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وزير ال�صناعة والتجارة :
بع��د الإطالع على القانون رقم )3( ل�صنة 2004م ب�صاأن جمل�س 

الوزراء 
ال�ص��ركات  ب�ص��اأن  1997م  ل�صن��ة   )22( رق��م  القان��ون  وعل��ى 

التجارية وتعديالته.
وعل��ى الق��رار اجلمه��وري رق��م )284( ل�صن��ة 2009م ب�ص��اأن 

الالئحة التنظيمية لوزارة ال�صناعة والتجارة
وعل��ى قرار رئي���س املجل���س ال�صيا�صي العلى رق��م )56( ل�صنة 

2016م بت�صكيل احلكومة وت�صمية اأع�صائها
وعل��ى قرار رئي���س املجل���س ال�صيا�صي العلى رق��م )91( ل�صنة 

2018م ب�صاأن تعيني وزير ال�صناعة والتجارة
وبناء على عر�س مدير عام ال�صركات 

قرر 
م��ادة )1( متن��ح ال�صرك��ة اليمني��ة للتعدين )�صرك��ة م�صاهمة 

مينية( مقفلة ترخي�س ملمار�صة ن�صاطه .
م��ادة )2( ح��دد راأ�س م��ال ال�صرك��ة مببل��غ )500.000.000( 

خم�صمائة مليون ريال.
م��ادة )3( امل�صادق��ة عل��ى النظ��ام الأ�صا�ص��ي وعق��د التاأ�صي�س 

لل�صركة .
النظ��ام  يف  املح��ددة  باأغرا�صه��ا  ال�صرك��ة  تتقي��د   )4( م��ادة 
الأ�صا�ص��ي وه��ي : )ان�ص��اء �ص��ركات جتاري��ة و�صناعية 
لال�صتثمار يف جمال التعدي��ن مبختلف انواعها الفلزية 
والالفلزي��ة واملي��اه وكاف��ة امل��وارد املعدني��ة والرثوات 
الطبيعي��ة باليم��ن والبح��ث ع��ن فر���س ال�صتثماري��ة 
واإج��راء الدرا�صات للم�صاريع يف نف���س املجال , لل�صركة 
اأ�صوله��ا وم�صاريعه��ا  اإدارة وتنمي��ة واإ�صتثم��ار عائ��دة 
الإ�صتثماري��ة , لل�صرك��ة الإ�صتثم��ار داخ��ل اجلمهورية 
ال�صناع��ات  م��ن جم��الت  اأي  اأو خارجه��ا يف  اليمني��ة 
التعديني��ة , اإ�صت��راد املواد واملع��دات والآلت اخلا�صة 
واملنتج��ات  املعدني��ة  اخلام��ات  وت�صوي��ق   , بالتعدي��ن 

ال�صناعية للتعدين حمليًا وخارجيًا(.
م��ادة )5( ل يرتت��ب عل��ى من��ح ه��ذا الرتخي���س اأي امتي��از اأو 

احتكار لل�صركة.
القان��ون  اأح��كام  تنفي��ذ  ال�ص��ركات  مراق��ب  عل��ى   )6( م��ادة 

بالإ�صراف والرقابة الدورية على ال�صركة.
ال�صج��ل  يف  ال�صه��ر  اج��راءات  ال�صرك��ة  ت�صتكم��ل   )7( م��ادة 

وزير ال�صناعة والتجارة :
بع��د الإط��الع عل��ى القان��ون رق��م )22( ل�صن��ة 1997م ب�ص��اأن 

ال�صركات التجارية وتعديالته.
وعلى القانون رقم )3( ل�صنة 2004م ب�صاأن جمل�س الوزراء 

وعل��ى الق��رار اجلمه��وري رق��م )284( ل�صن��ة 2009م ب�ص��اأن 
الالئحة التنظيمية لوزارة ال�صناعة والتجارة

وعل��ى قرار رئي���س املجل���س ال�صيا�صي العلى رق��م )56( ل�صنة 
2016م بت�صكيل احلكومة وت�صمية اأع�صائها

وعل��ى قرار رئي���س املجل���س ال�صيا�صي العلى رق��م )91( ل�صنة 
2018م ب�صاأن تعيني وزير ال�صناعة والتجارة

وعلى القرار اجلمهورية رقم )85(ل�صنة 2007م ب�صاأن تاأ�صي�س 
ال�صركة

وعلى حم�ص��ر اجتماع اجلمعية العمومية غر العادية لل�صركة 
املوؤرخ يف 2017/5/23م

وبناء على عر�س مدير عام ال�صركات 
قرر 

م��ادة )1( ن�صادق عل��ى تعديل املادة )6( م��ن النظام ال�صا�صي 
لل�صرك��ة اليمني��ة لتكري��ر ال�صك��ر )���س.م.ي( عام��ة 
املتعلقة براأ�س املال وذلك بزيادة راأ�س مال ال�صركة من 
مبلغ )21.000.000.000( واحد وع�صرون مليار ريال 
اإىل مبلغ )35.700.000.000(خم�صة وثالثون مليار 
و�صبعمائة مليون ريال , وكذا تعديل املادة )7( املتعلقة 
بامل�صاهم��ني وتوزيع ال�صهم وذل��ك بتوزيع الزيادة بني 

امل�صاهمني كاًل بح�صب ن�صبته يف راأ�س املال .
مادة )2( يعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره وين�صر مع حم�صر 
اجتماع اجلمعية العامة غر العادية لل�صركة املوؤرخ يف 
2017/5/23م يف اجلريدة الر�صمية وجملة التجارة .

�صدر بديوان عام الوزارة 
بتاريخ : 2020/10/10م

قرار وزاري رقم )64( لسنة 2020م
بشأن المصادقة على تعديل النظام األساسي 
للشركة اليمنية لتكرير السكر )ش.م.ي( عامة

قرار وزاري رقم )65( لسنة 2020م
بشأن منح ترخيص بتأسيس الشركة اليمنية 

للتعدين )شركة مساهمة يمنية ( مقفلة
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م��ادة )5( ل يرتت��ب عل��ى من��ح ه��ذا الرتخي���س اأي امتي��از اأو 
احتكار لل�صركة.

القان��ون  اأح��كام  تنفي��ذ  ال�ص��ركات  مراق��ب  عل��ى   )6( م��ادة 
بالإ�صراف والرقابة الدورية على ال�صركة.

ال�صج��ل  يف  ال�صه��ر  اج��راءات  ال�صرك��ة  ت�صتكم��ل   )7( م��ادة 
التجاري.

م��ادة )8( ع��دم اإج��راء ال�صه��ر يف ال�صج��ل التج��اري يرتت��ب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
م��ادة )9( حت��دد امل��دة الزمني��ة لن�ص��اط ال�صرك��ة بخم�ص��ة 

وع�صرون عامًا اعتبارًا من تاريخ �صدور هذا القرار.
م��ادة )10( يعم��ل به��ذا الق��رار م��ن تاري��خ �ص��دوره وين�صر مع 
النظام ال�صا�صي لل�صركة يف اجلريدة الر�صمية وجملة 

التجارة.
�صدر بديوان عام الوزارة 
بتاريخ:2020/10/11م

مراقب ال�صركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�صي���س �صرك��ة ادي�س انيم��ل فيد لتجارة 
وانت��اج الع��الف املح��دودة وامل�صادق��ة عل��ى نظامه��ا 
الأ�صا�ص��ي وت�صجيلها يف �صجل ال�ص��ركات ذات امل�صئولية 

املحدودة وفقًا للبيانات التالية :
ا�صم ال�صركة : �صركة ادي�س انيمل فيد لتجارة وانتاج العالف 

املحدودة .
- نوع الن�صاط : ا�صتراد + �صناعي .

- اغرا�صه��ا : جتارة املوا�صي والدواج��ن والأ�صماك ومنتجاتها 
وم�صتلزماتها + اأعالف احليوانات والطيور.

- مركزه��ا الرئي�صي : احلدي��دة - مديرية باجل - �صارع الكدن 
- جوار �صركة اخوان ثابت.

- راأ�صم��ال ال�صرك��ة : )180.000.000( مائ��ة وثمانون مليون 
ريال ميني  فقط.

- مدته��ا : خم�ص��ة وع�ص��رون عام��ًا م��ن تاري��خ �ص��دور  ه��ذا 
الرتخي�س.

اإدارة ال�صرك��ة / )امي��ن حمم��د نعم��ان  - ا�ص��م امل�صئ��ول ع��ن 
احلكيمي( وجن�صيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.

ترخيص رقم )192( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

التجاري.
م��ادة )8( ع��دم اإج��راء ال�صه��ر يف ال�صج��ل التج��اري يرتت��ب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
م��ادة )9( حت��دد امل��دة الزمني��ة لن�ص��اط ال�صرك��ة بخم�ص��ة 

وع�صرون عامًا اعتبارًا من تاريخ �صدور هذا القرار.
م��ادة )10( يعم��ل به��ذا الق��رار م��ن تاري��خ �ص��دوره وين�صر مع 
النظام ال�صا�صي لل�صركة يف اجلريدة الر�صمية وجملة 

التجارة.
�صدر بديوان عام الوزارة 
بتاريخ:2020/10/10م

وزير ال�صناعة والتجارة :
بع��د الإطالع على القانون رقم )3( ل�صنة 2004م ب�صاأن جمل�س 

الوزراء 
ال�ص��ركات  ب�ص��اأن  1997م  ل�صن��ة   )22( رق��م  القان��ون  وعل��ى 

التجارية وتعديالته.
وعل��ى الق��رار اجلمه��وري رق��م )284( ل�صن��ة 2009م ب�ص��اأن 

الالئحة التنظيمية لوزارة ال�صناعة والتجارة
وعل��ى قرار رئي���س املجل���س ال�صيا�صي العلى رق��م )56( ل�صنة 

2016م بت�صكيل احلكومة وت�صمية اأع�صائها
وعل��ى قرار رئي���س املجل���س ال�صيا�صي العلى رق��م )91( ل�صنة 

2018م ب�صاأن تعيني وزير ال�صناعة والتجارة
وبناء على عر�س مدير عام ال�صركات 

قرر 
مادة )1( مينح �صرك��ة بُق�س املالية خلدمات الدفع اللكرتوين 
)�صرك��ة م�صاهم��ة ميني��ة( مقفل��ة ترخي���س ملمار�ص��ة 

ن�صاطه .
م��ادة )2( حدد راأ�س مال ال�صرك��ة مببلغ )2.000.000.000( 

اثنني مليار ريال.
م��ادة )3( امل�صادق��ة عل��ى النظ��ام الأ�صا�ص��ي وعق��د التاأ�صي�س 

لل�صركة .
النظ��ام  يف  املح��ددة  باأغرا�صه��ا  ال�صرك��ة  تتقي��د   )4( م��ادة 
الأ�صا�صي وه��ي : ت�صغيل وا�صدار انظمة خدمات الدفع 

اللكرتوين املحلية والدولية.

قرار وزاري رقم )66( لسنة 2020م
بشأن منح ترخيص بتأسيس لشركة بُقش المالية 

لخدمات الدفع اإللكتروني )شركة مساهمة يمنية( 
مقفلة
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- ا�ص��م امل�صئ��ول ع��ن اإدارة ال�صرك��ة / )ه��الل يحي��ى عبداهلل 
النفي�س( وجن�صيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.

