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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 
Representative

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

24/11/2022

04/02/2024

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 
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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 : :



Certificate Noرقم الشهادة :: CR-4693378

اسم المنشأة

تاريخ اإلصدار
تاريخ اإلنتهاء

Establishment Name

Issue Date
Expiry Date

: :

:
::
:

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

09/07/1981

04/02/2024
-:Remarks مالحظات:

CN-1019709 License No:رقم الرخصة  :

العنوان 
اسم مالك البناية 

:
:

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

المالك/ سهيل هالل راشد المزروعى

Address :
:Landlord Name 

Activitiesاألنشطة  Ready-Made Food Catering Contracts (Meal -- تعهدات تزويد بالوجبات الجاهزة ( اعداد وجبات ) 
Preparation) 

ADAFSA notify the importance of adjusting the above-mentioned 
location to practice the required activities, and to commit the permit of 
following the related rules and regulations and to implement all the 
requirements continuously.

ADAFSA has the right to cancel the certificate in case ofnon-
conformity with the approved activities and ADAFSA requirements 
without prior approval.

The actives that are marked with a star * are not allowed to be 
practiced expect after fulfilling the requirements and approval of the 
inspector of ADAFSA

Note: It is not necessary to submit a request to for the inspector visit 
as it is scheduled automatically

Any change or correction in this document will cancel the validity of 
this document
This is an approved electronic document issued without signature by 
Abu Dhabi Agriculture & Food Safety Authority. To verify this document 
kindly visit www.adafsa.gov.ae

نوه هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية بضرورة مالءمة الموقع المذكور أعاله 
لممارسة األنشطة المطلوبة و التزام المنشأة بالقوانين واألنظمة ذات العالقة وتطبيق كافة 

االشتراطات بصفة مستمرة .

يحق لهيئة أبو ظبي للزراعة والسالمة الغذائية إيقاف أو إلغاء الشهادة في حالة اإلخالل 
باألنشطة واالشتراطات ذات الصلة دون الرجوع للهيئة.

ال يحق لك ممارسة االنشطة الموضح بجانبها عالمة * اال بعد استيفاء االشتراطات 
واعتمادها من قبل المفتش التابع لهيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

مالحظة : ال يتطلب تقديم طلب لزيارة المفتش حيث أن الزيارة مجدولة تلقائيا

أي كشط أو شطب أو تعديل في الوثيقة يلغيها
وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من هيئة أبو ظبي للزراعة والسالمة الغذائية،
www.adafsa.gov.ae للتحقق من صالحية الوثيقة الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني

Format No.:   F3-CHD-DPPM -03-02       Issue No. :01                Issue Date:  09/07/1981 Restricted

شهادة عدم ممانعة 
NO OBJECTION CERTIFICATE


