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الإلكرتوني��ات  لتج��ارة  الثق��ة  رواد  �ش��ركة   : ال�ش��ركة  ا�ش��م 
والتوكيالت املحدودة.

- نوع الن�شاط : ا�شترياد + خدمات.
اأغرا�ش��ها : جت��ارة الأدوات الكهربائية والأجه��زة املنزلية + 

حا�شبات اآلية + توكيالت جتارية + جوالت .
- مركزها الرئي�ش��ي : امانة العا�ش��مة - �شارع اخلم�شني / جوار 

احلثيلي.
- 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 �ش��دور  ه��ذا 

الرتخي�ص.
- ا�ش��م امل�ش��ئول عن اإدارة ال�شركة / )وليد يحيى يحيى را�شع( 

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

الرتخي�ص ويف نظامها الأ�شا�شي.
)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ني ا�ش��تكمال اإج��راءات ال�ش��هر لل�ش��ركة يف 
ال�شجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�ص 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( ل يج��وز لل�ش��ركة مزاول��ة ن�ش��اطها اإل بعد ح�ش��ولها على 

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

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

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���ص ناف��ذًا اإل 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�ص من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/6/21م

مراقب ال�شركات:
لالإ�ش��ترياد   �ش��باأ  اركان  �ش��ركة  بتاأ�ش��ي�ص  الرتخي���ص  مت   )1(
املح��دودة   التجاري��ة  والتوكي��الت  العقاري��ة  واخلدم��ات 
وامل�ش��ادقة على نظامها الأ�شا�ش��ي وت�شجيلها يف �شجل ال�شركات 

ذات امل�شئولية املحدودة وفقًا للبيانات التالية:
ا�شم ال�شركة : �شركة اركان �شباأ لالإ�شترياد واخلدمات العقارية 

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

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

املوؤرخ  يف 2020/6/14م
قرر :

)1( امل�ش��ادقة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )7( م��ن النظام ال�شا�ش��ي 
ل�ش��ركة بي��و انرتنا�ش��يونال فارم��ا للتج��ارة املح��دودة 
املتعلق��ة بال�ش��ركاء وتوزي��ع احل�ش���ص وذل��ك بتن��ازل 
ال�شريك / وليد هادي يحيى اللكمي عن جميع ح�ش�شه 
يف ال�شركة البالغة )300( ح�شة لكل من ا�شامة حممد 
احمد اجلعدبي بعدد )100( ح�ش��ة والأخ امري حممد 
احم��د اجلعدبي بعدد )200( ح�ش��ة مبوج��ب التنازل 
رق��م )176( وتاري��خ 2020/6/10م واملعم��د م��ن قبل 

حمكمة بالد الرو�ص البتدائية .
)2( امل�ش��ادقة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )6( املتعلق��ة براأ���ص م��ال 
ال�ش��ركة وذل��ك بزيادت��ه م��ن مبل��غ )10.000.000( 
ع�ش��رة مليون ريال اإىل )40.000.000( اربعون مليون 
ريال وزيادة عدد احل�ش���ص اىل )8000( ح�ش��ة وكذا 
تعديل املادة )7( املتعلقة بال�ش��ركاء وتوزيع احل�ش�ص 
وذلك بتوزيع ن�ش��بة الزيادة بني ال�ش��ركاء كاًل بح�ش��ب 

ن�شبته يف راأ�ص مال ال�شركة.
)3( على ال�ش��ركة ا�ش��تكمال �ش��هر التعديل يف ال�شجل التجاري 

وفقًا لأحكام قانون ال�شجل التجاري.
يف  امل��وؤرخ  الجتم��اع  حم�ش��ر  م��ع  الرتخي���ص  ين�ش��ر   )4(

2020/6/14م  باجلريدة الر�شمية وجملة التجارة.
�شدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/6/20م

مراقب ال�شركات:
لتج��ارة  الثق��ة  رواد  �ش��ركة  بتاأ�ش��ي�ص  الرتخي���ص  مت   )1(
اللكرتوني��ات والتوكي��الت املحدودة  وامل�ش��ادقة عل��ى نظامها 
الأ�شا�شي وت�شجيلها يف �شجل ال�شركات ذات امل�شئولية املحدودة 

وفقًا للبيانات التالية:

ترخيص رقم )86( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة بيو 

انترناشيونال فارما للتجارة المحدودة

ترخيص رقم )92( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )88( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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والتوكيالت التجارية املحدودة.
- نوع الن�شاط : ا�شترياد + خدمات.