)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صه��ر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/10/12م

مراقب ال�صركات:
ا�صتن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�صن��ة 1997م ب�صاأن 

ال�صركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية. 
ومبوج��ب حم�صر اجتماع اجلمعية العامة غر العادية لل�صركة 

املوؤرخ يف 2020/9/30م قرر :
)1( امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )7( م��ن النظ��ام الأ�صا�ص��ي 
ل�صركة ريا�س ومدار�س �صكندهوم النموذجيةاملحدودة  
املتعلق��ة بال�ص��ركاء وتوزي��ع احل�ص���س وذل��ك بتن��ازل 
ال�صريك��ه / هال��ة عبده عبداهلل حممد �صب��اأ عن كامل 
ح�ص�صه��ا يف ال�صركة البالغ��ة )833.25( ح�صة وذلك 
لل�صري��ك حمم��د عل��ي عل��وي اجلني��دي ال��ذي اأ�صب��ح 
ميل��ك كام��ل ح�ص���س ال�صرك��ة ول�صتمراري��ة ال�صركة 
تن��ازل ال�صريك / حممد عل��ي علوي اجلنيدي عن عدد 
)1250( ح�ص��ة وذل��ك لالأخ طه عب��داهلل لطف م�صلي 
ودخول��ه �صري��ك جدي��د بن�صب��ة )50%( م��ن راأ�س مال 

ال�صركة.

)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صهر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/10/12م

مراقب ال�صركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�صي���س �صرك��ة اأر���س احلداث��ة للتجارة 
والت�صدي��ر وخدم��ات ال�صيان��ة املح��دودة وامل�صادق��ة 
على نظامها الأ�صا�صي وت�صجيلها يف �صجل ال�صركات ذات 

امل�صئولية املحدودة وفقًا للبيانات التالية :
ا�ص��م ال�صرك��ة : �صرك��ة اأر���س احلداث��ة للتج��ارة والت�صدي��ر 

وخدمات ال�صيانة املحدودة .
- نوع الن�صاط : ا�صتراد + ت�صدير + خدمات .

- اغرا�صه��ا : اأواين منزلي��ة , منتج��ات البال�صتي��ك املنزلي��ة , 
اأدوات ول��وازم منزلي��ة )مكان���س - منظف��ات - اأدوات 
غ��از( + ال�صابون واملنظفات + اأدوات العناية بالب�صرة 
)ده��ون , كرمي��ات , منظف��ات( + ع�ص��ل + تغ��ر زي��وت 
 + ال�صي��ارات  و�صيان��ة  ا�ص��الح  خدم��ات   + واإط��ارات 

ت�صدير النب.
- مركزها الرئي�صي : اأمانة العا�صمة - مديرية ال�صبعني / �صارع 

املقالح - بجانب مدر�صة ال�صهيد ابراهيم احلمدي.
- راأ�صم��ال ال�صرك��ة : )47.000.000( �صبع��ة واربع��ون مليون 

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

الرتخي�س.

ترخيص رقم )197( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )208( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة 
رياض ومدارس سكندهوم النموذجية المحدودة
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)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 
اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.

)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.
)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/10/24م

مراقب ال�صركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�صي���س �صرك��ة ماترك�س فارم��ا ل�صتراد 
الأدوي��ة وامل�صتلزم��ات الطبي��ة املح��دودة وامل�صادق��ة 
على نظامها الأ�صا�صي وت�صجيلها يف �صجل ال�صركات ذات 

امل�صئولية املحدودة وفقًا للبيانات التالية :
ا�ص��م ال�صرك��ة : �صرك��ة ماترك���س فارم��ا ل�صت��راد الأدوي��ة 

وامل�صتلزمات الطبية املحدودة .
- نوع الن�صاط : ا�صتراد + خدمات .

- اغرا�صه��ا : جتارة الأدوية وامل�صتلزم��ات الطبية + توكيالت 
جتارية.

- مركزه��ا الرئي�ص��ي : اأمان��ة العا�صم��ة - مديري��ة ال�صبعني / 
�صارع حدة - جوار الهيئة العامة لالإ�صتثمار.

- راأ�صم��ال ال�صرك��ة : )45.000.000( خم�ص��ة واربعون مليون 
ريال ميني  فقط.

- مدته��ا : خم�ص��ة وع�ص��رون عام��ًا م��ن تاري��خ �ص��دور  ه��ذا 
الرتخي�س.

- ا�ص��م امل�صئول عن اإدارة ال�صركة / )حممد قايد مهدي معياد( 
وجن�صيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.

)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صه��ر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.

)2( عل��ى ال�صرك��ة ا�صتكمال �صهر التعدي��ل يف ال�صجل التجاري 
وفقًا لأحكام قانون ال�صجل التجاري.

يف  امل��وؤرخ  الجتم��اع  حم�ص��ر  م��ع  الرتخي���س  ين�ص��ر   )3(
2020/9/30م باجلريدة الر�صمية وجملة التجارة.

�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات
بتاريخ : 2020/10/24م

مراقب ال�صركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�صي���س �صركة اوتو ينفر�ص��ال لالإ�صتراد 
والت�صدير والتوكي��الت التجارية املحدودة وامل�صادقة 
على نظامها الأ�صا�صي وت�صجيلها يف �صجل ال�صركات ذات 

امل�صئولية املحدودة وفقًا للبيانات التالية :
ا�ص��م ال�صرك��ة : �صركة اوت��و ينفر�ص��ال لالإ�صت��راد والت�صدير 

والتوكيالت التجارية املحدودة .
- نوع الن�صاط : ا�صتراد + ت�صدير + خدمات .

- اغرا�صه��ا : ع�ص��ل + توكي��الت جتاري��ة + ج��والت + جتارة 
الأجه��زة اللكرتوني��ة )م��ا ع��دا اأجه��زة الت�ص��الت 
ال�صلكي��ة والال�صلكية والواي فاي , واأجهزة اعادة البث 
GSMA- والتغطية والتي تعمل على ت�صوي�س نظامي

. النب  ت�صدير   + ربيرت(  وت�صمى   CDM
- مركزها الرئي�صي : اأمانة العا�صمة - مديرية الوحدة - �صارع 

الدائري - جولة كنتاكي.
- راأ�صمال ال�صركة : )30.000.000( ثالثون مليون ريال ميني  

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

الرتخي�س.
- ا�ص��م امل�صئ��ول ع��ن اإدارة ال�صرك��ة / )حممد يحي��ى عبداهلل 

ثامر( وجن�صيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 

الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.
)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صهر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.

ترخيص رقم )209( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )210( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/10/26م

مراقب ال�صركات:
ا�صتن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�صن��ة 1997م ب�صاأن 

ال�صركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية. 
ومبوج��ب حم�ص��ري اجتم��اع اجلمعي��ة العام��ة غ��ر العادي��ة 
لل�صرك��ة املوؤرخني يف 2020/7/11م  و 2020/7/15م 

قرر :
)1( امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )3( م��ن النظ��ام الأ�صا�ص��ي 
وا�صت��راد  تاأج��ر  خلدم��ات  ه��وك  جول��دن  ل�صرك��ة 
ال�صيارات املدرعة  املحدودة املتعلقة باأغرا�س ال�صركة 
لي�صبح اأغرا�س ال�صركة بعد التعديل على النحو التايل 
)ا�صت��راد وتاأجر وتوف��ر و�صيانة ال�صي��ارات املدرعة 
وا�صت��راد وبي��ع قطع غيارها ومعداته��ا واحل�صول على 
توكيالت والمتيازات املرتبطة بن�صاطها واغرا�صها( .

)2( امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )6( املتعلق��ة براأ���س م��ال 
ال�صرك��ة وذل��ك بزي��ادة راأ���س م��ال ال�صرك��ة م��ن مبلغ 
مبل��غ  اإىل  ري��ال  ملي��ون  ع�ص��رون   )20.000.000(
دولر  ال��ف  وثالث��ون  وثالث��ة  مائ��ة   )$133.000(

امريكي.
)3( امل�صادقة على تعديل املادة )7( املتعلقة بال�صركاء وتوزيع 
ال�صري��ك عبدالل��ه يحي��ى  بتن��ازل  احل�ص���س وذل��ك 
عام��ر وال�صري��ك حممد �صم��ر حممد حممد ع��ن كامل 
ح�ص�صهم��ا يف ال�صرك��ة وذلك لكل م��ن )هورايزون كارز 
لال�صت��راد وخدامت بي��ع و�ص��راء ال�صي��ارات وال�صركة 
العاملي��ة للنق��ل ال�صياح��ي املح��دودة وال�صت��اذ حمم��د 
احمد �صعيد ال�صودي( بح�صب ما جاء يف املح�صر املوؤرخ 

يف 2020/7/11م.
)4( امل�صادق��ة على تعديل املواد التالية)من 16 وحتى 44,43
43,42,38,37,35,34,33,30,28,27,25( كما جاء يف 

)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 
اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.

)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.
)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/10/24م

مراقب ال�صركات:
لل�صناع��ة  اوب��ول مي��ن  �صرك��ة  بتاأ�صي���س  الرتخي���س  )1( مت 
والتج��ارة املح��دودة وامل�صادقة على نظامه��ا الأ�صا�صي 
وت�صجيله��ا يف �صجل ال�ص��ركات ذات امل�صئولية املحدودة 

وفقًا للبيانات التالية :
ا�صم ال�صركة : �صركة اوبول مين لل�صناعة والتجارة املحدودة.

- نوع الن�صاط : ا�صتراد + �صناعي .
- اغرا�صه��ا : منتجات البال�صتي��ك + جتارة املواد البال�صتيكية 

+ م�صنع مياه معدنية.
- مركزه��ا الرئي�ص��ي : اأمانة العا�صمة - مديرية بني احلارث - 

�صارع دار�س.
- راأ�صم��ال ال�صرك��ة : )150.000.000( مائة وخم�صون مليون 

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

الرتخي�س.
- ا�ص��م امل�صئ��ول ع��ن اإدارة ال�صرك��ة / )اأن��ور �صال��ح �صليم��ان 

عبداهلل( وجن�صيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 

الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.
)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صهر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

ترخيص رقم )211( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )212( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة 
جولدن هوك لخدمات تأجير واستيراد السيارات 

المدرعة المحدودة
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)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 
موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.

)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 
اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.

)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.
)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/10/26م

مراقب ال�صركات:
ا�صتن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�صن��ة 1997م ب�صاأن 

ال�صركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية. 
ومبوج��ب حم�صر اجتماع اجلمعية العامة غر العادية لل�صركة 

املوؤرخ يف 2020/9/19م قرر :
)1( امل�صادق��ة على تعديل امل��ادة )18/اأ( من النظام الأ�صا�صي 
ل�صرك��ة ج��وي لالإ�صت��راد والتوزيع املح��دودة  املتعلقة 
ب��اإدارة ال�صركة وذلك بتعيني الخ / حممد عبداجلليل 

جازم �صعيد مديرًا عامًا لل�صركة.
)2( عل��ى ال�صرك��ة ا�صتكمال �صهر التعدي��ل يف ال�صجل التجاري 

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

2020/9/19م باجلريدة الر�صمية وجملة التجارة.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/10/27م

مراقب ال�صركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�صي�س �صركة تامك��و للم�صتقات النفطية 
املحدودة وامل�صادق��ة على نظامه��ا الأ�صا�صي وت�صجيلها 
وفق��ًا  املح��دودة  امل�صئولي��ة  ذات  ال�ص��ركات  �صج��ل  يف 

للبيانات التالية :
ا�صم ال�صركة : �صركة تامكو للم�صتقات النفطية املحدودة .

- نوع الن�صاط : ا�صتراد  .

املح�صر املوؤرخ يف 2020/7/15م.
 )205( برق��م  ال�صاب��ق  الرتخي���س  يلغ��ى   )5(

بتاريخ:2020/10/19م.
)6( عل��ى ال�صرك��ة ا�صتكمال �صهر التعدي��ل يف ال�صجل التجاري 

وفقًا لأحكام قانون ال�صجل التجاري.
)7( ين�ص��ر الرتخي���س م��ع حم�ص��ري الجتم��اع املوؤرخ��ني يف 
2020/7/11م و 2020/7/15م. باجلريدة الر�صمية 

وجملة التجارة.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/10/24م

مراقب ال�صركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�صي���س �صرك��ة �صماء العا�صم��ة للتقنيات  
املح��دودة وامل�صادقة على نظامه��ا الأ�صا�صي وت�صجيلها 
وفق��ًا  املح��دودة  امل�صئولي��ة  ذات  ال�ص��ركات  �صج��ل  يف 

للبيانات التالية :
ا�صم ال�صركة : �صركة �صماء العا�صمة للتقنيات املحدودة .

