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هـش1041جوزاسالاعالناتثبتاسنادوعالیمتجارتیماه
(1011)نمبرسېپرلهپ 22/11/1001  

 

واقـ :جهانریمسیشرکتتجارت
،مرکز8هی)سرکاولکارتهنوناح

مکابلافغانستان( خواهـدیبـوده
 ررایعالمتز


،پـودربابندهیشاملموادشوکه

(استفادهصورت1)طبقهییکاالشو
ـتاجخریتوسطعبدالقدردیگیم لی

ــ ــهسیرئ ــ کرهب ــرکتمت ش
ثبتبرسـاند هراـاهاشـخا 

نـهیکـهدرزمیوحقـوقیقیحق
ازتوانندیاعتراضداشـتهباشـندم

یروزکار21مدتینشرالخیتار
ریاستعمومیثبتمرکـزیوبه

.ندیانممراجعهمالکیتهایفکری
)ف:(تدیلمیموسالیدان) صلیواق 

ـناحتیمارکړکاک  اولشـهرهی

ننگرهارافغانستان(آجالل مرکز باد
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


چا   انواع شامل (14)طبقهیکه

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
معاونشـرکتیبیکرامتخانحب

هراـاه ثبتبرسـاند  به مت کره
دریوحقوقیقیاشخا حق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

مالکیـتهـایفکـریمرکزیو
  ندینمامراجعه

تکنالوژ) :زون(یهنـریخدمات
دههمهیناحیحمادتیواق )مارک
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واق بـوده مرکزکابلافغانستان(
 ررایعالمتزخواهدیم


ـیامنیشاملکـامرههـاکه ،یت
ووتریکمپینرمافزارهاوتر،یکمپ

ها (1طبقه)وتریکمپیسختافزار
صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
شرکتمت کرهسیمحمدهارونرئ

بهثبتبرساند هراـاهاشـخا 
نـهیکـهدرزمیوحقـوقیقیحق

م باشند ازتواننـدیاعتراضداشته
ـخیتار ال  روز21مـدتینشر
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

ومالکیـتهـایفکـریمرکزی
 مراجعهنمایند

تول) تنباکو د مامدخان ـدشاه یدی
)لود:شرکت( ـمارکنیواق  ،تی

مرکزلـوار)پـلع(ـم(لـوار
افغان مستان( عالمـتخواهدیبوده
 ررایز


(استفاده10)شاملنصوارطبقهکه

 توســـطردیـــگیصـــورتم
شرکتسیرئیاستانکزریمحمدکب

ــاند  ــتبرس ــهثب ــ کرهب  مت
یوحقـوقیقیهرااهاشخا حق

ــهدرزم ــهیکـ ــراضنـ  اعتـ
نشرخیازتارتوانندیباشندم داشته
ــ ــدتیال ــار21م  یروزک

ریاستعمومیثبتمرکـزی به
ومالکیتهایفکریمراجعهنمایند 

تول) تنباکو د مامدخان ـدشاه یدی
)لود:شرکت( ـمارکنیواق  ،تی

لوارافغانستان(مرکزلوار)پلع(م(
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  ررایــعالمتزخواهــدیمبــوده


(10)شـاملنصـوارطبقـهکه 

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
ـمحمدکب ـیاسـتانکزری سیرئ

شرکتمت کرهبهثبـتبرسـاند 
کهیوحقوقیقیهرااهاشخا حق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
21مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ریاستعمومیثبـتبهیروزکار
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو
 ندینمامراجعه

دکانفروشانواعپرزهجاتموتر)
طارق( )پروانسـوم:محمد واق 

کابلافغانستان(مرکز،تیکابلمارک
 ررایعالمتزخواهدیبودهم



جاتمـوتر  شاملانواعپرزه که
صورتم7طبقه) استفاده ـگی( ردی

توسطمحمدطارقمالکدوکـان
هراـاه ثبتبرسـاند  به مت کره

دریوحقوقیقیاشخا حق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

ـخیازتار روز21مـدتینشرال
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

مالکیـتهـایفکـریمرکزیو
.ندینمامراجعه

افغـانیتجارت) همـت شـاهانا
ـناحیواق )مندو:زعفران( ،1هی

واق بـوده مرکزکابلافغانستان(
 ررایعالمتزخواهدیم


طبقـهلی،هیکهشاملانواعچا 
توسطردیگی(استفادهصورتم14)

شرکتمت کرهبهسیاحمدباللرئ
یقیثبتبرساند هرااهاشخا حق

اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق
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م باشند تـارتواننـدیداشته خیاز
بـهیروزکار21مدتینشرال

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
فکـری هـای مراجعـهمالکیت

.ندینما
واقـ :نایجهانسیشرکتتجارت 

،مرکزکابل11هی)هوتلپروانناح
م بـوده واق  خواهـدیافغانستان(

 ررایعالمتز


)سامانآالتیشاملوسائلطبکه
)یطب طبقه صورت14( استفاده )
ـدیتوسطوحردیگیم سیشـاهرئ

شرکتمت کرهبهثبـتبرسـاند 
کهیوحقوقیقیهرااهاشخا حق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
21مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ریاستعمومیثبـتبهیروزکار

مالکیـتهـایفکـریمرکزیو
.ندینمامراجعه

تیموترسـک(یمونتاژوبستهبند
ـواقـ )کفا:ینعمانهاشـم تی

ـتیمارک زلاول،مرکـزب(ـخمن
 مافغانستان( عالمـتخواهدیبوده

 ررایز


دویهـاکلیشاملموترسـاکه

(12چرخهوسهچرخـهطبقـه)
صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
شرکتمت کرهندهیمحمدزماننما

بهثبتبرساند هراـاهاشـخا 
نـهیکـهدرزمیوحقـوقیقیحق

م باشند ازتواننـدیاعتراضداشته
یروزکار21مدتینشرالخیتار
ریاستعمومیثبتمرکـزیوبه

فکـری هـای مراجعـهمالکیت
.ندینما
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تیموترسـک(یمونتاژوبستهبند
ـواقـ )کفا:ینعمانهاشـم تی

اول،تیمارک ب(ـخمنزل مرکـز
مافغانستان( عالمـتخواهدیبوده

 ررایز


انجنموتر شاملپرزهجات،وکه
صـورت7طبقه)کلیسا استفاده )
نـدهیتوسطمحمدزماننماردیگیم

شرکتمت کرهبهثبـتبرسـاند 
کهیوحقوقیقیهرااهاشخا حق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
21مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ریاستعمومیثبـتبهیروزکار
مالکیـتهـایفکـریومرکزی
.ندینمامراجعه

ـندهیموادشودیتولکهیفابر یوانت
یواق )ولسوال:صدفشهرکیسپت

یصـنعتاشهرکیع(یپغمانارغند

واق  افغانستان( بـودهمرمر،کابل
 ررایعالمتزخواهدیم


صابونطبقهندهیکهشاملموادشو 
استفادهصورتم1) توسطردیگی(

ر ـیوفابراهومحمد نـدهینمایم
شرکتمت کرهبهثبـتبرسـاند 

کهیوحقوقیقیهرااهاشخا حق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته

21مدتینشرالخیازتارتوانندیم
عمومیثبـتریاستبهیروزکار
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو
.ندینمامراجعه

ـندهیموادشودیتولکهیفابر یوانت
یواق )ولسوال:صدفشهرکیسپت

یصـنعتاشهرکیع(یپغمانارغند
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خواهدیبودهممرمر،کابلافغانستان(
 ررایعالمتز


شـوکه مواد صـابونندهیشامل

صورتم1طبقه) استفاده ـگی( ردی
رو محمـد ـیابراهفوتوسط یم

شرکتمت کرهبـهثبـتندهینما
ـیبرساند هرااهاشخا حق ویق

زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیروزکار21مدت

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.ندینمامراجعهفکری
ـندهیموادشودیتولکهیفابر یوانت
یواق )ولسوال:صدفشهرکیسپت

یصـنعتاشهرکیع(یپغمانارغند

خواهدیبودهممرمر،کابلافغانستان(
 ررایعالمتز


شـوکه مواد صـابونندهیشامل

صورتم1طبقه) استفاده ـگی( ردی
ر محمـد ابراهوتوسط ـیوف یم

شرکتمت کرهبـهثبـتندهینما
ـیبرساند هرااهاشخا حق ویق

زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیروزکار21مدت

ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
فکریمراجعهنمایند 

شودیتولکهیفابر( انتندهیمواد یو
واقــ :صــدفشــهر(کیســپت
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اشهرکیع(یپغمانارغندی)ولسوال
افغانستان(یصنعت بودهمرمر،کابل

 ررایعالمتزخواهدیم
 


شـوکه مواد صـابونندهیشامل

صورتم1طبقه) استفاده ـگی( ردی
ر محمـد ابراهوتوسط ـیوف یم

شرکتمت کرهبـهثبـتندهینما
ـیبرساند هرااهاشخا حق ویق

زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیروزکار21مدت

ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
فکریمراجعهنمایند 

شودیتولکهیفابر( انتندهیمواد یو
واقــ :صــدفشــهر(کیســپت

اشهرکیع(یپغمانارغندی)ولسوال
بودهمرمر،کابلافغانستان( یصنعت

  ررایعالمتزخواهدیم


شـوکه مواد صـابونندهیشامل

صورتم1طبقه) استفاده ـگی( ردی
ر محمـد ابراهوتوسط ـیوف یم

شرکتمت کرهبـهثبـتندهینما
ـیبرساند هرااهاشخا حق ویق

زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیروزکار21مدت

ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
فکریمراجعهنمایند 

ـندهیموادشودیتولکهیفابر یوانت
واقــ :صــدفشــهر(کیســپت
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ـع(یپغمـانارغنـدی)ولسوال ای
ــهرک ــنعتش ــل یص مرمر،کاب
مافغانستان( عالمـتخواهدیبوده

 ررایز
 

شـو مواد شامل صـابونندهیکه
صورتم1طبقه) استفاده ـگی( ردی

ر محمـد ابراهوتوسط ـیوف یم
شرکتمت کرهبـهثبـتندهینما

ـیبرساند هرااهاشخا حق ویق
زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه

م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ــدت ــار21م ــهیروزک ب

ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
.ندینماومالکیتهایفکریمراجعه

مـوتریشرکتمونتاژوبستهبند(
ـک(تیس )جـاده:(ارانی واقـ 

اسـتیریروبرو،هیامنیقوماندان
،مرکـــزهـــراتکیـــتراف

مافغانستان( عالمـتخواهدیبوده
 ررایز


سکه موتر انواع یهاک(تیشامل

دوچرخهوسهچرخـهدرطبقـه
توسطردیگی(استفادهصورتم12)

شرکتمت کرهندهیاحمدمصورنما
بهثبتبرساند هراـاهاشـخا 

نـهیکـهدرزمیوحقـوقیقیحق
م باشند ازتواننـدیاعتراضداشته

یروزکار21مدتینشرالخیتار
ریاستعمومیثبـتمرکـزیبه
کیتهـایفکـریمراجعـهومال

نمایند 
مـوتریشرکتمونتاژوبستهبند(
ـک(تیس )جـاده:(ارانی واقـ 
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اسـتیریروبرو،هیامنیقوماندان
انسـتان(،مرکزهراتافغکیتراف

 ررایعالمتزخواهدیبودهم


سکه موتر انواع یهاک(تیشامل

دوچرخهوسهچرخـهدرطبقـه
توسطردیگی(استفادهصورتم12)

شرکتمت کرهندهیاحمدمصورنما
بهثبتبرساند هراـاهاشـخا 

نـهیکـهدرزمیوحقـوقیقیحق
م باشند ازتواننـدیاعتراضداشته

یروزکار21مدتینشرالخیتار
ریاستعمومیثبـتمرکـزیبه

ومالکیتهایفکریمراجعهنمایند 
مـوتریشرکتمونتاژوبستهبند(
ـک(تیس )جـاده:(ارانی واقـ 

اسـتیری،روبروهیامنیقوماندان
،مرکزهراتافغانسـتان(کیتراف

 ررایعالمتزخواهدیواق بودهم
 


شاملپرزهجاتموترس  ک(تیکه

(استفاده7وپرزهجاتانجنطبقه)
توسطاحمدمصورردیگیصورتم

شرکتمت کرهبـهثبـتندهینما
ـیبرساند هرااهاشخا حق ویق

زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیروزکار21مدت

ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
فکریمراجعهنمایند 

مـوتریشرکتمونتاژوبستهبند(
ـک(تیس )جـاده:(ارانی واقـ 
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اسـتیری،روبروهیامنیقوماندان
،مرکزهراتافغانسـتان(کیتراف

 ررایعالمتزخواهدیواق بودهم
 


وک(تیشاملپرزهجاتموترسکه

(اسـتفاده7پرزهجاتانجنطبقه)
توسطاحمدمصورردیگیصورتم

شرکتمت کرهبـهثبـتندهینما
ـیبرساند هرااهاشخا حق ویق

زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیروزکار21مدت

ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
فکریمراجعهنمایند 

لم( قیواقـ )صـد:(تدیخاکسار
م،مرکـزدوهیناحتیمارکمهمند

مننگرهارافغانستان( خواهـدیبوده
  ررایعالمتز


(استفاده1طبقه)ونیزیانواعت(وکه

م ـردیگیصورت دیتوسـطجمش
بهسیرئلیبابکرخ شرکتمت کره

یقیثبتبرساند هرااهاشخا حق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

م باشند تـارتواننـدیداشته خیاز
بـهیروزکار21مدتینشرال

ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیتهـایفکـریمراجعـه

نمایند 
ـفرائارکیوینینهادانافس( دی

واق )شهرنو:ورستورانت(نیچک
،مرکـزکابـلیانصاریچهاراه
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عالمـتخواهدیبودهمافغانستان(
 ررایز
 


ـتهیخدماتبراشامل غـ اوهی
(اســتفاده01طبقــه)یدنینوشــ

توســـطردیـــگیصـــورتم
نماس(طان هوتـک نـدهیمحمود

نهادمت کرهبهثبتبرساند هرااه
دریوحقوقیقیاشخا حق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

ومالکیـتهـایفکـریمرکزی
مراجعهنمایند 

واقـ :(مرغیسیشرکتمرغدار(
ک،یازبینیکمپنی)سرککوتهسنگ

خواهدیبودهممرکزکابلافغانستان(
 ررایعالمتز


شدهیاوشتمرغبستهبندشامل
م21طبقه) صورت استفاده ردیگی(

نـدهینمای اهللعـارفیتوسطسم
شرکتمت کرهبهثبـتبرسـاند 

کهیوحقوقیقیهرااهاشخا حق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته

ــدیم ــارتوانن ــخیازت ینشــرال
ــدت ــار21م ــهیروزک ب

ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیتهـایفکـریمراجعـه

نمایند 
واق :عباساقبال(یشرکتتجارت(

،مرکـز11هیناحی(یفام)پنجصد
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مکابلافغانستان( خواهـدیبـوده
 ررایعالمتز


بـاب،وندهیشاملموادشـوکه

طبقـه) اسـتفاده1انواعصابون )
توسطنوابخـانردیگیصورتم

رئیول بهسیزاده شرکتمت کره
یقیثبتبرساند هرااهاشخا حق

اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق
م باشند تـارتواننـدیداشته خیاز

بـهیروزکار21مدتینشرال
ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیتهـایفکـریمراجعـه

نمایند 
شکورییموادغ ایدیشرکتتول(

)مارک:قناعتبخش( ـواقـ  تی
فرضـنمقابلبـرجغ1قناعتنمبر

ب(خ افغانستان(فیمزارشر-مرکز
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


ویالکـولریشاملمشروباتغکه

معدن اسـتفاده12طبقـه)یآب )
الدردیگیصورتم نیتوسطکمال

شرکتمت کرهبـهندهینمایعقوبی
یقیثبتبرساند هرااهاشخا حق

اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق
م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز

ریاستبهیروزکار21مدتیال
ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی

ایند فکریمراجعهنم
شکورییموادغ ایدیشرکتتول(

)مارک:قناعتبخش( ـواقـ  تی
مقابلبـرجغننفـر1قناعتنمبر
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ب(خ افغانستان(فیمزارشر-مرکز
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


غکه مشروبات  یالکـولریشامل
(اسـتفاده12طبقه)یوآبمعدن

الدردیگیصورتم نیتوسطکمال
شرکتمت کرهبـهندهینمایعقوبی

یقیثبتبرساند هرااهاشخا حق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز
 بـهیروزکـار21مـدتیال

ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیتهـایفکـریمراجعـه

نمایند 
شرکتاستخراجمعادنسـادات(

مقابلتـاالر:(یکروخ واق )فرقه

افغانسـتان(یع(و هرات مرکز ،
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


ـاـ دراشامل (11طبقـه)نی

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
شـرکتنـدهینمایفیشردونیفر

هراـاه ثبتبرسـاند  به مت کره
دریوحقوقیقیاشخا حق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
ــار ــخیازت ــرال ــدتینش  م

ــار21 ــهیروزک ــتب  ریاس
ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
فکریمراجعهنمایند 

سـخاوتیشرکتتجارت افغـان
 64m)جنبسـرکواق  :تدیلم
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زرنجافغانسـتان(-مروزیمرکزن
ررایعالمتزخواهدیبودهم

 


چاکه انواع (14طبقـه)یشامل

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
معاونشرکتمت کرهبـهرئیساد

یقیثبتبرساند هرااهاشخا حق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز
ریاستبهیروزکار21مدتیال

ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
فکریمراجعهنمایند 

تول) شـویدیشرکت ندهیمـواد
واق )نوآبادق(عـه:(یامیمتیرضا
بوده,مرکزکابلافغانستان(یموس

ــدیم ــتزخواه ــعالم  ررای


 ی،مـاییظرفشو یکهشاملما 

پاکن،شهی،شامپو،شییدستشو
لباسشو واس(ییپودر لبـاسنی،

(اسـتفاده1وصابونطبقه)ییشو
ـتوسـطعتردیگیصورتم اهللقی

شرکتمت کرهبـهثبـتندهینما
ـیبرساند هرااهاشخا حق ویق

زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
خیازتــارتواننــدیباشــندم

بـهیروزکار21مدتیالنشر
ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیتهـایفکـریمراجعـه

نمایند 
تول) شـویدیشرکت ندهیمـواد

ـمتیرضا واقـ )نوآبـاد:(یامی
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,مرکزکابلافغانستان(یق(عهموس
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


ماکه  یشامل  ی،ماشـوییظرف

پاکن،شهی،شامپو،ششوییدست
لبـاسنی،واسـ(شوییپودرلباس

(اسـتفاده1وصابونطبقـه)شویی
ـتوسـطعتردیگیصورتم اهللقی

شرکتشرکتمت کرهبـهندهینما
یقیثبتبرساند هرااهاشخا حق

اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق
م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز

ریاستبهیروزکار21مدتیال
ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
فکریمراجعهنمایند 

سـخاوتیشرکتتجارت افغـان
 64m)جنبسـرکواق :تدیلم

(زرنجافغانسـتان-مروزینمرکز
ررایزتـعالمخواهدیمبوده


چاکه انواع (14طبقـه)یشامل

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
بـهیسراد معاونشرکتمت کره

یقیثبتبرساند هرااهاشخا حق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز
ریاستبهیروزکار21مدتیال

ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
فکریمراجعهنمایند 

ـ)   یحـاجیدوکانلبـاسفروش
واق )ا(بهارسنتر،کابل:آقا(ریش
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م بوده عالمـتخواهدیافغانستان(
 ررایز
 


لبـاسوکه انواع حجـابشامل

م25طبقه) صورت استفاده ردیگی(
رضاآریتوسطش نهـادسیرئییقا

هراـاه ثبتبرسـاند  به مت کره
دریوحقوقیقیاشخا حق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
ـخیازتار روز21مـدتینشرال
یثبـتریاسـتعمـومبهیکار

ومالکیـتهـایفکـریمرکزی
مراجعهنمایند 

وآبیالکولریشرکتمشروباتغ)
موفق(یمعدن )شهرک:زالل واق 
فازاول-ییهوادانیمقابلمیصنعت

بـودهتیوال افغانسـتان( هرات
 ررایعالمتزخواهدیم


ویسـاختمانیشاملرنگهاکه

(استفادهصـورت2طبقه)یصنعت
امردیگیم عالم محمد ـیتوسط ین

شرکتمت کرهبهثبتیشرعلیوک
ـیبرساند هرااهاشخا حق ویق

زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیکارروز21مدت

ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
فکریمراجعهنمایند 

وآبیالکولریشرکتمشروباتغ(
موفق(یمعدن )شهرک:زالل واق 
فازاول-ییهوادانیمقابلمیصنعت
بـودهتیوال افغانسـتان( هرات
 ررایعالمتزخواهدیم
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هاکه جاتانجنموتر شاملپرزه
صورتم7طبقه) استفاده ـگی( ردی

ام عالم ـیتوسطمحمد ـوکین لی
ثبـتیشرع بـه شرکتمت کره

ـیبرساند هرااهاشخا حق ویق
زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه

م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیروزکار21مدت

ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
فکریمراجعهنمایند 

وآبیالکولریشرکتمشروباتغ(
موفق(یمعدن )شهرک:زالل واق 
فازاول-ییهوادانیمقابلمیصنعت
افغانسـتان(تیوال بـودههرات
 ررایعالمتزخواهدیم


ی،دستگاههاهینق(لیشاملوساکه

( طبقه نقل و اسـتفاده12حمل )
توسطمحمدعـالمردیگیصورتم

شرکتمت کرهیشرعلیوکینیام

بهثبتبرساند هراـاهاشـخا 
نـهیکـهدرزمیوحقـوقیقیحق

م باشند ازتواننـدیاعتراضداشته
یروزکار21مدتینشرالخیتار
عمومیثبتمرکـزیوریاستبه

.ندینمامراجعهومالکیتهایفکری
سه( :(تـدیلمیسبزوارلیاحسان

یمرکزتجارت،یمهرابانی)خواق 
(بهــارمرکــزهــراتهــراتا
 مافغانستان( عالمـتخواهدیبوده

  ررایز


بابطبقـهندهیشاملموادشوکه
استفادهصورتم1) توسطردیگی(

اهللمعاونشرکتمت کرهبهظیحف
یقیثبتبرساند هرااهاشخا حق

اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق
م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز

ریاستبهیروزکار21مدتیال
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عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.ندینمامراجعهفکری

سه( :(تـدیلمیسبزوارلیاحسان
تجارتیمهرابانی)خواق  ی،مرکز

ا(بهــارمرکــزهــراتهــرات
مافغانستان( عالمـتخواهدیبوده

 ررایز


(1بابطبقه)ندهیشاملموادشوکه

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
اهللمعاونشرکتمت کرهبهظیحف

یقیثبتبرساند هرااهاشخا حق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز
ریاستبهیروزکار21مدتیال

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.ندینمامراجعهفکری

توکـواویدخوراکایابوذرذکر(
ـمشـروباتوتولیالکـولریغ یدی

0هیباغناحورگواق )ان:شرکت(
،شــهرهڅــکوهــانیکقیصــد
رهــارگننمرکــزآبــاد، لجالــ

مافغانستان بوده عالمـتخواهدی(
 ررایز


(12انواعجوسطبقـه)کهشامل 

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
شرکتمت کرهبهسیالرئاریاخت

یقیثبتبرساند هرااهاشخا حق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

م باشند تـارتواننـدیداشته خیاز
بـهیروزکار21مدتینشرال

ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیتهـایفکـریمراجعـه

نمایند 
افغـاندیحمینویتجارتشرکت(
:(تدیلم کرساهادیواق )جادهع

یعموم نمبر مرکـز1-1دکان ،
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افغانستان(بودهم خواهـدیکندهار
 ررایعالمتز


ـشاملانواعروغنکه انجـناتی

(استفادهصـورت0موترهاطبقه)
ندهیفوادنمااالحقیتوسطضردیگیم

شرکتمت کرهبهثبـتبرسـاند 
کهیوحقوقیقیهرااهاشخا حق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
21مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ریاستعمومیثبـتبهیروزکار
ومالکیـتهـایفکـریمرکزی

مراجعهنمایند 
توکـواویدخوراکایابوذرذکر(
ـمشـروباتوتولیالکـولریغ یدی

ـبـاغناحورگشرکت(واق )ان هی

ـکوهـانیکقیصد0 شـهرهڅ ،
 (رهارافغانستانگمرکزننآباد،جالل
  ررایعالمتزخواهدیبودهم


(12شاملانواعجوسطبقـه)که

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
شرکتمت کرهبهسیالرئاریاخت

یقیثبتبرساند هرااهاشخا حق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز
ریاستبهیروزکار21مدتیال

ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
فکریمراجعهنمایند 

یکمپن
 GHULAM NABI) 
GENERAL TRADING 
LLC.)  

واق 
 (-P.O BOX:172071, 
Dubai, UAE.)  
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 ررایعالمتزخواهدیبودهم


)اجناسشاملکه استفاده7طبقه )

م عزردیگیصورت ـتوسـط راهللی
لیوکیصادق بـهیکمپن مت کره

یقیثبتبرساند هرااهاشخا حق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

م باشند تـارتواننـدیداشته خیاز
بـهیروزکار21مدتینشرال

ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیتهـایفکـریمراجعـه

نمایند 
یکمپن

 (HIGH-Q) 
PHARMACEUTICALS.)  

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

 ررایعالمتزخواهدیبودهم


(5طبقه)نیتماماجناسشاملاکه

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
مت کرهیکمپنلیوکیصادقراهللیعز

بهثبتبرساند هراـاهاشـخا 
نـهیکـهدرزمیوحقـوقیقیحق

م باشند ازتواننـدیاعتراضداشته
یروزکار21مدتینشرالخیتار
ریاستعمومیثبـتمرکـزیبه

ومالکیتهـایفکـریمراجعـه
نمایند 

بـرادران(یتجارت(  واقـ :منتنر
کابـل-شهرکابـل-)کارتهنو

م بوده عالمـتخواهدیافغانستان(
 ررایز
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چارجر،پاوربانک، شاملانواعکه
لمیمود دنی، ادابتر، بـل،یکتای،
انواعاوشکدر،یرپیچ یف(شو

صورتم1طبقه) استفاده ـگی( ردی
ـ رئ منتنر احمد سیتوسطمشتاق

نهادمت کرهبهثبتبرساند هرااه
کـهدریحقـوقویقیاشخا حق

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

ومالکیـتهـایفکـریمرکزی
مراجعهنمایند 

سوپرکوال(دیشرکتتول( :نوشابه
،هـراتواق )شـاهراه،اـ ره

م بوده عالمـتخواهدیافغانستان(
 ررایز



یالکـولریغیهایدنینوششامل
م12طبقه) صورت استفاده ردیگی(

نـدهینماینیحسنحسدیتوسطس
شرکتمت کرهبهثبـتبرسـاند 

کهیوحقوقیقیهرااهاشخا حق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته

21مدتینشرالخیازتارتوانندیم
ریاستعمومیثبـتبهیروزکار
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو
.ندینمامراجعه

رنگساز(  فیشرکت ـیافغان یض
 یواقـ )شـهرکصـنعت:(تدیلم
،ا رههراتافغانستان(بوده1فاز
 ررایعالمتزخواهدیم


یسـاختمانیشاملرنگهـاکه

صورتم2طبقه) استفاده ـگی( ردی
نـدهیاحمدمهرباننمادیتوسطفر

شرکتمت کرهبهثبـتبرسـاند 
کهیوحقوقیقیهرااهاشخا حق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
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21مدتینشرالخیازتارتوانندیم
ریاستعمومیثبـتبهیروزکار
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو
.ندینمامراجعه

ـیافغـانفیشرکترنگساز( یض
 یواقـ )شـهرکصـنعت:(تدیلم

،ا رههراتافغانستان(بوده1فاز
 ررایعالمتزخواهدیم


طبقهیساختمانیشاملرنگهاکه
استفادهصورتم2) توسطردیگی(
نمادیفر مهربان شرکتندهیاحمد

هراـاه ثبتبرسـاند  به مت کره
دریوحقوقیقیاشخا حق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

فیشرکترنگساز ـیافغـان یض
 یواقـ )شـهرکصـنعت:(تدیلم

،ا رههراتافغانستان(بوده1فاز
 ررایعالمتزخواهدیم


یسـاختمانیشاملرنگهـاکه

صورتم2طبقه) استفاده ـگی( ردی
نـدهیاحمدمهرباننمادیتوسطفر

شرکتمت کرهبهثبـتبرسـاند 
کهیوحقوقیقیهرااهاشخا حق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
21مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ریاستعمومیثبـتبهیروزکار
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو
.ندینمامراجعه

ـیافغـانفیشرکترنگساز( یض
 یواقـ )شـهرکصـنعت:(تدیلم
،ا رههراتافغانستان(بوده1فاز
 ررایعالمتزخواهدیم
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یسـاختمانیشاملرنگهـاکه
صورتم2طبقه) استفاده ـگی( ردی

نـدهیاحمدمهرباننمادیتوسطفر
شرکتمت کرهبهثبـتبرسـاند 

کهیوحقوقیقیهرااهاشخا حق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته

21مدتینشرالخیازتارتوانندیم
ریاستعمومیثبـتبهیروزکار
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو
.ندینمامراجعه

ـیافغـانفیشرکترنگساز( یض
 یواقـ )شـهرکصـنعت:(تدیلم

،ا رههراتافغانستان(بوده1فاز
 ررایعالمتزخواهدیم


طبقهیساختمانیشاملرنگهاکه
استفادهصورتم2) توسطردیگی(
نمادیفر مهربان شرکتندهیاحمد

هراـاه ثبتبرسـاند  به مت کره
دریوحقوقیقیاشخا حق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

مالکیـتهـایفکـریمرکزیو
.ندینمامراجعه

ـیافغـانفیشرکترنگساز( یض
 یواقـ )شـهرکصـنعت:(تدیلم

،ا رههراتافغانستان(بوده1فاز
 ررایعالمتزخواهدیم


یسـاختمانیکهشاملرنگهـا 

صورتم2طبقه) استفاده ـگی( ردی
نـدهیاحمدمهرباننمادیتوسطفر

شرکتمت کرهبهثبـتبرسـاند 
کهیوحقوقیقیهرااهاشخا حق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
21مدتینشرالخیازتارتوانندیم

مومیثبـتریاستعبهیروزکار
یمرکزیومالکیـتهـایفکـر

.ندینمامراجعه
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واق :(زونیفایهایاروپکمپن(
اول،هیناحتینوابمارکی)مندو

خواهدیمرکزکابلافغانستان(بودهم
 ررایعالمتز


هاکه روغن ویخـوراکیشامل

لبن ـمحصوالت )اتی (21طبقـه
صورتم ـگیاستفاده توسـطردی

شرکترئیس یازینرتیمحمدس
هراـاه ثبتبرسـاند  به مت کره

دریوحقوقیقیاشخا حق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز21مـدتینشرالخیاز
مـومیثبـتریاسـتعبهیکار

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

واق :(زونیفایهایاروپکمپن(
اول،هیناحتینوابمارکی)مندو

خواهدیمرکزکابلافغانستان(بودهم
 ررایعالمتز


شوکه )ندهیشامل (1بابطبقـه

ردیــگیاســتفادهصــورتم
یازیــنرتیتوســطمحمــدســ

ثبـترئیس بـه شرکتمت کره
ـیبرساند هرااهاشخا حق ویق

زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیروزکار21مدت

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.ندینمامراجعهفکری

واق :(زونیفایهایاروپکمپن(
اول،هیناحتینوابمارکی)مندو

خواهدیمرکزکابلافغانستان(بودهم
 ررایعالمتز
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(14طبقـه)ییشاملموادغ اکه
صورتم ـگیاستفاده توسـطردی

س شرکترئیسیازینرتیمحمد
ثبتبرسـاند  به هراـاهمت کره

دریوحقوقیقیاشخا حق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز21مـدتینشرالخیاز
مـومیثبـتریاسـتعبهیکار
فکـریزیمرک ومالکیتهـای

.ندینمامراجعه
واق :(زونیفایهایاروپکمپن(

اول،هیناحتینوابمارکی)مندو
خواهدیمرکزکابلافغانستان(بودهم

 ررایعالمتز


شو  شامل (1بابطبقـه)ندهیکه

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
س شرکترئیسیازینرتیمحمد

هراـاه ثبتبرسـاند  به مت کره
دریوحقوقیقیاشخا حق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز21مـدتینشرالخیاز
مـومیثبـتریاسـتعبهیکار

ومالکیـتهـایفکـریمرکزی
.ندینمامراجعه

(واقـ زونیفایهایاروپکمپن(
،اولهیناحتینوابمارکی)مندو

خواهدیمرکزکابلافغانستان(بودهم
 ررایعالمتز


یوجوسهـاوهیشاملآبمکه
واـازدارویمعدنی،آبهاوهیم
،یالکـولریغیهایدنینوشریسا
یمـوادبـراریوسایهاربیس

(استفاده12طبقه)هایدنیساختنوش
رتیتوسطمحمدسردیگیصورتم

شرکتمت کرهبهثبترئیسیازین
ـیبرساند هرااهاشخا حق ویق

زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
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تارتوانندیمباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیروزکار21مدت

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.ندینمامراجعهفکری

واق :(زونیفایهایاروپکمپن(
،اولهیناحتینوابمارکی)مندو

خواهدیمرکزکابلافغانستان(بودهم
 ررایعالمتز


(1بابطبقه)ندهیشاملموادشوکه

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
س شرکترئیسیازینرتیمحمد

هراـاه ثبتبرسـاند  به مت کره
دریوحقوقیقیاشخا حق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز21مـدتینشرالخیاز

عمـومیثبـتریاسـتبهیکار
ومالکیـتهـایفکـریمرکزی
.ندینمامراجعه

واق زونیفایهایاروپکمپن ( )
اول،هیناحتینوابمارکی)مندو

خواهدیمرکزکابلافغانستان(بودهم
 ررایعالمتز


،یخـوراکیکهشاملروغنها 

ات،اوشتمرغ،یمحصوالتلبن
(اسـتفاده21تخممـرغطبقـه)

رتیتوسطمحمدسردیگیصورتم
شرکتمت کرهبهثبتسیرئیازین

ـیبرساند هرااهاشخا حق ویق
زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه

م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
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ریاسـتبـهیروزکار21مدت
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

.ندینمامراجعهفکری
واق :(زونیفایهایاروپکمپن (

اول،هیناحتینوابمارکی)مندو
خواهدیمرکزکابلافغانستان(بودهم

 ررایعالمتز


بابطبقـهندهیشاملموادشوکه
استفادهصورتم1) توسطردیگی(

س شرکتسیرئیازینرتیمحمد
هراـاه ثبتبرسـاند  به مت کره

دریوحقوقیقیاشخا حق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

ومالکیـتهـایفکـریمرکزی
.ندینمامراجعه

واق :(زونیفایهایاروپکمپن(
اول،هیناحتینوابمارکی)مندو

خواهدیمرکزکابلافغانستان(بودهم
 ررایعالمتز


(14طبقـه)ییشاملموادغ اکه

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
ــنرتیمحمــدســ ــیازی سیرئ

شرکتمت کرهبهثبـتبرسـاند 
ــخا حق ــاهاش ــیهرا ویق

اعتـراضنـهیکـهدرزمیحقوق
ــندم ــتهباش ــدیداش ازتوانن
ـخیتار روز21مـدتینشرال

ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار
ومالکیـتهـایفکـریمرکزی
.ندینمامراجعه

:ماسترفود(ییغ ا یشرکتصنا(
م )تهران ابانیخنیآرژانتدانیواق 

5واحد2بخارستکوچهنهمپ
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عالمتخواهدی(بودهمرانیاکشور
  ررایز


رنیاسـتایجنسپ(کهظروفاز 

م21طبقه) صورت استفاده ردیگی(
شرکتندهینمایدریزحیتوسطپرو

هراـاه ثبتبرسـاند  به مت کره
دریوحقوقیقیاشخا حق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

ومالکیـتهـایفکـریمرکزی
.ندینمامراجعه

:ماسترفود(ییغ ا یشرکتصنا(
م )تهران ابانیخنیآرژانتدانیواق 

نهمپ واحـد2بخارستکوچه

عالمتخواهدی(بودهمرانیکشورا5
 ررایز


کهشاملپوشـکبهـه،نـوار 

صورت5طبقه)یبهداشت استفاده )
پروردیگیم ندهینمایدریزحیتوسط

شرکتمت کرهبهثبـتبرسـاند 
کهیوحقوقیقیهرااهاشخا حق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
21مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ریاستعمومیثبـتبهیروزکار
ومالکیـتهـایفکـریمرکزی
.ندینمامراجعه

:ماسترفود(ییغ ا یشرکتصنا(
م )تهران ابانیخنیآرژانتدانیواق 

پ نهم 5واحد2بخارستکوچه
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مرانیکشورا بوده عالمتخواهدی(
 ررایز


،یجـاتبـادامینیشاملشرکه
خمتیسکویب ـکری، نـانکی ،

بـور،یبتیهاتیسکوی،بینیشر
ژلهم تیسـکوی،بیاوهیعسل،

شوریهاتیسکوی،شکر،بیبادام
،نبات،کی،انواعککیپودرک

کارامل،ادامس)ساجوق(چـپس
(استفادهصـورت14غالتطبقه)

پروردیگیم ندهینمایدریزحیتوسط
مت کرهبهثبـتبرسـاند شرکت

کهیوحقوقیقیهرااهاشخا حق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته

21مدتینشرالخیازتارتوانندیم
ریاستعمومیثبـتبهیروزکار

ومالکیـتهـایفکـریمرکزی
مراجعهنمایند 

:ماسترفود(ییغ ا یشرکتصنا(
م )تهران ابانیخنیآرژانتدانیواق 

5واحد2بخارستکوچهنهمپ
مرانیکشورا بوده عالمتخواهدی(

 ررایز


شـاملآدامـس)ســاجوق(کـه
م14طبقه) صورت استفاده ردیگی(

شرکتندهینمایدریزحیتوسطپرو
هراـاه ثبتبرسـاند  به مت کره

دریوحقوقیقیاشخا حق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار
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ومالکیـتهـایفکـریمرکزی
مراجعهنمایند 

:ماسترفود(ییغ ا یشرکتصنا(
م )تهران ابانیخنیآرژانتدانیواق 

نهمپ واحـد2بخارستکوچه
عالمتخواهدی(بودهمرانیکشورا5
ررایز


شاملشاملدسـتمالتوالـتکه

،یکاغـ ی،حولـههـایکاغ 
ـیدستمالکاغ  دسـتمال،یرول

ی،دستمالکاغ یجعبهایکاغ 
صـورت16طبقه)یبیج استفاده )
پروردیگیم ندهینمایدریزحیتوسط

شرکتمت کرهبهثبـتبرسـاند 
کهیوحقوقیقیهرااهاشخا حق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
21مدتینشرالخیتارازتوانندیم

ریاستعمومیثبـتبهیروزکار

ومالکیـتهـایفکـریمرکزی
مراجعهنمایند 

صنا( فود(ییغ ا یشرکت ماستر
م )تهران ابانیخنیآرژانتدانیواق 

نهمپ واحـد2بخارستکوچه
عالمتخواهدیبودهم(رانیکشورا5
 ررایز


،که شاملاوشتکنسروشـده
وهی(،میکنسروشده)تنماهیماه

پودرژالـه،پـودردسـر،رب
م21طبقه) صورت استفاده ردیگی(

شرکتندهینمایدریحزیتوسطپرو
هراـاه ثبتبرسـاند  به مت کره

دریوحقوقیقیاشخا حق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار وزر21مـدتینشرالخیاز
ـبهیکار تعمـومیثبـتریاس
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مالکیـتهـایفکـریمرکزیو
.ندینمامراجعه

رامک( :(تـدیلمیشرکتاحمداهلل
ـمتیزرنجمارکمروزی)نواق  وهی
،مرکـز14دکـاننمبـریفروش

(بودهمروزافغانستانیزرنج،ن-مروزین
 ررایعالمتزخواهدیم


ندهیکهشاملانـواعمـوادشـو 

صورتم1طبقه) استفاده ـگی( ردی
عبدالحب ندهینمایمحمدبیتوسط

شرکتمت کرهبهثبـتبرسـاند 
کهیوحقوقیقیهرااهاشخا حق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
21مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ریاستعمومیثبـتبهیروزکار
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو
.ندینمامراجعه

واق )شـاهزمـان:فارما(نیشفی(
ـدرتیدرملمارکیوبیاټ:وا میې

ــر ــرنمب ،مرکــز11منــزلدفت
واقـ -کندهار) کندهارافغانستان(

 ررایعالمتزخواهدیبودهم


(5طبقه)یجاتطبهیشاملادوکه

توسطاحمدردیگیاستفادهصورتم
شرکتمت کرهندهینمایبهروزجالل

بهثبتبرساند هراـاهاشـخا 
نـهیکـهدرزمیوحقـوقیقیحق

م باشند ازتواننـدیاعتراضداشته
یروزکار21مدتینشرالخیتار
ریاستعمومیثبتمرکـزیوبه

ومالکیتهایمالکیتهایفکری
.ندینمافکریمراجعه
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واق )شاهزمانوات:فارما(نیشفی(
مارکیوبیا منـزلمیېدرتیدرمل

ــر ــرنمبـ ــز11دفتـ ،مرکـ
مکندهار بوده خواهـدیافغانستان(

 ررایعالمتز


(5طبقه)یجاتطبهیکهشاملادو 

توسطاحمدردیگیاستفادهصورتم
شرکتمت کرهندهینمایبهروزجالل

بهثبتبرساند هراـاهاشـخا 
نـهیکـهدرزمیوحقـوقیقیحق

م باشند ازتواننـدیاعتراضداشته
یروزکار21مدتینشرالخیتار
ریاستعمومیثبـتمرکـزیبه

.ندینماومالکیتهایفکریمراجعه

ټواق )شاهزمانوا:فارما(نیشفی(
مارکیوبیا منـزلمیېدرتیدرمل

ــر ــرنمبـ ــز11دفتـ ،مرکـ
بـودهکندهار-کندهار افغانستان(

 ررایعالمتزخواهدیم


(5طبقه)یجاتطبهیشاملادوکه

توسطاحمدردیگیاستفادهصورتم
شرکتمت کرهندهینمایبهروزجالل

بهثبتبرساند هراـاهاشـخا 
نـهیکـهدرزمیوحقـوقیقیحق

م باشند ازتواننـدیاعتراضداشته
یروزکار21مدتینشرالخیتار
ریاستعمومیثبـتمرکـزیبه

ومالکیتهـایفکـریمراجعـه
.ندینما
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ټواق )شاهزمانوا:فارما(نیشفی(
مارکیوبیا منـزلمیېدرتیدرمل

ــر ــرنمبـ ــز11دفتـ ،مرکـ
بـودهکندهار-کندهار افغانستان(

  ررایعالمتزخواهدیم


(5طبقه)یجاتطبهیشاملادوکه

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
جالل بهروز شرکتندهینمایاحمد

هراـاه ثبتبرسـاند  به مت کره
دریوحقوقیقیاشخا حق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز21مـدتینشرالخیاز

ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار
ومالکیـتهـایفکـریمرکزی
.ندینمامراجعه

ټواق )شاهزمانوا:فارما(نیشفی(
مارکیوبیا منـزلمیېدرتیدرمل

ــر ــرنمبـ ــز11دفتـ ،مرکـ
بـودهکندهار-کندهار افغانستان(

 ررایعالمتزخواهدیم


(5طبقه)یجاتطبهیشاملادوکه

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
شرکتندهینمایاحمدبهروزجالل

هراـاه ثبتبرسـاند  به مت کره
دریوحقوقیقیاشخا حق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز21مـدتینشرالخیاز
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ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار
ومالکیـتهـایفکـریمرکزی
.ندینمامراجعه

ټواق )شاهزمانوا:فارما(نیشفی(
مارکیوبیا منـزلمیېدرتیدرمل

ــر ــرنمبـ ــز11دفتـ ،مرکـ
بـوده-کندهار کندهارافغانستان(

 ررایعالمتزخواهدیم


(5طبقه)یجاتطبهیکهشاملادو 

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
جالل بهروز شرکتندهینمایاحمد

هراـاه ثبتبرسـاند  به مت کره
دریوحقوقیقیاشخا حق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

روز21مـدتینشرالخیتاراز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

ومالکیـتهـایفکـریمرکزی
مراجعهنمایند 

سیرویواق )م:(تدیلمارښزرغون(
کفتانمدد11دوکاننمبرتیمارک

نـدهارک-چوک،مرکزکنـدهار
م بوده عالمـتخواهدیافغانستان(

 ررایز


(1طبقـه)یشاملانواعبطـرکه

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
نما سراج شـرکتنـدهیمحمود

هراـاه ثبتبرسـاند  به مت کره
دریوحقوقیقیاشخا حق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
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تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

ومالکیـتهـایفکـریمرکزی
مراجعهنمایند 

سیرویواق )م:(تدیلمارښزرغون(
کفتانمدد11نمبروکاندتیمارک

ــدهارچوک،مرکز ــدهار-کن  کن
م بوده عالمـتخواهدیافغانستان(

 ررایز


چارجکنترولـر،د،یشاملمولکه

(استفاده11آبطبقه)(تریسولروف
توسطمحمودسراجردیگیصورتم

شرکتمت کرهبـهثبـتندهینما
ـیبرساند هرااهاشخا حق ویق

زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیروزکار21مدت

ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
فکریمراجعهنمایند 

واق )حصه:(تدیاحسانعرفانلم(
خ مرکـزرخانهیسوم پروان هوتل

م بـوده خواهـدیکابلافغانستان(
 ررایعالمتز


شاملپمپراطفاـل،دسـتمالکه

(5طبقـه)یمرطوبوموادبهداشت
صورتم ـگیاستفاده توسـطردی

احمدبیحب شـرکتسیرئیاهلل
هراـاه ثبتبرسـاند  به مت کره

دریوحقوقیقیاشخا حق کـه



 جريده يرسم
 

16
 

 

 

 

 

 

(1011)نمبرسېپرلهپ 22/11/1001  

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

ومالکیـتهـایفکـریمرکزی
مراجعهنمایند 

سرادیتول( واق :خواجه(ینصوار
ربههینوّاباد،مهیبههکوتقرری)م

کوت،کابـلافغانسـتان(بـوده
 ررایعالمتزخواهدیم


(10)کهانـواعنصـوارطبقـه 

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
شرکتمت کرهبهسیرئنیالدامیق

یقیثبتبرساند هرااهاشخا حق

اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق
م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز

ریاستبهیروزکار21مدتیال
ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
فکریمراجعهنمایند 

کهنـورداندیجاویشرکتتجارت(
)بهرالد:(تدیلم ـمارکنیواق  تی

مزارشر ب(خ افغانسـتان(فیمرکز
  ررایعالمتزخواهدیبودهم


ـشاملتماماجناساکه طبقـهنی
توسطردیگی(استفادهصورتم21)
شرکتندهینمایروحاهللنوردیس

هراـاه ثبتبرسـاند  به مت کره



 جريده يرسم
 

17
 

 

 

 

 

 

(1011)نمبرسېپرلهپ 22/11/1001  

دریوحقوقیقیاشخا حق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

ومالکیـتهـایفکـریمرکزی
مراجعهنمایند 

کهنـورداندیجاویشرکتتجارت(
)بهرالد:(تدیلم ـمارکنیواق  تی

مزارشر ب(خ افغانسـتان(فیمرکز
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


(5طبقه)نیشاملتماماجناساکه

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
شرکتندهینمایروحاهللنوردیس

هراـاه ثبتبرسـاند  به مت کره
دریوحقوقیقیاشخا حق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

یفکـریومالکیـتهـامرکزی
مراجعهنمایند 

یمع(وماتیشرکتخدماتتکنالوژ(
واق )سـرکداراالمـان:(رورایا

 کابل،اور،مرکزټمقابلارسالنخالد
م بوده عالمـتخواهدیافغانستان(

 ررایز


یخدماتدربخشتکنالوژهیاراکه

(استفادهصورت02طبقه)یمع(ومات
رکـا ایتوسطمحمدذکرردیگیم
شرکتمتـ کرهبـهثبـتسیرئ

ـیبرساند هرااهاشخا حق ویق
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زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیروزکار21مدت

ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
فکریمراجعهنمایند 

واق )اصف:(تدیلممیصفتصم (
 دوهم،جاللهیناحتیخانمارک

ننگرهار ، بـودهافغانسـتانآباد )
 ررایعالمتزخواهدیم


یخوراکیشاملانواعروغنهاکه

م21طبقه) صورت استفاده ردیگی(
سیتوسطصفتاهللصاحبزادهرئ

شرکتمت کرهبهثبـتبرسـاند 
کهیوحقوقیقیهرااهاشخا حق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
21مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ریاستعمومیثبـتبهیروزکار
ومالکیـتهـایفکـریمرکزی

مراجعهنمایند 
معروفخوستدف(ترنصـوارو( 
لیخدیواق )فر:شرکت(ديیتول

ــر ــرنمب ــالزهدفت مرکــز00پ
بوده-خوست خوستافغانستان(
  ررایعالمتزخواهدیم


کهشاملانواعپـان,نصـوارو 
(استفادهصورت10طبقه)گرتیس
ـردیگیم سیتوسطمعروفخانرئ

شرکتمت کرهبهثبـتبرسـاند 
کهیوحقوقیقیهرااهاشخا حق
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زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
21مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ریاستعمومیثبـتبهیروزکار
ومالکیـتهـایفکـریمرکزی

مراجعهنمایند 
واق :(تدیلمدنگیجنرالتروندیم(

)ک(ولهپشته،مرکزکابلافغانستان(
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


ـکه س تنبـاکو،مواد ،ارگیشامل
تـریبشـمولالرداوا،تیرگس
(اسـتفاده10طبقه)تیرگسیبرا

ییعطایتوسطمجتبردیگیصورتم
ثبـت بـه شرکتمت کره معاون

ـیبرساند هرااهاشخا حق ویق

زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیروزکار21مدت

ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
فکریمراجعهنمایند 

واق :(تدیلمدنگیجنرالتروندیم(
ــل ــهپشــته،مرکــزکاب )ک(ول

م بوده عالمـتخواهدیافغانستان(
 ررایز


ـ  ،ارگیکهشاملتنبـاکو،موادس
تـریبشـمولالرداوا،تیرگس
(اسـتفاده10طبقه)تیرگسیبرا

ییعطایتوسطمجتبردیگیصورتم
ثبـت بـه شرکتمت کره معاون

ـیبرساند هرااهاشخا حق ویق
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زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیروزکار21مدت

ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
فکریمراجعهنمایند 

طوطاخ( عبـدالحنان ـشرکت لی
کابلیواق )مندو:(تدیبرادرانلم

مرکزکابـلیاحمدشاهیسرا ،
م بوده عالمـتخواهدیافغانستان(

 ررایز


وک(ههتیبسکوک،یشاملککه

م14طبقه) صورت استفاده ردیگی(
ع( ـیتوسط رئ شـرکتسیشاه

هراـاه ثبتبرسـاند  به مت کره
دریوحقوقیقیاشخا حق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

ومالکیـتهـایفکـریمرکزی
مراجعهنمایند 

واق :(تدیلمدنگیجنرالتروندیم(
ــل ــهپشــته،مرکــزکاب )ک(ول

م بوده عالمـتخواهدیافغانستان(
  ررایز


ـکه س تنبـاکو،مواد ،ارگیشامل
یبراتریبشمولالرداوا،تیرگس
(استفادهصورت10طبقه)تیرگس
معاونییعطایتوسطمجتبردیگیم

شرکتمت کرهبهثبـتبرسـاند 
کهیوحقوقیقیهرااهاشخا حق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
21مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ریاستعمومیثبـتبهیروزکار
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ومالکیـتهـایفکـریمرکزی
مراجعهنمایند 

طوطاخ( عبـدالحنان ـشرکت لی
کابلیواق )مندو:(تدیبرادرانلم

مرکزکابـلیاحمدشاهیسرا ،
م بوده عالمـتخواهدیافغانستان(

 ررایز


(14وآشطبقه)یشاملمکرونکه

صورتم ـگیاستفاده  توسـطردی
شرکتمت کرهبـهسیشاهرئیع(

یقیثبتبرساند هرااهاشخا حق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز
ریاستبهیروزکار21مدتیال

ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
نمایند فکریمراجعه

طوطاخ ( عبـدالحنان ـشرکت لی
کابلیواق )مندو:(تدیبرادرانلم

مرکزکابـلیاحمدشاهیسرا ،
م بوده عالمـتخواهدیافغانستان(

 ررایز


(استفاده14شاملساجقطبقه)که

ـردیگیصورتم شـاهیتوسطع(
شرکتمتـ کرهبـهثبـتسیرئ

ـیبرساند هرااهاشخا حق ویق
زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه

م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیروزکار21مدت

ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
فکریمراجعهنمایند 
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لم( استار )شهرک:(دتینرنج واق 
هراتافغانستان(،لی،انجییدایش

  ررایعالمتزخواهدیبودهم


شاملانواعپرزهجاتسهچرخهکه

(اســتفاده7ودوچرخــهطبقــه)
اـلردیگیصورتم توسطجمعه
وک مت کرهیشرعلیعابد شرکت

بهثبتبرساند هراـاهاشـخا 
نـهیکـهدرزمیوحقـوقیقیحق

م باشند ازتواننـدیاعتراضداشته
یروزکار21مدتینشرالخیتار
ریاستعمومیثبـتمرکـزیبه

هـایفکـریمراجعـهومالکیت
نمایند 

لمت( استار )شهرک:(دینرنج واق 
هراتافغانستان(،لی،انجییدایش

 ررایعالمتزخواهدیبودهم


ـکه س مـوتر انـواع  کلیشامل

(12سهچرخهودوچرخهطبقـه)
صورتم ـگیاستفاده  توسـطردی
شرکتیشرعلیجمعهالعابدوک

هراـاه ثبتبرسـاند  به مت کره
دریوحقوقیقیاشخا حق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

ومالکیـتهـایفکـریمرکزی
مراجعهنمایند 

کهنورداندیجاویشرکتتجارت (
)بهرالد:(تدیلم ـمارکنیواق  تی
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 ب(خ افغانسـتان(فیمزارشرمرکز
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


(28شاملتماماجناسطبقـه)که

دیتوسطسردیگیاستفادهصورتم
شـرکتنـدهینمایروحاهللنور

هراـاه ثبتبرسـاند  به مت کره
دریوحقوقیقیاشخا حق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

