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وزير ال�صناعة والتجارة:
بع��د الإط��اع عل��ى القان��ون رق��م )37( ل�ص��نة 1992م ب�ص��اأن 

ال�صراف والرقابة على �صركات وو�صطاء التاأمني
ال�ص��ركات  ب�ص��اأن  1997م  ل�ص��نة   )22( رق��م  القان��ون  وعل��ى 

التجارية وتعدياته.
وعلى القانون رقم )3( ل�صنة 2004م ب�صاأن جمل�س الوزراء.

وعل��ى الق��رار اجلمه��وري رق��م )284( ل�ص��نة 2009م ب�ص��اأن 
الائحة التنظيمية لوزارة ال�صناعة والتجارة.

وعلى قرار املجل���س ال�صيا�ص��ي العلى رقم )56( ل�صنة 2016م 
بت�صكيل حكومة النقاذ الوطني وت�صمية اأع�صائها.

وعلى قرار املجل���س ال�صيا�ص��ي الأعلى رقم )91( ل�صنة 2018م 
ب�صاأن تعيني وزير ال�صناعة والتجارة.

وعلى القرار الوزاري رقم )64( ل�صنة 2001م ب�صاأن الرتخي�س 
بتاأ�صي�س ال�صركة املذكورة.

وعلى القرار الوزاري رقم )56( ل�ص��نة 2016م بتجديد اإجازة 
مزاولة اعمال التاأمني لل�صركة.

وبن��اء عل��ى درا�ص��ة وعر���س مدير ع��ام الرقابة على �ص��ركات 
ال�تاأمني. قرر :

)1( جتديد اإجازة اأعمال ال���تاأمني لل�ص��ركة الإ�صامية للتاأمني 
)�س.م.ي( مقفلة يف الأنواع التالية :-

1- التاأم��ني للحاجة والدخار عند العجز وال�ص��يخوخة وماله 
عاقة بكليهما من مر�س ونحوه وملا بعد الوفاة.

2- التاأمني �صد اخطار احلريق.
3- التاأمني �صد احلوادث .

4- تاأمني النقل الربي والبحري واجلوي.
5- �صمان روؤو�س الأموال.
6- اأنواع التاأمني الأخرى.

مل��دة خم���س �ص��نوات ابت��داء م��ن  )2( يعم��ل به��ذه الج��ازة 
2021/7/23م وحتى 2026/7/24م.

)3( ين�ص��ر الق��رار يف اجلري��دة الر�ص��مية على نفقة ال�ص��ركة 
ويعمل به من تاريخ �صدوره.

�صدر بديوان عام الوزارة
بتاريخ : 2021/8/11م

وزير ال�صناعة والتجارة:
بع��د الإط��اع عل��ى القان��ون رق��م )37( ل�ص��نة 1992م ب�ص��اأن 

ال�صراف والرقابة على �صركات وو�صطاء التاأمني
ال�ص��ركات  ب�ص��اأن  1997م  ل�ص��نة   )22( رق��م  القان��ون  وعل��ى 

التجارية وتعدياته.
وعلى القانون رقم )3( ل�صنة 2004م ب�صاأن جمل�س الوزراء.

وعل��ى الق��رار اجلمه��وري رق��م )284( ل�ص��نة 2009م ب�ص��اأن 
الائحة التنظيمية لوزارة ال�صناعة والتجارة.

وعلى قرار املجل���س ال�صيا�ص��ي العلى رقم )56( ل�صنة 2016م 
بت�صكيل حكومة النقاذ الوطني وت�صمية اأع�صائها.

وعلى قرار املجل���س ال�صيا�ص��ي الأعلى رقم )91( ل�صنة 2018م 
ب�صاأن تعيني وزير ال�صناعة والتجارة.

ب�ص��اأن  2018م  ل�ص��نة   )121( رق��م  ال��وزاري  الق��رار  وعل��ى 
الرتخي�س بتاأ�صي�س ال�صركة املذكورة.

وعلى القرار الوزاري رقم )12( ل�ص��نة 2016م بتجديد اإجازة 
مزاولة اعمال التاأمني لل�صركة.

وبن��اء عل��ى درا�ص��ة وعر���س مدير ع��ام الرقابة على �ص��ركات 
ال�تاأمني. قرر :

للتاأم��ني  كاك  ل�ص��ركة  ال���تاأمني  اأعم��ال  اإج��ازة  جتدي��د   )1(
)�س.م.ي( مقفلة يف الأنواع التالية :-

1- التاأم��ني للحاجة والدخار عند العجز وال�ص��يخوخة وماله 
عاقة بكليهما من مر�س ونحوه وملا بعد الوفاة.

2- التاأمني �صد اخطار احلريق.
3- التاأمني �صد احلوادث .

4- تاأمني النقل الربي والبحري واجلوي.
5- �صمان روؤو�س الأموال.

6- التاأمني التكافلي
7- اأنواع التاأمني الأخرى.

مل��دة خم���س �ص��نوات ابت��داء م��ن  )2( يعم��ل به��ذه الج��ازة 
2020/4/26م وحتى 2025/4/26م.

)3( ين�ص��ر الق��رار يف اجلري��دة الر�ص��مية على نفقة ال�ص��ركة 
ويعمل به من تاريخ �صدوره.

