رخصة مهنية
Professional License
تفاصيل الرخصة License Details /
رقم الرخصة

License No.

617943

السم التجارى

صقر المدينة لخدمات مكافحة الحشرات

الشكل القانونى

مؤسسة فردية

تاريخ الصدار

Sole Establishment

Legal Type

Issue Date

26/10/2008

رقم الرخصة الم

SAQER AL MADEENA PEST CONTROL SERVICES

Trade Name

Main License No.

617943

DCCI No.

عضوية الغرفة

تاريخ النتهاء

25/10/2022

Expiry Date

الرقم العالمي

864263710

® D&B D-U-N-S
No.
Register No.

رقم السجل التجارى

الطراف License Members /
الجنسية Nationality /

رقم الشخصNo./

السم Name /

554452

مانوج باندارينات جايتوندى

الحصص Share /

الصفة Role /

الهند India /

مالك Est. Owner /
مؤسسة

United Arab Emirates /
المارات

وكيل خدمات Agent /

100.00%

MANOJ PANDHARINATH GAITONDE

434468

راشد علي عبدا عبيد الحمودي

RASHED ALI ABDULLA OBAID
ALHMOUDI
تم توقيع إفادة المستفيد الحقيقي لهذه الرخصة بتاريخ  .26/09/2021للمزيد من
المعلومات أو لمعرفة المستفيد الحقيقي يرجى التكرم بزيارة مراكز الخدمة أو الخدمات
اللكترونية التابعة لدائرة التنمية القتصادية.

Beneficiary Owner consent of this license has been signed
on 26/09/2021. For more information or to know the
Beneficiary Owner please visit any DED service center or
DED eServices website.

نشاط الرخصة التجارية License Activities /
خدمات مكافحة آفات الصحة العامة

Public Health Pests Control Services

خدمات التطهير والتعقيم

Disinfection & Sterilization Services

العنوان Address /
صندوق بريد

186936

P.O. Box

تليفون

971-4-2511929

Phone No

رقم القطعة

233-156

Parcel ID

فاكس

971-4-2511929

Fax No

مكتب رقم 1025ملك الجمعيه التعاونيه للسكان والتعمير بدبى -القصيص الثانيه
البريد اللكتروني Email /

هاتف متحرك

971-50-3446278

Mobile No

almadeenapestcontrol@gmail.com

الملحظات Remarks /
تحولت الرخصة من علي سليمان راشد علي المرشدي في 31/10/2012
تم نقل الموقع بتاريخ 6/1/2018
تم إضافة نشاط في 30/3/2021

رقم اليصال

Zoho.com/ded

14069243
Get FREE access to
Zoho One for the first
year
احصل على زوهو ون مجانا g
للسنة الولى

Receipt No.

تاريخ الطباعة

9:01

26/09/2021

يمكنك الن تجديد رخصتك التجارية من خلل الرسائل النصية القصيرة ،أرسل رقم الرخصة إلى ( 6969دو/اتصالت) للحصول
على اذن الدفع.
Now you can renew your trade license by sending a text message )SMS(. Send your trade
license number to 6969 )Du/ Etisalat( to receive payment voucher.

وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية القتصادية .لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة برجاء زيارة الموقع www.dubaided.gov.ae
Approved electronic document issued without signature by the Department of Economic Development. To verify the
license kindly visit www.dubaided.gov.ae

Print Date