ومالکیـتهـایفکـریمرکزی
مراجعهنمایند 

واق )شـور:(تدیفودزلمیدریح(
صنعت پـاریاندام یپارکدشکر

ــمارک ــرتی ــاقنمب 61اط

م بوده خواهـدیکندهارافغانستان(
 ررایعالمتز


ـشاملانـواعمکه خشـکوهی

م21طبقه) صورت استفاده ردیگی(
نـدهیاهللبـارکنماقیتوسطصد

شرکتمت کرهبهثبـتبرسـاند 
کهیوحقوقیقیهرااهاشخا حق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
21مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ریاستعمومیثبـتبهیروزکار
ومالکیـتهـایفکـریمرکزی

مراجعهنمایند 
واقـ :(دتیخانلمنگیشرکتک(

محمدافضـلی)امرکسابقهسرا
نمبر دکان کندهار-کندهار5خان

عالمـتخواهدیافغانستان(بودهم
 ررایز
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که خشکطبقهوهیشاملانواعم
 توسطردیگی(استفادهصورتم21)

شرکتمت کرهندهیمحمدنادرفدانما
بهثبتبرساند هراـاهاشـخا 

نـهیکـهدرزمیوحقـوقیقیحق
م باشند ازتواننـدیاعتراضداشته

یروزکار21مدتینشرالخیتار
ریاستعمومیثبـتمرکـزیبه

ومالکیتهایفکریمراجعهنمایند 
:(تـدیصـاحبلمیشرکتصوف(

یدباداموسرای)پارکصنعتواق 
 مرکـــز61دکـــاننمبـــر

کندهارافغانستان(بـوده-کندهار
 ررایعالمتزخواهدیم


ـشاملانـواعمکه خشـکوهی

م21طبقه) صورت استفاده ردیگی(
شرکتندهیتوسطعبداهللحسننما

هراـاه ثبتبرسـاند  به مت کره
دریوحقوقیقیاشخا حق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

ومالکیـتهـایفکـریمرکزی
مراجعهنمایند 

ـغینوشابههـادیشرکتتول) ری
:کـوال(ایآریوآبمعدنیالکول

،ا رههراتیواق )شهرکصنعت
م بوده عالمـتخواهدیافغانستان(

ررایز


یالکولریغیهایدنیشاملنوشکه

م12طبقه) صورت استفاده ردیگی(
رضا ناصر ـییتوسطمحمد سیرئ
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شرکتمت کرهبهثبـتبرسـاند 
کهیوحقوقیقیهرااهاشخا حق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
21مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ریاستعمومیثبـتبهیروزکار
ومالکیـتهـایفکـریمرکزی

مراجعهنمایند 
واق )شاهبازار:(تدینورلمیستور(

یکاروانتجارتینوهڅکوسدوزو
ــمارک ــانی ــز20تدوک ،مرک

م بوده خواهـدیکندهارافغانستان(
 ررایعالمتز


ـ  بـاب،یرنیکهشاملانـواعش

(استفاده14وساجقطبقه)تیچاک(
احمـددیتوسطسردیگیصورتم

معاونشرکتمت کرهبـهیمحمد
یقیثبتبرساند هرااهاشخا حق

اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق
م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز

ریاستبهیروزکار21مدتیال
ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
فکریمراجعهنمایند 

واق :(تدیلمدنگیجنرالتروندیم(
ــه ــل)ک(ول پشــته،مرکــزکاب
مافغانستان( عالمـتخواهدیبوده

 ررایز


ـکه س تنبـاکو،مواد ،ارگیشامل
تـریبشـمولالرداوا،تیرگس
(اسـتفاده10طبقه)تیرگسیبرا

ییعطایتوسطمجتبردیگیصورتم
ثبـت بـه شرکتمت کره معاون

ـیبرساند هرااهاشخا حق ویق
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زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیروزکار21مدت

ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
فکریمراجعهنمایند 

واق :(تدیلمدنگیجنرالتروندیم(
ــل ــهپشــته،مرکــزکاب )ک(ول

م بوده عالمـتخواهدیافغانستان(
 ررایز


ـکه س تنبـاکو،مواد ،ارگیشامل
تـریبشـمولالرداوا،تیرگس
(اسـتفاده10طبقه)تیرگسیبرا

ییعطایتوسطمجتبردیگیصورتم
ثبـت بـه شرکتمت کره معاون

ـیبرساند هرااهاشخا حق ویق
زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه

م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیروزکار21مدت

ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
فکریمراجعهنمایند 

لمیاقص( واق )ق(عهـه:(تدیصفا
خواهدیافغانستان(بودهممرکزکابل
  ررایعالمتز


(7شاملپرزهجاتدرطبقـه)که

میتوسطکرردیگیاستفادهصورتم
بـهیرسول معاونشرکتمت کره

یقیثبتبرساند هرااهاشخا حق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز
ریاستبهیروزکار21مدتیال

ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
فکریمراجعهنمایند 

لمیاقص( واق )ق(عهـه:(تدیصفا
خواهدیافغانستان(بودهممرکزکابل
 ررایعالمتز


طبقـهنیشاملپرزهجاتدراکه
استفادهصورتم7) توسطردیگی(
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معاونشرکتمت کرهیرسولمیکر
بهثبتبرساند هراـاهاشـخا 

نـهیکـهدرزمیوحقـوقیقیحق
م باشند ازتواننـدیاعتراضداشته

یروزکار21مدتینشرالخیتار
ریاستعمومیثبـتمرکـزیبه

هایفکریمراجعهنمایند ومالکیت
تول( ـشرکت شـودی ندهیمـواد

یصـنعتیواق )پارکها:(انیمیح(
،مرکـزکابـل6سرکنوکوچه
م بوده عالمـتخواهدیافغانستان(

 ررایز


(1درطبقه)ندهیشاملموادشوکه

توسـطاهللردیگیاستفادهصورتم
شرکتمت کرهبهندهینمابیدادط

یقیثبتبرساند هرااهاشخا حق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز
ریاستبهیروزکار21مدتیال

ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
فکریمراجعهنمایند 

ـشرکتتول ( ندهیمـوادشـودی
یصـنعتیواق )پارکها:(انیمیح(

،مرکـزکابـل6سرکنوکوچه
م بوده عالمـتخواهدیافغانستان(

 ررایز


(1درطبقه)ندهیشاملموادشوکه

توسـطاهللردیگیاستفادهصورتم
شرکتمت کرهبهندهینمابیدادط

یقیثبتبرساند هرااهاشخا حق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز
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ریاستبهیروزکار21مدتیال
ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
فکریمراجعهنمایند 

تول) ـشرکت شـودی ندهیمـواد
یصـنعتیواق )پارکها:(انیمیح(

،مرکـزکابـل6سرکنوکوچه
م بوده عالمـتخواهدیافغانستان(

 ررایز


(1درطبقه)ندهیشاملموادشوکه

توسـطاهللردیگیاستفادهصورتم
شرکتمت کرهبهندهینمابیدادط

یقیثبتبرساند هرااهاشخا حق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز
ریاستبهیروزکار21مدتیال

ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
فکریمراجعهنمایند 

تول( ـشرکت شـودی ندهیمـواد
یصـنعتیواق )پارکها:(انیمیح(

،مرکـزکابـل6سرکنوکوچه
م بوده عالمـتخواهدیافغانستان(

 ررایز


طبقهنیدراندهیشاملموادشوکه
استفادهصورتم1) توسطردیگی(

شرکتمت کرهندهینمابیاهللدادط
بهثبتبرساند هراـاهاشـخا 

نـهیکـهدرزمیوحقـوقیقیحق
م باشند ازتواننـدیاعتراضداشته

یروزکار21مدتینشرالخیتار
ریاستعمومیثبـتمرکـزیبه

ومالکیتهـایفکـریمراجعـه
نمایند 
تول) ـشرکت شـودی ندهیمـواد

یصـنعتیواق )پارکها:(انیمیح(
،مرکـزکابـل6سرکنوکوچه
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م بوده عالمـتخواهدیافغانستان(
 ررایز


(1درطبقه)ندهیکهشاملموادشو 

توسـطاهللردیگیاستفادهصورتم
شرکتمت کرهبهندهینمابیدادط

یقیثبتبرساند هرااهاشخا حق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز
ریاستبهیروزکار21مدتیال

ومالکیتهایعمومیثبتمرکزی
فکریمراجعهنمایند 

یشرکابیوتصوضهیبهاساسعر
:عقابکابلب(خیشرکتساختمان

ی(عنوان02417دارندهنمبرجواز)
تغاستیرنیا ـذراتیخواهان لی

کـهمحتـرممحمـد:شدهانـد
ف فرزند جان محمدمعاونضیقاسم
معاون از ـشرکت واسـتعفا تی

یرابـاالشی(سهمخو54فیصد)

محمدنص فرزنـدفیشرریمحترم
فبـهفـروشیمحمدشـرضیف

بـادهیرسان نـامبرده استکـه
بحفیصد54 جدثیسهم دیمعاون

اگرددیمنییشرکتتع کـه ـ  نی
عمـومیثبـتریاستدرراتیتغ

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیارد

یودرخواسـتبیتصـواساسهب
نص تاجرریمحمد عبدالصمد فرزند
دارنـدهجـوازنمبـر:یانفـراد
نهادتیفعالرییخواهانتغ20641

یبهخدماتزراعتیازتجارتشیخو
،همهناناسمنهـادرایومالدار

یومالـداریتحتخدماتزراعت
نمودهانـد کـهیصداقتبغالن

ریاستعمومیثبتمرکـزیودر
ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب

  دش
یودرخواسـتبیاساستصـوبه

لمدیحمیشرکتتجارت :تدیکاکر
خواهان72561دارندهجوازنمبر
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کهمحتـرم:شدهاندلیذراتییتغ
ـ شـرکتسیاحساناهللکاکررئ

 خوفیصد54باحفظ بـهشیسهم
صفتمعاونومحترماحمدشـاه

فیصد54اسدمعاونشرکتباحفظ
تعیـینسیرئثیبهبحشیسهمخو

درریاستعمـومیاندکهدهیارد
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

ثبتاردید 
اساستصو :شرکتیشرکابیبه

عبــدالرحمنفرزنــددیســ
بهاساس:یخانمتشبثانفرادریفق

ــر ــوبنمب ــخر 021مکت م
دارندهجـوازنمبـر0/2/1111

نمبـــرتشخیصـــیهو76727
ر71411772426 استیتحت

خواهانلغونادعبدالرحمیمحترمس
(جـوازاسـتخراجوشهی)ترکپ

هفتربـگگپروسسمعادنسن
انـدکـهدردهیاردشیافغانخو

لغوثبتیثبتوجوازدهاستیر
.دیارد

اساستصو  شرکتیشرکابیبه
یکیوخـدماتلوژسـتیساختمان

دارنـدهجـوازنمبـر:هاراستار
ومکتــوبشـــماره77157

ــخر (1115) 5/2/1041مـ
متوسـطهیمالاستیر اان دهنده

:استدهیاردلیذراتیخواهانتغ
ولدغالممحمـدازمانیمحترمس(

سـهمفیصد74استعفا استیر
دهراومحترمغالممحمدزاشیخو

معاون استعفا تیاز فیصـد14و
فتحزادهلیرابهاسماعشیسهمخو

رئـیسولدغالممحمـدفتحزاده
وهمهنـاندهیبفروشرساندیجد

وخدماتیاسمشرکتازساختمان
خـدماتیکیلوژست به استار هانر

ـهانراستارتغیکیولوژستیمال ری
ـنمودهاست کها ـتغنی درراتی

ویثبـتمرکـزیعموماستیر
.دیاردتثبمالکیتهایفکری

ودرخواستنهادبیبهاساستصو 
بارچـاالنیتیترانز ـیو اهللحیذب
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17161دارندهجوازنمبر:یوبیرآ
( شماره مکتوب مـخر (701و

زونمرکـزدیعوا15/1/1117
ا کنـدزینداینماجادیخواهان به

ـنمودهاستکهتغ درفـوقراتی
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

.دیثبتاردمالکیتهایفکری
استخراجوپروسسمعادنشرکت

مرکزاص( کاپر: کابل،یافغانستان
یـک1444444ابتداییهیسرما

،1041تأسیسسال،یافغانمی(یون
عمـدهتیفعالتد،یلمیشکلحقوق

ــا ــتخراجس ــادن،رئریاس سیمع
تیمعاونفرزندسردار،میفضلالرح

تیصـالحمیبنتعبدالحکرایحم
درومعاونشرکتسیرئامضا دار

ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیتهایفکریثبتاردید 

شـرکتیشرکابیبهاساستصو
ـحایضیکیخدماتلوژست ویدری

ــوب ــرارمکت ــخر 1481ق م
هیــمالاســتیر24/1/1041

خـدماتمتوسطشرکتااندهند
 دارندهجوازیدریحایضیکیلوژست

D-31855 نمبـرتشخیصیهو
تغ7445461416 راتیخواهان

ولـددهیاردلیذ شاه احمد اند:
محمــدطاهرمعــاونشــرکتاز

صدیف24ومجموعاستعفا تیمعاون
بـاالشیسهمخـو محتـرمیرا

برحالشـرکتسیورئایاحمدض
کـهنـامبردهبـادهیبفروشرسان

ـثیسهمبحصدیف144 درسیرئ
یشـکلحقـوقماند،یشرکتباق

ریتغیشرکتازشراکتبهانفراد
ـتغنینمودهاست کها درترای

ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیتهایفکریثبتاردید 

خواسـتبه محتـرمیاسـاسدر
سیرئبیفرزندغالمحبدیعبدالوح

مکتوب قرار و مخر 1811نهاد
اانددهنهیمالاستیر1/2/1041

فرزنـدمیکـردیمتوسطمحترمس
تحـتیانفرادیرحمتشاهتاجر
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الهامدیولیکیعنوانخدماتلوژست
و D-38112 دارندهجوازنمبر

تشخیصیه 1444265055نمبر
 استدهیاردلیذراتیخواهانتغ

عبدالوح حبدیمحترم غالم بیولد
فیصـد144نهادازمجموعسیرئ

خو خوفیصد14شیسهم شیسهم
باال فرزنـدیسـروردیروحیرا

دهیبفروشرسانیسروردیعبدالوح
نیتعدیمعاونجدثیکهنامبردهبح

شکلحقوقدهیارد نهادیاستو
نمـودهریبهشراکتتغیازانفراد

ریاسـتدرراتیتغنیاست کها
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

.دیاردفکریثبت
شـرکتیشرکابیبهاساستصو

ـیوبارچاالنیتیترانز ـنیب یالم((
بـهاسـاس:تـدیعارفکماللم

ــر ــوبنمب ــخر 176مکت م
دارندهجوازنمبـر18/1/1041

نمبـــرتشخیصـــیهو24108
ر1441418574 اسـتیتحت

ـمحترممحمدعـارفومعاون تی
خواهـانلغـونیمحترمکمالالد

پ ترانزشـهی)ترک جـواز ـی( یت
عارفکمالیالم((نیبینوبارچاال

انـدکـهدردهیاردشیخوتدیلم
دهعمومیاستیر یثبتوجواز

.دیلغوثبتارد
شـرکتیشرکابیبهاساستصو

ولدقادربخشیمحمدظاهرمحمد
بهاساسمکتوب:یتاجرانفراد

مــــخر 12178نمبــــر
دارندهجوازنمبـر 20/1/1044

نمبـــرتشخیصـــیهو27171
ر1442011771 اسـتیتحت

خواهانیمحترممحمدظاهرمحمد
)ترکپ ی(جـوازتجـارتشهیلغو

اسـتیاندکهدرردهیاردشیخو
لغوثبتیدهزثبتوجواعمومی
.دیارد

بسـترسـتیبیاختصاصشفاخانه
ابتــداییهیســرما:شــفاوادیــه
ی(افغـانیکمی(یون1444444)
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 حقوق1041تأسیسسال یشکل
رئـیساقالممجـازتیفعالتدیلم

وظیعبدالحف عبدالناهر معاونولد
محـرابویزلم سـهمدارولـد

ــاج ــدح ــوهرالرحم نول یا
درریاستعمومیثبتالالرحم ن

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
اردید 
یمرکزاص(:متبرکیتجارتشرکت

سرما 1444444ابتداییهیکابل،
 می(یون تأسـیسسال،یافغانیک

تــد،یلمیشـکلحقـوق،1041
تجـارتتیفعال ـ،یعمـده سیرئ

انـور،دیعبدالمج محمـد فرزند
هاشمتیمعاون محمد فرزند محمد
ومعاونسیرئامضا دارتیصالح

ریاستعمـومیثبـتشرکتدر
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 دیارد
فیروزغفاریفرزندنهاداتیخصوص

اسـم:یمتشبثانفرادجمعهخان
یالکولریغینوشابههادینهاد:تول

افغان،مرکزتیتابع،یغفارریدلپ 
ــ( ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت

سالیافغانپنجصدهزار544444
ــوق1041تأســیس یشــکلحق

ـعمده)تولتیفعال،یانفراد (،یدی
تیصالح درامضا دار خـودش

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 دیثبتاردمالکیتهایفکری

جـانمیفهمحترم محـراب ولد
ــراد ــبثانف ــدماتیمتش )خ

ـیعرفانالهـامرحیکیلوژست (یم
کابـلیافغانمرکزاصـ(تیتابع

544444ییابتـــداهیســـرما
یافغانپنجصدهزار تأسـیسسـال

حقـوق1041 خـدماتیشکل
مجازصالحیلوژستک دارتیاقالم
درامضا  ریاستعمـومیخودش

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
.دیثبتارد
ــرکت ــاختمانش ــدماتویس خ

ذکریکیلوژست ـمس(م ـای :ځیاځ
سرمایمرکزاص( ابتـداییهیکابل،
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سال،یافغاندومی(یون2444444
تد،یلمی،شکلحقوق1041تأسیس

ساختمانتیفعال خدماتیعمده و
ـم(سیرئ،یکیلوژست فرزنـداری

د س(تیمعاوندار،یمحمد میمحمد
ک دارتیاـلصـالحایمیفرزند
درومعاونشـرکتسیرئامضا 

ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

اردید 
زاالیمیتجارتشرکت :یدولت

اص( ییابتـداهیکابلسرمایمرکز
یافغـانونی(یمکی1444444

 حقوق1041تأسیسسال یشکل
لوژسـتتیفعالتدیلم یکیخدمات

فرزندیدولتزاالیمحترممرئیس
یدارایمحمــددلدولــتز

محتـرمتیسهمبهمعاونفیصد54
االیولـدمیچمنالدولـتز

ز سـهمفیصد54یدارایدولت
ومعاونرئیسامضا دارتیصالح

درریاستعمـومیثبـتشرکت

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
اردید 
نیصـالحالـدیتجـارتشرکت
سرمایمرکزاص(:یانصار هیکابل،
می(یـون1444444ابتدایی یک
،شکل1041تأسیسسال،یافغان
،یعمدهتجارتتیفعالتد،یلمیحقوق

محمدمیمحمدفهسیرئ فرزندفدا
واحدفرزندفدامحمدلعبداتیمعاون
ومعاونسیرئامضا دارتیصالح

ریاستعمـومیثبـتشرکتدر
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 دیارد
حسـنیکیشرکت)خدماتلوژست

ییابتـداهیسـرما:(نصرتینور
می(یون1444444) افغانیک ی(

یاص(تی،فعال1041تأسیسسال
شرکترئیس(یکی)خدماتلوژست

حسنالولدالمحمـد محترم
یدارا معاونفیصد54سهم تیبه

محترمنصـرتاهللعـاطفولـد
فیصـد54سـهمیاحمداهللدارا
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ومعاونرئیسامضا دارتیصالح
کتشر ثبـتیعمـوماستیدر

.دیاردیمرکز
یالکولریمشروباتغدیتولشرکت
نور سرمایمرکزاص(:دره هیکابل،
می(یـون1444444ابتدایی یک
،شکل1041تأسیسسال،یافغان
،یدیعمدهتولتیفعالتد،یلمیحقوق

اهللفرزندمحمدجالت یمطسیرئ
ــمعاون ــدتی ــدمینعمحم فرزن

صالح امضـا دارتیعبدالوهاب
درسیرئ شرکت سـتریاومعاون

مرکزیومالکیتهایعمومیثبت
ــری ــتاردفکـ ــثبـ  دیـ
حم فرزنـدیهاشـمداهللیمحترم

ــر ــرادمیک ــبثانف :یاهللمتش
ـتابعشکل() نهاداسم  افغـانتی

ــ( ــزاص ــرمایمرک ــلس هیکاب
سالیافغانپنجصدهزار544444

یانفـرادیحقوق1041تأسیس
تجارتتیفعال دارتیصالحیعمده

درریاستعمـومیخودشامضا 

مرکزی فکریومالکیثبت های ت
اردید ثبت

ولداهللمحمدفیمحمدشرمحترم
یکیخدماتلوژست)یمتشبثانفراد

افغانتیتابع:یقیصدفیشربریخ
اص( ییابتـداهیکابلسرمایمرکز
سالیافغانپنجصدهزار544444
یشــکلحقــوق1041تأســیس

اقـالممجـازیخدماتلوژسـتک
تیصالح درامضا دار خـودش

عمومیثبـتمرکـزیوریاست
.دیثبتاردمالکیتهایفکری

ـبیوتصوضهیاساسعربه سیرئ
دارنده:فرزندعطامیابراهدینهادس

 نمبر ـایعنوان27811جواز نی
خواهانلغوجوازتجـارتاستیر
اند کهجوازشاندهیاردشیخوی

ریاستعمومیثبتمرکـزیودر
 .دیلغوثبتاردمالکیتهایفکری

شـرکتیشرکابیاساستصوبه
ـیوبارچاالنیتیترانز ـنیب یالم((
نمبـر:الکوثردیوح جواز دارنده
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ومکتــوبشـــماره16445
ــخر (2481) 5/2/1041مـ

زونمرکزکهقـبالدیمکتوبعوا
ازبوددهیخواهانلغوهشرکتارد

تغ خواهان انصرافو رآدرسیلغوه
بهارستانبهنمایشرکتازساحهس

ـخانـهناحریسرکوتـلخ 17هی
ـذراتیاستکهتغدهیارد درلی

ثبـتمرکـزیریاست عمـومی
.دیاردومالکیتهایفکریثبت

کیونییوساختمانیشرکت)مهندس
ییابتــــداهیســــرما:(آرت
می(یون1444444) افغانیک ی(

یاص(تی،فعال1041تأسیسسال
شرکترئیس(یساختمانوی)مهندس

مصطف احمـدجـانولدیمحترم
یدارا معاونفیصد54سهم تیبه

بیولدعبـدالرقدیمحترماحمدنو
دارتیصالحفیصد54سهمیدارا

رومعاونشـرکتدرئیسامضا 
یثبـتمرکـزیعمـوماستیر

 دیاردومالکیتهایفکریثبت

ــرکت ــتش ــدماتلوژس یکیخ
ابتـداییهیسـرما:هشـامبیحب
ی(افغـانیکمی(یون1444444)

 شـکلیقمر1041تأسیسسال
مجـازتیفعالتدیلمیحقوق اقالم
یعبدالرحم نحارثخنجـانرئیس

ولدمحمدداودومعـاونمحمـد
یخنجانریضم داود محمد درولد

ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیتهایفکریثبتاردید 

ــرکت ــاختمانش ــدماتیس وخ
ی:مرکزاص(اریزشیستایکیلوژست

سرما 1444444ییابتداهیکابل
تأسـیسسـالیافغانونی(یمکی

تیفعالتدیلمیشکلحقوق1041
لوژست محتـرمرئیسیکیخدمات

صالحمحمدفرزنداریزمیمحمدنع
سـهمبـهفیصـد11یدارااریز

ولداریمحترممحمدعمرزتیمعاون
احمددار سـهمفیصـد1یانور

ومعاونرئیسامضا دارتیصالح
ریاستعمـومیثبـتشرکتدر
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ثبتمالکیتهایفکریمرکزیو
 دیارد

کیخانساحلفرزندنمیمحترمنس
نهـاداسم یمحمدمتشبثانفراد

(ساحلکانوالیخصوصسهی)ل
اصـ(،افغانتیتابعشکل یمرکز

544444ابتـداییهیکابلسـرما
یافغانهزارپنجصد تأسـیسسال
ـفعالیانفـرادیحقوق1041 تی

معارفصالح تیعمده امضا دار
ریاستعمـومیثبـتدرخودش

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
اردید 
فرزنـدحیذبنهاداتیخصوص اهلل

:یجانمتشبثانفرادریمیخدا
معـادنوریاستخراجسانهاداسم
شدیعبیتجارت ـتابعرزاد،یاهلل تی
اص(افغان، هیکابل،سـرمایمرکز

ــدایی ــدهزار544444ابت پنجص
یافغان شـکل1041تأسیسسال
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی

تجـارتریاستخراجسا ،یمعادنو

خـودشدرامضا دارتیصالح
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

.دیاردثبتمالکیتهایفکری
یاهللولـدعبـدالباقبینجمحترم

ویسـاختمان):یمتشبثانفـراد
لوژست نیفـردبینجیکیخدمات

اصـ(تیتابع:(میند یافغانمرکز
سرما 544444ییابتـداهیکابل
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

یسـاختمانیشکلحقـوق1041
مجـازیوخدماتلوژستک اقـالم

تیصالح درامضا دار خـودش
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

.دیاردبتثمالکیتهایفکری
یقیاحمدصدرینصنهاداتیخصوص

:یفرزندعبدالصبورمتشبثانفراد
نهاد:استخراجوپروسسمواداسم

،یقیثنـااهللصـدرینصیساختمان
اص(تیتابع کابـل،یافغان،مرکز

ــرما ــداییهیسـ 544444ابتـ
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

حقـوق1041 ،یانفـرادیشکل
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)استخراجوپروسستیفعال عمده
ــوادساختمان ــالحیم دارتی(،ص

درامضا  ریاستعمـومیخودش
یهایفکرکزیومالکیتثبتمر

اردیـد ثبتمالکیتهایفکری
:(رسولدیجاونیآریشرکت)تجارت

یک1444444)ییابتداهیسرما
،1041تأسیسسالی(افغانمی(یون
(اق(ممجـازی)تجارتیاص(تیفعال

فررئیس ـشرکتمحترم ولـددی
فیصد54سهمیمحمدرسولدارا

ـمحترمحمتیبهمعاون ولـدداهللی
فیصـد54سهمیدارادیعبدالحم
ومعاونرئیسامضا دارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر
ثبتیمرکز فکری های ومالکیت
 دیارد

عـارفمحمـدنهاداتیخصوص
ویصرافنهاداسم:یمتشبثانفراد
پول ـتابع:اریبیحبیخدمات تی

اص(افغان، هیکابل،سـرمایمرکز
یافغانپنجصدهزار544444ابتدایی

یشکلحقـوق1041تأسیسسال
ویعمدهصـرافتیفعال،یانفراد

امضا دارتیصالح،یخدماتپول
ریاستعمـومیثبـتشدرخود

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
.دیارد

عبداالحدیتاجرانفراداتیخصوص
ـتابع:فرزنداحمدنور ،افغـانتی

تأسیسسالشهرکابلیمرکزاص(
1444444ییابتداهیسرما1041

یصـرافتیفعالیافغانیکمی(یون
پـول دارا،یوخدمات یشـخ 

ادارهخودش،امضا تیصالح در
مرکز فکرییثبت های ومالکیت
 استدهیبهثبترس
عنهاداتیخصوص ـیمحمـد یس

ـ ع( رجـب فرزند زاده یرجب
افغان،مرکزتیتابع:یمتشبثانفراد

ــ( ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت
سالیافغانپنجصدهزار544444
ــوق1041تأســیس یشــکلحق

تجـارتتیفعال،یانفراد ،یعمده
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تیصالح درخـودامضا دار ش
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

.دیثبتاردمالکیتهایفکری
عبـدالرزاقولـدعبـداهللمحترم

عمـری)تجـارتیمتشبثانفراد
ـتابع:(یـیرزایماضیف افغـانتی

اص( ییابتـداهیکابلسرمایمرکز
سالیافغانپنجصدهزار544444
یشــکلحقــوق1041تأســیس

مجــازصــادراتوارداتاقــالم
تیصالح درامضا دار خـودش

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
.دیثبتاردمالکیتهایفکری

ــ ــاجرانفراداتیخصوصـ یتـ
اسحق محمدلیبابکرخمحمد ولد

اص(،،افغانتیتابعیسیع یمرکز
1041تأسـیسشهرکابل،سـال

544444ییابتـــداهیســـرما
ـتی،فعالیافغانپنجصدهزار میتع(

تیصـالحیشـخ داراه،یوترب
ثبـتخـودش،امضا  اداره در
 استدهیبهثبترسیمرکز

باسـطیکیخدماتلوژستشرکت
سـرمایمرکزاص(:راشد هیکابل،

می(یـون1444444ابتدایی یک
،شکل1041تأسیسسال،یافغان
ـفعالتـد،یلمیحقوق عمـدهتی
محمدباسطفرزندسیرئ،یکیلوژست

محمدحامدتیمعاونمحمدعاشق،
دارتیفرزندمحمدعاشقصـالح

ومعاونشـرکتدرسیرئامضا 
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

.دیردثبتامالکیتهایفکری
یکیاولوژستیجانافغانتجارتریش

کابلیشرکت:مرکزاص(یخدمات
ـ1444444ییابتداهیسرما کی

یافغانونی(یم 1041تأسیسسال
خدماتتیفعالتدیلمیشکلحقوق

محتـرمرئیسیوتجارتیکیلوژست
فرزندشـاهلیخنیبرکتشاهحس

سـهمبـهفیصد54یمحمددارا
لیخنیحسداهللیمحترمعبتیمعاون

ـخنیحسنیعبدالمتلدو یدارالی
صـالحفیصد54 دارتیسـهم
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ومعاونشـرکتدررئیسامضا 
مرکـزیوریاستعمومیثبـت

 دیثبتاردمالکیتهایفکری
محتــرمیاســاسدرخواســتبــه

نهاد:رئیساهللیولدولامیصاحمد
 مکتـوب قرار مـخر 2471و

ولدامیمحترماحمدص7/2/1041
تحـتیاهللمتشبثانفـرادیول

ـکویکیعنوانخدماتلوژست کی
یو نمبر جواز و17216دارنده

تشخیصیه 1447410185نمبر
تغ انـددهیاردلیذراتیخواهان

اح محترم ـمدمحترم ولـدامیص
ـیول اسـتینهـادازرسیاهللرئ

سهمصدیف144ومجموعاستعفا 
باالشیخو شبیرا احمدریمحترم

کـهدهیاهللبفروشرسـانیولدول
بح شرکتدیجدسیرئثینامبرده

ادیاردنییتع که ـتغنی  درراتی
ثبـتمرکـزیریاست عمـومی

ثبتاردید  فکری های  ومالکیت
سیدرخواسترئبیبهاساستصو

تکاپوتورجیکینهادخدماتلوژست
نمبـر:زادهیسخ جـواز دارنده

221نمبــرومکتــوب67170
ـمالاستیر7/1/1041مخر  هی
ـاانمتوسطخواهانتغدهند راتی

ــذ ــاردلی ــرمدهی ــتمحت اس
رئیسیولدغالمسخیغالممصطف

 ازنهاد سـهمفیصد144مجموع
خـوفیصد54شیخو راشیسهم
اسداهللولدغـالمفـاروقیباال

ـکهنامبردهبحدهیبفروشرسان ثی
و استدهیاردنیتعدیمعاونجد
انفرادیشکلحقوق از بـهینهاد
ـنمودهاست کهاریشراکتتغ نی

عمـومیثبـتریاستدرراتیتغ
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

.دیارد
شـرکتیشرکابیاساستصوبه
عـارفاحسـانیسیویپدیتول
72515دارندهجوازنمبر:یزرمت

مـخر (1111ومکتوبشماره)
ااندهندهیمالاستیر5/2/1041
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 استدهیاردلیذراتیخواهانتغ
عارفاهللولدالمحمـد محترم

معاون از شرکت استعفا تیمعاون
خوصدیف54 بـاالشیسهم یرا

سیرئیمحمدنادررتمحترمحض
ودهیبرحالشرکتبفروشرسـان

شـرکت از شرکت اسم همهنان
عـارفاحسـانیسیویپدیتول
یصـوفیسیویپدیبهتولیزرمت

نمودهاست کهریتغیمحرابرمت
درریاستعمومیثبتراتیتغنیا

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
اردید 
پروسـسسـنگمرمـرشرکت
اصـ(:یعارفنیمترحمت یمرکز

1444444ییابتداهیکابل،سرما
تأسـیسسـالیافغانیکمی(یون

تیفعالتدیلمیشکلحقوق1041
سیـیعمدهپروسسسنگمرمر،ر
ـرحمتاهللفرزندمحمـدکب وری

فرزندسـ(طاننیعبدالمتتیمعاون
وسیئرامضا دارتیمحمدصالح

ریاستعمـومیمعاونشرکتدر
ومالکیتهایفکریثبتمرکزی

.دیثبتارد
فرزنـدخانزماننهاداتیخصوص

اسـم:یزمانمتشبثانفـرادریم
باباکنجـاره،غو زمان اووړینهاد:

ـتابع کـهیفابرديیصابونتول تی
هیکابل،سـرمایافغان،مرکزاصـ(

یافغانپنجصدهزار544444ابتدایی
یشکلحقـوق1041تأسیسسال
ـفعال،یانفراد ـعمـدهتولتی دی

تیصـالحکنجاره، امضـا دار
ریاستعمـومیثبـتشدرخود

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
.دیارد

ـیخدماتتننشرکت مسـعودیف
1444444)ابتداییهیحارثسرما
افغانیکمی(یون ی( تأسـیسسال

تـدیلمیشکلحقوقیقمر1041
یریامملیارئیساقالممجازتیفعال

خدادادمعاونویریولدنورمحمدام
دولتحسیاحمد یاحمدنیولد
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درریاستعمومیثبـتمرکـزی
ومالکیتهایفکریثبتاردید 

یهاشم یشفدیسنهاداتیخصوص
ـ س ـدیفرزند ش متشـبثنیریآقا

خـدماتنهـاد:اسـم :یانفراد
تی،تابعیروملهاشمدینویکیلوژست

اص( هیسـرماکابل،یافغان،مرکز
ــدایی ــدهزار544444ابت پنجص

یافغان شـکل1041تأسیسسال
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی

لوژست دارتی،صـالحیکیخدمات
درخودامضا  ریاستعمـومیش

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
.دیثبتارد
 فرزندریقداسرینهاد:اتیخصوص
اسـم :یمتشبثانفرادریعبدالکب

ـر،تابعیعتبـهکوینهاد:تجارت تی
هیکابل،سـرمایافغان،مرکزاصـ(

سالیافغانپنجصدهزار544444
ــوق1041تأســیس یشــکلحق

(،ی)تجـارتعمدهتیفعال،یانفراد
تیصالح درامضا دار خـودش

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
.دیثبتاردمالکیتهایفکری

یکیوخدماتلوژستیتجارتشرکت
ابتداییهیسرما:رزادیفاروقاکبرش

ی(افغـانیکمی(یون1444444)
 حقوق1041تأسیسسال یشکل

رئـیساقالممجـازتیفعالتدیلم
فاروقش ـرزادیغالم زلم ویولد

ناصـر اکبرخـان ولـدیمعاون
درریاستعمومیینورمحمدناصر

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
ثبتاردید 

تنن افغانانیفیشرکت)خدمات ده
 ییابتـــداهیســـرما:(میقـــد

می(یون1444444) افغانیک ی(
یاص(تی،فعال1041تأسیسسال
شرکترئیساق(ممجاز(ی)تجارت

ولدرحـمخـدا خدا داد محترم
ـبهمعاونفیصد54سهمیدارا تی

نب محمد احمدشـاهیمحترم ولد
دارتیصالحفیصد54سهمیدارا

رومعاونشـرکتدرئیسامضا 
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یثبـتمرکـزیعمـوماستیر
.دیاردومالکیتهایفکریثبت

یاحمدفوادفورم(نهاداتیخصوص
حاج ـیفرزند ع( محمـدیمراد

ینهاد:تجارتاسم :یمتشبثانفراد
افغـان،مرکزتیتابعنه،یمدیفورم(

ــ( ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت
سالیافغانپنجصدهزار544444
ــیس ــوق1041تأس ــکلحق یش

(،یعمده)تجـارتتیفعال،یانفراد
 رخـودشدامضا دارتیصالح

یثبـتمرکـزیعمـوماستیر
 .دیثبتاردومالکیتهایفکری

محـرابنهاداتیخصوص محمد
ـ موس فرزند متشـبثیم(کزاده

هـانیکیتجارتنهاداسم :یانفراد
یافغـان،مرکزاصـ(تیتابع میتم

ابتـــداییهیســـرماکابـــل،
سالیافغانپنجصدهزار544444
ــوق1041تأســیس یشــکلحق

تجـارتتیفعال،یانفراد ،یعمده
در شخـودامضا دارتیصالح

ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیتهایفکریثبتاردید 

فرزنــدینــوریالنــیمحتــرمج
 :یمتشبثانفرادینوریعبدالهاد
مصــنوعاتدیــتول)نهــاداســم
شکل(ینور یالنیافغانجیکیپالست
کابـلیافغانمرکزاصـ(تیتابع

544444ابتـــداییهیســـرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

ـفعالیانفـرادیحقوق1041 تی
تول پالستیدیعمده یکیمصنوعات

تیصالح امضا دار درخـودش
ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیتهایفکریثبتاردید 

بند آرایشرکت)بسته ـیلوازم یش
صد  ییابتـداهیسـرما:(یقیانس

می(یون1444444) افغانیک ی(
یاص(تی،فعال1041تأسیسسال

بند محترمرئیس(ی)بسته شرکت
یاهللولدرحمـتهللدارابیحس

 معاونفیصد54سهم محترمتیبه
میولدمحمدابـراهیمحمدمصطف
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دارتیصالحفیصد54سهمیدارا
ـرئیسامضا  دررکتومعاونش

یثبـتمرکـزیعمـوماستیر
.دیثبتاردومالکیتهایفکری

ولـدیس(طان نیخادمحسمحترم
ـ)تولیس(طانمتشبثانفـراد دی
یبرجگــیکیمصــنوعاتپالســت

یافغانمرکزاص(تیتابع:(انیغزنو
سرما 544444ییابتـداهیکابل

تأسـیسسـالیپنجصدهزارافغان
ــوق1041 ــکلحق ــتولیش دی

دارتیمصنوعاتاقالممجازصالح
درامضا  ریاستعمـومیخودش

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
.دیثبتارد
فرزنـدانیعبدالدنهاداتیخصوص

ح ـمحمد متشـبثاتی محمـد
انیعبدالدیتجارتنهاداسم:یانفراد
اص(افغان،تیتابع،یصالح یمرکز
544444ابتـداییهیسرماکابل،

تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار
،یانفـرادیشکلحقـوق1041

)تجارتتیفعال تی(،صـالحیعمده
ریاستعمومیخودشدرامضا دار

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
.دیثبتارد
یمیحکیکیخدماتلوژستشرکت
اصـ(انیغزنو مرکـز  کابـلی:
ـ1444444ییابتداهیسرما کی

یافغانونی(یم 1041تأسیسسال
خدماتتیفعالتدیلمیشکلحقوق

محترمرسولخانرئیسیکیلوژست
ــیحک ــدحکــیم ــانمیفرزن  خ
معاونفیصد54یدارا به تیسهم

ع صدیسیمحترم ولـدیقیمحمد
 فیصــد54یداراقیغــالمصــد

تیصالحسهم  رئـیسامضا دار
درریاستعمومیومعاونشرکت

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
ثبتاردید 

یسرحددیپاپوشحمدیتولشرکت
هیکابـل،سـرمایشوز:مرکزاص(

پنجصــدهزار544444ابتــدایی
،شکل1041تأسیسسال،یافغان
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عمدهخدماتتیفعالتد،یلمیحقوق
 نصراهللفرزندسیرئ ،یوصرافیپول
خانریم عـزتاهللتیمعاون،عطا

دارتیفرزنداحمدجـانصـالح
شـرکتدر ومعاونسیرئامضا 

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
. دیاردثبتمالکیتهایفکری

ـکوثرمانیزریساختمان :محترماری
التاجرریالفرزندوزنیزریقار

یمرکزاص(افغان،تیتابع:یانفراد
544444ابتـداییهیکابل،سرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

،یانفـرادیشکلحقـوق1041
دارتیصـالحیسـاختمانتیفعال

ریاستعمـومیشدرخودامضا 
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

.دیثبتارد
فرزندمیمحمدنسنهاداتیخصوص

محمـددیس مشـتبثیحسـن
ینوشابههادیتولنهاداسم:یانفراد

حسـنمینساتیولبنیالکولریغ
 یافغـان،مرکزاصـ(تیتابعزاده

544444ابتـداییهیسرما کابل،
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

حقـوق1041 ،یانفـرادیشکل
ینوشـابههـادیعمدهتولتیفعال
دارتیصالحات،یلبنویالکولریغ

درخودامضا  ریاستعمـومیش
مالکیتهایفکریثبتمرکزیو

.دیثبتارد
ب یدرخواسـتوبیتصـواساسه

دارنده:ط(وعشمالیشرکتتجارت
خواهــان78145جــوازنمبــر

شدهاند کهمحترمـهلیذراتییتغ
ـنراسبنتمحمدا معـاونوبی

استعفا شرکتتیشرکتازمعاون
شیسهمخـوفیصد54وازجم(ه

ــد14 ــرمآفیص ــهمحت ــراب ن
معاونلیولدعبدالخ(ی(یاسداهللخ(

 وخودداردیشرکتواا ارمدیجد
 خوفیصد04باحفظ بـهشیسهم

جد شـرکتدیصفتسهمدار در
تغماندیمیباق راتیی که درفـوق

ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
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ومالکیــتهــایفکــریثبــت
اردید 
وهـابیسیویپدیتولشرکت

مرکزاص( سرمایننگرهار: هیکابل،
1544444ابتدایی می(یـونیک

تأسـیسسال،یافغانپنجصدهزارو
تیفعالتد،یلمیشکلحقوق،1041
ظهورسیرئیسیویپدیعمدهتول

قندآغاتیمعاوننیفرزندسراجالد
صالح ظهور امضـا دارتیفرزند

درریاسـتومعاونشرکتسیرئ
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

فکریثبتاردید 
 محترمکابلتون:یکیخدماتلوژست
Yu Yong ـ تـاجرنیتبعـهچ

یاص(،مرکزیینایچتی،تابعیانفراد
544444ابتـداییهیکابل،سرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

،یانفـرادیشکلحقـوق1041
ــفعال ــتتی ــدماتلوژس ،یکیخ

تیصالح درخـودامضا دار ش
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب
.دیارد

ــرکت ــتش ــدماتلوژس یکیخ
کابـلی:مرکزاصـ(دانعبداهللو

ـ1444444ییابتداهیسرما کی
یافغانونی(یم 1041تأسیسسال

تیــفعالتــدیلمیشــکلحقــوق
لوژست محتـرمرئیسیکیخدمات

یفرزندالآغادارالیخایمصلیف
معاونفیصد84 به محترمتیسهم

خ عبـدالمقرخواهیمغفراهلل میولد
دارتیصالحسهمفیصد24یدارا

درورئیسامضا  شـرکت معاون
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

 دیثبتاردمالکیتهایفکری
اوریتجارتشرکت :نـتیافغـان

سرمایمرکزاص( ابتـداییهیکابل،
1444444 ،یافغـانیکمی(یون

حقوق،1041تأسیسسال یشکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ـوصادراتاقـالممجـاز، سیرئ
ـمعاوننینورالـدعبداهللفرزند تی
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فرزنددرمحمدیاحمدا یاحمدر
ومعاونسیرئامضا دارتیصالح

درریاستعمـومیثبـتشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

اردید 
حب فرزنـدابیمحترم خاکسار هلل

اسـم :یانفراد محمدمتشبثشاه
ریساختمان)نهاد )نـانیخاکسار
کابلیافغانمرکزاص(تیتابعشکل

544444ابتـــداییهیســـرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

ـفعالیانفـرادیحقوق1041 تی
سـاختمان دارتیصـالحیعمده

درریاستعمـومیخودشامضا 
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

ثبتاردید 
یکیمصنوعاتپالستیدیتولشرکت
کابل،ی:مرکزاص(یادااریهمدرد
یـک1544444ابتداییهیسرما

سـال،یافغانپنجصدهزارمی(یونو
تد،یلمی،شکلحقوق1041تأسیس

تولتیفعال ـعمده مصـنوعاتدی

ـفسیرئ،یکیپالست الـرحمناضی
ـمعاون،فرزندشمسالـرحمن تی

ــد ــرفال ــدش ــلفرزن نیاجم
ومعاونسیرئامضا دارتیصالح

درریاستعمـومیثبـتشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

اردید 
لوژست مـانیپیکیشرکت)خدمات

ــدت ــرما:(وح ــداهیس  ییابت
می(یون1444444) افغانیک ی(

یاص(تی،فعال1041تأسیسسال
شرکترئیس(یکی)خدماتلوژست

فر ولـددیمحترم الهـام احمـد
دارااعبدالرحم ین فیصد54سهم
وحـدتیمحترممجتبتیبهمعاون

دارا رسـول محمد سـهمیولد
تیصـالحفیصد54 امضـا دار

اسـتیرشرکتدرنومعاورئیس
.دیاردیثبتمرکزیعموم

اساستصو  شرکت:یشرکابیبه
مکتوب قرار مخر (111)نمبرو

ــتیر17/1/1041 ــمالاس هی
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شرکتخدماتدهند  متوسط اان
دارندهجواز:خطشهابیکیلوژست
 61488نمبر نمبـرتشخیصیهو

تغ1411421606 راتیخواهان
مومنـه:استدهیاردلیذ محترم

شـرکتازرئیسبنتمحمدحسن
سـهمصدیف54استعفا استیر

ولـدیرابهمحترمعبدالباقشیخو
کـه نمـوده محمدواا ار صالح

شرکتدیمعاونجدثینامبردهبهح
محتـرمودیاردنییتع همهنـان

حفـظقند معاوناسـبقبـا آغا
دیجدرئیسثیسهمبهحصدیف54
ـتغنی کهادیاردنییتع درراتی

ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیتهایفکریثبتاردید 

مکتوبشمارهبیاساستصوبه و
تشـبث6/2/1041مخر 181

:)استخراجمعدنکابلزرافشـان(
ـ78857دارندهجوازنمبر) ی(ط

یعنوانبیوتصوضهیقطعهعرکی
تغاستیرنیا ـذراتیخواهان لی

اند ولـد:شده )شاپور محترم که
اسـتیتشبثازرسیاهلل(رئمیرح

(ســهمفیصــد144و)اســتعفا 
ــرایخو ــهمحشـ ــرمبـ تـ

 (MA CHENGYUAN) دارنده
 (EJ2207017) پاسپورتنمبر

بح نامبرده که نموده ـواا ار ثی
همهنانگرددیمنییتعدیجدسیرئ

اسمتشبثاز)استخراجمعدنکابل
استخراجوپروسسزرافشان( ( به

ریکوهستان(تغیمعادنروحانریسا
ریاسـتاسـت کـهدردهیارد

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.ثبتاردیدفکری

جـو:انـگییجیشرکتتجارت
کابلسالتیوالیاندهینمامرکز

ییابتـداهیسـرما1044تأسیس
یافغـانونی(یمکی1444444
تفعالی٬تدیشرکتلمیشکلحقوق
محتـــرم٬یتجـــارتعمـــده

 Zhou Xiamg کشـورتبعه
عبـداهللرئیسنیچ شرکتمحترم
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فرزندعبدالمقـدممعـاونونیام
دارا امضـا تیصالحیاشخا 

ومعاونشرکتبـودهودررئیس
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

.دیثبتاردمالکیتهایفکری
ویسرکسـازیسـاختمانشرکت

:یمصورسکندریکیخدماتلوژست
یک1444444)ابتداییهیسرما

1041تأسیسسالیافغان(می(یون
حقوق اقـالمتیفعالتدیلمیشکل

یسکندرفیمحمدشررئیسمجاز
ولدالافغانومعـاونذکـراهلل

درفیولدمحمـدشـریسکندر
ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیتهایفکریثبتاردید 

یاحمدنیازالدیننهاداتیخصوص
:یمتشبثانفرادنیفرزنداحمدالد

اص(تیتابع کابـل،یافغان،مرکز
544444ابتـــداییهیســـرما

تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار
حقـوق1041 ،یانفـرادیشکل

دارتیصالح،یعمدهتجارتتیفعال

درخودامضا  ریاستعمـومیش
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

.دیثبتارد
فرزنـدداهللیحمنهاداتیخصوص

اسـم :یاهللمتشبثانفرادبیحب
یوخـدماتپـولیصـرافنهاد
افغـان،مرکزتیتابع:مدثربیحب

ــ( ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت
سالیافغانپنجمی(یون5444444

یشــکلحقــوق1041تأســیس
ویعمدهصـرافتیفعال،یانفراد

امضا دارتیصالح،یخدماتپول
ریاستعمـومیثبـتشدرخود

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
.دیارد

فـهینن یتـاجرانفراداتیخصوص
ـتابعان:ا الرحمیبنتضا یض تی

اص(افغان کابل،سالیمرکز شهر
1041تأسیس ییابتـداهیسـرما

ــدهزار544444 ــانپنجص یافغ
شخ دارایکیلوژستتیفعال ی،

اداره،خودشامضا تیصالح در
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ومالکیتهاییثبتمرکزعمومی
.استدهیبهثبترسفکری

:(کسیفرمانرومونیشرکت)تجارت
یک1444444)ییابتداهیسرما

،1041تأسیسسالی(افغانمی(یون
مجازاقالی)تجارتیاص(تیفعال (م

شرکتمحترمفرماناهللولدرئیس
ســهمداراییداراذبــیحاهلل

محترمسباوونتیبهمعاونفیصد54
فیصد54سهمیاهللداراحیذبولد

تیصالح معاونورئیسامضا دار
ثبـتیاستعمـومیرشرکتدر

ثبتیمرکز فکری های ومالکیت
.دیارد

لمر:یوخدماتپولیصرافشرکت
سرمایمرکزاص( ابتـداییهیکابل،

1444444 ،یافغـانیکمی(یون
حقوق،1041تأسیسسال یشکل
صـرافتیفعالتد،یلم ویعمـده

اهللفرزندریخدارمه،سیخدماتپول
فرزندمحمدسهمدارمحبت،م(نگ

ـ فرزنـددیتوابسهمدارعبدالرش

سیرئامضا دارتیبادامالصالح
شرکت ریاستعمومیومعاون در

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
ثبتاردید 

:مبشـراـلیرویساختمانشرکت
ابتـداییهیکابل،سرمایاص(مرکز

1444444 ،یافغـانیکمی(یون
حقوق،1041تأسیسسال یشکل
،یعمـدهسـاختمانتیفعالتد،یلم
بهاحساناهللفرزندلعلجانسیرئ

نیفرزندشرفالدسیرویمتیمعاون
ومعاونسیرئامضا دارتیصالح

ریاستعمـومیثبـتشرکتدر
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

.دیارد
یکیمصنوعاتپالستیدیتولشرکت
کابل،ی:مرکزاص(یادااریهمدرد
یـک1544444ابتداییهیسرما

سـال،یافغانپنجصدهزارمی(یونو
تد،یلمی،شکلحقوق1041تأسیس

سی،رئیکیپالستدیعمدهتولتیفعال
تینورالحقفرزندعبـدالحق،معاون
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نیفرزنــدشــرفالــدیمرتضــ
ومعاونسیرئامضا دارتیصالح

درریاستعمـومیثبـتشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

اردید 
یاحمـدزاهللیعزنهاداتیخصوص

محمدمتشـبثیالنیفرزندغالمج
امانعمریتجارتنهاداسم :یانفراد
اص(افغان،تیتابع،یاحمد یمرکز
544444ابتـداییهیسرماکابل،

تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار
1041 حقوق، ،یانفـرادیشکل

ــفعال ــارتتی ــده)تج (،یعم
تیصالح درامضا دار خـودش

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
.دیثبتاردمالکیتهایفکری

میصـمیکیمصنوعاتپالستدیتول
ابتـداییهیسـرما:کـارواننیام
ی(افغـانیکمی(یون1444444)

شـکلشمسی1041تأسیسسال
مجـازتیفعالتدیلمیحقوق اقالم
امرئیس ولـدلیطوطاخنیمحمد

الوقاولـدایمیفضلومعاونک
درریاستعمـومیثبـتریالجم

 ثبتمرکزی فکری های ومالکیت
اردید 

یکیپالســتپیــپادیشــرکت)تول
ییابتـداهیسرما:حکمتمخدوم(

افغـانیکمی(یون1444444) ی(
یاص(تی،فعال1041تأسیسسال
شـرکتمحتـرمرئیس)یدی)تول

سـهمیعبداهللولدمحمدننردارا
ـبـهمعاونفیصد84 محتـرمتی

سهمیامامننرولدمحمدننردارا
امضـا دارتیصـالحفیصد24

اسـتیرومعاونشرکتدررئیس
ومالکیتهاییثبتمرکزیمومع

.دیاردفکریثبت
ــرکت ــتش ــدماتلوژس یکیخ

ابتـداییهیسـرما:حمـادهمت
ی(افغـانیکمی(یون1444444)

 1041تأسیسسال شکلشمسی
مجـازتیفعالتدیلمیحقوق اقالم
لیحمادولدعبدالوکداهللیحمرئیس
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ولـدیاهللاحمـدزقیعتمعاونو
 اهلل ثبـتامان ریاستعمومی در

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
اردید 

ــ ــاجرانفراداتیخصوصـ یتـ
:محمدرزایولدمیمحمدطالریم

شـهریمرکزاصـ(،افغانتیتابع
هیسـرما1041تأسیسکابل،سال

یافغانپنجصدهزار544444ییابتدا
دارا،یتجـارتتیفعال یشـخ 

ریاستدر،خودشامضا تیصالح
ومالکیتهاییثبتمرکزعمومی
.استدهیبهثبترسفکری

اهللخـانفرزنـدقیمحترمصـد
نهاداسم:یخانمتشبثانفرادعمر

خدماتمشورت ـیتیریمدی) ایآس
یافغانمرکزاص(تیتابع استعداد

سرما 544444ابتـداییهیکابل
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

1041 یانفـرادیحقـوقشکل
دارتیصالحیعمدهمشورتتیفعال

درریاستعمـومیخودشامضا 

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
ثبتاردید 
ــرکت ــتش ــدماتلوژس یکیخ

