ترخيص رقم ( )31لسنة 2019م

بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة
تمارا للتجارة المحدودة

مراقب ال�شركات:
ا�س��تناد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رقم ( )22ل�س��نة 1997م ب�ش���أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
ومبوجب حم�ضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة
امل�ؤرخ يف 2019/3/24م.
قرر :
( )1امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة ( )7م��ن النظ��ام الأ�سا�سي
ل�شرك��ة مت��ارا للتج��ارة املح��دودة املتعلق��ة بال�ش��ركاء
وتوزيع احل�ص�ص وذلك بتنازل ال�شريك  /حممد حممد
لط��ف الزبريي عن كام��ل ح�ص�صه يف ال�شرك��ة البالغة
( )200ح�صة وذلك ل�ل�أخ � /أكرم حممد ح�سن البابلي
ودخوله ك�شريك جديد يف ال�شركة.
( )2عل��ى ال�شرك��ة ا�ستكمال �شهر التعدي��ل يف ال�سجل التجاري
وفق ًا لأحكام قانون ال�سجل التجاري.
( )3ين�ش��ر الرتخي���ص م��ع حم�ض��ر االجتم��اع امل���ؤرخ يف
2019/3/24م باجلريدة الر�سمية.
( )4ين�شر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.
�صدرهذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
املوافق 2019/4/6 :م

ترخيص رقم ( )32لسنة 2019م

بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة أركان
مارس بتروليم إلستيراد المشتقات النفطية المحدودة

مراقب ال�شركات:
ا�ستن��اد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رق��م ( )22ل�سن��ة 1997م ب�ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
ومبوجب حم�ضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية امل�ؤرخ يف
2019/4/1م.
قرر :
( )1امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة ( )7م��ن النظ��ام الأ�سا�سي
ل�شرك��ة �أركان مار���س برتولي��م لإ�ست�يراد امل�شتق��ات
النفطية املحدودة املتعلقة بال�شركاء وتوزيع احل�ص�ص
وذل��ك بتن��ازل ال�شري��ك  /حمم��د عب��داهلل ح�س��ن
ال�سني��دار ع��ن ( )45000ح�ص��ة من �إجم��ايل ح�ص�صه
البالغ��ة ( )75000ح�صة وذلك للأخ  /عبداهلل ح�سن
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ال�سنيدار للإ�سترياد ودخوله ك�شريك جديد يف ال�شركة
بن�سبة ( )%45من ر�أ�س مال ال�شركة.
( )2عل��ى ال�شرك��ة ا�ستكمال �شهر التعدي��ل يف ال�سجل التجاري
وفق ًا لأحكام قانون ال�سجل التجاري.
( )3ين�ش��ر الرتخي���ص م��ع حم�ض��ر االجتم��اع امل���ؤرخ يف
2019/4/1م باجلريدة الر�سمية.
( )4ين�شر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
املوافق 2019/4/6 :م

ترخيص رقم ( )33لسنة 2019م

بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

مراقب ال�شركات:
ا�ستن��اد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رق��م ( )22ل�سن��ة 1997م ب�ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
( )1مت الرتخي���ص بت�أ�سي���س �شرك��ة م�ص��ادر االم��داد للتجارة
والتموين املحدودة وامل�صادقة على نظامها الأ�سا�سي وت�سجيلها
يف �سج��ل ال�ش��ركات ذات امل�سئولي��ة املح��دودة وفق�� ًا للبيان��ات
التالية:
ا�س��م ال�شرك��ة � :شرك��ة م�ص��ادر االم��داد للتج��ارة والتموي��ن
املحدودة.
�أغرا�ضه��ا  :جت��ارة ومتوي��ن وا�ست�يراد امل��واد الغذائي��ة غ�ير
اال�سا�سية وكمالي��ات وخدمات النقل وت�أجري ال�سيارات
وتوكيالت جتارية.
 مركزها الرئي�سي  :الأمانة  /مديرية ال�سبعني � /شارع تعز /وكالة تويوتا  -بازرعة.
 ر�أ�سمال ال�شركة  )30.000.000( :ثالثني مليون ريال مينيفقط.
 مدته��ا  :خم�س��ة وع�ش��رون عام�� ًا م��ن تاري��خ �ص��دور ه��ذاالرتخي�ص.
 ا�سم امل�سئول عن �إدارة ال�شركة ( /خالد علي �صالح العوا�ضي)وجن�سيته ( :ميني).
( )2عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�شاطه��ا املح��دد يف ه��ذا
الرتخي�ص ويف نظامها الأ�سا�سي.
( )3عل��ى امل�ؤ�س�س�ين ا�ستكم��ال �إج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف
ال�سجل التجاري وفق ًا لأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل
التجاري.
( )4ع��دم �إج��راء ال�شه��ر لل�شرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب

علي��ه بط�لان ال�شرك��ة ويتحم��ل امل�ؤ�س�س��ون امل�سئولية
الت�ضامنية.
( )5ال يج��وز لل�شرك��ة مزاول��ة ن�شاطه��ا �إال بع��د ح�صولها على
موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
( )6ين�ش��ر الرتخي���ص والنظ��ام الأ�سا�س��ي امل�ص��ادق علي��ه يف
اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�شركة.
( )7ين�شر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.
( )8ال يعت�بر ه��ذا الرتخي���ص ناف��ذ ًا �إال بع��د ا�ستيف��اء ر�س��وم
الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شركات
وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
املوافق 2019/4/9 :م

ترخيص رقم ( )34لسنة 2019م

بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة
يونيفرسال للمالحة والخدمات الجوية والبحرية
والبرية المحدودة

