
تشهد غرفة أبوظبي بموجب القانون رقم 27 لعام 2005 بأن المنشأة المذكورة أعاله قد سجلت لدينا
Abu Dhabi Chamber certifies that the above mentioned establishment has been registered in accordance with the law No.27 of 2005

http://www.ded.abudhabi.ae وثيقة معتمدة وصادرة بدون توقيع أو ختم من دائرة التنمية اإلقتصادية - أبوظبي. للتحقق من صحة البيانات الواردة في الرخصة برجاء زيارة الموقع
Approved document issued without signature or stamp by the Department of Economic Development - Abu Dhabi. To verify the 

license kindly visit http://www.ded.abudhabi.ae
This Document is Considered As Commercial Registerتعتبر هذه الوثيقة بمثابة سجل تجاري

*CR-2199801*
http://ded.abudhabi.ae

License Noرقم الرخصة

:

:: CN-1016970

الشكل القانوني

Legal Form :

:

اإلسم التجاري

مكان اإلصدار

تاريخ اإلصدار

تاريخ اإلنتهاء

Trade Name
Issue Place

Issue Date

Expiry Date

:
:

:

:

Abu Dhabiأبو ظبي

::

:

الرمز
No.

الوصف
Description

20084600

20036727

الجنسية
Nationality

نوع الشراكة
Partner

 ثائر عبدالمجيد عبدالعزيز البايض

 سالم سعيد سالم سعيد بن سلومه النعيمي

األردن

اإلمارات العربية المتحدة

مالك

وكيل خدمات
 - -

 - -

Jordan

United Arab Emirates

Owner

Sponsor

Commercial Licenseرخصة  تجارية

:األنشطة التجارية
خدمات حقول ومنشأت النفط والغاز البرية والبحرية 

تركيب وإصالح نظم مرشحات ومقاومة الحريق 
تركيب وأصالح  نظم معدات السالمة و إطفاء الحريق

مقاوالت شبكات ومحطات توزيع الطاقة -الفئة الخامسه 
المقاوالت الميكانيكية -الفئة الخامسه 
المقاوالت الكهربائية- الفئة الخامسة 

تشغيل و صيانة محطات و شبكات الكهرباء 

Onshore And Offshore Oil And Gas Fields And Facilities Services 
Fire Resistant Filtering Systems Installation And Repair 
Installation and repair of safety equipment and fire extinguishing systems
Power Distribution Networks And Stations Contracting - Fifth Category 
Mechanical  Construction - Fifth Category 
Electrical Contracting - Fifth Category 
Electricity Plants And Networks Operation And Maintenance 

Commercial Activities :

Addressالعنوان النادي السياحي, شارع المازدا القديم - بجانب كلية الخوارزمي - رقم البناية C5 - E14 - 282 - ميزانين - مكتب رقم 1, ::

مؤسسة فردية

Establishment

سيرا للخدمات الكهربائية وااللكترونية

Seira Elecctrical & Electronic Services

28/09/2016

27/09/2017

42180:Unified ID for ADCCI :الرقم الموحد لعضوية الغرفة

:تاريخ تأسيس المنشأة :26/05/1999Establishment Date




