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

وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�سدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�سركات

املوافق : 2019/1/1م

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

ال�سركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية. 
ومبوج��ب حم�سر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة 

املوؤرخ يف 2018/5/8م.قرر :
)1( امل�سادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )7( م��ن النظ��ام االأ�سا�س��ي 
والتوكي��الت  لالأدوي��ة  الطبي��ة  اجلرت��ي  ل�سرك��ة 
التجارية املحدودة املتعلقة بال�سركاء وتوزيع احل�س�ص 
وذل��ك بتن��ازل ال�سري��ك عب��داهلل �سالح احم��د �سلمان 
ع��ن جميع ح�س�س��ه يف ال�سركة البالغ��ة )550( ح�سة 
وذلك لل�سريك علي حمم��د �سغري اجلرتي الذي ا�سبح 
ميل��ك جمي��ع ح�س���ص ال�سركة مبوج��ب التن��ازل املوؤرخ 
يف 2016/9/17م املعم��د م��ن قب��ل املحكم��ة التجارية 
باالأمانة ورغبة من ال�سريك علي حممد �سغري اجلرتي 
ال�ستمراري��ة ال�سركة فقد تن��ازل عن ن�سبة )20%( من 
راأ�ص مال ال�سركة لول��ده )احل�سن بن علي حممد �سغري 
اجلرتي( ودخوله �سري��ك جديد يف ال�سركة كما جاء 

يف حم�سر املوؤرخ يف 2018/5/8م.
)2( عل��ى ال�سرك��ة ا�ستكمال �سهر التعدي��ل يف ال�سجل التجاري 

وفقًا الأحكام قانون ال�سجل التجاري.
يف  امل��وؤرخ  االجتم��اع  حم�س��ر  م��ع  الرتخي���ص  ين�س��ر   )3(

2018/5/8م. باجلريدة الر�سمية.
)4( ين�سر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�سركة.

�سدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�سركات
املوافق : 2019/1/2م

مراقب ال�سركات:
ا�ستن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�سن��ة 1997م ب�ساأن 

ال�سركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���ص بتاأ�سي���ص �سرك��ة فر�س��ت اكتفت��ي للتج��ارة 
االأ�سا�س��ي  نظامه��ا  عل��ى  وامل�سادق��ة  املح��دودة  وال�سناع��ة 
وت�سجيله��ا يف �سج��ل ال�س��ركات ذات امل�سئولي��ة املح��دودة وفقًا 

للبيانات التالية:
ا�س��م ال�سرك��ة : �سرك��ة فر�س��ت اكتفت��ي للتج��ارة وال�سناع��ة 

املحدودة.
اأغرا�سه��ا : جت��ارة وا�ست��رياد امل��واد الغذائية غ��ري اال�سا�سية 
واالدوي��ة وامل�ستلزم��ات الطبية وم�ستلزم��ات االأطفال 
وت�سدي��ر املنتج��ات الزراعي��ة وال�سناعي��ة و�سناع��ة 

االغذية اخلفيفة وتوكيالت جتارية.
- مركزه��ا الرئي�س��ي : االأمان��ة / مديري��ة الوح��دة / حدة / 

جوار فرع بنك اليمن الدويل.
- راأ�سم��ال ال�سرك��ة : )51.000.000( واح��د وخم�سني مليون  

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

الرتخي�ص.
- ا�سم امل�سئول عن اإدارة ال�سركة / )علي ح�سن �سالح م�سمون( 

وجن�سيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�سرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ساطه��ا املح��دد يف ه��ذا 

الرتخي�ص ويف نظامها االأ�سا�سي.
)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�ستكم��ال اإج��راءات ال�سه��ر لل�سرك��ة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�سهر لل�سرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�سرك��ة ويتحم��ل املوؤ�س�س��ون امل�سئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�سرك��ة مزاول��ة ن�ساطه��ا اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�ساطها.
)6( ين�س��ر الرتخي���ص والنظ��ام االأ�سا�س��ي امل�س��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�سركة.
)7( ين�سر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�سركة.

ترخيص رقم )2( لسنة 2019م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة 

الجبرتي الطبية لألدوية والتوكيالت التجارية المحدودة

ترخيص رقم )1( لسنة 2019م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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مراقب ال�سركات:
ا�ستن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�سن��ة 1997م ب�ساأن 

ال�سركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���ص بتاأ�سي���ص �سرك��ة وق��ت االعم��ار للتج��ارة 
املح��دودة وامل�سادقة على نظامه��ا االأ�سا�سي وت�سجيلها يف �سجل 

ال�سركات ذات امل�سئولية املحدودة وفقًا للبيانات التالية:
ا�سم ال�سركة : �سركة وقت االعمار للتجارة املحدودة.

اأغرا�سها : جتارة وا�سترياد مواد البناء وتوكيالت جتارية.
- مركزه��ا الرئي�س��ي : االأمان��ة / مديرية بني احل��ارث / �سارع 

ال�ستني امام ك�سارة �سرف.
- راأ�سم��ال ال�سرك��ة : )25.000.000( خم�سة وع�سرين مليون  

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

الرتخي�ص.
اإدارة ال�سرك��ة / )ه��اين حمم��د قاي��د  امل�سئ��ول ع��ن  ا�س��م   -

ال�سرعي( وجن�سيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�سرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ساطه��ا املح��دد يف ه��ذا 

الرتخي�ص ويف نظامها االأ�سا�سي.
)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�ستكم��ال اإج��راءات ال�سه��ر لل�سرك��ة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�سهر لل�سرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�سرك��ة ويتحم��ل املوؤ�س�س��ون امل�سئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�سرك��ة مزاول��ة ن�ساطه��ا اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�ساطها.
)6( ين�س��ر الرتخي���ص والنظ��ام االأ�سا�س��ي امل�س��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�سركة.
)7( ين�سر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�سركة.

