رخصة تجارية
Commercial License
تفاصيل الرخصة License Details /
رقم الرخصة

License No.

609518

اسم الشركة

اورنينا للعمال الفنية )ش.ذ.م.م(

السم التجارى

اورنينا للعمال الفنية )ش.ذ.م.م(

الشكل القانونى

ذات مسئولية محدودة

تاريخ الصدار

10/04/2008

)ORNINA TECHNICAL WORKS (L.L.C

رقم الرخصة الم
عضوية الغرفة

Issue Date

609518

Main License No

134030

DCCI No.

Company Name

)ORNINA TECHNICAL WORKS (L.L.C

Trade Name

)Limited Liability Company(LLC

Legal Type

تاريخ النتهاء

09/04/2014

Expiry Date

الرقم العالمي

851100649

D&B D-U-N-S ® No.

رقم السجل التجارى

Register No.

1027033

477.00

الطراف License Members /
رقم الشخصNo./

السم Name /

الجنسية Nationality /

الصفة Role /

327466

داني ظاهر حنا

سوريا Syria /

مدير Manager /

الحصص Share /

نشاط الرخصة التجارية License Activities /
Air-Conditioning, ventilations & air filtration Systems
installation&maintenance
Plumbing & Sanitary Contracting

تركيب انظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها
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

Insulation Contracting

تركيب المواد العازلة في البنية والمنشآت المدنية

Partitions & False Ceilings Contracting

تركيب السقف المعلقة والقواطع الخفيفة

Plaster & Cladding Works

أعمال البلستر والتكسية

Building Cleaning Services

خدمات تنظيف المباني والمساكن

العنوان Address /
صندوق بريد

118640

P.O. Box

تليفون

971-4-2284214

Phone No

رقم القطعة

117-521

Parcel ID

فاكس

971-4-2284215

Fax No

هاتف متحرك

971-55-5433454

مكتب ( - )204ملك ابراهيم علي الزرعوني  -ديرة  -المرر

Mobile No

الملحظات Remarks /
تم تغير موقع عمل في 2013-3-12

رقم اليصال

Receipt No.

تاريخ الطباعة

9:52

27/03/2013

الجهات التي لها
صلحية متابعة أنشطة

Print Date

Activitiy
Owners

) وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية القتصادية .لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة برجاء زيارة الموقع (http://www.dubaided.gov.ae
(Approved electronic document issued without signature by the Department of Economic Development. To verify the license kindly visit
http://www.dubaided.gov.ae

ملحق الشركاء
Partners
تفاصيل الرخصة License Details /
رقم الرخصة

License No.

609518

الرقم العالمي

851100649

®

D&B D-U-N-S
No.

اصحاب الرخصة License Partners /
الجنسية Nationality /

السم Name /

مسلسل الشخصSr. No./

الحصص Share /

محمد ابراهيم جمعة حسن صفر

 / United Arab Emiratesالمارات

121520

51.0000000 %

داني ظاهر حنا

 / Syriaسوريا

327466

25.0000000 %

ايخام ميخفيل

 / Russiaروسيا

372647

24.0000000 %

رقم اليصال

Receipt No.

تاريخ الطباعة

9:52

27/03/2013

الجهات التي لها
صلحية متابعة أنشطة

Print Date

Activitiy
Owners

) وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية القتصادية .لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة برجاء زيارة الموقع (http://www.dubaided.gov.ae
(Approved electronic document issued without signature by the Department of Economic Development. To verify the license kindly visit
http://www.dubaided.gov.ae

شهادة شهر قيد شركة فى السجل التجارى
Commercial Register
تفاصيل القــيد Register Details /
رقم القيد

Register No.

1027033

رقم الرخصة الم

Main Lice. Nr

609518

Company
Name

اورنينا للعمال الفنية )ش.ذ.م.م(
)ORNINA TECHNICAL WORKS (L.L.C
الشكل القانونى

)Limited Liability Company(LLC

ذات مسئولية محدودة

تاريخ الصدار

Legal Type

 Reg. Dateتاريخ النتهاء

10/04/2008

الرقم العالمي

09/04/2014

Expiry Date

®

851100649

D&B D-U-N-S
No.

