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رخصة تجارية
Trading License

!License Details!552615تفاصيل الرخصة  
2007/06/03Issue Dateتاريخ اإلصدار.552615License  Noرقم الرخصة

2022/06/03Expiry Dateتاريخ اإلنتهاء.12389Registration Noرقم السجل

ARABIAN TENTS TRTrade Nameالعربية لتجارة الخيماالسم التجاري

Services AgencyLegal statusوكيل خدماتالشكل القانوني

License Membersأطراف الرخصة  

الحصصالصفةالجواز/ رقم الهوية الجنسيةإسم المستثمررقم المستثمر
Investor No.Investor NameNationalityID/Passport No.TypeShares

وكيل خدمات784195673928685اإلماراتسعود بن حمد بن ماجد القاسمى12820
المالك784197564624191فلسطيناديب عرفه عوض العايدى12823

 

تجارة الخيم,خياطة وتجهيز الخيام والطرابيل,تركيب الخيام والمظالتأنشطة الرخصة

أرض مسورة ملك محمد رفيه محمد صديق الخاجه-خلف شارع االتحاد -- الشارقة/7صناعية رقم-الشارقةالعنوان

0508800887:رقم الهاتف المتحرك
الشارقة 70887:صندوق البريد

 

 

 

Notesالمالحظات 

773671رقم المستودع 
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شهادة سجل تجارية
Trading Register 

Certificate

!License Details!552615تفاصيل الرخصة  
.552615License  Noرقم الرخصة.12389Registration Noرقم السجل

2022/06/03Expiry Dateتاريخ اإلنتهاء2007/06/03Issue Dateتاريخ اإلصدار

ARABIAN TENTS TRTrade Nameالعربية لتجارة الخيماالسم التجاري
Services AgencyLegal statusوكيل خدماتالشكل القانوني

 

تجارة الخيم,خياطة وتجهيز الخيام والطرابيل,تركيب الخيام والمظالتأنشطة الرخصة
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تصريح مستودع 
Warehouse Permit

Licenseالشارقةرخصة

!License Details!552615تفاصيل الرخصة  
2019/10/10Issue Dateتاريخ اإلصدار.773671Permit Noرقم التصريح
2022/06/03Expiry Dateتاريخ اإلنتهاء.552615License Noرقم الرخصة

2ARABIAN TENTS TR - Warehouse 2Trade Nameمستودع - العربية لتجارة الخيم االسم التجاري

تجارة الخيم,خياطة وتجهيز الخيام والطرابيل,تركيب الخيام والمظالتأنشطة الرخصة

ملك مجموعة الشامسي ذ.م.م 7شبرة رقم -خلف شارع الوحدة -- الشارقة/7صناعية رقم-الشارقةالعنوان

0508800887:رقم الهاتف
الشارقة 70887:صندوق البريد

 

 

 

 


