
CR Numberرقم السجل التجاري 1299623 1299623

شهادة السجل التجاري
Commercial Registration

Certificate

Commercial Name االسم التجاري
Milaha (FZC) LLCمالحة (شركة منطقة حرة) ش م م

Legal Type Limited Liability Company شركة محدودة المسؤوليةالشكل القانوني

Head Q Sohar Free Zone / Sohar / North Batinahالمركز الرئيسي المنطقة الحرة بصحار / صــحـــار / محافظة شمال الباطنة

P.O.Box: ص.ب:
Telephone:
Email:

Postal Code: رمز بريدي:
44102270 974هاتف: 974 44102270

223 223

MKloub@Milaha.comالبريد اإللكتروني: MKloub@Milaha.com

Establishment Date: 01/08/2017 2017/08/01 تاريخ التأسيس:

Registration Date: 03/08/2017تاريخ التسجيل التجاري 2017/08/03

Fiscal Year End: تاريخ انتهاء السنة المالية:

Cash Capital: 20,000 Kind Capital: 0 0رأس المال العيني:20,000رأس المال النقدي:

Total Capital (Omani Riyal):
No. of Shares:

رأس المال الكلي (بالريال العماني):
عدد األسهم:

20,000 20,000

20000 20000

31/12 12/31

Active نشط

30/07/2022 2022/07/30 :Expiry Dateتاريخ انتهاء السجل التجاري:

(Subject to Free Zones laws & regulations) (خاضعة لقوانين وضوابط المناطق الحرة )

Registered Commercial Activities األنشطة التجارية المسجلة

461003:Activities of export and import offices 461003:مكاتب التصدير واالستيراد

521002:Goods warehouses(license pending) 521002:مستودع البضائع (النشاط غير مرخص)
522401:Loading and unloading of goods (irrespective of the mode
of transport used for transportation)(license pending)

522401:شحن وتفريغ السلع (بغض النظر عن أسلوب النقل المستخدم) (النشاط غير
مرخص)

ال يعتبر هذا السجل التجاري موافقة أو ضمانا للحصول على ترخيص باستقدام قوى
عاملة وافدة.

إعادة طباعة :

Page 1 of 4 4من1صفحة
2017/08/03

أمانة السجل التجاري
FAHAD ALI SALIM

Email:       investeasyhelp@moci.gov.om:       البريد اإللكتروني ,
Investors     Service     Department     Website:                      www.investeasy.gov.om                   :موقع دائرة خدمات المستثمرين
F: http://facebook.com/investeasy.oman, T: twitter.com/invest_easy, call center: 2481 7210 :مركز االتصال

The Commercial Registration is not considered as an approval or a
warranty for a license of bringing in labour.
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شهادة السجل التجاري
Commercial Registration

Certificate

Partners/Board Members/Authorized Managers أسماء الشركاء/أعضاء مجلس اإلدارة

Name Milaha Integrated Maritime & Logistics مالحة لألعمال البحرية واللوجستية المتكامله االسم
QatarCountry of Origin: قطردولة المنشأ

Commercial Registration Number: 52174 52174 رقم السجل التجاري:

شريك محدود المسؤولية :Designationالصفة: Limited Liability Partner

:2017/08/0303/08/2017Registration Dateتاريخ التسجيل :

( 1000050.00عدد ونسبة الحصص : )%( 50.00Num. and Perc. Shares: 10000 )%

Name Qatar Navigation المالحة القطرية االسم
QatarCountry of Origin: قطردولة المنشأ

Commercial Registration Number: 1 1 رقم السجل التجاري:

شريك محدود المسؤولية :Designationالصفة: Limited Liability Partner

:2017/08/0303/08/2017Registration Dateتاريخ التسجيل :

( 1000050.00عدد ونسبة الحصص : )%( 50.00Num. and Perc. Shares: 10000 )%

ال يعتبر هذا السجل التجاري موافقة أو ضمانا للحصول على ترخيص باستقدام قوى
عاملة وافدة.

إعادة طباعة :

Page 2 of 4 4من2صفحة
2017/08/03

أمانة السجل التجاري
FAHAD ALI SALIM

Email:       investeasyhelp@moci.gov.om:       البريد اإللكتروني ,
Investors     Service     Department     Website:                      www.investeasy.gov.om                   :موقع دائرة خدمات المستثمرين
F: http://facebook.com/investeasy.oman, T: twitter.com/invest_easy, call center: 2481 7210 :مركز االتصال

The Commercial Registration is not considered as an approval or a
warranty for a license of bringing in labour.
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شهادة السجل التجاري
Commercial Registration

Certificate

Authorized Managers and Signatories أسماء المفوضين باإلدارة و التوقيع
االسم

Nationality:

صفة التفويض:

الجنسية:

Designation:

Name

Authorization Type:
Authorization Limit:

Registration Date:

نوعية التفويض:
حدود التفويض:

تاريخ التسجيل :

Qatar

Authorized Manager
Full
Unlimited

03/08/2017

قطر

مدير مفوض
مطلق

غير محدودة

2017/08/03

- -Sole منفرد

Abdulrahman Essa A E AL-Mannaiعبدالرحمن عيسى عبدالرحمن عيسى المناعي

01196109 01196109Passport No.:
ID Number: رقم الهوية:

