختمان:یمتشبثانفراد

افغهانمرکهزتی(تابعیریامیغن
ییابتههداهیکابههلسههرمایاصههل

سالیافغانپنجصدهزار522222
یشههکلحقههوق1421تأسههیس
دارتیاقالممجازصالحیساختمان
دررامضاء عمهومیاستیخودش
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت
ندیکوچنگاندایشرکتلیندگینما

:مرکهزیکانسلتنگالاهلسه
تأسیسکابلسالتی الیگندینما

1222222ییابتداهیسرما1421
یشهکلحقهوقیافغانیکمیلیون
عمدهخدما تفعالیتدیشرکتلم

سهمسرئیتیریمدیمشورت بد ن
 karan Leigh Coats شرکت

دارا امضهاءتیصالحیاشواص
 درررئیس اسهتیشرکتبوده
هایتی مالکیثبتمرکزیعموم
گردید.ثبتیفکر
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لیهخنیحسهیتجهارتشرکت
سرمایمرکزاصل:لیتکستا هیکابل،
میلیهون1222222ابتدایی یک
شکل،1421تأسیسسال،یافغان
،یعمدهتجارتتیفعالتد،یلمیحقوق
فرزنههدقیمحمههدصههدسیرئهه

فرزنهدتیمعا ننظرگل، عبهداهلل
سیرئامضاءدارتینظرگلصالح

در شرکت یعموماستیر معا ن
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

فرزنهدا یخصوص عبهداهلل نهاد
انفراد متشبث نهاد:اسم:ید لت

یاستوراج پر سسموادساختمان
افغهان،مرکزتیتابععبداهللجانس،

ابتههداییهیکابل،سههرمایاصههل
سالیافغانپنجصدهزار522222
یشههکلحقههوق1421تأسههیس

عمده)استوراج تیفعال،یانفراد
(،یپر سههسمههوادسههاختمان

تیصالح درامضاءدار خهودش
مرکهزیثبهتیعمهوماستیر

 مالکیههتهههایفکههریثبههت
گردید.

فرزنهدا یخصوص عبهداهلل نهاد
عل اسهم:یمتشبثانفرادیجعفر

میحلیتجارتیخدما مشورتنهاد
یمرکزاصلافغان،تیتابعاسمار ،

522222ابتهداییهیسرماکابل،
تأسهیسسهالیافغانپنجصدهزار

،یانفهرادیشکلحقهوق1421
)مشورتتیفعال (،یتجهارتیعمده

تیصالح درامضاءدار خهودش
مرکهزیثبهتیعمهوماستیر

 مالکیههتهههایفکههریثبههت
گردید.
زمانیتاجرانفرادا یخصوص گل
محمدفرزند افغهان،تیتابع:لعل

اصل ،سهالیمرکز کابهل :شهر
ییابتهداهیسهرما1421تأسیس

یافغههانپنجصههدهزار522222
،یکیفرشپالسهتیدیتولتیفعال

امضهاءتیصهالحیشوصدارا
ثبههتعمههومیخههودشدراداره
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بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس

یدمجتٰبیسیتاجرانفرادا یخصوص
س افغان،تیتابع:شاهدمر  ی لد

سهالشههرکابهل،یمرکزاصل
ییابتهداهیسهرما1421تأسیس

یافغههانپنجصههدهزار522222
یشهوصدارا،یتجهارتتیفعال

ادارهخودش،امضاءتیصالح در
 مالکیتهاییثبتمرکزعمومی
.استدهیبهثبترسفکری

ریهسنهادمحمهدادا یخصوص
نب محمد خواز یخواز فرزند

 دینهاد:تولاسم:یمتشبثانفراد
 زخواایپر سسپودرسنگپکت

اصلافغان،تیتابع کابهل،یمرکز
522222ابتهههداییهیسهههرما

تأسهیسسهالیافغانپنجصدهزار
1421 حقوق، ،یانفهرادیشکل

 پر سسپودردیعمدهتولتیفعال
خودشامضاءدارتیصالحسنگ،

مرکهزیثبهتیعموماستیردر

 مالکیههتهههایفکههریثبههت
گردید.
سها یعبدالهادنهادا یخصوص

سها متشهبثیفرزندمحمد ل
مصنوعا دیتولنهاداسم:یانفراد
تیتابع،سها میعبدالعلیکیپالست
اصلافغان، هیکابل،سهرمایمرکز

پنجصههدهزار522222ابتههدایی
یافغان شهکل1421تأسیسسال
دیعمدهتولتیفعال،یانفرادیحقوق
تیصالح،یکیپالست امضهاءدار

درر ثبهتیعمهوماستیخودش
ثبت فکری های  مالکیت مرکزی

گردید.
محمدخانریفرزندپلیعااسممحترم

مصهنوعا دی)تولیمتشبثانفراد
تیهتابع:ناصرسرخاب(یکیپالست

هیکابهلسهرمایافغانمرکزاصل
پنجصههدهزار522222ییابتههدا

شهکل1421تأسیسسالیافغان
اقهالممجهازیسهاختمانیحقوق
تیصالح درامضاءدار خهودش
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مرکهزیثبهتعمهومیاستیر
گردید. مالکیتهایفکریثبت

ی خهدما پهولیصرافشرکت
مرکزاصل عبداهلل: کابل،یگالب 

یهک1222222ابتداییهیسرما
،1421تأسیسسال،یافغانمیلیون

عمهدهتیفعالتد،یلمیشکلحقوق
پول صرافیخدما  ،سههمداری 

حاج عبهداهلل،یعبدالمالکفرزند
اهللفرزنهههدیدارنبهههمسهههه

گالبیاهللفرزندحاجمیاعظری ز
 امضهاءدارتیخانصالحی ل

در شهرکت اسهتیرسهمداران
مرکزی مالکیتهایثبتیعموم

گردید.فکریثبت
مر  رینهادمحمدبصا یخصوص
:یمحمدغوثمتشبثانفرادفرزند
یکیمصنوعا پالستدینهادتولاسم

مرکهزافغان،تیتابعر نقمر  ،
ابتههداییهیکابل،سههرمایاصههل

سالیافغانپنجصدهزار522222
یشههکلحقههوق1421تأسههیس

(،یعمده)تجهارتتیفعال،یانفراد
تیصالح درامضاءدار خهودش

مرکهزیثبهتیعمهوماستیر
گردید. مالکیتهایفکریثبت

فرزندامهراهللیصافراهللیمحترمش
دینهاد)تولاسم :یمتشبثانفراد

پالست شیکیمصنوعا  رزادهیعابد
یافغانمرکزاصهلتی(تابعیصاف

سرما 522222ابتهداییهیکابل
تأسهیسسهالیافغانپنجصدهزار

1421 یانفهرادیحقهوقشکل
تولتیفعال مصهنوعا دیهعمده

امضهاءدارتیصهالحیکیپالست
ثبهتیعمهوماستیخودشدرر

ثبت فکری های  مالکیت مرکزی
گردید.
نههادسهراجالحهقا یخصوص
یفرزندشمسالحقاحمدیاحمد

تولاسم:یمتشبثانفراد دیهنهاد
پالست لیسهوس ییکیمصنوعا 

اصلتیتابع،یاحمد یافغان،مرکز
522222ابتههداییهیکابل،سههرما
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تأسهیسسهالیافغانپنجصدهزار
،یانفهرادیشکلحقهوق1421

تولتیفعال مصهنوعا دیهعمده
تیصالح،یکیپالست امضهاءدار

درر ثبهتیعمهوماستیخودش
ثبت فکری های  مالکیت مرکزی

گردید.
یکیمصنوعا پالستیدیتولشرکت

ابتداییهیسرما:ایشارجهپکتحانیر
ی(افغهانیکمیلیون1222222)

 حقوق1421تأسیسسال یشکل
رئهیساقالممجهازتیفعالتدیلم

 لدمحمهد یمحمدیمحمد ل
افضلمحمد محمد  لهدیمعا ن

ر در ثبهتیعمهوماستیمحمد
ثبت فکری های  مالکیت مرکزی

گردید.
یسرحددیپاپوشحمدیتولشرکت

هیکابهل،سهرمایشوز:مرکزاصل
میلیهون1222222ابتدایی یک
،شکل1421تأسیسسال،یافغان
دیهعمدهتولتیفعالتد،یلمیحقوق

فرزنهدسیرئپاپوش، قاسم محمد
خانفرزندریشتیمعا ناهلل،دیحم

امضهاءدارتیپردلخانصهالح
اسهتیر معا نشرکتدرسیرئ

مرکزی مالکیتهایثبتیعموم
 گردید.فکریثبت

می لهدعبهدالمقرآغایشهمحترم
رآغایشهی)حاج:یمتشبثانفراد

 لهورجوپیهپایکیدپالستیصاف
،افغهانتیهتابع:(کهیفابریدیتول

اصل ییابتهداهیکابلسرمایمرکز
سالیپنجصدهزارافغان522222
یشههکلحقههوق1421تأسههیس

مجازصهالحیدیتول دارتیاقالم
عمهومیاستیرخودشدرامضاء
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

نههادیشهرکابیبهاساستصو 
مانیسهلی سرکسهازیساختمان

شهمارهمکتوب قرار:مدثرحیمس
استیر7/0/1421مؤرخ(192)

دهندگانبزرتدارندهنمبهرهیمال
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ریهخواهانتغ D-24262 جواز
ی سرکسازیاسمنهادازساختمان

مدثرحیمسمانیمدثربهسلمانیسل
را ینمودهاست.کهتغریگر پتغ

ثبتیعموماستیشرکتدررنیا
ثبتیفکریهاتی مالکیمرکز

گردید.
نههادیشهرکابیبهاساستصو 

مانیسهلی سرکسهازیساختمان
 قرارشمارهمکتوب:مدثرحیمس
استیر7/0/1421مؤرخ(192)

دهندگانبزرتدارندهنمبهرهیمال
ریهخواهانتغ D-24262 جواز

ی سرکسازیاسمنهادازساختمان
مدثرحیمسمانیمدثربهسلمانیسل

را ینمودهاست.کهتغریگر پتغ
ثبتیعموماستیشرکتدررنیا

ثبتیفکریهاتی مالکیمرکز
گردید.

ی درخواسهتبیاساستصهوبه
یکیشرکتخدما لو ستیشرکا

نمبهر:کی لدزیب جهواز دارنده

تغ50090 لیهذرا یهخواهان
 لدنااالرحمیاندمحترمضگردیده

اسهتیشرکتازرسیآغارئدیس
شیسهمخوصدیف52 استعفاء

رابهمحترماسداهللر شان لددلبر
.داردیشرکت اگذارمدیجدسیرئ

پشتنهبنتشاهزادهمحترمههمچنان
معا ن از شرکت شرکتتیمعا ن

شیسهمخهوفیصد52 استعفاء
رابهمحترماحمدشاهبوتبار لهد

دیهمعها نجدقیغالمصدیحاج
تغداردیشرکت اگذارم را یه.که

مرکزیثبتیعموماستیفوقدرر
گردید. مالکیتهایفکریثبت

شهرکتیشرکابیبهاساستصو
ن افغان ظهور :دتهیلمکهویاحمد
یعنوان01150دارندهجوازنمبر

تغاستیرنیا تیهفعالریخواهان
تجارت لو سهتیتشبثاز یکیبهه
است:  اسمشهرکتازگردیده

بههتهدیلمکویاحمدظهورافغانن
احمهدیکیشرکتخدما لو ست
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صور گرفتهزینکویظهورافغانن
خواهاناصالحاسمناناستهمچ

از اساستهذکره تشبثبه معا ن
گردیدهریاحمدسدیبهسریاحمدس

اسهتیدرررا یهتغنیها.است
مرکزی مالکیتهایثبتیعموم

گردید.فکریثبت
خواسهتبه محتهرمیاسهاسدر
دیمحمهدسهعمحمدفرزندالیخ

 قههرارمکتههوب:نهههادسیرئه
اسهتیر1/1/1421مؤرخ01
کوچهکمحتهرمهیمال دهندگان
دیمحمدفرزندمحمهدسهعالیخ

دارنهدهجهوازیانفهرادمتشبث
 70040نمبر نمبهرتشویصیه 

تغ9210111477 را یخواهان
محتههرمگردیههدهاسههت:لیههذ
دیمحمهدسهعندمحمدفرزالیخ
فیصهد122نهادازمجموعسیرئ

خو خوفیصد52شیسهم شیسهم
فرزنههدنادالرحمیههعیرابههاال

کههدهیهوسگلبفهر شرسهان

بح جدثینامبرده تعیهیندیمعا ن
نهادی شکلحقوقگردیدهاست:

نمهودهریبهشراکتتغیازانفراد
اسهتیدرررا یتغنیاست.کها

یهاتی مالکیثبتمرکزیعموم
گردید.ثبتیفکر

یکی خدما لو ستیتجارتشرکت
کابل،یهار نانسافغان:مرکزاصل

یهک1222222ابتداییهیسرما
،1422تأسیسسال،یافغانمیلیون

عمهدهتیفعالتد،یلمیشکلحقوق
 اردا  صادرا اقهالممجهاز،

عجبخانسیرئیکیخدما لو ست
، هار ن نبهتیمعا نفرزند ینور

امضهاءدارتیفرزندهار نصالح
سیرئ شرکت اسهتیدرر معا ن

مرکزی مالکیتهایثبتیعموم
 گردید.فکریثبت
همحترمههیانفههرادا یخصوصهه

صهالح بنتنور صالح نور کامله
نهاد:اسم:یمتشبثانفرادعقوبی

مهیندیکی خدما لو ستی)تجارت
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اصهلتیتابع(یکاک مرکز یافغان
سرما هیکابل 522222ابتهدایی
تأسهیسسهالیافغانپنجصدهزار

حقهوق1421 یانفهرادیشکل
یکی خههدما لو سههتیتجههارت
تیصالح درامضاءدار خهودش

مرکهزیثبهتیعمهوماستیر
گردید. مالکیتهایفکریثبت

دیهفرکمالدینهادسا یخصوص
احمدخانمتشبثی لدحاجیصاف

ینهههادتجههارتاسههم:یانفههراد
افغان،تیتابع،یصافدیکمالفردیس

ابتهداییهیسرماکابل،یمرکزاصل
سالیافغانپنجصدهزار522222
یشههکلحقههوق1421تأسههیس

تجهارتتیفعال،یانفراد ،یعمده
تیصالح درامضاءدار خهودش

مرکهزیثبهتیعمهوماستیر
گردید. مالکیتهایفکریثبت

دیالسهیکیخدما لو ستشرکت
ییابتهداهیسهرما:مصوریمصطف

ی(افغهانیکمیلیون1222222)

ستأسهیکابل.سهالیمرکزاصل
دتیلمیشکلحقوقشمسی1422

(یکی)خدما لو ستیاصلتیفعال
مظفرشاهفرزنددیشرکتسرئیس
سهههمیجعفههرشههاهدارادیسهه

52 معا نفیصد محتهرمتیهبه
حم عبدالحمیدیعبداهلل دیهفرزند

دارتی٪صهالح52سهمیدارا
 معا نشهرکتدررئیسامضاء

مرکهزیثبهتیعمهوماستیر
گردید. مالکیتهایفکریثبت

اخالصیکیخدما لو ستشرکت
هیسهرما:ی لیغالمرضاریدمیس

میلیون1222222)ابتدایی (یک
یافغان شمسی1421تأسیسسال

خدما تیفعالتدیلمیشکلحقوق
ینجفهثمیمدیسرئیسیکیلو ست
یمهددی معا نسینبرغالمی لدم
شاهشرکتدردمظفری لدسینجف
مرکهزیثبهتیعمهوماستیر

 مالکیههتهههایفکههریثبههت
گردید.
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ضا یخصوص اکساینهاد ریاحمد
متشهبثریاحمداکسهریفرزندم
خهدما اسهم:یانفراد نههاد
افغهان،تیتابعورد،یشایکیلو ست

اصل ابتهداییهیکابل،سرمایمرکز
سالیافغانپنجصدهزار522222
یشههکلحقههوق1421تأسههیس

عمهدهخهدما تیفعال،یانفراد
امضههاءدارتی،صههالحیکیلو ست

درر ثبهتیعمهوماستیخودش
ثبت فکری های  مالکیت مرکزی

گردید.
ب ی درخواسهتبیتصهواساسه

سیر یهمیشرکتتجارتیشرکا
دارندهجهوازنمبهر:تدیلمیتوخ

شهدهلیذا تغیرخواهان1917
 لدشمسنیکهمحترمامامالد:اند
معا ننیالد شرکتاز تیهمعا ن

سههمفیصد52 استعفاءشرکت
مشیخو محترم به یتوخسیر یرا

خواز توخ جدی لد دیهمعا ن
 اگذارم داردیشرکت فوقتغیر.که

ر بهیثبتمرکزیعموماستیدر
.دیثبترس

شهرکتیشرکابیاساستصوبه
:دال رزادهلصهیبههرامفیتجارت

 جوازنمبر خواهان11200دارنده
ازشیشهرکتخهوتیفعالتغیر

لو ستیتجارت خدما  شدهیکیبه
اسمشهرکتازشهرکت اند.که

دال رزادهصهلیبههرامفیتجارت
لو سهتتدیلم خدما  اسم یکیبه

گردیهدهدال رزادهصهلیبهرامف
ثبهتیعموماستیرکهدراست:

ثبت فکری های  مالکیت مرکزی
.گردیدهاست

ب ی درخواسهتبیتصهواساسه
نیلودریبشیشرکتتجارتیشرکا

نمبههردارنههدهجههواز:تههدیلم
12517 شدهلیذا تغیرخواهان

یکههاسهداهلل لهدحهاج:اند
الد ازنیشرف شهرکت معها ن

تیمعا ن استعفاء سهمفیصد52 
قیهرابهمحترم احداهللعتشیخو



 جريده يرسم
 

79
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 02/12/1441  

 ح جدیزمانداهللی لد دیهمعا ن
 اگذارم تغیرچنان.همداردیشرکت

بههونهدیدرسشرکتازجادهمآ
یغزنهیسرایدهبوردیدرسجدآ

هیناح استکهدرتغیرسوم نموده
مرکهزیثبهتیعمهوماستیر

ثبت فکری های گردیده مالکیت
.است

یشرکابی تصوضهیاساسعربه
:یمیابراها الحقیضیشرکتتجارت

یعنوان72400دارندهجوازنمبر
تغاستیرنیا لیهذرا یخواهان

اهللفرزندمیکهمحترمکل:شدهاند
ابراه معها نتشهبثازمیمحمد

استعفاءتیمعا ن سهمفیصد52 
محتهرم حشیخو بهه داهللیهرا
جهانلیاخیا ر عبهداهلل فرزنهد
تهههذکرهنمبهههرارنهههدهد
 اگذار1422-2421-04054

معها نثیهنمودهکهنامبردهبح
دررا یتغنی.اگرددیمتعییندیجد
یثبهتمرکهزیعمهوماستیر

ثبههتیفکههریتهههایهه مالک
گردید.
یکی خدما لو ستیتجارتشرکت

کابل،ی:مرکزاصلیحسنزوندیم
یهک1222222ابتداییهیسرما

،1421تأسیسسال،یافغانمیلیون
عمهدهتیفعالتد،یلمیشکلحقوق

پهول مهالیخدما  سیرئه،ی 
لیفرزنههدعبههدالجلمیعبههدالرح

لیفرزندعبدالجلنیعبدالمتتیمعا ن
 معا نسیرئامضاءدارتیصالح

ثبهتیعمهوماستیرشرکتدر
ثبت فکری های  مالکیت مرکزی

 گردید.
:وایههرسیها یتجهارتشرکت
سهالتی الیگندیمرکزنما کابل
ییابتهداهیسهرما1421تأسیس

یافغهانونیهملکی1222222
تفعالیتدیشرکتلمیشکلحقوق
تجارت انوارالحهقمحتهرمیعمده

رئهیسفرزندفضلطهاهرطاهری
الحهقتیهشرکت محترمحما
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انورالحقمعا نشرکتکههفرزند
دارا امضهاءتیصالحیاشواص

 معا نشرکتبهوده دررئیس
یثبهتمرکهزیعمهوماستیر

گردید.ثبتیفکرهایتی مالک
ذبا یخصوص فرزنهدحینهاد اهلل

انفراد متشبث رسول اسم:یغالم
تجارت تهابی لینهاد ش،یعصهر

اصلتیتابع کابهل،یافغان،مرکز
522222ابتهههداییهیسهههرما

تأسهیسسهالیافغانپنجصدهزار
1421 حقوق، ،یانفهرادیشکل

تجارتتیفعال دارتیصالحیعمده
یعمهوماستیرخودشدرامضاء
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

ی خهدما پهولیصرافشرکت
اسهاس:یفراهگلیپایحاج بهه

مهؤرخ019/120نمبرمکتوب
مرکز7/1/1421 جهتیبانک

تصد اقنامهیاخذ استیرنیثبتبه
یاصلاست.مرکزدهیمواصلت رز

سرما 522222ابتهداییهیکابل،
تأسهیسسال،یافغانپنجصدهزار

تههد،یلمیشهکلحقهوق،1421
 یعمهدهخهدما پهولتیفعال

فرزندگلیپایحاجسیرئ،یصراف
فرزنهدد نیهمعا نفرگل،ریش
سیرئهامضاءدارتیصالحگلیپا

در شرکت یعموماستیر معا ن
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
 گردید.ثبت

محتههرمیانفههرادا یخصوصهه
نیمحمدعادلنجمان لدامرالهد

انفراد متشبث نهاداسم:ینجمان
معهادنری)استوراج پر سسسا

نجمان( مرکهزتیتابعکابل افغان
ابتههداییهیکابههلسههرمایاصههل

سالیافغانپنجصدهزار522222
یشههکلحقههوق1421تأسههیس
اسههتوراجمعههادنیانفههراد

تیصالح درامضاءدار خهودش
مرکهزیثبهتیعمهوماستیر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
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سا یخصوص نیالهددرضاینهاد
سینیحس نیالهدعیبهددیفرزند

نهادخدما اسم:یمتشبثانفراد
،ینیحسهعیعارفبهدیکیلو ست
اصلافغان،تیتابع کابهل،یمرکز

522222ابتهههداییهیسهههرما
تأسهیسسهالیافغانپنجصدهزار

،یانفهرادیشکلحقهوق1421
،یکیلو سهتعمدهخدما تیفعال

تیصالح درامضاءدار خهودش
مرکهزیثبهتیعمهوماستیر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
هیسهرمادینادرعبیتجارتشرکت

میلیو1222222)ییابتدا (نیک
کابهل.سهالی.مرکزاصلیافغان

حقوق1421تأسیس دتیلمیشکل
رئهیس(ی)تجهارتیاصلتیفعال

خاننظهر فرزنهدیشرکتنادر
فیصد52سهمیمحمدظاهردارا

معا ن عبتیبه یصهافداهللیمحترم
سههمیدارایفرزنداسداهللصاف

 رئیسامضاءدارتی٪صالح52

یعمهوماستیمعا نشرکتدرر
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

شهرکتیشرکابیاساستصوبه
:گلیایافغانترایشرکتساختمان

مهؤرخ51بهاساسمکتوبنمبر
هیههمالاسههتیر19/12/1422

جهواز دارنهده متوس  دهندگان
تشویصهیه D-57687 نمبهر

تحههت9221027519نمبههر
تیاهلل معا نبیمحترمحباستیر

محترممحمدحامدخواههانلغهو
شیخوی(جوازساختمانشهی)تر پ
عمهومیاستیاندکهدررگردیده

لغهوثبهتیثبت جهوازدهه
گردید.
لو ستشرکت اسحاقیکیخدما 
1222222)ابتداییهیسرما:کابل

افغانیکمیلیون ی( تأسهیسسال
حقوق1421 تیفعالتدیلمیشکل

رئههیسیکیخههدما لو سههت
احمداسحاق لدرحمتاهلللی ک
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یفضلاحمدهلمنهد لهدحهاج
استیشرکتدررمعا نفتحمحمد

مرکزی مالکیتهایثبتیعموم
گردید.فکریثبت

ن فهاانهادعبدالرحما یخصوص
:یخانمتشبثانفهرادایفرزندا ل

یمرکزاصلافغان،تیتابعنهاداسم
522222ابتهداییهیسرماکابل،

تأسهیسسهالیافغانپنجصدهزار
،یانفهرادیشکلحقهوق1421

تجارتتیفعال دارتیصالحیعمده
یعمهوماستیرخودشدرامضاء
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

فرزندر یزارینهادملا یخصوص
نهاداسم:یاهللمتشبثانفرادمیکل

افغان،تیتابعافغان،اریملیتجارت
ابتهداییهیسرماکابل،یمرکزاصل
سالیافغانپنجصدهزار522222
یشههکلحقههوق1421تأسههیس

تجهارتتیفعال،یانفراد ،یعمده
تیصالح درامضاءدار خهودش

مرکهزیثبهتیعمهوماستیر
گردید. مالکیتهایفکریثبت

 خههدما یشرکت)سههاختمان
هیسهرما:( یشهزادهظریریانجن
(یکمیلیون1222222)ییابتدا
تی،فعال1421تأسیسسالیافغان

 خههدما ی)سههاختمانیاصههل
محتهرمرئیس(یریانجن شرکت
سادا  لدسکندرشاه یظردیس

تیه٪بههمعا ن02سهمیدارا
عل نوراهللدارایمحترم  لد یرضا

امضهاءدارتی٪صالح42سهم
اسهتیر معا نشرکتدررئیس
 مالکیتهاییثبتمرکزیعموم

گردید.فکریثبت
ریاستوراج پر سسسهاشرکت

اسههتار:دنیمعههادنافغههانسههو
سهالتی الیگندیمرکزنما کابل
ییابتهداهیسهرما1421تأسیس

میلیون1222222 یافغهانیک
حقوق تفعالیتدیشرکتلمیشکل

پر سسسها   استوراج ریعمده
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 Christer borg محترممعادن
  محتهرمدنیتبعهکشهورسهو

Nesarahmad Khalil عهبت
تیصهالحیهالنداشهواصدارا

 معا نشرکتبودهرئیسامضاء
یثبتمرکهزیعموماستی درر
گردید.ثبتیفکرهایتی مالک

ی مالهداریخدما زراعتشرکت
ابتهداییهیسرما:پر گرسکسیپ
ی(افغهانیکمیلیون1222222)

شهکلشمسی1421تأسیسسال
یخدما زراعتتیفعالتدیلمیحقوق
 لدعبدالصمدیمیحکلیخلرئیس

 لهدیگلهزارداحمدی معا نس
 سهههمداریمحمههدگههلزار

ی لدحهاجدزادهیشهمیمحمدنس
رریعبدالبص در اسهتیشهرکت

مرکزی مالکیتهایثبتیومعم
گردید.فکریثبت

ی سرکسهازیسهاختمانشرکت
ییابتههداهیسههرما:ریشههبدیههام
افغانیکمیلیون1222222) .ی(

تأسهیسکابل.سهالیمرکزاصل
تیفعالدتیلمیشکلحقوق1421

شهرکترئهیسیساختمانیاصل
فااحمدیض داراضیفرزند یاحمد

 52سهم معا نفیصد محترمتیبه
فهیناصردیام احمهدضیفرزند

تی٪صالح52همسیدارایناصر
 معا نشهرکترئیسامضاءدار
مرکهزیثبهتیعموماستیدرر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
یدینهادنعمتاهللحما یخصوص

عبدالحم متشهبثیحناندیفرزند
یمرکزاصلافغان،تیتابع:یانفراد

522222ابتههداییهیکابل،سههرما
تأسهیسسهالیافغانپنجصدهزار

،یانفهرادیشکلحقهوق1421
دارتیصالح،یعمدهتجارتتیفعال

دررامضاء یعمهوماستیخودش
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

یکیخههدما لو سههتشههرکت
کابهل،یمرکزاصهل:موتارسعد
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یهک1222222ابتداییهیسرما
تأسهیسسهال،یافغهانمیلیون
تیفعالتد،یلمی،شکلحقوق1422

لو ست خدما  سیرئه،یکیعمده
تیمعا نحمداضیاحمدفرزندفایض
دارتیصالحاحمدضیفرزندفدیام

 معا نشهرکتدرسیرئامضاء
مرکهزیثبهتیعمهوماستیر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
،اسههتوراج یتجههارتشههرکت

:اریماسیر یمیپر سسمعادنحاج
یک1222222)ابتداییهیسرما

افغانمیلیون 1421تأسیسسالی(
شرکتتیفعالتدیلمیشکلحقوق

،استوراج پر سسمعادنیتجارت
جان ری لداماریماسیر یمرئیس

محمدالد الدنیمعا ن فضل نی لد
ثبهتیعمهوماستیشرکتدرر

ثبت فکری های  مالکیت مرکزی
گردید.

ب ی درخواسهتبیتصهواساسه
بهارنتیزیشرکتتجارتیشرکا

:تدیلم نمبر جواز 17105دارنده
شیشرکتخوتیفغالریخواهانتغ
 ندهیموادشهودیبهتولیازتجارت
اسهمری همچنانتغیشیموادآرا
نهتیزیشرکتتجارتزشرکتا
لم جدتدیبهار اسم شهرکتدیبه

شودیتول ندهیمواد بلکایشیراآ 
اسهتیکههدرر.بالسمشدهاند

مرکزی مالکیتهایثبتیعموم
 گردید.فکریثبت

یشرکابی تصوضهیاساسعربه
گوربتیکیشرکتخدما لو ست

سیرئبیمحترماحمدشک:سکسس
 محترممحمدنعمانمعا ندارنده

 نمبر نیهایعنوان04015جواز
یخواهانلغوجوازتجهارتاستیر

اند.جوازشهاندرگردیدهشیخو
 یثبهتمرکهزیعموماستیر

گردید.لغوثبتیفکریمالکتها
یشرکابی تصوضهیاساسعربه

تجارت شمسیشرکت اهلل عصمت
00591دارندهجوازنمبر:یمیعظ
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را یخواهانتغاستیرنیایعنوان
میشدهاند.کهمحترممحمدنعلیذ

صد محمد شرکتقیفرزند معا ن
معا ن استعفاءتیاز فیصهد52 
رابهمحترمعصمتاهللشیسهمخو
برحالشرکت اگذارسیشمسرئ

فیصهد122کهنامبردهبهامودهن
شهکلریه تغماندیمسیسهمرئ
زیهنیازشراکتبهانفرادیحقوق

دررا یتغنیصور گرفتهاست.ا
 یثبهتمرکهزیعموماستیر

گردید.ثبتیفکریهاتیمالک
ب ی درخواسهتبیتصهواساسه

 یکیشههرکتخههدما لو سههت
دارنده:بوشکیمعلوماتیتکنالو 

فحذخواهان72957جوازنمبر
فعال یمعلوماتیتکنالو تیسکتور

اسهمشیخو همچنهان اند. شده
شههرکتازشههرکتخههدما 

تکنالو یکیلو ست یمعلومهاتی 
شرکتخهدما  اسم بوشکبه

دریکیلو ست اندکه بوشکشده

مرکهزیثبهتیعمهوماستیر
گردید. مالکیتهایفکریثبت

اساسدرخواسهت بی تصهویبه
پر سسمعادن تشبث)استوراج 

دارندهجوازنمبهر:(یچند ز ند
تغ77412) خواهان لیهذرا ی(

نیکهمحترم)زا  لدزاش:شدهاند
اسهتیتشهبثازرسیکو(رئه
فیصهد122 ازجملههاستعفاء
حفهظشیسهمخو فیصهد49با
 تعیهیندیمعا نجدثیسهمبح

بههمسههفیصد51ماندهیباق را
محتههرممحمههدعثمههان لههد
محمههدظاهههاردارنههدهتههذکره

(1422-1021-02211نمبر)
بح اگذار نامبرده که ثیهنموده

همچنانگرددیمتعییندیجدسیرئ
حقوقریتغ انفرادیشکل بههیاز

اسهتزیشراکتن صور گرفته
اسهتیدارشرکتدررتیصالح

مرکزی مالکیتهایثبتعمومی
گردید.فکریثبت
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میبرسرنهگفههدیتولشرکت
مرکزاصلیصافوس ی کابهل،ی:

یهک1222222ابتداییهیسرما
تأسهیسسهال،یافغهانمیلیون
تیفعالتد،یلمی،شکلحقوق1111

تول  دیعمده گاز گاز،هریخذدبه
فرزندمحمدخهانیعبدالغنسیرئ

فرزندتی،معا ن عبدالصمد خواجه
امضهاءدارتیصالحبیغردیس
اسهتیر معا نشرکتدرسیرئ

مرکزی مالکیتهایثبتیعموم
 گردید.فکریثبت

 درخواستنهادبیبهاساستصو 
بارچهاالنیتیترانز اهللحیذبهی 

97101دارندهجوازنمبر:یوبیرآ
( شماره مکتوب مهؤرخ(741 

ز ندیمکتوبعوا15/1/1197
بههیندگینماجادیمرکزخواهانا

فهوقرا یبلخنمودهاستکهتغ
ر  یثبتمرکزیعموماستیدر

ثبههتیفکههریهههاتیههمالک
گردید.

اهللفرزندمحمدعثمانحیمسمحترم
ی)مکتبخصوص:یمتشبثانفراد

تیهتابع،اهللصاحبزاده(حیمس
هیکابهلسهرمایافغانمرکزاصل

پنجصههدهزار522222ییابتههدا
شهکل1421تأسیسسالیافغان
تربمیتعلیحقوق مجهازهی  اقالم
تیصالح درامضاءدار خهودش

استیر عمهومی مرکهزیثبهت
گردید. مالکیتهایفکریثبت

فرزندنهادا یخصوص اهلل رحمت
شهریحاج متشهبث یمحمهد

ترانزاسم:یانفراد  یتهینههاد
تیهتابعپغمان،یقیصدیبارچاالن
اصلافغان، هیسهرماکابل،یمرکز

پنجصههدهزار522222ابتههدایی
یافغان شهکل1421تأسیسسال
عمهدهتیهفعال،یانفرادیحقوق
امضهاءدارتیصهالح(،ی)تجارت

ثبهتیعمهوماستیرخودشدر
ثبت فکری های  مالکیت مرکزی

.گردید
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یبارچاالنیتی ترانزیتجارتشرکت
ش سرمایمرکزاصل:ریگل هیکابل،
میلیهون1222222ابتدایی یک
سال،یافغان ،شکل1421تأسیس
,یعمدهتجارتتیفعالتد،یلمیحقوق
سیرئهه،یبارچههاالنیتههی ترانز

ن،یقفرزندمحمدحسهامحمداسح
فرزنههدنیگههلشههرتیههمعا ن
صالحیحاج امضهاءدارتیخان
اسهتیر معا نشرکتدرسیرئ

مرکزی مالکیتهایثبتیعموم
گردید.فکریثبت

شاهسجاد:یگل لیتجارتشرکت
سرمایمرکزاصل ابتهداییهیکابل،

،یافغهانیکمیلیون1222222
حقوق،1421تأسیسسال یشکل
عمههده اردا تیههفعالتههد،یلم

سیرئه صادرا اقهالممجهاز،
میصههبغتاهللفرزنههدعبههدالحک

فرزنهدیگل لهتیمعا ن شهاه
صالحیعل امضهاءدارتیاحمد
اسهتیر معا نشرکتدرسیرئ

مرکزی مالکیتهایثبتیعموم
 گردید.فکریثبت

همهدردنیامیتجارتشرکت گل
یک(1222222)ابتداییهیسرما

تأسههیسسههالیافغههانمیلیههون
حقوقشمسی1421 تدیلمیشکل

زراعتتیفعال نیامرئیسیخدما 
گلهمدر لدمحمداگل معها ن

شرکتدریمرزخاکسار لدمینس
مرکهزیثبهتیعمهوماستیر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
یتهههاجرانفرادا یخصوصههه

:ینهی لدنور زامینیامایضمحمد
شههریمرکزاصهل،افغانتیتابع

کابل، هیسهرما1421تأسیسسال
یافغانپنجصدهزار522222ییابتدا
یشهوصدارا،یساختمانتیفعال

خهودشدرادارهامضاءتیصالح
 مالکیتهاییثبتمرکزعمومی
.استدهیبهثبترسفکری

نینههادبههرامالهدا یخصوص
الدیبارکز فراح متشبثنیفرزند



 جريده يرسم
 

11
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 02/12/1441  

تجارتاسم:یانفراد بههرامینهاد
یمرکزاصهلافغان،تیتابعبار ،
522222ابتهداییهیسرماکابل،

تأسهیسسهالیافغانپنجصدهزار
1421 حقوق، ،یانفهرادیشکل

)تجارتتیفعال تیصالح(،یعمده
یعموماستیخودشدررامضاءدار

 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت
عبهدالجلمحترم  لد لیعبدالوالد

یههری)تجهارت:یمتشبثانفراد
تابع اصهل،افغانتی رنا( یمرکز

522222ییابتهداهیکابلسهرما
تأسهیسسهالیپنجصدهزارافغان

1421 حقوق،  صادرا یشکل
دارتی اردا اقالممجازصهالح

عمهومیاستیرخودشدرامضاء
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

یفی تنظیکیخدما لو ستشرکت
ابتههداییهیسههرما:بهارهمههت

ی(افغهانیکمیلیون1222222)

شهکلشمسی1421تأسیسسال
خهدما تیهفعالتهدیلمیحقوق
جمعهگلرئیسیفی تنطیکیلو ست

حاج معها نرمحمهدیامی لد  
شرکتنیاهللبهار لدال الدحیذب

مرکهزیثبهتیعموماستیدرر
گردید. مالکیتهایفکریثبت

یعقوبیعبدالمالکنهادا یخصوص
:یخانمتشبثانفرادیفرزندموس

تیه،تابعینهاد:تهاجرانفراداسم
اصلافغان، هیسهرماکابل،یمرکز

پنجصههدهزار522222ابتههدایی
یافغان شهکل1421تأسیسسال
عمهدهتیهفعال،یانفرادیحقوق
امضههاءدارتی(،صههالحی)تجارت

ثبهتیعمهوماستیرخودشدر
ثبت فکری های  مالکیت مرکزی

گردید.
بنتخانمحمدیرابعهرازمحترمه

)پر سس بسته:یمتشبثانفراد
(یخشک تازهفتانهرازوهیمیبند
کابهلیافغانمرکزاصهلتیتابع
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522222ییابتهههداهیسهههرما
تأسهیسسهالیپنجصدهزارافغان

صهادرا یشکلحقهوق1421
دارتی اردا اقالممجازصهالح

عمهومیاستیرخودشدرامضاء
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

شرکت:یشرکابیاساستصوبه
مکتوب  مهؤرخ(979)نمبرقرار

دهنههدگانهیههمال11/1/1421
ونیکشهرکتمحمهدهماچکو

دارنههدهجههواز:تههدیلمیانههور
نمبههرتشویصههیه 702نمبههر

تغ1224177211 را یخواهان
نیمحترمامبرالدگردیدهاست:لیذ

معها نشهرکتازونی لدهمها
سهمصدیف52 استعفاءتیمعا ن
محترمضیخو به  لدنیالدایشرا
استیانورونیهما نموده  اگذار

تعییندیمعا نجدثیکهنامبردهبح
 همچنانادرستشهبثازگردید.
مکر یانصاریچهاراه ا لانیبه

ریهتغ10هیبسناحیملیچهاراه
دررا یهتغنیهنمودهاست.کها

مرکهزیثبهتیعمهوماستیر
گردید. مالکیتهایفکریثبت

اساستصو  شرکتیشرکابیبه
دارنههدهجههواز:بلههدرزریانتهها
 مکتهوب D-33239 نمبهر

 10/1/1422مؤرخ111شماره
 ابیهمحتهرمجاسهتیتحتر
نتیمعا ن خواهانلغوکملیمحترم

پ خوشهی)تر  جواز هگردیدشی(
ثبهت عمومیاستیکهدرر:اند

گردید.لغوثبتیجوازده
شهرکتیشرکابیاساستصوبه

اساس:ریانتایکیخدما لو ست به
مههؤرخ145مکتههوبنمبههر

 دارندهجوازنمبر10/1/1421
D-42128 نمبهرتشویصیه 

ر9222577509 اسهتیتحت
تیهعبهداهلل معا نابیمحترمج
عبداهللخواهانلغهوکملیمحترمن

(جههوازخههدما شهههی)تههر پ
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اندکهدرگردیدهشیخویکیلو ست
یثبت جوازدههعمومیاستیر

گردید.لغوثبت
یشرکابی تصوضهیاساسعربه

:چهرا معهارفیمکتبخصوص
 D-66387 دارندهجوازنمبهر

را یخواهانتغاستیرنیایعنوان
یشدهاند.کهمحترمنج عللیذ

تشهبثازسیرئیفرزندبرا عل
 ازجملهههاسههتعفاءاسههتیر

فیصهد52شیسهمخوفیصد122
سهمرابهمحترمنعمتاهللرضاپور

ام محمد تهذکرهندهدارنیفرزند
(55172-2522-1422)نمبر

بح نامبرده که نموده ثیه اگذار
باقتعیهیندیمعا نجد مانهدهی 

محتهرمفیصد52 بهه را سههم
فرزنههدیمههیاسههداهللابراه

محمدکاظمدارندهتهذکرهنمبهر
 اگذار1422-2421-10714

دیجدسیرئثینمودهکهنامبردهبح
ازیشکلحقوقری.تغگرددیمتعیین

صهور زیهبهشراکتنیانفراد
تشبثهیگرفتهاست.همچنانسرما

هشتصد پنجا پن 155222از
یافغانهزار یهک1222222به
اسهت.افتهیشیافزایافغانمیلیون

ثبتیعموماستیدرررا یتغنیا
ثبتیفکریهاتی مالکیمرکز

گردید.
بهاساسدرخواستمحترمشهزاده 

انفراد تاجر گلزار دارنهده:ی لد
نمبر مکتوب00400جوازنمبر

ستمیس1/1/1421مؤرخ(115)
شیخواهانلغوجهوازخهودیعوا

اسهتیکههدرر.گردیدهاسهت
یهاتی مالکیثبتمرکزیعموم
گردید.لغوثبتیفکر
شهرکتیشرکابیاساستصوبه

نهگییکی)شرکتخدما لو ست
دارنههدهجههواز:سههپر  (

هیصی تشو (D-39224) نمبر
( خواهان9224199577نمبر )

آدرسشرکتازشهرنوچهارریتغ
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پالزابهسیر یمعقوبییحاجیراه
سنگ ذ الفقارکینزدیکوته هوتل

نیهنمودهاست.کهاریتغ5هیناح
ثبهتیعمهوماستیدرررا یتغ

ثبتیفکرهایتی مالکیمرکز
گردید.

