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قرر :
)1( امل�ش�دقة على تعديل امل�دة )6( من عقد الت�أ�شي�س ل�شركة 
مفت���ح لل�شراف��ة والتحوي��ات )ح�ف��ظ مفت���ح وامين 
مفت���ح( الت�ش�مني��ة املتعلقة براأ�س امل���ل وذلك بزي�دة 
راأ���س امل�ل من مبلغ )م�ئة مليون ري�ل( اىل )خم�شم�ئة 
ملي��ون ري���ل( و�ش��وف تغط��ي ه��ذه الزي���دة م��ن قب��ل 

ال�شرك�ء كًا بح�شب ن�شبته يف ال�شركة.
)2( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكم�ل �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التج�ري 

وفقً� لأحك�م ق�نون ال�شجل التج�ري.
)3( تن�شر هذه ال�شه�دة يف جملة التج�رة.

�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شرك�ت
املوافق : 2018/10/1م

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية. 
يف  امل��وؤرخ  ب�ل�شرك��ة  ال�ش��رك�ء  اجتم���ع  حم�ش��ر  ومبوج��ب 

2018/9/15م.
قرر :

)1( امل�ش�دقة على تعديل امل�دة )6( من عقد الت�أ�شي�س ل�شركة 
الت�ش�من العرب��ي لل�شرافة والتحويات )حممد مر�شد 
و�شريكه( الت�ش�منية املتعلقة براأ�س امل�ل وذلك بزي�دة 
راأ���س امل�ل من مبلغ )م�ئة مليون ري�ل( اإىل )خم�شم�ئة 
مليون ري�ل( وب�لت�يل توزع احل�ش�س وفقً� لذلك بح�شب 

ن�شبة كل �شريك.
)2( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكم�ل �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التج�ري 

وفقً� لأحك�م ق�نون ال�شجل التج�ري.
)3( تن�شر هذه ال�شه�دة يف جملة التج�رة.

�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شرك�ت
املوافق : 2018/10/1م

وزير ال�شن�عة والتج�رة:
بع��د الإط��اع عل��ى الق�ن��ون رق��م )37( ل�شن��ة 1992م ب�ش���أن 

الإ�شراف والرق�بة على �شرك�ت وو�شط�ء الت�أمني.
ال�ش��رك�ت  ب�ش���أن  1997م  ل�شن��ة   )22( رق��م  الق�ن��ون  وعل��ى 

التج�رية وتعدياته.
وعلى الق�نون رقم )3( ل�شنة 2004م ب�ش�أن جمل�س الوزراء

وعل��ى القرار اجلمهوري رقم )284( ب�ش�أن الائحة التنظيمية 
لوزارة ال�شن�عة والتج�رة

وعل��ى قرار رئي���س املجل���س ال�شي��شي الأعلى رق��م )56( ل�شنة 
2016م ب�ش�أن ت�شكيل حكومة الإنق�ذ الوطني

وعل��ى قرار رئي���س امللج���س ال�شي��شي الأعلى رق��م )91( ل�شنة 
2018م ب�ش�أن تعيني وزير ال�شن�عة والتج�رية.

ب�ش���أن  2018م  ل�شن��ة   )154( رق��م  ال��وزاري  الق��رار  وعل��ى 
الرتخي�س بت�أ�شي�س ال�شركة املذكورة .

وبن�ء على عر�س الأخ / مدير ع�م �شرك�ت الت�أمني
قرر :

م���دة )1( متنح اإج�زة مزاولة اأعم�ل الت�أم��ني لل�شركة الع�ملية 
للت�أمني ال�شحي )�س.م.ي( مقفلة يف الآتي:

1- الت�أمني ال�شحي واإدارة النفق�ت.
م���دة)2( يعم��ل بهذه الإج���زة ملدة خم���س �شن��وات ابتداء من 

2018/11/21م وحتى 2023/11/21م.
م���دة )3( يعم��ل به��ذا الق��رار م��ن ت�ري��خ �ش��دوره وين�ش��ر يف 

اجلريدة الر�شميةعلى نفقة ال�شركة.
�شدر بديوان ع�م الوزارة
املوافق 2018/11/27م.

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية. 
يف  امل��وؤرخ  ب�ل�شرك��ة  ال�ش��رك�ء  اجتم���ع  حم�ش��ر  ومبوج��ب 

2018/9/17م.

قرار وزاري رقم )142( لسنة 2018م
بمنح إجازة مزاولة أعمال التأمين للشركة العالمية 

للتأمين الصحي )ش.م.ي( مقفلة

شهادة تعديل رقم )42( لسنة 2018م
لشركة التضامن العربي للصرافة والتحويالت )محمد 

مرشد وشريكه( التضامنية

شهادة تعديل رقم )41( لسنة 2018م
لشركة مفتاح للصرافة والتحويالت )حافظ مفتاح 

وايمن مفتاح( التضامنية
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شهادة تعديل رقم )43( لسنة 2018م
لشركة األكوع للصرافة والتحويالت )محمد عبداهلل 

االكوع واخوانه( التضامنية
مراقب ال�شرك�ت

ا�شتن���دًا اإىل اأح��ك�م الق�ن��ون رق��م )22( ل�شن��ة 1997م ب�ش�أن 
ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية. 

يف  امل��وؤرخ  ب�ل�شرك��ة  ال�ش��رك�ء  اجتم���ع  حم�ش��ر  ومبوج��ب 
2018/9/1م.

قرر :
)1( امل�ش�دقة على تعديل امل�دة )6( من عقد الت�أ�شي�س ل�شركة 
الأكوع لل�شراف��ة والتحويات )حممد عبداهلل الأكوع 
وذل��ك  امل���ل  براأ���س  املتعلق��ة  الت�ش�مني��ة  واخوان��ه( 
بزي���دة راأ���س امل���ل من مبل��غ )م�ئ��ة مليون ري���ل( اإىل 
)خم�شم�ئ��ة مليون ري���ل( و�شوف تغطى ه��ذه الزي�دة 

من قبل ال�شرك�ء كل بح�شب ن�شبته يف ال�شركة.
)2( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكم�ل �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التج�ري 

وفقً� لأحك�م ق�نون ال�شجل التج�ري.
)3( تن�شر هذه ال�شه�دة يف جملة التج�رة.

�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شرك�ت
املوافق : 2018/10/1م

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي�س بت�أ�شي�س �شركة عبدالواحد العمري و�شرك�ه 
لإ�شت��راد الأقم�ش��ة الت�ش�منية  وامل�ش�دق��ة على عقد 
ال�شرك��ة وت�شجيله� يف �شجل ال�شرك�ت الت�ش�منية وفقً� 

للبي�ن�ت الت�لية:
ا�شم ال�شركة : عبدالواحد العمري و�شرك�ه لإ�شتراد الأقم�شة 

الت�ش�منية.
اأغرا�شه��� : ا�شت��راد القم�ش��ة واملاب�س اجل�ه��زة والحذية 

وتوكيات جت�رية.
- مركزه��� الرئي�ش��ي : �شنع���ء القدمي��ة / ج��وار م�شجد عقيل 

�شوق امللح.

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

- مدته��� : خم�ش��ة وع�ش��رون ع�م��ً� م��ن ت�ري��خ توقي��ع عق��د 
الت�أ�شي�س.

- ا�ش��م امل�شئ��ول ع��ن اإدارة ال�شرك��ة / )عبدالواحد حممد عل 
العمري( وجن�شيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ش�طه��� املح��دد يف عق��د 
الت�أ�شي�س.

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

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

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

موافقة اجله�ت ذات العاقة بن�ش�طه�.
)6( ل تعت��ر ه��ذه ال�شه���دة ن�ف��ذة اإل بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 

وختمه بختم الوزارة الر�شمي.
�شدرت هذه ال�شه�دة من مراقب ال�شرك�ت

املوافق : 2018/10/6م

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���س بت�أ�شي�س �شركة نورت���ج للتج�رة والت�شويق 
)مفي��د و�شريك��ه( الت�ش�مني��ة  وامل�ش�دق��ة عل��ى عق��د 
ال�شركة وت�شجيله��� يف �شجل ال�شرك�ت الت�ش�منية وفقً� 

للبي�ن�ت الت�لية:
ا�ش��م ال�شرك��ة : �شرك��ة نورت���ج للتج���رة والت�شوي��ق )مفي��د 

و�شريكه( الت�ش�منية.
اأغرا�شه� : ت�شويق اإلكرتوين.

- مركزه��� الرئي�ش��ي : �شنع���ء / �ش�رع ال�شت��ني الغربي / جوار 
�شهيل للتج�رة.

- راأ�شم���ل ال�شرك��ة : )5.000.000( خم�شة  مليون ري�ل ميني  

شهادة تسجيل رقم )44( لسنة 2018م
لشركة عبدالواحد العمري وشركاه الستيراد 

األقمشة التضامنية

شهادة تسجيل رقم )45( لسنة 2018م
لشركة نورتاج للتجارة والتسويق )مفيد وشريكه( 

التضامنية
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)3( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكم�ل �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التج�ري 
وفقً� لأحك�م ق�نون ال�شجل التج�ري.

