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مراقب ال�شركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�شي���س �شركة القبط��ان للمالحة والنقل 
املح��دودة وامل�شادقة على نظامه��ا الأ�شا�شي وت�شجيلها يف �شجل 

ال�شركات ذات امل�شئولية املحدودة وفقًا للبيانات التالية:
ا�شم ال�شركة : �شركة القبطان للمالحة والنقل املحدودة.

- نوع الن�شاط : خدمات.
النق��ل والتموي��ن + توكي��الت جتاري��ة  اأغرا�شه��ا : خدم��ات 
+ تخلي���س جمرك��ي + ام��دادات ال�شف��ن بالوق��ود + 
واحلاوي��ات  الب�شائ��ع  مناول��ة   + والتوزي��ع  التخزي��ن 
وال�شي��ارات + وكالت املالح��ة البحري��ة + التوريدات 
لل�شف��ن + احوا���س ال�شف��ن + حمط��ان �شح��ن وتفري��غ 

احلاويات.
- مركزها الرئي�شي : امانة العا�شمة - مديرية ال�شبعني - �شارع 

حدة - جوار م�شت�شفى حدة.
- راأ�شمال ال�شركة : )100.000.000( مائة 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 

الفقيه( 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 : 2020/4/6م

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 2020/2/23م
قرر :

)1( امل�شادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )7( م��ن النظ��ام ال�شا�شي 
ل�شركة الف��ا لل�شناعة والتج��ارة وال�شتثمار املحدودة 
املتعلق��ة بال�ش��ركاء وتوزي��ع احل�ش���س وذل��ك بخ��روج 
جميع ال�شركاء املالك��ني حل�ش�س ال�شركة وهم )حممد 
عم��ر قا�شم العي�شائي وناجي عب��داهلل �شالح العي�شائي 
وحم�شن بن حم�شن مثنى ال�شرعبي( وتنازلهم عن كامل 
ح�ش�شه��م يف ال�شركة البالغة )500( ح�شة وذلك لكل 
م��ن )حممد ب��ن حممد عل��ي الر�شي��دي وخال��د حممد 
ب��ن حممد عل��ي الر�شيدي ونبيل حمم��د بن حممد علي 
الر�شي��دي وع��ادل حمم��د ب��ن حمم��د عل��ي الر�شي��دي 

وعلوي حممد بن حممد علي الر�شيدي(.
)2( امل�شادق��ة عل��ى تعديل امل��ادة )5( املتعلقة مب��دة ال�شركة 
وذلك بتمديد مدة ال�شركة )25( عامًا ابتداأ من تاريخ 
انتهاء املدة ال�شابقة املنتهية بتاريخ 2017/10/10م.
)3( امل�شادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )6( املتعلق��ة براأ���س م��ال 
ال�شرك��ة وذل��ك بزيادت��ه م��ن مبل��غ )15.000.000( 
خم�شة ع�شر مليون ريال اإىل )50.000.000( خم�شون 

مليون ريال .
)4( امل�شادق��ة عل��ى تعديل امل��ادة )18/اأ( وذل��ك بتعيني الخ 

حممد بن حممد علي الر�شيدي مديرًا عامًا لل�شركة.
)5( 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   )6(

2020/2/23م  باجلريدة الر�شمية وجملة التجارة.
�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/4/5م

ترخيص رقم )53( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة   

الفا للصناعة والتجارة واالستثمار المحدودة

ترخيص رقم )54( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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عام��ة , مباين �شكنية , مب��اين جتارية + ت�شييد املوانئ 
والأر�شفة البحرية واأحوا�س �شيانة واإ�شالح ال�شفن + 

نظافة و�شيانة وترميم.
- مركزها الرئي�شي : امانة العا�شمة - �شارع ال�شتني ال�شمايل - 

جوار وكالة مر�شيد�س.
- راأ�شم��ال ال�شرك��ة : )150.000.000( مائة وخم�شون 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�شئول عن اإدارة ال�شرك��ة / )عبداهلل ح�شني عبداهلل 

عبدالرحمن خولن( 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 : 2020/4/7م

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. 
وا�شتن��ادًا اإىل الق��رار التنفي��ذي ال�ش��ادر م��ن حمكم��ة �شم��ال 
المان��ة برق��م )466( بتاري��خ 2020/2/2م املت�شمن 
ال�شم��ني  يحي��ى  احم��د  �ش��ده  املنف��ذ  ح�ش���س  نق��ل 
والعم��ال  العام��ة  للتج��ارة  الدولي��ة  ب�شركةالزاه��ر 

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 2020/3/17م
قرر :

)1( امل�شادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )7( م��ن النظ��ام ال�شا�شي 
لل�شرك��ة الوطني��ة ل�شناع��ة املرطب��ات )كن��دا دراي - 
�شنع��اء( املحدودة املتعلقة بال�شركاء وتوزيع احل�ش�س 
وذلك بانتقال ح�ش�س املتويف عبدال�شالم عبده �شم�شان 
اىل ورثت��ه / بحي��ث ت�شبح با�ش��م )ورث��ة عبدال�شالم 

