
Professional License
رخصة مهنية

رقم الرخصة

License Details  /  تفاصيل الرخصة 

License No.  763300

ديار الخليج للمقاولت الفنية ش ذ م م - فرع دبيالسم التجارى

DEYAR ALKHALEEJ TECH CONT LLC - DUBAI BRANCHTrade Name

الشكل القانونى

Issue Date Expiry Dateتاريخ النتهاءتاريخ الصدار

Branch of Company Registered in other emirates فرع لشركة مقرها في امارة أخرى

31/07/2016

 763300

Legal Type

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

 0

DCCI No. .Register Noعضوية الغرفة رقم السجل التجارى293201 

License Members  / الطراف 

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

Co. Owner /  مالك
الشركة

United Arab Emirates / 
المارات

ديار الخليج للمقاولت الفنية ش ذ م م  555146100.00%

DEYAR ALKHALEEJ TECH CONT LLC

Manager / مدير Syria / سوريا سامر موسى حلق  555015
SAMER MOUSA HALLAK

License Activities  /  نشاط الرخصة التجارية   

Plumbing & Sanitary Installationتركيب الدوات والتمديدات الصحية

Sanitary Installation & Pipes Repairingاصلح التمديدات والتركيبات الصحية وتمديدات المياه

 Air-Conditioning, Ventilations & Air Filtration Systemsتركيب  انظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها
Installation & Maintenance

Electrical Fitting Contractingاعمال التمديدات الكهربائية

Email / البريد اللكتروني

تليفون

Address /  العنوان

P.O. Box صندوق بريد

Mobile No

Phone No

8764782-50-971هاتف متحرك ملك العثمان للعقارات ش.ذ.م.م- ديرة - عيال ناصر M-09 مكتب رقم

Parcel IDرقم القطعة Fax Noفاكس116-119

Remarks / الملحظات

deqsmart.dm.gov.ae:إصدار تراخيص المشاريع مرتبط بالشتراطات الواردة في شهادة سجل المزاولة الفنية الصادرة من البلدية – وللطلع على السجل من خلل الرابط 

ل يجوز البدء أو القيام بتنفيذ مشاريع جديدة تابعة لشراف البلدية أو أي جهة أخرى  لحين توفير المعايير المطلوبة.
.Not permitted to start or execute any new projects under Dubai Municipality supervision or any other entity until all requirements are met

Print Date 13:1306/07/2022 تاريخ الطباعة Receipt No. 14478410 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
 S احصل على زوهو ون مجانا

للسنة الولى
Zoho.com/det


