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ملي��ون ري��ال( وك��ذا توزيع ن�سب��ة زيادة راأ���س املال بني 
ال�سركاء.

)2( عل��ى ال�سرك��ة ا�ستكمال �سهر التعدي��ل يف ال�سجل التجاري 
وفقًا لأحكام قانون ال�سجل التجاري.

)3( تن�سر هذه ال�سهادة يف جملة التجارة.
�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات

املوافق : 2018/12/5م

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

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

2018/12/9م.
قرر :

)1( امل�سادقة على تعديل املادة )6( من عقد التاأ�سي�س ل�سركة 
اإك�سرب���س واخي��ه لل�سراف��ة الت�سامني��ة  عل��ي جله��م 
املتعلق��ة براأ���س املال وذل��ك بزيادة راأ�س امل��ال من مبلغ 

)مائة مليون ريال( اىل )خم�سمائة مليون ريال( .
)2( امل�سادقة على تعديل املادة )7( املتعلقة بال�سركاء وتوزيع 

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

وفقًا لأحكام قانون ال�سجل التجاري.
)4( تن�سر هذه ال�سهادة يف جملة التجارة.

�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات
املوافق : 2018/12/12م

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

ال�سركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية.

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

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

2018/11/18م.قرر :
)1( امل�سادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )7( م��ن عق��د �سرك��ة دار 
ال�س��اي العربي للتجارة العام��ة )عبدالكرمي و�سركاه( 
الت�سامني��ة املتعلقة بال�س��ركاء وتوزيع احل�س�س وذلك 
بتن��ازل ال�سري��ك �سم��ر عبدالك��رمي احم��د الحم��ر 
عن كام��ل ح�س�س��ه يف ال�سركة البالغ��ة )400( ح�سة 

لل�سريك عبدالكرمي احمد علي الحمر.
)2( امل�سادق��ة على تعديل املادة )7( املتعلق��ة باإدارة ال�سركة 
وذل��ك بتعي��ني الخ عبدالك��رمي احم��د عل��ي الحم��ر 

مديرًا عامًا لل�سركة.
)2( عل��ى ال�سرك��ة ا�ستكمال �سهر التعدي��ل يف ال�سجل التجاري 

وفقًا لأحكام قانون ال�سجل التجاري.
)3( تن�سر هذه ال�سهادة يف جملة التجارة.

�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات
املوافق : 2018/12/3م

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

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

2018/12/4م.
قرر :

)1( امل�سادقة على تعديل املادة )6( من عقد التاأ�سي�س ل�سركة 
اجلهي��م  )م�سل��ح  والتحوي��الت  لل�سراف��ة  ح��ارث  اب��و 
و�سركاه( الت�سامنية املتعلقة براأ�س املال وذلك بزيادة 
راأ���س املال من مبلغ )مائة مليون ريال( اىل )خم�سمائة 

شهادة تسجيل رقم )71( لسنة 2018م
لشركة استجابة فارما لتجارة األدوية )وليد الخياط 

وشريكه( التضامنية

شهادة تعديل رقم )70( لسنة 2018م
لشركة  علي جلهم إكسبرس واخيه للصرافة 

التضامنية

شهادة تعديل رقم )67( لسنة 2018م
لشركة دار الشاي العربي للتجارة العامة )عبدالكريم 

وشركاه( التضامنية

شهادة تعديل رقم )68( لسنة 2018م
لشركة ابو حارث للصرافة والتحويالت )مصلح الجهيم 

وشركاه( التضامنية
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)1( مت الرتخي���س بتاأ�سي���س �سرك��ة ا�ستجاب��ة فارم��ا لتج��ارة 
الت�سامني��ة   و�سريك��ه(  اخلي��اط  )ولي��د  الأدوي��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�سرك��ة : �سركة ا�ستجابة فارما لتج��ارة الأدوية )وليد 

اخلياط و�سريكه( الت�سامنية.
اأغرا�سه��ا : جت��ارة واإ�ست��راد الأدوي��ة وامل�ستلزم��ات الطبي��ة 

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

�سارع حدة خلف موؤ�س�سة ال�سيباين.
- راأ�سمال ال�سركة : )15.000.000( خم�سة ع�سر  مليون ريال 