)8( ال يعت��ر ه��ذا الرتخي���ص ناف��ذًا اإال بع��د ا�ستيف��اء ر�س��وم 
الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�سركات 

وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�سدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�سركات

املوافق : 2019/1/2م

ترخيص رقم )3( لسنة 2019م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )4( لسنة 2019م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي للشركة  

الوطنية لصناعات الكرتون المحدودة

مراقب ال�سركات
ا�ستن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�سن��ة 1997م ب�ساأن 

ال�سركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية. 
ومبوج��ب حم�س��ري اجتم��اع اجلمعي��ة العام��ة غ��ري العادي��ة 

لل�سركة املوؤرخني  يف 2014/4/15م. و 2018/4/28م قرر :
)1( امل�سادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )6( م��ن النظ��ام االأ�سا�س��ي 
املح��دودة  الكرت��ون  ل�سناع��ات  الوطني��ة  لل�سرك��ة 
املتعلق��ة براأ�ص م��ال ال�سرك��ة وذلك بزيادت��ه من مبلغ 
)107.500.000( مائه و�سبعه مليون وخم�سمائة الف 

ريال اىل مبلغ )1.000.000.000( مليار ريال .
بال�س��ركاء  املتعلق��ة  امل��ادة )7(  امل�سادق��ة عل��ى تعدي��ل   )2(
وتوزي��ع احل�س���ص وذلك بتوزي��ع الزي��ادة يف راأ�ص املال 

بني ال�سركاء كاًل بح�سب ن�سبته يف راأ�ص مال ال�سركة.
)3( عل��ى ال�سرك��ة ا�ستكمال �سهر التعدي��ل يف ال�سجل التجاري 

وفقًا الأحكام قانون ال�سجل التجاري.
املوؤرخ��ني  االجتم��اع  حم�س��ري  م��ع  الرتخي���ص  ين�س��ر   )4(
باجلري��دة  2018/4/28م  و  2014/4/15م.  يف 

الر�سمية.
)5( ين�سر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�سركة.

�سدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�سركات
املوافق : 2019/1/14م

مراقب ال�سركات:
ا�ستن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�سن��ة 1997م ب�ساأن 

ال�سركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي�ص بتاأ�سي�ص �سركة روافد �سام للتجارة والتموين 
املح��دودة وامل�سادقة على نظامه��ا االأ�سا�سي وت�سجيلها يف �سجل 

ال�سركات ذات امل�سئولية املحدودة وفقًا للبيانات التالية:
ا�سم ال�سركة : �سركة روافد �سام للتجارة والتموين املحدودة.

اأغرا�سه��ا : جت��ارة واإ�ست��رياد امل��واد الغذائي��ة غ��ري اال�سا�سية 
وخدمات النقل وتاأجري ال�سيارات وتوكيالت جتارية.

ترخيص رقم )5( لسنة 2019م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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اأغرا�سه��ا : خدم��ات �س��ركات االإت�س��االت وتطوي��ر وت�سمي��م 
االأنظمة وامن املعلومات وخدمات القيمة امل�سافة.

- مركزه��ا الرئي�سي : االأمانة / مديرية معني / �سارع الدائري 
/ جوار ت�سرين للت�سوير.

- راأ�سم��ال ال�سرك��ة : )6.000.000( �ست��ة ملي��ون  ري��ال ميني  
فقط.

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

- ا�سم امل�سئول عن اإدارة ال�سركة / )ها�سم عبدالعزيز عبداهلل 
ح�سن اأبو طالب( وجن�سيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�سرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ساطه��ا املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�ص ويف نظامها االأ�سا�سي.

)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�ستكم��ال اإج��راءات ال�سه��ر لل�سرك��ة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�سه��ر لل�سرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�سرك��ة ويتحم��ل املوؤ�س�س��ون امل�سئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�سرك��ة مزاول��ة ن�ساطه��ا اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�ساطها.
)6( ين�س��ر الرتخي���ص والنظ��ام االأ�سا�س��ي امل�س��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�سركة.
)7( ين�سر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�سركة.

)8( ال يعت��ر ه��ذا الرتخي���ص ناف��ذًا اإال بع��د ا�ستيف��اء ر�س��وم 
الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�سركات 

وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�سدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�سركات

املوافق : 2019/1/22م

مراقب ال�سركات:
ا�ستن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�سن��ة 1997م ب�ساأن 

ال�سركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���ص بتاأ�سي�ص �سرك��ة امباكت ري�سر�ص للدرا�سات 

- مركزها الرئي�سي : االأمانة / مديرية ال�سبعني / �سارع تعز / 
جوار وكالة بازرعة.

- راأ�سم��ال ال�سرك��ة : )20.000.000( ع�سري��ن ملي��ون  ري��ال 
ميني  فقط.

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

- ا�س��م امل�سئ��ول ع��ن اإدارة ال�سرك��ة / )حمم��د حمم��د الع��زي 
الناهي( وجن�سيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�سرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ساطه��ا املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�ص ويف نظامها االأ�سا�سي.

)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�ستكم��ال اإج��راءات ال�سه��ر لل�سرك��ة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�سهر لل�سرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�سرك��ة ويتحم��ل املوؤ�س�س��ون امل�سئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�سرك��ة مزاول��ة ن�ساطه��ا اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�ساطها.
)6( ين�س��ر الرتخي���ص والنظ��ام االأ�سا�س��ي امل�س��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�سركة.
)7( ين�سر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�سركة.

)8( ال يعت��ر ه��ذا الرتخي���ص ناف��ذًا اإال بع��د ا�ستيف��اء ر�س��وم 
الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�سركات 

وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�سدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�سركات

املوافق : 2019/1/21م

مراقب ال�سركات:
ا�ستن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�سن��ة 1997م ب�ساأن 

ال�سركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي�ص بتاأ�سي�ص �سركة ما�سف داتا لتقنية املعلومات 
املح��دودة وامل�سادقة على نظامه��ا االأ�سا�سي وت�سجيلها يف �سجل 

ال�سركات ذات امل�سئولية املحدودة وفقًا للبيانات التالية:
ا�سم ال�سركة : �سركة ما�سف داتا لتقنية املعلومات املحدودة.

