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البريد اإللكتروني الرسمي
رقم التواصل الرسمي 

wael@wemts.com

971504454832
:
:

Official Email
Official Mobile :

:

License Noرقم الرخصة :: CN-1162235

Legal Formالشكل القانوني : :
اإلسم التجاري

تاريخ اإلصدار
تاريخ اإلنتهاء

Trade Name

Issue Date
Expiry Date

:

:

:

::

:

الرمز
No.

المالك / الشركاء
Owners / Partners

20140901

20121348

20119272

الجنسية
Nationality

الصلة
Role

حمده محمد سالم محمد العامرى

وائل مزيد  عيد

وليد ايليا  المر

اإلمارات العربية المتحدة

لبنان

لبنان

شريك

شريك

شريك

HAMDA MOHAMMED SALEM MOHAMMED ALAMERI

WAEL MAZIAD EID

WALID ELIA EL MURR

United Arab Emirates

Lebanon

Lebanon

Partner

Partner

Partner

Commercial Licenseرخـصــــــة تجارية

:األنشطة التجارية
- أعمال الخرسانة 

- مقاوالت حفرالممرات المائية وتعميقها 
- هدم المباني وغيرها من اإلنشاءات ورفع االنقاض 

- خدمات مقاومة الصدأ و التآكل للمنشآت الخرسانية و المعدنية 
- تركيب المواد العازلة في األبنية والمنشآت 

- Concrete Works 
- Water Passages Drilling and Deepening 
- Building Demolition and Other Constructions and Debris Clearing 
- Concrete and Metal Facilities Corrosion and Oxidation Resistant Services 
- Installation of insulation materials in buildings and facilities 

Commercial Activities :

Addressالعنوان :: جزيرة أبوظبي, النادي السياحي, بناية /صياح محمد موسى القبيسي

Limited Liability Companyشركة ذات مسؤولية محدودة

دبليو إي ام للخدمات الفنية ذ.م.م

W E M TECHINICAL SERVICES L.L.C.

27/09/2020

07/10/2021

265026:ADCCI No :عضوية الغرفة

:تاريخ تأسيس المنشأة :25/06/2009Establishment Date

يرجى مراجعة غرفة أبوظبي إلستكمال اإلجراءات وسداد رسوم العضوية

:671274Establishment Card 
MOHRE

: وزارة الموارد البشرية 
والتوطين بطاقة المنشأة

( تم تحصيل رسوم خدمات الدفاع المدني )

Establishment Card 
GDRFA

االدارة العامة لإلقامة وشؤون 
األجانب - بطاقة المنشأة

::


