
The Registration Directorate at the Ministry of Industry, Commerce and Tourismcertifies that the merchant’s below details have been registered in accordance withDecree law No. (27) for the year 2015 of the Commercial Registration.
Due 
Date 17/07/2020 تاريخ االستحقاق Registration

Date 17/07/2018 تاريخ القيد Registration
No. 123401 - 1 رقم القيد

Group 
Name ASMACS SUPPORTS SERVICE CO. W.L.L شركة أسماكس سوبورتس سيرفيس ذ.م.م اسم المجموعة

Commercial
Name ASMACS SUPPORTS SERVICE CO. W.L.L شركة أسماكس سوبورتس سيرفيس ذ.م.م االسم التجاري

Registration
Type With Limited Liability Company شركة ذات مسئولية محدودة نوع القيد

CR 
Status ACTIVE نشطة حالة القيد

Commercial
Address

P.O.BOX ص.ب Area المنطقة Block مجمع Road طريق Building مبنى Flat/Shop No. شقة/محل
العنوان التجاري

MUHARRAQ / المحرق 213 1321 388 11

شهادة قيد السجل التجاري
Commercial Registration Certificate

Issued Date: 18/12/2019 Page 1 of 2إدارة التسجيل
Registration Directorate

* This CR does not permit its holder to practice investment activities on behalf of others. * هذا القيد ال يجيز لصاحبه بمزاولة نشاط استثمار أموال الغير.

تشهد إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تم قيد التاجر
المسجلة بياناته أدناه وذلك وفقاً للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.

Q.F. 409 Issue 0

Activities األنشطة
Installation of industrial machinery and equipment تركيب اآلالت والمعدات الصناعية

Office administrative and support activities - Office administrative and support
activities األنشطة اإلدارية وأنشطة الدعم للمكاتب - األنشطة اإلدارية وأنشطة الدعم للمكاتب

Real estate activities on a fee or contract basis - Management of Real estate األنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود - إدارة العقارات
Repair of Machinery and equipment إصالح اآلالت

Real estate activities with own or leased property األنشطة العقارية فى الممتلكات المملوكة أو المؤجرة
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Q.F. 409 Issue 0

Activities األنشطة
Computer programming activities أنشطة البرمجة الحاسوبية

Computer Consultancy and computer facilities management activities أنشطة الخبرة االستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية
Repair and routine maintenance of ships اإلصالح والصيانة الروتينية للسفن

Management consultancy activities أنشطة الخبرة االستشارية في مجال اإلدارة