ترخيص رقم )6( لسنة 2019م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )7( لسنة 2019م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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والبحوث املحدودة وامل�سادقة على نظامها االأ�سا�سي وت�سجيلها 
يف �سج��ل ال�س��ركات ذات امل�سئولي��ة املح��دودة وفق��ًا للبيان��ات 

التالية:
ا�س��م ال�سرك��ة : �سرك��ة امباكت ري�سر���ص للدرا�س��ات والبحوث 

املحدودة.
االإدارة  جم��ال  يف  ا�ست�ساري��ة  خدم��ات  تق��دمي   : اأغرا�سه��ا 
والتطوي��ر والتنمية واإعداد الدرا�سات والبحوث لدعم 
اتخ��اذ الق��رار وتقدمي برام��ج بناء الق��درات وتطوير 
امله��ارات والتدريب وتقدمي خدم��ات املتابعة والتقييم 

للم�ساريع واإدارة امل�ساريع والرامج.
- مركزه��ا الرئي�سي : االأمانة / مديرية ال�سبعني / �سارع حدة  

جولة امل�سباحي.
- راأ�سم��ال ال�سرك��ة : )5.000.000( خم�سة مليون  ريال ميني  

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

الرتخي�ص.
- ا�س��م امل�سئ��ول ع��ن اإدارة ال�سرك��ة / )حمم��د �سال��ح يحي��ى 

العابد( وجن�سيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�سرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ساطه��ا املح��دد يف ه��ذا 

الرتخي�ص ويف نظامها االأ�سا�سي.
)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�ستكم��ال اإج��راءات ال�سه��ر لل�سرك��ة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�سهر لل�سرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�سرك��ة ويتحم��ل املوؤ�س�س��ون امل�سئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�سرك��ة مزاول��ة ن�ساطه��ا اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�ساطها.
)6( ين�س��ر الرتخي���ص والنظ��ام االأ�سا�س��ي امل�س��ادق علي��ه يف 

اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�سركة.
)7( ين�سر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�سركة.

)8( ال يعت��ر ه��ذا الرتخي���ص ناف��ذًا اإال بع��د ا�ستيف��اء ر�س��وم 
الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�سركات 

وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�سدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�سركات

املوافق : 2019/1/29م

مراقب ال�سركات
ا�ستن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�سن��ة 1997م ب�ساأن 

ال�سركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية. 
ومبوج��ب حم�سر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة 

املوؤرخ يف 2018/10/12م.قرر :
)1( امل�سادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )7( م��ن النظ��ام االأ�سا�س��ي 
ل�سرك��ة �سب��اأ للمالح��ة وال�سح��ن والتفري��غ املح��دودة 
املتعلق��ة بال�س��ركاء وتوزي��ع احل�س���ص وذل��ك باإنتقال 
ح�س��ة ال�سريك املتويف / مني��ف عبده خليل اإىل ورثته 

مبوجب ح�سر الوراثة املوؤرخ يف 2018/9/4م.
)2( امل�سادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )18/اأ,ج( املتعلق��ة باإدارة 
ال�سرك��ة وذلك بتعيني االخ حمم��د عبده خليل �سليمان 
رئي���ص جمل���ص االإدارة )املدي��ر الع��ام( والفق��رة )ج( 
يك��ون ن�سه��ا م��ا يلي )ملحم��د عب��ده خلي��ل �سليمان حق 
التوقي��ع ع��ن ال�سرك��ة منفردًا ويج��وز ل��ه تفوي�ص اي 

�سخ�ص بالتوقيع نيابة عنه(.
)3( عل��ى ال�سرك��ة ا�ستكمال �سهر التعدي��ل يف ال�سجل التجاري 

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

2018/10/12م. باجلريدة الر�سمية.
)4( ين�سر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�سركة.

�سدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�سركات
املوافق : 2019/1/30م

مراقب ال�سركات
ا�ستن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�سن��ة 1997م ب�ساأن 

ال�سركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية. 
ومبوج��ب حم�سر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة 

املوؤرخ يف 2019/1/27م.قرر :
)1( امل�سادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )7( م��ن النظ��ام االأ�سا�س��ي 
ل�سرك��ة حمري للتج��ارة واملق��اوالت املح��دودة املتعلقة 

ترخيص رقم )9( لسنة 2019م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة  

حمير للتجارة والمقاوالت المحدودة

ترخيص رقم )8( لسنة 2019م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة  

سبأ للمالحة والشحن والتفريغ المحدودة
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)2( عل��ى ال�سرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ساطه��ا املح��دد يف عق��د 
التاأ�سي�ص.

)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�ستكم��ال اإج��راءات ال�سه��ر لل�سرك��ة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�سه��ر لل�سرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�سرك��ة ويتحم��ل املوؤ�س�س��ون امل�سئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�سرك��ة مزاول��ة ن�ساطه��ا اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�ساطها.
)6( تن�سر ال�سهادة يف جملة التجارة.

)7( ال تعت��ر ه��ذه ال�سه��ادة ناف��ذة اإال بع��د ا�ستيف��اء ر�س��وم 
الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�سركات 

وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�سدرت هذه ال�سهادة من مراقب ال�سركات

املوافق : 2019/1/2م

مراقب ال�سركات
ا�ستن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�سن��ة 1997م ب�ساأن 

ال�سركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية. 
يف  امل��وؤرخ  بال�سرك��ة  ال�س��ركاء  اجتم��اع  حم�س��ر  ومبوج��ب 

2018/12/19م.
قرر :

)1( امل�سادقة على تعديل املادة )6( من عقد التاأ�سي�ص ل�سركة 
ال�سيفي لل�سرافة الت�سامنية املتعلقة براأ�ص املال وذلك 
بزي��ادة راأ���ص امل��ال من مبل��غ )مائ��ة مليون ري��ال( اىل 
)خم�سمائ��ة مليون ريال( وتدفع الزي��ادة من ال�سركاء 

كاًل بح�سب ن�سبته يف راأ�ص مال ال�سركة.
)2( امل�سادقة على تعديل املادة )7( املتعلقة بال�سركاء وتوزيع 

احل�س�ص.
)3( امل�سادق��ة على  تعديل امل��ادة )8( املتعلقة باإدارة ال�سركة 
وذل��ك بتعيني االخ حمم��د ح�سني ال�سيف��ي مديرًا عامًا 

لل�سركة.

مب��دة ال�سركة وذلك بتمديد م��دة ال�سركة )25( عامًا 
اأخ��رى ابتداأ م��ن تاريخ انته��اء املدة ال�سابق��ة املنتهية 

بتاريخ 2017/3/2م وحتى تاريخ 2042/3/2م.
)2( عل��ى ال�سرك��ة ا�ستكمال �سهر التعدي��ل يف ال�سجل التجاري 

وفقًا الأحكام قانون ال�سجل التجاري.
يف  امل��وؤرخ  االجتم��اع  حم�س��ر  م��ع  الرتخي���ص  ين�س��ر   )3(

2019/1/27م. باجلريدة الر�سمية.
)4( ين�سر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�سركة.

�سدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�سركات
املوافق : 2019/1/30م

مراقب ال�سركات:
ا�ستن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�سن��ة 1997م ب�ساأن 

ال�سركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���ص بتاأ�سي���ص �سرك��ة الي��ت �سبي��د للخدم��ات 
اللوج�ستي��ة )نقل وتخلي�ص جمرك��ي و�سحن وتفريغ( 
)�س��امل جارحه و�سريكه( الت�سامني��ة  وامل�سادقة على 
عقد ال�سرك��ة وت�سجيلها يف �سجل ال�سركات الت�سامنية 

وفقًا للبيانات التالية:
ا�س��م ال�سركة : �سركة اليت �سبيد للخدم��ات اللوج�ستية )نقل 
وتخلي���ص جمرك��ي و�سح��ن وتفري��غ( )�س��امل جارحه 

و�سريكه( الت�سامنية.
اأغرا�سه��ا : تقدمي خدم��ات لوج�ستية )نقل وتخلي�ص جمركي 

و�سحن وتفريغ ووكاالت مالحية(.
- مركزه��ا الرئي�سي : اأمانة العا�سمة / مديرية الثورة / �سارع 

عمران / امام فرع بنك الكرميي.
- راأ�سم��ال ال�سرك��ة : )20.000.000( ع�س��رون  ملي��ون ري��ال 

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

التاأ�سي�ص.
- ا�س��م امل�سئ��ول ع��ن اإدارة ال�سرك��ة / )�سامل جم��ع كليب �سامل 

جارحه( وجن�سيته : )ميني(.

شهادة تعديل رقم )2( لسنة 2019م
لشركة الصيفي للصرافة التضامنية

شهادة تسجيل رقم )1( لسنة 2019م
لشركة اليت سبيد للخدمات اللوجستية )نقل 
وتخليص جمركي وشحن وتفريغ( )سالم جارحه 

وشريكه( التضامنية
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)4( عل��ى ال�سرك��ة ا�ستكمال �سهر التعدي��ل يف ال�سجل التجاري 
وفقًا الأحكام قانون ال�سجل التجاري.

)5( تن�سر هذه ال�سهادة يف جملة التجارة.
�سدرت هذه ال�سهادة  من مراقب ال�سركات

املوافق : 2019/1/2م

مراقب ال�سركات:
ا�ستن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�سن��ة 1997م ب�ساأن 

ال�سركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���ص بتاأ�سي���ص �سرك��ة روي��ال لل�سرافة )ح�سني 
املف��زر و�س��ركاه( الت�سامني��ة  وامل�سادق��ة عل��ى عق��د 
ال�سرك��ة وت�سجيلها يف �سجل ال�سركات الت�سامنية وفقًا 

للبيانات التالية:
ا�س��م ال�سركة : �سركة رويال لل�سرافة )ح�سني املفزر و�سركاه( 

الت�سامنية.
املالي��ة  والتحوي��الت  ال�سراف��ة  باأعم��ال  القي��ام   : اأغرا�سه��ا 

داخلية وخارجية.
- مركزه��ا الرئي�س��ي : اأمان��ة العا�سم��ة / مديري��ة ال�سبعني / 

�سارع دم�سق جوار جامع الرحمن.
- راأ�سمال ال�سركة : )500.000.000( خم�سمائة  مليون ريال 

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

التاأ�سي�ص.
- ا�س��م امل�سئول ع��ن اإدارة ال�سركة / )ح�سني عل��ي علي املفزر( 

وجن�سيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�سرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ساطه��ا املح��دد يف عق��د 

التاأ�سي�ص.
)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�ستكم��ال اإج��راءات ال�سه��ر لل�سرك��ة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�سهر لل�سرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�سرك��ة ويتحم��ل املوؤ�س�س��ون امل�سئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�سرك��ة مزاول��ة ن�ساطه��ا اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�ساطها.
)6( تن�سر ال�سهادة يف جملة التجارة.

)7( ال تعت��ر ه��ذه ال�سه��ادة ناف��ذة اإال بع��د ا�ستيف��اء ر�س��وم 
الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�سركات 

وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�سدرت هذه ال�سهادة من مراقب ال�سركات

املوافق : 2019/1/5م

مراقب ال�سركات:
ا�ستن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�سن��ة 1997م ب�ساأن 

ال�سركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���ص بتاأ�سي���ص �سرك��ة ميدي��كال تت���ص لتج��ارة 
الت�سامني��ة   و�سريك��ه(  العام��ري  )حمم��د  االأدوي��ة 
وامل�سادق��ة عل��ى عق��د ال�سرك��ة وت�سجيله��ا يف �سج��ل 

ال�سركات الت�سامنية وفقًا للبيانات التالية:
ا�س��م ال�سركة : �سركة ميديكال تت���ص لتجارة االأدوية )حممد 

العامري و�سريكه( الت�سامنية.
اأغرا�سه��ا : جت��ارة واإ�ست��رياد االدوية وامل�ستلزم��ات واالجهزة 

الطبية وتوكيالت جتارية.
- مركزه��ا الرئي�س��ي : اأمان��ة العا�سم��ة / مديري��ة ال�سبعني / 

�سارع املقالح جوار مطعم جلك�سي.
- راأ�سم��ال ال�سركة : )10.000.000( ع�سرة  مليون ريال ميني  

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

التاأ�سي�ص.
- ا�س��م امل�سئ��ول ع��ن اإدارة ال�سرك��ة / )احم��د حمم��د مو�س��ى 

العامري( وجن�سيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�سرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ساطه��ا املح��دد يف عق��د 

التاأ�سي�ص.
)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�ستكم��ال اإج��راءات ال�سه��ر لل�سرك��ة يف 

شهادة تسجيل رقم )3( لسنة 2019م
لشركة رويال للصرافة )حسين المفزر وشركاه( 

التضامنية

شهادة تسجيل رقم )4( لسنة 2019م
لشركة ميديكال تتش لتجارة األدوية )محمد العامري 

وشريكه( التضامنية
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)4( عل��ى ال�سرك��ة ا�ستكمال �سهر التعدي��ل يف ال�سجل التجاري 
وفقًا الأحكام قانون ال�سجل التجاري.

