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ال�س��جل  يف  ال�س��هر  اج��راءات  ال�س��ركة  ت�س��تكمل   )8( م��ادة 
التجاري.

م��ادة )9( ع��دم اج��راء ال�س��هر يف ال�س��جل التج��اري يرتت��ب 
علي��ه بط��ان ال�س��ركة ويتحمل املوؤ�س�س��ون امل�س��ئولية 

الت�سامنية.
م��ادة )10( حت��دد امل��دة الزمني��ة لن�س��اط ال�س��ركة بخم�س��ة 

وع�سرون عامًا اعتبارًا من تاريخ �سدور هذا القرار.
م��ادة )11( يعم��ل به��ذا الق��رار م��ن تاريخ �س��دوره وين�س��ر مع 
النظام اال�سا�سي لل�سركة يف اجلريدة الر�سمية وجملة 

التجارة.
�سدر بديوان عام الوزارة 

بتاريخ:2021/4/28م

وزير ال�سناعة والتجارة:
- بع��د االط��اع على القان��ون رقم )22( ل�س��نة 1997م ب�س��اأن 

ال�سركات التجارية وتعدياته .
- وعل��ى القان��ون رق��م رق��م )3( ل�س��نة 2004م ب�س��اأن جمل���س 

الوزراء.
- وعل��ى الق��رار اجلمه��وري  رق��م )284( ل�س��نة 2009م ب�س��اأن 

الائحة التنظيمية لوزارة ال�سناعة والتجارة.
- وعلى قرار رئي���س املجل�س ال�سيا�س��ي االأعلى رقم )56( ل�سنة 

2016م بت�سكيل احلكومة وت�سمية اأع�سائها .
- وعلى قرار رئي���س املجل�س ال�سيا�س��ي االأعلى رقم )91( ب�ساأن 

تعيني وزير ال�سناعة والتجارة.
- وعلى القرار الوزاري رقم )147( ل�س��نة 1995م ب�ساأن ان�ساء 

البنك.
وعل��ى حم�سر اجتم��اع اجلمعية العام��ة غري العادية لل�س��ركة 

املوؤرخ يف 2019/9/29م
وبناء على عر�س  مدير عام ال�سركات .

قرر :
م��ادة )1( ن�سادق عل��ى تعديل املادة )2( من النظام االأ�سا�س��ي 
لبن��ك الت�سامن االإ�س��امي الدويل )���س.م.ي( املتعلقة 
للب��ك - بن��ك  البن��ك لي�سب��ح اال�س��م اجلدي��د  باإ�س��م 

الت�سامن )�س.م.ي(.
مادة )2( يعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره وين�سر مع حم�سر 

وزير ال�سناعة والتجارة:
بعد االإطاع على القانون رقم )3( ل�س��نة 2004م ب�ساأن جمل�س 

الوزراء.
ال�س��ركات  ب�س��اأن  1997م  ل�س��نة   )22( رق��م  القان��ون  وعل��ى 

التجارية وتعدياته.
وعل��ى الق��رار اجلمه��وري  رق��م )284( ل�س��نة 2009م ب�س��اأن 

الائحة التنظيمية لوزارة ال�سناعة والتجارة.
 )56( رق��م  االأعل��ى  ال�سيا�س��ي  املجل���س  رئي���س  ق��رار  وعل��ى 
ل�س��نة 2016م بت�س��كيل احلكوم��ة وت�س��مية اأع�سائه��ا 

وتعدياته.
وعلى قرار رئي���س املجل���س ال�سيا�س��ي االعلى رقم )91( ل�س��نة 
2018م ب�س��اأن 2018م ب�س��اأن تعي��ني وزي��ر ال�سناع��ة 

والتجارة.
وبناء على عر�س  مدير عام ال�سركات .

قرر :
م��ادة )1( متن��ح �س��ركة وي كا���س خلدم��ات واأنظم��ة الدف��ع 
االإلكرتونية )�س��ركة م�ساهمة مينية( مقفلة ترخي�س 

ملمار�سة ن�ساطها.
مادة )2( حدد راأ���س مال ال�س��ركة مبل��غ )2.000.000.000( 

اثنني مليار ريال ميني.
م��ادة )3( امل�سادق��ة عل��ى النظ��ام اال�سا�س��ي وعقد التاأ�سي���س 

لل�سركة.
النظ��ام  يف  املح��ددة  باأغرا�سه��ا  ال�س��ركة  تتقي��د   )4( م��ادة 

االأ�سا�سي وهي : 
- خدمات البيع وال�سراء عرب االنرتنت.

- ت�سغيل اأنظمة خدمات الدفع االإلكرتونية املحلية والدولية.
م��ادة )5( ال يرتت��ب عل��ى من��ح ه��ذا الرتخي���س اي امتي��از او 

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

باالإ�سراف والرقابة الدورية على ال�سركة.
م��ادة )7( ال يج��وز لل�س��ركة مزاول��ة اأعم��ال ن�س��اطها اإال بع��د 
احل�س��ول على ترخي���س من وزارة االت�س��االت وتقنية 

املعلومات .

قرار وزاري رقم )41( لسنة 2021م
بشأن منح ترخيص بتأسيس لشركة وي كاش لخدمات 
وأنظمة الدفع اإللكترونية )شركة . مساهمة . يمنية( 

مقفلة

قرار وزاري رقم )47( لسنة 2021م
بشأن المصادقة على تعديل النظام االساسي لشركة 

بنك التضامن االسالمي الدولي )ش.م.ي(
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وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات

بتاريخ : 2021/4/6م

مراقب ال�سركات:
للخر�س��انة  اورميك���س  �س��ركة  بتاأ�سي���س  الرتخي���س  مت   )1(
واملق��اوالت املحدودة وامل�سادقة على نظامها االأ�سا�س��ي 
وت�س��جيلها يف �سجل ال�س��ركات ذات امل�سئولية املحدودة 

وفقًا للبيانات التالية :
واملق��اوالت  للخر�س��انة  اورميك���س  �س��ركة   : ال�س��ركة  ا�س��م 

املحدودة.
- نوع الن�ساط : �سناعي  .

- اغرا�سها : اال�س��منت واجلري واجلب�س والرخام ومنتجاته + 
�سناعه بلك + انتاج اال�سمنت واخلر�سانة.

- مركزها الرئي�سي : اأمانة العا�سمة - مديرية ال�سبعني - �سارع 
حدة - جوار ج�سر حدة.

- راأ�س��مال ال�سركة : )500.000.000( خم�سمائة مليون ريال  
ميني  فقط.

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

- ا�س��م امل�س��ئول ع��ن اإدارة ال�س��ركة / )�س��دام احم��د حمم��د 
الفقية( وجن�سيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�س��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�س��اطها املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�س ويف نظامها االأ�سا�سي.

)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�س��تكمال اإج��راءات ال�س��هر لل�س��ركة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�سجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإجراء ال�س��هر لل�س��ركة يف ال�س��جل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��ان ال�س��ركة ويتحمل املوؤ�س�س��ون امل�س��ئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�س��ركة مزاول��ة ن�س��اطها اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�ساطها.
)6( ين�س��ر الرتخي���س والنظ��ام االأ�سا�س��ي امل�س��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�سركة.
)7( ين�سر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�سركة.

)8( ال يعت��رب ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإال بع��د ا�س��تيفاء ر�س��وم 
الت�س��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�س��ركات 

اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة املوؤرخ يف 
2019/9/29م يف اجلريدة الر�سمية وجملة التجارة.

�سدر بديوان عام الوزارة 
بتاريخ:2021/5/23م

مراقب ال�سركات:
)1( مت الرتخي�س بتاأ�سي�س �سركة �سانتي فارما لتجارة االأدوية 
وامل�س��تلزمات الطبية املحدودة وامل�سادقة على نظامها 
االأ�سا�س��ي وت�سجيلها يف �سجل ال�س��ركات ذات امل�سئولية 

املحدودة وفقًا للبيانات التالية :
ا�سم ال�سركة : �سركة �سانت فارما لتجارة االأدوية وامل�ستلزمات 

الطبية املحدودة .

- نوع الن�ساط : اإ�سترياد  .
- اغرا�سها : اأدوية وم�ستلزمات طبية.

- مركزها الرئي�سي : اأمانة العا�سمة - مديرية الوحدة - �سارع 
حدة - جوار بنك الكرميي.

- راأ�س��مال ال�سركة : )15.000.000( خم�س ع�سر مليون  ريال 
ميني  فقط.

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

- ا�س��م امل�سئول عن اإدارة ال�سركة / )امني علي احمد النعامي( 
وجن�سيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�س��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�س��اطها املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�س ويف نظامها االأ�سا�سي.

)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�س��تكمال اإج��راءات ال�س��هر لل�س��ركة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�سجل 

التجاري.
)4( عدم اإجراء ال�س��هر لل�س��ركة يف ال�س��جل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��ان ال�س��ركة ويتحمل املوؤ�س�س��ون امل�س��ئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�س��ركة مزاول��ة ن�س��اطها اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�ساطها.
)6( ين�س��ر الرتخي���س والنظ��ام االأ�سا�س��ي امل�س��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�سركة.
)7( ين�سر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�سركة.