عبده �شم�شان(.
)2( امل�شادق��ة على تعديل املادة )18/اأ( وذلك بتعيني جمل�س 
مديرين برئا�شة الخ �شدام عبدال�شالم �شم�شان رئي�س 
جمل���س املديري��ن وع�شوي��ة كاًل م��ن عم��ار عبدال�شالم 

�شم�شان وحممد عبده �شم�شان.
)3( 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   )4(

2020/3/17م  باجلريدة الر�شمية وجملة التجارة.
�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/4/6م

مراقب ال�شركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�شي���س �شرك��ة مي��ن ت��اورز للمق��اولت 
املح��دودة وامل�شادقة على نظامه��ا الأ�شا�شي وت�شجيلها يف �شجل 

ال�شركات ذات امل�شئولية املحدودة وفقًا للبيانات التالية:
ا�شم ال�شركة : �شركة مين تاورز للمقاولت املحدودة.

- نوع الن�شاط : مقاولت.
اأغرا�شه��ا : اإن�ش��اء الط��رق واإن�ش��اء م��دارج املط��ارات + اإن�شاء 
املب��اين باأنواعه��ا + مب��اين  اإن�ش��اء  ج�ش��ور واأنف��اق + 

ترخيص رقم )55( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي للشركة   

الوطنية لصناعة المرطبات )كندا دراي - صنعاء( 
المحدودة

ترخيص رقم )56( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )57( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة   

الزاهر الدولية للتجارة العامة واالعمال اإلنشائية 
المحدودة
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الإن�شائية املحدودة با�شم طالب التنفيذ / عبدالوهاب 
خال��د عبدالوه��اب واإخوان��ه )عل��ي وحمم��د واحمد( 
وا�شتن��ادًا اإىل التن��ازل م��ن ال�شري��ك الث��اين بال�شركة 
/ حمم��د عبدالوهاب ح�ش��ني ال�شمني املح��رر بالإدارة 
العامة لل�شركات بديوان عام وزارة ال�شناعة والتجارة 
بتاري��خ 2020/2/4م ال��ذي ميل��ك )20%( م��ن راأ���س 
م��ال �شركةالزاه��ر الدولية للتج��ارة العامة والعمال 
الإن�شائية املحدودة ومبوجب حم�شر اجتماع اجلمعية 
يف  امل��وؤرخ  بال�شرك��ة  لل�ش��ركاء  العادي��ة  غ��ري  العام��ة 

2020/3/21م .
قرر :

)1( امل�شادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )7( م��ن النظ��ام ال�شا�شي 
ل�شرك��ة الزاه��ر الدولي��ة للتج��ارة العام��ة والعم��ال 
وتوزي��ع  بال�ش��ركاء  املتعلق��ة  املح��دودة  الإن�شائي��ة 
احل�ش���س وذل��ك بنق��ل ح�ش���س املنف��ذ �ش��ده احم��د 
للتج��ارة  الدولي��ة  الزاه��ر  ب�شرك��ة  ال�شم��ني  يحي��ى 
العامةوالعم��ال الإن�شائية املح��دودة البالغة )%80( 
م��ن راأ�س مال ال�شركة وذلك اإىل ا�ش��م طالب التنفيذ / 
عبدالوهاب خالد عبدالوه��اب واخوانه )علي وحممد 
واحم��د( وكذا تن��ازل ال�شريك الث��اين بال�شركةحممد 
عبدالوه��اب ح�ش��ني ال�شمني ع��ن ح�ش�ش��ه يف ال�شركة 
البالغ��ة )20%( م��ن راأ���س م��ال ال�شرك��ة لكل م��ن علي 
خال��د عبدالوه��اب ال�شري��ف واخوان��ه )عبدالوه��اب 

وحممد واحمد(.
)2( امل�شادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )18/اأ( املتعلق��ة ب��اإدارة 
خال��د  عبدالوه��اب  الخ  بتعي��ني  وذل��ك  ال�شرك��ة 
عل��ي  والأخ   , لل�شرك��ة  عام��ًا  مدي��رًا  عبدالوه��اب 

عبدالوهاب نائبًا للمدير العام ومديرًا ل�شئون املالية.
)3( امل�شادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )19( املتعلق��ة ب�شالحيات 

مدير ال�شئون املالية الخ علي خالد عبدالوهاب.
)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(

2020/3/21م  باجلريدة الر�شمية وجملة التجارة.
�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/4/7م

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 2020/2/25م
قرر :