)5( تن�سر هذه ال�سهادة يف جملة التجارة.
�سدرت هذه ال�سهادة من مراقب ال�سركات

املوافق : 2019/1/12م

مراقب ال�سركات:
ا�ستن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�سن��ة 1997م ب�ساأن 

ال�سركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���ص ل�سرك��ة عبدالرحم��ن الزب��ريي لل�سراف��ة 
والتحوي��الت و�سركاه  الت�سامنية  وامل�سادقة على عقد 
ال�سركة وت�سجيله��ا يف �سجل ال�سركات الت�سامنية وفقًا 

للبيانات التالية:
لل�سراف��ة  الزب��ريي  عبدالرحم��ن  �سرك��ة   : ال�سرك��ة  ا�س��م 

والتحويالت و�سركاه الت�سامنية.
اأغرا�سه��ا : بي��ع و�سراء العم��الت االجنبية وحتوي��الت مالية 

داخلية وخارجية.
- مركزه��ا الرئي�س��ي : حمافظ��ة اب / مديرية الظه��ار / �سارع 

العيدين / امام فرع �سركة �سباأفون.
- راأ�سم��ال ال�سركة : )500.000.000( خم�سمائة  مليون ريال 

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

التاأ�سي�ص.
- ا�سم امل�سئول عن اإدارة ال�سركة / )عبدالرحمن حممد احمد 

الزبريي( وجن�سيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�سرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ساطه��ا املح��دد يف عق��د 

التاأ�سي�ص.
)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�ستكم��ال اإج��راءات ال�سه��ر لل�سرك��ة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�سه��ر لل�سرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�سرك��ة ويتحم��ل املوؤ�س�س��ون امل�سئولية 

ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل 
التجاري.

)4( ع��دم اإج��راء ال�سهر لل�سرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�سرك��ة ويتحم��ل املوؤ�س�س��ون امل�سئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�سرك��ة مزاول��ة ن�ساطه��ا اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�ساطها.
)6( تن�سر ال�سهادة يف جملة التجارة.

)7( ال تعت��ر ه��ذه ال�سه��ادة ناف��ذة اإال بع��د ا�ستيف��اء ر�س��وم 
الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�سركات 

وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�سدرت هذه ال�سهادة من مراقب ال�سركات

املوافق : 2019/1/8م

مراقب ال�سركات
ا�ستن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�سن��ة 1997م ب�ساأن 

ال�سركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية. 
يف  امل��وؤرخ  بال�سرك��ة  ال�س��ركاء  اجتم��اع  حم�س��ر  ومبوج��ب 

2018/11/17م.
قرر :

)1( امل�سادق��ة عل��ى تعديل امل��ادة )2( املتعلق��ة باإ�سم ال�سركة 
م��ن �سرك��ة درر اجلزيرة واخلليج للتج��ارة والتوكيالت 
)حم��زة املخاليف و�سريك��ه( الت�سامنية اإىل �سركة درر 
اجلزي��رة واخلليج للتجارة والتوكي��الت )حميد يحيى 

و�سريكه( الت�سامنية.
)2( امل�سادقة عل��ى تعديل املادة )7( املتعلقة بال�سركاء وذلك 
بتن��ازل ال�سريك حمزة عادل حممد �سعيد املخاليف عن 
كام��ل ح�س�سه يف ال�سركة البالغ��ة )3000( ح�سة اأي 
ن�سب��ة )50%( من راأ�ص مال ال�سرك��ة وذلك لالأخ حميد 
حممد عبده يحيى ودخوله ك�سريك جديد يف ال�سركة 

بن�سبة )50%( من راأ�ص املال.
)3( امل�سادق��ة على  تعديل امل��ادة )8( املتعلقة باإدارة ال�سركة 
وذل��ك بتعي��ني االخ حميد حمم��د عبده يحي��ى  مديرًا 

عامًا لل�سركة.

شهادة تعديل رقم )5( لسنة 2019م
لشركة درر الجزيرة والخليج للتجارة والتوكيالت 

)حمزة المخالفي وشريكه( التضامنية

شهادة تسجيل رقم )6( لسنة 2019م
لشركة عبدالرحمن الزبيري للصرافة والتحويالت 

وشركاه التضامنية



231

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�سرك��ة مزاول��ة ن�ساطه��ا اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�ساطها.
)6( تن�سر ال�سهادة يف جملة التجارة.

)7( ال تعت��ر ه��ذه ال�سه��ادة ناف��ذة اإال بع��د ا�ستيف��اء ر�س��وم 
الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�سركات 

وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�سدرت هذه ال�سهادة من مراقب ال�سركات

املوافق : 2019/1/13م

مراقب ال�سركات:
ا�ستن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�سن��ة 1997م ب�ساأن 

ال�سركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
للتج��ارة   واخوان��ه  اخلرب��ي  ل�سرك��ة  الرتخي���ص  مت   )1(
الت�سامنية  وامل�سادقة على عقد ال�سركة وت�سجيلها يف 

�سجل ال�سركات الت�سامنية وفقًا للبيانات التالية:
ا�سم ال�سركة : �سركة اخلربي واخوانه للتجارة الت�سامنية.

اأغرا�سه��ا : جت��ارة واإ�ست��رياد امل��واد الغذائي��ة الغ��ري اأ�سا�سية 
الورقي��ة  واملنتج��ات  واملنظف��ات  ال�سحي��ة  وامل��واد 

وتوكيالت جتارية.
- مركزه��ا الرئي�س��ي : اأمانة العا�سمة / مديري��ة اآزال / �سارع 

امل�سهد / امام مقرة امل�سهد.
- راأ�سم��ال ال�سرك��ة : )30.000.000( ثالث��ون  ملي��ون ري��ال 

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

التاأ�سي�ص.
- ا�س��م امل�سئول عن اإدارة ال�سركة / )حممد علي علي اخلربي( 

وجن�سيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�سرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ساطه��ا املح��دد يف عق��د 

التاأ�سي�ص.
)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�ستكم��ال اإج��راءات ال�سه��ر لل�سرك��ة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل 

التجاري.

)4( ع��دم اإج��راء ال�سه��ر لل�سرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�سرك��ة ويتحم��ل املوؤ�س�س��ون امل�سئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�سرك��ة مزاول��ة ن�ساطه��ا اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�ساطها.
)6( تن�سر ال�سهادة يف جملة التجارة.

