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ل�شركة غرن�ط��ة للتج�رة املح��دودة املتعلقة ب�أغرا�ض 
 + ع�م��ة  )جت���رة  غر���ض  بح��ذف  وذل��ك  ال�شرك��ة 
مق���والت( وا�ش�ف��ة غر���ض جدي��د )جت���رة وا�شترياد 
االأدوي��ة وامل�شتلزم�ت الطبية واملعدات الطبية واأدوات 
التجميل( لي�شبح غر�ض ال�شركة بعد التعديل )جت�رة 
واملع��دات  الطبي��ة  وامل�شتلزم���ت  االدوي��ة  وا�شت��رياد 
الطبي��ة واأدوات التجمي��ل وتوكي��ات جت�ري��ة ومتثيل 

ال�شرك�ت االأجنبية(.
ب�ل�ش��رك�ء  املتعلق��ة  امل���دة )7(  امل�ش�دق��ة عل��ى تعدي��ل   )2(
وتوزي��ع احل�ش���ض وذلك بتن���زل ال�شري��ك حممد ف�رع 
�شعيد العزعزي عن ع��دد )334.6( ح�شة من اجم�يل 
ح�ش�شه الب�لغة )2230.6( ح�شة وكذا تن�زل ال�شريك 
�شعيد غ�لب ن�جي الك�مل عن عدد )207.7( ح�شة من 
اجم�ل ح�ش�شه يف ال�شركة الب�لغة )1384.70( ح�شة 
وكذلك تن���زل ال�شريك فهيم ق��ش��م عبداهلل اخلليدي 
ع��ن ع��دد )207.7( ح�ش��ة م��ن اجم���يل ح�ش�ش��ه يف 
ال�شركة الب�لغ��ة )1384.70( ح�شة وذلك لاأخ ن�جي 
عبداهلل احمد ح�شن عم��ريان ودخوله ك�شريك جديد 

يف ال�شركة بن�شبة )15%( من راأ�ض م�ل ال�شركة
)3( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكم�ل �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التج�ري 

وفقً� الأحك�م ق�نون ال�شجل التج�ري.
يف  امل��وؤرخ  االجتم���ع  حم�ش��ر  م��ع  الرتخي���ض  ين�ش��ر   )4(

2020/3/17م  ب�جلريدة الر�شمية وجملة التج�رة.
�شدر هذا الرتخي�ض من مراقب ال�شرك�ت

املوافق : 2020/5/18م

مراقب ال�شرك�ت:
)1( مت الرتخي�ض بت�أ�شي�ض �شركة اآية �شوفت خلدم�ت االأنظمة 
وال�شبك�ت واحلل��ول املتك�ملة املحدودة  وامل�ش�دقة على نظ�مه� 
االأ�ش��شي وت�شجيله� يف �شجل ال�شرك�ت ذات امل�شئولية املحدودة 

وفقً� للبي�ن�ت الت�لية:
ا�ش��م ال�شركة : �شركة اآية �شوف��ت خلدم�ت االأنظمة وال�شبك�ت 

واحللول املتك�ملة  املحدودة.

- نوع الن�ش�ط : خدم�ت + مق�والت.
اأغرا�شه��� : خدم���ت احل��ش��ب االآيل )نظم تطبيقي��ة , قواعد 
الكمبيوت��ر  اأنظم��ة  تطبيق���ت  خدم���ت   + معلوم���ت( 
+ اخلدم���ت االإ�شت�ش�ري��ة لرتكي��ب اأجه��زة الكمبيوتر 
وال�شب��ك�ت + ت�شمي��م وتطوي��ر احلل��ول الربجمي��ة + 

مراقب ال�شرك�ت:
ا�شتن���دًا اإىل اأح��ك�م الق�ن��ون رق��م )22( ل�شن��ة 1997م ب�ش�أن 

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته والئحته التنفيذية. 
ومبوجب حم�شر اجتم�ع اجلمعية الع�مة غري الع�دية  لل�شركة 

املوؤرخ  يف 2020/4/8م
قرر :