)1( امل�شادقة على تعديل املادة )7( من النظام ال�شا�شي ل�شركة 
ج��وي لالإ�شترياد والتوزيع  املحدودة املتعلقة بال�شركاء 
وتوزي��ع احل�ش���س وذلك بتن��ازل كل م��ن ال�شريك ب�شار 
نعمان �شعي��د احمد عن عدد )104( ح�شة من اإجمايل 
ح�ش�ش��ه يف ال�شركة البالغة )300( ح�شة وكذا تنازل 
ال�شري��ك عبدالغني علي احمد حم�ش��ن عن عدد )35( 
ح�ش��ة من اجمايل ح�ش�شه يف ال�شركة البالغة )300( 
وك��ذا تن��ازل ال�شري��ك امني حمم��د عبدال��رزاق احمد 
املحي��اء ع��ن ع��دد )36( ح�ش��ة م��ن اجم��ايل ح�ش�شه 
يف ال�شرك��ة البالغ��ة )300( ح�ش��ة وذل��ك لل�شري��ك / 
حممد عبداجلليل جازم �شعيد باإجمايل عدد احل�ش�س 

املتنازل عنها عدد )175( ح�شة.
)2( امل�شادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )6( املتعلق��ة براأ���س م��ال 
ال�شرك��ة وذل��ك بزيادت��ه م��ن مبل��غ )10.000.000( 
ع�شرة مليون ريال اإىل )20.000.000( ع�شرون مليون 

ريال.
)3( 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   )4(

2020/2/25م  باجلريدة الر�شمية وجملة التجارة.
�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/4/13م

ترخيص رقم )58( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة 

جوي لإلستيراد والتوزيع المحدودة



167

مراقب ال�شركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�شي���س �شركة امل�شت�شف��ى العربي الدويل 
للخدم��ات الطبية والتعليمية املحدودة وامل�شادقة على نظامها 
الأ�شا�شي وت�شجيلها يف �شجل ال�شركات ذات امل�شئولية املحدودة 

وفقًا للبيانات التالية:
ا�ش��م ال�شرك��ة : �شرك��ة امل�شت�شف��ى العرب��ي ال��دويل للخدم��ات 

الطبية والتعليمية املحدودة.
- نوع الن�شاط : خدمات.

اأغرا�شه��ا : خدمات طبي��ة و�شحية + املعاهد ال�شحية ومراكز 
التدريب ال�شحية + اإدارة وت�شغيل.

- مركزه��ا الرئي�ش��ي : �شنع��اء - مديري��ة بني احل��ارث - �شارع 
ال�شتني - جولة عمران.

- 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 / )حممد حم��ود عبداهلل 
املغربي( 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 : 2020/4/15م

مراقب ال�شركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�شي���س �شرك��ة توب��اك الرائ��د لتج��ارة 
وت�شدي��ر وتغلي��ف التب��غ املح��دودة وامل�شادق��ة عل��ى نظامه��ا 
الأ�شا�شي وت�شجيلها يف �شجل ال�شركات ذات امل�شئولية املحدودة 

وفقًا للبيانات التالية:
ا�ش��م ال�شركة : �شركة توباك الرائد لتجارة وت�شدير وتغليف 

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

اأغرا�شه��ا : جت��ارة التب��غ وم�شتلزمات��ه + خدم��ات التعبئ��ة 
والتغليف.

- مركزها الرئي�شي : �شعده - مديرية �شحار - ال�شارع العام.
- راأ�شم��ال ال�شرك��ة : )30.000.000( ثالث��ون 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�شئول عن اإدارة ال�شرك��ة / )توفيق حفظ اهلل احمد 

حام�س( 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 : 2020/4/13م

ترخيص رقم )59( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )60( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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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 2020/5/28م
قرر :

)1( امل�شادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )3( م��ن النظ��ام ال�شا�شي 
ل�شركة ك��زن الدولي��ة للتجارة والتوكي��الت  املحدودة 
املتعلق��ة باأغرا���س ال�شرك��ة وذل��ك بح��ذف الغرا�س 
التالي��ة )جت��ارة عام��ة وت�شدي��ر املنتج��ات املحلية + 
ان�ش��اء معم��ل وتغلي��ف امل��واد املنظف��ات وال�شامبوهات 
وامل��واد املعقم��ة واملطه��رة( لت�شب��ح اغرا���س ال�شرك��ة 
اجلدي��دة بعد التعديل )جتارة وا�شترياد مواد غذائية 
غ��ري ا�شا�شية + ادوي��ة وم�شتلزمات طبي��ة + توكيالت 

جتارية(.
)2( امل�شادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )6( املتعلق��ة براأ���س م��ال 
ال�شرك��ة وذل��ك بزيادت��ه م��ن مبل��غ )20.000.000( 
اإىل )30.000.000( ثالث��ون  ري��ال  ملي��ون  ع�ش��رون 

مليون ريال.
)3( 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   )4(

2020/5/28م  باجلريدة الر�شمية وجملة التجارة.
�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/4/15م

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 2020/3/18م
قرر :

)1( امل�شادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )3( م��ن النظ��ام ال�شا�ش��ي 
املتعلق��ة  املح��دودة  للتج��ارة  �ش��ر  اخ��وان  ل�شرك��ة 
باأغرا���س ال�شرك��ة وذل��ك باإ�شاف��ة غر���س  )�شناع��ة 
البطاري��ات( اىل اغرا���س ال�شرك��ة ال�شابق��ة لت�شب��ح 
اغرا�س ال�شركة بعد التعديل ما يلي )جتارة وا�شترياد 
اطارات وتيوبات وقطع غيار وزيوت و�شحوم وتوكيالت 

