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مراقب ال�شركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�شي���س �شرك��ة مين في�شتف��ال للتوكيالت 
التجارية املحدودة وامل�شادقة على نظامها الأ�شا�شي وت�شجيلها 
يف �شج��ل ال�ش��ركات ذات امل�شئولي��ة املح��دودة وفق��ًا للبيان��ات 

التالية:
ا�ش��م ال�شرك��ة : �شرك��ة مي��ن في�شتف��ال للتوكي��الت التجاري��ة 

املحدودة.
- نوع الن�شاط : خدمات.

اأغرا�شها : توكيالت جتارية.
- مركزه��ا الرئي�ش��ي : امان��ة العا�شم��ة - �ش��ارع ح��دة / جوار 

�شركة �شافر.
- راأ�شم��ال ال�شرك��ة : )6.000.000( �شت��ة  ماليني  ريال ميني  

فقط.
- مدته��ا : خم�ش��ة وع�ش��رون عام��ًا م��ن تاري��خ �ش��دور  ه��ذا 

الرتخي�س.
- ا�شم امل�شئول عن اإدارة ال�شركة / )عمر �شيف حممد النهمي( 

وجن�شيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�شاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 

الرتخي�س ويف نظامها الأ�شا�شي.
)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ني ا�شتكم��ال اإج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف 
ال�شجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�شجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�شه��ر لل�شرك��ة يف ال�شجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�شرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ش�ش��ون امل�شئولية 

الت�شامنية.
)5( ل يج��وز لل�شرك��ة مزاول��ة ن�شاطه��ا اإل بع��د ح�شولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
)6( ين�ش��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�شا�ش��ي امل�ش��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�شمية على نفقة ال�شركة.
)7( ين�شر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�شتيف��اء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شركات 

وختمه بختم الوزارة الر�شمي.
�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/5/3م

مراقب ال�شركات:
ا�شتن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�شن��ة 1997م ب�شاأن 

ال�شركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية. 
ومبوجب حم�شر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية  لل�شركة 

املوؤرخ  يف 2020/3/22م
قرر :

)1( امل�شادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )7( م��ن النظ��ام ال�شا�شي 
ل�شركة ارابي�شك للم�شاريع الهند�شية املحدودة املتعلقة 
بال�ش��ركاء وتوزي��ع احل�ش���س وذل��ك باإنتق��ال ح�ش�س 
املت��ويف / عب��داهلل ها�ش��م جح��اف البالغ��ة )1000( 
ح�ش��ة التي متث��ل )50%( من راأ�س م��ال ال�شركة وذلك 
لورثته وهم زوجته )امة الرزاق عبدالرحمن جحاف( 
واولده )ولي��د , وديع , وائ��ل , �شامي , واحمد عبداهلل 
ها�ش��م جح��اف( مبوجب حك��م انح�ش��ار الوراث��ة رقم 
)450( وتاري��خ 2019/11/20م ال�ش��ادر م��ن حمكمة 

غرب المانة .
)2( امل�شادق��ة على تعديل املادة )18( وذلك باإ�شافة بند رقم 
)4( وبن��د رق��م )5(  للفق��رة )ب( ويح��ذف البند رقم 

)2( من الفقرة )ج(.
)3( امل�شادق��ة على تعديل املواد )27,25,24 الفقرة )ج( , 31 
, 33 الفق��رة )اأ( والبن��د )1( م��ن الفق��رة )ب( , 37 , 
38( كم��ا جاء يف حم�شر اجتم��اع اجلمعية العامة غري 

العادية الذي اأنعقد بتاريخ 2020/3/22م.
)4( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكمال �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التجاري 

وفقًا لأحكام قانون ال�شجل التجاري.
يف  امل��وؤرخ  الجتم��اع  حم�ش��ر  م��ع  الرتخي���س  ين�ش��ر   )5(

2020/3/22م  باجلريدة الر�شمية وجملة التجارة.
�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/4/1م

ترخيص رقم )52( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة   

ارابيسك للمشاريع الهندسية المحدودة

ترخيص رقم )70( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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ال�شالمة والوقاية.
- مركزها الرئي�شي : امانة العا�شمة - مديرية ال�شبعني - �شارع 

حدة جوار فندق �شهران.
- راأ�شم��ال ال�شرك��ة : )20.000.000( ع�ش��رون ملي��ون  ري��ال 

