رخصة مهنية
Professional License
تفاصيل الرخصة License Details /
رقم الرخصة

License No.

642731

السم التجارى

المركز الروسي للموسيقى  -فرع دبي

الشكل القانونى

فرع لشركة مقرها في امارة أخرى

تاريخ الصدار

Issue Date

26/07/2010

رقم الرخصة الم

Main License No.

642731

DCCI No.

عضوية الغرفة

RUSSIAN MUSIC CENTER - DUBAI BRANCH

Trade Name

Branch of Company Registered in other emirates

Legal Type

تاريخ النتهاء

25/07/2022

الرقم العالمي

0

Expiry Date
® D&B D-U-N-S
No.
Register No.

رقم السجل التجارى

الطراف License Members /
الجنسية Nationality /

رقم الشخصNo./

السم Name /

348072

المركز الروسي للموسيقى

الحصص Share /

الصفة Role /

United Arab Emirates /
المارات

مالك Co. Owner /
الشركة

روسيا Russia /

مدير Manager /

RUSSIAN MUSIC CENTER

348073

سيفتلنا تاراكانوفا

تم توقيع إفادة المستفيد الحقيقي لهذه الرخصة بتاريخ  .11/07/2021للمزيد 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 11/07/2021. For more information or to know the
Beneficiary Owner please visit any DED service center or
DED eServices website.

نشاط الرخصة التجارية License Activities /
التدريب في مجال الفنون الجميلة

Fine Arts Training

تعليم اللغات

Language Training

العنوان Address /
صندوق بريد
373-1136

رقم القطعة

مكتب) (303ملك احمد عبدالرحيم عبداله انوهى  -البرشاء الولى

P.O. Box

تليفون

Parcel ID

فاكس

Phone No
Fax No

هاتف متحرك

971-50-6319748

Mobile No

البريد اللكتروني Email /

الملحظات Remarks /
تم اضافة النشاط بتاريخ 2018-4-26
تم تغير النشاط في 7/9/2014

رقم اليصال

Zoho.com/ded

13995542
Get FREE access to
Zoho One for the first
year
احصل على زوهو ون مجانا g
للسنة الولى

Receipt No.

تاريخ الطباعة

15:26

27/07/2021

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

Permit Details / بيانات التصريح
Permit Nr

رقم التصريح

575998

Permit Type

نوع التصريح

مكاتب إضافية
Additional Office

Expiry Date

25/07/2022

Description

تاريخ النتهاء

Issue Date

1  البرشاء-  ملك احمد عبدالرحيم عبدا انوهي302 مكتب رقم

شرح

نفس البناية

ملحظات

Remarks

Print Date

27/07/2021

15:26

تاريخ الطباعة

تاريخ الصدار

17/04/2017

Receipt No.

اتصالت) للحصول/ (دو6969  أرسل رقم الرخصة إلى،يمكنك الن تجديد رخصتك التجارية من خلل الرسائل النصية القصيرة
.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.

13995542
Get FREE access to
Zoho One for the first
year
g احصل على زوهو ون مجانا
للسنة الولى

رقم اليصال

Zoho.com/ded

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