�صدر بديوان عام الوزارة
بتاريخ : 2021/8/11م

قرار وزاري رقم )79( لسنة 2021م
بشأن تجديد إجازة مزاولة أعمال التأمين للشركة 

اإلسالمية اليمنية للتأمين )ش.م.ي( مقفلة

قرار وزاري رقم )80( لسنة 2021م
بشأن تجديد إجازة مزاولة أعمال التأمين 
لشركة كاك للتأمين )ش.م.ي( مقفلة
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- ا�ص��م امل�ص��ئول عن اإدارة ال�ص��ركة / )مازن في�صل �صعيد فارع( 
وجن�صيته : )ميني(.

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

)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�ص��تكمال اإج��راءات ال�ص��هر لل�ص��ركة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

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

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�ص��ركة مزاول��ة ن�ص��اطها اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

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

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2021/7/4م

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

ال�صركات التجارية وتعدياته ولئحته التنفيذية. 
ومبوجب حم�صر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�ص��ركة 

املوؤرخ يف 2021/6/5م . قرر :
)1( امل�صادق��ة على تعديل املادة )18/اأ( من النظام الأ�صا�ص��ي 
ل�صركة مين بروفايدر للتجارة املحدودة املتعلقة باإدارة 
ال�صركة لت�صبح ن�س املادة )يتوىل اإدارة ال�صركة مدير 
عام يتم تعيينه من قبل اجلمعية العامة لل�صركة( ومت 
تعيني الأخ / حممد ح�ص��ني عبداهلل اأحمد مديرًا عامًا 

لل�صركة.
)2( على ال�ص��ركة ا�ص��تكمال �ص��هر التعديل يف ال�صجل التجاري 

وفقًا لأحكام قانون ال�صجل التجاري.
)3( ين�ص��ر الرتخي�س مع حم�صر اجتم��اع اجلمعية العامة غري 

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

ال�صركات التجارية وتعدياته ولئحته التنفيذية. 
ومبوجب حم�صر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�صركة 

املوؤرخ يف 2021/5/25م . قرر :
)1( امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )3( م��ن النظام الأ�صا�ص��ي 
لل�ص��ركة العربية املتحدة للتجارة واملقاولت املحدودة 
املتعلق��ة باأغرا���س ال�ص��ركة وذل��ك بح��ذف الأغرا�س 
التالي��ة )جت��ارة عام��ة ومق��اولت عام��ة وتوكي��ات 
جتاري��ة ومتثي��ل ال�ص��ركات الأجنبي��ة والإ�صت�ص��ارات 
التالي��ة )جت��ارة  الهند�صية(وا�ص��تبدالها بالأغرا���س 
وا�ص��ترياد م��واد واأدوات البن��اء باأنواعه��ا + مق��اولت 

معمارية واإن�صائية(.
)2( ين�ص��ر الرتخي�س مع حم�صر اجتم��اع اجلمعية العامة غري 
العادي��ة لل�ص��ركة امل��وؤرخ يف 2021/5/25م باجلريدة 

الر�صمية وجملة التجارة.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2021/7/3م

مراقب ال�صركات:
)1( مت الرتخي�س بتاأ�صي���س �ص��ركة كاغدا لل�صناعات الورقية 
املتنوع��ة املح��دودة وامل�صادق��ة على نظامها الأ�صا�ص��ي 
وت�ص��جيلها يف �صجل ال�ص��ركات ذات امل�صئولية املحدودة 

وفقًا للبيانات التالية :
ا�ص��م ال�ص��ركة : �ص��ركة كاغ��دا لل�صناع��ات الورقي��ة املتنوعة 

املحدودة .
- نوع الن�صاط : �صناعي  .

- اغرا�صها : �صناعة الورق ومنتجاته.
- مركزه��ا الرئي�ص��ي : �صنع��اء - مديري��ة الوح��دة / �ص��ارع 

اجلزائر / جوار حمطة املختار.
- راأ�ص��مال ال�ص��ركة : )30.000.000( ثاث��ون ملي��ون  ري��ال 

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

الرتخي�س.

ترخيص رقم )96( لسنة 2021م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي 

للشركة العربية المتحدة للتجارة والمقاوالت المحدودة

ترخيص رقم )97( لسنة 2021م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )98( لسنة 2021م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي 
لشركة يمن بروفايدر للتجارة المحدودة
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)4( ع��دم اإجراء ال�ص��هر لل�ص��ركة يف ال�ص��جل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��ان ال�ص��ركة ويتحمل املوؤ�ص�ص��ون امل�ص��ئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�ص��ركة مزاول��ة ن�ص��اطها اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

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

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2021/7/11م
 

مراقب ال�صركات:
)1( مت الرتخي�س بتاأ�صي�س �صركة توليب لل�صفريات وال�صياحة 
املحدودة وامل�صادقة على نظامها الأ�صا�صي وت�صجيلها يف 
�صجل ال�ص��ركات ذات امل�صئولية املحدودة وفقًا للبيانات 

التالية :
ا�صم ال�صركة : �صركة توليب لل�صفريات وال�صياحة املحدودة .

- نوع الن�صاط : خدمات  .
- اغرا�صه��ا : خدم��ات النقل والتموين + ال�ص��فريات + مكاتب 
�ص��ياحة + اخلدمات الفندقية + تقدمي خدمات حجز 

تذاكر.
- مركزها الرئي�صي : اأمانة العا�صمة - مديرية ال�صبعني - �صارع 

حدة - جولة امل�صباحي.
- راأ�صمال ال�صركة : )15.000.000( خم�صة ع�صر مليون  ريال 

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

الرتخي�س.
- ا�ص��م امل�ص��ئول ع��ن اإدارة ال�ص��ركة / )خال��د عبداحلق راجح 

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

الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.
)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�ص��تكمال اإج��راءات ال�ص��هر لل�ص��ركة يف 

العادي��ة لل�ص��ركة امل��وؤرخ يف 2021/6/5م باجلري��دة 
الر�صمية وجملة التجارة.

�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات
بتاريخ : 2021/7/4م

مراقب ال�صركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�صي���س �ص��ركة اأ�ص��ل امل�ص��در لاإ�ص��ترياد 
والت�صدي��ر املحدودة وامل�صادقة على نظامها الأ�صا�ص��ي 
وت�ص��جيلها يف �صجل ال�ص��ركات ذات امل�صئولية املحدودة 

وفقًا للبيانات التالية :
ا�ص��م ال�ص��ركة : �ص��ركة اأ�ص��ل امل�ص��در لاإ�ص��ترياد والت�صدي��ر 

املحدودة.
- نوع الن�صاط : ا�صترياد + ت�صدير  .

- اغرا�صه��ا : جت��ارة امل��واد الغذائية غري الأ�صا�ص��ية + جتارة 
الأدوات الكهربائية والأجهزة املنزلية + جتارة الكتب 
والأدوات املكتبية واملدر�ص��ية والهند�صية وم�صتلزماتها 
+ ملبو�صات جاهزة + جتارة لعب وم�صتلزمات الأطفال 
+ اأجه��زة ات�صالت �ص��لكية تليفون , تلك���س , فاك�ص��ات 
... اإل��خ + منتج��ات زراعية حملية + ا�ص��ماك واحياء 
بحري��ة + ع�ص��ل + جت��ارة الأجه��زة الإلكرتونية )ما 
عدا اأجه��زة الإت�صالت ال�ص��لكية والا�ص��لكية والواي 
ف��اي , واأجهزة اعادة الب��ث والتغطية والتي تعمل على 

ت�صوي�س نظامي GSMA-CDM وت�صمى ربيرت(.
- مركزها الرئي�ص��ي : اأمانة العا�صمة - �صعوان - �صارع الأربعني 

- جوار مدار�س الر�صى النموذجية.
- راأ�ص��مال ال�ص��ركة : )30.000.000( ثاث��ون ملي��ون ري��ال  

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

الرتخي�س.
- ا�صم امل�صئول عن اإدارة ال�صركة / )خمتار حمود حممد ملهي( 

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

الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.
)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�ص��تكمال اإج��راءات ال�ص��هر لل�ص��ركة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

التجاري.

ترخيص رقم )99( لسنة 2021م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )100( لسنة 2021م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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وزير ال�صناعة والتجارة:
بع��د الإط��اع عل��ى القان��ون رق��م )22( ل�ص��نة 1997م ب�ص��اأن 

ال�صركات التجارية وتعدياتة .
وعلى القانون رقم )3( ل�صنة 2004م ب�صاأن جمل�س الوزراء.

وعل��ى الق��رار اجلمه��وري رق��م )284( ل�ص��نة 2009م ب�ص��اأن 
الائحة التنفيذية لوزارة ال�صناعة والتجارة.

وعل��ى ق��رار رئي���س املجل���س الأعلى رق��م )56( ل�ص��نة 2016م 
بت�صكيل احلكومة وت�صمية اأع�صائها.

يف  امل��وؤرخ  بال�ص��ركة  ال�ص��ركاء  اجتم��اع  حم�ص��ر  وعل��ى 
2021/4/25م.

وبناء على عر�س مدير عام ال�صركات 
قرر:

م��ادة )1( امل�صادق��ة عل��ى حتوي��ل ال�ص��كل القان��وين ل�ص��ركة 
زكريات وحممد احلنحنة للتجارة وال�صتثمار العقاري 
من �صركة ت�صامنية اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة.
مادة)2( حتدد اغرا�س ال�ص��ركة يف ا�ص��ترياد وجتارة الأدوات 
ال�صحي��ة , انابيب وموا�ص��ري ولوازم ال�ص��باكة وخدمات 

التطوير العقاري(.
مادة )3( يحدد راأ�س مال ال�صركة مببلغ ع�صرة مليون ريال.

م��ادة )4( عل��ى ال�ص��ركة ا�ص��تكمال �ص��هر التحوي��ل يف ال�ص��جل 
التجاري وفقًا لأحكام قانون ال�صجل التجاري.

م��ادة )5( ين�ص��ر الرتخي���س مم��ع حم�ص��ر الجتماع امل��وؤرخ يف 
2021/4/25م

�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات
بتاريخ : 2021/7/13م

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

ال�صركات التجارية وتعدياته ولئحته التنفيذية. 
ومبوجب حم�صر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�ص��ركة 

املوؤرخ يف 2021/7/7م . قرر :
)1( امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )3( م��ن النظ��ام الأ�صا�ص��ي 
ل�ص��ركة امتو�ص��فري لإنت��اج وتعبئ��ة الغ��ازات الطبي��ة 
وال�صناعية املحدودة املتعلقة باأغرا�س ال�ص��ركة وذلك 

ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 
التجاري.

