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 هـ.ش 1400  حوت هـ.ق برج  1443وعالیم تجارتی سال  اعالنات ثبت اسناد  
(  6141)   نمبر   سې پرله پ  1443/ 8/ 17  

 

رئـس  وتصویب  عریضه  اساس   به 
انفرادی عرننـد   :نهاد   عبـدالناع  

محی الدین دارنـده جـوان نمبـر 
عنــوانی ایــن ریاســت  30350

لغو جوان تجارتی خـوی   خواهان 
ریاست  در  شان  جوان  اند.  گردیده 
عمومی ثبت مرکزی و مالکست های 

  .عکری لغو ثبت گردید
 شرکت: و به اساس تصویب شرکای  

مکتوب مورخ 106)  شماره  قرار   )
ریاســت مالســه 5/11/1400

بزرگ   استخراج   دهندگان  شرکت 
 جوان نمبر دارنده     نمک ناصر امسد

D-82267  وتشخسصــسه نمبــر
تغسرات   9003100998 خواهان 

سسد  محمد  محترم  اند  گردیده  ذیل 
هارون ولد سسدعارف رئس  شرکت 

و مجمــو   اســتافا ان ریاســت 
ا بـایی عسصد سهم خـوی  ر50

 محترم خلسل احمد طـاهری ولـد 

بصسر احمد بفروش رسـانسده کـه 
 شرکت نامبرده بحسث مااون جدید

مااون ستاس ناصر  ومحترم  گردید.  ن 
حفظ   با  سـهم   50اسبق  عسصـد 

خوی  بحسث رئس  جدیـد تاـسن 
تسل   ک گردید و همچنان ادرس ان تان 

درس جدید آمولوی مقابل پارک به  
 هر نمودستغکابل  4پروان دوم ناحسه 

ریاسـت  در  تغسرات  این  که  است 
ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 

 عکری ثبت گردید.
 به اساس تصـویب و درخواسـت
خواهـان  نهـاد:  رئس   ضساالحق 
تغسراحصایه ان ساحه وییت کابل به 
ریاست  در  است  نموده  تغسر  هرات 
ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 

  .عکری ثبت گردیده است
  ( شـماره   (30088قرارمکتوب 

  ( مدیریت 13/11/1400مورخ   )
وتوریدی  تولسدی  تأسسسات  عمومی 
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ریاســت عمــومی امورعارمســی  
 لی اهلل مختار لمستدشرکت تجارتی و

وصادر واردات  اقـالم ابرعالوه  ت 
توریـد ادویـه   مجانخواهان ایجاد

وسامان آیت طبی گردیده اندکـه 
مرکـزی  ثبـت  عمومی  درریاست 

 .ومالکست های عکری ثبت گردید
عرنند الرحمن حسنی   محترم حبسب 
انفـرادی:  متشـبث  گـل  عجب 
)خدمات لوژسـتسکی وسـاختمانی 

ی( تاباست حاجی حبسب الرحمن حسن
سـرمایه    اعغان کابل  اصلی  مرکز 

( هزار (  500000ابتدایی  پنجصد 
تأسس    سال  عاالست   1400اعغانی 

اصــلی )خــدمات لوژســتسکی و 
امضـا    دار  ( صالحست  ساختمانی 
ثبـت  عمـومی  درریاست  خودش 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
ــتسکی  ــدمات لوژس ــرکت خ  ش

کابـل    ماراج مرکزاصـلی  نبی: 
ابتدائی  سرما یـک   1000000یه 

تأسـس     اعغـانی مسلسون   سـال 
لمستـد  1400 حقـوقی  شکل    

وصـادرات  واردات  عمده  عاالست 
رئس  روح اهلل عرننـد   اقالم مجان 

عرنند جاوید  مااونست  علی    محمد 
غالم نبی صالحست دار امضا  رئس  
ومااون شرکت درریاست عمـومی 
عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 

  گردید.ثبت 
 خصوصسات نهاد غالم رحمن عرنند
اسم  انفرادی:  متشبث  غوث  محمد 
سـایر  استخراج  و  تجارتی  نهاد:) 

عمریارمل اعغـان    (ماادن  تاباست 
مرکز اصلی کابل  سرمایه ابتـدایی 

سال پنجصدهزار  500000 اعغانی 
شــکل حقــوقی  1400تأســس  

تجـارتی   عمده  عاالست  انفرادی  
 درخـودش    صالحست دار امضـا 

مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

خـان  جماـه  بنت  عریما  محترمه 
ــدمات  ــرادی: ) خ ــبث انف متش
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لوژستسکی اعغان بریف ومسن( تاباست 
اعغان مرکز اصلی کابـل سـرمایه 

هـزار   500000ابتدایی   پنجصد 
خدمات   1400اعغانی سال تأسس   

لوژستسکی اقالم مجان صالحست دار 
خو عمـومی امضا   درریاست  دش 

عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 
 ثبت گردید.

ــرادی: ــاد انف ــسات نه   خصوص
جان  ماصوم  ولد  نوری  اهلل  حسسب 
انفرادی: اسم نهـاد  نوری متشبث 
کابـل  اصلی  اعغان مرکز   تاباست 

پنجصد   500000ابتدایی    سرمایه
تأسـس  سال  اعغانی   1400هزار 

عاالسـت  انفـرادی   حقوقی  شکل 
ست دار امضا  خودش تجارتی صالح

مرکـزی  ثبـت  عمومی  درریاست 
 .ومالکست های عکری ثبت گردید

 شرکت تجـارتی هـامون آریـن:
سـال مرکزنمایند کابل  وییت  گی 
ابتـدایی 1400تأسس    سـرمایه 

اعغـانی   1000000 مسلسون  یک 

لمست شرکت  حقوقی  عاالست   دشکل 
حسـسن  سسد  محترم  تجارتی  عمده 

نور عرنند محمد   باه کی تذموسوی 
سجاد  محترم  و  رئس   ایران  کشور 
خواجوئی نژاد عرنند علی اکبر تباه 
دارای  اشخاص  مااون  ایران  کشور 
صالحست امضا  رئـس  و ماـاون 
عمومی  ریاست  در  و  بوده  شرکت 
عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 

 .ثبت گردید
تحصسلی مشورتی  خدمات   شرکت 
جهان سـکای: سـرمایه ابتـدایی 

اعغـانی( 1000000) مسلسون  یک 
ــال  ــل. س ــلی کاب ــز اص مرک

لم  1400تأسس  حقوقی  تد سشکل 
مشـورتی  )خدمات  اصلی  عاالست 
تحصسلی( رئس  شرکت عصمت اهلل 
عرنند بـرات خـان دارای سـهم 

محتـرم 50 مااونسـت  بـه   عسصد 
دارای  اهلل  عصمت  عرنند  اهلل  رحسم 

ر امضا   عسصد صالحست دا  50سهم  
ریاست  در  شرکت  مااون  و  رئس  
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ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 
 عکری ثبت گردید.

مالداری و  نراعتی  خدمات   شرکت 
مرکزاصـلی  سسدس:  سوت  نارت 

ابتدائی   سرمایه   1000000کابل  
مسلسون   تأسـس  یک  سال  اعغانی  

 شکل حقوقی لمستد  عاالست 1400
اقـالم  واردات وصـادرات  عمده 

 جسـب اهلل عرننـد رئـس  ن  مجان 
محمد  احمـد   تاج  نصسر  مااونست 

امضا    دار  صالحست  مسرولی  عرنند 
ریاسـت   رئس  ومااون شرکت در

ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 
  عکری ثبت گردید.

 شــرکت خــدمات لوژســتسکی و
کـاروان:  صدیق  مسلم  ساختمانی 

( ابتدایی  یـک 1000000سرمایه 
کابل.  اصلی  مرکز  اعغانی.  مسلسون( 

شکل حقـوقی   1400تأسس   سال
لمستد عاالسـت اصـلی )خـدمات 
رئـس   سـاختمانی(  و  لوژستسکی 
عرننـد  شـریف  محمـد   شرکت 

سهم   دارای  کبسر  عسصد   50محمد 
به مااونست محترم احمد شاه عرنند 

سهم   دارای  کبسر  عسصد   50محمد 
صالحست دار امضا   رئس  و مااون 
شرکت در ریاست عمـومی ثبـت 

ع های  ومالکست  ثبت مرکزی  کری 
 گردید.

 شرکت تجارتی استخراج و پروس  
شـهاب:  اهلل  نامـت  ماادن  سایر 
ابتـدائی  سرمایه  کابل   مرکزاصلی 

مسلسون    1000000 اعغـانی  یک 
تأسس      شکل حقوقی 1400سال 

لمستــد  عاالســت عمــده واردات 
 وصادرات اقـالم مجـان  رئـس  
نامـت اهلل عرننـد عبدالحمسـد   
مااونست احمداهلل عرنند عبدالمحمد 
ومااون  رئس   امضا   دار  صالحست 

ریاست عمـومی ثبـت   شرکت در
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

  گردید.
 سـایرشرکت استخراج و پروس   

سـرمایه  آیز:  برایت  عالکن  ماادن 
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( مسلسون (  1000000ابتدایی  یک 
کابل. سـال  اصلی  مرکز  اعغانی(  

لم  1400تأسس    تد سشکل حقوقی 
عاالست اصلی )استخراج و پروس  
 ســایر ماــادن( رئــس  شــرکت 

خان دراحبسب اهلل شسنواری عرنند مس
سهم   مااونست   60دارای  به  عسصد 

مسـادر عرنند  اسرار  خـان   محترم 
عسصد صالحست دار   40دارای سهم  

امضا   رئس  و مااون شـرکت در 
مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

 به اساس تصویب شرکای شـرکت
اولسا حکمت لمستد: دارنده جواننمبر  

خواهان ترک پسشه گردیده   1399
بود ان لغو شرکت انصراف نموده و 
خواهان تغسرات ذیل گردیده انـد: 
احمد ولد حاجی خدا  محترم وکسل 

مااونست   ان   %50و    استافا بخ  
الدین ولد  به جمال  را  سهم خوی  
عبدالجبار مااون جدید شرکت بـه 

.ک مسرساند  عـوق عروش  تغسرات  ه 

مرکـزی  ثبـت  عمومی  درریاست 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

 به اساس تصـویب و درخواسـت
جـوان  دارنده  نذیر:  محمد  حاجی 

خواهان تغسر آدرس ان   7996نمبر  
اول  گویئی حصـه  به  تسمورشاهی 

خانه در   خسر  اسـت  نمـوده  تغسر 
مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 

گ ثبت  عکری  های  ردیده ومالکست 
 است.

 به اساس تصویب شرکای شـرکت
دارنده  لمستد:  عارما  پوپلزی  تجارتی 

سـر ( خواهان تغ7195جوان نمبر )
احصائسه شرکت خوی  ان وییـت 
کابل به وییت بلخ شده اند که تغسر 
عوق در ریاست عمـومی ثبـت و 

 . رسسدثبت جواندهی به 
 به اساس تصویب شرکای شـرکت

لمستد: مرنی  شاکر  دارنده   تجارتی 
خواهان تغسـر   20188جوان نمبر  

 ادرس ان پشتون مارکسـت مقابـل 
به کارته   بانار رون آپل خشتی  ریانا 
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است. نموده  تغسر  مارکست  در   آریا 
مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 
گردیده  ثبت  عکری  های  ومالکست 

  .است
 به اساس تصویب شـرکای نهـاد 

انجسنـری  و  لوژسـتسکی  خدمات 
 دارنـــده جـــوان :لـــورک 

تغسرات D-75309نمبر خواهان 
احمـد  محتـرم  اند:  گردیده  ذیل 
نهاد  جاوید ولد غالم جسالنی رئس  

جمله   خوی     %100ان   %5سهم 
 هللانرا به محترم یاسر مدقق ولد عبدا

مسـدارد.  اگـذار  و  جدید  مااون 
ان  نهاد  تغسسر شکل حقوقی  همچنان 

به شراکت تغسسـر نمـوده انفرادی  
است. که تغسرات عوق درریاسـت 
ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 

 عکری ثبت گردید.
 به اساس تصویب و درخواستی نهاد
دارنده  اورانوس:  خصوصی  مکتب 
جوان نمبر )( خواهان تغسسر ذیل شده 
ولـد  اهلل  محترم صـفی  که   . اند 

ریاست  ان  نهاد  رئس   گل  حضرت 
سهم خوی    %100و    استافا نهاد  

 را به محترم صدیق اهلل یمـا ولـد 
امان اهلل رئس  جدید نهاد واگـذار 
مسدارد. که تغسسرات عوق در ریاست 
عمومی ثبت مرکزی و مالکست های 

 .عکری ثبت گردید
 وثی عامسلی:غبه اساس تصویب نهاد  

 تشخسصسه کلسنسک دارنده جوان نمبر 

D-55955 ان اسم  تغسر  خواهان 
تشخغ عامسلی  به وثی  کلسنسک  سصسه 

کلسنسک سراپا غوثی عـامسلی ایـن 
در ریاست عمـومی ثبـت   اتتغسر

ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 
 گردید.

 شرکت)خدمات مشورتی مدیریتی و
سرمایه   :) صاعی  عمران  لوژستسکی 

( مسلسون (  1000000ابتدایی  یک 
تأسس  سال  عاالست   1400اعغانی 

ــدیریتی و ــورتی م ــدمات مش  خ
ــرم  ــس  محت ــتسکی رئ  لوژس

صاعی ولد محمد نورون   محمدیوسف
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به مااونسـت 60صاعی   عسصد سهم 
ــد  ــاعی ول ــران ص ــرم عم محت

عسصد   40محمدنورون صاعی دارای  
و  رئس   امضا   دار  صالحست  سهم 
مااون شرکت در ریاست عمـومی 
عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 

 .ثبت گردید
نفتی مواد  تخنسکی  خدمات   شرکت 

ت پطرو: مرکزاصلی کابل  آریا برای
ابتدائی   یـک   1000000سرمایه 

   1400اعغانی  سال تأسس  مسلسون  
شکل حقوقی لمستد  عاالست عمـده 
واردات وصادرات اقـالم مجـان  
رئس  صدیق اهلل عرننـد سـسدولی 
عرننـد  طـارق  محمـد  مااونست 

دار صالحست  امضـا     محمدکالم 
ریاسـت   رئس  ومااون شرکت در

ثبت مرکزی ومالکست های   عمومی 
 عکری ثبت گردید.

 شرکت)خدمات تنظسفی آریا اعشار(: 
( ابتدایی  یک   (1000000سرمایه 

 1400اعغانی سال تأسـس   مسلسون

فی رئس  محترم سعاالست خدمات تنظ
رضا امسری اعشار ولد محمد علـم 

محترم   80 مااونست  به  سهم  عسصد 
احمـد  احمدی ولد علی  اهلل  صفی 

دارای   سـهم 20احمدی  عسصـد 
صالحست دار امضا   رئس  و مااون 

یاست عمـومی ثبـت رشرکت در  
ثبت مرکزی   عکری  های  ومالکست 
 گردید.

 محترم محی الدین عرنند عبدالکریم
و  )استخراج  انفرادی:  متشبث  آغا 
پروس  ماادن مواد ساختمانی محی 
الدین ذاکری( تاباست اعغان مرکـز 
اصــلی کابــل ســرمایه ابتــدایی 

غانی سال پنجصد هزار اع  500000
واردات و  صادرات    1400تأسس   

امضـا    دار  صالحست  مجان  اقالم 
خودش درریاست عمـومی  ثبـت 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
تجارتی غالم سخی واحدی  شرکت 

( 1000000ل: سرمایه ابتدایی )مغ
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اعغانی. مرکـز اصـلی یک مسلسون  
شـکل   1400  کابل. سال تأسس 

)تجارتی تد عاالست اصلی  سحقوقی لم
اقالم مجان( رئس  شـرکت غـالم 
سخی واحدی عرننـد عبدالواحـد 

سهم   مااونست   50دارای  به  عسصد 
محترم بشسر خان همدرد عرنند نادر 

عسصد صالحست دار   50دارای سهم  
امضا   رئس  و مااون شـرکت در 
مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 
 ومالکســت هــای عکــری ثبــت 

 گردید.
سـلطان عرنند  خان  محمد   محترم 
)تجـارتی  انفرادی  متشبث  محمد 
اعغان  تاباست  محمد خان جاللزی(: 
ابتـدایی  کابل سرمایه  اصلی  مرکز 

پنجصد هزار اعغانی سال   500000
صـادرات واردات   1400تأسس   

امضـا    دار  صالحست  مجان  اقالم 
ثبـت عمـومی  ریاست    خودش در

ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 
 گردید.

 مایهسر  :شرکت تجارتی اعغان برکی
( مسلسون 1000000ابتدایی  یک   )

شـکل   1400اعغانی سال تأسس   
اردات اقـالم و  حقوقی صادرات و

مجان رئس  کامران شالسزی دیـدار 
عرنند حاجی شالسزی ومااون همایون 
صاعی ولد مسـاعر صـالحست دار 
امضا   رئس  و مااون شـرکت در 
مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

 یاس عریضه و تصویب شرکابه اس
شرکت سسال لمستد: دارنده جـوان 

این   11379-0101نمبر   عنوانی 
ریاست خواهان تغسرات ذیل شـده 

عرنند   :اند خان  حجاب  محترم  که 
طاهر خان مااون تشبث ان مااونست 

عسصد سهم خوی  را 50  و  استافا
به محترم محمد اسـحق احمـدی 
احمـدی  رجـب  محمـد   عرنند 

ــذکره  ــده تـ ــردارنـ  نمبـ
واگذار 1398-0300-06986 

نموده که نامبرده بحسـث ماـاون 
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ن مسگردد. این تغسرات در سجدید تاس
و  ثبـت مرکـزی  عمومی  ریاست 

 .مالکست های عکری ثبت گردید
 به اساس تصویب شرکای شـرکت

جاوید محب  تغسر   :تجارتی  خواهان 
آدرس ان جاده مسوند به سالنگ وات 
آرشسف ملـی  سالم مارکست مقابل 

است.  2ناحسه   ریاست   گردیده  در 
ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 

  .عکری ثبت گردیده است
شرکت  شرکای  تصویب  اساس   به 

تـایم:  تسـک  لوژستسکی   خدمات 
ــده ــر دارنـ ــوان نمبـ  جـ

D-41960    و قرار مکتوب نمبر
مالسه   24/9/1400  مورخ1300

دهنده گان متوسط تحت ریاسـت 
ظریف محمد  عبدالغنی   محترم  ولد 

ولد  محمد صمسم  محترم  ومااونست 
پسشـه  ترک  خواهان  حنسف  محمد 
جوان خوی  گردیده اند در ریاست 
ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 

 عکری ثبت گردید.

 به اساس تصویب شرکای شرکت و
( شـماره  مکتوب  به  ( 1273نظر 

مکتـوب   11/11/1400خ  مور
متوسط گان  دهنده  شـرکت   مالسه 

نوری(  تولسد چرم مصطفی  )شرکت 
و  -D   54114دارنده نمبر جوان

نمبر  ستشخ  9001090118صسه 
تغسرات ذیل گردیده است.  خواهان 

پنج مسلسون کاه  سرمایه تشبث ان  
یک مسلسون اعغانی به   وش  صدهزار 
اعغانی شده اند که این  وپنجصدهزار

در ریاست عمـومی ثبـت   تغسرات
مرکزی و مالکست های عکری ثبت 

 .گردید
 به اساس تصویب شرکای شرکت و

( شماره  مکتوب  مورخ 337قرار   )
ــه  17/11/1400 ــت مالس ریاس

دهنده گان بزرگ شرکت استخراج 
ماادن حقسار عسضی دارنـده نمبـر 

و تشخسصسه نمبـر   69517جوان  
تغسرات   9011203040 خواهان 

سـکتور  انیاد  است.  گردیده  ذیل 
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شرکت  سکتور  در  پروس   عاالست 
اضاعه نموده است که اسم تشبث ان 
حقسـار  ماـادن  استخراج  شرکت 
عسضی به شرکت استخراج وپروس  

ز صورت نسسایر ماادن حقسار عسضی  
که تغسرات این شرکت  .گرعته است

در ریاست عمومی ثبت مرکـزی و 
 .عکری ثبت گردیدمالکست های 

 به اساس تصویب و درخواستی نهاد
ماادن نرکشان  وپروس   استخراج 

 76823پسشتان: دارنده جوان نمبر  
که  اند.  شده  ذیل  تغسسرات  خواهان 
محترم عزت اهلل ولـد نجسـب اهلل 

سـهم   %100  نهاد ان جمله  سرئ
آنرا به محتـرم عسصد    50  خوی   

نوراحمد نوری ولـد عبدالشـکور 
شرکت واگذار   جدید  مجسدی رئس 

با حفظ   خود  و  عسصد   50مسدارد. 
جدیـد  مااون  بحسث  خوی   سهم 
تغسسر شـکل  همچنان  مسماند.  باقی 
به شراکت  انفرادی  ان  نهاد  حقوقی 
تغسسر نموده است. که تغسسرات عوق 

ریاست عمومی ثبـت مرکـزی   در
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

 شرکت تجارتی کوکچـه یوسـفی
( ابتدایی  یک 1000000سرمایه   )

تأسس    سال  اعغانی   1400مسلسون 
واردات و  شکل حقوقی صـادرات  

ی  اقالم مجان رئس  محمـد موسـ 
عرنند محمد یوسف ومااون مرتض ی 
ولد جماه خان صالحست دار امضا  
ریاست  در  شرکت  مااون  و  رئس  
ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 

 عکری ثبت گردید.
ــدآغسل:شــرکت تجــارتی نورب  ن

ابتـدائی  سرمایه  کابل   مرکزاصلی 
اعغـانی    1000000 مسلسون  یک 
تأسس    حقوقی 1400سال   شکل 

لمستــد  عاالســت عمــده واردات 
 وصادرات اقـالم مجـان  رئـس  
عرنند عوض  مااونسـت  اهلل  حبسب 
ــادرعلی  ــد ن ــدهادی عرنن محم

دار ومااون   صالحست  رئس   امضا  
ثبـت  عمـومی  درریاست  شرکت 
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ومالک ثبت مرکزی  عکری  های   ست 
 گردید.

