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License Noرقم الرخصة :: CN-1105030

Legal Formالشكل القانوني : :
اإلسم التجاري

تاريخ اإلصدار
تاريخ اإلنتهاء

Trade Name

Issue Date
Expiry Date

:

:

:

::

:

الرمز
No.

المالك / الشركاء
Owners / Partners

20025638

30004555

20090352

20137006

الجنسية
Nationality

الصلة
Role

 صياح محمد موسى القبيسي

ديلى ميدل ايست هولدينجز ليمتد

 مايكل باتريك  ديلى

 ورثة/ مالر مختار علي . يمثلهم / فاروقي قمر  النساء

اإلمارات العربية المتحدة

المملكة المتحدة

ايرلندا

الهند

شريك

شريك

شريك

شريك

 SAAYAH MOHAMED MUSA ALQUBAISI

-

 MICHAEL PATRICK DALY

 -

United Arab Emirates

United Kingdom

Ireland

India

Partner

Partner

Partner

Partner

Commercial Licenseرخصة تجارية

:األنشطة التجارية
- استيراد 

- بيع األدوات الصحية وتمديداتها - بالتجزئة 
- بيع االنابيب و المواسير - بالتجزئة 

- تركيب وصيانة مضخات المياه 
- تجارة سخانات المياه - بالجملة 

- تجارة معدات الطاقة البديلة ولوازمها - بالجملة 
- تركيب وصيانة معدات الطاقة البديلة 

- Importing 
- Retail sale of sanitary ware and fittings 
- Retail sale of pipes and tubes 
- Water pumps installation and maintenance 
- Wholesale of water heater trading 
- Wholesale trading in alternative energy equipment and accessories  
- Installation and maintenance of alternative energy equipment 

Commercial Activities :

Addressالعنوان :: صناعية العين, النقلة - قطعة ٣٤ - محل ٣, المالك / مبارك عبدالله محمد المهيري

Branchفرع

بن موسى وديلي المحدودة ـ ذات مسئولية محدودة ـ فرع

Bin Moosa & Daly Limited - (Llc) - Branch

03/01/2019

02/01/2020

49063:ADCCI No :عضوية الغرفة

:تاريخ تأسيس المنشأة :24/04/1983Establishment Date

:Establishment Card 
MOHRE

: وزارة الموارد البشرية 
والتوطين بطاقة المنشأة

( تم تحصيل رسوم خدمات الدفاع المدني )

Establishment Card 
GDRFA

االدارة العامة لإلقامة وشؤون 
األجانب - بطاقة المنشأة

::