)4( عدم اإجراء ال�ص��هر لل�ص��ركة يف ال�ص��جل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��ان ال�ص��ركة ويتحمل املوؤ�ص�ص��ون امل�ص��ئولية 

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�ص��ركة مزاول��ة ن�ص��اطها اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

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

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2021/7/12م

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

ال�صركات التجارية وتعدياته ولئحته التنفيذية. 
ومبوجب حم�صر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�صركة 

املوؤرخ يف 2021/4/12م . قرر :
)1( امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )7( م��ن النظام الأ�صا�ص��ي 
ل�ص��ركة ريان �ص��ي بل���س ل�صناع��ة املرطب��ات املحدودة 
املتعلق��ة بال�ص��ركاء وتوزي��ع احل�ص���س وذل��ك بتن��ازل 
ال�ص��ريك / ماج��د هائ��ل عبداحل��ق ب�ص��ر ع��ن ع��دد 
)1000( ح�ص��ة من اجمال ح�ص�ص��ه البالغة )2000( 
ح�ص��ة وذل��ك لاأخ �ص��امل عمر �ص��امل با�ص��عيده لي�صبح 

اجمايل ح�ص�صه يف ال�صركة )3000( ح�صة.
)2( ين�ص��ر الرتخي�س مع حم�صر اجتم��اع اجلمعية العامة غري 
العادي��ة لل�ص��ركة امل��وؤرخ يف 2021/4/12م باجلريدة 

الر�صمية وجملة التجارة.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2021/7/13م

ترخيص رقم )101( لسنة 2021م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي 

لشركة ريان سي بلس لصناعة المرطبات المحدودة

ترخيص رقم )103( لسنة 2021م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي 

لشركة اتموسفير إلنتاج وتعبئة الغازات الطبية 
والصناعية المحدودة

ترخيص رقم )102( لسنة 2021م
بشأن تحويل الشكل القانوني لشركة زكريا ومحمد 

الحنحنة للتجارة واالستثمار العقاري من شركة تضامنية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة
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الت�ص��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�ص��ركات 
وختمه بختم الوزارة الر�صمي.

�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات
بتاريخ : 2021/7/17م

مراقب ال�صركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�صي���س �ص��ركة ت��وب �صي�ص��كوم لتقني��ة 
املعلوم��ات املح��دودة وامل�صادق��ة على نظامها الأ�صا�ص��ي 
وت�ص��جيلها يف �صجل ال�ص��ركات ذات امل�صئولية املحدودة 

وفقًا للبيانات التالية :
ا�صم ال�صركة : �صركة توب �صي�صكوم لتقنية املعلومات املحدودة.

- نوع الن�صاط : خدمات   .
- اغرا�صها : خدمات الت�صالت والنرتنت + ا�صت�صارات مالية 
واقت�صادية + خدمات تن�ص��يق ومتثيل �صركات اجنبية 

+ خدمات جتارة الكرتونية.
- مركزها الرئي�صي : اأمانة العا�صمة - مديرية ال�صبعني - �صارع 

حدة - جوار ناي�س وير.
- راأ�صمال ال�صركة : )15.000.000( خم�صة ع�صر مليون ريال  

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

الرتخي�س.
- ا�ص��م امل�صئول عن اإدارة ال�ص��ركة / )توفيق علي حمود مهدي 

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

الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.
)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�ص��تكمال اإج��راءات ال�ص��هر لل�ص��ركة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

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

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�ص��ركة مزاول��ة ن�ص��اطها اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

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

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.

باإ�صاف��ة الغر���س التايل )�صناعة وجتارة امل�ص��تلزمات 
الطبية( اىل اغرا�س ال�صركة ال�صابقة.

)2( ين�ص��ر الرتخي�س مع حم�صر اجتم��اع اجلمعية العامة غري 
العادي��ة لل�ص��ركة امل��وؤرخ يف 2021/7/7م باجلري��دة 

الر�صمية وجملة التجارة.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2021/7/13م

مراقب ال�صركات:
)1( مت الرتخي���س بتاأ�صي���س �ص��ركة فا�ص��ت ت�ص��هيل خلدم��ات 
الت�ص��ويق والتوزي��ع املح��دودة وامل�صادقة عل��ى نظامها 
الأ�صا�ص��ي وت�صجيلها يف �صجل ال�ص��ركات ذات امل�صئولية 

املحدودة وفقًا للبيانات التالية :
ا�صم ال�صركة : �صركة فا�صت ت�صهيل خلدمات الت�صويق والتوزيع 

املحدودة .
- نوع الن�صاط : خدمات  .

- اغرا�صها : خدمات ت�صويق وتوزيع.
- مركزها الرئي�ص��ي : امان��ة العا�صمة - مديرة الثورة /�ص��ارع 

�صوفان / جوار حمطة احلجري.
- راأ�صمال ال�صركة : )10.000.000( ع�صرة مايني ريال  ميني  

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

الرتخي�س.
- ا�ص��م امل�صئول عن اإدارة ال�صركة / )معو�س معي�س معو�س ابو 

م�صكه( وجن�صيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�ص��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�ص��اطها املح��دد يف ه��ذا 

الرتخي�س ويف نظامها الأ�صا�صي.
)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�ص��تكمال اإج��راءات ال�ص��هر لل�ص��ركة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

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

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�ص��ركة مزاول��ة ن�ص��اطها اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

)8( ل يعت��رب ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل بع��د ا�ص��تيفاء ر�ص��وم 

ترخيص رقم )105( لسنة 2021م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )106( لسنة 2021م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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مراقب ال�صركات:
ا�ص��تنادًا اإىل اأح��كام القان��ون رقم )22( ل�ص��نة 1997م ب�ص��اأن 

ال�صركات التجارية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
)1( مت من��ح �ص��هادة بتاأ�صي���س �ص��ركة ع��رب البح��ار لل�صراف��ة 
والتحويات املالية )حممد حممد لطف علي و�صريكه( 
الت�صامنية وامل�صادقة على عقد ال�ص��ركة وت�صجيلها يف 

�صجل ال�صركات الت�صامنية وفقًا للبيانات التالية:
ا�صم ال�صركة : �صركة عرب البحار لل�صرافة والتحويات املالية 

)حممد حممد لطف علي و�صريكه( الت�صامنية.
- نوع الن�صاط : خدمات .

