
Company Name /إسم الشركة Formation Type / نوع التأسيس

بيتروفسكوجو ذ م م شركة ذات مسؤولية محدودة

Petrovskogo LLC Limited Liability Company

Operating Name / إسم التشغيل Address / العنوان

بيتروفسكوجو ذ م م مدينة الشارقة لإلعالم - الشارقة - إ ع م

Petrovskogo LLC Sharjah Media City, Sharjah, UAE

Formation No. / رقم التأسيس License No. / رقم الرخصة 

2111641 2111641.01

License Formation Date / تاريخ إنشاء الرخصة Expiry Date / تاريخ اإلنتهاء

24-Feb-2021 23-Feb-2023

Activities / النشاط/األنشطة

4791.02 - Retail sale of any kind of product over the internet 4791.02 - بيع أي نوع من أنواع المنتجات بالتجزئة عن طريق االنترنت
4791 - Retail sale via mail order houses or via Internet 4791 - البيع بالتجزئة عن طريق بيوت تنفيذ طلبات الشراء أو عن طريق

اإلنترنت
4791.01 - Retail sale of any kind of product by mail order 4791.01 - بيع أي نوع من أنواع المنتجات بالتجزئة عن طريق البريد
4791.03 - Direct sale via television, radio and telephone 4791.03 - البيع المباشر عن طريق التليفزيون واإلذاعة والهاتف

 

(Refer to next page for additional activities) (انظر الصفحة التالية لألنشطة اإلضافية)

Managers / المدير/المديرون

Viktor Petrovskyi فيكتور بيتروفسكي

Verification QR

صادر عن مدينة الشارقة لإلعالم - هيئة منطقة حرة وخاضع لكافة القوانين والتنظيمات والقواعد الخاصة بالهيئة.
Issued by Sharjah Media City - Free Zone Authority and subject to all laws, regulations and rules that belong to the Authority.

وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من مدينة الشارقة لإلعالم (شمس). لمراجعة صحة البيانات الواردة يرجى زيارة الموقع التالي
Approved electronic document issued without signature by Sharjah Media City (Shams). To verify the license kindly visit

https://portal.shams.ae/web/mydocuments/dc/165174923272?d=TmpBeU13PT0=

[03.001.08.2111641.01.02]

Any alteration or change will void this document. Page 1 of 2 أي كشط أو تغيير في المستند األصلي يلغيه.

https://portal.shams.ae/web/mydocuments/dc/165174923272?d=TmpBeU13PT0=


Company Name /إسم الشركة Formation No. / رقم التأسيس

بيتروفسكوجو ذ م م 2111641

Petrovskogo LLC

Operating Name / إسم التشغيل License No. / رقم الرخصة 

بيتروفسكوجو ذ م م 2111641.01

Petrovskogo LLC

Activity(s) / النشاط/األنشطة

4791.04 - Internet retail auctions 4791.04 - مزادات البيع بالتجزئة على االنترنت
6201 - Computer programming activities 6201 - أنشطة البرمجة الحاسوبية
6201.01 - Designing the structure and content of, and/or writing the
computer code necessary to create and implement: • Systems
software (including updates and patches) • Software applications
(including updates and patches) • Databases • Web pages

6201.01 - تصميم هيكل ومحتوى ما يلي، و/أو كتابة الرمز الحاسوبي
الالزم إلنشاء وتنفيذ ما يلي: • برمجيات الُنظم (بما في ذلك التحديثات

والترميمات)• التطبيقات البرمجية (بما في ذلك التحديثات والترميمات)•
قواعد البيانات• مواقع الشبكة

6202 - Computer consultancy and computer facilities management
activities

6202 - أنشطة الخبرة االستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية

6209 - Other information technology and computer service activities 6209 - أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب األخرى
7310.02 - Conducting marketing campaigns and other advertising
services aimed at attracting and retaining customers: • Promotion of
products • Point-of-sale marketing • Direct mail advertising •
Marketing consulting

7310.02 - القيام بحمالت تسويقية وغيرها من خدمات اإلعالن التي تهدف
إلى اجتذاب الزبائن واالحتفاظ بهم: • الترويج للمنتجات• التسويق عن طريق
نقاط البيع• اإلعالن المباشر بالبريد• الخبرة االستشارية في مجال التسويق

صادر عن مدينة الشارقة لإلعالم - هيئة منطقة حرة وخاضع لكافة القوانين والتنظيمات والقواعد الخاصة بالهيئة.
Issued by Sharjah Media City - Free Zone Authority and subject to all laws, regulations and rules that belong to the Authority.

وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من مدينة الشارقة لإلعالم (شمس). لمراجعة صحة البيانات الواردة يرجى زيارة الموقع التالي
Approved electronic document issued without signature by Sharjah Media City (Shams). To verify the license kindly visit

https://portal.shams.ae/web/mydocuments/dc/165174923272?d=TmpBeU13PT0=
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