جتارية و�شناعة البطاريات(.
)2( امل�شادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )6( املتعلق��ة براأ���س م��ال 
ال�شركة وذلك بزيادته من مبلغ )9.000.000( ت�شعة 

مليون ريال اإىل )30.000.000( ثالثون مليون ريال.
)3( 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   )4(

2020/3/18م  باجلريدة الر�شمية وجملة التجارة.
�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/4/18م

مراقب ال�شركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�شي���س �شرك��ة رواد الرعاي��ة ال�شحي��ة 
لالإ�شت�شارات واإدارة وت�شغي��ل امل�شت�شفيات املحدودة وامل�شادقة 
ذات  ال�ش��ركات  �شج��ل  يف  وت�شجيله��ا  الأ�شا�ش��ي  نظامه��ا  عل��ى 

امل�شئولية املحدودة وفقًا للبيانات التالية:
ا�ش��م ال�شرك��ة : �شرك��ة رواد الرعاي��ة ال�شحي��ة لالإ�شت�ش��ارات 

واإدارة وت�شغيل امل�شت�شفيات املحدودة.
- نوع الن�شاط : خدمات.

اأغرا�شها : اإدارة وت�شغيل + ا�شت�شارات اإدارية.
- مركزه��ا الرئي�ش��ي : امان��ة العا�شم��ة - مديري��ة التحرير - 

�شارع الزبريي - جولة كنتاكي.
- راأ�شمال ال�شركة : )10.000.000( ع�شرة ماليني  ريال ميني  

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

الرتخي�س.

ترخيص رقم )62( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة  

اخوان صبر للتجارة المحدودة

ترخيص رقم )63( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )61( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة  

كزن الدولية للتجارة والتوكيالت المحدودة
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يف  امل��وؤرخ  الجتم��اع  حم�ش��ر  م��ع  الرتخي���س  ين�ش��ر   )3(
2020/1/22م  باجلريدة الر�شمية وجملة التجارة.

�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شركات
املوافق : 2020/4/19م

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 2020/2/25م
قرر :

)1( امل�شادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )7( م��ن النظ��ام ال�شا�ش��ي 
ل�شركة روافد �شباأ للتجارة والتموين املحدودة املتعلقة 
بال�ش��ركاء وتوزي��ع احل�ش���س وذل��ك بتن��ازل ال�شري��ك 
عبدالوهاب علي عبدالفتاح الزوم عن كامل ح�ش�شه يف 
ال�شرك��ة  البالغ��ة )1000( ح�شة وذل��ك لالأخ / �شادق 

حممد العزي الناهي.
)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(

2020/2/25م  باجلريدة الر�شمية وجملة التجارة.
�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/4/19م

مراقب ال�شركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�شي���س �شرك��ة تافك��و خلدم��ات توزي��ع 
امل�شتقات النفطي��ة والغازية املح��دودة وامل�شادقة على نظامها 
الأ�شا�شي وت�شجيلها يف �شجل ال�شركات ذات امل�شئولية املحدودة 

وفقًا للبيانات التالية:
ا�ش��م ال�شركة : �شركة تافكو خلدمات توزيع امل�شتقات النفطية 

ترخيص رقم )66( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

- ا�ش��م امل�شئ��ول ع��ن اإدارة ال�شركة / )فهم��ي حممد احلكيمي( 
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 : 2020/4/19م

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 2020/1/22م
قرر :

)1( امل�شادق��ة على تعديل امل��ادة )18/اأ( من النظام ال�شا�شي 
ل�شركة العوج��ان ال�شناعية املح��دودة املتعلقة باإدارة 
ال�شرك��ة وذل��ك بتعي��ني ال�شي��د / ح�ش��ام ب��ن �شعود بن 

عبدالعزيز احلمدان مديرًا عامًا لل�شركة.
)2( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكمال �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التجاري 

وفقًا لأحكام قانون ال�شجل التجاري.

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

العوجان الصناعية المحدودة

ترخيص رقم )65( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة  

روافد سبأ للتجارة والتموين المحدودة
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والغازية املحدودة.
- نوع الن�شاط : خدمات.

اأغرا�شه��ا : خدم��ات نق��ل الب��رتول والغ��از + توزي��ع امل�شتقات 
النفطية.