ــرادی: ــاد انف ــسات نه   خصوص
نصسب اهلل صدیقی ولد شـسر آغـا 
نهاد اسم  انفرادی:  متشبث   صدیقی 
 ) هسمالسا  لوژستسکی گرین  )خدمات 

مرکــز اصــلی  تاباســت اعغــان 
ابتـدایی    500000کابل سرمایه 

تأسـس  سـال   پنجصدهزاراعغانی 
انفـرادی  1400 حقـوقی  شکل 

ــتسک ــدمات لوژس ــت خ  ی عاالس
در امضا   خـودش  دار   صالحست 
مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

ــد ــسن عرنن ــد ام ــرم محم   محت
محمد ناـسم متشـبث انفـرادی: 
لوژسـتسکی  خـدمات  و  )تجارتی 
طاهری خسر و برکت( تاباست اعغان 
ابتـدایی  کابل سرمایه  اصلی  مرکز 

پنجصد هزار اعغانی سال   500000
واردات و  رات  صاد  1400تأسس   

امضـا    دار  صالحست  مجان  اقالم 

ثبـت  عمـومی  درریاست  خودش 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
 خصوصسات نهاد انفرادی: اول خان
نسانی ولد غالم جسالنـی متشـبث 

نهـاد اسـم  )خـدمات   انفرادی: 
تاباست   ) نسانی  امداداهلل  لوژستسکی 

سـرمایه   مرکز اصلی کابل   اعغان 
پنجصــدهزار  500000 ابتــدایی

تأسس  سال  شـکل   1400اعغانی 
خـدمات  عاالست  انفرادی   حقوقی 
لوژستسکی صـالحست دار امضـا   
ثبـت  عمـومی  درریاست  خودش 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
رجبی: عزیز  حسات  تجارتی   شرکت 

( ابتدایی  یک (  1000000سرمایه 
اعغانی کابـل.   مسلسون  اصلی  مرکز 
حقـوقی   شکل  1400سال تأسس 

اقالم( تسلم )تجارتی  اصلی  عاالست  د 
رئس  شرکت عزیز اهلل رجبی عرنند 

عسصد به  50رجب علی دارای سهم 
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عرننـد  اهلل  حسات  محترم  مااونست 
عسصـد   50رجب علی دارای سهم  

صالحست دار امضا   رئس  و مااون 
شرکت در ریاست عمـومی ثبـت 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
مـسالدشرکت)خدمات    لوژستسکی 

ــدایی  ــرمایه ابت ــاعی (: س ص
مسلسون  (  1000000) اعغانی یک 

ــت  1400 ســال تأســس  عاالس
لوژستسکی رئس  محترم عبـدالمنسر 
یوسفزی ولد عبدالحبسب یوسـفزی 

عسصد سهم به مااونسـت 50دارای  
ولـد  شفسق صـاعی  محمد  محترم 
دارای  شـسرگری  صـدیق  محمد 

عسصد سهم صالحست دار امضا   50
ریاست  در  شرکت  مااون  و  رئس  
ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 

 .عکری ثبت گردید
  محترم سسد علـی علـوی عرننـد
انفرادی متشبث  علی  حسسن   :سسد 

الزهـرا(  منجی  خصوصی  )مکتب 

کابـل  اصلی  مرکز  اعغان,  تاباست 
ــدایی )  ــرمایه ابت ( 500000س

پنجصد هزار اعغانی( سال تأسـس  
 عاالست اصـلی )مکتـب(  1400

 صالحست دار امضـا  خـودش در
مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

ــرادی:  ــاد انف ــسات نه  خصوص
گل شـسرناده ولـد جانبـان   دری

نهاد اسم  انفرادی:  )عمـر   متشبث 
ښون تاباسـت ځوطن خصوصی   ) ی 

کابل سـرمایه   اعغان  اصلی  مرکز 
پنجصــدهزار  500000 ابتــدایی

شـکل 1400تأسـس اعغانی سال  
حقوقی انفرادی  عاالسـت مکتـب 
امضـا    دار  خصوصی صـالحست 

ریاست عمـومی ثبـت   خودش در
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
سرمایه باختر:  اعرا  تجارتی   شرکت 

( مسلسون(  1000000ابتدایی   یک 
اعغانی. مرکز اصلی کابـل. سـال 
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لم  1400تأسس  حقوقی  د تسشکل 
اصلی   مجان( عاالست  اقالم  )تجارتی 

رئس  شرکت قدرت اهلل مااذ عرنند 
به   50امسر جان دارای سهم   عسصد 

غـانی  اهلل  قدرت  محترم  مااونست 
عرننـد رحمـت اهلل دارای سـهم 

امضـا   50 دار  صـالحست  عسصد 
ریاست  در  شرکت  مااون  و  رئس  
ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 

 عکری ثبت گردید.
شرکت شرکای  تصویب  اساس   :به 
 ترانسپورتی بسن المللـی بـاربری 
ترانسـپورت  پروان  شریف  هوعسان 
دارنـده  اهلل  بصـسر  ریاست  تحت 

و تشخسصسه D-81182  جواننمبر
خواهـان   9008148158نمبر  

اسم  تغسر  اند.  گردیده  ذیل  تغسرات 
شرکت ان ترانسپورتی بسن المللـی 

هوعسـان شـریف پـروان   باربری 
ی ترانسپورت به تراسپورتی بسن الملل

واطراعی ربا شهری  مساعربری  بری 
ترانسـپورت  پروان  شریف  هوعسان 

در  تغسـرات  این  است  نموده  تغسر 
مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

 به اساس تصویب و درخواست نهاد
جوان  دارنده  ځوان:  سراپا  کلسنسک 

ان   36340نمبر   تغسـر  خواهـان 
شـفاخانه  به  ځوان  سراپا  کلسنسک 

گردیده  ځوانجوی بسست بستر ماال
عمومی  ریاست  در  تغسر  .این  است 
عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 

 ثبت گردید.
 خصوصسات نهاد محمدباقر عرننـد
محمد حسسن متشبث انفرادی: اسم 
عسـرون  خصوصـی  مکتب  نهاد:) 

مرکز اصـلی   دان ( تاباست اعغان 
 500000  ابتـدایی  سرمایه  کابل 

ـ پنجصدهزار   س  اعغانی سـال تأس
انفـرادی  1400 حقـوقی  شکل 

صالحست دار  عاالست عمده تجارتی 
امضا   خودش درریاست عمـومی 
عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 

 ثبت گردید.
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تسنـگ لوژستسکی  خدمات   شرکت 
ماینـد ابتـدایی   :تانگ  سـرمایه 

اعغانی 1000000) مسلسون   یک   )
تأسس    حقوقی   1400سال  شکل 

 خدمات لوژستسکی اقالم مجان رئس  
محمـد  عرنند  آشوری  علی  رجب 
آشوری  اهلل  حسسب  ومااون  اسح ق 
ــوری  ــی آش ــب عل ــد رج  ول

دار امضا   رئس  و مااون   صالحست
شرکت در ریاست عمـومی ثبـت 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
 شرکت تجارتی نلمی عرید عزیـز:

( ابتدایی  یک (  1000000سرمایه 
مسلسون اعغانی. مرکز اصلی کابـل. 

شکل حقـوقی   1400تأسس سال  
تد عاالست اصلی )تجارتی اقـالم سلم

عزیزی  نلمی  شرکت  رئس   مجان( 
دارای سهم   آقا  عسصد  50عرنندشسر 

احمـد  عریـد  محترم  مااونست  به 
دارای  عبدالستار  عرنند گل  عزیزی 

عسصد صالحست دار امضا     50سهم  

ریاست  در  شرکت  مااون  و  رئس  
ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 

 ی ثبت گردید.عکر
 شرکت خدمات مشـورتی محـسط
نیستی گرین همالسا: سرمایه  ابتدایی 

اعغانی 1000000) مسلسون  یک   )
تأسس    حقوقی   1400سال  شکل 

مشورتی رئس    خدمات  مجان  اقالم 
نقسب اهلل عرنند شـسرآغا وماـاون 
نصسب اهلل ولد شسرآغا صالحست دار 
امضا   رئس  و مااون شـرکت در 

ـ  ثب عمـومی  مرکـزی ریاست  ت 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

تجـارتی سـخی محمـد  شرکت 
ــدایی  ــرمایه ابت ــدی: س محم

اعغانی. (  1000000) مسلسون  یک 
 مرکز اصلی کابل. سـال تأسـس 

لم  1400 عاالست تسشکل حقوقی  د 
اصلی )تجارتی اقالم مجان( رئـس  
 شرکت سخی محمد محمدی عرنند

دارای سهم   به 50عبدالحق  عسصد  
تـرم محمـد حنسـف مااونست مح
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محمدی عرنند حفسظ اهلل دارای سهم  
عسصد صـالحست دار امضـا    50

ریاست  در  شرکت  مااون  و  رئس  
ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 

 عکری ثبت گردید.
عرننـد الرحمن کمال  عرید   محترم 
تاباست  انفرادی:  متشبث  الدین  قسام 
سـرمایه  کابل  اصلی  مرکز  اعغان  

د هزار پنجص(  500000ابتدایی ) 
تأسس    سال  عاالست   1400اعغانی 

مجـان(  اقـالم  )تجـارتی  اصلی 
صــالحست دار امضــا   خــودش 

مرکـزی   عمومی  درریاست ثبـت 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

 به اساس تصویب شرکا و مکتـوب
ــماره  ــورخ  1310شــ مــ

)شـرکت   11/11/1400 تشبث 
خــدمات آیت ردیــابی وســایط 
 ســـسکسرو( دارنـــده جـــوان 

ــر ــان (D-81478) نمب خواه
 که محتـرم :تغسرات ذیل شده اند

(Scott John Wilcox ) 

و   استافا مااون تشبث ان مااونست  
را بـه  عسصد( سهم خـوی  50)

محترم )هارون( رئس  برحال تشبث 
بـا  نـامبرده  کـه  نموده  واگذار 

سهم بحسث رئس  مسماند   عسصد 100
به  شراکت  ان  حقوقی  تغسر شکل  و 

 است. که   انفرادی نسز صورت گرعته 
ثبت عمومی  در ریاست    این تغسرات

 .و جواندهی ثبت گردید
شرکت: شرکای  تصویب  اساس   به 
 :شرکت خدمات آی سی تی براکت

ن جـوان  مدارنده  و   45459بـر 
نمبر    9005275848تشخسصسه 

تغسرات ذیل گردیده است  .خواهان 
محترم عرشاد ولد محمد هاشم رئس   

حفظ   با  سـهم   50اسبق  عسصـد 
بحسث   تاخوی   جدید  ـ مااون  سن س

گردید و محترم بالل کهزاد مااون 
حفظ   با  سـهم   50اسبق  عسصـد 

تاسـسن  جدید  رئس   بحسث  خوی  
گردید که این تغسرات در ریاسـت 
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ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 
 عکری ثبت گردید.

 به اساس تصویب شرکای شرکت: و 
( ( مـورخ 66قرار مکتوب شماره 

گان   28/10/1400 دهنده  مالسه 
ــزر ــارتی ب ــدران تج گ بهادرځ

اسـتخراج  او  خدمتونه  لوژستسکی 
و   77674مادن دارنده جوان نمبر  

نمبر    9013949640تشخسصسه 
خواهان تغسر احصائسه شرکت خوی  
ان وییت کابل به وییت خوسـت 
در  تغسـرات  این  که  است  گردیده 
مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 
گردیده  ثبت  عکری  های  ومالکست 

  .است
تجارتی    عسـس  سـادات:شرکت 
( ابتدایی  یک (  1000000سرمایه 

مسلسون اعغانی. مرکز اصلی کابـل. 
تأسس    حقوقی   1400سال  شکل 

لمستد عاالست اصلی )تجارتی اقـالم 
مجان( رئس  شرکت سسدمحمد رضا 
عرنند سسد محمد جواد دارای سهم 

 عسصد بـه مااونسـت محتـرم   50
سسد عرعان عرنند سسد مسر عابدالدین 

عسصد صالحست دار   50دارای سهم  
ن شـرکت در امضا   رئس  و مااو

مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

شرکت: شرکای  تصویب  اساس   به 
لم تسمور  اسـاس سشرکت  بـه  تد: 

ــر  ــوب نمب ــورخ  164مکت م
ــه 17/11/1400 ــت مالس ریاس

دهندگان کوچک دارنده جوان نمبر 
ــر 4348 ــسه نمبـ  و تشخسصـ

ریاسـت 1002256012 تحت 
محترم  مااونست  و  تسمورشاه  محترم 

اجی بان محمد خواهان لغو )ترک ح
تجارتی خوی  گردیده  پسشه( جوان 

ثبـت و عمومی  اند که در ریاست  
 .جوان دهی لغو ثبت گردید

شرکت: شرکای  تصویب  اساس   به 
لمستد گروپ  اسـاس   :سروری  به 

ــوب ــر  مکت ــورخ  7952نمب م
ــه  18/2/1400 ــو مالس دکوچنس
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دارنده جوان نمبر ورکوونکو ریاست  
مبـــر   و تشخسصـــسه ن18473

ریاسـت   9000334285 تحت 
م محسن سروری و مااونسـت محتر

لغو )ترک  محترم عبدالالی خواهان 
تجارتی خوی  گردیده  پسشه( جوان 
اند که در ریاست ثبت و جوان دهی 

 .لغو ثبت گردید
شرکت  شرکای  تصویب  اساس   به 

جوان  دارنده  ایئسمه:  جواد  تجارتی 
نمبر   19289نمبر مکتوب  قرار  و 

ــو 1243  13/12/1400رخ م
مالسه دهندگان متوسط تحت ریاست 
محترم مال سنگسن ومااونست محترم 
نواب خان خواهان ترک پسشه جوان 
ریاسـت  در  انـد  گردیده  خوی  
ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 

 عکری ثبت گردید.
امسری احمد  نثار  نهاد:   خصوصسات 
انفرادی:  متشبث  محمد  عدا  عرنند 
بارچـاینی  و  ترانزیتی  نهاد:)  اسم 
 محمد ابراهسم امسری( تاباست اعغان 

ابتـدایی  کابل سرمایه  اصلی  مرکز 
اعغانی سال پنجصدهزار    500000
شــکل حقــوقی  1400تأســس  

تجـارتی  عمده  عاالست   انفرادی  
در امضا   خـودش  دار   صالحست 
مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 

 لکست های عکری ثبت گردید.وما
 شــرکت ســاختمانی و خــدمات

پروگرس پسک   سرمایه   :لوژستسکی 
( مسلسون 1000000ابتدایی  یک   )

تأسس  سال  شـکل   1400اعغانی 
ــدمات  ــاختمانی وخ ــوقی س حق
لوژستسکی اقالم مجان رئس  خلسـل 
عبدالصمد وماـاون  عرنند  حکسمی 
ولد محمد گلزار  احمد گلزار  سسد 

شهسدناده ولد   وسهمدار محمد نسسم
ــالحست دار  ــاجی عبدالبصسرص ح
امضا   رئس  و مااون شـرکت در 
مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.
پروگـرس پسک   تجارتی   :شرکت 

ــدایی ) ــرمایه ابت  ( 1000000س
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یک مسلسون اعغانی سـال تأسـس  
شکل حقـوقی صـادرات   1400

محمـد  رئس   مجان  اقالم  واردات 
ولــد حــاجی  نســسم شــهسدناده

حکسمـی  خلسل  ومااون  عبدالبصسر 
و  رئـس   امضا   عبدالصمد  عرنند 
مااون شرکت در ریاست عمـومی 
عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 

 ثبت گردید.
 محترم رحمت اهلل عرننـد اسـداهلل
متشبث انفرادی )تجـارتی طلـو  
اعغان مرکز اصـلی  تاباست  پروان( 

ابتـدایی   سرمایه   500000کابل 
ا هزار  تأسـس  پنجصد  سال  عغانی 

صادرات و واردات اقـالم   1400
مجان صالحست دار امضا  خـودش 

مرکـزی عمومی  درریاست   ثبـت 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

بهار: عبسد  بسکویت  تولسد   شرکت 
( یک 1000000سرمایه  ابتدایی )

تأسس    سال  اعغانی   1400مسلسون 
مجـان  اقالم  تولسدی  حقوقی  شکل 

 ولــد  رئــس  عبســداهلل ک ــوال
محمد کریم وماـاون علـی مـال 
ک وال عرنند محمد کریم امضـا   
ریاست  در  شرکت  مااون  و  رئس  
ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 

 عکری ثبت گردید.
 تجارتی یجورد نوری لمستد:  شرکت 

( ابتدایی  یک   (1000000سرمایه 
تأسـس   مسلسون   سـال   اعغـانی 
عاالست تجارتی رئس  محترم 1385

ـ  د محمـد جافـر محمد اکبر ول
عسصد سهم به مااونست محتـرم 40

دارای  نورگـل  ولـد  محمد  امسر 
به سهمداری محترم 40 عسصد سهم 

محمـد  ولد  رحسمی  عسکر  محمد 
عسصد سـهم  20جافر دارای سهم  

صالحست دار امضا   رئس  و مااون 
یاست عمـومی ثبـت رشرکت در  
ثبت مرکزی   عکری  های  ومالکست 
 .گردید
 عبدالاظسم غفـوری عرننـدمحترم  

ــدالغفور ــرادی:  عب ــبث انف متش
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ــری  ــی انجنس ــدمات تخنسک )خ
عبدالرانق غفوری( تاباست اعغـان, 
ابتـدایی  کابل سرمایه  اصلی  مرکز 

اعغـانی( 500000) هزار  پنجصد 
تأسس    اصلی   1400سال  عاالست 

دار  انجنسری( صـالحست  )تخنسکی 
درریاست خودش   عمـومی  امضا  
ه ومالکست  مرکزی  عکری ثبت  ای 

 ثبت گردید.
 خصوصسات نهاد انفرادی: عزیز اهلل
متشـبث  محمـد  گل  ولد  عکرت 

)تجارتی آریانـا   انفرادی: اسم نهاد
مرکز اصـلی   آشام ( تاباست اعغان 

 500000  ابتـداییکابل سرمایه  
تأسـس  پنجصدهزار سـال  اعغانی 

انفـرادی  1400 حقـوقی  شکل 
عاالست تجارتی صالحست دار امضا   

درریا ثبـت خودش  عمـومی  ست 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
اعضـل لوژستسکی   شرکت خدمات 
عـــادل: ســـرمایه ابتـــدایی 

اعغانی 1000000) مسلسون  یک   )
تأسس    حقوقی   1400سال  شکل 

خدمات لوژستسکی اقالم مجان رئس  
نی ولـد  عبـدالرحسم  ولسد  احمد 
عبدالجبار ومااون شاه اعضل عرنند 

و مااون   محمد سمس  امضا   رئس 
شرکت در ریاست عمـومی ثبـت 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
اهلل عرننـد احمـد اهلل نسان   محترم 
و  اسـتخراج   ( انفـرادی  متشبث 
تیـی(  اناـام  ماادن  سایر  پروس  
تاباست اعغان مرکز اصـلی کابـل 

پنجصد ( 500000سرمایه ابتدایی )
تأسـس    سال  اعغانی   1400هزار 

)استخر اصلی  وپروس  عاالست  اج 
امضا    دار  ( صالحست  ماادن  سایر 

درریاست   ثبـت عمـومی  خودش 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
 بشسر سهاک لمستـد: مرکزاصـلی

ابتدائی   سرمایه   1000000کابل  
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اعغانی سـال تأسـس  یک مسلسون  
لمستـد  1400 حقـوقی  شکل    

وصـادرات  واردات  عمده  عاالست 
عرنند  رئس  بشسر احمد اقالم مجان 

مااونست بالل احمـد   م الدین سرح
ــ  ــاجی رح ــد ح ــدین سعرنن  م ال

صالحست دار امضا   رئس  ومااون 
ثبـت  عمـومی  درریاست  شرکت 
ثبت عکری  های  ومالکست   مرکزی 

  گردید.
 به اساس تصویب شرکای شرکت: و 

نمبر   مکتوب  مـورخ   1975قرار 
ریاســت مالســه   23/11/1400

کابل شـرکت  متوسط  گان  دهنده 
تولسد مواد غذائی الحان اعغان دارنده  

ــر ــوان نمب و  D-79854 ج
نمبر    9008278229تشخسصسه 

ان  شـرکت  احصائسه  تغسر  خواهان 
 وییت کابل بـه وییـت پـروان 
نموده است که ایـن تغسـرات در 

م ثبـت  عمـومی  رکـزی ریاست 

 ومالکســت هــای عکــری ثبــت 
 .گردید

 به اساس عریضه و تصویب شرکای
شرکت تولسد ظـروف پالسـتسکی 
نمبـر  جـوان  دارنده  مایار:  حمسد 

به ریاست محترم حمسداهلل   38426
مااونست محترم نثـار احمـد   و به

عنوانی این ریاست خواهان اندیـاد 
سکتور عاالست رقسق سانی تسزاب بر 

تولسـد  عـالوه سـکتور عاالسـت
صـورت  نسز  پالستسکی  مصنوعات 
گرعته است و اسم تشبث ان شرکت 
ظروف پالستسکی حمسد مایـار بـه 
شرکت تولسد مصنوعات پالستسکی و 

 سـزرقسق سانی تسزاب حمسد مایار ن
صورت گرعته است. این تغسرات در 
ثبـت مرکـزی و  عمومی  ریاست 

 .مالکست های عکری ثبت گردید
 جی ببرکمحترم شسرین آقا عرنند حا

هـالل  )دحسـدر  انفرادی  متشبث 
انجنسری او ساختمانی( تاباست اعغان 
ابتـدایی  کابل سرمایه  اصلی  مرکز 
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پنجصد هزار اعغانی سال   500000
سـاختمانی اقـالم   1400تأسس   

مجان صالحست دار امضا  خـودش 
ثبـت مرکـزی عمومی ریاست    در

 ومالکست های عکری ثبت گردید.
 خدابخ  متشبث محترم ستار عرنند 

اصلی   انفرادی مرکز  اعغان  تاباست 
ابتـدایی   سرمایه   500000کابل 

تأسـس   سال  اعغانی  هزار  پنجصد 
صادرات و واردات اقـالم   1400

امضا   خودش  دار  مجان صالحست 
ریاست عمومی ثبـت مرکـزی   در

 ومالکست های عکری ثبت گردید.
محتـرم خواسـتی  در  اسـاس    به 

سلطان عرنند  خان  محمـد   محمد 
انفرادی مکتـوب  :متشبث  قرار   و 

ــر ــورخ  2122 نمبــ مــ
ــه  21/11/1400 ــت مالس ریاس

محترم رئس  نهاد  دهندگان کوچک  
محمـد  سلطان  عرنند  خان  محمد 
نمبر  جوان  دارنده  انفرادی  متشبث 

و تشخسصــسه نمبــر  78539

تغسرات   9014195193 خواهان 
محترم محمـد   .ذیل گردیده است

 خان عرنند سلطان محمد رئس  نهاد 
سهم خوی  عسصد  100ان مجمو   

رئس    %50با   بحسث  خوی   سهم 
باقسمانده   را   50مسماند  عسصد سهم 

سـسدمحمد  ولـد  حامد  محترم  به 
بحسـث  نامبرده  که  نموده  واگذار 
تغسـر  و  گردید  تاسسن  جدید  مااون 
شکل حقوقی ان انفرادی به شراکتی 
نسز صورت گرعته است  همچنـان 

پنجصد هزار ( 500000)سرمایه ان
سلسون یک م(  1000000)به  اعغانی  

است نموده  تغسر  ایـن   .اعغانی  که 
تغسرات در ریاست عمـومی ثبـت 
مرکزی و مالکست های عکری ثبت 

 .گردید
تحصسلی مشورتی  خدمات   شرکت 
برایت دیستنی: مرکز نماینده گـی 
ــس   ــال تأس ــل س ــت کاب ویی

 1000000سرمایه ابتدایی  1400
حقـوقی  شکل  اعغانی  مسلسون  یک 
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شرکت لمستد عاالست عمده خدمات 
ــرم  ــسلی محت ــورتی تحص  مش
محمد شاسب عرنند عبدالستار رئس  
و محترم جاوید شاله عرنند جمداد 
جم مااون اشخاص دارای صالحست 
بوده  مااون شرکت  و  رئس   امضا  
و در ریاست عمومی ثبت مرکـزی 

 .ومالکست عکری ثبت گردید
اداری مشـورتی  خدمات   شرکت 
نسبــوی مــون: ســرمایه ابتــدایی 

م1000000) یک  اعغانی (  سلسون 
تأسس    حقوقی   1400سال  شکل 

رئس   مجان  اقالم  مشورتی  خدمات 
اهلل  عزت  عرنند  عاطف  منسر  محمد 
اهلل  اهلل ولـد عهـسم  ومااون عزت 
عاطف ولد شم  اهلل صالحست دار 
امضا   رئس  و مااون شـرکت در 
مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

 وبارچاینی خدماتشرکت ترانزیتی  
مرکزاصـلی   :لوژستسکی تاج خالن

ابتدائی   سرمایه   1000000کابل  

مسلسون   تأسـس یک  سال   اعغانی  
لمستـد     1400 حقـوقی  شکل 

عاالست عمده ترانزیتی وبارچـاینی 
عرننـد  خـان  رئس    ولوژستسکی  

عسصد سـهم   95تاج محمد دارای  
عرننـد  محمـد  خسـال   مااونست 

دارای   محمد  سـهم عسص  5تاج  د 
دار ومااون   صالحست  رئس   امضا  

شرکت در ریاست عمـومی ثبـت 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
  محتــرم احمــد ابــراهسم عرننــد
غالم علی متشبث انفرادی: )خدمات 
ای سی تی غـانی ناده اسـتارت 
اصـلی  مرکز  اعغان  تاباست  لسنک( 

ابتـدایی   سرمایه   500000کابل 
تأ سال  اعغانی  هزار  سـس  پنجصد 

خدمات ای سی تی اقـالم   1400
امضا   خودش  دار  مجان صالحست 

ثبـت مرکـزی عمومی ریاست    در
 ومالکســت هــای عکــری ثبــت 

 گردید.
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و ماـادن  سایر  استخراج   شرکت 
ــگ:  ــو جسان ــتسکی هوانگپ لوژس
سال  کابل  وییت  گی  مرکزنماینده 

ابتـدایی 1400تأسس    سـرمایه 
اعغـانی   1000000 مسلسون  یک 

شرکت   حقوقی  عاالست شکل  لمستد 
و  ماـادن  سـایر  استخراج  عمده 

محترم عبدالکریم   خدمات لوژستسکی 
 عرنند عبـداهلل رئـس  و محتـرم

Yang Sen   تباه کشور چـسن
صـالحست  دارای  اشخاص  مااون 
بوده  مااون شرکت  و  رئس   امضا  
ــت  ــومی ثب ــت عم  و در ریاس
مرکزی ومالکسـت عکـری ثبـت 

 .گردید
 خصوصسات نهاد انفرادی: سمس  اهلل
متشـبث  متقـی  عبـدالقادر  ولد 

)خدمات ترانزیتی   اسم نهاد   : انفرادی 
تاباست   ) صابر  ابوبکر  بارچاینی  و 

کابل سـرمایه   اعغان  اصلی  مرکز 
پنجصــدهزار  500000 ابتــدایی

شـکل 1400اعغانی سال تأسـس 

ترانزیتی و  عاالست  انفرادی   حقوقی 
امضـا  دار   بارچاینی صـالحست 

 عمـومی ثبـتریاست    خودش در
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
محمـد سلطان  نهاد:   خصوصسات 

عرنند امسر محمد متشبث   بابکرخسل
سـامان   :انفرادی تولسد  نهاد:  اسم 

آیت ولتاژ بلند برقی حامسان مجاهد 
کابـل  اصلی  اعغان مرکز   تاباست 

 500000 ابتـــدایی ســـرمایه
اعغانی سـال تأسـس  پنجصدهزار  

ی انفـرادی  شکل حقـوق  1400
آیت  سـامان  تولسد  عمده  عاالست 
دار  برقـی  صـالحست  بلند  ولتاژ 

ریاست عمومی   امضا   خود ش در
عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 

 ثبت گردید.
نـدیم یوسـف  تجـارتی   شرکت 
ــدایی  ــرمایه ابت ــالن: س ارس

مسلسون(  1000000)  اعغانی  یک 
ــال  ــل. س ــلی کاب ــز اص مرک
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لم  1400تأسس  حقوقی  تد سشکل 
اصلی مجان(   عاالست  اقالم  )تجارتی 

حکسمـی  احمد  نثار  شرکت  رئس  
 50محمد دارای سهم    سخیعرنند  

عسصد به مااونست محترم حسسن علی 
دارای  الحـق  شم   عرنند  شم  

دار  50سهم   صـالحست   عسصـد 
امضا   رئس  و مااون شرکت در  

مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 
 ومالکســت هــای عکــری ثبــت 

 گردید.
ــتسکی  ــدمات لوژس ــرکت خ  ش
ساختمانی وتجارتی محمـد امـان 
خوشحال: مرکزاصلی کابل  سرمایه 

مسلسـون   1000000ابتدائی   یک 
 شـکل 1400تأسس   سال  اعغانی 

عمـده  عاالسـت  لمستـد   حقوقی 
وتجـارتی   ساختمانی  لوژستسکی  
رئس  ثنـا اهلل عرننـد امـسن اهلل  
مااونست عبدالحنان عرنند عبدالمنان 
ومااون رئس   امضا   دار   صالحست 

ریاست عمـومی ثبـت   شرکت در

ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 
 گردید.

