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:
:

Official Email
Official Mobile :

:

License Noرقم الرخصة :: CN-1489836

اإلسم التجاري

تاريخ اإلصدار
تاريخ اإلنتهاء

Trade Name

Issue Date
Expiry Date

:
:

:
::
:

الرمز
No.

المالك / الشركاء
Owners / Partners

41385136

41228801

41773745

الجنسية
Nationality

الصلة
Role

لينكس فورميشن سبيشلست للوساطة التجارية ذ.م.م

جلوبال كيه 12 إديوكيشن ميناء مطقة حره ذ.م.م

امول موهان  فايديا

اإلمارات العربية المتحدة

سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا و

الهند

شريك

شريك

مدير

LINKS FORMATION SPECLIALISTS COMMERCIAL BROKERS  
L.L.C.

GLOBAL K12 EDUCATION MENA FZ-L.L.C

AMOL MOHAN VAIDYA

United Arab Emirates

Dubai Technology and Med

India

Partner

Partner

Manager

Commercial Licenseرخـصــــــة تجارية

:األنشطة التجارية
- التعليم اإلعدادي (المتوسط) 

- التعليم الثانوي 
- التعليم االبتدائي العام 

- دور الحضانة 
- رياض األطفال 

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

Commercial Activities :

المدرسة العالمية الهندية الدولية - ذ م م
GLOBAL INDIAN INTERNATIONAL SCHOOL - LLC

07/06/2022

14/06/2023

313682:ADCCI No :عضوية الغرفة

:تاريخ تأسيس المنشأة :24/03/2013Establishment Date

ال يحق لصاحب الترخيص مزاولة العمل الميداني ومباشرة أعمال التخطيط والبناء 
وممارسة النشاط التعليمي إال بعد الحصول على موافقة دائرة التعليم والمعرفة

The licensee shall not be entitled to engage in field work, 
undertake planning, construction or practicing the educational 
activity except after obtaining the approval of the Department of 
Education and Knowledge

:794503Establishment Card 
MOHRE

: وزارة الموارد البشرية والتوطين
بطاقة المنشأة

Establishment Card 
ICA

الهيئة االتحادية للهوية 
والجنسية- بطاقة المنشأة

::

Legal Form : Limited Liability Companyشركة ذات مسؤولية محدودة:الشكل القانوني 

http://Orareports.adbc.adeconomy.ae:9002/reports/rwservlet?run_rpt&CA-4504026
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:المالحظات :Remarks مكتب اداري

Addressالعنوان :: بني ياس, شرق 8 - ق17, مبنى, المالك / مجلس ابوظبي للتعليم

Onwani Addressالعنوان الموحد : :


