ترخيص رقم ( )59لسنة 2022م

بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

مراقب ال�شركات:
( )1مت الرتخي���ص بت�أ�سي���س �ش��ركة بيت��ا انف�س��ت لال�س��تثمار
العق��اري وال�س��ياحة املحدودة وامل�صادق��ة على نظامها
الأ�سا�س��ي وت�سجيلها يف �سجل ال�ش��ركات ذات امل�سئولية
املحدودة وفق ًا للبيانات التالية :
ا�سم ال�شركة � :شركة بيتا انف�ست لال�ستثمار العقاري وال�سياحة
املحدودة .
 نوع الن�شاط  :خدمات . اغرا�ضه��ا  :مكات��ب �س��ياحة  +توكيالت جتاري��ة  +خدماتتن�س��يق ومتثيل �ش��ركات اجنبي��ة  +خدم��ات التطوير
العقاري  +خدمات الفنون والرتفية والت�سلية.
 مركزه��ا الرئي�س��ي  :احلدي��دة  -مديري��ة احلايل � -ش��ارع 7يوليو جوار حمطة  7يوليو.
 ر�أ�س��مال ال�شركة  )100.000.000( :مائة مليون ريال مينيفقط.
 مدته��ا  :خم�س��ة وع�ش��رون عام�� ًا م��ن تاري��خ �ص��دور ه��ذاالرتخي�ص.
 ا�س��م امل�س��ئول عن �إدارة ال�ش��ركة ( /ح�س�ين عبدالرب احمدالهيا�شي) وجن�سيته ( :ميني).
( )2عل��ى ال�ش��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�ش��اطها املح��دد يف ه��ذا
الرتخي�ص ويف نظامها الأ�سا�سي.
( )3عل��ى امل�ؤ�س�س�ين ا�س��تكمال �إج��راءات ال�ش��هر لل�ش��ركة يف
ال�سجل التجاري وفق ًا لأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل
التجاري.
( )4عدم �إجراء ال�ش��هر لل�ش��ركة يف ال�س��جل التج��اري يرتتب
علي��ه بط�لان ال�ش��ركة ويتحمل امل�ؤ�س�س��ون امل�س��ئولية
الت�ضامنية.
( )5ال يج��وز لل�ش��ركة مزاول��ة ن�ش��اطها �إال بع��د ح�صولها على
موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
( )6ين�ش��ر الرتخي���ص والنظ��ام الأ�سا�س��ي امل�ص��ادق علي��ه يف
اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�شركة.
( )7ين�شر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.
( )8ال يعت�بر ه��ذا الرتخي���ص ناف��ذ ًا �إال بع��د ا�س��تيفاء ر�س��وم
الت�س��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�ش��ركات
وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
بتاريخ 2022/4/19:م

ترخيص رقم ( )60لسنة 2022م

بالمصادقة على تعديل النظام األساسي
لشركة ادراك العالمية للتجارة المحدودة

مراقب ال�شركات:
ا�س��تناد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رقم ( )22ل�س��نة 1997م ب�ش���أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
ومبوجب حم�ضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة
امل�ؤرخ يف 1443/9/16هـ املوافق 2022/4/17م .
قرر :
( )1امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة ( )3م��ن النظام الأ�سا�س��ي
ل�ش��ركة ادراك العاملي��ة للتج��ارة املح��دودة املتعلق��ة
ب�أغرا�ض ال�شركة وذلك ب�إ�ضافة غر�ض التايل (جتارة
الأدوات املنزلية والكهربائية) لي�صبح اغرا�ض ال�شركة
بعد اال�ضافة ما يلي (جتارة و�إ�س��ترياد املواد الغذائية
غري اال�سا�سية وال�صابون واملنظفات ومنظومة الطاقة
ال�شم�سية  +الأدوات املنزلية والكهربائية).
( )2ين�ش��ر هذا الرتخي�ص مع حم�ض��ر اجتماع اجلمعية العامة
غري العادية لل�ش��ركة امل�ؤرخ يف 1443/9/16هـ املوافق
2022/4/17م .باجلريدة الر�سمية وجملة التجارة
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
بتاريخ2022/4/25:م

