
*CR-2791858*

General Revenue Receipt
وصل استالم

Print Date

Print Time

Issue Place مكان اإلصدار

17/06/2019:

:

: :

11:06:17 AM

Online Payment الدفع اإللكتروني

رقم اإليصال

استلمنا من

وذلك عن

المبلغ المدفوع

طريقة الدفع

أمين الصندوق

تاريخ اإليصال

:2111900117571Receipt No :

ديفينيشن ذى هير اكسبرت ذ.م.م - فرع للرجال :

Received From DEFINITION THE HAIR EXPERT L.L.C. - MENS BRANCH:

CR-2791858 / رخصة تجارية / تجديد / تجديد

:Being

:

License/Renewal/NA/CR-2791858

: 7,267.78Total Amt Paid :

Payment Method : Credit Cardبطاقة أئتمانية:

PUBLICUSER0: :Cashier

:17/06/2019Receipt Date :

Acc # البند الحسابي
9999

316211

316211

367920

316211

1470010534

316211

316211

425300

366011

1490010538

316211

Description - البيان

Abu Dhabi Chamber Fees رسوم غرفة أبوظبي

Signboard Fee رسم اللوحة اإلعالنية

Late Fee for Service Charge رسم مستحق - تحسين خدمات

Public Health Inspection Fee -  رسم تفتيش الصحة العامة 

Late Fee for Activities رسم مستحق - األنشطة

Civil Defense Services Fee -  رسوم خدمات الدفاع المدني 

Renew License Fee رسوم تجديد الترخيص

Service Fees for Activities رسم تحسين خدمات

(Federal اتحادي) - Service Fee رسوم خدمات

Waste producer registration fees رسوم التعرفة على منتجي النفايات

Civil Defense Late Fee رسوم غرامات الدفاع المدني

Activity Fee Total رسم األنشطة

Amount - المبلغ

 2,200.00

 200.00

 17.00

 50.00

 68.00

 500.00

 100.00

 688.00

 5.78

 639.00

 50.00

 2,750.00

مبلغ وقدره

رقم التدقيق

رقم جهاز الدفع

:

:

:

:

:

:

Amount in words

Validation Number

POS Numbr

سبعة اآلف  ومائتان وسبعة وستون درهم وثمانية وسبعون فلس

Seven Thousand Two Hundred Sixty-Seven Emirati Dirhams(s) & seventy-eight Fils

2502274646628

(2587981)



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-2791858*
http://ded.abudhabi.ae

البريد اإللكتروني الرسمي
رقم التواصل الرسمي 

qss-7@hotmail.com

971504405504
:
:

Official Email
Official Mobile :

:

License Noرقم الرخصة :: CN-2511228-1

Legal Formالشكل القانوني : :
اإلسم التجاري

تاريخ اإلصدار
تاريخ اإلنتهاء

Trade Name

Issue Date
Expiry Date

:

:

:

::

:

الرمز
No.

المالك / الشركاء
Owners / Partners

41527330

41458553

الجنسية
Nationality

الصلة
Role

اناهاتا ولنس سبا  ذ.م.م

 شمه ناصر محمد على النويس

اإلمارات العربية المتحدة

اإلمارات العربية المتحدة

شريك

شريك
ANAHATA WELLNESS SPA  L.L.C.

 SHAMMA NASER MOHAMED ALI AL NUWAIS

United Arab Emirates

United Arab Emirates

Partner

Partner

Commercial Licenseرخصة تجارية

:األنشطة التجارية
- بيع مستحضرات التجميل - بالتجزئة 

- بيع معدات  وادوات التجميل - بالتجزئة 
- قص وتصفيف الشعر والحالقة للرجال فئة أولى 

- Retail Sale Of Cosmetics 
- Retail sale of cosmetics equipment and tools 
- Men hairdressing, trimming and styling - first category 

Commercial Activities :

Addressالعنوان :: أبوظبي, شاطئ السعديات C3, مبنى, شركة التطوير و االستثمار السياحي ش. م. ع.  و آخرين

Local Branch - Abu Dhabiفرع محلية - ابو ظبي

ديفينيشن ذى هير اكسبرت ذ.م.م - فرع للرجال

Definition The Hair Expert L.L.C. - Mens Branch

17/06/2019

16/06/2020

2587981:ADCCI No :عضوية الغرفة

:تاريخ تأسيس المنشأة :13/05/2018Establishment Date

:947827Establishment Card 
MOHRE

: وزارة الموارد البشرية 
والتوطين بطاقة المنشأة

( تم تحصيل رسوم خدمات الدفاع المدني )

Establishment Card 
GDRFA

االدارة العامة لإلقامة وشؤون 
األجانب - بطاقة المنشأة

::


