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البريد اإللكتروني الرسمي
رقم التواصل الرسمي 

info@adiswathba.com

971501257180
:
:

Official Email
Official Mobile :

:

License Noرقم الرخصة :: CN-1000436-1

Legal Formالشكل القانوني : :
اإلسم التجاري

تاريخ اإلصدار
تاريخ اإلنتهاء

Trade Name

Issue Date
Expiry Date

:

:

:

::

:

الرمز
No.

المالك / الشركاء
Owners / Partners

40013443

20039938

الجنسية
Nationality

الصلة
Role

مدرسه ابوظبي الهنديه

خليفه محمد خليفه النعيمى

اإلمارات العربية المتحدة

اإلمارات العربية المتحدة

مالك

وكيل خدمات
KHALIFA MOHAMMED KHALIFA ALNUAIMI

United Arab Emirates

United Arab Emirates

Owner

Sponsor

Professional Licenseرخـصــــــة مهنية

:األنشطة التجارية
- التعليم اإلعدادي (المتوسط) 

- التعليم الثانوي 
- التعليم االبتدائي العام 

- رياض األطفال 

- Preliminary (Intermediate) Education 
- Secondary Education 
- Public Elementary Education 
- Kindergartens 

Commercial Activities :

Addressالعنوان :: الوثبة, منطقة الوثبة الجنوبية- قطعه رقم 46, المالك/ بلدية ابوظبي

Local Branch - Abu Dhabiفرع محلية - ابو ظبي

مدرسة ابوظبي الهندية -   فرع 1

ABU DHABI INDIAN SCHOOL -  BRANCH 1

23/11/2020

18/12/2021

328868:ADCCI No :عضوية الغرفة

:تاريخ تأسيس المنشأة :23/09/2014Establishment Date

:840217Establishment Card 
MOHRE

: وزارة الموارد البشرية 
والتوطين بطاقة المنشأة

( تم تحصيل رسوم خدمات الدفاع المدني )

Establishment Card 
GDRFA

االدارة العامة لإلقامة وشؤون 
األجانب - بطاقة المنشأة

::

CN-1000436 Parent License No:رقم الرخصة الرئيسية  :
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License Noرقم الرخصة :: CN-1000436-1

Legal Formالشكل القانوني

:

: اإلسم التجاري

تاريخ اإلنتهاء

Trade Name

Expiry Date

:

: :

المالك / الشركاء
Owners / Partners

الجنسية
Nationality

الصلة
Role

مدرسه ابوظبي الهنديه

خليفه محمد خليفه النعيمى

اإلمارات العربية المتحدة

اإلمارات العربية المتحدة

مالك

وكيل خدمات

KHALIFA MOHAMMED KHALIFA ALNUAIMI

United Arab Emirates

United Arab Emirates

Owner

Sponsor

- التعليم االبتدائي العام 
- التعليم الثانوي 

- رياض األطفال 
- التعليم اإلعدادي (المتوسط) 

- Public Elementary Education 
- Secondary Education 
- Kindergartens 
- Preliminary (Intermediate) Education 

Local Branch - Abu Dhabiفرع محلية - ابو ظبي
مدرسة ابوظبي الهندية -   فرع 1

ABU DHABI INDIAN SCHOOL -  BRANCH 1

18/12/2021

328868:ADCCI No :رقم عضوية الغرفة

:تاريخ تأسيس المنشأة :23/09/2014Establishment Date

::

:

:

Parent License No:رقم الرخصة الرئيسية : CN-1000436

شهــــــادة السجل التجــــــاري
Commercial Registration Certificate

Certificate Noرقم القيد : :3826213
23/11/2020Issue Date :تاريخ األصدار :

Professional Licenseنوع الرخصة License Typeرخصة مهنية

النسبة
Share

100

0

MOHREوزارة الموارد البشرية والتوطين  840217: :
:: GDRFAاإلدارة العامة الإلقامة وشؤون األجانب 

البريد االلكتروني
Email

الهاتف
Phone

info@adiswathba.
com

info@adiswathba.
com

971501257180

971501257180

Capital Details تفاصيل رأس المال
المدفوع
Paid

العملة
Currency درهم اماراتي::

AED

Activitiesاألنشطة

Addressالعنوان
الوثبة, منطقة الوثبة الجنوبية- قطعه رقم 46, المالك/ بلدية ابوظبي

Membersاألطراف

رقم التواصل الرسمي
:البريد اإللكتروني الرسمي :

: :Official Phone
Official Email

971501257180

info@adiswathba.com

رقم االيصال 
تاريخ االيصال 

2112000197876
23/11/2020 11:58:42 AM:

: :
:

Receipt No
Receipt Date

http://Orareports.adbc.adeconomy.ae:9002/reports/rwservlet?run_cer&CR-3826213


*CR-3826213*

يتم احتساب رسم إضافي بقيمة ثالثة دراهم كرسوم خدمة الدفع اإللكتروني

An additional e-payment fees of three dirhams will be added

General Revenue Receipt
وصل استالم

Print Date

Print Time

Issue Place مكان اإلصدار

23/11/2020:

:

: :

12:11:45 PM

Online Payment الدفع اإللكتروني

رقم اإليصال

استلمنا من

وذلك عن

المبلغ المدفوع

طريقة الدفع

أمين الصندوق

تاريخ اإليصال

:2112000197876Receipt No :

مدرسة ابوظبي الهندية -   فرع 1 :

Received From ABU DHABI INDIAN SCHOOL -  BRANCH 1:

CR-3826213 / رخصة تجارية / تجديد / تجديد

:Being

:

License/Renewal/NA/CR-3826213

: 62,554.73Total Amt Paid :

Payment Method : Credit Cardبطاقة أئتمانية:

PUBLICUSER0: :Cashier

:23/11/2020Receipt Date :

Acc # البند الحسابي
9999

316211

366011

316211

425300

1470011632

316211

316211

Description - البيان

Abu Dhabi Chamber Fees رسوم غرفة أبوظبي

Renew License Fee رسوم تجديد الترخيص

Waste producer registration fees رسوم التعرفة على منتجي النفايات

Signboard Fee رسم اللوحة اإلعالنية

(Federal اتحادي) - Service Fee رسوم خدمات

Civil Defense Services Fee -  رسوم خدمات الدفاع المدني 

Service Fees for Activities رسم تحسين خدمات

Activity Fee Total رسم األنشطة

Amount - المبلغ

 4,250.00

 100.00

 50,000.00

 200.00

 4.73

 500.00

 1,500.00

 6,000.00

مبلغ وقدره

رقم التدقيق

رقم جهاز الدفع

:

:

:

:

:

:

Amount in words

Validation Number

POS Numbr

إثنان  وستون آلف  وخمسمائة وأربعة وخمسون درهم وثالثة وسبعون فلس

Sixty-Two Thousand Five Hundred Fifty-Four Emirati Dirhams(s) & seventy-three Fils

2502893435232

(328868)


