
Commercial License

رخصة تجارية

رقم الرخصة

License Details  /  تفاصيل الرخصة 

License No.  781654

W E M SPECIALIZED TECHNICAL SERVICES L.L.C

دبليو إي ام سبيشياليزد للخدمات الفنية ش.ذ.م.م اسم الشركة
Company Name

W E M SPECIALIZED TECHNICAL SERVICES L.L.C

دبليو إي ام سبيشياليزد للخدمات الفنية ش.ذ.م.م السم التجارى

Trade Name

الشكل القانونى

Issue Date Expiry Dateتاريخ النتهاءتاريخ الصدار

Limited Liability Company(LLC) ذات مسئولية محدودة

30/04/2019 01/05/2017

 781654

Legal Type

D&B D-U-N-S ®  N الرقم العالمي       Main License Noرقم الرخصة الم  0

DCCI No. .Register Noعضوية الغرفة  1283746 رقم السجل التجارى  288709

License Members  / الطراف 

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

Manager / مدير Lebanon / لبنان WAEL MAZIAD EID / وائل مزيد عيد  316604

Manager / مدير Lebanon / لبنان WALID EL MURR / وليد ايليا المر  300566

License Activities  /  نشاط الرخصة التجارية   

Air-Conditioning, Ventilations & Air Filtration Systems 

Installation & Maintenance

تركيب  انظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها

Electromechanical Equipment Installation and Maintenance اعمال تركيب المعدات الكهروميكانيكية وصيانتها

Plumbing & Sanitary Contracting اعمال التمديدات  والتركيبات  الصحية

Floor and wall Tiling Works اعمال تبليط الرضيات والحوائط

Painting Contracting اعمال الصباغ والدهانات

Carpentry & Flooring Contracting اعمال النجارة وتركيب  الرضيات

Engraving & Ornamentation  Works اعمال النقش  والزخرفة

Partitions & False Ceilings Contracting تركيب  السقف  المعلقة والقواطع الخفيفة

Plaster & Cladding Works اعمال التكسية

Building Cleaning Services خدمات تنظيف المباني والمساكن

فاكس

تليفون

Address /  العنوان

Fax No

P.O. Box صندوق بريد

Mobile No

Phone No

هاتف متحرك

971-4-3336696

971-4-2662983

266-50-4502450

97700

مكتب رقم 1609 ملك شيخ محمد عثمان - الخليج التجاري

Parcel IDرقم القطعة 346-519

Remarks / الملحظات

 تم نقل المحل في 17/5/2018

Print Date 16:1927/08/2018 تاريخ الطباعة Receipt No. رقم اليصال

Approved electronic document issued without signature by the Department of Economic Development. To verify the license kindly visit 

www.dubaided.gov.ae

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.

www.dubaided.gov.ae وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية القتصادية .لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة برجاء زيارة الموقع 



ملحق الشركاء

Partners

License Details  /  تفاصيل الرخصة 

 ®      D&B D-U-N-S 0        الرقم العالمي.781654License No رقم الرخصة

No.

License Partners  / اصحاب الرخصة

Name / السمNationality / الجنسيةSr. No./مسلسل الشخصShare / الحصص

 128600 United Arab Emirates / المارات HAMDA MOHAMMED SALEM MOHMMED 

ALAMERI / حمدة محمد سالم محمد العامري

 51.0000000%

 300566 Lebanon / لبنان WALID EL MURR 25.0000000% / وليد ايليا المر

 316604 Lebanon / لبنان WAEL MAZIAD EID 24.0000000% / وائل مزيد عيد

Print Date 16:1927/08/2018 تاريخ الطباعة Receipt No. رقم اليصال

Approved electronic document issued without signature by the Department of Economic Development. To verify the license kindly visit 

www.dubaided.gov.ae

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.

www.dubaided.gov.ae وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية القتصادية .لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة برجاء زيارة الموقع 



شهادة شهر قيد شركة فى السجل التجارى

Commercial Register

Register No.رقم الرخصة الم

Register Details  / تفاصيل القــيد 

Main Lice. Nrرقم القيد  1283746 781654

Company 

Name
دبليو إي ام سبيشياليزد للخدمات الفنية ش.ذ.م.م

W E M SPECIALIZED TECHNICAL SERVICES L.L.C

Limited Liability Company(LLC) Legal Typeذات مسئولية محدودة الشكل القانونى

Expiry Date تاريخ النتهاء

 0

Reg. Date تاريخ الصدار

 ®      D&B D-U-N-S        الرقم العالمي

No.

01/05/201730/04/2019

السمى 

Capital Details  / تفاصيل راس المال 

Paidالمدفوع 

Nominated 

No. of Shares عدد السهم

 300,000

 300,000

 0

UAE Dirhams Currencyدرهم اماراتي العملة

مكتب رقم 1609 ملك شيخ محمد عثمان - الخليج التجاري

 License Address / عنوان الرخصة

مكتب رقم 1609 ملك شيخ محمد عثمان - الخليج التجاري

Commerce Address / عنوان السجل التجاري

Register Activities / أنشطة السجل

Electromechanical Equipment Installation and Maintenance اعمال تركيب المعدات الكهروميكانيكية وصيانتها

Plumbing & Sanitary Contracting اعمال التمديدات  والتركيبات  الصحية

Floor and wall Tiling Works اعمال تبليط الرضيات والحوائط

Air-Conditioning, Ventilations & Air Filtration Systems 

Installation & Maintenance

تركيب  انظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها

Painting Contracting اعمال الصباغ والدهانات

Carpentry & Flooring Contracting اعمال النجارة وتركيب  الرضيات

Engraving & Ornamentation  Works اعمال النقش  والزخرفة

Partitions & False Ceilings Contracting تركيب  السقف  المعلقة والقواطع الخفيفة

Plaster & Cladding Works اعمال التكسية

Building Cleaning Services خدمات تنظيف المباني والمساكن

Print Date 16:1927/08/2018 تاريخ الطباعة Receipt No. رقم اليصال

Approved electronic document issued without signature by the Department of Economic Development. To verify the license kindly visit 

www.dubaided.gov.ae

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.

www.dubaided.gov.ae وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية القتصادية .لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة برجاء زيارة الموقع 