)4( تن�شر هذه ال�شه�دة يف جملة التج�رة.
�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شرك�ت

املوافق : 2018/10/13م

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���س بت�أ�شي�س �شركة جودير للتج�رة والإ�شتراد 
)عبداملل��ك ُجميده و�شريك��ه( الت�ش�مني��ة  وامل�ش�دقة 
ال�ش��رك�ت  �شج��ل  يف  وت�شجيله���  ال�شرك��ة  عق��د  عل��ى 

الت�ش�منية وفقً� للبي�ن�ت الت�لية:
ا�ش��م ال�شرك��ة : �شركة جودير للتج���رة والإ�شتراد )عبدامللك 

ُجميده و�شريكه(  الت�ش�منية.
وامل�شخ���ت  الزراعي��ة  واملع��دات  الآلت  ا�شت��راد   : اأغرا�شه��� 
واملولدات الكهرب�ئية لغر الوكاء وان�بيب با�شتيكية 
وخدم���ت  ال�شم�شي��ة  الط�ق��ة  ومنظوم��ة  ومعدني��ة 

وا�شت�ش�رات زراعية.
 / احل���رث  بن��ي  مديري��ة   / الأم�ن��ة   : الرئي�ش��ي  مركزه���   -

احلت�ر�س ال�ش�رع الع�م.
- راأ�شم���ل ال�شرك��ة : )50.000.000( خم�ش��ون  ملي��ون ري���ل 

ميني  فقط.
- مدته��� : خم�ش��ة وع�ش��رون ع�م��ً� م��ن ت�ري��خ توقي��ع عق��د 

الت�أ�شي�س.
- ا�ش��م امل�شئ��ول عن اإدارة ال�شرك��ة / )عبدامللك �ش�مل ُجميده( 

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

الت�أ�شي�س.
)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ني ا�شتكم���ل اإج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف 
ال�شجل التج�ري وفقً� لأحك�م الق�نون اخل��س ب�ل�شجل 

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

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

فقط.
- مدته��� : خم�ش��ة وع�ش��رون ع�م��ً� م��ن ت�ري��خ توقي��ع عق��د 

الت�أ�شي�س.
- ا�ش��م امل�شئول عن اإدارة ال�شرك��ة / )مفيد حممد عبدالكرمي 

ق�ئد اجلرادي( وجن�شيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ش�طه��� املح��دد يف عق��د 

الت�أ�شي�س.
)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ني ا�شتكم���ل اإج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف 
ال�شجل التج�ري وفقً� لأحك�م الق�نون اخل��س ب�ل�شجل 

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

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

موافقة اجله�ت ذات العاقة بن�ش�طه�.
)6( ل تعت��ر ه��ذه ال�شه���دة ن�ف��ذة اإل بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 

وختمه بختم الوزارة الر�شمي.
�شدرت هذه ال�شه�دة من مراقب ال�شرك�ت

املوافق : 2018/10/8م

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية. 
يف  امل��وؤرخ  ب�ل�شرك��ة  ال�ش��رك�ء  اجتم���ع  حم�ش��ر  ومبوج��ب 

2018/9/30م.
قرر :

�شرك��ة  م��ن  التج���ري  ال�ش��م  ت�شحي��ح  عل��ى  امل�ش�دق��ة   )1(
لي�شب��ح  الت�ش�مني��ة  و�ش��رك�ه  لل�شراف��ة  العيدرو���س 
ال�ش��م اجلديد )�شرك��ة العيدرو�س و�ش��رك�ه لل�شرافة 

الت�ش�منية(.
)2( امل�ش�دقة على تعديل امل�دة )6( املتعلقة براأ�س امل�ل وذلك 
بزي���دة راأ���س امل���ل من مبل��غ )م�ئ��ة مليون ري���ل( اىل 
)خم�شم�ئ��ة مليون ري�ل( وب�لت�يل توزع احل�ش�س وفقً� 

لذلك بح�شب ن�شبة كل �شريك.

شهادة تعديل رقم )46( لسنة 2018م
لشركة العيدروس للصرافة وشركاه التضامنية

شهادة تسجيل رقم )47( لسنة 2018م
لشركة جودير للتجارة واالستيراد )عبدالملك ُجميده 

وشريكه( التضامنية
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موافقة اجله�ت ذات العاقة بن�ش�طه�.
)6( ل تعت��ر ه��ذه ال�شه���دة ن�ف��ذة اإل بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 

وختمه بختم الوزارة الر�شمي.
�شدرت هذه ال�شه�دة من مراقب ال�شرك�ت

املوافق : 2018/10/13م

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

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

املوؤرخ يف 2018/10/1م.قرر :
)1( امل�ش�دقة على تعديل امل�دة )6( من عقد الت�أ�شي�س ل�شركة 
احلزمي لل�شرافة )خ�لد احلزم��ي واأخوه( الت�ش�منية 
املتعلق��ة براأ���س امل�ل وذل��ك بزي�دة راأ�س امل���ل من مبلغ 
)م�ئ��ة ملي��ون ري���ل( اإىل )خم�شم�ئ��ة ملي��ون ري���ل( 
و�شوف تغطى هذه الزي�دة من قبل ال�شرك�ء كل بح�شب 

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

وفقً� لأحك�م ق�نون ال�شجل التج�ري.
)3( تن�شر هذه ال�شه�دة يف جملة التج�رة.

�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شرك�ت
املوافق : 2018/10/15م

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
للتج���رة  ك�ش���ن  ف��وود  �شرك��ة  بت�أ�شي���س  الرتخي���س  مت   )1(
و�شريك��ه(  ع�م��ر  ح�ش��ني  )عبداحلكي��م  وال�شن�ع��ة 
الت�ش�منية  وامل�ش�دقة على عقد ال�شركة وت�شجيله� يف 

�شجل ال�شرك�ت الت�ش�منية وفقً� للبي�ن�ت الت�لية:
وال�شن�ع��ة  للتج���رة  ك�ش���ن  ف��وود  �شرك��ة   : ال�شرك��ة  ا�ش��م 

شهادة تعديل رقم )48( لسنة 2018م
لشركة الحزمي للصرافة )خالد الحزمي واخوه( 

التضامنية

)عبداحلكيم ح�شني ع�مر و�شريكه(  الت�ش�منية.
اأغرا�شه� : معمل مركزات اعاف الدواجن وا�شيرتاد م�شتلزم�ت 

الغر�س وتوكيات جت�رية.
- مركزه��� الرئي�شي : الم�نة / مديرية معني / �ش�رع الثاثني 

تق�طع اخلم�شني / جوار م�شنع اخلم�شني للبلك.
- راأ�شم���ل ال�شرك��ة : )50.000.000( خم�ش��ون  ملي��ون ري���ل 

ميني  فقط.
- مدته��� : خم�ش��ة وع�ش��رون ع�م��ً� م��ن ت�ري��خ توقي��ع عق��د 

الت�أ�شي�س.
اإدارة ال�شرك��ة / )عبداحلكي��م ح�ش��ني  - ا�ش��م امل�شئ��ول ع��ن 

عبداهلل ع�مر( وجن�شيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ش�طه��� املح��دد يف عق��د 

الت�أ�شي�س.
)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ني ا�شتكم���ل اإج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف 
ال�شجل التج�ري وفقً� لأحك�م الق�نون اخل��س ب�ل�شجل 

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

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

موافقة اجله�ت ذات العاقة بن�ش�طه�.
)6( تن�شر ال�شه�دة يف جملة التج�رة.

)7( ل تعت��ر ه��ذه ال�شه���دة ن�ف��ذة اإل بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 

وختمه بختم الوزارة الر�شمي.
�شدرت هذه ال�شه�دة من مراقب ال�شرك�ت

املوافق : 2018/10/20م

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية. 
يف  امل��وؤرخ  ب�ل�شرك��ة  ال�ش��رك�ء  اجتم���ع  حم�ش��ر  ومبوج��ب 

2018/10/20م.
قرر :

)1( امل�ش�دقة على تعديل امل�دة )6( من عقد الت�أ�شي�س ل�شركة 
بن ج�ب��ر و�شريكه لل�شراف��ة والتحوي��ات الت�ش�منية 

شهادة تسجيل رقم )49( لسنة 2018م
لشركة فوود كسان للتجارة والصناعة )عبدالحكيم 

حسين عامر وشريكة( التضامنية

شهادة تعديل رقم )50( لسنة 2018م
لشركة بن جابر وشريكه للصرافة والتحويالت 

التضامنية
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امل�شئولية املحدودة وفقً� للبي�ن�ت الت�لية:
)عبدالواح��د  لل�شراف��ة  احلرم��ني  �شرك��ة   : ال�شرك��ة  ا�ش��م 

و�شريكه( الت�ش�منية.
اأغرا�شه� : �شرافة وحتويل اأموال.

- مركزه��� الرئي�ش��ي : اأم�ن��ة الع��شم��ة / مديري��ة ال�ش�فية / 
جوار ج�مع البليلي.

- راأ�شم���ل ال�شركة : )500.000.000( خم�شم�ئة مليون ري�ل 
ميني  فقط.

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

- ا�ش��م امل�شئ��ول ع��ن اإدارة ال�شرك��ة / )عبدالواح��د عب��داهلل 
حممد الن��شري( وجن�شيته : )ميني(.

)2( على ال�شركة التقيد مبزاولة املحدد يف عقد الت�أ�شي�س.
)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ني ا�شتكم���ل اإج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف 
ال�شجل التج�ري وفقً� لأحك�م الق�نون اخل��س ب�ل�شجل 

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

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

موافقة اجله�ت ذات العاقة بن�ش�طه�.
)6( تن�شر ال�شه�دة يف جملة التج�رة.

)7( ل تعت��ر ه��ذه ال�شه���دة ن�ف��ذة اإل بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 

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

املوافق : 2018/10/27م

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية. 
ومبوج��ب حم�شر اجتم�ع اجلمعية الع�مة غر الع�دية لل�شركة 

املوؤرخ يف 2018/10/10م.قرر :
)1( امل�ش�دقة على تعديل امل�دة )6( من عقد الت�أ�شي�س ل�شركة 
القرم���ين لل�شراف��ة والتحوي��ات )حمم��د القرم���ين 

املتعلق��ة براأ���س امل�ل وذل��ك بزي�دة راأ�س امل���ل من مبلغ 
)ثاثم�ئة مليون ري���ل( اىل )خم�شم�ئة مليون ري�ل( 

وفقً� للن�شب املحددة بني ال�شرك�ء.
)2( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكم�ل �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التج�ري 

وفقً� لأحك�م ق�نون ال�شجل التج�ري.
)3( تن�شر هذه ال�شه�دة يف جملة التج�رة.

�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شرك�ت
املوافق : 2018/10/22م

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

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

املوؤرخ يف 2018/10/22م.قرر :
)1( امل�ش�دقة على تعديل امل�دة )6( من عقد الت�أ�شي�س ل�شركة 
النبيل لل�شرافة والتحوي��ات )نبيل م�شحم و�شريكه( 
الت�ش�مني��ة املتعلق��ة براأ���س امل���ل وذل��ك بزي���دة راأ�س 
امل�ل م��ن مبلغ )ثاثم�ئة مليون ري�ل( اإىل )خم�شم�ئة 

مليون ري�ل( وفقً� للن�شب املحددة بني ال�شرك�ء.
)2( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكم�ل �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التج�ري 

وفقً� لأحك�م ق�نون ال�شجل التج�ري.
)3( تن�شر هذه ال�شه�دة يف جملة التج�رة.

�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شرك�ت
املوافق : 2018/10/27م

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
لل�شراف��ة  احلرم��ني  �شرك��ة  بت�أ�شي���س  الرتخي���س  مت   )1(
)عبدالواح��د و�شريك��ه( الت�ش�مني��ة وامل�ش�دق��ة على 
نظ�مه��� الأ�ش��ش��ي وت�شجيله��� يف �شج��ل ال�ش��رك�ت ذات 

شهادة تعديل رقم )51( لسنة 2018م
لشركة النبيل للصرافة والتحويالت )نبيل مشحم 

وشريكه( التضامنية

شهادة تسجيل رقم )52( لسنة 2018م
لشركة الحرمين للصرافة )عبدالواحد وشريكه( 

التضامنية

شهادة تعديل رقم )53( لسنة 2018م
لشركة القرماني للصرافة والتحويالت )محمد 

القرماني وولده( التضامنية
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وول��ده( الت�ش�منية املتعلقة براأ�س امل���ل وذلك بزي�دة 
راأ���س امل�ل من مبلغ )م�ئة مليون ري�ل( اإىل )خم�شم�ئة 

مليون ري�ل( وفقً� للن�شب املحددة بني ال�شرك�ء.
)2( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكم�ل �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التج�ري 

وفقً� لأحك�م ق�نون ال�شجل التج�ري.
)3( تن�شر هذه ال�شه�دة يف جملة التج�رة.

�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شرك�ت
املوافق : 2018/10/28م

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
للدرا�ش���ت  ابزيرف��ر  �شرك��ة  بت�أ�شي���س  الرتخي���س  مت   )1(
و�شريك��ه(  ب�ش��ر  عبدالرحم��ن  )حمم��د  والبح��وث 
الت�ش�منية وامل�ش�دقة على نظ�مه� الأ�ش��شي وت�شجيله� 
وفق��ً�  املح��دودة  امل�شئولي��ة  ذات  ال�ش��رك�ت  �شج��ل  يف 

للبي�ن�ت الت�لية:
ا�ش��م ال�شرك��ة : �شركة ابزيرف��ر للدرا�ش���ت والبحوث )حممد 

عبدالرحمن ب�شر و�شريكه( الت�ش�منية.
اأغرا�شه��� : درا�ش��ة تك�لي��ف نقل املواطن��ني يف املن�طق الوعرة 
واجلبلي��ة وت�أجر �شي�رات فيم��� يخدم الغر�س ويخدم 
نق��ل املواطن��ني والقي���م بدرا�ش���ت والبح��وث يف ه��ذا 

املج�ل .
- مركزه��� الرئي�ش��ي : اأم�نة الع��شم��ة / مديرية معني / �ش�رع 

الثاثني اأم�م حمطة الأمي�ن.
- راأ�شم���ل ال�شركة : )10.000.000( ع�شرة مليون ري�ل ميني  

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

الرتخي�س.
- ا�شم امل�شئول عن اإدارة ال�شركة / )حممد عبدالرحمن احمد 

ب�شر( وجن�شيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ش�طه��� املح��دد يف عق��د 

الت�أ�شي�س.
)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ني ا�شتكم���ل اإج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف 
ال�شجل التج�ري وفقً� لأحك�م الق�نون اخل��س ب�ل�شجل 

التج�ري.

شهادة تسجيل رقم )54( لسنة 2018م
لشركة ابزيرفر للدراسات والبحوث )محمد عبدالرحمن 

بشر وشريكه( التضامنية

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

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

موافقة اجله�ت ذات العاقة بن�ش�طه�.
)6( تن�شر ال�شه�دة يف جملة التج�رة.

)7( ل تعت��ر ه��ذه ال�شه���دة ن�ف��ذة اإل بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 

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

املوافق : 2018/10/29م

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية. 
ومبوج��ب حم�شر اجتم�ع اجلمعية الع�مة غر الع�دية لل�شركة 

املوؤرخ يف 2018/10/31م.قرر :
)1( امل�ش�دقة على تعديل امل�دة )6( من عقد الت�أ�شي�س ل�شركة 
دح���ن مفت���ح واأولده لل�شراف��ة الت�ش�مني��ة املتعلق��ة 
براأ���س امل���ل وذلك بزي���دة راأ�س امل���ل من مبل��غ )م�ئة 
مليون ري�ل( اإىل )خم�شم�ئة مليون ري�ل ( وفقً� للن�شب 

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

وفقً� لأحك�م ق�نون ال�شجل التج�ري.
)3( تن�شر هذه ال�شه�دة يف جملة التج�رة.

�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شرك�ت
املوافق : 2018/11/3م

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية. 
ومبوج��ب حم�شر اجتم�ع اجلمعية الع�مة غر الع�دية لل�شركة 

املوؤرخ يف 2018/10/1م.قرر :
)1( امل�ش�دقة على تعديل امل�دة )6( من عقد الت�أ�شي�س ل�شركة 
ار���س ال�شعي��دة لل�شرافة والتحوي��ات امل�لية )توفيق 

شهادة تعديل رقم )55( لسنة 2018م
لشركة دحان مفتاح واوالده للصرافة التضامنية

شهادة تعديل رقم )56( لسنة 2018م
لشركة ارض السعيدة للصرافة والتحويالت المالية 

)توفيق علي وشريكه( التضامنية
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مدينة حجة.
)2( امل�ش�دق��ة عل��ى تعدي��ل امل���دة )6( املتعلق��ة براأ���س امل���ل 
وذل��ك بزي���دة راأ�س امل�ل م��ن مبلغ )م�ئ��ة مليون ري�ل( 
اإىل )خم�شم�ئة ملي��ون ري�ل( وفقً� للن�شب املحددة بني 

ال�شرك�ء
)3( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكم�ل �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التج�ري 

وفقً� لأحك�م ق�نون ال�شجل التج�ري.
)4( تن�شر هذه ال�شه�دة يف جملة التج�رة.

�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شرك�ت
املوافق : 2018/11/13م

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���س ل�شرك��ة مر�ش��ي ن��ش��ر واخوان��ه للتج���رة 
الت�ش�مني��ة وامل�ش�دقة عل��ى عقد ال�شرك��ة وت�شجيله� يف �شجل 

ال�شرك�ت الت�ش�منية وفقً� للبي�ن�ت الت�لية:
للتج���رة  واخوان��ه  ن��ش��ر  مر�ش��ي  �شرك��ة   : ال�شرك��ة  ا�ش��م 

الت�ش�منية.
اأغرا�شه��� : ا�شت��راد قط��ع غي���ر ال�شي���رات وزي��وت وبط�ري�ت 
واط�رات وزينة ال�شي�رات ب�أنواعه� واأدوات الكهرب�ئية 

وتوكيات جت�رية.
- مركزه��� الرئي�ش��ي : اأم�ن��ة الع��شم��ة / مديري��ة ال�ش�فية / 

�ش�رع خولن / جوار اأبو ع�دل لقطع الغي�ر.
- راأ�شم���ل ال�شرك��ة : )20.000.000( ع�ش��رون ملي��ون ري���ل 

ميني  فقط.
- مدته��� : خم�ش��ة وع�ش��رون ع�م��ً� م��ن ت�ري��خ توقي��ع عق��د 

الت�أ�شي�س.
- ا�ش��م امل�شئ��ول ع��ن اإدارة ال�شرك��ة / )مر�ش��ي ن��ش��ر احم��د 

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

الت�أ�شي�س.
)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ني ا�شتكم���ل اإج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف 
ال�شجل التج�ري وفقً� لأحك�م الق�نون اخل��س ب�ل�شجل 

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

عل��ي و�شريكه( الت�ش�مني��ة املتعلقة براأ���س امل�ل وذلك 
بزي���دة راأ���س امل���ل من مبل��غ )م�ئ��ة مليون ري���ل( اإىل 
)خم�شم�ئ��ة ملي��ون ري���ل ( وفق��ً� للن�شب املح��ددة بني 

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

وفقً� لأحك�م ق�نون ال�شجل التج�ري.
)3( تن�شر هذه ال�شه�دة يف جملة التج�رة.

�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شرك�ت
املوافق : 2018/11/11م

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

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

املوؤرخ يف 2018/7/21م.قرر :
)1( امل�ش�دقة على تعديل امل�دة )6( من عقد الت�أ�شي�س ل�شركة 
احلظ���ء لل�شراف��ة الت�ش�مني��ة املتعلق��ة براأ���س امل���ل 
وذل��ك بزي���دة راأ�س امل�ل م��ن مبلغ )م�ئ��ة مليون ري�ل( 
اإىل )خم�شم�ئ��ة مليون ري�ل ( وفقً� للن�شب املحددة بني 

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

وفقً� لأحك�م ق�نون ال�شجل التج�ري.
)3( تن�شر هذه ال�شه�دة يف جملة التج�رة.

�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شرك�ت
املوافق : 2018/11/12م

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

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

املوؤرخ يف 2018/11/12م.قرر :
)1( امل�ش�دقة على تعديل امل�دة )3( من عقد الت�أ�شي�س ل�شركة 
فت��ح الرحم��ن لل�شراف��ة والتحويات )من�ش��ور �شوعي 
و�ش��رك�ه( الت�ش�مني��ة املتعلق��ة مبرك��ز ال�شركة وذلك 
بنق��ل املركز الرئي�شي لل�شركة م��ن اأم�نة الع��شمة اإىل 

شهادة تعديل رقم )57( لسنة 2018م
شهادة تسجيل رقم )59( لسنة 2018ملشركة الحظأ للصرافة التضامنية

لشركة مرضي ناصر واخوانه للتجارة التضامنية

شهادة تعديل رقم )58( لسنة 2018م
لشركة فتح الرحمن للصرافة والتحويالت )منصور 

شوعي وشركاه( التضامنية
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الت�ش�منية.
)5( ل يج��وز لل�شرك��ة مزاول��ة ن�ش�طه��� اإل بع��د ح�شوله� على 

موافقة اجله�ت ذات العاقة بن�ش�طه�.
)6( تن�شر ال�شه�دة يف جملة التج�رة.

)7( ل تعت��ر ه��ذه ال�شه���دة ن�ف��ذة اإل بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 

وختمه بختم الوزارة الر�شمي.
�شدرت هذه ال�شه�دة من مراقب ال�شرك�ت

املوافق : 2018/11/18م

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

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

املوؤرخ يف 2018/11/3م.قرر :
)1( امل�ش�دقة على تعديل امل�دة )6( من عقد الت�أ�شي�س ل�شركة 
و�شريك��ه  امل�لي��ة  والتحوي��ات  لل�شراف��ة  احلو�شب��ي 
الت�ش�منية املتعلقة براأ�س امل�ل وذلك بزي�دة راأ�س امل�ل 
م��ن مبل��غ )م�ئة ملي��ون ري���ل( اإىل )خم�شم�ئ��ة مليون 
ري�ل ( وكذا توزيع ن�شبة زي�دة راأ�س امل�ل بني ال�شرك�ء.
)2( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكم�ل �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التج�ري 

وفقً� لأحك�م ق�نون ال�شجل التج�ري.
)3( تن�شر هذه ال�شه�دة يف جملة التج�رة.

�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شرك�ت
املوافق : 2018/11/18م

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

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

املوؤرخ يف 2018/10/27م.قرر :
)1( امل�ش�دقة على تعديل امل�دة )6( من عقد الت�أ�شي�س ل�شركة 
ال�شرع لل�شراف��ة والتحويات )احمد ال�شرع و�شريكه( 

الت�ش�مني��ة املتعلق��ة براأ���س امل���ل وذل��ك بزي���دة راأ�س 
امل�ل من مبل��غ )ثاثم�ئة مليون ري�ل( اإىل )خم�شم�ئة 
ملي��ون ري�ل ( و�ش��وف تغطى هذه الزي���دة من ال�شرك�ء 

كًا بح�شب ن�شبته يف ال�شركة.
)2( املوافق��ة على تعديل امل�دة )7( املتعلقة ب�ل�شرك�ء وتوزيع 
احل�ش���س وذلك بتن���زل ال�شريك من�ش��ور احمد حممد 
ال�شرع عن ك�مل ح�ش�شه يف ال�شركة الب�لغة )12000( 
ح�ش��ة اي م� يع�دل ن�شبة )40%( من راأ�س م�ل ال�شركة 
وذل��ك ل��كل من  )احم��د احمد حمم��د ال�ش��رع( بن�شبة 
ال�ش��رع  ي��زن احم��د احم��د حمم��د  )20%( والخ ذي 
بن�شبة )20%( من راأ���س م�ل ال�شركة ودخوله ك�شريك 
جديد يف ال�شركة بن�شبة )20%( من راأ�س م�ل ال�شركة.
)3( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكم�ل �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التج�ري 

وفقً� لأحك�م ق�نون ال�شجل التج�ري.
)4( تن�شر هذه ال�شه�دة يف جملة التج�رة .

�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شرك�ت 
املوافق: 2018/1/21م.

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية. 
ومبوج��ب حم�شر اجتم�ع اجلمعية الع�مة غر الع�دية لل�شركة 

املوؤرخ يف 2018/11/13م.قرر :
)1( امل�ش�دق��ة على تعديل امل���دة )5( من عقد �شركة ابزيرفر 
ب�ش��ر  عبدالرحم��ن  )حمم��د  والبح��وث  للدرا�ش���ت 
و�شريك��ه( الت�ش�منية املتعلقة وذلك بحذف غر�س )يف 
هذا املج�ل( من اغرا�س ال�شركة بحيث ي�شبح اغرا�س 
ال�شرك��ة بع��د التعدي��ل م��� يل��ي )القي���م ب�لدرا�ش���ت 
والبح��وث ودرا�ش��ة تك�ليف نق��ل املواطن��ني يف املن�طق 
الوع��رة واجلبلية وت�أجر �شي���رات فيم� يخدم الغر�س 

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

وفقً� لأحك�م ق�نون ال�شجل التج�ري.
)3( تن�شر هذه ال�شه�دة يف جملة التج�رة.

�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شرك�ت
املوافق : 2018/11/24م

شهادة تعديل رقم )60( لسنة 2018م
لشركة الحوشبي للصرافة والتحويالت المالية 

وشريكه التضامنية

شهادة تعديل رقم )61( لسنة 2018م
لشركة الشرع للصرافة والتحويالت )احمد الشرع 

وشريكه( التضامنية

شهادة تعديل رقم )62( لسنة 2018م
لشركة ابزيرفر للدراسات والبحوث )محمد عبدالرحمن 

بشر وشريكه( التضامنية



194

- ا�ش��م امل�شئ��ول ع��ن اإدارة ال�شرك��ة / )عب��داهلل عل��ي احم��د 
عك�ب( وجن�شيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ش�طه��� املح��دد يف عق��د 
الت�أ�شي�س.

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

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

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

موافقة اجله�ت ذات العاقة بن�ش�طه�.
)6( تن�شر ال�شه�دة يف جملة التج�رة.

)7( ل تعت��ر ه��ذه ال�شه���دة ن�ف��ذة اإل بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 

وختمه بختم الوزارة الر�شمي.
�شدرت هذه ال�شه�دة من مراقب ال�شرك�ت

املوافق : 2018/11/26م

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية. 
ومبوج��ب حم�شر اجتم�ع اجلمعية الع�مة غر الع�دية لل�شركة 

املوؤرخ يف 2018/9/2م.قرر :
)1( امل�ش�دقة على تعديل امل�دة )6( من عقد الت�أ�شي�س ل�شركة 
ال�ش�رقة لل�شرافة والتحويات )حممد يحيى الظف�ري 
و�ش��رك�ه( الت�ش�منية املتعلقة براأ�س امل�ل وذلك بزي�دة 
راأ���س امل�ل من مبلغ )م�ئة مليون ري�ل( اىل )خم�شم�ئة 
ملي��ون ري���ل( وك��ذا توزيع ن�شب��ة زي�دة راأ���س امل�ل بني 

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

وفقً� لأحك�م ق�نون ال�شجل التج�ري.
)3( تن�شر هذه ال�شه�دة يف جملة التج�رة.

�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شرك�ت
املوافق : 2018/11/26م

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

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

املوؤرخ يف 2018/11/14م.قرر :
)1( امل�ش�دق��ة عل��ى تعديل امل���دة )3( من عق��د �شركة جلبكو 
الع�ملي��ة للتج���رة والت�شوي��ق )�شلط���ن جل��ب و�شرك�ه( 
الت�ش�مني��ة املتعلق��ة ب�ملرك��ز الرئي�ش��ي لل�شركة وذلك 
بنقل��ه من ام�ن��ة الع��شم��ة �شنع�ء اىل مدين��ة عدن - 

مديرية املعا - الدكه.
)2( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكم�ل �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التج�ري 

وفقً� لأحك�م ق�نون ال�شجل التج�ري.
)3( تن�شر هذه ال�شه�دة يف جملة التج�رة.

�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شرك�ت
املوافق : 2018/11/25م

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���س بت�أ�شي�س �شرك��ة العك�ب للخدم�ت النفطية 
)عب��داهلل الع��ك�ب و�شريكه( الت�ش�مني��ة وامل�ش�دقة على عقد 
ال�شركة وت�شجيله� يف �شجل ال�شرك�ت الت�ش�منية وفقً� للبي�ن�ت 

الت�لية:
ا�ش��م ال�شركة : �شرك��ة الع��ك�ب للخدم�ت النفطي��ة )عبداهلل 

العك�ب و�شريكه( الت�ش�منية.
اأغرا�شه� : تقدمي اخلدم�ت النفطية وت�شويقه�.

- مركزه��� الرئي�شي : الأم�ن��ة / مديرية �شعوب / �ش�رع الن�شر 
/ جوار م�شت�شفى املتحدون.

- راأ�شم���ل ال�شرك��ة : )50.000.000( خم�ش��ون ملي��ون ري���ل 
ميني  فقط.

- مدته��� : خم�ش��ة وع�ش��رون ع�م��ً� م��ن ت�ري��خ توقي��ع عق��د 
الت�أ�شي�س.

شهادة تعديل رقم )65( لسنة 2018م
لشركة الشارقة للصرافة والتحويالت )محمد يحيى 

الظفاري وشركاه( التضامنية
شهادة تسجيل رقم )64( لسنة 2018م

لشركة العكاب للخدمات النفطية )عبداهلل العكاب 
وشريكه( التضامنية

شهادة تعديل رقم )63( لسنة 2018م
لشركة جلبكو العالمية للتجارة والتسويق )سلطان 

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

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

املوؤرخ يف 2018/11/26م.قرر :
)1( امل�ش�دق��ة عل��ى تعديل امل���دة )2( املتعلق��ة ب�إ�شم ال�شركة 
م��ن �شرك��ة العيدرو���س و�ش��رك�ه لل�شراف��ة الت�ش�منية 
اإىل �شرك��ة العيدرو���س لل�شراف��ة والتحويات )م�جد 

العيدرو�س واخوانه( الت�ش�منية.
)2( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكم�ل �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التج�ري 

وفقً� لأحك�م ق�نون ال�شجل التج�ري.
)3( تن�شر هذه ال�شه�دة يف جملة التج�رة.

�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شرك�ت
املوافق : 2018/11/27م

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���س بت�أ�شي�س �شركة ع�مل الت�شطيب�ت والديكور 
للمه��ن الفني��ة املح��دودة وامل�ش�دق��ة عل��ى نظ�مه��� الأ�ش��ش��ي 
وت�شجيله��� يف �شج��ل ال�ش��رك�ت ذات امل�شئولي��ة املح��دودة وفقً� 

للبي�ن�ت الت�لية:
ا�شم ال�شركة : �شركة ع�مل الت�شطيب�ت والديكور للمهن الفنية 

املحدودة.
اأغرا�شه� : تنفيذ اعم�ل الملنيوم والنج�رة اخل�شبية مبختلف 
انواعه��� )من نواف��د واأب��واب ومط�بخ وغره��� وتنفيذ 
اأعم���ل احل��دادة وال�شتي��ل والديك��ورات واجلب�شي���ت 
والباط والبلك والده�ن�ت مبختلف اأنواعه� وا�شتراد 
املواد الازمة للقي�م بك�فة اغرا�س ال�شركة وتوكيات 

جت�رية.
- مركزه��� الرئي�ش��ي : اأم�ن��ة الع��شم��ة / مديري��ة ال�شبعني / 

�ش�رع اخلم�شني / جوار ابراج احلظ�.
- راأ�شم�ل ال�شركة : )10.000.000( ع�شرة مليون  ري�ل ميني  

فقط.
- مدته� : ثاثون ع�مً� من ت�ريخ �شدور  هذا الرتخي�س.

- ا�ش��م امل�شئ��ول ع��ن اإدارة ال�شرك��ة / )�شعي��د عب��داهلل �شعيد 
احلف�شي( وجن�شيته : )ميني(.

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

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

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

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

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

)7( ين�شر الرتخي�س يف جملة التج�رة على نفقة ال�شركة.
)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ن�ف��ذًا اإل بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 

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

املوافق : 2018/10/6م

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي�س بت�أ�شي���س �شركة �شك�ي ابك�س ف�رم� للتج�رة 
املح��دودة وامل�ش�دقة على نظ�مه��� الأ�ش��شي وت�شجيله� يف �شجل 

ال�شرك�ت ذات امل�شئولية املحدودة وفقً� للبي�ن�ت الت�لية:
ا�شم ال�شركة : �شركة �شك�ي ابك�س ف�رم� للتج�رة املحدودة.