ترخيص رقم ( )61لسنة 2022م

بالمصادقة على تعديل النظام األساسي
لشركة كورتكس سلوشنز لتقنية المعلومات
المحدودة

مراقب ال�شركات:
ا�س��تناد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رقم ( )22ل�س��نة 1997م ب�ش���أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
ومبوجب حم�ضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة
امل�ؤرخ يف 1443/9/1هـ املوافق 2022/4/2م .
قرر :
( )1امل�صادق��ة على تعديل املادة (�/18أ) من النظام الأ�سا�س��ي
ل�شركة كورتك���س �سلو�ش��نز لتقنية املعلومات املحدودة
املتعلق��ة ب���إدارة ال�ش��ركة لت�صبح ن�صها م��ا يلي (يتوىل
�إدارة ال�ش��ركة مدير عام يتم تعيينه من قبل اجلمعية
العام��ة لل�ش��ركة ومت تعي�ين االخ  /حمم��د ناج��ي علي
جابر مدير ًا عام ًا لل�شركة).
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( )2ين�ش��ر هذا الرتخي�ص مع حم�ض��ر اجتماع اجلمعية العامة
غ�ير العادية لل�ش��ركة امل���ؤرخ يف 1443/9/1هـ املوافق
2022/4/2م .باجلريدة الر�سمية وجملة التجارة
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
بتاريخ2022/4/25:م

ترخيص رقم ( )62لسنة 2022م

بالمصادقة على تعديل النظام األساسي
لشركة مدارس الفوز التربوية المحدودة

مراقب ال�شركات:
ا�س��تناد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رقم ( )22ل�س��نة 1997م ب�ش���أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
ومبوجب حم�ضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة
امل�ؤرخ يف 2021/12/11م .
قرر :
( )1امل�صادقة على تعديل املواد التالية (9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 3 , 1
23 , 22 , 21 , 20 , 19 , 18 , 17 , 16 , 15 , 14 , 10 ,
34 , 33 , 32 , 31 , 30 , 29 , 28 , 27 , 26 , 25 , 24 ,
, 45 , 44 , 43 , 42 , 41 , 40 , 39 , 38 , 37 , 36 , 35 ,
 ) 48 , 47 , 46وفق ملا جاء يف حم�ضر االجتماع املنعقد
بتاريخ 2021/7/15م.
( )2ين�ش��ر هذا الرتخي�ص مع حم�ض��ر اجتماع اجلمعية العامة
غ�ير العادي��ة لل�ش��ركة امل���ؤرخ يف 2021/7/15م.
باجلريدة الر�سمية وجملة التجارة
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
بتاريخ2022/4/19:م

ترخيص رقم ( )64لسنة 2022م

بالمصادقة على تعديل النظام األساسي
لشركة الحظا لألثاث والمفروشات المحدودة

مراقب ال�شركات:
ا�س��تناد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رقم ( )22ل�س��نة 1997م ب�ش���أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
ومبوجب حم�ضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة
امل�ؤرخ يف 1443/7/16هـ املوافق 2022/2/17م .
قرر :
( )1امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة ( )2م��ن النظام الأ�سا�س��ي
بتعدي��ل ا�س��م ال�ش��ركة م��ن �ش��ركة احلظ��ا للأث��اث
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واملفرو�ش��ات املح��دودة �إىل هادفر للأثاث واملفرو�ش��ات
املحدودة.
( )2امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة ( )3م��ن النظ��ام اال�سا�س��ي
املتعلقة ب�أغرا�ض ال�شركة وذلك لت�صبح االغرا�ض كما
يلي (ا�س��ترياد اثاث مكتبي ومنزيل ومدر�سي وتوكيالت
جتارية).
( )3امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة ( )6م��ن النظ��ام اال�سا�س��ي
املتعلقة بر�أ�س مال ال�شركة وذلك بزيادة ر�أ�س املال من
مبلغ (اثنني مليون ريال) �إىل مبلغ (خم�سة ع�شر مليون
ريال).
( )4امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة ( )18من النظام اال�سا�س��ي
املتعلقة ب�إدارة ال�ش��ركة وذل��ك بتعيني االخ حممد علي
ح�سني احلميدي مدير تنفيذي لل�شركة.
( )5ين�ش��ر هذا الرتخي�ص مع حم�ض��ر اجتماع اجلمعية العامة
غري العادية لل�ش��ركة امل�ؤرخ يف 1443/7/16هـ املوافق
2022/2/17م .باجلريدة الر�سمية وجملة التجارة
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
بتاريخ2022/5/9:م

