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مراقب ال�شركات:
ا�شتن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�شن��ة 1997م ب�شاأن 

ال�شركات التجارية وتعديالتها والئحته التنفيذية.
للتج��ارة  اأوي��ل  ما�ش��ر  �شرك��ة  بتاأ�شي���س  الرخي���س  مت   )1(
االأ�شا�ش��ي  نظامه��ا  عل��ى  وامل�شادق��ة  املح��دودة  واال�شت��راد 
وت�شجيله��ا يف �شج��ل ال�ش��ركات ذات امل�شئولي��ة املح��دودة وفقًا 

للبيانات التالية:
واالإ�شت��راد  للتج��ارة  اأوي��ل  ما�ش��ر  �شرك��ة   : ال�شرك��ة  ا�ش��م 

املحدودة.
اأغرا�شها : م�شتقات نفطية + غاز.

- مركزه��ا الرئي�ش��ي : اأمان��ة العا�شم��ة / مديري��ة ال�شبعني / 
�شارع اإيران / خلف مطعم البحار.

- راأ�شم��ال ال�شرك��ة : )1.500.000.000( ملي��ار وخم�شمائة 
مليون ريال ميني  فقط.

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

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

)2( عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�شاطه��ا املح��دد يف ه��ذا 
الرخي�س ويف نظامها االأ�شا�شي.

)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ني ا�شتكم��ال اإج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف 
ال�شجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�شجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�شهر لل�شرك��ة يف ال�شجل التج��اري يرتب 
علي��ه بط��الن ال�شرك��ة ويتحم��ل املوؤ�ش�ش��ون امل�شئولية 

الت�شامنية.
)5( ال يج��وز لل�شرك��ة مزاول��ة ن�شاطه��ا اإال بع��د ح�شولها على 

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

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

)8( ال يعت��ر ه��ذا الرخي���س ناف��ذًا اإال بع��د ا�شتيف��اء ر�ش��وم 

الت�شجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شركات 
وختمه بختم الوزارة الر�شمي.

�شدر هذا الرخي�س من مراقب ال�شركات
املوافق : 2019/9/30م

مراقب ال�شركات:
ا�شتن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�شن��ة 1997م ب�شاأن 

ال�شركات التجارية وتعديالتها والئحته التنفيذية. 
ومبوج��ب حم�شر اجتماع اجلمعية العامة غر العادية لل�شركة 

املوؤرخ يف 2019/9/9م.
قرر :

)1( امل�شادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )6( م��ن النظ��ام االأ�شا�ش��ي 
ل�شرك��ة �ش��ام ت��راك خلدم��ات حق��ول النف��ط والنق��ل 
وتوزي��ع  امل��ال  براأ���س  املتعلق��ة  املح��دودة  والتموي��ن 
احل�ش���س وذلك بتخفي�س راأ�س املال من مبلغ )خم�شون 

مليون ريال( اإىل مبلغ )خم�شة واأربعون مليون ريال(.
)2( امل�شادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )18/ج( املتعلق��ة ب��اإدارة 
ال�شرك��ة وذل��ك باإ�شافة بند رق��م )3( التي تن�س على 
م��ا يل��ي ) ال يح��ق للمدي��ر الع��ام التوقي��ع منف��ردًا بل 
جمتمع��ني )ال�شركاء( على ال�شي��كات واملعامالت املالية 

�شواء بالتعامل مع البنوك اأو غرها(.
)3( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكمال �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التجاري 

وفقًا الأحكام قانون ال�شجل التجاري.
يف  امل��وؤرخ  االجتم��اع  حم�ش��ر  م��ع  الرخي���س  ين�ش��ر   )4(
نفق��ة  عل��ى  الر�شمي��ة  باجلري��دة  2019/7/28م 

ال�شركة.
)5( ين�شر الرخي�س  يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.