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

التاأ�سي�س.
- ا�س��م امل�سئ��ول ع��ن اإدارة ال�سرك��ة / )م�ساع��د عبدالرحي��م 

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

التاأ�سي�س.
)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�ستكم��ال اإج��راءات ال�سه��ر لل�سرك��ة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س 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( ل يج��وز لل�سرك��ة مزاول��ة ن�ساطه��ا اإل بع��د ح�سولها على 

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

)7( ل تعت��رب ه��ذه ال�سه��ادة ناف��ذة اإل 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 : 2018/12/20م

شهادة تعديل رقم )72( لسنة 2018م
لشركة  الحملي اكسبرس للصرافة )غالب الحملي 

واوالده( التضامنية
مراقب ال�سركات

ا�ستن��ادًا اإىل اأح��كام القان��ون رق��م )22( ل�سن��ة 1997م ب�ساأن 
ال�سركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية. 

يف  امل��وؤرخ  بال�سرك��ة  ال�س��ركاء  اجتم��اع  حم�س��ر  ومبوج��ب 
2018/12/23م.

قرر :
)1( امل�سادقة على تعديل املادة )6( من عقد التاأ�سي�س ل�سركة 
احلمل��ي اك�سرب�س لل�سراف��ة )غالب احلمل��ي واأولده( 
الت�سامنية املتعلقة براأ�س املال وذلك بزيادة راأ�س املال 
م��ن مبل��غ )مائة ملي��ون ري��ال( اىل )خم�سمائ��ة مليون 
ري��ال( و�س��وف تغط��ى الزي��ادة من قب��ل ال�س��ركاء كاًل 

بح�سب ن�سبته يف راأ�س مال ال�سركة.
)2( امل�سادقة على تعديل املادة )7( املتعلقة بال�سركاء وتوزيع 
احل�س���س بحي��ث ت�سبح ح�س��ة ال�سري��ك غالب حممد 
قاي��د احلمل��ي ن�سب��ة )98%( م��ن راأ���س م��ال ال�سرك��ة 
وال�سريك عب��داهلل غالب حممد قاي��د �سنان )2%( من 

راأ�س مال ال�سركة.
)3( عل��ى ال�سرك��ة ا�ستكمال �سهر التعدي��ل يف ال�سجل التجاري 

وفقًا لأحكام قانون ال�سجل التجاري.
)4( تن�سر هذه ال�سهادة يف جملة التجارة.

�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات
املوافق : 2018/12/25م

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

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

2018/12/25م.
قرر :

)1( امل�سادقة على تعديل املادة )6( من عقد التاأ�سي�س ل�سركة 
املتعلق��ة  الت�سامني��ة  لل�سراف��ة(  و�س��ركاه  )الطايف��ي 

شهادة تعديل رقم )73( لسنة 2018م
لشركة )الطايفي وشركاه للصرافة( التضامنية



232

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

ال�سركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���س بتاأ�سي���س �سرك��ة ال�سم��وع لي��ت لتج��ارة 
الأ�سا�س��ي  نظامه��ا  عل��ى  وامل�سادق��ة  املح��دودة  الكهربائي��ات 
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 ال�سم��وع لي��ت لتج��ارة الكهربائي��ات 

املحدودة.
البن��اء  وم��واد  الكهربائي��ات  وجت��ارة  ا�ست��راد   : اأغرا�سه��ا 

والإلكرتونيات.
- مركزه��ا الرئي�سي : اأمانة العا�سم��ة / مديرية �سعوب / اأمام 

معر�س اأبو الوفاء للكهرباء.
- راأ�سمال ال�سركة : )60.000( �ستون األف دولر امريكي.

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

- ا�س��م امل�سئ��ول ع��ن اإدارة ال�سركة / )بدر اأحم��د م�سعد ن�سر( 
وجن�سيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�سرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ساطه��ا املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�س ويف نظامها الأ�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 لأحكام القانون اخلا�س 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( ل يج��وز لل�سرك��ة مزاول��ة ن�ساطه��ا اإل بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�ساطها.
)6( ين�س��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�سا�س��ي امل�س��ادق علي��ه يف 
اجلريدة الر�سمية وجملة التجارة على نفقة ال�سركة.
)7( ل يعت��رب ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل 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.