ترخيص رقم ( )65لسنة 2022م

بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

مراقب ال�شركات:
( )1مت الرتخي���ص بت�أ�سي���س �ش��ركة امتثال لتقني��ة املعلومات
وخدم��ات االت�صاالت املحدودة وامل�صادقة على نظامها
الأ�سا�س��ي وت�سجيلها يف �سجل ال�ش��ركات ذات امل�سئولية
املحدودة وفق ًا للبيانات التالية :
ا�س��م ال�ش��ركة � :ش��ركة امتث��ال لتقني��ة املعلوم��ات وخدم��ات
االت�صاالت املحدودة .
 نوع الن�شاط  :خدمات . اغرا�ضه��ا  :خدمات االت�صاالت واالنرتنت  +تقنية املعلومات� +أن�ش��طة الربجمة احلا�س��وبية واخلربة اال�ست�شارية
وما يت�صل بها من �أن�شطة.
 مركزها الرئي�سي � :أمانة العا�صمة � -صنعاء  -فج عطان. ر�أ�س��مال ال�ش��ركة � )7.000.000( :س��بعة ماليني ريال مينيفقط.
 مدته��ا  :خم�س��ة وع�ش��رون عام�� ًا م��ن تاري��خ �ص��دور ه��ذاالرتخي�ص.
 -ا�س��م امل�سئول عن �إدارة ال�ش��ركة ( /امين �صالح عزيز احمد)

وجن�سيته ( :ميني).
( )2عل��ى ال�ش��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�ش��اطها املح��دد يف ه��ذا
الرتخي�ص ويف نظامها الأ�سا�سي.
( )3عل��ى امل�ؤ�س�س�ين ا�س��تكمال �إج��راءات ال�ش��هر لل�ش��ركة يف
ال�سجل التجاري وفق ًا لأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل
التجاري.
( )4عدم �إجراء ال�ش��هر لل�ش��ركة يف ال�س��جل التج��اري يرتتب
علي��ه بط�لان ال�ش��ركة ويتحمل امل�ؤ�س�س��ون امل�س��ئولية
الت�ضامنية.
( )5ال يج��وز لل�ش��ركة مزاول��ة ن�ش��اطها �إال بع��د ح�صولها على
موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
( )6ين�ش��ر الرتخي���ص والنظ��ام الأ�سا�س��ي امل�ص��ادق علي��ه يف
اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�شركة.
( )7ين�شر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.
( )8ال يعت�بر ه��ذا الرتخي���ص ناف��ذ ًا �إال بع��د ا�س��تيفاء ر�س��وم
الت�س��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�ش��ركات
وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
بتاريخ 2022/5/31:م

ترخيص رقم ( )66لسنة 2022م

بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

مراقب ال�شركات:
( )1مت الرتخي�ص بت�أ�سي���س �ش��ركة �س��ندك للتجارة املحدودة
وامل�صادق��ة على نظامها الأ�سا�س��ي وت�س��جيلها يف �س��جل
ال�ش��ركات ذات امل�س��ئولية املح��دودة وفق�� ًا للبيان��ات
التالية :
ا�سم ال�شركة � :شركة �سندك للتجارة املحدودة .
 نوع الن�شاط  :ا�سترياد . اغرا�ضها � :أدوات �صحية � ,أنابيب وموا�س�ير ولوازم �س��باكة +ع��دد بناء وتليي���س  +مواد عازلة  ,غ��راء  ,رجن وطالء
� +أ�س�لاك ال�ش��بك والت�س��وير  +ل��وازم كهربائي��ة +
�أ�س�لاك وكابالت  ,جنف و�أبجورات وثريات  +غ�ساالت
 ,مكيفات  ,برادات دفايات � ,س��خانات � ,شوايات � ,أدوات
غ��از  ,مكان���س كهربائي��ة � +آالت ومعدات وم�س��تلزمات
الور�ش وقطع غيارها  +جتارة �ألواح الطاقة ال�شم�سية
وم�ستلزماتها  +جتارة منظومة الطاقة ال�شم�سية.
 -مركزه��ا الرئي�س��ي � :صنع��اء  -ال�صافي��ة � -ش��ارع تعز  -جوار