)8( ال يعت��رب ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإال بع��د ا�س��تيفاء ر�س��وم 
الت�س��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�س��ركات 

ترخيص رقم )52( لسنة 2021م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )53( لسنة 2021م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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موافقة اجلهات ذات العاقة بن�ساطها.
)6( ين�س��ر الرتخي���س والنظ��ام االأ�سا�س��ي امل�س��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�سركة.
)7( ين�سر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�سركة.

)8( ال يعت��رب ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإال بع��د ا�س��تيفاء ر�س��وم 
الت�س��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�س��ركات 

وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات

بتاريخ : 2021/4/11م

مراقب ال�سركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�سي���س �س��ركة �س��يتي �س��كاي لا�س��تثمار 
والتطوي��ر  العقاري املح��دودة وامل�سادق��ة على نظامها 
االأ�سا�س��ي وت�سجيلها يف �سجل ال�س��ركات ذات امل�سئولية 

املحدودة وفقًا للبيانات التالية :
ا�سم ال�سركة : �سركة �سيتي �سكاي لا�ستثمار والتطوير العقاري 

املحدودة .
- نوع الن�ساط : خدمات  .

- اغرا�سها : خدمات التطوير العقاري.
- مركزه��ا الرئي�س��ي : اأمانة العا�سمة - حدة - �س��ارع بريوت - 

جوار �سركة ام تي ان.
- راأ�س��مال ال�س��ركة : )20.000.000( ع�س��رون ملي��ون  ري��ال 

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

الرتخي�س.
- ا�س��م امل�س��ئول ع��ن اإدارة ال�س��ركة / )ع��ارف ح�س��ني احم��د 

القهايل( وجن�سيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�س��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�س��اطها املح��دد يف ه��ذا 

الرتخي�س ويف نظامها االأ�سا�سي.
)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�س��تكمال اإج��راءات ال�س��هر لل�س��ركة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�سجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإجراء ال�س��هر لل�س��ركة يف ال�س��جل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��ان ال�س��ركة ويتحمل املوؤ�س�س��ون امل�س��ئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�س��ركة مزاول��ة ن�س��اطها اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�ساطها.
)6( ين�س��ر الرتخي���س والنظ��ام االأ�سا�س��ي امل�س��ادق علي��ه يف 

وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات

بتاريخ : 2021/4/11م
 

مراقب ال�سركات:
لا�س��تثمار  �س��تار الن��د  �س��ركة  بتاأ�سي���س  الرتخي���س  )1( مت 
والتطوي��ر العق��اري واملق��اوالت املح��دودة وامل�سادق��ة 
على نظامها االأ�سا�سي وت�سجيلها يف �سجل ال�سركات ذات 

امل�سئولية املحدودة وفقًا للبيانات التالية :
ا�س��م ال�سركة : �سركة �س��تار الند لا�ستثمار والتطوير العقاري 

واملقاوالت املحدودة .
- نوع الن�ساط : خدمات + مقاوالت  .

- اغرا�سه��ا : الط��رق + ان�س��ائية ومعمارية - مب��اين وحدائق 
+ املياه وال�سرف ال�سحي + املوانئ واملن�س��اآت البحرية 
+ حف��ر االآب��ار + الكهروميكني��ك + التمديدات بكافة 
التوري��د  وعق��ود  املناق�س��ات   + الديك��ور   + اأنواعه��ا 
التموي��ن + مع��ادن نقية وجموه��رات واأحج��ار كرمية 
+ بي��ع و�س��راء وتاأج��ري العق��ارات واالأرا�س��ي + اإدارة 
وتاأجري العقارات اململوكة اأو املوؤجرة + اإدارة وت�س��غيل 

ال�سقق الفندقية + خدمات التطوير العقاري.
- مركزه��ا الرئي�س��ي : اأمان��ة العا�سم��ة - مديري��ة ال�س��بعني - 

�سراع حدة - جوار ج�سر حدة.
- راأ�سمال ال�سركة : )100.000.000( مائة مليون  ريال ميني  

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

الرتخي�س.
- ا�س��م امل�س��ئول ع��ن اإدارة ال�س��ركة / )�س��دام احم��د حمم��د 

الفقية( وجن�سيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�س��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�س��اطها املح��دد يف ه��ذا 

الرتخي�س ويف نظامها االأ�سا�سي.
)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�س��تكمال اإج��راءات ال�س��هر لل�س��ركة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�سجل 

التجاري.
)4( عدم اإجراء ال�س��هر لل�س��ركة يف ال�س��جل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��ان ال�س��ركة ويتحمل املوؤ�س�س��ون امل�س��ئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�س��ركة مزاول��ة ن�س��اطها اإال بع��د ح�سولها على 

ترخيص رقم )55( لسنة 2021م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )54( لسنة 2021م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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املحدودة وفقًا للبيانات التالية :
ا�س��م ال�س��ركة : �س��ركة براي��ت فيجن للبح��وث واال�ست�س��ارات 

املحدودة .
- نوع الن�ساط : خدمات  .

- اغرا�سه��ا : خدم��ات مراك��ز البح��وث والتطوي��ر + درا�س��ات 
اجلدوى وتقييم امل�ساريع + ا�ست�سارات فنية وتقنية.

- مركزها الرئي�سي : اأمانة العا�سمة - مديرية ال�سبعني - �سارع 
االربعني - جولة املدينة.

- راأ�سمال ال�سركة : )10.000.000( ع�سرة مايني ريال  ميني  
فقط.

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

- ا�سم امل�سئول عن اإدارة ال�سركة / )عمرو حممد احمد حم�سن 
الغالبي( وجن�سيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�س��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�س��اطها املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�س ويف نظامها االأ�سا�سي.

)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�س��تكمال اإج��راءات ال�س��هر لل�س��ركة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�سجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإجراء ال�س��هر لل�س��ركة يف ال�س��جل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��ان ال�س��ركة ويتحمل املوؤ�س�س��ون امل�س��ئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�س��ركة مزاول��ة ن�س��اطها اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�ساطها.
)6( ين�س��ر الرتخي���س والنظ��ام االأ�سا�س��ي امل�س��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�سركة.
)7( ين�سر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�سركة.

)8( ال يعت��رب ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإال بع��د ا�س��تيفاء ر�س��وم 
الت�س��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�س��ركات 

وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات

بتاريخ : 2021/4/21م

مراقب ال�سركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�سي���س �س��ركة ابو ريا�س فارم��ا للتجارة 
املحدودة وامل�سادقة على نظامها االأ�سا�س��ي وت�س��جيلها 

اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�سركة.
)7( ين�سر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�سركة.

)8( ال يعت��رب ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإال بع��د ا�س��تيفاء ر�س��وم 
الت�س��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�س��ركات 

وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات

بتاريخ : 2021/4/18م

مراقب ال�سركات:
ا�س��تنادًا اإىل اأح��كام القان��ون رقم )22( ل�س��نة 1997م ب�س��اأن 

ال�سركات التجارية وتعدياته والئحته التنفيذية. 
ومبوجب حم�سر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة 

املوؤرخ يف 2021/2/14م . قرر :
)1( امل�سادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )2( م��ن النظام االأ�سا�س��ي 
ل�س��ركة بي��و انرتنا�س��يونال فارم��ا للتج��ارة املح��دودة 
املتعلقة با�س��م ال�س��ركة لي�سبح ا�س��م ال�س��ركة اجلديد 

بايو انرتنا�سيونال فارما للتجارة املحدودة.
)2( امل�سادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )6( املتعلق��ة براأ���س امل��ال 
وتوزي��ع احل�س���س وذل��ك بزي��ادة راأ���س املال م��ن مبلغ 
)اربعون مليون ريال( اإىل مبلغ )مائة وع�س��رون مليون 
ري��ال( يتم دف��ع الزي��ادة من قب��ل ال�س��ركاء وتوزيعها 
عليه��م بح�س��ب ن�س��بة م�س��اركة كل منهما يف راأ���س مال 

ال�سركة.
)3( ين�س��ر الرتخي�س مع حم�سر اجتم��اع اجلمعية العامة غري 
العادي��ة لل�س��ركة امل��وؤرخ يف 2021/2/14م باجلريدة 

الر�سمية وجملة التجارة.
�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات

بتاريخ : 2021/4/18م

مراقب ال�سركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�سي���س �س��ركة براي��ت فيج��ن للبح��وث 
نظامه��ا  عل��ى  وامل�سادق��ة  املح��دودة  واال�ست�س��ارات 
االأ�سا�س��ي وت�سجيلها يف �سجل ال�س��ركات ذات امل�سئولية 

ترخيص رقم )56( لسنة 2021م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة بيو 

انترناشيونال فارما للتجارة المحدودة

ترخيص رقم )58( لسنة 2021م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )57( لسنة 2021م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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مراقب ال�سركات:
ا�س��تنادًا اإىل اأح��كام القان��ون رقم )22( ل�س��نة 1997م ب�س��اأن 

