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تقدم إلى مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة السادة/ 
تغيير  بطلب  )ذ.م.م(  المعامالت  وتخليص  للمقاوالت  الناري  النجم  شركة 

االسم التجاري سجل تجاري 104127.
من: شركة النجم الناري للمقاوالت وتخليص المعامالت )ذ.م.م(

FIERY STAR CONTRACTING AND CLAERING CO. W.L.L
إلى: شركة آرنست أند ترست للمقاوالت والتجارة والخدمات ذ.م.م

EARNEST & TRUST CONTRACTING & TRADING & SERVICES W.L.L
المذكورة خالل  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن 
 بشأن   تغيير   اسم   تجاري   

الواحد(  الشخص  )شركة  ش.ش.و  للمقاوالت  ارتستا  شركة  مالك  قرار  على  بناء 
السيد  وتعيين  اختيارياً  الشركة  تصفية  تقرر  فقد   102983 رقم  تجاري  سجل 

مصطفى عبدالعزيز رضي محفوظ مصفياً للشركة.
من   325 المادة  لنص  وفقاً  انتهت  قد  اإلدارة  أن سلطة مجلس  المصفي  يعلن  بهذا 
لعام   )21( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات  قانون 
دائني  جميع  المصفي  يدعو  الشركات  قانون  من   335 المادة  بنص  وعماًل   ،2001
الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل ٣٠ يوماً من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:

التلفون: 33917000 )973+(
saarland@live.com :البريد االلكتروني

المنامة - مملكة البحرين

إعالن بحل وتصفية

تجاري،  فعلى   كل   من   لديه   أي   اسم  بطلب  أدناه  المعلنة  السيدة  إلينا  تقدمت 
 اعتراض   قانوني   التقدم   إلى   اإلدارة   خالل   خمسة   عشر   يوماً   من   تاريخ   اإلعالن  

 بكتاب   مرفقاً   به   ما   يعزز   اعتراضه:
 اسم   التاجر :   حوراء السيد موسى عبداهلل عبداهلل 
االسم   التجاري   الحالي :   بروان ورد لإللكترونيات

االسم   التجاري   المطلوب :  براون رود إلصالح اإللكترونيات
األنشطة التجارية المطلوبة:

إصالح الحواسيب والمعدات المحلقة
إصالح المعدات اإللكترونية اإلستهالكية

  CR2017-32513  إعــالن   رقــم
تسجيل اسم تجاري

مجمعشارع/طريق/ممربنايةشقة / محلرقم القيد

77516-10696821 608

والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  للمستثمرين  البحرين  مركز  إلى  تقدم 

ناكام  لوبز  لين  جينا  السيدة  لمالكها  ش.ش.و  التعليم  لدعم  لين  جينا  شركة 

والمسجلة بموجب القيد رقم 102248 بطلب تحويلها إلى شركة ذات مسئولية 

500 )خمسمائة( دينار بحريني وذلك بإدخال السيد  محدودة برأسمال وقدره 

حسن مكي علي مكي كشريك معها في السجل.

المذكورة خالل مدة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  فعلى كل من 

أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسئولية محدودة   


