7256

رقم الرخصة

ميراج انترناشونال ش م ح

السم التجاري

شركة منطقة حرة

الشكل القانوني

صناعية

نوع الرخصة

تصنيع و تركيب المركبات المتخففة و المعدات
، المنتجات الصناعية، المضخات الذاتية،
.الكهربائية و الميكانيكية

النشــــاط

وقار حسين قريشي
افتخار حسين قريشي

المــــالك

Iftikhar Hussain Quresh
MANAGER(S)

Waqar Hussain Qureshi

وقار حسين قريشي

المدير المسؤول

ADDRESS

Plot No.
Hamriyah Free Zone
Sharjah
United Arab Emirates

قطعة ارض رقم
المنطقة الحرة بالحمرية
الشارقة
المارات العربية المتحدة

العــــنوان

٥٠٢٢٧

ب.ص

ORIGINAL DATE ISSUE 19 Dec 2010

٢٠١٠  ديسمبر١٩

الصدار الصلي

EXPIRY DATE

16 Mar 2022

٢٠٢٢  مارس١٦

تاريخ النتهاء

REMARKS

Relocated from Office No. (16G-09) w.e.f.
09/08/2012

) بتاريخ16G-09( تم النتقال من مكتب
09/08/2012

ملحظـــات

OPERATING NAME

Meraj International FZC

LEGAL STATUS

Free Zone Company

TYPE OF LICENSE

Industrial

ACTIVITY(S)

Manufacturing & Assembly of
Specialize Vehicles and Equipment,
Self priming Pumps and Industrial
Products, Electrical & Mechanical.

OWNER(S)

Waqar Hussain Qureshi

PO BOX NO.

1H-42A

50227

This license is valid for operation in the Hamriyah Free Zone
only and is subject to the T & C of the lease and the rules ,
regulations and notices of the Hamriyah Free Zone
Authority.

هذا الترخيص ساري المفعول للعمل داخل المنطقة الحرة بالحمرية
فقط ويخضع لشروط وأحكام عقد اليجار واللوائح وإخطارات هيئة
المنطقة الحرة بالحمرية

This certificate is digitally signed and it does not need to be
stamped
or
signed.
To
view
license
detail
visit
h t t p : / / w w w . h f z a . a e / e n - u s / Ve r i f y - D o c u m e n t s .
Online
Verification # 36483129

 للطلع على.وهذه الشهادة رسمية ول تحتاج إلى ختمها أو توقيعها
 يرجى زيارة الموقع، تفاصيل الترخيص
http://www.hfza.ae/en-us/Verify-Documents
36483129 # أو التحقق عبر النترنت

UCode : 35

7256

LICENSE NO.

