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البريد اإللكتروني الرسمي
رقم التواصل الرسمي 

hassanaliservices@gmail.com

971503134008

:
:

Official Email
Official Mobile :

:

License Noرقم الرخصة :: CN-1522204

اإلسم التجاري

تاريخ اإلصدار
تاريخ اإلنتهاء

Trade Name

Issue Date
Expiry Date

:
:

:
::
:

الرمز
No.

المالك / الشركاء
Owners / Partners

20064368

الجنسية
Nationality

الصلة
Role

مالكاإلمارات العربية المتحدةحسن على عيضه سالم المحرمى
HASSAN ALI EIDHA SALEM ALMUHARRAMIUnited Arab EmiratesOwner

Commercial Licenseرخـصــــــة تجارية

:األنشطة التجارية
- خدمات التنظيف الخارجي ( واجهات ) المباني  

- خدمات تجميل الطرق والشوارع الخارجية 
- تأجير معدات واالت الرفع والتحميل 

- التركيبات العامة الضاءة الشوارع واألشارات المرورية 
-  * خدمات تنظيف أعمدة وادوات ومعدات األنارة 
- إصالح وصيانة التمديدات والتركيبات الكهربائية. 

- Cleaning the outside (interface) Buildings 
- Internal and External Squares Landscaping Contracting 
- Lifting and Loading Machines and Equipment Renting 
- Genral Installation Street Lighting and Electrical Signals 
-  * Cleaning columns, tools and equipment lighting services 
- Electrical Fittings and Fixtures Services 

Commercial Activities :

Addressالعنوان :: مصفح, م 6, ق12- م5, شقة, بناية السيد عيد محمد سعيد عيد واخرون

حسن علي المحرمي لخدمات التنظيف
HASSAN ALI ALMEHARRAMI CLEANING SERVICES

12/05/2022

03/06/2025

315393:ADCCI No :عضوية الغرفة

:تاريخ تأسيس المنشأة :28/05/2013Establishment 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)

:790430Establishment Card 
MOHRE

: وزارة الموارد البشرية والتوطين
بطاقة المنشأة

Establishment Card 
ICA

الهيئة االتحادية للهوية 
والجنسية- بطاقة المنشأة

::

Legal Form : Establishmentمؤسسة فردية:الشكل القانوني 

Onwani Addressالعنوان الموحد : :

http://Orareports.adbc.adeconomy.ae:9002/reports/rwservlet?run_rpt&CR-4466150

