
CN-1079479 BL Local No / رقم الرخصة المحلي 11005345 CBLS No / رقم السجل االقتصادي

جیتك للخدمات العامة Business Name Arabic / االسم االقتصادي-عربى

GTECH GENERAL SERVICES Business Name English / االسم االقتصادي-انجلیزي

مؤسسة فردیة Legal Type / الشكل القانوني

Parent BL No / رقم المنشأة األم ال Is Branch / فرع

28/08/2019 Expiry Date / تاریخ االنتھاء 06/12/2005 Est. Date / تاریخ التأسیس

22/04/2019 Issue Date / تاریخ اإلصدار

مقاوالت مشاریع المبانى بانواعھا,تجارة عامة,استیراد,تجارة الخیام و المظالت - بالجملة, : الصیانة الفنیة للمصانع و المنشآت البترولیة ,خدمات حقول 
ومنشأت النفط والغاز البریة والبحریة ,مقاوالت مشاریع المبانى بانواعھا - الفئة الخامسھ ,مقاوالت تركیب أنظمة التكییف والتھویة وتبرید الھواء 
وصیانتھا,المقاوالت المیكانیكیة ,المقاوالت الكھربائیة ,صیانة المباني,وكاالت تجاریة ,استیراد ,تجارة الخیام و المظالت - بالجملة ,مقاوالت تركیب 

,أنظمة التكییف والتھویة وتبرید الھواء

BA Desc. Arabic / اسم النشاط-عربي

All Kind Building Projects Contracting,General Trading,Importing,Wholesale of Tents and shade Trading, : 
Technical maintenance of factories and oil installations(0910009) ,Onshore And Offshore Oil And Gas 
Fields And Facilities Services ,All Kind Building Projects Contracting - Fifth Category ,Air Conditioning, 

Ventilation Air Cooling Systems Maintenance, Installation And Contracting,Mechanical  Contracting 
,Electrical  Contracting ,Buildings  Maintenance,commercial  Agencies ,Importing ,Wholesale of Tents and 

shade Trading ,Air conditioning, ventilation air cooling systems ,

BA Desc. English / اسم النشاط -انجلیزي

دائرة التنمیة االقتصادیة في أبو ظبي Economic Department / مكان االصدار- امارة

971505226846 Mobile No / رقم الھاتف المحمول

Fax No / فاكس Phone No / رقم الھاتف

eMail / البرید االلكتروني PO. Box / رقم صندوق البرید

Web Site URL / الموقع االلكتروني

0 Capital / رأس المال TRN / رقم التسجیل الضریبي

میزانین - مكتب C19 - 2 شارع الظفرة - ش 20/1 - ق Address Line 1 / 1 العنوان رقم

أبوظبي Address Line 2 / 2 العنوان رقم

میزانین - مكتب 2 أ - C19 میزانین - م شارع الظفرة - ش 20/1 - ق - C19 أبوظبي, شارع الظفرة - ش 20/1 - ق Full Address / العنوان الكامل

5/29/2019 12:58:19 PM1 صفحةالوقت الطباعة

Business License Details / تفاصیل الرخصة االقتصادیة