- اغرا�صها : اعمال ال�صرافة )بيع و�ص��راء العمات الأجنبية 
وحتويات مالية داخلية وخارجية(.

- مركزه��ا الرئي�ص��ي : اأمان��ة العا�صم��ة - مديري��ة التحرير / 
�صارع الزبريي.

- راأ�ص��مال ال�صركة : )500.000.000( خم�صمائة مليون ريال 
ميني  فقط.

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

- ا�ص��م امل�ص��ئول عن اإدارة ال�صركة / )حممد حممد لطف علي( 
وجن�صيته : )ميني(.

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

)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�ص��تكمال اإج��راءات ال�ص��هر لل�ص��ركة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

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

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�ص��ركة مزاول��ة ن�ص��اطها اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�صاطها.
)6( تن�صر ال�صهادة يف جملة التجارة.

)7( ل تعت��رب ه��ذا ال�ص��هادة ناف��ذة اإل بع��د ا�ص��تيفاء ر�ص��وم 
الت�ص��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�ص��ركات 

وختمها بختم الوزارة الر�صمي.
�صدرت هذه ال�صهادة من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2021/7/4م

�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات
بتاريخ : 2021/7/17م

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

ال�صركات التجارية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
لل�صراف��ة  ال�ص��طورة  �ص��ركة  بتاأ�صي���س  �ص��هادة  من��ح  )1( مت 
والتحوي��ات )عل��ي احل�ص��اري و�ص��ركاه( الت�صامني��ة 
وامل�صادق��ة عل��ى عق��د ال�ص��ركة وت�ص��جيلها يف �ص��جل 

ال�صركات الت�صامنية وفقًا للبيانات التالية:
ا�ص��م ال�صركة : �صركة ال�ص��طورة لل�صرافة والتحويات )علي 

احل�صاري و�صركاه( الت�صامنية.
- نوع الن�صاط : خدمات .

- اغرا�صها : اأعمال ال�صرافة )بيع و�ص��راء العمات الأجنبية 
وحتويات مالية داخلية وخارجية(.

- مركزها الرئي�صي : اأمانة العا�صمة - مديرية �صنحان - حزيز 
�صوق الوحده - جممع الوحدة التجاري.

- راأ�ص��مال ال�صركة : )500.000.000( خم�صمائة مليون ريال 
ميني  فقط.

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

- ا�ص��م امل�ص��ئول ع��ن اإدارة ال�ص��ركة / )عل��ي جماه��د �صال��ح 
احل�صاري( وجن�صيته : )ميني(.

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

)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�ص��تكمال اإج��راءات ال�ص��هر لل�ص��ركة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

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

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�ص��ركة مزاول��ة ن�ص��اطها اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�صاطها.
)6( تن�صر ال�صهادة يف جملة التجارة.

)7( ل تعت��رب ه��ذا ال�ص��هادة ناف��ذة اإل بع��د ا�ص��تيفاء ر�ص��وم 
الت�ص��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�ص��ركات 

وختمها بختم الوزارة الر�صمي.
�صدرت هذه ال�صهادة من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2021/7/3م

شهادة تسجيل رقم )50( لسنة 2021م
شركة االسطورة للصرافة والتحويالت )علي الحضاري 

وشركاه( التضامنية

شهادة تسجيل رقم )51( لسنة 2021م
شركة عبر البحار للصرافة والتحويالت المالية )محمد 

محمد لطف علي وشريكه( التضامنية
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مراقب ال�صركات:
ا�ص��تنادًا اإىل اأح��كام القان��ون رقم )22( ل�ص��نة 1997م ب�ص��اأن 

ال�صركات التجارية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
)1( مت منح �ص��هادة بتاأ�صي���س �ص��ركة ت��وب ويرن فارم��ا لتجارة 
الأدوية )عمر احلاج و�ص��ريكه( الت�صامنية وامل�صادقة 
ال�ص��ركات  �ص��جل  يف  وت�ص��جيلها  ال�ص��ركة  عق��د  عل��ى 

الت�صامنية وفقًا للبيانات التالية:
ا�ص��م ال�ص��ركة : �ص��ركة توب ويرن فارما لتجارة الأدوية )عمر 

احلاج و�صريكه( الت�صامنية.
- نوع الن�صاط : ا�صترياد  .

- اغرا�صها : اأدوية.
- مركزه��ا الرئي�ص��ي : اأمانة العا�صمة - �ص��ارع القاهرة - جوار 

�صوق امليزان.
- راأ�صمال ال�صركة : )10.000.000( ع�صرة مايني ريال ميني  

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

التاأ�صي�س.
- ا�ص��م امل�ص��ئول ع��ن اإدارة ال�ص��ركة / )عمر احمد �ص��يف علي 

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

التاأ�صي�س.
)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�ص��تكمال اإج��راءات ال�ص��هر لل�ص��ركة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

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

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�ص��ركة مزاول��ة ن�ص��اطها اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�صاطها.
)6( تن�صر ال�صهادة يف جملة التجارة.