تفاصيل راس المال Capital Details /
السمى

0

المدفوع

300,000

عدد السهم

Nominated
Paid
No. of Shares

0
UAE Dirhams

درهم اماراتي

العملة

Currency

عنوان الرخصة License Address /
مكتب ( - )204ملك ابراهيم علي الزرعوني  -ديرة  -المرر

عنوان السجل التجاري Commerce Address /
مكتب ) - (204ملك ابراهيم علي الزرعوني  -ديرة  -المرر

أنشطة السجل Register Activities /
Air-Conditioning, ventilations & air filtration Systems
installation&maintenance
Plumbing & Sanitary Contracting

تركيب انظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها
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

Insulation Contracting

تركيب المواد العازلة في البنية والمنشآت المدنية

Partitions & False Ceilings Contracting

تركيب السقف المعلقة والقواطع الخفيفة

Plaster & Cladding Works

أعمال البلستر والتكسية
خدمات تنظيف المباني والمساكن

رقم اليصال

Building Cleaning Services

Receipt No.

تاريخ الطباعة

9:52

27/03/2013

الجهات التي لها
صلحية متابعة أنشطة

Print Date

Activitiy
Owners

) وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية القتصادية .لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة برجاء زيارة الموقع (http://www.dubaided.gov.ae
(Approved electronic document issued without signature by the Department of Economic Development. To verify the license kindly visit
http://www.dubaided.gov.ae

Dear Trader,
Kindly take into consideration the following
instructions

1. Do not practice a business activity without a
license or permit.
2. Do not change the license location or relocate to
another site without getting DED approval.
3. Make sure of having a trade name compliant to
the name mentioned in the license.
4. Do not place sales, discounts or special offers
without permission.
5. Do not make any amendments or changes in the
license information unless you request DED
approval.
6. Make sure of putting down prices on goods and
commodities.
7. Make sure of putting down the date of production
and expiry.
8. The consumer has the right to receive an
invoice.
9. Announce the sale and purchase policy to the
customer using suitable media (noting the
replacement, repair and recovery policy)
10. Do not promote or sell or offer any counterfeited
or fake goods.
11. Make sure of registering your trade mark at the
Ministry of Economy for protection.
12. Report to the Department of Economic
Development incidents regarding any counterfeited
goods in the local market.

Print Date

Activitiy
Owners

27/03/2013

9:52

تاريخ الطباعة

:عزيزي التاجر
نرجو أخذ التعليمات التالية بعين العتبار
.عدم مزاولة النشاط في موقع بدون ترخيص أو تصريح

.1

عدم القيام بتغيير موقع الترخيص والنتقال إلى موقع آخر دون

.2

.الحصول على موافقة الدائرة

ضرورة أن يكون السم التجاري المدون على اللفتة مطابق للسم

.3

.المدون بالرخصة
 عدم إجراء التنزيلت أو التصفيات أو العروض الخاصة بدون.4
.تصريح

عدم إجراء أي تعديل أو تغيير بيانات الترخيص إل بعد الرجوع

.5

.للدائرة
.اللتزام بكتابة السعار على السلع والبضائع

.6

.اللتزام بكتابة تاريخ النتاج والنتهاء على السلع

.7

.للمستهلك الحق في الحصول على فاتورة الشراء

.8

العلن عن سياسة البيع للمستهلك عبر وسيلة إعلن مناسبة شاملة

.9

.))لعملية السترجاع أو الستبدال أو الصلح للسلع

 عدم القيام بالترويج أو البيع أو العرض لية بضائع مقلدة أو.10
.مغشوشة

 الحرص على تسجيل العلمة التجارية بوزارة القتصاد بهدف.11
.حمايتها

 إبلغ الدائرة في حالة وجود أي منتج أو بضائع مقلدة في السوق.12
.المحلي

رقم اليصال

Receipt No.

الجهات التي لها
صلحية متابعة أنشطة

(http://www.dubaided.gov.ae لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة برجاء زيارة الموقع. ) وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية القتصادية
(Approved electronic document issued without signature by the Department of Economic Development. To verify the license kindly visit
http://www.dubaided.gov.ae