- مركزه��ا الرئي�ش��ي : امان��ة العا�شم��ة - مديري��ة ال�شبع��ني 
�ش��ارع جار اهلل املتف��رع من �شارع حدة - ج��وار ال�شفارة 

الهندية.
- راأ�شمال ال�شركة : )40.000.000( اأربعون 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�شم امل�شئول عن اإدارة ال�شركة / )عمرو توفيق عبدالرحيم 

مطهر( 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 : 2020/4/22م

مراقب ال�شركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�شي���س �شركة امللك للتج��ارة وال�شترياد 
املح��دودة وامل�شادقة على نظامه��ا الأ�شا�شي وت�شجيلها يف �شجل 

ال�شركات ذات امل�شئولية املحدودة وفقًا للبيانات التالية:
ا�شم ال�شركة : �شركة امللك للتجارة وال�شترياد  املحدودة.

- نوع الن�شاط : ا�شترياد + خدمات.
اأغرا�شه��ا : جت��ارة امل��واد الغذائي��ة غ��ري ال�شا�شي��ة + جتارة 
الأدوية وم�شتلزمات طبية + خدمات طبية و�شحية + 
املعدات الطبية + جتارة املواد الكيماوية والزجاجيات 
خدم��ات   + وتوزي��ع  ت�شوي��ق  خدم��ات   + للمخت��رات 

تن�شيق ومتثيل �شركات اجنبية.
- مركزها الرئي�شي : امانة العا�شمة - مديرية الوحدة / �شارع 

ال�شتني الغربي - جوار المن ال�شيا�شي.
- راأ�شمال ال�شركة : )40.000.000( اأربعون 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�شم امل�شئول عن اإدارة ال�شركة / )عمرو توفيق عبدالرحيم 

مطهر( 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 : 2020/4/25م

ترخيص رقم )67( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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مراقب ال�شركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�شي���س �شرك��ة زاد �شور�شز لتج��ارة املواد 
الغذائية 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 زاد �شور�شزلتج��ارة امل��واد الغذائي��ة  

املحدودة.
- نوع الن�شاط : ا�شترياد.

اأغرا�شه��ا : جت��ارة امل��واد الغذائي��ة غ��ري الأ�شا�شي��ة + اعالف 
دواجن.

- مركزها الرئي�شي : امانة العا�شمة - جوار امللعب الثورة.
- راأ�شم��ال ال�شرك��ة : )25.000.000( خم�شة وع�شرون 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�شم امل�شئول عن اإدارة ال�شركة / )طه ح�شني �شرف الكب�شي( 

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 : 2020/4/29م

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. 
ومبوج��ب حم�ش��ري اجتم��اع اجلمعي��ة العام��ة غ��ري العادي��ة  
لل�شركة املوؤرخني  يف 2020/3/18م و 2020/4/22م

قرر :
)1( امل�شادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )3( م��ن النظ��ام ال�شا�شي 
املح��دودة  والتوكي��الت  للتج��ارة  فر�ش��ت  زاد  ل�شرك��ة 
باإ�شاف��ة غر���س   وذل��ك  ال�شرك��ة  باأغرا���س  املتعلق��ة 
ال�شابق��ة لت�شب��ح  )التعدي��ن( اىل اغرا���س ال�شرك��ة 
اغرا�س ال�شركة بعد التعديل ما يلي )جتارة وا�شترياد 
احلا�ش��الت الزراعي��ة واأدواته��ا وم�شتلزماته��ا + املواد 
الغذائية غري ال�شا�شية + مواد واأدوات البناء باأنواعها 
+ الدوات الكهربائي��ة والجه��زة املنزلية + م�شتقات 
نفطي��ة + ال�شاب��ون واملنظف��ات + املبي��دات وال�شمدة 
+الدوي��ة وامل�شتلزم��ات الطبي��ة + خدم��ات التخزين 
والتري��د + خدمات تاأجري ال�شي��ارات + خدمات �شحن 
وتفري��غ وتوزي��ع + خدم��ات عق��ود التموي��ن والتوريد 
+ خدم��ات تخلي���س جمرك��ي + توكي��الت جتاري��ة + 

تعدين(.
)2( امل�شادقة على تعديل املادة )7( املتعلقة بال�شركاء وتوزيع 
احل�ش�س وذلك بتنازل ال�شريك ا�شماعيل يحيى حم�شن 
ال�شق�س عن ع��دد )36.800( من اجمايل ح�ش�شه يف 
ال�شرك��ة البالغ��ة )46.000( ح�ش��ة وذل��ك ل��كل م��ن 
ال�شري��ك / علي حممد حم�شن بعدد )27.500( ح�شة 
والخ / نبي��ل احم��د ن�ش��ر اجلرم��وزي بع��دد )9200( 

ح�شة.
)3( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكمال �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التجاري 

وفقًا لأحكام قانون ال�شجل التجاري.
)4( ين�ش��ر الرتخي���س م��ع حم�ش��ري الجتم��اع املوؤرخ��ني يف 
2020/3/18م  و 2020/4/22م. باجلريدة الر�شمية 

وجملة التجارة.
�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/4/25م

ترخيص رقم )68( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي 

لشركة  زاد فرست للتجارة والتوكيالت المحدودة

ترخيص رقم )67( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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الت�شجي��ل كامل��ة والتوقيع عليها من مراق��ب ال�شركات 
وختمها بختم الوزارة الر�شمي.