مراقب ال�شركات:
ا�ستن��اد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رق��م ( )22ل�سن��ة 1997م ب�ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
ومبوجب حم�ض��ر اجتماع اجلمعية العامة غ�ير العادية امل�ؤرخ
يف 2019/1/13م.
قرر :
( )1امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة ( )6م��ن النظ��ام الأ�سا�سي
ل�شرك��ة يونيفر�س��ال للمالح��ة واخلدم��ات اجلوي��ة
والبحري��ة والربي��ة املح��دودة املتعلق��ة بر�أ���س م��ال
ال�شرك��ة وذل��ك بزيادت��ه م��ن مبل��غ ()15.000.000
خم�س��ة ع�ش��ر مليون ري��ال �إىل مبل��غ ()50.000.000
خم�سني مليون ريال.
( )2امل�صادقة على تعديل املادة ( )7املتعلقة بال�شركاء وتوزيع
احل�ص�ص وذلك بتنازل ال�شريك  /با�سل �صالح عبداهلل
زوق��ري عن كامل ح�ص�صه م��ن ال�شركة البالغة ()300
ح�ص��ة وذل��ك لكل من احم��د عبداهلل �سعي��د ال�شيباين
( )120ح�ص��ة بن�سب��ة  %4م��ن را���س م��ال ال�شرك��ة ,
بكي��ل عبده دبوان حم��ود ( )90ح�ص��ة بن�سبة  %3من
ر�أ���س م��ال ال�شركة  ,مها عبدالوا�س��ع �شم�سان العزعزي
( )90ح�صة بن�سبة  %3من ر�أ�س مال ال�شركة ودخولهم
�شركاء ج��دد يف ال�شركة  ,توزيع الزي��ادة يف ر�أ�س املال

بني ال�شركاء ك ًال بح�سب ح�صته يف ر�أ�س مال ال�شركة.
( )3عل��ى ال�شرك��ة ا�ستكمال �شهر التعدي��ل يف ال�سجل التجاري
وفق ًا لأحكام قانون ال�سجل التجاري.
( )4ين�ش��ر الرتخي���ص م��ع حم�ض��ر االجتم��اع امل���ؤرخ يف
2019/1/13م باجلريدة الر�سمية.
( )5ين�شر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
املوافق 2019/4/10 :م

ترخيص رقم ( )35لسنة 2019م

بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة
اسحاق لتجارة المعدات الزراعية المحدودة

مراقب ال�شركات:
ا�ستن��اد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رق��م ( )22ل�سن��ة 1997م ب�ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
ومبوج��ب حم�ض��ر اجتماع اجلمعية العامة غ�ير العادية امل�ؤرخ
يف 2019/2/12م.
قرر :
( )1امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة ( )7م��ن النظ��ام الأ�سا�س��ي
ل�شرك��ة ا�سح��اق لتج��ارة املع��دات الزراعي��ة املحدودة
املتعلق��ة بال�ش��ركاء وتوزي��ع احل�ص���ص وذل��ك ب�إع��ادة
توزيع احل�ص�ص بني ال�شركاء على النحو التايل :
زيد عبداهلل ا�سحاق  %33.34من را�س مال ال�شركة.
عبداهلل زيد ا�سحاق  %33.33من ر�أ�س مال ال�شركة.
حممد زيد ا�سحاق  %33.33من ر�أ�س مال ال�شركة.
( )2امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة ( )22من النظ��ام الأ�سا�سي
وذل��ك بتحديد راتب املدير العام بن�سبة  %20من �صايف
الأرباح.
( )3عل��ى ال�شرك��ة ا�ستكمال �شهر التعدي��ل يف ال�سجل التجاري
وفق ًا لأحكام قانون ال�سجل التجاري.
( )4ين�ش��ر الرتخي���ص م��ع حم�ض��ر االجتم��اع امل���ؤرخ يف
2019/2/12م باجلريدة الر�سمية.
( )5ين�شر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
املوافق 2019/4/10 :م
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ترخيص رقم ( )36لسنة 2019م

ترخيص رقم ( )37لسنة 2019م

بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة
مركز التجهيزات التقنية المحدودة

بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة
ارقى تك للتجارة والتوكيالت التجارية المحدودة

مراقب ال�شركات:
ا�ستن��اد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رق��م ( )22ل�سن��ة 1997م ب�ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
ومبوجب حم�ضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية امل�ؤرخ يف
2019/4/4م.
قرر :
( )1امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة ( )5م��ن النظ��ام الأ�سا�سي
ل�شرك��ة مرك��ز التجهي��زات التقنية املح��دودة املتعلقة
مب��دة ال�شركة وذلك بتمديد م��دة ال�شركة ( )25عام ًا
�أخ��رى ابتداء م��ن تاريخ انتهاء امل��دة ال�سابقة املنتهية
بتاريخ 2019/3/20م.
( )2امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة ( )6م��ن النظ��ام الأ�سا�سي
املتعلق��ة بر�أ���س م��ال ال�شركة وذل��ك بزي��ادة ر�أ�س مال
ال�شرك��ة من مبلغ مليون ( )1.000.000ريال ميني �إىل
مبلغ ع�شرة مليون ( )10.000.000ريال ميني.
( )3امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة ( )7م��ن النظ��ام الأ�سا�سي
املتعلق��ة بال�ش��ركاء وتوزي��ع احل�ص���ص وذل��ك بتن��ازل
ال�شري��ك هالل �صالح غالب الريميي ع��ن كامل ح�ص�صه
يف ال�شرك��ة البالغ��ة ( )%42.5وذل��ك ل��كل م��ن �أحم��د
حممد عبداهلل زب��اره بن�سبه ( )%31.5وحممد حممد
عب��داهلل زب��اره بن�سب��ة ( )%11وك��ذا تن��ازل ال�شريك
�أحم��د حمم��د عب��داهلل زب��اره ع��ن ن�سب��ة ( )%4.5من
ن�سبت��ه يف ر�أ�س مال ال�شرك��ة وال�شريك  /حممد حممد
عب��داهلل زب��اره عن ن�سب��ة ( )%1.5من ن�سبت��ه يف ر�أ�س
م��ال ال�شرك��ة وذل��ك ل�ل�أخ  /ا�سماعي��ل احم��د حمم��د
زب��اره ودخوله ك�شريك جدي��د بن�سبة  %6من ر�أ�س مال
ال�شركة وتوزيع الزياده من ر�أ�س املال بني ال�شركاء ك ًال
بح�سب ن�سبته يف ر�أ�س مال ال�شركة.
( )4عل��ى ال�شرك��ة ا�ستكمال �شهر التعدي��ل يف ال�سجل التجاري
وفق ًا لأحكام قانون ال�سجل التجاري.
( )5ين�ش��ر الرتخي���ص م��ع حم�ض��ر االجتم��اع امل���ؤرخ يف
2019/4/4م باجلريدة الر�سمية.
( )6ين�شر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
املوافق 2019/4/14 :م

