ترخيص رقم ( )74لسنة 2020م

بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة الصالل
للتجارة والخدمات المحدودة

مراقب ال�شركات:
ا�ستن��اد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رق��م ( )22ل�سن��ة 1997م ب�ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
ومبوجب حم�ضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة
امل�ؤرخ يف 2020/4/8م
قرر :
( )1امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة ( )7م��ن النظ��ام اال�سا�سي
ل�شرك��ة ال�صالل للتجارة واخلدم��ات املحدودة املتعلقة
بال�ش��ركاء وتوزي��ع احل�ص���ص وذل��ك بتن��ازل ال�شري��ك
ج�لال عبدالإل��ه عب��داهلل �شم�سان عن كام��ل ح�ص�صه
يف ال�شرك��ة البالغة عدده��ا ( )6000ح�صة وذلك لكل
م��ن ال�شريك  /علي نا�صر حم�س��ن ناجي بعدد ()3480
ح�صة والأخ  /ابراهي��م عبدالقوي نا�صر حم�سن بعدد
( )840ح�صة والأخ � /صربي �أحمد �صالح عمر حمادي
بع��دد ( )840ح�ص��ة والأخ � /أكرم يحي��ى نا�صر ناجي
بعدد ( )840ح�صة ودخ��ول كال من الأخوة (ابراهيم
عبدالق��وي نا�ص��ر حم�س��ن و�ص�بري �أحمد �صال��ح عمر
حم��ادي و�أك��رم يحي��ى نا�ص��ر ناج��ي ك�ش��ركاء جدد يف
ال�شركة). .
( )2عل��ى ال�شرك��ة ا�ستكمال �شهر التعدي��ل يف ال�سجل التجاري
وفق ًا لأحكام قانون ال�سجل التجاري.
( )3ين�ش��ر الرتخي���ص م��ع حم�ض��ر االجتم��اع امل���ؤرخ يف
2020/4/8م باجلريدة الر�سمية وجملة التجارة.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
املوافق 2020/5/13 :م

ترخيص رقم ( )76لسنة 2020م

بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة
غرناطة للتجارة المحدودة

مراقب ال�شركات:
ا�ستن��اد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رق��م ( )22ل�سن��ة 1997م ب�ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
ومبوجب حم�ضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة
امل�ؤرخ يف 2020/3/17م
قرر :
( )1امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة ( )3م��ن النظ��ام اال�سا�سي
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ل�شركة غرناط��ة للتجارة املح��دودة املتعلقة ب�أغرا�ض
ال�شرك��ة وذل��ك بح��ذف غر���ض (جت��ارة عام��ة +
مق��اوالت) وا�ضاف��ة غر���ض جدي��د (جت��ارة وا�سترياد
الأدوي��ة وامل�ستلزمات الطبية واملعدات الطبية و�أدوات
التجميل) لي�صبح غر�ض ال�شركة بعد التعديل (جتارة
وا�ست�يراد االدوي��ة وامل�ستلزم��ات الطبي��ة واملع��دات
الطبي��ة و�أدوات التجمي��ل وتوكي�لات جتاري��ة ومتثيل
ال�شركات الأجنبية).
( )2امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة ( )7املتعلق��ة بال�ش��ركاء
وتوزي��ع احل�ص���ص وذلك بتن��ازل ال�شري��ك حممد فارع
�سعيد العزعزي عن ع��دد ( )334.6ح�صة من اجمايل
ح�ص�صه البالغة ( )2230.6ح�صة وكذا تنازل ال�شريك
�سعيد غالب ناجي الكامل عن عدد ( )207.7ح�صة من
اجمال ح�ص�صه يف ال�شركة البالغة ( )1384.70ح�صة
وكذلك تن��ازل ال�شريك فهيم قا�س��م عبداهلل اخلليدي
ع��ن ع��دد ( )207.7ح�ص��ة م��ن اجم��ايل ح�ص�ص��ه يف
ال�شركة البالغ��ة ( )1384.70ح�صة وذلك للأخ ناجي
عبداهلل احمد ح�سن عم�يران ودخوله ك�شريك جديد
يف ال�شركة بن�سبة ( )%15من ر�أ�س مال ال�شركة
( )3عل��ى ال�شرك��ة ا�ستكمال �شهر التعدي��ل يف ال�سجل التجاري
وفق ًا لأحكام قانون ال�سجل التجاري.
( )4ين�ش��ر الرتخي���ص م��ع حم�ض��ر االجتم��اع امل���ؤرخ يف
2020/3/17م باجلريدة الر�سمية وجملة التجارة.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
املوافق 2020/5/18 :م

