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

ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي�س بتاأ�ش��ي�س �ش��ركة �شام تراك خلدمات حقول 
النف��ط والنق��ل والتموي��ن املح��دودة وامل�ش��ادقة عل��ى نظامها 
االأ�شا�شي وت�شجيلها يف �شجل ال�شركات ذات امل�شئولية املحدودة 

وفقًا للبيانات التالية:
ا�شم ال�شركة : �شركة �شام تراك خلدمات حقول النفط والنقل 

والتموين  املحدودة.
اأغرا�ش��ها : خدم��ات النق��ل والتموي��ن + تخلي���س جمرك��ي + 

خدمات حقول النفط.
- مركزه��ا الرئي�ش��ي : اأمان��ة العا�ش��مة / مديري��ة الوحدة / 

�شارع اجلزائر / جوار املركز الليبي.
- راأ�ش��مال ال�ش��ركة : )50.000.000( خم�ش��ون ملي��ون ري��ال 

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

الرتخي�س.
- ا�ش��م امل�ش��ئول عن اإدارة ال�شركة / )وليد �شالح حممد مردم( 

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

الرتخي�س ويف نظامها االأ�شا�شي.
)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ن ا�ش��تكمال اإج��راءات ال�ش��هر لل�ش��ركة يف 
ال�شجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�شجل 

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

الت�شامنية.
)5( ال يج��وز لل�ش��ركة مزاول��ة ن�ش��اطها اإال بعد ح�ش��ولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
)6( ين�ش��ر الرتخي���س والنظ��ام االأ�شا�ش��ي امل�ش��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�شمية على نفقة ال�شركة.
)7( ين�شر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.

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

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

املوافق : 2019/8/5م

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

ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���س بتاأ�ش��ي�س �ش��ركة جت��دد لتوزي��ع الكهرب��اء 
املحدودة وامل�ش��ادقة على نظامها االأ�شا�ش��ي وت�شجيلها يف �شجل 

ال�شركات ذات امل�شئولية املحدودة وفقًا للبيانات التالية:
ا�شم ال�شركة : �شركة جتدد لتوزيع الكهرباء املحدودة.

اأغرا�شها : خدمات الطاقة.
- مركزها الرئي�ش��ي : اأمانة العا�شمة / �شارع اخلم�شن / جوار 

حمالت اآل يا�شن.
- راأ�شمال ال�شركة : )15.000.000( خم�شة ع�شر مليون  ريال 

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

الرتخي�س.
- ا�ش��م امل�ش��ئول ع��ن اإدارة ال�ش��ركة / )احم��د م�ش��لح عبداهلل 

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

الرتخي�س ويف نظامها االأ�شا�شي.
)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ن ا�ش��تكمال اإج��راءات ال�ش��هر لل�ش��ركة يف 
ال�شجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�شجل 

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

الت�شامنية.
)5( ال يج��وز لل�ش��ركة مزاول��ة ن�ش��اطها اإال بعد ح�ش��ولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
)6( ين�ش��ر الرتخي���س والنظ��ام االأ�شا�ش��ي امل�ش��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�شمية على نفقة ال�شركة.
)7( ين�شر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.

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

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

املوافق : 2019/8/17م

ترخيص رقم )81( لسنة 2019م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )82( لسنة 2019م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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ترخيص رقم )83( لسنة 2019م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

)6( ين�ش��ر الرتخي���س والنظ��ام االأ�شا�ش��ي امل�ش��ادق علي��ه يف 
اجلريدة الر�شمية على نفقة ال�شركة.

)7( ين�شر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.
)8( ال يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإال بع��د ا�ش��تيفاء ر�ش��وم 
الت�ش��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�ش��ركات 

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

املوافق : 2019/8/24م

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

ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
للنق��ل  تران���س  واي  �ش��ركة  بتاأ�ش��ي�س  الرتخي���س  مت   )1(
نظامه��ا  عل��ى  وامل�ش��ادقة  املح��دودة  التجاري��ة  والتوكي��الت 
االأ�شا�شي وت�شجيلها يف �شجل ال�شركات ذات امل�شئولية املحدودة 

وفقًا للبيانات التالية:
ا�ش��م ال�شركة : �شركة واي تران�س للنقل والتوكيالت التجارية 

املحدودة.
اأغرا�ش��ها : خدمات النظافة + ال�شفريات + املناق�شات وعقود 
التوري��د التموي��ن + نق��ل ب��ري داخل��ي + نق��ل الركاب 
والب�ش��ائع خارج��ي + مكات��ب التخلي���س اجلمرك��ي + 
خدم��ات تاأج��ر ال�ش��يارات + توكيالت جتاري��ة + نقل 