م�ؤ�سة حممد عبداهلل احلبي�شي.
 ر�أ�سمال ال�شركة  )30.000.000( :ثالثون مليون ريال مينيفقط.
 مدته��ا  :خم�س��ة وع�ش��رون عام�� ًا م��ن تاري��خ �ص��دور ه��ذاالرتخي�ص.
 ا�س��م امل�سئول عن �إدارة ال�ش��ركة ( /ب�سام احمد عبده ر�سام)وجن�سيته ( :ميني).
( )2عل��ى ال�ش��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�ش��اطها املح��دد يف ه��ذا
الرتخي�ص ويف نظامها الأ�سا�سي.
( )3عل��ى امل�ؤ�س�س�ين ا�س��تكمال �إج��راءات ال�ش��هر لل�ش��ركة يف
ال�سجل التجاري وفق ًا لأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل
التجاري.
( )4ع��دم �إجراء ال�ش��هر لل�ش��ركة يف ال�س��جل التج��اري يرتتب
علي��ه بط�لان ال�ش��ركة ويتحمل امل�ؤ�س�س��ون امل�س��ئولية
الت�ضامنية.
( )5ال يج��وز لل�ش��ركة مزاول��ة ن�ش��اطها �إال بع��د ح�صولها على
موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
( )6ين�ش��ر الرتخي���ص والنظ��ام الأ�سا�س��ي امل�ص��ادق علي��ه يف
اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�شركة.
( )7ين�شر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.
( )8ال يعت�بر ه��ذا الرتخي���ص ناف��ذ ًا �إال بع��د ا�س��تيفاء ر�س��وم
الت�س��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�ش��ركات
وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
بتاريخ 2022/5/31:م

ترخيص رقم ( )67لسنة 2022م

بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

مراقب ال�شركات:
( )1مت الرتخي���ص بت�أ�سي���س �ش��ركة ميدي��كال انت�ير فين�ش��ن
لتجارة الأجهزة واملعدات الطبية املحدودة وامل�صادقة
على نظامها الأ�سا�سي وت�سجيلها يف �سجل ال�شركات ذات
امل�سئولية املحدودة وفق ًا للبيانات التالية :
ا�س��م ال�ش��ركة � :شركة ميديكال انتري فين�ش��ن لتجارة الأجهزة
واملعدات الطبية املحدودة .
 نوع الن�شاط  :ا�سترياد . اغرا�ضها  :املعدات الطبية  +اجهزة طبية و�صحية. مركزها الرئي�سي � :أمانة العا�صمة  -مديرية الوحدة � /شارع229

اجلزائر  /جوار عجمان للت�صوير.
 ر�أ�سمال ال�شركة  )15.000.000( :خم�س ع�شرة مليون ريالميني فقط.
 مدته��ا  :خم�س��ة وع�ش��رون عام�� ًا م��ن تاري��خ �ص��دور ه��ذاالرتخي�ص.
 ا�سم امل�سئول عن �إدارة ال�شركة ( /وليد يحيى حممد جحاف)وجن�سيته ( :ميني).
( )2عل��ى ال�ش��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�ش��اطها املح��دد يف ه��ذا
الرتخي�ص ويف نظامها الأ�سا�سي.
( )3عل��ى امل�ؤ�س�س�ين ا�س��تكمال �إج��راءات ال�ش��هر لل�ش��ركة يف
ال�سجل التجاري وفق ًا لأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل
التجاري.
( )4عدم �إجراء ال�ش��هر لل�ش��ركة يف ال�س��جل التج��اري يرتتب
علي��ه بط�لان ال�ش��ركة ويتحمل امل�ؤ�س�س��ون امل�س��ئولية
الت�ضامنية.
( )5ال يج��وز لل�ش��ركة مزاول��ة ن�ش��اطها �إال بع��د ح�صولها على
موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
( )6ين�ش��ر الرتخي���ص والنظ��ام الأ�سا�س��ي امل�ص��ادق علي��ه يف
اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�شركة.
( )7ين�شر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.
( )8ال يعت�بر ه��ذا الرتخي���ص ناف��ذ ًا �إال بع��د ا�س��تيفاء ر�س��وم
الت�س��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�ش��ركات
وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
بتاريخ 2022/5/31:م

