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البريد اإللكتروني الرسمي
رقم التواصل الرسمي 

samer@deyar-uae.com

971508764782

:
:

Official Email
Official Mobile :

:

License Noرقم الرخصة :: CN-4491831

اإلسم التجاري

تاريخ اإلصدار
تاريخ اإلنتهاء

Trade Name

Issue Date
Expiry Date

:
:

:
::
:

الرمز
No.

المالك / الشركاء
Owners / Partners

42107924

42107913

الجنسية
Nationality

الصلة
Role

عبدالله موسى ابراهيم احمد المازمى

سامر موسى  حالق

اإلمارات العربية المتحدة

سوريا

شريك

شريك
ABDALLA MOUSA IBRAHIM AHMED ALMAAZMI

SAMER MOUSA HALLAK

United Arab Emirates

Syria

Partner

Partner

Commercial Licenseرخـصــــــة تجارية

:األنشطة التجارية
--  * مقاوالت مشاريع المبانى بانواعها  * All Kind Building Projects Contracting

Commercial Activities :

Addressالعنوان :: عقد اإليجار اختياري لمدة عام من تاريخ اإلصدار

ديار الخليج للمقاوالت الفنية ذ.م.م - فرع أبو ظبي  1
DEYAR ALKHALEEJ TECH CONT L.L.C - BRANCH OF ABU DHABI 1

8800024831:ADCCI No :عضوية الغرفة

:تاريخ تأسيس المنشأة :02/06/2022  Establishment Date

ال يحق للمقاول ممارسة األنشطة المشار إليها بعالمة (*) إال بعد الحصول على 
شهادة التصنيف المعتمدة من دائرة التخطيط العمراني والبلديات.

The Contractor is not permitted to practice the activities marked 
with sign (*) unless these activities are classified and a 
Classification certificate is obtained for the department of 
Department of Urban Planning and Municipalities

:1428576Establishment Card 
MOHRE

: وزارة الموارد البشرية والتوطين
بطاقة المنشأة

Establishment Card 
ICA

الهيئة االتحادية للهوية 
والجنسية- بطاقة المنشأة

799255 ::

Emerging Economic Establishment منشــــأة اقتصـــاديــــة ناشئـــــــة

Legal Form : UAE Branch - Sharjah فرع اماراتية - الشارقة:الشكل القانوني 

العنوان الموحد
Lease contract is optional for one year from issuance date

Onwani Address : :

http://Orareports.adbc.adeconomy.ae:9002/reports/rwservlet?run_rpt&CN-4491831