- نوع الن�صاط : خدمات .
- اغرا�صه��ا : ا�صت�ص��ارات فني��ة وتقنية + خدم��ات الت�صالت 
احلل��ول  وتطوي��ر  ت�صمي��م   + والر�صائ��ل  امل�صاف��ة 

الرجمية + خدمات القيمة امل�صافة.
- مركزه��ا الرئي�ص��ي : اأمان��ة العا�صم��ة - مديري��ة ال�صبع��ني - 

�صارع حدة.
- راأ�صم��ال ال�صرك��ة : )9.000.000( ت�صعة ماليني ريال ميني  

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

الرتخي�س.
- ا�ص��م امل�صئ��ول ع��ن اإدارة ال�صركة / )ا�صماعي��ل حمود حمود 

املاخذي( وجن�صيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 

الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.
)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صهر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.

ترخيص رقم )213( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )215( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )214( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة 

جوي لالستيراد والتوزيع المحدودة
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مراك��ز البح��وث والتطوي��ر + اإدارة وت�صغيل + لغات + 
ا�صت�صارات فنية وتقنية.

- مركزه��ا الرئي�ص��ي : اأمانة العا�صمة - مديري��ة معني / �صارع 
ال�صتني الغربي - جوار امل�صت�صفى ال�صت�صاري.

- راأ�صم��ال ال�صرك��ة : )24.000.000( اربع��ة وع�صرون مليون 
ريال ميني  فقط.

- مدته��ا : خم�ص��ة وع�ص��رون عام��ًا م��ن تاري��خ �ص��دور  ه��ذا 
الرتخي�س.

- ا�صم امل�صئول عن اإدارة ال�صركة / )حممد عبده خالد مهدي( 
وجن�صيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.

)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صه��ر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/10/28م

مراقب ال�صركات:
تيلك��وم  �صم��ارت  اركان  �صرك��ة  بتاأ�صي���س  الرتخي���س  مت   )1(
خلدم��ات الت�صالت املح��دودة وامل�صادقة على نظامها 
الأ�صا�ص��ي وت�صجيلها يف �صجل ال�ص��ركات ذات امل�صئولية 

املحدودة وفقًا للبيانات التالية :
ا�صم ال�صركة : �صركة اركان �صمارت تيلكوم خلدمات الت�صالت 

املحدودة .
- نوع الن�صاط : خدمات .

- اغرا�صها : م�صتقات نفطية.
- مركزه��ا الرئي�ص��ي : �صنعاء - �صارع خ��ولن - جوار ابو عادل 

لقطع غيار ال�صيارات.
- راأ�صم��ال ال�صرك��ة : )300.000.000( ثالثمائة مليون ريال 

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

الرتخي�س.
- ا�صم امل�صئول عن اإدارة ال�صركة / )ب�صام احمد مقبل املقبلي( 

وجن�صيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 

الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.
)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صهر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/10/28م

مراقب ال�صركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�صي���س �صرك��ة ا�ص��رار اخل��رة للخدمات 
التعليمي��ة املح��دودة وامل�صادقة على نظامه��ا الأ�صا�صي 
وت�صجيله��ا يف �صجل ال�ص��ركات ذات امل�صئولية املحدودة 

وفقًا للبيانات التالية :
ا�ص��م ال�صرك��ة : �صرك��ة ا�ص��رار اخل��رة للخدم��ات التعليمي��ة 

املحدودة .
- نوع الن�صاط : خدمات .

- اغرا�صه��ا : مراك��ز التدري��ب والتاأهي��ل اخلا�ص��ة + خدمات 
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والهند�صي��ة وم�صتلزماته��ا + طباع��ة , ن�ص��ر وتوزيع + 
اأجه��زة ت�صوي��ر , اأجهزة ت�صوير م�صغ��ر )ميكروفيلم - 

ميكروفي�س( + اأحبار طابعات.
- مركزه��ا الرئي�ص��ي : اأمان��ة العا�صمة - مديري��ة معني - �صارع 

اجلامعة القدمية - جوار جامعة �صنعاء.
- راأ�صم��ال ال�صركة : )8.000.000( ثمانية ماليني ريال ميني  

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

الرتخي�س.
- ا�صم امل�صئول عن اإدارة ال�صركة / )حميد من�صور من�صر هبه( 

وجن�صيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 

الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.
)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صه��ر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/10/28م

مراقب ال�صركات:
ا�صتن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�صن��ة 1997م ب�صاأن 

ال�صركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية. 
ومبوج��ب حم�صر اجتماع اجلمعية العامة غر العادية لل�صركة 

املوؤرخ يف 2020/10/17م قرر :
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جلوبال نكسس لخدمات النقل والتموين والتخزين 
المحدودة

- اغرا�صها : خدمات الت�صالت والنرتنت.
- مركزه��ا الرئي�ص��ي : اأمان��ة العا�صمة - �ص��ارع الزبري - برج 

امان للتاأمني.
- راأ�صمال ال�صركة : )10.000.000( ع�صرة ماليني ريال ميني  

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

الرتخي�س.
- ا�ص��م امل�صئ��ول ع��ن اإدارة ال�صرك��ة / )اأك��رم عبدامللك حممد 

الطايفي( وجن�صيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 

الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.
)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صهر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/10/28م

مراقب ال�صركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�صي�س �صركة الخوة املتميزون للطباعة 
وجت��ارة الدوات املكتبي��ة املح��دودة وامل�صادق��ة عل��ى 
نظامه��ا الأ�صا�ص��ي وت�صجيله��ا يف �صج��ل ال�ص��ركات ذات 

امل�صئولية املحدودة وفقًا للبيانات التالية :
ا�ص��م ال�صرك��ة : �صرك��ة الخ��وة املتمي��زون للطباع��ة وجتارة 

الدوات املكتبية املحدودة .
- نوع الن�صاط : خدمات + بيع جملة وجتزئة .

واملدر�صي��ة  املكتبي��ة  والأدوات  الكت��ب  جت��ارة   : اغرا�صه��ا   -
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)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 
موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.

)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 
اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.

)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.
)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/3م

مراقب ال�صركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�صي���س �صرك��ة ا�ص��اي للتج��ارة املحدودة 
وامل�صادق��ة عل��ى نظامه��ا الأ�صا�صي وت�صجيله��ا يف �صجل 
للبيان��ات  وفق��ًا  املح��دودة  امل�صئولي��ة  ذات  ال�ص��ركات 

التالية :
ا�صم ال�صركة : �صركة ا�صاي للتجارة املحدودة .

- نوع الن�صاط : ا�صتراد + خدمات .
- اغرا�صها : جت��ارة املواد الغذائية غر ال�صا�صية + توكيالت 

جتارية.
- مركزه��ا الرئي�ص��ي : اأمان��ة العا�صمة - مديري��ة معني - �صارع 

ال�صتني الغربي - جوار جامعة النا�صر.
- راأ�صمال ال�صركة : )30.000.000( ثالثون مليون ريال ميني  

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

الرتخي�س.
- ا�ص��م امل�صئ��ول ع��ن اإدارة ال�صرك��ة / )فار���س عب��داهلل حزام 

عوا�س( وجن�صيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 

الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.
)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صه��ر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

)1( امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )3( م��ن النظ��ام الأ�صا�صي 
والتموي��ن  النق��ل  نك�ص���س خلدم��ات  ل�صرك��ة جلوب��ال 
والتخزي��ن  املحدودة  املتعلقة باأغرا�س ال�صركة وذلك 
باإ�صاف��ة الغر���س الت��ايل )اختب��ار واعتم��اد النوعية 
واجل��ودة واملنتج واختبار واعتم��اد ادارة اجلودة( اىل 

اغرا�س ال�صركة ال�صابقة.
)2( عل��ى ال�صرك��ة ا�صتكمال �صهر التعدي��ل يف ال�صجل التجاري 

وفقًا لأحكام قانون ال�صجل التجاري.
يف  امل��وؤرخ  الجتم��اع  حم�ص��ر  م��ع  الرتخي���س  ين�ص��ر   )3(
2020/10/17م باجلريدة الر�صمية وجملة التجارة.

�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات
بتاريخ : 2020/11/1م

مراقب ال�صركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�صي���س �صرك��ة مين في��د ملطاحن احلبوب 
املتنوع��ة املح��دودة وامل�صادق��ة على نظامه��ا الأ�صا�صي 
وت�صجيله��ا يف �صجل ال�ص��ركات ذات امل�صئولية املحدودة 

وفقًا للبيانات التالية :
ا�ص��م ال�صرك��ة : �صرك��ة مي��ن في��د ملطاح��ن احلب��وب املتنوع��ة 

املحدودة .
- نوع الن�صاط :خدمات .

- اغرا�صها : خدمات �صوامع الغالل.
- مركزها الرئي�صي : احلديدة - �صارع املدينة ال�صناعية.

- راأ�صم��ال ال�صرك��ة : )150.000.000( مائة وخم�صون مليون 
ريال ميني  فقط.

- مدته��ا : خم�ص��ة وع�ص��رون عام��ًا م��ن تاري��خ �ص��دور  ه��ذا 
الرتخي�س.

مك��رد  حمم��د  )عل��ي   / ال�صرك��ة  اإدارة  ع��ن  امل�صئ��ول  ا�ص��م   -
احلمادي( وجن�صيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.

)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صهر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
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)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 
اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.

)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.
)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/3م

مراقب ال�صركات:
ا�صتن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�صن��ة 1997م ب�صاأن 

ال�صركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية. 
ومبوج��ب حم�صر اجتماع اجلمعية العامة غر العادية لل�صركة 

املوؤرخ يف 2020/9/23م قرر :
)1( امل�صادق��ة على تعديل امل��ادة )18/اأ( من النظام الأ�صا�صي 
ل�صرك��ة التاج الدولي��ة للتبغ املح��دودة املتعلقة باإدارة 
ال�صرك��ة لي�صب��ح ن���س امل��ادة )يت��وىل اإدارة ال�صرك��ة 
جمل���س ادارة مك��ون م��ن اأربعة اع�ص��اء يت��م انتخابهم 
م��ن قبل اجلمعية العام��ة لل�صركة مبا فيه��م مدير عام 

ال�صركة(.
)2( عل��ى ال�صرك��ة ا�صتكمال �صهر التعدي��ل يف ال�صجل التجاري 

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

2020/9/23م باجلريدة الر�صمية وجملة التجارة.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/4م

مراقب ال�صركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�صي�س �صركة عب��داهلل معي�س وابوا�صبع 
للتج��ارة والتوكي��الت التجاري��ة املح��دودة وامل�صادقة 
على نظامها الأ�صا�صي وت�صجيلها يف �صجل ال�صركات ذات 

امل�صئولية املحدودة وفقًا للبيانات التالية :
ا�ص��م ال�صرك��ة : �صرك��ة عب��داهلل معي���س وابوا�صب��ع للتج��ارة 

والتوكيالت التجارية املحدودة .

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/3م

مراقب ال�صركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�صي���س �صرك��ة ال��رج الذهب��ي لتج��ارة 
امل�صتلزم��ات الطبي��ة املحدودة وامل�صادق��ة على نظامها 
الأ�صا�ص��ي وت�صجيلها يف �صجل ال�ص��ركات ذات امل�صئولية 

املحدودة وفقًا للبيانات التالية :
ا�صم ال�صركة : �صركة الرج الذهبي لتجارة امل�صتلزمات الطبية 

املحدودة .
- نوع الن�صاط : ا�صتراد + خدمات .