ال�سركات التجارية وتعدياته والئحته التنفيذية. 
ومبوجب حم�سر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�س��ركة 

املوؤرخ يف 2021/1/30م . قرر :
)1( امل�سادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )6( م��ن النظ��ام االأ�سا�س��ي 
ل�سركة ايتي تك لنظم وتكنولوجيا املعلومات املحدودة 
املتعلقة براأ���س مال ال�س��ركة وذلك بتخفي�س راأ�س مال 
ال�س��ركة من مبل��غ )60.000.000( �س��تون مليون ريال 

اإىل مبلغ )6.000.000( �ستة مليون ريال.
)2( على ال�س��ركة ا�س��تكمال �س��هر التعديل يف ال�سجل التجاري 

وفقًا الحكام قانون ال�سجل التجاري.
)3( ين�س��ر الرتخي�س مع حم�سر اجتم��اع اجلمعية العامة غري 
العادي��ة لل�س��ركة امل��وؤرخ يف 2021/1/30م باجلريدة 

الر�سمية وجملة التجارة.
�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات

بتاريخ : 2021/4/27م

مراقب ال�سركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�سي���س �س��ركة فاليو اك�سربت���س للتنمية 
العقاري��ة واع��ادة االعم��ار املح��دودة وامل�سادق��ة على 
نظامه��ا االأ�سا�س��ي وت�س��جيلها يف �س��جل ال�س��ركات ذات 

امل�سئولية املحدودة وفقًا للبيانات التالية :
ا�س��م ال�س��ركة : �س��ركة فالي��و اك�سربت���س للتنمي��ة العقاري��ة 

واعادة االعمار املحدودة .
- نوع الن�ساط : خدمات + مقاوالت   .

- اغرا�سها : ا�ست�س��ارات هند�سية + املناق�سات وعقود التوريد 
التموي��ن + اخلدمات الهند�س��ية املعماري��ة والت�ساميم 
+ اإدارة وت�س��غيل + اإدارة امل�س��اريع + درا�سات اجلدوى 
 + العق��اري  التطوي��ر  خدم��ات   + امل�س��اريع  وتقيي��م 
ا�ست�س��ارات اقت�سادي��ة + خدم��ات تقيي��م العق��ارات + 

تقييم املخاطر واال�سرار.

وفق��ًا  املح��دودة  امل�س��ئولية  ذات  ال�س��ركات  �س��جل  يف 
للبيانات التالية :

ا�سم ال�سركة : �سركة ابو ريا�س فارما للتجارة املحدودة .
- نوع الن�ساط : اإ�سترياد + خدمات  .

- اغرا�سها : اأدوات التجميل والزينة وم�ستح�سراتها + اأدوية 
وم�ستلزمات طبية + اأغذية اأطفال + توكيات جتارية 

+ حفاظات.
- مركزها الرئي�س��ي : اأمانة العا�سمة - مديرية بني احلارث - 

خط قرية القابل.
- راأ�س��مال ال�سركة : )45.000.000( خم�س��ة واأربعون مليون 

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

الرتخي�س.
- ا�س��م امل�س��ئول ع��ن اإدارة ال�س��ركة / )عبدال�س��ام ا�س��ماعيل 

عبده دبوان( وجن�سيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�س��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�س��اطها املح��دد يف ه��ذا 

الرتخي�س ويف نظامها االأ�سا�سي.
)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�س��تكمال اإج��راءات ال�س��هر لل�س��ركة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�سجل 

التجاري.
)4( عدم اإجراء ال�س��هر لل�س��ركة يف ال�س��جل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��ان ال�س��ركة ويتحمل املوؤ�س�س��ون امل�س��ئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�س��ركة مزاول��ة ن�س��اطها اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�ساطها.
)6( ين�س��ر الرتخي���س والنظ��ام االأ�سا�س��ي امل�س��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�سركة.
)7( ين�سر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�سركة.

)8( ال يعت��رب ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإال بع��د ا�س��تيفاء ر�س��وم 
الت�س��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�س��ركات 

وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات

بتاريخ : 2021/4/26م

ترخيص رقم )42( لسنة 2021م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )59( لسنة 2021م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة ايتي 

تك لنظم وتكنولوجيا المعلومات المحدودة

ترخيص رقم )60( لسنة 2021م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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عب��داهلل احم��د قا�س��م احلظاء ع��ن كام��ل ح�س�سه يف 
ال�س��ركة البالغ��ة )160( ح�س��ة ما يع��ادل )16%( من 
را���س م��ال ال�س��ركة وذل��ك لبقية ال�س��ركاء بالت�س��اوي 
مبوجب التنازل املوؤرخ يف 2019/1/21م امل�سادق عليه 
من قب��ل القن�سلي��ة الفخري��ة للجمهوري��ة اليمنية يف 
ا�س��طنبول وكذلك وزارة اخلارجي��ة اليمنية يف �سنعاء 

بتاريخ 2019/1/28م.
اجلمعي��ة  اجتم��اع  حم�س��ر  م��ع  الرتخي���س  ه��ذا  ين�س��ر   )2(
العامة غري العادية لل�س��ركة امل��وؤرخ يف 2020/9/24م 

باجلريدة الر�سمية وجملة التجارة.
�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات

بتاريخ : 2021/5/2م

مراقب ال�سركات:
ا�س��تنادًا اإىل اأح��كام القان��ون رقم )22( ل�س��نة 1997م ب�س��اأن 

ال�سركات التجارية وتعدياته والئحته التنفيذية. 
ومبوجب حم�سر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�س��ركة 

املوؤرخ يف 2021/2/18م . قرر :
)1( امل�سادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )7( م��ن النظ��ام االأ�سا�س��ي 
ل�س��ركة ال�س��رق م�س��عود الدولي��ة املح��دودة املتعلق��ة 
بال�س��ركاء وتوزي��ع احل�س���س وذل��ك بتنازل ال�س��ريكه 
�س��ركة ال�س��رق للتجارة والتوكيات عن كامل ح�س�سها 
يف ال�س��ركة والبالغ��ة ن�س��بتها )51%( م��ن راأ���س م��ال 
ال�س��ركة وذلك لاأخ / اأحمد عبدالقوي عثمان اجلويف 
ودخول��ه �س��ريك جدي��د يف ال�س��ركة مبوج��ب اإقرارها 
امل��وؤرخ يف 2020/10/25م وامل�سادق��ه علي��ه م��ن قب��ل 

�سفارتنا يف االمارات بتاريخ 2020/11/22م.
اجلمعي��ة  اجتم��اع  حم�س��ر  م��ع  الرتخي���س  ه��ذا  ين�س��ر   )2(
العامة غري العادية لل�س��ركة امل��وؤرخ يف 2021/2/18م 

باجلريدة الر�سمية وجملة التجارة.
�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات

بتاريخ : 2021/5/3م

- مركزه��ا الرئي�س��ي : اأمان��ة العا�سمة - حده - �س��ارع اإيران - 
جوار عمارة بازرعة تويوتا.

- راأ�سمال ال�سركة : )15.000.000( خم�سة ع�سر مليون ريال  
ميني  فقط.

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

- ا�س��م امل�س��ئول ع��ن اإدارة ال�س��ركة / )وائ��ل عب��داهلل نعم��ان 
االدميي( وجن�سيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�س��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�س��اطها املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�س ويف نظامها االأ�سا�سي.

)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�س��تكمال اإج��راءات ال�س��هر لل�س��ركة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�سجل 

التجاري.
)4( عدم اإجراء ال�س��هر لل�س��ركة يف ال�س��جل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��ان ال�س��ركة ويتحمل املوؤ�س�س��ون امل�س��ئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�س��ركة مزاول��ة ن�س��اطها اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�ساطها.
)6( ين�س��ر الرتخي���س والنظ��ام االأ�سا�س��ي امل�س��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�سركة.
)7( ين�سر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�سركة.

)8( ال يعت��رب ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإال بع��د ا�س��تيفاء ر�س��وم 
الت�س��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�س��ركات 

وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات

بتاريخ : 2021/5/2م

مراقب ال�سركات:
ا�س��تنادًا اإىل اأح��كام القان��ون رقم )22( ل�س��نة 1997م ب�س��اأن 

ال�سركات التجارية وتعدياته والئحته التنفيذية. 
ومبوجب حم�سر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة 

املوؤرخ يف 2020/9/24م . قرر :
)1( امل�سادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )7( م��ن النظام االأ�سا�س��ي 
لل�س��ركة العربي��ة ل�سناع��ة االثاث املح��دودة املتعلقة 
بال�س��ركاء وتوزي��ع احل�س���س وذل��ك بتن��ازل ال�س��ريك 

ترخيص رقم )61( لسنة 2021م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي للشركة 

العربية لصناعة االثاث المحدودة

ترخيص رقم )62( لسنة 2021م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة 

الشرق مسعود الدولية المحدودة
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مراقب ال�سركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�سي���س �س��ركة اب��راج عط��ان خلدم��ات 
التطوي��ر العق��اري املح��دودة وامل�سادق��ة عل��ى نظامها 
االأ�سا�س��ي وت�سجيلها يف �سجل ال�س��ركات ذات امل�سئولية 

املحدودة وفقًا للبيانات التالية :
ا�س��م ال�س��ركة : �س��ركة ابراج عطان خلدمات التطوي العقاري 

املحدودة .
- نوع الن�ساط : خدمات  .