 شــرکت خــدمات لوژســتسکی و
مرکزاصلی  بشسر:  حمزه  ساختمانی 

ابتدائی   سرمایه   2000000کابل  
تأسـس  دومسلسون   سـال  اعغانی  

لمستـد     1400 حقـوقی  شکل 
خدمات  و  ساختمانی  عمده  عاالست 
عرنند  حمزه  مسر  رئس   لوژستسکی  

احمـد   ر عبدالستا بشسر  مااونست 
عدا محمـد صـالحست دار  عرنند 
شـرکت  وماـاون  رئس   امضا   
مرکـزی  ثبـت  عمومی  درریاست 
  ومالکست های عکری ثبت گردید.

امتسـان  محترم احمد منسب صاحب 
مکتب خصوصی ماـارف اعغـان: 

نمبر   جوان  به   42822دارنده  که 
اساس درخواست و تصویب خواهان 

به بود  گردیده  رئس   اسـاس   تغسر 
ــماره  ــوب ش ــورخ  358مکت م

ریاســت تالسمــی و  3/6/1398
و  ماـارف  ونارت  مـرنی  بسرون 
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شـماره   مـورخ   1852مکتوب 
ــه  19/11/1400 ــت مالس ریاس

دهنده گان متوسط که باد ان اکمال 
بفـروش  تالسمی  عاالست  سال  ش  
السـابق  کماعی  اکنون  که  مسرسد 
بحسث  اکبر  ولد محمد  منسب  احمد 

  . مسماند  باقی  ریاست رئس   در  که 
ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 

 عکری ثبت گردید.
 به اساس تصویب شرکای شرکت و

مورخ  13821 شماره قرار مکتوب
ــه  12/3/1400 ــت مالس ریاس

ــرکت  ــط:  ش ــدگان متوس دهن
ساختمانی و سرکسانی وصال کابل 

ــوان ــده ج و  56713 نمبردارن
نمبر    9007099246تشخسصسه 

انـد: خواهان تغسرات ذیل گردیده  
رئس   پاچاخان  ولد  خان  محمدعلم 

و  اســتافا شــرکت ان ریاســت 
را   50مجمو    خوی   سهم  عسصد 

ولـد  شـاه  اجمـل  محترم  بایی 
برحـال شـرکت  مااون  ظاهرشاه 

بفروش رسانسده کـه نـامبرده بـا 
عسصد سهم بحسث رئس  جدید 100

در شرکت باقسماند  شکل حقـوقی 
انفرادی تغسر  به  ان شراکت  شرکت 

. که این تغسـرا ت در نموده است
مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

 به اساس تصویب شرکای شـرکت
دارنـده  لمستـد:  پسامو  موتر  تولسد 

خواهان تغسرات   65794جواننمبر  
عبدالباری  محترم  اند:  گردیده  ذیل 
ان مااونست  الدین  مولوی محی  ولد 

به   %50و    استافا  را  سهم خوی  
ماـاون   عبدالکبسر عبدالجلسل  ولد 

جدید شرکت به عروش مسرساند.که 
تغسرات عوق درریاست عمومی ثبت 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
 به اساس تصویب شرکای شرکت و

( شـماره  مکتوب  به  ( 2030نظر 
ریاست مالسه    1400/ 24/11مورخ  

دهندگان متوسط: شرکت )خدمات 
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لوژستسکی و تجارتی عسصل دهلوی( 
جـوان  دارند نمبـر  و   70354ه 

نمبر    9011531440تشخسصسه 
تغسرات ذیل گردیده است.  خواهان 
حذف سـکتور عاالسـت تجـارتی 

 و اسـم تشـبث ان  .گردیده است
 خــدمات لوژســتسکی و تجــارتی 
عسصل دهلوی به خدمات لوژستسکی 
گرعتـه  صورت  نسز  دهلوی  عسصل 

ــت ــرات در  .اس ــن تغس ــه ای  ک
و  ثبـت مرکـزی  عمومی  ریاست 
ــت  ــری ثب ــای عک ــت ه  مالکس

 .گردید
اساس تصـویب و درخواسـتی  به 
کنـدن انصـاف  تجارتی   :شرکت 

خواهان   78407دارنده جوان نمبر  
تغسسر اسم شـرکت خـوی  را ان 
شرکت تجارتی انصاف کندن به اسم 
جدید شرکت تجارتی انصاف هسواد 

.که درریاست عمومی ثبت نموده اند
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

  گردید.

 محترم عدا محمد عرنند سخی محمد
انفـرادی: )سـاختمانی و  متشبث 
عرعـان  عمران  لوژستسکی  خدمات 
اعغان مرکز اصـلی  تاباست  موحد( 

ابتـدایی   سرمایه   500000کابل 
تأسـس   سال  اعغانی  هزار  پنجصد 

ــدمات 1400 ــاختمانی و خ  س
لوژستسکی اقالم مجان صالحست دار 

درریاست خودش   عمـومی  امضا  
مرکز عکری ثبت  های  ومالکست  ی 

 ثبت گردید.
اتفـاق لوژستسکی  خدمات   شرکت 

ســرمایه ابتــدایی  :دریــابی
اعغانی. (  1000000) مسلسون  یک 

 مرکز اصلی کابل. سـال تأسـس 
عاالست   لمستدشکل حقوقی    1400

اصلی )خدمات لوژستسکی( رئـس  
شرکت مبشـر احمـدنی عرننـد 

عسصد بـه   50جمشسر دارای سهم  
اهلل عضـلی   مااونست محترم شریف

سـهم   عرنند دارای  عبـدالمومن 
رئس  عسصد صالحست دار امضا  50
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و مااون شرکت در ریاست عمومی 
عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 

 ثبت گردید.
 :لمستدتجارتی احراری ناده    شرکت

یک (    1000000سرمایه ابتدایی )  
 1400اعغانی سال تأسـس مسلسون  

عاالست تجارتی رئس  محترم خواجه 
عسصـد   50ذبس  اهلل ولد حفسظ اهلل  

سهم به مااونست محتـرم خواجـه 
حبسب اهلل ولد خواجـه ذبـس  اهلل 

عسصد سهم صالحست دار 50دارای  
امضا   رئس  و مااون شـرکت در 

مرکـزیر ثبـت  عمـومی   یاست 
 .گردید ومالکست های عکری ثبت

ــسات ن ــرادیخصوص ــاد انف  ه
عزت اهلل نیارمند ولد محمد علـم 
نهـاد اسم  انفرادی:  متشبث   خان 
قاری  لوژستسکی  وخدمات  )تجارتی 
 عزت اهلل نیارمند ( تاباست اعغـان 

کابل سرمایه   اصلی   ابتـداییمرکز 
سال پنجصدهزار  500000 اعغانی 
ــوقی  1400تأســس  شــکل حق

عاالست تجارتی و خدمات  انفرادی  
دار امضـا   لوژستسکی صـالحست  

ثبـت  عمـومی  درریاست  خودش 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
 شرکت لوژستسکی رڼا متسن: سرمایه

( مسلسون(  1000000ابتدایی   یک 
اعغانی. مرکز اصلی کابـل. سـال 

لمستد   1400تأسس    شکل حقوقی 
لوژستسکی(  )خدمات  اصلی  عاالست 
عرننـد  عبـدالقادر  شرکت  رئس  

عسصد به   50  عبدالمتسن دارای سهم
مااونست محترم عطا محمد عرننـد 

عسصـد   50نور محمد دارای سهم  
صالحست دار امضا   رئس  و مااون 
شرکت در ریاست عمـومی ثبـت 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
 به اساس تصویب شرکای شـرکت
اولسا حکمت لمستد: دارنده جواننمبر  

احصـائسه   13919 تغسسر  خواهان 
خ تجارتی  به شرکت  کابل  ان  وی  
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تغسرات  اند.که  شده  قندهار  وییت 
ریاست عمومی ثبت مرکزی   عوق در

 ومالکست های عکری ثبت گردید.
 به اساس عریضه و تصویب شرکای
لمستـد:  حسسب  اهلل  منسب  شرکت 
ــر ــوان نمبـ ــده جـ  دارنـ

عنــوانی ایــن  0101-14781 
ریاست خواهان تغسرات ذیل شـده 
پشـدی  اهلل  محترم صفت  که  اند: 

نند رحسم اهلل رئـس  تشـبث ان عر
سهم خوی  با حفـظ   %50جمله  
سهم بحسث رئس  مسماند. عسصد  20
ــرم  %10و  ــه محت ــهم را ب  س

اهلل رحـسم  عرنند  رحسمی  اهلل   رعسق 
ــده  ــردارنـ ــذکره نمبـ  تـ

واگذار 1400-0800-44706 
بحسث سـهمدار  نامبرده  که  نموده 

سـهم را بـه   %10جدید تاسن  و  
 محترم عرعان اهلل رحسمـی عرننـد 
 رحــسم اهلل دارنــده تــذکره

 1400-1101-80122نمبر   
بحسـث  نامبرده  که  نموده  واگذار 

باقسمانـده  و  تاسن   جدید  سهمدار 
ــرم  10% ــه محت ــهم را ب  س

 امــداد اهلل رحسمــی عرننــد 
دارنـد اهلل  نمبـررحسم  تـذکره   ه 

واگذار 1400-1101-80228
بحسث سـهمدار  نامبرده  که  نموده 
جدید تاسن مسگردد. این تغسرات در 
و  ثبـت مرکـزی  عمومی  ریاست 

 .مالکست های عکری ثبت گردید
 به اساس تصویب و درخواستی نهاد
ایـرک  انجنسری  مشورتی  خدمات 
ــر ــوان نمب ــده ج ــان: دارن  اعغ

 (D-44730) ذیل تغسر  خواهان 
 محترم محمـد ولـی ولـد   :هشد

محمد اکبر رئس  نهاد ان ریاسـت 
سهم خوی    عسصد  100و    استافا 

را بایی محترم تواب خان احمدنی 
واگـذار  احمدنی  خان  تراب  ولد 

سهم  عسصد 100مسدارد که نامبرده  
بحسث رئس  جدید نهـاد در اداره 

ثبت مرکزی ومالکست های عمومی  
 عکری ثبت گردید.
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 شرکا مکتب یماهبه اساس تصویب 
ــواننمبر ــده جـــ  دارنـــ

79534 D-  خواهان تغسرات ذیل
گردیده اند: محترم شفسق اهلل ولـد 

ان ریاست شرکت   اهلل   استافا امسن 
محتـرم سهم خـوی  را    %60و  

ان مااونست  اهلل ولد نصر اهلل  نجسب 
به   %40و    استافا  را  سهم خوی  

جمله   بـه   عسصد  100که  مسشود 
حمد عبدالرشـسد عبداهلل خان ولد م

عـروش   رئس  بـه  شرکت  جدید 
مسرساند که شکل حقوقی ان شراکت  
است .کـه  نموده  تغسر  انفرادی  به 

ریاست عمومی ثبت  تغسرات عوق در
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
ثنا اهلل مرمر  پروس  سنگ   شرکت 
سـرمایه  کابل   مرکزاصلی  ساسد: 

مسلسـون   1000000ی  یابتدا یک 
شکل    1400  تأسس   سال  اعغانی 

حقوقی لمستد  عاالست عمده پروس  
مرمر  عرنند   سنگ  نورساسد  رئس  

ثنا اهلل   عبدالطسف  محمد  مااونست 
امضا     عرنند نور ساسد صالحست دار

درریاسـت  شرکت  ومااون  رئس  
ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 

  عکری ثبت گردید.
 خصوصسات نهاد: سـردار محمـد

شبث انفـرادی: عرنند گل احمد مت
نهاد: تجارتی نگسن اورانـوس   اسم 

اعغان   مرکز اصلی کابـل   تاباست 
 500000 ابتـــدایی ســـرمایه
 اعغانی سـال تأسـس پنجصدهزار  

انفـرادی     1400 حقوقی  شکل 
دار  تجارتی صالحست  عمده  عاالست 

ریاست عمـومی   امضا  خودش در
عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 

 ثبت گردید.
ایوب محمد  عرنند  محترم   مسلمسار 

اسم انفـرادی امحمد  متشبث  عسل 
)تجارتی خدمات لوژستسکی یحسـی 

اعغـان, مرکـز   :خوشبسن( تاباست 
اصــلی کابــل ســرمایه ابتــدایی 

اعغانی (    500000) هزار  پنجصد 
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تأسس    اصلی   1400سال  عاالست 
)تجارتی اقالم مجان و لوژسـتسکی( 
در امضا   خـودش  دار   صالحست 

مرکـزیعمـومی  ریاست    ثبـت 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

بلک ماادن  سایر  استخراج   شرکت 
مرکزنماینـده گـی  استون:  وایت 
ــس   ــال تأس ــل س ــت کاب ویی

 1000000سرمایه ابتدایی  1400
حقـوقی  شکل  اعغانی  مسلسون  یک 
عمـده  عاالسـت  لمستـد  شرکت 
 استخراج سـایر ماـادن محتـرم 
ــد  ــالل نی عرنن ــفسق اهلل ج  ش

 محتـرمامسر محمـد رئـس  و 

Faycal Beldjilali  ــه تبا
اشـخاص  ماـاون  الجزایز  کشور 
دارای صالحست امضـا  رئـس  و 
مااون شرکت بوده و در ریاسـت 
ومالکسـت  مرکـزی  ثبت  عمومی 

 .عکری ثبت گردید
اداری مشـورتی  خدمات   شرکت 
ابتـدایی  سـرمایه  اعغـان:  تدبسر 

اعغانی. (  1000000) مسلسون  یک 
 مرکز اصلی کابل. سـال تأسـس 

لم  1400 عاالست سشکل حقوقی  تد 
رئـس   اداری(  )مشـورتی  اصلی 

عرنند اهلل  نجسب  عبدالدیان   شرکت 
سهم مااونست   عسصد  80  دارای  به 

محترم سسد روح اهلل عرننـد سـسد 
عسصــد  20حمســد دارای ســهم 

صالحست دار امضا   رئس  و مااون 
شرکت در ریاست عمـومی ثبـت 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
ــس ــاجرانفرادیخصوصـ   ات تـ

ــد  ــدی عرنن ــت اهلل محم کفای
مرکـز  تاباست  اعغان  عبدالخلسل: 

سـال تأسـس     اصلی: شهر کابل 
ابتدایی    1400  500000سرمایه 

تجارتی    اعغانی پنجصدهزار عاالست 
امضـا   دارای صـالحست  شخص 

اداره   در  ثبـت عمـومی  خودش  
به ثبت ومالکست های عکری  مرکزی  

 .رسسده است
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نـورین مشـال  تجارتی   :شرکت 
)سرمایه   یک 1000000ابتدایی   )

تأسس    سال  اعغانی   1400مسلسون 
شکل حقوقی صادرات واردات اقالم 
مجان رئس  محمد داود عمرخسـل 
نورآغـا  ومااون  سرور  محمد  ولد 
عرنند مولوی عبدالولی امضا   رئس  
و مااون شرکت در ریاست عمومی 
عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 

 ثبت گردید.
ــاد ان ــسات نه ــرادی:خصوص  ف

سسف الدین عسضی ولد نور الـدین  
متشبث انفرادی: اسم نهاد)تجارتی و  
 ساختمانی ایمل غساثی  تاباست اعغان 
ابتـدایی  کابل سرمایه  اصلی  مرکز 

سال پنجصدهزار  500000 اعغانی 
ــوقی 1400تأســس   شــکل حق

انفرادی  عاالست تجارتی وساختمانی 
 خـودش در  صالحست دار امضـا 

ثبـت عمـومی  مرکـزی   ریاست 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

ــتسکی ــدمات لوژس ــرکت خ  ش
ابتدایی  بشسراحمد هاشمی: سرمایه  

مسلسون(  1000000) اعغانی   یک 
تأسس    حقوقی   1400سال  شکل 

واردات اقـالم مجـان و  صادرات  
 رئس  بشـسراحمد هاشـمی ولـد 

نهرا   ومااون  گل  محمود   بنتداد 
امضا   رئس  و مااون شـرکت در 

مرکـزی ریاست   ثبـت  عمـومی 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

عرننـد احمدی  عبدالبصسر   محترم 
 :عبدالمحمــد متشــبث انفــرادی

ابـراهسم  یوسـف  عمـر  )تجارتی 
مرکز اصلی    احمدی( تاباست اعغان

( ابتدایی  سرمایه  ( 500000کابل 
تأسـس   سال  اعغانی  هزار  پنجصد 

عاالست اصلی )تجارتی اقالم   1400
صالحست دار امضا   خودش مجان (  

ثبـت مرکـزی  عمومی  ریاست  در
 ومالکســت هــای عکــری ثبــت 

 گردید.
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عرننـد امسری  جاوید  احمد   محترم 
)تجـارتی  انفرادی:  متشبث  عضل 

اعغان تاباست  مرکز    ارسالن سایر( 
اصــلی کابــل ســرمایه ابتــدایی 

پنجصد هزار اعغـانی (  500000)
تأسس    اصلی   1400سال  عاالست 
م مجان ( صالحست دار )تجارتی اقال

 عمـومی  ریاست  امضا  خودش در
عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 

 ثبت گردید.
  خصوصسات تاجرانفرادی عبدالرحمن 
تاباسـت  نمان:  مسر  ولد  ستانکزی 

اصلی سال   شهر کابل   اعغان مرکز 
ابتـدایی  1400تأسس     سـرمایه 

ــانی پنجصــدهزار  500000 اعغ
دارای   :عاالست   شـخص  تجارتی  

امضا  اداره   صالحست  خودش  در 
الکست های ومثبت مرکزی  عمومی  
 به ثبت رسسده است.عکری 

اساس تصـویب و درخواسـتی  به 
یوسـفزی  تجارتی  گروپ  شرکت 

 109995لمستد: دارنده جوان نمبر 

که  اند.  شده  ذیل  تغسسرات  خواهان 
محترم وحسداهلل ولد محمـد جـان 
شرکت  مااونست  ان  شرکت  مااون 

سهم خوی  را بـه   %50و  استافا 
یو اهلل  حکمت  ولـد محترم  سفزی 

محمد جان یوسفزی مااون جدیـد 
شرکت واگذارمسـدارد. همچنـان 
بـرعالوه  عاالسـت  سکتور  اندیاد 
عاالست تجارتی عاالسـت خـدمات 
لوژستسکی را نسز نموده انـد. کـه 
عمـومی  ریاست  در  عوق  تغسسرات 
عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 

 ثبت گردید.
 به اساس در خواستی محترم عبسداهلل
عرنند حفسظ اهلل رئس  نهاد: و قرار 

مـورخ   2245  شـماره    مکتوب
ــه  24/11/1400 ــت مالس ریاس

عبسداهلل  محترم  کوچک  گان  دهنده 
انفـرادی  متشبث  اهلل  عرنندحفسظ 
تجـارتی تحـت  انفرادی   تاجری 

 77078دارنده جوان نمبر    اونانمهر 
 9013843546صسه نمبر  سو تشخ



 جريده يرسم
 

33 
 

 

 

 

 

 

(  6141)   نمبر   سې پرله پ  1443/ 8/ 17  

تغسرات ذیل گردیده است  .خواهان 
م عبسداهلل عرننـد حفـسظ اهلل محتر

سهم   %100رئس  نهاد ان مجمو   
عسصد سـهم بحسـث   50با حفظ  

وبا مسماند  عسصد   50سمانده  قرئس  
سهم را به محترمه نانیله هروی بنت 
نمـوده  واگذار  کندنی  شسرمحمد 
است که نامبرده بحسث مااون جدید 
تاسن گردیدو همچنان شکل حقوقی 

انفراد ان  نهاد  حقوقی  به و شکل  ی 
این  که  است.  نموده  تغسر  شراکت 
تغسرات در ریاست عمـومی ثبـت 
مرکزی و مالکست های عکری ثبت 

 .گردید
 سـایر  شرکت استخراج و پروس 

تـاون:  چسنـا  اعغانسـتان  ماادن 
سال  کابل  وییت  گی  مرکزنماینده 

ابتـدایی   1400تأسس    سـرمایه 
نود مسلسون اعغـانی   90000000

لست شکل حقوقی شرکت لمستد  عاا
سـایر  پروس   و  استخراج  عمده 

 Yu Minghui محتـرم ٬ماادن

تباه کشور چسن رئـس  و محتـرم 
ماـاون  عبدالغنی  عرنند  عبدالقاهر 
امضـا  صالحست  دارای   اشخاص 

در   کهرئس  و مااون شرکت بوده  
مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 

 .عکری ثبت گردیدهای ومالکست 
شرکت: شرکای  تصویب  اساس   به 

لــوژستسکی   گولـدن خـدمات 
خراسان: به اساس مکتـوب نمبـر 

ــورخ  1149  24/5/1400مـ
متوسـط  گان  دهنده  مالسه  ریاست 

و D-41319 دارنده جوان نمبـر
نمبر  ستشخ  9000534017صسه 

و  عرید  محمد  محترم  ریاست  تحت 
مااونست محترم محمد نوید خواهان 
لغو )ترک پسشه( جوان لوژسـتسکی 
خوی  گردیده اند که در ریاسـت 

 .ن دهی لغو ثبت گردیدثبت و جوا
شرکت: شرکای  تصویب  اساس   به 
شرکت تولسد مواد غذایی بـرادران 
مقصودیان: به اساس مکتوب نمبـر 

ــورخ  195  21/11/1400مـ
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متوسـط  گان  دهنده  مالسه  ریاست 
و D-81148 دارنده جوان نمبـر
نمبـر  9002979616تشخسصسه 

تحت ریاست محترم علی جماـه و 
خواهان  مااونست محترم غالم حسسن

لغو )ترک پسشه( جوان شرکت تولسد 
غذایی بـرادران مقصـودیان  مواد 
خوی  گردیده اند که در ریاسـت 

 .ثبت و جوان دهی لغو ثبت گردید
مورخ    517به اساس مکتوب شماره  

ــرم  24/4/1400 ــت محت ریاس
تالسمات خصوصی ونارت محتـرم 
عفـت  خصوصـی  مکتب  ماارف 

تحـت   36031دارنده جوان نمبر  
سـط  ریاست   ان  نرغونه  محترمه 

نموده  ارتقا  لسسه  سط   به  متوسطه 
است که در ریاست عمومی ثبـت 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
 به اساس تصویب و درخواستی نهاد
عرانک اسـتار:  لوژستسکی  خدمات 

خواهان   45132دارنده جوان نمبر  

سـاختمانی  عاالست  سکتور  اندیاد 
خـدمات  سـکتور  عـالوه  دربر 

و لوژس لوژسـتسکی  )خدمات  تسکی 
همچنان  استار(و  عرانک  ساختمانی 

( 500000)سرمایه نهاد ان مبلـ  
مبلـ   بـه  اعغـانی  هران  پنجصد 

اعغانی (  1000000) مسلسون  یک 
اعزای  نموده است. که تغسسـرات 
عوق درریاست عمومی ثبت مرکزی 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

 به اساس تصویب شرکای شرکت و
مکتوب مورخ   1985  شماره  قرار 

ــه  24/11/1400 ــت مالس ریاس
دهنـده گـان متوسـط شـرکت 
دارنـده  یـونسن  توست  ساختمانی 

تشخسصـسه   50158  نمبرجوان و 
خواهـان   9006188651نمبر  

تغسرات ذیل گردیده اند: عمرگـل 
ولد گل نبـی رئـس  شـرکت ان 

عسصد 50و مجمو     استافا ریاست  
سهم خوی  را بایی محترم نیـت 

اهلل بسم  ولد  برحـال اهلل  ماـاون   
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نامبرده  که  بفروش رسانسده  شرکت 
عسصد سهم بحسث رئس  در   100با  

حقـوقی  باقسماند  شـکل  شرکت 
ان شراکت به انفرادی تغسر   شرکت 

نموده است. که این تغسـرا ت در 
مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

 به اساس عریضه و تصویب تشـبث
المـاس  استخراج و پروس  ماادن

اصغری نمبـر   :غرب  دارنده جوان 
عنــوانی ایــن ریاســت  74120

کـه   :خواهان تغسرات ذیل شده اند
محترم جافر عرنند اسد اهلل رئـس  

سهم خوی   %100تشبث ان جمله 
بحسث رئـس    %60با حفظ   سهم 

عسصد سهم را    40مسماند و باقسمانده  
عرننـد  اصـغری  سرور  محترم  به 
 اســداهلل دارنــده تــذکره نمبــر

واگذار 1400-0501-93148 
نموده که نامبرده بحسـث ماـاون 

ن مسگردد. تغسـر شـکل سجدید تاس
حقوقی ان انفرادی به شراکت نسـز 

صورت گرعته است همچنان عاالست 
ان اسـتخراج ماـاون بـه  تشبث 
نموده  تغسر  تامسراتی  پروس  سنگ 
و  استخراج  ان  تشبث  اسم  و  است 
پروس  ماادن الماس غرب اصغری 

ــ     ســنگ تامسراتــی بــه پروس
نسز صـورت  اصغری  غرب  الماس 
ــرات  ــن تغس ــت. ای ــه اس  گرعت
در ریاست عمومی ثبت مرکـزی و 

 .گردیدمالکست های عکری ثبت 
 شرکت استخراج و پروس  سـایر
ماادن خالد سهار: سرمایه ابتـدایی 

اعغانی(  1000000) مسلسون   یک 
 مرکز اصلی کابل. سـال تأسـس 

لمس  1400 عاالست شکل حقوقی  تد 
اصلی )استخراج و پروس  سـایر 
خالد  احمد  شرکت  رئس    ) ماادن 
ــد محمــد اهلل دارای ســهم  عرنن

محتـرم 50 مااونسـت  بـه   عسصد 
سسف اهلل عرنند نور محمـد دارای 

عسصد صالحست دار امضا     50سهم  
ریاست  در  شرکت  مااون  و  رئس  
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ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 
 عکری ثبت گردید.