ترخيص رقم ( )68لسنة 2022م

بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

مراقب ال�شركات:
( )1مت الرتخي���ص بت�أ�سي���س �ش��ركة واي��د �سبي���س لتقني��ة
املعلوم��ات املحدودة وامل�صادق��ة على نظامها الأ�سا�س��ي
وت�س��جيلها يف �سجل ال�ش��ركات ذات امل�سئولية املحدودة
وفق ًا للبيانات التالية :
ا�سم ال�شركة � :شركة وايد �سبي�س لتقنية املعلومات املحدودة .
 نوع الن�شاط  :خدمات . اغرا�ضها  :تقنية املعلومات. مركزه��ا الرئي�س��ي � :أمان��ة العا�صم��ة  -مديري��ة ال�س��بعني -�شارع  22مايو  -جولة الثقافة.
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 ر�أ�سمال ال�ش��ركة  )5.000.000( :خم�سة ماليني ريال مينيفقط.
 مدته��ا  :خم�س��ة وع�ش��رون عام�� ًا م��ن تاري��خ �ص��دور ه��ذاالرتخي�ص.
 ا�س��م امل�س��ئول ع��ن �إدارة ال�ش��ركة ( /ماج��د احم��د �س��عيداجل�شاعة) وجن�سيته ( :ميني).
( )2عل��ى ال�ش��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�ش��اطها املح��دد يف ه��ذا
الرتخي�ص ويف نظامها الأ�سا�سي.
( )3عل��ى امل�ؤ�س�س�ين ا�س��تكمال �إج��راءات ال�ش��هر لل�ش��ركة يف
ال�سجل التجاري وفق ًا لأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل
التجاري.
( )4ع��دم �إجراء ال�ش��هر لل�ش��ركة يف ال�س��جل التج��اري يرتتب
علي��ه بط�لان ال�ش��ركة ويتحمل امل�ؤ�س�س��ون امل�س��ئولية
الت�ضامنية.
( )5ال يج��وز لل�ش��ركة مزاول��ة ن�ش��اطها �إال بع��د ح�صولها على
موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
( )6ين�ش��ر الرتخي���ص والنظ��ام الأ�سا�س��ي امل�ص��ادق علي��ه يف
اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�شركة.
( )7ين�شر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.
( )8ال يعت�بر ه��ذا الرتخي���ص ناف��ذ ًا �إال بع��د ا�س��تيفاء ر�س��وم
الت�س��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�ش��ركات
وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
بتاريخ 2022/6/8:م

ترخيص رقم ( )69لسنة 2022م

بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

مراقب ال�شركات:
( )1مت الرتخي�ص بت�أ�سي�س �شركة بروفيدر للتجارة واخلدمات
املحدودة وامل�صادقة على نظامها الأ�سا�سي وت�سجيلها يف
�سجل ال�ش��ركات ذات امل�سئولية املحدودة وفق ًا للبيانات
التالية :
ا�سم ال�شركة � :شركة بروفيدر للتجارة واخلدمات املحدودة .
 نوع الن�شاط  :ا�سترياد  +خدمات . اغرا�ضه��ا  :خدم��ات النق��ل والتموي��ن  +ل��وازم كهربائي��ة ,�أ�س�لاك وكاب�لات  ,جن��ف و�أبج��ورات وثري��ات � +آالت
ومع��دات وم�س��تلزمات و�أدوات �صناعي��ة � +صيان��ة

و�إ�ص�لاح املاكين��ات واملع��دات ال�صناعي��ة والكهربائية
� +أجه��زة ات�صاالت �س��لكية تليفون  ,تلك���س  ,فاك�س��ات
 +توكي�لات جتاري��ة  +خدم��ات الطاق��ة  +تخلي���ص
جمركي  +جتارة االجهزة االلكرتونية (ما عدا �أجهزة
االت�صاالت ال�س��لكية والال�س��لكية والواي فاي و�أجهزة
اعادة البث والتغطية والتي تعمل على ت�شوي�ش نظامي
 GSMA-CDMوت�س��مى ربي�تر)  +جت��ارة منظوم��ة
الطاقة ال�شم�س��ية  +توليد الطاق��ة البديله  +ا�صالح
معدات االت�صاالت.
 مركزه��ا الرئي�س��ي � :أمان��ة العا�صم��ة  -مديرية ال�س��بعني /النهدين  /جوار فندق �شهران.
 ر�أ�س��مال ال�ش��ركة  )50.000.000( :خم�س��ون ملي��ون ري��الميني فقط.
 مدته��ا  :خم�س��ة وع�ش��رون عام�� ًا م��ن تاري��خ �ص��دور ه��ذاالرتخي�ص.
 ا�سم امل�سئول عن �إدارة ال�شركة ( /عبداحلافظ علي عبداهللالثالياء) وجن�سيته ( :ميني).
( )2عل��ى ال�ش��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�ش��اطها املح��دد يف ه��ذا
الرتخي�ص ويف نظامها الأ�سا�سي.
( )3عل��ى امل�ؤ�س�س�ين ا�س��تكمال �إج��راءات ال�ش��هر لل�ش��ركة يف
ال�سجل التجاري وفق ًا لأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل
التجاري.
( )4عدم �إجراء ال�ش��هر لل�ش��ركة يف ال�س��جل التج��اري يرتتب
علي��ه بط�لان ال�ش��ركة ويتحمل امل�ؤ�س�س��ون امل�س��ئولية
الت�ضامنية.
( )5ال يج��وز لل�ش��ركة مزاول��ة ن�ش��اطها �إال بع��د ح�صولها على
موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
( )6ين�ش��ر الرتخي���ص والنظ��ام الأ�سا�س��ي امل�ص��ادق علي��ه يف
اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�شركة.
( )7ين�شر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.
( )8ال يعت�بر ه��ذا الرتخي���ص ناف��ذ ًا �إال بع��د ا�س��تيفاء ر�س��وم
الت�س��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�ش��ركات
وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
بتاريخ 2022/6/8 :م