رقم جواز السفر:

االسم

Nationality:

صفة التفويض:

الجنسية:

Designation:

Name

Authorization Type:
Authorization Limit:

Registration Date:

نوعية التفويض:
حدود التفويض:

تاريخ التسجيل :

Qatar

Authorized Manager
Full
Unlimited

03/08/2017

قطر

مدير مفوض
مطلق

غير محدودة

2017/08/03

- -Sole منفرد

Ali Jassim M.J.Al-Thaniالشيخ علي بن جاسم محمد جاسم ال ثاني

S022422 S022422Passport No.:
ID Number: رقم الهوية:

رقم جواز السفر:

االسم

Nationality:

صفة التفويض:

الجنسية:

Designation:

Name

Authorization Type:
Authorization Limit:

Registration Date:

نوعية التفويض:
حدود التفويض:

تاريخ التسجيل :

Jordan

Authorized Manager
Full
Unlimited

03/08/2017

االردن

مدير مفوض
مطلق

غير محدودة

2017/08/03

- -Sole منفرد

Mazen Samir Moh'd Kloubمازن سمير محمد الكلوب

M078473 M078473Passport No.:
ID Number: رقم الهوية:

رقم جواز السفر:

ال يعتبر هذا السجل التجاري موافقة أو ضمانا للحصول على ترخيص باستقدام قوى
عاملة وافدة.

إعادة طباعة :

Page 3 of 4 4من3صفحة
2017/08/03

أمانة السجل التجاري
FAHAD ALI SALIM

Email:       investeasyhelp@moci.gov.om:       البريد اإللكتروني ,
Investors     Service     Department     Website:                      www.investeasy.gov.om                   :موقع دائرة خدمات المستثمرين
F: http://facebook.com/investeasy.oman, T: twitter.com/invest_easy, call center: 2481 7210 :مركز االتصال

The Commercial Registration is not considered as an approval or a
warranty for a license of bringing in labour.
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شهادة السجل التجاري
Commercial Registration

Certificate

االسم

Nationality:

صفة التفويض:

الجنسية:

Designation:

Name

Authorization Type:
Authorization Limit:

Registration Date:

نوعية التفويض:
حدود التفويض:

تاريخ التسجيل :

United States of America

Authorized Manager
Full
Unlimited

03/08/2017

الواليات المتحدة األمريكية

مدير مفوض
مطلق

غير محدودة

2017/08/03

- -Sole منفرد

Akram Bashir Iswaisiاكرم بشير اسوايسي

479665864 479665864Passport No.:
ID Number: رقم الهوية:

رقم جواز السفر:

Note: Digitally Signed Form

This form has been signed and certified using a Digital Signature
Certificate as specified under The Electronic Transactions Law of
the Sultanate of Oman issued by His Majesty’s Royal Decree
69/2008.

 تنويه: موقعة رقميا من

تم توقيع واعتماد هذه اإلستمارة باستخدام خاصية الشهادات الموقعة رقميا وفقا لما هو
وارد في قانون المعامالت اإللكترونية لسلطنة عمان والصادر بموجب المرسوم السلطاني

رقم 69\ 2008.

To check the validity and authenticity of the digital certificate,
please check the online service of National Digital Certification
Center at https://omanportal.gov.om/pkiservices/home.htm

يرجى التحقق من الخدمات اإللكترونية المقدمة من المركز الوطني للشهادات
الرقمية للتأكد من صالحية ومصداقية الشهادات الرقمية وذلك عبر الرابط التالي

.  https://omanportal.gov.om/pkiservices/home.htm

This certificate is issued based on Commercial Registration Act
(3/1974) and does not exempt certificate holder from obtaining
required approvals from competent authorities, including labor
permits, before commencing commercial activity.

تم قيد المعلومات بهذا السجل بموجب قانون السجل التجاري (1974/3) ويستلزم
على مالكه الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل مباشرة أي نشاط اقتصادي

متى كان النشاط مقيدا بموافقة مسبقة بما في ذلك استقدام وتشغيل القوى العاملة
الوافدة

This certificate proves that certificate holder is registered member of
Oman Chamber of Commerce and Industry for one year from
company registration date.

هذا السجل منتسب لغرقة تجارة وصناعة عمان لمدة عام واحد من تاريخ التسجيل

The Commercial Registration is not considered as an approval or a
warranty for a license of bringing in labour.

ال يعتبر هذا السجل التجاري موافقة أو ضمانا للحصول على ترخيص باستقدام قوى
عاملة وافدة.

ال يعتبر هذا السجل التجاري موافقة أو ضمانا للحصول على ترخيص باستقدام قوى
عاملة وافدة.

إعادة طباعة :

Page 4 of 4 4من4صفحة
2017/08/03

أمانة السجل التجاري
FAHAD ALI SALIM

Email:       investeasyhelp@moci.gov.om:       البريد اإللكتروني ,
Investors     Service     Department     Website:                      www.investeasy.gov.om                   :موقع دائرة خدمات المستثمرين
F: http://facebook.com/investeasy.oman, T: twitter.com/invest_easy, call center: 2481 7210 :مركز االتصال

The Commercial Registration is not considered as an approval or a
warranty for a license of bringing in labour.
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