شهرکتیشرکابیبهاساستصو
مؤرخ(901)شمارهقرارمکتوب 

هیههمالاسههتیر17/1/1421
یکیدهندگانمتوس خدما لو ست

دارندهنمبهرجهواز:بهر زسی 
نمبههرتشویصههیه 40211

تغ9225497990 را یخواهان
است:لیذ سهکتورادیازگردیده

ی مالهداریخدما زراعتتیفعال
است: تشگردیده خدما بثاسم

بهر زبهخهدما سی یکیلو ست
یمالههداری زراعتههیکیلو سههت

نمهودهاسهت ریبهر زتغسی 
شههرکتازهینههانسههرماچهم
افغان522222) هزار بهیپنجصد

یافغهان(ونیلیمکی1222222

دررا یتغنیاستکهاافتهیشیفزاا
 یثبهتمرکهزیعموماستیر

گردید.ثبتیفکریهاتیمالک
اساستصو  شرکتیشرکابیبه
دارندهجهواز:خواههند کشریخ

 مکتهوبشهماره0202نمبر  
01/1/1191مهههؤرخ9101

اسهتیتحتردیز نعوااستیر
تیهمحترممحمدعهارف معا ن

لغهو اص خواهان محمد محترم
شیخهوی(جوازتجارتشهی)تر پ
عمهومیاستیاندکهدررگردیده

گردید.لغوثبتیثبت جوازده
یشرکابی تصوضهیاساسعربه

آسیشرکتتجارت دارنده:ایجواد
 نمبر نیهایعنوان50111جواز

شهدهلیذرا یخواهانتغاستیر
طارقفرزند محمد محترم که اند.

تیمحمداگلمعا نتشبثازمعا ن
شیسهمخوفیصد52ء استعفاء

بهمحترماسداهللجوادفرزنهد را
دارندهتذکرهیطا ساحمدزیحاج
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1422-1021-00924نمبههر
بح نامبرده که نموده ثیه اگذار

جد اگرددیمتعییندیمعا ن نیه.
ثبهتیعمهوماستیدرررا یتغ

ثبتیفکریهاتی مالگیمرکز
گردید.

یشرکابی تصوضهیاساسعربه
:پارسامانیپیکینهادخدما لو ست
یعنوان00190دارندهجوازنمبر

تغاستیرنیا لیهذرا یخواهان
اند نجه:شده احمد محترم میکه

نس محمد تشبثازسیرئمیفرزند
 خوفیصد122جمله بهاشیسهم
سیرئهثیسهمبحفیصد51حفظ

باقماندیم   سهمفیصد49ماندهی.
یریهمحمدرسهتماممرابهمحتر

نس محمد تهذکرهمیفرزند دارنده
1422-2421-41510نمبههر

بح نامبرده که نموده ثیه اگذار
تغگرددیمتعییندیمعا نجد ریه.
بهشراکتیازانفرادیشکلحقوق

استهمچنهانزین صور گرفته

پنجصد522222)تشبثازهیسرما
افغان یهزار کیه1222222به

است.افتهیشیافزا(یافغانونیلیم
ثبتیعموماستیدرررا یتغنیا

ثبتیفکریهاتی مالکیمرکز
گردید.

نهادی درخواستبیتصواساسهب
غرنیسپیتحتنامتجارتیانفراد

71077دارندهجوازنمبر:باباایم
اند.کههلیذا تغیرخواهان شده
 لدمړمحترمز  ر سیرئهاجانیه

 جمله از سههمفیصهد122نهاد
محتهرمآفیصد05شیخو بهه نرا
ه رړ لهدزرزادیخانشهوادیه

.داردیهنهاد اگذارمدیمعا نجد
خقوقتغیر انفرادیشکل از ینهاد

سرما شراکت، مبله هیبه از نهاد
افغان522222) هزار بهیپنجصد

 ونیهلیمکیه1222222مبل 
ادیخواهشازدافتهیشیافزا(یافغان

استوراج پر سستیسکتورفعال
فعالریسا یتجارتتیمعدنبرعال ه



 جريده يرسم
 

91
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 02/12/1441  

ی همچناناسمشرکتازتجهارت
 یبابابهشرکتتجارتایغرمنیسپ

پر سسساراجاستو معهادنری 
منیسپ ایغر استتغیربابا .نموده

مرکزیثبتیعموماستیکهدرر
گردید. مالکیتهایفکریثبت

شرکت یشرکابیبهاساستصو
(75شهماره)مکتهوبنظربهه

دهندگانهیمال15/1/1421مؤرخ
استوراج،یبزرت:شرکت)تجارت

(یخلجهنیه پر سسمعادنآر
جهواز  71194نمبهردارنده

تشویصیه 9214110111نمبر
استلیذرا یخواهانتغ .گردیده

پنجصد522222)ازهیسرماادیاز
افغان یهزار کیه122222بهه

نمودههیسرماادیازد(یافغانونیلیم
ا ررا یتغنیاستکه اسهتیدر

یهاتی مالکیثبتمرکزیعموم
گردید.ثبتیفکر

 خههدما یشرکت)سههاختمان
هیسرما:(ینواریالفتشیکیلو ست

(یکمیلیون1222222)ییابتدا
تی،فعال1421تأسیسسالیافغان

 خههدما ی)سههاختمانیاصههل
محتهرمرئیس(یکیلو ست شرکت

یاهللدارابیهمحمداهلل لهدحب
معا ن72سهم به محتهرمتیه٪

12سهمیاهلل لداماناهللدارانیام
صالح تی٪  رئهیسامضاءدار

یعمهوماستیرمعا نشرکتدر
 مالکیتهایفکرییثبتمرکز

گردید.ثبت
یتهههاجرانفراد ایخصوصههه

: لدمحمدغوثیقزااسحر زیف
شهرکابلیافغانمرکزاصلتیتابع

هیسههرما1422تأسههیس،سههال
یافغانپنجصدهزار522222ییابتدا
شوص،یکیخدما لو ستتیفعال
درامضاءتیصالحیدارا خودش
 مالکیتیثبتمرکزعمومیاداره

.استدهیرسبهثبتهایفکری
یکی خدما لو ستیتجارتشرکت

طالیآ مرکزاصلیخانم کابل،ی:
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یهک1222222ابتداییهیسرما
تأسههیس،سههالیافغانمیلیههون
تیفعالتد،یلمی،شکلحقوق1421

عمده اردا  صادرا اقالممجاز
دیهحمسی،رئیکی خدما لو ست

بیاحمدشعتیمعا نفرزنددلآقا،
دارتیفرزندمحمدجهانصهالح

درت معا نشهرکسیرئامضاء
مرکهزیثبهتیعمهوماستیر

 مالکیههتهههایفکههریثبههت
 گردید.
فرزندمینهادمحمدجسا یخصوص

اسهم:یمحمدانورمتشبثانفراد
میصههممحمههدینهههادتجههارت

اصهلتی،تابعیانور یافغان،مرکز
522222ابتهداییهیکابل،سرما
تأسهیسسهالیافغانپنجصدهزار

،یانفهرادیشکلحقهوق1421
)تجارتتیفعال تی(،صهالحیعمده
یعموماستیخودشدررامضاءدار

 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

بیمحمدعثماننجیشرکت)تجارت
ییابتهداهیسهرما:(لیخنیحس
ی(افغانیکمیلیون1222222)

یاصلتی،فعال1421تأسیسسال
مجاز(اقالی)تجارت شرکترئیسم

 لدنورمحمدیاهلل لبیمحترمنج
تیه٪بههمعا ن92سهمیدارا

راممحترم محمدنیمحمد نور  لد
دارتی٪صهالح12سهمیدارا

شهرکتدرا ن معرئیسامضاء
 یثبهتمرکهزیعموماستیر

گردید.مالکیتهایفکریثبت
فرزندنهوراهللیریمحترمامراهللفق
تیتابع،نهاداسم: یمتشبثانفراد

اصل،افغان سهرمایمرکز هیکابل
پنجصههدهزار522222ابتههدایی

شهکل1421تأسیسسالیافغان
عمهدهتیهفعالیانفرادیحقوق
خودشامضاءدارتیصالحیتجارت
مرکهزیثبهتیعموماستیدرر

 مالکیههتهههایفکههریثبههت
گردید.
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یتهههاجرانفرادا یخصوصههه
تیهتابع:می لدابراهیاحمدمینع

سالشهرکابل،یافغانمرکزاصل
ییابتهداهیسهرما،1422تأسیس

یافغههانپنجصههدهزار522222
،ی سرکسهازیسهاختمانتیفعال

امضهاءتیصهالحیشوصدارا
اداره ثبهتعمهومیخودش،در

بهه مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیثبترس
یکیپالسهتپیهپادیهتولشرکت

مصهطف عرفان هیسهرما:یمحمد
1222222)ابتدایی (میلیونیک
شهکل1421تأسیسسالیافغان
دیشرکتتولتیفعالتدیلمیحقوق

یحهاجرئهیسیکیپالسهتپیپا
عقوبیاهلل لدالجبر محمدعیسم
استیشرکتدررمعا نمنگل لد

مرکزی مالکیتهایثبتیعموم
گردید.فکریثبت

شرکت یشرکابیبهاساستصو
مکتوب رخمهؤ1119نمبرقرار

هیههمالاسههتیر02/1/1421
یدهندگانمتوس شرکتساختمان

ال جهواز:تیسوپر نمبهردارنده
D-3438 نمبههرتشویصههیه

تغ1257040217 را یخواهان
حاجهگردیدلیذ سنک لد یاند:

ررئیسملتان اسهتیشهرکتاز
شیسهمخوصدیف02 استعفاء

ب الهرا برحاهلاسیمحترم معا ن
شرکت اگذارنمودهاسهتکهه

بهحیثسهمصدیف122نامبردهبا
 همچنهانگردیهد.تعیینرئیس

خهدما تیهسهکتورفعالادیاز
 اسهمگردیدهاسهتیکیلو ست

سهوپریتشبثازشرکتساختمان
 یبههشهرکتسهاختمانتیال

زینتماعبدالرحمیکیخدما لو ست
 رایتغنیاهک.نمودهاستریتغزین

مرکهزیثبهتیعموماستیدرر
گردید. مالکیتهایفکریثبت

اساستصو  شرکتیشرکابیبه
لو ستیتجارت عاصمیکی  :باس 
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 نمبهر جهواز  10504دارنده
رخؤ(مه12009مکتوبشماره)

هیههمالاسههتیر19/5/1422
را یهکوچکخواهانتغگاندهند

محترمرازمحمدگردیدهاست:لیذ
عل ری لد از استعفاءاستیمحمد

راشیخهوصهدیف52 مجموع
ریباال عبدالباس   لدیازمحترم

کههدهیبفر شرسهانیاجملراز
بح تعیهیندیجدرئیسثینامبرده

استیدرررا یتغنی.کهاگرددیم
مرکزی مالکیتهایثبتیعموم

گردید.فکریثبت
یشرکابی تصوضهیاساسعربه

:تدیلمیگلبتزلشرکتباغچهگ
 محتهرمسیرئلمحترمباغچهگ

شاپورمعا ندارندهجهوازنمبهر
اسههتیرنیههایعنههوان10091

شیخهویازتجارتوخواهانلغوج
 رگردیده شاندر جواز استیاند.

یهاتی مالکیثبتمرکزیعموم
گردید.لغوثبتیفکر

شرکت یشرکابیاساستصوبه
 به )مکتوبنظر (1115شهماره

هیمالریاست02/1/1421رخؤم
شرکت)پهر  ه متوس  دهندگان

(:سهها میرحهیکیپالستپیپا
  D-20071 دارندهنمبرجواز

تشویصیه 1222727210نمبر
است:لیذرا یتغ خواهانگردیده
پاریتغ پر  ه شرکتاز پیهاسم

شرکتها سمیرحیکیپالست به
سها  همچنانمیرحیسی یپ

یکیپالستپیپادینهادازتولتیفعال
کهگردید.ریتغیسی یپدیبهتول

ثبتیعموماستیدررفوقرا یتغ
ثبتیفکریهاتی مالکیمرکز

گردید.
نهادی درخواستبیتصواساسهب

ی زراعتههیخههدما زنبههوردار
جهواز:ینجفنیمحمدحس دارنده

لیذرا یخواهانتغ72011نمبر
نیمحمدحسهکهمحترم:شدهاند

نهادازجملهسیرئی لدرمضانعل
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فیصهد52شیسهمخوفیصد122
زادهیهعلدینرابهمحترماحمدفرآ

دیهمعا نجدلیعا لدمحمداسم
 اگذا شهکلری.تغداردیهمرنهاد

انفرادیحقوق از بهشراکتینهاد
نههادازمبله هیهمچنانسهرما

افغان522222 هزار بهیپنجصد
یافغانونیلیمکی1222222مبل 
تغافتهیشیافزا فوقرا یاستکه
مرکهزیثبهتیعموماستیدرر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
قهیشف متشهبثآریشدیسبنت غا

ینهادمکتبخصوصاسم:یانفراد
مرکزافغان،تیتابع،یستورالندځ

ابتههداییهیکابل،سههرمایاصههل
سالیافغانپنجصدهزار522222
یحقههوقشههکل1191تأسههیس

عمهدهخهدما تیفعال،یانفراد
دارتیصهالح،یحقهوقیمشورت
دررامضاء یعمهوماستیخودش
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

فرزندا یخصوص احمد نور نهاد:
اسهم:یمحمدطاهرمتشبثانفراد

طهاهرزادیکینهادخدما لو ست
یافغهان،مرکزاصهلتیتابعاتحاد

522222ابتههداییهیکابل،سههرما
تأسهیسسهالیافغانپنجصدهزار

،یانفهرادیشکلحقهوق1422
خهدما مشهورتتیفعال یعمده

خهودامضاءدارتی،صالحیحقوق
مرکهزیثبتیعموماستیشدرر

 مالکیههتهههایفکههریثبههت
گردید.

پر سسسا معهادنریاستوراج 
لونهگونیهافغانسهتاندهنایچ
هعتب QING MING :محترمرنیز

تیهتابع:یتاجرانفرادنیکشورچ
هیکابل،سهرمایاصهلمرکزن،یچ

پنجصههدهزار522222ابتههدایی
شهکل1421تأسیسسالیافغان
استوراج تیفعال،یانفرادیحقوق

دارتیمعادن،صالحریپر سسسا
دررامضاء یعمهوماستیخودش
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فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

بهلولبنتهینهادراضا یخصوص
نههاداسم:یبهلولمتشبثانفراد

اختصاص ی الدیینسهایشفاخانه
تیههتابع،تبهلههول ردهیراضهه

هیکابل،سهرمایافغان،مرکزاصهل
میلیون4222222ابتدایی چهار
یافغان 1421تأسیسسال شکل،
عمهدهتیهفعال،یانفرادیحقوق

یینسههایشههفاخانهاختصاصهه
خودشامضاءدارتی،صالحی الد
مرکهزیثبهتیعموماستیردر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
فرزنهدادیهبنریمحمدنصمحترم

یمتشهبثانفهرادریمحمدبشه
:(نکسیلادیبنیتیسی)خدما آ

کابهلیافغانمرکزاصهلتیتابع
522222ییابتهههداهیسهههرما

تأسهیسسهالیپنجصدهزارافغان
یخهدما آیشکلحقوق1421

دارتیاقالممجازصهالحیتیس

دررامضاء عمهومیاستیخودش
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

شرکت: یشرکابیاساستصوبه
مکتوب مؤرخ(1179)نمبرقرار

عوایس00/1/1421 ز ندیستم
ترانز بارچاالنیتیشرکت کابلی 

اعتمادسبزدارنهدهجهوازنمبهر
نمبههرتشویصههیه 42052

تغ9224405115 را یخواهان
محتههرم.گردیههدهاسههتلیههذ

عبدالوهاب لدعبدالحنانمعها ن
 اسهتعفاءتیهشرکتازمعا ن

 بهشیسهمخوصدیف52جمله را
محترمطارق لدعبدالحنان اگذار

معا نثینمودهاستکهنامبردهبح
را یتغنیکهاگردید.تعییندیجد

مرکهزیثبهتیعموماستیدرر
گردید. مالکیتهایفکریثبت

شرکت یشرکابیاساستصوبه
به )مکتوبنظر (1174شهماره
01/1/1421مؤرخ هیمالریاست
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د یهدهندگانمتوس شرکت)تول
تیهپر سسسنگمرمهر گران

نمبهر:سعاد (دجاللیس دارنده
نمبهرتشویصیه 71797جواز

تغ9211919701 را یخواهان
است:لیذ حذفسهکتورگردیده

اسهم استگردیدهدیتولتیفعال
تول پر سسسنگیدیتشبثاز  
سعاد بهدجاللیستیمرمر گران

تیهپر سسسنگمرمهر گران
نمهودهریتغزیجاللسعاد ندیس

اسهتیدررفوقرا یاستکهتغ
یهاتی مالکیثبتمرکزیعموم
گردید.ثبتیفکر
یشرکابی تصوضهیاساسعربه

تجارت نهاهوریشرکت :خهوا 
یعنوان74419دارندهجوازنمبر

تغاستیرنیا لیهذرا یخواهان
وسه یشدهاند.کهمحترممحمد

فرزندمحمدباقرمعا نتشهبثاز
استعفاءتیمعا ن سهمفیصد52 
بهمحترممحهرمعلهشیخو یرا

برحالتشبث اگذارسیرئیسلطان
فیصهد122نمودهکهنامبردهبها

رئ تغماندیمسیسهم   شهکلری.
زیهنیازشراکتبهانفرادیحقوق

دررا یتغنیصور گرفتهاست.ا
 یثبهتمرکهزیعموماستیر

گردید.ثبتیفکریهاتیمالک
:جانافغهانیآرتیتجارتشرکت
 Belinda Viviane محترمهه

Idriss Ahmed یتاجرانفراد:
یاصهلمرکهز،یفرانسوتیتابع

522222ابتهداییهیکابل،سرما
تأسهیسسهالیافغانپنجصدهزار

،یانفهرادیشکلحقهوق1421
،یخههدما تجههارتتیههفعال

خهودشدرامضاءدارتیصالح
مرکهزیثبهتیعمهوماستیر

 مالکیههتهههایفکههریثبههت
گردید.

بستریسیشرکت)شفاخانهمعالجو
ییابتههداهیسههرما:(ثههاقیم
یافغهانسهمیلیون(1222222)
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یاصلتی،فعال1421تأسیسسال
شهرکتمحتهرمرئیس)صحت(
سهمی لدسعداهللداراینوراهللصاف

معا ن52 محترممحمهدتی٪به
زلم  لد یدارایقاسم ٪52سهم

 معا نرئیسامضاءدارتیصالح
ثبهتیمعمهواستیرشرکتدر

 مالکیتهایفکریثبتیمرکز
گردید.
،یتجهارتیخدما مشورتشرکت
 خههدما یریههانجنیتیریمههد

صههاحبزادهثابههت:یکیلو سههت
سرمایمرکزاصل ابتهداییهیکابل،

،یافغهانیکمیلیون1222222
حقوق1421تأسیسسال ی،شکل
عمهدهخهدما تیهفعالتد،یلم

یتیریمههد،یتجههارتیمشههورت
لو سهتیریانجن خدما  ،یکی 
اهللفرزندگهلسیرئ غها،آنصر

فرتیمعا ن ربهزندعمران یفضل
 معا نسیرئامضاءدارتیصالح

ثبهتیعمهوماستیشرکتدرر

ثبت فکری های  مالکیت مرکزی
 گردید.
استوراج,پر سسمعادن شرکت
جیتجارت مرکزنمادیاثنا یگندهی:
تأسههیسکابههلسههالتیهه ال

1222222ییابتداهیسرما1421
یشهکلحقهوقیافغانونیلیمکی

لم عمهدهتفعالیهتهدیشرکت
،یاستوراج,پر سسمعادن تجارت

اهللفرزندغالمعمهرعسمیمحترم
 Tian  محتهههرمرئههیس

Gianguanghui نیچههبعهت
دارا اشهواص شهرکت یمعا ن

معها نرئیسامضاءتیصالح  
یعمهوماستیشرکتبوده درر

مرکز ثبتیفکرتی مالکیثبت
گردید.
تمحترم فرزنهدیموریمحمداگل

نهاداسم:یخوشحالمتشبثانفراد
تجارت تی) (یمهوریمحمهداگل

کابهلیافغانمرکزاصهلتیتابع
522222ابتهههداییهیسهههرما
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تأسهیسسهالیافغانپنجصدهزار
1421 یانفهرادیحقهوقشکل

تجارتتیفعال دارتیصالحیعمده
یعمهوماستیخودشدررامضاء
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

:میدرنگیسونایچیتجارتشرکت
 Zhou Wenxiang محتهرم

انفراد ن،مرکهزیچتیتابعیتاجر
ابتههداییهیکابل،سههرمایاصههل

سالیافغانپنجصدهزار522222
یشههکلحقههوق1421تأسههیس
خههدما تیههفعال،یانفههراد

خودشامضاءدارتی،صالحیتجارت
مرکهزیثبهتیعموماستیدرر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
اتفهاق:یتجارتشرکت مشهرق

سرمایمرکزاصل ابتهداییهیکابل،
،یافغهانیکمیلیون1222222

حقوق1421تأسیسسال ی،شکل
عمههده اردا تیههفعالتههد،یلم

ظاهراهللسی صادرا اقالممجاز،رئ

ر حاهللتیهمعا نفرزندهواجان،
امضاءدارتیفرزندعادلشاهصالح

اسهتیر معا نشرکتدرسیرئ
مرکزی مالکیتهایثبتیعموم

 گردید.فکریثبت
اساستصو )شرکتیشرکابیبه

مواددی تولیسرکساز،یساختمان
دارنده:(تدیلمدیتابشامیساختمان

هبه (D-25176) جوازنمبهر
ه( بهرمحمهدیمحترم)خاستیر

تیمعا ن خواههاناسری)محمد )
اکنهون:انهدگردیدهلیذرا یتغ

یگلاحمدغفوردی رثهمحترمشه
 محمد معها نیکمالاسریمحترم

(فیصد52بد نسهم سرپرست)
یاحمدغفوردگلیسهممرحومشه

(159/411بهاساس کالتخ )
مصهادفبهه1441/1/1مؤرخ

  کالتخه 1422/10/15)
رخؤ(مههه407/77شهههماره)

بهههههمطههههابق1/1/1441
ر15/10/1422) محکمهاستی(
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محترممحمدوواهدیم،تغوری ال
از ظیکمالاسری برکنهارفهیرا

غفور محباهلل فرزنهدی محترم
رابهاساسیگلاحمدغفوردیشه

اسهری کالتخ بهعو محمد
نمودهتابههصهفتتعیینیکمال

سرپرست شرکت فیصد52یمعا ن
یگلاحمدغفوردیسهممرحومشه

.دیرانما
شرکت:یشرکابیاساستصوبه

 لدتاجمحمدتاجرنیشرکتگلبد
بهاساسمکتهوبنمبهر:یانفراد

دارنده02/1/1421مؤرخ1244
 نمبر 00115جواز تشویصهیه 

تحههت9220151041نمبههر
گلبداستیر لغونیمحترم خواهان

شیخهوی(جوازتجارتشهی)تر پ
عمومیاستیکهدرر،اندهگردید

گردید.لغوثبتیثبت جوازده
ب ی درخواسهتبیتصهواساسه

حشههمتاهلل لههدعبههدالمنان
دارندهجهوازنمبهر:یتاجرانفراد

)لغو(شهیخواهانتر پ10151
شدهاند.شینهادخویجوازتجارت

یثبتمرکزیعموماستیکهدرر
 گردید.لغوثبت

شرکت: یشرکابیاساستصوبه
مکتوب مهؤرخ(101)نمبرقرار

قی ثعیشرکتسم01/1/1421
 11012دارندهجوازنمبرتدیلم

تشویصیه 9221290511نمبر
است:لیذرا یخواهانتغ گردیده
سم  لعیمحترم محمهدیاهلل لد

معا ن از شرکت استعفاءتیمعا ن
راشیسهمخوصدیف52 ازجمله

محترمامان لدهمراهخهانیباال
بهه نهامبرده کهه نموده  اگذار

بحصدیف52 جدثیسهم دیمعا ن
دررا یهتغنیکهاگردید.یینتع
مرکهزیثبهتیعمهوماستیر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
خواسهتبه محتهرمیاسهاسدر

قیفرزندمحمهدصهدریمحمدنذ
نمبهرنهاد قرارمکتهوبسیرئ
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استیر15/1/1421مؤرخ099
دارندهجواز:دهندگانمتوس هیمال

 10001نمبر نمبهرتشویصیه 
تغ9227012015 را یخواهان

محتههرم.گردیههدهاسههتلیههذ
قیفرزندمحمهدصهدریمحمدنذ

فیصهد122نهادازمجموعسیرئ
شیسهمخوفیصد52شیسهمخو
محمدخالدفرزندمحمهدیراباال
کهنهامبردهدهیبفر شرسانقیصد
جدثیبح گردیدهتعییندیمعا ن

هیسرما.است از 522222)نهاد
بهههیارافغههانزپنجصههدههه

1222222 یافغهان(ونیلیمیک
 همچنهانسهکتورافتهیشیافزا
ریتغیبهتجارتیازساختمانتیفعال

تشهبثاز اسهت اسهم نموده
شهرکتنیالستفیساختمان به
صور گرفتهزیننیفستالیتجارت

نههادازیاست شهکلحقهوق
نمهودهریهبهشراکتتغیانفراد

اسهتیدرررا یتغنیاست.کها

یهاتی مالکیثبتمرکزیعموم
گردید.ثبتیفکر
به شماره مکتوب 01211اساس

اسههتیر01/1/1421مههؤرخ
ملیعموم  اد یاداره هیهغهذا

افغانستانمحترمعبدالوالقفرزنهد
رئ یشرکتتجهارتسیعبدالواحد

نمبهرینوابابینا جهواز دارنده
اسهتیرنیهایعنوان154014
شرکتتیجوازفعالاریخواهانامت

یلهوازمطبهری ساهیاد دیتور
استیدررازیامتنیاگردیدهاست:

یهاتی مالکیمحترمثبتمرکز
گردید.ثبتیفکر

یتجارتشرکت :یوسهفزیاههدا
یک1222222)ابتداییهیسرما

افغهانمیلیون ی( تأسهیسسهال
تهدیلمیشکلحقوقیقمر1421

صادرا  اردا اقالممجازتیفعال
 ی لدزلمیوسفریرئیسادرئیس

 لهدیوسهفزیمیمعا نمحمدتم
ر در شهرکت اسهتیعبدالواسع
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مرکزی مالکیتهایثبتیعموم
گردید.فکریثبت

:ایر یدستعیصناشرکت سوزن
اصل ییابتهداهیکابلسرمایمرکز

سالیافغانونیملکی1222222
حقوق1421تأسیس تدیلمیشکل

محترمههرئیسیدستعیصناتیفعال
یضیبنتصفرمحمدفیزیعزایر 

معا نفیصد52یدارا به تیسهم
عز خهاطره بنهتیزیهمحترمه

فیصد52یدارایزیعبدالقد سعز
صالح تیسهم  رئیسامضاءدار

یعمهوماستیمعا نشرکتدرر
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

رحمتاهللیتاجرانفرادا یخصوص
حس محمد افغهان،تیتابعنی لد

اصل ،یمرکز کابهل سهالشهر
ییابتهداهیسهرما1421تأسیس

یافغههانپنجصههدهزار522222
شوصدارایکیلو ست:تیفعال ی،

ادارهخودش،امضاءتیصالح در

دهیبههثبهترسهیثبتمرکهز
.است

:حهانیمصهباحریتجارتشرکت
یک1222222)ابتداییهیسرما

افغهانمیلیون ی( تأسهیسسهال
تهدیلمیشکلحقوقیقمر1421

صادرا  اردا اقالممجازتیفعال
رئیس  عبدالر  فعبدالرب لد

عبهدالر  ف لدیمعا نعبدالبار
ثبهتیعمهوماستیشرکتدرر

ثبت فکری های  مالکیت مرکزی
گردید.
ی خهدما پهولیصرافشرکت

مرکزاصل متحد: کابهل،یکا  ن
یهک1222222ابتداییهیسرما

،1421تأسیسسال،یافغانمیلیون
عمهدهتیفعالتد،یلمیشکلحقوق
پول صرافیخدما  ،سههمداری 

یحاج اهللفرزند ،عبدالر  فنصر
فرزندمحمود یشردیمدارحمهس
ا رنگزهس یشر فرزندبیمدار

شر امضاءدارتیصالح یمحمد
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دررسیرئ شرکت اسهتی معا ن
مرکزی مالکیتهایثبتیعموم

 گردید.فکریثبت
ی درخواسهتبیاساستصهوبه

تجارتییشرکا عبدالستاریشرکت
نمبرسههتاردارنههدهنمبههرجههواز

D-50429 لیذرا یخواهانتغ
محترمعبدالستار لدگردیدهاست:

شرکتفو نمهودهسیگلدادرئ
استکهبهاساسحضر راثتخ 

یشرع مهؤرخ100/5014نمبر
محترمهه9/7/1441 به را سهم

میابهراهددلبررسولنبتمحمه
دارنههدهتههدکرهنمبههریهاشههم

 اگذار00951-1122-1199
دیرئسهجدثینمودهکهمحترمهبح

فوقدررا ی.کهتغگرددیمتعیین
 یثبهتمرکهزیعموماستیر

گردید.ثبتیفکریهاتیمالک
اساستصو  شرکتیشرکابیبه

 االص دارندهجوازنمبریساختمان
D-69593 مکتوبشهماره 

04/10/1422مؤرخ(4291)
مرکزخواهاندیعوااستیمکتوبر

کابهلبههتیاز الهیاحصاریتغ
درلیهذرا یقندهارنمودهکهتغ

 یثبهتمرکهزیعموماستیر
ثبههتیفکههریهههاتیههمالک

گردید.
یشرکابی تصوضهیاساسعربه

دارنده:تدیانصافلمصلیشرکتف
 نمبر نیهایعنوان11714جواز

شهدهلیذرا یخواهانتغاستیر
فه محترم که فرزندیمیعظمیاند.

 استعفاءتیمحمدآص ازمعا ن
رابهمحترمشیسهمخوفیصد52

برحاهلسیرئیمیعظمیمحمدکر
شرکت اگذارنمودهکهنامبردهبا

بحفیصد122 سیرئهثیهسهم
 تغماندیم حقهوقری. ازیشهکل

صهور زیهنیشراکتبهانفراد
استیدرررا یتغنیگرفتهاست.ا

ی مالکتهایثبتمرکزیعموم
گردید.ثبتیفکر
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بهاساسدرخواستمحترمخالهد 
یکودکستانبرئیس لدگلمحمد

نمبهر:مهر یب جهواز دارنهده
(1405 مکتهههوب)11121
هیههمال11421/1/05مههؤرخ

دهندگانکوچکخواهانلغوجواز
اسهت:شیخو درگردیده کهه .
 یثبهتمرکهزیعموماستیر

گردید.لغوثبتیفکریهاتیمالک
شرکت یشرکابیاساستصوبه

مؤرخ(1245شماره)مکتوبقرار
هیههمالاسههتیر02/1/1421

عهز اهلل کوچکنهاد دهندگان
یفرزندسلطانحسنتاجرانفهراد

 جهواز نمبهر  71271دارنده
تشویصیه 9210157105نمبر
است:لیذرا یخواهانتغ گردیده

نهادعز اهللریتغ اسمشرکتاز
بهیحسنتاجرانفرادنفرزندسلطا

اتصهالیشرکتتجارتدیاسمجد
نیارا ینمودهاست.کهتغریرناتغ

ثبهتیعمهوماستیشرکتدرر

ثبتیفکریهاتی مالکیمرکز
گردید.

شرکت یشرکابیاساستصوبه
مکتوب رخؤمه4211نمبرقرار

هیههمالاسههتیر01/10/1422
یدهندگانکوچکشرکتتجهارت

زاده جواز:هوشنگصالح دارنده
71152نمبر نمبهرتشویصیه 

تغ9214117117 را یخواهان
اهللحیاند:خواجهذبههگردیدلیذ

معا نیقیاهللصدعی لدخواجهسم
 استعفاءتیاسبقشرکتازمعا ن

خوصدیف02مجموع راشیسهم
محترمعبداهللهوشنگصالحیباال

برحالشرکتبفهر شسیزادهرئ
دهیرسان با نامبرده صدیف122که

درشهرکتسیرئهثیهسهمبح
شهرکتازیشکلحقوقماند،یباق

نمهودهریهتغیشراکتبهانفراد
اسهتی درررایتغنیاست.کها

مرکزی مالکیتهایثبتیعموم
گردید.فکریثبت
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شرکتاستوراج پر سسمعادن
ال ابتداییهیسرما:استونتیافغان

ی(افغهانیکمیلیون1222222)
یشکلحقهوق1421تأسیسسال

استوراج پر سهستیفعالتدیلم
  لهدرئهیسمعادن عبدالواحهد

شههاه لههددی سههدیعبدالرشهه
درمعها ننیالدقطب شهرکت

مرکهزیثبهتیعمهوماستیر
گردید. مالکیتهایفکریثبت

:یسعاد قهارصافیتجارتشرکت
سرمایمرکزاصل ابتهداییهیکابل،

،یافغهانیکمیلیون1222222
حقوق1421تأسیسسال ی،شکل
عمههده اردا تیههفعالتههد،یلم

سیرئه صادرا اقهالممجهاز،
عبدالقهار، فرزند تیمعا نسعاد 

صالح عبدالقهار فرزند تیصداقت
 معا نشهرکتسیرئامضاءدار
مرکهزیثبهتیعموماستیدرر

 مالکیههتهههایفکههریثبههت
گردید.