- اغرا�صها : توكيالت جتارية + جتارة امل�صتلزمات الطبية.
- مركزه��ا الرئي�ص��ي : اأمان��ة العا�صم��ة - مديري��ة ال�صافية - 

�صارع 45 - جوار �صوق الن�صي.
- راأ�صمال ال�صركة : )10.000.000( ع�صرة ماليني ريال ميني  

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

الرتخي�س.
- ا�ص��م امل�صئ��ول ع��ن اإدارة ال�صركة / )احم��د �صيف علي احمد 

عبدالغني( وجن�صيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 

الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.
)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صهر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.

ترخيص رقم )222( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )224( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )223( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة 

التاج الدولية للتبغ المحدودة
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- نوع الن�صاط : �صناعي .
- اغرا�صه��ا : منتج��ات البال�صتي��ك + �صناع��ة خ��ام ورق اللف 

والتغليف.
- مركزها الرئي�صي : احلديدة - املدينة ال�صناعية.

- راأ�صم��ال ال�صركة : )100.000.000( مائة مليون ريال ميني  
فقط.

- مدته��ا : خم�ص��ة وع�ص��رون عام��ًا م��ن تاري��خ �ص��دور  ه��ذا 
الرتخي�س.

- ا�صم امل�صئول عن اإدارة ال�صركة / )علي حممد مكرد احلمادي( 
وجن�صيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.

)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صه��ر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/10م

مراقب ال�صركات:
ا�صتن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�صن��ة 1997م ب�صاأن 

ال�صركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية. 
العادي��ة  غ��ر  العام��ة  اجلمعي��ة  اجتم��اع  حم�ص��ر  ومبوج��ب 
لل�صرك��ة امل��وؤرخ يف 2013/5/6م وعل��ى الق��رار املورخ 

2013/3/13م . قرر :
)1( امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )5( م��ن النظ��ام الأ�صا�ص��ي 

- نوع الن�صاط : خدمات + بيع جملة وجتزئة .
- اغرا�صه��ا : جتارة املواد الغذائية غر ال�صا�صية + توكيالت 

جتارية + خدمات ت�صويق وتوزيع.
- مركزه��ا الرئي�ص��ي : اأمانة العا�صمة - مديرية الثورة - �صارع 

التلفزيون.
- راأ�صم��ال ال�صرك��ة : )3.000.000( ثالثون مليون ريال ميني  

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

الرتخي�س.
- ا�صم امل�صئول عن اإدارة ال�صركة / )ح�صام الدين حممد حمود 

امل�صواحي( وجن�صيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 

الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.
)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صهر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/4م

مراقب ال�صركات:
ل�صناع��ة  باكن��ج  مي��ن  �صرك��ة  بتاأ�صي���س  الرتخي���س  مت   )1(
وانت��اج مواد التعبئة املح��دودة وامل�صادقة على نظامها 
الأ�صا�ص��ي وت�صجيلها يف �صجل ال�ص��ركات ذات امل�صئولية 

املحدودة وفقًا للبيانات التالية :
ا�ص��م ال�صركة : �صركة مين باكنج ل�صناعة وانتاج مواد التعبئة 

املحدودة .

ترخيص رقم )225( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )226( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة 

القائد للمشروبات المحدودة
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مراقب ال�صركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�صي���س �صرك��ة ا�ص���س اليق��ني للدرا�ص��ات 
والإ�صت�ص��ارات والتحكي��م املح��دودة وامل�صادق��ة عل��ى 
نظامه��ا الأ�صا�ص��ي وت�صجيله��ا يف �صج��ل ال�ص��ركات ذات 

امل�صئولية املحدودة وفقًا للبيانات التالية :
ا�ص��م ال�صرك��ة : �صرك��ة ا�ص�س اليق��ني للدرا�ص��ات والإ�صت�صارات 

والتحكيم املحدودة .
- نوع الن�صاط : خدمات .

- اغرا�صه��ا : اخلدمات الفني��ة والهند�صية + ا�صت�صارات مالية 
واقت�صادي��ة + مكاتب املحاماه وال�صت�صارات القانونية 

+ درا�صات اجلدوى وتقييم امل�صاريع + التحكيم.
- مركزها الرئي�صي : اأمانة العا�صمة - مديرية الوحدة / �صارع 

الدائري اجلنوبي - جوار ال�صفارة ال�صعودية.
- راأ�صمال ال�صركة : )10.000.000( ع�صرة ماليني ريال ميني  

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

الرتخي�س.
- ا�ص��م امل�صئ��ول ع��ن اإدارة ال�صرك��ة / )ب�ص��ر عب��داهلل يحي��ى 

العماد( وجن�صيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 

الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.
)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صه��ر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/14م

ل�صرك��ة القائ��د للم�صروب��ات املح��دودة املتعلق��ة مبدة 
ال�صرك��ة وذل��ك بتمديد امل��دة )25( عام اخ��رى ابتداأ 
بتاري��خ  املنتهي��ة  ال�صابق��ة  امل��دة  انته��اء  تاري��خ  م��ن 

2003/12/14م.
)2( امل�صادقة على تعديل املادة )6( املتعلقة براأ�س مال ال�صركة 
وذلك بزيادة راأ�س م��ال ال�صركة من مبلغ )600.000( 
�صتمائة األف ريال اإىل مبلغ )600.000.000( �صتمائة 

مليون ريال.
)3( امل�صادقة على تعيني الخ / خالد احمد قائد �صيف مديرًا 

عامًا لل�صركة.
)4( عل��ى ال�صرك��ة ا�صتكمال �صهر التعدي��ل يف ال�صجل التجاري 

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

2013/5/6م باجلريدة الر�صمية وجملة التجارة.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/14م

مراقب ال�صركات:
ا�صتن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�صن��ة 1997م ب�صاأن 

ال�صركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية. 
ومبوجب حم�صر اجتماع اجلمعية العامة غر العادية لل�صركة 

املوؤرخ يف 2019/12/19م قرر :
)1( امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )2( م��ن النظ��ام الأ�صا�صي 
للتج��ارة  واولده  املجهل��ي  احم��د  حمم��د  ل�صرك��ة 
والتوكي��الت  املح��دودة املتعلقة با�ص��م ال�صركة لي�صبح 

ال�صم اجلديد )�صركة املجهلي للتجارة املحدودة(.
)2( عل��ى ال�صرك��ة ا�صتكمال �صهر التعدي��ل يف ال�صجل التجاري 

وفقًا لأحكام قانون ال�صجل التجاري.
يف  امل��وؤرخ  الجتم��اع  حم�ص��ر  م��ع  الرتخي���س  ين�ص��ر   )3(
2019/12/19م باجلريدة الر�صمية وجملة التجارة.

�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات
بتاريخ : 2020/11/11م

ترخيص رقم )227( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة 
محمد احمد المجهلي واوالده للتجارة والتوكيالت 

المحدودة

ترخيص رقم )228( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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مراقب ال�صركات:
ا�صتن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�صن��ة 1997م ب�صاأن 

ال�صركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية. 
ومبوج��ب حم�ص��ري اجتم��اع اجلمعي��ة العام��ة غ��ر العادي��ة 
لل�صركة املوؤرخني يف 2020/8/25م و 2020/8/26م.

قرر :
)1( امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )2( م��ن النظ��ام الأ�صا�ص��ي 
ل�صرك��ة العوادي اخوان للتج��ارة وال�صتثمار املحدودة 
املتعلق��ة با�صم ال�صركة لي�صب��ح ال�صم اجلديد لل�صركة 

)�صركة العوادي اخوان للتجارة املحدودة(.
)2( امل�صادقة على تعديل املادة )3( املتعلقة باأغرا�س ال�صركة 
وذل��ك بحذف الغرا���س ال�صابق��ة وا�صتبدالها بغر�س 
ال�صا�صي��ة  غ��ر  الغذائي��ة  امل��واد  وجت��ارة  )ا�صت��راد 

وتوكيالت جتارية ومتثيل ال�صركات الأجنبية(.
)3( امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )6( املتعلق��ة براأ���س م��ال 
ال�صرك��ة وذل��ك بتخفي�س راأ�س م��ال ال�صرك��ة من مبلغ 
)250.000.000( مائت��ني وخم�ص��ون ملي��ون ريال اإىل 

مبلغ )30.000.000( ثالثني مليون ريال.
)4( امل�صادقة على تعديل املادة )7( املتعلقة بال�صركاء وتوزيع 
احل�ص�س وذلك بان�صمام بقية الورثة من ابناء املرحوم 
/ عبدالرحم��ن  عب��د الرحم��ن عل��ي الع��وادي واإعادة 
توزي��ع احل�ص���س ال�صرك��ة ب��ني جمي��ع الورث��ة بح�صب 
م��ا جاء يف حم�ص��ر الجتماع امل��وؤرخ يف 2020/8/25م 

ومبوجب ح�صر الوراثة املوؤرخ يف 2018/12/22م.
)5( امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )18/اأ( املتعلق��ة ب��اإدارة 

ال�صركة وذلك باإعادة ت�صكيل جمل�س الإدارة .
)6( عل��ى ال�صرك��ة ا�صتكمال �صهر التعدي��ل يف ال�صجل التجاري 

وفقًا لأحكام قانون ال�صجل التجاري.
)7( ين�ص��ر الرتخي���س م��ع حم�ص��ري الجتم��اع املوؤرخ��ني يف 
2020/8/25م  و 2020/8/26م باجلري��دة الر�صمية 

وجملة التجارة.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/15م

مراقب ال�صركات:
)1( مت الرتخي�س بتاأ�صي�س �صركة ايتي تك لنظم وتكنولوجيا 
املعلوم��ات  املح��دودة وامل�صادقة على نظامه��ا الأ�صا�صي 
وت�صجيله��ا يف �صجل ال�ص��ركات ذات امل�صئولية املحدودة 

وفقًا للبيانات التالية :
ا�ص��م ال�صرك��ة : �صركة ايتي ت��ك لنظم وتكنولوجي��ا املعلومات 

املحدودة .
- نوع الن�صاط : خدمات .