�شدرت هذه ال�شهادة من مراقب ال�شركات
املوافق : 2020/4/1م

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.
لل�شراف��ة  التكام��ل  �شرك��ة  بتاأ�شي���س  �شه��ادة  من��ح  مت   )1(
و�ش��ركاه(  الدم��ام  )جم��ال  املالي��ة  والتحوي��الت 
الت�شامني��ة وامل�شادقة على عقد ال�شركة وت�شجيلها يف 

�شجل ال�شركات الت�شامنية وفقًا للبيانات التالية:
ا�ش��م ال�شرك��ة : �شركة التكام��ل لل�شرافة والتحوي��الت املالية 

)جمال الدمام و�شركاه( الت�شامنية.
نوع الن�شاط : خدمات .

اأغرا�شه��ا : اعمال ال�شراف��ة )بيع و�شراء العم��الت الأجنبية 
وحتويالت مالية داخلية وخارجية(.

- مركزهاالرئي�شي : امانة العا�شمة - مديرية ال�شبعني - �شارع 
22 مايو - امام فندق الحتاد اليمني .

- راأ�شم��ال ال�شركة : )500.000.000( خم�شمائة  مليون ريال 
ميني  فقط.

- مدته��ا : خم�ش��ة وع�ش��رون عام��ًا م��ن تاري��خ توقي��ع عق��د 
التاأ�شي�س.

- ا�ش��م امل�شئول ع��ن اإدارة ال�شركة / )زايد �شنان فارع الكندي( 
وجن�شيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�شاطه��ا املح��دد يف عق��د 
التاأ�شي�س.

)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 

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.
)1( مت منح �شهادة بتاأ�شي�س �شركة �شيف اليمن احلديث لتجارة 
و�شناع��ة الث��اث )ابراهي��م العوا�ش��ي وان���س �شع��د( 
الت�شامني��ة وامل�شادقة على عقد ال�شركة وت�شجيلها يف 

�شجل ال�شركات الت�شامنية وفقًا للبيانات التالية:
ا�ش��م ال�شرك��ة : �شركة �شي��ف اليمن احلديث لتج��ارة و�شناعة 

الثاث )ابراهيم العوا�شي وان�س �شعد(  الت�شامنية.
نوع الن�شاط : ا�شترياد + �شناعي .

اأغرا�شه��ا : جت��ارة اخلام��ات ال�شناعي��ة + املوبيلي��ا والأث��اث 
والأدوات الناجت��ة ع��ن اخل�ش��ب + ل��وازم كهربائي��ة , 
اأ�ش��الك وكاب��الت , جن��ف واأبج��ورات وثري��ات + اآلت 

ومعدات وم�شتلزمات الور�س وقطع غيارها.
- مركزهاالرئي�شي : اإب - �شارع ال�شبل - جوار املجمع احلكومي.
- راأ�شم��ال ال�شرك��ة : )50.000.000( خم�ش��ون  ملي��ون ري��ال 

ميني  فقط.
- مدته��ا : خم�ش��ة وع�ش��رون عام��ًا م��ن تاري��خ توقي��ع عق��د 

التاأ�شي�س.
- ا�ش��م امل�شئ��ول ع��ن اإدارة ال�شرك��ة / )اأن���س عم��ر حممد علي 

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

التاأ�شي�س.
)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( تن�شر ال�شهادة يف جملة التجارة.

)7( ل تعت��ر ه��ذه ال�شه��ادة ناف��ذة اإل بع��د ا�شتيف��اء ر�ش��وم 

شهادة تسجيل رقم )57( لسنة 2020م
شركة التكامل للصرافة والتحويالت المالية )جمال 

الدمام وشركاه( التضامنية

شهادة تسجيل رقم )56( لسنة 2020م
شركة سيف اليمن الحديث لتجارة وصناعة 

االثاث)ابراهيم العواضي وانس سعد( التضامنية
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شهادة تسجيل رقم )58( لسنة 2020م
شركة بزنس بالن لإلستشارات الهندسية )نجيب 

الحاشدي وجالل الذاري( التضامنية

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( تن�شر ال�شهادة يف جملة التجارة.

)7( ل تعت��ر ه��ذه ال�شه��ادة ناف��ذة اإل بع��د ا�شتيف��اء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل كامل��ة والتوقيع عليها من مراق��ب ال�شركات 

وختمها بختم الوزارة الر�شمي.
�شدرت هذه ال�شهادة من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/4/19م

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.
)1( مت من��ح �شه��ادة بتاأ�شي���س �شرك��ة �ش��كاي م��وين لل�شراف��ة 
والتحوي��الت )�شي��اء ال�شام��دي و�ش��ركاه( الت�شامنية 
وامل�شادق��ة عل��ى عق��د ال�شرك��ة وت�شجيله��ا يف �شج��ل 

ال�شركات الت�شامنية وفقًا للبيانات التالية:
ا�ش��م ال�شرك��ة : �شرك��ة �ش��كاي م��وين لل�شراف��ة والتحوي��الت 

)�شياء ال�شامدي و�شركاه( الت�شامنية.
نوع الن�شاط : خدمات .

