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البريد اإللكتروني الرسمي
رقم التواصل الرسمي 

ayman@aldicd.ae

971505548483
:
:

Official Email
Official Mobile :

:

License Noرقم الرخصة :: CN-1144349

Legal Formالشكل القانوني : :
اإلسم التجاري

تاريخ اإلصدار
تاريخ اإلنتهاء

Trade Name

Issue Date
Expiry Date

:

:

:

::

:

الرمز
No.

المالك / الشركاء
Owners / Partners

41500778

41839813

الجنسية
Nationality

الصلة
Role

شركة م خ م التجارية القابضة ش ذ م م

ستيريسيكل يو ال سي

اإلمارات العربية المتحدة

كندا

شريك

شريك
MKM COMMERCIAL HOLDING L L C

STERICYCLE ULC

United Arab Emirates

Canada

Partner

Partner

Commercial Licenseرخـصــــــة تجارية

:األنشطة التجارية
-  * نقل المخلفات غير المعدنية 

-  * تجارة النفايات المعدنية الحديدية 
- خدمات اتالف الوثائق والمستندات 

- خدمات حقول ومنشأت النفط والغاز البرية والبحرية 
-  * تجارة النفايات الورقية والكرتونية 

-  * نقل النفايات المعدنية 

-  * Transportation of Non Metallic Wastes 
-  * Trading of Ferrous Metal Waste 
- Documents Destroying Services 
- Onshore And Offshore Oil And Gas Fields And Facilities Services 
-  * Trading of Paper Waste & Carton 
-  * Metal Waste Transportation 

Commercial Activities :

Addressالعنوان :: مصفح, الصناعية - غرب/4 - قطعة رقم  152, بناية / الشيخ مانع بن خليفة بن سعيد آل مكتوم

Limited Liability Companyشركة ذات مسؤولية محدودة

شريد ات لإلتالف اآلمن للمستندات ذ.م.م

SHRED IT SECURE DOCUMENT SHREDDING L.L.C.

30/05/2021

11/06/2022

246820:ADCCI No :عضوية الغرفة

:تاريخ تأسيس المنشأة :05/06/2008Establishment 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)

:Establishment Card 
MOHRE

: وزارة الموارد البشرية 
والتوطين بطاقة المنشأة

( تم تحصيل رسوم خدمات الدفاع المدني )

Establishment Card 
GDRFA

االدارة العامة لإلقامة وشؤون 
األجانب - بطاقة المنشأة

::