بري دويل + تخلي�س جمركي.
- مركزه��ا الرئي�ش��ي : اأمان��ة العا�ش��مة / مديري��ة الوحدة / 

�شارع ال�شتن / جوار ابولو.
- راأ�شمال ال�شركة : )80.000.000( ثمانون مليون ريال ميني  

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

الرتخي�س.
- ا�ش��م امل�ش��ئول عن اإدارة ال�ش��ركة / )علي علي احمد حممد( 

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

الرتخي�س ويف نظامها االأ�شا�شي.
)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ن ا�ش��تكمال اإج��راءات ال�ش��هر لل�ش��ركة يف 
ال�شجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�شجل 

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

ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���س بتاأ�ش��ي�س �ش��ركة الرابط العامل��ي للخدمات 
نظامه��ا  عل��ى  وامل�ش��ادقة  املح��دودة  البحري��ة  اللوج�ش��تية 
االأ�شا�شي وت�شجيلها يف �شجل ال�شركات ذات امل�شئولية املحدودة 

وفقًا للبيانات التالية:
ا�ش��م ال�ش��ركة : �ش��ركة الرابط العامل��ي للخدمات اللوج�ش��تية 

البحرية املحدودة.
اأغرا�شها : نقل بري داخلي + النقل البحري للركاب والب�شائع 
+ خدم��ات اإر�ش��اد ال�ش��فن + �ش��حن وتفري��غ وتوزي��ع 
+ تخلي���س جمرك��ي + ام��دادات ال�ش��فن بالوق��ود + 
واحلاوي��ات  الب�ش��ائع  مناول��ة   + والتوزي��ع  التخزي��ن 
وال�ش��يارات + وكاالت املالح��ة البحري��ة + التوريدات 
لل�ش��فن + احوا���س ال�ش��فن + حمط��ات �ش��حن وتفريغ 

احلاويات.
- مركزه��ا الرئي�ش��ي : اأمان��ة العا�ش��مة / مديرية ال�ش��بعن / 

�شارع بروت / امام حمطة ال�شو�شوه.
- راأ�ش��مال ال�شركة : )5.000.000( خم�شة مالين ريال ميني  

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

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

احل�شيني( وجن�شيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�ش��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�ش��اطها املح��دد يف ه��ذا 

الرتخي�س ويف نظامها االأ�شا�شي.
)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ن ا�ش��تكمال اإج��راءات ال�ش��هر لل�ش��ركة يف 
ال�شجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�شجل 

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

الت�شامنية.
)5( ال يج��وز لل�ش��ركة مزاول��ة ن�ش��اطها اإال بعد ح�ش��ولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.

ترخيص رقم )84( لسنة 2019م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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التجاري.
)4( عدم اإجراء ال�ش��هر لل�ش��ركة يف ال�ش��جل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�ش��ركة ويتحمل املوؤ�ش�ش��ون امل�ش��ئولية 

الت�شامنية.
)5( ال يج��وز لل�ش��ركة مزاول��ة ن�ش��اطها اإال بعد ح�ش��ولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
)6( ين�ش��ر الرتخي���س والنظ��ام االأ�شا�ش��ي امل�ش��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�شمية على نفقة ال�شركة.
)7( ين�شر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.

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

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

املوافق : 2019/8/25م

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

ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
للتج��ارة  ب��ارك  تكن��و  �ش��ركة  بتاأ�ش��ي�س  الرتخي���س  مت   )1(
املح��دودة  والتدري��ب  التقني��ة  واال�شت�ش��ارات  واال�ش��تراد 
وامل�ش��ادقة على نظامها االأ�شا�ش��ي وت�شجيلها يف �شجل ال�شركات 

ذات امل�شئولية املحدودة وفقًا للبيانات التالية:
واال�ش��تراد  للتج��ارة  ب��ارك  تكن��و  �ش��ركة   : ال�ش��ركة  ا�ش��م 

واال�شت�شارات التقنية والتدريب  املحدودة.
اأغرا�شها : جتارة االآالت واالأجهزة االإلكرتونية وقطع غيارها 
ال�ش��لكية والال�ش��لكية  اأجه��زة االت�ش��االت  )م��ا ع��دا 
وال��واي ف��اي , واأجه��زة اعادة الب��ث والتغطي��ة والتي 
تعمل على ت�شوي�س نظامي GSMA-CDM وت�شمى 
ربيرت( + خدمات تطبيقات اأنظمة الكمبيوتر + تقنية 

املعلومات.
- مركزه��ا الرئي�ش��ي : امان��ة العا�ش��مة / مديري��ة الوحدة / 

�شارع ال�شتن.
- راأ�ش��مال ال�شركة : )10.000.000( ع�شرة مليون ريال ميني  

فقط.