- اغرا�سها : خدمات التطويرالعقاري.
- مركزها الرئي�س��ي : اأمانة العا�سمة - مديرية الثورة / �سارع 

املطار / جوار جامع احل�سو�س.
- راأ�س��مال ال�سركة : )5.000.000( خم�سة مايني ريال  ميني  

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

الرتخي�س.
- ا�س��م امل�س��ئول ع��ن اإدارة ال�س��ركة / )حمم��د يحي��ى احم��د 

الغثيمي( وجن�سيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�س��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�س��اطها املح��دد يف ه��ذا 

الرتخي�س ويف نظامها االأ�سا�سي.
)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�س��تكمال اإج��راءات ال�س��هر لل�س��ركة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�سجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإجراء ال�س��هر لل�س��ركة يف ال�س��جل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��ان ال�س��ركة ويتحمل املوؤ�س�س��ون امل�س��ئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�س��ركة مزاول��ة ن�س��اطها اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�ساطها.
)6( ين�س��ر الرتخي���س والنظ��ام االأ�سا�س��ي امل�س��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�سركة.
)7( ين�سر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�سركة.

)8( ال يعت��رب ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإال بع��د ا�س��تيفاء ر�س��وم 
الت�س��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�س��ركات 

وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات

بتاريخ : 2021/5/8م

مراقب ال�سركات:
)1( مت الرتخي�س بتاأ�سي���س �س��ركة امربيال ميدكال الإ�سترياد 
االأدوية وامل�ستلزمات الطبية املحدودة وامل�سادقة على 
نظامه��ا االأ�سا�س��ي وت�س��جيلها يف �س��جل ال�س��ركات ذات 

امل�سئولية املحدودة وفقًا للبيانات التالية :
ا�س��م ال�س��ركة : �س��ركة امربي��ال مي��دكال الإ�س��ترياد االأدوي��ة 

وامل�ستلزمات الطبية املحدودة .
- نوع الن�ساط : اإ�سترياد + خدمات  .

- اغرا�سه��ا : جت��ارة االأدوية وم�س��تلزمات الطبية + توكيات 
جتارية.

- مركزه��ا الرئي�س��ي : اأمان��ة العا�سم��ة - مديري��ة الوح��دة / 
�سارع جماهد / جوار هادفر لاأثاث.

- راأ�سمال ال�سركة : )10.000.000( ع�سرة مايني ريال  ميني  
فقط.

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

- ا�س��م امل�س��ئول ع��ن اإدارة ال�س��ركة / )امي��ن عب��داهلل حمم��د 
ا�سحاق( وجن�سيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�س��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�س��اطها املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�س ويف نظامها االأ�سا�سي.

)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�س��تكمال اإج��راءات ال�س��هر لل�س��ركة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�سجل 

التجاري.
)4( عدم اإجراء ال�س��هر لل�س��ركة يف ال�س��جل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��ان ال�س��ركة ويتحمل املوؤ�س�س��ون امل�س��ئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�س��ركة مزاول��ة ن�س��اطها اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�ساطها.
)6( ين�س��ر الرتخي���س والنظ��ام االأ�سا�س��ي امل�س��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�سركة.
)7( ين�سر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�سركة.

)8( ال يعت��رب ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإال بع��د ا�س��تيفاء ر�س��وم 
الت�س��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�س��ركات 

وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات

بتاريخ : 2021/5/8م

ترخيص رقم )63( لسنة 2021م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )64( لسنة 2021م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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مراقب ال�سركات:
للتج��ارة  التم��ام  ار���س  �س��ركة  بتاأ�سي���س  الرتخي���س  )1( مت 
والتوكيات املحدودة وامل�سادقة على نظامها االأ�سا�س��ي 
وت�س��جيلها يف �سجل ال�س��ركات ذات امل�سئولية املحدودة 

وفقًا للبيانات التالية :
للتج��ارة والتوكي��ات  التم��ام  ار���س  �س��ركة   : ال�س��ركة  ا�س��م 

املحدودة .
- نوع الن�ساط : اإ�سترياد + خدمات  .

- اغرا�سها : جتارة املواد الغذائية غري اال�سا�س��ية + توكيات 
جتارية + جتارة امل�ستلزمات الطبية.

- مركزها الرئي�س��ي : اأمانة العا�سمة - مديرية �س��عوب - �سارع 
ال�ستني - جولة املرور.

- راأ�سمال ال�سركة : )15.000.000( خم�سة ع�سر مليون ريال  
ميني  فقط.

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

- ا�س��م امل�سئول عن اإدارة ال�س��ركة / )�سياء الدين �سعيد عبده 
ثابت( وجن�سيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�س��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�س��اطها املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�س ويف نظامها االأ�سا�سي.

)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�س��تكمال اإج��راءات ال�س��هر لل�س��ركة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�سجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإجراء ال�س��هر لل�س��ركة يف ال�س��جل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��ان ال�س��ركة ويتحمل املوؤ�س�س��ون امل�س��ئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�س��ركة مزاول��ة ن�س��اطها اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�ساطها.
)6( ين�س��ر الرتخي���س والنظ��ام االأ�سا�س��ي امل�س��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�سركة.
)7( ين�سر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�سركة.

)8( ال يعت��رب ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإال بع��د ا�س��تيفاء ر�س��وم 
الت�س��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�س��ركات 

وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات

بتاريخ : 2021/5/24م

مراقب ال�سركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�سي���س �س��ركة انوفي�س��ن ت��ك خلدم��ات 
الكمبيوت��ر واالنظمة املحدودة وامل�سادقة على نظامها 
االأ�سا�س��ي وت�سجيلها يف �سجل ال�س��ركات ذات امل�سئولية 

املحدودة وفقًا للبيانات التالية :
ا�س��م ال�س��ركة : �س��ركة انوفي�س��ن ت��ك خلدم��ات الكمبيوت��ر 

واالأنظمة املحدودة .
- نوع الن�ساط : خدمات  .

خدم��ات   + واالأنظم��ة  الكمبيوت��ر  خدم��ات   : اغرا�سه��ا   -
االت�ساالت واالإنرتنت.

- مركزه��ا الرئي�س��ي : اأمانة العا�سمة - مديرية معني / �س��ارع 
ال�ستني / اأمام م�ست�سفى ابن �سيناء.

- راأ�سمال ال�سركة : )10.000.000( ع�سرة مايني ريال  ميني  
فقط.

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

- ا�س��م امل�س��ئول عن اإدارة ال�س��ركة / )عمار فخر الدين حممد 
اال�سبحي( وجن�سيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�س��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�س��اطها املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�س ويف نظامها االأ�سا�سي.

)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�س��تكمال اإج��راءات ال�س��هر لل�س��ركة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�سجل 

التجاري.
)4( عدم اإجراء ال�س��هر لل�س��ركة يف ال�س��جل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��ان ال�س��ركة ويتحمل املوؤ�س�س��ون امل�س��ئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�س��ركة مزاول��ة ن�س��اطها اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�ساطها.
)6( ين�س��ر الرتخي���س والنظ��ام االأ�سا�س��ي امل�س��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�سركة.
)7( ين�سر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�سركة.

)8( ال يعت��رب ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإال بع��د ا�س��تيفاء ر�س��وم 
الت�س��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�س��ركات 

وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات

بتاريخ : 2021/5/24م

ترخيص رقم )65( لسنة 2021م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )66( لسنة 2021م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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بحي��ث ت�سب��ح بع��د التعديل )يراأ���س اجلمعي��ة العامة 
مدي��ر ع��ام ال�س��ركة وللجميع��ة ح��ق تعي��ني اأمني �س��ر 

ومراجع لفرز اال�سوات(.
)9( امل�سادقة على حذف الفقرة )اأ( من املادة )37( من النظام 

االأ�سا�سي لل�سركة .
)10( ين�سر هذا الرتخي�س مع حم�سر اجتماع اجلمعية العامة 
غري العادية لل�سركة املوؤرخ يف 2021/5/2م باجلريدة 

الر�سمية وجملة التجارة.
�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات

بتاريخ : 2021/5/31م

مراقب ال�سركات:
ا�س��تنادًا اإىل اأح��كام القان��ون رقم )22( ل�س��نة 1997م ب�س��اأن 

ال�سركات التجارية وتعدياته والئحته التنفيذية. 
ومبوجب حم�سر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�س��ركة 