- اغرا�صه��ا : خدم��ات تطبيقات اأنظم��ة الكمبيوتر + ت�صميم 
احلل��ول  وتطوي��ر  ت�صمي��م   + اللكرتوني��ة  املواق��ع 

الرجمية.
- مركزه��ا الرئي�ص��ي : اأمان��ة العا�صم��ة - مديري��ة ال�صبعني / 

�صارع عطان - جوار الدوار.
- راأ�صم��ال ال�صرك��ة : )60.000.000( �صتون مليون ريال ميني  

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

الرتخي�س.
- ا�صم امل�صئول عن اإدارة ال�صركة / )ماهر �صعيد ناجي �صفيان( 

وجن�صيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 

الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.
)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صهر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/14م

ترخيص رقم )229( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )230( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة 

العوادي اخوان للتجارة واالستثمار المحدودة
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مراقب ال�صركات:
ا�صتن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�صن��ة 1997م ب�صاأن 

ال�صركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية. 
ومبوج��ب حم�صر اجتماع اجلمعية العامة غر العادية لل�صركة 

املوؤرخ يف 2020/11/2م قرر :
)1( امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )7( م��ن النظ��ام الأ�صا�ص��ي 
الداري��ة  لال�صت�ص��ارات  كون�صلتن��ج  تروم��ني  ل�صرك��ة 
وتقيي��م امل�صاريع املح��دودة املتعلقة بال�ص��ركاء وتوزيع 
احل�ص���س وذلك باإع��ادة توزيع احل�ص�س ب��ني ال�صركاء 

بح�صب ما جاء يف املح�صر.
)2( امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )18/اأ( املتعلق��ة ب��اإدارة 
ال�صرك��ة بحي��ث يك��ون ن�صه��ا م��ا يل��ي )يت��وىل ادارة 
ال�صركة مدير عام يتم تعيينه من قبل اجلمعية العامة 

لل�صركة(.
)3( عل��ى ال�صرك��ة ا�صتكمال �صهر التعدي��ل يف ال�صجل التجاري 

وفقًا لأحكام قانون ال�صجل التجاري.
)4( ين�ص��ر الرتخي���س مع حم�صراجتم��اع اجلمعية العامة غر 
العادي��ة لل�صرك��ة امل��وؤرخ يف 2020/11/2م باجلريدة 

الر�صمية وجملة التجارة.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/15م

مراقب ال�صركات:
ا�صتن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�صن��ة 1997م ب�صاأن 

ال�صركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية. 
ومبوج��ب حم�صر اجتماع اجلمعية العامة غر العادية لل�صركة 

املوؤرخ يف 2020/1/14م قرر :
)1( امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )2( م��ن النظ��ام الأ�صا�ص��ي 
ل�صركة ال�صامي وال�صموت للتجارة وال�صناعة املحدودة 
املتعلق��ة با�صم ال�صركة لي�صب��ح ال�صم اجلديد لل�صركة 

)�صركة مين ليف لإنتاج الك�صجني املحدودة(.
)2( امل�صادقة على تعديل املادة )3( املتعلقة باأغرا�س ال�صركة 
وذل��ك بحذف الغرا���س ال�صابق��ة وا�صتبدالها بغر�س 

مراقب ال�صركات:
)1( مت الرتخي�س بتاأ�صي�س �صركة وفره لتجارة املواد الغذائية 
واملنظفات والدوات املنزلية املحدودة وامل�صادقة على 
نظامه��ا الأ�صا�ص��ي وت�صجيله��ا يف �صج��ل ال�ص��ركات ذات 

امل�صئولية املحدودة وفقًا للبيانات التالية :
ا�ص��م ال�صركة : �صركة وفره لتج��ارة املواد الغذائية واملنظفات 

والدوات املنزلية املحدودة .

- نوع الن�صاط : بيع جملة وجتزئة .
- اغرا�صه��ا : جت��ارة امل��واد الغذائية غ��ر الأ�صا�صية + جتارة 

الأواين والأدوات املنزلية + ال�صابون واملنظفات.
- مركزها الرئي�صي : اأمانة العا�صمة - اجلراف - خط املطار.

- راأ�صم��ال ال�صرك��ة : )60.000.000( �صتون مليون ريال ميني  
فقط.

- مدته��ا : خم�ص��ة وع�ص��رون عام��ًا م��ن تاري��خ �ص��دور  ه��ذا 
الرتخي�س.

- ا�ص��م امل�صئ��ول ع��ن اإدارة ال�صرك��ة / )اأحم��د عبدامللك ها�صم 
حممد جحاف( وجن�صيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.

)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صهر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/15م

ترخيص رقم )231( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )232( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة 
ترومين كونسلتنج لالستشارات االدارية وتقييم 

المشاريع المحدودة

ترخيص رقم )233( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة 

الشامي والصموت للتجارة والصناعة المحدودة
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�صمكي��ة +  ث��روة  زراعي��ة وبيطري��ة  اغرا�صه��ا : خدم��ات   -
ا�صت�ص��ارات ال��رثوة احليواني��ة والزراعي��ة + خدم��ات 
ت�صويق وتوزيع + �صم�صرة جتارية )و�صطاء جتاريني(.
- مركزها الرئي�صي : اأمانة العا�صمة - مديرية الوحدة / �صارع 

اجلزائر - مبنى ال�صركة اليمنية الليبية القاب�صة.
- راأ�صمال ال�صركة : )10.000.000( ع�صرة ماليني ريال ميني  

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

الرتخي�س.
- ا�ص��م امل�صئ��ول ع��ن اإدارة ال�صرك��ة / )يا�ص��ر عبدالوهاب طه 

امل�صاوى( وجن�صيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 

الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.
)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صه��ر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/16م

مراقب ال�صركات:
ا�صتن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�صن��ة 1997م ب�صاأن 

ال�صركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية. 
ومبوج��ب حم�صر اجتماع اجلمعية العامة غر العادية لل�صركة 

املوؤرخ يف 2020/2/5م قرر :
)1( امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )7( م��ن النظ��ام الأ�صا�ص��ي 

)انتاج غاز الك�صجني(.
)3( امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )6( املتعلق��ة براأ���س م��ال 
ال�صرك��ة وذل��ك بزي��ادة راأ���س م��ال ال�صرك��ة م��ن مبلغ 
مبل��غ  اإىل  ري��ال  ملي��ون  ع�ص��رون   )20.000.000(

)40.000.000( اربعني مليون ريال.
)4( امل�صادقة على تعديل املادة )7( املتعلقة بال�صركاء وتوزيع 
احل�ص���س وذل��ك بتن��ازل ال�صريك / ع��ادل عبداجلبار 
عب��داهلل ال�صامي عن كامل ح�ص�صه يف ال�صركة البالغة 
)2000( ح�ص��ة اي م��ا يع��ادل ن�صب��ة )50%( م��ن راأ�س 
م��ال ال�صرك��ة وذلك ل��الأخ / جمال عب��ده نا�صر حممد 
ال�صم��وت مبوجب وثيق��ة التنازل برق��م )43( وتاريخ 
التجاري��ة  املحكم��ة  قب��ل  م��ن  واملعم��د  2019/7/4م 
بالأمان��ة وك��ذا تن��ازل ال�صري��ك / جمال عب��ده نا�صر 
حممد ال�صموت عن ن�صبة )20%( من راأ�س مال ال�صركة 
وذل��ك ل��الأخ / ف��وؤاد نا�ص��ر حمم��د ال�صم��وت ودخول��ه 
ك�صريك جديد يف ال�صرك��ة واي�صا املوافقة على انتقال 
ح�ص��ة املرح��وم / عب��ده نا�ص��ر حمم��د ال�صم��وت اىل 
ورثت��ه مبوج��ب انح�صار وراثه برق��م )1476( وتاريخ 

2019/5/29م.
)5( امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )18/اأ9 املتعلق��ة ب��اإدارة 
حمم��د  نا�ص��ر  ف��وؤاد   / الخ  بتعي��ني  وذل��ك  ال�صرك��ة 

ال�صموت مديرًا عامًا لل�صركة.
)6( عل��ى ال�صرك��ة ا�صتكمال �صهر التعدي��ل يف ال�صجل التجاري 

وفقًا لأحكام قانون ال�صجل التجاري.
)7( ين�ص��ر الرتخي�س مع حم�صر اجتم��اع اجلمعية العامة غر 
العادي��ة لل�صرك��ة امل��وؤرخ يف 2020/1/14م باجلريدة 

الر�صمية وجملة التجارة.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/15م

مراقب ال�صركات:
لتطوي��ر  تهام��ة  وادي  �صرك��ة  بتاأ�صي���س  الرتخي���س  مت   )1(
وت�صويق املنتجات الزراعي��ة املحدودة وامل�صادقة على 
نظامه��ا الأ�صا�ص��ي وت�صجيله��ا يف �صج��ل ال�ص��ركات ذات 

امل�صئولية املحدودة وفقًا للبيانات التالية :
ا�صم ال�صرك��ة : �صركة وادي تهامة لتطوي��ر وت�صويق املنتجات 

الزارعية املحدودة.
- نوع الن�صاط : خدمات .

ترخيص رقم )234( لسنة 2020م
ترخيص رقم )235( لسنة 2020مبتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

بالمصادقة على تعديل النظام األساسي للشركة 
العربية المتطورة للتجارة المحدودة
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ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 
التجاري.

)4( ع��دم اإج��راء ال�صه��ر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/21م

مراقب ال�صركات:
ا�صتن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�صن��ة 1997م ب�صاأن 

ال�صركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية. 
ومبوج��ب حم�صر اجتماع اجلمعية العامة غر العادية لل�صركة 

املوؤرخ يف 2020/11/9م قرر :
)1( امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )3( م��ن النظ��ام الأ�صا�ص��ي 
ل�صرك��ة توباك الرائد لتج��ارة وت�صدير وتغليف التبغ 
املح��دودة املتعلق��ة باأغرا���س ال�صرك��ة وذل��ك باإ�صافة 
غر�س جديد )توكيالت جتارية( اإىل اغرا�س ال�صركة 

ال�صابقة.
)2( عل��ى ال�صرك��ة ا�صتكمال �صهر التعدي��ل يف ال�صجل التجاري 

وفقًا لأحكام قانون ال�صجل التجاري.
)3( ين�ص��ر الرتخي�س مع حم�صر اجتم��اع اجلمعية العامة غر 
العادي��ة لل�صرك��ة امل��وؤرخ يف 2020/11/9م باجلريدة 

الر�صمية وجملة التجارة.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/21م

لل�صرك��ة العربي��ة املتطورة للتجارة املح��دودة املتعلقة 
بال�ص��ركاء  وتوزي��ع احل�ص���س وذل��ك بتن��ازل ال�صريك 
/ عبداحلمي��د عب��داهلل ح�ص��ني احلريب��ي ع��ن كام��ل 
ح�ص�ص��ه يف ال�صرك��ة البالغ��ة )3200( ح�ص��ة اي م��ا 
يع��ادل ن�صبة )80%( من راأ�س م��ال ال�صركة وذلك لالأخ 

/ عبداهلل �صامل عبيد بانقيطة.
)2( امل�صادقة على دخول الأخ / عبداهلل �صامل عبيد بانقيطة 
�صري��ك جديد يف ال�صركة بن�صب��ة )80%( من راأ�س مال 

ال�صركة.
)3( عل��ى ال�صرك��ة ا�صتكمال �صهر التعدي��ل يف ال�صجل التجاري 

وفقًا لأحكام قانون ال�صجل التجاري.
)4( ين�ص��ر الرتخي�س مع حم�صر اجتم��اع اجلمعية العامة غر 
العادي��ة لل�صرك��ة امل��وؤرخ يف 2020/2/5م باجلري��دة 

الر�صمية وجملة التجارة.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/17م

مراقب ال�صركات:
ث��رون تي��ك للخدم��ات  بتاأ�صي���س �صرك��ة  )1( مت الرتخي���س 
التجارية وال�صناعية املحدودة وامل�صادقة على نظامها 
الأ�صا�ص��ي وت�صجيلها يف �صجل ال�ص��ركات ذات امل�صئولية 

املحدودة وفقًا للبيانات التالية :
التجاري��ة  للخدم��ات  تي��ك  ث��رون  �صرك��ة   : ال�صرك��ة  ا�ص��م 

وال�صناعية  املحدودة .
- نوع الن�صاط : خدمات .

- اغرا�صه��ا : �صيان��ة واإ�ص��الح املاكين��ات واملع��دات ال�صناعية 
والكهربائية + توكيالت جتارية.

- مركزه��ا الرئي�ص��ي : اأمان��ة العا�صم��ة - مديري��ة ال�صبع��ني - 
حده - �صارع �صفر - جوار فندق حده.

- راأ�صم��ال ال�صرك��ة : )20.000.000( ع�ص��رون ملي��ون ري��ال 
ميني  فقط.

- مدته��ا : خم�ص��ة وع�ص��رون عام��ًا م��ن تاري��خ �ص��دور  ه��ذا 
الرتخي�س.

- ا�صم امل�صئول عن اإدارة ال�صركة / )نزار �صالح احمد العزاين( 
وجن�صيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.

)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 

ترخيص رقم )236( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )237( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة 

توباك الرائد لتجارة وتصدير وتغليف التبغ المحدودة
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مراقب ال�صركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�صي���س �صرك��ة ا�صك��و للخدم��ات الطبية 
املحدودة وامل�صادق��ة على نظامه��ا الأ�صا�صي وت�صجيلها 
وفق��ًا  املح��دودة  امل�صئولي��ة  ذات  ال�ص��ركات  �صج��ل  يف 

للبيانات التالية:
ا�صم ال�صركة : �صركة ا�صكو للخدمات الطبية املحدودة .