)1( امل�ش�دق��ة عل��ى تعدي��ل امل���دة )7( م��ن النظ���م اال�ش��شي 
ل�شرك��ة ال�شال للتج�رة واخلدم���ت املحدودة املتعلقة 
ب�ل�ش��رك�ء وتوزي��ع احل�ش���ض وذل��ك بتن���زل ال�شري��ك 
ج��ال عبداالإل��ه عب��داهلل �شم�ش�ن عن ك�م��ل ح�ش�شه 
يف ال�شرك��ة الب�لغة عدده��� )6000( ح�شة وذلك لكل 
م��ن ال�شريك / علي ن��شر حم�ش��ن ن�جي بعدد )3480( 
ح�شة واالأخ / ابراهي��م عبدالقوي ن��شر حم�شن بعدد 
)840( ح�شة واالأخ / �شربي اأحمد �ش�لح عمر حم�دي 
بع��دد )840( ح�ش��ة واالأخ / اأكرم يحي��ى ن��شر ن�جي 
بعدد )840( ح�شة ودخ��ول كا من االأخوة )ابراهيم 
عبدالق��وي ن��ش��ر حم�ش��ن و�ش��ربي اأحمد �ش�ل��ح عمر 
حم���دي واأك��رم يحي��ى ن��ش��ر ن�ج��ي ك�ش��رك�ء جدد يف 

ال�شركة(. .
)2( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكم�ل �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التج�ري 

وفقً� الأحك�م ق�نون ال�شجل التج�ري.
يف  امل��وؤرخ  االجتم���ع  حم�ش��ر  م��ع  الرتخي���ض  ين�ش��ر   )3(

2020/4/8م  ب�جلريدة الر�شمية وجملة التج�رة.
�شدر هذا الرتخي�ض من مراقب ال�شرك�ت

املوافق : 2020/5/13م

مراقب ال�شرك�ت:
ا�شتن���دًا اإىل اأح��ك�م الق�ن��ون رق��م )22( ل�شن��ة 1997م ب�ش�أن 

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته والئحته التنفيذية. 
ومبوجب حم�شر اجتم�ع اجلمعية الع�مة غري الع�دية  لل�شركة 

املوؤرخ  يف 2020/3/17م
قرر :

)1( امل�ش�دق��ة عل��ى تعدي��ل امل���دة )3( م��ن النظ���م اال�ش��شي 

ترخيص رقم )74( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة الصالل 

للتجارة والخدمات المحدودة

ترخيص رقم )76( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة 

غرناطة للتجارة المحدودة

ترخيص رقم )77( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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تركيب ومتديد �شبك�ت الكمبيوتر واالت�ش�الت .
- مركزه��� الرئي�ش��ي : ام�ن��ة الع��شم��ة - مديري��ة ال�شبعني / 

جوار فندق �شهران.
- راأ�شم�ل ال�شركة : )10.000.000( ع�شرة مايني  ري�ل ميني  

فقط.
- مدته��� : خم�ش��ة وع�ش��رون ع�م��ً� م��ن ت�ري��خ �ش��دور  ه��ذا 

الرتخي�ض.
- ا�ش��م امل�شئول ع��ن اإدارة ال�شركة / )عبداهلل عبداهلل عثم�ن 

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

الرتخي�ض ويف نظ�مه� االأ�ش��شي.
)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ني ا�شتكم���ل اإج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف 
ال�شجل التج�ري وفقً� الأحك�م الق�نون اخل��ض ب�ل�شجل 

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

الت�ش�منية.
)5( ال يج��وز لل�شرك��ة مزاول��ة ن�ش�طه��� اإال بع��د ح�شوله� على 

موافقة اجله�ت ذات العاقة بن�ش�طه�.
)6( ين�ش��ر الرتخي���ض والنظ���م االأ�ش��ش��ي امل�ش���دق علي��ه يف 

اجلريدة الر�شمية على نفقة ال�شركة.
)7( ين�شر الرتخي�ض يف جملة التج�رة على نفقة ال�شركة.