ترخيص رقم ( )77لسنة 2020م

بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

مراقب ال�شركات:
( )1مت الرتخي�ص بت�أ�سي�س �شركة �آية �سوفت خلدمات الأنظمة
وال�شبكات واحلل��ول املتكاملة 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�شركة � :شركة �آية �سوف��ت خلدمات الأنظمة وال�شبكات
واحللول املتكاملة املحدودة.
 نوع الن�شاط  :خدمات  +مقاوالت.�أغرا�ضه��ا  :خدم��ات احلا�س��ب الآيل (نظم تطبيقي��ة  ,قواعد
معلوم��ات)  +خدم��ات تطبيق��ات �أنظم��ة الكمبيوت��ر
 +اخلدم��ات الإ�ست�شاري��ة لرتكي��ب �أجه��زة الكمبيوتر
وال�شب��كات  +ت�صمي��م وتطوي��ر احلل��ول الربجمي��ة +

تركيب ومتديد �شبكات الكمبيوتر واالت�صاالت .
 مركزه��ا الرئي�س��ي  :امان��ة العا�صم��ة  -مديري��ة ال�سبعني /جوار فندق �شهران.
 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�سئول ع��ن �إدارة ال�شركة ( /عبداهلل عبداهلل عثمانالقيم) وجن�سيته ( :ميني).
( )2عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�شاطه��ا املح��دد يف ه��ذا
الرتخي�ص ويف نظامها الأ�سا�سي.
( )3عل��ى امل�ؤ�س�س�ين ا�ستكم��ال �إج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف
ال�سجل التجاري وفق ًا لأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل
التجاري.
( )4ع��دم �إج��راء ال�شهر لل�شرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب
علي��ه بط�لان ال�شرك��ة ويتحم��ل امل�ؤ�س�س��ون امل�سئولية
الت�ضامنية.
( )5ال يج��وز لل�شرك��ة مزاول��ة ن�شاطه��ا �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�ستيف��اء ر�س��وم
الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شركات
وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
املوافق 2020/5/19 :م

ترخيص رقم ( )78لسنة 2020م

بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

مراقب ال�شركات:
( )1مت الرتخي���ص بت�أ�سي�س �شركة تيم �ستارز انتلجنت لتجارة
امل��واد الغذائي��ة املح��دودة وامل�صادقة عل��ى نظامه��ا الأ�سا�سي
وت�سجيله��ا يف �سج��ل ال�ش��ركات ذات امل�سئولي��ة املح��دودة وفق ًا
للبيانات التالية:
ا�س��م ال�شرك��ة � :شرك��ة تي��م �ست��ارز انتلجن��ت لتج��ارة امل��واد
الغذائية املحدودة.
 نوع الن�شاط  :بيع جملة وجتزئة.�أغرا�ضها  :جتارة املواد الغذائية الأ�سا�سية .

 مركزها الرئي�سي  :احلديدة  -مديرية احلايل � -شارع زايد. ر�أ�سم��ال ال�شرك��ة  )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�س��م امل�سئ��ول ع��ن �إدارة ال�شرك��ة ( /م��راون عبدالدائ��معبدالواحد العب�سي) وجن�سيته ( :ميني).
( )2عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�شاطه��ا املح��دد يف ه��ذا
الرتخي�ص ويف نظامها الأ�سا�سي.
( )3عل��ى امل�ؤ�س�س�ين ا�ستكم��ال �إج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف
ال�سجل التجاري وفق ًا لأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل
التجاري.
( )4ع��دم �إج��راء ال�شه��ر لل�شرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب
علي��ه بط�لان ال�شرك��ة ويتحم��ل امل�ؤ�س�س��ون امل�سئولية
الت�ضامنية.
( )5ال يج��وز لل�شرك��ة مزاول��ة ن�شاطه��ا �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�ستيف��اء ر�س��وم
الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شركات
وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
املوافق 2020/6/1 :م