 د نسسم عرنند همراه قلمحترم محم
تاباست اعغان مرکز   : متشبث انفرادی

اصــلی کابــل ســرمایه ابتــدایی 
پنجصد هزار اعغانی سال   500000

واردات و  صادرات    1400تأسس   
امضـا    دار  صالحست  مجان  اقالم 

ثبـت   عمـومی  ریاست  خودش در
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
 محترم واجب اهلل عرنند لاـل بـان
تنظسفـی  )خدمات  انفرادی  متشبث 

تاباست   :واجب اهلل محمدی کوچی(
اعغان مرکز اصلی کابـل سـرمایه 

هـزار   500000ابتدایی   پنجصد 
ــس   ــال تأس ــانی س   1400اعغ

خدمات تنظسفی اقالم مجان صالحست 
ــودش در ــا  خــ   دار امضــ

مرکـزی   عمـومی  ریاست ثبـت 
 ومالکســت هــای عکــری ثبــت 

 گردید.

عرنن شاه  صاحب  ظاهرشاهمحترم   د 
نوی  )ظـاهر  انفـرادی:  متشبث 
اعغـان  تاباست  لوژستسکی خدمات( 
ابتـدایی  کابل سرمایه  اصلی  مرکز 

پنجصد هزار اعغانی سال   500000
لوژستسکی   1400تأسس    خدمات 

امضـا    دار  صالحست  مجان  اقالم 
ثبـت   عمـومی  ریاست  خودش در

ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 
 گردید.

ـ  ال سـسف  نهاد:   دینخصوصسات 
کـوچی  سخی  غالم  عرنند  کوچی 

خدمات  متشبث انفرادی: اسم نهاد:
لوژستسکی هسواد مراد کوچی تاباست 

کابل سـرمایه   اعغان  اصلی  مرکز 
پنجصــدهزار  500000ابتــدایی 

شـکل   1400اعغانی سال تأسس   
عمـده  عاالسـت  انفرادی   حقوقی 
خدمات لوژستسکی  صـالحست دار 

ریاست عمـومی  امضا   خودش در
عکری   ثبت های  ومالکست  مرکزی 

 ثبت گردید.
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 به اساس تصویب شرکای شرکت: و 
( مورخ 2263) قرار مکتوب شماره 

ریاســت مالســه   25/11/1400
سـمسر  شرکت  متوسط  گان  دهند 

دارنده جـوان نمبـر   :رسول لمستد
ــر  3345 ــسه نمبـ و تشخسصـ

تغسرات   1000790012 خواهان 
محترم سسدآصف   . ذیل گردیده است
ناصر مااون ا سـبق ولد سسدحاجی  

مااونسـت   ان  و   اسـتافا شرکت 
را سهم  عسصد    50مجمو    خوی  

بایی محترم سسدمشتاق هاشمی ولد 
رسانسده  بفروش  هاشمی  سسدمختار 
که نامبرده بحسث مااون جدید تاسسن 
مسگردد. که این تغسرات در ریاست 
ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 

 عکری ثبت گردید.
 شرکای شرکت: و به اساس تصویب  

( مورخ 1583) قرار مکتوب شماره 
ــت  15/11/1399 ــه ریاس مالس

ــارتی و  ــدگان متوســط  تج دهن
لوژستسکی آریابانو لمستـد دارنـده 

نمبر   و تشخسصـسه   15117جوان 
خواهـان   7007662013نمبر  

محترم  است:  گردیده  ذیل  تغسرات 
ریاسـت  ان  شـرکت  رئسسه  نجال 

و  استافا را   50   خود  سهم  عسصد 
محت خوبایی  عرننـد ارم  عرید  جه 

خواجه آقا واگذار نموده که بحسث 
ن گردید و سرئس  جدید شرکت تاس

مااون  نوید  خواجه  محترم  همچنان 
مااونست   ان   50  اسـتافا شرکت 

محتـرم  بایی  را  خود  سهم  عسصد 
بفـروش  سسدداود  عرنند  نیدمزمل 
بحسث ماـاون  نامبرده  که  رسانسده 
تغسرات  این  که  گردید  تاسسن  جدید 

ریاست عمومی ثبـت مرکـزی   در
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

اساس تصـویب و درخواسـتی  به 
ــتان و  ــرکت گلس ــرکای ش ش
دارنـده  لمستد:  رامکی  عبدالوکسل 

نمبر   تغسسـر   2152جوان  خواهان 
منـدوی  ان  خوی   شرکت  ادرس 

( نمبر  دوکان  هزار گل  ( 31سرای 
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مسنه آبه   درس جدید خوشحال خان 
پن ناحسه  اعشار  تغسسر نموده بانار  جم 

است که در ریاست عمومی ثبـت 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
 خصوصسات شرکت ییـت سـتار
سـپالی:  ایند  لوژستسک  انترنشنل 

اعغان  اصـلی کابل   تاباست  مرکز 
سرمایه ابتدایی    1394سال تأسس 
وپنج   2950000 ونود  دومسلسون 

اعغانی شکل حقوقی شـرکت  هزار
شراکت  عاالست عمده لوژسـتسک 

سپالی  محترم   ایند  شرکت   رئس  
مااون   ران محمد نور محمد عرنند  

عرننـد  ران محمد  محترم  شرکت  
ــد   اشــخاص دارای  ــل محم لا

رئـس  امضا   ماـاون و  صالحست 
ثبـت  عمـومی  درریاست  شرکت 
مرکزی و مالکست های عکری ثبت 

 .گردید
ــماره ــوب ش ــاس مکت ــه اس  ب

ــورخ 20167  17/11/1400م

اعغانسـتان  ادویه  غذا و  ملی  اداره 
رکت تجارتی عبسد دوران لمستـد ش

( نمبـر  جـوان  ( 69481دارنده 
و  ادویه  تورید  عاالست  اخذ  خواهان 
لوانم طبی بـرعالوه صـادرات و 
تجارتی خـوی   جوان  در  واردات 
شده اند. که در ریاست عمومی ثبت 

عکری  مرکزی   های  ثبت ومالکست 
  .گردید

 به اساس عریضه و تصویب شرکای
سنگ  پروس   و  استخراج  شرکت 
مرمر طلو  بهسود: دارنده جـوان 

ریاست   74014نمبر   این  عنوانی 
اسـتخراج  کلمـه  حذف  خواهان 
گردیده اسـت. اسـم تشـبث ان 
سنگ  پروس   و  استخراج  شرکت 
شـرکت  بـه  بهسود  طلو   مرمر 
بهسود  طلو   مرمر  سنگ  پروس  
نسز صورت گرعته است. این تغسرات 

مرکـزی و در ریاست عمومی ثبت  
ــت  ــری ثب ــای عک ــت ه  مالکس

 .گردید
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انفرادی: متشبث  نهاد   خصوصسات 
عرننـد  یـار  حبسـب  تمسم   محمد 
حبسب اهلل اسـم نهـاد: خـدمات 
یار تمسم تاباسـت  لوژستسکی حبسب 

کابل سـرمایه   اعغان  اصلی  مرکز 
پنجصــدهزار  500000ابتــدایی 

تأسس  سال  شـکل   1400اعغانی 
عمـده  عاالسـت  انفرادی   حقوقی 

لوژستسکی  صـالحست دار   خدمات
ریاست عمـومی   امضا  خودش در

عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 
 ثبت گردید.

 شرکت استخراج و پروس  سـایر
کابل   مرکزاصلی  پسر:  ساسد  ماادن 

ابتدائی   یـک   1000000سرمایه 
  1400اعغانی  سال تأسس  مسلسون  

شکل حقوقی لمستد  عاالست عمـده 
 رئـس    استخراج سـایر ماـادن 

مااونست  سد اکبر عرنند نوان خان  س
اهلل  عصـمت  عرننـد  اکبـر  ولی 

دار ومااون   صالحست  رئس   امضا  
ریاست عمـومی ثبـت   شرکت در

ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 
  گردید.

 شرکت استخراج  پروس  ماادن و
تجارتی الهادی اڅکزی: مرکزاصلی 

ابتدائی   سرمایه   1000000کابل  
اعغانی سـال تأسـس  یک مسلسون  

لمستـد  1400 حقـوقی  شکل    
وصـادرات  واردات  عمده  عاالست 

رئس  محمـد شـفسق   اقالم مجان 
ــتار  ــد عبدالس ــت  عرنن مااونس

نبـی محمـد  عرننـد   عبدالهادی 
صالحست دار امضا   رئس  ومااون 

ریاست عمـومی ثبـت   شرکت در
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
 ضل احمد محترم عراح الدین عرنند ع

و  )اسـتخراج  انفـرادی:  متشبث 
تاباست  نسلم(  مسدان  ماادن  پروس  
اعغان مرکز اصلی کابـل سـرمایه 

هـزار   500000ابتدایی   پنجصد 
صادرات   1400اعغانی سال تأسس   

واردات اقالم مجان صالحست دار و  
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 عمـومی  امضا   خودش درریاست
عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 

 ثبت گردید.
تاجرا محمداهللخصوصسات   نفرادی 
شفا محمد  اعغـان   تاباست   :عرنند 

مرکز اصلی شهر کابل  سال تأسس  
ابتدایی    1400  500000سرمایه 

خدمات پنجصدهزار عاالست  اعغانی  
هوتــل داری  شـــخص دارای 
اداره  در  خودش   امضا   صالحست 

ومالکست های ثبت مرکزی  عمومی  
 است. به ثبت رسسدهعکری 

ــتسکی ــدمات لوژس ــرکت خ   ش
ل  حکمت محمدی: مرکزاصلی کاب

ابتدائی   یـک   1000000سرمایه 
تأسـس  مسلسون   سـال  اعغـانی  
 شکل حقوقی لمستد  عاالست 1400

اقـالم  واردات وصـادرات  عمده 
ح ـ مجان رئس   عرننـد مش اهلل   ت 
 هللمااونسـت شـفس  ا عضل کریم  

ــدین صــالحست دار  عرنندمحمدال
شـرکت  وماـاون  رئس   امضا   

مرکـزی  ثبـت  عمومی  درریاست 
 ت گردید.ومالکست های عکری ثب

  شرکت تجارتی و خدمات لوژستسکی 
شهزاد ایـوبی: سـرمایه ابتـدایی 

اعغانی 1000000) مسلسون  یک   )
تأسس    حقوقی   1400سال  شکل 

واردات اقـالم مجـان و  صادرات  
ــد  ــوبی ول ــس  نثاراحمــد ای رئ

چک حمسرا  ومااون  ی زعبدالمحمد 
امضـا    خوشحال  عرنند  یوسفزی 
ریاست  در  شرکت  مااون  و  رئس  
ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 

 عکری ثبت گردید.
عرنند  محمد  خان  نهاد  خصوصسات 
اسـم  انفرادی:  متشبث  نور محمد 
تاباسـت  امسری  بسدار  تجارتی  نهاد 

کابل سـرمایه  اعغان  اصلی   مرکز 
پنجصــدهزار  500000 ابتــدایی

تأسس  سال  شـکل   1400اعغانی 
عمـده  عاالسـت  انفرادی   حقوقی 

ــالحست دار ا ــا   تجارتی ص مض
ثبـت  عمـومی  درریاست  خودش 
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ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 
 گردید.

پسر:  نفتی ساسد  مواد  تورید  شرکت 
ابتـدائی  سرمایه  کابل   مرکزاصلی 

اعغانی  سال دومسلسون    2000000
 شکل حقوقی لمستد  1400تأسس  

عاالست عمده تورید مواد نفتی رئس  
مااونست    سسد اکبر عرنند نوان خان

اکبـر   اهلل ولی  عصـمت  عرننـد 
امضا   رئس  ومااون   صالحست دار

مرکـزی   ثبـت  شرکت درریاست
  ومالکست های عکری ثبت گردید.

ــاجرانفرادی ــسات تـ  خصوصـ
اهلل  نبـی   نجسب  محمد  ولد  منسب 

اصلی شـهر اعغان  تاباست  مرکز   ,
سرمایه   1400سال تأسس     کابل  

پنجصــدهزار  500000ابتــدایی 
یتی وبارچاینی  اعغانی   عاالست ترانز 

امضـا   دارای صـالحست  شخص 
اداره     خودش ثبـت عمـومی  در 
به ثبت ومالکست های عکری  مرکزی  

 رسسده است.

ــرادی:  ــاد انف ــسات نه  خصوص
رضا   نور محمد  ولد  رضایی  محمد 

نه اسم  انفرادی:  متشبث   داقریشی 
کابـل  اصلی  اعغان مرکز   تاباست 

ــرمایه  ــداییس ( 500000) ابت
 اعغانی سـال تأسـس   پنجصدهزار

انفـرادی 1386 حقـوقی   شکل 
الست تجارتی صالحست دار امضا   عا

ثبـت خود عمـومی  درریاست  ش 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
 خصوصسات نهاد محمد نواب عرنند
عزیز اهلل متشبث انفـرادی: اسـم 
نهاد:) تجارتی سدی  عمر عزیزی( 
ــلی  ــان مرکز اص ــت اعغ تاباس

ابتـدایی    500000کابل سرمایه 
 اعغانی سـال تأسـس   پنجصدهزار

ی انفـرادی  شکل حقـوق  1400
دار  تجارتی صالحست  عمده  عاالست 
امضا   خودش درریاست عمـومی 
عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 

 ثبت گردید.
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 شــرکت خــدمات لوژســتسکی و
مشورتی تخنسکی بصـسر سـهاک: 
ابتـدائی  سرمایه  کابل   مرکزاصلی 

مسلسون    1000000  اعغـانی یک 
تأسس      شکل حقوقی 1400سال 

لمستد  عاالسـت عمـده خـدمات 
لوژستسکی و مشورتی تخنسکی رئس  
عبدالبصسر سهاک عرننـد حـاجی 
محمد رحسم سـهاک   مااونسـت 
عبدالکریم سهاک عرننـد حـاجی 
دار  صالحست  سهاک  رحسم  محمد 

شـرکت ا وماـاون  رئس   مضا   
مرکـزی  ثبـت  عمومی  درریاست 
  ومالکست های عکری ثبت گردید.

 به اساس تصویب شرکای شرکت: و 
( مورخ 1680)شماره قرار مکتوب  

گـان   مالسه17/11/1400 دهند 
ــدلوانم  ــرکت تولس ــط  ش متوس
دارنـده  ارمان  خورشسد  پالستسکی 

نمبر   نمبر   655جوان  تشخسصسه  و 
تغسرات   خواهان  1000058089

ان وییـت   :ذیل گردیـده اسـت

ننگرهار به و ییـت کابـل تغسـر 
همچنـان  و  است  نموده  احصائسه 

ــ سدرس خــوی  را تآ ور شــاهی م
نمبر    93مارکست پالستسک دوکان 

درس نموده است که آتغسر    1ناحسه  
این تغسرات در ریاست عمومی ثبت 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
اساس تصویب شرکای   شرکت:  به 

( 1650و قرار مکتـوب شـماره)
ریاست مالسه    1400/ 12/11مورخ  

 دهنــده کوچــک ترانزیتــی 
لمستد  آبک  المللی  بسن  چاینی  وبار 

نمبـر   جـوان  و   23581دارنده 
نمبر    9001790261تشخسصسه 

خواهان تغسرات ذیل گردیده انـد: 
ولـد حـاجی  محترم سـسدمحمد 
عسدمحمد مااون اسبق شـرکت ان 

عسصد سـهم   50  ا استافمااونست  
خوی  را بـه محتـرم سـمس  اهلل 

غالم قادر واگذار نموده  مصداق ولد  
تاـسن  جدید  مااون  بحسث  نامبرده 



 جريده يرسم
 

43 
 

 

 

 

 

 

(  6141)   نمبر   سې پرله پ  1443/ 8/ 17  

گردید.که این تغسرات در ریاسـت 
ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 

 عکری ثبت گردید.
 به اساس عریضه و تصویب شرکای
رون  رسـانی  برق  خدمات  شرکت 

محترم روشن: محترم مسوند رئس  و  
 صبور احمد مااون دارنده جوان نمبر 

D-41205 صسه نمبـر سو تشخ
ــن  9000522558 ــوانی ای عن

ریاست خواهان لغو جوان تجـارتی 
در  شان  جوان  اند.  گردیده  خوی  
ثبـت مرکـزی و  عمومی  ریاست 
 .مالکست های عکری لغو ثبت گردید
 به اساس تصویب شرکای شـرکت
تولسد نت بولت و المونسم ریپد پسام 

ــاق ــوان :اتف ــر ج ــده نمب  دارن
D-1185 ــر ــسه نمب و تشخسص

تغسـر   1046342018 خواهان 
عاالست تشبث ان تولسد نت بولت به 
تولسد سسم و کسبل تغسر نموده است 
همچنان اسم تشبث ان شرکت تولسد 
نت بولت و المونسم ریپد پسام اتفاق 

به شرکت تولسد سسم و کسبل ریپـد 
اسـت پسام اتفاق نسز صورت گرعته  

که این تغسرات در ریاست عمـومی 
ثبت مرکزی و مالکست های عکری 

 .ثبت گردید
خالـد محترم  درخواستی  اساس   به 
انجنسری  خدمات  نهاد  رئس   عساض 
اعغان اکسوس: دارنده نمبر جـوان 

و تشخسصــسه نمبــر  41111
تغسرات   9007788418 خواهان 

خالد  محترم  که  است.  گردید  ذیل 
ـ  ان اد  عرنند صاحب جان رئس  نه

 %50سهم خـوی     %100جمله  
عرننـد  مهدی  محترم  به  آنرا  سهم 
نمبـر  تـذکره  دارنده  نبی  محمد 

کـه   762603 نمـوده  واگذار 
تا مااون جدید  بحسث  ـ نامبرده  سن س

مسگردد و تغسر شـکل حقـوقی ان 
زصورت گرعته انفرادی به شراکت نس

است. که این تغسسرات در ریاسـت 
ی عمومی ثبت مرکزی و مالکست ها

 .عکری ثبت گردید
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اساس تصـویب و درخواسـتی  به 
ــاینی  ــی وبارچ ــرکت ترانزیت ش
دارنـده  لمستـد:  نوری  خوشحال 

تغسسـر   57198جواننمبر خواهان 
احصائسه شرکت خوی  ان وییـت 
کابل به وییت کندهار شده اند.که 
در ریاست عمومی ثبـت مرکـزی 

 .ومالکست عکری ثبت گردید
ــه اســاس تصــویب شــرکا و  ب

ت رئـس  نهـاد دارنـده درخواس
خواهان تغسرات   63016جواننمبر  

اند: محترم مسـروی   ذیل گردیده 
ولد مختـار ان ریاسـت شـرکت 

به   %50و    استافا  را  سهم خوی  
نجسب الرحمن صاعی ولد گل رحمن 
صاعی رئس  جدید به عروش مسرساند 
عمومی  درریاست  عوق  تغسرات  که 
عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 

 ثبت گردید.
 به اساس درخواست رئـس  نهـاد
ــ  اهلل  ــتسکی اطس ــدمات لوژس خ

نمبـر   :هوشمند جـوان  دارنـده 

عنــوانی ایــن ریاســت  68186
خواهان تغسرات ذیل شده اند. کـه 
عرنند عبـدالغساث  اهلل  اطس   محترم 

و   اسـتافا رئس  تشبث ان ریاست  
سهم خوی  را به محترم عسصد  100

ــد  ــی ناده عرنن ــمد ول  عبدالص
دارنـده تـذکره نمبـر امام الدین  

واگذار 1398-0700-24202
نموده که نامبرده بحسث رئس  جدید 

تشبث ستاس اسم  همچنان  مسگردد.  ن 
اهلل  اطسـ   لوژسـتسکی  ان خدمات 
لوژسـتسکی  خـدمات  به   هوشمند 
ولی ناده هوشمند تغسر نموده است. 
این تغسرات در ریاست عمومی ثبت 
مرکزی و مالکست های عکری ثبت 

 .گردید
ــه اســاس تصــویب شــرکا و  ب
درخواست رئـس  نهـاد دارنـده 

خواهان تغسرات   68579جواننمبر  
ذیل گردیده اند: محترم علی مدد ان 

شرکت   جمله   استافا ریاست  ان  و 
 عسصد  50سهم خوی     عسصد  100
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عـوض  ولد  ظهسر  محمدباقر  به  را 
عـروش  به  جدید  رئس   به  علسزاده 
مسرساند خود نـامبرده بـا حفـظ 

ن سم به حسث مااون تاسسهعسصد  50
انفرادی  ان  مسگردد و شکل حقوقی 

و   .به شراکت تغسر نمـوده اسـت
 500000ســـرمایه نهـــاد ان 

اعغـــانی بـــه پنجصـــدهزار 
مسل(  1000000) اعغانی سیک  ون 

تغسـرات  .که  است  نموده  اعزای  
ریاسـت ثبـت مرکـزی   عوق در

 ومالکست های عکری ثبت گردید.
 به اساس عریضه و تصویب محتـرم

ـ  رئ اهلل  تجـارتی عظسم  نهـاد   س  
نمبـر  جـوان  دارنده  دهکده  رعاه 

و نمبــر تشخسصــسه  72178
ــن  9012102324 ــوانی ای عن

ریاست خواهان لغو جوان تجـارتی 
خوی  گردیده اند جوان شـان در 
ثبـت مرکـزی و  عمومی  ریاست 
 مالکست های عکـری لغـو ثبـت 

 .گردید

 خصوصسات نهاد جمشـسد عرننـد
عبدالمالک متشبث انفرادی: اسـم 
ــدماتی  ــاختمانی و خ ــاد:) س نه
تاباسـت  آذان عثمـان(  لوژستسکی 
 اعغان مرکز اصـلی کابل سـرمایه

پنجصــدهزار  500000 ابتــدایی
تأسس  سال  شـکل   1400اعغانی 

عمـده  عاالسـت  انفرادی   حقوقی 
صـالحست دار امضــا    تجـارتی 
ریاست عمـومی ثبـت   خودش در

های   ومالکست  ثبت مرکزی  عکری 
 گردید.

عرنندگدامحمـد عبدالازیز   محترم 
آغـان  )تجـارتی  انفـرادی  تاجر 
تاباست اعغان مرکز اصلی  روشنائی( 

ابتـدایی   سرمایه   500000کابل 
تأسـس   سال  اعغانی  هزار  پنجصد 

صــادرات واردات اقــالم  1400
مجان صالحست دار امضا  خـودش 

ثبـت مرکـزی  عمومی  ریاست  در
 گردید.ومالکست های عکری ثبت 
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عمر خالد صدیقی: تجارتی   شرکت 
ابتـدائی  سرمایه  کابل   مرکزاصلی 

مسلسون  1000000  اعغـانی یک 
 شکل حقـوقی 1400تأسس   سال

لمستد  عاالست عمده تجارتی  رئس  
عبدالرحسم   جاوید مااونست   عرنند 

ــدالرحسم  ــد عب ــسد عرنن  جمش
دار امضا   رئس  ومااون   صالحست

ثبـت  عمـومی  درریاست  شرکت 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
 :شرکت تجارتی حقجـو بنـو نی

ابتـدائی  سرمایه  کابل   مرکزاصلی 
مسلسون    1000000 اعغـانی  یک 
تأسس  حقوقی 1400  سال   شکل 

لمستد  عاالست عمده تجارتی  رئس  
قسـوم  محمد  عرنند  بهلول   محمد 
مااونست عبدالغفار عرنند سـسدخان 

وما رئس   دارامضا    اون صالحست 
ثبـت  عمـومی  درریاست  شرکت 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.