املوؤرخ يف 2021/5/4م . قرر :
)1( امل�سادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )3( م��ن النظ��ام االأ�سا�س��ي 
ل�س��ركة ناتك��و ال��رازي املح��دودة املتعلق��ة باأغرا���س 
ال�س��ركة وذل��ك باإ�ساف��ة االأغرا���س التالي��ة )ان�س��اء 
املراكز الت�سخي�سية + اإ�سترياد وجتارة االآالت الطبية 
واجلراحية واالأجهزة وامل�ستلزمات الطبية واالطراف 
ال�سناعية واأجهزة املعوقني ومواد ولوازم امل�ست�س��فيات 
واملع��دات والتجهي��زات وامل�س��تلزمات الكهربائية( اإىل 

اغرا�س  ال�سركة ال�سابقة.
)2( امل�سادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )6( املتعلق��ة براأ���س امل��ال 
وتوزي��ع احل�س���س وذل��ك بزي��ادة راأ���س امل��ال م��ن مبلغ 
)مائتني وخم�س��ون مليون ريال( اإىل مبلغ )مليار ريال( 
يت��م دفع الزي��ادة من قب��ل ال�س��ركاء وتوزيعه��ا عليهم 

بح�سب ن�سبة م�ساركة كل منهما يف راأ�س مال ال�سركة.
)3( ين�س��ر الرتخي�س مع حم�سر اجتم��اع اجلمعية العامة غري 
العادي��ة لل�س��ركة امل��وؤرخ يف 2021/45/4م باجلريدة 

الر�سمية وجملة التجارة.
�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات

بتاريخ : 2021/5/31م

مراقب ال�سركات:
ا�س��تنادًا اإىل اأح��كام القان��ون رقم )22( ل�س��نة 1997م ب�س��اأن 

ال�سركات التجارية وتعدياته والئحته التنفيذية. 
ومبوجب حم�سر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة 

املوؤرخ يف 2021/5/2م . قرر :
)1( امل�سادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )7( م��ن النظام االأ�سا�س��ي 
ل�س��ركة ميقي��ت للخدم��ات التجارية والنق��ل املحدودة 
املتعلقة بال�س��ركاء وتوزيع احل�س���س وذلك للم�سادقة 
عل��ى تن��ازل ال�س��ريك / فرحان علي عل��ي الزبريي عن 
كام��ل ح�س�س��ه يف ال�س��ركة وذل��ك ل��كل م��ن ال�س��ريك 
/ حمم��د عل��ي عب��داهلل العدل��ة بع��دد )450( ح�سة 
مبوجب تن��ازل رق��م )530( امل��وؤرخ يف 2021/4/27م 
واملعمد من قبل املحكمة التجارية واالخ / �ساح الدين 
حممد علي عبداهلل العدلة بعدد )50( ح�سة مبوجب 
تن��ازل رق��م )531( امل��وؤرخ يف 2021/4/27م واملعم��د 
م��ن قبل املحكم��ة التجارية ودخوله �س��ريك جديد يف 

ال�سركة بن�سبة )%5(.
)2( امل�سادقة على ت�سحيح املادة )3( من عقد تاأ�سي���س �سركة 
ميقي��ت للخدمات التجاري��ة والنقل املح��دودة املتعلقة 
باأغرا���س ال�س��ركة لكي يتنا�س��ب مع النظام اال�سا�س��ي 

لل�سركة.
)3( امل�سادق��ة عل��ى ح��ذف الفق��رة )د( م��ن امل��ادة )18( م��ن 

النظام اال�سا�سي.
)4( امل�سادق��ة على حذف الفقرة )ج( البن��د )1( والبند )3( 

من املادة )18( من النظام اال�سا�سي.
)5( امل�سادق��ة عل��ى حذف الفقرتني )اأ,د( م��ن املادة )25( من 

النظام االأ�سا�سي.
)6( امل�سادق��ة على تعديل املادة )26 الفقرة /اأ( بحيث ي�سبح 
بعد التعدي��ل )متثل اجلمعية العام��ة املنعقدة ب�سورة 
�سحيح��ة جميع ال�س��ركاء او م��ن ميثلون اغلبية راأ���س 

املال(.
)7( امل�سادق��ة عل��ى تعدي��ل الفقرة )اأ( من امل��ادة )27( وذلك 
بحذف كلمة )نائب املدير العام من النظام اال�سا�سي(.

)8( امل�سادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )28( من النظام االأ�سا�س��ي 

ترخيص رقم )67( لسنة 2021م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة 

يمقيت للخدمات التجارية والنقل المحدودة

ترخيص رقم )68( لسنة 2021م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة 

ناتكو الرازي المحدودة
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مراقب ال�سركات:
ا�س��تنادًا اإىل اأح��كام القان��ون رقم )22( ل�س��نة 1997م ب�س��اأن 

ال�سركات التجارية وتعدياته والئحته التنفيذية.
)1( مت من��ح �س��هادة بتاأ�سي���س �س��ركة مركز بيك�س��ل الرئي�س��ي 
ب�س��يطة  تو�سي��ه  و�س��ركاه(  )م�سطف��ى  الت�س��خي�سي 
وامل�سادق��ة عل��ى عق��د ال�س��ركة وت�س��جيلها يف �س��جل 

ال�سركات الت�سامنية وفقًا للبيانات التالية:
ا�س��م ال�س��ركة : �س��ركة مرك��ز بيك�س��ل الرئي�س��ي الت�س��خي�سي 

)م�سطفى و�سركاه( تو�سيه ب�سيطة.
- نوع الن�ساط : خدمات .

- اغرا�سها : مركز ا�سعة ت�سخي�سية.
- مركزه��ا الرئي�س��ي : اأمان��ة العا�سم��ة - مديري��ة التحرير - 

�سارع الزبريي - جوار م�ست�سفى اجلمهوري.
- راأ�س��مال ال�س��ركة : )1.380.000.000( ملي��ار وثاثمائ��ة 

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

التاأ�سي�س.
- ا�س��م امل�س��ئول عن اإدارة ال�س��ركة / )م�سطفى م�سلح عبا�س��ة 

ال�سعوبي( وجن�سيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�س��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�س��اطها املح��دد يف عق��د 

التاأ�سي�س.
)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�س��تكمال اإج��راءات ال�س��هر لل�س��ركة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�سجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإجراء ال�س��هر لل�س��ركة يف ال�س��جل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��ان ال�س��ركة ويتحمل املوؤ�س�س��ون امل�س��ئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�س��ركة مزاول��ة ن�س��اطها اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�ساطها.
)6( تن�سر ال�سهادة يف جملة التجارة.

)7( ال تعت��رب ه��ذا ال�س��هادة ناف��ذة اإال بع��د ا�س��تيفاء ر�س��وم 
الت�س��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�س��ركات 

وختمها بختم الوزارة الر�سمي.
�سدرت هذه ال�سهادة من مراقب ال�سركات

بتاريخ : 2021/4/4م

مراقب ال�سركات:
ا�س��تنادًا اإىل اأح��كام القان��ون رقم )22( ل�س��نة 1997م ب�س��اأن 

ال�سركات التجارية وتعدياته والئحته التنفيذية.
لل�سراف��ة  العا�سم��ة  �س��ركة  بتاأ�سي���س  �س��هادة  من��ح  مت   )1(
والتحويات )عبدالرحمن �ساب واأوالده( الت�سامنية 
وامل�سادق��ة عل��ى عق��د ال�س��ركة وت�س��جيلها يف �س��جل 

ال�سركات الت�سامنية وفقًا للبيانات التالية:
والتحوي��ات  لل�سراف��ة  العا�سم��ة  �س��ركة   : ال�س��ركة  ا�س��م 

)عبدالرحمن �ساب واأوالده( الت�سامنية.
- نوع الن�ساط : خدمات .

- اغرا�سها : اأعمال ال�سرافة )بيع و�س��راء العمات االأجنبية 
وحتويات مالية داخلية وخارجية(.

- مركزه��ا الرئي�س��ي : اأمان��ة العا�سمة - مديري��ة بني مطر / 
�سارع الثاثني.

- راأ�س��مال ال�سركة : )500.000.000( خم�سمائة مليون ريال 
ميني  فقط.

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

- ا�س��م امل�س��ئول عن اإدارة ال�س��ركة / )عبدالغني عبدالرحمن 
حم�سن �ساب( وجن�سيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�س��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�س��اطها املح��دد يف عق��د 
التاأ�سي�س.

)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�س��تكمال اإج��راءات ال�س��هر لل�س��ركة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�سجل 

التجاري.
)4( عدم اإجراء ال�س��هر لل�س��ركة يف ال�س��جل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��ان ال�س��ركة ويتحمل املوؤ�س�س��ون امل�س��ئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�س��ركة مزاول��ة ن�س��اطها اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�ساطها.
)6( تن�سر ال�سهادة يف جملة التجارة.