)7( ل تعت��رب ه��ذا ال�ص��هادة ناف��ذة اإل بع��د ا�ص��تيفاء ر�ص��وم 
الت�ص��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�ص��ركات 

وختمها بختم الوزارة الر�صمي.
�صدرت هذه ال�صهادة من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2021/7/11م

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

ال�صركات التجارية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
)1( مت من��ح �ص��هادة بتاأ�صي���س �ص��ركة دروب اجلزي��رة لتجارة 
اأدوات البن��اء واملق��اولت )حممد الرزاحي و�ص��ريكه( 
الت�صامنية وامل�صادقة على عقد ال�ص��ركة وت�صجيلها يف 

�صجل ال�صركات الت�صامنية وفقًا للبيانات التالية:
ا�ص��م ال�ص��ركة : �ص��ركة دروب اجلزي��رة لتج��ارة اأدوات البناء 

واملقاولت )حممد الرزاحي و�صريكه( الت�صامنية.
- نوع الن�صاط : ا�صترياد + مقاولت .

اإن�ص��اء املب��اين باأنواعه��ا + اأعم��ال اخلر�ص��انة  - اغرا�صه��ا : 
اجلاهزة , اأعمال الت�ص��ليح والنجارة + اأعمال الليا�ص��ة 
واحل��دده وتركي��ب الأدوات ال�صحية + مب��اين عامة , 
مباين �صكنية , مباين جتارية + اأخ�صاب , حديد ت�صليح 

اأ�صمنت , جب�س.
- مركزها الرئي�صي : اإب - مديرية ال�صبل / �صارع الثاثني.

- راأ�ص��مال ال�ص��ركة : )200.000.000( مائت��ني ملي��ون ري��ال 
ميني  فقط.

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

- ا�ص��م امل�ص��ئول ع��ن اإدارة ال�ص��ركة / )حمم��د حمم��د مقب��ل 
الرزاحي( وجن�صيته : )ميني(.

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

)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�ص��تكمال اإج��راءات ال�ص��هر لل�ص��ركة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

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

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�ص��ركة مزاول��ة ن�ص��اطها اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�صاطها.
)6( تن�صر ال�صهادة يف جملة التجارة.

)7( ل تعت��رب ه��ذا ال�ص��هادة ناف��ذة اإل بع��د ا�ص��تيفاء ر�ص��وم 
الت�ص��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�ص��ركات 

وختمها بختم الوزارة الر�صمي.
�صدرت هذه ال�صهادة من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2021/7/4م

شهادة تسجيل رقم )52( لسنة 2021م
شركة دروب الجزيرة لتجارة أدوات البناء والمقاوالت 

)محمد الرزاحي وشريكه( التضامنية

شهادة تسجيل رقم )53( لسنة 2021م
شركة توب وينر فارما لتجارة األدوية )عمر الحاج 

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

ال�صركات التجارية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
و�ص��ريكه   حمي��د  ب��ن  �ص��ركة  بتاأ�صي���س  �ص��هادة  من��ح  مت   )1(
للخدم��ات وال�صت�ص��ارات املالية والتحكي��م الت�صامنية 
وامل�صادق��ة عل��ى عق��د ال�ص��ركة وت�ص��جيلها يف �ص��جل 

ال�صركات الت�صامنية وفقًا للبيانات التالية:
ا�صم ال�صركة : �صركة بن حميد و�صريكه للخدمات وال�صت�صارات 

املالية والتحكيم الت�صامنية.
- نوع الن�صاط : خدمات  .

- اغرا�صها : ا�صت�ص��ارات مالية واقت�صادية + درا�صات اجلدوى 
املخاط��ر  تقيي��م   + التحكي��م   + امل�ص��اريع  وتقيي��م 

وال�صرار.
- مركزها الرئي�صي : اأمانة العا�صمة - مديرية الوحدة - �صارع 

الزبريي - جوار �صركة �صباأفون للهاتف النقال.
- راأ�صمال ال�ص��ركة : )5.000.000( خم�صة مايني ريال ميني  

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

التاأ�صي�س.
ال�ص��ركة / )م�صطف��ى عبدال��رب  اإدارة  امل�ص��ئول ع��ن  ا�ص��م   -

عبدالوهاب حميد( وجن�صيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�ص��ركة التقي��د مبزاول��ة ن�ص��اطها املح��دد يف عق��د 

التاأ�صي�س.
)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�ص��تكمال اإج��راءات ال�ص��هر لل�ص��ركة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

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

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�ص��ركة مزاول��ة ن�ص��اطها اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�صاطها.
)6( تن�صر ال�صهادة يف جملة التجارة.

)7( ل تعت��رب ه��ذا ال�ص��هادة ناف��ذة اإل بع��د ا�ص��تيفاء ر�ص��وم 
الت�ص��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�ص��ركات 

وختمها بختم الوزارة الر�صمي.
�صدرت هذه ال�صهادة من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2021/7/13م

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

ال�صركات التجارية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
)1( مت منح �ص��هادة بتاأ�صي�س �صركة العياين وال�صيخ للمراجعة 
والتدقي��ق وال�صت�ص��ارات الت�صامني��ة وامل�صادق��ة على 
عقد ال�صركة وت�ص��جيلها يف �صجل ال�صركات الت�صامنية 

وفقًا للبيانات التالية:
ا�ص��م ال�ص��ركة : �ص��ركة العياين وال�ص��يخ للمراجعة والتدقيق 

وال�صت�صارات الت�صامنية.
- نوع الن�صاط : خدمات  .