- نوع الن�صاط : خدمات .
- اغرا�صها : مركز طبي خا�س + خدمات عالجية.

- مركزها الرئي�صي : اأمانة العا�صمة - مديرية الوحدة - �صارع 
الدائري - جوار مكتبة اجليل اجلديد.

- راأ�صم��ال ال�صرك��ة : )20.000.000( ع�ص��رون ملي��ون ري��ال 
ميني  فقط.

- مدته��ا : خم�ص��ة وع�ص��رون عام��ًا م��ن تاري��خ �ص��دور  ه��ذا 
الرتخي�س.

- ا�ص��م امل�صئ��ول ع��ن اإدارة ال�صرك��ة / )�صيم��اء �صم���س الدي��ن 
عبدال�صالم احمد املعلمي( وجن�صيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.

)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صه��ر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/23م

مراقب ال�صركات:
للتطوي��ر  املتح��دة  درر  �صرك��ة  بتاأ�صي���س  الرتخي���س  مت   )1(
العق��اري املح��دودة وامل�صادق��ة عل��ى نظامه��ا الأ�صا�صي 
وت�صجيله��ا يف �صجل ال�ص��ركات ذات امل�صئولية املحدودة 

وفقًا للبيانات التالية:
ا�صم ال�صركة : �صركة درر املتحدة للتطوير العقاري املحدودة .

- نوع الن�صاط : خدمات .
- اغرا�صها : خدمات التطوير العقاري.

- مركزه��ا الرئي�ص��ي : اأمان��ة العا�صم��ة - بي��ت بو���س - �ص��ارع 
اخلم�صني - جوار امل�صت�صفى امللكي.

- راأ�صمال ال�صركة : )15.000.000( خم�صة ع�صر مليون ريال 
ميني  فقط.

- مدته��ا : خم�ص��ة وع�ص��رون عام��ًا م��ن تاري��خ �ص��دور  ه��ذا 
الرتخي�س.

- ا�صم امل�صئول عن اإدارة ال�صركة / )حممد علي ناجي ال�صياين( 
وجن�صيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.

)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صهر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/22م

ترخيص رقم )240( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )239( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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مراقب ال�صركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�صي���س �صرك��ة بيون��ر فارم��ا لل�صناعات 
عل��ى  وامل�صادق��ة  املح��دودة  والكيماوي��ات  الدوائي��ة 
نظامه��ا الأ�صا�ص��ي وت�صجيله��ا يف �صج��ل ال�ص��ركات ذات 

امل�صئولية املحدودة وفقًا للبيانات التالية:
ا�ص��م ال�صرك��ة : �صرك��ة بيون��ر فارم��ا لل�صناع��ات الدوائي��ة 

والكيماويات املحدودة .
- نوع الن�صاط : ا�صتراد + �صناعي .

- اغرا�صه��ا : جتارة الأدوية وامل�صتلزم��ات الطبية + �صناعات 
دوائية.

- مركزه��ا الرئي�ص��ي : �صنع��اء - مديرية معني - �ص��ارع ع�صر - 
جوار م�صت�صفى �صيبال�س.

- راأ�صم��ال ال�صركة : )100.000.000( مائة مليون ريال ميني  
فقط.

- مدته��ا : خم�ص��ة وع�ص��رون عام��ًا م��ن تاري��خ �ص��دور  ه��ذا 
الرتخي�س.

- ا�ص��م امل�صئ��ول عن اإدارة ال�صركة / )امي��ان حممد علي را�صد( 
وجن�صيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.

)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صه��ر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/24م

مراقب ال�صركات:
)1( مت الرتخي�س بتاأ�صي�س �صركة �صالح الكب�صي وحممد النجار 
للتج��ارة وال�صت��راد والت�صدير املح��دودة وامل�صادقة 
على نظامها الأ�صا�صي وت�صجيلها يف �صجل ال�صركات ذات 

امل�صئولية املحدودة وفقًا للبيانات التالية:
ا�ص��م ال�صرك��ة : �صركة �صال��ح الكب�صي وحممد النج��ار للتجارة 

وال�صتراد والت�صدير املحدودة .
- نوع الن�صاط : ا�صتراد + ت�صدير .

- اغرا�صها : جتارة املواد الغذائية غر ال�صا�صية + خ�صروات 
, فواكة , فل , ... الخ + زيوت.

- مركزه��ا الرئي�ص��ي : اأمان��ة العا�صمة - مديري��ة اآزال - �صارع 
خولن.

- راأ�صم��ال ال�صرك��ة : )60.000.000( �صتون مليون ريال ميني  
فقط.

- مدته��ا : خم�ص��ة وع�ص��رون عام��ًا م��ن تاري��خ �ص��دور  ه��ذا 
الرتخي�س.

- ا�ص��م امل�صئ��ول ع��ن اإدارة ال�صرك��ة / )�صال��ح ح�ص��ني حمم��د 
الكب�صي( وجن�صيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.

)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صهر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/23م

ترخيص رقم )241( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )242( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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مراقب ال�صركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�صي���س �صرك��ة �صريو���س لال�صت�ص��ارات 
وتقني��ة املعلوم��ات املح��دودة وامل�صادق��ة عل��ى نظامها 
الأ�صا�ص��ي وت�صجيلها يف �صجل ال�ص��ركات ذات امل�صئولية 

املحدودة وفقًا للبيانات التالية:
ا�صم ال�صركة : �صرك��ة �صريو�س لال�صت�صارات وتقنية املعلومات 

املحدودة .
- نوع الن�صاط :خدمات .

- اغرا�صه��ا : خدم��ات ت�صجي��ل ب��راءات الخ��رتاع والعالمات 
التجاري��ة + توكي��الت جتاري��ة + تقني��ة املعلومات + 
درا�صات اجلدوى وتقيي��م امل�صاريع + ا�صت�صارات ادارية 

+ خدمات ت�صجيل حماية امللكية الفكرية.
- مركزه��ا الرئي�ص��ي : اأمان��ة العا�صمة - مديري��ة معني - �صارع 

الدائري جولة كنتاكي.
- راأ�صمال ال�صركة : )30.000.000( ثالثون مليون ريال ميني  

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

الرتخي�س.
- ا�ص��م امل�صئ��ول ع��ن اإدارة ال�صرك��ة / )ل��وؤي زيد عام��ر عامر( 

وجن�صيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 

الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.
)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صه��ر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/24م

مراقب ال�صركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�صي���س �صرك��ة اخ��وان ق��ادر لالإن�صاءات 
واخلدم��ات العقارية املح��دودة وامل�صادقة على نظامها 
الأ�صا�ص��ي وت�صجيلها يف �صجل ال�ص��ركات ذات امل�صئولية 

املحدودة وفقًا للبيانات التالية:
ا�ص��م ال�صرك��ة : �صرك��ة اخ��وان ق��ادر لالإن�ص��اءات واخلدم��ات 

العقارية املحدودة .
- نوع الن�صاط : خدمات + مقاولت .

- اغرا�صه��ا : اإن�ص��اء املب��اين باأنواعه��ا + بي��ع و�ص��راء وتاأجر 
العقارات والأرا�صي + خدمات التطوير العقاري.

- مركزه��ا الرئي�ص��ي : اأمان��ة العا�صم��ة - مديري��ة ال�صافية - 
�صارع خولن - جوار عمارة ال�صعور.

- راأ�صم��ال ال�صرك��ة : )210.000.000( مائتان وع�صرة مليون 
ريال ميني  فقط.

- مدته��ا : خم�ص��ة وع�ص��رون عام��ًا م��ن تاري��خ �ص��دور  ه��ذا 
الرتخي�س.

- ا�ص��م امل�صئ��ول عن اإدارة ال�صركة / )ع��ادل يحيى حممد قادر 
القملي( وجن�صيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.

)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صهر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/24م

ترخيص رقم )243( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )244( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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مراقب ال�صركات:
)1( مت الرتخي�س بتاأ�صي�س �صركة احل�صني للتجارة وال�صتثمار 
املحدودة وامل�صادقة على نظامها الأ�صا�صي وت�صجيلها يف 
�صجل ال�ص��ركات ذات امل�صئولية املحدودة وفقًا للبيانات 

التالية:
ا�صم ال�صركة : �صركة احل�صني للتجارة وال�صتثمار املحدودة .

- نوع الن�صاط :ا�صتراد + ت�صدير + خدمات .
- اغرا�صها : جتارة املواد الغذائية غر الأ�صا�صية + جتارة التبغ 
وم�صتلزمات��ه + دراج��ات نارية - عادي��ة + امل�صنوعات 
الوطني��ة + توكي��الت جتاري��ة + قطع غي��ار  دراجات 
نارية لغ��ر الوكالء + جتارة الأجهزة الإلكرتونية )ما 
ع��دا اجه��زة الت�ص��الت ال�صلكية والال�صلكي��ة والواي 
ف��اي , واأجهزة اعادة الب��ث والتغطية والتي تعمل على 

ت�صوي�س نظامي GSMA-CDM وت�صمى ربيرت(.
- مركزها الرئي�صي : عدن - خور مك�صر - �صارع العري�س.

- راأ�صم��ال ال�صرك��ة : )120.000.000( مائة وع�صرون مليون 
ريال ميني  فقط.

- مدته��ا : خم�ص��ة وع�ص��رون عام��ًا م��ن تاري��خ �ص��دور  ه��ذا 
الرتخي�س.

- ا�ص��م امل�صئ��ول ع��ن اإدارة ال�صرك��ة / )حمم��د عب��داهلل �صالح 
احل�صني( وجن�صيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.

)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صه��ر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/24م

مراقب ال�صركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�صي���س �صرك��ة نوفا الذهبي��ة لال�صتراد 
والت�صدي��ر املحدودة وامل�صادقة عل��ى نظامها الأ�صا�صي 
وت�صجيله��ا يف �صجل ال�ص��ركات ذات امل�صئولية املحدودة 

وفقًا للبيانات التالية:
ا�ص��م ال�صرك��ة : �صرك��ة نوف��ا الذهبي��ة لال�صت��راد والت�صدير 

املحدودة .
- نوع الن�صاط :ا�صتراد + ت�صدير + خدمات .

- اغرا�صه��ا : جت��ارة امل��واد الغذائية غ��ر الأ�صا�صية + جتارة 
 + نارية-عادي��ة  دراج��ات   + وم�صتلزمات��ه  التب��غ 
امل�صنوع��ات الوطنية + قطع غي��ار دراجات نارية لغر 

الوكالء.
- مركزها الرئي�صي : عدن - خور مك�صر - �صارع العري�س.

- راأ�صمال ال�صركة : )90.000.000( ت�صعون مليون ريال ميني  
فقط.

- مدته��ا : خم�ص��ة وع�ص��رون عام��ًا م��ن تاري��خ �ص��دور  ه��ذا 
الرتخي�س.

- ا�ص��م امل�صئ��ول ع��ن اإدارة ال�صرك��ة / )حممد عب��داهلل �صالح 
احل�صني( وجن�صيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.

)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صهر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/24م

ترخيص رقم )245( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )246( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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مراقب ال�صركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�صي���س �صرك��ة طاه��ر بن خال��د الدولية 
املح��دودة  النق��ل  وخدم��ات  والتوكي��الت  للتج��ارة 
وامل�صادق��ة عل��ى نظامه��ا الأ�صا�صي وت�صجيله��ا يف �صجل 
للبيان��ات  وفق��ًا  املح��دودة  امل�صئولي��ة  ذات  ال�ص��ركات 

التالية:
ا�ص��م ال�صرك��ة : �صرك��ة طاه��ر ب��ن خال��د الدولي��ة للتج��ارة 

والتوكيالت وخدمات النقل املحدودة .
- نوع الن�صاط :ا�صتراد + خدمات .