ــاجرانفرادی  ــسات تـ  خصوصـ
ــدامان اهلل ــد  محم ــوال ول  کلس

مرکز  تاباست  اعغان  یوسف  محمد 
کابل  تأسـس     اصلی شهر  سـال 

ابتدایی    1400  500000سرمایه 
ــدهزار  ــت پنجصص اعغانی عاالس

مسوه  بندی  وبسته  پروس   تجارتی  
ای صـالحست خشک شـخص دار

عمـومی امضا   خودش  در اداره  
به ومالکست های عکری  ثبت مرکزی  

 ثبت رسسده است.
پالستسکی مصنوعات  تولسد   شرکت 
کابل   مرکزاصلی  سدونی:  ریحان 

ابتدائی   یـک   1000000سرمایه 
تأسس مسلسون   سال   1400اعغانی  

شکل حقوقی لمستد  عاالست عمـده 
ذکریـا رئـس    عرننـد   تولسدی  

کرم  گـل   حاجی  احمد  مااونست 
دار صـالحست  کرم  حاجی   عرنند 
در شـرکت  ومااون  رئس    امضا  
مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 

 گردید.ومالکست های عکری ثبت 
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سـاجده بی  بی  نهاد:   خصوصسات 
نورون درانی بنت محمـد نـورون 
مکتب  نهاد:  اسم  انفرادی:  متشبث 

دوم نمبر  یقسن  تاباسـت :  خصوصی 
کابل سـرمایه  اعغان  اصلی   مرکز 

پنجصــدهزار  500000 ابتــدایی
تأسس  سال  شـکل   1400اعغانی 

حقوقی انفرادی  عاالست عمده تالسم 
و تربسه صالحست دار امضا   خودش 
مرکـزی  ثبـت  عمومی  درریاست 
 ومالکســت هــای عکــری ثبــت 

 گردید.
 شرکت تجارتی النقسب مااویه: مرکز 
ابتـدائی  سـرمایه  کابـل   اصلی 

مسلسون    1000000 اعغـانی  یک 
ح1400  تأسس   سال قوقی  شکل 

لمستــد  عاالســت عمــده واردات 
 رئـس    وصادرات اقـالم مجـان 

نقسب اهلل عرنند محمد اسلم مااونست 
عالوالدین عرنند غالم محی الـدین 
ومااون  رئس   دارامضا    صالحست 
ثبـت  عمـومی  درریاست  شرکت 

ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 
  گردید.

  : شرکت تجارتی حبسب محمود اعغان 
ابتـدائی  سرمایه  کابل   مرکزاصلی 

مسلسون    1000000 اعغـانی  یک 
 شکل حقـوقی 1400تأسس   سال

لمستد  عاالست عمده تجارتی  رئس  
مااونست  عبدالمجسد   محمودعرنند 
آغـا  ساداهلل  عرنند  آغا  اهلل  حبسب 
ومااون  رئس   دارامضا    صالحست 

ریاست عمـومی ثبـت   شرکت در
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 دید.گر
 :شرکت تجارتی مهدی عالم  شرکت 

( ابتدایی  یک   (1000000سرمایه 
تأسس   مسلسون   سال   1400اعغانی 

رئس  محترم مهدی  تجارتی  عاالست 
عسصـد   50حسسنی ولد بهرام علی  

سهم به مااونست محترم محمد عالم 
دارای  ابـراهسم  محمد  ولد  حسنی 

عسصد سهم صالحست دار امضا   50
در شرکت  مااون  و  یاست ر  رئس  
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ثبت مرکزی ومالکست های   عمومی 
 .گردید عکری ثبت

ــتسکی  ــدمات لوژس ــرکت خ  ش
کابـل    نینت مرکزاصـلی  بهار: 

ابتدائی   یـک   1000000سرمایه 
سـالمسلسون    تأسـس   اعغـانی  
 شکل حقوقی لمستد  عاالست 1400

رئـس   لوژستسکی   خدمات  عمده 
عبدالسـمس   عرننـد  رعسق  محمد 
 مااونست محمـد شـفسق عرننـد 

دارعب صالحست  امضـا     دالسمس  
ریاسـت   رئس  ومااون شرکت در

ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 
 عکری ثبت گردید.

مرکز آسسا:  تمران  تجارتی   شرکت 
ابتـدائی  سـرمایه  کابـل   اصلی 

مسلسون    1000000 اعغـانی  یک 
 شکل حقـوقی 1400تأسس   سال

لمستد  عاالست عمده تجارتی  رئس  
ت حمسـد مساود عرنند قادر مااونس

قادر صـالحست دارامضـا    عرنند 
ریاسـت   رئس  ومااون شرکت در

ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 
 . عکری ثبت گردید

 به اساس تصویب شرکای شـرکت
تد: به اساس سجاوید همایون نلمی لم

ــر  ــوب نمب ــورخ  2215مکت م
ــه  24/11/1400 ــت مالس ریاس

دهنده گان متوسط دارنده جوان نمبر  
و تشخسصـــسه نمبـــر  15936

ریاسـت 1057599019 تحت 
محترم نمری و مااونسـت محتـرم 
نلمی خواهان لغو )ترک پسشه( جوان 
تجارتی خوی  گردیده اند کـه در 
ثبت  لغو  دهی  و جوان  ثبت  ریاست 

 .گردید
اساس تصـویب و درخواسـتی  به 
ـ  هاش محمـد  تجـارتی   م شرکت 

جـوان  دارنده  لمستد:  وال  خوست 
( ترک 18206نمبر  ان  انصراف   )

پسشه و خواهان تغسسرات ذیل شـده 
ولـد  هاشم  محمد  محترم  که  اند. 

سول رئس  شرکت ان ریاست رسسد  
سـهم   %50و    اسـتافا شرکت  
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ولـد  اهلل  عت   محترم  به  را   خوی  
شـرکت  برحـال  مااون  اهلل  سسد 
واگذار مسدارد.تغسسر شکل حقـوقی 

انفـرادی شر بـه  ان شراکت  کت 
همچنان تغسر اسم شرکت ان شرکت 
تجارتی محمد هاشم خوسـت وال 
لمستد به اسم جدید نهاد امـسن نی 

است نموده  تغسسر  در  .صبری   کـه 
مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 
  ومالکست های عکری ثبت گردید.

 به اساس تصویب شرکای شـرکت
ساختمانی اعغان اید: دارنده جـوان 

خواهان تغسر ان  D-23221 نمبر
بـه  ایـد  اعغان  ساختمانی  شرکت 
شرکت سـاختمانی لوژسـتسکی و 
اید گردیده و عاالست  اعغان  تجارتی 
بر عالوه سکتور ساختمانی  شرکت 
تجارتی و لوژستسکی اندیاد گردیده 
ــرکت ان  ــرمایه ش ــت و س اس

 2000000اعغانی به    1568000
اعغانی اعزای  نموده است .این تغسر 

می ثبـت مرکـزی در ریاست عمو
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

 به اساس تصویب شرکای شـرکت
دارنده جـوان   :ساختمانی اعغان اید

خواهان تغسر ان  D-23221 نمبر
بـه  ایـد  اعغان  ساختمانی  شرکت 
شرکت سـاختمانی لوژسـتسکی و 
اید گردیده و عاالست  اعغان  تجارتی 
بر عالوه سکتور ساختمانی  شرکت 

ی اندیاد گردیده تجارتی و لوژستسک
ــرکت ان  ــرمایه ش ــت و س اس

 2000000اعغانی به    1568000
اعغانی اعزای  نموده است .این تغسر 
در ریاست عمومی ثبـت مرکـزی 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

 به اساس تصـویب و درخواسـت
یار خواهان  ولد محمد  نمان  محمد 
تغسراحصایه ان ساحه وییت کابل به 

نموده است .در ریاست هرات تغسر  
ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 

  .عکری ثبت گردیده است
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شرکت  شرکای  تصویب  اساس   به 
گار مانده  اهلل  عباد  دارنده   :تجارتی 

نمبر قرار مکتوب   49770جوان  و 
 1/5/1399مـورخ    6875نمبر  

متوسـط ریاست   گان  دهنده  مالسه 
اهلل  عضـل  محتـرم  ریاست  تحت 

بـاد اهلل کریمی ومااونست محترم ع
پسشه جـوان  ترک  خواهان  عزیزی 
ریاسـت  در  انـد  گردیده  خوی  
ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 

 عکری ثبت گردید.
 بـه اسـاس درخواسـتی محتـرم
عبدالحکسم ولد محمدحلسم : و قرار 

ــر  ــوب نمب ــورخ  2128مکت م
ــه  27/11/1400 ــت مالس ریاس

ــرم  دهنــده گــان متوســط محت
عبدالحکسم ولد محمد حلسم تـاجر 

و ا ساختمانی  عنوانی  تحت  نفرادی 
سرک سانی احمدنی دارنده جوان 

نمبـر   69131نمبر   تشخسصسه  و 
تغسرات   9011039576 خواهان 

عبدالحکسم  محترم  اند  گردیده  ذیل 

ان  نهـاد  ولد محمد حلسم رئـس  
ــت  ــتافا ریاس ــو   اس و مجم

عسصد سهم را   50عسصد سهم  100
به محترم سمسر ولد حاجی نثار احمد 

ن بحسـث واگذار  نامبرده  که  موده 
وباقسمانـده  تاـسن  جدیـد  رئس  

عسصد سهم رابه محتـرم امسـد 50
ولد غالم دستگسر رسـولی  رسولی 
بحسـث  نامبرده  که  نموده  واگذان 
مااون جدید تاسسن گردید و همچنان 
بـه  انفرادی  ان  حقوقی  شکل  تغسر 
و  است  گرعته  نسز صورت  شراکت 

پنجصــد ( 500000)ســرمایه ان
یـک ( 1000000)به    اعغانیهزار
استاعزای     اعغانی  سونمسل  .نموده 

که این تغسرات در ریاست عمـومی 
عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 

 گردید.ثبت 
 به اساس تصویب و درخواستی نهاد
 :انفرادی تجارتی وحسد احمد امسری

امسـری  احمد  وحسد  ریاست  تحت 
خواهان   75871دارنده جوان نمبر  
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نهاد خوی   )لغو( جوان  پسشه  ترک 
شده اند. که درریاست عمومی ثبت 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
 شرکت تجـارتی عبـداهلل سـمسر
سرمایه  کابل   مرکزاصلی  عظسمی: 

مسلسـون   1000000ابتدائی   یک 
 شـکل 1400تأسس   سال  اعغانی 

تد  عاالست عمده تجارتی  حقوقی لمس
ذکریا مااونست  عرنند  عرهاد  رئس  
ذکریـا  محمـد  عرنند  احمد  نثار 

امضا   رئس  ومااون   صالحست دار
ریاست عمـومی ثبـت   شرکت در

ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 
 گردید.

حـاجی تاجرانفرادی   خصوصسات 
امسر محمـدامسری ولـد اهلل داد:  

تاباست اعغان, مرکز اصـلی شـهر 
تأسس     ل کاب سرمایه   1400سال 

پنجصــدهزار  500000ابتــدایی 
ساختمانی  تجارتی   اعغانی  عاالست 
دارای  شخص  لوژستسکی  وخدمات 

اداره  خودش  در  امضا   صالحست 
ومالکست های ثبت مرکزی  عمومی  
 به ثبت رسسده است.عکری 

 خصوصسات نهاد: سمسر احمد عرنند
غالم حامد متشبث انفرادی: اسـم 
نهاد:)خدمات مشورتی انجسنری لند 

سکسل( تاباسـت اعغـان مرکز   مپ
ــدایی  ــرمایه ابت ــلی کابل س اص

اعغانی سال پنجصدهزار    500000
شــکل حقــوقی  1400تأســس  

تجـارتی   عمده  عاالست  انفرادی  
صــالحست دار امضــا   خــودش 
مرکـزی  ثبـت  عمومی  درریاست 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

باعت: هزاره  قالسن  تولسدی   شرکت 
ا سرمایه  کابل   بتـدائی مرکزاصلی 

مسلسون    1000000 اعغـانی  یک 
تأسس      شکل حقوقی 1400سال 

قـالسن   تولسد  عمده  عاالست  لمستد  
رسـول   محمد  ابوذرعرنند  رئس  
بنت محمـد علـی  مااونست مکی 

امضا   رئس  ومااون   صالحست دار
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ثبـت  عمـومی  درریاست  شرکت 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
 سرمایه :شرکت)تجارتی ایان همت (

 یک مسلسون  (1000000ابتدایی )  
تأسس  سال  عاالست   1400اعغانی 

تجارتی رئس  محترم ساسد اهلل همت 
عسصد سهم به   75ولد صال  محمد  

مااونست محترم عماد الدین عمـاد 
دارای   محمد  تاج  عسصـد 25ولد 

و  رئس   امضا   دار  صالحست  سهم 
مااون شرکت در ریاست عمـومی 

ها ومالکست  مرکزی  عکری ثبت  ی 
 .ثبت گردید

 شرکت تجـارتی عـسن نـادری:
ابتـدائی  سرمایه  کابل   مرکزاصلی 

مسلسون    1000000 اعغـانی  یک 
تأسس    حقوقی 1400سال   شکل 

لمستد  عاالست عمده تجارتی  رئس  
عبدالرحمن عرننـد نـادر خـان  
مااونست عسن آغا عرنند عبدالرحمن 

رئس  وماـاون   صالحست دارامضا 

ـ  عم درریاست  ثبـت شرکت  ومی 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
 شرکت خدمات لوژسـتسکی تـاج
مایار: مرکزاصلی کابـل  سـرمایه 

مسلسـون   1000000ابتدائی   یک 
  شکل 1400اعغانی  سال تأسس   

عمـده  عاالسـت  لمستـد   حقوقی 
لوژستسکی  رئس  سسف اهلل عرننـد 
عرنند  یار محمد  مااونست   مسروی   

امضـا    نور محمد صـالحست دار
رئس  ومااون شرکت در ریاسـت 
ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 

 عکری ثبت گردید.
اداری مشـورتی   شرکت)خدمات 
ابتـدایی  ریزلت(: سـرمایه  رنگسن 

مسلسون    (1000000) اعغانی یک 
عاالست مشورتی  1400سال تأسس 

ناصـر  محمد  محترم  رئس   اداری 
ـ  ن محمد  ولد  قاسـمی ذقاسمی  یر 

نست محتـرم عسصد سهم به مااو50
نور دارای  نور اهلل  نور ولد  اهلل  مهر 
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عسصد سهم صالحست دار امضا     50
ریاست  در  شرکت  مااون  و  رئس  

ثبت مرکزی ومالکست های   عمومی 
 .گردید عکری ثبت

جاویـد تاجرانفرادی   خصوصسات 
محمـد عزیز  ولد  رحمانی   :احمد 

تاباست اعغان, مرکز اصـلی شـهر 
تأسس    سرمایه   1400کابل  سال 

پنجصــدهزار  500000ابتــدایی 
عاالست تولسـدی  شـخص    اعغانی

امضا  خودش  در  دارای صالحست 
 ومالکستثبت مرکزی  عمومی  اداره  

 به ثبت رسسده است.های عکری 
شرکت: شرکای  تصویب  اساس   به 
محمد رحسم ولد حاجی خان جـان 
 تاجر انفرادی: به اساس مکتوب نمبر 

ــورخ  8486  20/8/1397مـ
ریاست عوایـد نون مرکزدارنـده 

نمبر   و تشخسصـسه   21575جوان 
ــر  ــت  9001151050نمب تح

ریاست محترم محمد رحسم عرننـد 
حاجی خان خواهان لغو )ترک پسشه( 

جوان تجارتی خوی  گردیده اند که 
در ریاست عمومی  ثبت و جـوان 

 .دهی لغو ثبت گردید
اساس تصـویب و درخواسـتی  به 

عسصـل ش ماـدن  استخراج  رکت 
جوان  دارنده  لمستد:  صاعی  ننگسالی 

ان دیـاد   76880نمبر   خواهـان 
سکتور های عاالست خوی  تجارتی  
پروسـس   و  لوژستسکی  ساختمانی 
سایر ماادن را بر عالوه اسـتخراج 
مادن نموده اند. که شرکت متذکره 
ان استخراج مادن ننگسالی صاعی به 
ــاختمانی  ــارتی   س ــرکت تج ش

پروسـس  لو و  استخراج  ژستسکی  
اند. که درریاسـت  ماادن گردیده 
ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 

  عکری ثبت گردید.
لورین خان  نواب  نهاد   خصوصسات 
عرنند شسر آقـا لـورین متشـبث 
خـدمات  نهـاد:  اسـم  انفرادی: 
 لوژستسکی نواب عات  تاباست اعغان 
مرکز اصلی کابل  سرمایه ابتـدایی 
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اعغانی سال پنجصدهزار    500000
شــکل حقــوقی  1400 تأســس 

انفرادی  عاالست عمـده خـدمات 
امضـا    دار  صالحست  لوژستسکی  
ثبـت  عمـومی  درریاست  خودش 

عکری   های  ومالکست  ثبت مرکزی 
 گردید.

  تشبث انفـرادی شـاپور عرننـد 
مرکـز  اعغانستان   تباه  اهلل:  رحسم 

  عاالست 1400کابل  سال تأسس   
های عمده خدمات ساخت وسـان  
محترم شاپور عرنند رحسم اهلل رئس  
نراعشـان  مادن  استخراج   شرکت 
شکل حقوقی انفرادی مسباشد. رئس  
صـالحست  داری  که  اند  اشخاص 

ریت ثبت جواننامـه در مدی  امضا   
صـنات و تجـارت   آمریت  های  

 وییت تخار ثبت گردید.
حسسن سسدعاشق  نهاد   خصوصسات 
طاهری عرنند شاه حسسن متشـبث 
انفرادی: اسم نهاد: مکتب خصوصی  

تاباسـت اعغـان مرکز   :اعکار نابغه

ــرمایه ــلی کابل س ــدایی اص  ابت
سال پنجصدهزار  500000 اعغانی 
ــوقی  1400تأســس  شــکل حق
  عاالست عمـده تالـسم و انفرادی
صالحست دار امضا   خودش   تربسه 

مرکـزی  ثبـت  عمومی  درریاست 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

ماادن پروس   و  استخراج   شرکت 
محمد شفس  عمر: مرکزاصلی کابل  

ابتدائی   یـک   1000000سرمایه 
تأسـس  مسلسون   سـال  اعغـانی  
 شکل حقوقی لمستد  عاالست 1400

سـا استخراج  و عمده  ماـادن  یر 
ماادن  شفس    پروس   محمد  رئس  

عرنند مسا گل  مااونست عسصل عرنند 
دارامضا    امسری صالحست  مرد  شاه 
درریاسـت  شرکت  ومااون  رئس  
ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 

  عکری ثبت گردید.
انفرادی: محمـد نهاد   خصوصسات 
مقسم حکسمی ولد محمـد حکـسم 

انفرادی: متشبث   نهاداسم    رحسمی 



 جريده يرسم
 

55 
 

 

 

 

 

 

(  6141)   نمبر   سې پرله پ  1443/ 8/ 17  

( تاباست  حکسمی  دانشجو  )تجارتی 
کابل سـرمایه   اعغان  اصلی  مرکز 

پنجصــدهزار  500000 ابتــدایی
تأسس  سال  شـکل   1400اعغانی 

تجـارتی  عاالست  انفرادی   حقوقی 
در امضا   خـودش  دار   صالحست 
مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

 شرکت تجارتی عساض مسهن دوست:
( یک 1000000بتدایی )سرمایه  ا

تأسس    سال  اعغانی   1400مسلسون 
واردات و  شکل حقوقی صـادرات  

اقالم مجان رئس  غالم نبی محمدی 
اهلل  ومااون عظـسم  ولد گل محمد 
عرنند محمد یاقوب امضا   رئس  و 
مااون شرکت در ریاست عمـومی 
عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 

 ثبت گردید.
محمـد عرنند  خالد  محمد   محترم 

)مکتـب ص انفرادی:  متشبث  دیق 
خصوصی کسهان نـور نمبـر دوم( 
تاباست اعغان مرکز اصـلی کابـل 

ابتدایی   پنجصد   500000سرمایه 
تأسـس    سال  اعغانی   1400هزار 

صالحست  مجان  اقالم  تربسه  و  تالسم 
ریاســت  خــودش در دار امضـا 

ثبت مرکزی ومالکست های عمومی  
 عکری ثبت گردید.

 موتسفشرکت حفظ و مراقبت لوکو
ــات :  ــور ع ــن منص ــط آه و خ
سال  کابل  وییت  گی  مرکزنماینده 

ابتـدایی   1400تأسس    سـرمایه 
اعغـانی   1000000 مسلسون  یک 

عاالست  لمستد  شرکت  حقوقی  شکل 
وخط  لوکوموتسف  مراقبت  و  حفظ 

 Oleh shuliak آهن محتـرم
 تباه کشور اوکـراین و محتـرم

Bissenbay Makhanov  
قزاقسـتان  بت کشور   ص اشـخااه 

دارای صالحست امضـا  رئـس  و 
ــوده و در  ــرکت ب ــاون ش  ما
مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 

 عکــری ثبــت  هــای ومالکســت
 .گردید
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 خصوصسات نهاد انفرادی: اکبر جان
نورنی ولد موسی کلسم سلطان نی 
نهاد)خدمات  اسم  انفرادی:  متشبث 
ــت  ــانار( تاباس ــرم ب ــن گ آنالی
 اعغان مرکز اصـلی کابل سـرمایه

پنجصــدهزار  500000 ابتــدایی
شـکل 1400اعغانی سال تأسـس 

خـدمات  عاالست  انفرادی   حقوقی 
ست دار امضا   خودش حآنالین صال

ریاست عمومی ثبـت مرکـزی   در
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

 خصوصــسات نهــاد: عبدالحمســد
صـدونی  حـاجی  عرنند  حمسدی 
متشبث انفرادی: اسم نهاد: ترانزیتی 
بارچاینی عبدالقدوس حمسـدی  .و 

کابـل تا اصلی  اعغان مرکز   باست 
 500000 ابتـــدایی ســـرمایه
تأسـس  پنجصدهزار سـال  اعغانی 

انفـرادی  1400 حقـوقی  شکل 
 عاالست عمده ترانزیتی و بارچاینی 

امضا   خـود دار  درصالحست   ش 
مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 

 ومالکســت هــای عکــری ثبــت 
 گردید.

شرکت  شرکای  تصویب  اساس   به 
نده جواننمبر کبسر ابراهسم خسل: دار

ذیـل   27009 تغسـرات  خواهان 
گردیده اند: محترم محمد نرک ولد 

و   استافا حاجی ان ریاست شرکت  
 عسصد سـهم خـوی  را بـه   50

لطف اهلل ابراهسم خسل مااون بر حال 
به عروش مسرساند که نـامبرده بـا 

سن سسهم بحسث رئس  تا  عسصد  100
گردیده و شکل حقوقی ان شراکت 

سر نمـوده اسـت و به انفراد ی تغ
درس شرکت ان پشتون مارکست به آ

مارکست مبایل سنتر ناحسه ششم تغسر 
در عوق  تغسرات  .که  ریاست   نموده 

ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 
 عکری ثبت گردید.

