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البريد اإللكتروني الرسمي
رقم التواصل الرسمي 

susan@heitmann-me.ae

971544002974
:
:

Official Email
Official Mobile :

:

License Noرقم الرخصة :: CN-1808347

Legal Formالشكل القانوني : :
اإلسم التجاري

تاريخ اإلصدار
تاريخ اإلنتهاء

Trade Name

Issue Date
Expiry Date

:

:

:

::

:

الرمز
No.

المالك / الشركاء
Owners / Partners

41246703

41269513

الجنسية
Nationality

الصلة
Role

 سلطان زايد صقر حمدان الفالحي

 توماس   بوهليك

اإلمارات العربية المتحدة

ألمانيا

شريك

شريك
 SULTAN ZAYED SAQER HAMDAN ALFALAHI

 THOMAS BOEHLECKE

United Arab Emirates

Germany

Partner

Partner

Commercial Licenseرخصة تجارية

:األنشطة التجارية
- تركيب معدات آبار النفط و الغاز الطبيعي و صيانتها 
- خدمات حقول ومنشأت النفط والغاز البرية والبحرية 

- إصالح وصيانة خطوط االنابيب 
- تجارة معدات حفر اآلبار - بالجملة 

- تركيب وصيانة معدات أنظمة االتصاالت السلكية والالسلكية 
- استيراد 
- تصدير 

- Natural gas and oil well equipment installation and maintenance 
- Onshore And Offshore Oil And Gas Fields And Facilities Services 
- Repair and maintenance for pipes and pipelines 
- Wholesale of well drilling equipment trading 
- Telecommunication systems equipment installation and maintenance 
- Importing 
- Exporting 

Commercial Activities :

Addressالعنوان :: المصفح, م ٥٤ , ايه ٥ , بناية رقم ٤, ٠ : ~, وحدة, ذياب بن زايد بن سلطان  و اخرين

Limited Liability Companyشركة ذات مسؤولية محدودة

هيتمان ميدل ايست انداستري مينتنانس  ذ.م.م

Heitmann Middle East Industry Maintenance  L.L.C.

10/06/2019

18/06/2020

326574:ADCCI No :عضوية الغرفة

:تاريخ تأسيس المنشأة :23/06/2014Establishment Date

:825287Establishment Card 
MOHRE

: وزارة الموارد البشرية 
والتوطين بطاقة المنشأة

( تم تحصيل رسوم خدمات الدفاع المدني )

Establishment Card 
GDRFA

االدارة العامة لإلقامة وشؤون 
األجانب - بطاقة المنشأة

::