مراقب ال�شركات:
ا�ستن��اد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رق��م ( )22ل�سن��ة 1997م ب�ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
ومبوجب حم�ضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية امل�ؤرخ يف
2019/4/15م.
قرر :
( )1امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة ( )7م��ن النظ��ام الأ�سا�س��ي
ل�شرك��ة ارق��ى ت��ك للتج��ارة والتوكي�لات التجاري��ة
املح��دودة املتعلق��ة بال�ش��ركاء وتوزي��ع احل�ص�ص وذلك
بتن��ازل ال�شري��ك  /عب��داهلل ح�سني �صال��ح القربي عن
كام��ل ح�ص�ص��ه يف ال�شرك��ة البالغ��ة ( )1000ح�ص��ة
وذل��ك ل�ل�أخ  /قي���س يحيى حمم��د خ�ص��روف ودخوله
�شري��ك جديد يف ال�شركة بن�سب��ة ( )%50من را�س مال
ال�شركة.
( )2امل�صادق��ة على تعديل املادة ( )18املتعلقة ب�إدارة ال�شركة
وذلك بتعي�ين االخ  /احمد عبداخلالق عبداهلل م�صلح
القا�ضي مدير ًا عام ًا لل�شركة.
( )3عل��ى ال�شرك��ة ا�ستكمال �شهر التعدي��ل يف ال�سجل التجاري
وفق ًا لأحكام قانون ال�سجل التجاري.
( )4ين�ش��ر الرتخي���ص م��ع حم�ض��ر االجتم��اع امل���ؤرخ يف
2019/4/15م باجلريدة الر�سمية.
( )5ين�شر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
املوافق 2019/4/16 :م
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ترخيص رقم ( )38لسنة 2019م

بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

مراقب ال�شركات:
ا�ستن��اد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رق��م ( )22ل�سن��ة 1997م ب�ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
( )1مت الرتخي���ص لل�شرك��ة اليمني��ة الإماراتي��ة للتنمي��ة
التعليمية املحدودة وامل�صادقة على نظامها الأ�سا�سي وت�سجيلها
يف �سج��ل ال�ش��ركات ذات امل�سئولي��ة املح��دودة وفق�� ًا للبيان��ات
التالية:
ا�س��م ال�شركة  :ال�شركة اليمنية االماراتية للتنمية التعليمية

املحدودة.
�أغرا�ضه��ا  :تق��دمي اخلدم��ات التعليمي��ة وال�صحي��ة وان�ش��اء
اجلامع��ات واملعاه��د واملراك��ز التعليمي��ة والتدريبي��ة
والفنية واملدار�س وامل�ست�شفيات وامل�ستو�صفات.
 مركزها الرئي�سي � :صنعاء  /مديرية ال�سبعني � /شارع ال�ستني /مبنى �شركة الروي�شان.
 ر�أ�سم��ال ال�شرك��ة  )50.000.000( :خم�س��ون ملي��ون ري��الميني فقط.
 مدته��ا  :خم�س��ة وع�ش��رون عام�� ًا م��ن تاري��خ �ص��دور ه��ذاالرتخي�ص.
 ا�س��م امل�سئ��ول ع��ن �إدارة ال�شرك��ة �( /صال��ح عب��داهلل �صالحالروي�شان) وجن�سيته ( :ميني).
( )2عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�شاطه��ا املح��دد يف ه��ذا
الرتخي�ص ويف نظامها الأ�سا�سي.
( )3عل��ى امل�ؤ�س�س�ين ا�ستكم��ال �إج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف
ال�سجل التجاري وفق ًا لأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل
التجاري.
( )4ع��دم �إج��راء ال�شهر لل�شرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب
علي��ه بط�لان ال�شرك��ة ويتحم��ل امل�ؤ�س�س��ون امل�سئولية
الت�ضامنية.
( )5ال يج��وز لل�شرك��ة مزاول��ة ن�شاطه��ا �إال بع��د ح�صولها على
موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
( )6ين�ش��ر الرتخي���ص والنظ��ام الأ�سا�س��ي امل�ص��ادق علي��ه يف
اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�شركة.
( )7ين�شر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.
( )8ال يعت�بر ه��ذا الرتخي���ص ناف��ذ ًا �إال بع��د ا�ستيف��اء ر�س��وم
الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شركات
وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
املوافق 2019/4/20 :م

ترخيص رقم ( )39لسنة 2019م

بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة
جاينت للتجارة المحدودة

مراقب ال�شركات:
ا�ستن��اد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رق��م ( )22ل�سن��ة 1997م ب�ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
ومبوجب حم�ضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية امل�ؤرخ يف

2019/4/9م.
قرر :
( )1امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة ( )7م��ن النظ��ام الأ�سا�س��ي
ل�شرك��ة جاينت للتج��ارة املحدودة املتعلق��ة بال�شركاء
وتوزي��ع احل�ص�ص وذلك بتنازل ال�شريك  /احمد طارق
احم��د الر�ض��ي ع��ن ع��دد ( )600ح�ص��ة م��ن اجم��ايل
ح�ص�صه يف ال�شركة البالغة ( )1200ح�صة وذلك للأخ
عل��ي ط��ارق احم��د الر�ضي ودخ��ول ك�شري��ك جديد يف
ال�شركة بن�سبة ( )%20من ر�أ�س مال ال�شركة.
( )2ين�ش��ر الرتخي���ص م��ع حم�ض��ر االجتم��اع امل���ؤرخ يف
2019/4/9م باجلريدة الر�سمية.
( )5ين�شر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
املوافق 2019/4/20 :م

ترخيص رقم ( )40لسنة 2019م

بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

مراقب ال�شركات:
ا�ستن��اد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رق��م ( )22ل�سن��ة 1997م ب�ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
( )1مت الرتخي���ص ل�شرك��ة يونايت��د للتج��ارة واملق��اوالت
واخلدمات التجارية املحدودة وامل�صادقة على نظامها الأ�سا�سي
وت�سجيله��ا يف �سج��ل ال�ش��ركات ذات امل�سئولي��ة املح��دودة وفق ًا
للبيانات التالية:
ا�س��م ال�شركة � :شرك��ة يونايتد للتجارة واملق��اوالت واخلدمات
التجارية املحدودة.
�أغرا�ضه��ا  :جت��ارة و�إ�ست�يراد الأدوية والأجه��زة وامل�ستلزمات
الطبي��ة و�أدوات التجميل ومواد غذائي��ة غري �أ�سا�سية
ومق��اوالت معماري��ة و�أن�شائية وط��رق وج�سور وتقدمي
خدمات حقول النفط والغاز و�إمداد ومتوين وتوريدات
وتعهدات وتوكيالت جتارية.
 مركزها الرئي�سي  :الأمانة  /مديرية ال�سبعني � /شارع �إيران /ج��وار ف��رع بنك اليم��ن والكويت فوق معام��ل ت�شرين
عمارة الكهايل.
 ر�أ�سم��ال ال�شرك��ة  )150.000.000( :مائة وخم�سون مليونريال ميني فقط.
 مدته��ا  :خم�س��ة وع�ش��رون عام�� ًا م��ن تاري��خ �ص��دور ه��ذاالرتخي�ص.
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 ا�سم امل�سئول عن �إدارة ال�شركة ( /فهد يحيى ح�سني احلظاء)وجن�سيته ( :ميني).
( )2عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�شاطه��ا املح��دد يف ه��ذا
الرتخي�ص ويف نظامها الأ�سا�سي.
( )3عل��ى امل�ؤ�س�س�ين ا�ستكم��ال �إج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف
ال�سجل التجاري وفق ًا لأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل
التجاري.
( )4ع��دم �إج��راء ال�شهر لل�شرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب
علي��ه بط�لان ال�شرك��ة ويتحم��ل امل�ؤ�س�س��ون امل�سئولية
الت�ضامنية.
( )5ال يج��وز لل�شرك��ة مزاول��ة ن�شاطه��ا �إال بع��د ح�صولها على
موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
( )6ين�ش��ر الرتخي���ص والنظ��ام الأ�سا�س��ي امل�ص��ادق علي��ه يف
اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�شركة.
( )7ين�شر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.
( )8ال يعت�بر ه��ذا الرتخي���ص ناف��ذ ًا �إال بع��د ا�ستيف��اء ر�س��وم
الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شركات
وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
املوافق 2019/4/21 :م

ترخيص رقم ( )41لسنة 2019م

بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة روافد
سام للتجارة والتموين المحدودة

مراقب ال�شركات:
ا�ستن��اد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رق��م ( )22ل�سن��ة 1997م ب�ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
ومبوجب حم�ضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية امل�ؤرخ يف
2019/4/9م.
قرر :
( )1امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة ( )2م��ن النظ��ام الأ�سا�سي
ل�شركة روافد �سام للتجارة والتموين املحدودة املتعلقة
ب�إ�س��م ال�شرك��ة وذل��ك لي�صب��ح ا�س��م ال�شرك��ة اجلديد
(�شركة روافد �سب�أ للتجارة والتموين املحدودة).
( )2امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة ( )7املتعلق��ة بال�ش��ركاء
وتوزي��ع احل�ص���ص وذل��ك بتن��ازل ال�شري��ك  /خال��د
عل��ي �صال��ح العوا�ض��ي ع��ن كام��ل ح�ص�ص��ه يف ال�شركة
البالغ��ة ( )2000ح�صة وذلك للأخ  /عبدالوهاب علي
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عبدالفت��اح ال��زوم ودخول��ه �شريك جدي��د يف ال�شركة
بن�سبة ( )%50من ر�أ�س مال ال�شركة.
( )3امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة (�/18أ) املتعلق��ة ب���إدارة
ال�شرك��ة وذل��ك بتعي�ين االخ  /عبدالوه��اب عل��ي
عبدالفتاح الزوم مدير ًا عام ًا لل�شركة.
( )4ين�ش��ر الرتخي���ص م��ع حم�ض��ر االجتم��اع امل���ؤرخ يف
2019/4/9م باجلريدة الر�سمية.
( )5ين�شر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
املوافق 2019/4/24 :م

