
تعلن سلطة واحة دبي للسيليكون عن تخفيض رأس مال 
المؤسسة المذكورة من مليون دًا (1,000,000) الى مئة ألف درهم 

إماراتي (100,000). على كل شخص أو جهة لديها حق
أو اعتراض مراجعة المحكمة المختصة خالل أسبوعين من تاريخ 

اإلعالن دون تحمل السلطة أدنى مسئولية تجاه حقوق الغير.

Dubai Silicon Oasis Authority announces a reduction in the Capital 
of the mentioned entity from AED (1,000,000) one million to
AED (100,000) one hundred thousand. Every person or entity 
having any objection may approach the competent Court within
(2) two weeks from the date of this announcement without baring 
the Authority any responsibility.

Reduction of Capital for entity (Vision Avenue Homes FZE), professional license No. (247)
تخفيض رأس المال لمؤسسة )فـيجـيـن أفـيـنـيـو هـومـز م. م. ح. (، تحمل رخصة مهنية رقم (247)

Name Change / Conversion

Cayenne Technologies – FZE
كيان تكنولوجيز - م. م. ح.

Cayenne Technologies – FZCO
كيان تكنولوجيز – ش. م. ح.

بروسانا جنرال ترايدينج - م. م. ح.
Prosana General Trading – FZCO

بروسانا جنرال ترايدينج – ش. م. ح.
Prosana General Trading – FZE

From To

2459

3642

جيت بيزنيس سوليوشنز - م. م. ح.
Jet Business Solutions – FZCO

جيت بيزنيس سوليوشنز – ش. م. ح.
Jet Business Solutions – FZE

3642

دادلوس تكنولوجيز ش. م. ح.
Daedalus Technologies FZE

دادلوس تكنولوجيز م. م .ح.
Daedalus Technologies FZCO

2252

ت اس بي بي ال سي ميدل ايست م. م. ح.
TSP PLC Middle East FZCO

ت اس بي بي ال سي ميدل ايست ش. م. ح.
TSP PLC Middle East FZE

2252

مطعم ذا سناك هاوس م. م. ح.
Saigon Station FZE

سايجون استيشن - م. م. ح.
Snack House Restaurant FZE

1103

ووتر سيستمز ميدل إبست - ش. م. ح.
INDUSTRIAL SOLUTION TECHNOLOGY – FZE
اندستريال سوليوشن تكنولوجي - م. م. ح.

WATER SYSTEMS MIDDLE EAST - FZCO
3286

ديجي موتيف تكنولوجي - م. م. ح.
DIGI MOTIVE TECHNOLOGY – FZCO
ديجي موتيف تكنولوجي – ش. م. ح.

DIGI MOTIVE TECHNOLOGY – FZE
2886

فيرنس أنترناشيونال سكولز  ش. م. ح.
Vernus International Primary School – FZCO

مدرسة فيرنوس االبتدائية الدولية - ش. م. ح.
Vernus International Schools FZCO

3168

سيفير تكنولوجيز - م م ح
21 CARE TECHNOLOGIES – FZE

21 كير تكنولوجيز – م. م. ح.
SEFIR TECHNOLOGIES – FZE

 3609

كوليكتيف كلوزت - م. م. ح.
WECLO – FZE

ويكلو - م. م. ح.
COLLECTIVE CLOSET – FZE

3800

ديتك كافيه (فرع من واحة السيليكون للمطاعم م م ح)

One Byte Cafe (Br of Silicon Oasis Restaurants FZE)

 ون بايت كافيه
FZE Restaurants Oasis Silicon of Br (Café D)) فرع من واحة السيليكون للمطاعم م. م. ح.)

3777

موكشا للتجارة العامة - م. م. ح.
BREWING GADGETS GENERAL TRADING – FZE

بريوينج جادجيتس للتجارة العامة - م. م. ح.
MOKSHA GENERAL TRADING – FZE

3772

كومبيوتر جيكس - م م ح
COMPUTER GEEKS – FZCO
كومبيوتر جيكس - ش م ح

COMPUTER GEEKS – FZE
2004
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