)8( ال يعت��رب ه��ذا الرتخي���ض ن�ف��ذًا اإال بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 

وختمه بختم الوزارة الر�شمي.
�شدر هذا الرتخي�ض من مراقب ال�شرك�ت

املوافق : 2020/5/19م

مراقب ال�شرك�ت:
)1( مت الرتخي���ض بت�أ�شي�ض �شركة تيم �شت�رز انتلجنت لتج�رة 
امل��واد الغذائي��ة املح��دودة  وامل�ش�دقة عل��ى نظ�مه��� االأ�ش��شي 
وت�شجيله��� يف �شج��ل ال�ش��رك�ت ذات امل�شئولي��ة املح��دودة وفقً� 

للبي�ن�ت الت�لية:
ا�ش��م ال�شرك��ة : �شرك��ة تي��م �شت���رز انتلجن��ت لتج���رة امل��واد 

الغذائية املحدودة.
- نوع الن�ش�ط : بيع جملة وجتزئة.

اأغرا�شه� : جت�رة املواد الغذائية االأ�ش��شية .

- مركزه� الرئي�شي : احلديدة - مديرية احل�يل - �ش�رع زايد.
- راأ�شم���ل ال�شرك��ة : )50.000.000( خم�ش��ون ملي��ون  ري���ل 

ميني  فقط.
- مدته��� : خم�ش��ة وع�ش��رون ع�م��ً� م��ن ت�ري��خ �ش��دور  ه��ذا 

الرتخي�ض.
عبدالدائ��م  )م��راون   / ال�شرك��ة  اإدارة  ع��ن  امل�شئ��ول  ا�ش��م   -

عبدالواحد العب�شي( وجن�شيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ش�طه��� املح��دد يف ه��ذا 

الرتخي�ض ويف نظ�مه� االأ�ش��شي.
)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ني ا�شتكم���ل اإج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف 
ال�شجل التج�ري وفقً� الأحك�م الق�نون اخل��ض ب�ل�شجل 

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

الت�ش�منية.
)5( ال يج��وز لل�شرك��ة مزاول��ة ن�ش�طه��� اإال بع��د ح�شوله� على 

موافقة اجله�ت ذات العاقة بن�ش�طه�.
)6( ين�ش��ر الرتخي���ض والنظ���م االأ�ش��ش��ي امل�ش���دق علي��ه يف 

اجلريدة الر�شمية على نفقة ال�شركة.
)7( ين�شر الرتخي�ض يف جملة التج�رة على نفقة ال�شركة.

)8( ال يعت��رب ه��ذا الرتخي���ض ن�ف��ذًا اإال بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 

وختمه بختم الوزارة الر�شمي.
�شدر هذا الرتخي�ض من مراقب ال�شرك�ت

املوافق : 2020/6/1م

مراقب ال�شرك�ت:
ا�شتن���دًا اإىل اأح��ك�م الق�ن��ون رق��م )22( ل�شن��ة 1997م ب�ش�أن 

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته والئحته التنفيذية. 
ومبوجب حم�شر اجتم�ع اجلمعية الع�مة غري الع�دية  لل�شركة 

املوؤرخ  يف 2020/4/20م
قرر :

)1( امل�ش�دق��ة عل��ى تعدي��ل امل���دة )7( م��ن النظ���م اال�ش��ش��ي 
ل�شركة الن���دي اليمني لل�شي�ح��ة وال�شي�رات املحدودة 
املتعلق��ة ب�ل�ش��رك�ء وتوزي��ع احل�ش���ض وذل��ك بتن���زل 
ال�شري��ك ب�ش���ر زه��دي ع��ن ك�م��ل ح�ش�ش��ه يف ال�شركة 

ترخيص رقم )79( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة 

النادي اليمني للسياحة والسيارات المحدودة ترخيص رقم )78( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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)3( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكم�ل �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التج�ري 
وفقً� الأحك�م ق�نون ال�شجل التج�ري.

يف  امل��وؤرخ  االجتم���ع  حم�ش��ر  م��ع  الرتخي���ض  ين�ش��ر   )4(
2020/4/26م  ب�جلريدة الر�شمية وجملة التج�رة.

�شدر هذا الرتخي�ض من مراقب ال�شرك�ت
املوافق : 2020/6/9م

مراقب ال�شرك�ت:
ا�شتن���دًا اإىل اأح��ك�م الق�ن��ون رق��م )22( ل�شن��ة 1997م ب�ش�أن 

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته والئحته التنفيذية. 
الف�ح�ش��ة  اليمني��ة  ال�شرك��ة  بت�أ�شي���ض  الرتخي���ض  مت   )1(
املحدودة  وامل�ش�دق��ة على نظ�مه� االأ�ش��شي وت�شجيله� يف �شجل 

ال�شرك�ت ذات امل�شئولية املحدودة وفقً� للبي�ن�ت الت�لية:
ا�شم ال�شركة : ال�شركة اليمنية الف�ح�شة املحدودة.

