
CR Numberرقم السجل التجاري 1326648 1326648

شهادة السجل التجاري
Commercial Registration

Certificate

Commercial Name االسم التجاري
ABDUL MAJID AND PARTNERS PLASTIC AND PAPERعبدالمجيد وشريكه للصناعات البالستيكية والورقية ش م م

INDUSTRIES LLC

Legal Type Limited Liability Company شركة محدودة المسؤوليةالشكل القانوني

Head Q Al Buraimi / Al Buraimi / Al Buraimiالمركز الرئيسي
Governorate

البريمي / البريمي / محافظة البريمي

P.O.Box: ص.ب:
Telephone:
Email:

Postal Code:1314 رمز بريدي:1314
91114933 968هاتف: 968 91114933

512 512

RMSS9090@GMAIL.COMالبريد اإللكتروني: RMSS9090@GMAIL.COM

Establishment Date: 17/09/2018 2018/09/17 تاريخ التأسيس:

Registration Date: 18/09/2018تاريخ التسجيل التجاري 2018/09/18

Fiscal Year End: تاريخ انتهاء السنة المالية:

Cash Capital: 150,000

Kind Capital: 0
150,000رأس المال النقدي:

0رأس المال العيني:

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

رأس المال الكلي (بالريال العماني):
عدد األسهم:

150,000 150,000

150000 150000

17/09 09/17

Active نشط

(Subject of Foreign Investment Law) (خاضعة لقانون االستثمار االجنبي)

17/09/2023 2023/09/17 :Expiry Dateتاريخ انتهاء السجل التجاري:

:Percentage of Foreign Investmentنسبة اإلستثمار األجنبي: 70.0070.00

Share Value  : 1.000قيمة السهم: 1.000

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

إعادة طباعة :

Page 1 of 5 5من1صفحة
2019/10/20

أمانة السجل التجاري
MOHAMMED 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

Registered Commercial Activities األنشطة التجارية المسجلة

170104:Manufacture of newsprint and other printing or writing
paper(license pending)

170104:صنع ورق الصحف وغيره من أنواع الطباعة أو الكتابة (النشاط غير
مرخص)

222011:Manufacture of polythene bags 222011:صنع األكياس بما فيها أكياس بولي ايثيلين وبالستيك

477337:Retail sale in specialized stores of bags 477337:البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لألكياس

201301:Manufacture of plastics in primary forms 201301:صنع البالستيك (اللدائن) في أشكالها األولية

Places of Activities أماكن األنشطة

07/04/2019 45560433Reg. Date: ID: 45560433تاريخ تسجيل: الرمز:2019/04/07
Al Buraimi Industrial City (Madayn) / Al Buraimi / Al Buraimi مدينة البريمي الصناعية (مدائن) / البريمي / محافظة البريمي

2019/04/07 تاريخ اإلصدار:

License Reference: L1103311

Expiration date: 07/04/2022

Issue Date: 07/04/2019

2022/04/07 تاريخ انتهاء الصالحية:

L1103311 متطلبات الترخيص:

201301:Manufacture of plastics in primary forms 201301:صنع البالستيك (اللدائن) في أشكالها األولية

09/10/2019 45626808Reg. Date: ID: 45626808تاريخ تسجيل: الرمز:2019/10/09
Al Buraimi Industrial City (Madayn) / Al Buraimi / Al Buraimi مدينة البريمي الصناعية (مدائن) / البريمي / محافظة البريمي

2019/10/09 تاريخ اإلصدار:

License Reference: L1213434

Expiration date: 09/10/2022

Issue Date: 09/10/2019

2022/10/09 تاريخ انتهاء الصالحية:

L1213434 متطلبات الترخيص:

222011:Manufacture of polythene bags 222011:صنع األكياس بما فيها أكياس بولي ايثيلين وبالستيك

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

إعادة طباعة :

Page 2 of 5 5من2صفحة
2019/10/20

أمانة السجل التجاري
MOHAMMED 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.