 به اساس تصویب شرکای شرکت: و 
شماره   مکتوب  مـورخ   224قرار 

سسستم ریاست مالسه   8/10/1395
اد دهند گان متوسـط تولسـد مـو
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دارنده جوان  اعغان  ساختمانی سفال 
و تشخسصـسه   D-46040 نمبر

خواهـان   9000806449نمبر  
 تغسرات ذیل گردیده انـد محتـرم 
ان  شرکت  اسبق  رئس   سرور  غالم 

عسصد 50و مجمو     استافا ریاست  
اصف  محترم  بایی  را  خوی   سهم 
بفروش رسانسده کـه  نوراحمد  ولد 
شرکت  جدید  رئس   بحسث  نامبرده 

ولد تا گلستان  محترم  و  گردید  سسن 
مااونسـت  ان  شرکت  اسبق  مااون 

مجمو     استافا  سهم عسصد    50و 
خوی  را بایی محترم وحسد ولـد 

حبسـب الـرحمن بفـروش حاجی  
بحسث ماـاون   هرسانسده ک نامبرده 

جدید شرکت تاسسن گردیداست. که 
این تغسرات در ریاست عمومی ثبت 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
 به اساس تصویب شرکای شرکت و

ــوب  ــرار مکت ــورخ  243ق م
ــه  3/12/1400 ــت مالس ریاس

پژوه   شرکت  کوچک:  دهندگان 
و  32230کابل لمستد دارنده جوان 

نمبر    9003182152تشخسصسه 
خواهان تغسرات ذیل گردیده انـد: 
محترم مسروی  ولد خوانی ماـاون 

مااونسـت   ان  و   اسـتافا شرکت 
س  10مجمو    را عسصد  خوی   هم 

ولـد  احمـد  نثـار  محترم   بایی 
برحال شـرکت  رئس   الدین  محی 
بفروش رسانسده کـه نـامبرده بـا 

عسصد سهم بحسث رئـس  در 100
حقـوقی  باقسماند  شـکل  شرکت 
انفرادی تغسر  به  ان شراکت  شرکت 
نموده است. که این تغسـرا ت در 
مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

 اس عریضه و تصویب محتـرمبه اس
مکتـب  نهـاد  رئس   خرد  خسراهلل 

دارنده جوان  :خصوصی کمال دان 
ریاست   62831نمبر   این  عنوانی 

موسسـه  مکتـب  ارتقای  خواهان 
تالسمی خصوصی ان دوره ابتدائسه به 
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ایـن  نموده اسـت.  متوسط  دوره 
تغسرات در ریاست عمـومی ثبـت 
مرکزی و مالکست های عکری ثبت 

 .گردید
 ساس تصویب و درخواستی نهادبه ا

انفرادی: روح اهلل عزت یوسـفزی 
خواهان   78309دارنده جوان نمبر  

محترم  که   . اند  شده  ذیل  تغسسرات 
روح اهلل یوسفزی رئـس  نهـاد ان 

عسصد سـهم خـوی    100جمله  
عسصد آنرا به محترم سردارمحمد 50

رسولی ولد علم گل مااون جدیـد 
نهاد واگذار مسدارد. تغسـر شـکل 
به شراکت  انفرادی  ان  نهاد  حقوقی 
ــبث ان  ــرمایه تش ــان س همچن

هـزار   (  500000)مبل  پنسجصد 
مبل    به  یک (  1000000)اعغانی 

مسلسون اعغانی اعزای  یاعته است. که 
مرکـزی  ثبـت  عمومی  درریاست 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

ــدمات ــاختمانی وخ ــرکت س  ش
مرکز خسل:  امر  کندهار   لوژستسکی 

ابتـدائی  سـرمایه  کابـل   اصلی 
مسلسون    1000000 اعغـانی  یک 
تأسس  حقوقی 1400  سال   شکل 

عمـده سـاختمانی  عاالست  لمستد  
ــس   ــتسکی  رئ ــدمات لوژس وخ
علـی   محمـد  عرنند  عبدالرناق 
عرننـد  ابـراهسم  محمد   مااونست 
 بســم اهلل صــالحست دار امضــا 

در  شرکت  ومااون  ریاست   رئس  
 عمــومی ثبــت مرکــزی و

 گردید.مالکست های عکری ثبت 
 شرکت خدمات مشورتی تحصسلی و
ابتـدایی  سرمایه   پسشرعت:  اداری 

اعغانی. (  1000000) مسلسون  یک 
تأسـس .  سال  کابل.  اصلی  مرکز 

لم1400 حقوقی  عاالست سشکل  تد 
اصلی )خدمات مشـورتی( رئـس  
 شـرکت محمـد طـارق عرننـد 

عسصـد  80محمد داود دارای سهم  
رم عضل الحق عرنند به مااونست محت

سهم   دارای  عسصـد   20عبدالولی 
صالحست دار امضا  رئس  و مااون 
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شرکت در ریاست عمـومی ثبـت 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
محمداسـماعسل نهاد   خصوصسات 
عرننـد پاینــده محمــد متشــبث 
انفرادی:اســم نهاد:)اســتخراج و 
تاباسـت  وریا(  بریا  ماادن  پروس  

کابل  سـرمایه   مرکز اصلی  اعغان 
پنجصــدهزار  500000ابتــدایی 

تأسس  سال  شـکل   1400اعغانی 
عمـده  عاالسـت  انفرادی   حقوقی 

صـالحست دار امضــا    تجـارتی 
ثبـت  عمـومی  درریاست  خودش 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
دمادن استخراج ر لوی کلی سپسن غ

او سـودارریز شـرکت:  پروس  
( ابتدایی  یک 1000000سرمایه   )

تأسس    سال  اعغانی   1400مسلسون 
او  پروس   استخراج  حقوقی  شکل 
حاجی  رئس   مجان  اقالم  سوداگریز 
سسداعضل ولد حـاجی اول خـان 

اعسرخان  عرنند  اهلل  احسان  ومااون 
امضا  رئس  و مااون شـرکت در 
مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

ـ   تخراج ماـادن غنـیشرکت اس
ابتـدایی  سـرمایه  سردارشهزاده: 

اعغانی 1000000) مسلسون  یک   )
تأسس    حقوقی   1400سال  شکل 

سـوداگریز  او  پروس   استخراج 
اقالم مجان رئس  عبدالغنی نـورنی 
ولد سردارمحمد ومااون بسـم اهلل 
نورنی عرنند طورخان امضا   رئس  
و مااون شرکت در ریاست عمومی 

ومال مرکزی  عکری ثبت  های  کست 
 ثبت گردید.

عرنند علی  بهمن  نهاد   خصوصسات 
حسسن علی متشبث انفرادی: اسـم 
نهاد: مکتـب خصوصـی شـم  
اصلی  اعغان مرکز  تاباست  درخشان 

ابتـدایی    500000کابل سرمایه 
 اعغانی سـال تأسـس پنجصدهزار  

شکل حقـوقی انفـرادی    1400
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صالحست دار  عاالست عمده تجارتی 
درریا خودش  عمـومی امضا   ست 

عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 
 ثبت گردید.

ــرادی  ــاد انف ــسات نه  خصوص
رسول بارکزی ولد امـان اهلل   غالم

نهاد)تجارتی  اسم  انفرادی:  متشبث 
ابوذر بارکزی ( تاباست اعغان مرکز 

ــرمایه  ــلی کابل س ــداییاص  ابت
اعغانی سال پنجصدهزار    500000
ــس  ــوقی 1400تأس ــکل حق ش

تجار عاالست  صالحست انفرادی   تی 
در امضا   خـودش  ریاسـت   دار 

ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 
 عکری ثبت گردید.

 محترم شریف اهلل عرنند صفر محمد
) مهر ناد شریف(   :متشبث انفرادی

کابـل  اصلی  مرکز  اعغان,  تاباست 
ــدایی )  ــرمایه ابت ( 500000س

تأسـس   سال  اعغانی  هزار  پنجصد 
عاالست اصلی )تجارتی اقالم   1400

مجان ( صالحست دار امضا   خودش 

ثبـت مرکـزی  عمومی  ریاست  در
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

 شرکت تولسد مواد غذایی کریم داد
ه ابتــدایی ســرمای :کریمــی

اعغانی. (  1000000) مسلسون  یک 
 مرکز اصلی کابل. سـال تأسـس 

لم  1400 عاالست سشکل حقوقی  تد 
شـرکت  رئـس   )تولسدی(   اصلی 
دارای  الـدین  عخر  عرنند  داد  امام 

محترم 50سهم   مااونست  به  عسصد  
عرنند عخرالـدین دارای  داد  کریم 

عسصد صالحست دار امضا     50سهم  
د شرکت  مااون  و  ریاست رئس   ر 

ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 
 عکری ثبت گردید.

شرکت  شرکای  تصویب  اساس   به 
دارنده جوان  :تجارتی شریف عزیزی

نمبـر   1675نمبر مکتوب  قرار  و 
 1400 /10/ 9مــورخ  50152

تحـت  متوسـط  گان  دهنده  مالسه 
هوتـک  نمـری  محتـرم  ریاست 
ومااونست محترم محمـد شـریف 
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خـوی جوان  پسشه  ترک    خواهان 
گردیده اند در ریاست عمومی ثبت 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
   ( شـماره   (20746قرارمکتوب 

(مـدیریت   8/12/1400مورخ )  
وتوریدی  تولسدی  تأسسسات  عمومی 
ریاســت عمــومی امورعارمســی  
لمستـد امسل صاعی  تجارتی   شرکت 
اقـالم  وصادارت  واردات  برعالوه 

ادویـه   ایجادتوریـدمجانخواهان  
وسامان آیت طبی گردیده اندکـه 
مرکـزی  ثبـت  عمومی  درریاست 

 .ومالکست عکری ثبت گردید
  ( شـماره  ( 20760قرارمکتوب 

( مدیریت  3/12/11400مورخ ) 
وتوریدی  تولسدی  تأسسسات  عمومی 
ریاســت عمــومی امورعارمســی  

ادیب عرعان عریادی  یشرکت تجارت
 لمستد برعالوه واردات وصـادارت

ادویه   اقالم مجانخواهان ایجادتورید
 وسامان آیت طبی گردیده اندکه در 

مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 
 .عکری ثبت گردیدهای ومالکست 

احمـد عسصـل  نهاد:   خصوصسات 
رحسمی عرنند رحـسم اهلل متشـبث 
ــب  ــم نهاد:)مکت ــرادی: اس انف
تاباسـت  عسصـل(  مروه  خصوصی 

کابل سـرمایه  اعغان  اصلی   مرکز 
اعغانی پنجصدهزار500000  ابتدایی 

تأسس  حقوقی   1400  سال  شکل 
انفــرادی  عاالســت عمــده 
ــا    ــالحست دار امض تجارتی ص
ثبـت  عمـومی  درریاست  خودش 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
ــتسکی و ــرکت)خدمات لوژس  ش

سـرمایه   :ساختمانی ترست شاین (
 یک مسلسون  (1000000ابتدایی )  

تأسس  سال   عاالست  1400اعغانی 
لوژستسکی و ساختمانی رئس  محترم 

عسصد 50نوراهلل خلسلی ولد خلسل اهلل  
سهم به مااونست محترم خوشـحال 
تاسـنگ  عبـدالروف  ولد  تاسنگ 



 جريده يرسم
 

62 
 

 

 

 

 

 

(  6141)   نمبر   سې پرله پ  1443/ 8/ 17  

عسصد سهم صالحست دار 50دارای  
امضا  رئس  و مااون شـرکت در 

مرکـزیر ثبـت  عمـومی   یاست 
 .گردید ومالکست های عکری ثبت

 شرکت خدمات موبایل منـی آورم
ــتان ــدایی   :اعغانس ــرمایه ابت س

اعغانی 1000000) مسلسون  یک   )
تأسس    حقوقی   1400سال  شکل 

موب طریق  ان  پول  اقـالم اانتقال  یل 
مجان رئس  بی بی لسمه امسن بنـت 
بنسامسن ومااون عبدالنصسر کریمـی 
مااون  و  رئس   امضا   نورآقا  عرنند 
شرکت در ریاست عمـومی ثبـت 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
 خصوصسات نهاد: ظریـف عرننـد
اسم  انفرادی:  متشبث  صاحب خان 
نهاد:) تجارتی ,استخراج و پروس  

خلجـی( آریـن  تاباسـت   ماادن 
 اعغان مرکز اصـلی کابل سـرمایه

پنجصــدهزار  500000 ابتــدایی
شـکل   1400  اعغانی سال تأسس 

عمـده  عاالسـت  انفرادی   حقوقی 
ــا    ــالحست دار امض تجارتی ص
ثبـت  عمـومی  درریاست  خودش 

ثبت   مرکزی عکری  های  ومالکست 
 گردید.

عرننـد الرحمن  لطف    خصوصسات 
تاباسـت آمسر   انفرادی:  متشبث  غا 

اعغان   مرکزاصلی وییت کاپسسـا 
تأسس    ابتدائی 1400سال  سرمایه 

اعغـانی   پنجصدهزار  (500000)
شکل حقوقی انفـرادی   عاالسـت 
عمده: تولسد یخ رئس  لطف الرحمن 

مسـر   دارای آعرنند  غـا شـخص 
امضا  دراداره   صالحست  خـودش 

عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 
 ثبت گردید.

 خصوصسات نهاد: خالـد صـمدی
متشبث  صمدی  محمد  مسرنا  عرنند 
و  نهاد: سـاختمانی  اسم  انفرادی: 
تاباسـت  عثمان  عسصل  سرکسانی 
 اعغان مرکز اصـلی کابل سـرمایه

پنجصــدهزار  500000 ابتــدایی
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تأسس  سال  شـکل   1400اعغانی 
عمـد عاالسـت  انفرادی   ه حقوقی 

صالحست  سرکسانی   و  ساختمانی 
ریاســت  دار امضـا  خــودش در

ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 
 عکری ثبت گردید.

عرنند رحسمی  محمدابراهسم   محترم 
)خدمات  رحسم خان متشبث انفرادی
هالل( شاکر  تاباسـت   :لوژستسکی 

سـرمایه  کابل  اصلی  مرکز  اعغان, 
( هزار (  500000ابتدایی  پنجصد 

تأس سال  عاالست   1400س   اعغانی 
ــتسکی (  ــدمات لوژس اصــلی )خ

 خـودش در  صالحست دار امضـا 
مرکـزی   عمـومی  ریاست ثبـت 

 ومالکست های عکری ثبت گردید.
یاران:   رعاه  تجارتی  سرمایه شرکت 

( مسلسون 1000000ابتدایی  یک   )
شـکل   1400اعغانی سال تأسس   
واردات اقـالم و  حقوقی صادرات  

مجان رئس  نورونعلی ولد محمـد 
موسی ومااون محمد موس ی حسدری 

و  رئـس   امضا    حسدرعلی  عرنند 
مااون شرکت در ریاست عمـومی 
عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 

 ثبت گردید.
مساود انفرادی:  نهاد   خصوصسات 
متشـبث  ظاهر  محمد  ولد  احمدی 
انفرادی: اسـم نهاد)سـاختمانی و 
سرکسانی مسس  مساود احمدی ( 
ــلی  ــان مرکز اص ــت اعغ تاباس

 500000  ابتـداییبل سرمایه  کا
 اعغانی سـال تأسـس پنجصدهزار  

انفـرادی  1400 حقـوقی  شکل 
عاالست سـاختمانی و سرکسـانی 
در امضا   خـودش  دار   صالحست 
مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

 نماینده گی شرکت پاتـک کمسـا
صنای  وی تجارت لمستد شـرکتی: 

کابل وییت  گی  سال   مرکزنماینده 
ابتـدایی   1400تأسس    سـرمایه 

اعغـانی   1000000 مسلسون  یک 
عاالست  لمستد  شرکت  حقوقی  شکل 
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تجارتی استخراج و    عمده خدمات 
 رئــس   پروســ  ســایر ماــادن

 بدون سهم شرکت

 Zaki Tolga Baykal         
امضـا   صالحست  دارای  اشخاص 
رئس  و مااون شرکت بـوده و در 
مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 

 .ومالکست عکری ثبت گردید
شرکت: شرکای  تصویب  اساس   به 

بـه اسـاس   :لمستـدشرکت آنرم  
ــر  ــوب نمب ــورخ 1445مکت  م

ــه  11/9/1400 ــت مالس ریاس
دارنده جوان نمبر   دهندگان کوچک

ــر سو تشخ8924 ــسه نمبـ  صـ
ریاسـت 1039234016 تحت 

محترم نجسب اهلل و مااونست محترم 
عاروق شاه خواهان لغو )ترک پسشه( 

تجارتی خوی  گردیده اند که   جوان
ثبت و جوان دهی   عمومی   در ریاست 

 .لغو ثبت گردید
اساس تصـویب و درخواسـتی  به 
ــارتی  ــرکت تج ــرکای ش  ش

لمستد دارنده جـوان   :شسخ صدیقی 
غـالم   993نمبر   ریاسـت  تحت 

دستگسر و به مااونست محترم حاجی 
مراد خواهان ترک پسشه )لغو( جوان 
درریاسـت  کـه  اند  شده  خوی  

ثبت مرکزی ومالکست های ع مومی 
  عکری ثبت گردید.

 به اساس تصویب شرکای شـرکت
یار نوید مظلوم  لوژستسکی   :خدمات 
ــر ــوان نمبـ ــده جـ  دارنـ

 D-48116  تغسسر درس آخواهان 
شرکت خوی  را ان ساحه خانه نمبر 

ــاراهی  38 ــه دوم چهـ  کوچـ
درس جدید آحاجی یاقوب شهرنو به  

 8ساحه مکروریان کهنـه بـالک  
نمـوده  تغسسـر  ناحسه  نهم  اپارتمان 

ریاست عمومی ثبـت  که در  .است
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

  گردید.
 به اساس تصویب شرکای شرکت و

مـورخ   125  نمبـر  قرار مکتوب
ــه  12/11/1400 ــت مالس ریاس
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شـرکت  بـزرگ:  گـان  دهنده 
نقشـبندی  حبسب  مادن  استخراج 

ــوان ــده ج و  59534 نمبردارن
نمبر    9007692768تشخسصسه 

خواهان تغسرات ذیل گردیده انـد: 
مصطفی ولد دروی  مااون شرکت 

مااونست   مجمـو    اسـتافا ان  و 
عسصد سهم خـوی  را بـایی 50

نقشـبند  غالم  ولد  مسروی   محترم 
برحـال شـرکت بفـروش  رئس  

با   نامبرده  که  عسصد   100رسانسده 
شـرکت  در  رئـس   بحسث  سهم 
باقسماند  شکل حقوقی شـرکت ان 

به انفرادی تغسـر نمـوده   شراکت 
است.و همچنان عاالست اسـتخراج 
مادن به تجارتی تغسر اسم نهـاد ان 
ــدن ــتخراج ما ــرکت اس   ش

 نقشــبندی بــه تجــارتی  حبســب
حبسب نقشبندی هراتی تغسر نمـوده 
است که این تغسرا ت در ریاسـت 
ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 

 عکری ثبت گردید.

 به اساس تصـویب و در خواسـتی
عـادل   شرکای ساختمانی  شرکت 

عصـمتی: دارنـده جـوان نمبـر 
خواهان ان دیاد سـکتور   72690

ه عاالست خدمات لوژستسکی بر عالو
سکتور عاالست ساختمانی گردیـده 

واسم عادل   اند.  ساختمانی  شرکت 
عصمتی به اسم شرکت ساختمانی و 
لوژستسکی عادل عصمتی نسز صورت 
عمومی  درریاست  که  است.  گرعته 

عکری   ثبت های  ومالکست  مرکزی 
  ثبت گردید.

 خدمات لوژستسکسی څپـان ابـرار:
ابتـدائی  سرمایه  کابل   مرکزاصلی 

مسلسون    1000000 اعغـانی  یک 
تأسس    حقوقی 1400سال   شکل 

لمستد  عاالسـت عمـده خـدمات 
رئـس  قـس  عرننـد   لوژستسکی 

ضـسا   محمدجمسل  احمد  مااونست 
امضا    عرنند نقسب اهلل صالحست دار

ریاسـت   رئس  ومااون شرکت در
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ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 
  عکری ثبت گردید.

ــاجرانفرادی  ــسات تـ  خصوصـ
الدین صداقت ولـد بهـادر   اسالم
اصـلی   :خان مرکز  تاباست  اعغان 

 1400شهر کابل سـال تأسـس   
 500000ســرمایه ابتــدایی  

اعغانی  عاالست تجارتی  پنجصدهزار  
ماـادن  سایر  واستخراج  پروس  
امضـا   دارای صـالحست  شخص 

در اداره ثبت مرکزی بـه  خودش  
 ثبت رسسده است.

 شرکت خدمات لوژستسکی سپسن غر
 هندوک : مرکزاصلی کابل  سرمایه 

مسلسـون   1000000ابتدائی   یک 
تأسس    شکل 1400اعغانی سال    

حقوقی لمستد  عاالست عمده خدمات 
لوژستسکی رئس  نجسب اهلل عرننـد 

مااونست اسداهلل عرننـد   بسم اهلل  
حاجی احمد و سهمدار محمـد اهلل 
خان عرنند غالم محمد صـالحست 
ومااون شـرکت  رئس   دارامضا   

مرکـزی  ثبـت  عمومی  درریاست 
  مالکست های عکری ثبت گردید.و

 شرکت خدمات لوژستسکی سن رایز
سرمایه  کابل   مرکزاصلی  مندونی: 

مسلسـون 1000000ابتدائی   یک 
تأسس     اعغانی   شکل 1400سال 

عمـده  عاالسـت  لمستـد   حقوقی 
لوژستسکی  رئس  جالل الدین عرنند 
لال الدین  مااونست مسکنسار عرنند 

دار رئـس  امضا      صابرصالحست 
ومااون شرکت درریاست عمـومی 
عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 

 .ثبت گردید
و ماـادن  سایر  استخراج   شرکت 
 تجارتی مال ولی سـادات: مرکـز
نماینده گی وییت کابل سال تأسس   

 1000000سرمایه ابتدایی  1400
حقـوقی  شکل  اعغانی  مسلسون  یک 

عاالسـت عمـده   ٬شرکت لمستـد  
ـ   ارتیاستخراج سایر ماـادن و تج

اه کشور بت Ahmed Zai محترم
شـاه  ییق  سسد  محترم  و  پاکستان 
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بادشـاه  سـهسل  عرننـد   سادات 
امضـا   صالحست  دارای  اشخاص 
بـوده  ماـاون شـرکت  و   رئس  
و در ریاست عمومی ثبت مرکـزی 

 .گردیدعکری ثبت  های ومالکست
ــاختمانی  ــارتی س ــرکت تج  ش
سرکسانی و لوژسـتسکی صـبغت 

ی ســرمایه ابتــدای :بــاوری
اعغانی. (  1000000) مسلسون  یک 

 مرکز اصلی کابل. سـال تأسـس 
عاالست   لمستدشکل حقوقی    1400

اصلی )تجارتی ساختمانی سرکسانی  
ثنا اهلل  شرکت  رئس   لوژستسکی(  و 
عرنند نظر محمد دارای سهم عسصد 

 بـه مااونسـت محتـرم عسصد    50
دارای  نظر محمد  عرنند  اهلل  صبغت 

دار امضا  عسصد صالحست    50سهم  
ریاست  در  شرکت  مااون  و  رئس  
ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 

 عکری ثبت گردید.
 ایرانـی  محترم علی غالمی عرننـد

متشبث انفرادی ) تجارتی غالم علی 

غوربندی خسشـکی وال( تاباسـت 
سـرمایه  کابل  اصلی  مرکز  اعغان, 

( هزار (  500000ابتدایی  پنجصد 
تأسس    سال  عاالست   1400اعغانی 

( اص اقـالم مجـان  )تجـارتی  لی 
 صالحست دار امضـا  خـودش در

مرکـزی   عمـومی  ریاست ثبـت 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

تجارتی عـرو  صـدیقی:  شرکت 
ابتـدائی  سرمایه  کابل   مرکزاصلی 

مسلسون    1000000 اعغـانی  یک 
تأسس    حقوقی 1400سال   شکل 

اسـتخراج  عمـده  عاالست  لمستد  
 وپروس  سـایر ماـادن  رئـس  
ضـسا الرحمن  عرننـد  اهلل   شفسق 
مااونست حمسداهلل عرنند شسر محمد 

دار ومااون   صالحست  رئس   امضا  
ریاست عمـومی ثبـت   شرکت در

ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 
 گردید.

مسـدان( سـجاد   :شرکت)تجارتی 
یک (    1000000سرمایه ابتدایی )  
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 1400اعغانی سال تأسـس مسلسون  
محتـرم  رئـس   تجـارتی   عاالست 
دل  شـسر  ولد  سجاد  کریم  محمد 

عسصد سهم به مااونست محتـرم 50
محمد سلسم ولد شسر دل خان دارای 

عسصد سهم صالحست دار امضا   50
در   شرکت  مااون  و  یاست ررئس  

ثبت مرکزی ومالکست های   عمومی 
  عکری به ثبت رسسد.

  شـــرکت)خدمات لوژســـتسکی
ــ ( ــان ب ــدایی  :اعغ ســرمایه ابت

مسلسون  (  1000000) اعغانی یک 
عاالست خدمات   1400سال تأسس 

لوژستسکی رئس  محترم اسداهلل عمر 
عسصد سهم 50ولد غالم حبسب عمر 

ضـساالرحمن  محتـرم  مااونست  به 
دارای  ابراهسم  محمد  ولد  ابراهسمی 

 عسصــد ســهم صــالحست دار 50
امضا   رئس  و مااون شـرکت در 

ثبـت  ر عمـومی   مرکـزییاست 
  ومالکســت هــای عکــری ثبــت

 .گردید

عرنند دروی   جاوید  محمد   محترم 
غالم جسالنـی متشـبث انفـرادی 
لوژسـتسکی  خدمات  و  )ساختمانی 

دایمند( اعغان  :چک  مرکز    تاباست 
اصــلی کابــل ســرمایه ابتــدایی 

اعغانی (    500000) هزار  پنجصد 
تأسس    اصلی   1400سال  عاالست 

 )ساختمانی و لوژستسکی ( صالحست
 دار امضـا   خــودش درریاســت

ثبت مرکزی ومالکست های   عمومی
 عکری ثبت گردید.