ترخيص رقم ( )79لسنة 2020م

بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة
النادي اليمني للسياحة والسيارات المحدودة

مراقب ال�شركات:
ا�ستن��اد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رق��م ( )22ل�سن��ة 1997م ب�ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
ومبوجب حم�ضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة
امل�ؤرخ يف 2020/4/20م
قرر :
( )1امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة ( )7م��ن النظ��ام اال�سا�س��ي
ل�شركة الن��ادي اليمني لل�سياح��ة وال�سيارات املحدودة
املتعلق��ة بال�ش��ركاء وتوزي��ع احل�ص���ص وذل��ك بتن��ازل
ال�شري��ك ب�ش��ار زه��دي ع��ن كام��ل ح�ص�ص��ه يف ال�شركة
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البال��غ عدده��ا ( )250ح�ص��ة وذلك لكل م��ن ال�شريك
عل��وان �سعي��د حمم��د ال�شيب��اين بع��دد ( )50ح�ص��ة
وال�شري��ك عمر حممد عمر يعقوب بع��دد ( )50ح�صة
واالخ جمال عمر حممد عمر يعقوب بعدد ( )50ح�صة
ودخول��ه ك�شري��ك جدي��د يف ال�شرك��ة بن�سب��ة ()%5
م��ن ر�أ���س م��ال ال�شرك��ة واالخ �أحم��د عبد املل��ك �سعيد
ال�شيب��اين بعدد ( )100ح�صة ودخوله ك�شريك جديد
يف ال�شركة بن�سبة ( )%10من ر�أ�س مال ال�شركة .
( )2عل��ى ال�شرك��ة ا�ستكمال �شهر التعدي��ل يف ال�سجل التجاري
وفق ًا لأحكام قانون ال�سجل التجاري.
( )3ين�ش��ر الرتخي���ص م��ع حم�ض��ر االجتم��اع امل���ؤرخ يف
2020/4/20م باجلريدة الر�سمية وجملة التجارة.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
املوافق 2020/6/8 :م

ترخيص رقم ( )80لسنة 2020م

بالمصادقة على تعديل النظام األساسي للشركة
اليمنية للمياه والطاقة المحدودة

مراقب ال�شركات:
ا�ستن��اد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رق��م ( )22ل�سن��ة 1997م ب�ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
ومبوجب حم�ضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة
امل�ؤرخ يف 2020/4/26م
قرر :
( )1امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة ( )3م��ن النظ��ام اال�سا�سي
لل�شرك��ة اليمني��ة للمي��اه والطاقة املح��دودة املتعلقة
ب�أغرا���ض ال�شرك��ة وذل��ك ب�إ�ضاف��ة غر���ض (توري��د
مع��دات كهربائي��ة وم�ستلزماته��ا وتوري��د مع��دات
املي��اه وم�ستلزماته��ا وتوري��د مع��دات الطاق��ة البديلة
وم�ستلزماته��ا) اىل �أغرا���ض ال�شرك��ة ال�سابقة لي�صبح
اغرا���ض ال�شرك��ة بع��د التعديل م��ا يلي (حتلي��ة املياه
وانت��اج الطاقة الكهربائي��ة  +توريد معدات كهربائية
وم�ستلزماته��ا وتوري��د مع��دات املي��اه وم�ستلزماته��ا +
توريد معدات الطاقة البديلة وم�ستلزماتها).
( )2امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة ( )6املتعلق��ة بر�أ���س م��ال
ال�شرك��ة وذل��ك بزيادت��ه م��ن مبل��غ ()50.000.000
خم�س�ين ملي��ون ري��ال �إىل ( )80.000.000ثمان��ون
مليون ريال  ,وكذا تعديل املادة ( )7املتعلقة بال�شركاء
وتوزي��ع احل�ص���ص وذل��ك بتوزي��ع ن�سب��ة الزي��ادة بني
ال�شركاء ك ًال بح�سب ن�سبته يف ر�أ�س مال ال�شركة.
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( )3عل��ى ال�شرك��ة ا�ستكمال �شهر التعدي��ل يف ال�سجل التجاري
وفق ًا لأحكام قانون ال�سجل التجاري.
( )4ين�ش��ر الرتخي���ص م��ع حم�ض��ر االجتم��اع امل���ؤرخ يف
2020/4/26م باجلريدة الر�سمية وجملة التجارة.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
املوافق 2020/6/9 :م