ترخيص رقم ( )70لسنة 2022م

بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

مراقب ال�شركات:
( )1مت الرتخي�ص بت�أ�سي�س �شركة جين�س�س للدعاية والإعالن
والت�سويق االلكرتوين املحدودة وامل�صادقة على نظامها
الأ�سا�س��ي وت�سجيلها يف �سجل ال�ش��ركات ذات امل�سئولية
املحدودة وفق ًا للبيانات التالية :
ا�س��م ال�شركة � :ش��ركة جين�س���س للدعاية والإعالن والت�سويق
االلكرتوين املحدودة .
 نوع الن�شاط  :خدمات . اغرا�ضها  :خدمات ت�سويق الكرتونية  +الدعاية والإعالن. مركزها الرئي�سي � :أمانة العا�صمة  -مديرية الوحدة � -شارععمان  -جوار م�صنع الو�صابي لال�سفنج.
 ر�أ�س��مال ال�ش��ركة � )7.000.000( :سبعة ماليني ريال مينيفقط.
 مدته��ا  :خم�س��ة وع�ش��رون عام�� ًا م��ن تاري��خ �ص��دور ه��ذاالرتخي�ص.
 ا�س��م امل�سئول عن �إدارة ال�ش��ركة ( /عبدال�سالم حمود غالبجحاف) وجن�سيته ( :ميني).
( )2عل��ى ال�ش��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�ش��اطها املح��دد يف ه��ذا
الرتخي�ص ويف نظامها الأ�سا�سي.
( )3عل��ى امل�ؤ�س�س�ين ا�س��تكمال �إج��راءات ال�ش��هر لل�ش��ركة يف
ال�سجل التجاري وفق ًا لأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل
التجاري.
( )4ع��دم �إجراء ال�ش��هر لل�ش��ركة يف ال�س��جل التج��اري يرتتب
علي��ه بط�لان ال�ش��ركة ويتحمل امل�ؤ�س�س��ون امل�س��ئولية
الت�ضامنية.
( )5ال يج��وز لل�ش��ركة مزاول��ة ن�ش��اطها �إال بع��د ح�صولها على
موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
( )6ين�ش��ر الرتخي���ص والنظ��ام الأ�سا�س��ي امل�ص��ادق علي��ه يف
اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�شركة.
( )7ين�شر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.
( )8ال يعت�بر ه��ذا الرتخي���ص ناف��ذ ًا �إال بع��د ا�س��تيفاء ر�س��وم
الت�س��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�ش��ركات
وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
بتاريخ 2022/6/8 :م
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ترخيص رقم ( )71لسنة 2022م

ترخيص رقم ( )72لسنة 2022م

بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

مراقب ال�شركات:
( )1مت الرتخي���ص بت�أ�سي���س �ش��ركة ه��د لين��ك للمق��اوالت
وخدم��ات التطوي��ر العقاري املح��دودة وامل�صادقة على
نظامه��ا الأ�سا�س��ي وت�س��جيلها يف �س��جل ال�ش��ركات ذات
امل�سئولية املحدودة وفق ًا للبيانات التالية :
ا�س��م ال�ش��ركة � :ش��ركة هد لينك للمقاوالت وخدمات التطوير
العقاري املحدودة .
 نوع الن�شاط  :خدمات  +مقاوالت . اغرا�ضه��ا � :إن�ش��اء املب��اين ب�أنواعه��ا  +خدم��ات التطوي��رالعقاري.
 مركزها الرئي�س��ي � :صنعاء  -مديرية ال�س��بعني � /شارع حده /املدينة ال�سكنية.
 ر�أ�سمال ال�شركة � )40.000.000( :أربعون مليون ريال مينيفقط.
 مدته��ا  :خم�س��ة وع�ش��رون عام�� ًا م��ن تاري��خ �ص��دور ه��ذاالرتخي�ص.
 ا�سم امل�سئول عن �إدارة ال�شركة ( /اكرم حممد ح�سن البابلي)وجن�سيته ( :ميني).
( )2عل��ى ال�ش��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�ش��اطها املح��دد يف ه��ذا
الرتخي�ص ويف نظامها الأ�سا�سي.
( )3عل��ى امل�ؤ�س�س�ين ا�س��تكمال �إج��راءات ال�ش��هر لل�ش��ركة يف
ال�سجل التجاري وفق ًا لأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل
التجاري.
( )4عدم �إجراء ال�ش��هر لل�ش��ركة يف ال�س��جل التج��اري يرتتب
علي��ه بط�لان ال�ش��ركة ويتحمل امل�ؤ�س�س��ون امل�س��ئولية
الت�ضامنية.
( )5ال يج��وز لل�ش��ركة مزاول��ة ن�ش��اطها �إال بع��د ح�صولها على
موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
( )6ين�ش��ر الرتخي���ص والنظ��ام الأ�سا�س��ي امل�ص��ادق علي��ه يف
اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�شركة.
( )7ين�شر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.
( )8ال يعت�بر ه��ذا الرتخي���ص ناف��ذ ًا �إال بع��د ا�س��تيفاء ر�س��وم
الت�س��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�ش��ركات
وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
بتاريخ 2022/6/8 :م