اأغرا�شه��ا : اعمال ال�شراف��ة )بيع و�شراء العم��الت الأجنبية 
وحتويالت مالية داخلية وخارجية(.

- مركزهاالرئي�ش��ي : اأمان��ة العا�شم��ة - �ش��ارع ال�شت��ني - جوار 
�شيتي ماك�س .

- راأ�شم��ال ال�شركة : )500.000.000( خم�شمائة  مليون ريال 
ميني  فقط.

- مدته��ا : خم�ش��ة وع�ش��رون عام��ًا م��ن تاري��خ توقي��ع عق��د 
التاأ�شي�س.

- ا�ش��م امل�شئ��ول ع��ن اإدارة ال�شرك��ة / )�شي��اء يو�ش��ف حي��در 
ال�شامدي( وجن�شيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�شاطه��ا املح��دد يف عق��د 
التاأ�شي�س.

)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 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
)6( تن�شر ال�شهادة يف جملة التجارة.

)7( ل تعت��ر ه��ذه ال�شه��ادة ناف��ذة اإل بع��د ا�شتيف��اء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل كامل��ة والتوقيع عليها من مراق��ب ال�شركات 

وختمها بختم الوزارة الر�شمي.
�شدرت هذه ال�شهادة من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/4/5م

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.
)1( مت من��ح �شه��ادة بتاأ�شي���س �شركة بزن�س ب��الن لالإ�شت�شارات 
ال��ذاري(  وج��الل  احلا�ش��دي  )جني��ب  الهند�شي��ة 
الت�شامني��ة وامل�شادقة على عقد ال�شركة وت�شجيلها يف 

�شجل ال�شركات الت�شامنية وفقًا للبيانات التالية:
ا�ش��م ال�شرك��ة : �شرك��ة بزن���س ب��الن لالإ�شت�ش��ارات الهند�شي��ة 

)جنيب احلا�شدي وجالل الذاري( الت�شامنية.
نوع الن�شاط : خدمات .

اأغرا�شها : ا�شت�شارات هند�شية + ا�شت�شارات فنية وتقنية.
- مركزهاالرئي�شي : اأمانة العا�شمة - مديرية الوحدة - �شارع 

الدائري الغربي - جوار عمارة املطهر .
- راأ�شمال ال�شركة : )8.000.000( ثمانية  ماليني ريال ميني  

فقط.
- مدته��ا : خم�ش��ة وع�ش��رون عام��ًا م��ن تاري��خ توقي��ع عق��د 

التاأ�شي�س.
- ا�ش��م امل�شئ��ول ع��ن اإدارة ال�شرك��ة / )جنيب عب��داهلل يحيى 

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

التاأ�شي�س.
)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 

شهادة تسجيل رقم )59( لسنة 2020م
شركة سكاي موني للصرافة والتحويالت )ضياء 

السامدي وشركاه( التضامنية
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ال�شبحي - جوار �شوق 22 مايو .
- راأ�شمال ال�شركة : )100.000.000( مائة  مليون ريال ميني  

فقط.
- مدته��ا : خم�ش��ة وع�ش��رون عام��ًا م��ن تاري��خ توقي��ع عق��د 

التاأ�شي�س.
- ا�ش��م امل�شئ��ول ع��ن اإدارة ال�شرك��ة / )زكري��ا ح��زام حمم��د 

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

التاأ�شي�س.
)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( تن�شر ال�شهادة يف جملة التجارة.

)7( ل تعت��ر ه��ذه ال�شه��ادة ناف��ذة اإل بع��د ا�شتيف��اء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل كامل��ة والتوقيع عليها من مراق��ب ال�شركات 

وختمها بختم الوزارة الر�شمي.
�شدرت هذه ال�شهادة من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/4/22م

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.
)1( مت من��ح �شه��ادة بتاأ�شي���س �شرك��ة جمي��د ه��الل و�ش��ركاءه 
للتدقيق وال�شت�شارات الت�شامنية وامل�شادقة على عقد 
ال�شركة وت�شجيله��ا يف �شجل ال�شركات الت�شامنية وفقًا 

للبيانات التالية:
للتدقي��ق  و�ش��ركاءه  ه��الل  جمي��د  �شرك��ة   : ال�شرك��ة  ا�ش��م 

وال�شت�شارات الت�شامنية.
نوع الن�شاط : خدمات .

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( تن�شر ال�شهادة يف جملة التجارة.

