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البريد اإللكتروني الرسمي
رقم التواصل الرسمي 

abdulkader@ahinvestment.ae

971558986414
:
:

Official Email
Official Mobile :

:

License Noرقم الرخصة :: CN-1174522

Legal Formالشكل القانوني : :
اإلسم التجاري

تاريخ اإلصدار
تاريخ اإلنتهاء

Trade Name

Issue Date
Expiry Date

:

:

:

::

:

الرمز
No.

المالك / الشركاء
Owners / Partners

30008504

20130817

20130819

الجنسية
Nationality

الصلة
Role

عبدالله وحمد الغرير لالستثمار ( ش ذ م م )

حسن محمد راشد حماده

روجر ابى  صعب

اإلمارات العربية المتحدة

لبنان

كندا

شريك

شريك

شريك

0

HASSAN MOHAMMAD RASHID HAMADE

ROGER ABI SAAB

United Arab Emirates

Lebanon

Canada

Partner

Partner

Partner

Commercial Licenseرخـصــــــة تجارية

:األنشطة التجارية
 All Kind Building Projects Contracting *  --  * مقاوالت مشاريع المبانى بانواعها 

Commercial Activities :

Addressالعنوان :: 1A ابوظبي -, مصفح الصناعية -, المالك /عبدالجليل عبدالرحمن محمد البلوكي(م40 - ق96 - محل

UAE Branch - Dubai فرع اماراتية - دبي

الغرير للمقاوالت واالعمال الهندسية - ذ م م - فرع ابوظبي

AL GHURAIR CONTRACTING AND ENGINEERING WORKS . LLC - ABU DHABI BR

11/03/2021

10/03/2022

271132:ADCCI No :عضوية الغرفة

:تاريخ تأسيس المنشأة :16/11/2009Establishment Date

ال يحق للمقاول ممارسة األنشطة المشار إليها بعالمة (*) إال بعد الحصول على شهادة 
التصنيف المعتمدة من دائرة التخطيط العمراني والبلديات.

The Contractor is not permitted to practice the activities marked with 
sign (*) unless these activities are classified and a Classification 
certificate is obtained for the department of Department of Urban 
Planning and Municipalities

:781536Establishment Card 
MOHRE

: وزارة الموارد البشرية 
والتوطين بطاقة المنشأة

( تم تحصيل رسوم خدمات الدفاع المدني )

Establishment Card 
GDRFA

االدارة العامة لإلقامة وشؤون 
األجانب - بطاقة المنشأة

::