ترخيص رقم ( )42لسنة 2019م

بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة
نخالن إلنتاج الدواجن المحدودة

مراقب ال�شركات:
ا�ستن��اد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رق��م ( )22ل�سن��ة 1997م ب�ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
ومبوجب حم�ضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية امل�ؤرخ يف
2019/3/24م.
قرر :
( )1امل�صادق��ة على تعديل امل��ادة (�/18أ) من النظام الأ�سا�سي
ل�شركة نخ�لان لإنتاج الدواجن املحدودة وذلك بتعيني
االخ  /وائل ح�سن ناجي �سابحة مدير ًا عام ًا لل�شركة.
( )2ين�ش��ر الرتخي���ص م��ع حم�ض��ر االجتم��اع امل���ؤرخ يف
2019/3/24م باجلريدة الر�سمية.
( )3ين�شر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
املوافق 2019/4/24 :م

ترخيص رقم ( )43لسنة 2019م

بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

مراقب ال�شركات:
ا�ستن��اد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رق��م ( )22ل�سن��ة 1997م ب�ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
( )1مت الرتخي���ص ل�شرك��ة �س��ام �ست��ون للتج��ارة واملق��اوالت
املح��دودة وامل�صادقة على نظامه��ا الأ�سا�سي وت�سجيلها يف �سجل
ال�شركات ذات امل�سئولية املحدودة وفق ًا للبيانات التالية:
ا�سم ال�شركة � :شركة �سام �ستون للتجارة واملقاوالت املحدودة.

�أغرا�ضه��ا  :ا�ست�يراد الأجه��زة الإلكرتوني��ة و�أجه��زة الهاتف
الثابت واجلوال وقطع غيارهما واملقاوالت املعمارية.
 مركزه��ا الرئي�سي  :الأمانة  /مديرية ال�سبعني � /شارع حدة /جوار فندق الل�ؤل�ؤة � /أمام العزاين.
 ر�أ�سم��ال ال�شرك��ة  )30.000.000( :ثالث��ون ملي��ون ري��الميني فقط.
 مدته��ا  :خم�س��ة وع�ش��رون عام�� ًا م��ن تاري��خ �ص��دور ه��ذاالرتخي�ص.
 ا�سم امل�سئ��ول عن �إدارة ال�شركة ( /فواز حممد ح�سني حممدالرداعي) وجن�سيته ( :ميني).
( )2عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�شاطه��ا املح��دد يف ه��ذا
الرتخي�ص ويف نظامها الأ�سا�سي.
( )3عل��ى امل�ؤ�س�س�ين ا�ستكم��ال �إج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف
ال�سجل التجاري وفق ًا لأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل
التجاري.
( )4ع��دم �إج��راء ال�شهر لل�شرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب
علي��ه بط�لان ال�شرك��ة ويتحم��ل امل�ؤ�س�س��ون امل�سئولية
الت�ضامنية.
( )5ال يج��وز لل�شرك��ة مزاول��ة ن�شاطه��ا �إال بع��د ح�صولها على
موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
( )6ين�ش��ر الرتخي���ص والنظ��ام الأ�سا�س��ي امل�ص��ادق علي��ه يف
اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�شركة.
( )7ين�شر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.
( )8ال يعت�بر ه��ذا الرتخي���ص ناف��ذ ًا �إال بع��د ا�ستيف��اء ر�س��وم
الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شركات
وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
املوافق 2019/4/27 :م

ا�س��م ال�شرك��ة � :شرك��ة م��دار النج��وم للإ�ست�ش��ارات والتطوير
الإداري املحدودة.
�أغرا�ضها  :تقدمي اال�ست�شارات واخلدمات الإدارية.
 مركزه��ا الرئي�س��ي  :الأمان��ة  /مديري��ة الوح��دة � /ش��ارعالزبريي.
 ر�أ�سم��ال ال�شرك��ة  )5.000.000( :خم�سة مليون ريال مينيفقط.
 مدته��ا  :خم�س��ة وع�ش��رون عام�� ًا م��ن تاري��خ �ص��دور ه��ذاالرتخي�ص.
 ا�س��م امل�سئ��ول عن �إدارة ال�شركة ( /با�س��ل عبدالعزيز �صادقاملنجم) وجن�سيته ( :عراقي).
( )2عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�شاطه��ا املح��دد يف ه��ذا
الرتخي�ص ويف نظامها الأ�سا�سي.
( )3عل��ى امل�ؤ�س�س�ين ا�ستكم��ال �إج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف
ال�سجل التجاري وفق ًا لأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل
التجاري.
( )4ع��دم �إج��راء ال�شه��ر لل�شرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب
علي��ه بط�لان ال�شرك��ة ويتحم��ل امل�ؤ�س�س��ون امل�سئولية
الت�ضامنية.
( )5ال يج��وز لل�شرك��ة مزاول��ة ن�شاطه��ا �إال بع��د ح�صولها على
موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
( )6ين�ش��ر الرتخي���ص والنظ��ام الأ�سا�س��ي امل�ص��ادق علي��ه يف
اجلريدة الر�سمية على نفقة ال�شركة.
( )7ين�شر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.
( )8ال يعت�بر ه��ذا الرتخي���ص ناف��ذ ًا �إال بع��د ا�ستيف��اء ر�س��وم
الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شركات
وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
املوافق 2019/4/28 :م

بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

شهادة تعديل رقم ( )2لسنة 2019م

مراقب ال�شركات:
ا�ستن��اد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رق��م ( )22ل�سن��ة 1997م ب�ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
( )1مت الرتخي�ص ل�شركة مدار النجوم للإ�ست�شارات والتطوير
الإداري املح��دودة وامل�صادقة على نظامه��ا الأ�سا�سي وت�سجيلها
يف �سج��ل ال�ش��ركات ذات امل�سئولي��ة املح��دودة وفق�� ًا للبيان��ات
التالية:

مراقب ال�شركات
ا�ستن��اد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رق��م ( )22ل�سن��ة 1997م ب�ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
ومبوج��ب حم�ض��ر اجتم��اع ال�ش��ركاء بال�شرك��ة امل���ؤرخ يف
2018/12/19م.

