
Commercial License

رخصة تجارية

رقم الرخصة

License Details  /  تفاصيل الرخصة 

License No.  714763

كي انجنيرينغ ديزاين اند تكنولوجي للتجارة ش.ذ.م.ماسم الشركة

KEY ENGINEERING DESIGN & TECHNOLOGY TRADING L.L.CCompany Name

كي انجنيرينغ ديزاين اند تكنولوجي للتجارة ش.ذ.م.مالسم التجارى

KEY ENGINEERING DESIGN & TECHNOLOGY TRADING L.L.CTrade Name

الشكل القانونى

Issue Date Expiry Dateتاريخ النتهاءتاريخ الصدار

Limited Liability Company(LLC) ذات مسئولية محدودة

02/08/2020 03/08/2014

 714763

Legal Type

D&B D-U-N-S ®  No الرقم العالمي       .Main License Noرقم الرخصة الم  0

DCCI No. .Register Noعضوية الغرفة  1141872 رقم السجل التجارى238608 

License Members  / الطراف 

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

Manager / مدير India / الهند روبيش كوتيشا كوتيشا سوبهاشا  524533

ROOPESH KOTECHA KOTECHA SUBHASH

License Activities  /  نشاط الرخصة التجارية   

Engineering Designing Instruments Tradingتجارة معدات  الرسم الهندسي

Wireless Equipment & Instruments Tradingتجارة معدات واجهزة التصال اللسلكي

Electronic Precision Instruments Tradingتجارة الجهزة اللكترونية الدقيقة

Measuring & Control Systems Tradingتجارة معدات  واجهزة القياس  والتحكم

Measuring Control System Installation and Repairingتركيب معدات واجهزة القياس والتحكم واصلحها

Airport Equipment Tradingتجارة معدات المطارات

فاكس

تليفون

Address /  العنوان

Fax No

P.O. Box صندوق بريد

Mobile No

Phone No

هاتف متحرك

971-4-4502450

971-4-4502466

971-55-9494118 مكتب 203 ملك عادل سيف محمد حسين الشعالى-القصيص الصناعية 1

Parcel IDرقم القطعة 242-411

Remarks / الملحظات

 تم إضافة النشاط بتاريخ 17/2/2015

تم  تجديد رخصة  نقل محل تجاري  تغيير اسم مالك/ شريك 8/8/2019

Print Date 13:3608/08/2019 تاريخ الطباعة Receipt No. 13280024 رقم اليصال

Approved electronic document issued without signature by the Department of Economic Development. To verify the license kindly visit 
www.dubaided.gov.ae

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 

www.dubaided.gov.ae وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية القتصادية .لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة برجاء زيارة الموقع 



ملحق الشركاء
Partners

License Details  /  تفاصيل الرخصة 

0        الرقم العالمي.714763License No رقم الرخصة
 D&B D-U-N-S      ® No.

License Partners  / اصحاب الرخصة

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

 785386 United Arab Emirates / المارات SEERENE INVESTMENTS GROUP L.L.C / مجموعة سيرين 

الستثمارية ش.ذ.م.م

 51.0000000%

 524533 India / الهند ROOPESH KOTECHA KOTECHA SUBHASH / روبيش 

كوتيشا كوتيشا سوبهاشا

 49.0000000%

Print Date 13:3608/08/2019 تاريخ الطباعة Receipt No. 13280024 رقم اليصال

Approved electronic document issued without signature by the Department of Economic Development. To verify the license kindly visit 
www.dubaided.gov.ae

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 

www.dubaided.gov.ae وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية القتصادية .لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة برجاء زيارة الموقع 