اأغرا�ش��ها : اخلدم��ات العقاري��ة واملكات��ب العقاري��ة + جت��ارة 
املواد الغذائية غري ال�شا�شية + اأدوات �شحية , اأنابيب 
وموا�ش��ري ول��وازم �ش��باكة + م��واد عازل��ة , غ��راء , رجن 
وطالء + توكيالت جتارية + جتارة املواد البال�شتيكية 

+ حفا�شات اأطفال .
- مركزها الرئي�ش��ي : اأمانة العا�شمة - مديرية الثورة / �شارع 

الن�شر / جوار ج�شر ال�شائف.
- 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�ص.
- ا�ش��م امل�ش��ئول ع��ن اإدارة ال�ش��ركة / )حمم��د اح�ش��ن احم��د 

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

الرتخي�ص ويف نظامها الأ�شا�شي.
)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ني ا�ش��تكمال اإج��راءات ال�ش��هر لل�ش��ركة يف 
ال�شجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�ص 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( ل يج��وز لل�ش��ركة مزاول��ة ن�ش��اطها اإل بعد ح�ش��ولها على 

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

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

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���ص ناف��ذًا اإل 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�ص من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/6/22م

مراقب ال�شركات:
)1( مت الرتخي���ص بتاأ�ش��ي�ص �ش��ركة اج��واء الربي��ع للتج��ارة 
والإ�ش��ترياد وخدم��ات الكمبيوت��ر املح��دودة  وامل�ش��ادقة على 

نظامها الأ�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 اج��واء الربي��ع للتج��ارة والإ�ش��ترياد 
وخدمات الكمبيوتر املحدودة.

- نوع الن�شاط : ا�شترياد + خدمات.
اأغرا�ش��ها : جت��ارة امل��واد الغذائية غ��ري الأ�شا�ش��ية + خدمات 
الكمبيوتروالأنظمة + اأخ�ش��اب , حديد ت�شليح اأ�شمنت 
, جب���ص + اأدوات �ش��حية , اأنابي��ب وموا�ش��ري ول��وازم 
�ش��باكة + زي��وت + خدمات ت�ش��اميم وبرجم��ة املواقع 
الإلكرتوني��ة + اأدوية + جتارة الأجه��زة الإلكرتونية 
)ما عدا اأجهزة الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية والواي 
ف��اي , واأجهزة اعادة الب��ث والتغطية والتي تعمل على 

ت�شوي�ص نظامي CDM - GSMA وت�شمى ربيرت( .
- مركزها الرئي�ش��ي : اأمانة العا�ش��مة - مديرية �شعوب / �شارع 

املطار / امام مطابع الكتاب.
- راأ�ش��مال ال�ش��ركة : )120.000.000( مائة وع�شرون مليون  

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

الرتخي�ص.
- ا�ش��م امل�ش��ئول عن اإدارة ال�ش��ركة / )دغ�ش��ان احمد دغ�ش��ان 

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

الرتخي�ص ويف نظامها الأ�شا�شي.
)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ني ا�ش��تكمال اإج��راءات ال�ش��هر لل�ش��ركة يف 
ال�شجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�ص 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( ل يج��وز لل�ش��ركة مزاول��ة ن�ش��اطها اإل بعد ح�ش��ولها على 

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

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

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���ص ناف��ذًا اإل 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�ص من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/6/22م

ترخيص رقم )93( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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مراقب ال�شركات:
)1( مت الرتخي�ص بتاأ�ش��ي�ص �ش��ركة كوبلت لتج��ارة اخلردوات 
املحدودة  وامل�ش��ادقة على نظامها الأ�شا�شي وت�شجيلها يف �شجل 

ال�شركات ذات امل�شئولية املحدودة وفقًا للبيانات التالية:
ا�شم ال�شركة : �شركة كوبلت لتجارة اخلردوات املحدودة.