)7( ال تعت��ر ه��ذه ال�سه��ادة ناف��ذة اإال بع��د ا�ستيف��اء ر�س��وم 
الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�سركات 

وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�سدرت هذه ال�سهادة من مراقب ال�سركات

املوافق : 2019/1/13م

مراقب ال�سركات:
ا�ستن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�سن��ة 1997م ب�ساأن 

ال�سركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���ص ل�سرك��ة ب�س��ري ال�سي��ادي وهيث��م مدهي���ص 
للتدقي��ق واال�ست�س��ارات الت�سامني��ة  وامل�سادق��ة عل��ى 
عقد ال�سركة وت�سجيله��ا يف �سجل ال�سركات الت�سامنية 

وفقًا للبيانات التالية:
ا�سم ال�سركة : �سركة ب�س��ري ال�سيادي وهيثم مدهي�ص للتدقيق 

واال�ست�سارات الت�سامنية.
اأغرا�سه��ا : تدقيق ومراجعة احل�ساب��ات وتقدمي اال�ست�سارات 
املالي��ة وال�سريبي��ة واأي مه��ام اأخ��رى يت�سمنه��ا قانون 

تنظيم مهنة مراجعة وتدقيق احل�سابات.
- مركزه��ا الرئي�س��ي : االأمان��ة / ح��دة / مديري��ة ال�سبعني / 

�سارع تعز جوار كاك بنك.
- راأ�سم��ال ال�سرك��ة : )5.000.000( خم�سة  مليون ريال ميني  

فقط.
- مدته��ا : خم�س��ة وع�س��رون عام��ًا م��ن تاري��خ �س��دور  عق��د 

التاأ�سي�ص.
�سال��ح  ناج��ي  ال�سرك��ة / )ب�س��ري  اإدارة  ع��ن  امل�سئ��ول  ا�س��م   -

ال�سيادي( وجن�سيته : )ميني(.

شهادة تسجيل رقم )8( لسنة 2019م
لشركة بشير الصيادي وهيثم مدهيش للتدقيق 

واالستشارات التضامنية

شهادة تسجيل رقم )7( لسنة 2019م
لشركة الخربي واخوانه للتجارة التضامنية
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- ا�س��م امل�سئول عن اإدارة ال�سركة / )حممد احمد حممد عبده 
احل�سني( وجن�سيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�سرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ساطه��ا املح��دد يف عق��د 
التاأ�سي�ص.

)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�ستكم��ال اإج��راءات ال�سه��ر لل�سرك��ة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�سه��ر لل�سرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�سرك��ة ويتحم��ل املوؤ�س�س��ون امل�سئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�سرك��ة مزاول��ة ن�ساطه��ا اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�ساطها.
)6( تن�سر ال�سهادة يف جملة التجارة.

)7( ال تعت��ر ه��ذه ال�سه��ادة ناف��ذة اإال بع��د ا�ستيف��اء ر�س��وم 
الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�سركات 

وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�سدرت هذه ال�سهادة من مراقب ال�سركات

املوافق : 2019/1/20م

مراقب ال�سركات
ا�ستن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�سن��ة 1997م ب�ساأن 

ال�سركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية. 
يف  امل��وؤرخ  بال�سرك��ة  ال�س��ركاء  اجتم��اع  حم�س��ر  ومبوج��ب 

2019/1/15م.
قرر :

)1( امل�سادقة على تعديل املادة )6( من عقد التاأ�سي�ص ل�سركة 
ب��ن عامر لل�سراف��ة )رافع عامر و�سريك��ه( الت�سامنية 
املتعلق��ة براأ���ص املال وذل��ك بزيادة راأ�ص امل��ال من مبلغ 
)مائ��ة ملي��ون ري��ال( اإىل )خم�سمائ��ة ملي��ون ري��ال( 
وتدفع الزي��ادة من ال�سركاء كاًل بح�سب ن�سبته يف راأ�ص 

مال ال�سركة.
)2( امل�سادقة على تعديل املادة )7( املتعلقة بال�سركاء وتوزيع 

)2( عل��ى ال�سرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ساطه��ا املح��دد يف عق��د 
التاأ�سي�ص.

)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�ستكم��ال اإج��راءات ال�سه��ر لل�سرك��ة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�سهر لل�سرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�سرك��ة ويتحم��ل املوؤ�س�س��ون امل�سئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�سرك��ة مزاول��ة ن�ساطه��ا اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�ساطها.
)6( تن�سر ال�سهادة يف جملة التجارة.

)7( ال تعت��ر ه��ذه ال�سه��ادة ناف��ذة اإال بع��د ا�ستيف��اء ر�س��وم 
الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�سركات 

وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�سدرت هذه ال�سهادة من مراقب ال�سركات

املوافق : 2019/1/16م

مراقب ال�سركات:
ا�ستن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�سن��ة 1997م ب�ساأن 

ال�سركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
الزراعي��ة  للمدخ��الت  ال�سعي��ف  ل�سرك��ة  الرتخي���ص  مت   )1(
)حممد احل�سني و�سريكه( الت�سامنية  وامل�سادقة على 
عقد ال�سرك��ة وت�سجيلها يف �سجل ال�سركات الت�سامنية 

وفقًا للبيانات التالية:
ا�س��م ال�سركة : �سرك��ة ال�سعيف للمدخ��الت الزراعية )حممد 

احل�سني و�سريكه( الت�سامنية.
وحم�سن��ات  زراعي��ة  )ب��ذور  وا�ست��رياد  جت��ارة   : اأغرا�سه��ا 

وحا�سالت زراعية(.
- مركزه��ا الرئي�س��ي : االأمانة / ال�ستني ال�سم��ايل / امام �سوق 

علي حم�سن.
- راأ�سم��ال ال�سرك��ة : )20.000.000( ع�س��رون  ملي��ون ري��ال 

ميني  فقط.
- مدتها : خم�سة وع�سرون عامًا من تاريخ �سدور عقد التاأ�سي�ص.

شهادة تعديل رقم )10( لسنة 2019م
لشركة بن عامر للصرافة )رافع عامر وشريكه( 

التضامنية

شهادة تسجيل رقم )9( لسنة 2019م
لشركة السعيف للمدخالت الزراعية )محمد الحسني 

وشريكه( التضامنية



233

)5( ال يج��وز لل�سرك��ة مزاول��ة ن�ساطه��ا اإال بع��د ح�سولها على 
موافقة اجلهات ذات العالقة بن�ساطها.