)7( ل تعت��ر ه��ذه ال�شه��ادة ناف��ذة اإل بع��د ا�شتيف��اء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل كامل��ة والتوقيع عليها من مراق��ب ال�شركات 

وختمها بختم الوزارة الر�شمي.
�شدرت هذه ال�شهادة من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/4/21م

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.
)1( مت من��ح �شه��ادة بتاأ�شي���س �شركة زكريا وحمم��د احلنحنة 
للتج��ارة والإ�شتثم��ار العق��اري الت�شامني��ة وامل�شادقة 
ال�ش��ركات  �شج��ل  يف  وت�شجيله��ا  ال�شرك��ة  عق��د  عل��ى 

الت�شامنية وفقًا للبيانات التالية:
للتج��ارة  احلنحن��ة  وحمم��د  زكري��ا  �شرك��ة   : ال�شرك��ة  ا�ش��م 

والإ�شتثمار العقاري الت�شامنية.
نوع الن�شاط : ا�شترياد + خدمات .

اأغرا�شه��ا : جت��ارة م��واد واأدوات البن��اء باأنواعه��ا + جت��ارة 
الأدوية وامل�شتلزمات الطبية + �شيارات ركاب �شخ�شية 
, �شي��ارات جمه��زة , مقط��ورات  , �شاحن��ات , حاف��الت 
وكرافان��ات مقطورة جمهزة وقط��ع غيارها + توكيالت 
جتاري��ة + م�شتلزمات ال�شيارات + قطع غيار ال�شيارات 
الجه��زة  جت��ارة   + العق��اري  التطوي��ر  خدم��ات   +
ال�شلكي��ة  الت�ش��الت  اأجه��زة  )ماع��دا  اللكرتوني��ة 
والال�شلكية والواي فاي واأجهزة اعادة البث والتغطية 
 GSMA-CDM والت��ي تعمل على ت�شوي���س نظامي

وت�شمى ربيرت(.
�ش��ارع   / ال�شبع��ني  مديري��ة   - �شنع��اء   : مركزهاالرئي�ش��ي   -

شهادة تسجيل رقم )61( لسنة 2020م
شركة مجيد هالل وشركاءه للتدقيق 

واالستشارات التضامنية

شهادة تسجيل رقم )60( لسنة 2020م
شركة زكريا ومحمد الحنحنة للتجارة واإلستثمار 

العقاري التضامنية
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شهادة تسجيل رقم )62( لسنة 2020م
شركة بن حريش للصرافة والتحويالت )عابد حريش 

وشريكه( التضامنية

�شجل ال�شركات الت�شامنية وفقًا للبيانات التالية:
ا�ش��م ال�شركة : �شركة بن حري�س لل�شرافةوالتحويالت )عابد 

حري�س و�شريكه( الت�شامنية.
نوع الن�شاط : خدمات .

اأغرا�شه��ا : اعمال ال�شراف��ة )بيع و�شراء العم��الت الأجنبية 
وحتويالت مالية داخلية وخارجية(.

- مركزهاالرئي�شي : احلديدة .
- راأ�شم��ال ال�شركة : )500.000.000( خم�شمائة  مليون ريال 

ميني  فقط.
- مدته��ا : خم�ش��ة وع�ش��رون عام��ًا م��ن تاري��خ توقي��ع عق��د 

التاأ�شي�س.
- ا�ش��م امل�شئ��ول ع��ن اإدارة ال�شركة / )عابد عب��داهلل ابراهيم 

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

التاأ�شي�س.
)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( تن�شر ال�شهادة يف جملة التجارة.

)7( ل تعت��ر ه��ذه ال�شه��ادة ناف��ذة اإل بع��د ا�شتيف��اء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل كامل��ة والتوقيع عليها من مراق��ب ال�شركات 

وختمها بختم الوزارة الر�شمي.
�شدرت هذه ال�شهادة من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/4/29م

املالي��ة  املج��الت  يف  وامل�ش��ورة  اخل��ره  تق��دمي   : اأغرا�شه��ا 
والإدارية وال�شريبي��ة + مراجعة وتدقيق احل�شابات 

والقوائم املالية.
- مركزهاالرئي�شي : اأمانة العا�شمة - مديرية ال�شبعني / �شارع 

تعز - جوار ال�شارقة مول .
- راأ�شمال ال�شركة : )10.000.000( ع�شرة ماليني ريال ميني  

فقط.
- مدته��ا : خم�ش��ة وع�ش��رون عام��ًا م��ن تاري��خ توقي��ع عق��د 

التاأ�شي�س.
- ا�شم امل�شئول عن اإدارة ال�شركة / )جميد هالل �شلطان �شعيد( 

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

التاأ�شي�س.
)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( تن�شر ال�شهادة يف جملة التجارة.

)7( ل تعت��ر ه��ذه ال�شه��ادة ناف��ذة اإل بع��د ا�شتيف��اء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل كامل��ة والتوقيع عليها من مراق��ب ال�شركات 

وختمها بختم الوزارة الر�شمي.
�شدرت هذه ال�شهادة من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/4/27م

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.
حري���س  ب��ن  �شرك��ة  بتاأ�شي���س  �شه��ادة  من��ح  مت   )1(
و�شريك��ه(  حري���س  )عاب��د  لل�شرافةوالتحوي��الت 
الت�شامني��ة وامل�شادقة على عقد ال�شركة وت�شجيلها يف 