- نوع الن�شاط : بيع جملة وجتزئة.
اأغرا�شها : جتارة امل�شتعمل بكافة اأ�شكاله .

- مركزها الرئي�ش��ي : اأمانة العا�ش��مة - مديرية الثورة - �شارع 
عمران - �شوق الر�شيد.

- راأ�ش��مال ال�ش��ركة : )10.000.000( ع�ش��رة  مالي��ني  ري��ال 
ميني  فقط.

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

- ا�ش��م امل�ش��ئول ع��ن اإدارة ال�ش��ركة / )طارق عبداهلل ح�ش��ني 
الغيلي ( وجن�شيته : )ميني(.

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

)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ني ا�ش��تكمال اإج��راءات ال�ش��هر لل�ش��ركة يف 
ال�شجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�ص 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( ل يج��وز لل�ش��ركة مزاول��ة ن�ش��اطها اإل بعد ح�ش��ولها على 

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

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

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���ص ناف��ذًا اإل 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�ص من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/6/30م

مراقب ال�شركات:
)1( مت الرتخي�ص بتاأ�ش��ي�ص �شركة �شييف تراك�ص للمناق�شات 
وخدم��ات التموين والتوريد املحدودة  وامل�ش��ادقة على نظامها 
الأ�شا�شي وت�شجيلها يف �شجل ال�شركات ذات امل�شئولية املحدودة 

وفقًا للبيانات التالية:
ا�ش��م ال�ش��ركة : �ش��ركة �ش��ييف تراك�ص للمناق�ش��ات وخدمات 

التموين والتوريد املحدودة.
- نوع الن�شاط : مقاولت.

اأغرا�شها : املناق�شات وعقود التوريد والتموين .
- مركزه��ا الرئي�ش��ي : اأمان��ة العا�ش��مة - مديري��ة التحرير / 

�شارع الزبريي / جوار بهارات بن يا�شني.
- راأ�ش��مال ال�ش��ركة : )10.000.000( ع�ش��رة  مالي��ني  ري��ال 

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

الرتخي�ص.
- ا�ش��م امل�ش��ئول عن اإدارة ال�ش��ركة / )عبدالرحمن احمد علي 

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

الرتخي�ص ويف نظامها الأ�شا�شي.
)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ني ا�ش��تكمال اإج��راءات ال�ش��هر لل�ش��ركة يف 
ال�شجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�ص 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( ل يج��وز لل�ش��ركة مزاول��ة ن�ش��اطها اإل بعد ح�ش��ولها على 

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

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

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���ص ناف��ذًا اإل 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�ص من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/6/23م

ترخيص رقم )94( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )98( لسنة 2020م
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 ولئحته التنفيذية. 
ومبوجب حم�شر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية  لل�شركة 

املوؤرخ  يف 2020/6/14م
قرر :