براأ���س امل��ال وذلك بزي��ادة راأ�س امل��ال من مبل��غ )مائة 
ملي��ون ري��ال( اىل )خم�سمائ��ة ملي��ون ري��ال( وتدف��ع 
الزي��ادة من ال�س��ركاء كاًل بح�س��ب ن�سبت��ه يف راأ�س مال 

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

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

وفقًا لأحكام قانون ال�سجل التجاري.
)4( تن�سر هذه ال�سهادة يف جملة التجارة.

�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات
املوافق : 2018/12/29م

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

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

2018/12/23م.
قرر :

)1( امل�سادق��ة على تعدي��ل املادة )9( من عق��د �سركة بايونر 
للخدم��ات النفطي��ة والغ��از )حممد عمر ب��ن �سميدان 
و�س��ركاه( الت�سامني��ة املتعلق��ة ب��اإدارة ال�سركة وذلك 
بتعي��ني الخ �سلي��م عم��ر �سعيد اجلاب��ري مدي��رًا عامًا 

لل�سركة.
)2( عل��ى ال�سرك��ة ا�ستكمال �سهر التعدي��ل يف ال�سجل التجاري 

وفقًا لأحكام قانون ال�سجل التجاري.
)3( تن�سر هذه ال�سهادة يف جملة التجارة.

�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات
املوافق : 2018/12/30م

شهادة تعديل رقم )74( لسنة 2018م
لشركة  بايونير للخدمات النفطية والغاز )محمد عمر 

بن ضميدان وشركاه( التضامنية

ترخيص رقم )116( لسنة 2018م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات
املوافق : 2018/8/18م

وزير ال�سناعة والتجارة:
بع��د الإطالع على القانون رقم )3( ل�سنة 2004م ب�ساأن جمل�س 

الوزراء.
ال�س��ركات  ب�س��اأن  1997م  ل�سن��ة   )22( رق��م  القان��ون  وعل��ى 

التجارية وتعديالته.
وعل��ى الق��رار اجلمه��وري رق��م )284( ل�سن��ة 2009م ب�س��اأن 

الالئحة التنظيمية لوزارة ال�سناعة والتجارة
وعل��ى قرار رئي���س املجل���س ال�سيا�سي الأعلى رق��م )56( ل�سنة 

2016م ب�ساأن ت�سكيل حكومة وت�سمية اأع�سائها
وبناء على عر�س  مدير عام ال�سركات

قرر :
مادة )1( متنح �سركة املحفظ��ة الوطنية الإلكرتونية )�سركة 

م�ساهمة مينية( مقفلة ترخي�س ملمار�سة ن�ساطها.
م��ادة )2( ح��دد راأ���س م��ال ال�سرك��ة مبلب��غ )$4.000.000( 

اربعة مليون دولر امريكي.
مادة )3( تتقي��د ال�سركة باأغرا�سها املحددة يف عقد التاأ�سي�س 

والنظام الأ�سا�سي لل�سركة.
م��ادة )4( ل يرتت��ب عل��ى من��ح ه��ذا الرتخي���س اأي امتي��از اأو 

احتكار لل�سركة.
القان��ون  اح��كام  تنفي��ذ  ال�س��ركات  مراق��ب  عل��ى   )5( م��ادة 

بالإ�سراف والرقابة الدورية على ال�سركة.
ال�سج��ل  يف  ال�سه��ر  اج��راءات  ال�سرك��ة  ت�ستكم��ل   )6( م��ادة 

التجاري.
م��ادة )7( ع��دم اإج��راء ال�سه��ر يف ال�سج��ل التج��اري يرتت��ب 
علي��ه بط��الن ال�سرك��ة ويتحم��ل املوؤ�س�س��ون امل�سئولية 

الت�سامنية.
مادة )8( حتدد املدة الزمنية لن�ساط ال�سركة خم�سة وع�سرون 

عامًا اإعتبارًا من تاريخ �سدور هذا القرار.
م��ادة )9( ل ت��زاول ال�سرك��ة ن�ساطه��ا اإل بع��د احل�س��ول على 

موافقة البنك املركزي فيما يتعلق باخت�سا�ساته.