:یمیاسهتارصهمیتجارتشرکت
ابتهداییهیکابل،سرمایاصلمرکز

،یافغهانیکمیلیون1222222
حقوق،1421تأسیسسال یشکل
سیرئ،یعمدهتجارتتیفعالتد،یلم

عمهرفرزندمحمهدظیمحمدحف
فرزنهدمیمحمهدصهمتیمعا ن

امضهاءدارتیمحمدعمرصهالح
 معهها نشههرکتدرسیرئهه

مرکهزیثبهتیعمهوماستیر
 مالکیههتهههایفکههریثبههت

گردید.
 لهدشیهدر عطهااهللمحتهرم

)ساختیجنتگلمتشبثانفراد
،یتهیسهینرمافزار خدما ا

افغانتیتابع:اسانزان(یکیلو ست
اصل ییابتهداهیکابلسرمایمرکز
افغان522222 سالیپنجصدهزار
یشههکلحقههوق1421تأسههیس
یکی لو سهتیتهیسیخدما آ

صالح مجاز تیاقالم امضهاءدار
ثبهتعمهومیاستیرخودشدر
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ثبت فکری های  مالکیت مرکزی
ید.گرد

فرزنهدصهلینهاد:فا یخصوص 
انفراد متشبث اسهم:یمحمدنادر

مکتبخصوص ملینهاد: یاعتماد
اصلافغان،تیتابع کابهل،یمرکز

522222ابتهههداییهیسهههرما
تأسهیسسهالیافغانپنجصدهزار

،یانفهرادیشکلحقهوق1422
خهدما مشهورتتیفعال یعمده

امضههاءدارتیصههالح،یحقههوق
ثبهتیعمهوماستیرخودشدر

ثبت فکری های  مالکیت مرکزی
گردید.

زادهیقهارنیاسهیمحترممحمد
م متشهبثیعلرزایفرزند خهان
 ینهاد:)ساختماناسم :یانفراد

پر سسسا معهادنریاستوراج 
تیهتابع،(یخوسهتنیاسییحاج

هیکابهلسهرمایافغانمرکزاصل
پنجصههدهزار522222ابتههدایی

شهکل1421تأسیسسالیافغان

عمهدهتیهفعالیانفرادیحقوق
ری استوراجپر سسسایساختمان

خودشامضاءدارتیمعادنصالح
مرکهزیثبهتیعموماستیدرر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
نهادمحمهداحسهانا یخصوص

صهالحمیصالحفرزندمحمدحک
نهادخدما اسم:یمتشبثانفراد

تیهتابع،احسانصالحیکیلو ست
اصلافغان، هیکابل،سهرمایمرکز

پنجصههدهزار522222ابتههدایی
یافغان شهکل1421تأسیسسال
عمهدهتیهفعال،یانفرادیحقوق

لو ست دارتی،صهالحیکیخدما 
یعمهوماستیرخودشدرامضاء
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

فرزنهدزاهللیهنهادعزا یخصوص
اسهم:یمحمدمتشبثانفرادیاب

یاهللعمهربیحسهیتجارتنهاد
یافغهان،مرکزاصهلتیتابعپوپل،

522222ابتهداییهیکابل،سرما
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تأسهیسسهالیافغانپنجصدهزار
،یانفهرادیشکلحقهوق1421

)تجارتتیفعال تی(،صهالحیعمده
یعموماستیخودشدررامضاءدار

 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

محمدنینهادجاللالدا یخصوص
حاج حنیفرزند متشبث یمحمد

خهدما اسهم:یانفراد نههاد:
تیهه کارگو،تابعیکیلو سههت

هیکابل،سهرمایافغان،مرکزاصهل
پنجصههدهزار522222ابتههدایی

یافغان شهکل1421تأسیسسال
عمهدهتیهفعال،یانفرادیحقوق

دارتی کارگو(،صالحیکی)لو ست
دررامضاء یعمهوماستیخودش
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

ری استوراجسهایتجارتشرکت
معههادنتههند نرن:محتههرم

 Tan Dunrenتاجرنیتبعهچ
مرکهز،یینهایچتیتابع،یانفراد

ابتههداییهیکابل،سههرمایاصههل
سالیافغانپنجصدهزار522222
یشههکلحقههوق1421تأسههیس

 استوراجیتجارتتیفعال،یانفراد
تیمعادن،صالحریسا امضهاءدار

ثبهتیعمهوماستیخودشدرر
ثبت فکری های  مالکیت مرکزی

گردید.
اساستصو  شرکتیشرکابیبه

دارنهدهجهواز:ر ماندیشاهدنو
 مکتوبشهماره11091نمبر  

11/1/1190مؤرخ447071
اسهتیتحتردیز نعوااستیر

یمحمد لدغالمسورزایمحترمم
محمدخانسیمحترم تی معا ن

(جهوازشههیخواهانلغو)تر پ
اندکههدرگردیدهشیخویتجارت

یدههازثبت جوعمومیاستیر
گردید.لغوثبت

دارنهده:(بکیای)ساختمانتشبث
استیبر (D-27708) جوازنمبر

ط )احمد( عریمحترم ضههیقطعه
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یمجمععمهومبی سهقطعهتصو
آدرسریهشرکاءتشبثخواهانتغ

ابیعبدالوالق,آسریشرکتاز)تعم
یلیحهوبهکیعرب(به)شههرا

ریهعرب(تغابیآسوس ،یمحمد
ندرنمبهرآدرسآشدهاست.که

جدرهیصیتشو اگردیده نیهکهه
ثبهتعمهومیاستیدرررا یتغ

گردید.ثبتهی جوازد
یشرکابی تصوضهیاساسعربه

اجمهلیکیشرکتخدما لو ست
دارنههدهجههوازنمبههر:ینیحسهه

 D-52109اسهتیرنیایعنوان
کهه:شدهاندلیذرا یخواهانتغ

یفرزندحهاجوس یمحترممحمد
رسیرئنیحس اسهتیتشهبثاز

راشیسهمخوفیصد52 استعفاء
عبدالرحم محترم ابه "یرحمهان"ن

ن تهکیفرزند دارنده ذکرهمحمد
1422-1120-19951نمبههر

بح نامبرده که نموده ثیه اگذار
اگرددیمتعییندیجدسیرئ نیه.

ثبهتیعمهوماستیدرررا یتغ
ثبتیفکریهاتی مالکیمرکز

گردید.
شرکت یشرکابیاساستصوبه

به )مکتوبنظر (1151شهماره
هیمالاستیر01/1/1421رخؤم

)مکتهب نهاد : متوس  دهندگان
نمبهریخصوص دارنده خان( باچا
نمبهرتشویصیه 01250جواز

تغ9221141151 را یخواهان
است:لیذ ساحهگردیده آدرساز

هیناحیدهبور به دیدرسجدآسوم
ناح خان خوشحال ریتغ5هیساحه

تغ که درفهوقرا یآدرسنموده
 یثبهتمرکهزیعموماستیر

گردید.ثبتیفکریهاتیمالک
شهرکتیشرکابیبهاساستصو

:طارقبههایکی لو ستیساختمان
 قهرار05004دارندجوازنمبر

مههؤرخ1150مکتههوبنمبههر
هیههمالاسههتیر04/1/1421

را یهدهندگانمتوس خواهانتغ
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لیذ  لهداند:گردیده عبدالصمد
رمیعبدالرح  اسهتعفاءاستیاز
خوصدیف52مجموع راشیسهم

شهرکتعا نمحترمطارقمیباال
کههنهامبردهبهادهیبفر شرسان

تعیینسیرئثیسهمبحصدیف122
است: شهکلحقهوقگردیده ی،

ریتغیشرکتازشراکتبهانفراد
 دررایهتغنینمودهاست.کها

مرکهزیثبهتیعمهوماستیر
  مالکیههتهههایفکههریثبههت

گردید.
یشرکابی تصوضهیبهاساسعر
ریسادی بارچاالنیتیشرکتترانز

71245دارندهجوازنمبریجاللز
ریهخواههانتغاستیرنیایعنوان
 یتههیتشههبثازترانزتیههفعال

تجارتیبارچاالن است:یبه گردیده
 یتی اسمتشبثازشرکتترانز

یبهتجارتیاللزجسیرادیبارچاالن
صور گرفتههزینیجاللزریساد

اسهتیدرررا یهتغنیهاست.ا

یهاتی مالکیثبتمرکزیعموم
گردید.ثبتیفکر

حیتجارتشرکت :یدریهبهسود
سرمایمرکزاصل ابتهداییهیکابل،

،یافغهانیکمیلیون1222222
حقوق1421تأسیسسال ی،شکل
عمههده اردا تیههفعالتههد،یلم

سی صههادرا اقههالممجههاز،رئ
تیمعا نرافغانیمحمدجوادفرزندم

تیصالحرافغانیدادفرزندمنیحس
 معا نشرکتدرسیرئامضاءدار
مرکهزیثبهتیعمهوماستیر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
 خههدما ی)تجههارتشههرکت

بهدر(یکجکیکیلو ست :مسعود
1222222)ییابتههداهیسههرما

افغانیکمیلیون ی( تأسهیسسال
ی)تجهارتیاصهلتی،فعال1421

لو ستاقال خدما    مجاز (یکیم
شرکتمحترممالمحمدقاسمرئیس

حاج دارای لد ید ستمحمهد
محتهرمتیه٪بهمعا ن52سهم
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یف لدمحمدفار قدارا  عبدالر
صالح52مسه تی٪ امضهاءدار

اسهتی معا نشرکتدررئیس
 مالکیتهاییثبتمرکزیعموم

گردید.فکریثبت
رضافرزنهدجمعههتهاجرمحترم
یافغان،مرکزاصلتیتابع:یانفراد

سرما ، 522222ابتداییهیکابل
تأسهیسسهالیافغانپنجصدهزار

حقوق1421 ،یانفهرادیشکل
عمدهصهادرا   اردا تیفعال

امضهاءدارتیاقالممجاز،صالح
ثبهتعمهومیاستیخودشدرر

ثبت فکری های  مالکیت مرکزی
گردید.
دایلنهادا یخصوص بنهتسالم
انفراددیعبدالرش اسهم:یمتشبث

مشورت)نهاد یلیتحصهیخدما 
افغهان،مرکزتیتابع،(نپتونپالس

ابتههداییهیکابل،سههرمایاصههل
سالیافغانپنجصدهزار522222
یشههکلحقههوق1421تأسههیس

عمهدهخهدما تیفعال،یانفراد
دارتیصهالح،یلیتحصیمشورت
یعمهوماستیرخودشدرامضاء
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

یکیمصنوعا پالستیدیتولشرکت
ابتهداییهیسهرما:سادا درانځ
افغهانی(یکمیلیون1222222)

یشکلحقهوق1421تأسیسسال
خهدما یساختمانتیفعالتدیلم

دیدران لدسهځ]رئیسیکیلو ست
یجالههل زرجههان لههدحههاج

شهرکتدرمعها نمحمدعمهر
مرکهزیثبهتیعمهوماستیر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
دا یخصوص محمدنینهاد یگل

الد رحم :یمتشبثانفرادنیفرزند
خدما تنظاسم گلنیدیفینهاد:

یمرکزاصلافغان،تیتابع،یمحمد
522222ابتههداییهیکابل،سههرما
تأسهیسسهالیافغانپنجصدهزار

،یانفهرادیشکلحقهوق1421
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(یفهیعمده)خهدما تنظتیفعال
تیصالح درامضاءدار خهودش

مرکهزیثبهتیعمهوماستیر
گردید. مالکیتهایفکریثبت

یوسفزییکیخدما لو ستشرکت
هیکابلسرمایکوهنورد:مرکزاصل

میلیهون1222222ییابتدا یک
شهکل1421تأسیسسالیافغان
خهدما تیهفعالتهدیلمیحقوق
محتهرمکنشهکارئیسیکیلو ست

یفرزندمحمداسحقدارایوسفزی
محترمتیسهمبهمعا نفیصد52
کوهنورد لدنهورمحمهددیجا 

دارا سههمفیصد52یکوهنورد
 معا نرئیسامضاءدارتیصالح

ثبهتیعمهوماستیشرکتدرر
ثبت فکری های  مالکیت مرکزی

گردید.
ونهدیمیکیخدما لو ستشرکت
1222222)ابتداییهیسرما:پر ان

سههالی(افغههانیههکمیلیههون
حقوق1421تأسیس تدیلمیشکل

لو ستتیفعال رئهیسیکیخدما 
محمد لهدنهورمحمهد ریش
 لقیشف معها نعصمتاهللداهلل

ثبهتیعمهوماستیشرکتدرر
ثبت فکری های  مالکیت مرکزی

گردید.
شهرکتیشرکابیاساستصوبه

نشنل  کالتخه  کامنتانتر
 0441دارندهجوازنمبر:تدیلم

( شماره مه0011مکتوب رخؤ(
هیههمالاسههتیر15/10/1197
تغگاندهند لیهذرا یهخواهان

محمهددیمحترمسگردیدهاست:
بهالیهشاهتوسه  کی لدعل
 استعفاءاستیاشازرتیصالح

راشیخهوسهمصدیف52مجموع
سهیباال  لهددیمحترم  جهواد
دیهجدرئیسشاهیمحمدعلدیس

دررا یتغنی.کهارساندیبفر شم
مرکهزیثبهتیعمهوماستیر

  مالکیههتهههایفکههریثبههت
گردید.
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شهرکتیشرکابیاساستصوبه
:یاهللصافظیحفیکیخدما لو ست

 نمبهر جواز D-65473دارنده
ریهخواههانتغاستیرنیایعنوان
بههیکیشرکتازلو سهتتیفعال

اسمریتغیساختمان است  نموده
شههرکتازشههرکتخههدما 

بههیاهللصهافظیحفهیکیلو ست
ی سرکسهازیشرکتسهاختمان

صافیحف اهلل است.نمودهریتغیظ
یعمهوماستیدرررا یتغنیکها

یفکریهاتی مالکیثبتمرکز
گردید.ثبت

نههادبی تصهوضهیاساسعربه
افغهانبهاختریکیخدما لو ست

نمبهر:اکسپرس جهواز دارنهده
اسههتیرنیههایعنههوان45105
شدهاند.کههلیذرا یخواهانتغ

یناصهرداهللیمحترمهمرسلبنتز
رسیرئ از اسهتعفاءاسهتینهاد
رابههشیسهمخهوفیصد122 

فرزنهد نوران خالق محمد محترم

تهذریمحمدکب نمبهرکرهدارنده
سیرئ1422-1020-10150

نهاد اگذارنمودهاست.کهدیجد
ثبتیعموماستیدرررا یتغنیا

ثبتیفکریهاتی مالکیمرکز
 گردید.

نهادی درخواستبیتصواساسهب
کرایکیخدما لو ست یدهههی 

جهواز:قصبههینقل ی سا دارنده
 حهذف70101نمبر خواههان

فعال  ی سایدههیکراتیسکتور
شهدهانهد.شیدرجوازخوهینقل

همچناناسمتشهبثازخهدما 
 ی سهایدههی کرایکیلو ست

قصهبهبههاسهمخهدما هینقل
نمهودهمهیریغقصبهتیکیلو ست
ثبهتیعموماستیکه،درر.است
بهه مالکیتهایفکرییمرکز

.استدهیثبترس
مکبیاساستصوبه وبشمارهت 

استیر01/1/1421مؤرخ112
دهنهدگانبهزرتتشهبثهیمال
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)استوراج پر سسمعادنمهواد
:(یذاکهرنیالهدیمحیساختمان

( نمبهر جهواز (71511دارنده
کهه:شدهاندلیذرا یخواهانتغ
)مح عبدالکرنیالدیمحترم می لد
تشههبثازجملهههسیآغهها(رئهه

خوفیصد122 حفهظباشیسهم
بحفیصد51 جدثیسهم دیمعا ن
فیصد49ماندهی باقگرددیمتعیین

 ( Yang Sen ) سهمرابهمحترم
 دارنههدهپاسههپور نمبههر

(E99269062) اگهههذار  
دیجدسیرئثینمودهکهنامبردهبح

 شههکلریههتغ ،گههرددیمتعیههین
انفرادیحقوق شراکتنیاز زیبه

اسهت گرفته همچنهان،صور 
522222(تشههبثازهیسههرما

بهههیهههزارافغههانجصههدپن
(یافغهانونیلیمکی1222222

 اسههت.درافتهههیشیافههزا
مرکهزیثبهتعمهومیاستیر

گردید. مالکیتهایفکریثبت

(01294اساسمکتوبشماره)هب
مله01/1/1421مؤرخ یاداره

افغانستانیی موادغذاهیاد میتنظ
تحهتیځاځزمانیشرکتتجارت

 بههاستیر زمهان امجد محمد
نسهتیمعا ن یمحمهدمیمحمد

تیهخواهانحصهولجهوازفعال
لهوازمری ساهیاد دیشرکتتور

رابرعال هصادرا   اردا یطب
اندکههدرگردیدهزینزاقالممجا

مرکهزیثبهتیعمهوماستیر
گردید. مالکیتهایفکریثبت

یکیمصنوعا پالستیدیتولشرکت
ابتهداییهیسهرما:اعتمادبهاختر

ی(افغهانیکمیلیون1222222)
 شکلشمسی1421تأسیسسال
اقهالمیدیتولتیفعالتدیلمیحقوق
  لدیصفتاهللاحمدرئیسمجاز

هر سههمداران   اهلل کیهاحمد
یزاده لدغالمنبیاهللقاضتیعنا

نورالهاد  لدعبهدالجبارنیتری 
ثبهتیعمهوماستیرشرکتدر
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ثبت فکری های  مالکیت مرکزی
گردید.

تها ناصر محمد رجشاهداهللفرزند
یمرکزاصلافغان،تیتابع:یانفراد

522222ابتههداییهیکابل،سههرما
،یافغانپنجصدهزار تأسهیسسال

،یانفهرادیشکلحقهوق1422
خهدما مشهورتتیفعال یعمده

خهودامضاءدارتی،صالحیحقوق
مرکزیثبتیعموماستیرشدر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
امیهایکیخدما لو سهتشرکت

ابتههداییهیسههرما:ابههوبکر
ی(افغهانیکمیلیون1222222)

شهکلشمسی1421تأسیسسال
خدما اقالمتیفعالتدیلمیحقوق
نیخواجهاسهالمالهدرئیسمجاز
اسهٰمعیصمد خواجهه  لی لد

 لهدیصهمدنیخواجهبهرامالد
اسم درمعا نلیعاخواجه شرکت

مرکهزیثبهتیعمهوماستیر
گردید. مالکیتهایفکریثبت

فرزنهدیمحترمعبهداهللمحمهد
انفراد متشبث اسهم:یعبدالصمد

تجارت ( تیتابع(یهادلهیهینهاد
هیکابهلسهرمایافغانمرکزاصل

پنجصههدهزار522222ابتههدایی
،یافغان شکل1421تأسیسسال
عمهدهتیهفعالیانفرادیحقوق
خودشامضاءدارتیصالحیتجارت
مرکهزیثبهتیعموماستیدرر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
یانهر یشرکتسنریگندینما

کابلتی الیگندیگر پ:مرکزنما
 ییابتداهیسرما1421تأسیسسال

هشتمیلیون هفتصهد پنجهاه
شهکلیافغهان1752222هزار
عمدهتفعالیتدیشرکتلمیحقوق
 سرئههیبههرقیانههر دیههتول
 شههرکتدربههد نسهههم

 Abdul Karim Kabirتبعهه
یاشههواصداراکههایکشههورامر

لیه  کرئهیسامضاءتیصالح
یعمهوماستیدرر شرکتبوده
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مرکز ثبتیفکرتی مالکیثبت
گردید.
فرزندنهادا یخصوص اهلل نصر 

جانمتشبثانفراد نهاداسم:یآقا
یتاجاالاقصی سرکسازیساختمان

اصلافغان،تیتابع کابهل،یمرکز
522222ابتهههداییهیسهههرما

تأسهیسسهالیافغانپنجصدهزار
،یانفهرادیشکلحقهوق1421

 یعمههده)سههاختمانتیههفعال
تیصالح(،یسرکساز امضاءدار

ثبهتیعمهوماستیرخودشدر
ثبت فکری های  مالکیت مرکزی

گردید.
فهها یخصوص فرزنهدمینههاد

انفراد متشبث نشان اسم:یمحمد
تول پالسهتدینهاد: یکیمصنوعا 
مرکهزافغهان،تیتابعم،یعمرفه
ابتههداییهیکابل،سههرمایاصههل

سالیافغانپنجصدهزار522222
یشههکلحقههوق1421تأسههیس

عمهدهخهدما تیفعال،یانفراد

 دارتیصهالح،یحقوقیمشورت
دررامضاء یعمهوماستیخودش
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

لو ست ایآسهیکیشرکت)خدما 
ییابتههداهیسههرما:دادبههان(

ی(افغهانیکمیلیون1222222)
یاصلتی،فعال1421تأسیسسال

شرکترئیس (یکی)خدما لو ست
سلطان حمزه محمد  لهدیمحترم

٪به52سهمیمحمدهار ندارا
محترممحمدباعث لهدتیمعا ن

دارا هار ن یمحمد ٪52سههم
عا ن مرئیسامضاءدارتیصالح

ثبهتیعمهوماستیرشرکتدر
ثبتیمرکز فکری های  مالکیت

گردید.
یکی خدما لو ستیتجارتشرکت

ابتهداییهیسرما:سار انخوشحال
یافغهان(یکمیلیون1222222)

شهکلشمسی1421تأسیسسال
مجهازتیفعالتدیلمیحقوق اقالم
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 لدتوکل معها نداهللیعبرئیس
اسهتیاهلل لدتوکهلدرربینج

مرکزی مالکیتهایثبتیعموم
گردید.فکریثبت

مرکهزیتجارتشرکت : عوکاشه
ییابتههداهیکابههلسههرمایاصههل

میلیون1222222 یافغهانیک
 حقوق1421تأسیسسال یشکل

محترمرئیسیتجارتتیفعالتدیلم
محمهداهللتیعنایعبدالباق فرزند

معا نفیصد52یدارا به تیسهم
محترماحمدجهوادعهادل لهد

یدارار یههغوسهه یمحمههد
صهالحفیصد52 دارتیسههم

 معا نشهرکتدررئیسامضاء
مرکهزیثبهتیعمهوماستیر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
لو ستشرکت رمندیهیکیخدما 

هیکابهل،سهرمای:مرکزاصلمیکت
میلیهون1222222ابتدایی یک
،شکل1421تأسیسسال،یافغان
عمدهخدما تیفعالتد،یلمیحقوق

لیهکمیعلهسیرئه،یکیلو ست
تیههمعا نفرزنههدنثههاراحمههد،

صهالح هاشم محمد دارتیفر ه
 معها نشهرکتسیرئهامضاء
مرکهزیثبهتیعموماستیدرر

 گردید. مالکیتهایفکریثبت
محتهرمبی تصوضهیاساسعربه
جعفهربعهدازدیعالم لدسدیس

بهه0019/101ی رثهخ شرع
91194ی کالتخ شرعتیر 

بهح ازطرف رثه لیه کثیکه
درنظرگردیدهاست:تعیینیشرع

فرزنهدیمصهطفدیداردمحترمس
نمبهردیس تهذکره دارنده جعفر

کهههه1191-1222-11700
ن ثیهحبههباشدیمزیشامل رثه

ی ارس سههمفیصهد122کننده
جعفهر لهددیمرحومسهیمتوف
مکتهبسیرئمیابراهدیس نههاد

دارندهجوازنامهایآرینویخصوص
.دینمائتعیین D-38440 شماره

ثبتیعموماستیدرررا یتغنیا
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ثبتیفکریهاتی مالکیمرکز
گردید.

بیبهاساسدرخواسهت تصهو 
141/50نمبری کالتخ شرع

 حصر راثت17/4/1199مؤرخ
مههؤرخ19/145یخهه شههرع

ما یتعلتو یانست17/4/1199
 جوازنمبرپرموتکدارندهیعال

D-44521 مکتوبشهماره 
02/11/1422مؤرخ(1925)
محتهرمگاندهنهدهیهمالاستیر

نههادرئیسگلریگل لدشزیعز
 لدیگلبرکمی عظمودهفو ن

دیجدرئیسثیمنحیگلبرکزیعز
کننههدهیسهههم  ارسههد نبهه

گردیهدهتعیهینسهمفیصد122
عظاست:  لد میهار ن یرکبگل
کههنهامبردهیگلبرکزی لدعز

جدثیبح .گرددیمتعییندیمعا ن
یعمهوماستیدرررا یتغنیکها
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

گلزیمحترمعزیاساسدرخواستبه
نمبهر: قرارمکتوبرگلی لدش
4/10/1422مهههؤرخ0501

گهلریگل لهدشهزیمحترمعز
سهیلیتحتعنوانیمتشبثانفراد

دارنهده:افغانپرموتگیخصوص
  D-76115 جههوازنمبههر

تشویصیه 9221911710نمبر
:انهدگردیدهلیذرا یخواهانتغ
سیگلرئریگل لدشزیمحترمعز

نهادفو نمودهاستکهبهاساس
50/141نمبری کالتخ شرع

 حصههر17/4/1199مههؤرخ
ی ارثتخ شرع 19/145نمبر

محتههرم17/4/1199مههؤرخ
ثیگلمنحزی لدعزیبرهکمیعظ

بههد نسهههم دیههجدرئههیس
سههمصهدیف122کنندهی ارس

که.گردیدهاستتعیینی رثهمتوف
ثبتیمعمواستیدرررا یتغنیا

ثبت فکری های  مالکیت مرکزی
گردید.
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شرکت: یشرکابیاساستصوبه
مکتوب مهؤرخ1412نمبرقرار

اسهتیسهتمریس07/1/1421
کوچکشهرکتهیمال گان دهند

دارندهجهواز: یالتیالیتجارت
 42191نمبر نمبهرتشویصیه 

تغ9224511147 را یخواهان
لیذ  لدمیمحترمصم:اندگردیده

رئمیسل رسیشاه استیشرکتاز
مسهصدیف52 مجموعاستعفاء

محترمنثاراحمهدیراباالشیخو
کهدهیمحمدبفر شرسانری لدخ

بح شرکتدیجدسیرئثینامبرده
مصهطفگردید.تعیین محترم ی 
شهرکتازلیخمیابراه معها ن
تیمعا ن مجمهوعاز اسهتعفاء
صدیف52 صهدیف41شیخوسهم

محترمنثاراحمد لدیسهمراباال
 اگهذاردیهجدرئیسمحمدریخ

صدیف91نآنمودهاستکهسهم
سهمراصدیف0ماندهی باقشودیم

 لدنثاراحمد اگذارریبهمحترمنذ

تعییندیمعا نجدثیکهنامبردهبح
اگردید. ررا یتغنیکه استیدر
مرکزی مالکیتهایثبتیعموم

گردید.فکریثبت
اساستصو  شرکتیشرکابیبه

یرزیشههی بارچههاالنیتههیترانز
دارنهدهجهواز:آخندزادهکار ان

 مکتوبشهماره100172نمبر
00/1/1421مههؤرخ(1011)
خواههانگاندهنهدهیمالاستیر
است:لیذرا یتغ محترمگردیده
محمودرمعا ندی لدسرینصدیس

معا ن از  اسهتعفاءتیهشرکت
راشیخهوسهمصدیف52مجموع

یمحترمشاهملنگ لدعمرزیباال
ثیهکهنامبردهبحدهیبفر شرسان
اگرددیمتعییندیمعا نجد که نی.

ثبهتیعمهوماستیدرررا یتغ
ثبت فکری های  مالکیت مرکزی

گردید.
مهؤرخ(01251قرارمکتهوب)

یویهاجرائاستیر17/1/1421
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 محصوال هیاد میتنظیهملرادا
:حانیابوذرریشرکتتجارتیصح

( جهواز نمبر  75152دارنده )
(9211291192نمبر)هیصیتشو

حباستیتحتر  بیمحترم خان
وسهه یمحتههرممحمدتیههمعا ن

بههرعال ه اردا  ارمحمههدی
 خواههانجهازصادار اقهالمم

 سهامانآال هیاد دیتورجادیا
 کهههدر.انههدگردیههدهیطبهه

یثبهتمرکهزیعمهوماستیر
 ثبههتیفکههرهههایتیهه مالک

گردید.
:میمصهباحفههیتجهارتشرکت

سرمایمرکزاصل ابتهداییهیکابل،
،یافغهانیکمیلیون1222222

ی،شکلحقهوق1422تأسیسسال
سیرئ،یعمدهتجارتتیفعالتد،یلم

وسه ،یفرزندمحمدمیمحمدفه
میفرزندمحمدفهنیرالدیختیمعا ن
 معا نسیرئامضاءدارتیصالح

ثبهتیعمهوماستیرشرکتدر

ثبت فکری های  مالکیت مرکزی
گردید.

:(لیگداخیفضلغنیشرکت)تجارت
یک1222222)ییابتداهیسرما

افغانمیلیون 1421تأسیسسالی(
مجاز(اقالی)تجارتیاصلتیفعال م

 لدیشرکتمحترمفضلغنرئیس
٪بهه52سهمیفضلعثماندارا

فرتیمعا ن خهان لهددیمحترم
فیصهد52سههمیدارایعبدالغن
تیصالح  معا نرئیسامضاءدار

ثبهتیعمهوماستیرشرکتدر
ثبتیمرکز فکری های  مالکیت

گردید.
تکنالو شرکت اسواکا:یخدما 
هیکابههل،سههرمایاصههلمرکههز
یکمیلیهون 1522222ابتدایی

تأسیسسال،یافغانهزارپنجصد 
تیفعالتد،یلمیشکلحقوق1421

محمدریشسیرئ،یخدما تکنالو 
تیههمعا نفرزنههدآغههامحمههد،

تیگلصالحیاهللفرزندآغابینج
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شرکتدر معا نسیرئامضاءدار
مرکهزیثبهتیعمهوماستیر

 گردید. مالکیتهایفکریثبت
پالستدیتولشرکت یکیمصنوعا 

 کابهلیسعاد :مرکزاصلادیبن
یهک1222222ابتداییهیسرما

تأسهیسسهال،یافغهانمیلیون
تیفعالتد،یلمی،شکلحقوق1421

تول یکیمصنوعا پالسهتدیعمده
خههانفرزنههدبیههمجسیرئهه

خهانریزبتیهمعا نمحمداعظم،
دارتیفرزندمحمداعظمصهالح

 معها نشهرکتسیرئهامضاء
مرکهزیثبهتیعموماستیدرر

 گردید. مالکیتهایفکریثبت
بند پر سسشرکت موادیبسته

کابهلیریه خدما انجنییغذا
تی:مرکز الیوخوینگیچونگچ

 سال هیسهرما1421تأسیسکابل
میلیهون1222222ییابتدا یک
تهدیشرکتلمیشکلحقوقیافغان
بندتفعالی بسته پر سس, یعمده

 یریه خهدما انجنییموادغذا
تبعهه Tang Jiahua محتهرم
  محترمشرکترئیسنیکشورچ

Wang Quan نیتبعهکشورچ
معهها نشههرکتکهههاشههواص

 معا نرئیسامضاءدارتیصالح
یعمهوماستیشرکتبوده درر

مرکز ثبتیفکرتی مالکیثبت
گردید.
نصراهللیکیخدما لو ستشرکت

سهرمایمرکزاصل:ینور هیکابل،
میلیهون1222222ابتدایی یک
شکل ،1421تأسیسسال،یافغان
عمهدهتیهفعالتهد،یلمیحقوق
اهللفرزنهدعیسمسیرئ،یکیلو ست

فتیمعا ننصراهلل، فرزندصلیشاه
سیرئامضاءدارتیاماناهللصالح

یعمهوماستی معا نشرکتدرر
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

تجهارتنهادا یخصوص یشرکت
نهاد:شهرکتاسم:دیهار کر ت
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کر تیتجارت تیهتابع،دیههار 
اصلافغان، هیکابل،سهرمایمرکز

پنجصههدهزار522222ابتههدایی
شهکل1421تأسیسسالیافغان
عمهدهتیهفعال،یانفرادیحقوق

تیصالح،یحقوقیخدما مشورت
یعموماستیخودشدررامضاءدار

 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
ردید.گثبت

یغرنالفتیتاجرانفرادا یخصوص
افغانمرکزتیتابع:اری یحنفرزند
تأسهیسشهرکابل،سهالیاصل

522222ییابتداهیسرما1421
،یتجارتتی،فعالیافغانپنجصدهزار
امضهاءتیصهالحیشوصدارا

خودش، عمومیدر ثبهتریاست
بهه مالکیتهایفکرییمرکز

.استدهیثبترس
دره:ارگلییتجارتشرکت مومند

سرمایمرکزاصل ابتهداییهیکابل،
،یافغهانیکمیلیون1222222

حقوق1421تأسیسسال ی،شکل

عمههده اردا تیههفعالتههد،یلم
گلاریسیرئ صادرا اقالممجاز،

گلیمستتیمعا نفرزندجنتگل،
دارتیحمدگلصهالحرایفرزندم
 معا نشهرکتدرسیرئامضاء

مرکهزیثبهتیعمهوماستیر
 گردید. مالکیتهایفکریثبت

یکیشهههرکت)خدما لو سهههت
ییابتهداهیسرما:(یدینعمتاهللس

ی(افغهانیکمیلیون1222222)
یاصلتی،فعال1421تأسیسسال

محترمرئیس(یکی)لو ست شرکت
محمدی لدحاجیدینعمتاهللس

تی٪بهمعا ن72سهمیخاندارا
حم حاجدیمحترم  لد محمدیاهلل
تی٪صهالح12سهمیخاندارا

شهرکتمعا ن رئیسامضاءدار
یثبهتمرکهزیعموماستیردر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
:یدیهحمبیهگلیتجارتشرکت

سرمایمرکزاصل ابتهداییهیکابل،
،یافغهانیکمیلیون1222222
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حقوق1421تأسیسسال ی،شکل
عمههده اردا تیههفعالتههد،یلم

سیرئه صادرا اقهالممجهاز،
عظ فرزند اهلل تیمعا ناهلل،میر ح

اهللمیاهللفرزنههدعظههمیفههه
 معا نسیرئامضاءدارتیصالح

ثبهتیعمهوماستیشرکتدرر
ثبت فکری های  مالکیت مرکزی

 گردید.
یتهههاجرانفرادا یخصوصههه
: لدغالمرسهولاریمحمدجعفرع

شههریمرکزاصهل،افغانتیتابع
، کابل هیسرما1421تأسیسسال

یافغانپنجصدهزار522222ییابتدا
لو ستتیفعال شوص،یکیخدما 
درخودش،امضاءتیصالحیدارا

ریاست  یثبهتمرکهزعمومی
ثبترسمالکیتهایفکری دهیبه

.است
تهالشیکیخدما لو ستشرکت

اصلیریبش مرکز هیکابلسرمای:
میلیهون1222222ییابتدا یک

شهکل1421تأسیسسالیافغان
خهدما تیهفعالتهدیلمیحقوق
اهللرئیسیکیلو ست ر ح محتهرم

ربهان غهالم یدارایتالشفرزند
محترمتیسهمبهمعا نفیصد52

 لدمحمداکرمشادابیرستمانور
تیصهالحسهمفیصد52یدارا
 معا نشهرکترئیسامضاءدار
مرکهزیثبهتیعموماستیدرر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
ی خهدما پهولیصرافشرکت
بهه:یازی برادراننونسیمحمد

مهؤرخ049نمبهراساسمکتوب
:یبانههکمرکههز10/1/1421

سرمایمرکزاصل ابتهداییهیکابل،
،یافغهانیکمیلیون1222222

حقوق1421تأسیسسال ی،شکل
یعمدهخدما پهولتیفعالتد،یلم

فرزندونسیمحمدسیرئ،ی صراف
اهللی لهتیهسردارمحمد،معا ن

دارتیمحمدصهالحردارفرزندس
 معها نشهرکتسیرئهامضاء
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مرکهزیثبهتیعموماستیدرر
 گردید. مالکیتهایفکریثبت

 لدملیمحترمایاساسدرخواستبه
: قراریاحمدجانمتشبثانفراد

رخؤمهه901نمبههرمکتههوب
ا17/1/1421  لهدملیمحترم

دارنده:یاحمدجانمتشبثانفراد
  D-70457 جههوازنمبههر

تشویصیه 9221910749نمبر
:انهدگردیدهلیذرا یخواهانتغ
ا سی لداحمدخانرئهملیمحترم

ر از استعفاءاستینهاد مجموع 
یرابهاالشیسهمخوصدیف122

محترمنصر اهلل لهدامهاناهلل
ثیهکهنامبردهبحدهیبفر شرسان

گردید.تعیینشرکتدیجدسیرئ
یعمهوماستیدرررا یتغنیکها
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

شرکت یشرکابیبهاساستصو
به )مکتوبنظر (1517شهماره
هیمالاستیر01/1/1421مؤرخ

ی)تجارتدهندگانکوچک:شرکت
کتواز( جواز، دان نمبهردارنده

نمبههرتشویصههیه 57095
تغ9227191105 را یخواهان

است:لیذ سهکتورادیازگردیده
معهادنریاسهتوراجسهاتیفعال

یارتتجهتیهبرعال هسکتورفعال
ی اسمشرکتتجارتگردیدهاست:

بهشرکتتجهارتټ دانک  یواز
وازټهمعادن دانکریاستوراجسا

همچنهان.صور گرفتهاستزین
ازهیسرما کی1222222تشبث

د 0222222بههیافغانونیلیم
استکهافتهیشیافزایافغانونیلیم
ثبتیعموماستیدررفوقرا یتغ

ثبتیفکریهاتی مالکیمرکز
گردید.