ـیکرلیمانخیس( مرکزاصـ(یم ی:
سرما 1444444ابتداییهیکابل،
تأسـیس،سـالیافغانیکمی(یون

تــد،یلمیشـکلحقـوق،1041
،یکیعمدهخدماتلوژسـتتیفعال
نیفرزندعبـدالمتمیعبدالقدسیرئ

محمـدنیعبدالمتتیمعاون فرزند
ـامضا دارتیصالحمیکر سیرئ

ریاستعمـومیومعاونشرکتدر
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 دیثبتارد
پـوشجماـلدیتولکهیفابر پـا

 کابـل،یمرکزاصـ(:ستارکولد
یـک1444444ابتداییهیسرما

 ،1041تأسیسسال،یافغانمی(یون
عمـدهتیفعالتد،یلمیشکلحقوق

فرزنـدنیالدسیوسیرئ،یدیتول
خـانتیمعاونمیعبدالرح احمـد

دارتیالفرزنداحمدصالحنیشر
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ومعاونشـرکتدرسیرئامضا 
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

.دیثبتاردمالکیتهایفکری
ـ فرزنـدیهاشـمدیمحترمجمش

اسـم :یمحمدمتشبثانفرادغالم
( شـهرنـوریفیخدماتتنننهاد

افغـانمرکـزتیتابع: )درخشان
ابتــداییهیکابــلســرمایاصــ(

سال،یافغانپنجصدهزار544444
1041تأسیس یانفـرادیحقوق،

تننتیفعال دارتیصالحیفیعمده
درریاستعمـومیخودشامضا 

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
ثبتاردید 

یولـدمصـطف یمع(مصاقمحترم
انفراد سـاز):یمتشبث یچپ(ک

تابعیمع(مصاف مرکـز،افغانتی(
ییابتـداهیسـرما،کابـلیاص(

سالیپنجصدهزارافغان544444
حقوق1041تأسیس دیتولیشکل

دارتیمصنوعاتاقالممجازصالح
ریاستعمـومیخودشدرامضا 

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
.دیثبتارد

یودرخواسـتبیتصـواساس به
سازانندهیآیرکتتجارتشیشرکا
8821دارندهجـوازنمبـر:سبز

تغ اندلیذراتییخواهان که:شده
حف ولدحسظیمحترم نیاهللافشار

ـیع( اسـتیشـرکتازرسیرئ
سـهمفیصد54واستعفا شرکت

سخشیخو محترم به احمـدیرا
ـ ـجدسیافشارولداماناهللرئ دی

م تغداردیشرکتواا ار که ـ  ریی
درریاستعمومیثبتمرکزیفوق

 ومالکیتهایفکریثبتاردید 
محتــرمیاســاسدرخواســتبــه

:واحمدرشادفرزندبختمحمـد
مکتوب مـخر 2471نمبرقرار

محتـرماحمدرشـاد7/2/1041
یفرزندبختمحمدمتشبثانفراد
مشـورت خـدمات عنوان یتحت

نمبـرید جـواز چنجدارنـده
نمبــرتشخیصــیهو00812
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تغ1445204166 راتیخواهان
محترماحمدرشاد:انددهیاردلیذ

نهـادازسیمحمدرئتفرزندبخ
ــتیر ــتعفا اس ــوعاس ومجم

بـاالشیسهمخوصدیف144 یرا
نق بهادریدریاهللحبیمحترم ولد

ـکهنامبردهبحدهیبفروشرسان ثی
تعدیجدسیرئ  دیاردنییشرکت

درریاستعمـومیراتیتغنیکها
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

ثبتاردید 
یشرکابیوتصوضهیاساسعربه

:تـدیلمیبـرماییشرکتتجارت
ونمبـر1512دارندهجوازنمبر

سیرئ1414085411تشخیصیه
ومعاونمحترموبیمحترممحمدا

ـعنـوانادیعبدالمج اسـتیرنی
شیخـویخواهانلغوجوازتجارت

انـد جـوازمـ کوردردهیارد
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

.دیثبتاردلغومالکیتهایفکری
عبدالماجدهوتکنهاداتیخصوص

عبدالبص انفرادریفرزند :یمتشبث
پاچایتجارتنهاداسم تی،تابععمار

اص(افغان، هیکابل،سـرمایمرکز
یافغانپنجصدهزار544444ابتدایی
 حقـوق1041تأسیسسال یشکل
تجـارتتیفعال،یانفراد ،یعمده
تیصالح درخـودامضا دار ش

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
.دیثبتاردمالکیتهایفکری

ـیتجارتشرکت :یهـایافغانس
سالتیوالیاندهیمرکزنما کابل
ییابتـداهیسـرما،1044تأسیس

یافغـانونی(یمکی1444444
حقوق تفعالیتدیشرکتلمیشکل

تجارت رنـ یمحمدمحترمیعمده
 ومحتـرمرئیساحمدریفرزندش

Qin Wenle ـ نیتبعهکشورچ
دارا اشخا  تیصـالحیمعاون

شرکتبودهونومعارئیسامضا 
ریاستعمومیثبتمرکزیوودر

ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب
.دیارد
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یکیمصنوعاتپالستدی)تولشرکت
لودونیس هیسـرما:(ایپکتیخان

(یکمی(یون1444444)ییابتدا
تی،فعال1041تأسیسسالیافغان
شـرکترئـیس(یدی)تولیاص(

خـاندونیاهللولدسبیمحترمحب
یدارا معاونفیصد64سهم تیبه

یدارامیحکولدمحمداضیمحترمر
 دارتیصـالحفیصـد04سهم
ـرئیسامضا  دررکتومعاونش

یثبـتمرکـزیعمـوماستیر
 دیاردومالکیتهایفکریثبت

متحـدیوبارچاالنیتیترانزشرکت
ز ـیساالر یمرکزاصـ(:رزادیش

سرما 1444444ابتداییهیکابل،
 می(یون تأسـیسسـال،یافغانسه

تــد،یلمیشـکلحقـوق،1041
ترانزتیفعال ،یوبارچاالنیتیعمده
عبـداهللسیرئ فرزنـد عبدالسالم

ـبیمجتیمعاون نفرزنـداالرحم
صالحاالرحمفیس امضا دارتین
دسیرئ شرکت ریاسـترومعاون

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 دیثبتاردفکری

بنـتقهیشـفنهـاداتیخصوص
انفرادعالمدیس تیتابع:یمتشبث

اص(افغان، هیسـرماکابل،یمرکز
ــدایی ــدهزار544444ابت پنجص

،یافغان 1041تأسیسسال شکل،
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی
تیصـالح،یتجارت امضـا دار
درخود ثبـتش ریاستعمـومی

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
.دیارد

فریتجارتشرکت ـیاسمارت :یق
سال،کابلتیوالیاندهیمرکزنما
ییابتـداهیسـرما،1041تأسیس

یافغـانونی(یمکی1444444
حقوق تفعالیتدیشرکتلمیشکل
تجارت مرادیاسداهللمحترم یعمده

ع( شعبان ورئیسیفرزند شرکت
ـبمحترمعمرمرشدبندذالبندرت هع

کشورعراقمعاونشـرکتکـه
دارا امضـا تیصالحیاشخا 
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معاونشرکتبودهولیووکرئیس
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

.دیثبتاردمالکیتهایفکری
ـاتیخصوص پروان مقصود ینهاد

ج بابه ـیفرزند متشـبثیپروان
مقصودیتجارتنهاداسم:یانفراد
اص(افغان،تیتابع،یپروان یمرکز

544444ابتـداییهیکابل،سرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

،یانفـرادیشکلحقـوق1041
تجارتتیفعال دارتی،صالحیعمده

درخودامضا  ریاستعمـومیش
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

.دیثبتارد
فرزنـدیمحمدسالمهاشممحترم

اسـم :یانفرادمحمدعالممتشبث
افغانمرکـزتیتابعشکل( ) نهاد

ابتــداییهیکابــلســرمایاصــ(
سالیافغانپنجصدهزار544444

1041تأسیس یانفـرادیحقوق،
تجارتتیفعال دارتیصالحیعمده

درریاستعمـومیخودشامضا 

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
ثبتاردید 

محتــرمیدرخواســتاســاسهبــ
غالمحسنمتشبثصفرمحمدولد

1011دارندهجوازنمبر:یانفراد
خو اسم اصالح مطابقشیخواهان

الکترون بناممحمدصفریکیت کره
ـیولدغالمحسندرس ـاتمس نی

استیر که اند  ریاسـتشده در
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

فکریثبتاردید 
رضایع(یتاجرانفراداتیخصوص

افغـانتیتابع:احساسولدعسکر
تأسیسسال،شهرکابلیمرکزاص(
544444ییابتداهیسرما1041

خـدماتتیفعالیافغانپنجصدهزار
تیصالحی،شخ دارایکیلوژست

خــودش،درادارهثبــتامضــا 
 استدهیبهثبترسیمرکز

شرکتویشرکابیاساستصوبه
به )مکتوبننر (1481شـماره
ماليه5/11/1044مخر  رياست
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)خدماتدهند شرکت متوسط اان
ا(ـزار(یتیریمدیمشورت الهـام

 جـواز نمبـر و55510دارنده
تشخیصیه 1447744621نمبر
است دهیاردلیذراتیخواهانتغ

ازخـدماتشیخـوتیفعالریتغ
 اسـتدهیاردیبهتجارتیمشورت

یاسمنهادازخدماتمشـورتریتغ
الهامیالهاما(زاربهتجارتیتیریمد

صورتارفتهاستکـهزیا(زارن
راتیتغنیا ثبـتریاست عمومی

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیارد
یشرکابیوتصوضهیاساسعربه

تکنالوژ خدمات یمع(ومـاتینهاد
نمبـر:آمویساو جـواز دارنده

اســتیرنیــایعنــوان65557
شدهاند کـهلیذراتیخواهانتغ

عبدالکب فرزند عبدالتواب ریمحترم
فیصـد144تشبثازجم(هسیرئ

سهمفیصد74باحفظشیسهمخو
مانـدهیوباقمانـدیمسیرئثیبح

محتـرمفیصد14 بـه را سـهم
ریفرزنـدعبـدالکبیعابدستانکز

نمبـریستانکز تـ کره دارنـده
واا ار26570-4141-1044

ـنمودهکهنامبردهبح معـاونثی
تغگرددیمنیتعدیجد شـکلریو

ـبهشراکتنیازانفرادیحقوق زی
درراتیتغنیصورتارفتهاست ا

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
.دیثبتاردمالکیتهایفکری

بینهاد:احمـدشـعاتیخصوص
:یفرزندالمحمدمتشبثانفراد

مبـلینیخدماتلوژستکنهاداسم
افغان،تیتابعوچر،یف یاص(مرکز

هیسرماکابل، 544444ابتـدایی
ــدهزار ــانپنجص ــالیافغ س

ــوق1041تأســیس یشــکلحق
عمـدهخـدماتتیفعال،یانفراد
امضا دارتی،صالحیحقوقیمشورت
ریاستعمـومیثبـتدرخودش

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 دیارد
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ـطالبنهاداتیخصوص رزندـف
اسـم:یجانمتشبثانفرادمحمد
خانزادهیفیتننخدماتنهاد ،حمز
اص(تیتابع کابـل،یافغان،مرکز

ــرما ــداییهیسـ 544444ابتـ
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

،یانفـرادیشکلحقـوق1044
خـدماتمشـورتتیفعال یعمده

خـودامضا دارتی،صالحیحقوق
ریاستعمومیثبتمرکزیوشدر

 دیثبتاردمالکیتهایفکری
ـعتیتجـارتشرکت :قیصـدقی

سرمایمرکزاص( ابتـداییهیکابل،
1444444 می(یون ،یافغـانسه

حقوق1041تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ـوصادراتاقـالممجـاز، سیرئ
تیالفرزندنورمحمد،معاونمحمد

نـارنجویاهللفرزندحـاجقیعت
یاهللفرزنـدحـاجقیسهمدارصد
صالح ـامضا دارتینارنج سیرئ

ریاستعمومیشرکتونومعا در

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
ثبتاردید 

یحاجیوبارچاالنیتیترانزشرکت
ستانکز خواجه هیسـرما:یمحمد

می(یون1444444)ابتدایی (یک
یافغان شمسی1041تأسیسسال

یتیترانزتیفعالتدیلمیشکلحقوق
محمـدیحـاجرئیساقالممجاز

لعلمحمـدو ولد معـاونخواجه
ـیستانکزسیرویم نیولدالحس

درریاستعمومیثبـتمرکـزی
ومالکیتهایفکریثبتاردید 

امـاناهللیتاجرانفراداتیخصوص
نوراهللیرحمان ،افغانتیتابع:ولد

تأسیسشهرکابل،سالیمرکزاص(
544444ییابتداهیسرما1041

ــپنجصــدهزار ــفعالیانـافغ تی
لوژست دارایکیخدمات شخ  ی،

اداره،خودشامضا تیصالح در
 استدهیبهثبترسیثبتمرکز
هیسـرمایټالواډییتجارتشرکت
می(یون1444444)ابتدایی (یک
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یافغان یقمـر1021تأسیسسال
شرکتتیفعالتدیلمیشکلحقوق

اهللرئیسیټالواډییتجارت محمد
ازیولددوستمحمدخانومعاونن

درشـرکتدریمحمدولدغالمح
ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیتهایفکریثبتاردید 

قدرتاهللفرزنـدنهاداتیخصوص
اسـم:یمحمدمتشبثانفرادنید
یقدرتاهللزاهدیتجارتهادن

اص(تیتابع کابـل،یافغان،مرکز
544444ابتــداییهیســرما

تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار
،یانفـرادیشکلحقـوق1041

خـدماتمشـورتتیفعال یعمده
شخودامضا دارتی،صالحیحقوق
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

 دیثبتاردمالکیتهایفکری
یتیوترانزیکیخدماتلوژستشرکت
مرکـز:انـتیدستهیشایبارچاالن

سـرمایاص( ابتـداییهیکابـل،
1444444 ،یافغـانیکمی(یون

حقوق،1041تأسیسسال یشکل
ـفعالتد،یلم عمـدهخـدماتتی

ـیوترانزیکیلوژست ،یبارچـاالنیت
ــ ــادسیرئ ــده ــدیمحم فرزن
الـدتیمعاونن،یحسیع( نیمول

امضا دارتیصالحنیفرزندبها الد
درسیرئ شرکت ریاسـتومعاون

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 دیثبتاردفکری

یشرکابیوتصوضهیبهاساسعر
لمیحاجوندیشرکتم :تـدیزاده

یعنوان10116دارندهجوازنمبر
تغاسـتیرنیا ـخواهـان راتی
یکهمحتـرمحـاج:شدهاندلیذ

زادهفرزنـدیمحمدرجبحـاج
ـیحاج تشـبثسیمحمدجانرئ

وفاتنمودهاستوبهاساسحصر
6511/271وراثتخـطنمبـر

ــخر  ــهاز0/7/1001م جم(
سهمرابهفیصد05سهمفیصد54

یحـاجقیمحمدشفیمحترمحاج
زادهمعاونبرحالتشبثوااـ ار
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 با سهمفیصد15نمودهکهنامبرده
 وگرددیمنییتعدیجدسیرئثیبح

اشرفنج محمد فرزنـدمیمحترم
بـایزادهمورثیمحمدرجبحاج

ـمعاونجدثیسهمبحفیصد5 دی
ریاستدرراتیتغنی اگرددیمنیتع

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 .دیاردفکریثبت

نهادیودرخواستبیاساستصوبه
ظریتجارت جواز:یفیبهرام دارنده
 بهراماستیتحتر24111نمبر

لیذراتییولدالمحمدخواهانتغ
محتـرمبهـرامولـد:شدهاست

نهـادازجم(ـهسیالمحمدرئ
فیصـد54شیسهمخوفیصد144

نرابـهمحتـرماسـداهللولـدآ
نهاددیمعاونجدیفیالمحمدظر

م همهنانتغداردیوا ار شکلریی 
انفرادیحقوق از بهشراکتینهاد

درراتییتغنینمودهاست کهارییتغ
ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیتهایفکریثبتاردید 

شرکت:ویشرکابیبهاساستصو
ااندهندهیمالاستیقرارمکتوبر
ــط) ــخر (2561متوسـ مـ

یشرکتسـاختمان22/2/1041
نمبـر جـواز ورکدارنده افغان

 D-65779 نمبـرتشخیصیهو
تغ1441671864 راتیخواهان

استمحترمظفراهللولددهیاردلیذ
رئیساسداهلل جم(ه 54شرکتاز

25بـهحفـظشیسهمخوصدیف
بحصدیف وماندیباقرئیسثیسهم

بهمحترملصدیف25 طفیسهمرا
الرحمنواا اربیالرحمنولدحب

ـنمودهکهنامبردهبح معـاونثی
وهمجنانمحترمدیاردنیتعدیجد

تیمعاوناسبقازمعاونونسیمحمد
شیسهمخوصدیف54وازاستعفا 

ـسهمرابهمحترمعزصدیف25 زی
ـ نم اا ار و ـبحودهالرحمن ثی

ـدیسهمدارجد مانـدهیوباقنیتع
ولدزیسهمرابهمحترمزبصدیف25

اسداهللواا ارنمودهکهنـامبرده
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 دیاردنییتعدیسهمدارجدثیبح
ریاستعمـومیدرراتیتغنیکها

 مرکزی یفکریهاتیکمالوثبت
.دیثبتارد

شرکت)اکتشاف،اســــتخراجو
:(انصاروایمعادنهرریپروسسسا

دو2444444)ییابتـداهیسرما
،1041تأسیسسالی(افغانمی(یون
)اکتشاف،استخراجویاص(تیفعال

شرکترئیسمعادن(ریپروسسسا
هکشورعبرادتیبهرامزیمحترمپرو

یدارارانیا بـهفیصـد64سهم
ینیشمسالدیمحترممهدتیمعاون

ـارهکشـوعبت سـهمیدارارانی
تیصـالحفیصد04 امضـا دار

ــیس ــرکتدرورئ ــاونش مع
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

ــت ــریثب ــایفک ــته مالکی
 دیارد

ــرکت ــتخراجش ــاف،اس اکتش
دنریوپروسسسا :مـنیایمعادن

ابتـداییهیکابل،سرمایاص(مرکز

1444444 ،یافغـانیکمی(یون
حقوق،1041تأسیسسال یشکل
اکتشـاف،تیفعالتد،یلم عمـده

وپروسسسا معـادن،ریاستخراج
ینیشمسالـدیمحترممهدسیرئ
اعبت کشور ـپروتیمعاونرانیه زی

ـبرادتیبهرام ـاهکشـورع رانی
ومعاونسیرئامضا دارتیصالح

ریاستعمـومیثبـتشرکتدر
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 دیارد
مرکـز:ستینورایتجارتشرکت

سـرمایاص( ابتـداییهیکابـل،
1444444 ،یافغـانیکمی(یون

حقـوق1041تأسیسسال یشکل
سیرئ،یعمدهتجارتتیفعالتد،یلم

فرزنـدصـفرجـان،نیمحمدام
نبتیمعاون یقدرتاهللفرزندغالم
ومعاونسیرئامضا دارتیصالح

ریاستعمـومیثبـتشرکتدر
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 دیارد
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:اریحقبینق یشفیتجارتشرکت
ابتـداییهیکابل،سرمایاص(مرکز

1444444 ،یافغـانیکمی(یون
حقـوق1041تأسیسسال یشکل
سیرئ،یعمدهتجارتتیفعالتد،یلم
ش یشف فرزند معاونریاهلل تیخان
ــنق ــبی ــدش ــانریاهللفرزن خ

ومعاونسیرئامضا دارتیصالح
ریاستعمـومیثبـتشرکتدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 دیارد

اـلیمحترمزاهداهللفرزندحاج
نهـاداسم یمتشبثانفراد:محمد

تجارت تیتابع(یناصرلطفاهللی)
هیسـرماکابـلیافغانمرکزاص(

پنجصــدهزار544444ابتــدایی
شکل1041تأسیسسالیافغان ،
ـفعالیانفرادیحقوق عمـدهتی
خودشامضا دارتیصالحیتجارت

درریاستعمومیثبـتمرکـزی
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

اردید 

ـمحترم ش ینواریمحباهللولـد
التـرای)تجـارتیمتشبثانفراد

یافغانمرکزاصـ(تیتابع:کابل(
سرما 544444ییابتـداهیکابل

تأسـیسسـالیپنجصدهزارافغان
1041 حقوق، وصادراتیشکل

دارتیوارداتاقالممجازصـالح
درامضا  ریاستعمـومیخودش

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
.دیثبتارد

عمرانصد محمد فرزندیقیمحترم
 :یمتشبثانفرادیقیصددریغالمح

(ریعمرانپـامی)تجارتنهاداسم
کابـلیافغانمرکزاصـ(تیتابع

ــرما ــداییهیسـ 544444ابتـ
ــدهزار ــانپنجص ــالیافغ س

1041تأسیس شـکل یحقـوق،
تجـارتتیفعالیانفراد یعمـده
تیصالح امضا دار درخـودش

ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

اردید 
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یکیوخدماتلوژستیتجارتشرکت
ابتـداییهیسرما:رضوانیمصطف

ی(افغـانیکمی(یون1444444)
 شـکلیقمر1021تأسیسسال
خـدماتویتـدتجارتیلمیحقوق
شاهرئیسیکیلوژست احمد خواجه

اهللبیولدخواجهعثمانومعاوننق
درریاستشرکتاتیولدمحمدح

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
فکریثبتاردید 

محمدعنکینیک( ـلطمیسراپا فی
یک1444444)ابتداییهیسرما

افغانمی(یون 1041تأسیسسالی(
حقوقشمسی تیفعالتدیلمیشکل

اجمـلرئـیسصحتاقالممجاز
معـاونرزادیش و بازمحمـد ولد
کهلیوکدیولدسیهاشمریدنصیس
باشـدیمرزادیاجملشرئیسلیوک

یوکالتمحمدعثمانکماـلزو
درریاسـتوسـفیولدمحمـد

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
فکریثبتاردید 

مالداریخدماتزراعتشرکت یو
سرمایمرکزاص(:فالنیآر هیکابل،

می(یـون1444444ابتدایی یک
شـکل1041تأسیس،سالیافغان
عمدهخدماتتیفعالتد،یلمیحقوق
نعمتاهللسیرئ،یومالداریزراعت

اماناهللتیفرزندصبغتاهلل،معاون
دارتیفرزندصـبغتاهللصـالح

ومعاونشـرکتدرسیرئامضا 
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

 دیثبتاردمالکیتهایفکری
فرزنـدیمحترمعبدالمنانبهـادر
بهـادر زمـان متشـبثیمحمد

خـدمات)نهـاداسـم :یانفراد
( یبهـادراسریاحمدیکیلوژست
کابـلیافغانمرکزاصـ(تیتابع

544444ابتـــداییهیســـرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

یانفـرادیحقـوق،شکل1041
لوژسـتتیفعال خدمات یکیعمده

تیصالح امضا دار درخـودش
ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
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ومالکیــتهــایفکــریثبــت
اردید 

اهللعصــمتنهــاداتیخصوصــ
متشبثیسعادتیفرزندزمریسعادت
مصنوعاتدیتولنهاداسم:یانفراد
ـتابعیعصمتسعادتیکیپالست تی
اص(افغان، هیکابل،سـرمایمرکز

ــدایی ــدهزار544444ابت پنجص
شـکل،1041تأسیسسالیافغان
عمدهتیفعال،یانفرادیوقــحق
ــتول ــتدی ــنوعاتپالس ،یکیمص

تیصالح درخـودامضا دار ش
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

.دیثبتاردهایفکریمالکیت
افقجنـوبزواامیادیتولشرکت

مرکزاص( سـرمایشرق: هیکابل،
می(یـون1444444ابتدایی یک
،شـکل1041تأسیسسالیافغان
ـعمدهتولتیفعالتد،یلمیحقوق دی

فرزندیمصطفسیر،رئیوقزواامیا
فرزندیالیتورتیمعاون،ریمحمدمن
ع( امضـا دارتیصالحیبومان

درریاسـتومعاونشرکتسیرئ
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

فکریثبتاردید 
بـاختردیشرکت)تول کابل پاپوش
ــوپ(ز ــرما:(یپ ــداهیس ییابت

می(یون1444444) افغانیک ی(
یاص(تی،فعال1041تأسیسسال
شـرکتمحتـرمرئیس(یدی)تول
عبدالوحبینج ولد ـاهلل یدارادی

 معاونفیصد74سهم محترمتیبه
یدارانیولدبرهانالدنیالداثیغ

 دارتیصـالحفیصـد14سهم
رومعاونشـرکتدرئیسامضا 

یثبـتمرکـزیعمـوماستیر
 دیاردومالکیتهایفکریثبت

اهللمتشبثبیولدحبداهللیفرمحترم
ـفریفی)خدماتتننیانفراد داهللی

اصـ(تیتابع:(نیام مرکز یافغان
سرما 544444ییابتـداهیکابل

تأسـیسسـالیپنجصدهزارافغان
خـدماتیشکلحقـوق،1041

صـالحیفیتنن مجاز دارتیاقالم
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درامضا  ریاستعمـومیخودش
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

.دیثبتارد
فرزندنهاداتیخصوص شاه محمد

:یعبداالحمدمحمدمتشبثانفراد
یکیدلوژستیقانتاحمدنهاداسم

اص(تیخدمتونو،تابع یافغان،مرکز
544444ابتـداییهیسرماکابل،

تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار
،یانفـرادیشکلحقـوق1041

ــفعال ــتتی ــدهلوژس (،یکیعم
تیصالح درامضا دار خـودش

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 دیثبتاردمالکیتهایفکری

:شـاکراسریدیسیتجارتشرکت
اص( ییابتـداهیکابلسرمایمرکز

یافغـانونی(یمکی1444444
 حقوق1041تأسیسسال یشکل

لوژسـتتیفعالتدیلم یکیخدمات
اهللشاکرفرزندبیمحترمنجرئیس
سهمفیصد54یداراوسفیمحمد
شاکراسریمحترممحمدتیبهمعاون

ــدنج ــول ــاکردارابی یاهللش
امضا دارتیسهمصالحفیصد54

درریاسـتومعاونشرکترئیس
ثبتمرکزیومالکیتهایعمومی

فکریثبتاردید 
یشرکابیوتصوضهیاساسعربه

عنمتیکیولوژستیشرکتتجارت
لمځ نمبـر:تدیدران جواز دارنده

اســتیرنیــایعنــوان15101
 فعالحخواهان سـکتور ـ ف تی

استواسمشرکتدهیاردیتجارت
عنمـتیکیولوژسـتیازتجارت

لمځ شرکتخـدماتتدیدران به
زینتدیدرانلمځعنمتیکیلوژست

درراتیتغنیصورتارفتهاست ا
ثبـتمرکـزیریاست عمـومی

.دیاردومالکیتهایفکریثبت
شرکت:یشرکابیبهاساستصو 

مکتوب قرار (17012نمبـرو
ـمالاستیر7/0/1044مخر  هی
متوسطدهند ـشـرکتتولاان دی

ساحلدارندهنیرامیکیپاپوشپالست
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ــر ــوازنمب و D-84396 ج
تشخیصیه 1441211144نمبر
ـدهیاردلیذراتیخواهانتغ :دان

فلیسن ولد ـضیاغا رئ سیمحمد
واســتعفا اســتیشــرکتازر

خوصدیف54موعمج راشیسهم
محتــرمعبــدالربولــدیبــاال

رسان بفروش الحق کـهدهیشمس
بح شرکتدیجدسیرئثینامبرده

ا دیاردنییتع ـتغنیکه درراتی
ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیتهایفکریثبتاردید 

ــه ــوبب ــاسمکت ــراس نمب
ــخر 11110/114 مــــ

ــد26/14/1044 یادارتیریم
دافغانسـتانیواداریمالاستیر

شرکتانصرافازتغ اترییبرشنا
شدهاندسیرئرییوخواهانتغیقب(

احمددا محترم نورزوکه ولدیود
بدونسهمشرکتسیعبدالقادررئ

شـرکتسـبکدوشواستیازر
خندولـدآیسیمحترممالمحمدع

ـجدرئیسثیبهحیبسماهللثان دی
کهگرددیمنییبدونسهمشرکتتع

راتییتغ ریاستعمـومیفوق در
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

ثبتاردید 
ب یودرخواسـتبیتصـواساسه

الـوزیتجارتشرکت :یپسـران
خواهان11711دارندهجوازنمبر

کهمحتـرم:شدهاندلیذراتییتغ
ولـداسـداهللیالوزوبیمحمدا

اسـتیشـرکتازرسیرئیالوز
سـهمفیصد54واستعفا شرکت

بهمحترمننرمحمدولدراشیخو
شـرکتدیجدسیاعنمرئیحاج

م داردیواا ار همهنان اسمرییتغ 
ــارت ــرکتتج ــرکتازش یش

شرکتدیبهاسمجدیپسرانالوز
ننــرکامــلصــورتیتجــارت

تغ استکه درفـوقراتییارفته
ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

اردید 
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شرکت:یشرکابیاساستصوبه
حـانیرینـوریشرکتتجـارت

54562دارندهجوازنمبر:همدرد
1446266501نمبرتشخیصیهو

:انـددهیاردلیذراتیخواهانتغ
یاسمشرکتازشرکتتجارتریتغ
بـهشـرکتهمدردحانیرینور

ری(فیویتجارت درسشرکتآفارما
چهاراه بابـایاز محبساحمدشاه

تاورسرکدیبهحم12هیحنانهیم
شه شاه نمـودهریتغهیناحدیاول

درریاسـتراتیتغنیکهااست،
ثبتمرکزیومالکیتهایعمومی

فکریثبتاردید 
شرکتویشرکابیبهاساستصو
مکتوب مـخر 2010نمبرقرار

دهندههیمالاستیر24/2/1041
مرکـز متوسـط شـرکت:اان

انجنیساختمان دیذاهدسـعیریو
جـواز و54612نمبـردارنده

تشخیصیه 1446286168نمبر
انـد:دهیاردلیذراتیخواهانتغ

ولدالمحمـدمعـاونمحباهلل
معاون از ـشرکت واسـتعفا تی

خوصدیف04وعمجم راشیسهم
برحاـلسیمحترمعابداهللرئیباال

نامبردهدهیشرکتبفروشرسان که
درسیرئثیسهمبحصدیف144با

یشـکلحقـوقماند،یشرکتباق
ریتغیشرکتازشراکتبهانفراد

ـتغنینمودهاست کها درترای
ثبـتمرکـزیریاست عمـومی

ومالکیتهایفکریثبتاردید 
نهادیودرخواستبیتصوساسهاب

:مهاـلسـتاریتیسیخدماتا
تحـت74082دارندهجوازنمبر

عبدالحمبیعبدالحباستیر دیولد
که:شدهاستلیذراتییخواهانتغ

عبدالحب عبدالحمبیمحترم دیولد
سهمفیصد144نهادازجم(هسیرئ
محتـرمنراآفیصد54شیخو بـه

بیولدعبدالحبیوسفزیمیمحمدفه
 داردیواا ارمدیمعاونجدیوسفزی
حقوقریتغ انفرادیشکل از ینهاد
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تشبثازهیبهشراکتهمهنانسرما
ــ)) ــدهزار544444مب( (پنجص

)یافغان مب() کی(1444444به
استکهافتهیشیافزایافغانونی(یم
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

.دیثبتاردمالکیتهایفکری
شـرکابیوتصوضهیاساسعربه

غاتیشرکتخدماتاعالناتوتب(
دارنــدهجـوازنمبــر:آوزامـن
اســتیرنیــایعنــوان71010
تغ شیآدرسشرکتخوریخواهان

ازشهرنوقصربختاورمنزلششم
یکارتـهسـخیریبهسرکانجن

نمودهاست ریسومتغهیمربوطناح
عمومیثبتریاستدرراتیتغنیا

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیارد

بـهاســاسدرخواسـتمحتــرم
خانیسینفرزندمالعاالرحمال

انفراد نمبـر:یتاجر جواز دارنده
(685)نمبـرومکتوب72258

هیمالاستیر10/1/1041مخر 

لغـو کوچکخواهان اان دهنده
نیاست کهادهیاردشیجوازخو
ریاستعمومیثبتمرکزینهاددر

لغـوثبـتومالکیتهایفکری
.دیارد
محتـرمبیوتصوضهیاساسعربه

ینهادساختمانسینرئافضلالرحم
دارندهجواز:اتیبژنیبیومهندس

 70171نمبر نو تشخیصـیهمبر
ــوان1412618552 ــایعن نی

یخواهانلغوجوازتجـارتاستیر
اند جوازم کوردردهیاردشیخو

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
.دیلغوثبتاردمالکیتهایفکری

مکتوبشمارهبیاساستصوبه و
ــخر 2076 20/2/1041مـ

دهنـداانکوچـکهیمالاستیر
:(یتاجرانفرادونینگیتشبث)ماچ

( نمبـر جـواز (71561دارنده
کـه:شدهاندلیذراتیخواهانتغ

نگیولدماچونینگیمحترم)ماچ
تشــبثازسی(رئــوســنی
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بـاشی(سهمخوفیصد144جم(ه)
ـ(سـهمبحفیصـد51حفظ)  ثی
ــ ــدیمسیرئ ــدهیوباقمان  مان

 رابـهمحتـرم (سـهمفیصد01)
(Liu Guangsheng دارنـده

 (EJ 2206234) پاسپورتنمبر
گـرددیمنییتعدیمعاونجدثیبح

ـهمهنانتغ ازیشـکلحقـوقری
ـبهشراکتنیانفراد صـورتزی

تشبثت اسم استو ـارفته تح
شرکتتجارتاعنو رضوانماین)
اسـت دهیاردنیی(تعونینگیچ
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

ــایفکــری ــته ــتمالکی ثب
.دیارد

اهللفرزنـدنهاداتیخصوص احمد
:یمتشبثانفراد:محمدراهللیخ

نردبـانیمکتبخصوصنهاداسم
افغان،تیتابعمعرفت یاص(مرکز

ــرما ــداییهیکابل،ســ ابتــ
سالیافغانپنجصدهزار544444
ــوق1041تأســیس یشــکلحق

عمــدهتیــفعال،یانفــراد
ــالح ــا دارتی)معارف(،ص امض

در ثبـتخودش ریاستعمـومی
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 دیارد
ـیمرتضنهاداتیخصوص یاخالق

محمد اصغر محمد متشبث:فرزند
ینهادخدماتآبرساناسم:یانفراد

یافغان،مرکزاص(تیبهنام،تابعایآس
544444ابتـداییهیکابل،سرما

ــدهزار ــانپنجص ــالیافغ س
ــوق1041تأســیس یشــکلحق

)خـدماتتیفعال،یانفراد عمده
ــالحیآبرسان ــا دارتی(،ص امض

در ثبـتخودش ریاستعمـومی
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 دیارد
ریاستخراجوپروسسسـاشرکت

ــا ــگت ــادنژان ــداهلل:یمع عب
سالتیوالیاندهیمرکزنما کابل
ییابتـداهیسـرما1041تأسیس

یافغـانونی(یمکی1444444
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تفعالی٬تدیشرکتلمیشکلحقوق
پروسسسـا و استخراج ریعمده

تبعـه Li Gang محتـرم٬معادن
ـ  ومحتـرمرئـیسنیکشورچ

Inamullah Khan Mahsud 
کشورپاکستانمعاوناشخا عهتب

ورئـیسامضا تیصالحیدارا
ریاسـتمعاونشرکتبودهودر

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیثبتاردیفکرتیومالکفکری

فـــروغیتجـــارتشـــرکت
هیکابل،سـرمایمرکزاص(:یقیصد

می(یـون1444444ابتدایی یک
شـکل1041تأسیسسال،یافغان
،یعمدهتجارتتیفعالتد،یلمیحقوق

معـادنریاستخراجوپروسسسـا
حـاجدیعبدالحمسیرئ  یفرزنـد
فرزندیعبدالبارتیاهلل،معاونضیف

امضا دارتیاهللصالحضیفیحاج
درسیرئ شرکت ریاسـتومعاون

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 دیثبتاردفکری

لوژستیشرکت)تجارت یکیخدمات
ییابتـداهیسرما:(البیسمانیس(
می(یون1444444) افغانیک ی(

یاص(تی،فعال1041تأسیسسال
شرکترئیس (یکیولوژستی)تجارت

محترمخواجـهمحمـدمعـروف
سـهمیولدخواجهمحمدانوردارا

ـبـهمعاونفیصد54 محتـرمتی
دارا ولدعبـدالرازق یعبدالمالک

 دارتیصـالحفیصـد54سهم
ومعاونشـرکتدررئیسامضا 

یثبـتمرکـزیعمـوماستیر
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

.دیارد
افغانکابلیخدماتزراعتشرکت

ــنیگیفوم ــرما:ش ــداییهیس ابت
ی(افغـانیکمی(یون1444444)

 حقوق1041تأسیسسال یشکل
مجـازتیفعالتدیلم اقالم صحت

ولـدیمحمدراسخغفـوررئیس
یوبیمحمدآصفومعاوناماناهللا

درریاستعمومیولدمحمدصادق
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فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
ثبتاردید 
ادرهیســیتجــارتشــرکت

هیکابل،سرمایمرکزاص(:لنگکاوی
می(یـون1444444ابتدایی یک
شـکل1041تأسیس،سالیافغان
یعمدهتجارتتیفعالتد،یلمیحقوق

عبدالحسبینجسیرئ فرزند نیاهلل
محمددیفرزندسیع(دیستیمعاون
ومعاونسیرئامضا دارتیصالح

ریاستعمـومیثبـتشرکتدر
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 دیارد
یصافبیعبدالحسنهاداتیخصوص

متشـبث محمـد خان آدم فرزند
خــدماتنهــاداســم:یانفــراد
ــت ــانیکیلوژس ــورعثم منص

اصـ(تی،تابعیصاف یافغان،مرکز
هیسرماکابل، 544444ابتدایی

ــدهزار ــانپنجص ــالیافغ س
ــوق1041تأســیس یشــکلحق
عمــدهتیــفعال،یانفــراد

امضـا دارتی(،صالحیکی)لوژست
ریاستعمـومیثبـتخودشدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 دیارد

مشرکت مرمر سنگ ـ)پروسس ای
ــور( ــرما:سمس ــداهیس ییابت

افغانیکمی(یون1444444) ی(
یاص(تی،فعال1041تأسیسسال

رئـیس)پروسسسـنگمرمـر(
شرکتمحترممحمدظـاهرولـد

بـهفیصد54سهمیردارایدمیس
محترمنورشادولدمحمـدتیمعاون

فیصــد54ســهمیعــارفدارا
ومعاونرئیسامضا دارتیصالح

ـاستیرشرکتدر ثبـتیومعم
ومالکیتهایفکریثبتیمرکز

اردید 
ـیتجارتشرکت :رهادیزامـوجس

سرمایمرکزاص( ابتـداییهیکابل،
ــون1444444 ــکمی(یـ یـ

شـکل1041تأسیس،سالیافغان
،یعمدهتجارتتیفعالتد،یلمیحقوق
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عوض،معاونسیرئ فرزند تیحسن
ینــادرع(ــفرزنــددیــعبدالمج
ومعاونسیرئامضا دارتیصالح

ریاستعمـومیثبـتشرکتدر
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 دیارد
ــ ــاداتیخصوص ــناهللنه رحم

ـمیفرزندرحیزیموس یالموس
افغان،تیتابع:یمتشبثانفرادیز

ابتـداییهیکابل،سرمایاص(مرکز
سالیافغانپنجصدهزار544444
ــوق1041تأســیس یشــکلحق

تجـارتتیفعال،یانفراد ،یعمده
تیصالح درخـودامضا دار ش

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
.دیثبتاردمالکیتهایفکری

شاهمانیس(محترم جوهر ولد شاه
ی)خدماتمشورت:یمتشبثانفراد

افغانمرکزتیتابع،(جهیاویتجارت
ییابتــداهیکابــلســرمایاصــ(

سالیافغانپنجصدهزار544444
یشــکلحقــوق1041تأســیس

اقالممجازیتجارتیخدماتمشورت
تیصالح درامضا دار خـودش

عمومیثبـتمرکـزیوریاست
.دیثبتاردمالکیتهایفکری

کاشــفیتجــارتشــرکت
سـرمایمرکزاص(:م(کزاد هیکابل،
می(یـون1444444ابتدایی یک
شـکل1041تأسیس،سالیافغان
،یعمدهتجارتتیفعالتد،یلمیحقوق

ذبسیرئ اهللحیسوسنبنتخواجه
میخوردبنتعبدالع(یبیبتیمعاون
ومعاونسیرئامضا دارتیصالح

ریاستعمـومیثبـتشرکتدر
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 دیارد
یکیمصنوعاتپالستیدیتولشرکت

سـرما عـاطف ابتـداییهیراشد
ی(افغـانیکمی(یون1444444)

 حقوق1041تأسیسسال یشکل
مجـازیدیتولتیفعالتدیلم اقالم

اهللاتیولدحیغفوربیشکرئیس
ولـدیومعاونعصمتاهللغفور
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درریاستعمومیثبـتاهللاتیح
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

اردید 
شـرکتیشرکابیبهاساستصو

افغانفارماهولدنگدارندهجـواز
 مکتوبشـماره17810نمبر و

ــخر 12264 21/1/1044م
اانکوچـکهیمالاستیر دهنده

یمحترمالحاجزمـراستیتحتر
معاونیعاطف برتیو ـمحترم یالی

(جـوازشـهیخواهانلغو)ترکپ
اندکـهدردهیاردشیخویتجارت

ـازثبتوجوعمومی استیر یده
 .دیلغوثبتارد

شـرکتیشرکابیاساستصوبه
دارندهیهاشموبیادیسیساختمان

ومکتوب D-38859 جوازنمبر
ــماره ــخر 2565شــ مــ

ــتیر22/2/1041 ــمالاس هی
اسمریاانمتوسطخواهانتغدهنده

ـیشرکتازساختمان ـادیس وبی
یبــهشــرکتمهندســیهاشــم

ـتغیهاشموبیادیسیساختمان ری
ا است که ـتغنینموده درراتی

ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیتهایفکریثبتاردید 

شرکتوییشرکابیاساستصوبه
مکتوب مـخر 2500نمبرقرار

ــتیر21/2/1041 ــمالاس هی
دهندهاانمتوسطشرکتخدمات

ـیعمرانرحیمع(وماتیتکنالوژ یم
جـواز و21171نمبـردارنده

تشخیصیه 1411448441نمبر
:انـددهیاردلیذراتیخواهانتغ

معاونشرکتلیولدعبدالوکنیرام
معاون مجمواستعفا تیاز 54عو

خوصدیف باالشیسهم محترمیرا
ــدالوک ــیرحلیعب ــیم سیرئ

شرکتبفروشرسان کهدهیبرحال
 با بحصدیف144نامبرده ثیسهم

شرکتباقسیرئ شـکلماند،یدر
شـرکتازشـراکتبـهیحقوق
ـنمودهاست کهاریتغیانفراد نی

ریاستعمومیثبـتترایتغ در
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ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
اردید 

دیودرخواستعبیبهاساستصو 
15018دارندهجوازنمبر:محمد

 شـماره مکتوب مـخر 217و
به7/2/1041 نهاد اسم خواهان

تجارت تولینام ـو مصـنوعاتدی
دراننمودهځمحمددیعیکیپالست

فعال خواهانیتجارتتیوبرعالوه
ـتولتیفعالادیازد مصـنوعاتدی

زنهاداهیوسرمادهیاردیکیپالست
یارافغـانزپنجصده(544444)
یافغانونی(یمکی(1444444)به

ـاست کهتغدهیارد ـاراتی نی
عمـومیثبـتریاستشرکتدر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیارد
شـرکتیشرکابیاساستصوبه

دارندهجواز:نیاوکراریپامیتجارت
 تغ54867نمبر لیذراتیخواهان
ـاند:محتـرمامدهیارد ولـددی

استیشرکتازرسیعبدالرزاقرئ

راشیسهمخوفیصد54واستعفا 
ولدیفیاحمدشرریمحترمنصیباال

ـجدسیرئیکوهستانیغالمع( دی
 همهنـانداردیشرکتواا ارم

عبداالحـدترممح ولد عبدالرزاق
واستعفا تیمعاونشرکتازمعاون

خوفیصد54 محتـرمشیسهم را
ـع(ایآرونیمحمدهما ولـدزادهی
ـمعاونجدیغالمع( شـرکتدی
ـتغنی کهاداردیواا ارم درراتی

ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

اردید 
شرکت:یشرکابیاساستصوبه

نو به:تدیقطغنلمیشرکتدالور
 نمبر مکتوب مخر 2548اساس

نمبـر25/2/1041 جواز دارنده
نمبـــرتشخیصـــیهو14771

ر1407416417 اسـتیتحت
ـمحترمدالورومعاون محتـرمتی

خواهانلغـو)تـرکنیحسامالد
دهیاردشیخوی(جوازتجارتشهیپ
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ثبـتوعمومیاستیاندکهدرر
.دیلغوثبتاردیجوازده

شرکتویشرکابیاساستصوبه
مـخر (212ننربـهشـماره)

دهندههیمالاستیر11/2/1041
استخراجوپروسسمعادنبزرگ

دارندهنمبـرجـواز:منصورریعم
نمبــرتشخیصــیهو72411

راتیخواهانتغ1412458161
خواهانسکتور:استدهیاردلیذ

ازاستخراجوپروسسمعدنتیفعال
پروسسسنگمرم وخـدماتربه

صورتزیعمبرمنصورنیکیلوژست
سرما همهنان و شـرکتهیارفته

یپنجصدهزارافعان(544444)از
یافغانونی(یمکی(1444444)به

درراتیتغنیاستکهاافتهیشیافزا
ثبـتمرکـزیریاست عمـومی

.دیاردومالکیتهایفکریثبت
ـبیوتصوضهیاساسعربه سیرئ

یوخدماتتکنـالوژینهادتجارت
دارندهجواز:یوسفیصفایمع(ومات

اسـتیرنیایعنوان70217نمبر
فعال سـکتور ح ف ـخواهان تی

دهیاردیمع(وماتیخدماتتکنالوژ
ویاستواسمتشبثازتجـارت

تکنالوژ صـفایمع(وماتیخدمات
ـنیوسفیصفایبهتجارتیوسفی زی
درراتیتغنیارفتهاست اورتص

ثبـتمرکـزیریاست عمـومی
.دیاردومالکیتهایفکریثبت

یاحمداضیاسفنجفدیتولشرکت
مرکزاص( سـرمایکابل: هیکابل،

و1544444ابتدایی می(یون یک
ــدهزار ــالیافغانپنجصـ ،سـ

تیفعالتد،یلمی،شکلحقوق1041
بسـماهللسیاسفنج،رئدیعمدهتول
ش فرزندتیمعاوننیریفرزند طاهر

صالحخا محمد امضـا دارتیتر
درریاسـتومعاونشرکتسیرئ

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
فکریثبتاردید 

مرکـز ج(یل: شرکتتجارتیآدم
ییابتــداهیکابــلســرمایاصــ(



 جريده يرسم
 

16
 

 

 

 

 

 

(1011)نمبرسېپرلهپ 22/11/1001  

یافغـانونی(یمکی1444444
 حقوق1041تأسیسسال یشکل

محترمرئیسیتجارتتیفعالتدیلم
یآدمخانفرزندصاحبخاندارا

معاونفیصد54 به محترمتیسهم
ـخ(یولدنورحاجلیج( یدارالی
صـالحفیصد54 دارتیسـهم

درتومعاونشـرکرئیسامضا 
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

  دیثبتاردمالکیتهایفکری
فرهنگیتجارتشرکت ـاعتبار :زی
یک1444444)ابتداییهیسرما

افغانمی(یون 1041تأسیسسالی(
شرکتتیفعالتدیلمیشکلحقوق

فرهنگیتجارت عاشقرئیسزیاعتبار
اهللولدمحمدمالومعـاوننثـار

دراحمدولدمحمدنوروزشـرکت
ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

اردید 
یمیرسولخانحکنهاداتیخصوص

:یمتشبثانفراد:خانمیفرزندحک

وخدماتیشرکتصرافنهاداسم
حکیپول خان ـتابعیمیرسول تی

اص(افغان، هیکابل،سـرمایمرکز
سالیافغانپنجصدهزار544444
ــوق1041تأســیس یشــکلحق

ویعمدهصـرافتیفعال،یانفراد
پول تی،صالحیخدمات امضا دار
ریاستعمـومیثبـتخودشدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 دیارد

اساستصـو یودرخواسـتبیبه
ـیشرکتترانز یوبـارچـاالنیت

دارنـده:تدیجبلثورلمیالم((نیب
ــر ــوازنمب ــان746ج خواه

ــتغ ــذراتیی ــدلی ــدهان :ش
کهمحترمحضرتالولدمحمـد

 معاونشرکتاز ـمعاونحسن تی
سـهمفیصد54واستعفا شرکت

عبـدالودودشیخو محتـرم به را
محمـدیمحمد عبدالصبور یولد
 داردیشرکتواا ارمدیجدونمعا

درریاستعمومیفوقراتییکهتغ



 جريده يرسم
 

17
 

 

 

 

 

 

(1011)نمبرسېپرلهپ 22/11/1001  

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 ثبتاردید 

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
ـتیوبستهبنددیشرکتتول زابی

 برادرانشمالدارندهجوازنمبـر
D-48570 اسـتیرنیایعنوان

کـه:لشدهاندیذراتیخواهانتغ
محمدریاحمدفرزندفقضیمحترمف

واستعفا تیمعاونتشبثازمعاون
حفظ شیسـهمخـوفیصد11با

جدثیبح همهناننیتعدیسهمدار
محترمرحمتاهللفرزندعبداهللجان

 حفظ با اسبق فیصـد11سهمدار
بح جدثیسهم ـمعاون ـدی نیتع

اگرددیم راتیتغنی  ریاسـتدر
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

.دیاردفکریثبت
 یودرخواسـتبیتصـواساسبه

جهان عمر :تـدیلمیشرکتخالد
خواهان22811دارندهجوازنمبر

ازساحهشیادرسشرکتخورییتغ
سـاحهدیکارتهپروانبهادرسجد

 پروان هیادویتجارتتیمارکهوتل
نبیحاج دومیفیحنیمحمد منزل
11هیناح در که اند  ریاستشده

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیبهثبترسفکری

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
مشورت خدمات ـمالیشرکت یاتی

و نمبـر:کیب(دز جـواز دارنده
نمبـــرتشخیصـــیهو51150

تغ1447721412 راتیخواهان
اسـتکـهمحتـرمدهیاردلیذ
رضواناهللشازادهمعاونشرکتاز

اسـتعفا تیمعاون صـدیف54و
اسداهللروشانفرزنددلبربهسهم

ــر ــ کرهنمبـ ــدهتـ دارنـ
واا ار67410-4844-1111

دیجدسیرئثینمودهکهنامبردهبح
محتـرم گرددیمنیتع همهنـان
معاونشرکتازریالرحمنزبایض

ـازمعاونتیمعاون واسـتعفا تی
محترمشیسهمخوفیصد54 به را

ـاحمدشاهبخت یفرزنـدحـاجاری
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دارندهتـ کرهنمبـرقیغالمصد
واا ار51102-4144-1118

ـحنمودهکهنامبردهب معـاونثی
راتیتغنی کهاگرددیمنیتعدیجد
عمومیثبـتمرکـزیریاستدر

.دیاردومالکیتهایفکریثبت
خواسـتبه محتـرمیاسـاسدر
سدمنفرشاهیس دظاهرشـاهیفرزند
نمبـرنهادوقرارمکتـوبسیرئ

ــخر 171124 0/2/1041م
متوسـطهیمالاستیر اان دهنده

ــرمس ــاهیمحت ــددمنفرش فرزن
تحتیمتشبثانفراددظاهرشاهیس

ییمـوادغـ ایعنوانبستهبنـد
دارندهجـوازیشاهقادردمنفریس

 61618نمبر ـتشخیصیهو رنمب
تغ1411207211 راتیخواهان

ــرم:اســتدهیــاردلیــذ محت
شـاهدظاهریفرزندسدمنفرشاهیس
فیصـد144نهادازمجموعسیرئ

رابهمحترمآنفیصد24شیسهمخو
اکبرشاهفرزندظاهرشاهبفروشدیس

بحدهیرسان نامبرده معـاونثیکه
وهمهنان استدهیاردنییتعدیجد

پنجصد(544444از)نهادهیسرما
افغان کی(1444444)بهیهراز

شکلافتهیشیافزایافغانونی(یم و
انفرادیحقوق از بهشراکتینهاد

درراتیتغنینمودهاست کهاریتغ
ثبـتمرکـزیریاست عمـومی

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
.دیارد

ریاستخراجوپروسسسـاشرکت
هیسـرما:مری(اافغانالندځمعادن
ـ(یمکی1444444)ییابتدا ونی
مرکزاص(یافغان سـالکابـلی(

حقوق1044تأسیس دیلمتیشکل
سـایاص(تیفعال ری)اسـتخراج

ـشرکتحرئیس،(معادن اهللاتی
سهمیخاندارانیمومفرزندالندځ

نمحترمرحمتیبهمعاونفیصد54
ـفرزندرسولمالکتیڼمالکت یڼ

دارتیصالحفیصد54سهمیدارا
درومعاونشـرکترئیسامضا 
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ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیتهایفکریثبتاردید 

شرکتویشرکابیاساستصوبه
مکتوب مخر 2516شمارهقرار

ــتیر20/2/1041 ــمالاس هی
دهندهاانمتوسطشرکتخدمات

دارنـده:لیمومندرستمخیفیتنن
71005نمبرجواز تشخیصـیهو
 خواهـان1410516105نمبر

اند:مختارولددهیاردلیذراتیتغ
محمـدمعـاونشـرکتازریش

ــمعاون ــتعفا تی ــوعومجاس م
یرابـاالشیسهمخـوصدیف54

نج ـبیمحترم برحاـلسیاهللرئ
نامبردهدهیشرکتبفروشرسان که

درسیرئثیسهمبحصدیف144با
یشـکلحقـوقماند،یشرکتباق

ریتغیشرکتازشراکتبهانفراد
ـتغنینمودهاست کها درترای

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
ــت ــریثب ــایفک ــته مالکی