مادة 10( ين�سر القرار يف جملة التجارة على نفقة ال�سركة.
م��ادة )11( يعم��ل به��ذا الق��رار م��ن تاري��خ �س��دوره وين�سر مع 

النظام الأ�سا�سي لل�سركة يف اجلريدة الر�سمية.
�سدر بديوان عام الوزارة
املوافق 2018/12/18م.

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

ال�سركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية.
لالإ�ست�س��ارات  الأوىل  ال�سرك��ة  بتاأ�سي���س  الرتخي���س  مت   )1(
القانونية واملحاماة والتحكيم املحدودة وامل�سادقة على نظامها 
الأ�سا�سي وت�سجيلها يف �سجل ال�سركات ذات امل�سئولية املحدودة 

وفقًا للبيانات التالية:
ا�سم ال�سركة : ال�سركة الأوىل لالإ�ست�سارات القانونية واملحاماة 

والتحكيم املحدودة.
اأغرا�سه��ا : ا�ست�س��ارات قانونية وحمام��اة والتحكيم وت�سجيل 

العالمات التجارية.
- مركزه��ا الرئي�س��ي : اأمان��ة العا�سم��ة / مديري��ة 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�س.
- ا�سم امل�سئول عن اإدارة ال�سركة / )حممد راجح حمود جناد( 

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

الرتخي�س ويف نظامها الأ�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 لأحكام القانون اخلا�س 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( ل يج��وز لل�سرك��ة مزاول��ة ن�ساطه��ا اإل بع��د ح�سولها على 

موافقة اجلهات ذات العالقة بن�ساطها.

قرار وزاري رقم )150( لسنة 2018م
بشأن منح ترخيص بتأسيس شركة المحفظة 

الوطنية اإللكترونية )شركة مساهمة يمنية( مقفلة
ترخيص رقم )158( لسنة 2018م

بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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علي��ه بط��الن ال�سرك��ة ويتحم��ل املوؤ�س�س��ون امل�سئولية 
الت�سامنية.

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

)6( ين�س��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�سا�س��ي امل�س��ادق علي��ه يف 
اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�سركة.

)7( ين�سر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�سركة.
)8( ل يعت��رب ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل 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�س من مراقب ال�سركات

املوافق : 2018/12/18م

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

ال�سركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية.
انف�ستمن��ت  جلوب��ال  �سرك��ة  بتاأ�سي���س  الرتخي���س  مت   )1(
للتنمي��ة ال�سياحية املحدودة وامل�سادق��ة على نظامها الأ�سا�سي 
وت�سجيله��ا يف �سج��ل ال�س��ركات ذات امل�سئولي��ة املح��دودة وفقًا 

للبيانات التالية:
ا�س��م ال�سركة : �سرك��ة جلوبال انف�ستمن��ت للتنمية ال�سياحية 

املحدودة.
اأغرا�سها : اإدارة ال�ستثمارات ال�سياحية.

- مركزه��ا الرئي�س��ي : اأمان��ة العا�سم��ة / مديري��ة ال�سبعني / 
�سارع 14 اكتوبر / امام حمطة اأكتوبر.

- 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 �س��دور  ه��ذا 
الرتخي�س.

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

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

)6( ين�س��ر الرتخي���س والنظ��ام الأ�سا�س��ي امل�س��ادق علي��ه يف 
اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�سركة.

)7( ين�سر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�سركة.
)8( ل يعت��رب ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل 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�س من مراقب ال�سركات

املوافق : 2018/12/4م

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

ال�سركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���س بتاأ�سي���س �سرك��ة اجلزي��رة العربي��ة اأويل 
خلدم��ات النف��ط والغ��از املح��دودة وامل�سادق��ة عل��ى نظامه��ا 
الأ�سا�سي وت�سجيلها يف �سجل ال�سركات ذات امل�سئولية املحدودة 

وفقًا للبيانات التالية:
ا�س��م ال�سركة : �سركة اجلزي��رة العربية اأويل خلدمات النفط 

والغاز املحدودة.
اأغرا�سها : تقدمي خدمات نفطية وغازية وتوكيالت جتارية.

