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هذه الوثيقة رسمية وال تحتاج لختم أو توقيع. - 
 www.sedd.ae: للتأكد من صحة البيانات يرجى زيارة موقع الدائرة   
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رخصة تجارية
Trading License

!License Details!745155تفاصيل الرخصة  
2016/06/02Issue Dateتاريخ اإلصدار.745155License  Noرقم الرخصة

2021/06/02Expiry Dateتاريخ اإلنتهاء.170860Registration Noرقم السجل

AL FARES INTERNATIONAL TENTSTrade Nameالفارس العالمية للخيماالسم التجاري

Services AgencyLegal statusوكيل خدماتالشكل القانوني

License Membersأطراف الرخصة  

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

ابراهيم عبدالله عبدالعزيز بن درويش 5063
علىال 

0%وكيل خدمات784195915174825اإلمارات

100%المالك784196341705034األردنفارس حسين فارس البداد4773789

 

بالتجزئة, تأجير الخيام والمظالت- بيع الخيام و المظالت أنشطة الرخصة

مكتب ملك فارس حسين البداد-خلف شارع الشيخ محمد بن زايد -- الشارقة/15صناعية رقم-الشارقةالعنوان

0506110877:رقم الهاتف المتحرك
الشارقة 5393:صندوق البريد
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شهادة سجل تجارية
Trading Register 

Certificate
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