اردید 

عدالتدیامیحقوقیمشورتشرکت
اص( ییابتـداهیکابلسرمایمرکز

یافغـانونی(یمکی1444444
 حقوق1041تأسیسسال یشکل

رئیسیحقوقیمشورتتیفعالتدیلم
رجـبزادهنیمحترمسراجالـد

فیصد54یفرزندمحمدرجبدارا
معاون به عبدالم(کتیسهم محترم

دارا رجب محمد فیصد54یولد
صالح تیسهم ورئیسامضا دار

ریاستعمـومیمعاونشرکتدر
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 دیثبتارد
ــالوژشــرکت ویخــدماتتکن

ـآریکیلوژست مرکـز:فـالحنی
سـال،کابـلتیوالیاندهینما

ییابتـداهیسـرما،1041تأسیس
ششصدونی(یمدو2614444 و

یشـکلحقـوق،یافغانودههزار
 یعمدهتجارتتفعالی تدیشرکتلم
ــرم ــلمحت ــدیجما ــدنال فرزن
شرکتومحترمرئیسنیغوثالد
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نعمتاهللفرزندصبغتاهللمعـاون
ــخا دارا ــهاش ــرکتک یش

معـاونرئیسامضا تیصالح و
ریاستعمـومیشرکتبودهودر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
.دیثبتارد
گ(ـزیافغانباخترایتجارتشرکت
یک1444444)ابتداییهیسرما

افغـانمی(یون ی( تأسـیسسـال
تـدیلمیشکلحقوقیقمر1021

گ(ـزیافغانباخترایتجارتتیفعال
اهللولدمالنصـراهللو یشفرئیس
معـاوناهللولدمالنصراهللفیشر

درریاستعمـومیثبـتشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

اردید 
یکیاولوژستیبرکتساختمانمیرح

ــرکت ابتــداییهیســرما:ش
ی(افغـانیکمی(یون1444444)

 حقوق1041تأسیسسال یشکل
یاولوژستکیساختمانتیفعالتدیلم

 مجاز ولـدلیعبدالج(رئیساقالم

محمدعـارفومعـاونمحمـد
بهـارځیاځلیاسماع خان درولد

ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیتهایفکریثبتاردید 

احمـدفـرزادهـادناتیخصوص
:یمتشبثانفرادنیفرزنداحمدفرد

فرزادیکیخدماتلوژستنهاداسم
اصـ(تیتابع،دیهوا یافغان،مرکز

پنجصدهزار544444هیکابل،سرما
یافغان شـکل1044تأسیسسال
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی

ــورت ــدماتمش ــوقیخ یحق
تیصالح درخـودامضا دار ش

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 دیثبتاردمالکیتهایفکری

ــیترانزشــرکت یوبارچــاالنیت
کابل،یمرکزاص(:ناماناعبدالرحم

یـک1444444ابتداییهیسرما
 شـکل1041سالیافغانمی(یون

یتیعمدهترانزتیفعالتد،یلمیحقوق
بارچاالن فرزنـدسی،رئیو شهزاد

سـرورفرزنـدتیخان،معاونیغن
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سیرئامضا دارتیصالحیعبدالغن
شرکت ریاستعمومیومعاون در

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
ثبتاردید 

حف خواجه صـدظیمحترم یقیاهلل
 ،یمتشبثانفراد:فرزندخواجهال

اسم تولنهـاد ـ) مصـنوعاتدی
( یقیخواجهحنن(هصدیکیپالست
اص(،افغانتیتابع کابـلیمرکز

544444ابتـــداییهیســـرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

1041 یانفـرادیحقـوقشکل
تولتیفعال دارتیصالحیدیعمده

درریاستعمـومیخودشامضا 
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

ثبتاردید 
ماتیخصوص ـرینهاد شـاهیول
متشبثیفرزندپروانهناصریناصر
یمرکزاص(افغان،تی،تابعیانفراد

544444ابتـداییهیکابل،سرما
ــدهزار ــانپنجص ــالیافغ س

یشــکلحقــوق،1041تأســیس

عمــدهتیــفعال،یانفــراد
شخودامضا دارتی،صالحیتجارت
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

.دیثبتاردمالکیتهایفکری
یقیصدیمجتبدیسیتجارتشرکت

کابلتیوالیاندهی:مرکزنمایرنان
 ییابتداهیسرما1041تأسیسسال

یافغـانونی(یمکی1444444
حقوق تفعالیتدیشرکتلمیشکل
تجارت ـدسیمحترم یعمده یمجتب

ـکشوراتبعهیرنانیقیصد ورانی
ـمحترمناصرحب اهللخاکسـاربی

فرزندشاهمحمدمعاونشرکتکه
دارا امضـا تیصالحیاشخا 

ومعاونشرکتبـودهودررئیس
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

.دیثبتاردمالکیتهایفکری
یصافلیعبدالوکنهاداتیخصوص

یمتشبثانفرادیفرزندنورالصاف
یکیمصنوعاتپالستدیتولنهاداسم

عبـدالوک تی،تابعیصـافلیاحمد
اص( هیسـرماکابل،یافغان،مرکز
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یافغانپنجصدهزار544444ابتدایی
یشکلحقـوق1041تأسیسسال
ـعمده)تولتیفعال،یانفراد (،یدی
تیصالح درامضا دار خـودش

وثبـتمرکـزیریاستعمومی
 دیثبتاردمالکیتهایفکری

فرزنـدیزیعزنیالدفیمحترمس
 یمتشبثانفرادنیشمسالدیحاج
تولاسم ( ـنهـاد مصـنوعاتدی
( کارواننیالدفیسیکیپالست
کابـلیافغانمرکزاصـ(تیتابع

544444ابتـــداییهیســـرما
یافغانپنجصدهزار تأسـیسسـال

یانفـرادیحقـوقشکل1041
تولتیفعال دارتیصالحیدیعمده

ریاستعمـومیخودشدرامضا 
ومالکیتهایفکریثبتمرکزی

 دیثبتارد
(یراحمـدزیعالمگی)تجارتشرکت
یک1444444)ییابتداهیسرما

،1041تأسیسسالی(افغانمی(یون
مجازاقالی)تجارتیاص(تیفعال (م

ولـدزاهللیشرکتمحترمعزرئیس
فیصـد54سهمیطالمحمددارا

ولدنیمحترممحمدحستیبهمعاون
54سـهمیطالمحمددارایحاج
ورئیسامضا دارتیصالحفیصد

یعمـوماستیرمعاونشرکتدر
مرکز فکرییثبت های ومالکیت

 دیاردثبت
واستخراجپروسسیتجارتشرکت

تریسا مرکـزنگییشنیمعادن :
تأسیسکابلسالتیوالیاندینما

ییابتــــداهیســــرما1041
وونیــ(یمزدهیســ11544444

یشکلحقـوقیپنجصدهزارافغان
تجارتتفعالیتدیشرکتلم یعمده
استخراج معـادنریپروسسساو

 Zhang Mingkuan محترم
ــبت ــورچــع ــیسنیهکش رئ

ــرکتو ــرمشـــ محتـــ
 Qin Chunleiنیهکشورچعبت

یمعاونشرکتکهاشـخا دارا
معـاونرئیسامضا تیصالح و
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ریاستعمـومیشرکتبودهودر
ومالکیتهایفکریثبتمرکزی

.دیثبتارد
فرزندیمرتضدیسنهاداتیخصوص

یسرورمحمـدمتشـبثانفـراد
ـتابع،یانفـرادتاجرنهاداسم تی

اص(افغان، هیسـرماکابل،یمرکز
ــدایی ــدهزار544444ابت پنجص

یافغان شـکل1041تأسیسسال
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی
ــا دارتی(،صــالحی)تجارت امض

ریاستعمـومیثبـتخودشدر
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 دیارد
یشرکابیوتصوضهیبهاساسعر

 نهاداکسسآرتدارندهجوازنمبر
D-79391 اسـتیرنیایعنوان

کـه:شدهاندلیذراتیخواهانتغ
ن محمدفرزنددادمحمدازیمحترم

واسـتعفا استیتشبثازرسیرئ
رابهمحترمشیسهمخوفیصد144

یفرزنداسداهللننریاهللننرحیذب

ــر ــ کرهنمبـ ــدهتـ دارنـ
واا ار07008-4144-1044

دیجدسیرئثینمودهکهنامبردهبح
ریاستدرراتیتغنی اگرددیمنیتع

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیاردفکریثبت

مالداریشرکت)خدماتزراعت یو
ییابتداهیشمال(سرمایبایزعتیطب
می(یون(1444444) یافغانیک

یاص(تی،فعال1041تأسیسسال
مالداری)زراعت شرکترئیس(یو

زادهولـدینبمیمحترممحمدرح
ام یدارانیمحمد فیصد54سهم
معاون محترمحشمتاهللولدتیبه

فیصـد54سهمیمحمدشاهدارا
ومعاونرئیسامضا رداتیصالح

ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر
ثبتومالکیتهایفکرییمرکز
 دیارد
شرکتویشرکابیاساستصوبه

مکتوب شماره (2117)نمبرقرار
هیمالاستیر11/2/1041مخر 
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اانمتوسطشرکتخـدماتدهند
دارنـدهیزدیشهیعبدالغنیفیتنن

ـیوتشخ71115نمبرجواز هیص
 خواهـان1410120240نمبر

اسمریاست تغدهیاردلیذراتیتغ
تنن شرکتخدمات از یفیشرکت

ـبهاسمجدیزدیشهیعبدالغن دی
تنن خدمات پاکیفیشرکت م(ت

ـاراتینمودهاست کهتغریتغ نی
عمـومیثبـتریاستشرکتدر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیارد

محمـدضیبنتفایمحترمهنورض
:نهـاداسم یمتشبثانفرادیصاف
ـتابع(بانواتلیتجارت) افغـانتی

اص( ابتـداییهیکابلسرمایمرکز
سالیافغانپنجصدهزار544444

1041تأسیس یحقـوقشـکل
تجـارتتیفعالیانفراد یعمـده
تیصالح امضا دار درخـودش

ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیتهایفکریثبتاردید 

لوژستشرکت ـمنیکی)خدمات ری
ییابتـــداهیســـرما:(میمقـــ

یافغـانیکمی(یون(1444444)
یاص(تی،فعال1041تأسیسسال
شرکتمحتـرمرئیس(یکی)لوژست

من رسولدارارولدیمحمد یمحمد
 معاونفیصد54سهم محترمتیبه

عبـدالرزاقمیعبدالمق خواجه ولد
دارتیصالحفیصد54سهمیدارا

ومعاونشـرکتدررئیسامضا 
یثبـتمرکـزیعمـوماستیر

 دیاردومالکیتهایفکریثبت
آصـفنهاداتیخصوص محمـد
یستانکز محمـد وسـفیفرزند
انفرادیستانکز اسـم:یمتشبث

محمـدیکینهاد:خدماتلوژسـت
سبحان افغان،مرکزتیتابع،آصف

ابتـداییهیسـرماکابـل،یاص(
سالیافغانپنجصدهزار544444
یشــکلحقــوق1041تأســیس

عمـدهخـدماتتیفعال،یانفراد
تیصالح،یکیلوژست امضـا دار
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درخود ثبـتش ریاستعمـومی
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

.دیارد
ـیخدماتمشورتشرکت ی(یتحص

هیکابـلسـرمایآذر:مرکزاص(
ـ(یمکی1444444ییابتدا ونی
شـکل1041تأسیسسالیافغان
ـفعالتـدیلمیحقوق خـدماتتی
محتـرمرئـیسی(یتحصیمشورت

قیصف عبـدالمتیومیاهلل نیفرزند
سـهمبـهفیصد25یدارایومیق

بنـتصلیف(وفریمحترمنتیمعاون
سهمفیصد54یداراصلیفرینص

یمحترمعبدالمط(بولیبهسهمدار
دارتیزادهولدعبدالباللصـالح

درومعاونشـرکترئیسامضا 
ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیتهایفکریثبتاردید 

دهنیمــوادشــودیــتولشــرکت
ی:مرکزاص(یلرحمنرحماناضیف

سرما 1444444ییابتداهیکابل
تأسـیسسـالیافغانونی(یمکی

تیفعالتدیلمیشکلحقوق1041
ـرئیسیدیتول فه محمد میمحترم

یالرحمنرحمانضیفرزندفیرحمان
معاونفیصد54یدارا به تیسهم

ولــدیضــیمحتــرمعــزتاهللف
سهمفیصد54یادارمیعبدالحک
ورئــیسامضــا دارتیصــالح

 در شرکت ریاستعمومیمعاون
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 دیثبتارد
یاصــغریتجــارتشــرکت

ــا ــ(:ییرض ــل،یمرکزاص کاب
یـک1444444ابتداییهیسرما

 1041تأسیس،سالیافغانمی(یون
حقـوق ـفعالتـد،یلمیشکل تی
رضایع(دیسسیرئ،یعمدهتجارت

ـمعاوننیفرزندآقاشر جمعـهتی
ــدمحمد ــنصــالحفرزن تیحس

شـرکتسیرئامضا دار ومعاون
ثبتریاستدر مرکـزیوعمومی

ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 دیارد
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پالستدیتولشرکت یکیمصنوعات
مرکزاص( سبز: ده کابـل،یآبدره

سـه1444444ابتداییهیسرما
،1041تأسیسسالمی(یونافغانی

عمـدهتیفعالتد،یلمیشکلحقوق
ـ،یکیمصنوعاتپالستدیتول سیرئ
تیمعاون،محمدفرزندخانآغااری
تیغاصالحآمحمدفزندخانرزایم

ومعاونشرکتدرسیرئامضا دار
وثبـتمرکـزیریاستعمومی

ــایفکــری ــته ــتمالکی ثب
  دیارد

غالممحمدفرزندنهاداتیخصوص
:یمحمـدمتشـبثانفـرادیع(

مصــنوعاتدیــنهــاد:تولاســم
تیشــتاز،تابعینــاورپیکیپالســت

هیکابل،سـرمایافغان،مرکزاصـ(
پنجصــدهزار544444ابتــدایی

یافغان شـکل1041تأسیسسال
دیعمدهتولتیفعال،یانفرادیحقوق

پالست دارتی،صالحیکیمصنوعات
شامضا  ریاستعمومیخود در

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
ثبتاردید 

یحقـوقیخدماتمشورتشرکت
ب اص(کرانیاقبال مرکز کابـلی:
ـ1444444ییابتداهیسرما کی

یافغانونی(یم 1041تأسیسسال
خدماتتیفعالتدیلمیشکلحقوق

الحقرئیسیمشورت اعجاز محترم
عبدالکرکرانیب کـرانیبمیفرزند

معاونفیصد54یدارا به تیسهم
عبدالکر ولـدکـرانیبمیمحترم

ـ محم یدارایاسـحاقزدغالم
امضا دارتیسهمصالحفیصد54

درریاسـتومعاونشرکترئیس
ثبتمرکزیومالکیتهایعمومی

فکریثبتاردید 
:ذاکـرم(نـگیتجـارتشرکت
یک1444444)ییابتداهیسرما

افغانمی(یون 1041تأسیسسالی(
صادراتتیفعالتدیلمیشکلحقوق

ذاکرولدرئیسوارداتاقالممجاز
ولد نوابخانومعاوناحمدشاه
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 در عبدالسالم ثبتریاستعمومی
ثبتهایفکریومالکیتمرکزی

.دیارد
تهیساختمانشرکت ـو مـوادهی
غیساختمان ـاقبال هیسـرما:یاثی
می(یون1444444)ابتدایی (یک
یافغان یقمـر1021تأسیسسال

تیــفعالتــدیلمیشــکلحقــوق
تهیساختمان سـاختمانهیو یمواد
غ اقباـلرئیسیاثیاقبال محمـد

ببـرکمیولداقبالرح معـاون و
نیولدمحمدالد ریاستشرکت در

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
فکریثبتاردید 

ینیجمعهخانحسنهاداتیخصوص
:یمتشبثانفرادیفرزندمحمدع(

اص(افغان،تیتابع کابـل،یمرکز
544444ابتـــداییهیســـرما

تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار
،یانفـرادیحقـوق شکل 1041

دارتیصالح،یعمدهتجارتتیفعال
خودامضا  ریاستعمـومیدرش

ومالکیتهایفکریمرکزی ثبت
.دیثبتارد
:مرکزفیحنلیخ(یتجارتشرکت

ییابتـداهیسـرما،کابـلیاص(
یافغـانونی(یمکی1444444

 حقوق1041تأسیسسال یشکل
محترمرئیسیتجارتتیفعالتدیلم
حناالرحملیخ( محمدفین فرزند
بـهفیصد54یدارافیحن سهم

ـمحترمحبتیمعاون ـبی ناالرحم
یدارافیولدنورمحمدحنفیحن
صـالحفیصد54 اردتیسـهم

ومعاونشـرکتدررئیسامضا 
وثبـتمرکـزیریاستعمومی

 دیثبتاردمالکیتهایفکری
یوخـدماتپـولیصرافشرکت

مرکزیمحمدیدمه کابل،یاص(:
یـک1444444ییبتدااهیسرما

،1041تأسیسسال،یافغانمی(یون
عمـدهتیفعالتد،یلمیشکلحقوق

محتـرم،یوخدماتپـولیصراف
ـ یعصمتاهللفرزنـدمحمـدع(
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ذسیرئثیمنح محترم ـو اهللحیب
عصمتاهللمنح معـاونثیفرزند

ومعاونسیرئامضا دارتیصالح
درریاستعمـومیثبـترکتش

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
اردید 

یوخدماتپـولیصرافاسمنهاد
اتالن افغان،مرکزتیتابع:ننگرهار

ابتـداییهیسـرماکابـل،یاص(
سالیافغانپنجصدهزار544444
ــیس ــوق1041تأس ــکلحق یش

ویعمدهصـرافتیفعال،یانفراد
پول تی،صالحیخدمات امضا دار
ریاستعمـومیثبـتخودشدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 دیارد

یوخدماتپـولیصرافاسمنهاد
شب افغـان،مرکزتیتابع:ریمحمد

ــ( ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت
سالیافغانپنجصدهزار544444
ــوق1041تأســیس یشــکلحق

ویعمدهصـرافتیفعال،یانفراد

پول تی،صالحیخدمات امضا دار
ریاستعمـومیثبـتشدرخود

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 دیارد
شرکت:یشرکابیاساستصوبه

فرزندمحمدطاهریدریحایاحمدض
مکتـوبنمبـر:یمتشبثانفراد

ــخر 2646 20/2/1041مـ
متوسـطدهنـدهیمالریاست اان

وD-31855 دارندهجوازنمبـر
تشخیصیه 7445461416نمبر
:انـددهیاردلیذراتیخواهانتغ

ـقر0درسشرکتازمحـلآ هی
پتیمارکیصاریق کابلشتهک(وله

شهریانصاریبهسرکاولچهاراه
و نمودهاستریچهارمتغهینوناح

همهنانعـالوهنمـودنسـکتور
برعالوهسـکتوریساختمانتیفعال
استاسمدهیاردیکیلوژستتیفعال

یکیتشــبثازخــدماتلوژســت
ویکیبهخدماتلوژستیدریحایض

ـنیدریحایضیساختمان ـتغزی ری
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است ا نموده ـکه ـتغنی درراتی
ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیتهایفکریثبتاردید 

ب یودرخواسـتبیتصـواساسه
مشورت خدمات کرفـتیشرکت

18240دارندهجوازنمبر:لوردز
تغ اندلیذراتییخواهان که:شده
اهللولدالخانمعاوندیمحترمفر

ــرکتازمعاون ــش ــرکتتی ش
استعفا  خوفیصد14و راشیسهم

ولـد پشتون اهلل احسان محترم به
سبرحاـلشـرکتیاهللرئبینج

یشکلحقـوقری تغداردیواا ارم
انفـراد شراکتبه ،یشرکتاز

فعالادیاز دریکیلوژستتیسکتور
همهنـانیخدماتمشورتیه(وپ

کرفتیاسمنهادازخدماتمشورت
ویلوردزبهنهادخدماتمشـورت

صـورتیکیلوژست لوردز کرفت
 در استکه ریاستعمومیارفته

ومالکیتهایفکریثبتمرکزی
 دیثبتارد

شـرکتیشرکابیاساستصوبه
وپروسسسنگمرمرمحمددیتول
دارندهجواز:اریصادقیموسقیرف

 مکتوبشـماره72010نمبر و
استیر7/2/1041مخر 2114

ریاانمتوسطخواهانتغدهندهیمال
تول شرکتاز پرودیاسم ـو سس

ـ محمـدیسنگمرمرمحمدموس
بهشرکتپروسسسنگمرمرقیرف

ـتغاریصادقیسموقیمحمدرف ری
استوفعال شـرکتازتینموده

است کـهدهیح فاردیدیتول
ریاسـتشـرکتدرنیاراتیتغ

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیاردفکریثبت

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
ویمـوادسـاختماندیشرکتتول

ـ محمـدریپروسسسنگمرمرش
نمبـر:یسمندر جـواز دارنـده

اســتیرنیــایعنــوان72711
فعال سـکتور ح ف ـخواهان تی

استودهیپروسسسنگمرمرارد
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مـواددیاسمتشبثازشرکتتول
وپروسسسنگمرمـریساختمان

دیولبهشرکتتیمحمدسمندرریش
یمحمدسمندرریشیموادساختمان

راتیتغنیاست اصورتارفتهزین
عمومیثبـتمرکـزیریاستدر

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
.دیارد

ب یودرخواسـتبیتصـواساسه
ــاختمان ــرکتس ــدماتویش خ

دارنده:یعقوبیاهللبینجیکیلوژست
 فحخواهان75400جوازنمبر
یکیخدماتلوژسـتتیسکتورفعال

اند شیخو اسمشرکتازشده و
وخــدماتیشــرکتســاختمان

بهاسمیعقوبیاهللبینجیکیلوژست
یعقوبیاهللبینجیشرکتساختمان

درهنمودرییتغ که ریاسـتاست 
ومالکیتهایثبتمرکزیعمومی
 دیثبتاردفکری

ـنیمحترمعبـدالباق فرزنـدیازی
ــراد ــبثانف ــدالرازقمتش :یعب

معـادنریاستخراجوپروسسسا)
،افغـانتیتابع،(یازینیعبدالباق

ییابتـداهیسرما،کابلیمرکزاص(
(یافغـانپنجصدهزار544444)

 یاص(تیفعال1044تأسیسسال
معادن(ری)استخراجوپروسسسا

تیصالح درامضا دار خـودش
استیر یمرکـزثبـتعمـومی

ثبــتومالکیــتهــایفکــری
 دیارد

امانشرکت مرکـزتدیلمیناصر :
سـرمایاص( ابتـداییهیکابـل،

1444444 ،یافغـانیکمی(یون
حقوق،1172تأسیسسال یشکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ـوصادراتاقـالممجـاز، سیرئ
،خانفرزندامانخاندیحمیمولو
ناصرخانفرزندامانخانتیمعاون
ومعاونسیرئامضا دارتیصالح

درریاستعمـومیثبـتشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

اردید 
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شرکتویشرکابیاساستصوبه
مخر (2714)شمارهمکتوبقرار
ــتیر11/2/1041 ــمالاس هی
عمـردهند امـان کوچـک اان

نمبــرجــوازدارنــده:یاحمــد
نمبـــرتشخیصـــیهو84172

تغ1410118022 راتیخواهان
ح فاست دهیاردلیذ خواهان

یاماناهللعمراحمدیتجارتیعنوان
زاهللیعزیواسمنهادانفراددهیارد
صورتزینیالنیولدغالمجیاحمد

شرکتنیاراتیارفتهاستکهتغ
عمومیثبـتمرکـزیریاستدر

.دیاردومالکیتهایفکریثبت
ربان غالم فرزنـدیصمدیمحترم

 :یمتشبثانفرادیکالنصمددیس
ـ:)تولنهـاداسم مصـنوعاتدی
(یشمالصمدوسفییکیپالست
اص(،افغانتیتابع کابـلیمرکز

544444ابتـــداییهیســـرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

1041 یانفـرادیحقـوقشکل

تولتیفعال دارتیصالحیدیعمده
درریاستعمـومیخودشامضا 

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
ثبتاردید 

یکیمصنوعاتپالستدی)تولشرکت
ییابتـداهیسرما:(یزیعززالیعز
یافغانیکمی(یون(1444444)

یاص(تی،فعال1041تأسیسسال
شـرکتمحتـرمرئیس(یدی)تول
سـهمیداراداهللیولدعبزالیعز
ـبـهمعاونفیصد54 محتـرمتی

سـهمیداراداهللیجانالولدعب
امضـا دارتیصـالحفیصد54

اسـتیرومعاونشرکتدررئیس
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم

 دیاردفکریثبت
پامـایریوانجنیشرکت)ساختمان

ـ ییابتــداهیســرما:(نیونیـ
ی(افغـانیکمی(یون1444444)

یاص(تی،فعال1041تأسیسسال
شرکتمحتـرمرئیس(ی)ساختمان

سـهمیاسداهللولدعبدالجباردارا
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ـبـهمعاونفیصد54 محتـرمتی
سـهمیولدقرباندارایعبدالهاد

تیصـالحفیصد54 امضـا دار
اسـتیرومعاونشرکتدررئیس
ومالکیتهاییثبتمرکزیومعم

.دیاردفکریثبت
ـنهاداتیخصوص اهللیمحمـدنب

 محمد محمدمتشبثعقوبیفرزند
خـدمات)نهـاداسـم:یانفراد
ـالویاداپتیریانجن ـ،تابع(تی تی

اص(افغان، هیکابل،سـرمایمرکز
پنجصــدهزار544444ابتــدایی

شـکل1041تأسیسسالیافغان
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی

انجن دارتیصـالح(یری)خدمات
ریاستعمـومیخودشدرامضا 

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 دیثبتارد
رازقشـاهجـانیتجارتشرکت

هیکابـل،سـرمای:مرکزاص(یزو
می(یـون1444444ییابتدا یک
،شکل1041تأسیسسال،یافغان

عمدهوارداتتیفعالتد،یلمیحقوق
رازقسیوصادراتاقالممجـاز،رئ

زو جان سخیشاه جـانیفرزند
مبارکشاهجـانتیمعاونمنگل،

ـامضـا دارتیصالحیزو سیرئ
شرکت ریاستعمومیومعاون در

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
ثبتاردید 

استخراجوپروسسمعادنشرکت
کابل،ی:مرکزاص(یاخال سمندر

یـک1444444ابتداییهیسرما
 تأسـیسسـال،یافغـانمی(یون
تیفعالتد،یلمی،شکلحقوق1041

ــس ــتخراجوپروس ــدهاس عم
نعمــتاهللفرزنــدسیمعــادن،رئ

ـتی،معاوننیروزالد محمـدریش
دسـتگ غالم تیصـالحریفرزند

درومعاونشرکتسیرئامضا دار
ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیتهایفکریثبتاردید 

خوستیکیخدماتلوژستشرکت
سرمایمرکزاص(:ننگرهار هیکابل،
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می(یـون1444444ییابتدا یک
1041تأسیسسال،یافغان شکل،
ـفعالتـد،یلمیحقوق عمـدهتی
رئیکیلوژست فرزندومیعبدالقسی،

فرزندمانیس(تیمعاون،میمحمدنع
ـامضا دارتیا(دارصالح سیرئ

ریاستعمـومیومعاونشرکتدر
ومالکیتهایفکریثبتمرکزی

 دیثبتارد
نهاداتیخصوص یعقوبیشمساهلل

:یفرزندعبدالقدوسمتشبثانفراد
نهاد:استخراجوپروسسمواداسم

لیخمیابراهفیشردیعبیساختمان
اص(تیتابع کابـل،یافغان،مرکز

ــرما ــداییهیسـ 544444ابتـ
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

حقـوق1041 ،یانفـرادیشکل
اسـتخراجمـوادتیفعال عمـده

امضــا دارتی،صــالحیساختمان
ثبـتریاستعمـومیشدرخود

ثبتومالکیتهایفکریمرکزی
.دیارد

فرزنـدرشـاهیشنهاداتیخصوص
محمـدمتشـبثمیمحمدابـراه

تنننهاداسم:یانفراد یفیخدمات
افغان،مرکزتیانصاف،تابعرشاهیش

ابتـداییهیسـرماکابـل،یاص(
سالیافغانپنجصدهزار544444
ــیس ــوق1041تأس ــکلحق یش

ـیعمده)تننتیفعال،یانفراد (،یف
خــودشامضــا دارتیصــالح

وثبتمرکـزیریاستعمومیدر
 دیثبتاردمالکیتهایفکری

یجنتالم(کزنهاداتیخصوص
فرزندمحمدالمحمـدمتشـبث

مصنوعاتدیتولنهاداسم:یانفراد
تی،تابعیجنتالم(کزیکیپالست

هیکابل،سـرمایافغان،مرکزاصـ(
یافغانپنجصدهزار544444ابتدایی
یشکلحقـوق1041تأسیسسال
ـعمده)تولتیفعال،یانفراد (،یدی
تیصالح درامضا دار خـودش

ثبـتمرکـزیریاستعمـومی
 دیثبتاردمالکیتهایفکریو
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یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
افغانلم :تـدیشرکتشهابزاده

یعنوان22842دارندهجوازنمبر
تغاستیرنیا ـذراتیخواهان لی

کهمحترمهخوشچهـره:شدهاند
تشـبثاز معاون بنتاالبشاه

استعفا تیمعاون سهمفیصد54و
بهمحترمحمشیخو ـرا رضـادی

شهابزادهفرزندمقبولشاهشهاب
ــدهزادهد ــ کرهنمبــرارن ت

واا ار88614-4540-1044
ـنامبردهبحنمودهکه معـاونثی

درراتیتغنی اگرددیمنییتعدیجد
ثبـتمرکـزیریاست عمـومی

.دیاردومالکیتهایفکریثبت
خواسترئبه نهـادسیاساسدر

عبدالقد:یانفراد فرزنـدریمحترم
حضرت نمبـر،غالم جواز دارنده

نمبــرتشخیصــیهو26418
ــوان1442244068 ــایعن نی

یخواهانلغوجوازتجـارتاستیر
ـاردشیخو جـوازدهی اسـت 

ثبـتریاستعمومیموصوفدر
مالکیتهایفکریمرکزی لغوو

 .دیثبتارد
شرکتویشرکابیاساستصوبه

مکتوب مخر 2810شمارهقرار
ــتیر11/2/1041 ــهاس مالی
کوچکدهند تجارت،اان یشرکت

م جـوازیریطراب نمبردارنـده
نمبــرتشخیصــیهو11216

تغ1440185618 راتیخواهان
رینصریولدمدیاند:امدهیاردلیذ

معاون شرکتاز معاون ـاحمد تی
سهمصدیف54ومجموعاستعفا 

باالشیخو ـریمحترممیرا رینص
برحالشـرکتسیرئیریاحمدم

144کهنامبردهبادهیبفروشرسان
درشرکتسیرئثیسهمبحصدیف
شـرکتازیشکلحقوقماند،یباق

ـتغیشراکتبهانفراد نمـودهری
ریاسـتتدررایتغنیاست کها

ومالکیتهایثبتمرکزیعمومی
 دیثبتاردفکری
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یانفرادثمتشبیبهاساسدرخواست
فرزندعبدالرح رئـیسمیعبداالحد

مکتوب قرار و 2866نمبرنهاد:
هیمالاستیر21/2/1041مخر 
متوسطدهند عبداالحدمحترم:اان

عبدالرح عنـوانمیفرزند تحـت
افغانبرنددارندهیکیخدماتاراف
تشخیصـیهو02241نمبرجواز

 خواهـان1442161584نمبر
محترمهدیاردلیذراتیتغ است 

عبـدالرح فرزنـد ازمیعبداالحد
استیر مجمـوعواسـتعفا نهاد

یرابـاالشیسهمخوصدیف144
زنـدفرمـلرایزدیمحترماحمدول

کـهدهیبفروشرسـاننیالداثیغ
 با بحصدیف144نامبرده ثیسهم

ـجدسیرئ ـعتدرشـرکتدی نیی
راتیتغنیاکه.گرددیم ریاستدر

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیاردفکریثبت

(21251)نمبـرقرارمکتـوب
ــخر  اســتی(ر1/1/1041)م

هیادومیتننغ ایم(ارهادیویاجرائ
یشرکتتجارتیومحصوالتصح

دارندهنمبرجوازدیتسراجهرمزلم
محتـرماستیتحتر)71417)

ـومعاونصلیاحمدف محتـرمتی
ــد ــرعالوهمحم وارداتوعمرب

خواهانا مجاز جادیصادارتاقالم
ـهیادودیتور یوسـامانآالتطب
ریاستعمـومیاندکهدردهیارد

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 .دیثبتاردیفکرتیومالک

طالریاساسدرخواستمحترممبه
:یمحمدتـاجرانفـرادرزایولدم

 نمبـر جـواز و14605دارنده
ــوب) ــخر (2610مکتـ مـ

ــتیر27/2/1041 ــمالاس هی
اانکوچکخواهانلغوجوازدهند
ادهیاردشیخو که نهادنیاست 
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

.دیلغوثبتاردمالکیتهایفکری
نهادیودرخواستبیاساستصوهب

ـفمبلینیکیخدماتلوژست :رچوی
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تحـت84247دارندهجوازنمبر
شعاستیر ولـدانینوربیاحمد

تغ خواهان محمد ـذراتییال لی
بیکهمحترماحمدشـع:شدهاند

استینهادازرسیولدالمحمدرئ
 استعفا نهاد سـهمفیصد144و
ـشیخو احمـدریرابهمحترمنص
بـراتولدلیخمانیس( محمـد
ـجدئسیرلیخمانیس( نهـاددی

اسـمری همهنانتغداردیواا ارم
خدماتلوژست از مبـلینیکینهاد

ـبهاسـمجدوچریف خـدماتدی
اند یمحمدجیبهیکیلوژست شده
تغ ریاستعمـومیفوقرییکه در

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
ثبتاردید 

یحسنیعبدالهادنهاداتیخصوص
متشـبثیحسنریفرزندمحمدکب

یتجــارتنهــاداســم:یانفــراد
افغـان،تیتابع،یحسنیعبدالهاد

ــ( ــزاص ــرمایمرک هیکابل،س
ــون2844444 دومی(یــــ

ــ ــاندهزاروهشتص ــالیافغ س
ــوق1041تأســیس یشــکلحق
عمــدهتیــفعال،یانفــراد

شخودامضا دارتی،صالحیتجارت
وثبتمرکـزیریاستعمومیدر

.دیثبتاردمالکیتهایفکری
احمدافغـانریشنهاداتیخصوص

فرزندالمحمدافغـانمتشـبث
یسـاختماننهـاداسـم:یانفراد

ــم ــحالسیروی ــتابع،خوش تی
هیکابل،سـرمایافغان،مرکزاصـ(

می(یـون1444444ابتدایی یک
شـکل1041تأسیسسالیافغان
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی

تیصالح،یساختمان امضـا دار
ثبـتریاستعمـومیشدرخود

ثبتومالکیتهایفکریمرکزی
.دیارد

پالستدیتولشرکت یکیمصنوعات
کابلی:مرکزاص(یاحمدذکریبش

ـ1444444ییابتداهیسرما کی
یافغانونی(یم 1041تأسیسسال
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حقوق یدیتولتیفعالتدیلمیشکل
یمحترمعطـااهللمحمـودرئیس

ــاه ــدش ــودفرزن یدارایمحم
محتـرمتیسهمبهمعاونفیصد54
رولدمحمداسحاقذاحمدابوریطه
دارتیسهمصالحفیصد54یدارا

ومعاونشـرکتدررئیسامضا 
وثبـتمرکـزیریاستعمومی

 دیثبتاردمالکیتهایفکری
ریاستخراجوپروسسسـاشرکت

ــمعــادنرو ــداز:اسی چشــمان
سالتیوالیاندهیمرکزنما کابل
ییابتـداهیسـرما1041تأسیس

یافغـانونی(یمکی1444444
تفعالیتدیشرکتلمیشکلحقوق

پروسسسـا و استخراج ریعمده
 محشیناعبدالرحممحترم٬معادن

ــع ــلس ــدا ــدمحم یدیفرزن
شــرکتومحتــرمرئــیس

Zhengxiang yangــبت هع
چ شـرکتکـهنیکشور معاون

دارا امضـا تیصالحیاشخا 

ومعاونشرکتبـودهودررئیس
وثبـتمرکـزیریاستعمومی

.دیثبتاردمالکیتهایفکری
فرزندلیترهخ محترمالحسنوفا

: یمتشبثانفرادزیننگریحاج
ـی)خدماتتنننهاداسم اـلیف

افغـانتیتابع( لیترهخ حسنوفا
ابتـدایی هیکابلسرمایمرکزاص(
سالیافغانپنجصدهزار544444
یحقــوقشــکل1041تأســیس

ـفعالیانفراد ـیعمـدهتننتی یف
تیصالح امضا دار درخـودش

ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیتهایفکریثبتاردید 

التمـوردینودیوحیتجارتشرکت
1444444)ابتداییهیسرما:تدیلم

افغانیکمی(یون ی( تأسـیسسال
حقوق1041 تیفعالتدیلمیشکل
تـدیالتمـورلمدینودیوحیتجارت
اهللولدمحمـددیوحیحاجرئیس
نوافضل معاون محمددیو اهللولد

ریاستشرکتدرلیخافضلقربان
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عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
 دیثبتاردفکری
تننشرکت ـیخدمات اـلیرویف
1444444)ییابتداهیسرما:مبشر
افغانمی(یونیک ی( تأسـیسسال

تیفعالتدیلمیشکلحقوق1041
رئـیساقالممجازیفیخدماتتنن

احساناهللولدلعلجانومعـاون
درریاستنیولدشرفالدسیرویم

ــزی ــتمرکـ ــومیثبـ عمـ
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

اردید 
بـازفرزنـدریشنهاداتیخصوص

نهاداسم:یالمتشبثانفرادریش
یبازانصارریشیکیخدماتلوژست

اص(تیتابع کابـل،یافغان،مرکز
544444ابتـــداییهیســـرما

ســـالیافغانپنجصـــدهزار
ــوق1041تأســیس یشــکلحق

عمـدهخـدماتتیفعال،یانفراد
امضا دارتی،صالحیحقوقیمشورت
ریاستعمـومیثبـتشدرخود

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 دیارد

لوژستشرکت عابـدیکیخدمات
مرکزاص(ینور سـرمای: هیکابل،

می(یـون1444444ابتدایی یک
،شـکل1041تأسیس،سالیافغان
عمدهخدماتتیفعالتد،یلمیحقوق
نورسی،رئیکیلوژست فرزندیعابد

محمداس(متیسردارمحمد،معاون
صـالح محمـد سردار تیفرزند

درومعاونشرکتسیرئامضا دار
ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیتهایفکریثبتاردید 

یوخـدماتپـولیصرافشرکت
ــد ــاهیاحم ــ(:یش یمرکزاص
ــرماکابل، ــداهیســ  ییابتــ

،یافغـانکمی(یونی1444444
حقوق1041تأسیسسال ی،شکل
ـفعالتد،یلم صـرافتی یعمـده
محتـرممحمـد،یخدماتپـولو

ـاحمدمنحیاسحاقفرزندع( ثی
ج(رئیس محمدرضـالیو فرزند
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امضا  دارتیمعاونصالحثیمنح
  ریاست ومعاونشرکتدرسیرئ

مرکزیومالکیتهایعمومیثبت
.دیثبتاردفکری

زیفایوسرکسازیشرکتساختمان
ــر ــرما:(یفیش ــداهیس ییابت

ی(افغـانیکمی(یون1444444)
یاص(تی،فعال1041تأسیسسال

رئـیس(یوسرکسـازی)ساختمان
ـ ف اهللولـدضیشرکتمحتـرم

فیصـد54سهمیاهللدارابیحب 
معاون ولـدزیمحترمعبدالعزتیبه
فیصد54سهمیدارافیمحمدنن

عاونومرئیسامضا دارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر

ومالکیتهایفکریثبتیمرکز
.دیارد

ــرکت ــتش ــدماتلوژس یکیخ
ــورع( ــرما:یمنص ــداییهیس ابت

ی(افغـانیکمی(یون1444444)
 حقوق1041تأسیسسال یشکل

لوژسـتتیفعالتدیلم یکیخدمات

ولدیدیماجدحمرئیساقالممجاز
اهللومعاونمنصـورولـدتیعنا
درریاستعمومیثبـتاهللتیعنا

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
اردید 

شـرکتیشرکابیبهاساستصو
دارنده:تدیلمیغانیسدیتوحدیسد

ومکتـوب11627جوازنمبـر
 0/2/1041مخر 1187شماره

اسمشرکتازشرکتریخواهانتغ
بـهشـرکتیغانیسدیتوحدیسد

ریتغدیتوحدیسدیکیخدماتلوژست
فعال و تجارتتینموده یشرکتاز
خدماتلو نمـودهریتغیکیستژبه
شـرکتدرنیاراتیاست کهتغ

ثبـتمرکـزیریاست عمـومی
.دیاردومالکیتهایفکریثبت

شـرکتیشرکابیبهاساستصو
ـیوبارچاالنیتیترانز ـنیب یالم((

بهاساسمکتوبنمبر:هجرتمدثر
8/11/1110مخر 021112

ــر ــوازنمب ــدهج و1471دارن
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تشخیصیه 1444211125نمبر
ـمحتـرمرفاستیتحتر اهللو ی
خواهانلغـویمحترمغمتیمعاون

پ ترانزشهی)ترک جـواز ـی( ویت
مدثری(الم(نیبیبارچاالن هجرت

اسـتیاندکهدرردهیاردشیخو
.دیلغوثبتاردیثبتوجوازده

مالداریخدماتزراعتشرکت یو
ابتـداییهیسـرما:سالنگوبیآر
ی(افغـانیکمی(یون1444444)

 حقوق1041تأسیسسال یشکل
ـتیفعالتدیلم ویخـدماتزراعت

نینورالدرئیساقالممجازیمالدار
معاوننیولدعالوالدځیاځ لاو
عالوالدځیاځ نیولد ریاسـتدر

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
فکریثبتاردید 

یاحمدنیازالدینادنهاتیخصوص
:یمتشبثانفرادنیفرزنداحمدالد

اص(تیتابع کابـل،یافغان،مرکز
544444ابتـــداییهیســـرما

تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

،یانفـرادیشکلحقـوق1185
تجارتتیفعال دارتی،صالحیعمده

ریاستعمـومیشدرخودامضا 
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

.دیثبتارد
شرکتویشرکابیاساستصوبه

ــرارمک ــبق ــخر 2100اتی م
ــخر 1106و1/1/1041 مـ
استیردیعوااستیر0/1/1041
شـرکتدهندهیمال متوسط: اان

پایتیسیخدماتآ ـنقطـه انی
 جـواز دارنده و08114نمبـر

تشخیصیه 1445811221نمبر
انـد:دهیاردلیذراتیخواهانتغ
معاونمیولدمحمدکرمیمحمدس(

معاونتشرک ـاز واسـتعفا تی
خوصدیف54مجموع راشیسهم

برحاـلسیونرئڅمحترمپایباال
نامبردهدهیشرکتبفروشرسان که

درسیرئثیسهمبحصدیف144با
یشـکلحقـوقماند،یشرکتباق

انفـراد شراکتبـه یشرکتاز
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تغ خواهان نهـادریوهمهنان اسم
خدماتدهیارد از نهاد استاسم

یپانبهخدماتاهنقطیتیسیا
است کهرنمودهیغتهانیکیتیس
ثبتریاستعمومیتدررایتغنیا

ثبتومالکیتهایفکریمرکزی
 دیارد

هیتجارتشرکت :(ـتیآنسـت
یک1444444)ابتداییهیسرما

افغانمی(یون 1041تأسیسسالی(
حقوق اقـالمتیفعالتدیلمیشکل

 ولددیحمرئیسمجاز عبدالرحم ن
عبدالرحم نومعاونشمسالرحم ن

ش ریاستعمـومیراحمدیولد در
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

ثبتاردید 
مشورت ی(یتحصیشرکت)خدمات

ییابتـداهیسرما:(یس(طانیصاف
ی(افغـانیکمی(یون1444444)

یاص(تی،فعال1041تأسیسسال
محتـرمرئیس(ی)مشورت شرکت

عبـدالخ( ولد یدارالیعبداالحد

 معاونفیصد54سهم محترمتیبه
 یدارایمهـدمحمدبنتشگوفه
 دارتیصـالحفیصـد54سهم
ومعاونشـرکتدررئیسامضا 

مرکـزیعمـوماستیر یثبـت
.دیاردومالکیتهایفکریثبت

عابـدریعبدالبصنهاداتیخصوص
حب ـفرزند متشـبثبی رسـول

ییموادغ ادیتولنهاداسم:یانفراد
عابـدیالکـولریغیونوشابهها

اصـ(تیتابع،یکنر یافغان،مرکز
544444ابتـداییهیسرماکابل،

تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار
،یانفـرادیشکلحقـوق1041

ریغینوشابههادیعمدهتولتیفعال
شخودامضا دارتی،صالحیالکول
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

.دیثبتاردمالکیتهایفکری
شاهفرزنـدیول:نهاداتیخصوص

:یسردارمحمدمتشبثانفراد
لوژستاسم خدمات ینیامیکینهاد

اص(تیتابع،هوشمند یافغان،مرکز
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544444ابتـداییهیسرماکابل،
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

،یانفـرادیشکلحقـوق1041
خـدماتمشـورتتیفعال یعمده

شخودامضا دارتی،صالحیحقوق
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

 دیثبتاردمالکیتهایفکری
لعلبازیوبارچاالنیتیشرکتترانز

اص(یاحمدزوالیدوبند مرکز ی:
سرما 1444444ییابتداهیکابل

تأسـیسسـالیافغانونی(یمکی
تیفعالتدیلمیشکلحقوق1041
محتـرمرئیسیوبارچاالنیتیترانز

فرزنـدیلعلبازخـاناحمـدز
سـهمفیصد54یطاوسخاندارا

یدزاهللاحمحیمحترمزبتیبهمعاون
54یدارایولدتوابخاناحمدز

صالحفیصد تیسهم امضـا دار
ریاسـتومعاونشرکتدررئیس

عمــومیثبـــتمرکـــزیو
ــایفکــری ــته ــتمالکی ثب

 دیارد

فرزندلیمانهاداتیخصوص حسن
متشبثانفرادریش اسـم:یحسن

یوساختمانیکیخدماتلوژستنهاد
افغان،تیتابع،یحسنافغاندبلیما

اص( ابتـداییهیکابل،سرمایمرکز
سالیافغانپنجصدهزار544444
ــوق1041تأســیس یشــکلحق
عمــدهتیــفعال،یانفــراد

یوسـاختمانیکیخدماتلوژسـت
تیصالح درخـودامضا دار ش

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
.دیثبتاردمالکیتهایفکری

ـمجیتجـارتشرکت ـرفبی : ی
سرمایاص(مرکز ابتداییهیکابل،

1444444 ،یافغـانیکمی(یون
حقوق،1041تأسیسسال یشکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ـرفسیوصادراتاقالممجاز،رئ  ی
ـمعاوناهللفرزندحضـرتاهلل، تی

ـبیمج حضـرتع( فرزند یاهلل
ومعاونسیرئامضا دارتیصالح

درریاستعمـومیثبـتشرکت
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ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
اردید 

شرکت:یشرکابیبهاساستصو 
مکتـوب قرار (2761)نمبـرو

ورنپشرکت21/2/1041مخر 
506دارندهجوازنمبر:تدیچاولهلم

1444051417نمبرتشخیصیهو
 استدهیاردلیذراتیخواهانتغ

محترمراجندرسنگولدکرتارسنگ
معاون از شرکت استعفا تیمعاون

راشیسهمخوصدیف24وازجم(ه
سیباال مـرزامانی(محترم ولـد

ـکهنامبردهبحدهیبفروشرسان ثی
ـکهادیاردنییتعدیمعاونجد نی

درریاستعمـومیثبـتراتیتغ
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

اردید 
شـرکتیشرکابیبهاساستصو

نمبـر:سامانمهیب جـواز دارنده
248ومکتوبشـماره11114

هیمالاستیر11/2/1041مخر 
ردهند بزرگتحـت اسـتیاان

تیافشارومعاونمیمحترمعبدالرح
لغـو خواهان افشار سجاد محترم

شیخـوی(جوازتجارتشهی)ترکپ
عمـومیاستیاندکهدرردهیارد

.دیثبتاردغولیثبتوجوازده
بیاساسدرخواستبه ـمحترم ژنی

:وقرارمکتـوبنیبفرزندعبدالم
1/1/1041مـخر 1412نمبر

متشبثنیبفرزندعبدالمژنیمحترمب
خـدمات:یانفراد تحتعنـوان
دارنـدهتیتارافیسیکیلوژست

تشخیصـیهو05205جوازنمبر
 خواهـان1441206282نمبر

ــتغ ــذراتی ــاردلی ــددهی :ان
ب ـمحترم نیلمبفرزنـدعبـداژنی

واسـتعفا استینهادازرسیرئ
شیسهمخـوصدیف144مجموع

ــاال ــرمعبدالحمیراب ــمحت دی
دهیبفـروشرسـاننیبعبدالمولد

ــه ــامبردهبحک ــن ــثی سیرئ
نی کهادیاردنییشرکتتعدیجد
درریاستعمـومیثبـتراتیتغ
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ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
اردید 

شـرکتیشرکابیبهاساستصو
لوژست تـورجیکیخدمات :تکاپو

 نمبـر جـواز و67175دارنده
خیتــار1410مکتــوبشــماره

ااندهندهیمالاستیر1/1/1041
دهیاردلیذراتیمتوسطخواهانتغ

الـد:اند الهـام ولـدنیمحترم
الدارحم ـنین شـرکتازسیرئ

وازمجمــوعاســتعفا اســتیر
ارفیصـد1شیسهمخوصدیف25
ینسبحانامحترممحبالرحمیباال

کـهدهیبفروشرسـانیمعاونقب(
بح شرکتدیجدسیرئثینامبرده

رابهگریدفیصد8ودهیاردنییتع
ـایپودیس قب( یساداتسـهمدار

نییتعدیمعاونجدثیشرکتکهبح
مدهیارد فیصد8ورساندیبفروش
محمـدذاکـریماندهراباالیباق

سـهمداریاختر محمد اختر ولد
ـ کـهارساندیبفروشمبرحال نی

درریاستعمـومیثبـتراتیتغ
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

اردید 
نهادیودرخواستبیتصواساسهب

یکیوخـدماتلوژسـتیساختمان
نمبـر:دیتوحیرشتن جواز دارنده

شدهلیذراتییخواهانتغ72201
ـ:اند اهللولـدمیکهمحتـرمحک
ـیصف نهـادازجم(ـهسیاهللرئ

فیصـد24شیسهمخوفیصد144
نرابهمحترمنصرتاهللارصـالحآ

ـاهللمعاونجدیولدصف نهـاددی
ـوااـ ارم ـتغ داردی شــکلریی

ــهینهــادازانفــرادیحقــوق ب
ازد همهنان و هیسرماادیشراکت

544444شــرکتازمب(ــ)
افغـان هزار مب(ـ)یپنجصد بـه

یافغـانونی(یمکی1444444
فوقراتییاست کهتغافتهیشیافزا
وثبتمرکـزیریاستعمومیدر

ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب
.دیارد
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ـبیحبنهاداتیخصوص ناالرحم
ا(بداریحکمت ـحکمتنیفرزند اری

انفراد یتجارتنهاداسم:یمتشبث
افغـان،تیتابع،حکمتاریبیحب

اص( ابتـداییهیکابل،سرمایمرکز
سالیافغانپنجصدهزار544444
ــوق1044تأســیس یشــکلحق

تجـارتتیفعال،یانفراد ،یعمده
تیصالح درخـودامضا دار ش

وثبـتمرکـزیریاستعمومی
.دیثبتاردمالکیتهایفکری

ب اساسه شماره 21281مکتوب
دافغانســتان5/1/1041مــخر 
واودرم(وم(يادارهشرکتړدرخو
دارنده:تدیلمیشیقرمیفهیتجارت

تیخواهانفعال71071جوازنمبر
ساهیادودیتور طبریاو دریلوازم
وارداتاقـالمیپه(و صادراتو

ـنشیخویمجازدرجوازتجارت زی
اندکهدر ثبتعمومیریاستشده

ثبتومالکیتهایفکریمرکزی
 دیارد

مکتوب  (21286)نمبـرقرار
م(5/1/1041)مخر  اداره ی(
شـرکت،افغانسـتانهیادووغ ا

دارنده:دیلمتیمیاستارصمیتجارت
(تحـت71702نمبرجـواز)

ومعاوناستیر محتـرمتیمحترم
برعالوهوارداتوصادارتاقـالم

ا خواهان وهیادودیتورجادیمجاز
اندکهدردهیاردیسامانآالتطب
وثبـتمرکـزیریاستعمومی

ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 .دیارد

یانـوریکیخدماتلوژستشرکت
1444444)ابتداییهیسرما:انعام

افغانیکمی(یون ی( تأسـیسسال
تیفعالتدیلمیشکلحقوق1041

رئیساقالممجازیکیخدماتلوژست
ودیعبدالحم انور محمد ولد انعام
دراهللنیاهللانعامولداممیمعاونک(

ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

اردید 
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:شمالکاروانسبزیباربرشرکت
یک1444444)ابتداییهیسرما

افغانمی(یون 1041تأسیسسالی(
حقوق اقـالمتیفعالتدیلمیشکل

آغامحمداولـمولـدرئیسمجاز
جمعهخانومعـاونعصـمتاهلل

یسانهارک رحمـتاهلل درولـد
ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیتهایفکریثبتاردید 

:انعامیانوریفیخدماتتننشرکت
یک1444444)ابتداییهیسرما

افغانمی(یون 1021تأسیسسالی(
شرکتتیفعالتدیلمیشکلحقوق
رئـیسانعامیانوریفیخدماتتنن

ولدمحمدانورومعاوندیعبدالحم
اهللشـرکتدرنیاهللولداممیک(

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 دیثبتاردمالکیتهایفکری

معروفیالاکبرولدحاجمحترم
ـ)(تابعیمتشبثانفـرادلیخ تی

هیکابـلسـرمایافغانمرکزاص(
ــدا ــدهزار544444ییابت پنجص

شـکل1041تأسیسسالیافغان
تیاقالممجازصالحیتجارتیحقوق
 درامضا دار ریاسـتخـودش

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیثبتاردفکری

ـبیمحترمحس فرزنـدیاهللفرم(
 :یمتشبثانفرادیفرم(نیعبدالمت

یکی)خـدماتلوژسـت:نهاداسم
افغانمرکزتیتابع( یفرم(بیحس

ابتــداییهیکابــلســرمایاصــ(
سالیافغانپنجصدهزار544444
یحقــوقشــکل1041تأســیس

لوژسـتتیفعالیانفراد یکیعمده
تیصالح امضا دار درخـودش

ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیتهایفکریثبتاردید 

م(ـکیتجارتشرکت امان الهام
هیکابـل،سـرمایمرکزاص(:زاده

،سـالیافغان1444444ابتدایی
تد،یلمی،شکلحقوق1041تأسیس

تجـارتتیفعال ـ،یعمـده سیرئ
محمـد، بـاز عبدالم(کفرزنـد
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عبداهللفرزندعبـدالم(کتیمعاون
ومعاونسیرئامضا دارتیصالح

ریاستعمـومیثبـتشرکتدر
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 دیارد
ـکیعطاواهللننهاداتیخصوص یپ

یپــکیــننــرنیفرزنــدع(ــ
یتجارتنهاداسم:یمتشبثانفراد

افغان،مرکزتی،تابعیپکیعطاواهللن
ــ( ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت

سالیافغانپنجصدهزار544444
ــوق1041تأســیس یشــکلحق
عمــدهتیــفعال،یانفــراد

شخودامضا دارتی،صالحیتجارت
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

ــایفکــری ــته ــتمالکی ثب
.دیارد

جاندولتفرزندصفدریع(محترم
( ) : نهاداسم یمتشبثانفرادیع(
ــتابع ــزتیـ ــانمرکـ افغـ

ــ( ــرمایاصـ ــلسـ هیکابـ
ــدایی ــدهزار544444ابت پنجص

شـکل1041تأسیسسالیافغان
ـفعالیانفرادیحقوق عمـدهتی
خودشامضا دارتیصالحیتجارت
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

ــای ــته ــتفکــریمالکی ثب
 دیارد

:(یدریحسیپردیشرکت)تجارت
یک(1444444)ییابتداهیسرما

،1041تأسیسسالیافغانمی(یون
اق(ممجـازی)تجارتیاص(تیفعال
پـردرئیس( محتـرم سیشرکت
حیدریح غالم ـولد یدارایدری

 معاونفیصد54سهم محترمتیبه
ـولدغالمحمیمحبتاهللصم یدری

دارتیصالحفیصد54سهمیدارا
درکتومعاونشـررئیسامضا 

 دیاردیثبتمرکزیعموماستی
یوسرکسـازیساختمانشرکت

غن ابتـداییهیسرمایازینیعثمان
ی(افغـانیکمی(یون1444444)

 حقوق1041تأسیسسال یشکل
داودرئیساقالممجازتیفعالتدیلم
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ولدصحبتخانومعـاونیازین
کین جـان ولـد عابد درمحمد

ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیتهایفکریثبتاردید 

فرزندنیحسامالدنهاداتیخصوص
:یمتشبثانفرادنیاسیمحمد
ـنهاداسم تی،تابعیرزیصـالحش

هیکابل،سـرمایافغان،مرکزاصـ(
ــدایی ــدهزار544444ابت پنجص

یافغان شـکل1041تأسیسسال
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی
ــا دارتی(،صــالحی)تجارت امض

در ثبـتخودش ریاستعمـومی
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 دیارد
زمرقیعتمحترم متشبثیاهللولد
ثمرع(م(ی)مکتبخصوصیانفراد
کابـلیافغانمرکزاصـ(تیتابع

544444ییابتـــداهیســـرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

ـوترمیتع(یشکلحقوق1041 هبی
صالح مجاز تیاقالم امضـا دار

در ثبـتخودش ریاستعمـومی
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

.دیارد
اللب  محمــدنهــاداتیخصوصــ

سمسورفرزندالآغـاسمسـور
انفراد یتجارتنهاداسم:یمتشبث
ـتابع،سمسورارسالن افغـان،تی

اص( ابتـداییهیکابل،سرمایمرکز
سالیافغانپنجصدهزار544444
ــوق1041تأســیس یشــکلحق
عمــدهتیــفعال،یانفــراد

شخودامضا دارتی،صالحیتجارت
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

.دیثبتاردمالکیتهایفکری
نهادیودرخواستبیاساستصوبه

ــروپ ــسا ــاماکس ــتن تح
ــاختمان ــوازی)س ــدهج  (دارن

 D-34973 لیذراتیخواهانتغ
همادهیارد محترم ولـدونیاند:

نهادازجم(ـهسیرئمیمحمدابراه
فیصد54 شیسهمخوفیصد144
 محمدخانولدآنرا عطا محترم به
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نهـاددیجدسیمحرابرئیحاج
ـواا ارم وخـودبـاحفظداردی

دیمعاونجدثیبهحسهمفیصد54
 همهنـانگرددیمنییدرشرکتتع

انفرادیشکلحقوقرییتغ ینهاداز
بهشراکتصورتارفتهاست که

رایتغ ریاستعمـومیتفوقدر
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 دیثبتارد
یشرکابیوتصوضهیاساسعربه

ــنرفاســتیشــرکتا ورکتی
-D دارندهجوازنمبـر:س(وشن

ــیهو 36540 ــرتشخیص نمب
تغ1444107451 راتیخواهان

محتـرمدهیاردلیذ کـه است 
ف افضـلصلیمحمد محمد فرزند

واستعفا تیمعاونشرکتازمعاون
خوصدیف54 بـاالشیسهم یرا

ـیمحترمعبـدالغن برحاـلسیرئ
نامبردهدهیبفروشرسانتشرک که
 بحفیصد144با ـثیسهم سیرئ

راتیتغنی کهاماندیمیشرکتباق

عمومیثبـتمرکـزیریاستدر
.دیاردومالکیتهایفکریثبت

اساستصو  شرکتیشرکابیبه
ا اولـدن ـاستخراجمعادن :تی

و D-47463 دارندهجوازنمبر
ــماره ــوبش ــخر 210مکت م

هیـــمالاســـتیر1/1/1041
کـاهشدهند خواهان بزرگ اان
171444444شرکتازهیسرما

ــان ــهیافغــ 544444بــ
کـاهشنمـودهیافغانپنجصدهزار
یعموماستیدررریتغنیاستکها
ومالکیتهایفکرییثبتمرکز
 دیثبتارد

شـرکت:بیاساستصوبه شرکا
استخراج خدمات معـدنشرکت

بهاساسمکتوبنمبر:سوپرستون
دارنده22/1/1041مخر 141

ــر ــوازنمب وD-64181 ج
تشخیصیه 1441566184نمبر
ـمحتـرمفراستیتحتر اهللوقی
غاخواهانلغوآمحترمشاهتیمعاون
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جوازشرکتخدماتشهی)ترکپ )
شیاستخراجمعدنسوپرستونخو

عمـومیاستیاندکهدرردهیارد
.دیلغوثبتاردیثبتوجوازده

یشرکابیوتصوضهیبهاساسعر
خصوص دارنـده:دیالرشیمکتب

نیایعنوان D-80264 جوازنمبر
شـدهلیذراتیخواهانتغاستیر

ـ:اند اهللفرزنـدنیکهمحتـرمام
اسـتیتشبثازرسیاهللرئبیحب

استعفا  خوفیصد144و شیسهم
روح محترمه به بنـتیفرم(نایرا

محباهللدارنـدهتـ کرهنمبـر
واا ار11157-4144-1044

دیجدسیرئثینمودهکهنامبردهبح
ریاستدرراتیتغنی اگرددیمنیتع

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیاردفکریثبت

ـبه نهـادسیاساسدرخواسترئ
شدیتول ـ:افغانرزادیکاغ  سیرئ

 دارندهجوازنمبریمحترممحمدنب
D-83344 نمبـرتشخیصیهو

ــوان1441111860 ــایعن نی
یخواهانلغوجوازتجـارتاستیر

ازشاندرواست جدهیاردشیخو
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

.دیلغوثبتاردمالکیتهایفکری
یودرخواسـتبیاساستصـوبه

:تدیلمدیامرهیزنجیشرکتتجارت
خواهان06417دارندهجوازنمبر

اندلیذراتییتغ محترمه:شده که
خاتمهبنتمحمـدشـاهمعاونـه

استعفا شرکتتیشرکتازمعاون
شیسهمخـوفیصد54وازجم(ه

عبدالوارثآفیصد15 محترم به نرا
برحالشرکتسیولدعبدالرزاقرئ

فیصـد15یومتباقداردیمرواا ا
بهمحترمحمادمحمدآ ولـدینرا

ـمعـاونجدیعبدالغفارمحمد دی
تغداردیشرکتواا ارم راتی که

درریاستعمومیثبتمرکزیفوق
ومالکیتهایفکریثبتاردید 

اب یودرخواسـتبیتصـوساسه
اتفـاقیکیخدماتلوژستشرکت
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68001دارندهجوازنمبر:یمیرح
تغ اندلیذراتییخواهان که:شده

میولدمحمدعنمیمحترممحمدس(
معاون از شرکت شرکتتیمعاون

راشیسهمخوفیصد54واستعفا 
عبدالج( محترم ولـدیمیرحلیبه
رح جدیمیعبدالقدوس ـمعاون دی
راتیی کهتغداردیمرشرکتواا ا

ریاستعمومیثبتمرکزیفوقدر
مالکیتهـایفکـری ثبـتو

.دیارد
شهرستانیتجارتشرکت :یاسداهلل

سرمایمرکزاص( ابتـداییهیکابل،
ــون1444444 ــکمی(یـ یـ

،شـکل1041تأسیس،سالیافغان
عمدهوارداتتیفعالتد،یلمیحقوق

اسداهللسیوصادراتاقالممجاز،رئ
ـحبتیمعاونفرزندنصراهلل اهللبی

امضـا دارتیفرزندنصراهللصالح
درریاسـتومعاونشرکتسیرئ

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
اردید فکریثبت

ابوحمزهیکیخدماتلوژستشرکت
هیسرما،کابلی:مرکزاص(یخوست
ـ(یمکی1444444ییابتدا ونی
شـکل1041تأسیسسالیافغان
ـفعالتـدیلمیحقوق خـدماتتی
جـانیمحترمولرئیسیکیلوژست
غازرجانیمیغاز رجانیمیفرزند
ـسهمبهمعاونفیصد14یدارا تی

ـمیولدغازالیبرریمحترمبص ری
ــاندارا ــد14یج ــهمفیص س

ومعاونرئیسامضا دارتیصالح
ریاستعمـومیثبـتشرکتدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 دیارد

ویحقوقیشرکتخدماتمشورت
ابتداییهیسرما:رییموجتغی(یتحص

ی(افغـانیکمی(یون1444444)
 شـکلیقمر1021تأسیسسال
مشورتیحقوق ویحقوقیخدمات

ــوجتغی(یتحصــ ــم ــیسریی رئ
دیوجاومیعندیحشمتاهللولدس

شرکتدرمعاونالرحمنزیولدعز
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ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 دیثبتاردمالکیتهایفکری

مصباحبهادرزاده:یتجارتشرکت
اص( کابلیمرکز ییابتداهیسرما،

یافغـانونی(یمکی1444444
 حقوق1041تأسیسسال یشکل

محترمرئیسیتجارتتیفعالتدیلم
ینثاراحمدبهادرزادهفرزندحـاج

سهمبهفیصد54یادرخانداراهب
بهادرتیمعاون احمد مختار محترم

یادرخـانداراهبیزادهولدحاج
صـالحفیصد54 دارتیسـهم

ومعاونشـرکتدررئیسامضا 
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

 دیثبتاردمالکیتهایفکری
بارچاالنیتیترانزشرکت هاشمیو

مرکزاص(ځیاځیروز کابـل،ی:
یـک1444444ابتداییهیسرما

ــون ــالیافغانمی(ی ــیس،س تأس
تیفعالتد،یلمی،شکلحقوق1041

ترانز سی،رئیوبارچـاالنیتیعمده
هاشـملیعبدالوک محمـد فرزند

وکتیمعاون محمدلیمحمد فرزند
صالح ـامضا دارتیهاشم سیرئ

شرکت ریاستومعاون عمومیدر
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

ثبتاردید 
نهـادحامـدفرزنـداتیخصوص

ــراد ــبثانف :یعبدالســالممتش
ریحریکینهاد:خدماتلوژستاسم

مرکـزافغـان،تیتابع،یحسنز
ــ( ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت

سالیافغانپنجصدهزار544444
ــوق1041تأســیس یشــکلحق

عمـدهخـدماتتیفعال،یانفراد
ــورت ــالحیحقوقیمش دارتی،ص

ریاستعمـومیخودشدرامضا 
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 دیثبتارد
فدامحمـدمحترم ولد اهلل احسان

انفراد  یسـمی)تجارت:یمتشبث
مرکز،افغانتیتابع،(یهوتکیع(

ییابتــداهیکابــلســرمایاصــ(
سالیافغانپنجصدهزار544444
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یشــکلحقــوق1041تأســیس
وارداتاقـالممجـازوصادرات
خــودشامضــا دارتیصــالح

ریاستعمومیثبتمرکـزیودر
.دیثبتاردمالکیتهایفکری

جـوهرنهاداتیخصوص اسراراهلل
الاحمـدمتشـبثیفرزندمولو

پروسسنباتات:نهاداسم:یانفراد
،مـانیداراالییوموادغـ ایطب
اص(تیتابع کابـل،یافغان،مرکز

544444ابتـــداییهیســـرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

1041 حقوق، ،یانفـرادیشکل
ویعمدهپروسسنباتاتطبتیفعال

غ ا تی،صالحییمواد امضـا دار
ریاستعمـومیثبـتخودشدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
.دیارد

یوخـدماتپـولیصرافشرکت
کی کابل،یمرکزاص(:عمرزیبره

یـک1444444ابتداییهیسرما
  تأسـیسسـال،یافغـانمی(یون

تیفعالتد،یلمی،شکلحقوق1041
رئیس،یوخدماتپولیعمدهصراف
حب کبیمحمد محمدیبره فرزند

عارففرزنـدیع( محمد ،معاون
س( امضـا دارتیصالحمیمحمد

درریاسـتومعاونشرکتسیرئ
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

فکریثبتاردید 
ایملیوخدماتپولیصرافشرکت
مرکزاص(هاشمی سرمای: هیکابل،
می(یـون1444444ابتدایی یک
شکل،1041أسیست،سالیافغان
یعمدهصرافتیفعالتد،یلمیحقوق

ملیا،یهاشمملیایوخدماتپول
ـثیمنحیهاشم حامـدسیرئ و
دارتیمعاونصالحثیمنحیهاشم
ـامضا  ومعـاونشـرکتسیرئ

مرکـزیوریاستعمومیثبتدر
.دیثبتاردمالکیتهایفکری

شـرکتیشرکابیاساستصوبه
ـیوبارچاالنیتیترانز ـنیب یالم((

دارندهجواز:تدیافغانستانساحللم
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( تشخ812شماره و نمبـرهیصی(
تغ7441551412) خواهان ری(

ازشیخویشرکتتجارتهیاحصائ
ـکابلبـهوالتیوال هـراتتی
ـتغنیاست کهادهیارد درراتی

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب

.دیارد
شرکت:ویشرکابیاساستصوبه

مکتوب مخر (2117)نمبرقرار
ــتمیس22/1/1044 ــعواس دی

ـالیکیشرکتخدماتلوژست اسی
 جـــوازدارنـــدهنمبر:آزاد

D-40232تغ لیذراتیخواهان
یمصطفدیسمحترم:استدهیارد

ـیولداحمدنب شـرکتازسیرئ
استعفا استیر سهمصدیف54و

محترمفرهادولـدیراباالشیخو
بفروشمحمدافضل شرکت معاون

بحدهیرسان نامبرده ـثیکه سیرئ
یوشکلحقوقدیاردنییتعدیجد

نمـودهریتغیازشراکتبهانفراد

ا درریاسـتراتیتغنیاست که
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

فکریثبتاردید 
شرکاشـرکتوبیاساستصوبه

شماره به (1470)مکتـوبننر
ـمالاستیر0/1/1041مخر  هی
)کتابدهند شرکت کوچک: اان

(یخانتـاجرانفراددریخانولدح
 جـواز نمبـر و22611دارنده

تشخیصیه 1441181702نمبر
است دهیاردلیذراتیخواهانتغ

بدریآدرسشرکتازساحهمندو
بـریخیبگرامیلسوالبهوتیمارک
کـهریتغتیمارک آدرسنمـوده
عمومیثبتریاستدرلیذراتیتغ

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیارد
یودرخواسـتبیاساستصـوبه

یکیشرکتخدماتلوژستیشرکا
دارنـدهجـوازنمبـر:زادهیول

ــانتغ06541 ــخواه درسآریی
ازساحهک(ولهپشتهشیشرکتخو
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هیناح به سرکدیجددرسآچهارم
که:نمودهاند17هیناحی(ینودفام

درریاستعمومیثبـتمرکـزی
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

اردید 
نهادیودرخواستبیتصوساساهب

:فرزندالبـتیع(ریشیانفراد
خواهان14175دارندهجوازنمبر

نهادی)لغو(جوازتجارتشهیترکپ
درریاسـتشدهاند کـهشیخو

مرکزیومالکیتهایعمومیثبت
فکریثبتاردید 

وبیوتصـوضـهیاسـاسعربه
وح دیدرخواست نهـادرئیساهلل

سحرپرنتنگپرسدارنـدهجـواز
ـایعنـوانD-22557 نمبر نی
درسازعروجآریخواهانتغاستیر

میپالزادهمزنگکارتهچهاربهس(
نمودهاستریچهارتغهیکاروانناح

ثبتیعموماستیدررراتیتغنیا
ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز

.دیردا

مخر (21210)نمبرمکتوبقرار
ـاجرائاستی(ر7/1/1041) یوی
ـغ اویهم(رااد ـادومیتنن وهی

یشرکتتجـارتیمحصوالتصح
دارندهنمبرجـواز:س(طانسیسد
ــی(وتشخ77884) ــرهیص نمب
ر1410411241) تحت استی(

محتـرمتیومعاونداهللیمحترموح
ــرعالوهوارداتو حشــمتاهللب

خواهانا مجاز جادیصادارتاقالم
ـهیادودیتور یوسـامانآالتطب
ریاســتانــدکــهدردهیــارد

عمــومیثبــتمرکــزیو
  دیثبتاردمالکیتهایفکری

صـادقیشرکت)ساختمان احسان
ــیعن ــرما:(یم ــداهیس ییابت
می(یون1444444) افغانیک ی(

یاص(تی،فعال1041تأسیسسال
محتـرمرئیس(ی)ساختمان شرکت

یمحمدشاهولدجمعهخـاندارا
 معاونفیصد54سهم محترمتیبه

یمحمدنورولدجمعهخـاندارا
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 دارتیصـالحفیصـد54سهم
ومعاونشـرکتدررئیسامضا 

.دیاردیثبتمرکزیومعماستیر
اساستصو مکتوبشمارهبیبه و

استیر2/1/1041مخر 2115
تشـبثهیمال کوچـک دهنداان

دارندهجوازنمبر:(اویبیلی)تجارت
ر71812) تغاستی( ـخواهان ری
(اویبیشدهاندکهمحترم)لسیرئ
ازواستعفا استیتشبثازرسیرئ

( خـوفیصد144جم(ه سهم شی(
ــد1) ــرمآ(فیص ــهمحت ــراب ن

مولدمحمدالینجشا)عبدالرحم
(دارنـدهتـ کرهنمبـریدیسع
(27554-4141-1111)

بدستواا ار با نامبرده نمودهکه
ـ(سهمبـهحفیصد1وردن)آ ثی
ومحترمگرددیمنییتعدیجدسیرئ
(سهمبهفیصد11(باحفظ)ایبی)ل
شرکتتعثیح گرددیمنییمعاون

بهینهادازانفرادیکهشکلحقوق
ـنمایمریتغیشرکت وهمهنـاندی

اسـتخراجادیازدخواهان سکتور
اسمجوازریوپروسسسا معادنبه

استکهاسمنهادازدهیاردشیخو
ـبیلی)تجارت (بـه)شـرکتاوی

معـادنوریاستخراجوپروسسسا
جشاعبدالرحمیتجارت تغمین ـ( ری

ریاستعمـومیثبـت دردینمایم
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

.دیارد
فرزندنیصالحالدنهاداتیخصوص

:یس(طانمحمدمتشبثانفراد
خدماتتنناسم انتصـاریفینهاد
یافغـان،مرکزاصـ(تی،تابعافغان

 544444ابتـداییهیکابل،سرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

،یانفـرادیشکلحقـوق1044
خـدماتمشـورتتیفعال یعمده

خـودامضا دارتی،صالحیحقوق
ریاستعمومیثبتمرکزیوشدر

 دیثبتاردفکریمالکیتهای
ریاستخراجوپروسسسـاشرکت

آر ـوبیمعادن غرونـه:نـهـښ
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سالتیوالیاندهیمرکزنما کابل
1041تأسیس ییابتـداهیسرما،

یافغـانونی(یمکی1444444
تــدیشـرکتلمیشـکلحقـوق

پروسستفعالی استخراجو عمده
تجـارتریسا و محتـرم یمعادن
ـکنی س فرزند محمـددیمحمد
شــرکتمحتــرمرئــیس

 Ismail Ismailov کشورتبعه
محترموقزاقستانمعاونشرکت

Ashymbek Kurmanov 
زستانکهاشـخا غکشورقرتبعه
معاونرئیسامضا تیصالحیدارا

وســهمدارشــرکتبــودهودر
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

.دیثبتاردمالکیتهایفکری
ـآسانپنیخدماتآنالشرکت دای
ــقبالــل ــداییهیســرما:ومی ابت

ی(افغـانیکمی(یون1444444)
یشکلحقـوق1041تأسیسسال

شـرکتخـدماتتیفعال،تدیلم
پنیآنال ـآسان اسـریرئـیسدای

بیولدعصمتاهللوخبومیعبدالق
درمعاونعبدالقدوسولد شرکت

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 دیثبتاردمالکیتهایفکری

تـاجرریحامدولدعبدالخبمحترم
یافغانمرکزاص(تیتابع:یانفراد

ــرما ــلسـ ــداهیکابـ ییابتـ
سالیافغانپنجصدهزار544444
یشــکلحقــوق1041تأســیس
وارداتاقـالممجـازوصادرات
خــودشامضــا دارتیصــالح

ریاستعمومیثبتمرکـزیودر
.دیثبتاردمالکیتهایفکری

وسفییوبارچاالنیتیترانزشرکت
ابتـداییهیسـرما:عثمـانیع(
ی(افغـانیکمی(یون1444444)

 حقوق1041تأسیسسال یشکل
باتوررئیساقالممجازتیفعالتدیلم

ومعاونمننورولـدیولدشاهول
درریاستعمومیثبـتاهللتیعنا

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
اردید 
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موادغـ اییمهنـازدیتولشرکت
 مرکزاص(شهرام سرمای: هیکابل،
می(یـون1444444ابتدایی یک
شـکل1041تأسیس،سالیافغان
تولبـدعمدهتیفعالتد،یلمیحقوق

رئیس غ ایی، آصـفمواد محمد
معاونیــت،خـانفرزنـدجمعـه

 چهره هاشـمبنـتال محمـد
ومعاونسیرئامضا دارتیصالح

درریاستعمـومیثبـتشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

اردید 
تول پالستدیشرکت یکیمصنوعات

اص(یستورالندځ مرکز کابلی:
ـ1444444ییابتداهیسرما کی

1041تأسیسسال،یافغانونی(یم
ـتولتیفعال،تدیلمیشکلحقوق دی

محتـرمرئیسیکیمصنوعاتپالست
یعبدالصمدفرزندعبداالحـددارا

معاونفیصد54 به محترمتیسهم
یسرفرازمنگلولدداودجاندارا

صـالحفیصد54 دارتیسـهم

ومعاونشـرکتدررئیسامضا 
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

ــایفکــری ــته ــتمالکی ثب
 دیارد

یوخـدماتپـولیصرافشرکت
ــل،یخــدمتگار:مرکزاصــ( کاب

544444ابتـــداییهیســـرما
تأسـیسسـال،یافغانپنجصدهزار

،یانفـرادیحقـوقشکل1041
وخـدماتیعمدهصـرافتیفعال
فرزندنصراهللفیظرسهمدار،یپول

ومعاونسیرئامضا دارتیصالح
ریاستعمـومیثبـتشرکتدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
.دیارد

نیاسیرحمتاهللولدمحمدمحترم
ــراد ــبثانف ــدمات:یمتش )خ

ـتابع،رحمتاقبال(یکیلوژست تی
هیسـرما،کابلیمرکزاص(،افغان

ــدا ــدهزار544444ییابت پنجص
شـکل1041تأسیسسالیافغان
لوژستیحقوق اقـالمیکیخدمات
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صالح تیمجاز خودشامضا دار
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

.دیثبتاردمالکیتهایفکری
فرزندیمینرحاالرحمبیمحترمحب
اسـم:ینمتشبثانفراداعبدالرحم

یافغانمرکزاص(تیتابع( ) : نهاد
سرما 544444ابتـداییهیکابل
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

1185 یانفـرادیحقـوقشکل
تجارتتیفعال دارتیصالحیعمده

درریاستعمـومیخودشامضا 
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

ثبتاردید 
ــرکت ــارتش ــمیتج سیروی

ــل ــهوا ــرما:کام ــداییهیس ابت
ی(افغـانمی(یونیک1444444)

 حقوق1041تأسیسسال یشکل
رئـیساقالممجـازتیفعالتدیلم
ولدمحمدناصـرویمیح(داهللیعب

 یکامهوالولدشفسیرویمعاونم
درریاستعمومیثبتمرکزیخان

ومالکیتهایفکریثبتاردید 

یتیتالیولیاستایتیسیتجارتشرکت
مرکزاص(تدیلم سـرمای: هیکابل،

می(یـون1444444ابتدایی یک
،شـکل1041تأسیس،سالیافغان
عمدهوارداتتیفعالتد،یلمیحقوق

ــاز،رئ ــالممج سیوصــادراتاق
ــمط ــدعبدالشــکور ی ،اهللفرزن

ــمعاون ــحالیلتی ــتیدری بن
ـاحمـدحیع( تیصـالحیدری
درومعاونشرکتسیرئامضا دار

ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
اردید ومالکیتهایفکریثبت

یقدرتاهللولدحاجیحاجمحترم
ی)تجارت:یمتشبثانفرادیعبدالباق

ساختمان افغـان(یو قدرتنـور
اص(،افغانتیتابع کابـلیمرکز

544444ییابتـــداهیســـرما
ــان ــدهزارافغ ــالیپنجص س

حقـوق1041تأسیس یشـکل
ــارت ــاختمانیتج ــالمیوس اق

ــالح ــازص ــا دارتیمج امض
ریاستعمـومیثبـتخودشدر
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ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
.دیارد

ابراهمحترم محمد فرزندیمیجان
ابراه محمـد ـیال متشـبثیم

عمرینهاد)ساختماناسم :یانفراد
یمرکزاصـ(،افغانتیتابع(اضیف

ــرما ــلسـ ــداییهیکابـ ابتـ
سالیافغانپنجصدهزار544444
یحقــوقشــکل1041تأســیس

سـاختمانتیفعالیانفراد یعمده
تیصالح امضا دار درخـودش

ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیتهایفکریثبتاردید 

لمر:یوخدماتپولیصرافشرکت
سرمایمرکزاص( ابتـداییهیکابل،

،سالیافغانیکمی(یون1444444
تد،یلمی،شکلحقوق1041تأسیس

وخـدماتیعمدهصـرافتیفعال
اهللفرزندم(نگریخسهمدار،یپول

تواب محمد محبتفرزند سهمدار
عبدالرش الدیسهمدار فرزندبادام

ومعاونسیرئامضا دارتیصالح

ریاستعمـومیثبـتشرکتدر
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

.دیارد
شرکتویشرکابیاساستصوبه

 شـمارهقرار (12578)مکتوب
هیمالاستیر26/2/1041مخر 
کوچکدهند ولـدزیعبدالعزاان

جـواز نمبـر رضابخشدارنـده
نمبــرتشخیصــیهو17161

تغ1444662051 راتیخواهان
:استدهیاردلیذ
تجارتتیفعالریتغ بـهیتشبثاز
وشنیگریرنیپرزهجاتماشدیتول
التنمودهآنیماشیکیتخندماتخ

عنـوان است تشبثبـه اسم و
ـدیتولیتجارت نیپرزهجـاتماش

نیماشیکیوخدماتتخنشنیگریر
ـرضابخـشتغزیاالتعبدالعز ری
شرکتنیاراتیکهتغ،نمودهاست

عمومیثبـتمرکـزیریاستدر
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

.دیارد
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ب  ه 21218اساسمکتوبشماره
دافغانســتان8/1/1041مــخر 

ادارهشرکتیواودرم(وم(ړدخو
دارنـدهړ:عبدالمقدسکاکیتجارت

خواهانحصول71178جوازنمبر
ریوسـاهیادودیتورتیجوازفعال
برعـالوهصـادراتویلوازمطب

تجارت جواز شیخـویوارداتدر
درریاستعمومیثبتشدهاند که

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
اردید 
طـواف:یهاشـمیتجارتشرکت

سرمایمرکزاص( ابتـداییهیکابل،
،سالیافغانمی(یونیک1444444

تد،یلمی،شکلحقوق1041سیسأت
وارداتوصـادراتتیفعال عمده

مجاز،رئ فرزنـدسیاقالم اهلل بسم
اتی،معاوننیریش فرزند ترخطاهر

ـامضا دارتیمحمدصالح سیرئ
شرکت ریاستعمومیومعاون در

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
ثبتاردید 

ـدیتورشرکت نفت ـمیمواد زانی
مرکزاص(یس(طان سرمای: هیکابل،
می(یـون1444444ابتدایی یک
،شـکل1041تأسیس،سالیافغان
تورتیفعالتد،یلمیحقوق دیعمده

فرزنـدمیمحمدنعسی،رئیموادنفت
،معاون خـانتیعبدالسالم محمد

ــالح ــالمص ــدعبدالس تیفرزن
درومعاونشرکتسیرئامضا دار

ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
هایفکریثبتاردید ومالکیت
:یازیعبدالصبورننهاداتیخصوص

عبدالحک متشـبثیازینمیفرزند
ـنهـاداسم:یانفراد یانـساختم

یازیشهابنیوف(زکاریسرکساز
اص(افغان،تیتابع کابـل،یمرکز

544444ابتـــداییهیســـرما
ــدهزار ــانپنجص ــالیافغ س

ــوق1041تأســیس یشــکلحق
یعمدهسـاختمانتیفعال،یانفراد

تی،صـالحیوف(زکاریسرکساز
 درامضا دار ش ریاسـتخـود
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عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیثبتاردفکری

ع فرزنـددرانځنادالرحمیمحترم
ــدالرحم ــناعب ــبثدرانځ متش

تجـارتنهـاداسـم:یانفراد ی)
افغانتیتابع( دارنځدالرحمنیع

ابتـداییهیسرما،کابلیمرکزاص(
سالیافغانپنجصدهزار544444
یحقــوقشــکل1041تأســیس

تجـارتتیفعالیانفراد یعمـده
تیصالح امضا دار درخـودش

ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

اردید 
یحقـوقیخدماتمشورتشرکت
ـهیسـرما:ممتازعدالت یـابتدای

ی(افغـانیکمی(یون1444444)
 حقوق1041تأسیسسال یشکل

یخـدماتمشـورتتیفعالتدیلم
شرئیسیحقوق ولد وریممتاز آقا

شرکتمعاوننهضتولدنعمتاهلل
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

ــایفکــری ــته ــتمالکی ثب
 دیارد

یاماناهللجاللـزنهاداتیخصوص
:یفرزندخانمحمدمتشبثانفراد

محمدیکینهادخدماتلوژستاسم
مرکزافغان،تیتابع،یجاللزوسفی

ابتـداییهیسـرماکابـل،یاص(
سالیافغانپنجصدهزار544444
ــوق1041تأســیس یشــکلحق

عمـدهخـدماتتیفعال،یانفراد
امضــا دارتی،صــالحیکیلوژست
ثبـتریاستعمـومیشدرخود

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
.دیارد

یکیمصنوعاتپالستیدیتولشرکت
ابتــداییهیســرما:عابــداکــرام

(یــکمی(یــون1444444)
یافغان یقمـر1021تأسیسسال

شرکتتیفعالتدیلمیشکلحقوق
عابـدیکیمصنوعاتپالستیدیتول

ـرئیساکرام یقابلمحمدولدغن
محمدیمحمدولدغنمیمحمدونس
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ریاستعمـومیشرکتدرمعاون
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 دیثبتارد
اساستصو شرکت:یشرکابیبه

ـشرکتانشااهللموفقلمت بـه:دی
مخر 01516اساسمکتوبنمبر

دارندهجوازنمبـر25/1/1117
نمبـــرتشخیصـــیهو11151

تـاسیرتحت1401101417
محترمتیمحترماهللمحمدومعاون

حشمتاهللخواهانلغـو)تـرک
دهیاردشیخوی(جوازتجارتشهیپ

وثبـتعمومیاستیاندکهدرر
.دیلغوثبتاردیجوازده

اساستصو  شرکتبیبه وشرکا
ـمالاسـتیرنمبرقرارمکتوب هی

)دهند متوسط مخر (1115اان
انواعدیشرکتتول22/1/1041

ـبیکیمخت(فپالست یقیصـدژنی
ــر ــوازنمب و D-21848 ج

تشخیصیه 1417441418نمبر
:انـددهیاردلیذراتیخواهانتغ

سیمحترمنوراهللولدرحمتالرئ
واســتعفا اســتیشــرکتازر

خوصدیف54مجموع راشیسهم
یولدخواندیمحترمعبدالرشیباال

ـکهنامبردهبحدهیبفروشرسان ثی
تعدیجدسیرئ  دیاردنییشرکت

ریاستعمـومیدرراتیتغنیکها
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 دیثبتارد
بیبهاساسدرخواسـتوتصـو 

یکـاکقـاب(دینهادتولیشرکا
و D-82413 دارندهجوازنمبر
( شماره مـخر (2512مکتوب

ــتیر24/2/1041 ــمالاس هی
ـاانمتوسطخواهانتغدهند راتی

استمحترمعاشقاهللدهیاردلیذ
واستعفا استیازرنیولدشاهزر

راشیسهمخـوصدیف144جم(ه
ولدمحمدیصمدیولرسردایباال
کهنـامبردهدهیبفروشرسانفیحن
وگرددیمنییتعدیجدرئیسثیبح

تول از شـرکت اسم ـهمهنان دی
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تولقاب(یکاک ومصـنوعاتدیبه
نمودهوریتغیکابلصمدیکیپالست

فعال عالوه دیکاکتولدیتولتیبر
اردیکیمصنوعاتپالست دهیاضافه

ا درریاسـتراتیتغنیاست که
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

اردید فکریثبت
نهادیودرخواستبیتصواساسهب

خدماتایانفراد یسیتحتنام
دارندهجوازنمبـر:یاتصالتکیت

ـاستیتحتر01611 اهللمیرح
ـمحمودخواهانتغدیولدس راتیی

ـ:شدهاندلیذ اهللمیکهمحترمرح
برحالنهادسیمحمودرئدیولدس

 شیسهمخـوفیصد144ازجم(ه
یمحترمطارقالکوزنرابهآفیصد1
نهاددیع(مخانمعاونجددیسدول

م تغداردیواا ار شکلریی همهنان
انفرادیحقوق از بهشراکتینهاد

درریاستصورتارفتهاست که
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

فکریثبتاردید 

مخر (21127)نمبرقرارمکتوب
ر11/1/1041) یویاجرائاستی(

ـغ اویادراهم( ـادومیتنن وهی
یشرکتتجـارتیمحصوالتصح

جـواز:یضیفیتوک( نمبر دارنده
ــی(وتشخ68810) ــرهیص نمب
ر1414128217) تحت استی(

محترمتیمحترمعبدالواحدومعاون
ــ ــرعالوهوارداتوراحمدیبص ب

خواهانا مجاز جادیصادارتاقالم
ـهیادودیتور یوسـامانآالتطب
عمـومیریاستاندکهدردهیارد

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
  دیثبتارد

:الباسـطحامـد(یشرکت)تجارت
یک(1444444)ییابتداهیسرما

،1041تأسیسسالیافغانمی(یون
مجازاقالی)تجارتیاص(تیفعال (م

احمـدریشرکتمحترمنصرئیس
ســهمیولـدشــاهمحمـددارا

معاونفیصد54 محترمحامدتیبه
ـ نص داراریولد سـهمیاحمـد
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تیصالحفیصد54 امضـا دار
اسـتیرومعاونشرکتدررئیس
ومالکیتهاییثبتمرکزیمعمو

.دیاردفکریثبت
عتیتجارتشرکت :یقیرحمتاهلل

سرمایمرکزاص( ابتـداییهیکابل،
ــون1444444 ــکمی(یـ یـ

،شـکل1041تأسیس،سالیافغان
عمدهوارداتتیفعالتد،یلمیحقوق

ـوصادراتاقـالممجـاز، سیرئ
تـاجمحمـد فرزند مسافر احمد

فرزندتـاجدیمحمدجاوتیمعاون
ـامضا دارتیمحمدصالح سیرئ

شرکت ریاستعمومیومعاون در
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

ثبتاردید 
اوینـدنیکـانکستارددیرنایچ

مرکزنما شرکت: یاندهیپروسس
1041تأسـیسکابلسالتیوال

ــرما ــداهیس 81444444ییابت
موهشتاد شـکلیافغانونی(ینو
ـتـدیشـرکتلمیحقوق تفعالی

ــتخراجو ــدهاس ــسعم پروس
 رمـحتــم ادنـمعریاــس

 Wei Xiaojiang   
چ کشور شـرکتورئیسنیتبعه

ف رازضیمحترم رازفرزنـدیاهلل
محمدمعاونشرکتکهاشـخا 

ورئـیسامضا تیصالحیدارا
ریاسـتمعاونشرکتبودهودر

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیثبتاردفکری

امـاناهللفرزنـدنهاداتیخصوص
ط انفرادبیمحمد اسم:یمتشبث

ریاستخراجوپروسـسسـانهاد
تی،تابعیاماننورزیمعادنوتجارت

هیکابل،سـرمایافغان،مرکزاصـ(
پنجصـدهزار544444داییـابت

یافغان شـکل1041تأسیسسال
ــوق ــرادیحق ــفعال،یانف تی

معدنعمده (،یتجـارتو)استخراج
خــودشامضــا دارتیصــالح

ریاستعمومیثبتمرکـزیودر
 دیثبتاردمالکیتهایفکری
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:یمحبوباهللصافنهاداتیخصوص
متشـبثیفرزندمحمدالصـاف

فیتیکریتجارتنهاداسم:یانفراد
پر مرکزافغان،تیتابعنورس،یانتر
ــ( ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت

سالیافغانپنجصدهزار544444
ــوق1041تأســیس یشــکلحق
عمــدهتیــفعال،یانفــراد

شخودامضا دارتی،صالحیتجارت
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

.دیثبتاردمالکیتهایفکری
:ییحسـنرضـانهاداتیخصوص
:یمتشبثانفرادنیحسریامفرزند
آساننیزایودینهاد:ساختماناسم
اصـ(تی،تابعییرضا یافغان،مرکز

544444ابتـداییهیکابل،سرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

1041 حقوق، ،یانفـرادیشکل
ــفعال ــاختمانتی ــده)س ویعم
خودشامضا دارتی(،صالحنیزاید
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

 دیثبتاردمالکیتهایفکری

ریاستخراجوپروسسسـاشرکت
ـ :نـگیدنیمعادندونگفنگج

سال،کابلتیوالیاندینمامرکز
ـابتداهیسرما1041تأسیس یـی

یافغـانونی(یمکی1444444
حقوق تفعالیتدیشرکتلمیشکل

پروسسسـا و استخراج ریعمده
تبعـه Li Baoli محتـرم٬معادن

 شرکتومحترمرئیسنیکشورچ
Hu Fengfeng تبعهکشـور

معاونشرکتکـهاشـخا نیچ
ورئـیسامضا تیصالحیدارا

ریاسـتمعاونشرکتبودهودر
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

.دیثبتاردفکری
فرزنـدړمحمدکـاکدیمحترمس

اسـم :یمحمدخانمتشبثانفراد
(زیسوداکرړاسدکاکبی)حسنهاد
یافغانمرکـزاصـ(تیتابعشکل

ــرما ــلسـ ــداییهیکابـ ابتـ
سالیافغانپنجصدهزار544444
یحقــوقشــکل1041تأســیس
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تیصـالحیتجارتتیفعالیانفراد
 امضا دار ریاسـتخـودش در

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
فکریثبتاردید 

مصـطفنهاداتیخصوص یغـالم
:یفرزندغالممحمدمتشبثانفراد

ــم ــااسـ ــادفـ آرتنینهـ
یافغان،مرکزاص(تینز،تابعیمیسیسپ

ابتـــداییهیســـرماکابـــل،
سالیافغانپنجصدهزار544444
ــوق1041تأســیس یشــکلحق
عمــدهتیــفعال،یانفــراد

ــا دارتی(،صــالحی)تجارت امض
در ثبـتخودش ریاستعمـومی

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 دیارد

ـیعیکیشرکتخدماتلوژست یس
ابتــداییهیســرما:ابــوبکر

ی(افغـانیکمی(یون1444444)
یشکلحقـوق1041تأسیسسال

یکیخدماتلوژسـتشرکت،تدیلم
محمدصابرولدمحمدطاهرورئیس

معـاوناهللولدلعلخـانبینج
ریاستعمـومیثبـتشرکتدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 دیارد

ــرکت ــتش ــدماتلوژس یکیخ
ــا ــراارت ــداییهیســرما:انی ابت

ی(افغـانیکمی(یون1444444)
یشکلحقـوق1041تأسیسسال

خـدماتتیفعالتدیلم شـرکت
محمدفاروقولـدرئیسیکیلوژست

ــطف ــنومص ــدیمحمدحس ول
شـرکتدرمعـاونمحمدنـواز

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 دیثبتاردمالکیتهایفکری

حـانیریکیشرکت)خدماتلوژست
ــوز ــرما:(یری ــداهیس ییابت
ی(افغانیکمی(یون 1444444)

یاص(تی،فعال1041تأسیسسال
لوژست شرکترئیس(یکی)خدمات
منهاالد عبـدالوهابنیمحترم ولد

یدارا معاونفیصد64سهم تیبه
یاحمدولداکبرداراریمحترمنص
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 دارتیصـالحفیصـد04سهم
ومعاونشـرکتدررئیسامضا 

ویثبـتمرکـزیعموماستیر
.دیاردمالکیتهایفکریثبت

ـنیکیلوژستخدمات یفیشـرکی
فرزندغالمیفیشریمحترممحمدنب

ــ ــاجرانفــرادینب ــتابع:یت تی
هیکابل،سـرمایافغان،مرکزاصـ(

یافغانپنجصدهزار544444ابتدایی
 حقوق1041تأسیسسال یشکل
عمـدهخـدماتتیفعال،یانفراد
امضــا دارتی،صــالحیکیلوژست
ریاستعمـومیثبـتشدرخود

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
.دیارد

ــاداتیخصوصــ اهللهجــرتنه
متشــبث:شــهزادهیفرزنــدحاج

تجارتاسم:یانفراد هجرتینهاد
افغان،مرکزتی،تابعسولریاهللالوز
ــ( ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت

سالیافغانپنجصدهزار544444
ــوق1041تأســیس یشــکلحق

عمـدهخـدماتتیفعال،یانفراد
ــورت ــالحیحقوقیمش دارتی،ص

ریاستعمـومیخودشدرامضا 
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 دیثبتارد
ـولدمحمدمیمحمدتممحترم نیام

ی)خدماتمشورت،یمتشبثانفراد
اداریمال ـیو :اکسـوس(نیذه
کابـلیافغانمرکزاصـ(تیتابع

544444ییابتـــداهیســـرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

حقـوق1041 خـدماتیشکل
دارتیاقالممجازصـالحیمشورت
درامضا  ریاستعمـومیخودش

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
.دیثبتارد

فرزنـدنـوریمحترممزملاحمد
نهـاداسم یاحمدمتشبثانفراد

،افغانتیتابع(احمدوبیای)تجارت
اص( ابتـداییهیکابلسرمایمرکز
سالیافغانپنجصدهزار544444
یحقــوقشــکل1041تأســیس
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تجـارتتیفعالیانفراد یعمـده
تیصالح درامضا دار خـودش

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 دیثبتاردمالکیتهایفکری

وبیاساستصوبه شرکت: شرکا
اسـتیستمریسنمبر قرارمکتوب

1876اانکوچـکدهنـدهیمال
یتجـارت20/12/1044مخر 
دارنـده،ثمیمبیشکیکیولوژست

تشخیصـیهو24177جوازنمبر
 خواهـان1444777111نمبر

محتـرم:انددهیاردلیذراتیتغ
معاوناسبقشرکتازیع(نیحس

14شیسهمخـوصدیف54جم(ه
ـولدحیمهدیآنراباالصدیف دری
کهنـامبردهدهیبهفروشرسانیع(
شدهاستنییتعدیمعاونجدثیبح

یسهمرابـاالصدیف24یومتباق
ـیمحترمعوضع( یولدمحمدنب

صدیف74کهدهیبفروشرسانرئیس
بح ومانـدیمیباقرئیسثیسهم
نازخوشحالخانآدرسآهمهنان

ـیک(نیسپیچهاراهنهیم ق(ع هبه
نمبرزدهمیسهیناحیقاض 27خانه
درراتیتغنیکها نمودهاستریتغ

ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیتهایفکریثبتاردید 

مـخر (21121قرارمکتـوب)
ر11/1/1041) یویاجرائاستی(

ـغـ ایم(اداره ـادومیتنن وهی
یشرکتتجـارتیمحصوالتصح

دارنـدهلمیتد،شاهسجادیالول
( جواز وتشخ71602نمبر هیصی(

( تحـت1410710258نمبر )
تیمحترمصبغتاهللومعاوناستیر

ـ شـاهبـرعالوهیمحترمالول
مجـازموارداتوصادارتاقـال

وسامانهیادودیتورجادیخواهانا
کـهدر انـددهیاردیآالتطب

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب

 دیارد
هـارونیکی)خدماتلوژستشرکت
خ ییابتـداهیسرما:(رخواهیستار
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می(یون1444444) افغانیک ی(
یاص(تی،فعال1041تأسیسسال
محتـرمرئیس(یکی)لوژست شرکت

عبـدالغ ولد یدارااثیعبدالصمد
 معاونفیصد54سهم محترمتیبه

من داراریاحمد یولدعبدالشـکور
 دارتیصـالحفیصـد54سهم
ومعاونشـرکتدررئیسامضا 

ویثبـتمرکـزیعموماستیر
 دیاردمالکیتهایفکریثبت

احمدفرزندریبشنهاداتیخصوص
انفرادمیعبدالعن اسـم:یمتشبث

ـیخدماتمشـورتنهاد ی(یتحص
عن افغان،مرکزتی،تابعیمیارسالن

ــ( ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت
سالیافغانپنجصدهزار544444
ــوق1041تأســیس یشــکلحق
عمــدهتیــفعال،یانفــراد
تی(،صالحی)مشورت امضـا دار

در ثبـتخودش ریاستعمـومی
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 دیارد

اسـتار:یـیزمیتجـارتشرکت
سال،کابلتیوالیاندهیمرکزنما
ییابتـداهیسـرما1041تأسیس

یافغـانونی(یمکی1444444
حقوق تفعالیتدیشرکتلمیشکل
 Li Xueyun محترمیعمدهتجارت

چ کشور شـرکتورئیسنیتبعه
فرزنــدنیاهللامــنیمحتــرمامــ
معاونشرکتکـهنیعبدالمقدمام
دارا امضـا تیالحصیاشخا 

ومعاونشرکتبـودهودررئیس
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

.دیثبتاردمالکیتهایفکری
ـوخـدماتآریصرافاشرکت ای

هیکابل،سـرمای:مرکزاص(یغزنو
یکمی(یـون1444444ابتدایی
،شـکل1041تأسیس،سالیافغان
یعمدهصرافتیفعالتد،یلمیحقوق

ـسهمدار،یوخدماتپول اهللنیام
ـثیمنحیعمر محمـدسیرئ و
صالحیتدارمعاونثیمنحونیهما

ومعاونشـرکتدرسیرئامضا 



 جريده يرسم
 

151
 

 

 

 

 

 

(1011)نمبرسېپرلهپ 22/11/1001  

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
.دیثبتاردمالکیتهایفکری

حکمــتاهللنهــاداتیخصوصــ
:یفرزندظفرخانمتشبثانفراد

سیحکمتسـدیتجارتنهاداسم
یافغان،مرکزاصـ(تیتابع،شهباز

544444ابتـداییهیکابل،سرما
ــدهزار ــانپنجص ــالیافغ س

ــوق1041تأســیس یشــکلحق
عمـدهخـدماتتیفعال،یانفراد

ــورت ــالحیحقوقیمش دارتی،ص
ریاستعمـومیخودشدرامضا 

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 دیثبتارد

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
(مـخر 2811نمبر)قرارمکتوب

ــتممالیس11/2/1041 ــس هی
تیوریاانکوچکشرکتاکدهند

لم نمبر،تدیافغانستان جواز دارنده
نمبــرتشخیصــیهو24884

تغ1441445617 راتیخواهان
ــرم اســتدهیــاردلیــذ محت

احمدظاهرولدعبدالواحدمعـاون
معاون از وازاسـتعفا تیشرکت

یباالشیسهمخوصدیف54جم(ه
ولدسردارمحمدالدیمحترماحمدم

بح نامبرده که نموده ـواا ار ثی
نی کهادیاردنییتعدیمعاونجد

درریاستعمـومیثبـتراتیتغ
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

اردید 
شـرکتیشرکابیبهاساستصو

مومند یسمیساختمان دارنده:اهلل
ومکتوب D-28789 جوازنمبر
 12/6/1044مخر 876شماره

اانمتوسطتحتدهندهیمالاستیر
محمدمومندولددیمحترمساستیر

کیمحترمنتیمحمدعمرومعاون
خواهانلغو عمر محمد ولد محمد

شیخـوی(جوازتجارتشهی)ترکپ
عمـومیاستیاندکهدرردهیارد

.دیلغوثبتاردیثبتوجوازده
شرکت:ویشرکابیاساستصوبه

مکتوب قرار مـخر 2711نمبر
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ـیرستمیس11/2/1041 تـاس
دهنداانکوچکشـرکتهیمال

دارندهجوازنمبرریزبدیفریتجارت
نمبــرتشخیصــیهو54227

تغ1446241101 راتیخواهان
میمحترمعبـدالن:انددهیاردلیذ

ـ ـمیولدمحمدحک اسـبقسیرئ
واســتعفا اســتیشــرکتازر

شیسـهمخـوصدیف54مجموع
ـندیمحترمفریراباال ولـدیازی

ــلن ــدا ــمحم ــروشیازی بف
بحدهیرسان نامبرده ـثیکه سیرئ
ومحترمدیاردنییشرکتتعدیجد

محمدالمعاوناسبقشـرکتاز
استعفا تیمعاون مجمـوع 54و

صدیف بـاالشیخـوسـهم یرا
محترممحمدعالمولدع(مبفروش

بحدهیرسان نامبرده معـاونثیکه
ـکهااستهدیاردنییتعدیدج نی
درریاستعمـومیثبـتراتیتغ

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
اردید 

پالستدیتولشرکت یکیمصنوعات
ابراه یمرکزاص(:یسرورمیمحمد
سرما 1444444ابتداییهیکابل،

ــون ــکمی(یـ ــانیـ یافغـ
حقوق1044سال تـد،یلمی،شکل
تولتیفعال ـعمده مصـنوعاتدی

نجسیرئ،یکیپالست ـمحمـد بی
محمدتیفرزندمحمدعارف،معاون

عارفصالحمیمق محمد تیفرزند
شـرکتسیرئامضا دار ومعاون
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

.دیثبتاردمالکیتهایفکری
بیاساسدرخواسـتوتصـوبه

پنبهوروغـنب(ـخدیشرکتتول
71416دارندهجوازنمبر:ه(مند

 شماره مکتوب مـخر 1216و
هیـــمالاســـتیر1/1/1041

جـادیاانمتوسطخواهـانادهند
شرکتدرب(خنمودهاستندهینما
رریتغنیا ثبـتیمومعاستیدر

ثبتومالکیتهایفکرییمرکز
 دیارد
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یموریتمیعبدالکرنهاداتیخصوص
ت بهـرام متشـبثیمـوریفرزند

صنااسم:یانفراد یدسـت ینهاد
افغـان،مرکزتی،تابععثمانخالـد

ــ( ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت
صد2144444 می(یونوسه دو

یافغانهزار 1041تأسـیسسال
عمدهتیفعال،یانفرادیشکلحقوق

تی،صالحیدست یصنا امضا دار
درخود ثبـتش ریاستعمـومی

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
.دیارد

ولدعبـدالرحم ننیعبدالمتمحترم
یکی)خدماتلوژستیمتشبثانفراد
مرکز،افغانتیتابع:(نیبهشتآفر

ییابتــداهیکابــلســرمایاصــ(
سالیافغانپنجصدهزار544444
یشــکلحقــوق1041تأســیس

لوژست مجـازیکیخدمات اقـالم
خــودشامضــا دارتیصــالح

ریاستعمومیثبتمرکـزیودر
.دیثبتاردمالکیتهایفکری

ـیکیخدماتلوژستشرکت بینص
ابتـــداییهیســـرما:رســـول

ی(افغـانمی(یونیک1444444)
 حقوق1041تأسیسسال یشکل

لوژسـتتیفعالتدیلم یکیخدمات
وځیمانیرسولولدس(دیسرئیس
شرکتمعاوننوراهللاهللولدبینص
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

ــایفکــری ــته ــتمالکی ثب
 دیارد

:(ابوذرهوتـکی)ساختمانشرکت
یک1444444)ییابتداهیسرما

،1041تأسیسسالی(افغانمی(یون
رئـیس(ی)ساختمانیاص(تیفعال

ـشرکتمحترمنوراهللولـدز وری
یدارا معاونفیصد54سهم تیبه

ـیمحترمفضلخداولدمحمد نیاس
دارتیصالحفیصد54سهمیدارا

ومعاونشـرکتدررئیسامضا 
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

ــت ــریثب ــایفک ــته مالکی
.دیارد
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اهللبینجیتاجرانفراداتیخصوص
ـتابع:فیط(فرزندعبدالیزیعز تی

