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License Noرقم الرخصة :: CN-1030119

Legal Formالشكل القانوني : :
اإلسم التجاري

تاريخ اإلصدار
تاريخ اإلنتهاء

Trade Name

Issue Date
Expiry Date

:

:

:

::

:

الرمز
No.

المالك / الشركاء
Owners / Partners

41544870

41697082

41697081

الجنسية
Nationality

الصلة
Role

صياح محمد موسى القبيسى

مايكل باتريك  ديلى

قمر النساء  فاروقى

اإلمارات العربية المتحدة

ايرلندا

كندا

شريك

شريك

شريك

SAAYAH MOHAMED MUSA ALQUBAISI

MICHAEL PATRICK DALY

KAMRUNNISA FAROKI

United Arab Emirates

Ireland

Canada

Partner

Partner

Partner

Commercial Licenseرخـصــــــة تجارية

:األنشطة التجارية
- تركيب وصيانة مضخات المياه 

- تجارة ادوات االنارة و لوازمها - بالجملة 
- بيع األدوات الصحية وتمديداتها - بالتجزئة 

- صيانة أحواض السباحة 
- تجارة معدات الطاقة البديلة ولوازمها - بالجملة 

- بيع معدات االنارة و لوازمها - بالتجزئة 
- تركيب وصيانة معدات وأجهزة القياس والتحكم 

- بيع االنابيب و المواسير - بالتجزئة 
- تجارة أجهزة ومعدات االتصال الالسلكية - بالجملة 

- بيع المضخات والمحركات والصمامات ولوازمها - بالتجزئة 

- Water Pumps Installation and Maintenance 
- Wholesale Trading of Lighting Tools and Its Supplies 
- Retail Sale of Sanitary Ware and Fittings 
- Swimming Pools Maintenance 
- Wholesale trading in alternative energy equipment and accessories  
- Retails Sale of Lighting Tools and Accessories 
- Installation And Maintenance Of Equipment And Instrumentation And Control 
- Retail Sale of Pipes and Tubes 
- Trading of telecommunication equipment - Wholesale 
- Retail Sale of Pumps, Motors and Valves and Their Accessories 

Commercial Activities :

Limited Liability Companyشركة ذات مسؤولية محدودة

بن موسى وديلى المحدودة ـ ذ م م

BIN MOOSA & DALY LIMITED L L C

24/08/2020

03/09/2021

3958:ADCCI No :عضوية الغرفة

:تاريخ تأسيس المنشأة :23/01/1999Establishment Date

:Establishment Card 
MOHRE

: وزارة الموارد البشرية 
والتوطين بطاقة المنشأة

Establishment Card 
GDRFA

االدارة العامة لإلقامة وشؤون 
األجانب - بطاقة المنشأة

::
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- بيع معدات واجهزة آبار النفط والغاز الطبيعي وقطع غيارها - بالتجزئة 
- تركيب وصيانة معدات الطاقة البديلة 

- بيع المحوالت الكهربائية ولوازمها - بالتجزئة 
- خدمات حقول ومنشأت النفط والغاز البرية والبحرية 

- استيراد 
- تجارة المواد الكيماوية ألغراض البناء - بالجملة 

- تجارة سخانات المياه - بالجملة 
- تجارة المحوالت الكهربائية ولوازمها - بالجملة 

- Retail Sale of Oil and Natural Gas Wells Equipments and Devices and Spare Parts 
- Installation and maintenance of alternative energy equipment 
- Retail Sale of Electrical Transformers and Accessories 
- Onshore And Offshore Oil And Gas Fields And Facilities Services 
- Importing 
- Wholesale of Chemical Material Trading For Building Purposes 
- Wholesale of Water Heater Trading 
- Wholesale of Electricity Transformers and Outfit Trading 

Addressالعنوان :: ابو ظبي - شارع الظفرة - بنايه خليفه غيث خليفه القبيسي, 