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

- ا�شم امل�شئول عن اإدارة ال�شركة / )يحيى ح�شن اأحمد حمود( 
وجن�شيته : )ميني(.

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

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

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

الت�شامنية.
)5( ال يج��وز لل�ش��ركة مزاول��ة ن�ش��اطها اإال بعد ح�ش��ولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
)6( ين�ش��ر الرتخي���س والنظ��ام االأ�شا�ش��ي امل�ش��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�شمية على نفقة ال�شركة.
)7( ين�شر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.

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

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

املوافق : 2019/8/25م

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

ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي�س بتاأ�ش��ي�س �شركة جمد احل�ش��ارة لالإن�شاءات 
واملق��اوالت واال�ش��تثمار العق��اري املح��دودة وامل�ش��ادقة عل��ى 
نظامها االأ�شا�ش��ي وت�ش��جيلها يف �شجل ال�ش��ركات ذات امل�شئولية 

املحدودة وفقًا للبيانات التالية:
ا�ش��م ال�ش��ركة : �ش��ركة جمد احل�ش��ارة لالإن�ش��اءات واملقاوالت 

واال�شتثمار العقاري املحدودة.
اأغرا�ش��ها : املناق�شات وعقود التوريد التموين + اإن�شاء الطرق 
واإن�شاء مدارج املطارات + اإن�شاء ج�شور واأنفاق + تنفيذ 

ترخيص رقم )85( لسنة 2019م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )86( لسنة 2019م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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مراقب ال�شركات:
ا�ش��تنادًا اإىل اأح��كام القان��ون رقم )22( ل�ش��نة 1997م ب�ش��اأن 

ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���س بتاأ�ش��ي�س �ش��ركة ميديك�ش��ن الن��د للتجارة 
نظامه��ا  عل��ى  وامل�ش��ادقة  املح��دودة  التجاري��ة  والتوكي��الت 
االأ�شا�شي وت�شجيلها يف �شجل ال�شركات ذات امل�شئولية املحدودة 

وفقًا للبيانات التالية:
ا�ش��م ال�ش��ركة : �ش��ركة ميديك�ش��ن الن��د للتج��ارة والتوكيالت 

التجارية املحدودة.
اأغرا�ش��ها : اأدوية وم�ش��تلزمات طبية + اآالت طبية وجراحية 
, اأجه��زة طبي��ة وم�ش��تلزمات طبية , اأطراف �ش��ناعية 
واأجهزة معوق��ن مواد ولوازم امل�شت�ش��فيات + توكيالت 

جتارية + مكمالت غذائية.
- مركزه��ا الرئي�ش��ي : امان��ة العا�ش��مة / مديري��ة الوحدة / 

�شارع حدة / جولة امل�شباحي.
- راأ�ش��مال ال�ش��ركة : )20.000.000( ع�ش��رون مالي��ن ري��ال 

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

الرتخي�س.
- ا�ش��م امل�ش��ئول عن اإدارة ال�ش��ركة / )علي علي احمد حممد( 

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

الرتخي�س ويف نظامها االأ�شا�شي.
)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ن ا�ش��تكمال اإج��راءات ال�ش��هر لل�ش��ركة يف 
ال�شجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�شجل 

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

الت�شامنية.
)5( ال يج��وز لل�ش��ركة مزاول��ة ن�ش��اطها اإال بعد ح�ش��ولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
)6( ين�ش��ر الرتخي���س والنظ��ام االأ�شا�ش��ي امل�ش��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�شمية على نفقة ال�شركة.
)7( ين�شر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.

عب��ارات وج��دران �ش��اندة , وعب��ارات ت�ش��ريف مياه + 
اإن�ش��اء املباين باأنواعها + تنفيذ �شبكات املياه وال�شرف 
حمط��ات  تنفي��ذ   : الكهربائي��ة  االأعم��ال   + ال�ش��حي 
تولي��د وتوزي��ع الطاقة الكهربائية وتركيب ال�ش��بكات 
واإن��ارة ال�ش��وارع , وتركيب حمطات الطاقة ال�شم�ش��ية 

والكهروحرارية + توكيالت جتارية.
- مركزه��ا الرئي�ش��ي : امان��ة العا�ش��مة / مديري��ة الوحدة / 

�شارع ال�شتن / جوار اأبولو.
- راأ�ش��مال ال�ش��ركة : )150.000.000( مائة وخم�شون مليون 

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

الرتخي�س.
- ا�ش��م امل�ش��ئول عن اإدارة ال�ش��ركة / )علي علي اأحمد حممد( 

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

الرتخي�س ويف نظامها االأ�شا�شي.
)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ن ا�ش��تكمال اإج��راءات ال�ش��هر لل�ش��ركة يف 
ال�شجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�شجل 

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

الت�شامنية.
)5( ال يج��وز لل�ش��ركة مزاول��ة ن�ش��اطها اإال بعد ح�ش��ولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
)6( ين�ش��ر الرتخي���س والنظ��ام االأ�شا�ش��ي امل�ش��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�شمية على نفقة ال�شركة.
)7( ين�شر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.