)7( ال تعت��رب ه��ذا ال�س��هادة ناف��ذة اإال بع��د ا�س��تيفاء ر�س��وم 
الت�س��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�س��ركات 

وختمها بختم الوزارة الر�سمي.
�سدرت هذه ال�سهادة من مراقب ال�سركات

بتاريخ : 2021/4/4م

شهادة تسجيل رقم )30( لسنة 2021م
العاصمة للصرافة والتحويالت )عبدالرحمن سالب 

وأوالده( التضامنية

شهادة تسجيل رقم )31( لسنة 2021م
شركة مركز بيكسل الرئيسي التشخيصي )مصطفى 

وشركاه( توصية بسيطة
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اجلدي��د لل�س��ركة )�س��ركة ماج��د الكرباتي و�س��ركاه( 
الت�سامنية.

بال�س��ركاء  املتعلق��ة  امل��ادة )7(  امل�سادق��ة عل��ى تعدي��ل   )2(
وتوزيع احل�س�س وذلك بتنازل ال�س��ريك / نبهان ح�سني 
�سال��ح �سيف��ان ع��ن كامل ح�س�س��ه يف ال�س��ركة البالغة 
)25.000( ح�س��ة وذل��ك ل��كل م��ن االخ غي��ان حممد 
علي ح�س��ني بعدد )12500( ح�سة اي بن�س��بة )%25( 
من راأ���س املال واالخ عبداهلل احمد مقبل ال�سبعي بعدد 
اأي بن�س��بة )25%( م��ن راأ���س م��ال  )12500( ح�س��ة 

ال�سركة ودخولهما �سريكني جديدين يف ال�سركة.
)3( على ال�س��ركة ا�س��تكمال �س��هر التعديل يف ال�سجل التجاري 

وفقًا الأحكام قانون ال�سجل التجاري.
يف  امل��وؤرخ  االجتم��اع  حم�س��ر  م��ع  الرتخي���س  ين�س��ر   )4(

2021/1/24م يف جملة التجارة.
�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات

بتاريخ : 2021/3/22م

مراقب ال�سركات:
ا�س��تنادًا اإىل اأح��كام القان��ون رقم )22( ل�س��نة 1997م ب�س��اأن 

ال�سركات التجارية وتعدياته والئحته التنفيذية.
)1( مت من��ح �س��هادة بتاأ�سي���س �س��ركة ت��اج الفخام��ة للتج��ارة 
والتوكي��ات )جمع��ان ُغ�س��يم( الت�سامني��ة وامل�سادقة 
ال�س��ركات  �س��جل  يف  وت�س��جيلها  ال�س��ركة  عق��د  عل��ى 

الت�سامنية وفقًا للبيانات التالية:
ا�س��م ال�س��ركة : �س��ركة ت��اج الفخام��ة للتج��ارة والتوكي��ات 

)جمعان ُغ�سيم( الت�سامنية.
- نوع الن�ساط : اإ�سترياد + خدمات .

- اغرا�سه��ا : جتارة التبغ وم�س��تلزماته + توكيات جتارية + 
جتارة التبغ واملع�سل.

- مركزها الرئي�س��ي : اأمانة العا�سمة - مديرية �س��عوب - �سارع 
ال�سياح - جوار البنك اليمني لاإن�ساء والتعمري.

مراقب ال�سركات:
ا�س��تنادًا اإىل اح��كام القان��ون رقم )22( ل�س��نة 1997م ب�س��اأن 

ال�سركات التجارية وتعدياته والئحته التنفيذية 
يف  امل��وؤرخ  بال�س��ركة  ال�س��ركاء  اجتم��اع  حم�س��ر  ومبوج��ب 

2021/3/22م . قرر
)1( امل�سادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )7( م��ن عقد �س��ركة داود 
العبا�س��ي و�س��ريكه لل�سراف��ة والتحوي��ات الت�سامنية 
املتعلق��ة بال�س��ركاء وتوزي��ع احل�س���س وذل��ك بتن��ازل 
العبا�س��ي ع��ن ع��دد  �سال��ح  حمم��د  داود  ال�س��ريك / 
ال�س��ركة  يف  ح�س�س��ه  اجم��ايل  م��ن  ح�س��ة   )5000(
البالغ��ة )25.000( ح�س��ة وذل��ك لل�س��ريك / حمم��د 

داود �سالح حممد العبا�سي.
)2( امل�سادق��ة على تعديل املادة )8( املتعلقة باإدارة ال�س��ركة 
وذل��ك بتعي��ني ال�س��ريك / حمم��د داود �سال��ح حمم��د 

العبا�سي مديرًا عامًا لل�سركة.
)3( على ال�س��ركة ا�س��تكمال �س��هر التعديل يف ال�سجل التجاري 

وفقًا الأحكام قانون ال�سجل التجاري.
يف  امل��وؤرخ  االجتم��اع  حم�س��ر  م��ع  الرتخي���س  ين�س��ر   )4(

2021/3/22م يف جملة التجارة.
�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات

بتاريخ : 2021/4/5م

مراقب ال�سركات:
ا�س��تنادًا اإىل اح��كام القان��ون رقم )22( ل�س��نة 1997م ب�س��اأن 

ال�سركات التجارية وتعدياته والئحته التنفيذية 
يف  امل��وؤرخ  بال�س��ركة  ال�س��ركاء  اجتم��اع  حم�س��ر  ومبوج��ب 

2021/1/24م . قرر
)1( امل�سادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )2( من عقد �س��ركة ماجد 
وب��ن �سيف��ان لل�سراف��ة والتحوي��ات )ماج��د ونبهان( 
اال�س��م  لي�سب��ح  ال�س��ركة  باإ�س��م  املتعلق��ة  الت�سامني��ة 

شهادة تعديل رقم )32( لسنة 2021م
لشركة داود العباسي وشريكه للصرافة والتحويالت 

التضامنية

شهادة تسجيل رقم )34( لسنة 2021م
شركة تاج الفخامة للتجارة والتوكيالت )جمعان 

وُغشيم( التضامنية

شهادة تعديل رقم )33( لسنة 2021م
لشركة ماجد وبن صيفان للصرافة والتحويالت )ماجد 

ونبهان( التضامنية
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- نوع الن�ساط : خدمات .
- اغرا�سها : اأعمال ال�سرافة )بيع و�س��راء العمات االأجنبية 

وحتويات مالية داخلية وخارجية(.
- مركزه��ا الرئي�س��ي : ال�سال��ع - دم��ت - ال�س��ارع الع��ام - جوار 

فندق ال�سعيد.
- راأ�س��مال ال�سركة : )500.000.000( خم�سمائة مليون ريال 

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

التاأ�سي�س.
- ا�س��م امل�سئول عن اإدارة ال�س��ركة / )اأحمد علي علي �ساجره( 

وجن�سيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�س��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�س��اطها املح��دد يف عق��د 

التاأ�سي�س.
)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�س��تكمال اإج��راءات ال�س��هر لل�س��ركة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�سجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإجراء ال�س��هر لل�س��ركة يف ال�س��جل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��ان ال�س��ركة ويتحمل املوؤ�س�س��ون امل�س��ئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�س��ركة مزاول��ة ن�س��اطها اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�ساطها.
)6( تن�سر ال�سهادة يف جملة التجارة.

)7( ال تعت��رب ه��ذا ال�س��هادة ناف��ذة اإال بع��د ا�س��تيفاء ر�س��وم 
الت�س��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�س��ركات 

وختمها بختم الوزارة الر�سمي.
�سدرت هذه ال�سهادة من مراقب ال�سركات

بتاريخ : 2021/4/10م

مراقب ال�سركات:
ا�س��تنادًا اإىل اأح��كام القان��ون رقم )22( ل�س��نة 1997م ب�س��اأن 

ال�سركات التجارية وتعدياته والئحته التنفيذية.
)1( مت منح �سهادة بتاأ�سي�س �سركة الرباق لل�سرافة والتحويات 

- راأ�س��مال ال�س��ركة : )24.000.000( اأربعة وع�س��رون مليون 
ريال ميني  فقط.

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

- ا�سم امل�سئول عن اإدارة ال�سركة / )مطهر علي حممد جمعان( 
وجن�سيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�س��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�س��اطها املح��دد يف عق��د 
التاأ�سي�س.

)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�س��تكمال اإج��راءات ال�س��هر لل�س��ركة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�سجل 

التجاري.
)4( عدم اإجراء ال�س��هر لل�س��ركة يف ال�س��جل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��ان ال�س��ركة ويتحمل املوؤ�س�س��ون امل�س��ئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�س��ركة مزاول��ة ن�س��اطها اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�ساطها.
)6( تن�سر ال�سهادة يف جملة التجارة.

)7( ال تعت��رب ه��ذا ال�س��هادة ناف��ذة اإال بع��د ا�س��تيفاء ر�س��وم 
الت�س��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�س��ركات 

وختمها بختم الوزارة الر�سمي.
�سدرت هذه ال�سهادة من مراقب ال�سركات

بتاريخ : 2021/4/6م

مراقب ال�سركات:
ا�س��تنادًا اإىل اأح��كام القان��ون رقم )22( ل�س��نة 1997م ب�س��اأن 

ال�سركات التجارية وتعدياته والئحته التنفيذية.
لل�سراف��ة  �س��اجره  �س��ركة  بتاأ�سي���س  �س��هادة  من��ح  مت   )1(
والتحويات املالية )اأحمد �ساجره وولده( الت�سامنية 
وامل�سادق��ة عل��ى عق��د ال�س��ركة وت�س��جيلها يف �س��جل 

ال�سركات الت�سامنية وفقًا للبيانات التالية:
ا�س��م ال�س��ركة : �س��ركة �س��اجره لل�سرافة والتحويات املالية 

)اأحمد �ساجره وولده( الت�سامنية.

