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الوكــالة/عسل.  موضــوع  امبيكس.  يب  /ليتل  وكالة 
املسجلة بإسم/ شركة جلب اخوان للتجارة واالستثمار. 
برقـــم )6385( وتاريخ:2001/4/21م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ: 2021/4/21م

وكالة /شركة ريكالن اس ايه. موضــوع الوكــالة/علك 
للتجارة  اخوان  جلب  شركة  بإسم/  املسجلة  وحلويات. 
وتاريخ:1998/5/14م.   )3318( برقـــم  واالستثمار. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2021/5/14م

موضــوع  الغذائية.  للمواد  العاملية  /الشركة  وكالة 
املسجلة   .)1( امللحق  حسب  غذائية  الوكــالة/مواد 
بإسم/ شركة جلب اخوان للتجارة واالستثمار. برقـــم 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2015/5/28م.   )10424(

تاريخ: 2021/5/28م

واالستشارات  للتصاميم  اهلندسة  دار  شركة  فــرع 
وتاريخ:   )18( برقم  املسجل  ومشاركوه(  )شاعر  الفنية 
 : وحــى  2016/1/30م  من  للفترة  1983/5/10م 

2022/1/30م.

الدولية  واألنظمة  واخلدمات  االستشارات  شركة  فرع 

وتاريخ: 2020/1/20م   )533( برقم  املسجل  املحدودة. 

للفترة من 2021/1/20م وحى : 2022/1/20م.

فرع شركة مؤسسة زد راف اكسبورت. املسجل برقم )485( 

2020/11/23م  من  للفترة  2010/11/23م  وتاريخ: 

وحى : 2021/11/23م.

ليمتد.  كيميكالز  بريفورمونس  بيتروكيم  شركة  فرع 

املسجل برقم )297( وتاريخ: 2003/2/18م للفترة من 

2014/12/22م وحى : 2021/12/22م.

فرع شركة توتال اليمن لإلستكشاف واإلنتاج قطاع )3(. 

املسجل برقم )510( وتاريخ: 2013/4/10م للفترة من 

2020/4/10م وحى : 2022/4/10م.

فرع شركة توتال أي اند يب اليمن. املسجل برقم )107( 

وتاريخ: 1999/1/10م للفترة من 2020/6/4م وحى : 

2022/6/4م.

فرع شركة ابو غزالة وشركاه لإلستشارات. املسجل برقم 

2020/6/1م  من  للفترة  2004/6/1م  وتاريخ:   )308(

وحى : 2021/6/1م.

التجارية  للعالمات  املتحدة  اخلدمات  شركة  فــرع 
 )514( برقم  املسجل  املحدودة.  االختراع  ــراءات  وب
 : وحى  2020/7/1م  من  للفترة  2013/7/1م  وتاريخ: 

2021/7/1م.

فرع شركة دار العمران املحدودة. املسجل برقم )342( 

2020/10/25م  من  للفترة  2005/10/25م  وتاريخ: 

وحى : 2021/10/25م.
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فرع شركة البنك العريب ش.م.ع - صنعاء - شارع تعز. 

املسجل برقم )480( وتاريخ: 2010/11/3م للفترة من 

2020/11/3م وحى : 2021/11/3م.

احلــديــدة.   - ش.م.ع  الــعــريب  البنك  شركة  ــرع  ف

من  للفترة  1971/5/25م  وتاريخ:   )65( برقم  املسجل 

2020/12/31م وحى : 2021/12/31م.

فرع شركة البنك العريب - ش.م.ع - صنعاء. املسجل 

من  للفترة  1971/11/15م  وتــاريــخ:   )63( برقم 

2020/12/31م وحى : 2021/12/31م.

فرع شركة البنك العريب ش.م.ع - تعز. املسجل برقم 

)66( وتاريخ: 1971/6/28م للفترة من 2020/12/31م 

وحى : 2021/12/31م.

والسالمة.  ــن  واالم لالستشارات  ستار  مؤسسة  فرع 

املسجل برقم )527( وتاريخ: 2014/7/10م للفترة من 

2020/7/10م وحى : 2021/7/10م.

املسجل   . يف  يب  انترناشيونال  سيبولت  شركة  فرع 
من  للفترة  2007/10/21م  وتاريخ:   )418( برقم 
2013/10/21م وحى : 2020/10/21م .كما مت تعديل 
اسم مدير الفرع من حمفوظ امحد غالب . إىل سامح 

مسري سعيد سيف - ميين اجلنسية.

فرع شركة نستله الشرق االوسط للتسويق م.م.ح )ديب( 
. املسجل برقم )255( وتاريخ: 2002/4/3م للفترة من 
تعديل  مت  .كما  2022/3/19م   : وحى  2020/3/19م 
)بره  شاشوخ  الدين  حمي  هيثم  من  الفرع  مدير  اسم 
العزاين - ميين  . إىل عبدالسالم عبده عبداهلل  تار( 

اجلنسية.

املسجل   . االستثمارية  تكنولوجي  هاواوي  شركة  فرع 
من  للفترة  2003/1/19م  وتــاريــخ:   )288( برقم 
تعديل  مت  .كما  2022/1/19م   : وحى  2021/1/19م 
اسم مدير الفرع من  يف يوجنان . إىل باي تاو  - صيين 

اجلنسية.

فرع شركة وارتسال اخلليج م.م.ح . املسجل برقم )498( 
 : وحى  2020/4/3م  من  للفترة  2012/4/3م  وتاريخ: 
2021/4/3م .كما مت تعديل اسم مدير الفرع من سيبو 
جوهاين هاتاجوكي . إىل اليكسندر ايكرمان - فرنسي 

اجلنسية.

 )410( برقم  املسجل  الوطين.  قطر  بنك  شركة  فرع 
وتاريخ: 2007/8/12م للفترة من 2020/8/12م وحى : 
2021/8/12م .كما مت تعديل بعض مواد النظام االساسي 
مبوجب القرار الوزاري رقم )17( وتاريخ:2020/2/18م.

ا�سم  بت�ريخ : 2021/6/1م جتديد وك�لة جت�رية برقم )3615( �سفحة 258 حيث ورد خط�أ يف  ال�س�در  العدد اخل�م�س  ن�سر  يف 
الوك�لة / موؤ�س�سة جمموعة ق�رينجل املحدودة . وال�سحيح )موؤ�س�سة جمموعة تراينجل املحدودة(  

ا�سم  بت�ريخ : 2021/6/1م جتديد وك�لة جت�رية برقم )4489( �سفحة 258 حيث ورد خط�أ يف  ال�س�در  العدد اخل�م�س  ن�سر  يف 
الوك�لة / �سركة كوبر �سنجت�ن )�س�ندونغ ت�ير كومبني ليمتد( . وال�سحيح )�سركة كوبر �سينج�س�ن )�س�ندونغ ت�ير كومبني ليمتد((  

ولهذا لزم التنوية

تنـــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــه


