
*CR-2324303*

General Revenue Receipt
وصل استالم

Print Date

Print Time

Issue Place مكان اإلصدار

25/04/2017:

:

: :

12:04:36 PM

Online Payment Online Payment

رقم اإليصال

استلمنا من

وذلك عن

المبلغ المدفوع

طريقة الدفع

أمين الصندوق

تاريخ اإليصال

:2111700071703Receipt No :

بنك الكويت الوطني - أبو ظبي :

Received From NATIONAL BANK OF KUWAIT - ABU DHABI:

CR-2324303 / رخصة تجارية / تجديد / تجديد

:Being

:

License/Renewal/NA/CR-2324303

: 20,280.00Total Amt Paid :

Payment Method : Credit Cardبطاقة أئتمانية:

PUBLICUSER69749: :Cashier

:25/04/2017Receipt Date :

Acc # البند الحسابي

316211

366011

1470011428

9999

316211

4300001

316211

316211

425300

Description - البيان

Service Fees for Activities رسم تحسين خدمات

Waste producer registration fees رسوم التعرفة على منتجي النفايات

Civil Defense Services Fee -  رسوم خدمات الدفاع المدني 

Abu Dhabi Chamber Fees رسوم غرفة أبوظبي

Commercial Record Fee on Renewal رسم السجل التجاري عند التجديد

Abu Dhabi Police Fees - رسوم القيادة العامة لشرطة أبوظبي 

Activity Fee Total رسم األنشطة

Renew License Fee رسوم تجديد الترخيص

Service Fee رسوم خدمات

Amount - المبلغ

 1,875.00

 225.00

 3,000.00

 3,500.00

 50.00

 4,000.00

 7,500.00

 100.00

 30.00

مبلغ وقدره

رقم التدقيق

رقم جهاز الدفع

:

:

:

:

:

:

Amount in words

Validation Number

POS Numbr

عشرون آلف  ومائتان وثمانون  درهم

Twenty Thousand Two Hundred Eighty Dirham(s)

2502145069896

(313343)

يرجى مراجعة الدفاع المدني إلستكمال اجراءات استخراج شهادة استيفاء الوقاية والسالمة من الحريق

Please visit Civil Defense to obtain fire safety certificate



تشهد غرفة أبوظبي بموجب القانون رقم 27 لعام 2005 بأن المنشأة المذكورة أعاله قد سجلت لدينا
Abu Dhabi Chamber certifies that the above mentioned establishment has been registered in accordance with the law No.27 of 2005

http://www.ded.abudhabi.ae وثيقة معتمدة وصادرة بدون توقيع أو ختم من دائرة التنمية اإلقتصادية - أبوظبي. للتحقق من صحة البيانات الواردة في الرخصة برجاء زيارة الموقع
Approved document issued without signature or stamp by the Department of Economic Development - Abu Dhabi. To verify the 

license kindly visit http://www.ded.abudhabi.ae
This Document is Considered As Commercial Registerتعتبر هذه الوثيقة بمثابة سجل تجاري

*CR-2324303*
http://ded.abudhabi.ae

License Noرقم الرخصة :: CN-1465548

الشكل القانوني

Legal Form :

:

اإلسم التجاري

تاريخ اإلصدار
تاريخ اإلنتهاء

Trade Name

Issue Date

Expiry Date

:

:

:

::

:

الرمز
No.

الوصف
Description

41218337

الجنسية
Nationality

نوع الشراكة
Partner

مالكالكويتبنك الكويت الوطني
NATIONAL BANK OF KUWAITKuwaitOwner

Commercial Licenseرخصة تجارية

:األنشطة التجارية
 Commercial Bank - Local -- مصرف تجاري محلي 

Commercial Activities :

Addressالعنوان :: جزيرة أبوظبي, شارع المطار - C12 - غرب15-2, بناية / مشوي ياعد بيات القبيسي

فرع خليجية - الكويت

GCC Branch - Kuwait

بنك الكويت الوطني - أبو ظبي

National Bank Of Kuwait - Abu Dhabi

25/04/2017

24/04/2018

313343:Unified ID for ADCCI :الرقم الموحد لعضوية الغرفة

:تاريخ تأسيس المنشأة :12/03/2013Establishment Date


