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البريد اإللكتروني الرسمي
رقم التواصل الرسمي 

bnatef76@yahoo.com

971508507722
:
:

Official Email
Official Mobile :

:

License Noرقم الرخصة :: CN-1046477

Legal Formالشكل القانوني : :
اإلسم التجاري

تاريخ اإلصدار
تاريخ اإلنتهاء

Trade Name

Issue Date
Expiry Date

:

:

:

::

:

الرمز
No.

المالك / الشركاء
Owners / Partners

8086

الجنسية
Nationality

الصلة
Role

مالكدولة اإلمارات العربية المتحدةشركة الحج وسلطان لخدمات التنظيف والصيانة العامة - فرع ابوظبى
LAHEJ & SULTAN CLEANING SERVICES & GENERAL 
MAINTENANCE CO., - ABU

United Arab EmiratesOwner

Commercial Licenseرخـصــــــة تجارية

:األنشطة التجارية
- صيانة المباني 

- خدمات التنظيف الخارجي ( واجهات ) المباني  
- خدمات التنظيف الداخلية للمباني 

-  * خدمات مكافحة آفات الصحة العامة 

- Buildings Maintenance 
- Cleaning the outside (interface) Buildings 
- Buildings Cleaning Services 
-  * Public Health Pests Control Services 

Commercial Activities :

Addressالعنوان :: مدينة محمد بن زايد, مدينة محمد بن زايد شرق 10, 0 : ~, مبنى, السيد خميس قران خميس راشد

UAE Branch - Dubai فرع اماراتية - دبي

شركة الحج وسلطان لخدمات التنظيف والصيانة العامة - فرع ابوظبى

LAHEJ & SULTAN CLEANING SERVICES & GENERAL MAINTENANCE CO., - ABU

16/12/2020

15/12/2021

134576:ADCCI No :عضوية الغرفة

:تاريخ تأسيس المنشأة :11/08/2002Establishment Date

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)

:856073Establishment Card 
MOHRE

: وزارة الموارد البشرية 
والتوطين بطاقة المنشأة

( تم تحصيل رسوم خدمات الدفاع المدني )

Establishment Card 
GDRFA

االدارة العامة لإلقامة وشؤون 
األجانب - بطاقة المنشأة

::