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

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

املوافق : 2019/8/25م

ترخيص رقم )87( لسنة 2019م
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)8( ال يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإال بع��د ا�ش��تيفاء ر�ش��وم 
الت�ش��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�ش��ركات 

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

املوافق : 2019/8/25م

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

ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي�س بتاأ�ش��ي�س �شركة جنى بارفام لتجارة العطور 
وخدمات الت�ش��ويق املحدودة وامل�ش��ادقة على نظامها االأ�شا�شي 
وت�ش��جيلها يف �ش��جل ال�ش��ركات ذات امل�ش��ئولية املح��دودة وفقًا 

للبيانات التالية:
ا�ش��م ال�ش��ركة : �ش��ركة جنى بارفام لتجارة العط��ور وخدمات 

الت�شويق املحدودة.
اأغرا�ش��ها : جتارة العطور واأدوات التجميل + خدمات التعبئة 

والتغليف + خدمات ت�شويق وتوزيع.
- مركزها الرئي�ش��ي : اأمانة العا�شمة / مديرية �شعوب / �شارع 

احل�شبة / جوار م�شت�شفى ال�شرطة.
- راأ�ش��مال ال�ش��ركة : )5.000.000( خم�شة مليون ريال ميني  

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

الرتخي�س.
- ا�ش��م امل�شئول عن اإدارة ال�ش��ركة / )عادل قا�شم يحيى �شالح 

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

الرتخي�س ويف نظامها االأ�شا�شي.
)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ن ا�ش��تكمال اإج��راءات ال�ش��هر لل�ش��ركة يف 
ال�شجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�شجل 

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

الت�شامنية.
)5( ال يج��وز لل�ش��ركة مزاول��ة ن�ش��اطها اإال بعد ح�ش��ولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.

)6( ين�ش��ر الرتخي���س والنظ��ام االأ�شا�ش��ي امل�ش��ادق علي��ه يف 
اجلريدة الر�شمية على نفقة ال�شركة.

)7( ين�شر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.
)8( ال يعت��ر ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإال بع��د ا�ش��تيفاء ر�ش��وم 
الت�ش��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�ش��ركات 

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

املوافق : 2019/8/25م

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

ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي�س بتاأ�ش��ي�س �شركة �شير تك للتجارة املحدودة 
وامل�ش��ادقة على نظامها االأ�شا�ش��ي وت�شجيلها يف �شجل ال�شركات 

ذات امل�شئولية املحدودة وفقًا للبيانات التالية:
ا�شم ال�شركة : �شركة �شير تك للتجارة املحدودة.

اأغرا�ش��ها : خدم��ات احلا�ش��ب االآيل )نظم تطبيقي��ة , قواعد 
الكمبيوت��ر  اأنظم��ة  تطبيق��ات  خدم��ات   + معلوم��ات( 
+ اخلدم��ات االإ�شت�ش��ارية لرتكي��ب اأجه��زة الكمبيوتر 
وال�شبكات + مراكز االت�شال + خدمات تن�شيق ومتثيل 
�ش��ركات اأجنبية + تقنية املعلومات + برجمة تلفونات 
+ جواالت + ا�شت�ش��ارات فني��ة وتقنية + تدريب تقني 
+ ت�ش��ميم املواق��ع االإلك��رتوين + تطبيق��ات اندروي��د 
اأجه��زة  ع��دا  )م��ا  االإلكرتوني��ة  االجه��زة  جت��ارة   +
االت�شاالت ال�ش��لكية والال�شلكية والواي فاي , واأجهزة 
اعادة البث والتغطية والتي تعمل على ت�شوي�س نظامي 

ربيرت(. وت�شمى   GSMA-CDM
- مركزه��ا الرئي�ش��ي : اأمان��ة العا�ش��مة / مديري��ة الوحدة / 

�شارع ال�شتن / جوار ابولو.
- راأ�ش��مال ال�ش��ركة : )35.000.000( خم�شة وثالثون مليون 

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

الرتخي�س.
- ا�ش��م امل�ش��ئول عن اإدارة ال�ش��ركة / )علي علي احمد حممد( 

ترخيص رقم )88( لسنة 2019م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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جديد يف ال�شركة بن�شبة )50%( من راأ�س مال ال�شركة.
)2( املوافقة على تعديل املادة )18/اأ( املتعلقة باإدارة ال�شركة 
وذل��ك بتعي��ن االخ / ط��الل عب��داهلل يحي��ى النجري 

مديرًا عامًا لل�شركة.
)3( على ال�ش��ركة ا�ش��تكمال �ش��هر التعديل يف ال�شجل التجاري 

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

2019/8/21م باجلريدة الر�شمية.
)5( ين�شر الرتخي�س  يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.

�شدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�شركات
املوافق : 2019/8/31م

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

ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
)1( مت منح �ش��هادة بتاأ�شي�س �شركة �ش��مارت كالوديتك لتقنية 
الت�ش��امنية  عب��ده(  وحمف��وظ  ال�ش��قاف  )عم��اد  املعلوم��ات 
وامل�ش��ادقة على عقد ال�ش��ركة وت�ش��جيلها يف �ش��جل ال�ش��ركات 

الت�شامنية وفقًا للبيانات التالية:
ا�ش��م ال�ش��ركة : �ش��ركة �ش��مارت كالوديت��ك لتقني��ة املعلومات 

)عماد ال�شقاف وحمفوظ عبده( الت�شامنية.
اأغرا�شها : خدمات الكمبيوتر واالأنظمة + توكيالت جتارية.

- مركزهاالرئي�ش��ي : اأمانةالعا�ش��مة / مديري��ة التحري��ر / 
�شارع الق�شر / امام مدر�شة �شيف .

- راأ�ش��مال ال�شركة : )10.000.000( ع�شرة  مليون ريال ميني  
فقط.

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

- ا�ش��م امل�شئول عن اإدارة ال�ش��ركة / )عماد عادل عبدالرحمن 
ال�شقاف( وجن�شيته : )ميني(.

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

)3( على املوؤ�ش�شن ا�شتكمال اإجراءات ال�شهر لل�شركة يف ال�شجل 
التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�شجل التجاري.

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

الرتخي�س ويف نظامها االأ�شا�شي.
)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ن ا�ش��تكمال اإج��راءات ال�ش��هر لل�ش��ركة يف 
ال�شجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�شجل 

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

الت�شامنية.
)5( ال يج��وز لل�ش��ركة مزاول��ة ن�ش��اطها اإال بعد ح�ش��ولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
)6( ين�ش��ر الرتخي���س والنظ��ام االأ�شا�ش��ي امل�ش��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�شمية على نفقة ال�شركة.
)7( ين�شر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.

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

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

املوافق : 2019/8/25م

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

ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية. 
ومبوجب حم�شر اجتماع اجلمعية العامة غر العادية لل�شركة 

املوؤرخ يف 2019/8/21م.
قرر :

)1( امل�ش��ادقة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )7( م��ن النظام االأ�شا�ش��ي 
ل�شركة النجري الطبية للتجارة والتوكيالت املحدودة 
املتعلق��ة بال�ش��ركاء وتوزي��ع احل�ش���س وذل��ك بتن��ازل 
ال�ش��ريك ادري�س علي احمد حممد اآل ال�ش��يخ عن كامل 
ح�ش�ش��ه يف ال�ش��ركة البالغ��ة عددها )1000( ح�ش��ة 
اي بن�ش��بة )50%( م��ن راأ���س مال ال�ش��ركة لالأخ حممد 
عب��داهلل يحي��ى النج��ري مبوج��ب وثيقة تن��ازل رقم 
)698( بتاري��خ 2019/8/18م وذل��ك واملعمد من قبل 
املحكم��ة التجاري��ة باأمانة العا�ش��مة ودخوله �ش��ريك 

شهادة تسجيل رقم )126( لسنة 2019م
شركة سمارت كالوديتك لتقنية المعلومات )عماد 

السقاف ومحفوظ عبده( التضامنية

ترخيص رقم )90( لسنة 2019م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة  

النجري الطبية للتجارة والتوكيالت المحدودة
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)4( ع��دم اإجراء ال�ش��هر لل�ش��ركة يف ال�ش��جل التج��اري يرتتب 
عليه بطالن ال�شركة ويتحمل املوؤ�ش�شون امل�شئولية الت�شامنية.
)5( ال يج��وز لل�ش��ركة مزاول��ة ن�ش��اطها اإال بعد ح�ش��ولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
)6( تن�شر ال�شهادة يف جملة التجارة.

