
*CR-2799785*

General Revenue Receipt
وصل استالم

Print Date

Print Time

Issue Place مكان اإلصدار

29/05/2019:

:

: :

11:05:49 AM

Online Payment الدفع اإللكتروني

رقم اإليصال

استلمنا من

وذلك عن

المبلغ المدفوع

طريقة الدفع

أمين الصندوق

تاريخ اإليصال

:2111900108656Receipt No :

الدار للعقارات االستثمارية ذ.م.م :

Received From ALDAR INVESTMENT PROPERTIES LLC:

CR-2799785 / رخصة تجارية / تجديد / تجديد

:Being

:

License/Renewal/NA/CR-2799785

: 10,834.53Total Amt Paid :

Payment Method : Credit Cardبطاقة أئتمانية:

PUBLICUSER46424: :Cashier

:29/05/2019Receipt Date :

Acc # البند الحسابي
320000

316211

316211

316211

366011

425300

316211

316211

1490010538

1470011445

9999

Description - البيان

Social Contributions - المساهمات االجتماعية 

Activity Fee Total رسم األنشطة

Signboard Fee رسم اللوحة اإلعالنية

Commercial Record Fee on Renewal رسم السجل التجاري عند التجديد

Waste producer registration fees رسوم التعرفة على منتجي النفايات

(Federal اتحادي) - Service Fee رسوم خدمات

Renew License Fee رسوم تجديد الترخيص

Service Fees for Activities رسم تحسين خدمات

Civil Defense Late Fee رسوم غرامات الدفاع المدني

Civil Defense Services Fee -  رسوم خدمات الدفاع المدني 

Abu Dhabi Chamber Fees رسوم غرفة أبوظبي

Amount - المبلغ

 1,500.00

 3,750.00

 200.00

 50.00

 225.00

 21.53

 100.00

 938.00

 50.00

 500.00

 3,500.00

مبلغ وقدره

رقم التدقيق

رقم جهاز الدفع

:

:

:

:

:

:

Amount in words

Validation Number

POS Numbr

عشرة آلف  وثمانمائة وأربعة وثالثون درهم وثالثة وخمسون فلس

Ten Thousand Eight Hundred Thirty-Four Emirati Dirhams(s) & fifty-three Fils

2502677219436

(2588512)



http://www.ded.abudhabi.ae وثيقة معتمدة وصادرة بدون توقيع أو ختم من دائرة التنمية اإلقتصادية - أبوظبي. للتحقق من صحة البيانات الواردة في الرخصة برجاء زيارة الموقع
Approved document issued without signature or stamp by the Department of Economic Development - Abu Dhabi. To verify the 

license kindly visit http://www.ded.abudhabi.ae
This Document is Considered As Commercial Registerتعتبر هذه الوثيقة بمثابة سجل تجاري

*CR-2799785*
http://ded.abudhabi.ae

البريد اإللكتروني الرسمي
رقم التواصل الرسمي 

jnasser@aldar.com

971506216165
:
:

Official Email
Official Mobile :

:

License Noرقم الرخصة :: CN-2571624

Legal Formالشكل القانوني : :
اإلسم التجاري

تاريخ اإلصدار
تاريخ اإلنتهاء

Trade Name

Issue Date
Expiry Date

:

:

:

::

:

الرمز
No.

المالك / الشركاء
Owners / Partners

41545903

41540678

الجنسية
Nationality

الصلة
Role

الدار لالستثمار القابضة ريستريكتيد المحدودة

الدار العقارية - ش م ع

سوق أبوظبي العالمي

اإلمارات العربية المتحدة

شريك

شريك
ALDAR INVESTMENT HOLDING RESTRICTED LIMITED

ALDAR PROPERTIES - P J S C

Abu Dhabi Global Market

United Arab Emirates

Partner

Partner

Commercial Licenseرخصة تجارية

:األنشطة التجارية
 Real estate enterprises investment, development, institution and management -- استثمار وتطوير المشروعات العقارية و تأسيسها و ادارتها 

Commercial Activities :

Addressالعنوان :: شاطئ الراحة, C1 - طابق ١٠ - مكتب ٠٥, وحدة, المالك/شركة الدار العقارية  ش م ع

Limited Liability Companyشركة ذات مسؤولية محدودة

الدار للعقارات االستثمارية ذ.م.م

Aldar Investment Properties Llc

29/05/2019

28/05/2020

2588512:ADCCI No :عضوية الغرفة

:تاريخ تأسيس المنشأة :29/05/2018Establishment Date

:949464Establishment Card 
MOHRE

: وزارة الموارد البشرية 
والتوطين بطاقة المنشأة

( تم تحصيل رسوم خدمات الدفاع المدني )

Establishment Card 
GDRFA

االدارة العامة لإلقامة وشؤون 
األجانب - بطاقة المنشأة

::