اأغرا�شه� : مك�تب اختب�ر واعتم�د النوعية واجلودة واملنتج + 
مك�تب اختب�ر واعتم�د اإدارة اجلودة .

- مركزه� الرئي�شي : ام�نة الع��شمة /حدة / مديرية ال�شبعني 
/ بيت بو�ض.

- راأ�شم���ل ال�شركة : )10.000.000( ع�شرة مليون  ري�ل ميني  
فقط.

- مدته��� : خم�ش��ة وع�ش��رون ع�م��ً� م��ن ت�ري��خ �ش��دور  ه��ذا 
الرتخي�ض.

- ا�ش��م امل�شئ��ول ع��ن اإدارة ال�شرك��ة / )ابراهي��م حممد حمود 
احلملي( وجن�شيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ش�طه��� املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�ض ويف نظ�مه� االأ�ش��شي.

)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ني ا�شتكم���ل اإج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف 
ال�شجل التج�ري وفقً� الأحك�م الق�نون اخل��ض ب�ل�شجل 

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

الت�ش�منية.
)5( ال يج��وز لل�شرك��ة مزاول��ة ن�ش�طه��� اإال بع��د ح�شوله� على 

موافقة اجله�ت ذات العاقة بن�ش�طه�.
)6( ين�ش��ر الرتخي���ض والنظ���م االأ�ش��ش��ي امل�ش���دق علي��ه يف 
اجلريدة الر�شمية وجملة التج�رة على نفقة ال�شركة.

)7( ال يعت��رب ه��ذا الرتخي���ض ن�ف��ذًا اإال بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 

الب�ل��غ عدده��� )250( ح�ش��ة وذلك لكل م��ن ال�شريك 
بع��دد )50( ح�ش��ة  ال�شيب���ين  �شعي��د حمم��د  عل��وان 
وال�شري��ك عمر حممد عمر يعقوب بع��دد )50( ح�شة 
واالخ جم�ل عمر حممد عمر يعقوب بعدد )50( ح�شة 
ودخول��ه ك�شري��ك جدي��د يف ال�شرك��ة بن�شب��ة )%5( 
م��ن راأ���ض م���ل ال�شرك��ة واالخ اأحم��د عبد املل��ك �شعيد 
ال�شيب���ين بعدد )100( ح�شة ودخوله ك�شريك جديد 

يف ال�شركة بن�شبة )10%( من راأ�ض م�ل ال�شركة .
)2( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكم�ل �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التج�ري 

وفقً� الأحك�م ق�نون ال�شجل التج�ري.
يف  امل��وؤرخ  االجتم���ع  حم�ش��ر  م��ع  الرتخي���ض  ين�ش��ر   )3(

2020/4/20م  ب�جلريدة الر�شمية وجملة التج�رة.
�شدر هذا الرتخي�ض من مراقب ال�شرك�ت

املوافق : 2020/6/8م

مراقب ال�شرك�ت:
ا�شتن���دًا اإىل اأح��ك�م الق�ن��ون رق��م )22( ل�شن��ة 1997م ب�ش�أن 

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته والئحته التنفيذية. 
ومبوجب حم�شر اجتم�ع اجلمعية الع�مة غري الع�دية  لل�شركة 

املوؤرخ  يف 2020/4/26م
قرر :

)1( امل�ش�دق��ة عل��ى تعدي��ل امل���دة )3( م��ن النظ���م اال�ش��شي 
لل�شرك��ة  اليمني��ة للمي���ه والط�قة املح��دودة املتعلقة 
)توري��د  غر���ض  ب�إ�ش�ف��ة  وذل��ك  ال�شرك��ة  ب�أغرا���ض 
مع��دات  وتوري��د  وم�شتلزم�ته���  كهرب�ئي��ة  مع��دات 
املي���ه وم�شتلزم�ته��� وتوري��د مع��دات الط�ق��ة البديلة 
وم�شتلزم�ته���( اىل اأغرا���ض ال�شرك��ة ال�ش�بقة لي�شبح 
اغرا���ض ال�شرك��ة بع��د التعديل م��� يلي )حتلي��ة املي�ه 
وانت���ج الط�قة الكهرب�ئي��ة + توريد معدات كهرب�ئية 
وم�شتلزم�ته��� وتوري��د مع��دات املي���ه وم�شتلزم�ته��� + 