التجمي��ل + خدم��ات  واأدوات  العط��ور   - اغرا�صه��ا : جت��ارة 
ال�صياح��ة وال�صف��ر واحل��ج والعم��رة + خدم��ات النقل 
والتموي��ن + خدم��ات النقل ال�صري��ع )ر�صائل - طرود( 

+ توكيالت جتارية.
- مركزه��ا الرئي�ص��ي : اأمان��ة العا�صم��ة - مديري��ة التحرير - 

�صارع علي عبداملغني - جوار البنك املركزي اليمني.
- راأ�صمال ال�صركة : )30.000.000( ثالثون مليون ريال ميني 

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

الرتخي�س.
- ا�ص��م امل�صئول عن اإدارة ال�صرك��ة / )طاهر خالد �صالح مر�صد 

طاهر ( وجن�صيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 

الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.
)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صه��ر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/24م

مراقب ال�صركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�صي���س �صركة اك�ص���س فورهيلث للتجارة 
املح��دودة وامل�صادقة على نظامه��ا الأ�صا�صي وت�صجيلها 
وفق��ًا  املح��دودة  امل�صئولي��ة  ذات  ال�ص��ركات  �صج��ل  يف 

للبيانات التالية:
ا�صم ال�صركة : �صركة اك�ص�س فورهيلث للتجارة املحدودة .

- نوع الن�صاط :ا�صتراد + خدمات .
- اغرا�صه��ا : اأدوي��ة وم�صتلزمات طبي��ة + توكيالت جتارية + 

خدمات ت�صويق وتوزيع + مكمالت غذائية.
- مركزه��ا الرئي�ص��ي : اأمان��ة العا�صم��ة - مديري��ة ال�صبع��ني - 

جولة الثقافة.
- راأ�صمال ال�صركة : )40.000.000( اأربعون مليون ريال ميني 

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

الرتخي�س.
)اأحم��د عل��ي احم��د  ال�صرك��ة /  اإدارة  ع��ن  امل�صئ��ول  ا�ص��م   -

الح�صب( وجن�صيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 

الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.
)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صهر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/24م

ترخيص رقم )247( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )248( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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مراقب ال�صركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�صي���س �صركة �ص��ام ا�صتودي��وز املحدودة 
وامل�صادق��ة عل��ى نظامه��ا الأ�صا�صي وت�صجيله��ا يف �صجل 
للبيان��ات  وفق��ًا  املح��دودة  امل�صئولي��ة  ذات  ال�ص��ركات 

التالية:
ا�صم ال�صركة : �صركة �صام ا�صتوديوز املحدودة .

- نوع الن�صاط :خدمات .
- اغرا�صها : خدمات الإنتاج الفني + الدعاية والإعالن.

- مركزه��ا الرئي�ص��ي : اأمان��ة العا�صمة - مديري��ة معني - �صارع 
اجلزائر - جوار املركز الليبي.

- راأ�صم��ال ال�صركة : )8.000.000( ثمانية ماليني ريال ميني  
فقط.

- مدته��ا : خم�ص��ة وع�ص��رون عام��ًا م��ن تاري��خ �ص��دور  ه��ذا 
الرتخي�س.

- ا�ص��م امل�صئ��ول ع��ن اإدارة ال�صرك��ة / )ح�ص��ني احم��د ح�ص��ني 
عبداهلل ال�صول( وجن�صيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.

)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صه��ر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/28م

مراقب ال�صركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�صي���س �صرك��ة متك��ني هاو���س لال�صتثمار 
والتطوي��ر العق��اري املح��دودة وامل�صادقة عل��ى نظامها 
الأ�صا�ص��ي وت�صجيلها يف �صجل ال�ص��ركات ذات امل�صئولية 

املحدودة وفقًا للبيانات التالية:
ا�ص��م ال�صرك��ة : �صرك��ة متك��ني هاو���س لال�صتثم��ار والتطوي��ر 

العقاري املحدودة .
- نوع الن�صاط :خدمات .

- اغرا�صه��ا : اإدارة وتاأج��ر العق��ارات اململوك��ة اأو املوؤج��رة + 
خدمات التطوير العقاري.

- مركزه��ا الرئي�ص��ي : اأمان��ة العا�صم��ة - مديري��ة ال�صبع��ني - 
جولة الب�صري - جوار منزل الب�صري.

- راأ�صم��ال ال�صرك��ة : )50.000.000( خم�ص��ون ملي��ون ري��ال 
ميني  فقط.

- مدته��ا : خم�ص��ة وع�ص��رون عام��ًا م��ن تاري��خ �ص��دور  ه��ذا 
الرتخي�س.

- ا�ص��م امل�صئول ع��ن اإدارة ال�صركة / )فواز عل��ي �صالح الذيب( 
وجن�صيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.

)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صهر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/24م

ترخيص رقم )249( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )250( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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مراقب ال�صركات:
ا�صتن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�صن��ة 1997م ب�صاأن 

ال�صركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية. 
ومبوج��ب حم�صر اجتماع اجلمعية العامة غر العادية لل�صركة 

املوؤرخ يف 2020/11/8م قرر :
)1( امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )5( م��ن النظ��ام الأ�صا�ص��ي 
ل�صرك��ة ارتك���س التجاري��ة املح��دودة املتعلق��ة مب��دة 
ال�صرك��ة وذل��ك بتمديد امل��دة )25( عام اخ��رى ابتداأ 
بتاري��خ  املنتهي��ة  ال�صابق��ة  امل��دة  انته��اء  تاري��خ  م��ن 

2019/7/21م.
بال�ص��ركاء  املتعلق��ة  امل��ادة )7(  امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل   )2(
وتوزي��ع احل�ص���س وذلك بتن��ازل ال�صري��ك حممد نا�صر 
عبدالرحم��ن �صعي��د العريق��ي بع��دد )80( ح�ص��ة من 
اجم��ايل ح�ص�ص��ه يف ال�صرك��ة البالغ��ة )240( ح�ص��ة 

وذلك لل�صريك / حممد عبده �صعيد انعم.
)3( عل��ى ال�صرك��ة ا�صتكمال �صهر التعدي��ل يف ال�صجل التجاري 

وفقًا لأحكام قانون ال�صجل التجاري.
)4( ين�ص��ر الرتخي�س مع حم�صر اجتم��اع اجلمعية العامة غر 
العادي��ة لل�صرك��ة امل��وؤرخ يف 2020/11/8م باجلريدة 

الر�صمية وجملة التجارة.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/28م

مراقب ال�صركات:
ا�صتن��ادًا اإىل اح��كام القان��ون رق��م )22( ل�صن��ة 1997م ب�صاأن 

ال�صركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية 
يف  امل��وؤرخ  بال�صرك��ة  ال�ص��ركاء  اجتم��اع  حم�ص��ر  ومبوج��ب 

2020/10/18م . قرر
)1( امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )5( م��ن عق��د �صركة ميكو 
لل�صناعة والتج��ارة ) ا�صامة ا�صحاق و اولده( تو�صية 
بح��ذف  وذل��ك  ال�صرك��ه  باأغرا���س  املتعلق��ة  ب�صيط��ة 
الغرا�س التالية ) ن�صاط الكيماويات وا�صافة غر�س 
جديد هو ) جتارة الدوية الب�صرية ( لت�صبح اغرا�س 
ال�صرك��ة بع��د التعدي��ل ) �صناع��ة وجت��ارة الدوي��ة 

مراقب ال�صركات:
ا�صتن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�صن��ة 1997م ب�صاأن 

ال�صركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية. 
ومبوجب حم�صر اجتماع اجلمعية العامة غر العادية لل�صركة 

املوؤرخ يف 2020/10/17م قرر :
)1( امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )5( م��ن النظ��ام الأ�صا�صي 
لل�صركة اليمنية ل�صناعة الأغذية اخلفيفة املحدودة 
املتعلق��ة مب��دة ال�صركة وذلك بتمديد امل��دة )25( عام 
اأخ��رى ابتداأ م��ن تاريخ انته��اء املدة ال�صابق��ة املنتهية 

بتاريخ 2010/3/20م.
)2( امل�صادقة على تعديل املادة )3( املتعلقة باأغرا�س ال�صركة 
وذلك باإ�صاف��ة غر�س جديد )ت�صدير( اإىل الغرا�س 

ال�صابقة.
)3( امل�صادقة على تعديل املادة )6( املتعلقة براأ�س مال ال�صركة 
وذلك بزيادة راأ�س م��ال ال�صركة من مبلغ )500.000( 
 )50.500.000( مبل��غ  اإىل  ري��ال  األ��ف  خم�صمائ��ة 

خم�صون مليون وخم�صمائة األف ريال .
)4( امل�صادقة على انتقال ح�ص�س املتوفيني وهم

- اأحمد عبداهلل العاقل .
- علي نا�صر العاقل .

- عبداهلل نا�صر العاقل .
اإىل ورثتهم بح�صب ح�صر وراثة كل واحد منهم 

)5( امل�صادق��ة على تعديل املادة )18( املتعلقة باإدارة ال�صركة 
وذل��ك بزي��ادة عدد اع�ص��اء جمل���س الإدارة من ثالثة 

اأع�صاء اإىل خم�صة اأع�صاء.
)3( عل��ى ال�صرك��ة ا�صتكمال �صهر التعدي��ل يف ال�صجل التجاري 

وفقًا لأحكام قانون ال�صجل التجاري.
)4( ين�ص��ر الرتخي�س مع حم�صر اجتم��اع اجلمعية العامة غر 
العادية لل�صركة امل��وؤرخ يف 2020/10/17م باجلريدة 

الر�صمية وجملة التجارة.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/28م

شهادة تعديل رقم )88( لسنة 2020م
لشركة يمكو للصناعة والتجارة ) اسامة اسحاق 

 واوالده ( توصية بسيطة 

ترخيص رقم )251( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي للشركة 

اليمنية لصناعة األغذية الخفيفة المحدودة

ترخيص رقم )252( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة 

ارتكس التجارية المحدودة
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وجن�صيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف عق��د 

التاأ�صي�س.
)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صه��ر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.
)6( تن�صر ال�صهادة يف جملة التجارة.

)7( ل تعت��ر ه��ذا ال�صه��ادة ناف��ذة اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمها بختم الوزارة الر�صمي.
�صدرت هذه ال�صهادة من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/3م

مراقب ال�صركات:
ا�صتن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�صن��ة 1997م ب�صاأن 

ال�صركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية.
)1( مت منح �صهادة بتاأ�صي�س �صركة كيان لل�صرافة والتحويالت 
املالي��ة )ح�ص��ني مطلوب وحمم��د مطل��وب( الت�صامنية 
وامل�صادق��ة عل��ى عق��د ال�صرك��ة وت�صجيله��ا يف �صج��ل 

ال�صركات الت�صامنية وفقًا للبيانات التالية:
ا�ص��م ال�صرك��ة : �صرك��ة كي��ان لل�صراف��ة والتحوي��الت املالي��ة 

)ح�صني مطلوب وحممد مطلوب( الت�صامنية .
- نوع الن�صاط :خدمات .

- اغرا�صها : اأعم��ال ال�صرافة )بيع و�صراء العمالت الأجنبية 
وحتويالت مالية داخلية وخارجية(.

- مركزها الرئي�صي : اأمانة العا�صمة - مديرية ال�صبعني - �صارع 
اإيران.

- راأ�صم��ال ال�صركة : )500.000.000( خم�صمائة مليون ريال 
ميني  فقط.

