رخصة تجارية
Commercial License
License Details / تفاصيل الرخصة
License No.

رقم الرخصة

224948

Company Name

كليجورن ويلتون آند اسوسيتس ليمتد

اسم الشركة

(كليجورن ويلتون آند اسوسييتس ليمتد (فرع دب

السم التجارى

فرع شركة أجنبية

الشكل القانون

CLEGHORN WILTON & ASSOCIATES LTD. (DUBAI BR

Trade Name

CLEGHORN WILTON & ASSOCIATES LTD. (DUBAI BR

Legal Type

Branch of Foreign Company

Expiry Date

03/05/2020

تاريخ النتهاء

534951488

الرقم العالمي

D&B D-U-N-S ® No
Register No.

Role / الصفة

DCCI No.

Name / السم

No./رقم الشخص

كليجورن ويلتون آند اسوسييتس ليمتد

53375

CLEGHORN WILTON AND ASSOCIATES

Manager / مدير

Australia / استراليا

LTD

Company Agent / United Arab Emirates / المارات
وكيل شركة

سونيل جايتلي

132988

علي احمد عوض محمد

22733

ali ahmed awadh mohammad

License Activities / نشاط الرخصة التجارية

Vessel Classification Services

توصيف وسائل النقل البحري وتصنيفها

Vessels Inspection

معاينة وسائل النقل البحري

Ship Management & Operation
Phone No

ادارة السفن وتشغيلها

971-4-3452541

Fax No
Mobile No

عضوية الغرفة

7854

License Members / الطراف

United Kingdom / بريطانيا

الشركة

رقم الرخصة الم

224948

Nationality / الجنسية

Co. Owner / مالك

تاريخ الصدار

04/05/1981

Main License No.

رقم السجل التجارى

42363

Share / الحصص

Issue Date

971-4-3453340
971-50-6503713

Address / العنوان

تليفون

P.O. Box

فاكس

50350

صندوق بريد

Parcel ID

321-154

رقم القطعة

هاتف متحرك

 بردب-  الحضيبة- مكتب ملك مركز دب للعقارات

Remarks / الملحظات
Print Date
Activitiy
Owners

02/05/2019

9:51

تاريخ الطباعة

Receipt No.

13190395

رقم اليصال
الجهات التي لها

صلحية متابعة

.اتصالت( للحصول على اذن الدفع/ (دو6969  أرسل رقم الرخصة إل،يمكنك الن تجديد رخصتك التجارية من خلل الرسائل النصية القصيرة

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.
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