�شدر هذا الرخي�س من مراقب ال�شركات
املوافق : 2019/9/30م

ترخيص رقم )95( لسنة 2019م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )96( لسنة 2019م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة  سام 
تراك لخدمات حقول النفط والنقل والتموين المحدودة
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شهادة تعديل رقم )136( لسنة 2019م
لشركة الحجري للصرافة والتحويالت )احمد مهدي 

وشريكه( التضامنية

)50.000( ح�ش��ة اأي م��ا يع��ادل ن�شب��ة )50%( م��ن راأ���س مال 
ال�شرك��ة وذل��ك ل��كل من ال�شري��ك ب��در يحيى ح�ش��ن اجلماعي 
)45.000( ح�ش��ة واالأخ عي�ش��ى يحي��ى ح�ش��ن اجلماعي بعدد 
)5000( ح�ش��ة ودخ��ول االخ عي�ش��ى يحي��ى ح�ش��ن اجلماع��ي 
ك�شريك جديد يف ال�شركة بن�شبة )5%( من راأ�س مال ال�شركة.

)2( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكمال �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التجاري 
وفقًا الأحكام قانون ال�شجل التجاري.

)3( تن�شر هذه ال�شهادة يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.
�شدرت هذه ال�شهادة من مراقب ال�شركات

املوافق : 2019/9/17م

مراقب ال�شركات:
ا�شتن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�شن��ة 1997م ب�شاأن 

ال�شركات التجارية وتعديالتها والئحته التنفيذية.
)1( مت من��ح �شه��ادة بتاأ�شي�س �شرك��ة اموال كابيت��ال لل�شرافة 
والتحويالت املالية - علي مكرد و�شركاه الت�شامنية وامل�شادقة 
عل��ى عق��د ال�شرك��ة وت�شجيلها يف �شج��ل ال�ش��ركات الت�شامنية 

وفقًا للبيانات التالية:
ا�ش��م ال�شركة : �شرك��ة اموال كابيت��ال لل�شراف��ة والتحويالت 

املالية - علي مكرد و�شركاه الت�شامنية.
اأغرا�شه��ا : اأعمال ال�شراف��ة )بيع و�شراء العم��الت االأجنبية 

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

حدة جوار موكا / تقاطع �شارع �شخر .
- راأ�شم��ال 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.
اإدارة ال�شرك��ة / )اأك��رم يا�ش��ني �ش��رف  - ا�ش��م امل�شئ��ول ع��ن 

القد�شي( وجن�شيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�شاطه��ا املح��دد يف عق��د 

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

مراقب ال�شركات
ا�شتن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�شن��ة 1997م ب�شاأن 

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

2019/8/21م.
قرر :

)1( امل�شادقة عل��ى تعديل املادة )7( من عقد �شركة احلجري 
لل�شراف��ة والتحوي��الت )احم��د مه��دي و�شريك��ه( الت�شامنية 
املتعلق��ة بال�ش��ركاء وتوزي��ع احل�ش�س وذل��ك بتن��ازل ال�شريك 
مه��دي مه��دي ح�شني احلج��ري عن كام��ل ح�ش�ش��ه يف ال�شركة 
البالغ��ة )1500( اأي م��ا يع��ادل ن�شب��ة )30%( م��ن راأ���س م��ال 
ال�شرك��ة ل��الأخ لط��ف مه��دي ح�ش��ني عل��ي احلج��ري ودخول��ه 

ك�شريك جديد بن�شبة )30%( من راأ�س مال ال�شركة.
)2( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكمال �شهر التعدي��ل يف ال�شجل التجاري 

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

�شدرت هذه ال�شهادة من مراقب ال�شركات
املوافق : 2019/9/15م

مراقب ال�شركات
ا�شتن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�شن��ة 1997م ب�شاأن 

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

2019/8/21م.
قرر :

)1( امل�شادق��ة على تعديل املادة )7( م��ن عقد �شركة االحتاد 
املتعلق��ة  الت�شامني��ة  و�شريك��ه(  اجلماع��ي  )ب��در  لل�شراف��ة 
بال�ش��ركاء وتوزي��ع احل�ش���س وذل��ك بتن��ازل ال�شري��ك حاميم 
ح�ش��ن �شي��ف االهدل ع��ن كام��ل ح�ش�ش��ه يف ال�شرك��ة البالغة 