)6( تن�سر ال�سهادة يف جملة التجارة.
)7( ال تعت��ر ه��ذه ال�سه��ادة ناف��ذة اإال بع��د ا�ستيف��اء ر�س��وم 
الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�سركات 

وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�سدرت هذه ال�سهادة من مراقب ال�سركات

املوافق : 2019/1/20م

مراقب ال�سركات:
ا�ستن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�سن��ة 1997م ب�ساأن 

ال�سركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���ص ل�سرك��ة العط��اين لل�سراف��ة والتحوي��الت 
)احمد العطاين و�سريكه( الت�سامنية  وامل�سادقة على 
عقد ال�سركة وت�سجيله��ا يف �سجل ال�سركات الت�سامنية 

وفقًا للبيانات التالية:
ا�س��م ال�سركة : �سركة العطاين لل�سراف��ة والتحويالت )احمد 

العطاين و�سريكه( الت�سامنية.
اأغرا�سه��ا : بي��ع و�سراء العم��الت االأجنبية وحتوي��الت مالية 

داخلية وخارجية.
- مركزه��ا الرئي�س��ي : اأمان��ة العا�سم��ة / مديري��ة ال�سبعني / 

�سارع 22 مايو / اأمام برج املارينا.
- راأ�سم��ال ال�سركة : )500.000.000( خم�سمائة  مليون ريال 

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

التاأ�سي�ص.
- ا�س��م امل�سئ��ول ع��ن اإدارة ال�سرك��ة / )احم��د عب��داهلل �سالح 

العطاين( وجن�سيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�سرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ساطه��ا املح��دد يف عق��د 

التاأ�سي�ص.
)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�ستكم��ال اإج��راءات ال�سه��ر لل�سرك��ة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�سه��ر لل�سرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�سرك��ة ويتحم��ل املوؤ�س�س��ون امل�سئولية 

احل�س�ص.
)3( عل��ى ال�سرك��ة ا�ستكمال �سهر التعدي��ل يف ال�سجل التجاري 

وفقًا الأحكام قانون ال�سجل التجاري.
)4( تن�سر هذه ال�سهادة يف جملة التجارة.
�سدرت هذه ال�سهادة  من مراقب ال�سركات

املوافق : 2019/1/20م

مراقب ال�سركات:
ا�ستن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�سن��ة 1997م ب�ساأن 

ال�سركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���ص ل�سرك��ة ا�ستجاب��ة لال�ست�س��ارات )م�ساع��د 
الطاه��ري و�سريكه( الت�سامني��ة  وامل�سادقة على عقد 
ال�سرك��ة وت�سجيلها يف �سجل ال�سركات الت�سامنية وفقًا 

للبيانات التالية:
ا�سم ال�سركة : �سركة ا�ستجابة لال�ست�سارات )م�ساعد الطاهري 

و�سريكه( الت�سامنية.
اأغرا�سه��ا : متابع��ة وتقيي��م وت�س��ور ومرا�س��الت وا�ست�س��ارات 

بيطرية.
- مركزه��ا الرئي�س��ي : اأمان��ة العا�سم��ة / مديري��ة ال�سبعني / 

�سارع حدة / جوار بريد حدة.
- راأ�سمال ال�سركة : )10.000.000( ع�سرة  مليون ريال ميني  

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

التاأ�سي�ص.
- ا�س��م امل�سئول ع��ن اإدارة ال�سركة / )وليد قائ��د احمد يحيى 

اخلياط( وجن�سيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�سرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ساطه��ا املح��دد يف عق��د 

التاأ�سي�ص.
)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�ستكم��ال اإج��راءات ال�سه��ر لل�سرك��ة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�سهر لل�سرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�سرك��ة ويتحم��ل املوؤ�س�س��ون امل�سئولية 

الت�سامنية.

شهادة تسجيل رقم )11( لسنة 2019م
لشركة استجابة لالستشارات )مساعد الطاهري 

شهادة تسجيل رقم )12( لسنة 2019موشريكه( التضامنية
لشركة العطائي للصرافة والتحويالت )احمد العطاني 

وشريكه( التضامنية
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مراقب ال�سركات:
ا�ستن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�سن��ة 1997م ب�ساأن 

ال�سركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي�ص ل�سركة عاجل فر�ست لل�سرافة والتحويالت 
)يحي��ى حممد مرعي و�سريكه( الت�سامنية  وامل�سادقة 
ال�س��ركات  �سج��ل  يف  وت�سجيله��ا  ال�سرك��ة  عق��د  عل��ى 

الت�سامنية وفقًا للبيانات التالية:
ا�س��م ال�سرك��ة : �سرك��ة عاج��ل فر�س��ت لل�سراف��ة والتحويالت 

)يحيى حممد مرعي و�سريكه( الت�سامنية.
اأغرا�سه��ا : القي��ام باأعم��ال ال�سراف��ة بي��ع و�س��راء العم��الت 

االأجنبية وحتويالت مالية داخلية وخارجية.
- مركزه��ا الرئي�س��ي : اأمان��ة العا�سم��ة / مديري��ة التحرير / 

�سارع الزراعة / جوار حمطة الزراعة.
- راأ�سم��ال ال�سركة : )500.000.000( خم�سمائة  مليون ريال 

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

التاأ�سي�ص.
- ا�س��م امل�سئول عن اإدارة ال�سركة / )يحيى حممد علي م�ساعد 

مرعي( وجن�سيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�سرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ساطه��ا املح��دد يف عق��د 

التاأ�سي�ص.
)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�ستكم��ال اإج��راءات ال�سه��ر لل�سرك��ة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�سه��ر لل�سرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�سرك��ة ويتحم��ل املوؤ�س�س��ون امل�سئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�سرك��ة مزاول��ة ن�ساطه��ا اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�ساطها.
)6( تن�سر ال�سهادة يف جملة التجارة.

)7( ال تعت��ر ه��ذه ال�سه��ادة ناف��ذة اإال بع��د ا�ستيف��اء ر�س��وم 
الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�سركات 

وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�سدرت هذه ال�سهادة من مراقب ال�سركات

املوافق : 2019/1/27م

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�سرك��ة مزاول��ة ن�ساطه��ا اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�ساطها.
)6( تن�سر ال�سهادة يف جملة التجارة.

)7( ال تعت��ر ه��ذه ال�سه��ادة ناف��ذة اإال بع��د ا�ستيف��اء ر�س��وم 
الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�سركات 

وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�سدرت هذه ال�سهادة من مراقب ال�سركات

املوافق : 2019/1/22م

مراقب ال�سركات
ا�ستن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�سن��ة 1997م ب�ساأن 

ال�سركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية. 
يف  امل��وؤرخ  بال�سرك��ة  ال�س��ركاء  اجتم��اع  حم�س��ر  ومبوج��ب 

2019/1/9م.
قرر :

)1( امل�سادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )6( املتعلق��ة براأ���ص امل��ال 
وذلك بزيادته م��ن مبلغ )ثالثة مليون ريال( اإىل مبلغ 
)ثالث��ة ملي��ون ومائة وخم�س��ون األف ري��ال( ومت دفع 

الزيادة من ال�سريك اجلديد..
)2( امل�سادقة على تعديل املادة )7( املتعلقة بال�سركاء وتوزيع 
ه��زاع  حمم��د  /عبداحلمي��د  االأخ  ودخ��ول  احل�س���ص 
اإبراهيم �سري��ك جديد يف ال�سركة بن�سبة )4.8%( من 

راأ�ص مال ال�سركة.
)3( امل�سادقة على تعديل املادة )17( وذلك بتغري لفظ عبارة 
)اأن عل��ى املدي��ر الع��ام التنفي��ذي( بعب��ارة )اأن عل��ى 

ال�سركاء( .
)4( امل�سادقة على تعديل املادة )18( وذلك بتغري لفظ عبارة 
) اأن عل��ى املدي��ر الع��ام التنفي��ذي( بعب��ارة )اأن عل��ى 

ال�سركاء( .
)5( عل��ى ال�سرك��ة ا�ستكمال �سهر التعدي��ل يف ال�سجل التجاري 

وفقًا الأحكام قانون ال�سجل التجاري.
)6( تن�سر هذه ال�سهادة يف جملة التجارة.
�سدرت هذه ال�سهادة  من مراقب ال�سركات

املوافق : 2019/1/22م

شهادة تعديل رقم )13( لسنة 2019م
لشركة آر.إس.إم دحمان ومشاركوه التضامنية

شهادة تسجيل رقم )14( لسنة 2019م
لشركة عاجل فرست للصرافة والتحويالت )يحيى 

محمد مرعي وشريكه( التضامنية
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مراقب ال�سركات:
ا�ستن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�سن��ة 1997م ب�ساأن 

ال�سركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���ص ل�سرك��ة �سح��اري لل�سراف��ة والتحوي��الت 
املالية )عل��ي احمد دغ�سان و�سريكه عبداهلل دغ�سان( 
الت�سامني��ة  وامل�سادقة على عقد ال�سركة وت�سجيلها يف 

�سجل ال�سركات الت�سامنية وفقًا للبيانات التالية:
ا�س��م ال�سرك��ة : �سركة �سح��اري لل�سرافة والتحوي��الت املالية 
دغ�س��ان(  عب��داهلل  و�سريك��ه  دغ�س��ان  احم��د  )عل��ي 

الت�سامنية.
اأغرا�سه��ا : بي��ع و�سراء العم��الت االجنبية وحتوي��الت مالية 

داخلية وخارجية.
- مركزه��ا الرئي�س��ي : اأمانة العا�سمة / �س��ارع زايد / اأمام فرع 

م�سرف اليمن البحرين ال�سامل.
- راأ�سم��ال ال�سركة : )500.000.000( خم�سمائة  مليون ريال 

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

التاأ�سي�ص.
- ا�س��م امل�سئول عن اإدارة ال�سركة / )عل��ي احمد دغ�سان طالع 

اآل طالع( وجن�سيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�سرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ساطه��ا املح��دد يف عق��د 

التاأ�سي�ص.
)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�ستكم��ال اإج��راءات ال�سه��ر لل�سرك��ة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�سه��ر لل�سرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�سرك��ة ويتحم��ل املوؤ�س�س��ون امل�سئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�سرك��ة مزاول��ة ن�ساطه��ا اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�ساطها.
)6( تن�سر ال�سهادة يف جملة التجارة.

)7( ال تعت��ر ه��ذه ال�سه��ادة ناف��ذة اإال بع��د ا�ستيف��اء ر�س��وم 
الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�سركات 

وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�سدرت هذه ال�سهادة من مراقب ال�سركات

املوافق : 2019/1/28م

مراقب ال�سركات:
ا�ستن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�سن��ة 1997م ب�ساأن 

ال�سركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي�ص ل�سركة الرن�ص لل�سرافة والتحويالت )علي 
حم�سن زايد واحمد نا�سر زياد( الت�سامنية  وامل�سادقة 
ال�س��ركات  �سج��ل  يف  وت�سجيله��ا  ال�سرك��ة  عق��د  عل��ى 

الت�سامنية وفقًا للبيانات التالية:
ا�س��م ال�سرك��ة : �سرك��ة الرن���ص لل�سرافة والتحوي��الت )علي 

حم�سن زايد واحمد نا�سر زياد( الت�سامنية.
اأغرا�سه��ا : بي��ع و�سراء العم��الت االجنبية وحتوي��الت مالية 

داخلية وخارجية.
- مركزه��ا الرئي�س��ي : اأمان��ة العا�سم��ة / �سارع املط��ار / جوار 

موؤ�س�سة االت�ساالت.
- راأ�سمال ال�سركة : )500.000.000( خم�سمائة  مليون ريال 

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

التاأ�سي�ص.
- ا�سم امل�سئول عن اإدارة ال�سركة / )علي حم�سن يحيى عبداهلل 

زايد( وجن�سيته : )ميني(.
)2( عل��ى ال�سرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ساطه��ا املح��دد يف عق��د 

التاأ�سي�ص.
)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�ستكم��ال اإج��راءات ال�سه��ر لل�سرك��ة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا الأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�سهر لل�سرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب 
علي��ه بط��الن ال�سرك��ة ويتحم��ل املوؤ�س�س��ون امل�سئولية 

الت�سامنية.
)5( ال يج��وز لل�سرك��ة مزاول��ة ن�ساطه��ا اإال بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�ساطها.
)6( تن�سر ال�سهادة يف جملة التجارة.

)7( ال تعت��ر ه��ذه ال�سه��ادة ناف��ذة اإال بع��د ا�ستيف��اء ر�س��وم 
الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�سركات 

وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�سدرت هذه ال�سهادة من مراقب ال�سركات

املوافق : 2019/1/27م

شهادة تسجيل رقم )15( لسنة 2019م
لشركة البرنس للصرافة والتحويالت )علي محسن 

زايد واحمد ناصر زياد( التضامنية

شهادة تسجيل رقم )16( لسنة 2019م
لشركة صحاري للصرافة والتحويالت المالية )علي 
احمد دغسان وشريكه عبداهلل دغسان( التضامنية