توريد معدات الط�قة البديلة وم�شتلزم�ته�(.
)2( امل�ش�دق��ة عل��ى تعدي��ل امل���دة )6( املتعلق��ة براأ���ض م���ل 
ال�شرك��ة وذل��ك بزي�دت��ه م��ن مبل��غ )50.000.000( 
ثم�ن��ون   )80.000.000( اإىل  ري���ل  ملي��ون  خم�ش��ني 
مليون ري�ل , وكذا تعديل امل�دة )7( املتعلقة ب�ل�شرك�ء 
وتوزي��ع احل�ش���ض وذل��ك بتوزي��ع ن�شب��ة الزي���دة بني 

ال�شرك�ء كًا بح�شب ن�شبته يف راأ�ض م�ل ال�شركة.

ترخيص رقم )80( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي للشركة 

اليمنية للمياه والطاقة المحدودة

ترخيص رقم )81( لسنة 2020م
بتأسيس الشركة اليمنية الفاحصة المحدودة
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الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 
وختمه بختم الوزارة الر�شمي.

�شدر هذا الرتخي�ض من مراقب ال�شرك�ت
املوافق : 2020/6/15م

مراقب ال�شرك�ت:
ا�شتن���دًا اإىل اأح��ك�م الق�ن��ون رق��م )22( ل�شن��ة 1997م ب�ش�أن 

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته والئحته التنفيذية. 
)1( مت الرتخي���ض بت�أ�شي���ض �شرك��ة اأر�ض �شب���أ خلدم�ت النقل 
املح��دودة  وامل�ش�دقة على نظ�مه� االأ�ش��شي وت�شجيله� يف �شجل 

ال�شرك�ت ذات امل�شئولية املحدودة وفقً� للبي�ن�ت الت�لية:
ا�شم ال�شركة : �شركة اأر�ض �شب�أ خلدم�ت النقل املحدودة.

اأغرا�شه��� : نقل بري داخلي + نقل الرك�ب والب�ش�ئع داخلي + 
نقل الرك�ب والب�ش�ئ��ع خ�رجي + وكاء �شرك�ت النقل 
اجلوي + خدم���ت نقل البرتول والغ�ز + �شحن وتفريغ 
وتوزي��ع + خدم�ت تقدمي اغذي��ة + نقل بري دويل + 

خدم�ت لوج�شتية بحرية + خدم�ت النفط .
- مركزه� الرئي�شي : مدينة �شنع�ء / بيت بو�ض.

- راأ�شم�ل ال�شركة : )15.000.000( خم�شة ع�شر مليون  ري�ل 
ميني  فقط.

- مدته��� : خم�ش��ة وع�ش��رون ع�م��ً� م��ن ت�ري��خ �ش��دور  ه��ذا 
الرتخي�ض.

- ا�ش��م امل�شئ��ول ع��ن اإدارة ال�شرك��ة / )ابراهي��م حممد حمود 
احلملي( وجن�شيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ش�طه��� املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�ض ويف نظ�مه� االأ�ش��شي.

)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ني ا�شتكم���ل اإج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف 
ال�شجل التج�ري وفقً� الأحك�م الق�نون اخل��ض ب�ل�شجل 

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

الت�ش�منية.
)5( ال يج��وز لل�شرك��ة مزاول��ة ن�ش�طه��� اإال بع��د ح�شوله� على 

موافقة اجله�ت ذات العاقة بن�ش�طه�.
)6( ين�ش��ر الرتخي���ض والنظ���م االأ�ش��ش��ي امل�ش���دق علي��ه يف 
اجلريدة الر�شمية وجملة التج�رة على نفقة ال�شركة.
)7( ال يعت��رب ه��ذا الرتخي���ض ن�ف��ذًا اإال بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 

الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 
وختمه بختم الوزارة الر�شمي.