شهادة تعديل رقم )137( لسنة 2019م
لشركة االتحاد للصرافة )بدر الجماعي وشريكه( 

التضامنية

شهادة تسجيل رقم )138( لسنة 2019م
شركة اموال كابيتال للصرافة والتحويالت المالية - 

علي مكرد وشركاه التضامنية
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التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�س بال�شجل التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�شهر لل�شرك��ة يف ال�شجل التج��اري يرتب 
عليه بطالن ال�شركة ويتحمل املوؤ�ش�شون امل�شئولية الت�شامنية.
)5( ال يج��وز لل�شرك��ة مزاول��ة ن�شاطه��ا اإال بع��د ح�شولها على 

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

)7( ال تعت��ر ه��ذه ال�شه��ادة ناف��ذة اإال بع��د ا�شتيف��اء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�ش��ركات وختمه 

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

املوافق : 2019/9/18م

مراقب ال�شركات:
ا�شتن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�شن��ة 1997م ب�شاأن 

ال�شركات التجارية وتعديالتها والئحته التنفيذية.
)1( مت من��ح �شهادة بتاأ�شي�س �شرك��ة الورقي الدولية لل�شرافة 
والتحويالت )علي عبده الورقي واأخيه( الت�شامنية وامل�شادقة 
عل��ى عق��د ال�شرك��ة وت�شجيلها يف �شج��ل ال�ش��ركات الت�شامنية 

وفقًا للبيانات التالية:
ا�شم ال�شرك��ة : �شركة الورقي الدولي��ة لل�شرافة والتحويالت 

)علي عبده الورقي واأخيه( الت�شامنية.
اأغرا�شه��ا : اعمال ال�شراف��ة )بيع و�شراء العم��الت االأجنبية 

وحتويالت مالية داخلية وخارجية(.
- مركزهاالرئي�ش��ي : اأمان��ة العا�شمة / مديرية بني احلارث / 

�شارع زايد / جولة م�شعب .
- 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 ع��ن اإدارة ال�شركة / )علي عبده مفنت الورقي( 

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

التاأ�شي�س.

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

)4( ع��دم اإج��راء ال�شه��ر لل�شرك��ة يف ال�شجل التج��اري يرتب 
عليه بطالن ال�شركة ويتحمل املوؤ�ش�شون امل�شئولية الت�شامنية.
)5( ال يج��وز لل�شرك��ة مزاول��ة ن�شاطه��ا اإال بع��د ح�شولها على 

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

)7( ال تعت��ر ه��ذه ال�شه��ادة ناف��ذة اإال بع��د ا�شتيف��اء ر�ش��وم 
الت�شجي��ل كامل��ة والتوقيع علي��ه من مراقب ال�ش��ركات وختمه 

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

املوافق : 2019/9/18م

مراقب ال�شركات
ا�شتن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�شن��ة 1997م ب�شاأن 

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

2019/9/17م.
قرر :

)1( امل�شادق��ة على تعديل املادة )8( من عقد �شركة الر�شوان 
و�ش��ركاه(  نا�ش��ر  عب��داهلل  )حمم��د  والتحوي��الت  لل�شراف��ة 
االخ  بتعي��ني  وذل��ك  ال�شرك��ة  ب��اإدارة  املتعلق��ة  الت�شامني��ة 

عبداملجيد عبداهلل اأح�شن دبا�س مديرًا عامًا لل�شركة.
)2( امل�شادق��ة على تعدي��ل املادة )9( من عق��د ال�شركة وذلك 
باإ�شاف��ة العبارة التالي��ة )للمدير العام تعيني م��ن يراه للقيام 

باإدارة ال�شركة يف كل اأو جزء من �شالحياته(.
)3( عل��ى ال�شرك��ة ا�شتكمال �شهر التعدي��ل 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 : 2019/9/25م

شهادة تسجيل رقم )139( لسنة 2019م
شركة الورقي الدولية للصرافة والتحويالت )علي 

شهادة تعديل رقم )140( لسنة 2019معبده الورقي وأخيه( التضامنية
لشركة الرضوان للصرافة والتحويالت )محمد عبداهلل 

ناصر وشركاه( التضامنية