CR Numberرقم السجل التجاري 1326648 1326648

شهادة السجل التجاري
Commercial Registration

Certificate

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

Name ABDUL MAJID ALIMAHOMED عبدالمجيد علي محمد االسم

Nationality: United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلنداالجنسية:

ID Number:
Passport No.: GBR534512206

رقم الهوية:
GBR534512206رقم جواز السفر:

شريك محدود المسؤولية :Designationالصفة: Limited Liability Partner

:2018/09/1818/09/2018Registration Dateتاريخ التسجيل :

( 10500070.0عدد ونسبة الحصص : )%(70.0Num. and Perc. Shares: 105000 )%

Name MOHAMMED SALIM HILAL SALIM AL
RUSHEIDI

محمد سالم هالل سالم الرشيدي االسم

Nationality: Sultanate of Oman سلطنة عمانالجنسية:

ID Number:
Passport No.:

6890152

03022299

6890152رقم الهوية:

03022299رقم جواز السفر:

شريك محدود المسؤولية :Designationالصفة: Limited Liability Partner

:2018/09/1818/09/2018Registration Dateتاريخ التسجيل :

( 4500030.0عدد ونسبة الحصص : )%(30.0Num. and Perc. Shares: 45000 )%

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

إعادة طباعة :
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2019/10/20

أمانة السجل التجاري
MOHAMMED 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
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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 :

United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland

Authorized Partner
Full
Unlimited

18/09/2018

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا

شريك مفوض
مطلق

غير محدودة

2018/09/18

- -Sole منفرد

ABDUL MAJID ALIMAHOMEDعبدالمجيد علي محمد

GBR534512206 GBR534512206Passport 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 :

Sultanate of Oman

Authorized Partner
Full
Unlimited

18/09/2018

سلطنة عمان

شريك مفوض
مطلق

غير محدودة

2018/09/18

- -Sole منفرد

MOHAMMED SALIM HILAL SALIM AL RUSHEIDIمحمد سالم هالل سالم الرشيدي

03022299
6890152 6890152

03022299Passport No.:
ID Number: رقم الهوية:

رقم جواز السفر:

Allowed Imported Items السلع المصرح باستيرادها
Bags االكياس

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

إعادة طباعة :
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أمانة السجل التجاري
MOHAMMED 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

Note:

This certificate is digitally signed.

This certificate 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).

مالحظات:

 هذه الشهادة موقعة رقميًا.

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

.(2008/69)

To check the validity and authenticity of the digitally signed
documents and certificates, please check the online service of
National Digital Certification Center at ( www.oman.om/tam ).

يرجى التحقق من صالحية ومصداقية المستندات والشهادات المصدقة رقميًا عن
طريق الخدمات اإللكترونية المقدمة من المركز الوطني للتصديق اإللكتروني وذلك

.( www.oman.om/tam ) عبر الرابط

The information in this commercial registration is registered based
on the Commercial Registration Law No. (3/1974). The commercial
registration owner is obligated to obtain the approval of the
competent authorities before the commencement of any economic
activity when the activity is restricted by prior consent, including the
introduction and operation of foreign labor force.

تم قيد المعلومات بهذا السجل بموجب قانون السجل التجاري رقم (1974/3).
ويستلزم على مالكه الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل مباشرة أي نشاط
اقتصادي متى كان النشاط مقيدًا بموافقة مسبقة بما في ذلك استقدام وتشغيل القوى

العاملة الوافدة.

This certificate proves that this commercial registration has a
membership of Oman Chamber of Commerce and Industry for only
one year from registration date.

شهادة السجل التجاري تثبت أن هذا السجل منتسب لغرفة تجارة وصناعة عمان لمدة
عام واحد فقط من تاريخ التسجيل.

The Commercial Registration and the CR certificate are not
considered as an approval or a warranty for a license of bringing in
labour.

ال يعتبر تسجيل السجل التجاري وشهادة السجل التجاري موافقةً أو ضمانًا للحصول
على ترخيص باستقدام قوى عاملة وافدة.

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

إعادة طباعة :
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MOHAMMED SALIM

Email:       investeasyhelp@moci.gov.om:       البريد اإللكتروني ,
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The Commercial Registration is not considered as an approval or a
warranty for a license of bringing in labour.
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