اأغرا�شه��� : جت���رة وا�شت��راد الدوي��ة وامل�شتلزم���ت الطبي��ة 
وتوكيات جت�رية.

- مركزه��� الرئي�شي : الأم�نة / مديري��ة معني / �ش�رع مذبح / 
جوار ق�شم �شركة مذبح.

ترخيص رقم )130( لسنة 2018م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )131( لسنة 2018م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

شهادة تعديل رقم )66( لسنة 2018م
لشركة العيدروس وشركاه للصرافة التضامنية
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)560( ح�ش��ة وذل��ك ل��اأخ / ابراهي��م عبدالرحم��ن 
حممد حمران.

)2( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكم�ل �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التج�ري 
وفقً� لأحك�م ق�نون ال�شجل التج�ري.

يف  امل��وؤرخ  الجتم���ع  حم�ش��ر  م��ع  الرتخي���س  ين�ش��ر   )3(
2018/7/31م. ب�جلريدة الر�شمية وجملة التج�رة.

�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شرك�ت
املوافق : 2018/10/7م

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية. 
ومبوج��ب حم�شر اجتم�ع اجلمعية الع�مة غر الع�دية لل�شركة 

املوؤرخ يف 2018/4/26م.قرر :
)1( امل�ش�دق��ة عل��ى تعدي��ل امل���دة )2( م��ن النظ���م الأ�ش��ش��ي 
ل�شرك��ة علم���ر للخدم���ت البرتولي��ة والغ���ز املحدودة 
املتعلق��ة ب��ش��م ال�شرك��ة بحي��ث ي�شبح ال�ش��م اجلديد 

�شركة علم�ر للتج�رة واخلدم�ت املحدودة .
)2( امل�ش�دق��ة عل��ى تعدي��ل امل���دة )3( م��ن النظ���م ال�ش��ش��ي 
املتعلق��ة ب�أغرا���س ال�شرك��ة وذل��ك بتعدي��ل اغرا���س 
ال�شرك��ة لي�شب��ح الغرا���س بع��د التعدي��ل )امت��اك 
الن�ش���ءات  �ش��رك�ت  ومتثي��ل  العق���رات  واإدارة 
والتطوي��رات العق�ري��ة والبنية التحتي��ة والدخول يف 
�شراك��ه معه��� واحل�شول عل��ى توكيات �ش��رك�ت ع�ملية 
رائ��دة يف ه��ذا املج�ل ومتثي��ل ال�ش��رك�ت ال�شتك�ش�فية 
واملنتج��ة للبرتول والغ�ز واملع���دن والدخول يف �شراكة 
معه��� واحل�ش��ول عل��ى من�ط��ق المتي���ز واإب��رام عق��ود 
وال�شخ��ور  املع���دن  جم���ل  يف  لا�شتثم���ر  ال�شتغ��ال 
ال�شن�عي��ة والن�ش�ئي��ة وا�شتراد الع��اف وال�شمدة 
ب�لأن�شط��ة  املتعلق��ة  والآلت   الزراعي��ة  والب��ذور 
الزراعي��ة واحل�ش��ول عل��ى توكي��ات �ش��رك�ت ع�ملي��ة 
رائ��دة يف ه��ذا املج���ل وا�شت��راد املواد اخل���م الداخلة 
يف ال�شن�ع���ت البا�شتيكية واملنظف���ت واحل�شول على 

توكيات لل�شرك�ت الع�ملية يف هذا املج�ل.

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

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

- ا�ش��م امل�شئ��ول عن اإدارة ال�شركة / )عم��ر احمد حممد �شعيد 
العوا�شي( وجن�شيته : )ميني(.

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

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

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

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

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

)7( ين�شر الرتخي�س يف جملة التج�رة على نفقة ال�شركة.
)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ن�ف��ذًا اإل بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 

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

املوافق : 2018/10/6م

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

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

املوؤرخ يف 2018/7/31م.قرر :
)1( امل�ش�دق��ة عل��ى تعدي��ل امل���دة )7( م��ن النظ���م الأ�ش��شي 
ل�شرك��ة ثقة مين للتج�رة املح��دودة املتعلقة ب�ل�شرك�ء 
وتوزيع احل�ش�س وذل��ك بتن�زل ال�شريك / نبيل ح�شني 
ا�شم�عيل املزنعي عن ك�مل ح�ش�شه يف ال�شركة الب�لغة 

ترخيص رقم )133( لسنة 2018م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة 

علمار للخدمات البترولية والغاز المحدودة

ترخيص رقم )132( لسنة 2018م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة ثقة 

يمن للتجارة المحدودة
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)3( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكم�ل �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التج�ري 
وفقً� لأحك�م ق�نون ال�شجل التج�ري.

يف  امل��وؤرخ  الجتم���ع  حم�ش��ر  م��ع  الرتخي���س  ين�ش��ر   )4(
2018/4/26م. ب�جلريدة الر�شمية وجملة التج�رة.

�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شرك�ت
املوافق : 2018/10/8م

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

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

املوؤرخ يف 2018/10/1م.قرر :
)1( امل�ش�دق��ة عل��ى تعدي��ل امل���دة )7( م��ن النظ���م الأ�ش��شي 
ل�شرك��ة ه�ي ك��ر لإدارة النفق�ت واخلدم���ت ال�شحية 
املح��دودة املتعلق��ة ب�ل�ش��رك�ء وتوزي��ع احل�ش�س وذلك 
بتن���زل ال�شري��ك احم��د عبدالرحيم احم��د عبداملعز 
عن ك�م��ل ح�ش�ش��ه يف ال�شركة الب�لغ��ة )700( ح�شة 
اي بن�شب��ة )35%( من راأ�س امل�ل وذل��ك لل�شريك ح�شن 
عبدالرحم��ن ابوبك��ر ب�ن�ج��ه مبوجب التن���زل املعمد 
م��ن قب��ل املحكمة �شم���ل الأم�نة وكذا تن���زل ال�شريك 
عب��داهلل احم��د ح�ش��ني حم��ود الوادع��ي ع��ن ك�م��ل 
ح�ش�ش��ه يف ال�شركة الب�لغ��ة )300( ح�شة اي بن�شبة 
)15%( من راأ�س امل�ل وذلك لل�شريك ح�شن عبدالرحمن 
ابوبكر ب�ن�جه مبوجب التن�زل املعمد من قبل املحكمة 

التج�رية املوؤرخ يف 2018/9/29م .
)2( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكم�ل �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التج�ري 

وفقً� لأحك�م ق�نون ال�شجل التج�ري.
يف  امل��وؤرخ  الجتم���ع  حم�ش��ر  م��ع  الرتخي���س  ين�ش��ر   )3(
2018/10/1م. ب�جلريدة الر�شمية وجملة التج�رة.

�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شرك�ت
املوافق : 2018/10/9م

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
ف�رم���  اينوف���  �شرك��ة  بت�أ�شي���س  الرتخي���س  مت   )1(
لاأدويةوامل�شتلزم�ت الطبية املح��دودة وامل�ش�دقة على نظ�مه� 
الأ�ش��شي وت�شجيله� يف �شجل ال�شرك�ت ذات امل�شئولية املحدودة 

وفقً� للبي�ن�ت الت�لية:
ا�ش��م ال�شرك��ة : �شرك��ة اينوف��� ف�رم��� لاأدوي��ة وامل�شتلزم���ت 

الطبية املحدودة.
اأغرا�شه��� : جت���رة واإ�شت��راد الدوية والجه��زة وامل�شتلزم�ت 
وم�شتح�ش��رات  واأدوات  الطف���ل  واغذي��ة  الطبي��ة 

التجميل وتوكيات جت�رية.
- مركزه��� الرئي�ش��ي : الأم�ن��ة / مديري��ة ال�شبع��ني / �ش���رع 

ال�شتني اجلنوبي  جوار �شيتي م�رك�س.
- راأ�شم���ل ال�شركة : )10.000.000( ع�شرة مليون  ري�ل ميني  

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

الرتخي�س.
- ا�ش��م امل�شئ��ول ع��ن اإدارة ال�شرك��ة / )ط��ال احم��د ن��ش��ر 

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

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

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

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

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

)7( ين�شر الرتخي�س يف جملة التج�رة على نفقة ال�شركة.
)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ن�ف��ذًا اإل بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 

ترخيص رقم )134( لسنة 2018م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة هاي 

كير إلدارة النفقات والخدمات الصحية المحدودة

ترخيص رقم )135( لسنة 2018م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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)7( ين�شر الرتخي�س يف جملة التج�رة على نفقة ال�شركة.
)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ن�ف��ذًا اإل بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 

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

املوافق : 2018/10/17م

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���س بت�أ�شي���س �شركة نت كوي��ن للحلول التقنية 
املح��دودة وامل�ش�دقة على نظ�مه��� الأ�ش��شي وت�شجيله� يف �شجل 

ال�شرك�ت ذات امل�شئولية املحدودة وفقً� للبي�ن�ت الت�لية:
ا�شم ال�شركة : �شركة نت كوين للحلول التقنية املحدودة.

اأغرا�شه��� : تطوي��ر اأنظم��ة املعلوم���ت وت�شويقه��� وا�شت�ش���رات 
تقنية.

- مركزه��� الرئي�ش��ي : الأم�ن��ة / مديري��ة الوح��دة / جول��ة 
كنت�كي اخلط الدائري / جوار مكتبة اجليل اجلديد.

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

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

- ا�شم امل�شئول عن اإدارة ال�شركة / )فتح يحيى ف��شل الواقدي( 
وجن�شيته : )ميني(.

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

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

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

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

موافقة اجله�ت ذات العاقة بن�ش�طه�.

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

�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شرك�ت
املوافق : 2018/10/15م

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي�س بت�أ�شي�س �شركة �ش�م موتورز الع�ملية للتج�رة 
املح��دودة وامل�ش�دقة على نظ�مه��� الأ�ش��شي وت�شجيله� يف �شجل 

ال�شرك�ت ذات امل�شئولية املحدودة وفقً� للبي�ن�ت الت�لية:
ا�شم ال�شركة : �شركة �ش�م موتورز الع�ملية للتج�رة املحدودة.

اأغرا�شه��� : ا�شتراد وجت���رة قطع غي�ر ال�شي���رات والدراج�ت 
الن�رية وتوكيات جت�رية.