 محترم محمد نمان عرنند محمدامان
انفرادی )ساختمانی نمـان  متشبث 

تاباست اعغان مرکز اصـلی   :بلوچ(
ابتـدایی   سرمایه   500000کابل 

تأسـس   سال  اعغانی  هزار  پنجصد 
مجـان   1400 اقـالم  ساختمانی 

امضا    دار  در  صالحست   خـودش 
مرکـزی   عمـومی  ریاست ثبـت 

 ومالکست های عکری ثبت گردید.
ــاجرانفرادی  ــسات تـ  خصوصـ

ا نوابیرحسم  رعسـ   هلل   :ولد محمد 
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اصلی شـهر    اعغان  تاباست  مرکز 
سرمایه   1400سال تأسس     کابل  
اعغانی پنجصدهزار 500000ابتدایی 

عاالست صنای  دستی  شخص دارای 
اداره  خودش  در  امضا   صالحست 

ومالکست های ثبت مرکزی  عمومی  
 به ثبت رسسده است.عکری 

 و   :به اساس تصویب شرکای شرکت
شـماره   مـورخ   2443مکتوب 

ــه  3/12/1400 ــت مالس ریاس
ایـم آر جـی  متوسـط    دهندگان 

گروپ دارنـده جـوان   :انترنشنل 
ــر ــان  (I-11548)نمب خواه

که محترم  اند: تغسسرات ذیل گردیده
اهلل(  عصـمت  ولد  شاسب  )محمد 

 استافا رئس  بدون سهم ان ریاست  
و محترم )حمـد اهلل ولـد غـالم 
نمبـر  تـذکره  دارنـده  دستگسر( 

( بحسث رئس  جدید 30979722)
تا سهم  محترم سبدون  و  مسگردد  سن 

بـدون  مااون  احمدی(  )عبدالقسوم 
و محترم ) وحسـد اهلل   استافا سهم  

دارنده تذکره نمبر ولد عسد محمد ( 
( بحسث مااون جدیـد 898763)

تاس ن مسگردد. کـه در سبدون سهم 
و  ثبـت مرکـزی  عمومی  ریاست 

 .عکری ثبت شدهای مالکست 
محتـرم درخواسـت  اسـاس    به 
محمد شاسب ولـد غـالم سـخی 

ــاجرانفرادی ــوان  :ت ــده ج دارن
و مکتوب شماره مورخ   2974نمبر
ــه  1400/  12/9 ــت مالس ریاس

دهنده گان متوسط خواهان تـرک 
 . که این تغسراتپسشه گردیده است

 ریاست عمومی ثبـت مرکـزی  در
عکری های  ثبـت   ومالکست  لغـو 

 .گردید
 به اساس عریضه و تصویب شرکای
امـور  مشـورتی  خدمات  شرکت 

آریا اعتماد  ده جـوان دارن  :مالساتی 
ریاست   42896نمبر   این  عنوانی 

خواهان تغسرات ذیل گردیده اند. که 
محترم عبداهلل عرنند جافـر علـی 

  و استافامااون تشبث ان مااونست  
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سهم خوی  را به محترم عسصد    33
برحـال  نوری رئـس   عهسم  احمد 
با  نامبرده  که  نموده  واگذار  تشبث 

و عسصد    100 مسماند.  رئس   سهم 
حق شکل  بـه تغسر  شراکت  ان  وقی 

انفرادی نسز صورت گرعته اسـت. 
این تغسرات در ریاست عمومی ثبت 
مرکزی و مالکست های عکری ثبت 

 .گردید
اساس تصـویب و درخواسـتی  به 
اعغان کابل  شرکای شرکت تجارتی 

دارنده جـوان نمبـر   :عسرون لمستد
تحت ریاست حسسن و به   70219

مااونست حبسب اهلل خواهان تـرک 
( جوان تجارتی خوی  شده پسشه)لغو

در که  ثبـت   اند.  عمومی  ریاست 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

  گردید.
 اصلی  خدمات رسانه ای یقسن: مرکز

ابتدائی   سرمایه   1000000کابل  
مسلسون   تأسـس  یک  سال  اعغانی  

 شکل حقوقی لمستد  عاالست 1400

 رئـس    عمده خدمات رسانه یـی 
عرننـد   حبسب  اهلل  احمـداهلل بسم 

مااونست عبسداهلل عرنند محمد شریف 
دار ومااون   صالحست  رئس   امضا  
ریاست عمـومی ثبـت   شرکت در

ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 
  گردید.

یاسر الهام  تجارتی   سرمایه  :شرکت 
( مسلسون 1000000ابتدایی  یک   )

شـکل   1400اعغانی سال تأسس   
واردات اقـالم و  حقوقی صادرات  
عری رئس   ولـد مجان  اقبـال   دون 

ساودالفسصل  ومااون  محسن  محمد 
سـهمداران  و  محمدرسول  عرنند 
عـاروق  غـالم  ولد  شاهد  هریک 
امضا    یوسف  سسد  ولد  وسسداکرام 
ریاست  در  شرکت  مااون  و  رئس  
ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 

 عکری ثبت گردید.
سلسمان لوژستسکی  خدمات   شرکت 

سـرمایه ابتـدایی   :ساحل صـاعی
اعغانی. (  1000000) مسلسون  یک 
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 مرکز اصلی کابل. سـال تأسـس 
لم  1400 عاالست سشکل حقوقی  تد 

رئس  شـرکت  )لوژستسکی(  اصلی 
ثنا گل دارای سـهم  نبسراهلل عرنند 

به مااونست محترم عبداهلل 50 عسصد 
ان حاجی  دارای سهم ځعرنند  گل  ر 

عسصد صـالحست دار امضـا     50
ریاست  در  شرکت  مااون  و  رئس  

ثبت مرکزی ومالکست های عمومی  
 عکری ثبت گردید.

عرننـد محترم حسسن علی حسدری  
حسدر متشبث انفرادی )تـاجر   غالم

انفرادی( تاباست اعغان, مرکز اصلی 
( ابتدایی  سرمایه  ( 500000کابل 

تأسـس   سال  اعغانی  هزار  پنجصد 
عاالست اصلی )تجارتی اقالم   1400

مجان ( صالحست دار امضا   خودش 
ثبـت مرکـزی  مومیع  ریاست  در

 ومالکست های عکری ثبت گردید.
 خصوصــسات نهــاد حکمــت اهلل
رحمانزی عرنند شـم  الـرحمن 
متشبث انفرادی: اسم نهاد:)خدمات 

تاباسـت  تـرک(  اکسپرت  آنالین 
کابل سـرمایه  اعغان  اصلی   مرکز 

پنجصــدهزار  500000 ابتــدایی
تأسس  سال  شـکل   1400اعغانی 

عمـده  عاالسـت  انفرادی   حقوقی 
صالحست دار امضا   خود   ارتی تج

ریاست عمومی ثبت مرکزی   ش در
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

 محترم ناظر حسسن حسدری عرننـد
انفرادی )مکتب  محرم علی متشبث 

عرعان( خورشسد  تاباست   :خصوصی 
سـرمایه  کابل  اصلی  مرکز  اعغان, 

پنجصد هزار (  500000)    ابتدایی
عاالست   1400اعغانی( سال تأسس   

اصلی )مکتب( صالحست دار امضا   
ثبـت   عمـومی  ریاست  خودش در

ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 
 گردید.

  خصوصسات نهـاد: بـارن عرننـد
اسم  انفرادی:  متشبث  محمد  مسرنا 
نهاد:مکتب خصوصی اسامه بن نید 
اعغان  مرکز اصلی کابـل   تاباست 
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 500000 ابتـــدایی ســـرمایه
ـ پنجصدهزار   س  اعغانی سـال تأس

شکل حقـوقی انفـرادی    1400
صالحست دار  عاالست عمده تجارتی 

عمـومی  درریاست  خودش  امضا  
عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 

 ثبت گردید.
  خصوصسات نهـاد: رضـا عرننـد
انفـرادی:  متشـبث  بخ   حسسن 

اعغان   مرکز اصلی کابـل   تاباست 
 500000 ابتـــدایی ســـرمایه
 اعغانی سـال تأسـس پنجصدهزار  

ل حقـوقی انفـرادی  شک  1384
صالحست دار  عاالست عمده تجارتی 

امضا   خودش درریاست عمـومی 
عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 

 ثبت گردید.
 به اساس تصویب شرکای شـرکت
عبدالوهاب برادران لمستد: به اساس 

نمبر   مورخ   17524968مکتوب 
ــه  13/11/1400 ــت مالس ریاس

دهندگان کوچک دارنده جوان نمبر 

و تشخسصـــسه نمبـــر 14635
ریاسـت   7006151018 تحت 

محترم عبدالوهاب و مااونست محترم 
عبدالتواب خواهان لغو )ترک پسشه( 
جوان تجارتی خوی  گردیده اند که 

ثبت و جوان دهی   عمومی   در ریاست 
 .لغو ثبت گردید

 به اساس تصویب شرکای شرکت: و 
مـورخ  3021نمبـر  قرار مکتوب

ستم ریاسـت سس   10/12/1400
مالسه دهند گان کوچک عزت هسواد 
تجارتی شرکت دارنده جوان نمبـر 

و تشخسصــسه نمبــر  56995
تغسرات   9007147623 خواهان 
محترم عمران ولد   :ذیل گردیده اند

ریاست حفسظ   ان  شرکت  رئس   اهلل 
مجمو     استافا  عسصد سهم   17و 

خوی  را بایی محتـرم رعسـ  اهلل 
مااون برحال تشبث و اگذار نموده 

عسصد سهم بحسث  50که نامبرده با  
تاس جدید  باقسمانده  سرئس   و   17ن 

عسصد سهم اسداهلل ولد جماه گـل 
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بحسـث  نامبرده  که  نموده  واگذار 
و همچنان سن گردید سمااون جدید تا

 33  اسـتافا کامران سهمداراسبق  
عسصد سهم خوی  را اسداهلل ولـد 
جماه گل مااون تشـبث واگـذار 

عسصـد   50نموده که سهم مااون  
گردید تغسرات در ریاست عمـومی 
عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 

 ثبت گردید.
 به اساس عریضه و تصویب شرکای
شرکت تجارتی امسن سدی : دارنده 

نمبر   ایـن   70563جوان  عنوانی 
آدرس شرکت  تغسر  ریاست خواهان 

سرک دوم به خوی  ان گلبهار سنتر 
ناحسه چهارم شاروالی تغسـر  تایمنی 
نموده است. این تغسرات در ریاست 
عمومی ثبت مرکزی و مالکست های 

 .عکری ثبت گردید
الـرحمن شـم    شرکت)تجارتی 

ــی ( ــدایی  :عسض ــرمایه ابت س
مسلسون  (  1000000) اعغانی یک 

تجارتی   1400تأسس سال   عاالست 

ولـد  عسضـی  ذکریا  محترم  رئس  
محمد   بـه   50سردار  سهم  عسصد 

مااونست محترم رونی محمد عسضی 
دارای   محمد  سردار  عسصد 50ولد 

سهم صالحست دار امضا   رئس  و 
یاست عمـومی رمااون شرکت در  

ومالکست های عکری   ثبت مرکزی  
 .گردیدثبت 

ــدمات ــاختمانی وخ ــرکت س  ش
ی لوژستسکی عدنان عبداهلل: مرکزاصل

ابتدائی   سرمایه   1000000کابل  
مسلسون   تأسـس یک  سال   اعغانی  

 شکل حقوقی لمستد  عاالست 1400
ــدمات  ــاختمانی وخ ــده س عم
لوژستسکی  رئس  عبدالرحمان عرنند 

مااونست محب اهلل عرنند  شسنواری  
علم گل سهم دار مجسب الـرحمن 
عرنند علم گل سهم دار ذبـس  اهلل 

امضا     صالحست دارعرنند علم گل  
ریاسـت   رئس  ومااون شرکت در

ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 
 .عکری ثبت گردید
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ابراهسم لوژستسکی  خدمات   شرکت 
اجمـــل: ســـرمایه ابتـــدایی 

اعغانی 1000000) مسلسون  یک   )
تأسس    حقوقی   1400سال  شکل 

واردات اقـالم مجـان   وصادرات  
رئس  محمد ابراهسم ولـد محمـد 

ـ  اجم ومااون  احمـدنی هاشم  ل 
مااون  و  رئس   امضا    عرنندخدای 
شرکت در ریاست عمـومی ثبـت 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
عرننـد  مسرداود  نهاد   خصوصسات 
مسر ابراهسم متشبث انفرادی: اسـم 
نهاد: تجارتی مسـر داود تـاج نی 
کابـل   اصلی  اعغان مرکز  تاباست 

 500000 ابتـــدایی ســـرمایه
 تأسـس   اعغانی سـالپنجصدهزار  

شکل حقـوقی انفـرادی    1400
دار  تجارتی صالحست  عمده  عاالست 

ریاست عمـومی  امضا   خودش در
عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 

 ثبت گردید.

 شرکت تولسدی مصنوعات پالستسکی
نی پوپـل  عمر  سـرمایه   :یوسف 

( مسلسون(  1000000ابتدایی   یک 
اعغانی. مرکز اصلی کابـل. سـال 

لمشکل حقوق  1400  تأسس  تد سی 
مصنوعات  )تولسدات  اصلی  عاالست 
عبسـداهلل  شرکت  رئس   پالستسکی( 

عرنند دارای سـهم   اعغان  ملنـگ 
محتـرم 60 مااونسـت  بـه   عسصد 

اسـداهلل   شفسق اهلل حسدری عرننـد
عسصد صالحست دار   40دارای سهم  

امضا  رئس  و مااون شـرکت در 
مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

 عمری   وصسات نهاد محمدحسسن خص
عرنند محمد عالم متشبث انفرادی: 
حسـسن  محمد  تجارتی  نهاد:  اسم 
اصـلی  اعغان مرکز  تاباست  عمری 

 500000  ابتـدایی  کابل سرمایه
 اعغانی سـال تأسـس پنجصدهزار  

شکل حقـوقی انفـرادی    1400
دار  تجارتی صالحست  عمده  عاالست 
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ریاست عمـومی  امضا   خودش در
عکری ثبت   های  ومالکست  مرکزی 

 ثبت گردید.
 خصوصسات نهاد شریف اهلل عرننـد
متشـب  محمـد  گل  عبدالرحمن 
تجـارتی  نهـاد:  اسـم  انفرادی: 
اعغـان  تاباست  رحمانی   آخندناده 
ــرمایه  ــلی کابل س ــز اص مرک

سال پنجصدهزار  500000 اعغانی 
ــوقی  1400تأســس  شــکل حق

تجـارتی  عمده  عاالست   انفرادی  
امضا  دار  در   صالحست   خـودش 

مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

عرننـد درویـ   اهلل  امسن    محترم 
.تاباست  انفرادی:  متشبث  اهلل  امان 
سـرمایه  کابل  اصلی  مرکز  اعغان, 

( هزار (  500000ابتدایی  پنجصد 
تأسس    سال  عاالست   1400اعغانی 

 ) اقـالم مجـان  )تجـارتی  اصلی 
امضا   خـودش دار   در  صالحست 

مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

خراسـان ماادن  استخراج   شرکت 
ابتدائی   سرمایه   1000000مدنی: 

مسلسون   تأسـس  یک  سال  اعغانی  
لمستـد  1400 حقـوقی  شکل    

وصـادرات  واردات  عمده  عاالست 
 رئس  عبدالحکسم عرنند  اقالم مجان 

مااونست محمود   حاجی قسام الدین  
 عرنندحاجی قسام الدین صالحست دار 
 امضا   رئس  ومااون شـرکت در
مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 
 ومالکســت هــای عکــری ثبــت 

 گردید.
 به اساس تصویب شرکای شرکت: و 

شماره مکتوب  مورخ 447)  قرار   )
ــه   7/12/1399 ــت مالس ریاس

ساختمانی  شرکت  بزرگ  دهندگان 
 دارنده جوان نمبر   :لمستد وینکو امتسان

D-10192   و تشخسصسه نمبـر
تغسرات   1008966010 خواهان 
محترم صفی اهلل   .ذیل گردیده است
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و   اسـتافا ولد نظرمحمد سهمدار  
را   10مجمو    خوی   سهم  عسصد 

بایی محترم رحسم اهلل ولد شهسوار 
برحـال شـرکت بفـروش  رئس  

با   نامبرده  که  عسصـد   61رسانسده 
مسماند کـه   سهم بحسث رئس  باقی

این تغسرات در ریاست عمومی ثبت 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
محتـرم شرکت  تصویب  اساس   به 
دارنـده  لمستـد:  روحـانی  کابل 

تغسرات   6624جواننمبر   خواهان 
کابل خان  محترم  اند:  گردیده  ذیل 
عوت  شرکت  رئس   محمد  بان  ولد 
اساس حصر وراثت  به  که  و  نموده 

نمبر   شرعی   31/12/1400خط 
قس    19/3/1400مورخ   محترم 

تدبسر ولد کابل تدبسر منحسث رئس  
کننده  وارسی  و  سهم  بسدون  جدید 

ـ سهم ورثه متوعی تا  عسصد  50 سن س
گردیده است و محترم نلمی مااون 
شرکت عوت نموده ات که به اساس 

نمبـر  شـرعی  خط  وراثت  حصر 
 30/8/1400مورخ  4856/777

تشــبث ورثــه گردیــده و دارای 
متـوعی   دعسص50 ورثه  بوده  سهم 

بایی مصـطفی  شانرا  مورثی  سهم 
بختسار ولد نلمی که جز ورثه نسـز 
با  نامبرده  مسباشد واگذار نموده که 

سهم بحسث مااون جدید   عسصد  50
عـوق ستا تغسـرات  .که  گردید  سن 

مرکـزی  ثبـت  عمومی  درریاست 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

 به اساس تصویب شرکای شـرکت
سه سگ ها دریا ریـور: خدمات ترب

جـوان   نمبـر  و   63888دارنده 
نمبر    9009189177تشخسصسه 

خوی   شرکت  آدرس  تغسر  خواهان 
بوستان  خسرخانه سرک  ان سرکوتل 
ناحسه هفدهم به شهر نو کلوله پشته 

تغسـر  62خانه   4کوچه گدا ناحسه  
نموده است. که تغسرات این شرکت 
در ریاست عمومی ثبت مرکـزی و 

 .عکری ثبت گردیدمالکست های 
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عرننـد احمدنی  نهاد    خصوصسات 
اسـم  انفرادی:  متشبث  احمد  گل 

احمدنی   نهاد: لوژستسکی  )خدمات 
مرکز اصلی  ناصری(  تاباست اعغان 

 500000  ابتـدایی  کابل سرمایه
 اعغانی سـال تأسـس   پنجصدهزار

شکل حقـوقی انفـرادی    1400
صالحست دار  عاالست عمده تجارتی 

درریاست عمـومی امضا   خودش  
عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 

 گردید.ثبت 
 شرکت تجـارتی جـام کریمـی:
ابتـدائی  سرمایه  کابل   مرکزاصلی 

مسلسون    1000000 اعغـانی  یک 
تأسس   شکل حقـوقی 1400سال 

لمستد  عاالست عمده تجارتی  رئس  
آقا  گل  عرنند  مااونسـت   مصطفی 

نورالـدین  سسد  عرنند  مشتاق  سسد 
ضا  رئس  وماـاون صالحست دارام

ریاست عمـومی ثبـت   شرکت در
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.

 شرکت تورید مواد نفتی گردیـوال
مرکزنماینده گی وییت کابل  :جسو

تأسس    ابتدایی 1400سال  سرمایه 
اعغـانی   1000000 مسلسون  یک 

لمستد شرکت  حقوقی  عاالست   شکل 
نفتـی مواد  تورید   محتـرم   ٬عمده 

ان عرنند حاجی عابد محمد عادل خ
رئس  و محترم الطاف عرنند حاجی 
ــخاص دارای  ــاون اش ــد ما عاب
صالحست امضا  رئـس  و ماـاون 
عمومی  ریاست  در  و  بوده  شرکت 
ثبت  عکری  ومالکست  مرکزی  ثبت 

 .گردید
الـدین گالب  عرنند  عرهاد   محترم 
ــی و  ــرادی )ترانزیت متشــبث انف
الـدین  کمـال  خواجه  بارچاینی 

ا تاباست  اصلی حمسدی(  مرکز  عغان 
ابتـدایی   سرمایه   500000کابل 

تأسـس   سال  اعغانی  هزار  پنجصد 
ــان  1400 ــالم مج ــی اق ترانزیت

 خـودش در  صالحست دار امضـا 
مرکـزی   عمـومی  ریاست ثبـت 
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 ومالکســت هــای عکــری ثبــت 
 گردید.

شرکت: شرکای  تصویب  اساس   به 
پنجشسری به اساس   :شرکت بکتاش 

ــر  ــوب نمب ــورخ  1494مکت م
ــه  9/11/1400 ــت مالس ریاس

دهندگان کوچک دارنده جوان نمبر 
صـــسه نمبـــر سو تشخ18495

ریاسـت   9000342528 تحت 
محترم خوش محمـد و مااونسـت 
محترم تاج محمد خواهان لغو )ترک 
تجارتی خوی  گردیده  پسشه( جوان 

ثبـت و   عمومی  اند که در ریاست
ــت  ــو ثب ــی لغ ــوان ده  ج

 .دیدگر
احمد نثار  تاجرانفرادی   خصوصسات 

 اعغـان تاباسـت  :عرنند نور حسن
کابـل  سـال  :شهر  اصلی  مرکز 

ابتـدایی   1399تأسس    سـرمایه 
ــدهزار 500000  اعغانی پنجصـ

عاالست ترانزیتی وبارچاینی  شخص 
در   دارای صالحست امضا  خودش  

عمومی ثبت مرکزی ومالکست اداره  
 به ثبت رسسده است. های عکری 

شرکا  تصویب  اساس  ـ   یبه   :ادنه
جواننمبر   خواهان   76873دارنده 

محتـرم  اند:  گردیده  ذیل  تغسرات 
عبدالحسسن ولد خدا داد رئس  نهاد 

ــد 100ان  ــوی   عسص ــهم خ س
به غالعسصد  40 را  م حسـسن سهم 

عروش به  ولد خدا داد مااون جدید  
مسرساند و شکل حقوقی ان انفرادی 
سـرمایه  و  نموده  تغسر  شراکت  به 

ان پنجصـد (  500000)  شرکت 
اعغـانی  مسلون  یک  به  اعغانی  هزار 

و اسم نهـاد   .اعزای  نموده است
محمد مسالد حسات اهلل نوری تغسـر 
تغسرات عـوق در  نموده است .که 
مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

تاجرانفرادی ناهد جان  خصوصسات 
چمن  احمدنی حاجی  تاباست   :ولد 

اصل ی شهر کابل  سال اعغان مرکز 
ابتـدایی  1400تأسس   سـرمایه 
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ــدهزار 500000 اعغانی پنجصـ
دارای  وتربسه  شخص  تالسم  عاالست 
اداره خودش  در  امضا    صالحست 

به ثبت رسسده   عمومی ثبت مرکزی 
 .است

 شرکت خدمات ای سی تی سـپسد
ســـرمایه ابتـــدایی  :ییـــت

اعغانی (  1000000) مسلسون   یک 
  مرکز اصلی کابل. سـال تأسـس

لم  1400 عاالست سشکل حقوقی  تد 
اصلی )خدمات ای سی تی( رئـس  
شرکت غالم حضرت جویا عرننـد 

سهم   دارای  اعظم   عسصد 95محمد 
به مااونست محترم قـس  اکبـری 
عرنند محمد اعضـل دارای سـهم 

عسصد صالحست دار امضا   رئس  5
و مااون شرکت در ریاست عمومی 
عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 

 د.ثبت گردی
ابو  شرکت ساختمانی و سرکسانی 
نبسر اعغان: مرکزاصلی کابل  سرمایه 

مسلسـون   1500000ابتدائی   یک 

 تأسـس   سال  اعغانی وپنجصدهزار  
لمستـد     1400 حقـوقی  شکل 

ــاختمانی و  ــده س ــت عم عاالس
بسم اهلل عرنند نظر سرکسانی رئس   

عرننـد   محمد  اهلل  ذبس   مااونست 
امضـا    صـالحست دارنقوم جان  

ریاسـت   رئس  ومااون شرکت در
ثبت مرکزی ومالکست های  عمومی 

  عکری ثبت گردید.
 تجــارتی عبــداهلل  شــرکت

سـرمایه ابتـدایی   :محمـد  وصال
مسلسون  (  1000000) اعغانی یک 

تأسس  تجارتی   1400سال  عاالست 
رئس  محترم عبداهلل محمدی ولـد 

منسر   بـه   50محمد  سـهم  عسصد 
مااونست محترم محمد ولد خسال مسر 

عسصد سهم صالحست دار 50دارای  
امضا  رئس  و مااون شـرکت در 

مرکـزیر ثبـت  عمـومی   یاست 
 .گردید ومالکست های عکری ثبت

 شرکت تجـارتی سـراج هرمـز:
سال مرکزنمای کابل  وییت  گی  نده 
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ابتـدایی 1400تأسس    سـرمایه 
اعغـانی   1000000 مسلسون  یک 

عاالست  لمستد  شرکت  حقوقی  شکل 
عمده تجارتی محترم احمد عسصـل 
عرنند غالم غوث رئس  و محتـرم 
عرنند عزیز بخ  عزیز  محمد عمر 
امضـا   صالحست  دارای  اشخاص 
رئس  و مااون شرکت بـوده و در 

مر ثبـت  عمـومی  کـزی ریاست 
 عکــری ثبــت هــای ومالکســت 

 .گردید
  محتــرم محمــد هــارون عرننــد

اسم انفـرادی امحمد  متشبث  عسل 
نون( هنـری  تکنالِوژی   :)خدمات 

کابـل  اصلی  مرکز  اعغان,  تاباست 
ــدایی )  ــرمایه ابت ( 500000س

پنجصد هزار اعغانی( سال تأسـس  
عاالست اصـلی )خـدمات   1400

امضـا    دار  صالحست   ) تکنالوژی 
ثبـت   عمـومی  ریاست  درخودش  

ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 
 گردید.