)1( امل�ش��ادقة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )7( م��ن النظام ال�شا�ش��ي 
ل�ش��ركة فاي��را ف��ون خلدم��ات الت�ش��الت املح��دودة 
املتعلقة بال�شركاء وتوزيع احل�ش�ص وذلك ببيع ح�ش�ص 
كل من ال�شركاء وهم )حممد �شرف يحيى املوؤيد  بن�شبة 
)20%( م��ن راأ�ص املال وا�ش��ماعيل حممد احمد املتوكل 
بن�ش��بة )20%( من راأ�ص املال وعبدالرحمن حممد زيد 
زب��ارة بن�ش��بة )20%( م��ن راأ���ص املال وابراهيم ها�ش��م 
يحيى ال�ش��امي بن�شبة )20%( من راأ�ص املال ونبيل علي 
حممد ال�ش��امي بن�ش��بة )10%( م��ن راأ�ص امل��ال وذلك ل� 
مي��ن فاز فيوت�ش��ر ال��ذي ميلكه��ا الخ عبداحلافظ علي 
عب��داهلل الثالي��ا مبوج��ب عق��د البي��ع املعمد م��ن قبل 
املحكمة التجارية بالأمان��ة برقم )396230( بتاريخ 

: 2020/5/19م .
)2( امل�ش��ادقة على عقد بيع ح�ش�ص ال�شريك نبيل علي حممد 
ال�ش��امي بن�شبة )10%( من راأ�ص املال وذلك لالأخ ح�شني 
عبدالوهاب ح�ش��ني القا�ش��ي مبوجب عقد البيع املعمد 
من قبل املحكمة التجارية بالأمانة برقم )396231) 

وتاريخ:2020/5/19م.
)3( امل�شادقة على تعديل املادة )18/اأ( املتعلق باإدارة ال�شركة 
وذل��ك بتعيني الأخ / عبداحلافظ علي عبداهلل الثاليا 

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

وفقًا لأحكام قانون ال�شجل التجاري.
يف  امل��وؤرخ  الجتم��اع  حم�ش��ر  م��ع  الرتخي���ص  ين�ش��ر   )5(

2020/6/14م  باجلريدة الر�شمية وجملة التجارة.
�شدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/7/1م

مراقب ال�شركات:
)1( مت الرتخي�ص بتاأ�شي�ص �شركة ديب لريننج خلدمات التعليم 
الع��ايل واخلدم��ات الطبية املحدودة  وامل�ش��ادقة عل��ى نظامها 
الأ�شا�شي وت�شجيلها يف �شجل ال�شركات ذات امل�شئولية املحدودة 

وفقًا للبيانات التالية:
ا�ش��م ال�ش��ركة : �ش��ركة دي��ب لريننج خلدم��ات التعلي��م العايل 

واخلدمات الطبية املحدودة.
- نوع الن�شاط : خدمات.

اأغرا�شها : جامعات وكليات خا�شة + م�شت�شفى خا�ص .
- مركزه��ا الرئي�ش��ي : اأمان��ة العا�ش��مة - مديرية ال�ش��بعني / 

�شارع 14 اأكتوبر / خلف م�شت�شفى لبنان.
- راأ�ش��مال ال�ش��ركة : )2.000.000( مليون��ان دولر امريك��ي 

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

الرتخي�ص.
- ا�شم امل�شئول عن اإدارة ال�شركة / )في�شل نا�شر ناجي الزبريي 

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

الرتخي�ص ويف نظامها الأ�شا�شي.
)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ني ا�ش��تكمال اإج��راءات ال�ش��هر لل�ش��ركة يف 
ال�شجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�ص 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( ل يج��وز لل�ش��ركة مزاول��ة ن�ش��اطها اإل بعد ح�ش��ولها على 

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

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

)8( ل يعت��ر ه��ذا الرتخي���ص ناف��ذًا اإل 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�ص من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/7/4م

ترخيص رقم )101( لسنة 2020م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )100( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة فايبرا 

فون لخدمات االتصاالت المحدودة
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قرر :
)1( امل�ش��ادقة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )3( م��ن النظ��ام ال�شا�ش��ي 
ل�شركة املح�ش��ن اخوان للتجارة والتوكيالت واملقاولت 
املح��دودة املتعلق��ة باأغرا���ص ال�ش��ركة وذلك باإ�ش��افة 
غر�ص جديد هو )ا�شترياد وجتارة امل�شتقات النفطية( 

