
لجنة قيد وترخيص
 مزاولة مهنة االستشارات الهندسية والمقاوالت

إدارة تراخيص البناء

 ً تعتبر هذه الشهادة الغية في حال حدوث أي كشط أو تغيير أو تعديل وتجدد سنويا

عن/

- 

3830325

a.sabry@agcew.ae

رقم االرض

البريد االلكتروني

الثنية االولى

044504220

المنطقة

الهاتف

مالحظات السجل

16-12-2021
:

:
اإلســـــم التجاري

تاريخ انتهاء الرخصة
17-12-2007

رقم الترخيــــص
تاريخ اصدار الرخصة

604456
الغرير للمقاوالت واالعمال الهندسية ش.ذ.م.م

:
:

عبدهللا وحمد الغرير لالستثمار (ش ذ م م)
روجير ابي صعب

حمد  ماجد  احمد ماجد  الغرير
حسن محمد راشد حماده

شريك
شريك
مدير

شريك

044504221

2020-11-09اي تغيير في إشتراطات مزاولة المهنة قد يؤدي إلى إيقاف الرخصة في سجالت البلدية : تاريخ الطباعة

- 
- 
- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  االنشطة المسجلة والمصرح العمل بها  اطراف الترخيص  

اجمالي عدد االنشطة 
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   االنشطة المسجلة وغير المصرح العمل بها لجميع المشاريع 

اعمال تنفيذ التصميم الداخلي
مقاوالت  انشاء خطوط نقل الكهرباء واصالحها

اعمال الحفر وردم االراضي وتسويتها
مقاوالت انشاء الطرق

مقاوالت  انشاء شبكات  ومحطات  المياه واصالحها
مقاوالت  انشاء شبكات  ومحطات  الصرف  الصحي واصالحها

غير محدودة الطوابق مقاوالت البناء

فاكس

أرضي فقط
أرضي فقط

:



لجنة قيد وترخيص
 مزاولة مهنة االستشارات الهندسية والمقاوالت

إدارة تراخيص البناء

 ً تعتبر هذه الشهادة الغية في حال حدوث أي كشط أو تغيير أو تعديل وتجدد سنويا

عن/

- 

مالحظات السجل

16-12-2021
:

:
اإلســـــم التجاري

تاريخ انتهاء الرخصة
17-12-2007

رقم الترخيــــص
تاريخ اصدار الرخصة

604456
الغرير للمقاوالت واالعمال الهندسية ش.ذ.م.م

:
:

2020-11-09اي تغيير في إشتراطات مزاولة المهنة قد يؤدي إلى إيقاف الرخصة في سجالت البلدية : تاريخ الطباعة

رقم القيد   الكادر الفني  النشاط

:

108542

102054

101326

88438

34209

113934

113886

107840

88438

113904

17/08/21

03/03/21

15/04/22

26/09/22

09/01/22

13/04/21

11/02/22

07/09/22

26/09/22

10/02/22

اعمال الحفر وردم االراضي وتسويتها

مقاوالت البناء

مقاوالت البناء

مقاوالت البناء

مقاوالت البناء

مقاوالت انشاء الطرق

مقاوالت  انشاء شبكات  ومحطات  المياه واصالحها

اعمال تنفيذ التصميم الداخلي

مقاوالت  انشاء شبكات  ومحطات  الصرف  الصحي واصالحها

مقاوالت  انشاء خطوط نقل الكهرباء واصالحها

محمد سامي ابراهيم عمر سعيد

رامى عبد المنعم مبارك

روجر ابي صعب

عبدالصمد خير محمد

حسن محمد راشد حمادة

طارق جمال الدين احمد مصطفى

خالد عبدالحي مدبولي عبد الموجود

كيم فريد نبيل وا

عبدالصمد خير محمد

كيويا برجوس جون فرانكو بارا

بدون

غير محدودة الطوابق

غير محدودة الطوابق

أرضي + طابق واحد

غير محدودة الطوابق

بدون

بدون

بدون

بدون

بدون

انتهاء االقامة   الدرجة

  في حال اجراء أي تعديل علي البيانات أعاله ، يرجي تحديثها من خالل الخدمات االلكترونية الدارة المباني - قسم تاهيل االستشاريين والمقاولين 

 سجل الكوادر الفنية المعتمدة

10  اجمالي عدد الكوادرالمعتمدة  
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