شرکت یشرکابیاساستصوبه
به )کتوبمنظر (1511شهماره
هیمالاستیر09/1/1421مؤرخ

)شرکت شرکت متوس  دهندگان
مهلیایمهوادبهداشهتیدیهتول



 جريده يرسم
 

100
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 02/12/1441  

دارنهدهنمبهرجهواز:درخشان(
نمبههرتشویصههیه 01711

تغ9221044417 را یخواهان
است:لیذ شرکتتیفعالگردیده

دموا دکاغذیکاغذبهتولدیازتول
ندهیشو تغگردیده درفوقرا یکه
 یثبهتمرکهزیعموماستیر

ثبههتیفکههریهههاتیههمالک
گردید.
شرکت یشرکابیاساستصوبه

به )مکتهوبنظر (709شهماره
هیمالاستیر15/1/1421مؤرخ

دهندگانمتوس :شرکت)خدما 
(دیشهاهسیقی تجارتیکیلو ست

 جهواز نمبهر  04000دارنده
تشویصیه 9229400172نمبر
است:لیذرا یخواهانتغ گردیده

فعال سکتور خهدما تیهحذف
است:یکیلو ست اسهگردیده م 

 یکیتشبثازخهدما لو سهت
تجارتدشاهسیقیتجارت سیقیبه

صور گرفتهاستکههزیشاهدن

ثبتیعموماستیدررلیذرا یتغ
ثبتیفکریهاتی مالکیمرکز

گردید.
ی درخواسهتبیاساستصهوبه

:نهادسیاهللر شنرئلیمحترمخل
 نمبهر جواز  749772دارنده

مههؤرخ1207نمبههرمکتههوب
هیههمالاسههتیر01/1/1421

را یهدهندگانکوچکخواهانتغ
اهلللیمحترمخلگردیدهاست:لیذ
فیصهد122نهادازمجموعسیرئ

شیسهمخوفیصد52شیسهمخو
 لهدیرسولدیمحمدجا یراباال

دهیبفر شرسهانیعقوبیمحمدفدا
تعییندیمعا نجدثیکهنامبردهبح
نهادی شکلحقوقگردیدهاست:

نمهودهریبهشراکتتغیازانفراد
اسهتیدرررا یتغنیاست.کها

یهاتی مالکیثبتمرکزیعموم
گردید.ثبتیفکر

یتهههاجرانفرادا یخصوصههه
:نیفرزندشاهزرلعلمحمدسبا  ن
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شههریمرکزاصهل،افغانتیتابع
هیسهرما1422تأسیسکابل،سال

پنجصهدهزار522222ییابتدا
شهوص،یدیهتولتیفعالیافغان
درخودش،امضاءتیصالحیدارا

 یثبهتمرکهزریاستعمومی
ثبترسمالکیتهایفکری دهیبه

.است
محترمعبداهللیاساسدرخواستبه

هوشههنگصههالحزادهفرزنههد
 :یعطامحمدخانمتشبثانفراد

مکتوب مؤرخ71152نمبرقرار
هیههمالاسههتیر01/1/1421

عبهداهلل محترم کوچک دهندگان
محمد ازجملهههوشنگ لدعطا

خوصدیف122 بهاحفظشیسهم
ماندیباقرئیسثیسهمبحصدیف12
بههمحتهرماسهمرصدیف02 
بفهر شریاحمد لدبشهلیسون
بحدهیرسان نامبرده معها نثیکه
نههادازی شهکلحقهوقدیجد

نمهودهریهبهشراکتتغیانفراد

اسهتیدرررا یتغنیاست.کها
یهاتی مالکیثبتمرکزیعموم
گردید.ثبتیفکر

یمیرحمینهادمحمدنعا یخصوص
:یفرزندمحمدجمعهمتشبثانفراد

یکینههاد:خهدما لو سهتاسم
یافغان،مرکزاصلتیتابع،ذ الجناح

522222ابتهداییهیسرماکابل،
تأسهیسسهالیافغانپنجصدهزار

،یانفهرادیشکلحقهوق1421
،یکیعمدهخدما لو سهتتیفعال

تیصالح دردخهوامضاءدار ش
مرکهزیثبهتیعمهوماستیر

 مالکیههتهههایفکههریثبههت
گردید.
زیسهوداگروس یدیسعدالحافظ

اصل مرکز سرمایشرکت: هیکابل
میلیهون1222222ییابتدا یک
شهکل1421تأسیسسالیافغان
رئیسیتجارتتیفعالتدیلمیحقوق

 لدنیلوددیسعمیمحترممحمدنس
فیصد12یدارانیلودنیگالبالد
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محتههرمتیههسهههمبهههمعا ن
  لهدنیلهودمینسوس یمحمد

فیصد02یندارایلودمیمحمدنس
صالح تیسهم  رئیسامضاءدار

یعمهوماستیمعا نشرکتدرر
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

یمعلوماتیخدما تکنالو شرکت
کابهل،یمرکزاصهل:کابلزرمت

یهک1222222ابتداییهیسرما
1421تأسیسسال،یافغانمیلیون

عمهدهتیفعالتد،یلمیشکلحقوق
سی،رئیمعلوماتیخدما تکنالو 

یفضلالرحمنفرزندمحمهدغنه
فرزندفضلالرحمنداهللیعبتیمعا ن
 معا نسیرئامضاءدارتیصالح

ثبهتیعمهوماستیرشرکتدر
ثبت فکری های  مالکیت مرکزی

گردید.
یاری خدما آبیشرکت)ساختمان

ییابتهداهیسهرما:سهن(یدیست
یههکمیلیههون 1522222)

افغانپنجصدهزار ی( تأسهیسسال
 ی)ساختمانیاصلتی،فعال1421

شهرکترئهیس(یاریخدما آب
 لدزربتلیمحترممجاهدرحمانخ

تی٪بهمعا ن52سهمیخاندارا
ی لدمحمدنهادرداراریمحترمزب

امضهاءدارتی٪صالح52سهم
اسهتیر معا نشرکتدررئیس
 مالکیتهاییثبتمرکزیعموم

گردید.فکریثبت
:بازارکابلیاطی خیتجارتشرکت
یک1222222)ابتداییهیسرما

افغانمیلیون 1421تأسیسسالی(
حقوق اقهالمتیفعالتدیلمیشکل

 سادا  لدنیریقندشرئیسمجاز
 لدیرحمانقی معا نشقارافغانیم
ررمحمدیپ ثبهتیعموماستیدر

ثبت فکری های  مالکیت مرکزی
گردید.
اهللبینجیتاجرانفرادا یخصوص

مرکهز،افغانتیتابع: لدخانآقا
شهههرکابههل،سههالیاصههل
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ییابتهداهیسهرما1421تأسیس
تیفعالیافغانپنجصدهزار522222

تیصهالحیشوصدارا،یفیتنظ
ریاستعمومیدرخودش،امضاء

 مالکیتهایفکرییثبتمرکز
.استدهیبهثبترس

شهرکتیشرکابیاساستصوبه
لو ستیتجارت :تدیلمالمدینهیکی 

 15754دارنههدهجههوازنمبر
 شهماره مهؤرخ0712مکتوب

تغ09/10/1197 را یهخواهان
عبدالر  فاند:محترمگردیدهلیذ

شهرکتتیازمعا نی لداحمدز
استعفاء شیسهمخوفیصد12 
اهللمی لدرحیازیاهللنظیرابهحف

رساندیمشبفر دیمعا نجدیازین
یعمهوماستیفوقدرررا یکهتغ
 فکریثبت های  مالکیت مرکزی
گردید.ثبت

شهرکتیشرکابیاساستصوبه
کابلآدیتول صداقت دارنهده:رد

 مکتوب D-60504 جوازنمبر

مهههؤرخ(7407شهههماره)
هیههمالاسههتیر05/0/1197
تغگاندهند لیهذرا یهخواهان

 لهدونیمحترمهماگردیدهاست:
احمد شهرکتازرئهیسخواجه

مجمههوع اسههتعفاءاسههتیر
باالشیخوصدیف52 محتهرمیرا

عبدلیعبدالجم رئهیسلیالجل لد
نیه.کههاگهرددیمتعییندیجد
ثبهتیعمهوماستیدرررا یتغ

ثبت فکری های  مالکیت مرکزی
گردید.

ب ی درخواسهتبیتصهواساسه
فرزندعبهدالغفوریآقارسولدیح 

انفراد نمبهر:یتاجر جواز دارنده
)لغو(شهیخواهانتر پ15952

شدهاندکههدرشیجوازنهادخو
مرکهزیثبهتیعمهوماستیر

 مالکیههتهههایفکههریثبههت
 گردید.

خواسهتبه محتهرمیاسهاسدر
گلمتشهبثازیمحمدانورفرزندن
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نهاد قرارمکتوبسیرئ:یانفراد
مههههؤرخ1027شههههماره

هیههمالاسههتیر12/1/1421
جوازنمبر دهندگانمتوس دارنده

نمبههرتشویصههیه 51014
تغ9220100057 را یخواهان

است:لیذ محمهدگردیده محترم
ن فرزند ازسیگلرئازیانور نههاد

شیسهمخهوفیصد122وعمجم
خوفیصد52 بهاالشیسهم یرا

محمهههدفهههرد سفرزنهههد
کههدهیمحمدانوربفر شرسهان

بح جدثینامبرده تعیهیندیمعا ن
نهادی شکلحقوق.گردیدهاست

نمهودهریبهشراکتتغیازانفراد
را یههتغنیههاسههت.کههها

 یثبتمرکهزیعموماستیدرر
گردید.ثبتیفکریهاتیمالک
شرکت: یشرکابیاساستصوبه

مکتوب مؤرخ(1504)نمبرقرار
هیههمالاسههتیر09/1/1421

 متوس  پر سسدهندگان شرکت

چهپسبالهلدیسنگمرمر تول
احسانافغاندارندهجهوازنمبهر

نمبههرتشویصههیه 07111
تغ9212401191 را یخواهان

محتههرمگردیههدهاسههت:لیههذ
احساناهلل لهدجنهتگهلاز

صدیف52 جملهاستعفاءتیمعا ن
باالشیخو خانوس یمحترمیرا

کههدهی لدبازمحمدبفر شرسان
بح جدثینامبرده تعیهیندیمعا ن

اگردید که ررا یتغنی. استیدر
مرکزی مالکیتهایثبتیعموم

گردید.فکریثبت
نهادی درخواستبیتصواساسهب

یراتهیپر سسسنگتعمیانفراد
دارندهجهوازنمبهر:بیهاللشع
70779 نهادتغیرخواهان ادرس

ا لبال انیازساحهمکر شیخو
چهاریبه لسوال10پارتمانآ14
کههدر.کابلنمودهاستابیآس
مرکهزیثبهتیعمهوماستیر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
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شهوکتینهادانفرادا یخصوص
متشهبثیخراسانیعل قربان  لد

یسینهاد)خدما ااسم:یانفراد
افغهان،تیهتابع،(تیکاخالیت

اصل ابتهداییهیکابل،سرمایمرکز
سالیافغانپنجصدهزار522222
یشههکلحقههوق1422تأسههیس

یتهیسهیاتیهفعال،یانفراد
تیصالح درامضاءدار خهودش

مرکهزیثبهتیعمهوماستیر
  مالکیههتهههایفکههریثبههت

گردید.
منصهوریشرکت)تجارت مسهعود

ییابتههداهیسههرما:(زداهیصههوف
ی(افغهانیکمیلیون1222222)

یاصلتی،فعال1421تأسیسسال
شرکترئیسممجاز(اقالی)تجارت

عبهدالرزاق  لد عبدالناصر محترم
تیه٪بههمعا ن52سهمیدارا

یمحترممحمود لدعبدالرزاقدارا
امضهاءدارتی٪صالح52سهم
اسهتیر معا نشرکتدررئیس

 یثبهههتمرکهههزیعمههوم
گردید.مالکیتهایفکریثبت

کهاکریصهافیتجهارتشرکت
ابتههداییهیسههرما:یکوهههدامن

ی(افغهانیکمیلیون1222222)
 حقوق1421تأسیسسال یشکل

رئهیساقالممجهازتیفعالتدیلم
 لدمحمدعالم یمحمدظاهرصاف

رگلیمعا ننصر اهللکاکر لدم
مرکهزیثبهتیعموماستیدرر

  مالکیههتهههایفکههریثبههت
گردید.

عبدالحم میفرزندعبدالرحدیمحترم
انفهراد نههاد:اسهم:یمتشبث

نصهر ( عمهر معدن )استوراج
اصل،افغانتیتابع کابهلیمرکز

522222،ابتههداییهیسههرما
تأسهیسسهالیافغانپنجصدهزار

1421 یانفهرادیحقهوقشکل
پر سهستیفعال استوراج عمده
امضهاءدارتیمعادنصالحریسا

ثبهتیعمهوماستیخودشدرر
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ثبت فکری های  مالکیت مرکزی
گردید.
حسهنزادهدالینهادما یخصوص

متشبثانفراد نوراهلل اسم:یفرزند
الدیبرقمهیرینهاد:خدما انجن

یافغان،مرکزاصلتیحسنزاده،تابع
522222ابتههداییهیکابل،سههرما
تأسهیسسهالیافغانپنجصدهزار

،یانفهرادیشکلحقهوق1421
یرینهعمده)خهدما انجتیفعال

تیبرق(،صالح خودشامضاءدار
مرکهزیثبهتیعموماستیدرر

گردید. مالکیتهایفکریثبت
:افغانفارسسادا یتجارتشرکت
یک1222222)ابتداییهیسرما

افغانمیلیون 1421تأسیسسالی(
حقوق اقهالمتیفعالتدیلمیشکل

 لدیاحمدعمرلیجلرئیسمجاز
فتحالرحمه معا ن   ناعبدالجبار

سورکیرحمان ری لد اسهتیدر
مرکزی مالکیتهایثبتیعموم

گردید.فکریثبت

فرزنهدرزادیاحمدشهریمنمحترم
 :یمتشبثانفرادرزادینورمحمدش

خدما لو سهتاسم ( : یکینهاد
ش مرکهزتیتابع(رزادی من افغان
ابتههداییهیکابههلسههرمایاصههل

سالیافغانپنجصدهزار522222
یحقههوقشههکل1421تأسههیس

خهدما تیفعالیانفراد عمهده
امضهاءدارتیصهالحیکیلو ست

ثبهتیعمهوماستیخودشدرر
ثبت فکری های  مالکیت مرکزی

گردید.
یتهههاجرانفرادا یخصوصههه
:نی لدمحمدزرینیاممحمدمقدس

شههریمرکزاصهل،افغانتیتابع
هیسهرما1421تأسیسکابل،سال

پنجصههدهزار522222ییابتههدا
شهوص،یتجهارتتیفعال،یافغان
درخودش،امضاءتیصالحیدارا

ریاست مرکهزعمهومی یثبهت
دهیبهثبترس مالکیتهایفکری

.است
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ساختمانشرکت مواد  یالبراتوار
ییابتداهیسرماعابد دان:یموادنفت

ی(افغهانیکمیلیون1222222)
یاصلتی،فعال1421تأسیسسال

موادساختمان  مهوادی)البراتوار
سیر یشرکتمحترممرئیس(ینفت

٪51سهمی لدمحمدانوردارا
معا ن ختیبه  لهدبهریمحتهرم

٪49سهههمیعبههدالوالقدارا
 معا نرئیسامضاءدارتیصالح

ثبهتیعمهوماستیرشرکتدر
ثبتیمرکز فکری های  مالکیت

گردید.
بیحسهظیحفهیتجارتشرکت
اصلیرحمان مرکز سرمای: هیکابل
میلیهون1222222ییابتدا یک
شهکل1421تأسیسسالیافغان
یتجهارتتیهفعال،تدیلمیحقوق

ی سهاختمانیکیخدما لو سهت
عبدالقدرئیس پوپلفرزندریمحترم

فیصهد52یپوپلدارامیعبدالحل
ریمحترمعبدالبصتیبهمعا ن سهم

عبد  لد دارامیالحلپوپل یپوپهل
دارتیسههمصهالحفیصد52

 معا نشهرکتدررئیسامضاء
مرکهزیثبهتیعمهوماستیر

 مالکیههتهههایفکههریثبههت
گردید.

یتهههاجرانفرادا یخصوصههه
: لدمهوالگهللیزاخعز گل

شههریمرکزاصهل،افغانتیتابع
هیسهرما1421تأسیسسالکابل،
یافغانپنجصدهزار522222ییابتدا
شوص،یکیخدما لو ستتیفعال
درخودش،امضاءتیصالحیدارا

 یثبهتمرکهزعمومیریاست
ثبترسمالکیتهایفکری دهیبه

.است
یتهههاجرانفرادا یخصوصههه

:نی لدکاملالدزاهدنیالدا یر
شههریمرکزاصهل،افغانتیتابع

، کابل هیسرما1421تأسیسسال
پنجصههدهزار522222ییابتههدا
شوصه،ی تربمیتعلتیفعالیافغان
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درخودش،امضاءتیصالحیدارا
 یثبهتمرکهزریاستعمومی

ثبترسمالکیتهایفکری دهیبه
.است

بنتمحمدطاهرداریمحترمنجالب
نههاد:اسهم:یمتشبثانفهراد

افغهانتیتابع(داریبریزبی)تجارت
اصل ابتهداییهیکابلسرمایمرکز
سالیافغانپنجصدهزار522222
یحقههوقشههکل1421تأسههیس

تجهارتتیفعالیانفراد یعمهده
تیصالح درامضاءدار خهودش

مرکهزیثبهتیعمهوماستیر
 مالکیههتهههایفکههریثبههت

گردید.
ریپر سسسهاشرکت)استوراج 

ییابتداهیسرما:(ییایاحنیمعادننگ
افغانیکمیلیون1222222) ی(

یاصلتی،فعال1421تأسیسسال
پر سسسا   معادن(ری)استوراج

شرکتمحترممبهارز لهدرئیس
٪بهه52سههمیاهللدارایصف

 لهدتیمعا ن اهلل احمهد محترم
٪52سهههمیعصههمتاهللدارا

 معا نرئیسامضاءدارتیصالح
ثبهتیعمهوماستیرشرکتدر

ثبتیمرکز فکری های  مالکیت
گردید.

یتهههاجرانفرادا یخصوصههه
 لهدعبدالصهمدیعبداهللمحمد
افغهان،تیهتابع:یمتشبثانفراد

تأسیسسالشهرکابل،یمرکزاصل
522222ییابتداهیسرما1421

دیهتورتیفعالیافغانپنجصدهزار
تیصالحیشوصدارا،ینفتمواد

خودش،امضاء عمومیدر ریاست
 مالکیتهایفکرییثبتمرکز
ت.اسدهیبهثبترس

ئتیهبیبهاساستصو:ا یخصوص
نمبرجواز:تدیلمتونښبوتپرهیمد

بوتنکهیبرایمبن01151 محترم
حاج  لد خان محمدحسنیمحمد

شرکتنسبتمشکال سیخانرئ
گردیدهجوازمذکورلغوهیاقتصاد
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موضوع.است عمومیدر ریاست
 مالکیتهایفکرییثبتمرکز
.استدهیبهثبترس

شرکت:عطاءاهللافغانا یخصوص
:تدیلم یاصهلمرکزافغان،تابعیت

 سهال 1422تأسهیسکندهار،
یهک1222222ییابتداهیسرما

یعمدهتجارتتیفعال،یافغانمیلیون
اهلل)نان احمد عبداهللیمحترم  لد )

 با )خان ف52سهم ثیهبحصدی(
شرکت محترمعطهاءاهللسیرئ

صدی(ف52 لدعبدالصمدباسهم)
یمعا نشرکت شوصداراثیبح

دررئیسامضاءتیصالح شرکت
ثبتمرکز  مالکیتههاییاداره

. استدهیبهثبترسفکری
یر زرهیمدئتیهبیبهاساستصو

ی بهرادرانسهاختمانیوبیخانا
نمبهر:شرکت جوازنامهه دارنده

D-28832 معا نشرکتمحترم
نیالدی لدغالممحیوبیایعبدالنب

رابهمعا نشیسهمخوصدیف52

اسهتعفاءسپرده خواههاندیجد
اسهاسمحتهرمنیکهبهاگردیده

نخای لدر زیوبیخوشحالخانا
ثیسهمبحصدیف52باحفظیوبیا

جد دیمعا ن گردیدهتعیینشرکت
بهرعال هتیفعال .است جهواز

لویتجارتیساختمان ،یکیسهت ،
نما اضهافه  دیهاستوراجمعدن

هیشههرکتمههذکوربهههسههرما
4222222 میلیون یافغهانچهار

ثبهت.دیهنمایمتیفعال اداره در
مرکزی مالکیتهایفکریبهه

ثبترسیدهاست.
 اساسمکتهوبنمبهر 0214به

اسهتیر07/11/1422مؤرخ
یهاتی مالکیثبتمرکزیعموم
:تدیحکمتلمایشرکتا لیفکر

 نمبر جوازنامه از11919دارنده
ریکندهارتغتیکابلبه التی ال

اسهتهیاحصائ درسآ .نمهوده
زردادکابلیسرایازمند یتجارت

حضر ج الباللمارکیبه یټبابا
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نمهودهلیکندهارتبد1دکاننمبر
درادارهثبتمرکزیبهثبت.است

رسیدهاست.
ههار نیجوازانفرادا یخصوص

تیهتابع:احمهدیاحمد لدحاج
مرکزاصل کندهار،تی الیافغان،

 ییابتداهیسرما1422تأسیسسال
تی،فعالیافغانپنجصدهزار522222

دارا،یتجهارتعمده یشهوص
ثبهتامضهاءتیصالح اداره در

مرکزی مالکیتهایفکریبهثبت
رسیدهاست.

کار انیشرکتمحمدا یخصوص
شرکت: معدن تابعیهتاستوراج

کنهدهار،سهالیافغانمرکزاصل
ییابتهداهیسهرما1422تأسیس

یافغهان(یکمیلیون1222222)
عمدهاستوراجمعدنمحترمتیفعال

نورمحمهدیسردارمحمد لدحاج
سیرئهثیهبحصهدیف52سهمبا

نص  محترم  لهدبیشرکت، اهلل
صدیف52سردارمحمدباسهمیحاج

ی شوصدارامعا نشرکتثیبح
درسیرئامضاءتیصالح شرکت
ثبترسهیثبتمرکزاداره دهیبه
.است

تصو اساس رهیمهدئهتیهبیبه
 khanzada Global شرکت

Logistics Company 
دارنهههدهجوازنامههههنمبهههر

D-041680 احمدریبشمحترم
شرکترئیسخانمحمدی لدحاج

 محترمنثاراحمد لدخانمحمد
کهدرجوازوواهدیمعا نشرکتم

یکیسههت بههرعال هلوشیخههو
خهدما ،یتجهارتیهاتیفعال

اضهافهعیر غنمادیول تیزراعت
هی شرکتمذکوربهسهرمادینما

یافغههانپنجصههدهزار522222
اسمشرکتاز .دینمایمتیفعال

 khanzada Global 
Logistics Company  

ک،یسهت لولوبهلگبهخهانزاده
لیهاډانهکلچهریرگا،گنیډیرټ
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نمهودهلیتبدیکمپنگنیمنفکچر
درادارهثبتمرکزیبهثبت .است

رسیدهاست.
یجههوازانفههرادا یخصوصهه

تیهتابع: لدمحمداکبرسیر یم
مرکزاصل  کندهار،تی الیافغان

ییابتهداهیسرما1422تأسیسسال
تی،فعالیافغاند میلیون0222222

ی،شههوصدارایصههنعتعمههده
ثبهتامضهاءتیصالح اداره در

مرکزی مالکیتهایفکریبهثبت
رسیدهاست.

وادېشرکتسرسهبزها یخصوص
یمرکزاصلافغان،شرکت:یزراعت

(1422)تأسهیسکندهار،سهال
یک1222222)ییابتداهیسرما

یعمدهزراعتتیفعالیافغان(میلیون
محمد اختر  لد موتاراحمد محترم

سیرئهثیبحصدی(ف52باسهم)
اعظهم محمهد  محترم شرکت،

باسههمیاسلم  لدمحمداسهلم
شرکت. نمعا ثیبحصدی(ف52)

امضهاءتیصهالحیشوصدارا
درادارهثبتمرکزیشرکتسیرئ

 مالکیتهایفکریبهثبترسیده
است.
 ډشرکتقاسمغنها یخصوص

افغهان:تابعیهتشهرکتیصنعت
سالیمرکزاصل تأسهیسکندهار،

ییابتهههداهیسهههرما(1422)
یافغهان(یکمیلیون1222222)

محمدیصنعتعمدهتیفعال محترم
(52نادر لدعبدالرزاقباسههم)

شرکت، محترمسیرئثیبحصدیف
باسهم عبدالرزاق  لد قاسم محمد

 معا نشرکتثیبحصدی(ف52)
امضهاءتیصهالحیشوصدارا

درادارهثبتمرکزیشرکتسیرئ
 مالکیتهایفکریبهثبترسیده

است.
ئتیهبیبهاساستصوا یخصوص

نمبهر:تدیلمانتیشرکتصرهیمد
نکههیبرایمبنه07-0007جواز

اکبهریمحترمحکمتاهلل لدعل
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شرکتنسهبتمشهکال سیرئ
لغهوهیاقتصاد را مهذکور جواز

درادارهثبتمرکزی.گردیدهاست
.بهثبترسیدهاست

اهللعیمطیجوازانفرادا یخصوص
افغههان،تیههتابع:گ لههدا رنهه

سهالزابهل،تی الیمرکزاصل
ییابتهداهیسهرما1422تأسیس

تی،فعالیافغانپنجصدهزار522222
ی،شههوصدارایتجههارتعمههده
ثبهتامضهاءتیصالح اداره در

مرکزی مالکیتهایفکریبهثبت
رسیدهاست.

بهادآوادیهشرکتها یخصوص
یمرکزاصهلافغان،تابعیت:تدیلم

هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
میلیهون1222222ییابتدا یک
محترمیتجارتعمدهتیفعالیافغان

بهاسههماءی لدانبیسیمحمدع
شرکت سیرئثیبحصدی(ف52)

بهاسههماءیمحترمد لت لدانب
معا نشهرکتثیبحصدی(ف52)

امضهاءتیصالحیداراص شو
یشرکتدرادارهثبتمرکزرئیس

دهیبهثبترس مالکیتهایفکری
. است

ئتیهبیبهاساستصوا یخصوص
نمبرجواز:تدیسامبرادرانلمرهیمد

محتهرمنکههیبرایمبن09194
الد حاجنیانور الهدی لد نینور

شرکتنسهبتمشهکال سیرئ
گردیدهجوازمذکورلغوهیاقتصاد
درادارهثبتمرکزیبهثبت.است

رسیدهاست.
 مکتهوبنمبهربیبهاساستصو

تیریمد1/4/1422مؤرخ040
معهارفکنهدهاراستیرهیئاجرا
ځیو نښههیخصوصههتیههر ا

نمبههریدارنههدهجههوازانفههراد
دیکهمالکانمحترمجا 41110

حاج  لد باشهدیمیالیگننیاحمد
 ځیو نښهیئابتداجوازازتیفعال
کتونړ  لیتبدیځو نښهیئابتدابه

است از .نموده مکتبمهذکور



 جريده يرسم
 

119
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 02/12/1441  

متوسهطهځیو نښههیئابتدا بهه
.درادارهارتقانمودهاستځیو نښ

ثبتمرکزیبهثبترسیدهاست.
اسهاستصهو:ا یخصوص بیبه
 لهدحهاجمحترم یمحمدجواد

دارنهده:یتاجرانفرادنیعبدالحس
 نمبهر نسهبت41742جوازنامه
اقتصاد مهذکوریمشکال  جواز

درادارهثبهت.گردیدهاستلغوه
 مرکههزیبهههثبههترسههیده

است.
 اساسمکتهوبنمبهر 0007به

اسههتیر0/10/1422مههؤرخ
یهاتی مالکیثبتمرکزیعموم
ی بارچاالنیتیشرکتترانزیفکر

نور نمبهر:یخوشحالخان جواز
تیکابلبه التیاز ال57191
تغ فهوقهیاحصائریکندهار اسناد

ازقلعهیدرستجارتآ .نمودهاست
 ړسیپاسعمومیناظرکابلبهبا

1تهدکاننمبرگنڅ ډیعادلمن
.نمودهاستلیکندهارتبد

تصو اساس رهیمهدئهتیهبیبه
وراجتاسهیشرکتافغاند رانه

دارندهجوازنامهنمبر:معدنشرکت
محترممحهباهلل لهد70111

شهرکت رئیسنورمحمدیحاج
 لد احمد نور محمهدلگمحترم

کههدروواههدیمعا نشرکتم
وراجمعهدنتجوازبااسهتیفعال

درادارهدیکلمهپر سساضافهنما
 مرکههزیبهههثبههترسههیده

است.
 اساس رهیمهدئهتیهبیتصوبه
وراجتخانافغاناسهایشرکتآر

دارندهجوازنامهنمبر:معدنشرکت
نعمهتاهللیمحترمحاج70141
شرکترئیسنورمحمدی لدحاج

یحهاجاهلل لهدعی محترمسهم
شرکتم معا ن محمد وواهدینور

فعال در اسهتیکه با وراجتجواز
در.دیمعدنکلمهپر سساضافهنما

ادارهثبتمرکزیبهثبترسهیده
است.
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یجههوازانفههرادا یخصوصهه
تیهتابع:بوتمحمد لدتورجان
تیهه الیافغههان،مرکزاصههل

 هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
،یافغانپنجصدهزار522222ییابتدا
یشوصدارا،یتجارتعمدهتیفعال

ثبهتامضهاءتیصالح اداره در
مرکزی مالکیتهایفکریبهثبت

رسیدهاست.
هالهلا یخصوص حافظ شرکت

،مرکزاصهلتابعیت:تدیلم یافغان
 سال هیسرما1422تأسیسکندهار،

میلیهون1222222ییابتدا یک
محترمیتجارتعمدهتیفعالیافغان

اهللبهابیحبینعمتاهلل لدحاج
سیرئهثیهبحصدی(ف52سهم)

شرکت محترممحمدقاسم لهد
صدی(ف52اهللباسهم)بیحبیحاج
ی شوصدارامعا نشرکتثیبح

دررئیسامضاءتیصالح شرکت
دهیبهثبترسهیادارهثبتمرکز

. است

عبهدالولا یخصوص یشهرکت
تابتهدیلمرزادیش افغهانتیهع:

سالیمرکزاصل تأسهیسکندهار،
1222222ییابتداهیسرما1422
عمهدهتیفعالیافغانمیلیونیک
(رزادی)شهیمحترمعبدالولیتجارت
 سههمرزادیشعبدالر  ف لد با

شرکت سیرئثیبحصدی(ف52)
 لداحمدڼیایگخوراحمدیمحترممن

معها نثیبحصدی(ف52)سهمبا
تیصهالحیشرکت شوصدارا

ثبترئیسامضاء اداره شرکتدر
. استدهیبهثبترسیمرکز

ئتیهبیبهاساستصو:ا یخصوص
:تهدیلمیبهارنیشرکتامرهیمد

یمبنهه07-1912نمبههرجههواز
 لدیعبدالباریمحترمحاجنکهیبرا

امیحاج شهرکتسیرئنیمحمد
اقتصاد مشکال  جهوازینسبت

در.گردیدهاسهتمذکوررالغوه
ادارهثبتمرکزیبهثبترسهیده

است.
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دادمحمدیجوازانفرادا یخصوص
سردارمحمد افغهان،تیتابع: لد

سهالکندهار،تی الیمرکزاصل
ییابتههداهیسههرما1422تأسههیس

تی،فعالیافغانپنجصدهزار522222
ی،شههوصدارایتجههارتعمههده
ثبهتامضهاءتیصالح دراداره
.استدهیبهثبترسیمرکز

یاللهگیشرکتحاجا یخصوص
افغهانتابعیهتشرکتیکیست لو

سالیمرکزاصل تأسهیسکندهار،
ییابتهههداهیسهههرما(1422)
یافغهان(یکمیلیون1222222)

محتهرمیکیسهت عمدهلوتیفعال
محمهدیسیعیاحمداهلل لدحاج

سیرئهثیبحصدی(ف52باسهم)
اهلل لهدا یهشرکت، محترمح

(52محمدباسههم)یسیعیحاج
 شوصثمعا نشرکتیبحصدیف

سیرئهامضهاءتیصالحیدارا
بهثبتیثبتمرکزشرکتدراداره

.استدهیرس

اءیشرکتاسهدضها یخصوص
لم تابتهدیسادا  افغهانتیهع:
یمرکزاصل سال تأسهیسکندهار،
1222222ییابتداهیسرما1422

میلیون عمهدهتیفعالیافغانیک
)سادا (نیالدءایمحترمضیتجارت

الد فضل سههمآنی لد بها غها
شرکت سیرئثیبحصدی(ف52)

ض  لد اسداهلل غاآنیالداءیمحترم
معها نثیبحصدی(ف52باسهم)

تیصهالحیشرکت شوصدارا
دررئهیسامضاء ادارهشهرکت
 دهیبهثبترسیثبتمرکزعمومی
. است

اسهاستصهو:ا یخصوص بیبه
اهلل لدمحمدحسهننیاممحترم

دارندهجوازنامهنمبر:یتاجرانفراد
مشههکال نسههبت5011-07

جهههوازمهههذکوریاقتصهههاد
 اسهتلغوه اداره.گردیهده در

ثبتمرکهزیبههثبهترسهیده
است.
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شرکتنصر افغهانا یخصوص
افغهان،تابعیهتشرکت:یصنعت

سالیمرکزاصل تأسهیسکندهار،
ییابتهههداهیسهههرما(1422)
یافغهان(یکمیلیون1222222)

صنعتتیفعال حاجیعمده یمحترم
اهللباسهمبیحبینادرجان لدحاج

ف52) شرکت،سیرئثیبحصدی(
بیحبی محترمظاهرجان لدحاج

ا نمعثیبحصدی(ف52اهللباسهم)
داراشرکت شوص تیصالحی 
درادارهثبتشرکتسیرئامضاء

مرکزی مالکیتهایفکریبهثبت
رسیدهاست.

ئتیهبیبهاساستصو:ا یخصوص
:شرکتیساختمانسای میحلرهیمد

 یمبنه07900جوازنمبهردارنده
عبهدالحلنکهیبرا  لهدمیمحترم

یدیهشرکت تائسیرئزیعبدالعز
اعضاءمجلسنسهبتمشهکال 

شهرکتیاقتصاد لغهوه خواهان
ثبهت دراداره   انهد مذکورشده

دهیبهههثبههترسههیمرکههز
.است

ئتیهبیبهاساستصو:ا یخصوص
یکیسهت لوسهای میحلهرهیمد

نمبر:شرکت یمبنه07901جواز
عبهدالحلنکهیبرا  لهدمیمحترم

یدیهشرکت تائسیرئزیعبدالعز
اعضاءمجلسنسهبتمشهکال 

شهرکتیاقتصاد لغهوه خواهان
عمهومیمذکورشدهاند دراداره

.استدهیبهثبترسیثبتمرکز
یشرکتشاهمنصهورا یخصوص

تابتدیلم یمرکزاصهلافغان،تیع:
 سال هیسرما1422تأسیسکندهار،

میلیهون1222222ییابتدا یک
محترمیتجارتعمدهتیفعالیافغان
سلطانشاهبهادیجالل لدسدیس

سیرئهثیهبحصدی(ف52سهم)
 لد کاظم محمد محترم شرکت 

صهدی(ف52باسههم)یصفدرعل
یشرکت شوصداراا نمعثیبح

دررئیسامضاءتیصالح شرکت
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دهیبهثبترسهیادارهثبتمرکز
. است

اساستصو یکیسهت لونویعبیبه
دارنههدهجوازنامههه:شههرکت

زیهمحتهرمعزD-30194 نمبر
شرکترئیسیاحمد لداسحقز

 راشیسهمخهوصدیف52مذکور
اسهتیسپردهاست ازسهمتر

بیمحترمنق .نمودهاستاستعفاء
فتحمحمهدی لدحاجیاهللعباد

 مذکور شرکت صهدیف52معا ن
راسپردهاسهت ازشیسهمخو

نمهودهاسهتعفاءتیسمتمعا ن
ا به اساسمحترمخالدنیاستکه

نیاممی لدمحمدعظیمیاحمدعظ
مالکثیسهمبهحصدی(ف122با)

 .گردیدهاستتعیینجواز
شهرکتیازشکلحقوق همچنان
اسم .نمودهاستلیتبدیبهانفراد

بههعنهوانتدیلمنویشرکتازع
اسهتلیتبدنویعیتجارت .نموده

هیمههذکوربهههسههرماجههواز

یافغههانچهههارمیلیون4222222
.دینمایمتیفعال

اسهاستصهو:ا یخصوص بیبه
دارندهجوازنامه:تدیلمنویشرکتع

احمدزیمحترمعز0927-07نمبر
شرکتمذکوررئیسی لداسحقز

خوصدیف52 معا نشیسهم به را
اسهتیسپردهاست ازسهمتر

نیهنمودهاستکهبههااستعفاء
اساسسهممحترمخالداحمدمعا ن

( به ارتقاءفیصد(122اسبق سهم
شکلحقهوقودهنم از ی همچنان

نمهودهلیتبهدیشرکتبهانفراد
تدیلمنویاسمشرکتازع .است

تجارت عنوان نمودهلیتبدنویعیبه
سهرما.است بهه مذکور هیجواز

میلیون1222222 یافغهانیک
اداره.دینمایمتیفعال عمهومیدر

ثبتمرکهزیبههثبهترسهیده
است.