ترخيص رقم ( )44لسنة 2019م

لشركة الصيفي للصرافة التضامنية التضامنية
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قرر :
( )1امل�صادقة على تعديل املادة ( )6من عقد الت�أ�سي�س ل�شركة
ال�صيفي لل�صرافة الت�ضامنية املتعلقة بر�أ�س املال وذلك
بزي��ادة ر�أ���س امل��ال من مبل��غ (مائ��ة مليون ري��ال) �إىل
(خم�سمائ��ة مليون ريال) وتدفع الزي��ادة من ال�شركاء
ك ًال بح�سب ن�سبته يف ر�أ�س مال ال�شركة.
( )2امل�صادقة على تعديل املادة ()7املتعلقة بال�شركاء وتوزيع
احل�ص�ص.
( )3امل�صادق��ة على تعديل املادة ( )8املتعلق��ة ب�إدارة ال�شركة
وذل��ك بتعيني االخ حمم��د ح�سني ال�صيف��ي مدير ًا عام ًا
لل�شركة.
( )4عل��ى ال�شرك��ة ا�ستكمال �شهر التعدي��ل يف ال�سجل التجاري
وفق ًا لأحكام قانون ال�سجل التجاري.
( )5تن�شر هذه ال�شهادة يف جملة التجارة.
�صدرت هذه ال�شهادة من مراقب ال�شركات
املوافق 2019/1/2 :م

ومعمارية وطرق وج�سور ومباين ومتديدات واال�ستثمار
العقاري.
( )2امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة ( )6املتعلق��ة بر�أ���س م��ال
ال�شرك��ة وذل��ك بزيادت��ه م��ن مبل��غ ()40.000.000
�أربع��ون مليون ريال �إىل مبل��غ ( )150.000.000مائة
وخم�سون مليون ريال.
( )3امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة ( )7املتعلق��ة بال�ش��ركاء
وتوزي��ع احل�ص���ص وذلك بتوزي��ع الزي��ادة يف ر�أ�س املال
بني ال�شركاء ك ًال بح�سب ن�سبته يف ر�أ�س مال ال�شركة.
( )4عل��ى ال�شرك��ة ا�ستكمال �شهر التعدي��ل يف ال�سجل التجاري
وفق ًا لأحكام قانون ال�سجل التجاري.
( )5ين�ش��ر الرتخي���ص م��ع حم�ض��ر االجتم��اع امل���ؤرخ يف
2019/3/20م باجلريدة الر�سمية.
( )5ين�شر الرتخي�ص يف جملة التجارة على نفقة ال�شركة.
�صدر هذا الرتخي�ص من مراقب ال�شركات
املوافق 2019/3/30 :م

ترخيص رقم ( )27لسنة 2019م

شهادة تسجيل رقم ( )51لسنة 2019م

بالمصادقة على تعديل النظام األساسي لشركة
اتيكو للتجارة والصناعة المحدودة

لشركة عبدالرحمن العامري للصرافة والتحويالت
المالية (عبدالرحمن العامري وشريكه) التضامنية

مراقب ال�شركات:
ا�ستن��اد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رق��م ( )22ل�سن��ة 1997م ب�ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
ومبوجب حم�ضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية امل�ؤرخ يف
2019/3/20م.
قرر :
( )1امل�صادق��ة عل��ى تعدي��ل امل��ادة ( )3م��ن النظ��ام الأ�سا�سي
ل�شرك��ة اتيك��و للتج��ارة وال�صناعة املح��دودة املتعلقة
ب�أغرا���ض ال�شرك��ة وذل��ك بتعدي��ل �أغرا���ض ال�شرك��ة
لت�صب��ح اغرا���ض ال�شرك��ة ما يل��ي (ا�ست�يراد وت�صدير
وتوكي�لات جتاري��ة وا�ست�يراد الأدوي��ة وامل�ستلزم��ات
الطبي��ة وم�ستلزم��ات الأطف��ال و�أدوات التجمي��ل
واملول��دات والأدوات الكهربائي��ة ومنظوم��ات الطاق��ة
البديل��ة و�إنت��اج الكهرب��اء وا�ست�يراد امل��واد الغذائي��ة
غري ا�سا�سي��ة و�صناعة زيوت املحركات وجتارة الزيوت
واالطارات والبطاريات واملعدات ال�صناعية وا�سريادها
وقط��ع غي��ار ال�سيارات وخدم��ات حقول النف��ط والغاز
وت�سوي��ق امل�شتقات النفطية والغ��از ومقاوالت ان�شائية