ميني  فقط.
- مدته��ا : خم�ش��ة وع�ش��رون عام��ًا م��ن تاري��خ �ش��دور  ه��ذا 

الرتخي�س.
- ا�ش��م امل�شئ��ول ع��ن اإدارة ال�شرك��ة / )ابراهي��م حممد يحيى 

ال�شراجي( وجن�شيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�شاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 

الرتخي�س ويف نظامها الأ�شا�شي.
)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ني ا�شتكم��ال اإج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف 
ال�شجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�شجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�شه��ر لل�شرك��ة يف ال�شجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�شرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ش�ش��ون امل�شئولية 

الت�شامنية.
)5( ل يج��وز لل�شرك��ة مزاول��ة ن�شاطه��ا اإل بع��د ح�شولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
)6( ين�ش��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�شا�ش��ي امل�ش��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�شمية على نفقة ال�شركة.
)7( ين�شر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�شتيف��اء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شركات 

وختمه بختم الوزارة الر�شمي.
�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/5/9م

مراقب ال�شركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�شي�س �شركة لوج�شت��ك لين للتوريدات  
الأ�شا�ش��ي  نظامه��ا  عل��ى  وامل�شادق��ة  املح��دودة  واملق��اولت 
وت�شجيله��ا يف �شج��ل ال�ش��ركات ذات امل�شئولي��ة املح��دودة وفقًا 

للبيانات التالية:
ا�ش��م ال�شرك��ة : �شرك��ة لوج�شتك لي��ن للتوري��دات واملقاولت  

املحدودة.
- نوع الن�شاط : ا�شترياد + خدمات + مقاولت.

اأغرا�شه��ا : الط��رق + ان�شائي��ة ومعمارية - مب��اين وحدائق + 
املياه وال�شرف ال�شح��ي + التمديدات بكافة اأنواعها + 

مراقب ال�شركات:
ا�شتن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�شن��ة 1997م ب�شاأن 

ال�شركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية. 
ومبوجب حم�شر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية  لل�شركة 

املوؤرخ  يف 2020/4/23م
قرر :

)1( امل�شادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )3( م��ن النظ��ام ال�شا�شي 
ل�شركة القدرة للت�شيي��د وال�شتثمار العقاري املحدودة 
املتعلق��ة باأغرا���س ال�شرك��ة وذلك باإ�شاف��ة الغرا�س 
التالي��ة )خدمات تاأجري املخ��ازن وم�شتودعات التريد 
اغرا���س  اىل  والتوري��د(  التموي��ن  عق��ود  وخدم��ات 
ال�شركة ال�شابقة لت�شبح اغرا�س ال�شركة بعد التعديل 
م��ا يلي )ان�شاء املباين باأنواعه��ا + مباين عامة ومباين 
�شكنية ومباين جتارية + بيع و�شراء وتاأجري العقارات 
والرا�ش��ي + خدم��ات التطوي��ر العق��اري + خدم��ات 
تاأج��ري املخ��ازن وم�شتودع��ات التريد وخدم��ات عقود 

التموين والتوريد .
)2( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكمال �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التجاري 

وفقًا لأحكام قانون ال�شجل التجاري.
يف  امل��وؤرخ  الجتم��اع  حم�ش��ر  م��ع  الرتخي���س  ين�ش��ر   )3(

2020/4/23م  باجلريدة الر�شمية وجملة التجارة.
�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/5/9م

مراقب ال�شركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�شي���س �شركة برين ب��اور خلدمات  المن 
وال�شالمة املحدودة وامل�شادقة على نظامها الأ�شا�شي وت�شجيلها 
يف �شج��ل ال�ش��ركات ذات امل�شئولي��ة املح��دودة وفق��ًا للبيان��ات 

التالية:
ا�ش��م ال�شرك��ة : �شرك��ة بري��ن باور خلدم��ات الم��ن وال�شالمة 

املحدودة.
- نوع الن�شاط : ا�شترياد + خدمات.