اساستصو اهللنظر لدخانبیبه
انفهراد دارنهده:یمحمدتهاجر
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رالیهذرا یتغ51100جوازنمبر
 .نمودهاستشیدرجوازخو

ی لدحاجیمحترماهللنظرنور-1
خانمحمدمالکاسبقجوازباسهم

حفیصد52 شهرکترئیسثیبه
.هگردیدتعیین

محمد لدریامنظریمحترمخدا – 0
ریام سهم با بههصدیف52محمد
جدثیح تعیهینشرکتدیمعا ن

.هگردید
522222جههوازازهیسههرما-1

یافغانپنجصدهزار 1222222به
گردید.دیتزئیکمیلیون

یجوازازانفرادیشکلحقوق -4
.گردیدهاستلیتبدیبهشرکت

اهللنظر لهداسمشرکتاز -5
لمیتدباللافغانایخانمحمدبهض

.گردیدهاستلیتبد
خانههمعهالجوا یخصوص یشفا

 لددیشفا:عبدالحمیبستر لستیب
افغهانتیهتابعیمحمد لیحاج
کندهار،سهالتی الیاصلمرکز

ییابتهداهیسرما(1422)تأسیس
میلیونافغانی(4222222) چهار

شوصیعمدهخدما صحتیفعال
درامضاءتیصالحیدارا نامبرده

دهیبهثبترسهیادارهثبتمرکز
 .است

چنهارگشرکتدنها یخصوص
یمرکزاصهلافغان،تابعیت:تدیلم

هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
میلیهون1222222ییابتدا یک
محترمیتجارتعمده،تیفعالیافغان

سهمنی لدصالحالدنیبها الد با
شرکت سیرئثیبحصدی(ف52)

 لههدنیمحتههرمشههرفالههد
صهدی(ف52باسهم)نیصالحالد

ی شوصداراشرکت نمعاثیبح
دررئیسامضاءتیصالح شرکت
 مالکیتیثبتمرکزعمومیاداره

. استدهیبهثبترسهایفکری
اهللقیعتیجوازانفرادا یخصوص

نوابخان افغهان،تیهتابع: لد
کندهار،سهالتیه الیمرکزاصل
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ییابتهداهیسهرما1422تأسیس
تیفعالیافغانپنجصدهزار522222

یشههوصدارا،یتجههارتعمههده
ثبهتدرادارهامضهاءتیصالح
.استدهیبهثبترسیمرکز

عبدالسهتارا یخصوص شهرکت
استوراجمعدنشهرکت:یکزڅا

 کندهار،یمرکزاصلافغان،تابعیت
ییابتداهی(سرما1422)تأسیسسال

ی(افغهههاند میلیون0222222)
عمدهاستوراجمعدنمحترمتیفعال

سههم با خان فتح  لد عبدالناصر
شهرکت،سیرئهثیبحصدیف52

فت  لد ظاهر محمد خانح محترم
ف52باسهم) ثمعها نیبحصدی(
داراشرکت شوص تیصالحی 
درادارهثبتشرکتسیرئامضاء

مرکزی مالکیتهایفکریبهثبت
رسیدهاست.

ئتیهبیبهاساستصوا یخصوص
یسهازیرنیافغانشبیمحرهیمد

جهههوازنمبهههر:شهههرکت

D-04-2055نکهههیبرایمبنهه
یاهلل لهدحهاجبیهمحترممح

یدیهشرکت تائسیرئیعبدالباق
اعضاءمجلسنسهبتمشهکال 

شهرکتیاقتصاد لغهوه خواهان
درادارهثبهتمذکورشدهانهد 

مرکزی مالکیتهایفکریبهثبت
رسیدهاست.

عزا یخصوص زیهشرکتامهان
تابتدیلم یمرکزاصهلافغان،تیع:

هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
میلیهون1222222ییابتدا یک
محترمیتجارتعمدهتیفعالیافغان

بها الهدنی)رامنینثارالد  لد نی(
صهدی(ف52باسههم)نیصدرالد

محتهرمسیرئثیبح شهرکت 
می( لدعبهدالعظزیعبدالوارث)عز

معها نثیبحصدی(ف52)سهمبا
تیصهالحیشرکت شوصدارا

ادارهرئهیسامضاء در شهرکت
دهیبههثبهترسهیثبتمرکهز

.است
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دا دیشرکتهاشهما یخصوص
افغههانتابعیههت:تههدیلماقو یهه

یمرکزاصل سال تأسهیسکندهار،
1222222ییابتداهیسرما1422

عمهدهتیفعالیافغانیکمیلیون
غاآمحمددا دیمحترمحاجیتجارت
غاباسهمآاماناهللدی لدسیهاشم

شرکت سیرئثیبحصدی(ف52)
 هاشهماقو یمحترم د لهیاغا

صهدی(ف52غاباسهم)آدرشاهیح
یمعا نشرکت شوصداراثیبح

دررئیسامضاءتیصالح شرکت
دهیبهثبترسهیثبتمرکزاداره
. است

یانفههرادتههاجرا یخصوصهه
 لهداریهاهلل)ماعیسهمیحاج )

افغههان،تیههتابع:محمههدفههتح
تأسیسزابل،سالتی الیمرکزاصل
522222ییابتهداهیسرما1422

عمههدهتی،فعالیافغانپنجصههدهزار
تیصالحیشوصدارا،یکیست لو

درادارهثبههتمرکههزیامضههاء

 مالکیتهایفکریبهثبترسیده
است.
انفرادا یخصوص یحهاجیجواز

ام  لد محمد تیهتابع:رجانیلعل
مرکزاصلافغان کندهار،تی الی،
 ییابتداهیسرما1422تأسیسسال

،یافغههانپنجصهدهزار522222
ی،شوصدارایتجارتعمدهتیفعال

ثبهتامضهاءتیصالح اداره در
مرکزی مالکیتهایفکریبهثبت

رسیدهاست.
یجههوازانفههرادا یخصوصهه

عبدالسهتاریمیرحاهللاحسان  لد
یافغان،مرکزاصهلتیتابعیمیرح
1422تأسیسکندهار،سالتی ال

522222ییابتهههداهیسهههرما
عمهدهتیفعال،یافغانهزارپنجصد
،یتجارت تیصهالحیداراشوص

درادارهثبههتمرکههزیامضههاء
ثبتگردید. مالکیتهایفکری

یجههوازانفههرادا یخصوصهه
تیهتابع:غهاآ لدطوراهللبیحب
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مرکز کندهار،تی الیاصلافغان،
 ییابتداهیسرما1422تأسیسسال

،یافغههانپنجصهدهزار522222
یشوصدارا،یتجارتعمدهتیفعال

ثبهتامضهاءتیصالح اداره در
 فکری های  مالکیت ثبتمرکزی

گردید.
(0175اسههاسمکتههوب)بههه

 ریاسهت15/10/1422مؤرخ
یهاتی مالکیثبتمرکزیعموم
یصد رجوازدهثبتاستی ریفکر

احمدرساءلم تهدیشرکتمحترم
یدارنههدهجوازنامهههتجههارت

 اردا 0101-07) عال ه بر )
 هیهاد دیه صادرا تقاضاتور

نیال طبآسامان درزیرا نموده.
 ثبتگردید.یادارهثبتمرکز

تصو شرکتد اسهاسبید پهر
دی)شهزاد(د)جانجان(ز یاغلښ

مرست یریهلوههڅیالیشرکتد
یږیک بر52خپل خسلنه یاغلښه

اریهاهللیدحاجیرحمتاهللحنف

.ا سمهاهلدیته رسپاریز 
یاغلښهالیمرسهتیشرکتنهو

سلنهبرخه52پهیرحمتاهللحنف
وا دشاکلټ الیمرستیسرهنو

رکتش حقوقو .یدمندټگوهڅد
پهثبتیپهادارهکتیمالکیفکر
.دلی رس

شههرکتنورافغههانا یخصوصهه
لمینب تاتدیزاده افغانمرکزتبعی:

1422تأسیسکندهار،سالیاصل
0522222ییابتههداهیسههرما

  یافغهانپنجصهدهزارد میلیون
تجارتتیفعال محمدیعمده محترم
(52باسههم)ی لدمحمدنبی ل
شرکت محترمسیرئثیبحصدیف

بهاسههمینوراحمد لدمحمدنب
شهرکتا نمعثیبحصدی(ف52)

دارا امضهاءتیصالحی شوص
یثبتمرکزشرکتدرادارهرئیس

. استدهیبهثبترس
یمحمد یشرکتحنا یخصوص
تابعیتشرکتیساختمان افغهان:
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تأسهیسکندهار،سالیاصلمرکز
ییابتهههداهیسهههرما(1422)
ی(افغهانیکمیلیون1222222)

سهاختمانتیفعال محتهرمیعمده
جانباسهمی لد ل یمحمدحن

ف52) شرکت،سیرئثیبحصدی(
باسههمآ محترممحمد لدبور غا

 معا نشرکتثیبحصدی(ف52)
امضهاءتیصهالحیاراشوصد

یثبتمرکزادارهشرکتدرسیرئ
.استدهیبهثبترس

مهاکومانیشرکتسلا یخصوص
مرکزافغانتابعیتشرکت:یصنعت
یاصل سهال تأسهیسکنهدهار،

ییابتهههداهیسهههرما(1422)
یههههههوند میل0522222)
عمدهتیفعالیافغان(پنجصدهزار 

حهاجیصنعت  لد عبداهلل یمحترم
ثیهبحصدی(ف52معصومباسهم)

فدامحمهدسیرئ  محترم شرکت،
محمهدباسههمیسیعی لدحاج

 معا نشرکتثیبحصدی(ف52)

امضهاءتیصهالحیشوصدارا
سیرئ ثبتعمومیشرکتدراداره

.استدهیبهثبترسیمرکز
کمالا یخصوص شرکتحکمت

یمرکزاصهلافغان،تابعیت:تدیلم
هیسرما1422تأسیسکندهار،سال

میلیهون1222222ییابتدا یک
.محترمیعمدهتجارتتیفعالیافغان

احمدشاهبایحکمتاهلل لدحاج
سیرئهثیهبحصدی(ف52سهم)

(یشرکت محترماسداهلل)عمهر
صدی(ف52 لدمحمدعمرباسهم)

یمعا نشرکت شوصداراثیبح
دررئیسامضاءتیصالح شرکت

دهیبهثبترسهیادارهثبتمرکز
. است

ئتیهبیبهاساستصوا یخصوص
:تدیشرکتجانانبرادرانلمرهیمد

نکهیبرایمبن07-1114نمبرجواز
اکبر محمد  لد رحمتاهلل محترم

شرکتنسهبتمشهکال سیرئ
جهههوازمهههذکوریاقتصهههاد
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 استلغوه ثبت.گردیده اداره در
مرکزیبهثبترسیدهاست.

اسهاستصهو:ا یخصوص بیبه
 یسرکسهازیشرکتسهاختمان

:مینسهیزلمیموادساختماندیتول
مرکزاصلعتیتاب کنهدهاریافغان

تأسیسسالD-22463جوازنمبر
ییابتهههداهی(سهههرما1114)
نی(افغههاچهارمیلیون4222222)

شهرکتسیرئیساختمانتیفعال
یجان لدحهاجلگمحمدیحاج
اهللزیه معا نشرکتعزلگنظر
یحاج لد بههاسهاسلگجمعه
مجلسنسهبتمشهکال یدیتائ

شهرکتیاقتصاد لغهوه خواهان
اند تغیهرا دراداره.مذکورشده

ثبتمرکزیبهثبترسیدهاست.
تصوا یخصوص اساس نادربیبه

دارندهجوازیکیست عمرکندهارلو
لیههذرا یههتغ52912نمبههر

نمههودهشیرادرجههوازخههو
 .است

محترممحمدنادرشهاه لهد -1
مالکاسبقجوازیحاج احمدشاه

سهم 52با حفیصد رئهیسثیبه
.هگردیدتعیینشرکتدیجد
یمحترممحبوبشاهاحمهد – 0

باسهم بهصدیف52 لداحمدشاه
جدثیح تعیهینشرکتدیمعا ن

.هگردید
هیشرکتمذکوربههسهرما -1

میلیهون1222222 یافغهانسه
.دینمایمتیفعال
یجوازازانفرادیشکلحقوق -4

.گردیدهاستلیتبدیبهشرکت
نیشرکتنظهامالهدا یخصوص
افغههانتیههع:تابتههدیلمیتههوخ

سالیمرکزاصل تأسهیسکندهار،
1222222ییابتداهیسرما1422

عمهدهتیفعالیافغانیکمیلیون
نسیتجارت محمد محترم  لهدمی.

صهدی(ف52باسههم)نینظامالد
محتهرمسیرئثیبح شهرکت 

باسهمنیمحمدهاشم لدنظامالد
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معا نشهرکتثیبحصدی(ف52)
دارا امضهاءتیصالحی شوص

ثبههتشههرکتدرادارهرئههیس
. استدهیبهثبترسیمرکز

شرکتنظهامتوکهلا یخصوص
تابتدیلم تیع: یاصلمرکزافغان،،

هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
میلیهون1222222ییابتدا یک
محترمیتجارتعمده،تیفعالیافغان

الد دار خهاننینظام  لد )افغان(
سهم) با ف52)افغان( ثیبحصدی(

شرکت محترماهللمحمهدسیرئ
صهدی(ف52 لددار خانباسهم)

معا نشهرکت. شهوصثیبح
رئهیسامضهاءتیصالحیدارا

اداره بههیثبتمرکزشرکتدر
. استدهیثبترس
یمهیحلوهرگشرکتا یخصوص
لویساختمان شهرکت:یکیست ا 

اصلافغان،عتیتاب کندهار،یمرکز
هی(سههرما1422)تأسههیسسههال

ی(افغاند میلیون0222222)ییابتدا

ا یسههاختمانعمههدهتیههفعال
 لهدمیمحترمعبدالحکیکیست لو

حفظیحاج با ٪به52عبدالسالم
شهرکت،محتهرمسیرئهثیح

عبدالسالمبای لدحاجبیعبدالحب
معها نثیهبهحفیصد52حفظ

دارا شوص تیصهالحیشرکت
شههرکتدرادارهسیرئههامضههاء

دهیبههثبهترسهیثبتمرکهز
.است

محترمبیبهاساستصوا یخصوص
ی لهدحهاجیمیابراهیمحمد ل
دارنهدهیتاجرانفهرادیعبدالبار

 نمبهر نسهبت51912جوازنامه
جوازمذکوررایمشکال اقتصاد

.گردیدهاستلغوه
یجههوازانفههرادا یخصوصهه

تیهتابع:دی لدعبدالرشریعبدالشب
مرکزاصل ، کندهار،تی: الیافغان

 ییابتداهیسرما1422تأسیسسال
تی،فعالیافغانپنجصدهزار522222

ی،شههوصدارایتجههارتعمههده
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ثبهتامضهاءتیصالح دراداره
.استدهیبهثبترسیمرکز

عبدالقادریجوازانفرادا یخصوص
افغهان،تیهتابع: لدعبدالوالق

کندهار،سهالتیه الیمرکزاصل
ییابتهداهیسهرما1111تأسیس

،یافغانپنجصهههدهزار522222
یشوصدارا،یتجارتعمدهتیفعال

درادارهعمهومیامضاءتیصالح
فکری های  مالکیت مرکزی ثبت

بهثبترسیدهاست.
ئتیهبیبهاساستصوا یخصوص

میذاکهرحلبیهشرکتحبرهیمد
یمبنه10410نمبرجهواز:تدیلم
 لدعبداهللمیمحترمعبدالحلنکهیبرا

شرکتنسبتمشکال سیجانرئ
لغهوهیاقتصاد را مهذکور جواز

.گردیدهاست
محترمبیبهاساستصوا یخصوص

قر اهللیشیعبدالرحمن بسهم  لد
دارندهجوازنامهنمبر:یتاجرانفراد
ینسبتمشکال اقتصاد77270

گردیهدهجوازمهذکوررالغهوه
.است

ثبتمرکز  اداره ثبهتیدر بهه
.استدهیرس
تصوهب رهیمهدئهتیهبیاساس

جوازنمبر:تدیلمیشرکتقادر ل
 ل77015 عبدالقادر  لدیمحترم

ی ل شرکتازسمترئیسمحمد
صدیف52برکنار باحفظاستیر

تعیهینمعا نشرکتثیسهمبهح
 محترمعبدالصهمد لهدگردید.

محمدمعا نشرکتازی لیحاج
معا ن حفهظتیسمت  با برکنار

حسهمصدیف52 رئهیسثیهبه
شهرکتگردید.تعیینشرکت  

بههسهرما 0222222هیمذکور
.دینمایمتیفعالیافغاند میلیون

تصوبه محتهرمبیاساس تهاجر
محمههدیسهیرازمحمهد لههدع

مرکزاصلتیتابع تیه الی،افغان،
تجهارت جوازنامه دارنده یکندهار

1110تأسیسسال0–0054
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افغان522222)ییابتداهیسرما ی(
اقتصاد مشکال  خواهانینسبت

درادارهلغههوهجوازمذکورشههده 
عمومیثبتمرکزی مالکیتهای

فکریبهثبترسیدهاست.
ییشرکتعطاجانعطاا یخصوص
،مرکهزشرکت:یساختمان افغان

یاصل سهال تأسهیسکنهدهار،
ییابتهههداهیسهههرما(1422)
یافغهان(یکمیلیون1222222)

سهاختمانتیفعال محتهرمیعمده
( لدمحمدجانیر زیعطاجان)ف

سیرئهثیبحصدی(ف52باسهم)
 لهد جان احمد  محترم شرکت،

صهدی(ف52باسهم)عقوبیمحمد
 شهوصمعا نشهرکتثیبح
سیرئهامضهاءتیصالحیدارا

یثبتمرکزعمومیشرکتدراداره
.استدهیبهثبترس

نورمحمدیجوازانفرادا یخصوص
افغهان،تیهتابع:خانی لدر ز
کندهار،سهالتیه الیمرکزاصل

ییابتهداهیسهرما1422تأسیس
تی،فعالیافغانپنجصدهزار522222

دارا،یتجهارتعمده یشهوص
عمهومیدرادارهامضاءتیصالح

.استدهیبهثبترسیثبتمرکز
خصوصهی شهرکت خصوصیا 

 خان لمموسی تابتدیعصمت عیت:
کنهدهار،سهالیافغانمرکزاصل

ییابتهداهیسهرما1422تأسیس
میلیون1222222 یافغهانیک

تجارتتیفعال یمحترمحاجیعمده
اهللپوپلبیخانپوپل لدحبیموس

سیرئهثیبحصدی(ف52باسهم)
پوپل عصمتاهلل محترم شرکت 

سههمبهاخانیموسی لدحاج
معا نشهرکتثیبحصدی(ف52)

دارا امضهاءتیصالحی شوص
یثبتمرکزشرکتدرادارهرئیس

. استدهیبهثبترس
ئتیهبیبهاساستصوا یخصوص

:تهدیاشرفلمضیشرکتفرهیمد
نکهیبرایمبن07/0707نمبرجواز
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زلم عبدالقیمحترم سیرئهمی لد
اقتصاد مشکال  نسبت یشرکت

گردیههدهجههوازمههذکورلغههوه
درادارهثبتمرکزیبهثبت.است

رسیدهاست.
یفرامههوزخصوصهها یخصوصهه

محمدځیو نښ  لد حسن محمد :
تابعآ مرکزاصهلتیص  یافغان،

تأسههیسکندهارسههالتیهه ال
ییابتهههداهیسهههرما(1422)
یافغهان(یکمیلیون1222222)

شوصیمیعمدهخدما تعلتیفعال
درامضاءتیصالحیدارا نامبرده

بهثبهتیثبتمرکزعمومیاداره
 .استدهیرس

تصهوا یخصوص اسهاس بیبه
محترمنکهیبرایکیست لوبلیالیر

حاج  لد احمد نبهینثار یمحمد
 D-04-1071جههوازنمبههِر

نسهبتیدی تائ مجلهس اعضاء
اقتصاد لغهوهیمشکال  خواهان

.مذکورشدهاندیجوازانفراد

نظرمحمدیجوازانفرادا یخصوص
افغهان،تیهتابع:ارمحمهدی لد

کندهار،سهالتیه الیمرکزاصل
ییابتهداسهرمایه1422تأسیس

تی،فعالیافغانپنجصدهزار522222
شوص،ی بارچاالنیټیترانزعمده
ثبتدرادارهامضاءتیصالحیدارا

.استدهیبهثبترسیمرکز
یجههوازانفههرادا یخصوصهه

عطامحمهدی لدحاجریکبمحمد
تیه الیافغان،مرکزاصلتیتابع

 هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
یافغانپنجصدهزار522222ییابتدا
ی بارچهاالنیټیترانزعمدهتیفعال

امضهاءتیصهالحیشوصدارا
دهیبهثبترسیادارهثبتمرکزدر

.است
یعبدالغنیجوازانفرادا یخصوص

افغهان،تیهتابع: لهدعبهداهلل
سهالکندهار،تی الیمرکزاصل
ییابتهداهیسهرما1422تأسیس

تیفعالیافغانپنجصدهزار522222
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یشههوصدارا،یتجههارتعمههده
ثبهتامضهاءتیصالح اداره در

مرکزی مالکیتهایفکریبهثبت
رسیدهاست.

زا یخصوص تهونیشرکتشهاه
،مرکزاصهلتابعیت:تدیلم یافغان

هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
میلیهون1222222ییابتدا یک
تجارتتیفعالیافغان محترمیعمده
اهلل)شههاه( لههدمیکههردیسهه

شهاهبهاسههمنیالدیمحدیس
شرکت سیرئثیبحصدی(ف52)

احمدشاه)شاه( لهددیمحترمس
صدی(ف52باسهم)شاهنیالدیمح
یمعا نشرکت شوصداراثیبح

دررئیسامضاءتیصالح شرکت
ثبترسهیثبتمرکزاداره دهیبه
است.

یمهلسهاختمانبیبهاساستصو
 لهدنیمحترممحمدالهدنکهیبرا

جهوازنمبهر:نیجمالالدیحاج
مجلهسیدی تائ19552 اعضاء

اقتصاد مشکال  خواهانینسبت
.مذکورشدهاندیلغوهجوازانفراد

 درادارهثبتمرکزیبههثبهت
رسیدهاست.

تصو اساس عبدالقبیبه ومیمحترم
مالهکجهواز: لدعبدالشهکور

نمبهریکیست لو جوازنامه دارنده
ینسبتمشکال اقتصاد05112

 لغوه را مذکور جواز  درگردیده
ادارهثبتمرکزیبهثبترسهیده

است.
:یجههوازانفههرادا یخصوصهه
عبدالهادعبدالواسع  لد ی)الفت(
تابع مرکزاصهلتیالفت یافغهان

تأسههیسکندهار،سههالتیهه ال
522222ییابتداهیسرما1422

عمههدهتی،فعالیافغانپنجصههدهزار
دارا،یتجارت تیصهالحیشوص
بهثبتیثبتمرکزادارهدرامضاء

.استدهیرس
زادهیشرکتاحمدنبا یخصوص
افغهانتابعیت:شرکتیساختمان
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سالیمرکزاصل تأسهیسکندهار،
ییابتهههداهیسهههرما(1422)
میلیون1222222) یافغهان(سه

سهاختمانتیفعال محتهرمیعمده
( لدیغالمنبیاحمد)حاجیحاج
نبیحاج سهمیغالم صدیف75با
 محتهرمسیرئثیبح شهرکت،

حاجمیعبدالرح عبهدالوالقی لد
ف05)سهمبا معها نثیبحصدی(

شوصشرکت تیصالحیدارا 
درادارهسیرئامضاء ثبتشرکت
.استدهیبهثبترسیمرکز

شرشرکتا یخصوص یفیمعراج
تابعیتشرکت:یا بارچاالنیټیترانز

مرکز سهالیاصلافغان کندهار،
ییابتهداهی(سهرما1422)تأسیس

یهههکمیلیهههون1022222)
عمهدهتیفعالیافغان( د صدهزار

محتههرمیا بارچههاالنیټههیترانز
اهلل لدعبداالحمدباسههمبینق
ف52) شرکت،سیرئثیبحصدی(

 محترمعصمتاهلل لدعبداالحمد

معها نثیهبحصدیف52مباسه
داراشرکت شوص تیصالحی 
درادارهسیرئامضاء ثبتشرکت
.استدهیبهثبترسیمرکز

یلهویبهیشرکتحبا یخصوص
یا بارچههاالنیټههیکنههدهارترانز

،تابعیتشرکت: یمرکزاصلافغان
تأسهههیسکنهههدهار،سهههال

ییابتهههداهی(سهههرما1422)
ی(افغهانیکمیلیون1222222)

ترانزتیفعال :یا بارچاالنیټیعمده
 محمد  لهدیبی)حبنیاسیمحترم )

سهمبیحب با ثیبحصدیف52اهلل
شرکت، محترمعصمتاهللسیرئ

صهدیف52باسههمیبدالعل لدع
 شهوصمعا نشهرکتثیبح
سیرئهامضهاءتیصالحیدارا

یمرکههزثبههتشههرکتدراداره
دهیبهثبترس مالکیتهایفکری

.است
راحمدینذیجوازانفرادا یخصوص

:)سادا ( لدشاهمحمدسهادا 



 جريده يرسم
 

150
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 02/12/1441  

تیه الیافغان،مرکزاصلتیتابع
 هیسرما1422تأسیسکندهار،سال

میلیهون1222222ییابتدا یک
شوصیتجارتعمدهتیفعال،یافغان
درامضهههاءتیصهههالحیدارا

ادارهثبتمرکزی مالکیتههای
فکههریبهههثبههترسههیده

است.
یجههوازانفههرادا یخصوصهه
 محمدنادریعقوبیمحمداکرم : لد

تیه الیافغان،مرکزاصلتیتابع
هیسرما1422تأسیسکندهار،سال

،یافغانپنجصدهزار522222ابتدایی
یشوصدارا،یعمدهتجارتتیفعال

درادارهنهامبردهامضاءتیصالح
فکری های  مالکیت مرکزی ثبت

بهثبترسیدهاست.
شرکتابنهشامعادلا یخصوص

افغهانتابعیتشرکت:یکیست لو
سالیمرکزاصل تأسهیسکندهار،

ییابتهههداهیسهههرما(1422)
ی(افغههانسهههمیلیون1222222)

لوتیفعال محتهرمیکیست عمده :
سههممیقدر اهلل لدسهل بها

شهرکت،سیرئهثیبحصدیف52
 محترماحساناهلل لدقهدر اهلل

معها نثیهبحصدیف52باسهم
داراتشرک شوص تیصالحی 

شههرکتدرادارهسیرئههامضههاء
دهیبههثبهترسهیثبتمرکهز

.است
سنا یخصوص یقادرنیگشرکت

افغهانتابعیتشرکت:یکیست لو
تأسهیسکندهار،سالیاصلمرکز

ییابتهههداهیسهههرما(1422)
یهههکمیلیهههون1022222)

عمهدهتیفعالیافغان( د صدهزار
محترمعبدالوهاب لهدیکیست لو

ثیهبحصهدیف52محمدباسهم
احمهدلگشرکت، محترمسیرئ

صهدیف52باسهممی لدعبدالحک
وص شهمعا نشهرکتثیبح
سیرئهامضهاءتیصالحیدارا

یثبههتمرکههزشههرکتدراداره
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دهیبهثبترس مالکیتهایفکری
.است

ی سرکسازیساختمانا یخصوص
محمدنهور لهدانایرآ مشتر :

افغهان،تیمحمدتابعدیسیحاج
،سهالیغزنتیه الیمرکزاصل
ییابتهداهی(سهرما1115)تأسیس

یافغهان(پنجصدهزار522222)
ی سرکسازیعمدهساختمانتیفعال

امضهاءتیصهالحیشوصدارا
بهثبتینامبردهدرادارهثبتمرکز

.استدهیرس
یمهیشرکتانسرحا یخصوص

شرکت: معدن تابعیهتاستوراج
کنهدهار،سهالیافغانمرکزاصل

ییابتهداهیسرما(1422)تأسیس
ی(افغهانیکمیلیون1222222)

عمدهاستوراجمعدنمحترمتیفعال
 لدمحمدسالمبهاریسمحمداد

سیرئهثیهبحصهدیف52سهم
عبدالرحمنظیشرکت، محترمحاف

ا )شانی لد ف52باسههم صهدی(

 شهوصثمعا نشهرکتیبح
سیرئهامضهاءتیصالحیدارا

بهثبتیثبتمرکزشرکتدراداره
.استدهیرس

یجههوازانفههرادا یخصوصهه
امبینص  لد تیتابع:رمحمدیاهلل

مرکزاصل ، ان،گارزتی الیافغان
هیسههرما1422تأسههیسسههال

،یافغانپنجصدهزار522222ییابتدا
یشوصدارا،یتجارتعمدهتیفعال

ثبهتامضهاءتیصالح دراداره
.استدهیبهثبترسیمرکز

امهاندیهشرکت حا یخصوص
تابتدیلم یمرکزاصهلافغان،عتی:

هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
میلیهون1222222ییابتدا یک
محترمیتجارتعمدهتیفعالیافغان

بهاریمحمدنذیاماناهلل لدحاج
شرکتسیرئثیبحصدیف52سهم

اهلل لدعصهمتاهللنی محترمام
سهم معها نثیهبحصدیف52با

تیصهالحیشرکت شوصدارا
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ثبترئیسامضاء اداره شرکتدر
. استدهیبهثبترسیمرکز

یهاشههمنیحسهها یخصوصهه
هههار نځیو نښههیخصوصهه

امهدی)رشدیشر محمهد  لد :نی(
تیه الیافغان،مرکزاصلتیتابع

(1422)تأسههیسکندهار،سههال
یک1222222)ییابتداهیسرما

یمیعمدهتعلتیفعال،ی(افغانمیلیون
تیصهالحیشوصداراخدما ،
ثبتعمومینامبردهدرادارهامضاء
 .استدهیبهثبترسیمرکز

مټهییمله:شهرکتا یخصوص
افغهانتابعیتشرکت:یساختمان
سالیمرکزاصل تأسهیسکندهار،

ییابتهههداهیسهههرما(1422)
یافغهان(میلیونیک1222222)

محتهرمیسهاختمانعمدهتیفعال
)حقپال( حقداد  لد نوراهلل)حقپال(

سیرئهثیهبحصدیف05باسهم
اهلل لهدعیشرکت، محترمسهم

ثیهبحصدیف05نعمتاهللباسهم

 سهمدارانمحتهرمشرکتنمعا 
اهللقیهحضر اهلل)مصور( لدعت

 05باسهم  لداحمددی جا فیصد
محمد فیصهد05باسههمفضل

دارا امضهاءتیصالحی شوص
یثبتمرکزشرکتدرادارهسیرئ

.استدهیبهثبترس
یشرکتشهاهانهورا یخصوص

اصهلافغان،تابعیت:تدیلم یمرکز
(1422)تأسهیسکندهار،سهال

یک1222222)ییابتداهیسرما
یتجارتعمدهتیفعال،ی(افغانمیلیون

انور هار ن نوراحمدیمحترم  لد
سیرئهثیه٪بههح52باحفظ

شرکت،محترممحمدجمالشاه لد
ثیبهحفیصد52احمدشاهباحفظ

یامعهها نشههرکتشههوصدار
سیرئامضاءتیصالح درشرکت

ادارهثبتمرکزی مالکیتههای
فکریبهثبترسیدهاست.

خوشحالکیشرکتنا یخصوص
تابتدیلم یمرکزاصهلافغان،عتی:
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هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
میلیهون1222222ییابتدا یک
محترمیتجارتعمده،تیفعالیافغان

محمد لدفدامحمدباسههمکین
شهرکت سیرئثیبحصدیف52

حهاج  لهد فدامحمهد یمحترم
ثیبحصدیف52بورمحمدباسهم

دارا  شهوص شهرکت یمعا ن
دررئیسامضاءتیصالح شرکت

ثبتمرکز  مالکیتههاییاداره
. استدهیبهثبترسفکری
شهرکتعبهدالمالکا یخصوص

لم تابتهدیاحسان افغهانعهتی:
سالیمرکزاصل تأسهیسکندهار،
1222222ییابتداهیسرما1422

 افغانی عمهدهتیفعالیکمیلیون
عبهدالمالک لهدیتجارت محترم
فضهلمحمهدبهاسههمیمولو
شهرکت سیرئثیبحصدیف52

محتهههرماحسهههاناهلل لهههد
فضهلمحمهدبهاسههمیمولو
معها نشهرکتثیبحصدیف52

دارا امضهاءتیصالحی شوص
یشرکتدرادارهثبتمرکزرئیس

دهیبهثبترس مالکیتهایفکری
. است

ئتیهبیبهاساستصوا یخصوص
احمهددیشرکتفضلسهرهیمد

نمبههرجههوازیتههد:لماریخشههک
محتهرمنکههیبرایمبن10491

شرکتسیفضلاحمد لدمحمدرئ
ینسههبتمشههکال اقتصههاد

گردیههدهجههوازمههذکورلغههوه
.است

ئتیهبیبهاساستصوا یخصوص
:شهرکتیحسنصفاصنعترهیمد

نمبر نکههیبرایمبن54701جواز
عبداهلل لدحاج محمهودیمحترم

 تائسیرئ اعضهاءیدیهشرکت
یمجلسنسبتمشکال اقتصهاد

خواهانلغوهشرکتمذکورشدهاند
ثبتمرکز  مالکیهتی دراداره

ثبهترسههایفکهری دهیبهه
.است
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افغهانانیهشرکتعا یخصوص
لویساختمان شهرکت:یکیست ا 
سهالیمرکزاصلافغان، کندهار،
ییابتهداهی(سهرما1422)تأسیس

ی(افغهههاند میلیون0222222)
یکیست  لویعمده:ساختمانتیفعال

یاهلل لهدحههاجمیمحتهرمکهر
ثیبحصدیف52اهللباسهمبیحب
شرکت، محترماحمدشهاهسیرئ

ثیبحصدیف52باسهمی لدعبدالح
ی شهوصدارامعا نشهرکت

شهرکتسیرئهامضاءتیصالح
بهثبتیثبتمرکزعمومیدراداره

.استدهیرس
افغهانانیهشرکتعا یخصوص
لویساختمان شهرکت:یکیست ا 

،مرکزاصل سهالیافغان کندهار،
ییابتهداهی(سهرما1422)تأسیس

عمدهتیفعالیافغان(0222222)
محتههرمیکیسههت  لویسههاختمان

اهللبهابیحبیاهلل لدحاجمیکر
سیرئهثیهبحصهدیف52سهم

 لهد شاه احمد  محترم شرکت،
ثیهبحصدیف52باسهمیعبدالح

ی شهوصدارامعا نشهرکت
شهرکتسیرئهامضاءتیصالح

دهیبهثبترسیثبتمرکزدراداره
.است

صهالحا یخصوص شرکتحسن
یمرکزاصهلافغان،تابعیت:تدیلم

هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
میلیهون1222222ییابتدا یک
محترمیتجارتعمده،تیفعالیافغان

بهامیعبدالرحیحزباهلل لدحاج
سیرئهثیهبحصهدیف52سهم

(یکهزڅشرکت محترمداداهلل)ا
سهم صدیف52 لدغالمرسولبا

یمعا نشرکت شوصداراثیحب
دررئیسامضاءتیصالح شرکت

دهیبهثبترسهیادارهثبتمرکز
. است

یجههوازانفههرادا یخصوصهه
افغانتیتابع:اریجانمحمد لدبوت

سهالکندهار،تی الیاصلمرکز



 جريده يرسم
 

101
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 02/12/1441  

ییابتهداهیسهرما1422تأسیس
،یافغانپنجصهههدهزار522222

شهوص،یتجهارتعمدهتیفعال
درامضههاءتیصههالحیدارا

 مالکیتههاییثبتمرکزاداره
دهیبهههثبههترسههفکههری

.است
نیامهظیحفهشرکتا یخصوص

افغهانتابعیتشرکت:یکیست لو
تأسهیسکندهار،سالیاصلمرکز

ییابتهههداهیسهههرما(1422)
ی(افغهانیکمیلیون1222222)

محتهرمیکیسهت عمدهلوتیفعال
محمدهاشهمیاهلل لدحاجظیحف

سیرئهثیهبحصدیف52باسهم
اهلل لهدمیشرکت، محترمرحه

صدیف52محمدهاشمباسهمیحاج
 شهوصمعا نشهرکتثیبح
سیرئهامضهاءتیصالحیدارا

یثبههتمرکههزشههرکتدراداره
دهیبهثبترس مالکیتهایفکری

.است

شرکتانصافتوکهلا یخصوص
افغهانتابعیتشرکت:یکیست لو

سالیمرکزاصل تأسهیسکندهار،
ییابتهههداهی(سهههرما1422)
یافغهان(یکمیلیون1222222)

محتهرمیکیسهت عمدهلوتیفعال
اختریمحمدقاسم لدحاجیحاج

ثیهبحصهدیف52محمدباسهم
اهللبیهشرکت، محترمحبسیرئ

صهدیف52 لدنورمحمدباسههم
یشوصدارا شرکتمعا نثیبح

شهرکتسیرئهامضاءتیصالح
 مالکیتهاییثبتمرکزدراداره
.استدهیبهثبترسفکری
یشرکتباباغالمانورا یخصوص

تابتدیلم عیت: یمرکزاصهلافغان،،
هیسرما1422تأسیسکندهار،سال

میلیهون1222222ییابتدا یک
محترمیتجارتعمدهتیفعالیافغان

غالمرضاء لدمحمدظاهرباسهم
شهرکت سیرئثیبحصدیف52

محترممحمدرضاء لدمحمدظاهر
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معها نثیهبحصدیف52باسهم
تیصهالحیشرکت شوصدارا

ادارهرئیسامضاء ثبتشرکتدر
. استدهیبهثبترسیمرکز

هیئابتدایمکتبخصوصا یخصوص
نمبر نت نسه1-استعا محمد می:

تیهتابعیعلعقوبی( لدیعقوبی)
مرکزاصل کندهار،تی الیافغان،

هی(سههرما1422)تأسههیسسههال
(پنجصهدهزار522222)ییابتدا
یمیعمدهخدما تعلتیفعال،یانافغ

امضهاءتیصهالحیشوصدارا
بهثبتینامبردهدرادارهثبتمرکز

 .استدهیرس
هیئابتدایمکتبخصوصا یخصوص

نمبر نت نسه0-استعا محمد می:
تیهتابعیعلعقوبی( لدیعقوبی)

مرکزاصل کندهار،تی الیافغان،
ییابتداهی(سرما1422)تأسیسسال

ی(افغانپنجصهههدهزار522222)
تعلتیفعال خهدما  یمهیعمده:

امضهاءتیصهالحیشوصدارا

بهثبتیثبتمرکزنامبردهدراداره
 .استدهیرس

محترمبیبهاساستصوا یخصوص
جانمالهکیاحمدجان لدموس

بآدیهتولیصهنعتیجوازانفراد
دارنهدهجوازنامههنمبهر:یمعدن

ینسبتمشکال اقتصاد72407
.گردیدهاستجوازمذکوررالغوه

درادارهثبتمرکزیبهثبترسیده
است.