شهرکابل،سالیافغان,مرکزاص(
هیســــرما1041تأســــیس

یافغانپنجصدهزار544444ییابتدا
ـتولتیفعال یشـخ دارا،یدی

ریاستدر،خودشامضا تیصالح
ومالکیتهاییثبتمرکزعمومی

ــری ـفک ــترسـ ــهثب دهیب
 است

روحابیکیشرکتخدماتلوژست
هیکابلسـرمایحسام:مرکزاص(

ـ(یمکی1444444ییابتدا ونی
یافغان 1041تأسیسسال شکل،
ـفعال،تدیلمیحقوق خـدماتتی
رحمتاهللرئیسیکیلوژست محترم

ـفرزندعزتمدارنځ ـری درانځ
معاونفیصد54یدارا به تیسهم

محترمنعمتاهللخپ(واکولدبهادر
ــاندارا ــد54یخ ــهمفیص س

ومعاونرئیسامضا دارتیصالح
ریاستعمـومیثبـتشرکتدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 دیارد

یمصطفیکیشرکت)خدماتلوژست
ــکایم ــرما:(لی ــداهیس ییابت
می(یون1444444) افغانیک ی(

یاص(تی،فعال1041تأسیسسال
محتـرمرئیس(یکی)لوژست شرکت

ولدعبدالمحمـدیبیاحمدفوادحب
یدارا معاونفیصد54سهم تیبه

ـیضیفذلگیمحترم ریولدعبدالبص
دارتیصالحفیصد54سهمیدارا

درومعاونشـرکترئیسامضا 
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

.دیاردمالکیتهایفکریثبت
اجمـلاحمـدنهـاداتیخصوص

:یفرزندجانمحمدمتشبثانفراد
،یحسنکندهارینهاد:تجارتاسم
ــتابع ــ(تی ــان،مرکزاص یافغ

544444ابتـداییهیکابل،سرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

،یانفـرادیشکلحقـوق1041
خـدماتمشـورتتیفعال یعمده
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شخودامضا دارتی،صالحیحقوق
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

 دیثبتاردمالکیتهایفکری
خـدماتیکیافغانلوژسـتعثمان

ــرکت ابتــداییهیســرما:ش
ی(افغـانیکمی(یون1444444)

1041تأسیسسال یشکلحقوق،
یکیعثمـانافغـانلوژسـتتدیلم

وریخبرئیسخدمات ولدعبدالحق
معـاوناهللولدحضرتاهللحیمس

ریاستعمـومیثبـتشرکتدر
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 دیارد
:نی(ـــیایتجـــارتشـــرکت

یک1444444)ابتداییهیسرما
افغانمی(یون 1041تأسیسسالی(

حقوق اقـالمتیفعالتدیلمیشکل
ولـدموحدراحمدینصرئیسمجاز

روحاهللساداتدیتوکلومعاونس
س دیولد ریاستعمومیمحمد در

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
ثبتاردید 

بیوتصــوضــهیاســاسعربــه
نادریشرکا برادران ـشرکت انی

17175جوازنمبردارنده:تدیلم
ـخواهـانتغاستیرنیایعنوان ری

منـدوشیآدرسشرکتخو یاز
بهمرادیمحمدناصرضیفتیمارک
مرکزکابـلشـده2هیناحیخان

ـاست ا ـتغنی ریاسـتدرراتی
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

.دیاردفکریثبت
شـرکتیشرکابیاساستصوبه
:انیمیرحیکیمصنوعاتپالستدیتول

و D-2339 دارندهجوازنمبـر
ــماره ــوبش ــخر 116مکت م

هیـــمالاســـتیر2/1/1041
اسـتیدهنداانمتوسطتحـتر

محترمتیومعاونیمحترمخادمع(
خواهــانلغــومیعبــدالحک

شیخـوی(جوازتجارتشهی)ترکپ
عمومیاستیکهدرر انددهیارد

ـ لغـوثبـتیثبتوجـوازده
.دیارد
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اساستصو  شرکتیشرکابیبه
دارنده:کایافغانبامیفیخدماتتنن

ومکتـوب68752جوازنمبـر
ــماره) ــخر (1155شـ مـ

ــتیر20/1/1041 ــمالاس هی
ـاانمتوسطخواهانتغدهند راتی

ــرم:اســتدهیــاردلیــذ محت
ـایمحمدض ازیولدرمضـانع(

استعفا استیر جم(ه صدیف54و
اونمحمدجوادمعراشیسهمخو
راشیسهمخـوفیصد54شرکت

ولـدیرسولنیبهمحمدامکیهر
ـجدرئیسخانیسیع بفـروشدی

ازشراکتیوشکلحقوقدهیرسان
ــراد ــهانف ــتغیب ــودهوری نم

(1444444)ازشـرکتهیسرما
(544444)بهیافغانونی(یمکی

کــاهشیپنجصــدهــزارافغــان
ـنمودهاست کها ـتغنی درراتی

ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

اردید 

اساستصو  شرکتیشرکابیبه
بـرگیتجارت معادن استخراج و

دارندهجوازنمبـر:لیخیسبزع(
(187ومکتوبشماره)76017

هیمالاستیر6/2/1041مخر 
دهیاردلیذراتیدهندهخواهانتغ

خانولداـلیمحترمروز است
دیسع جم(ه سـهمفیصـد74از
ومحترمشاکررافیصد64شیخو
واستعفا کتشرمعاونلیخیع(
بـهشیسـهمخـوفیصد14 را

نیافهاماهللمنهرولدالهـامالـد
جد کـهدهیبفروشرساندیمعاون

وسهممعاونفیصد14رئیسسهم
راتیتغنی کهاگرددیمفیصد14

درریاستعمومیثبـتمرکـزی
هایفکریثبتاردید ومالکیت

عالم برشنا بنـتغـالمیمحترم
:یمتشبثانفرادیعالمریدستگ
،(یبرشناعالمینهاد:)تجارتاسم
اص(،افغانتیتابع کابـلیمرکز

544444ابتـــداییهیســـرما



 جريده يرسم
 

157
 

 

 

 

 

 

(1011)نمبرسېپرلهپ 22/11/1001  

تأسـیسسـال،یافغانپنجصدهزار
1041 یانفـرادیحقـوقشکل

تجارتتیفعال دارتیصالحیعمده
ریاستعمـومیدرخودشامضا 

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 ثبتاردید

سیرویمیکیشرکتخدماتلوژست
هیکابلسـرمایبهرام:مرکزاص(

ـ(یمکی1444444ییابتدا ونی
شـکل1041تأسیسسالیافغان
ـفعالتـدیلمیحقوق خـدماتتی
مرئیسیکیلوژست ـمحترم سیروی

54یبهرامدارایبهرامفرزندحاج
ـسهمبهمعاونفیصد محتـرمتی
احمددوستریدوستولدنصرین 

دارتیصالحهمسفیصد54یدارا
شـرکترئیسامضا  معـاون و
ریاستعمومیثبـتمرکـزیدر

مالکیتهـایفکـری ثبـتو
 دیارد

(یاحمددیاماسیالیشرکت)تجارت
یک1444444)ییابتداهیسرما

افغـانمی(یون ،ی( تأسـیسسـال
ی)تجـارتیاصـ(تی،فعال1041

شرکتمحتـرمرئیس(ممجازاقال
ع( شیجان داراریولد یمحمـد
 معاونفیصد54سهم محترمتیبه

یاحمددارادیولدسیمصطفدیس
 دارتیصـالحفیصـد54سهم
ومعاونشـرکتدررئیسامضا 

ویثبـتمرکـزیاستعمومیر
.دیاردمالکیتهایفکریثبت

نیزایـــد،یشرکت)ســـاختمان
 هیسرما:استار(همتیکیلوژستو

(یکمی(یون1444444)ییابتدا
تی،فعال1041تأسیسسالیافغان

ونیزای،دی)ســـاختمانیاصـــ(
شرکتمحترمرئیس،(یکیلوژست

یعبداالحمدولدعبـدالودوددارا
 معاونفیصد64سهم محترمتیبه

دارا یالمحمدولدعبـدالودود
 دارتیصـالحفیصـد04سهم
ومعاونشـرکتدررئیسامضا 

ویثبـتمرکـزیعموماستیر
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ــت ــریثب ــایفک ــته مالکی
.دیارد

یاحمداحمدقیعتنهاداتیخصوص
:یمتشبثانفراد:احمدریفرزندش
ــم ــاد:عتاس ــنه ــدقی احم
یافغان،مرکزاصـ(تی،تابعیاحمد

544444ابتـداییهیکابل،سرما
ــدهزار ــانپنجص ــالیافغ س

ــوقشــکل1041تأســیس یحق
عمــدهتیــفعال،یانفــراد

ــا دارتی(،صــالحی)تجارت امض
در ثبـتخودش ریاستعمـومی

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 دیارد

ــ ــاجرانفراداتیخصوصـ یتـ
:ولدمحمداضـغریازیناهلل یمط
شـهریمرکزاصـ(،افغانتیتابع

هیسـرما1041تأسیسکابل،سال
پنجصــدهزار544444ییابتــدا
شخ یکیلوژستتی،فعالیافغان ،
درامضا تیصالحیدارا خودش

ویثبـتمرکـزریاستعمومی

فکـری های ثبـتمالکیت بـه
 استدهیرس

فرزنـدیقیمحترممحمدصابرصد
متشـبثیقیمحمدصـادقصـد

نهـاد)خـدماتاسـم:یانفراد
 HIGHPER یفالپریهایمشورت
FLY )یافغانمرکزاصـ(تیتابع

سرما 544444ابتـداییهیکابل
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

1041 یانفـرادیحقـوقشکل
خـدماتمشـورتتیفعال یعمده
امضـا دارتیصـالح،ی(یتحص

درریاستعمـومیثبـتخودش
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

اردید 
ـذکرنهاداتیخصوص یهـوتکای
ع ـیفرزند متشـبثیس محمـد
،یتاجرانفراد:نهاداسم:یانفراد
یمرکــزاصــ(افغــان،تیــتابع

544444ابتـداییهیکابل،سرما
ــدهزار ــانپنجص ــالیافغ س

ــوق1041تأســیس یشــکلحق
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عمــدهتیــفعال،یانفــراد
ــا دارتی(،صــالحی)تجارت امض

در ثبـتخودش ریاستعمـومی
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 دیارد
بنـت صادق فاروق فرزانه محترم

اسم :یغالمفاروقمتشبثانفراد
یع(ـومصـحوتتی)انسـت،نهاد

ـتابعشکل( نجواندایخصوص تی
هیکابـلسـرمایافغانمرکزاص(

یافغانپنجصدهزار544444ابتدایی
شکل1041تأسیسسال یحقوق،
انسـتتیفعالیانفراد وتتیعمده

امضـا دارتیصالحیع(ومصح
درریاستعمـومیثبـتخودش

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
اردید 

ــرکت ــدماتبازارش ــخ یابی
سـرمایمرکزاص(:کایدرن هیکابل،

می(یـون1444444ابتدایی یک
شـکل،1041تأسیس،سالیافغان
ـفعالتـد،یلمیحقوق عمـدهتی

ـ،یابیبازار فرزنـدمیصـمسیرئ
انور، نیحسمیرحتیمعاونمحمد
ـمیفرزندکـر تیصـالحنیحس

شـرکتسیرئامضا دار ومعاون
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

 دیثبتاردمالکیتهایفکری
یوخدماتپـولیاسمنهادصراف

اص(تیتابع:سباوون یافغان،مرکز
544444ابتــداییهیکابل،ســرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

،یانفـرادیشکلحقـوق1041
وخـدماتیعمدهصـرافتیفعال
تی،صالحیپول شامضا دار خود
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

 دیثبتاردفکریمالکیتهای
خدماتپـولیشرکتصراف یو

مرکزاص( سـرمایهرات: هیکابل،
می(یـون1444444ابتدایی یک
شکل،1041تأسیس،سالیافغان
یعمدهصرافتیفعالتد،یلمیحقوق

پول خدمات فرزندشاهیو محمود
ـثیشـهنوازمنحیحاج وسیرئ
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تیمعاونصالحثیاحمدرشادمنح
ومعاونشرکتدرسیرئامضا دار

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 دیدثبتارمالکیتهایفکری

ئتیهبیبهاساستصواتیخصوص
ـحمبیشرکتعمرطرهیمد یدی
ـ71010نمبرجـواز:تدیلم یمبن
ولـدیمحتـرمعبـدالباقنکهیبرا

شـرکتنسـبتسیعبدالستاررئ
جوازم کوررایمشکالتاقتصاد

 .استدهیردالغوه ثبـتادارهدر
بـههایفکریمالکیتویمرکز

.استدهیثبترس
بیشرکتکندهارالنصاتیخصوص
مرکزافغانتابیعتشرکت:یصنعت
یاص( سـال تأسـیسکنـدهار،
ــرما(1041) ــداهیسـ ییابتـ
می(یون1444444) یافغـان(یک

لوتیفعال محتـرم،یکیستژعمده
فتحمحمدبـایاهللولدقاربینص

ـبحصدی(ف54سهم) ـثی سیرئ
شرکت،ومحترمفضلمحمدولـد

ثیبحصدی(ف54باسهم)یعبدالغن
یوشـخ داراشـرکتمعاون
ـامضا تیصالح شـرکتسیرئ
ومالکیتهاییثبتمرکزدراداره
.استدهیبهثبترسفکری

ئتیهبی:بهاساستصواتیخصوص
:شـرکتیصنعتلیخنیبدرهیمد

ـ74461جوازنمبر نکـهیبرایمبن
محترمنورمحمدولدس(طانمحمد

وتائسیرئ ـشرکت اعضـا یدی
یمج(سنسبتمشکالتاقتصـاد

شـدهخواهانلغوهشرکتم کور
ثبـتمرکـز اند دراداره ویو

ثبترسمالکیتهایفکری دهیبه
.است

محمـدیجوازانفراداتیخصوص
افغانتیتابع:قاسمولدعصمتاهلل

ـوال یمرکزاص( کندهار،سـالتی
هیســــرما1044تأســــیس

،یافغانپنجصدهزار544444ییابتدا
ی،شخ دارایتجارت عمدهتیفعال

ثبـتدرامضـا تیصالح اداره
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بـهومالکیتهایفکرییمرکز
 استدهیثبترس
سـاختماناتیخصوص یشـالمار

:بازمحمـدیننرمحمدولدحـاج
ـوالیافغان،مرکزاص(تیتابع تی

هیسرما1044تأسیسکندهار،سال
پنجصــدهزار544444)ییابتـدا
یسـاختمانعمدهتی،فعالافغانی(

امضـا تیصـالحیشخ دارا
وینامبردهدرادارهثبـتمرکـز

ثبترسمالکیتهایفکری دهیبه
 ت اس

ئتیهبیبهاساستصواتیخصوص
:تـدیمزمللمریشرکتنصرهیمد

ــواز ــرج ــ27/2118نمب یمبن
احمـدولـدبیمحترمنقنکهیبرا

 رئفضل نسـبتشرکتسیاحمد
جوازم کوررایمشکالتاقتصاد

 دروموضـوع.استدهیردالغوه
ومالکیتهـاییادارهثبتمرکز

ــری ـفک ــترسـ ــهثب دهیب
.است

ئتیهبیبهاساستصواتیخصوص
:تـدیلمیقیشرکتنورصدرهیمد

نکـهیبرایمبن61086نمبرجواز
نوراهللیاهللولدحاجقیمحترمصد

شرکتنسـبتمشـکالتسیرئ
لغـوهیاقتصاد را مـ کور جواز
درادارهثبـتو.اسـتاردیده
بـهومالکیتهایفکرییمرکز

 استدهیثبترس
ـاتیخصوص ـواکځ یخصوص

حسنخان)الکو(ولـد،ځیوونښ
،افغانتیتابع:الکونی(بدایحاج

ـوالیمرکزاص( کندهار،سـالتی
ییابتـداهیسـرما1041تأسیس

افغـانیپنجصدهزار544444) )
شخ یمیخدماتتع(عمدهتیفعال
درامضا تیصالحیدارا نامبرده

ومالکیتهـای یادارهثبتمرکز
 .استدهیبهثبترسفکری

نـ شرکتاتیخصوص ریسـالم
اصـ(،افغانتابعیت:یټدلم یمرکز

سال هیسرما1041تأسیسکندهار،
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ــدا ــک1444444)ییابتـ یـ
ــانمی(یون ــفعال،ی(افغ ــدهتی عم

احمـدولـدریمحترمن یتجارت
ثیبهحفیصد54عبدالناف باحفظ

شرکت،محترمعبدالسـالمسیرئ
حفـظیمحمدموسیولدحاج با

معاونشـرکتثیبهحفیصد54
امضـا تیصـالحیداراخ ش
یثبتمرکزشرکتدرادارهسیرئ

دهیبهثبترسومالکیتهایفکری
.است

ــ ــراداتیخصوص ــوازانف یج
ـتابع:ولدعبدالرزاقریعبدالقد تی

ــان، ــ(افغ ــوالیمرکزاص تی
هیسرما1041تأسیسکندهار،سال

،یافغانپنجصدهزار544444ییابتدا
،شـخ یکیستژلوعمدهتیفعال
درادارهثبتامضا تیصالحیدارا
بـهومالکیتهایفکرییمرکز

ت اسدهیثبترس
سراپااتیعبدالواس حاتیخصوص

حـاج:کینیک( ولـد یعبدالناف 

مرکزاص(افغانتیتابعیعبدالغن ی،
ــوال ــالتی ــیسکندهار،س تأس
ــرما(1044) ــداهیسـ ییابتـ
ــون2444444) ــان(دومی(ی یافغ

شخ یخدماتصحعمدهتیفعال
درامضا تیصالحیدارا نامبرده

ومالکیتهـاییادارهثبتمرکز
 .استدهیبهثبترسفکری

ــ ــراداتیخصوص ــوازانف یج
:محمدداودولدمحمـدهاشـم

ـوالیمرکزاص(افغان،تیتابع تی
 هیسرما1041تأسیسکندهار،سال

،یافغانپنجصدهزار544444ییابتدا
یداراشخ ،یتجارتعمدهتیفعال

ثبـتامضـا تیصالح دراداره
بـهومالکیتهایفکرییمرکز

 استدهیثبترس
ــ ــراداتیخصوص ــوازانف یج

اهلل حـزب ولـد اشرف :محمد
مرکزاص(افغانتیتابع ـوالی، تی

هیسرما1041تأسیسسالکندهار،
ــدا ــدهزار544444ییابت پنجص
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،شخ یتجارتعمدهتیفعال،یافغان
درادارهثبتامضا تیصالحیدارا
بـهومالکیتهایفکرییمرکز

 استدهیثبترس
:تدیلملیشرکتنوروکاتیخصوص

،تیعتاب کندهار،یمرکزاص(افغان
 ییابتداهیسرما1041تأسیسسال

یافغـانیکمی(یون(1444444)
دیمحترمجاو،یتجارتعمدهتیفعال

(ولدعبدالخالقباسهمیاحمد)نور
شرکتوسیرئثیبحصدی(ف54)

وک عبدالکافلیمحترم ولد یاحمد
معـاونثیبحصدی(ف54باسهم)
تیصـالحیوشخ داراشرکت
ثبترئیسامضا  اداره شرکتدر
بـهومالکیتهایفکرییمرکز

. استدهیثبترس
ئتیهبیبهاساستصواتیخصوص

یشرکتظفراحمداحمـدرهیمد
ـ62128نمبرجـواز:تدیلم یمبن
یمحترمعبداهللولدعبدالباقنکهیبرا
شرکتنسـبتمشـکالتسیرئ

لغـوهیاقتصاد را مـ کور جواز
درادارهوموضـوع.استدهیردا

ومالکیتهایفکرییثبتمرکز
.استدهیبهثبترس
یعبدالولیجوازانفراداتیخصوص

ـتابع:یولدمحمدنب افغـان،تی
ــ( ــوالیمرکزاص ــدهار،تی کن

هیســرما،1044تأســیسســال
،یافغانپنجصدهزار544444ییابتدا
یشخ دارا،یتجارتعمدهتیفعال

ثبـتادارهدرامضـا تیصالح
بـهومالکیتهایفکرییمرکز

 استدهیثبترس
ـشرکتبها راهاتیخصوص ابی

یمرکزاص(:افغانشرکتیکیستژلو
(1041)تأسـیسکندهار،سـال

یـک1444444)ییابتداهیسرما
ــانمی(یون ــفعالی(افغ ــدهتی عم

ـیکیستژلو یمحترممحمـدموس
بـاسـهمنیالـدامی)بها (ولدق

شـرکت،سیرئثیبحصدیف(54)
هاشم محمد ولدومحترم )عاطف(
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)یقدوسنیالدامیق باسـهم )54)
شـرکتثیبحصدیف ومعـاون

امضـا تیصـالحیشخ دارا
یثبتمرکزشرکتدرادارهسیرئ

دهیبهثبترسومالکیتهایفکری
.است

شرکتمالـکقـاهراتیخصوص
تابتدیلم ،مرکزتیع: یاصـ(افغان

 سـال ،1041تأسـیسکندهار،
یافغان1444444ییابتداهیسرما
محتـرم،یتجـارتعمـدهتیفعال

حاج بایعبدالمالکولد عبدالغفار
( ـبحصدیف(54سهم ـثی سیرئ

شرکتومحترمعبـدالقاهرولـد
حسیحاج )نیمحمد سهم (54با

وشخ معاونشرکتثیبحصدیف
رئـیسامضـا تیصالحیدارا

ثبتمرکـز اداره ویشرکتدر
ثبترسمالکیتهایفکری دهیبه

 است
اتیخصوص اسـاسبیتصود پر

عبدالسـالممیمحمدقسیاغ(ښ د

یکیسـتژلویقاسممید)صمیزو
(D-04-986) یانفـرادهڼا
خپلدجوازیچړیجوازمالکغوا

ــرما ــ(پن5444444د)هیس هځ
وخـــهڅیافغـــانونـــهی(یم
تهیافغانونهی(ی(دوهم2444444)

ک مرکـزيړراکمه د موضوع ی 
یکتیمرآهپتیمالکیثبتاوفکر
.دلیپهثبتورس
ــ ــراداتیخصوص ــوازانف یج

تیتابع:رمحمدیولدشبیمحمدط
مرکزاص(افغان کندهار،تیوالی،

هیســرما،1041تأســیسســال
،یافغانپنجصدهزار544444ییابتدا
،شـخ لوژستیکیعمدهتیفعال
درادارهثبتامضا تیصالحیدارا
بـهومالکیتهایفکرییمرکز

 استدهیثبترس
شرکتامدادالسعاداتاتیخصوص

تابتدیلم یمرکزاصـ(افغـانتیع:
هیسرما1041تأسیسکندهار،سال

می(یـون1444444ییابتدا یک
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تیفعالیافغان محترمیتجارتعمده
یامداداهلل)سادات(ولدحاجدیس
صدیف54غاباسهمآعبداالحددیس
دیشرکتومحترمسسیرئثیبح

دیسیحاجولد)سادات(یاحمدول
صدیف54عبداالحدساداتباسهم

یوشخ دارامعاونشرکتثیبح
دررئیسامضا تیصالح شرکت

ومالکیتهاییادارهثبتمرکز
. استدهیبهثبترسفکری

یقاسـممیصـمبیبهاساستصو
 دارندهجوازنامهنمبر:لوژستیکی

D-04-986درلیذراتیتغ را
 .نمودهاستشیجوازخو

ولدیقدوسمیمحمدقسمحترم -1
عبدالسالممالکاسبقجوازباسهم

ـجدرئـیسثیبهحفیصد54 دی
.دیاردنییشرکتتع

خانولدجبـاریالیمحترمتور-2
ـبـهحصدیف54خانباسهم ثی
ــاونجد ــمع ــدی نیشــرکتتع

.دیارد

یجوازازانفرادیشکلحقوق -1
شرکت اسـتودهیردالیتبدیبه

ـکـهدرفعالخواهدیم جـوازتی
اضافهیساختمانلوژستیکیبرعالوه

ثبـتوموضـوع.دینما دراداره
بـهومالکیتهایفکرییمرکز

 استدهیثبترس
ـاهللولـدحبظیمحترمحف اهللبی

:تـدیلمحیشرکتاحسانذبرئیس
بیوبهاساستصـودهیرداوفات

نمبـریشرعقهیشرکتواسنادوث
ــخر (111) و18/7/1001م

( نمبر مـور (112وکالتخط
ــرم18/7/1001 ــهمحتـ کـ

حف اهللولد بحظیاحسان ـاهلل ثی
محتـرمدیردانییتعیشرعلیوک

حفـطاهللباظیاحساناهللولدحف
ـسهمبحصدی(ف54) ـثی سیرئ

 .استدهیردانییشرکتتعدیجد
اهللولدیشرکتمحترمصفمعاون

سـهمفیصد54اهللباحفظظیحف
نیشرکتتعدیمعاونجدثیبهبح
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درادارهوموضـوع.استدهیردا
ومالکیتهایفکرییثبتمرکز
.استدهیبهثبترس
اسـاستصـو:اتیخصوص بیبه

دارنده:تدیقلمااسحدیشرکتجاو
 نمبر محترم27-1511جوازنامه

رئیسولدعبدالمنانلیاعمحمداسم
 سـهمصـدیف54شرکتم کور

رابهمعاونسپردهاستوازشیخو
 نمودهاستاستعفا استیسمتر
اسـاسسـهممحتـرمنیکهبها
محمـددیعبدالمج ولـد اسحاق

اسلیعااسم بـهبقمعاون شرکت
نمـودهفیصد(144) ارتقا  سهم

شـرکتیوهمهنانازشکلحقوق
و . نمودهاسـتلیتبدیبهانفراد

ثبتمرکـز ویموضوعدراداره
دهیبهثبترسمالکیتهایفکری

 .است
ــ ــراداتیخصوص ــوازانف یج

افغانتینعمتاهللولدخالقدادتابع
ـوال یمرکزاص( کندهار،سـالتی

ییابتـداهیسـرما،1041تأسیس
ــدهزار544444 ،یافغانپنجصـ

یشخ دارا،یتجارتعمدهتیفعال
ثبـتامضـا تیصالح دراداره
 استدهیبهثبترسیمرکز

احمـدیجوازانفراداتیخصوص
عبـدالباریفی)لطا یض ولـد :ی(
مرکزاص(افغانتیتابع ـوالی، تی

 هیسرما1041تأسیسکندهار،سال
،یافغانپنجصدهزار544444ییابتدا
یداراشخ ،یتجارتعمدهتیفعال

ثبـتامضـا تیصالح دراداره
بـهومالکیتهایفکرییمرکز

 استدهیثبترس
ـشرکتبـارانماتیخصوص وهی

یمرکزاصـ( ،افغانتیع:تابتدیلم
1041:تأسـیسکندهار،سـال

یـک1444444)ییابتداهیسرما
 ـفعالیافغـانمی(یون( عمـدهتی

ولـدداحمدیمحترمسـع،یتجارت
صـدی(ف64احمدباسـهم)لا
شرکتومحترمغالمسیرئثیبح
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(04احمدباسـهم)لاولدینب
معـاوثیبحصدیف شـرکت ون

 امضـا تیصالحیداراشخ 
یشرکتدرادارهثبتمرکزرئیس

بـهثبـتومالکیتهایفکری
. استدهیرس
تصوهب رهیمـدئـتیهبیاساس

:تـدیلمیریمحمدوزیشرکتول
نمبر نامه جواز 27/1100دارنده

عت ـقیمحترم نس میاهللولدمحمد
ف54شرکت)سیرئ سـهمصدی(
بهرئشیخو شـرکتدیجدسیرا

سمتر از و استعفا استیسپرده
ا به که اسـاسمحتـرمنینموده

باحفطمیحکمتاهللولدمحمدنس
ـسهمبحصدی(ف54) ـثی سیرئ

ومحترمدیردانییشرکتتعدیجد
معاونمیحکمتاهللولدمحمدنس

راشیسهمخوصدی(ف54شرکت)
شرکتسپردهوازدیبهمعاونجد
نمودهکـهاستعفا تیسمتمعاون

اساسمحتـرمعصـمتهللنیبها

(54باحفـظ)میمحمدنسفرزند
ـمعـاونجدثیسهمبحصدیف دی

موضوعت اسدهیردانییشرکتتع
ثبتمرکز اداره ومالکیـتیدر

.استدهیبهثبترسهایفکری
ـشرکتماتیخصوص صـاحبای

نیت(یدپيويسياوپـولیمیکر
افغانتیعتابشرکتدیدتولپیپا

تأسـیسکندهار،سالیمرکزاص(
ــرما(1115) ــداهیسـ ییابتـ
ــون14564444) دهمی(یـــ

،یافغـان(وپنجصدوشصتهـزار
پيپیپادیتولیصنعتعمدهتیفعال

محترممحمدشاهنیت(یويسيوپول
حفظدیولدس بهفیصد54خانبا

ـثیح محتـرمتشـرکسیرئ ،
محمدباحفظیمحمدولدع(نید

معاونشـرکتثیبهح54فیصد
امضـا تیصـالحیشخ دارا

یثبتمرکزشرکتدرادارهسیرئ
دهیبهثبترسومالکیتهایفکری

.است
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رگیشرکتافغانکـاراتیخصوص
یمرکزاص(،افغانشرکتیساختمان

(1041)تأسـیسکندهار،سـال
ــرما ــداهیس 2444444)ییابت
ـفعالی(افغاندومی(یون عمـدهتی
اهلل)شهاب(یساختمان امان محترم
محمدخانباسهمیع(یولدحاج

ف54) شرکت،سیرئثیبحصدی(
عالم شهاب)شاه ولـدیومحترم )

اهللشهابب ف54)اسهمامان صدی(
وشـخ معاونشـرکتثیبح
ـامضـا تیصالحیدارا سیرئ

ویثبـتمرکـزشرکتدراداره
ثبترسمالکیتهایفکری دهیبه

.است
حمداهللیجوازانفراداتیخصوص

خان محمد ،تیتابع:ولد افغـان
ـوالیمرکزاص( کندهار،سـالتی
ییابتـداهیسـرما1041تأسیس

یـــکمی(یـــونو1544444
عمـدهتیفعال،یافغانپنجصدهزار
شـخ یاوسـاختمانلوژستیکی

درادارهثبتامضا تیصالحیدارا
بـهومالکیتهایفکرییمرکز

 استدهیثبترس
 اساس رهیمـدئـتیهبیتصوبه

روغنودیشرکتجنوپروستول
دارنـده:صابونمسـ(ماسـحاق

معاون D-22062جوازنامهنمبر
یشرکتمحترمنورمحمدولدحاج

راشیسهمخوصدیف54محمدریپ
معاونجد سپردهوخواهـاندیبه

ادهیردااستعفا  به اسـاسنیکه
ع( بایمحترم لعلجان ولد محمد

معاونثیسهمبحصدیف54حفظ
  استدهیردانیشرکتتعدیجد

ویدرادارهثبتمرکـزوموضوع
ثبترسمالکیتهایفکری دهیبه

.است
بالـلاتیخصوص فاروق شرکت

تابتدیلم ،تیع: یمرکزاص(افغان
 سـال 1044تأسـیسکندهار،

یـک1444444)ییابتداهیسرما
یتجارتعمدهتیفعالیافغانمی(یون(
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یفاروقولـدحـاجیمحترمحاج
ثیبحصدی(ف54موالدادباسهم)

ـسیرئ ریشرکتومحترمعبدالبص
حـاج سـهمیولد بـا فـاروق

معاونشـرکتثیبحصدیف(54)
دارا امضـا تیصالحیوشخ 

یشرکتدرادارهثبتمرکزرئیس
دهیبهثبترسومالکیتهایفکری

. است
اسحاقاتیخصوص همت شرکت

یمرکزاصـ(،شرکت:افغانینیام
(1041)تأسـیسکندهار،سـال

ــرما ــداهیس 2444444)ییابت
ـفعالیافغان(دومی(یون عمـدهتی

ــتیکی ــلوژس ــرمیاوزراعت محت
ولدحـاج )اسحاق( احمد یفضل

ثیبحصدی(ف54اماناهللباسهم)
احمـدلاشرکت،ومحترمسیرئ

باسهماماناهللی(ولدحاجی)احمد
ومعاونشرکتثیبحصدی(ف54)

امضـا تیصـالحیشخ دارا
یثبتمرکزشرکتدرادارهسیرئ

دهیبهثبترسومالکیتهایفکری
.است

وادافغـانیهشـرکتاتیخصوص
تابتدیلم یمرکزاصـ(،افغانتیع:

 سـال 1041تأسـیسکندهار،
یـک1444444)ییابتداهیسرما

یعمدهتجارتتیفعالیافغانمی(یون(
یمحترمعبدالمعروفولـدحـاج

ثیبحصدی(ف54باسهم)انیعبدالب
وفوشرکتومحترمعبدالرسیرئ

سـهمانیعبـدالبیولدحاج بـا
ــدیف(54) ــبحص ــاونثی مع

تیصـالحیوشخ داراشرکت
ثبترئیسامضا  اداره شرکتدر
بـهومالکیتهایفکرییمرکز

. استدهیثبترس
درزادهیحیشرکتالع(اتیخصوص

تابتدیلم ـع: ی،مرکزاصـ(افغانتی
هیسرما1041تأسیسکندهار،سال

می(یـون(1444444)ییابتدا یک
تیفعالیافغان محترمیتجارتعمده
(ولدغـالمیروحاهلل)بابریحاج
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)ی)بابردریح سهم با ف54( صدی(
شرکتومحمدهارونسیرئثیبح

حی)بابر غالم ولد بای)بابردری( )
ـبحصدی(ف54سهم) معـاونثی

تیصـالحیداراوشخ شرکت
ثبترئیسامضا  اداره شرکتدر
بـهومالکیتهایفکرییمرکز

. استدهیثبترس
الالولدیجوازانفراداتیخصوص
مرکـزافغانتیتابع:دیعبدالحم ،

تأسـیسکندهار،سالتیوالیاص(
544444ییابتداهیسرما،1041

عمــدهتی،فعالیافغانپنجصــدهزار
دارا،یتجارت تیصـالحیشخ 
ثبـتمرکـزامضا  ویدراداره

دهیبهثبترسمالکیتهایفکری
 است

رومـلیجوازانفراداتیخصوص
ـولدمحمدداودتابع افغـان،تی

ــ( ــوالیمرکزاص ــدهار،تی کن
ــال ــیسس ــرما1041تأس هیس

،یافغانپنجصدهزار544444ییابتدا

،شـخ یتجـارتعمدهتیفعال
درادارهامضــا تیصــالحیدارا
ومالکیـتهـاییثبتمرکـز

ــری ـفک ــترسـ ــهثب دهیب
 است

نصرتفیشرشرکتاتیخصوص
:تدیلم یمرکزاصـ(،افغانتابعیت

 سـال 1041تأسـیسکندهار،
یـک1444444)ییابتداهیسرما

 یتجارتعمدهتیفعالیافغانمی(یون(
دی(ولدسړ)کاکدیمحترماحمدجاو

ــاســهم) صــدی(ف54احمــدب
محتـرمسیرئثیبح شـرکتو

ولدمحمدیکزڅ)افیمحمدشر )
)قیرف سهم ف54با ـبحصدی( ثی

 شـرکت دارامعاون یوشـخ 
شـرکترئـیسامضا تیصالح

ثبتمرکز اداره ومالکیـتیدر
ـهایفکـری ثبـترس دهیبـه

. است
ماتیخصوص سشرکت نیاسیعود
مرکزافغانتابعیتشرکت:یصنعت
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یاص( سـال تأسـیسکنـدهار،
ییابتــــداهیســــرما1041

یافغـان(دومی(یون2444444)
محتـرمیصـنعتعمـدهتیفعال
هاشممحمدیاحمدولدحاجودعسم

( سهم ـثیبحصدیف(54با سیرئ
ولـد عبدالخالق ومحترم شرکت،

صـدیف54دادمحمدباسهمیحاج
یشخ داراوشرکتمعاونثیبح

ـامضا تیصالح شـرکتسیرئ
ومالکیتهاییثبتمرکزدراداره
.استدهیبهثبترسفکری

تصوبه محتـرمبیاساس تـاجر
ـتابع:اهللولدعبدالرزاقبینق تی

مرکزاص( ، کندهارتیوالیافغان
تجارت جوازنامه 61142یدارنده

ییابتداهیسرما1182تأسیسسال
نسبتمشـکالتی(افغان5444)

خواهـــانلغـــوهیاقتصـــاد
ــت ــدهودرادارهثب جوازم کورش

بـهومالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیثبترس

(108)نمبـراساسمکتـوببه
ــخر  ــت1/14/1041م ریاس

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
یثبتصدورجوازدهاستیورفکری

 محترم ـدرقاشرکت تـدیلمیول
(77615)یدارندهجوازنامهتجارت

وارداتوصادراتتقاضا عالوه بر
رایالتطبآوسامانهیادودیتور
ثبتمرکززین دراداره وینموده 

ثبترسمالکیتهایفکری دهیبه
 . تاس

عزاتیخصوص زاحسـانیشرکت
تابتدیلم ،تیع: یمرکزاص(افغان

 سـال 1041تأسـیسکندهار،
ــرما ــداهیس 2444444)ییابت

 ـفعالیافغاندومی(یون( عمـدهتی
حـاج،یتجارت ـعزیمحترم زاهللی

عطامحمـدبـای)پوپل(ولدحاج
ـبحصدی(ف54سهم) ـثی سیرئ

نق (کانیاهلل)نبیشرکتومحترم
حاج یولد محمد سـهمبـاعطا

معاونشـرکتثیبحصدیف(54)



 جريده يرسم
 

172
 

 

 

 

 

 

(1011)نمبرسېپرلهپ 22/11/1001  

دارا امضـا تیصالحیوشخ 
یشرکتدرادارهثبتمرکزرئیس

دهیبهثبترسومالکیتهایفکری
. است

ریسـملیعامحمداسماتیخصوص
محمداسملوژستیکی (ری)سملیعا:

افغان،مرکزتیتابعنیالدنیولدع
تأسـیسکندهار،سالتیوالیاص(
ــرما،(1044) ــداهیسـ ییابتـ
ی(افغانپنجصــدهزار544444)

عمدهتیفعال لوژسـتیکیخدمات
امضـا تیصـالحیشخ دارا

وینامبردهدرادارهثبـتمرکـز
ثبترسمالکیتهایفکری دهیبه

 .است
تصو اساس رهیمـدئـتیهبیبه

دارنـده:تدیشرکتحافظتارنلم
نمبر معـاون27/2820جوازنامه

هـدا اهللولـدتیشرکتمحترم
راشیسهمخوصدیف54اهللاتیح

معاونجد سپردهوخواهـاندیبه
ادهیردااستعفا  به اسـاسنیکه

محمدباطیبولدرمحمدیمحترمپ
بحصدیف54حفظ معاونثیسهم
تعیجد شـرکت ـد ـردانیی دهی

 .است
ویدرادارهثبتمرکـزوموضوع

ثبترسمالکیتهایفکری دهیبه
.است

ـ:شـرکتاتیخصوص ارټباورس
شـرکتیصنعت افغـانتابعیـت

ــ( ــالیمرکزاص ــدهار،س کن
ییابتـداهی(سـرما1041)تأسیس

ــدهزار544444 یافغانپنجصـ
صـنعتتیفعال محتـرمیعمـده
بـاارمحمدی)الکو(ولدراحمدیشب

ـبحصدی(ف54سهم) ـثی سیرئ
حاج ولد احمد ومحترم یشرکت،

)قیشف ف54باسهم ـبحصدی( ثی
یداراوشـخ معاونشـرکت

ـامضا تیصالح شـرکتسیرئ
ومالکیتهاییثبتمرکزدراداره

ــری ـفک ــترسـ ــهثب دهیب
.است
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ــ ــراداتیخصوص ــوازانف یج
ـتابع:اهللولدنعمتاهللتیهدا تی

مرکزاص( ، کندهار،تیوالیافغان
ــال ــیسس ــرما1041تأس هیس

،ینافغاپنجصدهزار544444ییابتدا
یوساختمانلوژستیکیعمدهتیفعال

دارا امضـا تیصالحی،شخ 
ومالکیتهاییدرادارهثبتمرکز

ــری ـفک ــترسـ ــهثب دهیب
 است

یروحـانمیشرکتقااتیخصوص
شـرکت معدن افغـاناستخراج

ان،اارزیمرکزاص( تأسـیسسال
ــرما،(1044) ــداهیسـ ییابتـ
ی(افغــانســهمی(یون1444444)

محترمعمدهاستخراجمعدنتیفعال
سهم با عبدالشکور ولد قدرتاهلل

ف54) شرکت،سیرئثیبحصدی(
(ولـدیاهلل)روحـانبیومحترمنق

ــح ــداتی ــهمیاهللمحم باس
ومعاونشرکتثیبحصدیف(54)

امضـا تیصـالحیشخ دارا

یثبتمرکزشرکتدرادارهسیرئ
.استدهیبهثبترس
ــ ــراداتیخصوص ــوازانف یج

ـتابع:محمدولدنورمحمدلا تی
مرکزاص(افغان کندهار،تیوالی،

ــال ــیسس ــرما1041تأس هیس
پنجاه754444ییابتدا و هفتصد
 یتجـارتعمدهتی،فعالیافغانهزار

امضـا تیصـالحیشخ دارا
ومالکیتهاییدرادارهثبتمرکز

ــری ـفک ــترسـ ــهثب دهیب
 است

صابررهیمدئتیهبیاساستصوبه
جواز:دارندهشرکتزیافغانودان

نکهیبرایمبنD-04-1902نمبر
ــرم ــډمحت ــدریاکترعبدالبص ول

ـشرکتوتائسیعبدالرزاقرئ یدی
اعضا مج(سنسـبتمشـکالت

شـرکتیاقتصاد لغـوه خواهان
ثبـت دراداره و انـد م کورشده

بـهومالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیثبترس
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 اساس رهیمـدئـتیهبیتصوبه
:تـدیلمریشرکتعبدالمالکنـ 
یمبن71006دارندهجوازنامهنمبر

عبـدالمالکولـدنکهیبرا محترم
رئ نسـبتسیعبدالودود شرکت

جوازم کوررایمشکالتاقتصاد
 دروموضـوع.استدهیردالغوه

ومالکیــتیادارهثبــتمرکــز
ـهایفکـری ثبـترس دهیبـه

.است
اروانڅفولیشرکتساتیخصوص
یمرکزاص(،افغانشرکتیساختمان

(1041)تأسـیسکندهار،سـال
یـک1444444)ییابتداهیسرما

ــانمی(یون ــفعالی(افغ ــدهتی عم
احمـدولـدلامحترمیساختمان

صدی(ف54اهللباسهم)فیسیحاج
ومحتـرمسیرئثیبح شـرکت،
ولداماناهللاروانڅیسرمحمداد

)یمحمد ثیبحصدیف(54باسهم
یوشـخ دارامعاونشـرکت

ـامضا تیصالح شـرکتسیرئ

ومالکیتهاییثبتمرکزدراداره
.استدهیبهثبترسفکری

تصوبه رهیمـدئـتیهبیاساس
اجناسـویدبرقیریمحمدوزیول
نمبـر:شـرکتیدیتول جـواز

D-04-1725ــ ــهیبرایمبن نک
ـقیتمحترمع میهللولدمحمـدنس

وتائسیرئ ـشرکت اعضـا یدی
یمج(سنسبتمشکالتاقتصـاد

خواهانلغوهشرکتم کورشدهاند
ومالکیـتیودرادارهثبتمرکز

ـهایفکـری ثبـترس دهیبـه
 .است

( اساسمکتـوبنمبـر (021به
یعمومتیریمد8/1/1001مخر 
ریاستاتیوالیکیتخنیهاتیحما

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
محمـدولـدیمحترمحاجفکری

محمددارندهجوازنمبرضیفدیس
ـازوالهیاحصائریتغ27266 تی

هـراتنمـودهتیکندهاربهوال
ثبـتموضـوع.است اداره در
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بـهومالکیتهایفکرییمرکز
 استدهیثبترس
شـرکتعبـدالرازقاتیخصوص

افغــانتیــع:تابتــدیلمیقــیرف
تأسـیسکندهار،سالیمرکزاص(
ییابتــــداهیســــرما1041

یافغـانیکمی(یـون1444444
محتـرم،یتجـارتعمـدهتیفعال

قی(ولدمحمدرفیقیعبدالرازق)رف
ـثیبحصدی(ف54باسهم) سیرئ

شرکتومحترمعبـدالناف ولـد
صـدی(ف54باسـهم)یعبدالبار

یوشخ دارامعاونشرکتثیبح
دررئیسامضا تیصالح شرکت

ومالکیتهـاییادارهثبتمرکز
. استدهیبهثبترسفکری

شرکتالحافظهجرتاتیخصوص
شرکت:لوژستیکی افغـانتابعیت

تأسـیسکندهار،سالیاص(مرکز
ــرما،(1041) ــداهیسـ ییابتـ
می(یون(1444444) یافغـانیک

محتـرملوژسـتیکیعمدهتیفعال

یعبــدالناهر)حافظ(ولــدحــاج
صـدی(ف54باسـهم)لیعبدالج(

شرکت،ومحترماحمدسیرئثیبح
باسـهمیعبـدالع(یاهللولدحاج

ومعاونشرکتثیصدبحی(ف54)
امضـا تیصـالحیشخ دارا

یثبتمرکزشرکتدرادارهسیرئ
بـهثبـتومالکیتهایفکری

.استدهیرس
نوزادرهیمدئتیهبیبهاساستصو
دارنـدهجوازنامـه:دامانشرکت

 احمـدیع(محترم74111نمبر
شرکتومحترمرئیسولدولوجان

دادمحمدولدولوجـانمعـاون
ـکـهدرفعالخواهدیشرکتم تی

تول برعالوه تاردیتولپیپادیجواز
نماینخ وشرکتم کوردیاضافه

سـرما 2444444ابتـدایی)هیبه
.دینمایمتیعالفیافغاندومی(یون(

ویموضوعدرادارهثبتمرکزو
ثبترسمالکیتهایفکری دهیبه

 .است
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میقارهیمدئتیهبیاساستصوبه 
:استخراجمعدنشـرکتیروحان

شـرکتسیرئ71681جوازنمبر
ــکور ــدعبدالش ــدرتاهللول ق

بهرئشیسهمخوصدیف54 سیرا
شرکتسـپردهوخواهـاندیجد

ادهیردااستعفا  به اسـاسنیکه
ــ  ــرمن ــدوردریمحت گاحم

صدیف54ولدس(طانمحمدباحفظ
ــهمبح ــس ــثی ــجدسیرئ دی
ـردانییشرکتتع وموضـوع.دی

ومالکیـتیدرادارهثبتمرکز
ـهایفکـری ثبـترس دهیبـه

.است
یکندهارانعمانخصوصاتیخصوص

ـ یځوونښ اهللظیداداهللولـدحف
ـوالیافغان،مرکزاص( تیتابع تی

ــال ــیسکندهار،س (1044)تأس
544444)ییابتــداهیســرما

عمـدهتی،فعالی(افغانپنجصدهزار
ـیخدماتتع( ی،شـخ دارایم

نـامبردهدراداره امضا تیصالح

ومالکیتهایفکری یثبتمرکز
 .استدهیبهثبترس

اساستصو محباهللبیبه محترم
:یتاجرانفرادنیالدیولدغالممح

12841دارندهجوازنامـهنمبـر
اقتصاد مشکالت جـوازینسبت
دهیــردامــ کوررالغــوه

.است
ثبت  اداره ویمرکزوموضوعدر

ثبترسمالکیتهایفکری دهیبه
.است

تـوخمینساتیخصوص یجالـل
معدن وپروسس محمـداستخراج

افغان،تیتابعنیولدننامالدمینس
ـوالیمرکزاص( کندهار،سـالتی
ییابتـداهی(سـرما1041)تأسیس

می(یون1444444) ی(افغـانیک
استخراجوپروسـسعمدهتیفعال

تیصـالحیشـخ دارا،معدن
ینامبردهدرادارهثبتمرکزامضا 

دهیبهثبترسومالکیتهایفکری
 .است
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 اساسمکتوبنمبر مخر 154به
عمـومی11/1/1001 ریاست

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
ساختمان دارنده:االصفیشرکت
ازD- 69593 جوازنامهنمبـر

ریکندهارتغتیکابلبهوالتیوال
اسنادفوقنمودهاسـت هیاحصائ

ازکارتــهنــویدرستجــارتآو
سرک20خانهنمبرییشهرکطال

 لکاب8نمبر ـموراندامښبه دانی
نمـودهلیکندهارتبدکرسییهوا

.است
ثبـتمرکـزموضوع اداره یدر

دهیبهثبترسومالکیتهایفکری
.است

اتیخصوص انفراد عبداهللیجواز
ـتابع:ولدعبدالباسط افغـان،تی

ـوالیمرکزاص( کندهار،سـالتی
ییابتـداهیسـرما1041تأسیس

تی،فعالیافغانپنجصدهزار544444
یدارا،شــخ یصنعتعمــده

ثبـتامضـا تیصالح دراداره

بـهومالکیتهایفکرییمرکز
 استدهیثبترس

ب تصوه رهیمـدئـتیهبیاساس
:یبارکسـاختمانیشرکتقادر

 D-04-1290 دارندهجوازنمبر
ـاهللولـدعناقیمحترمشف اهللتی

ف54معاونشرکت) سـهمصدی(
شـرکتدیرابهمعاونجدشیخو

استعفا تیسپردهوازسمتمعاون
ا به که اسـاسمحتـرمنینموده

باحفطیاهللولدمحمدولفیشر
ـسهمبحصدی(ف54) معـاونثی

 .استدهیردانییشرکتتعدیجد
ویدرادارهثبتمرکـزوموضوع

ثبترسمالکیتهایفکری دهیبه
.است

یشرکتانصافصالحاتیخصوص
شـرکت:یوسـاختمانلوژستیکی
کنـدهار،یمرکزاص(افغانتابعیت
 هیسـرما(1041)تأسـیسسال
(دومی(یـون2444444)ییابتدا
لوژسـتیکیعمـدهتیفعالیافغان
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یوساختمان ـمحترم محمـدلا
ولدصالحمحمدباسهمی)صالح )

ف54) شرکت،سیرئثیبحصدی(
یوفولـدحـاجوومحترمعبدالر

)لیعبدالج( ف54باسـهم صـدی(
وشـخ معاونشـرکتثیبح
ـامضـا تیصالحیدارا سیرئ

ویثبـتمرکـزشرکتدراداره
ثبترسمالکیتهایفکری دهیبه

.است
یاحمداروانڅشرکتاتیخصوص

افغـانتابعیتشرکت:لوژستیکی
تأسـیسکندهار،سالیاص(مرکز

ــرما(1041) ــداهیسـ ییابتـ
یافغـان(می(یونیک1444444)

محتـرملوژسـتیکیعمدهتیفعال
ـ)رئـیسمحمداد  (ولـداروانڅ

صدیف(54باسهم)یاماناهللمحمد
سیرئثیبح ومحترم لاشرکت،

اهللباسـهمفیسیاحمدولدحاج
ومعاونشرکتثیبحصدی(ف54)

امضـا تیصـالحیشخ دارا

ثبتمرکزسیرئ یشرکتدراداره
دهیبهثبترسومالکیتهایفکری

.است
ـامیقاتیخصوص خصوص یالنور

:اقبالاحمدولدعزتاهللڅیوونښ
تی:والی،افغان،مرکزاص(تیتابع

ــال ــیسکندهار،س (1044)تأس
544444)ییابتــداهیســرما

عمده:تی،فعالی(افغانپنجصدهزار
ـیخدماتتع( ی،شـخ دارایم

نـامبردهدرادارهامضا تیصالح
 .استدهیبهثبترسیثبتمرکز
ننراتیخصوص وحدت یشرکت

تابتدیلم یافغان،مرکزاصـ(تیع:
 سـال 1041تأسـیسکندهار،

یـک1444444)ییابتداهیسرما
یتجارتعمدهتیفعالیافغانمی(یون(

)ننـر قدرتاهلل ولـدیمحترم )
صدی(ف54(باسهم)یعبداهلل)ننر

محتـرمسیرئثیبح شـرکتو
سـهم بـا ولدعبـداهلل اهلل عزت

معاونشـرکتثیبحصدیف(54)
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دارا امضـا تیصالحیوشخ 
یشرکتدرادارهثبتمرکزرئیس

. استدهیبهثبترس
ابـدالاتیخصوص خان یشرکت
تابعیتشرکت:یاومالداریزراعت
کنـدهار،سـالیمرکزاص(افغان
ییابتـداهیسرما(1041)تأسیس

ــون1544444) ــکمی(یـ یـ
عمدهتیفعالیافغان(پنجصدهزارو

(ولدیمحترممددخان)ابدالیزراعت
صدی(ف54جانباسهم)دیسیحاج
یشرکت،ومحترمغازسیرئثیبح

جـاندیسیجان)همکار(ولدحاج
ف54باسهم) معـاونثیبحصدی(
داراشرکت شخ  تیصالحیو
درادارهسیرئامضا  ثبتشرکت
است دهیبهثبترسیمرکز

شرکت:ویشرکابیبهاساستصو
ــوب) ــرارمکت ــخر (165ق م

گوردتیمستوف14/11/1044
یوسرکسازی)شرکتساختمان

(دارندهجـوازلیخمیابراهیزیعز

 76151نمبر نمبـرتشخیصیهو
اسـتیتحتر1411510111

نوربیزیمحترماماناهللولدحاج
ولـدنیمحترممحمدزرتیومعاون

(شهی)ترکپغومحمدجانخواهانل
اند دهیاردشیخویجوازساختمان
ارا بعداز ازمراجـ هیجوابهیکه

آمرربطیذ صنعتوتجارتتیدر
.دیلغوثبتاردگوردتیوال

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
ـهالـل:تابعبیحبیکیلوژست تی

وال گسرمایهورددانیمتیافغان
(می(یـونیک1444444)ییابتدا
تا،سیافغان (شکل1044)سیسال

ــوق ــاختمانیحق ــرکتس ویش
اهللبیشرکتحبسیرئیکیلوژست

اهللفرزند یومطنیالدسیفرزندو
یمعاونشـرکتدارانیالدسیو

ومعـاونسیرئ،امضا تیصالح
صنعتوتجارتتیآمردررکتش
ــوال ــمتی ــتدانی وردگثب
 شد
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نهیمدیکیشرکتلوژستاتیخصوص
دانیمتیوال،افغانتی:تابعگورد
یـک1444444)ییابتداگورد

ــانمی(یون ــالتی(افغ ــأس سیس
حقـوق1044) شـرکتی(شکل

اهللفیشرکتشرسیرئیکیلوژست
یاهللواحدبیفرزندلعلمحمدنج

معاونویفرزندفضلمحمدوحد
ـوح نی(بـــدافرزنــدداهللیـ

دارا تیصـالحیسهمدارشرکت
ومعـاونوسـهمدارسی،رئامضا 

درآمر وتجارتتیشرکت صنعت
 وردگثبتشددانیمتیوال
اهلل ینهـادشـفبیاساستصوبه
قـراریمیرح ولدرحمـتاهللو

ــوب ــرمکت ــخر (071)نمب م
تیمسـتوفاستیر14/1/1041
ــوال ــفگوردتی اهلل یتشبث)ش

انفـراد تاجر رحمتاهلل (یفرزند
 نمبـر جـواز و61118دارنده

تشخیصیه 1447881511نمبر
اهللفرزند یمحترمشفاستیتحتر

(جـوازشهیرحمتاهلللغو)ترکپ
کهبعد انددهیاردشیخویتجارت
درربطیازمراج ذهیجوابهیازارا
ـصنعتوتجـارتوالتیآمر تی

.دیلغوثبتاردگوردمیدان
شرکاومکتـوببیاساستصوبه

ـوالتیمستوف وردکمیـدانتی
ـتشبثم ی)شرکتخدماتزراعت

پسرل نمبر:(یزرغون جواز دارنده
وضهیقطعهعرکیی(ط70251)

خواهانتیآمرنیایعنوانبیتصو
اندمحترمهارونلیذراتیتغ شده

شرکتبـارئیسیفرزندمحمدغن
ازسـمتفیصدسـهم74داشتن

جم(هزوااستعفا شرکتاستیر
محترمشیخوفیصدسهم74 به را
عبدالعزداهللیوح فروشزیفرزند به

وح محترم که حداهللیرساند ثیبه
ـجدرئیس ـدی تع ونیشـرکت

 لامحترم با فیصدسـهم14آغا
معاونشیخو درتیبهسمتسابقه

هیکهبعدازارادهدیشرکتادامهم
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ذهیجواب مراج  آمرربطیاز تیدر
ـصنعتوتجارتوال میـدانتی

.دیثبتاردراتیتغنیاگورد
شرکت:ویشرکابیاساستصوبه

 مکتوب مـخر (076)نمبرقرار
ـوالتیمستوف14/1/1041 تی

انیتشبث)زمانعمرگوردمیدان
جـوازیساختمان دارنده شرکت(
( 60218نمبر و نمبرتشخیصیه(

ر1441287711) تحت استی(
وونسیولـدمحمـدیمحترمزلم

محترممحمـدزمانولـدتیمعاون
خواهانلغـو)تـرکونسیمحمد

سـاختمانیپ جواز شیخـویشه(
هیجوابهیاند کهبعدازارادهیارد

صنعتوتیدرآمرربطیازمراج ذ
تیتجارتوال لغـوگوردمیدان
.دیثبتارد
ریشرکتاستخراجسااتیخصوص
افغـانتی:تابع(ندیهاانایمعادنآر

ــوال ــمتی هیســرماگورددانی
می(یـون1444444)ییابتدا (یک

تیافغان شکل(1041)سیسأسال
معدنریشرکتاستخراجسایحقوق
سیرویشرکتمسیرئ(ندیهاانایآر

ـفرزندفضلالـرحمنونج اهللبی
خانمعـاونشـرکتیفرزندع(

ـ،امضـا تیحصالیدارا سیرئ
صـنعتتیومعاونشرکتدرآمر

وردگثبتدانیمتیوتجارتوال
 شد

انفراداتیخصوص )عمرانینهاد
اهلل:(یکیلوژستیریام بسم محترم

رحمتاهللمتشبثانفراد :یفرزند
ـمیتافغانمرکزاصـ(یتابع دانی
544444)ییابتداهی،سرماگورد

ـأسـالتی(افغانپنجصدهزار سیس
حقوق1041) ،یانفـرادی(شکل

امضــا دارتی،صــالحیکیلوژست
ریاستعمـومیثبـتخودشدر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 دیردا

مراد مراد رئیستیفرزندحیشاه
ـ ـابتدایتشبث)مکتبخصوص هی
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افغان،مرکزتی:تابعکشمباستان(
تأسیسبدخشانسالتیوالیاص(

544444)ابتداییهیسرما1044
افغانپنجصدهزار ی،شکلحقوقی(

هیوتربمیتع(عمدهتی،فعالیانفراد
امضـا تیصـالحیشخ دارا

ـتیخودشدرآمر ارتصنعتوتج
.دیثبتاردوالیتبدخشان

ــرکت ــتش ــدماتلوژس یکیخ
 ـوالیمرکزاص(:بیحبحسان تی

ــرما ــانس ــداییهیبدخش ابت
(2444444 ،یافغـاندومی(یون(

حقوق1044تأسیسسال ی،شکل
،یکیعمدهلوژستتیشراکت،فعال

ـیاهللحبیصـفسیرئ فرزنـدیب
ـمعاوناهلل،بیحب لیاحمدسـهتی
دارتیعطامحمدصالحفرزندینور

ـامضا  ومعـاونشـرکتسیرئ
والیـترتصنعتوتجاتیدرآمر

.دیثبتاردبدخشان
لوژستشرکت اکبـریکیخدمات

،بدخشانتیوالیمرکزاص(:دیفر

یک1444444)ابتداییهیسرما
 تأسـیسسـال،یافغـانمی(یون(
شـراکت،یشکلحقوق،1044

،یکیعمدهخدماتلوژسـتتیفعال
محمـداکبرفرزنـدانـور،سیرئ

ــمعاون ــمحمدفرتی ــددی فرزن
امضا دارتیصالحلیمحمداسرائ

درآمرسیرئ شرکت ـومعاون تی
.دیصنعتوتجارتثبتارد

اساسدرخواستوتصو خطبیبه
ــخر  ــرم6/11/1044م محت
ـحکـانیپنیالدیغالممح یدری

یخصوصهیجوازمکتبابتدارئیس
نمبر) عنـوان2درمان ـآمری( تی

بدخشـانتیالصنعتوتجارتو
خواهانلغوجوازدسـتداشـته

اشیخو استکـه نموده ـرا نی
ـجوازاستمیدرسراتیتغ ادارهنی

.دیثبتارد
لوژستشرکت ـیکیخدمات میفه
بدخشان،یمرکزاص(:زادهیحاج

ــرما ــداییهیس 1444444ابت
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 می(یون تأسـیسسال،یافغانیک
شـراکتیشکلحقـوق،1111

ـ،یکیعمدهلوژسـتتیفعال سیرئ
نیاســیمحمــدخالفرزنــدمحمد

ـتیمعاون فرزندعبـداهللحیذب اهلل
ومعاونسیرئامضا دارتیصالح

یثبتجوازهـاتیریشرکتدرمد
 دیثبتارددیجد

سـهیلیتاجرانفـراداتیخصوص
افغـان،تی:تابعابوط(حهیخصوص

بدخشانسـالتیوالیمرکزاص(
ییابتـداهیسـرما1044تأسیس

،یافغـانپنجصدهزار544444)
ـمالکیحقوقشکل ،یانفـرادتی
سیئریعمدهمکتبخصوصتیفعال

محترممحمدع(مصفرولدشرکت،
امضا دارتیخواجهمحمد،صالح

ـدرآمرسیئشخ ر صـنعتتی
جارتوت بدخشـان ثبـتوالیت

.دیارد
خطبیاساسدرخواستوتصوبه

یمحترمخدابهرد،یمتشبثانفراد

خدابهرد تـ کره:یولد دارنـده
عنوان116141نمبر) ادارهنیای(

شیخـویخواهانلغوجوازانفراد
س در استکه جوازستمیرانموده

والتیمرآ تجـارت ـصنعت تی
 دیبدخشانلغوثبتارد

عبدالصابرفرزندعبدالاتیخصوص
ــاجرانفراد ــ:تابعیت ــانتی ،افغ

سـالتیوالیمرکزاص( بدخشان
ابتـداییهیسـرما1111تأسیس

افغـانپنجصدهزار544444) ی(
ـ،فعالیانفـرادیشکلحقوق تی

صادراتووارداتاقالممجازعمده
عبدالصابرولدعبدالشخ سیرئ

خـودشامضـا تیصالحیدارا
آمریتصنعتیزدرادارهثبتمرک

بدخشـان والیت ثبـتوتجارت
.دیارد

مجههی)وجاتیخصوص یدیفروغ
ــاجرنیا الدیبنــتمحمدضــ (ت

ـبنـام)راد:یانفراد زن(میوحری
ـوالیافغان،مرکزاص(تیتابع تی
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1044تأسـیسبدخشان،سـال
544444)ابتــداییهیســرما

افغانپنجصدهزار ی،شکلحقوقی(
فعالیانفراد خـدماتعمدهتی،
یدیفروغمجههی)وجسی،رئویراد

ی(شخ دارانیا الدیبنتمحمدض
درامضا تیصالح آمریتخودش

والیتبدخشـانصنعتوتجارت
. دیثبتارد
افغانستان:یساختمانشرکت ٬تبعه
بدخشانسـالتیوالاص(یمرکز

ییابتـداهیسـرما1118تأسیس
یافغـانونی(یمکی1444444
تفعالی٬تدیشرکتلمیشکلحقوق

ساختمان ـیعمده شـرکتسیرئ
معاون٬محمدیولدولمحمدکین

نورمحمدولدمحمددوستشرکت
ــخا  ــالحدارایاشـ تیصـ

کتومعـاونشـررئیسامضا 
آمر در و صنعتوتجارتتیبوده

ــوال ــتتیـ ــانثبـ بدخشـ
.دیارد

خواسـتمحتـرمبه اسـاسدر
شـرکترئـیسیباباعبداالصف

حم اهلل محبوب معاونیدیومحترم
یوسرکسـازیشرکتسـاختمان

خواهاننیایعنوانالنیسرخ اداره
خـو دستداشته راشیلغوجواز

مکاتبهینمودهاندکهبعدازجواب
ازعـدمربطیادارهازمراج ذنیا

درتیولئومس مـ کور شـرکت
آمرستمیس ـجـواز صـنعتتی

بدخشانلغوثبـتتیوتجارتوال
  دهیارد
خواسـتمحتـرمبه اسـاسدر

یمحمدعنـواننیولددریعبدالبص
خصوص)یتجارت ـابتدایمکتب هی
لغـو(خراسانستگانیشا خواهان

نمودهشیجوازدستداشتهخو را
جواب از بعد سالیمکاتهیکه یبار

تشـبثربطیادارهازمراج ذنیا
صـنعتتیآمرستمیم کوردرس
بدخشانلغوثبـتتیوتجارتوال

.دیارد
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انفراداتیخصوص مکتـبیتاجر
ـابتدایخصوص ربدخشـانیپامهی

اصـ(تیتابع:2نمر یافغان،مرکز
بدخشان،تیوال تأسـیسسـال

544444ییابتداهیسرما1111
یحقـوق،شکلیافغانپنجصدهزار

ـ،فعالیانفرادتیمالک عمـدهتی
ـر،یمکتبخصوص تشـبثسیئ

سیانفراد ولـددمقصودی،محترم
امضـا دارتیصالحدمحمود،یس

ـشخ ر ثبـتتیریرمـدسدیئ
بدخشـانتیوالدیجدیجوازها

.دیثبتارد
وبـاریتیشرکتترانزاتیخصوص
کشـورتیتابع:کارآشناهیچاالن

اصـ(،افغانستان ـوالیمرکز تی
1041تأسـیسبدخشان،سـال

یـک1444444ییابتداهیسرما
سیرئیتیترانزتیفعالیافغانمی(یون
ولدعباالحمـدویاحمدیعبدالح
ـبهمعاون ـتی ولـدیفـوادلطف

تیصالحیشخ دارانیحسامالد

ثبـتشـانخودامضا  اداره در
 استدهیبهثبترسیجوازده
انفراداتیخصوص مکتـبیتاجر

تابعاهورایخصوصهیئابتدا ـ: تی
اص(افغان، بدخشانتیوالیمرکز
 ییابتداهیسرما1041تأسیسسال

،شکلیافغانپنجصدهزار544444
ـ،فعالیانفرادتیمالکیحقوق تی

تع( ـر،هیتربمیعمده تشـبثسیئ
ولـدیرسـولمحترمغالمسرور

امضا دارتیغالمرسول،صالح
ـآمردرسیئشخ ر صـنعتتی
بدخشـانوتجارت ثبـتوالیت

  دیارد
شرکاومکتـوببیبهاساستصو

ــخر )(شــماره 14/1044/م
یوساختمانینریتشبث)شرکتانج

تخن نمبـرکیاسان جواز دارنده )
وضهیقطعهعرکیی(ط68471)

خواهانتیآمرنیایعنوانبیتصو
محتـرم:شـدهانـدلیذراتیتغ
فرزنــدنیالــددمصــباحیس
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شرکتبـادعبدالرحمنیس معاون
سـمتسـهمازفیصد14داشتن
وازجم(هاستعفا شرکتتیمعاون
محترمشیسهمخوفیصد14 به را
منیداحمدیوح فروشلگفرزند به

بـهیداحمدیرساندکهمحترموح
درشـرکتاسـتیسمتسابقهر

هیجوابهیئکهبعدازارادهدیادامهم
صنعتوتیدرآمرربطیازمراج ذ
ـاگوردمیدانتیتجارتوال نی

.دیثبتاردراتیتغ
ینهـادانفـرادبیاساستصوبه

یوسرکسـازیشرکتساختمان
قرارمکتـوب:لیصداقتامرخ و

21/1/1044مخر (216)نمبر
ـوالتیمستوفاستیر میـدانتی

وسرکی)شرکتساختمانگورد
(دارندهجوازلیصداقتامرخیساز

 61250نمبر نمبـرتشخیصیهو
اسـتیتحتر1448471242

فرزنــدیمحتــرممحمــدول
(شـهی)ترکپلغونیالدیغالممح

انـد دهیاردشیخویجوازتجارت
صـنعتوتجـارتتیکهدرآمر

تیوال ثبـتگوردمیدان لغـو
.دیارد

ــ ــ(طانینصاتیخصوص یزورس
شـرکت:یکیاولوژستیساختمان

گورددانیمتیوال،افغانتیتابع
 یـک1444444)ییابتداسرمایه
تیافغـان(می(یون ـأسـال سیس

حقـوق1044) شـرکتی(شکل
لوژسـتیساختمان ـیکیاو سیرئ

سـ(طانراحمدیشرکتنص فرزند
محمدواجملفرزندس(طانمحمد

تیصـالحیمعاونشـرکتدارا
شـرکتدرونومعاسیرئ،امضا 

ـصنعتوتجـارتوالتیآمر تی
 وردگثبتشددانیم
شرکت:ویشرکابیاساستصوبه

مکتـوب مـخر )(نمبـرقرار
گوردتیمستوف44/14/1044

ساختمان برهان(حانیسی)شرکت
و68482دارنــدهجــوازنمبــر
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تشخیصیه 1414671548نمبر
ولـدمیمحترمصـماستیتحتر
ـومعاونیالنیغالمج محتـرمتی

محمدعـارفولـدمحمـدظاهر
(جـوازشـهیخواهانلغو)ترکپ

اند کـهدهیاردشیخویساختمان
تیصنعتوتجارتوالتیدرآمر
 دیلغوثبتاردگوردمیدان

ینهـادانفـرادبیاساستصوبه
الرحمنفرزندمحمـدرازقبینج

نمبـروقرارمکتوبیتاجرانفراد
ــخر (102) 25/14/1044م
ـوالتیمستوفاستیر میـدانتی

الرحمنفرزندبیتشبث)نجگورد
انفراد تاجر رازق دارندهیمحمد )

تشخیصـیهو71151جوازنمبر
ــر ــت1414284245نمب تح

الرحمنفرزندبیمحترمنجاستیر
)ترکپ لغو جوازشهیمحمدرازق )

دردهیاردشیخویتجارت که اند 
ـصنعتوتجـارتوالتیآمر تی

.دیلغوثبتاردگوردمیدان

انفراداتیخصوص )فصاحتینهاد
فصـاحت(یتجارت اسداهلل محترم
:یمتشبثانفـرادیدارع(یدفرزند
ـمیتافغانمرکزاصـ(یتابع دانی
544444)ییابتداهی،سرماگورد

ـأسـالتی(افغانپنجصدهزار سیس
حقوق1044) ،یانفـرادی(شکل

خودشامضا دارتیصالح،یتجارت
ـصنعتوتجارتوالتیدرآمر تی

 دیرداثبتگورددانیم
شرکت:ویشرکابیبهاساستصو
مکتوب مـخر (151)نمبرقرار

28/14/1044 تیمستوفریاست
اویساختمانکپالی)عمراننگورد

دارندهجوازیسرکساز شرکت(
 64171نمبر نمبـرتشخیصیهو

اسـتیتحتر1448417104
ولـدنعمـتاهللو(ستانامحترم
اهللولـدیمحتـرمصـفتیمعاون
(شهیخانخواهانلغو)ترکپمیحک

اند دهیاردشیخویجوازساختمان
ارا بعداز ازمراجـ هیجوابهیکه
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آمرربطیذ صنعتوتجارتتیدر
تیوال ثبـتگوردمیدان لغـو
.دیارد
ینهـادانفـرادبیاساستصوبه
وقـراراجـانیولدمریشهرآقایم

ــوب ــرمکت ــخر (014)نمب م
تیمستوفاستیر15/12/1044
ــوال ــدانتی ــبثگوردمی تش
(یکیولوژستیساختمانالیربری)به

 نمبـر جـواز و65047دارنده
تشخیصیه 1441617124نمبر
فرزنـدرآقایمحترمماستیتحتر

)ترکپاجانیم جـوازشـهیلغو )
بعددهیاردشیخویتجارت اند که
درربطیازمراج ذهیجوابهیازارا
ـصنعتوتجـارتوالتیآمر تی

.دیلغوثبتاردگوردمیدان
شرکاومکتـوببیاساستصوبه

ـوالتیمستوف تشـبثوردکتی
وسـرکی)جاهدافغانسـاختمان

شرکت(دارندهجوازنمبـریساز
وضهیقطعهعرکیی(ط61542)

خواهانتیآمرنیایعنوانبیتصو
ـلیذراتیتغ محتـرمد:شـدهان

معاونلاشهیفرزندهم یمحمدرف
داشتن سهمازفیصد54شرکتبا

وازاستعفا کتشرتیسمتمعاون
رابـهشیسهمخوفیصد54جم(ه

اهللمیخانفرزندک(داهللیمحترموح
داهللیبهفروشرساندکهمحترموح

نییشرکتتعدیمعاونجدثیبهح
سهمفیصد54ومحترماحمدباللبا

ر سمتسابقه شرکتاستیبه در
هیجوابهیکهبعدازارا دهدیادامهم

صنعتوتیدرآمرربطیازمراج ذ
تیوالارتتج ـاگوردمیدان نی
.دیثبتاردراتیتغ
شرکاومکتـوببیاساستصوبه

ـوالتیمستوف گوردمیـدانتی
ـشبث)افغـانبرت یکیلوژسـتای

شــرکت(دارنــدهجــوازنمبــر
وضهیقطعهعرکیی(ط64111)

خواهانتیآمرنیایعنوانبیتصو
محتـرم:شـدهانـدلیذراتیتغ
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معاونشرکتیرانیعزتاهللفرزندا
سهمازسـمتفیصد54باداشتن

جم(هازواستعفا شرکتتیمعاون
محترمشیسهمخوفیصد54 به را
اهللفرزندعبـدالرحمنبـهفیشر

شر محترم که اهللفیفروشرساند
ر سمتسابقه شرکتاستیبه در

شرکتیوشکلحقوقدهدیادامهم
شـد:کهریتغیبهانفرادیازشرکت

ربطیازمراج ذهیجوابهیبعدازارا
تیصنعتوتجارتوالتیدرآمر
ـتغنیاگوردمیدان ثبـتراتی
.دیارد
ینهـادانفـرادبیاساستصوبه

ــد ــهمامتول ــرتاهللش نص
مکتـوبلیمحمداسماع قـرار و

ــخر (011) 25/12/1044م
ـوالتیمستوفاستیر گوردتی

ــهامت ــرتاهللشـ تشبث)نصـ
(دارنـدهجـوازنمبـریکیلوژست

نمبــرتشخیصــیهو67711
اسـتیتحتر1414641026

ــد ــرتاهللفرزن ــرمنص محت
پلیمحمداسماع )ترک (شـهیلغو
اند کهدهیاردشیخویجوازتجارت

ارا بعداز مراجـ ازهیجوابهیکه
آمرربطیذ صنعتوتجارتتیدر

ثبـتگوردمیدانتیوال لغـو
 دیارد

شرکاومکتـوببیبهاساستصو
28/14/1044مـخر شماره)(

یعمرانساختمان ی)عبدالرفتشبث
جوازیکیاولوژست دارنده شرکت(
ـی(ط61544نمبر) قطعـهکی

تیآمرنیایعنوانبیوتصوضهیعر
تغ ـلیذراتیخواهان ان د:شـده

عبدالرف عبدالج( یمحترم لیفرزند
فیصـد54شرکتباداشتنرئیس

سم از شـرکتاسـتیرتسهم
سـهمفیصـد54جم(هواستعفا 

ـیرابهمحتـرممحمدشیخو نیاس
فرزندمجنونبهفروشرساندکـه

 محمد حنیاسیمحترم رئیسثیبه
وندیومحترممنییشرکتتعدیجد
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 سهمبهسمتسـابقهفیصد54با
کهدهدیدرشرکتادامهمتیمعاون

ربطیازمراج ذهیجوابهیبعدازارا
تیوالتجارتصنعتوتیدرآمر
ـتغنیاگوردمیدان ثبـتراتی
.دیارد
شرکاومکتـوببیاساستصوبه

44/14/1044مـخر شماره)(
خالدزاهد(ی)شرکتتجارتتشبث

ـ71124دارندهجوازنمبر) ی(ط
یعنوانبیوتصوضهیقطعهعرکی
شدهلیذراتیخواهانتغتیآمرنیا

خواهانتغ:اند شـرکتراسمیکه
خالدزاهد(بـهیاز)شرکتتجارت
ی(یتحصیومشورتی)شرکتتجارت

وهمهنانازدشهرا ـ( سـکتورادی
خوی(یتحصیمشورت جواز شیدر

ــردا ــدازارادی ــهبع ــک هی
ذهیجواب مراج  آمرربطیاز تیدر

ـصنعتوتجارتوال میـدانتی
ــاگورد ــتغنی ــتراتی ثب
.دیارد

ینهـادانفـرادبیاساستصوبه
ـریولدامیرزیحشمتاهللام ولا
مکتوب مـخر (177)نمبرقرار

تیمستوفاستیر11/11/1044
وادی)هتشبثگوردمیدانتیوال
جـوازیکیلوژستیرزیام دارنده )

 62081نمبر نمبـرتشخیصیهو
اسـتیتحتر1448551564

ـریمحترمحشمتاهللفرزندام لا
)ترکپ ی(جـوازتجـارتشهیلغو

ارااند دهیاردشیخو از ـبعد هی
ذهیجواب مراج  آمرربطیاز تیدر

ـصنعتوتجارتوال میـدانتی
.دیلغوثبتاردگورد
ینهـادانفـرادبیاساستصوبه
:ژواکولدحضرتمحمدیالیتور

مکتوب قرار مخر (161)نمبرو
تیمستوفاستیر11/11/1044
تشبث)ژواکگوردمیدانتیوال
دارندهجوازنمبر،(یکیلوژستایآر

نمبــرتشخیصــیهو66154
اسـتیتحتر1414170451
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فرزندحضرتمحمدیالیمحترمتور
)ترکپ ی(جـوازتجـارتشهیلغو

هیاند کهبعدازارادهیاردشیخو
ذهیجواب مراج  آمرربطیاز تیدر

ـصنعتوتجارتوال میـدانتی
.دیلغوثبتاردگورد

ــ ــراداتیخصوص ــادانف ینه
اســتخراجمعــدنیرافضــ(ی)عم

مصـطف:(یموادساختمان یمحترم
تیتابعیمتشبثانفراداقوتیفرزند

مرکزاص( ـمیافغان ،گورددانی
544444)ییابتــداهیســرما

ـسـالتای(افغانپنجصدهزار سیس
حقوق(1044) ،یانفـرادیشکل

سـاختماناستخراج مواد ،یمعدن
تیصالح درامضا دار خـودش

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 دیرداثبتمالکیتهایفکری

ـانیصالحالـداتیخصوص یوبی
افغـانتیشرکت:تابعیکیلوژست
ییابتداسرمایهگورددانیمتیوال
می(یون1444444) ی(افغـانیک

ت ـأسال (1044)سیس شـکل،
لوژستیحقوق ـیکیشرکت سیرئ

ـمیشرکتکر اهللفیاهللفرزندس
حقیوصد فرزند معاوندرخانیاهلل

صالح تیشرکت سیرئامضا دار
صـنعتتیومعاونشرکتدرآمر

وردگثبتدانیمتیوالوتجارت
 شد

لیخدیسیتشبث)مکتبخصوص
یافغان،مرکزاصـ(تیتابع:(یدیس
تأســیسســال،یغزنــتیــوال

ابتـــداییهیســـرما،1044
،یافغـان(پنجصدهزار544444)

عمدهتی،فعالیانفرادیحقوقشکل
تیصالحیشخ داراهیوتربمیتع(

ـخودشدرآمرامضا  صـنعتتی
.دیثبتاردیغزنتیوتجارتوال

شـرکتیشرکابیاساستصوبه
سازیساختمان برکـتیوسرک
دارنــدهجوازنامــه:مــاکو
ر66108شماره) اسـتی(تحـت

ـاهللولـدالامقیمحترمصد وری
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ریمحمدآصفولدالامتیمعاون
ولغـوشهیخواهانترکپعارض

خو ادارهشیجواز در اندکه شده
ومالکیتهایفکرییثبتمرکز

 .دیلغوثبتارد
شـرکتیشرکابیبهاساستصو

غزنـهیوسرکسـازیساختمان
تغ:هوشمند شدهلیذراتیخواهان

ــد ــدثرفرزن ــرمم اند:کــهمحت
شـرکتازیمعاونقب(ریمحمدبش

ــمعاون ــرکتتی ــتعفا ش اس
راکــهشیســهمخــوفیصد14و

ــادل) ــد644444مع ــشص ش
محتـرمیباالشودیمی(افغانهزار

صدلیعبدالخ( معاونقیفرزندغالم
ردیجد فروش به دهیسـانشرکت

معـاونثیاست کهنامبردهبهح
.گرددیمنییشرکتتعدیجد

فعالهمهنان ازتیسکتور شرکت
سـاختمان سـکتوریسکتور بـه

شـرکتی)تجارتدیجد اسـم به )
لمی)تجارت هوشمند تغتدیغزنه ری(

فوقدرادرهراتینمودهاست کهتغ
ومالکیتهایفکرییثبتمرکز
.دیثبتارد
شــرکتخــدماتاتیخصوصــ

ـیکیلوژست ـدیس یمحمـدموس
مرکـز،تافغـانیتابع:)رح(یول

ییابتداهیسرمایغزنتیوالیاص(
سالیافغانیکمی(یون1444444

عمــدهتیــفعال1044تأســیس
نینورالدسیرئ،یکیخدماتلوژست
مح معاونشرکتنیالدیولدغالم

دارتیصالحنیاهللولدنورالد یمط
شـرکتسیرئامضا  معـاون و

ومالکیتهاییثبتمرکزرادارهد
 .ثبتشدفکری

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
تیتابع:گوردانیجاللیکیلوژست
اص(،افغان هیسـرمایغزنیمرکز
ـ(یمکی1444444ییابتدا ونی
یافغان تیفعال1044تأسیسسال

لوژست خدمات ـ،یکیعمده سیرئ
جالدخـان ولد عبدالغفار شرکت
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معاونشرکتمحمداکرمولدجالد
تیخانصالح وسیرئامضا دار

یثبتمرکزارهمعاونشرکتدراد
 .ثبتشدومالکیتهایفکری

شـرکتیشرکابیاساستصوبه
خواهـان:تـدیلمکایدرنیتجارت

احمدلیذراتیتغ اند:محترم شده
ـ معـاونریمهمندفرزنداحمدبص

استعفا شرکتتیشرکتازمعاون
راکهمعادلشیسهمخوفیصد24و

ــان244444 ــدهزارافغ یدوص
مختاراحمـدیباالشودیم محترم

ـ سیرئــریفرزنــدمحمدبشـ
رسـادشرکتیجد فروش  دهینبه

ریهمهناناحمدمدثرولدمحمدبش
ریقب(سیرئ از اسـتیشـرکت

 استعفا شرکت فیصد84وباحفظ
ـمعاونجدثیسهمبهحصدیف دی

ـ کهتغدیاردنییشرکتتع راتی
ویفــوقدرادراهثبــتمرکــز

ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 دیارد

اساستصو تشـبثیشرکابیبه
ی)شــرکتمنتــاژوبســتهبنــد

دارندهجواز:شهامت(تیموترسک(
قطعهکییط (D-77613) نمبر
تیآمرنیایعنوانبیوتصوضهیعر

تیــفعالادســکتوریخواهــانازد
بنـد بسـته سکتور بر یبرعالوه

دیسکتورجدادیومونتاژخواهانازد
خویصنعت اسـمشیدرجواز بـه

بندمونتاژی)شرکتصنعت یوبسته
انـددهیشهامت(اردتیموترسک(

ازمراجـ هیجوابهیکهبعدازارائ
تیریفـوقدرمـدراتیتغربطیذ

آمریعموم صنعتتیثبتجوازها
.دیثبتاردیغزنتیوتجارتوال

ــه ــاستصــوب ــرکابیاس یش
یـیرزایمداهللیحمیشرکت)تجارت

ــد ــه:(لمیت ــدهجوازنام دارن
ر67448شماره) اسـتی(تحـت

حم ـمحترم فرزندنصـراهللوداهللی
فرزندتیمعاون اهلل حشمت محترم

ولغـوشهیاهللخواهانترکپنیام
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کهدراداره شدهاندشیجوازخو
ومالکیتهایفکرییثبتمرکز

.دیلغوثبتارد
)ک(اتیخصوص سراپاکینیتشبث

ـوالیقان (،مرکزاص( ـتی ،یغزن
یـک1544444ابتداییهیسرماپ

و ،سـالیافغانپنجصدهزارمی(یون
ی،شــکلحقــوق1041تأســیس

ـفعال،یانفراد امـورتی عمـده
خـاندینهادعبدالحمسی،رئیصح

امضا دارتیولداالبخان،صالح
درمـدسیرئ یعمـومتیرینهاد

ــاغزنــ ــتجوازه ــتیثب ثب
.دیارد

)ک(اتیخصوص سراپاکینیتشبث
ول ـیمرکزاص(:(یزیداود ،یغزن

یـک1544444ابتداییهیسرما
 و ،سـالیافغانپنجصدهزارمی(یون
یحقــوقشــکل،1041تأســیس

ــ،فعالیانفراد ــورتی ــدهام عم
وحسی،رئیصح ـنهاد ولـدداهللی

امضـا دارتیود،صالحومحمددا

درمدسیرئ ثبتیعمومتیرینهاد
.دیثبتاردیغزنیوالیتجوازها

)شرکتیشرکابیاساستصوبه
دارنـده:غزنه(ینمکآرزودیتول

راتی(خواهانتغ60416جوازنمبر)
نیشدهاند:کهمحترم)محمداملیذ

(معاونتشـبثازمیولدعبدالحک
)استعفا تیمعاون جم  از (14و

آنراصدی(ف24)شیسهمخوصدیف
(دوصدهزار244444کهمعادل)

ری)بشحترممیشود باالیمیافغان
برحالسی(رئیاحمدولدغالمسخ

وهمهناندهیشرکتبهفروشرسان
راکـهشیسهمخـوصدی(ف14)

( هـزارکصدی(144444معادل
اتیمحترمحیشود باالیمیافغان

اهللولدمحمدنادردارندهتـ کره
( (1111-4744-55460نمبر

رسان ـدهیبفروش بش محترم ریکه
سخ برحالسیرئیاحمدولدغالم

ثیبهحصدسهمی(ف14شرکتبا)
اهللولدمحمداتیومحترمحسیرئ
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ـسهمبهحصدی(ف14نادربا) ثی
جد ـشرکتتعدیمعاون ـنیی یم
فوقدرادراهثبتراتیاردد کهتغ

ثبتومالکیتهایفکرییمرکز
.دیارد

ولدشفیقمحترممحمداتیخصوص
صد تیتابع:یتاجرانفرادقیمحمد

،یغزنتیوالیافغانستانمرکزاص(
544444ییابتـــداهیســـرما

یافغانپنجصدهزار تأسـیسسـال
تیفعالیانفرادیشکلحقوق1041

وارداتاقـالمعمدهصـادراتو
شفسیومجازرئ ولدمحمدقیمحمد

ـامضا دارتیصالحقیصد سیرئ
یهـاثبتجوازیعمومتیریدرمد
 .دیثبتاردیغزنوالیت

تشـبثیشرکابیاساستصوبه
اویسـاختمانیاعتمـادزیشن)د

دارندهجـواز:شرکت(یکیلوژست
ــر) ــیه(و72884نمب تشخیص

ـی(ط1412271245نمبر) کی
ریخواهانتغبیوتصوضهیقطعهعر

خـوتیسکتورفعال ازشیشرکت
لوژستیسکتور)ساختمان بهیکیو )

جد (یوبارچاالنیتی)ترانزدیسکتور
یوبارچاالنیتیرانزبهاسم)شرکتت

است کهیاعتمادزیشن نموده را )
مدراتیتغ در یعمـومتیریفوق

ثبـتیغزنتیوالیثبتجوازها
.دیارد
(2160اثرمکتـوبشـماره)به

ثبتاستیر14/11/1044مخر 
ریاستعمـومیثبـتیوجوازده

مقاممرکزیومالکیتهایفکری
محترموزارتصـنعتوتجـارت

ــو مــخر بیقطعــهتصــوکی
مکتـوب14/11/1044 وباالثر

مــــخر (106شــــماره)
ــد25/12/1044 ــالنتیریم پ
یغزنتیمحترممعارفوالاستیر

سـهی)لشـبثتیراج بهواازار
تکامل(دارندهجوازنمبریخصوص

ولـدی(محترم)محمدع(15854)
استیتشبثازرسی(رئیع(نیحس
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(فیصــد144و)اســتعفا نهــاد
ــهمخو ــرایس ــادلش ــهمع ک
افغـانپنجصدهزار544444) ی(
باالیم )محمـدیشود  محتـرم

فرزندبسماهلل(دارندهت کرهدیجاو
( (1111-1240-47182نمبر

نام که نموده ـبحبردهواا ار ثی
 گرددیمنینهادتعدیجدسیرئ

ولد(ری)عبدالمنیدرخواستبهاساس
جان(تاجرانفراد دارنـده:ی)غالم

( خواهانترک62815جوازنامه )
که شدهاندشیولغوجوازخوشهیپ

ومالکیتهاییدرادارهثبتمرکز
.استدهیلغوثبتاردفکری

)نصـرتاهلل(یاساسدرخواستبه
دارنده:ی(تاجرانفرادی)عبدالغنولد

( و11600جوازنامه تشخیصـیه(
خواهـان1440216866نمبر) )

شـدهشیولغوجوازخوشهیترکپ
ویکهدرادارهثبـتمرکـز اند

دهیلغوثبتاردمالکیتهایفکری
.است

شـرکتیشرکابیاساستصوبه
ده :به(ولدانـایخدماتمشوره

دارنــدهجوازنامــهشــماره
ر01116) محتـرماستی(تحت

ومعاونریعبدالنص تیولدعبدالقهار
ولدرازمحمدعارضنیمحرابالد

ولغوجـوازشهیوخواهانترکپ
شدهاندکهلغوآندرادارهشیخو

ومالکیتهایفکرییثبتمرکز
 .دیلغوثبتارد

تجارتتشبثاتیخصوص یشرکت
تافغانیتابع:تدیکاروانلمیجاللز

هیسـرما،یغزنتیوالیمرکزاص(
ییابتدا یافغـان1444444مب()

یشکلحقوق،1041سیسأسالت
عمـدهصـادراتوتیفعالتدیلم

شـرکترئیسوارداتاقالممجاز
عبدالعز ولد ـومعاونزیمحمود تی

عب ولد تداریصـالحزیالعزداحمد
درومعاونرئیسامضا  شـرکت

ومالکیتهـاییادارهثبتمرکز
.دیثبتاردفکری
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شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
:واـلیغزنلیمحمدوکیکیلوژست
ـوالیمرکزاص(،تافغانیتابع تی

ــ ــرمایغزنـ ــداهیسـ ییابتـ
می(یون1444444) یافغـان(یک

یشکلحقـوق1041تأسیسسال
عمـدهتیفعالتیولولمسئدامحدو

شـرکتسیرئیکیخدماتلوژست
ـآغامحمدولدمحمدوکیحاج لی

اهللولـد یمحترمسـمتیومعاون
ــدوک ــمحم ــخا لی یدارااش

تیریخودشدرمدامضا تیصالح
یغزنتیوالیثبتجوازهایعموم

.دیثبتارد
ــ ــدماتاتیخصوص ــبثخ تش
المــاسشــهر:یکیلوژســت

ــتابع ــانی ــ(،تافغ یمرکزاص
ــوال ــتیـ ــرمایغزنـ هیسـ
(پنجصـدهزار544444)ییابتدا
یافغان شـکل1041تأسیسسال
ـفعالیانفرادیحقوق عمـدهتی

اسریدیسسیرئیکیخدماتلوژست

یمحمــدشــخ دارادیولدســ
تیریخودشدرمدامضا تیصالح
یغزنتیوالیثبتجوازهایعموم

.دیثبتارد
شـرکتیشرکابیبهاساستصو
لوژست غزنهیکیخدمات :کهکشان

(خواهان71445دارندهجوازنمبر)
ـذراتیتغ شـدهاند:محترمـهلی
رئبابنتیفر ـسهیمحمدداود یقب(

واستعفا شرکتاستیشرکتازر
ــوفیصد54 ــهمخ ــهشیس راک

ی(افغانپنجصدهزار544444معادل)
سـنایباالشودیم غالم ییمحترم

ج بیالنیفرزندغالم رحاـلمعاون
کهمعاوندهیشرکتبهفروشرسان

یقب( سـهمفیصد144شرکتبا
نییدرشرکتتعدیجدسیرئثیمنح
تغگرددیم حقوقری همهنان یشکل

انفـراد شراکتبـه یشرکتاز
ـتغرنموده،کهییتغ فـوقدرراتی
یثبـتجوازهـایعمومتیریمد
 دیثبتاردیغزنتیوال
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تجارتتشبثاتیخصوص یشرکت
احمـدیسرادیوبارچاالنیتیترانز

هی،سـرمایغزنیمرکزاص(:اسحاق
ــدایی ــون2444444ابت دومی(ی

شکل،1041تأسیسسال،یافغان
یعمدهتجارتتیفعالتد،یلمیحقوق
شرکتسیرئ،یوبارچاالنیتیترانز
احمدفرزنـدعبدالناصـر،یسراد

نیفرزندتاجالدنیعمرالدتیمعاون
ومعاونسیرئامضا دارتیصالح

ثبـتمدیریتعمومیشرکتدر
جوازهایوالیـتغزنـیثبـت

 دیارد
ی)خدماتمشـورتیانفرادتشبث

اندر(یمال ر:مالستان اسـتیبـه
یمحترممحمدرضاولدمحمدموس

ـیافغانمرکزاصـ(تیتابع یغزن
544444ییابتـــداهیســـرما

تأسـیسسالیپنجصدهزارافغان
عمــدهخــدماتتیــفعال1041

ــورت ــالیمش ــازیم ــالممج اق
تیصالح خـودشدرامضا دار

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
.دیثبتاردمالکیتهایفکری

محتــرمیاســاسدرخواســتبــه
ـدیولد)س(یع(دی)س (یمحمدع(

دارنـدهجوازنامـه:یانفرادتاجر
ــیه(و57815) ــرتشخیص نمب
ترک1447201585) خواهان )
اندکهشیولغوجوازخوشهیپ شده

مرکز ثبت ثبـتیدراداره لغـو
.استدهیارد
(محترم)محمودیاساسدرخواستبه

:یتـاجرانفراد)عبـدالمنان(ولد
ــه) ــدهجوازنام (12850دارن

(1441261057نمبر)تشخیصیهو
شیولغوجوازخوشهیخواهانترکپ

اند ثبتمرکز شده دراداره یکه
است دهیلغوثبتارد

)ک(اتیخصوص سراپاکینیتشبث
ـم:(یجاللزمزمل یرکزاص(ــ
1544444ابتداییهیسرما،یغزن

و می(یون ،یافغانپنجصـدهزاریک
یحقـوق،شکل1044تأسیسسال
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ــ،فعالیانفراد ــورتی ــدهام عم
وحسی،رئیصح ـنهاد ولـدداهللی

امضـا دارتیرحمتاهلل،صـالح
درمدسیرئ ثبتیعمومتیرینهاد

.دیثبتاردیغزنیوالیتجوازها
ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش

تی:تابعتدیاعنمفخرافغانلمفاروق
یغزنتیوالیمرکزاص(،افغانستان

یـک1444444ییابتداهیسرما
تأســیسســالیافغــانمی(یــون
تیتـدفعالیلمیشکلحقوق1044

وارداتاقـالمعمدهصـادراتو
فخرالـدسیرئمجاز نیشـرکت

شرکتعزتنیولدصدرالد معاون
یدارتیاهللولدوهابشاهصالح

معــاونشــرکتوسیرئامضــا 
یثبتجوازهـایعمومتیریدرمد
 .دیثبتاردیغزنتیوال

یتشبث)مکتبخصوصاتیخصوص
مرکز،افغانتیغزنه(تابعنیانصارام

ییابتداهیسرما،یغزنتیوالیاص(
سالیافغانپنجصدهزار544444

حقـوق1044)تأسیس ی(شـکل
یعمـده)خـدماتتیفعالیانفراد

رئیمیتع( مکتبشکراهللولدسی(
الد امضـا دارتیصالحنیسراج

ثبـتیعمـومتیریدرمدسیرئ
.دیاردثبتیغزنتیوالیجوازها

ــیشــرکتترانزاتیخصوصــ یت
کشورتیتابع:عمرعطایوبارچاالن

:شــهریافغانســتان،مرکــزاص(
هی،سرما1044تأسیس،سالیغزن
تیفعالیافغان1444444ییابتدا

ترانز ـیوبارچاالنیتیعمده سیرئ
محمـدوبـهدیتاجمحمدولدس

صبغتاهللولدسردارمحمدتیمعاون
دارا امضـا تیصالحیاشخا 
یثبتجـوازدهادارهخودشاندر
.استدهیرستبهثبوالیتغزنی
شــرکتخــدماتاتیخصوصــ

تافغانیتابع:سالمایبریکیلوژست
اص( هیسـرمایغزنتیوالیمرکز

می(یـون1444444ییابتدا یک
یافغان تیفعال1044تأسیسسال
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لوژست خدمات ـ،یکیعمده سیرئ
احمداهللولدعبدالسالممعاونمحمد

محمدرسولصالحینب دارتیولد
شـرکتسیرئامضا  معـاون و

والیتغزنـییدرادارهثبتمرکز
 .دثبتش
ویشرکتسـاختماناتیخصوص
م(یسرکساز تابعیخان تافغانی:
هیسـرمایغزنتیوالیمرکزاص(

می(یـون(1444444)ییابتدا یک
شـکل1044تأسیسسال،یافغان
تیفعالتیلوالمسئودمحدویحقوق

سـاختمان امور وسـرکیعمده
ــیســاز ــدآصــسیرئ فمحم
محترممحمدتیومعاونرحسنیولدم
ولدمحمدعارفاشـخا فیحن
خـودشامضـا تیحصالیدارا
یثبتجوازهـایعمومتیریدرمد
.دیثبتاردیغزنتیوال

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
تافغـانیخانباور:تابعیکیلوژست

هیسـرما،یغزنتیوالیمرکزاص(

می(یـون(1444444)ییابتدا یک
یافغان شـکل1044تأسیسسال
تیفعالتیلوالمسئودمحدویحقوق

لوژست اخدمات ـیکیعمده سیرئ
تیومعاونرحسنیولدمفمحمدآص

ولـدمحمـدفیمحترممحمدحن
دارا اشخا  تیصـالحیعارف

یعمـومتیریدرمدشخودامضا 
ثبـتیغزنتیوالیثبتجوازها

.دیارد
یتشبث)خدماتآبرساناتیخصوص

دیمحترمنواستی(بهرگوردیبیحب
تاجرانفرادیولدموس تی:تابعیجان

مرکزاص( یغزنتیوالیافغانستان
یـک1444444ییابتداهیسرما

تأســیسســالیافغــانمی(یــون
تیفعالیانفرادیشکلحقوق1044

خدماتآبرسـان ـوتوزیعمده  ی
ــالح ــا دارتیآبص سیرئامض

ریاستعمومیثبتمرکـزیودر
ــری ــایفک ــته ــتثمالکی ب

 .دیارد
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مکتـوبشـمارهتیاساسهدابه
ــخر (154) 26/12/1044م

وازارشدهیعمومتیریمد یپالن
ـوالهیوتربمیمحترمتع(استیر تی

ـویغزن درخواسـتکی یقطعـه
نهـادبیوتصو موئسس جدااانه

دارنـده:ثاقـب(یخصوصسهی)ل
( شماره تحت02861جوازنامه )

فرزنـدیمحتـرمخـانع(استیر
لغووشهیترکپدمحمدخواهانیع

شدهاندشیخویازارهیجوازسرما
ثبتمرکز اداره در والیـتیکه

.دیلغوثبتاردغزنی
مس(میتشبث)ساختماناتیخصوص
یتابع:(والیانیخوا مرکز،افغانت
ییابتداهیسرمایغزنتیوالیاص(

سال،یافغانپنجصدهزار544444
امورتیفعال1044تأسیس عمده
اسـمسی،رئیساختمان لیعامحمد

امضا دارتیولدمحمدقاسمصالح
والیتیدرادارهثبتمرکزسیرئ

.دیبهثبترسغزنی

شـرکتیشرکابیاساستصوبه
مرغداریزراعت الیو :یاسیشهرام

( شماره جوازنامه (65120دارنده
محترممحمدداودفرزنداستیبهر

ــدالع( ــومعاونیعب ــرمتی محت
فرزندغالمجانخواهانمیعبدالعن
ـشهیترکپ یولغوجـواززراعت

شدهاندکهدرادارهثبـتشیخو
ثبـتوالیتغزنییمرکز لغـو
 دیارد

مخر (171بهاثرمکتوبشماره)
ــتیر16/14/1044 ــتاس ثب

ریاستعمـومییوصدورجوازده
ثبتمرکزیومالکیتهایفکری

(11225وبالثرمکتوبشـماره)
ثبتاستیر16/14/1044مخر 

م(یوجوازده محترم هیادویاداره
محمـدازیوغ اافغانستانمحترمن

وال یغزنتیولدعطامحمدمسکونه
صـحتیتجارتت)شرکسیرئ ثنا
تجـارت:(تدیلم جـواز یدارنـده
ـ(خواهانجوازفعال77701) تی
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تور ـهیادودیشرکت طب یولوازم
است تشبثم کوربرعالوهدهیارد

دیصادراتووارداتاقالممجازتور
ـهیادو آالتطب راهـمیوسامان

 کـهدیاضـافهنماشیدرجوازخو
ثبـتتیریفـوقدرمـدراتیتغ

.دیثبتاردیغزنیوالیتجوازها
شـرکتیشرکابیاساستصوبه

دارندهلمیتدیمیثناواهللحکیتجارت
شماره) (تحـت58515جوازنامه

واهللحکاستیر ثنـا ـیمحترم یم
معاونمیفرزندعبدالرح محترمتیو

نع میعبدالرحیفرزندحاجمیمحمد
ولغـوجـوازشهیخواهانترکپ

شدهاندکـهدرادارهثبـتشیخو
ثبـتوالیتغزنییمرکز لغـو
 دیارد

شـرکتیشرکابیبهاساستصو
:یبسماهللتوس(یومرغداریزراعت

دارنــدهجوازنامــهشــماره
ــهر60850) ــرماســتی(ب محت

ـ ـنیبسماهللفرزنـدحس ویع(

محترمغالمرضا فرزنـدتیمعاون
وشـهیخواهانترکپیع(نیحس

شدهانـدشیخویلغوجواززراعت
ثبتمرکز اداره در والیـتیکه

.دیلغوثبتاردغزنی
شـرکتیشرکابیاساستصوبه

یع(یتجارت لمیتـد:زادهسمسور
دارنــدهجوازنامــهشــماره

ر51584 محتـرماسـتیتحت
تیمعاونویع(کیولدپیع(وسفی

وسهمدار حسن محمد ولد محسن
عبـدالحک ولـدمیشرکتمحترم

ترک خواهان عارضو خان احمد
تجارتشهیپ جواز لغو شیخـویو

یمرکـزشدهاندکهدرادارهثبت
 دیلغوثبتاردوالیتغزنی

تشـبثیشرکابیاساستصوبه
سرکسازی)شرکتساختمان یو

 دارندهجوازنمبـر:(ریس(طانکب
(D-29585) ـیط قطعـهکی

تیآمرنیایعنوانبیوتصوضهیعر
تیــفعالادســکتوریخواهــانازد
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یبرعالوهبـرسـکتورسـاختمان
ــانازد ــخواه ــکتورجدادی دیس

خو درجواز معادن بهشیاستخراج
)شرکتسـاختمان سـرکیاسم

واستخراجمعـادنسـ(طانیساز
ـکهبعدازارائ انددهی(اردریکب هی

فوقراتیتغربطیازمراج ذهیجواب
ثبـتجوازهـایعمومتیریدرمد
یغزنتیصنعتوتجارتوالتیآمر

.دیثبتارد
)به نمبر مکتوب (11011اساس

ــخر  ــد12/7/1111م تیریم
ریاستعمومیثبتمرکزیهیاجرائ

مقاممحترمومالکیتهایفکری
وزارتصنعتوتجـارتوبـاالثر

ــماره ــوبش ــخر 87مکت م
موسســاتاسـتیر2/1/1111
مـرزیخصوصیمیتع( یوبـرون

هابتداییوزارتمعارفدجااازدوره
اهللظیحفدیسبهاسمسهیبهدورهل

احمدارتقـانمـودهیع(دیولدس
ریاسـتفوقدرراتیاست کهتغ

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیثبتاردفکری

تشبث)استخراجمعدناتیخصوص
تافغانمرکزیناشر(تابعیمحمدنب
ییابتــداهیســرمایغزنــیاصــ(

سالیافغانپنجصدهزار544444
ــفعال1044تأســیس ــدهتی عم

رئ معادن، نبسیاستخراج یمحمد
امضا دارتیصالحیولدمحمدع(

ثبتیعمومتیریتشبثدرمدسیرئ
 .دیثبتاردیغزنتیوالیجوازها

،شـرکتیشرکابیبهاساستصو
اسـریاربـتندهیموادشودیتول

اند:کـهلیذراتیخواهانتغ شده
عبدالرحم ـامحترم ش ینوارینولد

ـشـرکتازمعاونیمعاونقب( تی
سـهمفیصد54واستعفا شرکت
ــو ــادلشیخـ ــهمعـ راکـ

افغـانپنجصدهزار544444) ی(
ناصـری باالشودیم محمد محترم

دهیفرزنداهللنوربهفـروشرسـان
نولـدامحترمعبدالرحمهاستک



 جريده يرسم
 

240
 

 

 

 

 

 

(1011)نمبرسېپرلهپ 22/11/1001  

استعفا شرکتتیازمعاونینواریش
وبهعوضآنمحمدناصـرولـد

شرکتدیمعاونجدثیبهحاهللنور
ـ کـهتغدیاردنییتع فـوقراتی

یثبتجوازهـایعمومتیریدرمد
.دیثبتاردیغزنتیوال
شـرکتیشرکابیاساستصوبه

سرکسـازیساختمان ـهیو وادی
دارندهجوازنامـهشـماره:یریام
ر68408) محتـرماستی(تحت
معاونوادیه و هاشم محمد تیولد

عـارضو محمد ولدطال احمداهلل
ولغـوجـوازشهیخواهانترکپ

شدهاندکهدرادارهثبـتشیخو
ثبـتوالیتغزنییمرکز لغـو
 دیارد

معادنجشرکتاستخرااتیخصوص
مرکـز،افغانتیتابع:س(طانغزنه

ییابتداهیسرما،یغزنتیوالیاص(
،یافغـاندومی(یون(2444444)

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
شـرکتسیرئتیلومحدودالمسئو

ویغالمرسولفرزنـدغالمسـخ
محمدام سـنانیمعاون ییولدغالم

ومعاونسیرئامضا دارتیصالح
مـد در ـتیریشرکت یوازدهج

یغزنتیصنعتوتجارتوالتیآمر
.دیثبتارد
ثنـایشرکتتجـارتاتیخصوص

ـتابع:تدیصحتلم افغانسـتانتی
هیسـرمایغزنتیوالیمرکزاص(
دومی(یـون2444444ییابتـدا
یافغان شـکل1044تأسیسسال
عمدهصادراتتیفعالتدیلمیحقوق

شرکتسیرئمجازووارداتاقالم
محمدولـدعطامحمـدمعاونازین

ولـد اهلل بخـتشرکتحشمت
ـامضا دارتیصالحمحمد سیرئ
درمدونومعا یعمومتیریشرکت

ثبـتیغزنتیوالیثبتجوازها
 دیارد

دیتولیزراعتفیکوپراتاتیخصوص
جاتام ـغ(ه تبعـهدی عـدالت:

محـلکـاریافغانستانمرکزاص(
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تأسـیسجوزجـانسـالتیوال
ــرما1044) ــداهی(سـ ییابتـ
یافغـانیکمی(یون(1444444)