شهادة تسجيل رقم )35( لسنة 2021م
شركة شاجره للصرافة والتحويالت المالية )احمد 

شاجره وولده( التضامنية

شهادة تسجيل رقم )36( لسنة 2021م
شركة البراق للصرافة والتحويالت )خليل الحمادي 

واخوانه( التضامنية
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مراقب ال�سركات:
ا�س��تنادًا اإىل اأح��كام القان��ون رقم )22( ل�س��نة 1997م ب�س��اأن 

ال�سركات التجارية وتعدياته والئحته التنفيذية.
)1( مت منح �س��هادة بتاأ�سي���س �سركة ال�س��يوري للتجارة )عادل 
نا�س��ر عل��ي وابن��ه( الت�سامني��ة وامل�سادق��ة على عقد 
ال�سركة وت�س��جيلها يف �سجل ال�سركات الت�سامنية وفقًا 

للبيانات التالية:
ا�س��م ال�س��ركة : �س��ركة ال�س��يوري للتج��ارة )ع��ادل نا�سر علي 

وابنه( الت�سامنية.
- نوع الن�ساط : اإ�سترياد + خدمات .

- اغرا�سه��ا : جت��ارة امل��واد الغذائية غري االأ�سا�س��ية + جتارة 
جت��ارة   + املنزلي��ة  واالأجه��زة  الكهربائي��ة  االأدوات 
االأث��اث واملفرو�س��ات والديك��ور + توكي��ات جتارية + 
جتارة املواد الغذائية اال�سا�س��ية + جتارة امل�س��تلزمات 

الطبية + اجهزة طبية و�سحية.
- مركزها الرئي�سي : اأمانة العا�سمة - مديرية ال�سبعني - �سارع 

ال�ستني - جوار بن �سعيلة.
ملي��ارات  اأربع��ة   )4.800.000.000(  : ال�س��ركة  راأ�س��مال   -

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

التاأ�سي�س.
- ا�سم امل�سئول عن اإدارة ال�سركة / )عادل نا�سر علي ال�سيوري( 

وجن�سيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�س��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�س��اطها املح��دد يف عق��د 

التاأ�سي�س.
)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�س��تكمال اإج��راءات ال�س��هر لل�س��ركة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�سجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإجراء ال�س��هر لل�س��ركة يف ال�س��جل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��ان ال�س��ركة ويتحمل املوؤ�س�س��ون امل�س��ئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�س��ركة مزاول��ة ن�س��اطها اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�ساطها.

)خليل احلمادي واخوانه( الت�سامنية وامل�سادقة على 
عقد ال�سركة وت�س��جيلها يف �سجل ال�سركات الت�سامنية 

وفقًا للبيانات التالية:
ا�س��م ال�س��ركة : �س��ركة الرباق لل�سرافة والتحوي��ات )خليل 

احلمادي واخوانه( الت�سامنية.
- نوع الن�ساط : خدمات .

- اغرا�سها : اأعمال ال�سرافة )بيع و�س��راء العمات االأجنبية 
وحتويات مالية داخلية وخارجية(.

- مركزه��ا الرئي�س��ي : اأمانة العا�سمة - �س��ارع خ��والن - جوار 
م�ست�سفى الثورة.

- راأ�س��مال ال�سركة : )500.000.000( خم�سمائة مليون ريال 
ميني  فقط.

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

- ا�س��م امل�س��ئول عن اإدارة ال�س��ركة / )خليل عبدالهادي احمد 
احلمادي( وجن�سيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�س��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�س��اطها املح��دد يف عق��د 
التاأ�سي�س.

)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�س��تكمال اإج��راءات ال�س��هر لل�س��ركة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�سجل 

التجاري.
)4( عدم اإجراء ال�س��هر لل�س��ركة يف ال�س��جل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��ان ال�س��ركة ويتحمل املوؤ�س�س��ون امل�س��ئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�س��ركة مزاول��ة ن�س��اطها اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�ساطها.
)6( تن�سر ال�سهادة يف جملة التجارة.

)7( ال تعت��رب ه��ذا ال�س��هادة ناف��ذة اإال بع��د ا�س��تيفاء ر�س��وم 
الت�س��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�س��ركات 

وختمها بختم الوزارة الر�سمي.
�سدرت هذه ال�سهادة من مراقب ال�سركات

بتاريخ : 2021/4/17م

شهادة تسجيل رقم )37( لسنة 2021م
شركة الشيوري للتجارة )عادل ناصر علي وابنه( 

التضامنية
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)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�س��تكمال اإج��راءات ال�س��هر لل�س��ركة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�سجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإجراء ال�س��هر لل�س��ركة يف ال�س��جل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��ان ال�س��ركة ويتحمل املوؤ�س�س��ون امل�س��ئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�س��ركة مزاول��ة ن�س��اطها اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�ساطها.
)6( تن�سر ال�سهادة يف جملة التجارة.

)7( ال تعت��رب ه��ذا ال�س��هادة ناف��ذة اإال بع��د ا�س��تيفاء ر�س��وم 
الت�س��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�س��ركات 

وختمها بختم الوزارة الر�سمي.
�سدرت هذه ال�سهادة من مراقب ال�سركات

بتاريخ : 2021/4/21م

مراقب ال�سركات:
ا�س��تنادًا اإىل اأح��كام القان��ون رقم )22( ل�س��نة 1997م ب�س��اأن 

ال�سركات التجارية وتعدياته والئحته التنفيذية.
)1( مت منح �س��هادة بتاأ�سي���س �س��ركة عبدالكرمي طاهر واخيه 
للتج��ارة واال�س��تثمار العق��اري واملق��اوالت الت�سامني��ة 
وامل�سادق��ة عل��ى عق��د ال�س��ركة وت�س��جيلها يف �س��جل 

ال�سركات الت�سامنية وفقًا للبيانات التالية:
ا�س��م ال�س��ركة : �س��ركة عبدالك��رمي طاه��ر واخي��ه للتج��ارة 

واال�ستثمار العقاري واملقاوالت الت�سامنية.
- نوع الن�ساط : ا�سيرتاد + خدمات + مقاوالت .

- اغرا�سها : ا�ست�س��ارات هند�س��ية + اإن�س��اء املباين باأنواعها + 
بيع و�سراء وتاأجري العقارات واالأرا�سي + تنفيذ �سبكات 
املياه وال�سرف ال�سحي + اأعمال التلبي�سات والرتكيبات 
والديكورات اجلب�سية واخل�س��بية واملعدنية للمباين + 
املناق�سات وعقود التوريد التموين + اأبواب و�س��بابيك 
+ برامي��ل , متديدات تكيي��ف مركزي , خزانات مياه + 

خدمات التطوير العقاري.

)6( تن�سر ال�سهادة يف جملة التجارة.
)7( ال تعت��رب ه��ذا ال�س��هادة ناف��ذة اإال بع��د ا�س��تيفاء ر�س��وم 
الت�س��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�س��ركات 

وختمها بختم الوزارة الر�سمي.
�سدرت هذه ال�سهادة من مراقب ال�سركات

بتاريخ : 2021/4/25م

مراقب ال�سركات:
ا�س��تنادًا اإىل اأح��كام القان��ون رقم )22( ل�س��نة 1997م ب�س��اأن 

ال�سركات التجارية وتعدياته والئحته التنفيذية.
)1( مت منح �سهادة بتاأ�سي�س �سركة علي هبه والنهاري للتدقيق 
واال�ست�س��ارات املالية الت�سامني��ة وامل�سادقة على عقد 
ال�سركة وت�س��جيلها يف �سجل ال�سركات الت�سامنية وفقًا 

للبيانات التالية:
ا�سم ال�سركة : �سركة علي هبه والنهاري للتدقيق واال�ست�سارات 

املالية الت�سامنية.
- نوع الن�ساط : خدمات .

- اغرا�سها : ا�ست�س��ارات مالية واقت�سادية + درا�سات اجلدوى 
وتقييم امل�ساريع + تقدمي اخلربة وامل�سورة يف املجاالت 
املالي��ة واالإداري��ة وال�سريبي��ة + مراجع��ة وتدقي��ق 
احل�سابات والقوائم املالية + القيام باأعمال الت�سفيات 

+ ا�ست�سارات اإدارية.
- مركزه��ا الرئي�س��ي : اأمان��ة العا�سم��ة - �س��ارع ح��دة - جولة 

رميا�س - اأمام قاعة اخليمة.
- راأ�س��مال ال�سركة : )5.000.000( خم�سة مايني ريال ميني  

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

التاأ�سي�س.
- ا�سم امل�سئول عن اإدارة ال�سركة / )علي هبه عبداهلل احمد ( 

وجن�سيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�س��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�س��اطها املح��دد يف عق��د 

التاأ�سي�س.

