
Commercial License

رخصة تجارية

رقم الرخصة

License Details  /  تفاصيل الرخصة 

License No.  686724

ويركور لخدمات التنظيف ومكافحة الحشرات ش.ذ.م.ماسم الشركة

WERCORE CLEANING AND PEST CONTROL SERVICES L.L.CCompany Name

ويركور لخدمات التنظيف ومكافحة الحشرات ش.ذ.م.مالسم التجارى

WERCORE CLEANING AND PEST CONTROL SERVICES L.L.CTrade Name

الشكل القانونى

Issue Date Expiry Dateتاريخ النتهاءتاريخ الصدار

Limited Liability Company(LLC) ذات مسئولية محدودة

09/04/2023 10/04/2013

 686724

Legal Type

  ® D&B D-U-N-S الرقم العالمي       .Main License Noرقم الرخصة الم
No.

 0

DCCI No. .Register Noعضوية الغرفة  1399525 رقم السجل التجارى219354 

License Members  / الطراف 

Name / السمNationality / الجنسيةRole / الصفة  No./رقم الشخصShare / الحصص

Manager / مدير India / الهند نزار احمد كافومبورات  745313

NIZAR AHMED KAVUMPURATH

License Activities  /  نشاط الرخصة التجارية   

Disinfection & Sterilization Servicesخدمات التطهير والتعقيم

Public Health Pests Control Servicesخدمات مكافحة آفات الصحة العامة

Tanks & Containers Cleaning Servicesخدمات تنظيف الخزانات والحاويات

Aircraft Cleaning Servicesخدمات تنظيف الطائرات

Building Cleaning Servicesخدمات تنظيف المباني والمساكن

Advertising Signboards Cleaning Services تنظيف اللوحات العلنية

Yacht Cleaning Servicesخدمات تنظيف اليخوت

Residential Property Care Servicesخدمات ترتيب والعناية بالمساكن

Dry Ice Blast Cleaningخدمات تنظيف بالثلج الجاف

Agricultural Pest Controlخدمات مكافحة الفات الزراعية

Print Date 14:2522/04/2022 تاريخ الطباعة Receipt No. 14373099 رقم اليصال

يمكنك الن تجديد رخصتك التجارية من خلل الرسائل النصية القصيرة، أرسل رقم الرخصة إلى 6969 (دو/اتصالت) للحصول 
على اذن الدفع.

Now you can renew your trade license by sending a text message (SMS).  Send your trade 
license number to 6969 (Du/ Etisalat) to receive payment voucher.

 وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة القتصاد والسياحة في دبي .لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة يرجي مسح رمزالستجابة السريعة
this is a certified e-document issued without signature by the department of Economy and Tourism .Kindly Scan the QR Code to 

Verify the certificate

Get FREE access to 
Zoho One for the first 

year
و  احصل على زوهو ون مجانا

للسنة الولى
Zoho.com/det



Email / البريد اللكتروني

تليفون

Address /  العنوان

P.O. Box صندوق بريد

Mobile No

Phone No

هاتف متحرك

971-0-4336422

971-56-4185050

33686

مكتب رقم 35 ملك القسم العقاري - بردبي - الكرامة

Parcel IDرقم القطعة Fax Noفاكس318-159

accounts@wercore.com

Remarks / الملحظات

 تم تغيير السم التجاري وتغيير الشكل القانوني واضافة مدير في 27/3/2018
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