ومع��دات  اجه��زة   + واحلرا�ش��ة  الآم��ن  خدم��ات   : اأغرا�شه��ا 

ترخيص رقم )71( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة   القدرة 

للتشييد واالستثمار العقاري المحدودة

ترخيص رقم )72( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )73( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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املناق�ش��ات وعقود التوريد التموي��ن + خدمات مكاتب 
منظوم��ة   + والتوظي��ف  العامل��ة  الأي��دي  ا�شتق��دام 

الطاقة ال�شم�شية.
- مركزه��ا الرئي�ش��ي : امان��ة العا�شم��ة - مديري��ة ال�شبعني / 

�شارع ال�شتني - جوار مكتب المم املتحدة.
- راأ�شمال ال�شركة : )80.000.000( ثمانون مليون  ريال ميني  

فقط.
- مدته��ا : خم�ش��ة وع�ش��رون عام��ًا م��ن تاري��خ �ش��دور  ه��ذا 

الرتخي�س.
- ا�ش��م امل�شئ��ول ع��ن اإدارة ال�شرك��ة / )حمم��د احم��د حمم��د 

املنبهي( وجن�شيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�شاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 

الرتخي�س ويف نظامها الأ�شا�شي.
)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ني ا�شتكم��ال اإج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف 
ال�شجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�شجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�شهر لل�شرك��ة يف ال�شجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�شرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ش�ش��ون امل�شئولية 

الت�شامنية.
)5( ل يج��وز لل�شرك��ة مزاول��ة ن�شاطه��ا اإل بع��د ح�شولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
)6( ين�ش��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�شا�ش��ي امل�ش��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�شمية على نفقة ال�شركة.
)7( ين�شر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�شتيف��اء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شركات 

وختمه بختم الوزارة الر�شمي.
�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/5/11م

مراقب ال�شركات:
ا�شتن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�شن��ة 1997م ب�شاأن 

ال�شركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية. 
يف  امل��وؤرخ   بال�شرك��ة  ال�ش��ركاء  اجتم��اع  حم�ش��ر  ومبوج��ب 

2020/4/28م
قرر :

)1( امل�شادق��ة عل��ى تعديل امل��ادة )3( من عق��د �شركة عثمان 
النمري اإخ��وان لل�شرافة والتحوي��الت املالية )عثمان 
النم��ري واأخي��ه( الت�شامني��ة املتعلقة مبرك��ز ال�شركة 
الرئي�ش��ي وذل��ك بنق��ل املرك��ز الرئي�ش��ي لل�شرك��ة م��ن 
امانة العا�شمة �شنعاء اإىل حمافظة احلديدة مديرية 

القناو�س .
)2( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكمال �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التجاري 

وفقًا لأحكام قانون ال�شجل التجاري.
يف  امل��وؤرخ  الجتم��اع  حم�ش��ر  م��ع  الرتخي���س  ين�ش��ر   )3(

2020/4/28م  باجلريدة الر�شمية وجملة التجارة.
�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/5/3م

مراقب ال�شركات:
ا�شتن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�شن��ة 1997م ب�شاأن 

ال�شركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية. 
يف  امل��وؤرخ   بال�شرك��ة  ال�ش��ركاء  اجتم��اع  حم�ش��ر  ومبوج��ب 

2020/3/28م
قرر :

)1( امل�شادق��ة على تعديل املادة )7( من عق��د �شركة ال�شيادة 
الب�ش��اول  )جماه��د  املالي��ة  والتحوي��الت  لل�شراف��ة 
وتوزي��ع  بال�ش��ركاء  املتعلق��ة  الت�شامني��ة  و�شريك��ه( 
احل�ش���س وذل��ك بتن��ازل ال�شري��ك كمال احم��د يحيى 
البالغ��ة  ال�شرك��ة  يف  ح�ش�ش��ه  كام��ل  ع��ن  الب�ش��اول 
)15.000( ح�ش��ة وذل��ك لل�شري��ك / جماه��د يحي��ى 
ح�ش���س  كام��ل  ميل��ك  ا�شب��ح  ال��ذي  الب�ش��اول  حمم��د 
ال�شركة وتنازل ال�شريك جماهد يحيى حممد الب�شاول 
ع��ن ع��دد )25.000( ح�شة من ح�ش���س ال�شركة لالأخ 
ولي��د حممد خالد املو�شع��ي ودخوله ك�شريك جديد يف 

ال�شركة بن�شبة )50%( من راأ�س مال ال�شركة .
)2( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكمال �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التجاري 

وفقًا لأحكام قانون ال�شجل التجاري.
يف  امل��وؤرخ  الجتم��اع  حم�ش��ر  م��ع  الرتخي���س  ين�ش��ر   )3(

2020/3/28م  باجلريدة الر�شمية وجملة التجارة.
�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/5/12م

شهادة تعديل رقم )63( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة  
عثمان النمري إخوان للصرافة والتحويالت المالية 

)عثمان النمري وأخيه( التضامنية

شهادة تعديل رقم )64( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة  

السيادة للصرافة والتحويالت المالية )مجاهد 
البشاول وشريكه( التضامنية


