
Commercial License

رخصة تجارية

رقم الرخصة

License Details  /  تفاصيل الرخصة 

License No.  604456

الغرير للمقاولت والعمال الهندسية )ش.ذ.م.م(اسم الشركة

AL GHURAIR CONTRACTING AND ENGINEERING WORKS )L.L.C(Company Name

الغرير للمقاولت والعمال الهندسية )ش.ذ.م.م(السم التجارى

AL GHURAIR CONTRACTING AND ENGINEERING WORKS )L.L.C(Trade Name

الشكل القانونى

Issue Date Expiry Dateتاريخ النتهاءتاريخ الصدار

Limited Liability Company)LLC( ذات مسئولية محدودة

16/12/2022 17/12/2007

 604456

Legal Type

  ® D&B D-U-N-S الرقم العالمي       .Main License Noرقم الرخصة الم
No.

 851039383

DCCI No. .Register Noعضوية الغرفة  1020923 رقم السجل التجارى127409 

License Members  / الطراف 

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

Manager / مدير United Arab Emirates / 
المارات

حمد ماجد احمد الغرير  8543

HAMAD MAJID AHMAD

Beneficiary Owner consent of this license has been signed 
on 14/10/2021. For more information or to know the 
Beneficiary Owner please visit any DED service center or 
DED eServices website.

تم توقيع إفادة المستفيد الحقيقي لهذه الرخصة بتاريخ 14/10/2021. للمزيد من 
المعلومات أو لمعرفة المستفيد الحقيقي يرجى التكرم بزيارة مراكز الخدمة أو الخدمات 

اللكترونية التابعة لدائرة التنمية القتصادية.

License Activities  /  نشاط الرخصة التجارية   

اعمال تنفيذ التصميم الداخلي | مقاولت البناء | تركيب المعدات واجهزة الذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح وصيانتها | حفر قنوات التمديدات الخدمية | مقاولت 
انشاء الطرق | اعمال الحفر وردم الراضي وتسويتها | اعمال تنفيذ خطوط الطرق وعلماتها | اعمال تركيب النظمة اللكترونية لدارة مواقف السيارات وصيانتها | 

خدمات تمديد وصيانة كابلت التصالت والطاقة البحرية | مقاولت انشاء خطوط نقل الكهرباء واصلحها | مقاولت انشاء شبكات ومحطات المياه واصلحها | 
مقاولت انشاء شبكات ومحطات الصرف الصحي واصلحها | تركييب شبكات النابيب والتمديدات التخصصية | تركيب المواد المبطنة والمانعة لنتشار الحريق

Interior Decoration | Building Contracting | Radio, T.V. Station, Cinema Theatre Equipment installation & Maintenance 
| Service Lines Coring & Ditching Contracting | Road Contracting | Land Digging, Filling & Levelling Works | Road 
Marking Contracting | Parking Management Electronic Systems Installation & Maintenance | Underwater 
Telecommunications & Power Cables Installation & Maintenance Services | Electric Power Lines Contracting | Water 
Pipelines & Stations Contracting | Sewage & Drainage Contracting | Specialized Piping & Related Fittings Contracting 
| Fire Retardant Lining Materials Installation

Email / البريد اللكتروني

تليفون

Address /  العنوان

P.O. Box صندوق بريد

Mobile No

Phone No

هاتف متحرك

971-4-4504220

971-56-8007127

76477

مكتب رقم 1006-1005  ملك بسام ابراهيم السليمان البسام الثنية الولى -تيكوم- 

Parcel IDرقم القطعة C-008-014فاكسFax No 971-4-4504221

a.sabry@agcew.ae

Print Date  8:4020/10/2021 تاريخ الطباعة Receipt No. 0 رقم اليصال

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

license kindly visit www.dubaided.gov.ae

Get FREE access to 
Zoho One for the first 

year
 a احصل على زوهو ون مجانا

للسنة الولى
Zoho.com/ded



Remarks / الملحظات

مقاولت بناء )أرضي + غير محدودة الطوابق ( 
تم اضافة نشاط في 1/4/2019
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Register Activities / أنشطة السجل

Fire Retardant Lining Materials Installation تركيب المواد المبطنة والمانعة لنتشار الحريق

Land Digging, Filling & Levelling Works اعمال الحفر وردم الراضي وتسويتها

Service Lines Coring & Ditching Contracting حفر قنوات التمديدات الخدمية

Road Marking Contracting اعمال تنفيذ خطوط الطرق وعلماتها

Road Contracting مقاولت انشاء الطرق

Sewage & Drainage Contracting مقاولت  انشاء شبكات  ومحطات  الصرف  الصحي واصلحها

Water Pipelines & Stations Contracting مقاولت  انشاء شبكات  ومحطات  المياه واصلحها

Electric Power Lines Contracting مقاولت  انشاء خطوط نقل الكهرباء واصلحها

Underwater Telecommunications & Power Cables Installation & 
Maintenance Services

خدمات تمديد وصيانة كابلت التصالت والطاقة البحرية

Radio, T.V. Station, Cinema Theatre Equipment installation & 
Maintenance

تركيب المعدات واجهزة الذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح وصيانتها

Specialized Piping & Related Fittings Contracting تركييب شبكات النابيب والتمديدات التخصصية

Parking Management Electronic Systems Installation & 
Maintenance

اعمال تركيب النظمة اللكترونية لدارة مواقف السيارات وصيانتها

Interior Decoration اعمال تنفيذ التصميم الداخلي

Building Contracting مقاولت البناء

Electrical Fitting Contracting اعمال التمديدات الكهربائية
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