�شدر هذا الرتخي�ض من مراقب ال�شرك�ت
املوافق : 2020/6/15م

مراقب ال�شرك�ت:
ا�شتن���دًا اإىل اأح��ك�م الق�ن��ون رق��م )22( ل�شن��ة 1997م ب�ش�أن 

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته والئحته التنفيذية. 
لل�شن�ع��ة  الغ��ذاء  دار  �شرك��ة  بت�أ�شي���ض  الرتخي���ض  مت   )1(
والتج�رة املحدودة  وامل�ش�دقة على نظ�مه� االأ�ش��شي وت�شجيله� 
يف �شج��ل ال�ش��رك�ت ذات امل�شئولي��ة املح��دودة وفق��ً� للبي�ن���ت 

الت�لية:
ا�شم ال�شركة : �شركة دار الغذاء لل�شن�عة والتج�رة املحدودة.
اأغرا�شه��� : ا�شت��رياد وجت�رة امل��واد غري اال�ش��شي��ة + ا�شترياد 
وجت���رة اخل�م���ت ال�شن�عية + احللوي���ت وال�شك�كر + 

امل�شنوع�ت الوطنية + توكيات جت�رية .
- مركزه��� الرئي�شي : اأم�نة الع��شم��ة / مديرية معني / ع�شر 

اأم�م وزارة النفط واملع�دن.
- راأ�شم�ل ال�شركة : )40.000.000( اربعون مليون  ري�ل ميني  

فقط.
- مدته��� : خم�ش��ة وع�ش��رون ع�م��ً� م��ن ت�ري��خ �ش��دور  ه��ذا 

الرتخي�ض.
- ا�ش��م امل�شئ��ول عن اإدارة ال�شركة / )ف��واز يحيى ح�شني ق��شم 

احلظ�ء( وجن�شيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ش�طه��� املح��دد يف ه��ذا 

الرتخي�ض ويف نظ�مه� االأ�ش��شي.
)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ني ا�شتكم���ل اإج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف 
ال�شجل التج�ري وفقً� الأحك�م الق�نون اخل��ض ب�ل�شجل 

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

الت�ش�منية.
)5( ال يج��وز لل�شرك��ة مزاول��ة ن�ش�طه��� اإال بع��د ح�شوله� على 

موافقة اجله�ت ذات العاقة بن�ش�طه�.
)6( ين�ش��ر الرتخي���ض والنظ���م االأ�ش��ش��ي امل�ش���دق علي��ه يف 
اجلريدة الر�شمية وجملة التج�رة على نفقة ال�شركة.

)7( ال يعت��رب ه��ذا الرتخي���ض ن�ف��ذًا اإال بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 

ترخيص رقم )82( لسنة 2020م
بتأسيس شركة أرض سبأ لخدمات النقل المحدودة

ترخيص رقم )84( لسنة 2020م
بتأسيس شركة دار الغذاء للصناعة والتجارة 

المحدودة
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�شدر هذا الرتخي�ض من مراقب ال�شرك�ت
املوافق : 2020/6/17م

مراقب ال�شرك�ت:
ا�شتن���دًا اإىل اأح��ك�م الق�ن��ون رق��م )22( ل�شن��ة 1997م ب�ش�أن 

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته والئحته التنفيذية. 
)1( مت الرتخي���ض بت�أ�شي���ض �شرك��ة القرية لتج���رة وخدم�ت 
الط�ق��ة املحدودة  وامل�ش�دقة على نظ�مه��� االأ�ش��شي وت�شجيله� 
يف �شج��ل ال�ش��رك�ت ذات امل�شئولي��ة املح��دودة وفق��ً� للبي�ن���ت 

الت�لية:
القري��ة لتج���رة وخدم���ت الط�ق��ة  ال�شرك��ة : �شرك��ة  ا�ش��م 

املحدودة.
اأغرا�شه� : خدم�ت الط�قة + منظومة الط�قة ال�شم�شية .

- مركزه��� الرئي�ش��ي : اأم�ن��ة الع��شم��ة / مديري��ة الوحدة / 
جوار فندق الب�شت�ن.

- راأ�شم�ل ال�شركة : )15.000.000( خم�شة ع�شر مليون  ري�ل 
ميني  فقط.

- مدته��� : خم�ش��ة وع�ش��رون ع�م��ً� م��ن ت�ري��خ �ش��دور  ه��ذا 
الرتخي�ض.