ترخيص رقم ( )81لسنة 2020م

بتأسيس الشركة اليمنية الفاحصة المحدودة

مراقب ال�شركات:
ا�ستن��اد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رق��م ( )22ل�سن��ة 1997م ب�ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
( )1مت الرتخي���ص بت�أ�سي���س ال�شرك��ة اليمني��ة الفاح�ص��ة
املحدودة وامل�صادق��ة على نظامها الأ�سا�سي وت�سجيلها يف �سجل
ال�شركات ذات امل�سئولية املحدودة وفق ًا للبيانات التالية:
ا�سم ال�شركة  :ال�شركة اليمنية الفاح�صة املحدودة.
�أغرا�ضها  :مكاتب اختبار واعتماد النوعية واجلودة واملنتج +
مكاتب اختبار واعتماد �إدارة اجلودة .
 مركزها الرئي�سي  :امانة العا�صمة /حدة  /مديرية ال�سبعني /بيت بو�س.
 ر�أ�سم��ال ال�شركة  )10.000.000( :ع�شرة 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�سئ��ول ع��ن �إدارة ال�شرك��ة ( /ابراهي��م حممد حموداحلملي) وجن�سيته ( :ميني).
( )2عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�شاطه��ا املح��دد يف ه��ذا
الرتخي�ص ويف نظامها الأ�سا�سي.
( )3عل��ى امل�ؤ�س�س�ين ا�ستكم��ال �إج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف
ال�سجل التجاري وفق ًا لأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل
التجاري.
( )4ع��دم �إج��راء ال�شه��ر لل�شرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب
علي��ه بط�لان ال�شرك��ة ويتحم��ل امل�ؤ�س�س��ون امل�سئولية
الت�ضامنية.
( )5ال يج��وز لل�شرك��ة مزاول��ة ن�شاطه��ا �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 وجملة التجارة على نفقة ال�شركة.
( )7ال يعت�بر ه��ذا الرتخي���ص ناف��ذ ًا �إال بع��د ا�ستيف��اء ر�س��وم

الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شركات
وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
املوافق 2020/6/15 :م

ترخيص رقم ( )82لسنة 2020م

بتأسيس شركة أرض سبأ لخدمات النقل المحدودة

مراقب ال�شركات:
ا�ستن��اد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رق��م ( )22ل�سن��ة 1997م ب�ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
( )1مت الرتخي���ص بت�أ�سي���س �شرك��ة �أر�ض �سب���أ خلدمات النقل
املح��دودة وامل�صادقة على نظامها الأ�سا�سي وت�سجيلها يف �سجل
ال�شركات ذات امل�سئولية املحدودة وفق ًا للبيانات التالية:
ا�سم ال�شركة � :شركة �أر�ض �سب�أ خلدمات النقل املحدودة.
�أغرا�ضه��ا  :نقل بري داخلي  +نقل الركاب والب�ضائع داخلي +
نقل الركاب والب�ضائ��ع خارجي  +وكالء �شركات النقل
اجلوي  +خدم��ات نقل البرتول والغاز � +شحن وتفريغ
وتوزي��ع  +خدمات تقدمي اغذي��ة  +نقل بري دويل +
خدمات لوج�ستية بحرية  +خدمات النفط .
 مركزها الرئي�سي  :مدينة �صنعاء  /بيت بو�س. ر�أ�سمال ال�شركة  )15.000.000( :خم�سة ع�شر مليون ريالميني فقط.
 مدته��ا  :خم�س��ة وع�ش��رون عام�� ًا م��ن تاري��خ �ص��دور ه��ذاالرتخي�ص.
 ا�س��م امل�سئ��ول ع��ن �إدارة ال�شرك��ة ( /ابراهي��م حممد حموداحلملي) وجن�سيته ( :ميني).
( )2عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�شاطه��ا املح��دد يف ه��ذا
الرتخي�ص ويف نظامها الأ�سا�سي.
( )3عل��ى امل�ؤ�س�س�ين ا�ستكم��ال �إج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف
ال�سجل التجاري وفق ًا لأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل
التجاري.
( )4ع��دم �إج��راء ال�شهر لل�شرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب
علي��ه بط�لان ال�شرك��ة ويتحم��ل امل�ؤ�س�س��ون امل�سئولية
الت�ضامنية.
( )5ال يج��وز لل�شرك��ة مزاول��ة ن�شاطه��ا �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 وجملة التجارة على نفقة ال�شركة.
( )7ال يعت�بر ه��ذا الرتخي���ص ناف��ذ ًا �إال بع��د ا�ستيف��اء ر�س��وم

الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شركات
وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
املوافق 2020/6/15 :م

ترخيص رقم ( )84لسنة 2020م

بتأسيس شركة دار الغذاء للصناعة والتجارة
المحدودة

مراقب ال�شركات:
ا�ستن��اد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رق��م ( )22ل�سن��ة 1997م ب�ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
( )1مت الرتخي���ص بت�أ�سي���س �شرك��ة دار الغ��ذاء لل�صناع��ة
والتجارة املحدودة وامل�صادقة على نظامها الأ�سا�سي وت�سجيلها
يف �سج��ل ال�ش��ركات ذات امل�سئولي��ة املح��دودة وفق�� ًا للبيان��ات
التالية:
ا�سم ال�شركة � :شركة دار الغذاء لل�صناعة والتجارة املحدودة.
�أغرا�ضه��ا  :ا�ست�يراد وجتارة امل��واد غري اال�سا�سي��ة  +ا�سترياد
وجت��ارة اخلام��ات ال�صناعية  +احللوي��ات وال�سكاكر +
امل�صنوعات الوطنية  +توكيالت جتارية .
 مركزه��ا الرئي�سي � :أمانة العا�صم��ة  /مديرية معني  /ع�صر�أمام وزارة النفط واملعادن.
 ر�أ�سمال ال�شركة  )40.000.000( :اربعون 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�سئ��ول عن �إدارة ال�شركة ( /ف��واز يحيى ح�سني قا�سماحلظاء) وجن�سيته ( :ميني).
( )2عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�شاطه��ا املح��دد يف ه��ذا
الرتخي�ص ويف نظامها الأ�سا�سي.
( )3عل��ى امل�ؤ�س�س�ين ا�ستكم��ال �إج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف
ال�سجل التجاري وفق ًا لأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل
التجاري.
( )4ع��دم �إج��راء ال�شه��ر لل�شرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب
علي��ه بط�لان ال�شرك��ة ويتحم��ل امل�ؤ�س�س��ون امل�سئولية
الت�ضامنية.
( )5ال يج��وز لل�شرك��ة مزاول��ة ن�شاطه��ا �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 وجملة التجارة على نفقة ال�شركة.
( )7ال يعت�بر ه��ذا الرتخي���ص ناف��ذ ًا �إال بع��د ا�ستيف��اء ر�س��وم
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الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شركات
وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
املوافق 2020/6/16 :م