اإىل اغرا�ص ال�شركة ال�شابقة  .
)2( امل�ش��ادقة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )6( املتعلق��ة براأ���ص م��ال 
ال�ش��ركة وذل��ك بزيادت��ه م��ن مبل��غ )30.000.000( 
 )330.000.000( مبل��غ  اإىل  ري��ال  ملي��ون  ثالث��ون 
ثالثمائ��ة وثالث��ني ملي��ون ري��ال , وك��ذا تعدي��ل املادة 
)7( املتعلقة بال�ش��ركاء وتوزيع احل�ش�ص وذلك بتوزيع 
الزي��ادة بني ال�ش��ركاء كاًل بح�ش��ب ن�ش��بته يف راأ�ص مال 

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

وفقًا لأحكام قانون ال�شجل التجاري.
يف  امل��وؤرخ  الجتم��اع  حم�ش��ر  م��ع  الرتخي���ص  ين�ش��ر   )4(

2020/7/1م  باجلريدة الر�شمية وجملة التجارة.
�شدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/7/6م

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

ال�شركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية.
)1( مت منح �ش��هادة بتاأ�شي�ص �شركة الدكتور طارق عبدالر�شيد 
و�شريكه للمحا�شبة القانونية وال�شت�شارات الت�شامنية 
وامل�ش��ادقة عل��ى عق��د ال�ش��ركة وت�ش��جيلها يف �ش��جل 

ال�شركات الت�شامنية وفقًا للبيانات التالية:
ا�ش��م ال�ش��ركة : �ش��ركة الدكت��ور طارق عبدالر�ش��يد و�ش��ريكه 

للمحا�شبة القانونية وال�شت�شارات الت�شامنية.
نوع الن�شاط : خدمات .

اأغرا�شها : مايل واداري + تقدمي اخلره وامل�شورة يف املجالت 
املالي��ة والإداري��ة وال�ش��ريبية + مراجع��ة وتدقي��ق 
احل�شابات والقوائم املالية + القيام باأعمال الت�شفيات.
- مركزهاالرئي�شي : امانة العا�شمة - حدة الع�شا�ص / مديرية 

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

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

املوؤرخ  يف 2020/7/1م
قرر :

)1( امل�ش��ادقة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )4( م��ن النظام ال�شا�ش��ي 
ل�ش��ركة م��زارع اأر�ص اجلنتني لإنتاج وجت��ارة الدواجن 
املح��دودة املتعلق��ة مبركز ال�ش��ركة وذل��ك بنقل املركز 
الرئي�ش��ي لل�ش��ركة م��ن اأمان��ة العا�ش��مة �ش��نعاء اإىل 

حمافظ احلديدة .
)2( امل�شادقة على تعديل املادة )7( املتعلقة بال�شركاء وتوزيع 
احل�ش�ص وذلك بتنازل ال�شريك / �شايف عبداهلل هزاع 
اخلديري عن عدد )400( ح�ش��ة من اجمايل ح�ش�شه 
البالغة )6000( ح�ش��ة وذلك لل�شريك / حممد �شالح 

عبداهلل ال�شنباين.
)3( امل�ش��ادقة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )18/اأ( املتعلق��ة ب��اإدارة 
ال�ش��ركة لت�ش��بح ن���ص امل��ادة م��ا يل��ي )يت��وىل اإدارةا 
ل�ش��ركة مدير عام يتم تعيينه من قبل اجلمعية العامة 
لل�ش��ركة( ومت تعيني ال�ش��ريك الخ / �ش��ايف عبداهلل 

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

وفقًا لأحكام قانون ال�شجل التجاري.
يف  امل��وؤرخ  الجتم��اع  حم�ش��ر  م��ع  الرتخي���ص  ين�ش��ر   )5(

2020/7/1م  باجلريدة الر�شمية وجملة التجارة.
�شدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/7/4م