- ا�ش��م امل�شئ��ول عن اإدارة ال�شركة / )وحي��د عبدالرحمن علي 
عبده ب�شر( وجن�شيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ش�طه��� املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�ض ويف نظ�مه� االأ�ش��شي.

)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ني ا�شتكم���ل اإج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف 
ال�شجل التج�ري وفقً� الأحك�م الق�نون اخل��ض ب�ل�شجل 

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

الت�ش�منية.
)5( ال يج��وز لل�شرك��ة مزاول��ة ن�ش�طه��� اإال بع��د ح�شوله� على 

موافقة اجله�ت ذات العاقة بن�ش�طه�.
)6( ين�ش��ر الرتخي���ض والنظ���م االأ�ش��ش��ي امل�ش���دق علي��ه يف 
اجلريدة الر�شمية وجملة التج�رة على نفقة ال�شركة.

بت�ري��خ   )83( برق��م  ال�ش�ب��ق  الرتخي���ض  يلغ��ى   )7(
2020/6/16م.

)8( ال يعت��رب ه��ذا الرتخي���ض ن�ف��ذًا اإال بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 

وختمه بختم الوزارة الر�شمي.
�شدر هذا الرتخي�ض من مراقب ال�شرك�ت

املوافق : 2020/6/22م

الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 
وختمه بختم الوزارة الر�شمي.

�شدر هذا الرتخي�ض من مراقب ال�شرك�ت
املوافق : 2020/6/16م

مراقب ال�شرك�ت:
ا�شتن���دًا اإىل اأح��ك�م الق�ن��ون رق��م )22( ل�شن��ة 1997م ب�ش�أن 

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته والئحته التنفيذية. 
)1( مت الرتخي���ض بت�أ�شي���ض �شرك��ة �شم��� الف��رات لل�شن�ع��ة 
والتج�رة املحدودة  وامل�ش�دقة على نظ�مه� االأ�ش��شي وت�شجيله� 
يف �شج��ل ال�ش��رك�ت ذات امل�شئولي��ة املح��دودة وفق��ً� للبي�ن���ت 

الت�لية:
والتج���رة  لل�شن�ع��ة  الف��رات  �شم���  �شرك��ة   : ال�شرك��ة  ا�ش��م 

املحدودة.
اأغرا�شه� : منتج�ت االألب���ن وتعبئة وحفظ الفواكه والزيوت 
النب�تي��ة واحليواني��ة وامل�شروب�ت الغ�زي��ة والع�ش�ئر 

واملي�ه املعدنية واخلبز ومنتج�ت املخ�بز .
- مركزه� الرئي�شي : ذم�ر / �شوق الربوع جوار ج�مع داديه.

- راأ�شم�ل ال�شركة : )100.000.000( م�ئة مليون  ري�ل ميني  
فقط.

- مدته��� : خم�ش��ة وع�ش��رون ع�م��ً� م��ن ت�ري��خ �ش��دور  ه��ذا 
الرتخي�ض.

- ا�ش��م امل�شئول ع��ن اإدارة ال�شركة / )يون���ض حممد عبده علي 
داديه( وجن�شيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ش�طه��� املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�ض ويف نظ�مه� االأ�ش��شي.

)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ني ا�شتكم���ل اإج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف 
ال�شجل التج�ري وفقً� الأحك�م الق�نون اخل��ض ب�ل�شجل 

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

الت�ش�منية.
)5( ال يج��وز لل�شرك��ة مزاول��ة ن�ش�طه��� اإال بع��د ح�شوله� على 

موافقة اجله�ت ذات العاقة بن�ش�طه�.
)6( ين�ش��ر الرتخي���ض والنظ���م االأ�ش��ش��ي امل�ش���دق علي��ه يف 
اجلريدة الر�شمية وجملة التج�رة على نفقة ال�شركة.
)7( ال يعت��رب ه��ذا الرتخي���ض ن�ف��ذًا اإال بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 

وختمه بختم الوزارة الر�شمي.

ترخيص رقم )85( لسنة 2020م
بتأسيس شركة سما الفرات للصناعة والتجارة 

المحدودة

ترخيص رقم )91( لسنة 2020م
بتأسيس شركة القرية لتجارة وخدمات الطاقة 

المحدودة