 :خصوصسات نهاد رستم علی امسری
عرنند کمرالدین متشبث انفـرادی: 

اعغان   مرکز اصلی کابـل   تاباست 
 500000 ابتـــدایی ســـرمایه
 اعغانی سـال تأسـس پنجصدهزار  

شکل حقـوقی انفـرادی    1400
صالحست دار  عاالست عمده تجارتی 

عمـومی ریاست  امضا   خودش در
عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 

 ثبت گردید.
یوسف لوژستسکی   شرکت)خدمات 

ــدی ( ــدایی  :اح ــرمایه ابت س
مسلسون  (  1000000) اعغانی یک 

عاالست ترانزیتی   1400سال تأسس 
ولـد  علم  اهلل  حنسف  محترم  رئس  

اهلل علم   عسصد سهم بـه   50نقسب 
مااونست محترم عبدالواحد احـدی 

ــد عبدای ــدی دول ــد اح ارای ح
عسصد سهم صالحست دار امضا   50

یاسـت ررئس  ومااون شرکت در  
ثبت مرکزی ومالکست های   عمومی 

 .گردید ثبت
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 خصوصسات نهاد محب اهلل عرننـد
حاجی محمد انور متشبث انفرادی: 

آرکا   تجارتی  نهاد:  طمسنـان ااسم 
کابـل  اصلی  اعغان مرکز   تاباست 

 500000 ابتـــدایی ســـرمایه
سـاپنجصدهزار تأسـس اعغانی   ل 

شکل حقـوقی انفـرادی    1400
صالحست دار  عاالست عمده تجارتی 

عمـومی ریاست  امضا   خودش در
و مرکزی  عکری ثبت  های  مالکست 

 گردید.ثبت 
شرکت: شرکای  تصویب  اساس   به 

جوان  دارنده: ساختمانی آریانا اطل 
خواهان تغسسـر  D-40136 نمبر

ذیل شده اند: محترم عبدالباقی ولد 
عبدالرحسم رئس  شرکت ان ریاست 

سـهم   %50و    اسـتافا شرکت  
خوی  را به محترم سسد نظر ولـد 
 محمد نظر رئس  جدید نهاد واگذار
ولـد  عبدالحسسب  محترم  مسدارد. 
ــاون شــرکت ان  ــدالخلسل ما عب

 %50و    اسـتافا مااونست شرکت  

م سـسدنظر سهم خوی  را به محتر
نهـاد  رئس  جدید  نظر  ولد محمد 
شکل  تغسسر  واگذارمسدارد.همچنان 
بـه  شـراکت  ان  شرکت  حقوقی 
این  که  است.  نموده  تغسسر  انفرادی 
تغسسر ات در ریاست عمومی ثبـت 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
ــماره ــوب ش ــاس مکت ــه اس  ب

ــورخ 21097  12/12/1400م
و  غـذا  ملی  اداره  عمومی  ریاست 

کـار ادو تلحه  محترم  اعغانستان  یه 
عرنند مصـطفی رئـس  اخـالص 
استانبول خواهان حصـول جـوان 
ادویه و سایر  تورید  عاالست شرکت 
لوانم طبی گردیده است. این امتسان 
در ریاست عمومی ثبت مرکـزی و 

 .مالکست های عکری ثبت گردید
 به اساس تصویب شرکای شرکت :

مورخ   462و قرار مکتوب شماره   
ــه  7/12/1400 ــت مالس ریاس

استخراج  شرکت  بزرگ:  دهندگان 
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اعغان دارنده جوان  نمبرمادن همالسا 
و تشخسصــسه نمبــر  77790

تغسرات   9013981049 خواهان 
انـد: قویـاش ولـد  ذیل گردیده 
ریاست  ان  رئس  شرکت  محمدولی 

مجمو     استافا  عسصد سهم   50و 
بابرشاه تاتار خوی  را بایی محترم  

که  رسانسده  بفروش  شرکت  مااون 
با   عسصد سهم مسشود   100نامبرده 

 به محتـرم روح اهلل نجسـب ولـد 
که   .نجسب اهلل و اگذار نموده است
تا جدید  رئس   بحسث  ـ نامبرده  سن س

تغسر شکل حقوقی  وهمچنان  گردید 
شراکت ان  نسز   شرکت  انفرادی  به 

صورت گرعته است. که این تغسرات 
ست عمومی ثبـت مرکـزی در ریا

 گردید.ومالکست های عکری ثبت 
اساس تصـویب و درخواسـتی  به 
متشبث  قل  همراه  ولد  نسسم  محمد 

نمبـر   :انفرادی جـوان  دارنـده 
خواهان اندیاد اسم تشبث   78721

تجارتی اعغان مسمنـه را در جـوان 

 ریاست  خوی  نموده است .که در
ثبت مرکزی ومالکست های   عمومی

 د.عکری ثبت گردی
 محترم محمد علی عرنند مسرناحسسن

تاباسـت اعغـان,   :متشبث انفرادی
ابتـدایی  کابل سرمایه  اصلی  مرکز 

پنجصد هزار اعغـانی (  500000)
تأسس    اصلی   1400سال  عاالست 

)تجارتی اقالم مجان ( صالحست دار 
 عمـومی ریاست امضا   خودش در

عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 
 ثبت گردید.

ل خدمات  البـدرشرکت   وژستسکی 
ســرمایه ابتــدایی  :عمــری

اعغانی. (  1000000) مسلسون  یک 
 مرکز اصلی کابل. سـال تأسـس 

لم  1400 عاالست سشکل حقوقی  تد 
رئس  شـرکت  )لوژستسکی(  اصلی 
صفت اهلل همت عرنند سـبحان اهلل 

عسصد   سهم  مااونست   50دارای  به 
عسل عرنند داد محمـد امحترم اسم
صالحست دار عسصد   50دارای سهم  
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امضا   رئس  و مااون شـرکت در 
مرکـزی  ثبـت  عمـومی  ریاست 
 ومالکست های عکری ثبت گردید.

ــرادی: ــاد انف ــسات نه  خصوص
ــدقاری   ــس  ول ــدایت اهلل ان ه

اسم معبدالشکور   انفرادی:  تشبث 
)تجارتی وخدمات لوژسـتسکی   نهاد

 هدایت اهلل عبدالصمد( تاباست اعغان  
کابل سرمایه   اصلی   ابتـداییمرکز 

سال پنجصدهزار  500000 اعغانی 
ــوقی  1400تأســس  شــکل حق

ــارتی و  ــت تج ــرادی  عاالس انف
 لوژستسکی صـالحست دار امضـا 

ریاست عمـومی ثبـت   خودش در
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
 شرکت تجارتی هلمند سنگسن وال:

اصلی کابل  سرمایه ابتـدائی   مرکز
مسلسون  ی  1000000 اعغـانی  ک 
تأسس   شکل حقـوقی 1400سال 

لمستد  عاالست عمده تجارتی  رئس  
قوی عبدال عرننـد حـاجی عـت  

مااونست قومندان عرنند امان   محمد  
دارامضـا  رئـس   خان صالحست 

در شرکت  عمومی   ومااون  ریاست 
عکری  های  ومالکست  مرکزی  ثبت 

 ثبت گردید.
ــتسکی ــدمات لوژس ــرکت خ  ش

مرکز  اکرام  اصلی کابـل    خلسل: 
ابتدا یـک   1000000ی  یسرمایه 

سـالمسلسون    تأسـس   اعغـانی  
 شکل حقوقی لمستد  عاالست 1400

لوژستسکی  خدمات  رئـس    عمده 
مااونست   عبدالخالق عرنند خدایداد 

صالحست  خدایداد  عرنند  عبدالغفار 
امضا   رئس  ومااون شـرکت   دار
ریاست عمومی ثبـت مرکـزی   در

  عکری ثبت گردید. ومالکست های
بنت عـسن محمـد خطابه   محترم 
خطابـه  )تجارتی  انفرادی  متشبث 

تاباست اعغان مرکز اصلی   :ساادت(
ابتـدایی   سرمایه   500000کابل 

تأسـس   سال  اعغانی  هزار  پنجصد 
واردات اقـالم و  صادرات    1400
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امضا   خودش  دار  مجان صالحست 
ثبـت مرکـزی  عمومی  ریاست  در

ــ   ت ومالکســت هــای عکــری ثب
 گردید.

 محترم محمد منسر عرنند محمد کبسر 
ــدمات  ــرادی ) خ ــبث انف متش

منسر رحسمسار( تاباسـت   :لوژستسکی 
سـرمایه  کابل  اصلی  مرکز  اعغان, 

( هزار (  500000ابتدایی  پنجصد 
تأسس    سال  عاالست   1400اعغانی 

اصلی )لوژستسکی ( صـالحست دار 
 عمـومی  امضا   خودش درریاست

های   ومالکست  مرکزی  عکری ثبت 
 ثبت گردید.

 شرکت تجـارتی حـاجی خـوانی
عزیزی: مرکزاصلی کابل  سـرمایه 

مسلسـون   1000000ابتدائی   یک 
 شـکل 1400  تأسس   اعغانی سال

حقوقی لمستد  عاالست عمده واردات 
خوانی  مجان رئس   اقالم  وصادرات 

محمد  عسد  عرنند  مااونست   عزیزی 
محمـد  عسـد  عرنند  محمد  عسن 

امضا   رئس  ومااون   صالحست دار
ثبـت  عمـومی  درریاست  شرکت 
ثبت  عکری  های  ومالکست  مرکزی 

 گردید.
سـاختمانی او  انجنسـری   بلډټسک 

دتصویب  30/3/1400د   :شرکت 
غواړ اساس  پخپل شرکت   يچ  يپه 

  :کی یندی تغسرات راولی
د رل محمـد 1 نسان محمد  محترم 

 ي چس يځوی دشرکت سهمدار غواړی
ــل  ــد25خپ ــره  عسص ــهم س س

ــرم  ــاناتواومکلفستونو محت دامتس
نورمحمد دبانمحمد ځوی ته چـی 
دشرکت رئس  دی وارذار کـیی 
پدی توره نورمحمد دبانمحمدځوی 

هم دشرکت رئس  او سعسصد    50په  
عسصد  50ذاهداهلل دعبدالقادرځوی په  

 .سهم دشرکت مااون تاسن شو
دغه تغسرات یی دکنیوییت دصنات 

 دجوانونـو  آمریـت  اوسوداکری  
مدیریت  په  دثبت  دتجدید تغسر لغوه 

 .ثبت شول ېک
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  د شرکت سـاختمانی هندیکسپسـد 
چی   يغواړی  ینسټ  1400  /4  /7په  

یندی تغسـرات   يپخپل شرکت کس
 . راولی

څخه   يدشرکت سکتور ساختمان  1
کیی تغسر  ته  همدارنګه   يتجارتی  او 

دشرکت نوم د)شرکت سـاختمانی 
انصـاف  )الحسات  هندیکسپسد(څخه 

 .يتجارتی( ته تغسر کیی
دغه تغسرات دکنیوییت دصنات او 

 دجوانونــو آمریــت ســودارری 
مدیریت  په  دثبت  دتجدید تغسر لغوه 

 .کی ثبت شول
 :د عبداهلل ماموند ساختمانی شرکت

 يچس  يغواړی  ینسټ  4/1400  /6په  
تغسـرات  یندی  کی  شرکت  پخپل 

 . راولی
دشــرکت پــه ترکســب کــی :1

ــ   ــکتور ترڅن ــاختمانی س دس
سکتور هم اضاعه کیی   سيکسستژدلو

پدی ترتسب سره یی دشرکت نـوم 
شـرکت  ماموندساختمانی  دعبداهلل 

ماموندسـاختمانس عبـداهلل   يڅخه 
  .شرکت ته واړوی يکسسستژاولو

دصـنات  دکنیوییت  تغسرات  دغه 
 دجوانونـو  آمریـت  اوسودارری  

کس مدیریت  په   يدتجدید تغسر لغوه 
 .ثبت شول

دقسمتی کاڼو بسدارکونی   استخراج  د 
په    سېنسټ  7/4/14000اوپروس  

ـ   ېغواړی  ېچی پخپل شـرکت کس
 :راولي  یندی تغسرات 

دشرکت سکتور داستخراج مادن :1
تغسر   ته  تجارتی  او   کـیي    څخه 

همدارنګه دشرکت نـوم د)بسـدار 
ــتخراج  ــاڼو اس ــونیدقسمتی ک ک

 قسمتي  اوپروس (څخه )بسدار کونی د
تغسر   ته  کیي   ډبرو تجارتی شرکت( 

. 
څخه  :دشرکت شکل دانفرادی :2

 . شرکت ته تغسر کیی
ولـد :3 )بسدار(  محمدوثسق   محترم 

ــی  ــدار( چ ــد )بس ــل محم  ر
ــذکری ــمس يدتـ ــیېرشـ  ه یـ
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په   (ده1399-0800-99058) 
د  50عسصد دشرکت   مرستسالسهم 

 .کیي   په حسث تاسن 
د  :4 سرمایه  نځه پ  500000خپله 

 1000000څخه  اعغانی    سوهنره  
 .کیي   یومسلون ته تغسر

تغسـرات یـی دکونیوییـت  دغه 
 آمریــت دصــنات اوســودارری 

ــو ــد تغسر لغوه  دجوانون  دتجدی
 .شولدثبت په مدیریت کی ثبت 

 ډبرواستخراج  قسمتي   سالم ساپی د
په   ـ   4/1400  /7اوپروس    ېنسټ

کـی   ېغواړی شـرکت  پخپل  چی 
 .راولي  تغسرات  ېیندی
دشرکت سکتور داستخراج مادن :1

څخه تجارتی تـه تغسـر کـیی او 
همدارنګه دشرکت نـوم د)سـالم 
اسـتخراج  ډبـرو  دقسمتـی  ساپی 

 قسمتي  اوپروس (څخه )سالم ساپی د
 .کیيډبرو تجارتی شرکت( ته تغسر 

دشرکت شکل دانفرادی څخه  :2
 . کیي   شرکت ته تغسر 

محترم سسف الرحمن )ساپی( ولد :3
نمبریـی  محمد سالم چی دتذکری 

دی   (1397-0900-09308)
ســهم دشــرکت  50پــه عسصــد

 کیي   تاسن  توکه په مرستسالد
د  :4 سرمایه  پنځه   500000خپله 

ــوه نره  ــه س  1000000څخ
 .کیي   ته تغسر اعغانی ونسیومسل

تغسـرات یـی دکونیوییـت  دغه 
 آمریــت دصــنات اوســودارری 

دثبت   دجوانونو دتجدید تغسر لغوه 
 .ثبت شول ېپه مدیریت کس

 علی سـولر تجـارتی شـرکت د
په   ېنسټس  13/04/1400 دتصویب 

ـ  کس شرکت  پخپل  غواړی   ېاساس 
 .يیندی تغسرات راول

غواړی 1 شرکت  سولرتجارتی  علی 
 ي ک سستژدلودتجارتی سکتور ترڅن   

سکتور هم اضاعه کیی پدی ترتسب 
( یی نوم د )علی سولرتجارتی شرکت 

ــولرتجارتی  ــی س ــه )عل څخ
  .يشرکت( ته تغسر کی  ې کس س ت ژساولو 
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تغسـرات یـی دکونیوییـت  دغه 
 آمریــت دصــنات اوســودارر  

دجوانونودتجدید تغسر لغوه دثبت په 
 .ثبت شول ېمدیریت کس

شـرکتا سـاختمانی  خادم   عغان 
په   ېنسټس  4/1400/  16  دتصویب 

ـ   ېاساس غواړی  ېپخپل شرکت کس
 .یندی تغسرات راولی

ساختمانی:1 خادم  شرکت   :داعغان 
ــتسال ــی اهلل د مرس ــرم ول  محت

غـواړی ځوی  خپـل   ېعبدالمجسد 
د   50عسصد عابـداهلل  محترم  سهم 

 روح اهلل ځـــوی تـــه چـــی 
ــی ــمسره یـ ــذکری شـ  دتـ

دی 1400-0306-20974)   )
او دامتساناتو  وارذار سره  مکلفستونو 

پدی ترتسب محترم هجرت   کیي    
اهلل دشرکت رئس  او عابداهلل د روح  

په توره   مرستسالاهلل ځوی دشرکت  
  .ن شولستاس

دغه تغسرات یی دکنیوییت دصنات 
ــودارر   ــت اوس ــوی  آمری دن

په مدیریت کس ثبت   ېجوانونودثبت 
 .شو

 عزت اهلل ولد عضل الرحمن انفرادی
سـاختمانی(  )یاسرصـاعی  متشبث 

د   نهاد   ېنسټس  6/5/1400انفرادی 
غواړی اساس  په  پخپـل   ېدتصویب 

 .راولي  شرکت کی یندی تغسرات 
انفرادی   1 ساختمانی  صاعی  دیاسر 

نهاد رئس  محترم عزت اهلل دحاجی 
ـ  چس غواړی  ځوی  الرحمن   ېعضل 

دخپـل انفـرادی نهـاد سـکتور 
دساختمانی څخه تجارتی ته تغسرکیی 
پدی توره دنهاد نوم د)یاسرصـاعی 
ساختمانی( څخـه) یاسـر عـزت 
تغسرات  دغه  کیی  تغسر  ته  تجارتی( 
یی دکونیدصـنات او سـودارری 

دجوانونو دتجدید تغسر لغوه  آمریت  
 .ثبت شول ېدثبت په مدیریت کس

نـوم دتشبث  خصوصساتد   دتشبث 
اومالداری  نراعتی  د  حسن  )عرعان 

رئسسه نسـسمه د   :خدماتو شرکت(
لمسـی  د جمـرون  لـور  ماصوم 
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دنیږیدلوځای کنی ولسوالی مرکـز 
اوسـسدونکی  دکلـی  کرهاله  قریه 

 نمبـــــر تـــــذکريد
تاباست 1399-0800-75561

عرعان اهلل   مرستسال اعغان او دشرکت  
وییـت  دکونی  ځوی  جان  دحسن 
دکلـی  دکرهـالی  مربوط  دمرکز 
اوسسدونکی دتذکری شـمسره یـی 

ده   (1399-0801-15394)
( پانګــه 1400) تأســس  کــال

اعغانی څلور مسلسونه  (  4000000)
( امریکایی 52000چی ماادل یی )

ډالرموضو  نراعتی خدمتونه حقوقی 
بیه شرکت صالحست لرونکی رئس  

چی دکنی وییت دصنات   رستسال اوم
ــودارر   ــت اوس ــوی  آمری دن

په مدیریت کس ثبت   ېجوانونودثبت 
 .شو

 تخم های اصـالح شـده بـزری
ــر د کنی  17/5/1400ارریکلچ
دشـرکت   ېنسټس اساس  په  تصویب 

ــس  مرحــوم ســسدهدایت اهلل  رئ

دسسدغالم سرور ځوی چی وعـات 
شوی او محترم سسدعباداهلل یی پـه 

چی   ېشرعی وثسقه وکسل دی غواړ ی
تغسـرات  یندی  کی  شرکت  پخپل 

 ې:راوړی
دشرکت رئس  چی وعات شـوی 1

سـهم یـی محتـرم  50دی عسصد
سسدعباداهلل دسسدهدایت اهلل ځوی ته 
سره دامتساناتو او مکلفستونو وارذار 

دشرکت   همدارنګه   مرسـتسالشی 
محترم رحسم اهلل دامان اهلل ځوی هم 

د ځان سره واخسسته   50خپل عسصد
دامتسـاناتو  سره  څخه  دشرکت  او 

کیه اوسهم و  استافا  اومکلفستونو یی  
 .یی دشرکت څخه وویست

دشرکت نوم د) تخم های اصالح 2
 ) ارریکلچرکمپنی  کنی  بزری  شده 
څخه ) تخم های اصالح شده بزری 

 .کنی ارریکلچر(ته تغسرکیی
دشرکت شکل د شرکتی څخـه   3

دغه تغسرات یی  يانفرادی ته تغسرکی
اوسودارری  دصنات  دکونیوییت 
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دجواونودتجدید تغسر لغوه   آمریت  
 دثبت پـه مـدیریت کـی ثبـت 

 .شول
نوم دتشبث  خصوصسات:د   دتشبث 
دکـانونو مهمند  حکمران   )حاجی 
حاجی  رئس   اوپروس (  استخراج 
د  ځـوی  دادل  حاجی  د  حکمران 
دنیږیـدلوځای  لمسـی  احمدنور 
ــته  ــوالی روش ــار ولس  ننګره
 قریـــه خوراخســـل دکلـــی 
ــذکر ــسدونکی دتــ   ياوســ

 (54586-0503-1400نمبر)
(  1400)تاباست اعغان( تأسس  کال) 

( نره (  500000پانګه  سوه  پنځه 
( 5500اعغانی چی ماـادل یـی )

دکـانونو ډالرموضـو    امریکایی 
استخراج اوپروس  حقـوقی بیـه 
لرونکی  مالکست صالحست  انفرادی 
دصـنات  وییت  دکنی  چی  رئس  

ــودارر   ــت آاوس ــوی  آمری دن
ثبت  کی  مدیریت  په  جوانونودثبت 

 .شو

خص نوم  وصساتدتشبث  دتشبث   د 
استخراج  ډبرو  دقسمتی  )عابدمومند 
اوپروس ( رئـس  عبـدالرحمن د 
ــاجی  ــوی دح ــدرحمن ځ  محم
دنیږیدلوځای  لمسی  الرحمن  خلسل 
کنی ولسوالی خاص کونی قریه خاص 

 تـذکريکونی دکلی اوسسدونکی د
( 1399-0900-38804نمبر)

(  1400)تاباست اعغان( تأسس  کال) 
( نره (  500000پانګه  سوه  پنځه 

( 5500اعغانی چی ماـادل یـی )
دکـانونو ډالرموضـو    امریکایی 
استخراج اوپروس  حقـوقی بیـه 
لرونکی  مالکست صالحست  انفرادی 
دصـنات  وییت  دکنی  چی  رئس  

ــودارر   ــت اوس ــوی  آمری دن
مدیر په  ثبتجوانونودثبت  کی   یت 

 .شو
نوم دتشبث  خصوصسات:د   دتشبث 
دکانونواسـتخراج  سایرنی  )خان 
د  باچـا  خـان  رئس   اوپروس ( 
رالمسرجان ځوی د عبدالجان لمسی 
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دنیږیدلوځای کنی ولسوالی سرکاڼو 
ــی  ــل دکلـ ــه رنجګـ  قریـ

ــسدونکی د ــذکرياوســ   تــ
( 28442-0304-1400)نمبر

(  1400)تاباست اعغان( تأسس  کال) 
( نره  (500000پانګه  سوه   پنځه 

( 5500اعغانی چی ماـادل یـی )
دکـانونو ډالرموضـو    امریکایی 
استخراج اوپروس  حقـوقی بیـه 
لرونکی  مالکست صالحست  انفرادی 
دصـنات  وییت  دکنی  چی  رئس  

ــودارر   ــت اوس ــوی  آمری دن
ثبت  کی  مدیریت  په  جوانونودثبت 

 .شو
نوم دتشبث  خصوصسات:د   دتشبث 
دکانونواسـتخراج  صـاعی  )کونی 

د اوپ رعسـق  محمد  رئس   روس ( 
حسسن خان ځوی دامـسن لمسـی 
دنیږیدلوځای کنی ولسوالی وټه پور 
ــی  ــام دکل ــه ر ــه کسم  قری
اوســــسدونکی دتــــذکسری 

( 1400-0301-69864نمبر)

(  1400)تاباست اعغان( تأسس  کال) 
( نره (  500000پانګه  سوه  پنځه 

( 5200اعغانی چی ماـادل یـی )
امریکــــایی ډالرموضــــو  

حقوقی دکانونواستخرا اوپروس   ج 
مالکست صـالحست  انفـرادی  بیه 
لرونکی رئس  چی دکنـی وییـت 

دنوی   آمریت  دصنات اوسودارر   
ثبت  کی  مدیریت  په  جوانونودثبت 

 .شو
نوم دتشبث  خصوصسات:د   دتشبث 
دکانونواسـتخراج  صاعی  )توریالي 
ــالی د  ــس  توری ــ ( رئ  اوپروس
حسسن خان ځوی د امـسن لمسـی 
دنیږیدلوځای کنی ولسوالی وټه پور 
ــی  ــام دکل ــه ر ــه کسم  قری
اوســــسدونکی دتــــذکسری 

( 1399-0601-25982)نمبر
(  1400)تاباست اعغان( تأسس  کال) 

( نره (  500000پانګه  سوه  پنځه 
 (5200اعغانی چی ماـادل یـی )

امریکــــایی ډالرموضــــو  
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حقوقی  اوپروس   دکانونواستخراج 
مالکست صـالحست  انفـرادی  بیه 
لرونکی رئس  چی دکنـی وییـت 

دنوی   آمریت  دصنات اوسودارر   
ثبت  کی  مدیریت  په  جوانونودثبت 

 .شو
 دشرکت خصوصسات:د شرکت نوم
ــاربری ــال  ب ــاعی ص  )احمدص
ترانسپورتی شرکت( دشرکت رئس  

وی ځمحمد  سسدصال  محمد دمسرنا
ددره پـسج ولسـوالی  دکنیوییت 
مربوط دبارکنډ  دکلی اوسسدونکی 

)تاباست 904251نمبر)  تذکريد  )
کال) تأسس   پانګه 1399اعغان(   )

اعغانی چی یومسلسون  (  1000000)
( امریکـایی 16000ماادل یـی )

 مرسـتسالډالرکسږی اود شـرکت  
وییت  حبسب اهلل د رالخا ځوی دکنی 

د وټه پور ولسوالی دشسنګام د کلی 
ــسدونکی د  ــذکرياوس ــر  ت نمب

ــان( 1861739) ــت اعغ ( )تاباس
 مرستسالصالحست لرونکی رئس  او  

ـ  30/2/1400چــی د   ېنسټسـ
دتصویب په اساس یـی دشـرکت 
دلغوه غوښتنه کییده چـی دلغـوه 
خبریــی دکونیوییــت دصــنات 

جوانونـو  آمریت  اوسودارر     د 
دثبت په مدیریت   تغسر لغوه  دتجدید 

 ثبت شول. ېکس
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

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

 ( آمریکایي ډالر۲۰۰بٍر: ) يلً ٌېُاد
 

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

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

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