شهادة شهر قيد شركة فى السجل التجارى
Commercial Register
Register Details / تفاصيل القــيد
Main Lice. Nr

808568

Company
Name

 رقم الرخصة المRegister No.

م.م.مركز رد للتطوير المهني ذ
RED PROFESSIONAL DEVELOPMENT TRAINING CENTER L.L.C

Legal Type

Limited Liability Company(LLC)

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

رقم القيد

1349331

05/06/2022

 تاريخ النتهاءReg. Date

®

ذات مسئولية محدودة

الشكل القانونى

06/06/2018

تاريخ الصدار
الرقم العالمي

0

Capital Details / تفاصيل راس المال
Nominated
Paid
No. of Shares

-1

السمى

300,000

المدفوع

-1

Currency

عدد السهم
درهم اماراتي

UAE Dirhams

العملة

License Address / عنوان الرخصة
 القوز الصناعية الثالثة-  ملك سالم سعيد غدير بن غدير الكتبي- WH-6 مستودع رقم

Commerce Address / عنوان السجل التجاري
 القوز الصناعية الثالثة-  ملك سالم سعيد غدير بن غدير الكتبي- WH-6 مستودع رقم

Register Activities / أنشطة السجل
Professional & Management Development Training

Print Date

12/09/2021

17:53

تاريخ الطباعة

التدريب في مجال التطوير المهني الداري

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.

14051500
Get FREE access to
Zoho One for the first
year
/ 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

License no.

808568

808568

رقم الرخصة

Membership no. 305230

305230

رقم العضوية

Registration no. 1349331

1349331 رقم السجل التجاري
م.م.مركز رد للتطوير المهني ذ

السم التجاري

ذات مسئولية محدودة

الشكل القانوني

التدريب في مجال التطوير المهني الداري

نوع النشاط

06/06/2018

06/06/2018

تاريخ النتساب

Date of Issue

06/06/2018

06/06/2018

تاريخ الصدار

Expiry Date

05/06/2022

05/06/2022

تاريخ النتهاء

Trade Name

RED PROFESSIONAL
DEVELOPMENT TRAINING
CENTER L.L.C

Legal Status

Limited Liability Company(LLC)

Activity

Professional & Management
Development Training

Member Since