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

- ا�ص��م امل�صئ��ول ع��ن اإدارة ال�صرك��ة / )حممد مطل��وب عاطف 

الب�صرية وامل�صتلزمات الطبية والتوكيالت التجارية(
)2( امل�صادقة على تعديل املادة )6( املتعلقة براأ�س مال ال�صركة 
وذل��ك بزي��ادة راأ���س امل��ال م��ن مبل��غ )8.000.000( 
ثمانية مليون ري��ال اىل مبلغ )95.000.000( خم�صة 

وت�صعون مليون ريال.
)3( املوافق��ة على تعديل املادة )7( املتعلقة بال�صركاء وتوزيع 
احل�ص���س وذل��ك بتن��ازل ال�صري��ك ) ا�صام��ة عب��داهلل 
ا�صح��اق بع��دد )400( اربعمائ��ة ح�صة وذل��ك لكل من 
)عبداهلل ا�صامه عبداهلل ا�صحاق(  بعدد)160( ح�صة 
ورنا ا�صام��ة عبداهلل ا�صحاق بع��دد)80( ح�صة ومنال 
ا�صامة عبداهلل ا�صحاق بعدد)80( ح�صة وعليا ا�صامة 

عبداهلل ا�صحاق بعدد )80( ح�صة. 
)4( عل��ى ال�صرك��ة ا�صتكمال �صهر التعدي��ل يف ال�صجل التجاري 

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

2020/10/18م يف جملة التجارة.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/2م

مراقب ال�صركات:
ا�صتن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�صن��ة 1997م ب�صاأن 

ال�صركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية.
)1( مت من��ح �صه��ادة بتاأ�صي���س �صرك��ة بلب��ل لتقني��ة املعلومات 
)ا�ص��رف و�صريك��ه( تو�صي��ة ب�صيط��ة وامل�صادق��ة على 
عقد ال�صرك��ة وت�صجيلها يف �صجل ال�صركات الت�صامنية 

وفقًا للبيانات التالية:
ا�صم ال�صركة : �صركة بلبل لتقنية املعلومات )ا�صرف و�صريكه( 

تو�صية ب�صيطة .

- نوع الن�صاط :خدمات .
- اغرا�صها : خدمات الت�صالت والنرتنت + تقنية املعلومات.
- مركزه��ا الرئي�صي : امان��ة العا�صمة - مديرية �صعوب - �صارع 

الن�صر - جولة اآيه.
- راأ�صم��ال ال�صركة : )8.000.000( ثمانية ماليني ريال ميني  

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

التاأ�صي�س.
- ا�صم امل�صئول عن اإدارة ال�صركة / )اأ�صرف علي حميد اليتيم( 

شهادة تسجيل رقم )89( لسنة 2020م
شركة بلبل لتقنية المعلومات )اشرف وشريكه( 

توصية بسيطة

شهادة تسجيل رقم )90( لسنة 2020م
شركة كيان للصرافة والتحويالت المالية )حسين 

مطلوب ومحمد مطلوب( التضامنية
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ال�صريف( وجن�صيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف عق��د 

التاأ�صي�س.
)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صهر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.
)6( تن�صر ال�صهادة يف جملة التجارة.

)7( ل تعت��ر ه��ذا ال�صه��ادة ناف��ذة اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمها بختم الوزارة الر�صمي.
�صدرت هذه ال�صهادة من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/14م

مراقب ال�صركات:
ا�صتن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�صن��ة 1997م ب�صاأن 

ال�صركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية.
)1( مت من��ح �صه��ادة بتاأ�صي���س �صركة �صم��ا الت�صهي��ل للخدمات 
النفطية )مريط والعيدي( الت�صامنية وامل�صادقة على 
عقد ال�صرك��ة وت�صجيلها يف �صجل ال�صركات الت�صامنية 

وفقًا للبيانات التالية:
ا�صم ال�صركة : �صركة �صما الت�صهيل للخدمات النفطية )مريط 

والعيدي( الت�صامنية.
- نوع الن�صاط :ا�صتراد + خدمات .

- اغرا�صه��ا : م�صتق��ات نفطي��ة + مع��دات نقطي��ة + خدم��ات 
النفط.

- مركزه��ا الرئي�ص��ي : اأمان��ة العا�صم��ة - مديري��ة ال�صبع��ني - 
�صارع حده - جوار مكتب المانة.

- راأ�صمال ال�صركة : )200.000.000( مئتان مليون ريال ميني  
فقط.

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

- ا�ص��م امل�صئول ع��ن اإدارة ال�صركة / )عبدالوه��اب �صنان مقبل 
مريط( وجن�صيته : )ميني(.

شهادة تسجيل رقم )91( لسنة 2020م
شركة سما التسهيل للخدمات النفطية 

)مريط والعيدي( التضامنية

)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف عق��د 
التاأ�صي�س.

)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صه��ر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.
)6( تن�صر ال�صهادة يف جملة التجارة.

)7( ل تعت��ر ه��ذا ال�صه��ادة ناف��ذة اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمها بختم الوزارة الر�صمي.
�صدرت هذه ال�صهادة من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/14م

مراقب ال�صركات:
ا�صتن��ادًا اإىل اح��كام القان��ون رق��م )22( ل�صن��ة 1997م ب�صاأن 

ال�صركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية 
يف  امل��وؤرخ  بال�صرك��ة  ال�ص��ركاء  اجتم��اع  حم�ص��ر  ومبوج��ب 

2020/9/9م . قرر
)1( امل�صادقة على تعديل املادة )2( من عقد ال�صهاب لل�صرافة 
والتحوي��الت )ح�ص��ان الب��دري و�ص��ركاه( الت�صامني��ة 
املتعلق��ة با�صم ال�صركة لي�صب��ح ا�صم ال�صركة اجلديد ) 
�صرك��ة ال�صهاب لل�صرافة والتحوي��الت )ح�صان البدري 

و�صريكه( الت�صامنية..
)2( امل�صادقة على تعديل املادة )7( املتعلقة بال�صركاء وتوزيع 
احل�ص���س وذلك بخروج ال�صري��ك عدنان حممد ح�صني 
احم��د ف��الح ع��ن كام��ل ح�ص�ص��ه يف ال�صرك��ة البالغ��ة 
)12.500( ح�ص��ة اأي بن�صب��ة )25%( م��ن راأ���س م��ال 
ال�صرك��ة وذل��ك ل��كل م��ن بكي��ل عل��ي عب��داهلل ن�ص��وان 
بن�صب��ة )24%( م��ن راأ�س امل��ال وال�صري��ك ح�صان غامن 
�ص��امل غ��ارب بن�صبة )1%( م��ن راأ�س امل��ال , وكذا تنازل 
ال�صري��ك ابراهي��م م�صف��ر نا�ص��ر �صال��ح اب��و ح�صن عن 
كام��ل ح�ص�ص��ه يف ال�صركة البالغ��ة )12.500( ح�صة 
اأي بن�صب��ة )25%( من راأ�س م��ال ال�صركة وذلك لالأخ / 

بكيل علي عبداهلل ن�صوان.

شهادة تعديل رقم )92( لسنة 2020م
لشركة الشهاب للصرافة والتحويالت )حسان 

البدري وشركاه( التضامنية
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وجن�صيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�صرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�صاطه��ا املح��دد يف عق��د 

التاأ�صي�س.
)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�صتكم��ال اإج��راءات ال�صه��ر لل�صرك��ة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�صه��ر لل�صرك��ة يف ال�صجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�صرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ص�ص��ون امل�صئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�صرك��ة مزاول��ة ن�صاطه��ا اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�صاطها.
)6( تن�صر ال�صهادة يف جملة التجارة.

)7( ل تعت��ر ه��ذا ال�صه��ادة ناف��ذة اإل بع��د ا�صتيف��اء ر�ص��وم 
الت�صجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�صركات 

وختمها بختم الوزارة الر�صمي.
�صدرت هذه ال�صهادة من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/17م

مراقب ال�صركات:
ا�صتن��ادًا اإىل اح��كام القان��ون رق��م )22( ل�صن��ة 1997م ب�صاأن 

ال�صركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية 
يف  امل��وؤرخ  بال�صرك��ة  ال�ص��ركاء  اجتم��اع  حم�ص��ر  ومبوج��ب 

2020/10/18م . قرر
)1( امل�صادقة على تعديل املادة )7( من عقد �صركة ذمار بال�س 
لل�صرافة والتحوي��الت املالية )ح�صني العزي و�صركاه( 
الت�صامني��ة املتعلقة بال�ص��ركاء وتوزيع احل�ص�س وذلك 
بخ��روج ال�صريك  حمي��د قايد ح�صن النقي��ل عن كامل 
ح�ص�صه يف ال�صركة البالغة )6250( ح�صة اأي بن�صبة 
)12.5%(  من راأ�س مال  ال�صركة وذلك لل�صريك ح�صني 
�صال��ح حممد العزي لي�صبح اجم��ايل ن�صبته يف ال�صركة 

)25%( من راأ�س مال ال�صركة.
)2( عل��ى ال�صرك��ة ا�صتكمال �صهر التعدي��ل يف ال�صجل التجاري 

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

2020/10/18م يف جملة التجارة.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/17م

)3( املوافق��ة عل��ى دخ��ول الأخ /بكي��ل عل��ي عب��داهلل ن�صوان  
�صري��ك جديد يف ال�صركة بن�صب��ة )49%( من راأ�س مال 

ال�صركة.
)4( عل��ى ال�صرك��ة ا�صتكمال �صهر التعدي��ل يف ال�صجل التجاري 

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

2020/9/9م يف جملة التجارة.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2020/11/17م

مراقب ال�صركات:
ا�صتن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�صن��ة 1997م ب�صاأن 

ال�صركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية.
)1( مت من��ح �صه��ادة بتاأ�صي���س �صرك��ة اليم��ن ال�صام��ل للتجارة 
)نذير وعبداهلل وكهالن من��اع( الت�صامنية وامل�صادقة 
ال�ص��ركات  �صج��ل  يف  وت�صجيله��ا  ال�صرك��ة  عق��د  عل��ى 

الت�صامنية وفقًا للبيانات التالية:
ا�ص��م ال�صركة : �صركة اليم��ن ال�صامل للتجارة )نذير وعبداهلل 

وكهالن مناع( الت�صامنية.
- نوع الن�صاط :ا�صتراد .

- اغرا�صه��ا : جت��ارة امل��واد الغذائية غ��ر الأ�صا�صية + جتارة 
واأدوات  م��واد  جت��ارة   + املنزلي��ة  والأدوات  الأواين 
البن��اء باأنواعها + جتارة الأدوية وامل�صتلزمات الطبية 
+ ملبو�ص��ات جاه��زة  + ماكين��ات ومع��دات زراعي��ة , 
م�صخ��ات مياه , اأجه��زة ري )ر�صا�صات حمورية( اأجهزة 
 , �صي��ارات ركاب �صخ�صي��ة  تنقي��ط وقط��ع غياره��ا + 
مقط��ورات   , جمه��زة  �صي��ارات   , حاف��الت   , �صاحن��ات 
وكرافانات مقط��ورة جمهزة وقطع غياره��ا + املبيدات 
والأ�صم��دة + �صج��اد ومفرو�ص��ات وبطاني��ات وب�صط + 

جوالت + قطع غيار ال�صيارات.
- مركزه��ا الرئي�ص��ي : اأمان��ة العا�صم��ة - مديري��ة ال�صبع��ني - 

�صارع حده - جولة امل�صباحي.
- راأ�صم��ال ال�صركة : )100.000.000( مائة مليون ريال ميني  

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

التاأ�صي�س.
- ا�ص��م امل�صئول عن اإدارة ال�صرك��ة / )نذير حممد ح�صن مناع( 

شهادة تسجيل رقم )93( لسنة 2020م
شركة اليمن الشامل للتجارة 

)نذير وعبداهلل وكهالن مناع( التضامنية

شهادة تعديل رقم )94( لسنة 2020م
لشركة ذمار بالس للصرافة والتحويالت المالية 

)حسين العزي وشركاه( التضامنية