حقوق شـراکتفیکوپراتیشکل
ننربهمکتوبیعمدهزراعتتیفعال

ــر) ــخر (11148نمبـ مـ
)بیوتصو14/1/1044 (1نمبر

به14/1/1044مخر  را تن دو
ـدارکوپراتتیصفتصـالح فی

کهشهرتمحترمان نمودندیمعرف
یقربانبافیکوپراتسی:رئکیهر

عبدالخ( لیولد کوپراتو فیمعاون
دوستمحمـدولـدیمحترمآقا
کوپراتسیرئنورمحمد فیومعاون

ــخا دارا ــالحیاشـ تیصـ
ثبـتیعمـومتیریدرمدامضا 
ـوالیمرکز جوزجـانثبـتتی
.دیارد

مالداریخدماتزراعتشرکت یو
اصـ(:(قابی ،جوزجـانیمرکز

هشت8801144ابتداییهیسرما
می(یونوهشتصدوچهلونوهزار

تأسـیس،سـالیافغـانونوصد
تیتد،فعالیلمی،شکلحقوق1115

زراعت رئـیس،یومالداریعمده
 فرزند ـ،معاون(قـابیعباداهلل تی

عبدالسـالم فرزنـد آصف محمد
ومعاونرئیسامضا دارتیصالح

درریاستعمـومیثبـتشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

اردید 
تولاتیخصوص ـتکثدیشرکت ری

هعبت:جوزجانسبزیب ریهاتخم
ـوالیافغانستانمرکـزاصـ( تی

 سال ،1111تأسـیسجوزجان
ــرما ــداییهیس 1444444ابت

شکلحقوقیافغانیکمی(یون ی،
تخمتیفعالتد،یشرکتلم هرنوع

وفولدوعبدالرسی،رئیب ریها
دارا بهفیصد54یهمراه سهمدار

ــمعاون ــدتی ــلال ــدنیجال ول
ــدالرع ــد54یداراوفوب فیص

خواهانا شرکتدرجادیسهمدار،
اشـخا تیوال و شده جوزجان
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درادارهامضـا تیصالحیدارا
بهثبتثبتمرکزیوالیتجوزجان

.استدهیرس
ومحترمسیاهلل(رئبی)حسمحترم

معاونتشـبث:(احمدارشاددی)س
سرکسـازی)شرکتساختمان یو

ارشاد(دارندهجوازنمبـربیحس
ــرو(74166) ــیهنمب تشخیص
(1411041285) تأسیسسال
وسهقطعهیدرخواستی(ط1111)

ــو ــواهشبیتص ــارضوخ ع
شـرایخویجوازتجارتشهیترکپ

زثبتجـوادرمدیریتنمودهاست
ــ ــوالیده ــوتی ــانلغ جوزج
 دیاردثبت

ــ ــاجرانفراداتیخصوصـ یتـ
متشبثولدمحمدنوردریاحمدفر
یمرکزاص(،افغانتیتابع:یانفراد

جوزجان،سالتیشهرشبرغانوال
1111تأسیس ییابتـداهیسرما،

تیفعالیافغانپنجصدهزار544444
تیصـالحیشخ دارا،یتجارت

خــودش،درادارهثبــتامضــا 
بـهثبـتوالیتجوزجانیمرکز
.استدهیرس

نوریآیتیسیخدماتآشرکت
شـهرسـرپل،یاص( مرکز: جهان
یـک1444444ابتداییهیسرما

 تأسـیسسـال،یافغـانمی(یون
تیفعالتد،یلمی،شکلحقوق1044

خدماتآ ـ،یتیسیعمده سیرئ
نیننامالـددیبهرامفرزندسدیس

صمتیمعاون اهلل یوسـفیمیلطف
 نوراهلل تیصـالحیوسـفیفرزند

ومعاونشرکتدرسیرئامضا دار
تیوالیثبتمرکزیعمومتیریدم

 .دیجوزجانثبتارد
رئاهللبی)مجمحترم ومحترمسی(

)عبدالصبور(معاونتشبث)شرکت
بیحبنیمبیوسرکسازیساختمان
ــر:زاده( ــوازنمب ــدهج دارن

ــرو(72277) ــیهنمب تشخیص
(1412147204) تأسیسسال
وسهقطعهیدرخواستی(ط1111)
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خواهشتـرکبیتصو عارضو
نمـودهشرایخویجوازتجارتشهیپ

ـجوازثبتتیریمددراست یده
 دیاردثبتجوزجانلغوتیوال

دیتولیزراعتفیکوپراتاتیخصوص
تبعـههیغ(هجاتالالکوتافغان :

محلکارشهریافغانستانمرکزاص(
وال سـالتیشبرغان جوزجـان

ییابتـداهی(سـرما1044)تأسیس
دوصدوهجدههزار(218444)

حقـوقیافغان ـکوپراتیشکل فی
فعال ـتیشراکت زراعت یعمـده

ــه ــر)ننرب ــوبنمب (128مکت
نمبربیوتصو6/2/1044مخر 

را5/1/1044مخر (1) تن دو
ـدارکوپراتتیبهصفتصالح فی

شهرتمحترمانیمعرف که نمودند
نیکمالالدفیکوپراتسی:رئکیهر

اـلمعـاونعولدجیاحمدز مه
محتـرماسـداهللولـدفیکوپرات
نیامرالد کوپراتسیرئ، فیومعاون

دارا امضـا تیصالحیاشخا 

ثبــتیعمــومتیریدرمــد
ده ثتیوالیجواز بـتجوزجان

دیارد
انفراداتیخصوص مصوریمتشبث

تبعهافغانسـتان،میولدعبدالمق :
سـال،ابیفارتیوالیمرکزاص(
ابتـداییهیسـرما،1117تأسیس

شکلیافغانپنجصدهزار544444
هرنـوعتی،فعالیانفرادیحقوق

رئ یداراسیوارداتوصادرات،
فیصد144 ـسـهم یداراسیرئ
ثبـتودرامضا تیصالح اداره

دهیب(خبهثبترستیوالیجوازده
.است

برکـتفیلطیتجارتاتیخصوص
مرکــز،افغــانتیــتابع:مرکــز

ـوالیاص( سـالتی جوزجـان
1044تأسیس ییابتـداهیسـرما،

(544444) یافغـانپنجصدهزار
عمدهتیفعال،یانفرادیشکلحقوق

احمدفررئیس،یتجارت ـمحترم دی
یجوانفرزندرازمحمدشخ دارا
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درمدامضا تیصالح تیریخودش
.دیجوزجانثبتاردتیثبتوال
تجارتاتیخصوص بینجیشرکت

مرکز،افغانستانتبعه:لمیتداتیح
،ابیفارتیوالیاص( تأسیسسال

ــرما1111 ــداییهی،سـ ابتـ
،یافغـانیکمی(یون1444444
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

رئ صادرات، وارداتو سیهرنوع
یداراغمبرقــلیاهللولــدپحیذبــ
معاونفیصد54 به نیامتیسهمدار

ـاهللولدح فیصـد54یدارااتی
خواهانا شرکتدرجادیسهمدار،

اشـخا تیوال و شده جوزجان
ادارهدرامضـا تیصالحیدارا

بهثبتثبتمرکزیوالیتجوزجان
است دهیرس

یبهاساسدرخواستشرکتتجارت
بـه:تدیلمیافغانترکمنقطنهشغ

نیاحساناهللولدمحمداماستیر
ـومعاونصـدیف54باسـهم تی

ـ بـانیمحمدرستمولدمحمدام

 داراصدیف54سهم هیسـرمایکه
1444444ییابتدا ـ(یمیک ونی
)اقالممجاز(یشکلحقوقیافغان

یعطائیتجارتتیمارکیمرکزاص(
وال شبرغان بودهتیشهر جوزجان

تیوالیثبتوجوازدهتیریدرمد
.استدهیجوزجانبهثبترسان

کهییزراعتفیکوپراتاتیخصوص
محلی:تبعهافغانستانمرکزاص(وزی

تأسـیسجوزجانسالتیکاروال
ــرما1044) ــداهی(سـ ییابتـ
یافغـانیکمی(یون(1444444)

حقوق شـراکتفیکوپراتیشکل
غ(هجاتننربهدیعمدهتولتیفعال

مـخر (71116مکتوبنمبـر)
)بیوتصو21/1/1044 (1نمبر

دوتنرابه28/12/1111مخر 
ـدارکوپراتتیصفتصـالح فی

شهرتمحترمانیمعرف که نمودند
ـفیکوپراتسیرئ:کیهر نارحم
سهمصدیف54قلیولدخدایردیب

کوپرات محمـدفیمعاون محتـرم
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ننـربـاسـهمدیولدسفیشر
کوپراتوسیرئصدیف54 فیمعاون

درامضا تیصالحیاشخا دارا
تیوالیثبتمرکزیعمومتیریمد

.دیردجوزجانثبتا
ویشرکتسـاختماناتیخصوص
دوکوهیسرکساز تیتابع:خواجه

خواجـهیولسوالیافغانمرکزاص(
وال هیسـرما،جوزجانتیدوکوه

(یکمی(یـون1444444)ابتدایی
تیفعال1111تأسیسسال،یافغان

سی،رئیوسرکسازیعمده:ساختمان
شرکتمحترمدلمحمـدفرزنـد

ـیکنجهمرادومحترممحمدع یس
فرزنــدعبــدالرزاقمعــاون

ومعاونسیرئامضا دارتیحصال
یثبتوجوازدهتیریشرکتدرمد

ثبترسـانتیوال به دهیجوزجان
.است
رئومی)عبدالقمحترم محترمسی( و

)محمدقاسم(معاونتشبث)شرکت
(یروزمیکریوسرکسازیساختمان

نمبرو(71284دارندهجوازنمبر)
ــیه (و1411811818)تشخیص

ــال ــیسس ــ1111)تأس ی(ط
بیوسهقطعـهتصـویدرخواست

خواهشترکپ (لغو)شهیعارضو
تجارت استشرایخویجواز نموده

مد دهتثبتیریاز تیوالیجواز
.دیجوزجانلغوارد

ـوتکثدیشرکتتولاتیخصوص ری
ـیب ریهاتخم یوخدماتزراعت

افغــانتیــتابع:ولــداشیبــابر
هیسرما،جوزجانتیوالیمرکزاص(

می(یـون1444444)ییابتدا (یک
تایافغان شکل(1044)سیسسال
بابریشرکتخدماتتیفعالیحقوق

سیرئداهللیحمیفرزندحاجولداشی
 سهم محترمصدیف15شرکتبا و

5اهللتیفرزندهـداولداشیابرار
تیصالحیداراشرکتسهمصدیف

درسیرئامضا  شـرکت ومعاون
ـیعمومتیریمد ده یثبتجواز
.دیجوزجانثبترستیوال
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ومحترمسی)محمدزمان(رئمحترم
(معـاونتشـبثنی)جمالالـد

سرکسـازی)شرکتساختمان یو
دارندهجـوازنمبـر:(هانیکدیول
ــرو(08841) ــیهنمب تشخیص
تأسـیس(سال1445111210)
وسهقطعهیدرخواستی(ط1117)

خواهشتـرکبیتصو عارضو
نمـودهشرایخویجوازتجارتشهیپ

یازدهادارهثبتوجـودراست 
.دیاردثبتجوزجانلغوتیوال

اهلل(فی)محمدزمانولدسمحترم
(22201560دارندهت کرهنمبر)

دارندهجوازنمبر:یمتشبثانفراد
ــرو(51227) ــیهنمب تشخیص
تأسـیس(سال1445111451)
(11/1/1111)مخر (1117)

شـهیخواهشترکپاکنونعارض
شـرایخویجوازتجارت درنمـوده

ـیعمومتیریمد ده یثبتجواز
ــوال ــانتی ــوجوزج ــتلغ ثب
 .دیارد

متشـبثرمحمـدیاهللولدفقامان
اص(یمرکزافغان،تیتابع:یانفراد
سرماتیوال ابتـداییهیجوزجان،

،سالیافغانپنجصدهزار544444
ی،شــکلحقــوق1044تأســیس

سـاختمانتیفعالیانفراد یعمده
دارتیمجازصــالحیسرکســازو

ثبتجوازتیریخودشدرمدامضا 
ــوالیدهــ جوزجــانثبــتتی
.دیارد

ـیوتکسیترانسپورتشرکت یران
ــمال ــتانش ــ(:ا(س یمرکزاص

ــرما ــان،س ــداییهیجوزج ابت
می(یون1444444 ،یافغـانیک

حقـوق1044تأسیسسال ی،شکل
ترانسـپورتتیفعالتد،یلم ،یعمده
فرزندصنعتاهللیولسیرئ محمد

عبـدالختیمعاون فرزند ریذکراهلل
ومعاونسیرئامضا دارتیصالح

مد ثبـتیعمومتیریشرکتدر
ـوالیمرکز جوزجـانثبـتتی
.دیارد
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یاساسدرخواستشرکتتجارتبه
محتــرم:لمیتــدهــانیکمیصــم

نع رئیساحمددیفرزندسمیمحمد
فرزندقیشرکتومحترممحمدشف

یاحمدمعاونشرکتکهدارادیس
1444444مب(ـ)ییابتداهیسرما
یشـکلحقـوقیافغانونی(یمیک

ـوالی(مرکزاصـ(ی)تجارت تی
 رئـیسدارتیصـالحوجوزجان

ثبـتتیریومعاونشرکتدرمـد
جوزجانبهثبتتیوالیوجوازده

 دیرس
یاساسدرخواستشرکتتجارتبه
اسـتیبـهر:تدیاستارلمیدیحم
داهللیولدالحاجحمیدیحمداهللیعب

محترمتیومعاونصدیف18باسهم
ولدعبداالحـدیاحمدفاروقاحد

هیسـرمایکهداراصدیف2باسهم
1444444ییابتدا ـ(یمیک ونی
)اقالممجاز(یشکلحقوقیافغان

اص( ـشهرشبرغانوالیمرکز تی
ثبـتتیریجوزجانبودهدرمـد

جوزجانبهثبتتیوالیوجوازده
.استدهیرسان
یاساسدرخواستشرکتتجارتبه

لمیمرتض ر:تدیمنصور اسـتیبه
ولــدالحــاجیدیــحمداهللیــعب
وصـدیف18اهللباسـهمبیحب

ولـدیاحمدفاروقاحدتیمعاون
یکهداراصدیف2عبداالحدباسهم

یـک1444444ییابتداهیسرما
اقالمیشکلحقوقیافغانونی(یم (

اسـتیعقبریمجاز(مرکزاص(
تیشهرشبرغانوالهاتانکشافد

ثبـتتیریجوزجانبودهدرمـد
جوزجانبهثبتتیوالیوجوازده

.استدهیرسان
برکـتفیلطیتجارتاتیخصوص
افغانیتابع:مرکز یمرکزاصـ(،ت
ســال،جوزجــانتیــوال

ییابتــداهیســرما1044تأســیس
یافغـانپنهصدهزار(544444)

عمدهتیفعالیانفرادیشکلحقوق
فررئیسیتجارت احمد ـمحترم دی
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یجوانفرزندرازمحمدشخ دارا
تیریمدخودشدرامضا تیصالح

.دیجوزجانثبتاردتیثبتوال
ولاتیخصوص مـییابراهیمحمد

ابـراه متشـبثمیفرزندمحمـد
تحتنام)الـفجـان:یانفراد
یاص(مرکز،تافغانیتابع(یمنصور

تأسـیسجوزجـانسـالتیوال
(544444)ییابتداهیسرما1111

یشکلحقـوقیافغانصدهزارپنج
ویعمدهترانسپورتتیفعالیانفراد
دارایرانیتکس یشخ مت کره
تیریدرمددشخوامضا تیصالح

.دیجوزجانثبتاردتیثبتوال
یاساسدرخواستمتشبثانفرادبه

بنتمحمدشر زرغونه :فیمحترمه
نمبـر جواز دارنده افغانستان تبعه

فعـالا10721 و بدستدارد را
تبد تغهیاحصائلیخواهان اسمریو

شرکتراد بوسـتانویشرکتاز
ویراددیافامبهاسمجدیاندخو

اسـتبـهدهیبوستانافامارد

ـوالیثبتوجوازدهتیریمد تی
.دیب(خثبتارد

اوفمحترم ـ)رحمـان رئ وسی(
محترم)عبدالغفور(معاونتشـبث

اوزتر سودافیشردمزاری)شرکت
ــیاو ــر:(ی ــوازنمب ــدهج دارن
ــرو(02040) ــیهنمب تشخیص
تأسـیس(سال1440701111)
وسهقطعهیدرخواستی(ط1116)

شهیعارضخواهشترکپبیتصو
تجارت (جواز نمودهشرایخوی)لغو

ـجوازوثبتدرمدیریتاست یده
 دیاردثبتجوزجانلغوتیوال

یبهاساسدرخواستشرکتتجارت
اسـتیبـهر:تـدیلمیرجبنیآلت

ولدرجـببـاسـهمدیعبدالمج
معاونصدیف54 محمدمـرادتیو
سـهمیمراد مرادبـا ولدجمعه
داراصدیف54 ییابتداهیسرمایکه

1444444 یافغـانونی(یمیک
(مرکـز)اقالممجازیشکلحقوق

بندریکمکبایحاجیسرایاص(
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ـوالشـبرغانشـهریاندخو تی
ثبـتتیریجوزجانبودهدرمـد

جوزجانبهثبتتیوالیوجوازده
.استدهیرسان
یاساسدرخواستشرکتتجارتبه

اسـتیبـهر:تدیلمریعزتاهللن 
سهمرینندیس ولدصاحببا مکه

معاونصدیف54 اشرفتیو محمد
ننـربـاسـهمدیولدسیرینن
داراصدیف54 ییابتداهیسرمایکه

1444444 یافغـانونی(یمیک
مرکز،)اقالممجاز(یشکلحقوق

شهریعطائیتجارتتیمارکیاص(
جوزجانبـودهدرتیوالنشبرغا

دهتیریمد ـوالیثبتوجواز تی
.استدهیجوزجانبهثبترسان

:(قیاهللولدغالمصدظی)حفمحترم
(18166845دارندهت کرهنمبر)

دارندهجوازنمبر:یمتشبثانفراد
ــرو(68162) ــیهنمب تشخیص
تأسـیس(سال1414118117)
(8/47/1111)مخر (1111)

شـهیخواهشترکپاکنونعارض
(جوازتجارت لغو نمودهشرایخوی)

یثبتجوازهایعمومتیریمددر
 دیاردثبتلغووالیتجوزجان

مـخر 101نمبرمکتوباثربه
ثبتیعمومتاسیر7/1/1041

مالکیمرکز یفکـریهـاتیو
1444444)ابتداییهیسرمایدارا

ــون ــکمی(ی ــانی ــالی(افغ س
حقوق1041تأسیس تدیلمیشکل

ـدیتورتیفعال هـامونیموادنفت
بایمیشکراهللکر محمدظاهر ولد

بـهرئیسشرکتصدیف54سهم
یعقـوبیاهللبیمحترمنجتیمعاون
م مـدعقـوبیحمدولد تیریدر
هـایعموم ـوالیثبتجواز تی

 دیجوزجانثبتارد
سـاختماناتیخصوص یشـرکت

تیتابع:یادیبرالسصیوسرکساز
سـرپلتیوال،یمرکزاص(افغان،
ییابتداهیسرما،1041تأسیسسال

1444444 ،یافغـانیکمی(یون
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عمدهتیکت،فعالاشریحقوقشکل
سیئ،ریوسرکسازیامورساختمان

ب ال) ـکیشرکت،محترم یادیص
 شاه احمد شـرکت،فرزند معاون

فرزنداحمدشاهیادیمحترمرستمص
درتمعاونشرکامضا تداریصالح

یثبـتجـوازدهیعمومتیریمد
 دیجوزجانبهثبترستیوال

ـتشبث ط(ـوعی)مکتبخصوص
نمبـر:معرفت( جـواز دارنـده

وضهیقطعهعرکیی(ط01117)
خواهاناستیرنیایعنوانبیتصو
کـهمحتـرم شدهاندسیرئریتغ

ــرز ــتســنی)ف ــدفیبن (نیال
ــر ــ کرهنمبـ ــدهتـ دارنـ

(55101-4141-1044)
واسـتعفا استیتشبثازرسیرئ
یکمی(یونافغـانی(1444444)

ــهمخو ــرایس ــرمش ــهمحت ب
(زیفرزنـدعبـدالعزلقدوس)عبدا

ــر ــ کرهنمبـ ــدهتـ دارنـ
ــه41854-4744-1111) (ب

رسان بحدیفروش نامبرده ـکه ثی
راتیتغنیادیاردنییتعدیجدسیرئ

تیوالیثبتوجوازدهتیریبهمد
.استدهیجوزجانبهثبترسان

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
ـتابع:یائیضنیاسییسرکساز تی

،جوزجانتیوالیاص(مرکز،افغان
یـک1444444)ابتداییهیسرما

افغانمی(یون 1111تأسیسسالی(
ــفعال ــدهتی یســاختمانعم

محترمسیرئ،یوسرکساز شرکت
ـ وخالـدیاباینورمحمدفرزندض

فرزندعبدالخالقمعـاونشـرکت
ومعـاونسیرئامضا تداریصالح
یثبتوجوازدهتیریدرمدکتشر
ثبترسـانتیوال به دهیجوزجان

.است
شــرکتخــدماتاتیخصوصــ

تپهیکیلوژست افغـانتیعتاب:طال
اص( ـشهرشبرغانوالیمرکز تی

 سـال 1111تأسـیسجوزجان
یک(1444444)ابتداییهیسرما
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 ـفعال،یافغـانمی(یون عمـدهتی
شـرکتخالـدسیرئ،یکیلوژست

فرزندعبدالخالقومعاونشـرکت
ـ یدارایبـااینورمحمدفرزندض

رتیخودشاندرمدامضا تیصالح
جوزجانثبتتیوالیدهثبتجواز

.دیارد
مکتوببه نمبر مـخر 587اثر

ثبتیعمومتاسیر12/1/1001
یدارایفکریهاتیمالکویمرکز
ده14444444)ابتداییهیسرما

افغانمی(یون ی( 1041تأسیسسال
ـتورتیفعال،تدیلمیشکلحقوق دی

تحتنام)شرکتستاریموادنفت
سـهراباستی(بهرمیاازپطرول

وصدیف15ولدعبداالحدباسهم
ــمعاون ــی ــدتمحت ــاتورول رمب

شرکتصدیف5عبدالمحمودباسهم
یثبتجوازهایعمومتیریدرمد

 دیجوزجانثبتاردتیوال
یاساسدرخواستشرکتتجارتبه

محترممحباهللوفا:لمیتدعمرفاتح

محمدرئیسیپنج شرکتومحترم
معـاوننیفرزندحسیاس(مانصار

ـوالیشرکتباشندهانـدخو تی
داراابیفار ییابتـداهیسرمایکه

 می(یـون1444444مب() یـک
(ی)تجـارتیشکلحقـوقیافغان

ـمارکییرستهعطایمرکزاص( تی
امضـأتداریتجوزجانصالحیوال

تیریومعاونشرکتدرمـدرئیس
جوزجانبهتیوالیثبتوجوازده

 دیثبترس
به مکتوبنمبر مـخر 586اثر

مومیثبتریاستع12/1/1001
ـ مالکیتهـایفک ریمرکزیو

استیبهرمیشرکتروحاهللپطرول
 نبییحینورمحمدغالم یولدغالم

محترمتیومعاونصدیف54باسهم
ولداسداهللبـایاهللمحموددیوح

هیسـرمایکهداراصدیف54سهم
ـ(یمده14444444ییابتدا ونی
مـواددی)توریشکلحقوقیغاناف
مرکزاصـ(ینفت ـی( ـتکتان لی
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شهراتینوبهارمقابلشفاخانهالح
جوزجانبـودهدرتیشبرغانوال

دهتیریمد ـوالیثبتوجواز تی
ــان ــترس ــهثب ــانب دهیجوزج

.است
مـخر 102ازاثرمکتوبنمبر
ثبت7/1/1041 عمومی ریاست

مالکیتهـایفکـری مرکزیو
استی(بهرمیپطرولزی)شرکتکامب

بـانیننامالدیفرزندحاجزیکامب
محترمهتیومعاونصدیف14سهم

سـهمبایفر با 14بنتعبدالستار
ییابتـداهیسـرمایکهداراصدیف

یافغـانونی(یمده14444444
ـدی)توریشکلحقوق (یموادنفت
نوبهارمقابللیتکتانیمرکزاص(

الح شـبرغاناتیشفاخانه شـهر
تیریجوزجانبودهدرمـدتیوال

جوزجانبهتیوالیثبتوجوازده
.استدهیثبترسان

به مکتوبنمبر مـخر 585اثر
ریاستعمومیثبت12/1/1001

مالکیتهـایفکـری مرکزیو
(بـهمیمصورپطرولدی)شرکتوح

ـنورمحمـدبختاستیر ولـداری
وصـدیف54بـاسـهمارمحمدی

ـمحمدعبدالوحتیمعاون ولـددی
کـهصدیف54باسهمنیغوثالد

ــرمایدارا ــداهیســ ییابتــ
یافغـانونی(یمده14444444

ـدیتور)یحقوقلشک نفت (یمواد
نوبهارمقابللیتکتانیمرکزاص(

الح شـبرغاناتیشفاخانه شـهر
تیریجوزجانبودهدرمـدتیوال

جوزجانبهتیوالیثبتوجوازده
است دهیثبترسان

یبهاساسدرخواستشرکتتجارت
بـه:تـدیلمینیامیمجتبیمصطف

اماستیر صابر ـیمحمد ولـدین
ام سهمنیمحمد وصـدیف14با

ـیامبایزمیابراهتیمعاون بنـتین
صدیف14باسهمیعبدالم(کغفور

ــهدارا ــرمایک ــداهیس ییابت
1444444 یافغـانونی(یمیک
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مرکزیشکلحقوق ) مجاز اقالم (
شهریعطائیتجارتتیمارکیاص(

جوزجانبـودهدرتیشبرغانوال
ــد ــتیریم ــوازده ــتوج یثب

ثبترسـانتیوال دهیجوزجانبه
.است

ــرکت ــش ــداریزراعت یومال
افغانبرادرانبینق تبعه مرکـز،:

تأسیسجوزجانسالتیوالیاص(
مب(ــ)ابتــداییهی،ســرما1115

1444444 ،یافغـانیکمی(یون
تــدیشـرکتلمیشـکلحقـوق

یهرنوعخدماتزراعتتینوعفعال
اهللظیمحترمحفاستی،بریومالدار

فیصـد54ولدامـراهللسـهمدار
محتــرمامــراهللتیــومعاون
کهفیصد54سهمدارنیرالدیولدخ

ا ـشـرکتجدجـادیخواهان دی
ثبتجـوازدهدرتأسیسال یاداره

  استدهیب(خبهثبترستیوال
ومحترمسیرئ(ی)قربانع(محترم

اهلل(معاونتشبث)شـرکتحی)ذب

خالــدیوسرکســازیســاختمان
ــف ــر:(اضی ــدهجــوازنمب دارن
تشخیصـــیه(نمبـــر74165)
تأسیس(وسال1411004512)
وسهقطعهیدرخواستی(ط1111)

خواهشتـرکبیتصو عارضو
تجارتشهیپ (جواز لغو شرایخوی)

 است  یعمـومتیریمددرنموده
جوزجانثبتتیوالیثبتجوازده

 دیارد
شــرکتخــدماتاتیخصوصــ

ـیساحلفیکیلوژست مرکـز:یض
تأسـیسکندهارسالتیوالیاص(

ــرما1118 ــداییهی،سـ ابتـ
،یافغـانیکمی(یون1444444
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
ـدیوحسیمجاز،رئ یاهللولـدع(

دارا بهفیصد54یمحمد سهمدار
غتیمعاون ولد ظاهر ـمحمد اثی
دارایالد سـهمدار،فیصد54ین

دریشرکتساختمانجادیخواهانا
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اشـخا تیوال و شده جوزجان
اامضا تیصالحیدارا در نیکه

.استدهیادارهبهثبترس
معاوننیالداثیظاهرولدغمحمد

واســتعفا تیــتشــبثازمعاون
افغـانی(پنجصدهزار544444)

ــو ــهمخ ــرمراشیس ــهمحت ب
ـولدغنیاسی)محمد (نیالـداثی

ــر ــ کرهنمبـ ــدهتـ دارنـ
(18126-4144-1111)

بح نامبرده که نموده ـواا ار ثی
ـ اگـرددیمنییتعدیمعاونجد نی

یثبتجوازدهتیریمددرراتیتغ
 دیاردجوزجانثبتتیوال

فضـلعقـابیکیلوژستشرکت
ی:تبعهافغانمرکـزاصـ(یشیقر
جوزجانتیوال سـال تأسـیس،

ــرما1117 ــداییهی،سـ ابتـ
1444444 ،یافغـانیکمی(یون

بتریننرولدمریمحترمشاستیبر
محتـرمتیومعاونسهمفیصد54

فضلالرحمنولـدمحمـدننـر

کـهنـامبردههـاسهمفیصد54
دیشرکتجدجادیخواهانا دررا

دتیریمد ـوالیهثبتوجواز تی
. استدهیب(خبهثبترسان

پروسسدرخواستشرکتاساسبه
کـوثرییموادغـ ایوبستهبند

شهرشبرغانیمرکزاص(:ندادمایع
سرماتیوال ابتـداییهیجوزجان،

1444444 ،یافغـانیکمی(یون
،16/12/1044تأســیسســال
عمـدهتیفعالتد،یلمیحقوقشکل
سیرئ،ییوپروسسموادغ ادیتول

افرزندعطامحمدبیفدامحمدعطائ
 محتـرمتیاون،معصدیف14سهم

مرادباسـهمتئیهننرفرزندگیب
سیرئامضا دارتیصالحصدیف14

یعمومتیریومعاونشرکتدرمد
جوزجانثبـتتیوالیثبتمرکز

 .دیارد
میابراهیوبارچاالنیتیشرکت)ترانز

ییابتــداهیســرما:(یننــر
می(یون1444444) یافغـان(یک
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تیفعال15/12/1044تأسیسسال
میمحترممحمدابراهرئیسیتیترانز
معاونفیصد54یننر و تیسهم

ریولدپیمحترممحمدعارفننر
تیصالحسهمفیصد54یننردارا

ومعاونشـرکترئیسامضا دار
مد هایعمومتیریدر یثبتجواز

.دیجوزجانثبتاردتیوال
ـخیکیخدماتلوژستشرکت راهللی
خواه:تبعهافغان،مرکزریخالدخ

سالتیوالیاص( تأسـیسب(خ،
ــرما1117 ــداییهی،سـ ابتـ

،یافغـانیکمی(یون1444444
تد،نـوعیشرکتلمیشکلحقوق

،هیتهیخدماتتیفعال تـدارکات
محترمعبـدالوهابولـداستیبر
محترمتیومعاونفیصد54طالمسیا

 رمضان صالحولد فیصد54محمد
شرکتجادیکهنامبردههاخواهانا

یثبتجوازدهتیریمددررادیجد
ـتیوال ثبـترس دهیب(ـخبـه

. است

یاساسدرخواستشرکتتجارتبه
استیبهرلمیتدصبغتمحمدعمر

ولداهللنوربـاینوریمحمدزلگ(
یحـاجتیومعاونصدیف54سهم

نور رحمبـایولدخدایاهللنور
هیسـرمایکهداراصدیف54سهم
1444444ییابتدا ـ(یمیک ونی
)اقالممجاز(یشکلحقوقیافغان

اص( رزایمیتجارتتیمارکیمرکز
ـشـهرشـبرغانوالگیال)ب تی

ثبـتتیریجوزجانبودهدرمـد
جوزجانبهثبتتیوالیوجوازده

.استدهیرسان
مکتـوب اثر از (55/75)نمبـر

تیــآمر22/12/1044مــخر 
تجارتوال ـفارتیصنعتو ابی
:(تـدیلمنیتشبث)شرکتبابررام

نمبر) جواز (21-41-21دارنده
ـونیمحترم)همـااستیبر ه(وب

طتیمعاون عری)بابر( ضـهیقطعه
یمجم عمـومبیوسهقطعهتصو

تغتشبثیشرکا آدرسریخواهان
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ـیقالتیشرکتاز)مارک ینفروش
(ابیفارتیوالیاندخویولسوال

اندخو )بندر شـهرشـبرغانیبه
درشدهاستریجوزجان(تغتیوال
ـتیریمد ـوالیثبتجوازده تی

.دیجوزجانثبتارد
 ( مکتبوتنمبـر اثر (57/77از

تیــآمر10/12/1044مــخر 
تجارتوال ـفارتیصنعتو ابی
نیتاپاریتشبث)شرکتتجارت

نمبـر:تد(یلمیو جـواز دارنده
محتــرماســتی(بر58844)

وبمعاونونی)هما ی)هارون(طتی(
بیوسهقطعـهتصـوضهیقطعهعر

تشـبثیشـرکایمجم عمـوم
تغ ـخواهان آدرسشـرکتازری

ـنیقالراسته) یولسـوالیفروش
به)بنـدرابیفارتیوالیاندخو )
ـشـهرشـبرغانوالیاندخو تی

ـشـدهاسـتاریجوزجان(تغ نی
ـوالیثبتجوازدهدرراتیتغ تی

.دیجوزجانثبتارد

( مکتـوبنمبـر اثر (51/71از
تیــآمر22/12/1044مــخر 

تجارتوال ـفارتیصنعتو ابی
ــیتشــبث)ترانز یوبارچــاالنیت

لمیالم((نیب :تد(یشادابجنرال
( نمبـر جـواز (70508دارنده

ــتیبر ــااس ــرم)هم (وونیمحت
ضهیقطعهعری)هارون(طتیبمعاون

یمجم عمـومبیوسهقطعهتصو
ـغشرکا تشبثخواهانت آدرسری

نـهیآقیشرکتاز)بنـدرتجـارت
ــوال ــاغیولس ــارب ــانچه خ

ــوال ــفارتی ــدرابی ــه)بن (ب
والیاندخو شـبرغان ـشهر تی

ایـنشـدهاسـتریجوزجان(تغ
مدیریتثبـتجـواز تغیراتدر

ــوالدهــی جوزجــانثبــتتی
 دیارد

ومحترمسی(رئیبردی)خدامحترم
(معـاونتشـبثنی)صالحالـد
:زاده(یبایطویکی)شرکتلوژست

ــر ــوازنمبـ ــدهجـ دارنـ
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 (D-D-01-1702)ــرو نمب
(سال1441712816)تشخیصیه
ط1111)تأسیس ویدرخواستی(

عارضوخواهشبیسهقطعهتصو
لغو(جوازتجـارتشهیترکپ ی)

ثبتتیرینمودهاستبهمدشرایخو
ها لغوتیوالیجواز ثبتجوزجان

 دیارد
ـرکنی)امحترم ومحتـرمسی(رئ

محمد(معاونتشبث)شرکتکی)ن
ـایوسرکسـازیساختمان نیرکی

ـعز دارنــدهجـوازنمبــر:(یزی
ــرو(72805) ــیهنمب تشخیص
تأسـیس(سال1412217161)
وسهقطعهیدرخواستی(ط1111)

خواهشتـرکبیتصو عارضو
تجارتشهیپ جواز شـرایخوی)لغو(

ثبتیعمومتیریمددرنمودهاست
ثبتجوزجانلغوتیوالیجوازده

.دیارد
(قیاهللولدغالمصدظی)حفمحترم

(18166845دارندهت کرهنمبر)

دارندهجوازنمبر:یمتشبثانفراد
ــرو(68162) ــیهنمب تشخیص
تأسـیس(سال1414118117)
ــخر (1111) (8/7/1111)م

شهیاکنونعارضوخواهشترکپ
نمودهشرایخوی)لغو(جوازتجارت

یثبتجوازهایعمومتیریمددر
 دیاردثبتلغووالیتجوزجان

ـیوتکسیشرکتترانسپورت یران
تبعهافغانستان،مرکزو:تخارباستان

تأسیستخار،سالتیمحلکاروال
عمدهخدماتیهاتی،فعال1041

فرزنددیمحترمعبدالرش،یترانسپورت
 ویشرکتترانسپورترئیسنزراهلل
تخارباستانومحتـرمیرانیتکس
ارضفیس قلمعـاونیاهللفرزند

ـیوتکسیورتشرکتترانسپ یران
یشراکتیتخارباستان،شکلحقوق

اشـخا رئیس باشدیم معاون و
مدامضا تیصالحیدار تیریدر

ثبـتتیوالیثبتمرکز تخـار
.دیارد
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یوسرکسـازیسـاختمانشرکت
تبعهافغانستان،مرکز:شمالانهیآش

وال محلکار داراتیو یتخـار،
1444444مب())ییابتداهیسرما

بـودهسـالی(افغـانیکمی(یون
عمدهیهاتی،فعال1111تأسیس

ــرارداد ــتق ــایدادوارف یه
نعباشد،محترمیساختمانهام میمحمد
ـیفرزندحاج سیعبدالقـدوسرئ

یوسرکسـازیسـاختمانتشرک
پانهیآش محترم فرزندمانیشمالو

یمعاونشرکتساختمانمیمحمدنع
وسیشمال،رئانهیآشیوسرکساز

دارا اشخا  تیصـالحیمعاون
صنعتوتجارتتیریدرمدامضا 

.دیتخارثبتاردتیوال
ـیکیخدماتلوژستشرکت انهیآش
تبعهافغانستان،مرکزومحل:شمال

وال داراتیکار هیسـرمایتخار،
ــدا ــ))ییابت (1444444مب(

،یافغانونی(یمکی تأسـیسسال
عمـدهدادویهاتیفعال،1111

داد قرار ،یکیلوژسـتیهایارفت
بوده،یشرکتشراکتیشکلحقوق

یفرزنـدحـاجمیمحترممحمدنع
خدماتسیرئدوسعبدالق شرکت
شمالومحتـرمانهیآشیکیلوژست

معـاونمیفرزنـدمحمـدنعمانیپ
ـیکیشرکتخدماتلوژست انهیآش

م ـباشد؛یشمال معـاونسیرئ و
ــددارا ــخا ان ــرکتاش یش

ثبـتتیریدرمدامضا تیصالح
ها نامه صـنعتوتیآمریجواز
ــارتوال ــتج ــتتی ــارثب تخ

.دیارد
فرزندییبابهخانوفایانفرادتشبث

با مرکزو:یافغان افغانستان، تبعه
تأسیستخار،سالتیمحلکاروال

عمدهخدماتیهاتی،فعال1041
خانفرزندیکیلوژست بابه محترم ،

بابهیتشبثانفرادرئیسیافغانبا
وفا باییخان افغان شکل،یفرزند

رئـیس باشـدیمیانفرادیحقوق
دار تیصـالحیشخ اندکـه
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یثبـتمرکـزتیریدرمدامضا 
.دیتخارثبتاردتیوال
خواستبه تشبثسیئریاساسدر

یکیلوژست:شرکتخدماتیانفراد
نمبـر:ثنایصف جـواز دارنـده

نمبــرتشخیصــیهو61711
تغ1441125157 راتیخواهان

اسمشرکتریتغ:انددهیاردلیذ
بهشـرکتیصفیکیازلوژست ثنا

زراعتیکیخدماتلوژست یصفیو
 اثنا ثبتتیریدرمدراتیتغنیکه

.دیتخارثبتاردتیوالیمرکز
:خراسانیجراحیاختصاصشفاخانه

تبعهافغانستان،مرکزومحلکـار
سالتیوال ،1041تأسیستخار،
خدماتصحیهاتیفعال ،یعمده

مقصودیمحترمعبداالحدفرزندقار
ـیشفاخانهاختصاصرئیس یجراح

نج محترم و فرزندبیخراسان اهلل
یمحمدمعاون،شکلحقـوقریام

ـرئیس باشدیمیشراکت مع اونو
دار که اند تیصـالحیاشخا 

ثبتجوازنامـهتیریدرمدامضا 
تیصنعتوتجارتوالتیآمریها

.دیتخارثبتارد
تبعه:هکهیچاریخالقیتجارتشرکت

تیافغانستان،مرکزومحلکاروال
تی،فعال1041تأسیستخار،سال

عمدهخدماتساختوسـاز،یها
یمحترمعبدالواحدفرزنـدمولـو

وعبدالرو تجارترئیسف یشرکت
ومحترمحجتاهللهکهیچاریخالق

عبدالکر شـرکت،میفرزند معاون
رئیس باشدیمیشراکتیشکلحقوق

یومعاوناشخا انـدکـهدار
ثبـتتیریدرمدامضا تیصالح
.دیتخارثبتاردتیوالیمرکز

یعمومیجراحیاختصاصشفاخانه
مرکزو:بهنودامیپ افغانستان، تبعه

تأسیستخار،سالتیمحلکاروال
عمدهخدماتیهاتی،فعال1041

من،یصح محمد فرزنـدریمحترم
شــفاخانهرئــیسزیــمحمــدعز

بهنودامیپیعمومیجراحیاختصاص
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زیفرزندمحمدعزونیومحترمهما
ـجریمعاونشفاخانهاختصاص یاح

ــوم ــپیعم ــود،شــکلامی بهن
ورئـیس باشدیمیشراکتیحقوق

یمعاوناشـخا انـدکـهدار
ثبـتتیریدرمدامضا تیصالح

ــز ــوالیمرک ــتتی ــارثب تخ
.دیارد

:ق(عهینگییخصوصهیابتدامکتب
تبعهافغانستان،مرکزومحلکـار

سالتیوال ،1041تأسیستخار،
خدماتساختیهاتیفعال عمده

اهللفرزنـدتیوساز،محترمهـدا
ـمکتـبابتدارئیسعبدالرزاق هی

یق(عه،شکلحقوقینگییخصوص
شخ استرئیس باشدیمیانفراد

دار درامضـا تیصـالحیکه
تیوالیثبتمرکزیعمومتیریمد

 دیتخارثبتارد
یومالـداریشرکتخدماتزراعت

ی:مرکـزاصـ(لمیتدخالدبیحب
تأسیستخارسالتیومحلکاروال

ــرما1111 ــداهیس ــ)ییابت مب(
،یافغـانونی(یمکی1444444
حقوق شـراکتیشکل شـرکت

سـاتیفعال یهـاتیرفعالیعمده
ـریومالـدارینبات،یزراعت سیئ

محترمخالمحمدولدمحمدرسول
ولدنارحمالبیومعاونشرکتحب

ومعاونشرکت،سیئخالمحمد،ر
دارا امضـا تیصالحیاشخا 

تخارتیوالیثبتمرکزتیریدرمد
.دیثبتارد

شـرکتیشرکابیاساستصوبه
بنـا یریوخدماتانجنیساختمان

افغانستان،مرکزاص(نو: محلیتبعه
1111سیتخارسالتأستیکاروال

 D-05-212دارندهجـوازنمبر
ــرما ــداییهیسـ ــ)ابتـ مب(ـ

افغـانیکمی(یون1444444) ی(
حقوق شـراکتیشکل شـرکت

محترمرحمتاهللولداستیتحتر
اهللمحترماسدتیوفابهمعاونیحاج

عاشـورمحمد ـا ولد جانـبنی
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یرحمتاهللولدحاج رئـیسوفا
 صدسـهمیف24شرکتمتـ کره

ــرما ــوهیس ــ)شیخ ــهمب( راک
یافغـان(دوصدهزار244444)
(ی(ولد)محمدموسیبه)زمرشودیم

ــیس ــرکتیجدرئ ــ کرهدش مت
اسـتیواا اروخودمازسـمتر

نمودموانجانباسداهللولداستعفا 
شرکتفـوق معاون عاشورمحمد

کهشرایخوهیسهمسرماصدیف14
(یـکصـدهزار144444مب())
ابـراهشودبهیمیافغان میمحمـد

ازسـمتوااـ اروخودمولدوفا 
فوقراتیتغنمودماستعفا تیمعاون

مد یثبتجوازهایعمومتیریدر
.دیکندزثبتاردتیوالیدیتمد

معادنیتجارتشرکت استخراج و
تبعهافغانستان،مرکزو:ژنیووادیه

تأسیستخار،سالتیمحلکاروال
عمدهخدماتیهاتی،فعال1044
محترمیتجارت معادن، استخراج و

ـ رئـیسمیاحمدفرزندمحمدرح

تجارت معادنیشرکت استخراج و
زیومحتـرمعبـدالعزژنیووادیه

حاج ـیفرزند مع اونعبـدالفتاح
تجارت معادنیشرکت استخراج و

یشراکتیشکلحقوقژن،یووادیه
ومعاوناشخا اندرئیس باشدیم

دار درامضـا تیصـالحیکه
تخارتیوالیمرکزیعمومتیریمد

.دیثبتارد
فرزنـدیمحمدع(یانفرادتشبث
تبعهافغانستان،مرکزومحل:قمبر

وال تأسـیستخار،سـالتیکار
ـعمدهتولیهاتی،فعال1044 دی

ـ ع( محمد محترم آرد، و یروغن
ینهاد،شکلحقوقرئیسفرزندقمبر

اندرئیس باشدیمیانفراد شخ 
دار درامضـا تیصـالحیکه

هاتیریمد تیآمریثبتجوازنامه
ثبتتیوتجارتوالصنعت تخار
.دیارد
شرکت:یشرکابیاساستصوبه

یوسرکسـازیشرکتسـاختمان
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وبهاساسمکتوب:ینوردزادهیس
 8/1/1041مـخر 1482نمبر

 نمبـر جـواز و66117دارنده
تشخیصیه 1414185747نمبر
محترماحمدجـانواستیتحتر
نیدنورالدیمحتــرمســتیــمعاون

(جـوازشـهیخواهانلغو)ترکپ
دراندکـهدهیاردشیخویتجارت
تیوالیثبتمرکزیعمومتیریمد

.دیتخارلغوثبتارد
ولـدیانفرادتشبث صالحمحمد
افغانستان،:محمدکینیحاج تبعه

تخار،سالتیمرکزومحلکاروال
فعال1044تأسیس عمدهیهاتی،

روغن،محترمصالحمحمـددیتول
ن شکلحقـوقکیفرزند یمحمد،
اندرئیس باشدیمیانفراد شخ 

دار درامضـا تیصـالحیکه
یثبـتجوازهـایعمومتیریمد
.دیثبتاردارتختیوال

ضیافغانفـاسیرئیتجارتشرکت
تبعهافغانستان،مرکزومحل:نیآر

وال تأسـیستخار،سـالتیکار
ــ،فعال1044 ــاتی ــدهیه عم
ـواردات،محتـرموصادرات اری

خ فرزند ریمحمد رئـیسمحمـد
ضیافغانفـاسیرئیشرکتتجارت

احمدفرزندنورریومحترمبشنیآر
سیرئیمحمدمعاونشرکتتجارت

ی،شکلحقـوقنیضآریافغانفا
معـاونرئیس باشدیمیشراکت و

دار که اند تیصـالحیاشخا 
ثبـتیعمـومتیریدرمدامضا 

.دیتخارثبتاردتیوالیجوازها
ویکیخــدماتلوژســتشــرکت

تبعـه:انیفـانوسپارسـایتجارت
تیافغانستان،مرکزومحلکاروال

تی،فعال1044تأسیستخار،سال
خدماتلوژسـتیها ویکیعمده

محترمعبدالمصورفرزنـد،یتجارت
شـرکترئیسمیعبدالحکیحاج

فانوسیوتجارتیکیخدماتلوژست
ومحترمنـوراهللفرزنـدانیپارسا

 خـدماتمعاونقربان شـرکت
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ــتک ــارتیلوژس ــانوسیوتج ف
حقوقان،یپارسا یشـراکتیشکل

ومعــاونرئــیس باشــدیم
دار که اند تیصـالحیاشخا 

ثبـتیعمـومتیریدرمدامضا 
تخــارثبــتتیــوالیجوازهــا

 دیارد
هانیکیوتجارتیکیشرکتلوژست

تبعهافغانستان،مرکزومحل:ننام
وال تأسـیستخار،سـالتیکار
عمدهخدماتیهاتی،فعال1044
،محتــرمیوتجــارتیکیلوژســت

 ننر حق فرزند رئـیسصبغتاهلل
تجارتیشرکتلوژستک هانیکیو
محمـدفرزندبیننامومحترمنج

ویکیقاسممعاونشرکتلوژسـت
یننام،شکلحقـوقهانیکیتجارت
معـاونرئیس باشدیمیشراکت و

دار که اند تیصـالحیاشخا 
ثبتجوازنامـهتیریدرمدامضا 

تیصنعتوتجارتوالتیآمریها
.دیتخارثبتارد

زغدیتولشرکت یحـاجریروغن
تبعهافغانستان،مرکزو:نینجمالد

تأسیستخار،سالتیمحلکاروال
ـعمدهتولیهاتی،فعال1044 دی

ییابتــداهیســرماریــروغــنزغ
ــدهزار544444 ،افغانیپنجصـ

الد نجم مالجاللنیمحترم فرزند
رئیس باشدیمیانفرادیشکلحقوق

دار تیصـالحیشخ اندکـه
مدامضا  یهاجوازثبتتیریدر

.دیتخارثبتاردتیوال
تبعه:دولتمحمدیتجارتشرکت

تیافغانستان،مرکزومحلکاروال
تی،فعال1044تأسیستخار،سال

خدماتتجارتیها محترم،یعمده
رئیسلیمحمداقبالفرزندعبدالجم

دولتمحمد،شکلیشرکتتجارت
رئـیس باشـدیمیانفرادیحقوق

دار تیصـالحیشخ اندکـه
ثبتجوازنامـهتیریدرمدامضا 

تیصنعتوتجارتوالتیآمریها
.دیتخارثبتارد



 جريده يرسم
 

228
 

 

 

 

 

 

(1011)نمبرسېپرلهپ 22/11/1001  

الفـتحیکیخدماتلوژستشرکت
و:لیاخیم مرکـز افغانستان، تبعه

تأسیستخار،سالتیمحلکاروال
عمدهخدماتیهاتی،فعال1044
محتـرمعبـدالجمیکیلوژست لی،

شـرکترئـیسلیفرزندعبدالج(
میکیخدماتلوژست ولیاخیالفتح

نیقیمحترممحمدعارففرزندعبدال
یکیمعاونشرکتخدماتلوژسـت

یشراکتیشکلحقوقل،یاخیالفتحم
ومعاوناشخا اندرئیس باشدیم

دار درامضـا تیصـالحیکه
هاتیریمد تیوالیثبتجوازنامه

.دیتخارثبتارد
حیخصوصمکتب ـط(ـوع اتی
و:2نمبر مرکـز افغانستان، تبعه

تأسیستخار،سالتیمحلکاروال
عمدهخدماتیهاتی،فعال1044

نق ـساختوساز،محتـرم اهللبی
مکتـبرئـیساهللمـتیفرزندق
ـط(وعحیخصوص ،2نمبـراتی

رئیس باشدیمیانفرادیشکلحقوق

دار تیصـالحیشخ استکه
جوازنامـهبتثتیریدرمدامضا 

 دیتخارثبتاردتیوالیها
تبعه:آبسانبهارپیپدیتولشرکت

تیافغانستان،مرکزومحلکاروال
تی،فعال1044تأسیستخار،سال

تولیها ،یکیپالسـتپیپدیعمده
نیفرزندامانالدنیمحترمزمانالد

ـپدیشرکتتولرئیس آبسـانپی
 باشدیمیانفرادیبهار،شکلحقوق

یشـخ اسـتکـهداررئیس
ثبـتتیریدرمدامضا تیصالح

تخـارثبـتتیوالیجوازنامهها
 دیارد

ندهیموادشودیخدماتتولشرکت
:مرکزومحـلکـاریعبادقیعق
،1111تأسیستخار،سالتیوال

ـ1444444ییابتداهیسرما کی
فعالیافغانونی(یم عمدهیهاتی،

بـابندهیموادشـودیخدماتتول
حقوق ،یشکل شرکتشـراکت

شرکتمحتـرمنعمـتاهللسیرئ
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عبداهللومعـاونیفرزندالحاجقار
محت فرزنـددیعبدالمجرمشرکت

با تیصالحی،اشخا دارایاکه
ثبـتیعمـومتیریدرمدامضا 
.دیتخارثبتاردتیوالیمرکز

وبیاساستصوبه شرکت: شرکا
ــوب ــرارمکت ــخر 580ق م

اسـتیرسیستم14/11/1111
اانمتوسـطمکتـبدهنـدهیمال

نمبر:الهدایخصوص جواز دارنده
 D-41074 نمبـرتشخیصیهو

تغ1444516111 راتیخواهان
محمد:انددهیاردلیذ محترم که
سهیلسیئرکیفرزندعزتباثیغ

اثیالهداومحترمعبدالغیخصوص
سـهیفرزندمحمدسهرابمعاونل

استعفا شانیمت کرهازسمتها
راشیسهمخوصدیف54کیوهر
محمدفرزندبـازریمحترمشیباال

انـدودیجدرئیسمحمد فروخته
شـرکتازیهمهنانشکلحقوق

انفرادیشراکت کهریتغیبه نموده

ثبتیعمومتیریدرمدراتیتغنیا
ـاردتخارثبتتیوالیمرکز دهی
.است

په(وانیومسافربریباربرشرکت
تبعهافغانستان،:ترانسپورتیعقوبی

تخار،سالتیمرکزومحلکاروال
فعال1044تأسیس عمدهیهاتی،

ــپورت ــدماتترانس ــرم،یخ محت
فرزندمحمد عقـوبیمحمدصابر

مسافربریشرکتباربررئیس یو
ترانسپورتومحترمیعقوبیپه(وان
معاونبرفرزندمحمدصادیعبدالمج

په(وانیومسافربریشرکتباربر
یترانسپورت،شکلحقـوقیعقوبی

معـاونرئیس باشدیمیشراکت و
دار که تیصـالحیااشخا اند

ثبتجوازنامـهتیریدرمدامضا 
 دیتخارثبتاردتیوالیها



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 کلنی ګډون
 افغانۍ (15۰۰) په مرکز او والیتونوکې: 
 سلنه تخفیف۲5لپاره:  دولت مامورینو د 

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

 ( آمریکایي ډالر۲۰۰بهر: ) هله هېواد
 

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

 اشتراك ساالنه
 ( افغانی15۰۰در مركز و واليات: )
 فیصد تخفیف ۲5برای مامورین دولت: با 
 ه تصدیق، نصف قیمتیبرای متعلمین و محصلین با ارا

 فیصد تخفیف از قیمت روی جلد 1۰برای کتاب فروشی ها با 
 ییامریکا( دالر ۲۰۰): ورخارج از کش
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