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رخصة تجارية
Trading License

!License Details!604526تفاصيل الرخصة  
2010/01/24Issue Dateتاريخ اإلصدار.604526License  Noرقم الرخصة

Registration No.                  39812Expiry Date   تاریخ اإلنتھاء           رقم السجل

DEYAR ALKHALEEJ TECH. CONT .LLC.Trade Nameديار الخليج للمقاوالت الفنية ذ م ماالسم التجاري

Limited Liability CompanyLegal statusشركة ذات مسؤولية محدودةالشكل القانوني

License Membersأطراف الرخصة  

الحصصالصفةالجواز/ رقم الهوية الجنسيةإسم المستثمررقم المستثمر
Investor No.Investor NameNationalityID/Passport No.TypeShares

51%شريك784197813628688اإلماراتعبدالله موسى ابراهيم احمد المازمى4789589

49%شريك784197920986532سورياسامر موسى حالق201143

سامر  موسى  حالقالمدير

مقاوالت فئة سادسة,تركيب وحدات التكييف,كهرباء,صحيأنشطة الرخصة

ملك غانم سعيد مطر السويدي 2طابق رقم  209مكتب رقم -شارع العروبة -الشارقة/المجاز-الشارقةالعنوان

0508764782:رقم الهاتف المتحرك

الشارقة 39607:صندوق البريد
acc.deyar@gmail.com: البريد االلكتروني

Notesالمالحظات 

إضافة نشاط-  
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شهادة سجل تجارية
Trading Register 

Certificate

!License Details!604526تفاصيل الرخصة  
.604526License  Noرقم الرخصة.39812Registration Noرقم السجل

تاريخ اإلنتهاء  Issue Date                      2010/01/24               تاریخ اإلصدارExpiry Date

300000Capitalرأس المال
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Limited Liability CompanyLegal statusشركة ذات مسؤولية محدودةالشكل القانوني

سامر  موسى  حالقالمدير
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