
Commercial License

رخصة تجارية

رقم الرخصة

License Details  /  تفاصيل الرخصة 

License No.  222645

لحج وسلطان للخدمات التقنية ش.ذ.م.ماسم الشركة

LAHEJ & SULTAN TECHNICAL SERVICES L.L.CCompany Name

لحج وسلطان للخدمات التقنية ش.ذ.م.مالسم التجارى

LAHEJ & SULTAN TECHNICAL SERVICES L.L.CTrade Name

الشكل القانونى

Issue Date Expiry Dateتاريخ النتهاءتاريخ الصدار

Limited Liability Company(LLC) ذات مسئولية محدودة

14/04/2023 15/04/1990

 222645

Legal Type

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

 561272985

DCCI No. .Register Noعضوية الغرفة  58544 رقم السجل التجارى19060 

License Members  / الطراف 

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

Manager / مدير Yemen / اليمن محمد عبدا عبدالرحمن عاطف  231906

MOHAMED ABDULLA ABDUL 
RAHAMAN ATEFE

License Activities  /  نشاط الرخصة التجارية   

Specialized Piping & Related Fittings Contractingتركييب شبكات النابيب والتمديدات التخصصية

Email / البريد اللكتروني

تليفون

Address /  العنوان

P.O. Box صندوق بريد

Mobile No

Phone No

هاتف متحرك

971-4-3376686

971-50-4588979

6992

مستودع رقم 05 ملك علي محمد احمد الشامسي - ديرة - القصيص الصناعية الولى

Parcel IDرقم القطعة Fax Noفاكس242-140 971-4-3369814

lahejgas@emirates.net.ae

Remarks / الملحظات

(طبقا للمر المحلي رقم 64/92) 
تم نقل محل بتاريخ 14/12/2016

يمنع مزاولة نشاط  الشركة الخاص بالدفاع المدني  قبل أخذ موافقة الدارة العامة للدفاع المدني- دبي
The Company Shall not Carry on The DCD activities unless approved by Dubai Civil Defence

Print Date  9:2723/03/2022 تاريخ الطباعة Receipt No. 14329633 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.

 وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة القتصاد والسياحة في دبي .لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة يرجي مسح رمزالستجابة السريعة
this is a certified e-document issued without signature by the department of Economy and Tourism .Kindly Scan the QR Code to 

Verify the certificate

Get FREE access to 
Zoho One for the first 

year
و  احصل على زوهو ون مجانا

للسنة الولى
Zoho.com/det



ملحق الشركاء
Partners

License Details  /  تفاصيل الرخصة 

 ®      D&B D-U-N-S 561272985        الرقم العالمي.222645License No رقم الرخصة
No.

License Partners  / اصحاب الرخصة

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

 10065 United Arab Emirates / المارات Malih Lahij Khalifa Al Basti 50.0000000% / مليح لحج خليفه البسطى

 13450 United Arab Emirates / المارات Hussain Mahyoob Sultan Al Junaidy / حسين مهيوب سلطان 
الجنيدى

 50.0000000%

Print Date  9:2723/03/2022 تاريخ الطباعة Receipt No. 14329633 رقم اليصال
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على اذن الدفع.
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