- مركزه��� الرئي�ش��ي : اأم�ن��ة الع��شم��ة / مديري��ة اآزال / نقم 
جوار ه��شم ق�طن.

- راأ�شم���ل ال�شرك��ة : )15.000.000( خم�ش��ة ع�ش��رة ملي��ون  
ري�ل ميني  فقط.

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

اإدارة ال�شرك��ة / )حم��زة حمم��د عل��ي  - ا�ش��م امل�شئ��ول ع��ن 
الكحاين( وجن�شيته : )ميني(.

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

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

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

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

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

ترخيص رقم )136( لسنة 2018م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )137( لسنة 2018م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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)6( ين�ش��ر الرتخي���س والنظ���م الأ�ش��ش��ي امل�ش���دق علي��ه يف 
اجلريدة الر�شمية وجملة التج�رة على نفقة ال�شركة.

)7( ين�شر الرتخي�س يف جملة التج�رة على نفقة ال�شركة.
)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ن�ف��ذًا اإل بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 

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

املوافق : 2018/10/17م

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
تكنولوج��ي   انوف�ي�ش��ن  �شرك��ة  بت�أ�شي���س  الرتخي���س  مت   )1(
املح��دودة وامل�ش�دقة على نظ�مه��� الأ�ش��شي وت�شجيله� يف �شجل 

ال�شرك�ت ذات امل�شئولية املحدودة وفقً� للبي�ن�ت الت�لية:
ا�شم ال�شركة : �شركة انوف�ي�شن تكنولوجي املحدودة.

اأغرا�شه� : خدم�ت حتليل وتو�شيف وت�شميم وتطوير وت�شغيل 
الرام��ج والتطبيق�ت وقواعد البي�ن�ت ونظم املعلوم�ت 
اللكرتوني��ة والتدري��ب عليه��� وادخ���ل البي�ن�ت على 
احل��شب���ت ب�لو�ش�ئ��ل اللكرتونية وتداوله��� وامتاك 
العام�ت التج�رية الازمة والقي�م ب�أعم�ل التوكيات 
ويح��ق لل�شركة ان�ش���ء فروع له� داخ��ل اليمن وخ�رجه 
بق��رار من جمل�س الدارة , كم� يح��ق لل�شركة الندم�ج 

مع �شركة او �شرك�ت اخرى او ان�ش�ء �شركة جديدة.
- مركزه��� الرئي�ش��ي : اأم�ن��ة الع��شم��ة / مديري��ة الوحدة / 

�ش�رع الزبري / جوار عم�رة ل اإله اإل اهلل.
- راأ�شم�ل ال�شركة : )10.000.000( ع�شرة مليون  ري�ل ميني  

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

الرتخي�س.
- ا�ش��م امل�شئول ع��ن اإدارة ال�شركة / )م�ج��د عبدالوا�شع ه�ئل 

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

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

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

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

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

)7( ين�شر الرتخي�س يف جملة التج�رة على نفقة ال�شركة.
)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ن�ف��ذًا اإل بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 

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

املوافق : 2018/10/22م

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
ح���مت  وب��ن  اجلعف��ري  �شرك��ة  بت�أ�شي���س  الرتخي���س  مت   )1(
لاإ�شت��راد وت�شويق الأدوية املح��دودة وامل�ش�دقة على نظ�مه� 
الأ�ش��شي وت�شجيله� يف �شجل ال�شرك�ت ذات امل�شئولية املحدودة 

وفقً� للبي�ن�ت الت�لية:
ا�شم ال�شركة : �شرك��ة اجلعفري وبن ح�مت لاإ�شتراد وت�شويق 

الأدوية املحدودة.
اأغرا�شه��� : ا�شتراد الأدوية وامل�شتلزم���ت الطبية وم�شتلزم�ت 

التجميل وم�شتلزم�ت واأغذية الأطف�ل.
- مركزه��� الرئي�ش��ي : حم�فظة اإب / مديري��ة الظ�هر / �ش�رع 

تعز خلف م�شت�شفى النفط.
- راأ�شم���ل ال�شركة : )10.000.000( ع�شرة مليون  ري�ل ميني  

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

الرتخي�س.
- ا�ش��م امل�شئ��ول ع��ن اإدارة ال�شرك��ة / )حمم��د ه��زاع حم��ود 

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

الرتخي�س ويف نظ�مه� الأ�ش��شي.

ترخيص رقم )138( لسنة 2018م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )139( لسنة 2018م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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مراقب ال�شرك�ت:
ا�شتن���دًا اإىل اأح��ك�م الق�ن��ون رق��م )22( ل�شن��ة 1997م ب�ش�أن 

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���س بت�أ�شي�س �شركة ال��رواد للماحة  املحدودة 
وامل�ش�دق��ة على نظ�مه� الأ�ش��ش��ي وت�شجيله� يف �شجل ال�شرك�ت 

ذات امل�شئولية املحدودة وفقً� للبي�ن�ت الت�لية:
ا�شم ال�شركة : �شركة الرواد للماحة املحدودة.

اأغرا�شه��� : توكي��ات �شف��ن وخطوط ماحي��ة و�شحن وتفريغ 
�شف��ن وخدم�ت متوي��ن ال�شفن ب�لوق��ود والغذاء وقطع 

الغي�ر وتخلي�س جمركي للب�ش�ئع.
- مركزه��� الرئي�ش��ي : حم�فظ��ة تع��ز / مديري��ة احلوب���ن / 

منطقة احلوب�ن / جوار مفرق عدن.
- راأ�شم���ل ال�شرك��ة : )30.000.000( ثاث��ون ملي��ون  ري���ل 

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

الرتخي�س.
- ا�شم امل�شئول عن اإدارة ال�شركة / )عبده علي احمد ا�شم�عيل 

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

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

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

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

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

)7( ين�شر الرتخي�س يف جملة التج�رة على نفقة ال�شركة.
)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ن�ف��ذًا اإل بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 

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

املوافق : 2018/10/31م

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

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

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

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

)7( ين�شر الرتخي�س يف جملة التج�رة على نفقة ال�شركة.
)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ن�ف��ذًا اإل بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 

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

املوافق : 2018/10/22م

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية. 
ومبوجب حم�شر اجتم���ع اجلمعية الع�مة غر الع�دية ل�شركة 
2018/3/7م.وال��ذي  يف  امل��وؤرخ  املح��دودة  للخدم���ت  م���أرب 

تن�زلت مبوجبه عن ك�مل ح�شته� يف ال�شركة .قرر :
)1( امل�ش�دق��ة عل��ى تعدي��ل امل���دة )7( م��ن النظ���م الأ�ش��شي 
ل�شرك��ة �ش�ف��ر للخدم���ت الفني��ة املح��دودة املتعلق��ة 
ب�ل�ش��رك�ء وتوزي��ع احل�ش���س وذل��ك بتن���زل ال�شري��ك 
�شرك��ة م���أرب للخدم���ت املحدودة ع��ن ك�م��ل ح�ش�شه� 
يف ال�شرك��ة الب�لغ��ة )932.8( ح�ش��ة م��ن راأ���س امل���ل 
وذل��ك لل�شريك �شركة ك�بيت���ل انف�شتمنت�س هولدجنز 

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

وفقً� لأحك�م ق�نون ال�شجل التج�ري.
يف  امل��وؤرخ  الجتم���ع  حم�ش��ر  م��ع  الرتخي���س  ين�ش��ر   )3(

2018/3/7م. ب�جلريدة الر�شمية وجملة التج�رة.
�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شرك�ت

املوافق : 2018/10/29م

ترخيص رقم )141( لسنة 2018م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )140( لسنة 2018م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة 

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي�س بت�أ�شي�س �شركة �شم�ء النيل الطبية للتج�رة  
املح��دودة وامل�ش�دقة على نظ�مه��� الأ�ش��شي وت�شجيله� يف �شجل 

ال�شرك�ت ذات امل�شئولية املحدودة وفقً� للبي�ن�ت الت�لية:
ا�شم ال�شركة : �شركة �شم�ء النيل الطبية للتج�رة املحدودة.

اأغرا�شه��� : جت���رة واإ�شت��راد الأدوية وامل�شتلزم���ت والجهزة 
الطبية وتوكيات جت�رية.

- مركزه��� الرئي�ش��ي : اأم�ن��ة الع��شمة / مديري��ة التحرير / 
�ش�رع الق�شر / عم�رة العودي.

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

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

- ا�شم امل�شئول عن اإدارة ال�شركة / )عبداملح�شن حممد حممود 
�شيد( وجن�شيته : )م�شري(.

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

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

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

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

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

)7( ين�شر الرتخي�س يف جملة التج�رة على نفقة ال�شركة.
)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ن�ف��ذًا اإل بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 

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

املوافق : 2018/10/31م

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���س بت�أ�شي�س �شركة يونيت��ي ترا�شت للمق�ولت 
والنقل املحدودة وامل�ش�دقة على نظ�مه� الأ�ش��شي وت�شجيله� يف 
�شجل ال�شرك�ت ذات امل�شئولية املحدودة وفقً� للبي�ن�ت الت�لية:
ا�ش��م ال�شرك��ة : �شرك��ة يونيت��ي ترا�ش��ت للمق���ولت والنق��ل  

املحدودة.
وط��رق  وج�ش��ور  واإن�ش�ئي��ة  معم�ري��ة  مق���ولت   : اأغرا�شه��� 

واخلدم�ت اللوج�شتية والتوكيات التج�رية.
- مركزه� الرئي�شي : الأم�نة / مديرية ال�شبعني / بيت بو�س / 

جوار فرع بنك الت�ش�من ال�شامي.
- راأ�شم���ل ال�شرك��ة : )50.000.000( خم�ش��ون ملي��ون  ري���ل 

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

الرتخي�س.
- ا�ش��م امل�شئول عن اإدارة ال�شركة / )حممد علي حممد حيدر( 

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

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

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

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

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

)7( ين�شر الرتخي�س يف جملة التج�رة على نفقة ال�شركة.
)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ن�ف��ذًا اإل بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 

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

املوافق : 2018/11/6م

ترخيص رقم )142( لسنة 2018م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )144( لسنة 2018م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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مراقب ال�شرك�ت:
ا�شتن���دًا اإىل اأح��ك�م الق�ن��ون رق��م )22( ل�شن��ة 1997م ب�ش�أن 

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
مي��ن  �ش��ك�ي  تيليك��وم  �شرك��ة  بت�أ�شي���س  الرتخي���س  مت   )1(
خلدم�ت الت�ش�لت املحدودة وامل�ش�دقة على نظ�مه� الأ�ش��شي 
وت�شجيله��� يف �شج��ل ال�ش��رك�ت ذات امل�شئولي��ة املح��دودة وفقً� 

للبي�ن�ت الت�لية:
ا�ش��م ال�شركة : �شركة تيليكوم �ش��ك�ي مين خلدم�ت الت�ش�لت  

املحدودة.
اأغرا�شه� : خدم�ت ات�ش�لت وانرتنت وتقنية املعلوم�ت.

