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License Noرقم الرخصة :: CN-1019709

اإلسم التجاري

تاريخ اإلصدار
تاريخ اإلنتهاء

Trade Name

Issue Date
Expiry Date

:
:

:
::
:

الرمز
No.

المالك / الشركاء
Owners / Partners

20000978

20021354

الجنسية
Nationality

الصلة
Role

ورثة سهيل هالل راشد المزروعى

راشد سهيل هالل راشد المزروعى

اإلمارات العربية المتحدة

اإلمارات العربية المتحدة

مالك

ممثل ورثة
HEIR SUHAIL HELAL RASHED ALMAZROUEI

RASHED SUHAEL HELAL RASHED ALMAZROOE

United Arab Emirates

United Arab Emirates

Owner

Heirs Representativ

Commercial Licenseرخـصــــــة تجارية

:األنشطة التجارية
- نقل المواد العامة بالشاحنات الخفيفة 

- خدمات ادارة المخيمات ومساكن العاملين 
- نقل المواد االسمنتية 

- خدمات التنظيف الداخلية للمباني 
- تأجير معدات واالت الرفع والتحميل 

- سحب ونقل السيارات المعطلة (بدون إصالح) 
- خدمات التخليص الجمركي 

- نقل المواد العامة بالشاحنات الثقيلة 
-  * نقل المخلفات غير المعدنية 
- تأجير اآلليات والمعدات الثقيلة 

- خدمات حقول ومنشأت النفط والغاز البرية والبحرية 
- النقل البري للبضائع 

- Transport Of Materials Assembl Light Trucks 
- Camps and Labour Accommodation Management 
- Transport cement materials 
- Buildings Cleaning Services 
- Lifting and Loading Machines and Equipment Renting 
- Towing and Transporting of Broken Down Cars Without Repair 
- Customs Clearance Services 
- Transport Of Materials Assembly Heavy Truck 
-  * Transportation of Non Metallic Wastes 
- Heavy Machines and Equipment Renting 
- Onshore And Offshore Oil And Gas Fields And Facilities Services 
- Goods Land Transportation 

Commercial Activities :

مؤسسة سهيل المزروعى للنقل والمعدات الثقيلة
SUHAIL AL MAZROUI TRANSPORTATION & HEAVY EQUIPMENT ESTABLISHMENT

12/12/2021

04/02/2023

3452:ADCCI No :عضوية الغرفة

:تاريخ تأسيس المنشأة :09/07/1981Establishment Date

:Establishment Card 
MOHRE

: وزارة الموارد البشرية والتوطين
بطاقة المنشأة

Establishment Card 
ICA

الهيئة االتحادية للهوية 
والجنسية- بطاقة المنشأة

::

Legal Form : Establishmentمؤسسة فردية:الشكل القانوني 

http://Orareports.adbc.adeconomy.ae:9002/reports/rwservlet?run_rpt&CR-4273145
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 Ready-Made Food Catering Contracts (Meal Preparation) -- تعهدات تزويد بالوجبات الجاهزة ( اعداد وجبات ) 

Addressالعنوان :: مصفح, م 14 ق 3, وحدة, المالك/ سهيل هالل راشد المزروعى

مالحظة عامة : ال يحق للمنشأة مزاولة األنشطة المشار اليها اال بعد حصولها على 
ترخيص مزاولة مهنة من مركز ادارة النفايات (تدوير)

General Note : It is not allowed to participate any of the marked 
activities unless obtaining a license from The Center of Waste 
Management (Tadweer)

Onwani Addressالعنوان الموحد : :