یفضهلمیشرکترحا یخصوص
افغهانمرکهزشرکت:یکیست لو

یاصل سهال تأسهیسکنهدهار،
ییابتهههداهیسهههرما(1422)
ی(افغهانیکمیلیون1222222)

لوتیفعال محتهرم،یکیست عمده
بهامیفضلالواحد لدفضلالرح

سیرئهثیهبحصهدیف52سهم
بیهشرکت، محترمفضهلالحب

الرح لد میفضل صدیف52باسهم
 شهوصمعا نشهرکتثیبح
سیرئهامضهاءتیصالحیدارا
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بههیبتمرکزثاهادارشرکتدر
.استدهیثبترس
پوپهلشرکتا یخصوص  طنپال
افغهانتابعیتشرکت:یساختمان
سالیمرکزاصل تأسهیسکندهار،

ییابتهههداهیسهههرما(1422)
یهههکمیلیهههون1522222)
عمدهتیفعالیافغان(پنجصدهزار 

محمداسهماعیساختمان لیمحترم
صهدیف52باسههمرجانی لدکب

یشرکت، محترمر زسیرئثیبح
خ  لد رمحمدیاحمد 52باسههم

شهرثیبحصدیف  کتمعها ن
امضهاءتیصهالحیشوصدارا

شههههرکتدرادارهسیرئهههه
.استدهیبهثبترسیثبتمرکز

محترمبیبهاساستصوا یخصوص
عبهدالمتریعبدالقد تهاجرنی لد
نمبهر:یانفراد جوازنامهه دارنده

ینسبتمشکال اقتصاد15141
گردیههدهجههوازمههذکورلغههوه

.است

اهللعیمحترمسهمبیبهاساستصو
عبدالعز نامهه:زی لد جواز دارنده

خواهدکههدریم07052نمبر
یاسههمتجههارتیجههوازانفههراد

اضهافهیکیسهت لویزیعزعیسم
.دینما

نیامهظیشرکتحفها یخصوص
افغهانتابعیتشرکت:یساختمان
 ردیمرکزاصل سهال،تمیدان
ییابتهداهیسرما(1422)تأسیس

ی(افغهانیکمیلیون1222222)
سهاختمانتیفعال محتهرمیعمده

( لهدیقی)صهدونیمحمدهمها
صهدیف52محمدظاهرباسههم

 محتهرمسیرئثیبح شهرکت،
ونی لدمحمدهمهامیمحمدابراه

 معها نثیهبحصدیف52باسهم
داراشرکت شوص تیصالحی 

شههرکتدرسیرئههامضههاء
 مالکیتیثبتمرکزعمومیاداره

ثبهترسههایفکهری دهیبهه
.است
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یجههوازانفههرادا یخصوصهه
:اهللبینجدیسعز اهلل لددیس

مرکزاصلتیتابع تیه الیافغان،
 هیسرما1422تأسیسکندهار،سال

،یافغانپنجصدهزار522222ییابتدا
شهوص،یکیست لوعمدهتیفعال
درادارهثبتامضاءتیصالحیدارا

بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس

ئتیهبیبهاساستصو:ا یخصوص
یکیسهت افغهانبهار لورهیمد

نمبر:شرکت یمبنه05771جواز
محترماقاشاه لداحمدشاهنکهیبرا
 تائسیرئ اعضهاءیدیهشرکت

یمجلسنسبتمشکال اقتصهاد
خواهانلغوهشرکتمذکورشدهاند

درادارهثبتمرکزی مالکیهت 
ثبهترسهیده هایفکهریبهه

است.
یعبدالولیجوازانفرادا یخصوص

افغان،مرکزتیتابع:ی لدعبدالهاد
کندهار،تی الیاصل تأسیسسال

ییابتههههداهیسههههرما1422
 شهش5042222 میلیهون پن 

عمدهتیفعال،یافغانصد چهلهزار
معهدن، یشهوصدارااستوراج

ثبهتادارهدرامضهاءتیصالح
بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس

یجههوازانفههرادا یخصوصهه
تیتابع:احساناهلل لدعبدالرحمن

مرکزاصل ، کندهارتی الیافغان
ییابتداهیسرما1422تأسیسسال

،یافغههانپنجصهدهزار522222
یشوصدارا،یعمدهتجارتتیفعال

درادارهامضاءتیصالح نهامبرده
.استدهیبهثبترسیثبتمرکز

لیعااسمیجوازانفرادا یخصوص
افغان،مرکزتیتابع:ی لدمحمد ل

تأسهیسکندهار،سالتی الیاصل
522222ییابتداهیسرما1422

عمهده:تی،فعالیافغانپنجصدهزار
تیصهالحیداراشوص،یتجارت
یثبتمرکزعمومیادارهدرامضاء
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دهیبهثبترس مالکیتهایفکری
.است

یجههوازانفههرادا یخصوصهه
جانان صادق لد تیهتابع:محمد
تیهه الیافغههان،مرکزاصههل

 هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
،یافغانپنجصدهزار522222ییابتدا
ی،شوصدارایتجارتعمدهتیفعال

ثبهتامضهاءتیصالح دراداره
بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس

اهلیدانمیرح:شرکتا یخصوص
تابعیت افغهان،تابعیهتشرکت:

سالیمرکزاصل تأسهیسکندهار،
ییابتهههداهیسهههرما(1422)
میلیون1222222) ی(افغهانسه

لوتیفعال یساختمانیکیست عمده
رحی بارچاالن  لهدمیمحترم اهلل

صدیف52محمدباسهمیعلیحاج
 محتهرمسیرئثیبح شهرکت،
محمهدیعلهیاهلل لدحاجقیعت

 معها نثیهبحصدیف52باسهم

داراشرکت شوص تیصالحی 
درادارهسیرئامضاء ثبتشرکت
.استدهیبهثبترسیمرکز

صالحشرکتا یخصوص نیشهدا
تاتدیلم یمرکزاصهلافغان،بعیت:

هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
میلیهونیهک1222222ییابتدا
تجارتتیفعالیافغان محترمیعمده

 لدمانیف عبدالحقبایحاجاحمد
شرکتسیرئثیبحصدیف52سهم

 لهدراحمدیبشهی محترمحاج
صدیف52غالممحمدباسهمیحاج
یمعا نشرکت شوصداراثیبح

دررئیسامضاءتیصالح شرکت
ثبتمرکز  مالکیتههاییاداره

. استدهیبهثبترسفکری
تصهوا یخصوص اسهاس بیبه
مبنییکیست مللو محترمنکهیبرا:

نیجمالالدی لدحاجنیمحمدالد
اعضاءیدی تائ19702جوازنمبر

یمجلسنسبتمشکال اقتصهاد
انفهراد جهواز لغهوه یخواهان
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انهد .مذکورشده ثبهتدراداره
بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
است.دهیرس

شرکتبشار شهرقا یخصوص
تابعیتشرکت:ی بارچاالنیټیترانز

سهال،یدکنیدایاصلافغانمرکز
ییابتهداهیسرما(1422)تأسیس

ی(افغهانیکمیلیون1222222)
ی بارچهاالنتییعمدهترانزتیفعال

محترمخادم لدچرا بهاسههم
شهرکت،سیرئهثیبحصدیف52

 یه لدمحمهدحنی محترمعل
عها نمثیهبحصدیف52باسهم
داراشرکت شوص تیصالحی 
ثبتسیرئامضاء دراداره شرکت
بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس

قیهرفیقیشرکتصدا یخصوص
یمرکزاصهلافغان،تابعیت:تدیلم

هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
میلیهون1222222ییابتدا یک
تجارتتیفعالیافغان محترمیعمده

 لدخالقدادباسههمقیمحمدصد
شهرکت سیرئثیبحصدیف52

 لدخالقدادبهاقیمحترممحمدرف
معها نثیهبحصهدیف52سهم
تیصهالحی شوصداراکتشر

ادارهرئیسامضاء ثبتشرکتدر
بهه مالکیتهایفکرییمرکز

. استدهیثبترس
یشرکتخوشحالزابلا یخصوص

تابتدیلم ،مرکزاصهلتیع: یافغان
هیسرما1422تأسیسکندهار،سال

میلیهون1222222ییابتدا یک
تجارتتیفعالیافغان محترمیعمده

بهایحی)خوشحال( لدیمحمدنب
سیرئهثیهبحصهدیف52سهم

محمدافضلیشرکت محترمحاج
محمداکبربهاسههمی لدحاج

معها نشهرکتثیبحصدیف52
دارا امضهاءتیصالحی شوص

ثبتعمومیشرکتدرادارهرئیس
بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
. استدهیرس
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سیشههرکتسههدا یخصوصهه
شرکت:یاسحاقز معدن استوراج
 کندهار،یمرکزاصلافغان،تابعیت

ییابتداهی(سرما1422)تأسیسسال
ی(افغهانیکمیلیون1222222)

محترمعمدهاستوراجمعدنتیفعال
حاج  لد غفوریعبدالشکور فضل

سیرئهثیهبحصدیف52باسهم
(یفی)سونسیشرکت، محترممحمد

حاج باسهی لد 52ممحمدرسول
شهرکتثیبحصدیف  معها ن

امضهاءتیصهالحیشوصدارا
یثبتمرکزادارهشرکتدرسیرئ

دهیبهثبترس مالکیتهایفکری
.است

ئتیهبیبهاساستصوا یخصوص
نمبهر:تدیلمیشرکتذاکررهیمد

 نکههیبرایمبنه07/1712جواز
محمد لداخترمحمهدریمحترمپ

شرکتنسهبتمشهکال سیرئ
گردیدهجوازمذکورلغوهیاقتصاد
.است

محترمبیبهاساستصوا یخصوص
محمهدنیمحمدخان لددرزایم

دارندهجوازنامهنمبر:یتاجرانفراد
نسههبتمشههکال 07-4000

گردیدهجوازمذکورلغوهیاقتصاد
.است

محترمبیبهاساستصوا یخصوص
جهانتهاجرمیحک لدلعلجان

نمبهر:یانفراد جوازنامهه دارنده
ینسبتمشکال اقتصاد01191

گردیههدهجههوازمههذکورلغههوه
.است

ئتیهبیبهاساستصوا یخصوص
یاځسهاتنړنصهراهللسهورهیمد

نمبر:شرکت D-04-580جواز
 لهدنیمحترمبهرالدنکهیبرایمبن

یدیشرکت تائسیرئنیسراجالد
اعضاءمجلسنسهبتمشهکال 

شهرکتیاقتصاد لغهوه خواهان
دراداره   انهد ثبهتمذکورشده

بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس
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اساستصو رهیمهدئهتیهبیبه
دارنده:شرکتنوزاددامانشرکت

نمبهر محتهرم72191جوازنامه
یعل  لوجهان  لد رئهیساحمد

شههرکت محتههرمدادمحمههد
 لههد لوجههانمعهها نشههرکت

جههوازازتیههفعالوواهههدیم
دیهتولیاستوراجمعدنبهصهنعت

.نمودهاستلیتبدپیپا
منصهورنیاسیشرکتا یخصوص

تابتدیلم ،عتی: یمرکزاصهلافغان
هیسرما1422تأسیسکندهار،سال

یافغانیکمیلیون1222222ییابتدا
محتهرمیتجهارتعمهده،تیفعال

 لدعبدالبار سهمیمنصوراحمد با
شهرکت سیرئثیبحصدیف52

( لهدی)ابهدالیلدگمحترماقت
ثیبحصدیف52باسهمیاهللبرد

دارا  شهوص شهرکت یمعا ن
دررئیسامضاءتیصالح شرکت
 مالکیتیثبتمرکزعمومیاداره

 .استدهیبهثبترسهایفکری

:زادهیاحمدنبشرکتا یخصوص
تاب شرکت معدن ،عهتیاستوراج

،ئ اصلافغان سالیمرکز کندهار،
ییابتهداهی(سهرما1422)تأسیس

،ی(افغانپنجصههدهزار522222)
عمده:اسهتوراجمعهدن.تیفعال

ی لهدحهاجمیمحترمعبهدالرح
ثیه٪بهح95عبدالوالقباحفظ

محمدشهاهسیرئ محترم شرکت،
ی لههداحمدشههاهصههافیصههاف

معها نثیهبهحفیصد5باحفظ
دارا شوص تیصهالحیشرکت

شههرکتدرادارهسیرئههامضههاء
 مالکیتهاییثبتمرکزعمومی
.استدهیبهثبترسفکری

المهاسا یخصوص شرکتافغان
افغانمرکزتیعتابشرکت:گنینیما

1422تأسیسکندهار،سالیاصل
سهه1222222)ییابتداهیسرما

عمههدهتیههفعال،ی(افغههانمیلیون
معدن عبهدالقادراستوراج محترم

حفظی لد لی ل ٪52محمدبا
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محتهرمسیرئثیبهح شهرکت،
حهاجیقیصدمیمحمدابراه ی لد

حف بههفیصد52ظمحمدصادقبا
شرکتشوصداراثیح یمعا ن

شهرکتسیرئهامضاءتیصالح
 مالکیتهاییثبتمرکزدراداره
.استدهیبهثبترسفکری

شههرکتکنههدهارا یخصوصهه
:شهرکتیسهاختمانیاحمدشاه

کندهار،یمرکزاصلافغان،عتیتاب
 هیسهرما(1422)تأسهیسسال
ی(افغاند میلیون0222222)ییابتدا
سهاختمانتیفعال محتهرمیعمده
دیه لهداحمدجا یتوخسیر یم

ثیه٪بههح52باحفظیاحمد
احمدجا سیرئ محترم دیشرکت،

بهاخانمحمدی لدحاجیاحمد
معها نثیهبهحفیصد52حفظ

دارا شوص تیصهالحیشرکت
شههرکتدرادارهسیرئههامضههاء
 مالکیتهاییثبتمرکزعمومی
.استدهیبهثبترسفکری

حبا یخصوص ریاسهیبیشرکت
یمرکزاصلافغان،تابعیت:شرکت

(1422)تأسهیسکندهار،سهال
0222222)ییابتههداهیسههرما
عمهدهتیهفعالی(افغاند میلیون

محتهرمیتجارت معدن  استوراج
سهممیعبدالحک با عبدالرزاق  لد

شهرکت،سیرئثیبحصدیف52
عبدالبص عبدالرزاقری محترم  لد

معها نثیهبحصدیف52باسهم
داراشرکت شوص تیصالحی 
درادارهسیرئامضاء ثبتشرکت
بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس

کنهدهارا یخصوص اتل شرکت
یافغان،مرکزاصهلتابعیتتد:یلم

(1422)تأسهیسکندهار،سهال
یک1222222)ییابتداهیسرما

عمهدهتیهفعال،یافغهان(میلیون
محتهرمنعمهتاهلل لهدیتجارت

ثیه٪بهح52عبدالواسعباحفظ
اهللسیرئ حهزب محترم شرکت،
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حفهظ بها عبدالواسع  لد ساحل
حفیصد52 معا نشهرکتثیبه
امضهاءتیصهالحیداراوصش
ثبتعمومیشرکتدرادارهسیرئ

بهه مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیثبترس
محترمبیبهاساستصوا یخصوص

 لدمحمدحسنتاجرقیمحمدشف
نمبهر:یانفراد جوازنامهه دارنده

ینسبتمشکال اقتصاد10400
.گردیدهاستجوازمذکورلغوه

یجههوازانفههرادا یخصوصهه
تیتابع:الرحمن لدنادرخانبیحب

تیهه الیافغههان،مرکزاصههل
 هیسرما1422تأسیسکندهار،سال

،یافغاند میلیون0222222ییابتدا
یکیست  لویساختمانعمدهتیفعال

دارا درامضاءتیصالحیشوص
 مالکیتههاییثبتمرکزاداره
.استدهیبهثبترسفکری

یشرکتنهورقهادرا یخصوص
ساختمان تابعیهت:شرکتیافغان

اصلافغان، سهالیمرکز کندهار،
ییابتهداهی(سهرما1422)تأسیس

میلیون1222222) ،یافغهان(سه
سهاختمانتیفعال محتهرمیعمده

محمد لیعبدالول حفهظی لد با
52 حفیصد شرکت،سیرئثیبه

عبدالقهد حهاجریمحترم ی لهد
حفظدیعبدالمج 52با بههفیصد

شرکتیح معا ن داراث یشوص
درسیرئامضاءتیصالح شرکت
 مالکیتههاییثبتمرکزاداره

دهیبهههثبههترسههفکههری
.است

انفرادا یخصوص دیجمشیجواز
عبدالمالک افغهان،تیهتابع: لد

کندهار،سهالتیه الیمرکزاصل
ییابتهداهیسهرما1422تأسیس

،یافغانپنجصهههدهزار522222
یشوصدارا،یتجارتعمدهتیفعال

ثبهتادارهدرامضهاءتیصالح
بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس
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شهاها یخصوص افغان یشرکت
تابتدیلموهیم مرکهز،افغانتیع:

سهالیاصل تأسهیسکنهدهار،
1222222ییابتداهیسرما1422

عمهدهتیفعالیافغانیکمیلیون
اهلل لهدتیهمحتهرمعنایتجارت

ثیبحصدیف52عبدالرزاقباسهم
اهللمیشرکت محترمرحهسیرئ

با ظاهر)حسن( محمد  لد )حسن(
معها نثیهبحصهدیف52سهم

تیصهالحیشرکت شوصدارا
ثبترئیسامضاء اداره شرکتدر
بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
. استدهیرس

شههرکتعصههمتا یخصوصهه
لم ،افغهانتابعیهت:تدیخوشحال

سالیمرکزاصل تأسهیسکندهار،
1222222ییابتداهیسرما1422

عمهدهتیفعالیافغانیکمیلیون
 لهد،یتجارت اهلل عصمت محترم

ثیبحصدیف52شاهد الهباسهم
نصر اهللسیرئ محترم شرکت 

سهم صدیف52 لدعصمتاهللبا
یشرکت شوصدارا نمعاثیبح

دررئیسامضاءتیصالح شرکت
 مالکیتههاییادارهثبتمرکز

. استدهیبهثبترسفکری
استوراجیکسیلگلوگا یخصوص

( لهدیدیمعدنعبدالسالم)رشه
افغهان،تیتابع:یسر رومیعبدالق

سهالزابهل،تی الیمرکزاصل
ییابتهداهیسرما(1422)تأسیس

ی(افغهانیکمیلیون1222222)
عمدهاستوراجمعدنشوصتیفعال
درامضاءتیصالحیدارا نامبرده

 مالکیتیثبتمرکزعمومیاداره
ثبهترسههایفکهری دهیبهه

 .است
ئتیهبیبهاساستصوا یخصوص

جهوازیتد:احسانلمیحاجرهیمد
محتهرمنکهیبرایمبن00017نمبر
عبداهللینعمتاهلل لدحاجیحاج

رئ اعضاءیدیشرکت تائسیجان
یمجلسنسبتمشکال اقتصهاد
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خواهانلغوهشرکتمذکورشدهاند
ثبتمرکز  مالکیهتی دراداره

ثبهترسههایفکهری دهیبهه
.است

تصهوا یخصوص اسهاس بیبه
 لدمحمدنسموریت تهاجرمیشاه

دارنهدهجهوازنمبهر:یانفهراد
جوازلیذرا یتغ71145 در را

 .نمودهاستشیخو
شاه لدمحمهدموریمحترمت -1
52مالکاسبقجوازباسهممینس

حفیصد شرکتدیجدرئیسثیبه
.هگردیدتعیین

 لدمحمدمیمحترممحمدنس – 0
سهم ثیهبهحصدیف52قاسمبا

جد دیمعا ن دهگردیتعیینشرکت
است.

522222جهوازازهیسرما -1
یافغانپنجصدهزار 1222222به
گردید.دیتزئیکمیلیون

حقوق-4 انفرادیشکل از یجواز
.گردیدهاستلیتبدیبهشرکت

هڅازسد ز کویدرستجارتآ-5
 ادرس44دکاننمبر بهه کندهار

یسهر رهڅهسهد ز کودیجد
یټمارک نمبر کنهدهار12دکان
 درادارهثبت.گردیدهاستلیتبد

مرکزیبهثبترسیدهاست.
ت-0  لدموریاسمشرکتاز شاه

احمدشاهنسهمیمحمدنس یمیبه
.گردیدهاستلیتبدتدیلم

یخصوصنیکندهارذها یخصوص
( لدی)کلچهاباد:احمدځیو نښ
مرکزتیتابعراحمدیم یاصلافغان،

تأسههیسکندهار،سههالتیهه ال
ییابتهههداهیسهههرما(1422)
یافغهان(پنجصدهزار522222)

شوصیمیعمدهخدما تعلتیفعال
نهامبردهامضهاءتیصالحیدارا

اداره مرکزدر  مالکیهتیثبت
 .استدهیبهثبترسهایفکری

رهېجوازشهمتد:یلمیزراعتوندیپ
پهراسهاسبی(دتصو01211)
یمحمدمحرابنیاسداهللددیاغلښ
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الرحمنقیصدیاغلښا سیرئیز 
حاج ز نیدید الیتمرسیمحمد

ونهدیدشرکتنومدپیچړیغوا
تهدیټلموندی پوهڅتدیلمیزراعت

 مالکیتهایامرکزی.دړیکریتغ
.ولشثبتیکارهپهادفکریثبت

رزاخانیمیجوازانفرادا یخصوص
افغهان،تیهتابع:ی لدمحمد ل

کندهار،سهالتی الیاصلمرکز
ییابتهداهیسهرما1422تأسیس

،یافغانپنجصهههدهزار522222
یشوصدارایتجارتعمدهتیفعال

ثبهتدرادارهامضهاءتیصالح
.استدهیبهثبترسیمرکز

معدنا یخصوص ر شن ا یستاره
د  لد تیهتابع:محمهدنیمحمد

مرکزاصل کندهار،تی الیافغان،
ییابتداهی(سرما1422)تأسیسسال

یافغهان(پنجصدهزار522222)
عمدهاستوراجمعدنشوصتیفعال
نهامبردهامضهاءتیصالحیدارا

ثبتمرکز اداره  مالکیهتیدر

ثبهترسههایفکهری دهیبهه
 .است

:یجههوازانفههرادا یخصوصهه
تیتابع:سردارمحمد لدعبداالحد

مرکزاصل کندهار،تی الیافغان،
ییابتهداهیسرما1422تأسیسسال

،یافغانپنجصهههدهزار522222
یشوصدارا،یتجارتعمدهتیفعال

ثبهتادارهدرامضهاءتیصالح
ثبهت مالکیتهاییمرکز بهه
.استدهیرس

لیهاحمد ک:شرکتا یخصوص
مرکزافغان،تابعیتشرکت:یائیض

1422تأسیسکندهار،سالیاصل
0222222)ییابتههداهیسههرما
عمهدهتیهفعالیافغان(د میلیون

 تجارت معدن محتهرمیاستوراج
عبدالرزاقبایعبدالوارث لدحاج

سیرئهثیهبحصهدیف52سهم
شههرکت، محتههرمعبههدالقادر

ثیحبصدیف52باسهمی لدعبدالباق
شهرکت دارامعا ن ی شهوص
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شهرکتسیرئهامضاءتیصالح
 مالکیتهاییثبتمرکزدراداره
.استدهیبهثبترسفکری

حهاجا یخصوص یشرکتافغان
شرکت:یتترانسپورینوریشاه ل

 ،مرکزاصلتابعیت کندهار،یافغان
ییابتداهیسرما(1422)تأسیسسال

یافغهان(یکمیلیون1222222)
محترمشاهټیعمدهترانسپورتیفعال
( لدعبداهللجانباسهمی)نوری ل

شهرکت،سیرئهثیبحصدیف52
سهردار ل  لهدی)نوری محترم )

 یحاج یلشاه صهدیف52باسهم
 شهوصمعا نشهرکتثیبح
سیرئهامضهاءتیصالحیدارا

ثبههتعمههومیادارهشههرکتدر
بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس

 لدنیسپیجوازانفرادا یخصوص
مرکهزتیتابع:اهللبیحب ، افغان
تأسهیسکندهار،سالتی الیاصل

522222ییابتداهیسرما1422

عمهدهتیهفعالیافغانپنجصدهزار
تیصالحیشوصدارا،یساختمان
یثبههتمرکههزدرادارهامضههاء

دهیبهثبترس مالکیتهایفکری
ت.اس

محترمبیبهاساستصوا یخصوص
تاجروس یمحمدقاسم لدمحمد

نمبهر:یانفراد جوازنامهه دارنده
ینسبتمشکال اقتصاد49211

گردیههدهجههوازمههذکورلغههوه
.است

یشرکترضاءعمهرا یخصوص
تابعیتشرکتیکیست لو افغهان:

سالیمرکزاصل تأسهیسکندهار،
ییابتهههداهیسهههرما(1422)
یافغهان(یکمیلیون1222222)

لوتیفعال محتهرمیکیست عمده:
خانمحمدیمحمدرضاء لدحاج

سیرئهثیبحصدی(ف52باسهم)
شرکت، محترممحهباهلل لهد

صهدی(ف52عبداهللباسهم)یحاج
 شهوصشهرکت نمعاثیبح



 جريده يرسم
 

175
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 02/12/1441  

سیرئهامضهاءتیصالحیدارا
یثبههتمرکههزشههرکتدراداره
دهیبهثبهترسه مالکیتفکری

.است
یاعظمهوندیشرکتما یخصوص
لویساختمان شهرکت:یکیست ا 
 کندهار،یمرکزاصلافغان،تابعیت

ییابتداهی(سرما1422)تأسیسسال
یافغههان(د میلیههون0222222)

یکیست  لویعمدهساختمانتیفعال
ی لهدحهاجراحمدیمحترمبشه

سههم)رمحمدیش ف72با صهدی(
 محتهرمسیرئثیبح شهرکت،
نیالهدی لدمحمدمحراحمدیشب

ف12باسهم) معها نثیبحصدی(
داراشرکت شوص تیصالحی 
درادارهسیرئامضاء ثبتشرکت
فکرییمرکز ثبهت مالکیت به
.استدهیرس

شیدر یشرکتهاشما یخصوص
شرکت:یکیست ا لویارساختمانی

کندهار،یمرکزاصلافغان،تابعیت

ییابتداهی(سرما1422)تأسیسسال
ی(افغهههاند میلیون0222222)

ا یسههاختمانعمههدهتیههفعال
محترمعهز اهلل لهدیکیست لو

صدی(ف52باسهم)یرعلیشیحاج
سسیرئثیبح  محترم دیشرکت،

اهللبیهنجدیرحمتاهلل لدسه
ف52باسهم) معها نثیبحصدی(

دارا شوص تیصالحیشرکت. 
شههرکتدرادارهسیرئههامضههاء
های مالکیتیثبتمرکزعمومی
.استدهیبهثبترسفکری

یشرکتجمعهکهوچا یخصوص
تابتدیلم یمرکزاصهلافغان،عتی:

هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
میلیهون1222222ییابتدا یک
محترم،یعمدهتجارتتیفعالیافغان

مددباسهمیمحمدجمعه لدحاج
شرکت سیرئثیبحصدی(ف52)

مددبای لدحاجلگمحترمجمعه
معها نثیهبحصدی(ف52سهم)

تیصهالحیشرکت شوصدارا
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ثبترئیسامضاء اداره شرکتدر
فکرییمرکز ثبهت مالکیت به
. استدهیرس

شههرکتخواجههها یخصوصهه
یسههاختمانیرحمههتاهللنههوران

اصلعیتتابشرکت: ،مرکز یافغان
(1422)تأسهیسکندهار،سهال

یک1222222)ییابتداهیسرما
عمهدهتیهفعال،یافغهان(میلیون

رحمتاهلل لهدیساختمان محترم
حفظ با ح52نورالحق به ثیه٪

شرکت،محترممحمد لهدسیرئ
بههفیصهد52محمدانورباحفظ

یشرکتشوصداراا نمعثیح
شهرکتسیرئهامضاءتیصالح

 مالکیهتدر مرکزی ثبت اداره
ثبهترسهیده هایفکهریبهه

است.
سمسورلیشرکتسها یخصوص

تابتدیلم : عیت ی،مرکزاصهلافغان
 سهال 1422تأسهیسکندهار،

یهک1222222ییابتداهیسرما

تجارتتیفعالمیلیونافغانی یعمده
محترممحمدعثمان لدعبدالرحمن

سیرئهثیبحصدی(ف52باسهم)
شرکت محترمعبهدالمنان لهد

عبههدالرحمنبههاسهههمیحههاج
ف52) ثمعا نشرکتیبحصدی(

تیصهههالحی شهههوصدارا
ثبترئیسامضاء اداره شرکتدر

دهیبهههثبههترسههیمرکههز
. است

انصهافلیشرکتجلا یخصوص
،تابعیت:تدیلم یمرکزاصهلافغان

هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
میلیهون1222222ییابتدا یک

محترمیعمده،تجارتتیفعالافغانی
بارمحمدی( لدشلیاحمد)جللیجل

سیرئهثیهبحصدی(ف52سهم)
شرکت محترممحمهدههار ن

شی)غالم  لد بای)غالمرمحمدی( )
معها نثیهبحصدی(ف52سهم)

تیصهالحیشرکت شوصدارا
ثبترئیسامضاء اداره شرکتدر
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بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
. استدهیرس

کار انا یخصوص انیهشهرکت
افغهانتابعیتشرکت:یکیست لو

سالیمرکزاصل تأسهیسکندهار،
ییابتهههداهیسهههرما(1422)
ی(افغهانیکمیلیون1222222)

تیفعال عمده محتهرملو ستیکی
اسداهللباسهمی لدحاجریعبدالبص

ف52) شرکت،سیرئثیبحصدی(
اسهداهللی محترمنوراهلل لدحاج

ف52باسهم) معها نثیبحصدی(
داراشرکت شوص تیصالحی 
درادارهثبتشرکتسیرئامضاء

 مالکیتهایفکریبهثبتمرکزی
رسیدهاست.
یجههوازانفههرادا یخصوصهه

عبدالرازق  لد تیتابع:عبدالصمد
مرکزاصل ، کندهار،تی الیافغان

هیسههرما1422تأسههیسسههال
،یافغانپنجصدهزار522222ییابتدا
استوراجمعدنشوصعمدهتیفعال

درادارهثبتامضاءتیصالحیدارا
بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس

یجههوازانفههرادا یخصوصهه
:عبدالستاری لدحاجونسیمحمد

مرکزاصل،تیتابع ، تی الیافغان
 هیسرما1422تأسیسکندهار،سال

،یافغانپنجصدهزار522222ییابتدا
،شهوصیکیست لوعمدهتیفعال
درادارهثبتامضاءتیصالحیدارا

 مالکیهههتههههاییمرکهههز
.استدهیبهثبترسفکری

یمیسلنهیشرکتالمدا یخصوص
افغهانتابعیتشرکت:یکیست لو

تأسهیسکندهار،سالیاصلمرکز
ییابتهههداهیسهههرما(1422)
ی(افغهانیکمیلیون1222222)

تیفعال محتهرم،لو ستیکیعمده
بههای لههدعبههدالهادسیر یههم

ف52سهم) سیرئهثیهبحصدی(
اهلل لهدقیشرکت، محترمصهد

سلیحاج )میمحمد (52باسههم
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 شهرکت نمعهاثیبحصدیف
امضهاءتیصهالحیشوصدارا

درادارهثبتمرکزیشرکتسیرئ
 مالکیتهایفکریبهثبترسیده

است.
شرکتالمهاسصهفاا یخصوص

افغهان،تابعیهتشرکت:یصنعت
کنههدهار،سههالیمرکزاصههل

ییابتهداهیسهرما(1422)تأسیس
یافغهان(یکمیلیون1222222)

صنعتتیفعال عبداهللیعمده محترم
محمهودبهاسههمی لدحهاج

شهرکت،سیرئثیبحصدی(ف52)
محمودیعبدالنافع لدحاج محترم
ف52باسهم) معها نثیبحصدی(
ششرکت تیصالحیداراوص 
درادارهسیرئامضاء ثبتشرکت
بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس

محمداهللیجوازانفرادا یخصوص
الرحمن فضل ،تیتابع: لد افغان

کندهار،سهالتیه الیمرکزاصل

ییابتهداهیسهرما1422تأسیس
،یافغانپنجصهههدهزار522222

یشوصدارا،یعمدهتجارتتیفعال
ادارهنهامبردهدرامضاءتیصالح

مرکز فکرییثبت های  مالکیت
.استدهیبهثبترس

تصو اساس رهیمهدئهتیهبیبه
ا ممتاز دارنهده:تدیلمازیشرکت
محتهرم71140جوازنامهنمبهر

 رمضان  لد شهرکترئیساحمد
معا ن رمضان  لد محمود  محترم

تیهکههدرفعالوواهدیشرکتم
اسهتوراجیجوازبرعال هتجهارت

مذکوربه شرکتدیمعدناضافهنما
یافغاند میلیون0222222هیسرما
ثبهت.دینمایمتیفعال اداره در  

مرکزیبهثبترسیدهاست.
 طهننیهشرکتذا یخصوص

یمرکزاصهلافغان،تابعیت:تدیلم
هیسرما1422تأسیسکندهار،سال

میلیهون1222222ییابتدا یک
 محترمیتجارتعمدهتیفعالافغانی
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قدر اهلل لدفضلالحقباسههم
شرکت سیرئثیبحصدی(ف52)

اهلل لدقدر اهللبهانیمحترمذ
معها نثیهبحصدی(ف52سهم)

تیصهالحی شوصدارارکتش
ادارهرئهیسامضاء در شهرکت

 مالکیتهاییثبتمرکزعمومی
دهیبهههثبههترسههفکههری

. است
رشا یخصوص ریبصهدیشرکت
لویساختمان شهرکت:یکیست ا 
کندهار،یمرکزاصلافغان،تابعیت
ییابتداهی(سرما1422)تأسیسسال

ی(افغهههاند میلیون0222222)
لو ستیکی یاختمانسعمده:تیفعال

ی لدحاجداحمدیرشیمحترمحاج
( سههم با ف52عبداالحد صهدی(

 محتهرمسیرئثیبح شهرکت،
بشراحمدیبص سههمباراحمدی لد
 معا نشرکتثیبحصدی(ف52)

امضهاءتیصهالحیشوصدارا
درادارهثبتمرکزیشرکتسیرئ

 مالکیتهایفکریبهثبترسیده
است.

یجههوازانفههرادا یخصوصهه
)محمهد ذاههد  لهدیمحمد )

ظهاهر ،افغهانتیهتابع:محمد
سهالکندهار،تی الیمرکزاصل
ییابتهداهیسهرما1422تأسیس

 شهش5042222 میلیهون پن 
عمدهتیفعال،یافغانصد چهلهزار

یاستوراجمعهدن،شهوصدارا
ثبهتدرادارهامضهاءتیصالح
بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس

یجههوازانفههرادا یخصوصهه
حاجفدا  لد :نورمحمهدیمحمد
مرکزتیتابع ، تی الیاصلافغان

تأسههههیسکندهار،سههههال
ییابتههههداهیسههههرما1422

شهش پن میلیهون5042222
هزار عمدهتی،فعالیافغانصد چهل

یشوصدارایکیست  لویساختمان
ثبهتدرامضهاءتیصالح اداره
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بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس

بصا یخصوص یرهاشهمیشرکت
تابتدیلم یمرکزاصهلافغان،تیع:

هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
میلیهون1222222ییابتدا یک

محترم،یتجارتعمدهتیفعالافغانی
( لهدمحمهدی)هاشمراحمدیبص

ثیهبحصدی(ف52هاشمباسهم)
محمهدسیرئ محتهرم شرکت 

سههمنیحس  لدمحمدهاشمبها
معا نشهرکتثیبحصدی(ف52)

دارا امضهاءتیصالحی شوص
یشرکتدرادارهثبتمرکزرئیس

دهیبهثبترس مالکیتهایفکری
. است

یالنادیمیشرکترحا یخصوص
شرکت: معدن تابعیهتاستوراج

کنهدهار،سهالیافغانمرکزاصل
ییابتهداهیسرما(1422)تأسیس

میلیون1222222) یافغهان(سه
عمدهاستوراجمعدنمحترمتیفعال

نعمهههتاهلل)خهههان( لهههد
سهمیحاج با عبدالقد سعالقدار

ف52) شرکت،سیرئثیبحصدی(
حن محمد ی لدحهاجایفی محترم

عالقههدارباسهههمالقههد سعبد
 معا نشرکتثیبحصدی(ف52)

امضهاءتیصهالحیشوصدارا
سیرئ ثبتعمومیشرکتدراداره

بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس

ئتیهبیبهاساستصوا یخصوص
یکنهدهارسهاختمانیشاهرهیمد

:شرکت جواز یمبن57110نمبر
رحنکهیبرا  لهدآاهللمیمحترم غا

غههاآمهتههابشههاهیحههاج
شرکتنسهبتمشهکال سیرئ

لغهوهیاقتصاد را مهذکور جواز
 درادارهثبهت.اسهتگردیده

مرکزیبهثبترسیدهاست.
احمداهللیجوازانفرادا یخصوص
افغان،مرکزتیتابع:جانی لد ل

کندهار،تی الیاصل تأسیسسال
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1222222ییابتداهیسرما1422
عمهده:تی،فعالیافغانیکمیلیون

شهوص،یکیسهت  لویساختمان
درادارهثبتامضاءتیصالحیدارا

بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس

شرکتاحساناهللپوپلا یخصوص
،مرکزاصلتابعیتشرکت: یافغان

هی(سرما1422)تأسیسکندهار،سال
(پنجصهدهزار522222)ییابتدا
یسهاختمانعمهدهتیفعالیافغان
:محتههرمی زراعتههیکیسههت لو

احساناهلل)پوپل( لهدنادرشهاه
( سهم با ف52)پوپل( ثیبحصدی(

کلهسیرئ  محترم اهللمیشرکت،
محمددا دیجزاده( لدحای)قاض
صهدی(ف52زاده(باسهم)ی)قاض
 شهوصمعا نشهرکتثیبح
سیرئهامضهاءتیصالحیدارا

ثبهتمرکهزیشرکت اداره در
 مالکیتهایفکریبهثبترسیده

است.