- مركزه��� الرئي�ش��ي : اأم�ن��ة الع��شم��ة / مديري��ة ال�شبعني / 
�ش�رع حدة / اأم�م فندق �شمر.

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

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

- ا�ش��م امل�شئول عن اإدارة ال�شرك��ة / )عي�شى علي حممد يحيى 
املطهر( وجن�شيته : )ميني(.

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

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

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

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

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

)7( ين�شر الرتخي�س يف جملة التج�رة على نفقة ال�شركة.
)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ن�ف��ذًا اإل بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 

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

املوافق : 2018/11/7م

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
خلدم���ت  ف��ون  ف�ي��را  �شرك��ة  بت�أ�شي���س  الرتخي���س  مت   )1(
الأ�ش��ش��ي  نظ�مه���  عل��ى  وامل�ش�دق��ة  املح��دودة  الت�ش���لت 
وت�شجيله��� يف �شج��ل ال�ش��رك�ت ذات امل�شئولي��ة املح��دودة وفقً� 

للبي�ن�ت الت�لية:
الت�ش���لت   خلدم���ت  ف��ون  ف�ي��را  �شرك��ة   : ال�شرك��ة  ا�ش��م 

املحدودة.
اأغرا�شه��� : تق��دمي خدم���ت الت�ش���لت وتقني��ة املعلوم���ت 

والنرتنت.
- مركزه��� الرئي�ش��ي : اأم�ن��ة الع��شم��ة / مديري��ة ال�شبعني / 

�ش�رع حدة / جوار مطعم القرمو�شي.
- راأ�شم���ل ال�شرك��ة : )20.000.000( ع�ش��رون ملي��ون  ري���ل 

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

الرتخي�س.
- ا�شم امل�شئول عن اإدارة ال�شركة / )حممد �شرف يحيى املوؤيد( 

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

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

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

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

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

)7( ين�شر الرتخي�س يف جملة التج�رة على نفقة ال�شركة.
)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ن�ف��ذًا اإل بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 

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

املوافق : 2018/11/7م

ترخيص رقم )146( لسنة 2018م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )145( لسنة 2018م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة



203

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���س بت�أ�شي���س �شركة برقري��ن لاأمن وال�شامة 
املح��دودة وامل�ش�دقة على نظ�مه��� الأ�ش��شي وت�شجيله� يف �شجل 

ال�شرك�ت ذات امل�شئولية املحدودة وفقً� للبي�ن�ت الت�لية:
ا�شم ال�شركة : �شركة برقرين لاأمن وال�شامة املحدودة.

اأغرا�شه��� : تق��دمي اخلدم��ة المني��ة ال�ش�مل��ة وخدم���ت نقل 
والتدري��ب  واملركب���ت  ال�شي���رات  وتدري��ع  الم��وال 
املع��دات  وا�شت��راد  املع�ر���س  وتنظي��م  وال�شت�ش���رات 

وامل�شتلزم�ت ذات الغر�س.
اأم�ن��ة الع��شم��ة / ح��دة / مديري��ة  - مركزه��� الرئي�ش��ي : 

ال�شبعني / جوار ال�شف�رة المل�نية.
- راأ�شم�ل ال�شركة : )10.000.000( ع�شرة مليون  ري�ل ميني  

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

الرتخي�س.
ال�شرك��ة / )يحي��ى حمم��د عل��ي  اإدارة  امل�شئ��ول ع��ن  ا�ش��م   -

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

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

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

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

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

)7( ين�شر الرتخي�س يف جملة التج�رة على نفقة ال�شركة.
)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ن�ف��ذًا اإل بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 

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

املوافق : 2018/11/10م

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���س بت�أ�شي���س �شركة �ش��روح اآزال انرتن��شيون�ل 
للهند�شة والت�ش�ميم املحدودة وامل�ش�دقة على نظ�مه� الأ�ش��شي 
وت�شجيله��� يف �شج��ل ال�ش��رك�ت ذات امل�شئولي��ة املح��دودة وفقً� 

للبي�ن�ت الت�لية:
ا�ش��م ال�شرك��ة : �شرك��ة �ش��روح اآزال انرتن��شيون���ل للهند�ش��ة 

والت�ش�ميم  املحدودة.
اأغرا�شه� : القي�م ب�أعم���ل الدرا�ش�ت والت�ش�ميم وال�شت�ش�رات 

الهند�شية.
- مركزه��� الرئي�شي : الأم�نة / مديري��ة معني / �ش�رع مذبح / 

ام�م ن�دي �شعب �شنع�ء.
- راأ�شم���ل ال�شرك��ة : )5.000.000( خم�شة مليون  ري�ل ميني  

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

الرتخي�س.
- ا�ش��م امل�شئ��ول ع��ن اإدارة ال�شرك��ة / )�ش��اح حي��در حمم��د 

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

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

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

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

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

)7( ين�شر الرتخي�س يف جملة التج�رة على نفقة ال�شركة.
)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ن�ف��ذًا اإل بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 

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

املوافق : 2018/11/11م

ترخيص رقم )147( لسنة 2018م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )148( لسنة 2018م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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مراقب ال�شرك�ت:
ا�شتن���دًا اإىل اأح��ك�م الق�ن��ون رق��م )22( ل�شن��ة 1997م ب�ش�أن 

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���س بت�أ�شي���س �شركة مه�م للتج���رة والتوكيات 
واملق�ولت املعم�رية املحدودة وامل�ش�دقة على نظ�مه� الأ�ش��شي 
وت�شجيله��� يف �شج��ل ال�ش��رك�ت ذات امل�شئولي��ة املح��دودة وفقً� 

للبي�ن�ت الت�لية:
ا�ش��م ال�شرك��ة : �شركة مه���م للتج���رة والتوكي��ات واملق�ولت 

املعم�رية  املحدودة.
والكهرب�ئي���ت  البن���ء  م��واد  وا�شت��راد  جت���رة   : اأغرا�شه��� 
ومق�ولت معم�رية وان�ش�ئية وطرق وج�شور ومتديدات 

وتوكيات جت�رية.
- مركزه��� الرئي�ش��ي : الأم�ن��ة / مديري��ة الوح��دة / �ش���رع 

الزبري / عم�رة املطهر.
- راأ�شم���ل ال�شرك��ة : )30.000.000( ثاث��ون ملي��ون  ري���ل 

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

الرتخي�س.
- ا�ش��م امل�شئول ع��ن اإدارة ال�شركة / )رزق حممد علي القه�يل( 

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

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

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

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

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

)7( ين�شر الرتخي�س يف جملة التج�رة على نفقة ال�شركة.
بت�ري��خ   )143( برق��م  ال�ش�ب��ق  الرتخي���س  يلغ��ى   )8(

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���س بت�أ�شي���س �شرك��ة دار ال�شح��ة لل�شن�ع���ت 
الدوائية املحدودة وامل�ش�دقة على نظ�مه� الأ�ش��شي وت�شجيله� 
يف �شج��ل ال�ش��رك�ت ذات امل�شئولي��ة املح��دودة وفق��ً� للبي�ن���ت 

الت�لية:
الدوائي��ة   لل�شن�ع���ت  ال�شح��ة  دار  �شرك��ة   : ال�شرك��ة  ا�ش��م 

املحدودة.
اأغرا�شه� : القي�م ب�ل�شن�ع�ت الدوائية وتوكيات جت�رية.

- مركزه��� الرئي�ش��ي : اأم�ن��ة الع��شمة / مديري��ة التحرير / 
�ش�رع علي عبداملغني جوار  البنك املركزي.

- راأ�شم���ل ال�شرك��ة : )30.000.000( ثاث��ون ملي��ون  ري���ل 
ميني  فقط.

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

- ا�شم امل�شئول عن اإدارة ال�شركة / )عبدالرحمن يحيى ح�شني 
خمي�س( وجن�شيته : )ميني(.

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

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

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

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

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

)7( ين�شر الرتخي�س يف جملة التج�رة على نفقة ال�شركة.
)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ن�ف��ذًا اإل بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 

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

املوافق : 2018/11/11م

ترخيص رقم )149( لسنة 2018م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )150( لسنة 2018م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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2018/11/5م.
)9( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ن�ف��ذًا اإل بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 

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

املوافق : 2018/11/11م

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���س بت�أ�شي���س �شرك��ة التيمي��ت انرتن��شيون���ل 
للدرا�ش���ت وال�شت�ش���رات والتطوير املح��دودة وامل�ش�دقة على 
نظ�مه��� الأ�ش��ش��ي وت�شجيله� يف �شجل ال�ش��رك�ت ذات امل�شئولية 

املحدودة وفقً� للبي�ن�ت الت�لية:
للدرا�ش���ت  انرتن��شيون���ل  التيمي��ت  �شرك��ة   : ال�شرك��ة  ا�ش��م 

وال�شت�ش�رات والتطوير  املحدودة.
اأغرا�شه� : القي�م ب�أبح�ث ودرا�ش�ت وا�شت�ش�رات واإدارة م�ش�ريع 

موارد ب�شرية وتدريب.
- مركزه��� الرئي�شي : الأم�نة / ال�شتني اجلنوبي / فج عط�ن / 

جوار اجل�معة اليمنية.
- راأ�شم���ل ال�شرك��ة : )50.000.000( خم�ش��ون ملي��ون  ري���ل 

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

الرتخي�س.
- ا�ش��م امل�شئول عن اإدارة ال�شرك��ة / )جم�ل عمر حممد عمر( 

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

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

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

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

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

)7( ين�شر الرتخي�س يف جملة التج�رة على نفقة ال�شركة.
)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ن�ف��ذًا اإل بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 

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

املوافق : 2018/11/17م

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية. 
ومبوج��ب حم�شر اجتم�ع اجلمعية الع�مة غر الع�دية لل�شركة 