مراقب ال�شركات:
( )1مت الرتخي���ص بت�أ�سي���س �ش��ركة دروب مع�ين خلدم��ات
التخلي���ص اجلمركي املحدودة وامل�صادق��ة على نظامها
الأ�سا�س��ي وت�سجيلها يف �سجل ال�ش��ركات ذات امل�سئولية
املحدودة وفق ًا للبيانات التالية :
ا�س��م ال�شركة � :شركة دروب معني خلدمات التخلي�ص اجلمركي
املحدودة .
 نوع الن�شاط  :خدمات . اغرا�ضها � :شحن وتفريغ وتوزيع  +تخلي�ص جمركي. مركزه��ا الرئي�س��ي � :أمانة العا�صمة  -مديرية معني � /ش��ارعال�ستني  /جوار وزارة اخلارجية.
 ر�أ�سمال ال�شركة  )10.000.000( :ع�شرة ماليني ريال مينيفقط.
ً
 مدته��ا  :خم�س��ة وع�ش��رون عام��ا م��ن تاري��خ �ص��دور ه��ذاالرتخي�ص.
 ا�س��م امل�س��ئول عن �إدارة ال�ش��ركة ( /هيث��م عبدالقوي �صالح�صالح عو�ضة) وجن�سيته ( :ميني).
( )2عل��ى ال�ش��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�ش��اطها املح��دد يف ه��ذا
الرتخي�ص ويف نظامها الأ�سا�سي.
( )3عل��ى امل�ؤ�س�س�ين ا�س��تكمال �إج��راءات ال�ش��هر لل�ش��ركة يف
ال�سجل التجاري وفق ًا لأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل
التجاري.
( )4ع��دم �إجراء ال�ش��هر لل�ش��ركة يف ال�س��جل التج��اري يرتتب
علي��ه بط�لان ال�ش��ركة ويتحمل امل�ؤ�س�س��ون امل�س��ئولية
الت�ضامنية.
( )5ال يج��وز لل�ش��ركة مزاول��ة ن�ش��اطها �إال بع��د ح�صولها على
موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
( )6ين�ش��ر الرتخي���ص والنظ��ام الأ�سا�س��ي امل�ص��ادق علي��ه يف
اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�شركة.
( )7ين�شر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.
( )8ال يعت�بر ه��ذا الرتخي���ص ناف��ذ ًا �إال بع��د ا�س��تيفاء ر�س��وم
الت�س��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�ش��ركات
وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
بتاريخ 2022/6/15 :م
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ترخيص رقم ( )73لسنة 2022م

بالمصادقة على تعديل النظام األساسي
لشركة الطراز الرفيع للتجارة واالستيراد المحدودة