)7( ال تعت��ر ه��ذه ال�ش��هادة ناف��ذة اإال بع��د ا�ش��تيفاء ر�ش��وم 
الت�ش��جيل كامل��ة والتوقيع علي��ه من مراقب ال�ش��ركات وختمه 

بختم الوزارة الر�شمي.
�شدرت هذه ال�شهادة من مراقب ال�شركات

املوافق : 2019/8/7م

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

ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
لل�ش��رافة  االع��رج  �ش��ركة  بتاأ�ش��ي�س  �ش��هادة  من��ح  مت   )1(
الت�ش��امنية   املالي��ة )ع��ارف االع��رج و�ش��ركاه(  والتحوي��الت 
وامل�ش��ادقة على عقد ال�ش��ركة وت�ش��جيلها يف �ش��جل ال�ش��ركات 

الت�شامنية وفقًا للبيانات التالية:
ا�ش��م ال�ش��ركة : �ش��ركة االعرج لل�ش��رافة والتحويالت املالية 

)عارف االعرج و�شركاه( الت�شامنية.
اأغرا�ش��ها : اعمال ال�ش��رافة )بيع و�ش��راء العمالت االأجنبية 

وحتويالت مالية داخلية وخارجية(.
- مركزهاالرئي�ش��ي : ذم��ار / مديرية عن�س / �ش��ارع �ش��نعاء / 

امام جولة كمران .
- راأ�ش��مال ال�شركة : )500.000.000( خم�شمائة  مليون ريال 

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

التاأ�شي�س.
- ا�ش��م امل�ش��ئول ع��ن اإدارة ال�ش��ركة / )ع��ارف قا�ش��م �ش��الح 

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

التاأ�شي�س.
)3( على املوؤ�ش�شن ا�شتكمال اإجراءات ال�شهر لل�شركة يف ال�شجل 

التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�شجل التجاري.

)4( عدم اإجراء ال�ش��هر لل�ش��ركة يف ال�ش��جل التج��اري يرتتب 
عليه بطالن ال�شركة ويتحمل املوؤ�ش�شون امل�شئولية الت�شامنية.
)5( ال يج��وز لل�ش��ركة مزاول��ة ن�ش��اطها اإال بعد ح�ش��ولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
)6( تن�شر ال�شهادة يف جملة التجارة.

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

بختم الوزارة الر�شمي.
�شدرت هذه ال�شهادة من مراقب ال�شركات

املوافق : 2019/8/6م

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

ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
)1( مت منح �ش��هادة بتاأ�شي�س �ش��ركة ارقام للخدمات امل�شرفية 
)حمم��د ميا���س ونعم��ان ميا�س( الت�ش��امنية - ارقام اك�ش��ر�س 
وامل�ش��ادقة على عقد ال�ش��ركة وت�ش��جيلها يف �ش��جل ال�ش��ركات 

الت�شامنية وفقًا للبيانات التالية:
ا�ش��م ال�شركة : �شركة ارقام للخدمات امل�شرفية )حممد ميا�س 

ونعمان ميا�س( الت�شامنية - ارقام اك�شر�س.
اأغرا�ش��ها : اعمال ال�ش��رافة )بيع و�ش��راء العمالت االأجنبية 

وحتويالت مالية داخلية وخارجية(.
- مركزهاالرئي�شي : اأمانةالعا�شمة / مديرية ال�شبعن / �شارع 

22 مايو / جولة الثقافة .
- راأ�شمال ال�شركة : )500.000.000( خم�شمائة  مليون ريال 

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

التاأ�شي�س.
- ا�ش��م امل�شئول عن اإدارة ال�شركة / )حممد حممد علي ميا�س( 

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

التاأ�شي�س.
)3( على املوؤ�ش�شن ا�شتكمال اإجراءات ال�شهر لل�شركة يف ال�شجل 

التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�شجل التجاري.

شهادة تسجيل رقم )127( لسنة 2019م
شركة ارقام للخدمات المصرفية )محمد مياس 

ونعمان مياس( التضامنية - ارقام اكسبرس

شهادة تسجيل رقم )128( لسنة 2019م
شركة االعرج للصرافة والتحويالت المالية )عارف 

االعرج وشركاه( التضامنية 
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)4( عدم اإجراء ال�ش��هر لل�ش��ركة يف ال�ش��جل التج��اري يرتتب 
عليه بطالن ال�شركة ويتحمل املوؤ�ش�شون امل�شئولية الت�شامنية.
)5( ال يج��وز لل�ش��ركة مزاول��ة ن�ش��اطها اإال بعد ح�ش��ولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
)6( تن�شر ال�شهادة يف جملة التجارة.

