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رخصة تجارية
Trading License

!License Details!547726تفاصيل الرخصة  
2006/11/26Issue Dateتاريخ اإلصدار.547726License  Noرقم الرخصة

2020/11/24Expiry Dateتاريخ اإلنتهاء.11271Registration Noرقم السجل

XAD TECHNOLOGIES  LLC.Trade Nameزاد للتكنولوجيا ذ م ماالسم التجاري

Limited Liability CompanyLegal statusشركة ذات مسؤولية محدودةالشكل القانوني

License Membersأطراف الرخصة  

الحصصالصفةالجواز/ رقم الهوية الجنسيةإسم المستثمررقم المستثمر
Investor No.Investor NameNationalityID/Passport No.TypeShares

70%شريك784197283054308اإلماراتخالد عمر محمد حمد المدفع4449

30%شريك1519781باكستانخالد افسر محمد افسر4749217

خالد عمر  محمد حمد  المدفع, خالد افسر محمد افسرالمدير

تجارة أجهزة االتصال السلكية والالسلكية, تركيب وصيانة أدوات وأجهزة اإلتصال السلكية والالسلكية, تصميم نظم وبرامج الحاسب األلي, بيع اجهزة أنشطة الرخصة
بالتجزئة- بالتجزئة, تركيب اجهزة وانظمة األنذار والمراقبة, مكتب, بيع شرائح الهواتف االكترونية- االنذار والمراقبة ومعدات 

ملك محمد عبدالله عبداللطيف المال 6طابق رقم  604مكتب رقم -شارع اإلتحاد -الشارقة/النهدة-الشارقةالعنوان

0547014756:رقم الهاتف المتحرك
الشارقة 45790:صندوق البريد

bdm1@xadtech.com: البريد االلكتروني

 

 

Notesالمالحظات 

ال مانع من إضافة النشاط بشرط موافقة البلدية القسم الفني , إضافة نشاط, حذف نشاط-  -
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شهادة سجل تجارية
Trading Register 

Certificate

!License Details!547726تفاصيل الرخصة  
.547726License  Noرقم الرخصة.11271Registration Noرقم السجل

2020/11/24Expiry Dateتاريخ اإلنتهاء2006/11/26Issue Dateتاريخ اإلصدار
300000Capitalرأس المال

XAD TECHNOLOGIES  LLC.Trade Nameزاد للتكنولوجيا ذ م ماالسم التجاري
Limited Liability CompanyLegal statusشركة ذات مسؤولية محدودةالشكل القانوني

خالد عمر  محمد حمد  المدفع, خالد افسر محمد افسرالمدير

تجارة أجهزة االتصال السلكية والالسلكية, تركيب وصيانة أدوات وأجهزة اإلتصال السلكية والالسلكية, تصميم نظم وبرامج الحاسب األلي, بيع اجهزة أنشطة الرخصة
بالتجزئة- بالتجزئة, تركيب اجهزة وانظمة األنذار والمراقبة, مكتب, بيع شرائح الهواتف االكترونية- االنذار والمراقبة ومعدات 

ملك محمد عبدالله عبداللطيف المال 6طابق رقم  604مكتب رقم -شارع اإلتحاد -الشارقة/النهدة-الشارقةالعنوان


