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 مراعاة مع فقط، المتعددة للسلع دبي لمركز التابعة الحرة المنطقة في صالحة

 .العقارات تملك/ استئجار وشروط المتعددة للسلع دبي مركز سلطة أنظمة
 وال المتعددة للسلع دبي مركز سلطة قبل من إلكترونيا   الوثيقة هذه استخراج تم

  www.dmcc.ae/document_verificationيرجى زيارة الموقع  .توقيع إلى تحتاج

 وادخال الرقم اإللكتروني للتحقق من محتوى وصحة هذه الوثيقة. 
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 Service License رخصة خدمات

ةتفاصيل الرخص    License Details 

 DMCC-209909 رقم الـرخصة 
 

DMCC-209909 License Number 

 .Account No 143687 143687 رقم الحساب 

 .DMCC61914 DMCC61914 Registration No السجل التجاري رقم

 PLANETARY DEVELOPMENT معهد بلنيتري ديفيلوبمنت م.د.م.س أصحاب الرخصة
INSTITUTE DMCC 

Licensee Name 

 PLANETARY DEVELOPMENT معهد بلنيتري ديفيلوبمنت م.د.م.س اإلسم التجاري
INSTITUTE DMCC 

Operating Name 

 Nov-2016 21-Nov-2016 Issue Date-21 تاريخ اإلصدار

 Nov-2017 20-Nov-2017 Expiry Date-20 تاريخ اإلنـتهاء

 United Arab Emirates Country of Origin االمارات العربية المتحدة بلد المنشأ

 Aleksandr Bezgodov Manager Name الكساندر بيزجودوف الــمــديـر

 DUNS Number              الرقم العالمي  

 License Primary Address                                                                               العنوان الرئيسي للرخصة

 : 2-3307وحدة رقم
 1مزايا بزنس افينيوا بي بي  

 1بي بي -2بي اتش -أرض رقم: جي ال تي اي

 ابراج بحيرات جميرا
 دبي

 االمارات العربية المتحدة
 

Unit No: 3307-2 
Mazaya Business Avenue BB1 
Plot No: JLTE-PH2-BB1 
Jumeirah Lakes Towers 
Dubai 
UAE 

 

 License Activities  أنشطة الرخصة

1. Research & Experimental Development on 
Natural Science 

 دراسات  العلوم التطبيقية .1

2. Research & Experimental Development on Social 
Sciences 

 دراسات  العلوم االجتماعية .2

3. Conferences & Seminars Organizing 3. تنظيم المؤتمرات والندوات وادارتها 
 

 :Remarks     :مالحظات

 Company Contact Details  تفاصيل اإلتصال بالشركة

 Telephone No    رقم الهاتف

 Email          اإللكتروني البريد

 PO Box  صندوق البريد

 Website  لكترونيالموقع اإل
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