رخصة تجارية
Commercial License
تفاصيل الرخصة License Details /
رقم الرخصة

License No.

659792

اسم الشركة

برواكتيف للخدمات الفنية ش.ذ.م.م

السم التجارى

برواكتيف للخدمات الفنية ش.ذ.م.م

الشكل القانونى

ذات مسئولية محدودة

PROACTIVE TECHNICAL SERVICES L.L.C

تاريخ الصدار

Issue Date

06/10/2011

رقم الرخصة الم

659792

Main License No.

عضوية الغرفة

197372

DCCI No.

Company Name

PROACTIVE TECHNICAL SERVICES L.L.C

Trade Name

)Limited Liability Company(LLC

Legal Type

تاريخ النتهاء

05/10/2021

الرقم العالمي

0

رقم السجل التجارى

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

1294949

الطراف License Members /
الجنسية Nationality /

رقم الشخصNo./

السم Name /

509134

رامى محمد صبرى محمود الجارحى البغدادى

الصفة Role /

مصر Egypt /

الحصص Share /

مدير Manager /

RAMY MOHAMMED SABRY
MAHMOUD ALGARHY ALBOGHDADY

نشاط الرخصة التجارية License Activities /
اعمال تبليط الرضيات والحوائط

Floor and wall Tiling Works

اعمال البلستر

Plaster Works

اعمال الصباغ والدهانات

Painting Contracting

تركيب ورق الجدران

Wall Paper Fixing

اعمال النقش والزخرفة

Engraving & Ornamentation Works

تركيب السقف المعلقة و القواطع الخفيفة

False Ceiling & Light Partitions Installation

اعمال النجارة وتركيب الرضيات

Carpentry & Flooring Contracting

العنوان Address /
صندوق بريد

116152

P.O. Box

تليفون

971-4-3546478

Phone No

رقم القطعة

134-845

Parcel ID

فاكس

971-4-3546479

Fax No

هاتف متحرك

971-50-2079373

مكتب رقم-405-ملك باسم احمد خليل الباكر-ديرة-الممزر

Mobile No

البريد اللكتروني Email /

الملحظات Remarks /
تم اضافة شريك /انسحاب شريك /نقل محل تجاري /تغيير المدير بتاريخ 2020-2-12

رقم اليصال

13685889

Receipt No.

تاريخ الطباعة

8:48

17/10/2020

يمكنك الن تجديد رخصتك التجارية من خلل الرسائل النصية القصيرة ،أرسل رقم الرخصة إلى ) 6969دو/اتصالت( للحصول 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.
وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية القتصادية .لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة برجاء زيارة الموقع www.dubaided.gov.ae
Approved electronic document issued without signature by the Department of Economic Development. To verify the
license kindly visit www.dubaided.gov.ae

Print Date

ملحق الشركاء
Partners
License Details / تفاصيل الرخصة
D&B D-U-N-S
No.

®

0

رقم الرخصة

659792

 الرقم العالميLicense No.

License Partners / اصحاب الرخصة
Share / الحصص

Sr. No./مسلسل الشخص

Nationality / الجنسية

Name / السم

51.0000000%

371259

 المارات/ United Arab Emirates

 عبدا محمد عبدا الخلصى/ Abdulla Mohammad Abdulla

49.0000000%

509134

 مصر/ Egypt

Ramy Mohammed Sabry Mahmoud Algarhy
 رامى محمد صبرى محمود الجارحى البغدادى/ Alboghdady

Print Date

17/10/2020

8:48

تاريخ الطباعة

Receipt No.

13685889

رقم اليصال

.اتصالت( للحصول على اذن الدفع/ )دو6969  أرسل رقم الرخصة إلى،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

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

659792

Company
Name

 رقم الرخصة المRegister No.

م.م.ذ.برواكتيف للخدمات الفنية ش
PROACTIVE TECHNICAL SERVICES L.L.C

Legal Type

Limited Liability Company(LLC)

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

رقم القيد

1294949

05/10/2021

 تاريخ النتهاءReg. Date

®

ذات مسئولية محدودة

الشكل القانونى

13/07/2017

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
الممزر-ديرة-ملك باسم احمد خليل الباكر-405-مكتب رقم

Commerce Address / عنوان السجل التجاري
الممزر-ديرة-ملك باسم احمد خليل الباكر-405-مكتب رقم

Register Activities / أنشطة السجل
Wall Paper Fixing

تركيب ورق الجدران

Engraving & Ornamentation Works

اعمال النقش والزخرفة

Carpentry & Flooring Contracting

اعمال النجارة وتركيب الرضيات

Painting Contracting

اعمال الصباغ والدهانات

Floor and wall Tiling Works

اعمال تبليط الرضيات والحوائط

Plaster Works

اعمال البلستر

False Ceiling & Light Partitions Installation

Print Date

17/10/2020

8:48

تاريخ الطباعة

تركيب السقف المعلقة و القواطع الخفيفة

Receipt No.

13685889

رقم اليصال

.اتصالت( للحصول على اذن الدفع/ )دو6969  أرسل رقم الرخصة إلى،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

ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
Certificate of Registration for Value Added Tax in the United Arab Emirates
The Federal Tax Authority certifies that the entity below is
a registered person for Value Added Tax in the UAE

ﺗﺸﻬﺪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

Full Arabic legal name

ﺑﺮﻭﺍﻛﺘﻴﻒ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺵ ﺫ ﻡ ﻡ

Full English legal name

PROACTIVE TECHNICAL SERVICES L L C

Registered address

, ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ, ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻻﺑﺮﺍﺝ,CITADEL TOWER
,121918 , ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ,Dubai ,ﺩﺑﻲ
971503861386+

Tax Registration Number
Effective Registration Date

First VAT Return Period

ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ

01/02/2020

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ

28 May 2020

Start and end dates of Tax periods:

ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ

100503668400003

01 Feb 2020 - 30 Apr 2020 and quarterly
thereafter

VAT Return due date

ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻓﺘﺮﺓ ﺃﻭﻝ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

1 Feb to 30 Apr, 1 May to 31 July, 1 Aug to 31

ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻭﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ

Oct, 1 Nov to 31 Jan

 ﻳﺠﺐ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻻﺳﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
.ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ
Please check that the details on this certificate are correct. You must inform the Federal Tax Authority of any change on the
basis of which you obtained your Tax Registration Number.

Issuing Date:

22/01/2020

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ