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

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

املوؤرخ  يف 2020/7/1م

شهادة تسجيل رقم )66( لسنة 2020م
شركة الدكتور طارق عبدالرشيد وشريكه للمحاسبة 

القانونية واالستشارات التضامنية

ترخيص رقم )102( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة مزارع 

أرض الجنتين إلنتاج وتجارة الدواجن المحدودة

ترخيص رقم )105( لسنة 2020م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة 
المحسن اخوان للتجارة والتوكيالت والمقاوالت 

المحدودة
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ال�شبعني / �شارع اخلم�شني / غرب �شالة الق�شر .
- راأ�شمال ال�شركة : )5.000.000( خم�شة  ماليني  ريال ميني  

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

التاأ�شي�ص.
- ا�شم امل�شئول عن اإدارة ال�شركة / )د. طارق عبدالر�شيد ملهي 

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

التاأ�شي�ص.
)3( عل��ى املوؤ�ش�ش��ني ا�ش��تكمال اإج��راءات ال�ش��هر لل�ش��ركة يف 
ال�شجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�ص 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( ل يج��وز لل�ش��ركة مزاول��ة ن�ش��اطها اإل بعد ح�ش��ولها على 

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

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

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

املوافق : 2020/3/20م

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

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

2020/6/17م.
قرر :

)1( امل�ش��ادقة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )2( من عقد �ش��ركة )علي 
احل�ش��ابات  ومراجع��ة  للتدقي��ق  و�ش��ركاه(  ال�ش��ري 
الت�شامنية املتعلقة با�شم ال�شركة لي�شبح ا�شم ال�شركة 
اجلديد هو )�شركة �شفاي مين )علي ال�شري و�شركاه( 

للتدقيق ومراجعة احل�شابات الت�شامنية.
)2( على ال�ش��ركة ا�ش��تكمال �ش��هر التعديل يف ال�شجل التجاري 

وفقًا لأحكام قانون ال�شجل التجاري.
يف  امل��وؤرخ  الجتم��اع  حم�ش��ر  م��ع  الرتخي���ص  ين�ش��ر   )5(

2020/6/17م يف جملة التجارة.
�شدرت هذه ال�شهادة من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/6/28م

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

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

2020/4/12م.
قرر :

)1( امل�ش��ادقة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )2( من عقد �ش��ركة اموال 
كابيت��ال لل�ش��رافة والتحوي��الت املالي��ة )عل��ي مك��رد 
و�ش��ريكه( الت�ش��امنية املتعلقة با�ش��م ال�ش��ركة لي�شبح 
ا�ش��م ال�ش��ركة اجلدي��د ه��و )�ش��ركة ام��وال كابيت��ال 
لل�ش��رافة والتحوي��الت املالية )اكرم يا�ش��ني القد�ش��ي 

و�شريكه( الت�شامنية(.
)2( امل�ش��ادقة على تنازل ال�ش��ريك عل��ي حممد مكرداحلمادي 
عن كامل ح�ش�شه يف ال�ش��ركة البالغة )70%( من راأ�ص 
مال ال�ش��ركة لكل من الأخ اأكرم يا�ش��ني �ش��رف القد�ش��ي 
بن�ش��بة )50%( م��ن راأ�ص مال ال�ش��ركة ولل�ش��ريك اياد 
عل��ي حمم��د احلم��ادي بن�ش��به )20%( م��ن راأ���ص م��ال 

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

وفقًا لأحكام قانون ال�شجل التجاري.
يف  امل��وؤرخ  الجتم��اع  حم�ش��ر  م��ع  الرتخي���ص  ين�ش��ر   )4(

2020/4/12م يف جملة التجارة.
�شدرت هذه ال�شهادة من مراقب ال�شركات

املوافق : 2020/7/1م

شهادة تعديل رقم )67( لسنة 2020م
لشركة )علي الصبري وشركاه( للتدقيق ومراجعة 

الحسابات التضامنية

شهادة تعديل رقم )68( لسنة 2020م
لشركة اموال كابيتال للصرافة والتحويالت المالية 

)علي مكرد وشريكه( التضامنية