مراقب ال�شركات:
ا�ستن��اد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رق��م ( )22ل�سن��ة 1997م ب�ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
( )1مت الرتخي���ص ل�شرك��ة عبدالرحم��ن العام��ري لل�صراف��ة
والتحوي�لات املالية (عبدالرحم��ن العامري و�شريكه)
الت�ضامنيةوامل�صادق��ة على عق��د ال�شركة وت�سجيلها يف
�سجل ال�شركات الت�ضامنية وفق ًا للبيانات التالية:
ا�س��م ال�شرك��ة � :شرك��ة عبدالرحم��ن العام��ري لل�صراف��ة
والتحوي�لات املالية (عبدالرحم��ن العامري و�شريكه)
الت�ضامنية.
�أغرا�ضه��ا � :أعمال ال�صراف��ة (بيع و�شراء العم�لات االجنبية
وحتويالت مالية داخلية وخارجية).
 مركزه��ا الرئي�س��ي  :حمافظ��ة �إب  /مديرية الظه��ار � /شارعالعدين  /امام فرع بنك اليمن الدويل.
 ر�أ�سم��ال ال�شركة  )500.000.000( :خم�سمائة مليون ريالميني فقط.
 -مدته��ا  :خم�س��ة وع�ش��رون عام�� ًا م��ن تاري��خ توقي��ع عق��د
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الت�أ�سي�س.
 ا�سم امل�سئول عن �إدارة ال�شركة ( /عبدالرحمن ح�سني حممدالعامري) وجن�سيته ( :ميني).
( )2عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�شاطه��ا املح��دد يف عق��د
الت�أ�سي�س.
( )3عل��ى امل�ؤ�س�س�ين ا�ستكم��ال �إج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف
ال�سجل التجاري وفق ًا لأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل
التجاري.
( )4ع��دم �إج��راء ال�شهر لل�شرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب
علي��ه بط�لان ال�شرك��ة ويتحم��ل امل�ؤ�س�س��ون امل�سئولية
الت�ضامنية.
( )5ال يج��وز لل�شرك��ة مزاول��ة ن�شاطه��ا �إال بع��د ح�صولها على
موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
( )6تن�شر ال�شهادة يف جملة التجارة.
( )7ال تعت�بر ه��ذه ال�شه��ادة ناف��ذة �إال بع��د ا�ستيف��اء ر�س��وم
الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شركات
وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�صدرت هذه ال�شهادة من مراقب ال�شركات
املوافق 2019/4/1 :م

 مدته��ا  :خم�س��ة وع�ش��رون عام�� ًا م��ن تاري��خ توقي��ع عق��دالت�أ�سي�س.
 ا�س��م امل�سئ��ول ع��ن �إدارة ال�شرك��ة �( /ص�لاح يو�س��ف ح�س��نعبداهلل ال�ضوء) وجن�سيته ( :ميني).
( )2عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�شاطه��ا املح��دد يف عق��د
الت�أ�سي�س.
( )3عل��ى امل�ؤ�س�س�ين ا�ستكم��ال �إج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف
ال�سجل التجاري وفق ًا لأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل
التجاري.
( )4ع��دم �إج��راء ال�شه��ر لل�شرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب
علي��ه بط�لان ال�شرك��ة ويتحم��ل امل�ؤ�س�س��ون امل�سئولية
الت�ضامنية.
( )5ال يج��وز لل�شرك��ة مزاول��ة ن�شاطه��ا �إال بع��د ح�صولها على
موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
( )6تن�شر ال�شهادة يف جملة التجارة.
( )7ال تعت�بر ه��ذه ال�شه��ادة ناف��ذة �إال بع��د ا�ستيف��اء ر�س��وم
الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شركات
وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�صدرت هذه ال�شهادة من مراقب ال�شركات
املوافق 2019/4/1 :م

لشركة اليت اكسبرس للصرافة والتحويالت المالية
(صالح الضوء وحسن جران) التضامنية

شهادة تسجيل رقم ( )53لسنة 2019م

مراقب ال�شركات:
ا�ستن��اد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رق��م ( )22ل�سن��ة 1997م ب�ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
( )1مت الرتخي���ص ل�شرك��ة الي��ت اك�سرب���س لل�صراف��ة
والتحوي�لات املالي��ة (�ص�لاح ال�ض��وء وح�س��ن ج��ران)
الت�ضامني��ة وامل�صادقة على عقد ال�شركة وت�سجيلها يف
�سجل ال�شركات الت�ضامنية وفق ًا للبيانات التالية:
ا�س��م ال�شرك��ة � :شركة الي��ت اك�سرب�س لل�صراف��ة والتحويالت
املالية (�صالح ال�ضوء وح�سن جران) الت�ضامنية.
�أغرا�ضه��ا  :بي��ع و�شراء العم�لات االجنبية وحتوي�لات مالية
داخلية وخارجية.
 مركزه��ا الرئي�سي  :الأمان��ة  /مديرية الثورة � /شارع فرعيعمران فتحة الكب�سي  /امام التلفزيون.
 ر�أ�سمال ال�شركة  )500.000.000( :خم�سمائة مليون ريالميني فقط.

مراقب ال�شركات:
ا�ستن��اد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رق��م ( )22ل�سن��ة 1997م ب�ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
( )1مت الرتخي�ص ل�شركة العولقي لل�صرافة والتحويالت املالية
(قا�سم العولقي و�شريك��ه) الت�ضامنية وامل�صادقة على
عقد ال�شركة وت�سجيله��ا يف �سجل ال�شركات الت�ضامنية
وفق ًا للبيانات التالية:
ا�س��م ال�شرك��ة � :شركة العولق��ي لل�صرافة والتحوي�لات املالية
(قا�سم العولقي و�شريكه) الت�ضامنية.
�أغرا�ضه��ا  :بي��ع و�شراء العم�لات االجنبية وحتوي�لات مالية
داخلية وخارجية.
 مركزها الرئي�سي  :الأمانة  /مديرية ال�سبعني � /شارع تعز /جوار وكالة بازرعةتايوتا.