ترخيص رقم ( )85لسنة 2020م

بتأسيس شركة سما الفرات للصناعة والتجارة
المحدودة

مراقب ال�شركات:
ا�ستن��اد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رق��م ( )22ل�سن��ة 1997م ب�ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
( )1مت الرتخي���ص بت�أ�سي���س �شرك��ة �سم��ا الف��رات لل�صناع��ة
والتجارة املحدودة وامل�صادقة على نظامها الأ�سا�سي وت�سجيلها
يف �سج��ل ال�ش��ركات ذات امل�سئولي��ة املح��دودة وفق�� ًا للبيان��ات
التالية:
ا�س��م ال�شرك��ة � :شرك��ة �سم��ا الف��رات لل�صناع��ة والتج��ارة
املحدودة.
�أغرا�ضها  :منتجات الألب��ان وتعبئة وحفظ الفواكه والزيوت
النباتي��ة واحليواني��ة وامل�شروبات الغازي��ة والع�صائر
واملياه املعدنية واخلبز ومنتجات املخابز .
 مركزها الرئي�سي  :ذمار � /سوق الربوع جوار جامع داديه. 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 ع��ن �إدارة ال�شركة ( /يون���س حممد عبده عليداديه) وجن�سيته ( :ميني).
( )2عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�شاطه��ا املح��دد يف ه��ذا
الرتخي�ص ويف نظامها الأ�سا�سي.
( )3عل��ى امل�ؤ�س�س�ين ا�ستكم��ال �إج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف
ال�سجل التجاري وفق ًا لأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل
التجاري.
( )4ع��دم �إج��راء ال�شهر لل�شرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب
علي��ه بط�لان ال�شرك��ة ويتحم��ل امل�ؤ�س�س��ون امل�سئولية
الت�ضامنية.
( )5ال يج��وز لل�شرك��ة مزاول��ة ن�شاطه��ا �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 وجملة التجارة على نفقة ال�شركة.
( )7ال يعت�بر ه��ذا الرتخي���ص ناف��ذ ًا �إال بع��د ا�ستيف��اء ر�س��وم
الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شركات
وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
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�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
املوافق 2020/6/17 :م

ترخيص رقم ( )91لسنة 2020م

بتأسيس شركة القرية لتجارة وخدمات الطاقة
المحدودة

مراقب ال�شركات:
ا�ستن��اد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رق��م ( )22ل�سن��ة 1997م ب�ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
( )1مت الرتخي���ص بت�أ�سي���س �شرك��ة القرية لتج��ارة وخدمات
الطاق��ة املحدودة وامل�صادقة على نظامه��ا الأ�سا�سي وت�سجيلها
يف �سج��ل ال�ش��ركات ذات امل�سئولي��ة املح��دودة وفق�� ًا للبيان��ات
التالية:
ا�س��م ال�شرك��ة � :شرك��ة القري��ة لتج��ارة وخدم��ات الطاق��ة
املحدودة.
�أغرا�ضها  :خدمات الطاقة  +منظومة الطاقة ال�شم�سية .
 مركزه��ا الرئي�س��ي � :أمان��ة العا�صم��ة  /مديري��ة الوحدة /جوار فندق الب�ستان.
 ر�أ�سمال ال�شركة  )15.000.000( :خم�سة ع�شر مليون ريالميني فقط.
 مدته��ا  :خم�س��ة وع�ش��رون عام�� ًا م��ن تاري��خ �ص��دور ه��ذاالرتخي�ص.
 ا�س��م امل�سئ��ول عن �إدارة ال�شركة ( /وحي��د عبدالرحمن عليعبده ب�شر) وجن�سيته ( :ميني).
( )2عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�شاطه��ا املح��دد يف ه��ذا
الرتخي�ص ويف نظامها الأ�سا�سي.
( )3عل��ى امل�ؤ�س�س�ين ا�ستكم��ال �إج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف
ال�سجل التجاري وفق ًا لأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل
التجاري.
( )4ع��دم �إج��راء ال�شه��ر لل�شرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب
علي��ه بط�لان ال�شرك��ة ويتحم��ل امل�ؤ�س�س��ون امل�سئولية
الت�ضامنية.
( )5ال يج��وز لل�شرك��ة مزاول��ة ن�شاطه��ا �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 وجملة التجارة على نفقة ال�شركة.
( )7يلغ��ى الرتخي���ص ال�ساب��ق برق��م ( )83بتاري��خ
2020/6/16م.
( )8ال يعت�بر ه��ذا الرتخي���ص ناف��ذ ًا �إال بع��د ا�ستيف��اء ر�س��وم
الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شركات
وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
املوافق 2020/6/22 :م