- مركزه��ا الرئي�س��ي : اأمان��ة العا�سم��ة / مديري��ة ال�سبعني / 
�سارع اخلم�سني / امام اجلامعة الربيطانية.

- راأ�سم��ال ال�سركة : )25.000.000( خم�سة  وع�سرون مليون  
ريال ميني  فقط.

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

- ا�س��م امل�سئ��ول ع��ن اإدارة ال�سركة / )عبداملل��ك �سالح حم�سن 
العمراين( وجن�سيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�سرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ساطه��ا املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�س ويف نظامها الأ�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 لأحكام القانون اخلا�س بال�سجل 

التجاري.
)4( ع��دم اإج��راء ال�سهر لل�سرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب 

ترخيص رقم )160( لسنة 2018م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )159( لسنة 2018م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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)3( عل��ى املوؤ�س�س��ني ا�ستكم��ال اإج��راءات ال�سه��ر لل�سرك��ة يف 
ال�سجل التجاري وفقًا لأحكام القانون اخلا�س 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( ل يج��وز لل�سرك��ة مزاول��ة ن�ساطه��ا اإل بع��د ح�سولها على 

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

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

)8( ل يعت��رب ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل 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�س من مراقب ال�سركات

املوافق : 2018/12/18م

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

ال�سركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية.
ال��دويل  الطبي��ب  ب��رج  �سرك��ة  بتاأ�سي���س  )1( مت الرتخي���س 
املح��دودة وامل�سادقة على نظامه��ا الأ�سا�سي وت�سجيلها يف �سجل 

ال�سركات ذات امل�سئولية املحدودة وفقًا للبيانات التالية:
ا�سم ال�سركة : �سركة برج الطبيب الدويل املحدودة.

اأغرا�سها : اإدارة املجمعات والعيادات الطبية.
- مركزه��ا الرئي�س��ي : اأمان��ة العا�سم��ة / مديري��ة ال�سبعني / 

�سارع املقالح / جوار بنك الكرميي.
- راأ�سم��ال ال�سركة : )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�س.
- ا�سم امل�سئول عن اإدارة ال�سركة / )خالد �سعيد علي ال�سيباين( 

وجن�سيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�سرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ساطه��ا املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�س ويف نظامها الأ�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 لأحكام القانون اخلا�س 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( ل يج��وز لل�سرك��ة مزاول��ة ن�ساطه��ا اإل بع��د ح�سولها على 

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

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

)8( ل يعت��رب ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل 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�س من مراقب ال�سركات

املوافق : 2018/12/18م

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

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

املوؤرخ يف 2018/11/23م.قرر :
)1( امل�سادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )7( م��ن النظ��ام الأ�سا�س��ي 
ل�سرك��ة لي��در فارم��ا لإ�ست��راد الأدوي��ة وامل�ستلزم��ات 
الطبي��ة املحدودة املتعلقة بال�س��ركاء وتوزيع احل�س�س 
وذل��ك بتن��ازل ال�سريك ا�سام��ة علي عب��داهلل الطوقي 
عن كامل ح�س�سه يف ال�سركة البالغة )250( ح�سة اي 
بن�سب��ة )25%( من راأ�س املال وذلك لل�سريك امني �سالح 
علي الثاليا بحيث ي�سبح اجمايل ح�س�س ال�سريك امني 
�سالح عل��ي الثاليا )500( ح�س��ة اي ن�سبة )50%( من 

ترخيص رقم )161( لسنة 2018م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )162( لسنة 2018م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة ليدر 
فارما إلستيراد األدوية والمستلزمات الطبية المحدودة
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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 ولئحته التنفيذية.
)1( مت الرتخي���س بتاأ�سي���س �سرك��ة فاريو�س خلدم��ات ال�سفر 
وال�سحن والتخلي�س املحدودة وامل�سادقة على نظامها الأ�سا�سي 
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 فاريو���س خلدم��ات ال�سف��ر وال�سح��ن 

والتخلي�س املحدودة.
اأغرا�سه��ا : خدم��ات ال�سفر وال�سح��ن والتخلي���س والتوكيالت 

التجارية والتدريب وال�ست�سارات يف نف�س املجال.
- مركزه��ا الرئي�سي : اأمانة العا�سمة / مديرية الثورة / �سارع 