شهادة تسجيل رقم ( )52لسنة 2019م

لشركة العولقي للصرافة والتحويالت المالية (قاسم
العولقي وشريكه) التضامنية

215

 ر�أ�سمال ال�شركة  )500.000.000( :خم�سمائة مليون ريالميني فقط.
 مدته��ا  :خم�س��ة وع�ش��رون عام�� ًا م��ن تاري��خ توقي��ع عق��دالت�أ�سي�س.
 ا�س��م امل�سئ��ول ع��ن �إدارة ال�شرك��ة ( /قا�س��م احم��د ح�س�ينالعولقي) وجن�سيته ( :ميني).
( )2عل��ى ال�شرك��ة التقي��د مبزاول��ة ن�شاطه��ا املح��دد يف عق��د
الت�أ�سي�س.
( )3عل��ى امل�ؤ�س�س�ين ا�ستكم��ال �إج��راءات ال�شه��ر لل�شرك��ة يف
ال�سجل التجاري وفق ًا لأحكام القانون اخلا�ص بال�سجل
التجاري.
( )4ع��دم �إج��راء ال�شهر لل�شرك��ة يف ال�سجل التج��اري يرتتب
علي��ه بط�لان ال�شرك��ة ويتحم��ل امل�ؤ�س�س��ون امل�سئولية
الت�ضامنية.
( )5ال يج��وز لل�شرك��ة مزاول��ة ن�شاطه��ا �إال بع��د ح�صولها على
موافقة اجلهات ذات العالقة بن�شاطها.
( )6تن�شر ال�شهادة يف جملة التجارة.
( )7ال تعت�بر ه��ذه ال�شه��ادة ناف��ذة �إال بع��د ا�ستيف��اء ر�س��وم
الت�سجي��ل كاملة والتوقي��ع عليه من مراق��ب ال�شركات
وختمه بختم الوزارة الر�سمي.
�صدرت هذه ال�شهادة من مراقب ال�شركات
املوافق 2019/4/3 :م

شهادة تعديل رقم ( )54لسنة 2019م

لشركة درر الجزيرة والخليج للتجارة والتوكيالت
(حميد يحيى وشريكه) التضامنية

مراقب ال�شركات
ا�ستن��اد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رق��م ( )22ل�سن��ة 1997م ب�ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
ومبوج��ب حم�ض��ر اجتم��اع ال�ش��ركاء بال�شرك��ة امل���ؤرخ يف
2019/3/11م.
قرر :
( )1امل�صادق��ة عل��ى تعديل امل��ادة ( )2املتعلق��ة با�سم ال�شركة
وذلك بتعديله من �شركة درر اجلزيرة واخلليج للتجارة
والتوكي�لات (حمي��د يحيى و�شريك��ه) الت�ضامنية �إىل
اال�س��م اجلديد �شرك��ة درر اجلزيرة واخللي��ج للتجارة
والتوكيالت (حميد يحيى و�شركاه) الت�ضامنية.
( )2امل�صادقة على تعديل املادة ( )7املتعلقة بال�شركاء وتوزيع
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احل�ص���ص وذلك بتنازل ال�شريك  /معت�صم عادل حممد
�سعي��د املخاليف عن كام��ل ح�ص�صه يف ال�شرك��ة البالغة
( )3000ح�ص��ة وذل��ك لل�شري��ك حمي��د حمم��د عبده
يحي��ى ال��ذي �أ�صب��ح ميل��ك كام��ل ح�ص���ص ال�شرك��ة
( )%100وال�ستمراري��ة ال�شرك��ة تن��ازل ال�شري��ك /
حمي��د حممد عبده يحيى ع��ن ن�سب��ة ( )%50من ر�أ�س
م��ال ال�شرك��ة وذل��ك لأوالده علي حميد حمم��د عبده
ع�سق�ين بن�سب��ة ( )%10م��ن ر�أ�س م��ال ال�شركة وماجد
حميد حممد عبده يحي��ى بن�سبة ( )%10من ر�أ�س مال
ال�شركة وحممد حميد حممد عبده بن�سبة ( )%10من
ر�أ�س مال ال�شرك��ة ولأخويه (ر�شاد حممد عبده يحيى
( )%10م��ن ر�أ���س م��ال ال�شرك��ة وجم��ال حمم��د عبده
يحيى بن�سب��ة ( )%10من ر�أ�س م��ال ال�شركة ودخولهم
جميع ًا ك�شركاء جدد يف ال�شركة.
( )3عل��ى ال�شرك��ة ا�ستكمال �شهر التعدي��ل يف ال�سجل التجاري
وفق ًا لأحكام قانون ال�سجل التجاري.
( )4تن�شر هذه ال�شهادة يف جملة التجارة.
�صدرت هذه ال�شهادة من مراقب ال�شركات
املوافق 2019/4/6 :م

شهادة تعديل رقم ( )56لسنة 2019م

لشركة رياض الحروي للصرافة والتحويالت (رياض
الحروي وشركاه) التضامنية

مراقب ال�شركات
ا�ستن��اد ًا �إىل �أح��كام القان��ون رق��م ( )22ل�سن��ة 1997م ب�ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والئحته التنفيذية.
ومبوج��ب حم�ض��ر اجتم��اع ال�ش��ركاء بال�شرك��ة امل���ؤرخ يف
2019/4/4م.
قرر :
( )1امل�صادق��ة على تعديل املادة ( )8املتعلق��ة ب�إدارة ال�شركة
وذل��ك بتعي�ين ال�شري��ك  /ريا���ض عبداجلب��ار عل��ي
احلروي مدير ًا عام ًا لل�شركة.
( )2عل��ى ال�شرك��ة ا�ستكمال �شهر التعدي��ل يف ال�سجل التجاري
وفق ًا لأحكام قانون ال�سجل التجاري.
( )3تن�شر هذه ال�شهادة يف جملة التجارة.
�صدرت هذه ال�شهادة من مراقب ال�شركات
املوافق 2019/4/7 :م