ظهاهریجوازانفرادا یخصوص
افغهان،تیتابع:یموسی لدحاج
تأسیسزابل،سالتی الیمرکزاصل
522222ییابتداهیسرما1422

عمههدهتی،فعالیافغانپنجصههدهزار
تیصهالحی،شوصدارایتجارت
یثبتمرکزعمومیدرادارهامضاء

دهیبهثبترس مالکیتهایفکری
.است

ئتیهبیبهاساستصوا یخصوص
دیهحمینویشرکتتجارترهیمد

دارنههدهجوازنامههه:افغههان
معا نشرکتمحترم04477نمبر
فار قیرازمحمد لدحاجیحاج
رابهمعا نشیسهمخوصدیف52
اسهتعفاءسپرده خواههاندیجد

اسهاسمحتهرمنیکهبهاگردیده
ی( لهدحهاجیاحمد)فضللیخل

سهمصدیف52فضلمحمدباحفظ
تعیهینشرکتدیمعا نجدثیبح

 درادارهثبهت.گردیدهاسهت
مرکزیثبتگردیدهاست.
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محترمبیبهاساستصوا یخصوص
شاهقی( لدصدقیاحمد)صدلیخل

دارندهجوازنامهنمبر:یتاجرانفراد
ینسبتمشکال اقتصاد11001

 .گردیدهاستجوازمذکورلغوه
درادارهثبتمرکزیبهثبترسیده

است.
یجههوازانفههرادا یخصوصهه

)الوز میمحمدخان  لد :رههاتمی(
مرکزتیتابع ، تی الیاصلافغان

1422تأسههیسسههالبلههخ،
522222ییابتهههداهیسهههرما

عمهدهتیهفعالیافغانپنجصدهزار
دارا،یتجارت تیصهالحیشوص

درادارهثبههتمرکههزیامضههاء
 مالکیتهایفکریبهثبترسیده

است.
انفرادا یخصوص اهللنیذیجواز

سهل ،تیهتابع:مانی لد افغهان
کندهار،سهالتیه الیمرکزاصل
ییابتهداهیسهرما1422تأسیس

تی،فعالیافغانپنجصدهزار522222

،شهوصعمده معهدن استوراج
درادارهامضههاءتیصههالحیدارا

 مالکیتهاییثبتمرکزعمومی
.استدهیبهثبترسفکری

ئتیهبیبهاساستصوا یخصوص
دارنده:تدیشرکتالمزمللمرهیمد

نمبهر معها ن04990جوازنامه
عبدالسهم  لهدعیشرکتمحترم

راشیسهمخوصدیف52ومیعبدالق
معا نجد سپرده خواههاندیبه

اسهاسنیکهبهاگردیدهاستعفاء
احمدبایمحترماحساناهلل لدعل

 نمعاثیسهمبحصدیف52حفظ
 .گردیدهاستتعیینشرکتدیجد

تصو اساس رهیمهدئهتیهبیبه
دارنهده:تدیلمدیشرکتحارسعب
محتهرم57901جوازنامهنمبهر

 لدحاجلیخل عبهدالنافعیاحمد
علرئیس محترم احمدیشرکت 

 لدعبهدالنافعمعها نشهرکت
تجهارتوواهدیم جهواز در یکه

.دیاستوراجمعدناضافهنماتیفعال
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1222222شهرکتازهیسرما 
یافغانیکمیلیون 0222222به
.نمودهاستلیتبدیافغاند میلیون
درانها یخصوص افغان یشرکت

شرکت: معدن تابعیهتاستوراج
کنهدهار،سهالیافغانمرکزاصل

ییابتهداهیسرما(1422)تأسیس
یافغهان(یکمیلیون1222222)

عمدهاستوراجمعدنمحترمتیفعال
نورمحمدبهایاهلل لدحاجبیمح

سیرئهثیهبحصدی(ف52سهم)
 لد نوراحمد  محترم لگشرکت،

باسهم) ف52محمد ثیهبحصدی(
ی شهوصداراشهرکتعا نم

سیرئامضاءتیصالح درشرکت
ادارهثبتمرکزی مالکیتههای

فکریبهثبترسیدهاست.
لیهخلبیشرکتحبا یخصوص

شرکت: معدن تابعیهتاستوراج
کنهدهار،سهالیافغانمرکزاصل

ییابتهداهیسرما(1422)تأسیس
ی(افغهانیکمیلیون1222222)

عمدهاستوراجمعدنمحترمتیفعال
عبدالواحدبایمحمدجان لدحاج

سیرئهثیهبحصدی(ف52سهم)
محمد ل  محترم  لهدیشرکت،

صدی(ف52عبدالواحدباسهم)یحاج
شهرکتثیبح رئهمعا ن سی 

بهثبتیثبتمرکزشرکتدراداره
.استدهیرس

محترمبیبهاساستصوا یخصوص
 لدعبهدالرحمنیقیصدیعبدالول

معهدنیجوازانفراد :اسهتوراج
دارنهههدهجوازنامههههنمبهههر

ینسبتمشکال اقتصاد05171
گردیهدهجوازمهذکوررالغهوه

.است
یجههوازانفههرادا یخصوصهه

خلبیشع  لد :احمهدلیهاحمد
تیه الیافغان،مرکزاصلتیتابع

 هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
،یافغانپنجصدهزار522222ییابتدا
استوراجمعدنشوصعمدهتیفعال
درادارهامضههاءتیصههالحیدارا
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دهیبههثبهترسهیثبتمرکهز
.است

خانافغانایرآشرکتا یخصوص
شهرکت: معدن افغهاناستوراج

سالیمرکزاصل تأسهیسکندهار،
ییابتهههداهیسهههرما(1422)
ی(افغهانیکمیلیون1222222)

معدنمحترموراجتعمدهاستیفعال
حهاجیحاج  لهد ینعمهتاهلل

( سههم با ف52نورمحمد صهدی(
شهرکت، محتهرمسیرئثیبح

نورمحمهدیاهلل لدحهاجعیسم
ثیههبحصههدی(ف52باسهههم)

ی شهوصدارامعا نشهرکت
سیرئامضاءتیصالح درشرکت

ادارهثبتمرکزی مالکیتههای
فکههریبهههثبههترسههیده

است.
تصو اساس رهیمهدئهتیهبیبه
د:تهیلمیاچکزیسیشرکتلعلع

نمبر نامه جواز 07/0721دارنده
لعلع یاچکزیسیاسمشرکتاز

دتهیلمیمیبهلعلمحمدعظدتیلم
.گردیدهاستلیتبد

ئتیهبیبهاساستصوا یخصوص
تهدیونایدیهنوعیشرکترفرهیمد
جههواز:سههزیکسر یسههت لو

نکهیبرایمبنD-04-2306 نمبر
جههان لههدیمحتههرم لهه

محمدرئ یدیهشرکت تائسیتاج
اعضاءمجلسنسهبتمشهکال 

شهرکتیاقتصاد لغهوه خواهان
ثبهت دراداره   انهد مذکورشده

بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس

یجههوازانفههرادا یخصوصهه
تیهتابع:ی لدمحمدنبراحمدیش

مرکزاصلافغان کندهار،تی الی،
 ییابتداهیسرما1422تأسیسسال

افغهانی1222222 ،یکمیلیون
معهدن،عمدهتیفعال اسهتوراج

امضهاءتیصهالحیشوصدارا
 مالکیتهاییثبتمرکزدراداره
.استدهیبهثبترسفکری
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تونښهشهرکتنادرپا یخصوص
افغانتابعیتشرکت:یالکوساختمان

سالیمرکزاصل تأسهیسکندهار،
ییابتهههداهیسهههرما(1422)
ی(افغهانمیلیونیک1222222)

.محتهرمیعمدهسهاختمانتیفعال
محمدنادر لدمحمدطاهرباسهم

ف52) شرکت،سیرئثیبحصدی(
 لدمحمدطاهرراحمدی محترمنص

ف52باسهم) نمعها ثیبحصدی(
داراشرکت شوص تیصالحی 
ادارهشهرکتسیرئهامضاء در

عمومیثبتمرکزی مالکیتهای
فکههریبهههثبههترسههیده

است.
یجههوازانفههرادا یخصوصهه

 لدحاج یمحمدموسیعبدالسالم
تیه الیافغان،مرکزاصلتیتابع

 هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
یکمیلیهون1222222:ییابتدا
صنعتتی،فعالیافغان شوصیعمده
ثبتدرادارهامضاءتیصالحیدارا

بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس

ئتیهبیبهاساستصوا یخصوص
:تدیلمیکزڅاقیشرکتشفرهیمد

 نمبر جوازنامه 1151/07دارنده
معا نشرکتمحترممحمدانهور

سههمصهدیف52 لدعبدالستار
معا نجدشیخو به  دیرا سپرده

استعفاءخواهان اگردیده به نیکه
 لهدقیاساسمحترممحمدصهد

حفظ با سهمصدیف52عبدالستار
تعیهینشرکتدیمعا نجدثیبح

 درادارهثبهت.گردیدهاسهت
مرکزیبهثبترسیدهاست.

)به مهؤرخ(90اساسمکتهوب
تکنهههدهار الی10/1/1441

عشهرا زکا یمالهداریدکرهن
یوانیا صحتحیدمالداراستیر
یعمهومایهر غتیوانیدحتیمرآ

نوراحمهدتیریمد شرکتمحترم
شرکتبرعال هبستهیزراعتمندڅ
هیهتقاضااقالم،اد یزراعتیبند
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بندیوانیح نمهودهزیران،ی بسته
ثبتمرکزی مالکیهت  اداره در

هایفکریبهثبترسیدهاست.
افغهانا یخصوص شرکتثنهاء

افغهانتابعیهتشهرکت:یصنعت
تأسهیسکندهار،سالی،مرکزاصل

ییابتهههداهیسهههرما(1422)
 شهش12012222) میلیون ده

عمدهتیفعالی(افغانصد هشتادهزار
محترمحکمتاهلل)پوپهل(یصنعت

(ید ستمحمد)پوپلزائی لدحاج
سیرئهثیبحصدی(ف52باسهم)

)اسهالمداحمدیشرکت، محترمس
اسما محمد  لد باسههمیعشاه( ل

 معا نشرکتثیبحصدی(ف52)
امضهاءتیصهالحیشوصدارا

درادارهثبتمرکزیشرکتسیرئ
رسیده مالکیتهایفکریبهثبت

است.
یشهرکتنورالعبهدلا یخصوص

،تابعیت:تدیلم یمرکزاصهلافغان
هیسرما1422تأسیسکندهار،سال

میلیهون1222222ییابتدا یک
محترم،یتجارتعمدهتیفعالافغانی
 لدعبهداهللبهاسههمزیعبدالعز

شرکت سیرئثیبحصدی(ف52)
محتههرمبالههلاحمههد لههد

صهدی(ف52عبدالرزاقباسههم)
ی شوصداراشرکتمعا نثیبح

دررئیسامضاءتیصالح شرکت
 مالکیتههاییثبتمرکزاداره

دهیبهههثبههترسههفکههری
.است

تصهوا یخصوص اسهاس بیبه
:مبنهییکیسهت لویعقوبییالهاد
یمحتههرمعبههدالهادنکهههیبرا

 لهههدعبهههدالوالقجهههواز
یدیه تائ D-04-1953نمبهرِ

اعضاءمجلسنسهبتمشهکال 
یخواهانلغوهجوازانفرادیاقتصاد

.مذکورشدهاند
یثبههتمرکههزدرادارها تغیههر

دهیبهثبترس مالکیتهایفکری
.است
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یجههوازانفههرادا یخصوصهه
:خهانیشا ل لدالیبرومیعبدالق

مرکزاصلتیتابع ، تی الی،افغان
هیسرما1422تأسیسکندهار،سال

میلیهون1222222ییابتدا سه
تجهارتتیفعال،یافغان ،یعمهده

امضهاءتیصهالحیشوصدارا
درادارهثبههتمرکههزینههامبرده

 مالکیتهایفکریبهثبترسیده
است.
قهادرکههین:شرکتا یخصوص

شهرکت:یالنیج معدن استوراج
،تابعیت کندهار،یمرکزاصلافغان
ییابتداهی(سرما1422)تأسیسسال

یافغهان(یکمیلیون1222222)
عمدهاستوراجمعدنمحترمتیفعال
(52باسههم)ندهیغاجان لدپاآ
شرکت، محترمسیرئثیبحصدیف

محمدحس باسهمنینعمتاهلل لد
 معا نشرکتثیبحصدی(ف52)

امضهاءتیصهالحیشوصدارا
درادارهثبتمرکزیشرکتسیرئ

 مالکیتهایفکریبهثبترسیده
است.

عارفا یخصوص رحمت شرکت
افغهانتابعیتشرکت:یکیست لو

کنههدهار،سههالیمرکزاصههل
هیسهههرما(1422)تأسهههیس

(یکمیلیهون1222222)ییابتدا
تیفعالیافغان لو سهتیکیعمهده

اهلل)رحمهت( لهدا یمحترمح
صهدی(ف52رحمتاهللباسههم)

 محتهرمسیرئثیبح شهرکت،
 لهدحهاج یعطاءاهلل)عهارف(

ثیبحصدی(ف52اهللباسهم)بیحب
ی شهوصدارامعا نشهرکت

سیرئامضاءتیصالح درشرکت
ثبتمرکزی مالکیتههایاداره

فکریبهثبترسیدهاست.
یخصوصههاکتههردا یخصوصهه

اهلل لهدعبهداهللعی:شفځیو نښ
تیه الیافغان،مرکزاصلتیتابع

کندهار، (1422:)تأسهیسسال
522222)ییابتههداهیسههرما
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عمهدهتی،فعالی(افغانپنجصدهزار
تعل یشهوصدارا،یمهیخدما 

نهامبردهدرادارهامضاءتیصالح
مرکز فکرییثبت های  مالکیت
 .استدهیبهثبترس

انفرادا یخصوص فیجواز یسن
،یینایچتیتابع:گنیجی لدسن 
،نیچیمرکزاصل تأسهیسسهال
522222ییابتداهیسرما1422

عمهدهتیفعال،یافغانپنجصدهزار
یاستوراجمعهدن،شهوصدارا

درادارهنهامبردهامضاءتیصالح
فکری های  مالکیت مرکزی ثبت

بهثبترسیدهاست.
ا یخصوص جهان ایسهآشرکت

شرکت:استوراج تابعیهتمعدن
کندهار،سهالیمرکزاصلافغان،
ییابتهداهیسرما(1422)تأسیس

ی(افغهانیکمیلیون1222222)
اسهتوراجمعهدنعمهدهتیفعال

احمداسالمشاه لهددیمحترمس
لیمحمداسماع حفظ بهه52با ٪

محتهرمسیرئهثیح شهرکت،
مقصودبهادیاهلل لدسبینجدیس

حفیصد52حفظ معها نثیهبه
دارا شوص تیصهالحیشرکت

درادارهثبتشرکتسیرئامضاء
مرکزی مالکیتهایفکریبهثبت

رسیدهاست.
ا یخصوص متحد انهایرآشرکت
لویساختمان شهرکت:یکیست ا 
اصلافغان،تابعیت کندهار،یمرکز
هی(سههرما1422)تأسههیسسههال

ی(افغاند میلیون0222222)ییابتدا
یکیست  لویساختمانعمدهتیفعال

نورالفتهاحعثمهان  لهدیمحترم
حفظ با ح52نوراحمد به ثیه٪

یشرکت،محترممحمهد لسیرئ
بهاحفهظنوراحمهد لدیعثمان

ح٪52 معها نشهرکتثیبه
امضهاءتیصهالحیشوصدارا

درادارهثبتمرکزیشرکتسیرئ
 مالکیتهایفکریبهثبترسیده

است.
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ا یخصوص متحد انهایرآشرکت
لویساختمان شهرکت:یکیست ا 
اصلافغان،تابعیت کندهار،یمرکز
هی(سههرما1422)تأسههیسسههال

ی(افغاند میلیون0222222)ییابتدا
 یسههاختمانعمههده:تیههفعال
عثمانیکیست لو نورالفتاح یمحترم

ثی٪بهح52 لدنوراحمدباحفظ
یشرکت،محترممحمهد لسیرئ

بهاحفهظنوراحمهد لدیعثمان
ح٪52 معها نشهرکتثیبه

امضهاءتیصهالحیشوصدارا
درادارهثبتمرکزیشرکتسیرئ

 مالکیتهایفکریبهثبترسیده
است.

یاللهیشرکتبهارا یخصوص
یمرکزاصهلافغان،تابعیت:تدیلم

 سهال 1422تأسهیس:کندهار،
یهک1222222ییابتداهیسرما

تجارتتیفعالمیلیونافغانی یعمده
عبدالبار بامی لدعبدالکریمحترم

سیرئهثیهبحصدی(ف52سهم)

نب محمد محترم  لهدیشرکت 
صهدی(ف52باسههم)میعبدالکر

ی شوصداراشرکتمعا نثیبح
دررئیسامضاءتیصالح شرکت
 مالکیتیثبتمرکزعمومیاداره

 .استدهیبهثبترسهایفکری
نعمتاهللیجوازانفرادا یخصوص
افغانتیتابع:عبدالحنانی لدحاج

کندهار،سهالتی الیاصلمرکز
ییابتهداهیسهرما1422تأسیس

تی،فعالیافغانپنجصدهزار522222
دارا،یتجهارتعمده یشهوص
عمهومیدرادارهامضاءتیصالح

مرکز فکرییثبت های  مالکیت
.استدهیبهثبترس
یجههوازانفههرادا یخصوصهه

: لدبسهماهللیشیعبدالرحمنقر
تیه الیافغان،مرکزاصلتیتابع

هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
پنجصههدهزار522222ییابتههدا
تجهارتتیفعال،یافغان ،یعمهده:

امضهاءتیصهالحیشوصدارا
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درادارهثبههتمرکههزینههامبرده
 مالکیتهایفکریبهثبترسیده

است.
رحا یخصوص مسهلممیشرکت

:تدیلم ،مرکزاصهلتابعیت یافغان
 سهال 1422تأسهیسکندهار،

یهک1222222ییابتداهیسرما
تجارتتیفعالمیلیونافغانی یعمده

 لدبلوخانبهامیمحترممحمدرح
سیرئهثیهبحصدی(ف52سهم)

 لهد عبدالرازق محترم شرکت 
سههمیحاج بها خهان جمعهه

شهرکتنمعا ثیبحصدی(ف52)
دارا امضهاءتیصالحی شوص

ثبتعمومیشرکتدرادارهرئیس
بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
. استدهیرس

یجههوازانفههرادا یخصوصهه
تیتابع:یرحمتاهلل لدمحمدزمر
تیهه الیافغههان،مرکزاصههل

 هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
،یافغانپنجصدهزار522222ییابتدا

ی،شوصدارایتجارتعمدهتیفعال
ثبهتامضهاءتیصالح دراداره
بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس

یجههوازانفههرادا یخصوصهه
تیهتابعیزاهلل لدمحمهدبینق

کندهار،تی الیمرکزاصل،افغان
ییابتهداسرمایه1422تأسیسسال

،یافغهانههزارپنجصد522222
صهالحتیفعال امضهاءتیعمده

 مالکیتهاییدرادارهثبتمرکز
است.دهیبهثبترسفکری

تصو اساس رهیمهدئهتیهبیبه
دارندهتد:یلمنیشرکتحسنحس

اسمشرکت0214/07جوازنامه
بهباللقاسمدتیلمنیازحسنحس

دراداره.گردیدهاستلیتبدیتدلم
ثبتمرکزیبهثبترسیدهاست.

شهرکتبا رتهاجرانا یخصوص
شرکت: معدن تابعیهتاستوراج

کنهدهار،سهالیافغانمرکزاصل
ییابتهداهی(سهرما1422)تأسیس
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ی(افغهانیکمیلیون1222222)
معهدن:تیفعال اسهتوراج عمده

راحمدیمحترممحمددا د لدبشه
سیرئهثیبحصدی(ف52باسهم)

احمد لهدلیشرکت، محترمخل
ثیبحصدی(ف52باسهم)راحمدیبش
ی شهوصداراشهرکتا نمع

سیرئامضاءتیصالح درشرکت
ادارهثبتمرکزی مالکیتههای

فکریبهثبترسیدهاست.
اساستصوا یخصوص تاجربیبه

اهللتاجردیمحترمظاهرخان لدعب
نسبت12192جوازنمبر:یانفراد

اقتصاد مهذکوریمشکال  جواز
 درادارهثبت.گردیدهاستلغوه

مرکزیبهثبترسیدهاست.
یجههوازانفههرادا یخصوصهه

تیتابع:نعمتاهلل لدمحمدعارف
تیهه الیافغههان،مرکزاصههل

 هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
،یافغانپنجصدهزار522222ییابتدا
استوراجمعدنشوصعمدهتیفعال

ادارهامضهاءتیصالحیدارا در
عمومیثبتمرکزی مالکیتهای

فکریبهثبترسیدهاست.
:تدینثارلمعیشرکترفا یخصوص

کندهار،یمرکزاصلافغان،تیعتاب
هیسههرما1422تأسههیسسههال

میلیهون1222222ییابتدا یک
محترم،یتجارتعمدهتیفعالافغانی

سردارمحمدبایاهلل لدحاجعیرف
سیرئهثیهبحصدی(ف52سهم)

یشرکت محترمنثاراحمد لدحاج
سهم با صهدی(ف52)سردارمحمد

ی شوصدارامعا نشرکتثیحب
دررئیسامضاءتیصالح شرکت

ثبتمرکز  مالکیتههاییاداره
. استدهیبهثبترسفکری

یمیشهرکتبها رعظا یخصوص
تابتدیلم ،تیع: یمرکزاصهلافغان

هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
میلیهون1222222ییابتدا یک

محترمیتجارتعمدهتیفعالافغانی
می( لدمحمدعظیمیاهلل)عظقیعت
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سیرئهثیبحصدی(ف52باسهم)
(یمی)عظداهللیشرکت محترمحم

(52بهاسههم)می لدمحمدعظ
معا نشرکت شوصثیبحصدیف

رئهیسامضهاءتیصالحیدارا
ثبههتعمههومیشههرکتدراداره

بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس

اساستصوا یخصوص تاجربیبه
یمحترممحمدعثمان لهدحهاج
:یعبهههداهللتهههاجرانفهههراد

نسبتمشکال 41117جوازنمبر
جهههوازمهههذکوریاقتصهههاد

. درادارهثبتگردیدهاستلغوه
مرکزیبهثبترسیدهاست.

ا یخصوص چمهنالندځشرکت
:تدیلم یمرکزاصهلافغان،تابعیت

 سهال 1422تأسهیسکندهار،
یهک1222222ییابتداهیسرما

تجارتتیفعالمیلیونافغانی یعمده
محمدیمحترمدادمحمد لدمال ل

سیرئهثیبحصدی(ف52باسهم)

 لهدراحمهدیشرکت محترمنذ
( سهم با ف52ساعتمحمد صدی(

یمعا نشرکت شوصداراثیبح
شهرکترئهیسامضاءتیصالح

های مالکیتیثبتمرکزدراداره
. استدهیبهثبترسفکری

یحهیعیشرکتسهما یخصوص
:تدیلم یاصهلمرکزافغان،تابعیت

هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
میلیهون1222222ییابتدا یک

تجارتتیفعالافغانی محترمیعمده
 لدنورشهاهبها(یاهلل)نورنیام

ف52سهم) سیرئهثیهبحصدی(
(یشرکت محترمنصر اهلل)نور

) لد سهم با ف52نورشاه صهدی(
شهرکتیبح شهوص ثمعا ن
رئهیسامضهاءتیصالحیدارا

یثبتمرکزعمومیشرکتدراداره
دهیبهثبترسهایفکری مالکیت

. است
یجههوازانفههرادا یخصوصهه

حاج  لد محمد :عبدالظاهریجان
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تیه الیافغان،مرکزاصلتیتابع
هیسرما1422تأسیسسالکندهار،

،یافغانپنجصدهزار522222ییابتدا
یشوصدارا،یتجارتعمدهتیفعال

ثبهتدرادارهامضهاءتیصالح
بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس

یعثمهانوادیشرکتها یخصوص
لویساختمان شهرکت:یکیست ا 
 کندهار،یمرکزاصلافغان،تابعیت

ییابتداهی(سرما1422)تأسیسسال
ی(افغهههاند میلیون0222222)

ا یعمههدهسههاختمانتیههفعال
(یاهلل)عثمانحیمحترمذبیکیست لو

صهدی(ف52 لدنثاراحمدباسهم)
 محتهرمسیرئثیبح شهرکت،
محمدی( لدحاجیسیشاه)عموریت
ف52باسهم)یسیع ثیهبحصدی(

یشهوصدارا معا نشهرکت
سیرئامضاءتیصالح درشرکت

ادارهثبتمرکزی مالکیتههای
فکریبهثبترسیدهاست.

یعثمهانوادیشرکتها یخصوص
لویساختمان شهرکت:یکیست ا 
 ،مرکزاصلتابعیت کندهار،یافغان

ییابتداهی(سرما1422)تأسیسسال
ی(افغهههاند میلیون0222222)

یکیست  لویعمده:ساختمانتیفعال
ذب )عثمهانحیمحترم  لهدیاهلل )

ثیبحصدی(ف52نثاراحمدباسهم)
شهاهموریشرکت، محترمتسیرئ
 لدحاجیسی)ع یسهیمحمدعی(

ف52باسهم) معها نثیبحصدی(
داراشرکت شوص تیصالحی 
درادارهثبتشرکتسیرئامضاء

مرکزی مالکیتهایفکریبهثبت
رسیدهاست.

ایمالیاطلسه:شرکتا یخصوص
مرکهزافغان،تابعیتمنرلشرکت:

سهالیاصل تأسهیسکنهدهار،
ییابتهههداهی(سهههرما1422)
افغانی(یکمیلیون1222222)

عمدهاستوراجمعدنمحترمتیفعال
( لداحمداهللیشیغا)قرآاکبرشاه
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ثیهبحصهدی(ف52غاباسهم)آ
غفارشهاهسیرئ  محترم شرکت،
باسهمااهللاغ( لداحمدیشیغا)قرآ
 معا نشرکتثیبحصدی(ف52)

امضهاءتیصهالحیشوصدارا
ثبتمرکزیدرادارهشرکتسیرئ

 مالکیتهایفکریبهثبترسیده
است.

شهاها یخصوص شرکتاحمهد
ساختمان تابعیتشرکت:یمسعود
کنهدهار،سهالیافغانمرکزاصل

ییابتهداهیسرما(1111)تأسیس
ی(افغهانیکمیلیون1222222)

سهاختمانتیفعال محتهرمیعمده
احمدشاه لدمالمسعودباسههم

ف52) شرکت،سیرئثیبحصدی(
 محترمعبداهللشاه لدمالمسعود

ف52باسهم)  نمعهاثیبحصدی(
داراشرکت شوص تیصالحی 
درادارهثبتشرکتسیرئامضاء

مرکزی مالکیتهایفکریبهثبت
رسیدهاست.

سمسوروهرگشرکتا یخصوص
شهرکت:یکیست ا لویساختمان
،تابعیت کندهار،یمرکزاصلافغان
هی(سههرما1422)تأسههیسسههال

ی(افغاند میلیون0222222)ییابتدا
یکیست  لویساختمانعمدهتیفعال

ی( لدحاجیزی)عززاهللیمحترمعز
صهدی(ف52عبدالسالمباسههم)

شرکت، محترماحمدسیرئثیبح
( لهههدیوبیههه)اریبشههه

صدی(ف52عبدالسالمباسهم)یحاج
 شهوصمعا نشهرکتثیبح
سیرئهامضهاءتیصالحیدارا

 ادارهشرکت مرکهزیدر ثبهت
 مالکیتهایفکریبهثبترسیده

است.
سمسوروهرگشرکتا یخصوص
شهرکت:یکیست ا لویساختمان
 کندهار،یمرکزاصلافغان،تابعیت

ییابتداهی(سرما1422)تأسیسسال
ی(افغهههاند میلیون0222222)

یکیست  لویعمدهساختمانتیفعال
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ی( لدحاجیزی)عززاهللیمحترمعز
صهدی(ف52عبدالسالمباسههم)

شرکت، محترماحمدسیرئثیبح
عبدالسالمی( لدحاجیوبی)اریبش

ف52باسهم) معها نثیبحصدی(
داراشرکت شوص تیصالحی 
درادارهثبتشرکتسیرئامضاء

مرکزی مالکیتهایفکریبهثبت
رسیدهاست.
یجههوازانفههرادا یخصوصهه

:احمدجانیرحمتاهلل لدحاج
مرکزاصلتیتابع تیه الیافغان،

 هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
،یافغانپنجصدهزار522222ییابتدا
شهوص،یکیست لوعمدهتیفعال
ادارهامضهاءتیصالحیدارا در

فکری های  مالکیت مرکزی ثبت
بهثبترسیدهاست.

یجههوازانفههرادا یخصوصهه
 یطلعبدال محمهد :وسه ی لد
تیه الیافغان،مرکزاصلتیتابع

 هیسرما1422تأسیسکندهار،سال

،یافغانپنجصدهزار522222ییابتدا
ی،شوصدارایتجارتعمدهتیفعال

ثبهتدرادارهامضهاءتیصالح
بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس

یجههوازانفههرادا یخصوصهه
:یالیمحمدحضر )افغان( لدتور

مرکز،تیتابع تی الیاصلافغان،
 هیسرما1422تأسیسکندهار،سال

پنجصههدهزار522222ییابتههدا
استوراجمعدنعمدهتیفعال،یافغان

امضهاءتیصهالحیشوصدارا
 مالکیتهاییدرادارهثبتمرکز

.استدهیبهثبترسفکری
یجههوازانفههرادا یخصوصهه

محمهدداحمدیس جان  لد )خرم(
تیه الیافغان،مرکزاصلتیتابع

 هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
،یافغانپنجصدهزار522222ییابتدا
استوراجمعدنشوصعمدهتیفعال
درادارهثبتامضاءتیصالحیدارا

.استدهیبهثبترسیمرکز
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اساستصو رهیمهدئهتیهبیبه
عب :تهدیلمینوروبیادیشرکت

دارنهههدهجوازنامههههنمبهههر
حاج0059-07 عبداهللیمحترم

رئیساخترمحمدی لدحاجینور
 لهدوبیشرکت محترممحمدا

وواههدیاهللمحمدمعا نشرکتم
تجهارت جهواز در تیهفعالیکه

م .دیهنمایاستوراجمعدناضهافه
هیشههرکتمههذکوربهههسههرما

یافغههاند میلیههون0222222
ثبهت.دینمایمتیفعال اداره در  

مرکزیبهثبترسیدهاست.
:تدیلمازینکیشرکتنا یخصوص

یمرکزاصههلافغههان،تیههعتاب
 هیسرما1422تأسیسکندهار،سال

میلیهون1222222ییابتدا یک
.محترمیعمدهتجارتتیفعالافغانی

محمدباسهمیمحمد لدعلکین
شرکت سیرئثیبحصدی(ف52)

محمدبای لدعلازمحمدیمحترمن
معها نثیهبحصدی(ف52سهم)

تیصهالحیشرکت شوصدارا
ادارهرئیسامضاء ثبتشرکتدر
بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
. استدهیرس

شههرکتافغههانا یخصوصهه
 طند ستاستوراجمعدنشرکت:

سهالیمرکزاصلافغان، کندهار،
ییابتهداهی(سهرما1422)تأسیس

ی(افغهانیکمیلیون1222222)
عمدهاستوراجمعدنمحترمتیفعال

سههممی لدعبدالکرومیعبدالق با
ف52) شرکت،سیرئثیبحصدی(

می محترممحمود لهدعبهدالکر
( ف52باسهم عها نمثیبحصدی(
داراشرکت شوص تیصالحی 
ثبتدرادارهشرکتسیرئامضاء

مرکزی مالکیتهایفکریبهثبت
رسیدهاست.

بوتکینیشرکتلوا یخصوص
تابتدیلم یمرکزاصهلافغان،عتی:

هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
میلیهون1222222ییابتدا یک
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تجارتتیفعالافغانی محترمیعمده
امراحمدینص سهمری لد با محمد
شرکت سیرئثیبحصدی(ف52)

بوت( لدکیاحمد)نسیمحترم 
بههاسهههمراحمدینصههیحههاج

معا نشهرکتثیبحصدی(ف52)
دارا امضهاءتیصالحی شوص

یثبتمرکزشرکتدرادارهرئیس
دهیبهثبترس مالکیتهایفکری

. است
ئتیهبیبهاساستصوا یخصوص

نورهیمد :تدیلمیر حانیشرکت
سال11050دارندهجوازنامهنمبر

نمبههر TIN  1195تأسههیس
معا نشهرکت9221290111

پا محمدیمحترم اختر  لد محمد
رابهمعا نشیسهمخوصدیف52
اسهتعفاءسپرده خواههاندیجد

اسهاسمحتهرمنیکهبهاگردیده
صالحمحمهدبهالدخالدمحمد 

معا نثیسهمبحصدیف52حفظ
 .گردیدهاستتعیینشرکتدیجد

ثبهت درادارهثبتمرکزیبهه
رسیدهاست.
یجههوازانفههرادا یخصوصهه

عصمتاهلل)محمدهاشهم( لهد
تابع هاشم)پوپل( ،تیمحمد افغان

کندهار،سهالتیه الیمرکزاصل
ییابتهداهیسهرما1422تأسیس

تی،فعالیافغانپنجصدهزار522222
ی،شههوصدارایتجههارتعمههده
ثبهتامضهاءتیصالح دراداره
بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس

شهرکتعبدالواحهدا یخصوص
تابتهدیلمیهوتک افغهان،تیهع:

سالیمرکزاصل تأسهیسکندهار،
1222222ییابتداهیسرما1422

 افغانی عمهدهتیفعالیکمیلیون
لعلمحمد لدیمحترمحاجیتجارت
)یحاج سههم با (52عبدالواحد

شرکت محترمسیرئثیبحصدیف
لعلمحمدبهایاهلل لدحاجعیسم

معها نثیهبحصدی(ف52سهم)
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تیصهالحیشرکت شوصدارا
ادارهرئهیسامضاء در شهرکت

 مالکیتهاییثبتمرکزعمومی
. استدهیبهثبترسفکری
محترمبیبهاساستصوا یخصوص

موتاراحمد لدمحمدنادرتهاجر
نمبهریانفراد جوازنامهه دارنده
نسههبتمشههکال 07/0195

لغهوهیاقتصاد را مهذکور جواز
ثبهت اداره  در اسهت. گردیده
مرکزی مالکیتهایفکریبهثبت

رسیدهاست.
تصو اساس رهیمهدئهتیهبیبه

عبدالمج   محمد فدا دیهشرکت
تد:یلم نامه جواز 0/0115دارنده

اسههمشههرکتازفههدامحمههد
بههصهافر زتهدیلمدی عبدالمج
.استگردیدهلیتبددتیزعفرانلم

ادارهثبتمرکزیبههثبهت در
رسیدهاست.

