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هذه الوثيقة رسمية وال تحتاج لختم أو توقيع. - 
 www.sedd.ae: للتأكد من صحة البيانات يرجى زيارة موقع الدائرة   
يمنع منعاً باتاً توزيع اإلعالنات في االماكن العامة و األحياء السكنية. التوزيع فقط عن طريق الصحف، المجالت - 
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رخصة تجارية
Trading License

!License Details!723315تفاصيل الرخصة  
2014/11/10Issue Dateتاريخ اإلصدار.723315License  Noرقم الرخصة

2021/11/10Expiry Dateتاريخ اإلنتهاء.160509Registration Noرقم السجل

 AL BURJ AL THAHABI ENVIRONMENTALالبرج الذهبي للخدمات البيئية و استشارات السالمة الغذائيةاالسم التجاري
SERVICES & FOOD SAFETY 
CONSULTANCY

Trade Name

Services AgencyLegal statusوكيل خدماتالشكل القانوني

License Membersأطراف الرخصة  

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

0%وكيل خدمات784196074285907اإلماراتثانى هزيم سالم هزيم السويدى21656

100%المالك784197441809619مصركمال عبدالمعطى محمود احمد4819349

 

بالتجزئة,بيع مبيدات االفات الزراعية - خدمات مكافحة آفات الصحة العامة,استشارات السالمه الغذائية,بيع اآلليات والمعدات الزراعية و لوازمها أنشطة الرخصة
بالتجزئة- بالتجزئة,بيع البذور والتقاوى - بالتجزئة,بيع األسمدة الكيماوية - والبيطرية 

ملك شركه العوده العقاريه ذ م م 9محل رقم -شارع الشيخ سلطان بن صقر القاسمي -الشارقة/ميسلون-الشارقةالعنوان

0502120805:رقم الهاتف المتحرك
الشارقة 78310:صندوق البريد

 

 

 

Notesالمالحظات 

حذف نشاط, تغيير وكيل خدمات, إضافة نشاط-  
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شهادة سجل تجارية
Trading Register 

Certificate

!License Details!723315تفاصيل الرخصة  
.723315License  Noرقم الرخصة.160509Registration Noرقم السجل

2021/11/10Expiry Dateتاريخ اإلنتهاء2014/11/10Issue Dateتاريخ اإلصدار

 AL BURJ AL THAHABI ENVIRONMENTALالبرج الذهبي للخدمات البيئية و استشارات السالمة الغذائيةاالسم التجاري
SERVICES & FOOD SAFETY 
CONSULTANCY

Trade Name

Services AgencyLegal statusوكيل خدماتالشكل القانوني
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