املوؤرخ يف 2018/11/11م.قرر :
)1( امل�ش�دق��ة عل��ى تعدي��ل امل���دة )3( م��ن النظ���م الأ�ش��ش��ي 
ل�شرك��ة الأخوي��ن خلدم���ت النق��ل املح��دودة املتعلق��ة 
الت���يل  الغر���س  ب�إ�ش�ف��ة  وذل��ك  ال�شرك��ة  ب�أغرا���س 
امل�شتودع���ت  واإدارة  وت�أج��ر  لوج�شتي��ة  )خدم���ت 
وخدم���ت التخلي���س وال�شح��ن( اىل اأغرا���س ال�شركة 
التعدي��ل  بع��د  ال�شرك��ة  اغرا���س  لت�شب��ح  ال�ش�بق��ة 
)خدم���ت النقل الري واخلدم���ت اللوج�شتية وت�أجر 

واإدارة امل�شتودع�ت وخدم�ت التخلي�س وال�شحن( .
)2( امل�ش�دق��ة عل��ى تعدي��ل امل���دة )6( املتعلق��ة براأ���س م���ل 
ال�شركة وذلك بزي�دت��ه من مبلغ )خم�شة مليون ري�ل( 
اإىل مبلغ )م�ئة مليون ري�ل( و�شوف يتم تغطية الزي�دة 

من قبل ال�شرك�ء كل بح�شب ن�شبته يف ال�شركة.
)3( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكم�ل �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التج�ري 

وفقً� لأحك�م ق�نون ال�شجل التج�ري.
يف  امل��وؤرخ  الجتم���ع  حم�ش��ر  م��ع  الرتخي���س  ين�ش��ر   )4(

2018/10/1م. ب�جلريدة الر�شمية وجملة التج�رة.
�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شرك�ت

املوافق : 2018/11/18م

ترخيص رقم )152( لسنة 2018م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة 

االخوين لخدمات النقل المحدودة

ترخيص رقم )151( لسنة 2018م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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مراقب ال�شرك�ت
ا�شتن���دًا اإىل اأح��ك�م الق�ن��ون رق��م )22( ل�شن��ة 1997م ب�ش�أن 

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية. 
ومبوج��ب حم�شر اجتم�ع اجلمعية الع�مة غر الع�دية لل�شركة 

املوؤرخ يف 2018/10/4م.قرر :
)1( امل�ش�دق��ة عل��ى تعدي��ل امل���دة )2( م��ن النظ���م الأ�ش��ش��ي 
ل�شرك��ة البح��ر لا�شتثم�ر والتج�رة املح��دودة املتعلقة 
ب��ش��م ال�شرك��ة بحي��ث يت��م تعدي��ل ال�ش��م م��ن �شركة 
البح��ر لا�شتثم�ر والتج�رة املحدودة اىل �شركة البحر 
لا�شتثم���رات والتج���رة املحدودة وم� ترت��ب عليه من 
انظمة ا�ش��شية وتراخي�س معدلة و�شجل جت�ري ب��شم 
�شرك��ة البح��ر لا�شتثم���رات والتج���رة املح��دودة تُعد 

�شحيحة.
)2( امل�ش�دق��ة على تعديل امل�دة )18( املتعلقة ب�إدارة ال�شركة 
وذلك ب�إ�ش�فة بند رابع يف الفقرة )ب( التي تن�س على 
م��� يل��ي )للمدير الع�م احلق يف تفوي���س من يراه يف كل 

او جزء من �شاحي�ته(.
)3( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكم�ل �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التج�ري 

وفقً� لأحك�م ق�نون ال�شجل التج�ري.
يف  امل��وؤرخ  الجتم���ع  حم�ش��ر  م��ع  الرتخي���س  ين�ش��ر   )4(

2018/10/4م. ب�جلريدة الر�شمية وجملة التج�رة.
�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شرك�ت

املوافق : 2018/11/21م

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���س بت�أ�شي���س �شرك��ة اأم���ن احلكم��ة لاأدوي��ة 
وامل�شتلزم�ت الطبية املحدودة وامل�ش�دقة على نظ�مه� الأ�ش��شي 
وت�شجيله��� يف �شج��ل ال�ش��رك�ت ذات امل�شئولي��ة املح��دودة وفقً� 

للبي�ن�ت الت�لية:
ا�ش��م ال�شرك��ة : �شرك��ة ام���ن احلكم��ة لاأدوي��ة وامل�شتلزم���ت 

الطبية املحدودة.
اأغرا�شه��� : جت���رة واإ�شت��راد الدوية وامل�شتلزم���ت والجهزة 

الطبية وتوكيات جت�رية.

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���س بت�أ�شي���س �شرك��ة جن�ئن الزده���ر الع�ملية 
للتج���رة وال�شتراد املحدودة وامل�ش�دقة على نظ�مه� الأ�ش��شي 
وت�شجيله��� يف �شج��ل ال�ش��رك�ت ذات امل�شئولي��ة املح��دودة وفقً� 

للبي�ن�ت الت�لية:
للتج���رة  الع�ملي��ة  �شرك��ة جن�ئ��ن الزده���ر   : ال�شرك��ة  ا�ش��م 

وال�شتراد املحدودة.
اأغرا�شه��� : جت���رة وا�شت��راد امل��واد الغذائية غ��ر ال�ش��شية 

وتوكيات جت�رية.
- مركزه� الرئي�شي : اأم�نة الع��شمة / مديرة اآزال / �ش�رع نقم 

/ اأم�م بوابة ال�شوق.
- راأ�شم�ل ال�شركة : )10.000.000( ع�شرة مليون  ري�ل ميني  

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

الرتخي�س.
- ا�شم امل�شئول عن اإدارة ال�شركة / )خ�لد احمد عبده حممد( 

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

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

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

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

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

)7( ين�شر الرتخي�س يف جملة التج�رة على نفقة ال�شركة.
)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ن�ف��ذًا اإل بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 

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

املوافق : 2018/11/18م

ترخيص رقم )155( لسنة 2018م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )153( لسنة 2018م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )154( لسنة 2018م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة 

البحر لالستثمار والتجارة المحدودة
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- مركزه� الرئي�شي : اأم�نة الع��شمة / مديرة التحرير / �ش�رع 
�شيف / خلف فندق �شب�أ.

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

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

- ا�ش��م امل�شئ��ول ع��ن اإدارة ال�شرك��ة / )ا�ش�م��ة عل��ي عب��داهلل 
الطوقي( وجن�شيته : )ميني(.

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

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

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

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

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

)7( ين�شر الرتخي�س يف جملة التج�رة على نفقة ال�شركة.
)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ن�ف��ذًا اإل بع��د ا�شتيف���ء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل ك�ملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شرك�ت 

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

املوافق : 2018/11/25م

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

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

املوؤرخ يف 2018/9/30م.قرر :
)1( امل�ش�دق��ة عل��ى تعدي��ل امل���دة )2( م��ن النظ���م الأ�ش��شي 
ل�شرك��ة رواف��د فوود للتج���رة املح��دودة املتعلقة ب��شم 
ال�شرك��ة بحي��ث ي�شب��ح ال�ش��م اجلدي��د �شرك��ة روافد 

فوود للتج�رة وال�شن�عة املحدودة.
)2( امل�ش�دق��ة عل��ى تعدي��ل امل���دة )3( م��ن النظ���م ال�ش��شي 
املتعلقة ب�أغرا�س ال�شركة وذلك ب�إ�ش�فة غر�س جديد 

ه��و ) �شن�عة امل��واد الغذائية اخلفيف��ة( اإىل اأغرا�س 
ال�شرك��ة ال�ش�بق��ة لي�شب��ح الغرا���س بع��د التعدي��ل 
ال�ش��شي��ة  غ��ر  الغذائي��ة  امل��واد  وا�شت��راد  )جت���رة 
و�شن�عة املواد الغذائية اخلفيفة وتوكيات جت�رية(.
)3( امل�ش�دقة على تعديل امل�دة )6( املتعلقة براأ�س امل�ل وذلك 
بزي�دة راأ�س امل�ل من مبلغ )ع�شرة مليون ري�ل( اإىل مبلغ 
)ع�شرون مليون ري�ل( ومبلغ زي�دة راأ�س امل�ل عب�رة عن 
ح�ش���س عينية بقية ع�شرة مليون ري�ل وذلك ح�شب م� 

ج�ء يف املح�شر املوؤرخ يف 2018/9/30م
)4( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكم�ل �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التج�ري 

وفقً� لأحك�م ق�نون ال�شجل التج�ري.
يف  امل��وؤرخ  الجتم���ع  حم�ش��ر  م��ع  الرتخي���س  ين�ش��ر   )5(

2018/9/30م. ب�جلريدة الر�شمية وجملة التج�رة.
�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شرك�ت

املوافق : 2018/11/25م

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

ال�شرك�ت التج�رية وتعدياته ولئحته التنفيذية. 
ومبوج��ب حم�شر اجتم�ع اجلمعية الع�مة غر الع�دية لل�شركة 

املوؤرخ يف 2018/11/4م.قرر :
)1( امل�ش�دق��ة عل��ى تعدي��ل امل���دة )7( م��ن النظ���م الأ�ش��ش��ي 
ل�شركة مين اعم�ر للتج�رة والت�شويق املحدودة املتعلقة 
ب�ل�ش��رك�ء وتوزي��ع احل�ش���س وذل��ك بتن���زل ال�شري��ك 
عب��داهلل حمم��د ه��زاع وه����س ع��ن ك�م��ل ح�ش�ش��ه يف 
ال�شرك��ة الب�لغة )600( ح�ش��ة اأي بن�شبة )80%( من 
راأ�س امل���ل وذلك لأولده وه��م )حممد عبداهلل حممد 
هزاع وعلي عبداهلل حممد هزاع وزايد عبداهلل حممد 
ه��زاع وعبدالق���در عب��داهلل حمم��د هزاع( ل��كل واحد 
منه��م )150( ح�شة اي م� يع���دل )20%( من راأ�س م�ل 
ال�شرك��ة ودخوله��م ك�شرك�ء ج��دد يف ال�شرك��ة بن�شبة 

)20%( من راأ�س م�ل ال�شركة لكل واحد منهم.
)2( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكم�ل �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التج�ري 

وفقً� لأحك�م ق�نون ال�شجل التج�ري.
يف  امل��وؤرخ  الجتم���ع  حم�ش��ر  م��ع  الرتخي���س  ين�ش��ر   )3(

2018/11/4م. ب�جلريدة الر�شمية وجملة التج�رة.
)4( ين�شر الرتخي�س يف جملة التج�رة.

�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شرك�ت
املوافق : 2018/11/28م

ترخيص رقم )157( لسنة 2018م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة 

يمن اعمار للتجارة والتسويق المحدودة

ترخيص رقم )156( لسنة 2018م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة 

روافد فوود للتجارة المحدودة