- اغرا�صه��ا : تق��دمي اخل��ربه وامل�ص��ورة يف املج��الت املالي��ة 
والإدارية وال�صريبية + مراجعة وتدقيق احل�ص��ابات 

والقوائم املالية + القيام باأعمال الت�صفيات.
- مركزها الرئي�ص��ي : اأمانة العا�صمة - مديرية �ص��عوب - �صارع 

القيادة - جوار خمتربات العولقي.
- راأ�ص��مال ال�ص��ركة : )4.000.000( اأربعة مايني ريال ميني  

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

التاأ�صي�س.
- ا�ص��م امل�ص��ئول ع��ن اإدارة ال�ص��ركة / )نبي��ل عب��داهلل جممل 

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

التاأ�صي�س.
)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�ص��تكمال اإج��راءات ال�ص��هر لل�ص��ركة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

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

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�ص��ركة مزاول��ة ن�ص��اطها اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�صاطها.
)6( تن�صر ال�صهادة يف جملة التجارة.

)7( ل تعت��رب ه��ذا ال�ص��هادة ناف��ذة اإل بع��د ا�ص��تيفاء ر�ص��وم 
الت�ص��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�ص��ركات 

وختمها بختم الوزارة الر�صمي.
�صدرت هذه ال�صهادة من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2021/7/13م 

شهادة تسجيل رقم )54( لسنة 2021م
شركة العياني والشيخ للمراجعة والتدقيق 

واالستشارات التضامنية

شهادة تسجيل رقم )55( لسنة 2021م
شركة بن حميد وشريكه للخدمات واالستشارات 

المالية والتحكيم التضامنية

شهادة تسجيل رقم )54( لسنة 2021م
شركة العياني والشيخ للمراجعة والتدقيق 

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

ال�صركات التجارية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
)1( مت من��ح �ص��هادة بتاأ�صي���س �ص��ركة حمم��د عثم��ان وفار���س 
عثمان للتجارة والإ�ص��ترياد الت�صامنية وامل�صادقة على 
عقد ال�صركة وت�ص��جيلها يف �صجل ال�صركات الت�صامنية 

وفقًا للبيانات التالية:
ا�ص��م ال�ص��ركة : �ص��ركة حممد عثمان وفار���س عثم��ان للتجارة 

والإ�صترياد الت�صامنية.
- نوع الن�صاط : ا�صترياد  .

- اغرا�صه��ا : جت��ارة امل��واد الغذائية غري الأ�صا�ص��ية + جتارة 
اأواين   + املنزلي��ة  والأجه��زة  الكهربائي��ة  الأدوات 
منزلي��ة , منتجات البا�ص��تيك املنزلي��ة , اأدوات ولوازم 
جت��ارة   + غ��از(  )مكان���س-منظفات-اأدوات  منزلي��ة 
 + وب�ص��ط  وبطاني��ات  ومفرو�ص��ات  �ص��جاد   + اخل��ردة 
جتارة الأجهزة الكهربائية )ماعدا اأجهزة الت�صالت 
ال�ص��لكية والا�صلكية والواي فاي , واأجهزة اإعادة البث 
GSMA- والتغطية والتي تعمل على ت�صوي���س نظامي

CDM وت�صمى ربيرت(.
- مركزها الرئي�ص��ي : اأمانة العا�صمة - مديريةالثورة - �ص��ارع 

احل�صبة.
- راأ�ص��مال ال�صركة : )60.000.000( �ص��تني مليون ريال ميني  

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

التاأ�صي�س.
- ا�ص��م امل�ص��ئول ع��ن اإدارة ال�ص��ركة / )حمم��د عثم��ان حمم��د 

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

التاأ�صي�س.
)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�ص��تكمال اإج��راءات ال�ص��هر لل�ص��ركة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

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

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�ص��ركة مزاول��ة ن�ص��اطها اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�صاطها.
)6( تن�صر ال�صهادة يف جملة التجارة.

)7( ل تعت��رب ه��ذا ال�ص��هادة ناف��ذة اإل بع��د ا�ص��تيفاء ر�ص��وم 
الت�ص��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�ص��ركات 

وختمها بختم الوزارة الر�صمي.
�صدرت هذه ال�صهادة من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2021/7/13م 

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

ال�صركات التجارية وتعدياته ولئحته التنفيذية.
)1( مت منح �صهادة بتاأ�صي�س �صركة برج الغذاء العربي للتجارة 
)من�ص��ور الب��كار واخي��ه( الت�صامني��ة وامل�صادقة على 
عقد ال�صركة وت�ص��جيلها يف �صجل ال�صركات الت�صامنية 

وفقًا للبيانات التالية:
ا�ص��م ال�ص��ركة : �ص��ركة برج الغ��ذاء العربي للتج��ارة )من�صور 

البكار واخيه( الت�صامنية.
- نوع الن�صاط : ا�صترياد  .

- اغرا�صها : جتارة املواد الغذائية غري الأ�صا�صية.
- مركزها الرئي�صي : اأمانة العا�صمة - ال�صافية.

- راأ�صمال ال�ص��ركة : )15.000.000( خم�صة ع�صر ريال ميني  
فقط.

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

- ا�ص��م امل�ص��ئول عن اإدارة ال�ص��ركة / )عبدامللك ح�ص��ن حممد 
البكار( وجن�صيته : )ميني(.

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

)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�ص��تكمال اإج��راءات ال�ص��هر لل�ص��ركة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

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

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�ص��ركة مزاول��ة ن�ص��اطها اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�صاطها.
)6( تن�صر ال�صهادة يف جملة التجارة.