احل�سبة / امام اخلطوط اجلوية اليمنية.
- راأ�سم��ال ال�سركة : )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�س.
- ا�س��م امل�سئ��ول ع��ن اإدارة ال�سرك��ة / )حممد عب��داهلل حممد 

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

الرتخي�س ويف نظامها الأ�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 لأحكام القانون اخلا�س 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( ل يج��وز لل�سرك��ة مزاول��ة ن�ساطه��ا اإل بع��د ح�سولها على 

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

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

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

راأ�س مال ال�سركة.
)2( عل��ى ال�سرك��ة ا�ستكمال �سهر التعدي��ل يف ال�سجل التجاري 

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

2018/11/23م. باجلريدة الر�سمية.
)4( ين�سر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�سركة.

�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات
املوافق : 2018/12/23م

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

ال�سركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية. 
ومبوجب حم�سر اجتماع اجلمعية العامة غر العادية لل�سركة 

املوؤرخ يف 2018/11/26م.قرر :
)1( امل�سادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )7( م��ن النظ��ام الأ�سا�سي 
ل�سرك��ة ال�سبة العاملية للتج��ارة والتوكيالت املحدودة 
املتعلق��ة بال�س��ركاء وتوزي��ع احل�س���س وذل��ك بتن��ازل 
ال�سري��ك حمم��د دب��وان فرح��ان ال�سرعب��ي ع��ن كامل 
ح�س�س��ه يف ال�سركة البالغ��ة )900( ح�سة اأي بن�سبة 
)90%( م��ن راأ�س املال وذلك لالأخ جماهد دبوان فرحان 
ال�سرعب��ي ودخوله ك�سريك جدي��د بن�سبة )90%( من 

راأ�س مال ال�سركة.
)2( امل�سادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )18/اأ( املتعلق��ة ب��اإدارة 
ال�سرك��ة وذل��ك بتعي��ني الخ جماه��د دب��وان فرح��ان 

ال�سرعبي مديرًا عامًا لل�سركة.
)3( عل��ى ال�سرك��ة ا�ستكمال �سهر التعدي��ل يف ال�سجل التجاري 

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

2018/11/26م. باجلريدة الر�سمية.
)5( ين�سر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�سركة.

�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات
املوافق : 2018/12/23م

ترخيص رقم )163( لسنة 2018م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة 

الضبة العالمية للتجارة والتوكيالت المحدودة

ترخيص رقم )164( لسنة 2018م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
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الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�سركات 
وختمه بختم الوزارة الر�سمي.

�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات
املوافق : 2018/12/23م

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

ال�سركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية.
ل�ست��راد  فارم��ا  لين��ه  �سرك��ة  بتاأ�سي���س  الرتخي���س  مت   )1(
الدوي��ة وامل�ستلزمات الطبية املحدودة وامل�سادقة على نظامها 
الأ�سا�سي وت�سجيلها يف �سجل ال�سركات ذات امل�سئولية املحدودة 

وفقًا للبيانات التالية:
ا�سم ال�سركة : �سركة لينه فارما ل�ستراد الدوية وامل�ستلزمات 

الطبية املحدودة.
اأغرا�سه��ا : جت��ارة وا�ست��راد الدوية والجه��زة وامل�ستلزمات 

الطبية ول يجوز لل�سركة مزاولة اعمال الوكالت.
- مركزه��ا الرئي�س��ي : اأمانة العا�سم��ة / مديرية معني / �سارع 

24 / اأمام م�ست�سفى ابن حيان.
- 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 �س��دور  ه��ذا 

الرتخي�س.
- ا�س��م امل�سئ��ول ع��ن اإدارة ال�سرك��ة / )كم��ال عب��داهلل نا�س��ر 

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

الرتخي�س ويف نظامها الأ�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 لأحكام القانون اخلا�س 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( ل يج��وز لل�سرك��ة مزاول��ة ن�ساطه��ا اإل بع��د ح�سولها على 

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

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

)8( ل يعت��رب ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل 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�س من مراقب ال�سركات

املوافق : 2018/12/25م

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

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

املوؤرخ يف 2018/12/5م.قرر :
)1( امل�سادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )7( م��ن النظ��ام الأ�سا�س��ي 
ل�سرك��ة تكنو امب��ورت للتج��ارة والتوكي��الت املحدودة 
املتعلق��ة بال�س��ركاء وذل��ك بتن��ازل ال�سريك��ني )قائ��د 
ح�س��ني �سال��ح ال�س��درة وحمم��د حمم��د حمم��د عم��ر( 
ع��ن جمي��ع ح�س�سهم��ا يف ال�سرك��ة والبالغ��ة )9000( 
ح�س��ة وذل��ك لالأخوين )حمم��د علي احم��د الهمداين 
واحم��د عل��ي احم��د الهم��داين( مبوج��ب عق��د البي��ع 
امل��وؤرخ يف 2018/12/4م واملعمد من املحكمة التجارية 
�سريك��ني جديدي��ن  بالأمان��ة ودخولهم��ا  البتدائي��ة 
ل��كل منهم��ا  ال�سرك��ة  م��ال  راأ���س  بن�سب��ة )50%( م��ن 

بالت�ساوي.
)2( امل�سادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )18/اأ( املتعلق��ة ب��اإدارة 
ال�سرك��ة وذلك بتعيني الخ حممد علي احمد الهمداين 

مديرًا عامًا لل�سركة.
)3( عل��ى ال�سرك��ة ا�ستكمال �سهر التعدي��ل يف ال�سجل التجاري 

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

ترخيص رقم )165( لسنة 2018م
بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

ترخيص رقم )166( لسنة 2018م
بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة 

تكنو امبورت للتجارة والتوكيالت المحدودة
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اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�سركة.
)7( ين�سر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�سركة.

)8( ل يعت��رب ه��ذا الرتخي���س ناف��ذًا اإل 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�س من مراقب ال�سركات

املوافق : 2018/12/30م

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

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

املوؤرخ يف 2018/12/19م.قرر :
)1( امل�سادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة )5( م��ن النظ��ام الأ�سا�س��ي 
املح��دودة  وال�سياح��ة  لل�سفري��ات  العاملي��ة  لل�سرك��ة 
املتعلق��ة مب��دة ال�سرك��ة وذل��ك بتمدي��د م��دة ال�سركة 
امل��دة  انته��اء  تاري��خ  م��ن  ابت��داأ  اأخ��رى  عام��ًا   )25(
ال�سابق��ة املنتهية بتاري��خ 2017/7/25م وحتى تاريخ 

2042/7/25م.
)2( عل��ى ال�سرك��ة ا�ستكمال �سهر التعدي��ل يف ال�سجل التجاري 

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

2018/12/19م. باجلريدة الر�سمية.
)4( ين�سر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�سركة.

�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات
املوافق : 2018/12/31م

2018/12/5م. باجلريدة الر�سمية.
)4( ين�سر الرتخي�س يف جملة التجارة على نفقة ال�سركة.

�سدر هذا الرتخي�س من مراقب ال�سركات
املوافق : 2018/12/25م

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

ال�سركات التجارية وتعديالته ولئحته التنفيذية.
للتج��ارة  اخ��وان  تق��ي  �سرك��ة  بتاأ�سي���س  الرتخي���س  مت   )1(
املح��دودة وامل�سادقة على نظامه��ا الأ�سا�سي وت�سجيلها يف �سجل 

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

اأغرا�سه��ا : ا�ست��راد وت�سدير امل��واد الغذائية غ��ر ال�سا�سية 
واملواد الكهربائية والإلكرتونية وتوكيالت جتارية.

- مركزه��ا الرئي�سي : اأمانة العا�سمة / مديرية �سعوب / �سارع 
مطهر تقي / خلف ال�سفارة المريكية.

- راأ�سم��ال ال�سرك��ة : )40.000.000( اربع��ون  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�س.

- ا�س��م امل�سئول عن اإدارة ال�سركة / )حممد احمد احمد تقي( 
وجن�سيته : )ميني(.

)2( عل��ى ال�سرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�ساطه��ا املح��دد يف ه��ذا 
الرتخي�س ويف نظامها الأ�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 لأحكام القانون اخلا�س 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( ل يج��وز لل�سرك��ة مزاول��ة ن�ساطه��ا اإل بع��د ح�سولها على 

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