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

بختم الوزارة الر�شمي.
�شدرت هذه ال�شهادة من مراقب ال�شركات

املوافق : 2019/8/7م

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

ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
لل�ش��رافة  النعم��ي  �ش��ركة  بتاأ�ش��ي�س  �ش��هادة  من��ح  مت   )1(
والتحوي��الت املالي��ة )حمم��د النعم��ي و�ش��ريكه( الت�ش��امنية 
وامل�ش��ادقة على عقد ال�ش��ركة وت�ش��جيلها يف �ش��جل ال�ش��ركات 

الت�شامنية وفقًا للبيانات التالية:
ا�ش��م ال�ش��ركة : �ش��ركة النعمي لل�ش��رافة والتحوي��الت املالية 

)حممد النعمي و�شريكه( الت�شامنية.
اأغرا�ش��ها : اعمال ال�ش��رافة )بيع و�ش��راء العمالت االأجنبية 

وحتويالت مالية داخلية وخارجية(.
- مركزهاالرئي�ش��ي : �شعدة / مديرية �شعدة / ال�شارع العام / 

جولة مفرق الطلح .
- راأ�شمال ال�شركة : )500.000.000( خم�شمائة  مليون ريال 

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

التاأ�شي�س.
- ا�ش��م امل�ش��ئول ع��ن اإدارة ال�ش��ركة / )حمم��د يحي��ى حمم��د 

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

التاأ�شي�س.
)3( على املوؤ�ش�شن ا�شتكمال اإجراءات ال�شهر لل�شركة يف ال�شجل 

التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�شجل التجاري.

)4( ع��دم اإجراء ال�ش��هر لل�ش��ركة يف ال�ش��جل التج��اري يرتتب 
عليه بطالن ال�شركة ويتحمل املوؤ�ش�شون امل�شئولية الت�شامنية.

)5( ال يج��وز لل�ش��ركة مزاول��ة ن�ش��اطها اإال بعد ح�ش��ولها على 
موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.

)6( تن�شر ال�شهادة يف جملة التجارة.
)7( ال تعت��ر ه��ذه ال�ش��هادة ناف��ذة اإال بع��د ا�ش��تيفاء ر�ش��وم 
الت�ش��جيل كامل��ة والتوقيع علي��ه من مراقب ال�ش��ركات وختمه 

بختم الوزارة الر�شمي.
�شدرت هذه ال�شهادة من مراقب ال�شركات

املوافق : 2019/8/17م

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

ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية. 
يف  امل��وؤرخ  بال�ش��ركة  ال�ش��ركاء  اجتم��اع  حم�ش��ر  ومبوج��ب 

2018/2/5م.
قرر :

)1( امل�ش��ادقة عل��ى تعديل املادة )2( املتعلقةبا�ش��م ال�ش��ركة 
وذل��ك بتعدي��ل ا�ش��م ال�ش��ركة م��ن �ش��ركة اجلزي��رة اخ��وان 
لل�ش��رافة )حمي��د و�ش��ركاه( الت�ش��امنية اإىل اال�ش��م اجلدي��د 

)�شركة اجلزيرة لل�شرافة )حميد و�شركاه( الت�شامنية.
)2( امل�شادقة على تعديل املادة )6( املتعلقة براأ�س املال وذلك 
بزيادة راأ�س املال من مبلغ )مائة مليون ريال( اإىل )خم�ش��مائة 
ملي��ون ري��ال( وتعدي��ل امل��ادة )7( املتعلق��ة بال�ش��ركة وتوزيع 
احل�ش���س وذل��ك بتوزي��ع راأ�س امل��ال بن ال�ش��ركاء كاًل بح�ش��ب 
ن�شبته يف ال�شركة وذلك بح�شب املح�شر املوؤرخ يف 2018/2/5م.
)3( على ال�ش��ركة ا�ش��تكمال �ش��هر التعديل يف ال�شجل التجاري 

وفقًا الأحكام قانون ال�شجل التجاري.
)4( تن�شر هذه ال�شهادة يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.

�شدرت هذه ال�شهادة من مراقب ال�شركات
املوافق : 2019/8/18م

شهادة تسجيل رقم )129( لسنة 2019م
شركة النعمي للصرافة والتحويالت المالية )محمد 

النعمي وشريكه( التضامنية 

شهادة تعديل رقم )130( لسنة 2019م
لشركة الجزيرة اخوان للصرافة )حميد وشركاه( 

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

ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
)1( مت منح �ش��هادة بتاأ�شي�س �شركة فو�شيا للتجارة والتوكيالت 
الت�ش��امنية  احلبي�ش��ي(  ويو�ش��ف  ط��ه  ال  )ماج��د  التجاري��ة 
وامل�ش��ادقة على عقد ال�ش��ركة وت�ش��جيلها يف �ش��جل ال�ش��ركات 

الت�شامنية وفقًا للبيانات التالية:
ا�ش��م ال�ش��ركة : �ش��ركة فو�ش��يا للتجارة والتوكيالت التجارية 

)ماجد ال طه ويو�شف احلبي�شي( الت�شامنية.
اأغرا�ش��ها : جت��ارة امل��واد الغذائي��ة غ��ر االأ�شا�ش��ية + جتارة 
االأقم�شة واملالب�س اجلاهزة واالأحذية + جتارة العطور واأدوات 
التجمي��ل + اأغذي��ة االأطف��ال + جت��ارة املواد البال�ش��تيكية + 
جتارة االإك�ش�شوارات + حفاظات اأطفال + امل�شتلزمات الطبية.
- مركزهاالرئي�ش��ي : امان��ة العا�ش��مة / مديري��ة ال�ش��بعن / 

�شارع الثالثن / عمارة الزنداين .
- راأ�شمال ال�شركة : )40.000.000( اربعون  مليون ريال ميني  

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

التاأ�شي�س.
- ا�شم امل�شئول عن اإدارة ال�شركة / )ماجد عبداهلل حممد عمر 

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

التاأ�شي�س.
)3( على املوؤ�ش�شن ا�شتكمال اإجراءات ال�شهر لل�شركة يف ال�شجل 

التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�شجل التجاري.
)4( ع��دم اإجراء ال�ش��هر لل�ش��ركة يف ال�ش��جل التج��اري يرتتب 
عليه بطالن ال�شركة ويتحمل املوؤ�ش�شون امل�شئولية الت�شامنية.
)5( ال يج��وز لل�ش��ركة مزاول��ة ن�ش��اطها اإال بعد ح�ش��ولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
)6( تن�شر ال�شهادة يف جملة التجارة.

)7( ال تعت��ر ه��ذه ال�ش��هادة ناف��ذة اإال بع��د ا�ش��تيفاء ر�ش��وم 
الت�ش��جيل كامل��ة والتوقيع علي��ه من مراقب ال�ش��ركات وختمه 

بختم الوزارة الر�شمي.
�شدرت هذه ال�شهادة من مراقب ال�شركات

املوافق : 2019/8/31م

مراقب ال�شركات

ا�ش��تنادًا اإىل اأح��كام القان��ون رقم )22( ل�ش��نة 1997م ب�ش��اأن 

ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية. 

يف  امل��وؤرخ  بال�ش��ركة  ال�ش��ركاء  اجتم��اع  حم�ش��ر  ومبوج��ب 

2019/7/21م.

قرر :

)1( امل�ش��ادقة عل��ى تعديل املادة )2( املتعلقةبا�ش��م ال�ش��ركة 

وذل��ك بتعدي��ل ا�ش��م ال�ش��ركة م��ن �ش��ركة القناعة اإك�ش��ر�س 

الك��ويل(  وماج��د  مرع��ي  )ح�ش��ن  والتحوي��الت  لل�ش��رافة 

الت�ش��امنية اإىل اال�ش��م اجلدي��د )�ش��ركة القناع��ة اإك�ش��ر�س 

لل�شرافة والتحويالت )ح�شن مرعي و�شركاه( الت�شامنية.

املتعلق��ة بال�ش��ركاء  امل��ادة )7(  امل�ش��ادقة عل��ى تعدي��ل   )2(

وتوزيع احل�ش���س وذلك بتنازل ال�شريك ح�شن عبداهلل احمد 

مظف��ر مرعي عن عدد )22000( ح�ش��ة من اإجمايل ح�ش�ش��ه 

 )%44( بن�ش��بة  اأي  ح�ش��ة   )33000( البالغ��ة  ال�ش��ركة  يف 

م��ن راأ�س مال ال�ش��ركة وذلك ل��الأخ / عارف ثابت يحيى �ش��ران 

بعدد )11000( ح�ش��ة واالأخ / جنيب علي يحيى �ش��ران بعدد 

)11000( ح�شة ودخولهم �شريكن جديدين يف ال�شركة.

)3( على ال�ش��ركة ا�ش��تكمال �ش��هر التعديل يف ال�شجل التجاري 

وفقًا الأحكام قانون ال�شجل التجاري.

)4( تن�شر هذه ال�شهادة يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.

�شدرت هذه ال�شهادة من مراقب ال�شركات

املوافق : 2019/8/28م

شهادة تعديل رقم )131( لسنة 2019م
لشركة القناعة إكسبرس للصرافة والتحويالت 

)حسين مرعي وماجد الكولي( التضامنية

شهادة تسجيل رقم )132( لسنة 2019م
شركة فوشيا للتجارة والتوكيالت التجارية )ماجد ال 

طه ويوسف الحبيشي( التضامنية