مراقب ال�شركات:
ا�س��تناد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رقم ( )22ل�س��نة 1997م ب�ش���أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
ومبوجب حم�ضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة
امل�ؤرخ يف 1443/10/15هـ املوافق 2022/5/16م .
قرر :
( )1امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة ( )3م��ن النظام اال�سا�س��ي
ل�ش��ركة الطراز الرفي��ع للتجارة والإ�س��ترياد املحدودة
املتعلق��ة ب�أغرا���ض ال�ش��ركة وذلك ب�إ�ضاف��ة االغرا�ض
التالي��ة (جت��ارة و�إ�س��ترياد الأدوات الكهربائي��ة
والأجه��زة املنزلي��ة  +ع��دً د بن��اء وتلبي���س +جت��ارة
�أدوات �صحي��ة وانابيب موا�س�ير ولوازم �س��باكة لي�صبح
اغرا���ض ال�ش��ركة بع��د اال�ضاف��ة م��ا يل��ي (جت��ارة
و�إ�س��ترياد الأقم�ش��ة واملالب���س اجلاه��زة والأحذية +
جت��ارة و�إ�س��ترياد الأواين والأدوات املنزلية  +االثاث
واملفرو�ش��ات والديك��ور � +أدوات زراعي��ة  +توكي�لات
تاري��ة  +جت��ارة وا�س��ترياد االدوات الكهربائي��ة
واالجه��زة املنزلي��ة  +ع��دُ د بن��اء وتلبي���س  +جت��ارة
�أدوات �صحية و�أنابيب وموا�سري ولوازم �سباكة).
( )2امل�صادقة على تعديل املادة ( )6املتعلقة بر�أ�س املال وذلك
بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة من مبلغ (خم�سة ع�شر مليون
ري��ال) اىل مبل��غ (واحد وخم�س��ون مليون ري��ال) وكذا
تعديل املادة ( )7املتعلقة بال�ش��ركاء وتوزيع احل�ص�ص
وذلك بتوزيع ن�س��بة الزيادة بني ال�ش��ركاء ك ًال بح�س��ب
ن�سبته يف ر�أ�س مال ال�شركة..
( )3ين�ش��ر هذا الرتخي�ص مع حم�ض��ر اجتماع اجلمعية العامة
غري العادية لل�شركة امل�ؤرخ يف 1443/10/15هـ املوافق
2022/5/16م .باجلريدة الر�سمية وجملة التجارة
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
بتاريخ2022/6/18:م

ترخيص رقم ( )76لسنة 2022م

بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

مراقب ال�شركات:
( )1مت الرتخي���ص بت�أ�سي���س �ش��ركة نيو بايو مي��دكال لتجارة
و�صناع��ة الأدوي��ة املح��دودة وامل�صادق��ة عل��ى نظامها
الأ�سا�س��ي وت�سجيلها يف �سجل ال�ش��ركات ذات امل�سئولية
املحدودة وفق ًا للبيانات التالية :
ا�س��م ال�ش��ركة � :ش��ركة ني��و باي��و مي��دكال لتج��ارة و�صناع��ة
الأدوية املحدودة.
 نوع الن�شاط  :ا�سترياد � +صناعي . اغرا�ضه��ا  :جت��ارة االدوية وم�س��تلزمات الطبية � +صناعاتدوائية.
 مركزه��ا الرئي�س��ي � :صنع��اء  -مديرية هم��دان  -قاع املنقبال�شارع العام  -جوار م�صنع امل�ضلعي.
 ر�أ�سمال ال�شركة  )100.000.000( :مائة مليون ريال مينيفقط.
 مدته��ا  :خم�س��ة وع�ش��رون عام�� ًا م��ن تاري��خ �ص��دور ه��ذاالرتخي�ص.
 ا�س��م امل�سئول عن �إدارة ال�شركة ( /فهمي حممد عبده �سالم)وجن�سيته ( :ميني).
( )2عل��ى ال�ش��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�ش��اطها املح��دد يف ه��ذا
الرتخي�ص ويف نظامها الأ�سا�سي.
( )3عل��ى امل�ؤ�س�س�ين ا�س��تكمال �إج��راءات ال�ش��هر لل�ش��ركة يف
ال�سجل التجاري وفق ًا لأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل
التجاري.
( )4ع��دم �إجراء ال�ش��هر لل�ش��ركة يف ال�س��جل التج��اري يرتتب
علي��ه بط�لان ال�ش��ركة ويتحمل امل�ؤ�س�س��ون امل�س��ئولية
الت�ضامنية.
( )5ال يج��وز لل�ش��ركة مزاول��ة ن�ش��اطها �إال بع��د ح�صولها على
موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
( )6ين�ش��ر الرتخي���ص والنظ��ام الأ�سا�س��ي امل�ص��ادق علي��ه يف
اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�شركة.
( )7ين�شر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.
( )8ال يعت�بر ه��ذا الرتخي���ص ناف��ذ ًا �إال بع��د ا�س��تيفاء ر�س��وم
الت�س��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�ش��ركات
وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
بتاريخ 2022/8/10 :م
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