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إليها  تقدم  قد  أنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة/ مكتب المحامي زهير عبداللطيف عبدالوهاب نيابة عن السيد عبدالنبي 
فردية(  )مؤسسة  للصياغة  ناصر  ورشة  لـ  المالك  يوسف  عبدالحسين  عبداهلل 
والمسجلة بموجب القيد رقم 12282 طالباً تحويل الفرع رقم 3 باسم مطعم الشباب 
التالية  الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة مملوكة من السادة  للمؤسسة 

اسمائهم:
1- السيد عبدالنبي عبداهلل عبدالحسين علي يوسف

2- السيد عبداهلل عبدالنبي عبداهلل عبدالحسين علي يوسف
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فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى إدارة التسجيل بوزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة مشفوعاً بالمستندات المؤيدة والمبررة لالعتراض خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن رقم )1111( لسنة 2017
 بشأن تحويل فرع مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة   

تقدمت إلينا السيدة المعلنة أدناه بطلب معاملة مشتركة،  فعلى   كل   من   لديه   أي   اعتراض   قانوني  
 التقدم   إلى   اإلدارة   خالل   خمسة   عشر   يوماً   من   تاريخ   اإلعالن   بكتاب   مرفقاً   به   ما   يعزز   اعتراضه:

 اسم   التاجر :  فوزية السيد جعفر يوسف محفوظ
االسم   التجاري   الحالي :  شارع سار للدراجات

االسم   التجاري الجديد :  شارع سار للخضروات والفواكه
األنشطة الحالية:

1- إصالح السلع الشخصية والمنزلية األخرى
2- تجارة/ بيع األدوات الرياضية

األنشطة المطلوبة:
1- تجارة/ بيع األغدية والمشروبات

  CR2017-67608  إعــالن   رقــم
معاملة مشتركة

رقم القيد

49157-4

إليها  تقدم  قد  أنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

السيد/ جاسم محمد إبراهيم أحمد آل جواد باعتباره المصفي القانوني لشركة 

مصنع نوبل للمالبس الجاهزة ذ.م.م، المسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة 

تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  إنتهاء  إشهار  طالباً   ،46969 رقم  القيد  بموجب 

الشركات  قانون  ألحكام  وفقاً  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

إعالن رقم )-( 
 بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة مصنع نوبل للمالبس الجاهزة ذ.م.م   

إليها  تقدم  قد  أنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

السادة الشركاء في شركة الطهيف العقارية ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد رقم 

92967، طالبين تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة إلى شركة الشخص 

20,000 دينار بحريني، لتصبح مملوكة  الواحد برأسمال وقدره عشرون ألف 

للشريك السيد أحمد حسين علي طهيف.

إعالن رقم )64725( لسنة 2017
 بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد   