انفرادا یخصوص اهللعیرفیجواز
افغهان،تیتابع:می لدمحمدقس

کندهار،سهالتیه الیمرکزاصل
ییابتههداهیسههرما1422تأسههیس

تی،فعالیافغانپنجصدهزار522222
،شهوصعمده معهدن استوراج
ثبتدرادارهامضاءتیصالحیدارا

ثبتبه مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس

نعمتاهللیجوازانفرادا یخصوص
افغهان،تیهتابع: لدخانمحمد

کندهار،سهالتی الیاصلمرکز
ییابتهداهیسهرما1422تأسیس

،یافغانپنجصهههدهزار522222
معهدن،عمدهتیفعال اسهتوراج

امضهاءتیصهالحیشوصدارا
 مالکیتهاییمرکزثبتدراداره

.استدهیبهثبترس
ا یخصوص النهدځشرکتاتحاد

شرکت: معدن تابعیهتاستوراج
کنهدهار،سهالیافغانمرکزاصل

ییابتهداهی(سهرما1422)تأسیس
ی(افغهانیکمیلیون1222222)

عمهدهاسهتوراجمعهدنتیفعال
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( لهدی)محمدیمحترممحمد ل
سههمیحاج بها شهاه محمهد

شهرکت،سیرئثیبحصدی(ف52)
نب محمد  لهدیمی)رحی محترم )

 باسههمحمد ف52)مشاه صهدی(
 شهوصمعا نشهرکتثیبح
سیرئهامضهاءتیصالحیدارا

ثبهتمرکهزیشرکت اداره در
 مالکیتهایفکریبهثبترسیده

است.
رحمزهیمیجوازانفرادا یخصوص

افغان،مرکزتیتابع: لداحمدخان
تأسهیسکندهار،سالتی الیاصل

522222ییابتهداهیسرما1422
عمهدهتیفعال،یافغانپنجصدهزار

دارا شهوص معهدن یاستوراج
ثبهتادارهدرامضهاءتیصالح
بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس

ناصهرا یخصوص جمال شرکت
تابتدیلمیالکوز مرکز،افغانتیع:
یاصل سهال تأسهیسکنهدهار،

1222222ییابتداهیسرما1422
 افغانی عمهدهتیفعالیکمیلیون

الکوزیتجارت عبدالواسع یمحترم
سهمی لدعبدالهاد صهدیف52با

محتهرمسیرئثیبح شهرکت 
عبدالواسعیالکوزعیعبدالسم  لد

ثیهبحصدیف52سهمبایلکوزا
دارا  شهوص شهرکت یمعا ن

دررئیسامضاءتیصالح شرکت
. ثبتگردیدیادارهثبتمرکز

ئتیهبیبهاساستصوا یخصوص
:تدیلمعیشرکتسوغا شفرهیمد

نکههیبرایمبن51110نمبرجواز
شهاهموریمحترممسعودشاه لدت

شرکتنسهبتمشهکال سیرئ
نمهودهجوازمذکورلغوهیاقتصاد
 درادارهثبتمرکزیبهه.است

ثبترسیدهاست.
محترمبیبهاساستصوا یخصوص

جهانتهاجریعبدالقادر لد له
نمبهر:یانفراد جوازنامهه دارنده

ینسبتمشکال اقتصاد00190
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 نمودهاست.جوازمذکوررالغوه
درادارهثبتمرکزیبهثبترسیده

است.
یجههوازانفههرادا یخصوصهه

الدنیعال الد نظام تیتابع:نی لد
مرکزاصل ، کندهار،تی الیافغان

هیسههرما1422تأسههیسسههال
،یافغانپنجصدهزار522222ییابتدا
شهوص،یساختمانعمدهتیفعال
درامضهههاءتیصهههالحیدارا
 مالکیتههاییثبتمرکزاداره

دهیبهههثبههترسههفکههری
.است

یجههوازانفههرادا یخصوصهه
تیتابع:خانی لدر زریسمحداد

مرکزاصل کندهار،تی الیافغان،
هیسههرما1422تأسههیسسههال

،یافغانپنجصدهزار522222ییابتدا
ی،شوصدارایتجارتعمدهتیفعال

ثبهتدرادارهامضهاءتیصالح
بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس

میرحهیشرکتغنها یخصوص
شهرکتیسلطان معدن استوراج
افغان سهالیمرکزاصل، کندهار،

ییابتهداهی(سهرما1422)تأسیس
افغهانی(پنجصدهزار522222)

عمدهاستوراجمعدنمحترمتیفعال
سلطانمحمد( لدی)سلطانیالیگنن

سیرئهثیهبحصدیف14باسهم
یشههرکت، محتههرمعبههدالغن

نباسههمی( لدمحمدامی)قندهار
معا نشهرکتثیبحصدی(ف11)

 لهههدمیمحتهههرمعبهههدالرح
ثیبحصدیف11باسهممیمحمدرح

شوصدارامسه   تیصالحیدار
درادارهثبتشرکتسیرئامضاء

مرکزی مالکیتهایفکریبهثبت
است.رسیده
شرکتخالدمحمهودا یخصوص

شرکت معدن تابعیهت:استوراج
مرکز سهالیاصلافغان کندهار،

ییابتهداهیسرما(1422)تأسیس
میلیون1222222) ی(افغهانیک
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عمدهاستوراجمعدنمحترمتیفعال
 لدسلطانمحمهدعطالگمحمد

لگ سهم سیرئثیبحصدیف52با
 لهد اخترمحمد  محترم شرکت،

باسهم ثیهبحصدیف52نورمحمد
یمعا نشهرکت شهوصدارا

سیرئامضاءتیصالح درشرکت
ادارهثبتمرکزی مالکیتههای

فکریبهثبترسیدهاست.
ئتیهبیبهاساستصوا یخصوص

بهرادرانرهیمد السادا  شرکت
یمبنه10019نمبرجهواز:تدیلم
محمههددیمحتههرمسههنکهههیبرا

شرکتنسبتسی لدعبدالمحمدرئ
جوازمذکوررایمشکال اقتصاد

 درادارهنمههودهاسههت.لغههو
است.ثبتمرکزیبهثبترسیده

عمهرانونسیشرکتا یخصوص
شرکت: معدن تابعیهتاستوراج

کنهدهار،سهالیافغانمرکزاصل
ییابتهداهیسرما(1422)تأسیس

یافغهان(یکمیلیون1222222)

عمدهاستوراجمعدنمحترمتیفعال
بهکی( لهدذالی)طاهرریعبدالقد
سهمی)طاهر با ثیبحصدیف52(

نجسیرئ  محترم خانبیشرکت،
محمدیمحمد یحمدمنصورم لد
معها نثیهبحصدیف52باسهم

شوصدارا   تیصالحیشرکت
درادارهثبتشرکتسیرئامضاء

مرکزی مالکیتهایفکریبهثبت
رسیدهاست.

انفرادا یخصوص یغهازیجواز
:جمعههخهانی)افغان( لدحاج

مرکزاصلتیتابع تیه الیافغان،
هلمند، هیسرما1422تأسیسسال
،یافغانپنجصدهزار522222ییابتدا
استوراجمعدنشوصعمدهتیفعال
درادارهثبتامضاءتیصالحیدارا

بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس

شههرکتفضههلا یخصوصهه
افغهانتیهع:تابتدیلم یسوپرحن

یمرکزاصل سال تأسهیسکندهار،
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1222222ییابتداهیسرما1422
 افغانی عمهدهتیفعالیکمیلیون

رحمانیتجارت الحق فضل یمحترم
ربایعبدالرحمنرحمانی لدحاج

سیرئهثیهبحصهدیف52سهم
محمدحن محترم  لد یشرکت 

ثیبحصدیف52باسهممیرحیخدا
دارا  شهوص شهرکت یمعا ن

دررئیسامضاءتیصالح شرکت
 مالکیتههاییادارهثبتمرکز

. استدهیبهثبترسفکری
بیهنقیجوازانفرادا یخصوص

محمداهلل غالم افغان،تیتابع: لد
کندهار،سهالتی الیاصلمرکز

ییابتههداهیسههرما1422تأسههیس
تی،فعالیافغانپنجصدهزار522222

یشههوصدارا،یتجههارتعمههده
ثبهتدرادارهامضهاءتیصالح
بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس
مکتوببه (17710)نمبراساس

یعموماستیر9/9/1422مؤرخ

مرکز یفکریهاتی مالکیثبت
صهد رجوازدهاستی ر یثبهت

نج اسد یاحمدبیشرکتمحترم
تجهارتتدیلم جوازنامهه یدارنده
(بههرعههال ه اردا 70710)

 هیهاد دیه صادرا تقاضاتور
نیساماناال طب نمهودهزیهرا

 مالکیتهاییثبتمرکزدراداره
 . استدهیثبترسهبفکری

عز اهللیجوازانفرادا یخصوص
افغان،مرکزتیتابعنیالد ی لدس
تأسهیسسالهلمند،تی الیاصل

522222ییابتداهیسرما1422
عمههدهتی،فعالیافغانپنجصههدهزار

یشهوصدارا،استوراجمعهدن
ثبهتدرادارهامضهاءتیصالح
بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس

نوراا یخصوص کڅهشهرکت
افغهانتابعیتشرکت:تیترانسپور

تأسهیسکندهار،سالیاصلمرکز
ییابتهههداهیسهههرما(1422)
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میلیون1222222) یافغهان(یک
ترانسپورتیفعال محتهرمتیعمده

بسماهلل لدمحمدنادربهاسههم
شهرکت،سیرئهثیبحصدیف52

باسههمی محترمعبداهلل لدسپاه
شهرکتثیبحصدیف52 معا ن

 امضهاءتیصالحیدارا شوص
درادارهثبتمرکزیشرکتسیرئ

ثبههت مالکیههتهههایفکههری
گردید.
محترمبیبهاساستصوا یخصوص

محمدرسول لدسردارمحمدتاجر
دارنههدهجوازنامههه:یانفههراد

افغههانتیههع(تاب79117)نمبههر
سهالکندهار،تی الیمرکزاصل

هی(سهههرما1194)تأسهههیس
(پنجصهدهزار522222)ییابتدا
نسبتیتجارتعمدهتیفعالیافغان

اقتصاد لغهوهیمشکال  خواهان
انفراد انهدشیخویجواز شهده

درادارهثبتمرکزی مالکیتهای 
 فکریبهثبترسیدهاست.

محترمبیبهاساستصوا یخصوص
 لههدنصههراهللتههاجریغمهه

دارنههدهجوازنامههه:یانفههراد
افغههانتیههع(تاب01171)نمبههر

سهالتی الیمرکزاصل کندهار،
هی(سهههرما1191)تأسهههیس

(پنجصهدهزار522222)ییابتدا
لوتیفعالیافغان یکیسهت عمهده

اقتصاد مشکال  خواهانینسبت
شدهاندشیخویلغوهجوازانفراد

ثبتمرکزی مالکیهت  اداره در
ثبهترسهیده هایفکهریبهه

 است.
عبهداهللیجوازانفرادا یخصوص
افغهانتیتابعیعبدالعلی لدحاج
سهالکندهار،تی الیمرکزاصل
ییابتهداهیسهرما1422تأسیس

تی،فعالیافغانپنجصدهزار522222
معهدن،عمده شهوصاستوراج
ثبتدرادارهامضاءتیصالحیدارا

ثبهت مالکیتهاییمرکز بهه
.استدهیرس
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یجههوازانفههرادا یخصوصهه
:خانمحمدیعصمتاهلل لدحاج

تیه الیافغان،مرکزاصلتیتابع
 هیسرما1422تأسیسکندهار،سال

،یافغانپنجصدهزار522222ییابتدا
شوصاستوراجمعدنعمدهتیفعال
درامضهههاءتیصهههالحیدارا
 مالکیتههاییثبتمرکزاداره
.استدهیبهثبترسفکری

یشرکتنعمتسرحدا یخصوص
افغهان،تابعیهتشرکت:یصنعت

سالیمرکزاصل تأسهیسکندهار،
ییابتهههداهیسهههرما(1422)
یافغهان(د میلیون0222222)

صهنعتتیفعال محتهرمیعمهده
 لدشالمحمدیسرحدنعمتاهلل
سیرئهثیهبحصدیف52باسهم

)بهار (اهللنیشرکت، محترمام
صهدیف52 لدشالمحمدباسهم

 شهوصشهرکتنمعا ثیبح
سیرئهامضهاءتیصالحیدارا

ثبهتمرکهزیشرکت اداره در

 مالکیتهایفکریبهثبترسیده
است.

محترمبیبهاساستصوا یخصوص
تهاجرنیالهدای لدضنیتاجالد
نمبهر:یانفراد جوازنامهه دارنده

نسههبتمشههکال 1011-07
نمهودهجوازمذکورلغوهیاقتصاد
 درادارهثبتمرکزیبهه.است

ثبترسیدهاست.
محترمبیبهاساستصوا یخصوص

اهلل لهدنصهراهللتهاجربینص
نمبهر:یانفراد جوازنامهه دارنده

نسههبتمشههکال 0441-07
یاقتصاد مذکور لغونمهودهجواز
 درادارهثبهتمرکهزیاست.

بهثبترسیده مالکیتهایفکری
است.

محترمبیبهاساستصوا یخصوص
مولههص لههدقیمحمههدشههف

:یفضلالرحمنمولصتاجرانفراد
71117دارندهجوازنامههنمبهر
اقتصاد مشکال  جهوازینسبت
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 در.اسهتنمودهمذکوررالغوه
ادارهثبتمرکزیبهثبترسهیده

است.
ما یخصوص لو ستیکیالدیمحمد

عبداهلل  لد افغانتیتابع:عز اهلل
سهالکندهار،تی الیمرکزاصل
ییابتهداهیسرما(1422)تأسیس

یافغهان(پنجصدهزار522222)
شهوصیکیسهت عمدهلوتیفعال
درامضاءتیصالحیدارا نامبرده

 مالکیتههاییادارهثبتمرکز
 .استدهیبهثبترسفکری

اهللا یخصوص ماشهاء شهرکت
افغهانتابعیتشرکت:یکیست لو

کنههدهار،سههالیمرکزاصههل
هیسهههرما(1422)تأسهههیس

(یکمیلیهون1222222)ییابتدا
لوتیفعالیافغان یکیسهت عمهده

با عبدالرزاق  لد عبدالقاهر محترم
سیرئهثیهبحصهدیف52سهم

)زاهد( اهلل عز   محترم شرکت،
(52 لداماناهلل)زاهد(باسههم)

شهرکتثیبحصدیف  معها ن
امضهاءتیصهالحیشوصدارا

درادارهثبتمرکزیشرکتسیرئ
 مالکیتهایفکریبهثبترسیده

است.
ارتقهاءا یخصوص شرکتافغان
افغانمرکزعتیتابمرکز:یمشورت
یاصل سهال تأسهیسکنهدهار،

ییابتهههداهیسهههرما(1422)
میلیون1222222) ،ی(افغانیک

مشهورتعمدهتیفعال یخهدما 
کههامران لههدیالیههمحتههرمتور

حفظ ح52عبدالوهاببا ثی٪به
شرکت،محترمحکمهتاهللسیرئ

محمدا  لد حفهظوبیملکي بها
فیصد52 معها نثیهحبهسهم

دارا شوص تیصهالحیشرکت
درادارهثبتشرکتسیرئامضاء

مرکزی مالکیهتههایفکهری
بهثبترسیدهاست.

تصهوا یخصوص اسهاس بیبه
لمیعبدالبار تیهعتاب:تدیمجاهد
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کنهدهارجهوازیافغانمرکزاصل
04-1175نمبر تأسهیسسهال

سرما1115) کیه)ییابتهداهی(
یتجارتعمدهتیفعالی(افغانونیلیم
یشرکتعبدالجبار لدحاجسیرئ

 شرکت  معا ن ستهیاښعبدالسالم
یدی لدعبدالسالمبهاساستائلگ

یمشکال اقتصهادنسبتمجلس
شرکتمذکورشهده لغوه خواهان

درادارهثبههتمرکههزیانههد. 
 مالکیتهایفکریبهثبترسیده

است.
یجههوازانفههرادا یخصوصهه

تیتابع:شاهموریحضر شاه لدت
تیهه الیاصههلافغههان،مرکههز

 هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
،یافغانپنجصدهزار522222ییابتدا
معهدن،تیفعال اسهتوراج عمده

امضهاءتیصهالحیشوصدارا
درادارهثبههتمرکههزینههامبرده

 مالکیتهایفکریبهثبترسیده
است.

معر فها یخصوص یشرکتشاه
شرکت: معدن تیهعتاباستوراج

اصلافغان، سهالیمرکز کندهار،
ییابتهداهی(سهرما1422)تأسیس

میلیون1222222) ،ی(افغانیک
استوراجمعدنمحترمعمدهتیفعال
حاجیحاج  لد محمد نیتریشاد

سیرئهثیه٪بههح52باحفظ
 لد حافظحمداهلل محترم شرکت،

بههفیصهد52عبدالرازقباحفظ
شرکتشوصداراثیح یمعا ن

سیرئامضاءتیصالح درشرکت
 مالکیتههایادارهثبتمرکزی

فکریبهثبترسیدهاست.
یجههوازانفههرادا یخصوصهه
محمهودبیمحمدشع  لد :شاهد

تیه الیافغان،مرکزاصلتیتابع
هیسرما1422تأسیسکندهار،سال

پنجصههدهزار522222اییابتههد
لوتیفعال،یافغان ،یکیسهت عمده

امضهاءتیصهالحیشوصدارا
درادارهثبههتمرکههزینههامبرده
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 مالکیتهایفکریبهثبترسیده
است.
ا یخصوص ثناء وسه یشرکت
،تابعیتشرکت: یمرکزاصلافغان

(1422)تأسهیسکندهار،سهال
0222222)ییابتههداهیسههرما
عمهدهتیهفعالی(افغاند میلیون

محتهرم  تجار  معدن استوراج
عبداهللیاحساناهللبار  لدحاج

 سهم سیرئهثیهبحصدیف52با
 لهدلگشرکت، محترمسهردار

صهدیف52کمالشاهباسهمیحاج
 شهوصمعا نشهرکتثیبح
سیرئهامضهاءتیصالحیدارا

ثبهتمرکهزیشرکت اداره در
ثبتگردید. مالکیتهایفکری

ا یخصوص ثناء وسه یشرکت
یمرکزاصلافغان،تابعیتشرکت:

هی(سرما1422)تأسیسکندهار،سال
ی(افغاند میلیون0222222)ییابتدا
عمهدهاسهتوراجمعهدنتیفعال

 تجار محترماحساناهللبهار 

صدیف52عبداهللباسهمی لدحاج
 محتهرمسیرئثیبح شهرکت،

حاجلگسردار شهاهی لد کمال
 معها نثیهبحصدیف52باسهم
داراشرکت شوص تیصالحی 

درشههرکتسیرئههامضههاء
ادارهثبتمرکزی مالکیتههای

فکههریبهههثبههترسههیده
است.

کنهدهارنا یخصوص نیگشرکت
شرکت: معدن تابعیهتاستوراج

کنهدهار،سهالیافغانمرکزاصل
ییابتهداهیسرما(1422)تأسیس

ی(افغهههاند میلیون0222222)
عمهدهاسهتوراجمعهدنتیفعال

محترمنورمحمهد لهدسی پر س
رمحمدیامیحاج سهم صدیف52با
 محتهرمسیرئثیبح شهرکت،

نورمحمهدخهان عبدالرحمن لد
معها نثیهبحصدیف52باسهم
داراشرکت شوص تیصالحی 
درادارهثبتشرکتسیرئامضاء
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مرکزی مالکیتهایفکریبهثبت
رسیدهاست.

ا یخصوص انفراد ینورانیجواز
محمدرسول ،تیتابع: لد افغهان

کندهار،سهالتیه الیمرکزاصل
ییابتهداهیسهرما،1422تأسیس

،یافغانپنجصهههدهزار522222
لوتیفعال شهوص،یکیست عمده
امضاءتیصالحیدارا درنامبرده

ادارهثبتمرکزی مالکیتههای
فکریبهثبترسیدهاست.

اماناهللیجوازانفرادا یخصوص
افغههان،تیهه لههدکههامرانتابع

کندهار،سهالتیه الیمرکزاصل
ییابتهداهیسهرما1422تأسیس

تی،فعالیافغانپنجصدهزار522222
ی،شههوصدارایتجههارتعمههده
ثبهتامضهاءتیصالح دراداره
بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس

یجههوازانفههرادا یخصوصهه
محمدی ل تیتابع:محمد لدعطا

تیهه الیافغههان،مرکزاصههل
 هیسرما1422تأسیسکندهار،سال

،یافغانپنجصدهزار522222ییابتدا
شهوص،یتجهارتعمدهتیفعال
درادارهثبتامضاءتیصالحیدارا

بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس

غزنوا یخصوص ی لهیشرکت
،افغههانتیههع:تابتههدیزادهلم

سالیمرکزاصل تأسهیسکندهار،
1222222ییابتداهیسرما1422

 افغانی عمهدهتیفعالیکمیلیون
 لیتجارت  لد محمد داد یمحترم

ثیهبحصهدیف52محمدباسهم
محمدسیرئ لعل محترم شرکت 

صهدیف52محمدباسهمی لد ل
یشرکت شوصدارانمعا ثیبح

دررئیسامضاءتیصالح شرکت
 مالکیتههاییادارهثبتمرکز

. استدهیبهثبترسفکری
شهاه یهشرکتظرا یخصوص

یکیسهت ا لویسهاختمانیری ز
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یمرکزاصلافغان،تابعیتشرکت:
تأسهههیسکنهههدهار،سهههال

ییابتهههداهی(سهههرما1422)
ی(افغهههاند میلیون0222222)

یکیست  لویعمدهساختمانتیفعال
) ز شاه دا د  لهدیریهمحترم )

صدیف52(باسهمیری) زداهللیحم
 محتهرمسیرئثیبح شهرکت،
( لدملکسرداریریاهلل) زدیحم

( ف52باسهم معها نثیبحصدی(
داراشرکت شوص تیصالحی 
درادارهثبتشرکتسیرئامضاء

مرکزی مالکیتهایفکریبهثبت
رسیدهاست.

شهاه یهشرکتظرا یخصوص
یکیسهت ا لویسهاختمانیری ز

یمرکزاصلافغان،تابعیتشرکت:
هی(سرما1422)تأسیسکندهار،سال

ی(افغاند میلیون0222222)ییابتدا
یکیست  لویعمدهساختمانتیفعال

) ز شاه دا د  لهدیریهمحترم )
صدیف52(باسهمیری) زداهللیحم

 محتهرمسیرئثیبح شهرکت،
( لدملکسرداریریاهلل) زدیحم

معها نثیهبحصدیف52باسهم
داراشرکت شوص تیصالحی 
درادارهثبتشرکتسیرئامضاء

مرکزی مالکیتهایفکریبهثبت
است.رسیده
:تدیلمیشرکتقادر لا یخصوص

،تیعتاب کندهار،یمرکزاصلافغان
هیسههرما1422تأسههیسسههال

میلیهون1222222ییابتدا یک
محترم،یعمدهتجارتتیفعالافغانی

محمدبهای( لد لیعبدالقادر) ل
شرکتسیرئثیبحصدیف52سهم

ی محترمعبدالصمد لهدحهاج
ثیبحصدیف52محمدباسهمی ل

دارامعا ن  شهوص یشهرکت
دررئیسامضاءتیصالح شرکت

 مالکیههتیادارهثبههتمرکههز
. استدهیبهثبترسهایفکری

ئتیهبیبهاساستصوا یخصوص
:شرکتیساختمانزیعزنیمترهیمد
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نکههیبرایمبنه00500جوازنمبر
عبدالمت عبدالباسه نیمحترم  لد

 تائسیرئ اعضهاءیدیهشرکت
یمجلسنسبتمشکال اقتصهاد

خواهانلغوهشرکتمذکورشدهاند
درادارهثبتمرکزی مالکیهت 

هایفکریبهثبترسیدهاست.
ی لهمیشهرکتنعها یخصوص

شرکت: معدن تابعیهتاستوراج
کنههدهار،یافغههانمرکزاصههل

 هیسهرما(1422)تأسهیسسال
میلیون1222222)ییابتدا (یک
عمدهاستوراجمعدنتیفعالیافغان

نع محمد عبدالحکمیمحترم می لد
 سهم سیرئهثیهبحصدیف52با

 محترمعبهدالعل  لهدیشرکت،
ثیبحصدیف52باسهممیعبدالحک

ی شهوصداراشهرکت نمعا
شهرکتسیرئهامضاءتیصالح

ثبت اداره  مالکیهتدر مرکزی
ثبهترسهیده هایفکهریبهه

است.

یجههوازانفههرادا یخصوصهه
:میمحمدسلی لدمولوریزبمحمد
تیه الیافغان،مرکزاصلتیتابع

 هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
،یافغانپنجصدهزار522222ییابتدا
ی،شوصدارایتجارتعمدهتیفعال

ثبهتدرادارهامضهاءتیصالح
بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس

حما یخصوص یدیحمدیشرکت
شرکت: معدن تابعیهتاستوراج

کنهدهار،سهالیافغانمرکزاصل
ییابتهداهیسرما(1422)تأسیس

ی(افغهانیکمیلیون1222222)
عمهدهاسهتوراجمعهدنتیفعال

حم باداهللیمحترم عبدالمحمد  لد
سیرئهثیهبحصهدیف52سهم

شرکت، محترمعهز اهلل لهد
صههدیف52عبدالمحمههدباسهههم

 شهوصشهرکتا نمعثیبح
سیرئهامضهاءتیصالحیدارا

ثبهتمرکهزیشرکت اداره در
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 مالکیتهایفکریبهثبترسیده
است.

یالنادیمیشرکترحا یخصوص
افغهانتابعیتشرکت:یساختمان
سالیمرکزاصل تأسهیسکندهار،

ییابتهههداهیسهههرما(1422)
ی(افغانپنجصههدهزار522222)

سهاختمانتیفعال محتهرمیعمده
حهاج  لهد ینعمتاهلل)خهان(
 سههم با 52عبدالقد سعالقدار

شرکت، محترمسیرئثیبحصدیف
عبدالقد سی لدحاج یمحمدحن

قدارعال ثیهبحصدیف52باسهم
ی شهوصدارامعا نشهرکت

سیرئامضاءتیصالح درشرکت
ادارهعمومیثبتمرکزی مالکیت

هایفکریبهثبترسیدهاست.
تصو اساس رهیمهدئهتیهبیبه
دارنده:تدیلمقیشفقیشرکتصد

محتهرم04479جوازنامهنمبهر
رئهیسحمزه لهدمحبهوبریم

بیشرکت محترممحمهدشهع

( لهدمحبهوبمعها نیکزڅ)ا
تیهکههدرفعالوواهدیشرکتم

اسهتوراجیجوازبرعال هتجهارت
 شرکتمذکوردیمعدناضافهنما

سرما د میلیهون0222222هیبه
 دراداره.دیهنمایمتیفعالیغاناف

ثبتمرکزیبهثبترسیدهاست.
یر دبیبهاساستصوا یخصوص

پاکیپالستییزایعل مبنهیپیا  :
عبدالسالم لدیمحترمحاجنکهیبرا

نمبِریموس یدی تائ47142جواز
اعضاءمجلسنسهبتمشهکال 

یخواهانلغوهجوازانفرادیاقتصاد
درادارهثبههتمذکورشههدهانههد

مرکزی مالکیتهایفکریبهثبت
رسیدهاست.

ستورا یخصوص نهوریشرکت
تابتدیلم یمرکزاصهلافغان،تیع:

 سهال 1422تأسهیسکندهار،
یهک1222222ییابتداهیسرما

،یتجارتعمدهتیفعالمیلیونافغانی
بدرالد ستارالدآنیمحترم  لد نیغا



 جريده يرسم
 

010
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 02/12/1441  

باسهمآ سیرئثیبحصدیف52غا
 لهدداحمدیشرکت محترمسه

صهدیف52محمدباسههمیحاج
یشرکت شوصدارامعا نثیبح

دررئیسامضاءتیصالح شرکت
 مالکیتههاییادارهثبتمرکز

. استدهیبهثبترسفکری
یجههوازانفههرادا یخصوصهه

تیتابع:قیمحمد لدمحمدرفلگ
تیهه الیافغههان،مرکزاصههل

 هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
،یافغانپنجصدهزار522222ییابتدا
ی،شوصدارایتجارتعمدهتیفعال

ثبهتامضهاءتیصالح دراداره
بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس

شرکتسهحرافغهانا یخصوص
،افغهانتابعیتشرکت:یساختمان
تأسهیسکندهار،سالیاصلمرکز

ییابتهههداهیسهههرما(1422)
ی(افغانپنجصههدهزار522222)

سهاختمانتیفعال محتهرمیعمده

محمهدی( لدحاجیفرمان)قاسم
سیرئثیبحصدیف52قاسمباسهم

ر حاهلل لهد  محتهرم شرکت،
صههدیف52باسهههمزاهللیههعز
شهوصشرکتا نمعثیبح  

سیرئهامضهاءتیصالحیدارا
ثبهتمرکهزیشرکت اداره در

 مالکیتهایفکریبهثبترسیده
است.

نهورا یخصوص صمد یشرکت
تابتدیلم تیع: یمرکزاصهلافغان،،

هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
میلیهون1222222ییابتدا یک

تجارتتیفعالافغانی محترمیعمده
بهاسههمدادیعبدالصمد لدخدا

شرکت سیرئثیبحصدی(ف52)
عبداهلل لدخدا سهمدادیمحترم با

شهرکتثیبحصدیف52 معا ن
امضهاءتیصالحیداراشوص 

یثبتمرکزشرکتدرادارهرئیس
دهیبهثبترس مالکیتهایفکری

. است
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رفا یخصوص محمد قیهشرکت
افغهانمرکهزتیع:تابتدیافغانلم

1422تأسیسکندهار،سالیاصل
یهک1222222ییابتداسرمایه

یعمدهتجارتتیفعال،میلیونافغانی
یموسی لدحاجقیمحترممحمدرف
سیرئثیبحصدیف52جانباسهم

یشرکت محترمعبدالصمدقلندر
صهدیف52 لدرحمتاهللباسهم

یمعا نشرکت شوصداراثیبح
دررئیسامضاءتیصالح شرکت

 مالکیتههاییادارهثبتمرکز
. استدهیبهثبترسفکری

حما یخصوص یدریحدیشرکت
تابتدیلم یمرکزاصهلافغان،تیع:

هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
میلیهون1222222ییابتدا یک

،یتجهارتعمهدهتیهفعالافغانی
حم  لهدیدریه)حداهللیمحترم )

صدیف52باسهمیزیعزدریغالمح
محتهرمسیرئثیبح شهرکت 
( لههدیدریههاهلل)حبیههنق

صدیف52سهمابیزیدرعزیغالمح
یمعا نشرکت شوصداراثیبح

دررئیسامضاءتیصالح شرکت
 مالکیتههاییادارهثبتمرکز

. استدهیبهثبترسفکری
یجههوازانفههرادا یخصوصهه

تیتابع:عصمتاهلل لدعبدالواحد
تیهه الیافغههان،مرکزاصههل

 هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
میلیون1222222:)ییابتدا (یک
استوراجمعدنعمدهتیفعال،یافغان

درامضاءتیصالحیشوصدارا،
ادارهعمومیثبتمرکزی مالکیت
ثبهترسهیده هایفکهریبهه

است.
اساستصوا یخصوص تاجربیبه

عبهدالهاد  لهدمیحلهیمحترم
جوازنمبر:یتاجرانفرادمیعبدالحل

ینسبتمشکال اقتصاد00177
 نمودهاست.جوازمذکوررالغوه

درادارهثبتمرکزیبهثبترسیده
است.
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اساستصوا یخصوص تاجربیبه
 لدعبهدالقادرریمحترممحمدکب
جههوازنمبههر:یتههاجرانفههراد

ینسبتمشکال اقتصاد11240
نمودهاست.جوازمذکوررالغوه

کههینیعثمانشرکتا یخصوص
ترانسپور تابعیهتشرکت:ټیبس

سهالیاصلمرکز،افغان کندهار،
ییابتهداهیسرما(1422)تأسیس

ی(افغهانمیلیونیک1222222)
محتهرم،ټیعمدهترانسپورتیفعال

محمدقاسمیمحمدمعصوم لدحاج
سیرئهثیهبحصدیف12باسهم

عبدالهاد  محترم  لهدیشرکت،
یعبدالنب ثیهبحصدیف02باسهم

ی شهوصدارامعا نشهرکت
سیرئامضاءتیصالح درشرکت

ادارهثبتمرکزی مالکیتههای
فکههریبهههثبههترسههیده

است.
شرکتکابلنصهر ا یخصوص

شرکت:یصنعت افغهان،تابعیهت

کنههدهار،سههالیمرکزاصههل
ییابتهداهیسهرما(1422)تأسیس

یافغهان(میلیونیک1222222)
محتهرم،یعمهدهصهنعتتیفعال
اهللباتیرهدایاهلل لدمرنصر یم

سیرئهثیهبحصهدیف52سهم
عبدالجل  محترم  لهدلیشرکت،

صدیف52باسهمیعبدالهادیحاج
 شهوصشهرکتنمعا ثیبح
سیرئهامضهاءتیصالحیدارا

ثبهتمرکهزیشرکت اداره در
 مالکیتهایفکریبهثبترسیده

است.
یجههوازانفههرادا یخصوصهه

تیهتابع:یاهلل لدعبدالبارعیسم
مرکزاصل کندهار،تی الیافغان،

هیسههرما1422تأسههیسسههال
،یافغانپنجصدهزار522222ییابتدا
یشوصدارا،یتجارتعمدهتیفعال

ثبهتدرادارهامضهاءتیصالح
بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس
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ئتیهبیبهاساستصوا یخصوص
لمرهیمد کهوکران :تهدیشرکت

نمبهر جوازنامهه 71112دارنده
ومیمعا نشرکتمحتهرمعبهدالق

 لالیبر صدیف02خانی لدشاه
بهمعها نجدشیسهمخو دیهرا

گردیهدهاستعفاءسپرده خواهان
احمدلیاساسمحترمجمنیکهبها

باحفظمیعبدالحکی لدحاجاندڅه
دیمعا نجدثیسهمبحصدیف02

 .گردیهدهاسهتتعیینشرکت
شرکتمذکورمحترمرئیستذکره

بودبهیسابقهقلمیقیعبدالقاهرصد
 درادارهگردید.لیدتبیوتریکمپ

ثبتمرکزیبهثبترسیدهاست.
اساستصوا یخصوص تاجربیبه

 لدصالحمحمهدیمحترمشاه ل
جههوازنمبههر:یتههاجرانفههراد

نسههبتمشههکال 5700-07
نمودهجوازمذکوررالغوهیاقتصاد
 درادارهثبتمرکزیبههاست.

ثبترسیدهاست.

ټشرکتباخودما نها یخصوص
،افغهانتابعیهتشرکت:نرالیم

سالیمرکزاصل تأسهیسکندهار،
ییابتهههداهیسهههرما(1422)
عمدهتیفعالیافغان11222222)

قهدر  محتهرم معادن استوراج
( لداحمدجانباسهمیاهلل)احمد

شهرکت،سیرئثیبحصدیف52
زاد( لهدآ محترمحکمهتاهلل)

ثیبحصدیف52محمدباسهمیحاج
ی شهوصدارامعا نشهرکت

سیرئامضاءتیصالح درشرکت
ادارهثبتمرکزی مالکیتههای

فکریبهثبترسیدهاست.
اهللبار دیشرکتحما یخصوص

افغهان،تابعیهتشرکت:یصنعت
سالیمرکزاصل تأسهیسکندهار،

ییابتهههداهیسهههرما(1422)
ی(افغهانیکمیلیون1222222)

محتهرم،یعمهدهصهنعتتیفعال
معصودباسهمینعمتاهلل لدحاج

شهرکت،سیرئثیبحصدیف52
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)حم نثاراحمد  لهد(یدی محترم
یعل باسهم ثیبحصدیف52احمد

ی شهوصدارامعا نشهرکت
سیرئامضاءتیصالح درشرکت

ادارهثبتمرکزی مالکیتههای
فکریبهثبترسیدهاست.

امانبیشرکتحببیبهاساستصو
تأسیسسالیجوازنامهتجارت:تدیلم
شهرکتمحتهرمسی(رئ1111)

اهللبیحبیسعداهلل لدحاجیحاج
محمد لدلگمعا نشرکتمحترم

محترمنکهیبرایاماناهلل.مبنیحاج
رئ یدیهشهرکت تائسیسعداهلل

اعضاءمجلسنسهبتمشهکال 
شهرکتیاقتصاد لغهوه خواهان

انهد.کورمذ ثبهتشده اداره در
مرکزی مالکیتهایفکریبهثبت

رسیدهاست.
یجههوازانفههرادا یخصوصهه

تیتابع:یعبدالقادر لدنادرجاندران
کندهار،تی ال،یافغان،مرکزاصل

هیسههرما1422تأسههیسسههال

یافغانپنجصدهزار522222ییابتدا
یشوصدارا،یتجارتعمدهتیفعال

ثبهتدرادارهامضهاءتیصالح
بهثبت مالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس

قادرحا یخصوص ا یهشهرکت
یمرکزاصهلافغان،تیعتاب:تدیلم

هیسرما1422تأسیسکندهار،سال
میلیهون1222222ییابتدا یک

تجارتتیفعالافغانی محترمیعمده
ا یهحی لدحاجا یقادرجانح

ثیبحصدیف52باسهما یخانح
ا یشرکت محترممحمدحسیرئ

همباسا یخانحا یحی لدحاج
شهرکتثیبحصدیف52 معا ن

دارا امضهاءتیصالحی شوص
یشرکتدرادارهثبتمرکزرئیس

دهیبهثبترس مالکیتهایفکری
. است

شهرکتعبهدالحنانا یخصوص
یا بارچههاالنیتههیترانزیقاسههم
یمرکزاصلافغان،تابعیتشرکت:
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(1422)تأسهیسکندهار،سهال
یهک1222222)ییابتداهیسرما

یتیعمدهترانزتیفعالیافغان(میلیون
یمحتههرمقههادرعلی بارچههاالن

خادمباسههمی( لدحاجی)قاسم
شهرکت،سیرئثیبحصدیف52

( لهدیبهی)حبن محترمعبدالحنا
عسعبدالوایحاج صدیف52باسهم
 شهوصمعا نشهرکتثیبح
سیرئهامضهاءتیصالحیدارا

ادارهشرکت ثبهتمرکهزیدر
ثبتگردید. مالکیتهایفکری

تصهوا یخصوص اسهاس بیبه
محمدگلتاجریاهلل لدحاجعیمط

جوازنمبریانفراد 41477دارنده
شیرادرجهوازخهولیذرا یتغ

 .نمودهاست
اهلل لهدعیهاسمجوازازمط -1

حیحاج کار انا یمحمدگلبه
.هگردیدلیتبدتدیلم
 لهدیکزڅاهللاعیمحترممط – 0

مالکاسبقجوازلگمحمدیحاج

 سهم 52فیصدبا حفیصد ثیهبه
 .هگردیدتعیینشرکترئیس

 لدیکزڅمحترمقدر اهللا -1
سهملگمحمدیحاج فیصد52با

شرکتدیمعا نجدثیبهحصدیف
جهوازازهیسرما .هگردیدتعیین

بههیافغانپنجصدهزار522222
میلیون1222222 افغهانییک

گردید.دیتزئ
شکلحقوقیجوازازانفرادی-4

شرکت استلیتبدیبه در.گردیده
ادارهثبتمرکزی مالکیتههای

فکریبهثبترسیدهاست.
ئتیهبیبهاساستصوا یخصوص

:تهدیشرکتارغنهدابلمرهیمد
07/171دارندهجوازنامههنمبهر

معا نشرکتمحترمداداهلل لهد
سهمصدیف52نیالداءیضیحاج
معا نجدشیخو به  دیرا سپرده

استعفاءخواهان اگردیده به نیکه
اهللض امان  لهداءیاساسمحترم

حفظنیاءالدیض سهمصدیف52با
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تعیهینشرکتدیمعا نجدثیبح
یدرادارهثبتمرکز.گردیدهاست
.استدهیبهثبترس





 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 کلنی ګډون 
 افغانۍ   ( 15۰۰)   په مرکز او والیتونوکې:   
 سلنه تخفیف ۲5لپاره:    دولت مامورینو   د   

مه بیه  ی تصدیق په وړاندې کولو سره د زده کوونکو او محصلینو لپاره، ن   د 
 سلنه تخفیف  1۰کل شوې بیې څخه،  ی کتاب پلورنځیو لپاره پر ټوک باندې ل 

 ( آمریکایي ډالر ۲۰۰بهر: )   ه له هېواد 
 

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

 اشتراك ساالنه 
 ( افغانی 15۰۰در مركز و واليات: ) 
 فیصد تخفیف   ۲5برای مامورین دولت: با  
 ه تصدیق، نصف قیمت ی برای متعلمین و محصلین با ارا 

 فیصد تخفیف از قیمت روی جلد   1۰برای کتاب فروشی ها با  
 ی ی امریکا ( دالر  ۲۰۰) :  ور خارج از کش 
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