شهادة تسجيل رقم )38( لسنة 2021م
شركة علي هبه والنهاري للتدقيق واالستشارات 

المالية التضامنية

شهادة تسجيل رقم )39( لسنة 2021م
شركة عبدالكريم طاهر واخيه للتجارة واالستثمار 

العقاري والمقاوالت التضامنية
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)�سركة جوير للتقييم اجلودة )مو�سى جوير و�سريكه( 
الت�سامنية(..

باإغرا���س  املتعلق��ة   )3( امل��ادة  تعدي��ل  عل��ى  امل�سادق��ة   )2(
ال�س��ركة لي�سبح اغرا�س ال�س��ركة بعد التعديل ما يلي 
) ا�ست�س��ارات مالي��ة واقت�سادي��ة + تنمي��ة ب�س��رية + 
مكات��ب املحام��اه واال�ست�س��ارات القانوني��ة + درا�س��ات 
اجل��دوى وتقييم امل�س��اريع + ا�ست�س��ارات فني��ة وتقنية 
+ مكات��ب اختب��ار واعتم��اد النوعية واجل��ودة واملنتج 
+ ا�ست�س��ارات اإدارية + تقييد اداء ال�س��ركات + تقييم 

اداء املوؤ�س�سات (.
)3( على ال�س��ركة ا�س��تكمال �س��هر التعديل يف ال�سجل التجاري 

وفقًا الأحكام قانون ال�سجل التجاري.
يف  امل��وؤرخ  االجتم��اع  حم�س��ر  م��ع  الرتخي���س  ين�س��ر   )4(

2021/4/14م يف جملة التجارة.
�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات

بتاريخ : 2021/4/25م

مراقب ال�سركات:
ا�س��تنادًا اإىل اأح��كام القان��ون رقم )22( ل�س��نة 1997م ب�س��اأن 

ال�سركات التجارية وتعدياته والئحته التنفيذية.
�س��ركة كونف��ورت ماج�س��تيك  بتاأ�سي���س  �س��هادة  من��ح  )1( مت 
لل�س��ياحة والفندق��ة )ا�س��ماعيل القرماين و�س��ركاه( 
الت�سامنية وامل�سادقة على عقد ال�س��ركة وت�سجيلها يف 

�سجل ال�سركات الت�سامنية وفقًا للبيانات التالية:
ا�سم ال�سركة : �سركة كونفورت ماج�ستيك لل�سياحة والفندقة 

)ا�سماعيل القرماين و�سركاه( الت�سامنية.
- نوع الن�ساط : خدمات .

- اغرا�سه��ا : فن��ادق �س��ياحية 4-5 جن��وم + فن��ادق �س��ياحية 
3 جن��وم + فن��ادق درج��ة ثالث��ة + خدم��ات ال�س��قق 
املفرو�س��ة + مكاتب �س��ياحة + اخلدم��ات الفندقية + 

تقدمي خدمات حجز تذاكر.

- مركزه��ا الرئي�س��ي : اأمان��ة العا�سم��ة - مديري��ة ال�س��بعني - 
مدينة االأ�سبحي - جور جممع ال�سال التجاري.

- راأ�س��مال ال�س��ركة : )130.000.000( مائ��ة وثاثون مليون 
ريال ميني  فقط.

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

- ا�س��م امل�س��ئول عن اإدارة ال�س��ركة / )عبدالكرمي طاهر نا�سر 
ال�سيقل ( وجن�سيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�س��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�س��اطها املح��دد يف عق��د 
التاأ�سي�س.

)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�س��تكمال اإج��راءات ال�س��هر لل�س��ركة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�سجل 

التجاري.
)4( عدم اإجراء ال�س��هر لل�س��ركة يف ال�س��جل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��ان ال�س��ركة ويتحمل املوؤ�س�س��ون امل�س��ئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�س��ركة مزاول��ة ن�س��اطها اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�ساطها.
)6( تن�سر ال�سهادة يف جملة التجارة.

)7( ال تعت��رب ه��ذا ال�س��هادة ناف��ذة اإال بع��د ا�س��تيفاء ر�س��وم 
الت�س��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�س��ركات 

وختمها بختم الوزارة الر�سمي.
�سدرت هذه ال�سهادة من مراقب ال�سركات

بتاريخ : 2021/4/21م

مراقب ال�سركات:
ا�س��تنادًا اإىل اح��كام القان��ون رقم )22( ل�س��نة 1997م ب�س��اأن 

ال�سركات التجارية وتعدياته والئحته التنفيذية 
يف  امل��وؤرخ  بال�س��ركة  ال�س��ركاء  اجتم��اع  حم�س��ر  ومبوج��ب 

2021/4/13م . قرر
)1( امل�سادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )2( من عقد �س��ركة جوير 
الت�سامني��ة  و�س��ريكه(  جوي��ر  )مو�س��ى  لاإ�ست�س��ارات 
املتعلقة باإ�س��م ال�س��ركة لي�سبح اال�سم اجلديد لل�سركة 

شهادة تسجيل رقم )41( لسنة 2021م
شركة كونفورت ماجستيك للسياحة والفندقة 

)اسماعيل القرماني وشركاه( التضامنية

شهادة تعديل رقم )40( لسنة 2021م
لشركة جوير لإلستشارات )موسى جوير وشريكه( 

التضامنية
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ا�س��م ال�س��ركة : �س��ركة واي تونت��ي للتج��ارة )يحي��ى العن�س��ي 
و�سريكه( الت�سامنية.

- نوع الن�ساط : اإ�سترياد .
- اغرا�سها : جتارة املوا دالغذائية غري اال�سا�سية + اخلردوات.
- مركزه��ا الرئي�س��ي : اأمان��ة العا�سمة - بيت بو���س جوار بنك 

الت�سامن.
- راأ�س��مال ال�س��ركة : )23.000.000( ثاثة وع�سرون مليون 

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

التاأ�سي�س.
- ا�س��م امل�س��ئول ع��ن اإدارة ال�س��ركة / )يحي��ى عبداهلل ح�س��ن 

العن�سي( وجن�سيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�س��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�س��اطها املح��دد يف عق��د 

التاأ�سي�س.
)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�س��تكمال اإج��راءات ال�س��هر لل�س��ركة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�سجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإجراء ال�س��هر لل�س��ركة يف ال�س��جل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��ان ال�س��ركة ويتحمل املوؤ�س�س��ون امل�س��ئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�س��ركة مزاول��ة ن�س��اطها اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�ساطها.
)6( تن�سر ال�سهادة يف جملة التجارة.

)7( ال تعت��رب ه��ذا ال�س��هادة ناف��ذة اإال بع��د ا�س��تيفاء ر�س��وم 
الت�س��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�س��ركات 

وختمها بختم الوزارة الر�سمي.
�سدرت هذه ال�سهادة من مراقب ال�سركات

بتاريخ : 2021/5/25م

- مركزه��ا الرئي�س��ي : اأمان��ة العا�سم��ة - مديري��ة ال�س��بعني - 
�سارع 14 اأكتوبر - جوار فندق ماج�ستيك.

- راأ�س��مال ال�س��ركة : )24.500.000( اأربعة وع�س��رون مليون 
وخم�سمائة األف ريال ميني  فقط.

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

- ا�س��م امل�سئول عن اإدارة ال�س��ركة / )ا�سماعيل فوؤاد ا�سماعيل 
القرماين( وجن�سيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�س��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�س��اطها املح��دد يف عق��د 
التاأ�سي�س.

)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�س��تكمال اإج��راءات ال�س��هر لل�س��ركة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�سجل 

التجاري.
)4( عدم اإجراء ال�س��هر لل�س��ركة يف ال�س��جل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��ان ال�س��ركة ويتحمل املوؤ�س�س��ون امل�س��ئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�س��ركة مزاول��ة ن�س��اطها اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�ساطها.
)6( تن�سر ال�سهادة يف جملة التجارة.

)7( ال تعت��رب ه��ذا ال�س��هادة ناف��ذة اإال بع��د ا�س��تيفاء ر�س��وم 
الت�س��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�س��ركات 

وختمها بختم الوزارة الر�سمي.
�سدرت هذه ال�سهادة من مراقب ال�سركات

بتاريخ : 2021/4/27م

مراقب ال�سركات:
ا�س��تنادًا اإىل اأح��كام القان��ون رقم )22( ل�س��نة 1997م ب�س��اأن 

ال�سركات التجارية وتعدياته والئحته التنفيذية.
)1( مت منح �سهادة بتاأ�سي�س �سركة واي تونتي للتجارة )يحيى 
العن�س��ي و�س��ريكه( الت�سامني��ة وامل�سادق��ة عل��ى عقد 
ال�سركة وت�س��جيلها يف �سجل ال�سركات الت�سامنية وفقًا 

للبيانات التالية:

شهادة تسجيل رقم )42( لسنة 2021م
شركة واي تونتي للتجارة ) يحيى العنسي وشريكه( 

التضامنية


