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البريد اإللكتروني الرسمي
رقم التواصل الرسمي 

bdm1@xadtech.com

971547014756
:
:

Official Email
Official Mobile :

:

License Noرقم الرخصة :: CN-1192394

Legal Formالشكل القانوني : :
اإلسم التجاري

تاريخ اإلصدار
تاريخ اإلنتهاء

Trade Name

Issue Date
Expiry Date

:

:

:

::

:

الرمز
No.

المالك / الشركاء
Owners / Partners

20050142

41816670

الجنسية
Nationality

الصلة
Role

 خالد عمر محمد حمد المدفع

 خالد عمر محمد حمد المدفع

اإلمارات العربية المتحدة

اإلمارات العربية المتحدة

مالك

مدير
 KHALID OMAR MOHAMED HAMAD ALMIDFA

 KHALID OMAR MOHAMED HAMAD ALMIDFA

United Arab Emirates

United Arab Emirates

Owner

Manager

Commercial Licenseرخصة تجارية

:األنشطة التجارية
- تركيب وصيانة معدات أنظمة االتصاالت السلكية والالسلكية 

- تجارة أجهزة ومعدات االتصال الالسلكية - بالجملة 
- تجارة معدات االتصال السلكية   - بالجملة 

- مقاوالت إنشاء أبراج اإلرسال الالسلكي و إصالحها
- تركيب معدات وأجهزة األمن والمراقبة وصيانتها 

- Telecommunication systems equipment installation and maintenance 
- Trading of telecommunication equipment - Wholesale 
- Wholesale Of Telecommunication Equipment Trading 
- Wireless transmission towers  repairing and contracting 
- Security & Surveillance Systems Installation & Maintenance 

Commercial Activities :

Addressالعنوان :: جزيرة ابوظبي, شرق ١١, ٠ : ~, مبنى, كورينيا هولدنج ريستركتد ليمتد

.Sole Proprietorship L.L.Cشركة الشخص الواحد ذ م م

زاد للتكنولوجيا - شركة الشخص الواحد ذ م م

XAD TECHNOLOGIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

28/01/2020

27/01/2021

299641:ADCCI No :عضوية الغرفة

:تاريخ تأسيس المنشأة :03/01/2011Establishment 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

:739220Establishment Card 
MOHRE

: وزارة الموارد البشرية 
والتوطين بطاقة المنشأة

Establishment Card 
GDRFA

االدارة العامة لإلقامة وشؤون 
األجانب - بطاقة المنشأة

::
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