)7( ل تعت��رب ه��ذا ال�ص��هادة ناف��ذة اإل بع��د ا�ص��تيفاء ر�ص��وم 
الت�ص��جيل كاملة والتوقي��ع عليه من مراقب ال�ص��ركات 

وختمها بختم الوزارة الر�صمي.
�صدرت هذه ال�صهادة من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2021/7/13م 

شهادة تسجيل رقم )56( لسنة 2021م
شركة برج الغذاء العربي للتجارة )منصور البكار واخيه( 

التضامنية

شهادة تسجيل رقم )57( لسنة 2021م
شركة محمد عثمان وفارس عثمان للتجارة واالستيراد 

التضامنية
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وزير ال�صناعة والتجارة:
ال�ص��ركات  ب�ص��اأن  1997م  ل�ص��نة   )22( رق��م  القان��ون  وعل��ى 

التجارية وتعدياته.
وعلى القانون رقم )3( ل�صنة 2004م ب�صاأن جمل�س الوزراء.

وعل��ى الق��رار اجلمه��وري رق��م )284( ل�ص��نة 2009م ب�ص��اأن 
الائحة التنظيمية لوزارة ال�صناعة والتجارة.

وعلى قرار املجل���س ال�صيا�ص��ي العلى رقم )56( ل�صنة 2016م 
بت�صكيل احلكومة وت�صمية اأع�صائها.

وعلى القرار الوزاري رقم )172( ل�ص��نة 2010م ب�صاأن تاأ�صي�س 
ال�صركة املذكورة.

وعل��ى حم�صر اجتم��اع اجلمعية العام��ة غري العادية لل�ص��ركة 
املوؤرخ يف 2021/2/18م.

وبناء على عر�س الأخ / مدير عام ال�صركات.
 قرر :

)1( ن�صادق على تعديل املادة )7( من النظام الأ�صا�صي ل�صركة 
جمموع��ة الرحب��ي التجاري��ة ال�صناعي��ة )���س.م.ي( 
وذل��ك  ال�ص��هم  وتوزي��ع  بامل�ص��اهمني  املتعلق��ة  مقفل��ة 
بانتق��ال ا�ص��هم املرح��وم / عل��ي عل��ي جاب��ر الرحب��ي 
البالغ��ة )77.480�ص��هم( اي بن�ص��بة )17.91%( م��ن 
راأ�س مال ال�صركة اىل ورثته وهم زوجته لطيفة حممد 
اجلدري وبناته ب�ص��رى علي علي الرحبي وي�ص��رى علي 
علي الرحبي وذكرى علي علي الرحبي ومينى علي علي 
الرحبي والذكور �ص��ليم علي علي الرحب��ي وعبدالغني 
علي علي الرحبي ووليد علي علي الرحبي وب�ص��ري علي 
عل��ي الرحب��ي( مبوج��ب الفرائ���س ال�ص��رعية وحك��م 
انح�ص��ار الوراثة رق��م )502( بتاري��خ 2010/7/13م 
واملعم��د من قبل حمكمة �ص��مال المانة برقم )1494( 

وتاريخ:2021/2/21م.
)3( يعم��ل به��ذا الق��رار م��ن تاريخ �صدوره وين�ص��ر م��ع حم�صر 
يف  امل��وؤرخ  لل�ص��ركة  العادي��ة  غ��ري  اجلمعي��ة  اجتم��اع 
تاري��خ:2021/2/18م يف اجلري��دة الر�ص��مية وجملة 

التجارة.
�صدر بديوان عام الوزارة
بتاريخ : 2021/4/10م

مراقب ال�صركات:
�ص��ركة هي��ا اوناي��ن خلدم��ات  )1( مت الرتخي���س بتاأ�صي���س 
التجارة اللكرتوني��ة املحدودة وامل�صادقة على نظامها 
الأ�صا�ص��ي وت�صجيلها يف �صجل ال�ص��ركات ذات امل�صئولية 

املحدودة وفقًا للبيانات التالية :
ا�صم ال�صركة : �صركة هيا اوناين خلدمات التجارة اللكرتونية 

املحدودة .
- نوع الن�صاط : خدمات  .

- اغرا�صها : خدمات ت�ص��ويق الكرتونية + خدمات بيع و�صراء 
عرب النرتنت.

- مركزه��ا الرئي�ص��ي : امانة العا�صمة - مديرية معني / �ص��ارع 
الرباط / جوار ق�صم 14 اأكتوبر.

- راأ�ص��مال ال�ص��ركة : )4.000.000( اأربعة مايني ريال  ميني  
فقط.

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

- ا�ص��م امل�صئول عن اإدارة ال�صركة / )اإ�ص��ام عبدال�صمد قا�صم 
غالب الر�صويل( وجن�صيته : )ميني(.

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

)3( عل��ى املوؤ�ص�ص��ني ا�ص��تكمال اإج��راءات ال�ص��هر لل�ص��ركة يف 
ال�صجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س بال�صجل 

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

الت�صامنية.
)5( ل يج��وز لل�ص��ركة مزاول��ة ن�ص��اطها اإل بع��د ح�صولها على 

موافقة اجلهات ذات العاقة بن�صاطها.
)6( ين�ص��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�صا�ص��ي امل�ص��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�صمية على نفقة ال�صركة.
)7( ين�صر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�صركة.

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

وختمه بختم الوزارة الر�صمي.
�صدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�صركات

بتاريخ : 2021/8/1م

قرار وزاري رقم )36( لسنة 2021م
بشأن المصادقة على تعديل النظام االساسي لشركة 

مجموعة الرحبي التجارية الصناعية )ش.م.ي( مقفلة

ترخيص رقم )107( لسنة 2021م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة


