Service License

رخصة خدمات

License Details

تفاصيل الرخصة

License Number

DMCC-666254

DMCC-666254

رقم الـرخصة

Account Number

160119

160119

رقم الحساب

Licensee Name

AHMAD ALAGBARI CHARTERED
ACCOUNTANTS

احمد االغبرى لتدقيق الحسابات

أصحاب الرخصة

Branch Name

AHMAD ALAGBARI CHARTERED
ACCOUNTANTS (DMCC
BRANCH)

احمد االغبرى لتدقيق الحسابات (فرع
(س.م.د.م

إسم الفرع

Operating Name

AHMAD ALAGBARI CHARTERED
ACCOUNTANTS (DMCC
BRANCH)

احمد االغبرى لتدقيق الحسابات (فرع
(س.م.د.م

اإلسم التجاري

Issue Date

16-Apr-2019

16-Apr-2019

تاريخ اإلصدار

Expiry Date

15-Apr-2020

15-Apr-2020

تاريخ اإلنـتهاء

Country of Origin

United Arab Emirates

اإلمارات العربية المتحدة

Manager Name

Asif Zaman Syed

بلد المنشأ
الــمــديـر
الرقم العالمي

اصف زمان سيد

DUNS Number

License Primary Address

العنوان الرئيسي للرخصة

Unit No: 1110
Jumeirah Bay 2
Plot No: JLT-PH2-X2A
Jumeirah Lakes Towers
Dubai
UAE

1110 :وحدة رقم
2 جميرا باي تاور اكس
 أي2 اكس-2 بي اتش- جي ال تي:أرض رقم
ابراج بحيرات جميرا
دبي
االمارات العربية المتحدة

License Activities

أنشطة الرخصة

1. Auditing of Accounts

 مراجعة الحسابات.1

Remarks: Branch of a Local Company
Subject to Approval and Conditions of
Ministry of Economy

فرع لشركة محلية
خاضعة لموافقة وشروط وزارة اإلقتصاد

Company Contact Details
Telephone Number

:مالحظات

تفاصيل اإلتصال بالشركة
+971565770205

Email Address
PO Box
Website

Valid in DMCC Freezone only, subject to the terms of Lease/Property
Ownership and regulations of DMCC Authority. This document has been
electronically generated by DMCC Authority and requires no signature. To
verify the content and authenticity of this document visit
www.dmcc.ae/document_verification and enter the eDocument Verification
no.
eDocument Verification no:350911938963 :رقم التحقق من الوثيقة اإللكترونية

رقم الهاتف
البريد اإللكتروني
صندوق البريد
الموقع اإللكتروني

 مع مراعاة،صالحة في المنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة فقط
. تملك العقارات/أنظمة سلطة مركز دبي للسلع المتعددة وشروط استئجار
تم استخراج هذه الوثيقة إلكترونيا من قبل سلطة مركز دبي للسلع المتعددة وال
www.dmcc.ae/document_verification  يرجى زيارة الموقع.تحتاج إلى توقيع
.وادخال الرقم اإللكتروني للتحقق من محتوى وصحة هذه الوثيقة
Document Generation Date:16/04/2019:تاريخ استخراج الوثيقة

