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البريد اإللكتروني الرسمي
رقم التواصل الرسمي 

hayek@veritecuae.com

971554936070

:
:

Official Email
Official Mobile :

:

License Noرقم الرخصة :: CN-1098384

اإلسم التجاري

تاريخ اإلصدار
تاريخ اإلنتهاء

Trade Name

Issue Date
Expiry Date

:
:

:
::
:

الرمز
No.

المالك / الشركاء
Owners / Partners

42027545

الجنسية
Nationality

الصلة
Role

مالكفلسطينعبدالله وجيه  الحايك
ABDALLAH EL HAYEKPalestineOwner

Commercial Licenseرخـصــــــة تجارية

:األنشطة التجارية
- تركيب معدات وأجهزة األمن والمراقبة وصيانتها 

- انشاء وتأسيس وصيانة البنية التحتية للحاسب اآللي 
- صيانة وتركيب الشبكات السلكية و الالسيلكية 

- تصميم نظم وبرامج الحاسب األلي 
- خدمات حقول ومنشأت النفط والغاز البرية والبحرية 

- تركيب وصيانة شبكات األلياف البصرية 
- إصالح أجهزة الحاسب اآللي وصيانتها 

- Security & Surveillance Systems Installation & Maintenance 
- Computer Infrastructure Establishment, Institution and Maintenance 
- Cable And Wireless Networks Installation And Maintenance 
- Computer Systems and Software Designing 
- Onshore And Offshore Oil And Gas Fields And Facilities Services 
- Fibre Optic Networks Installation and Maintenance 
- Computer Repair and Maintenance 

Commercial Activities :

Addressالعنوان :: جزيرة ابوظبي, غرب 10, 0 : ~, مبنى, سيف محمد خليفه

فيريتيك لنظم المعلومات  - شركة الشخص الواحد ذ م م
VERITEC INFORMATION SYSTEM  - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

06/09/2022

11/09/2023

224261:ADCCI No :عضوية الغرفة

:تاريخ تأسيس المنشأة :22/01/2007Establishment Date

ال يسمح بممارسة األنشطة اإلعالمية اال بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة 
والشباب – مكتب تنظيم االعالم

It’s not allowed to practice any of the media activities without the 
previous approval of Ministry of Culture and Youth- Media 
Regulatory Office

:Establishment Card 
MOHRE

: وزارة الموارد البشرية والتوطين
بطاقة المنشأة

Establishment Card 
ICA

الهيئة االتحادية للهوية 
والجنسية- بطاقة المنشأة

::

Legal Form : .Sole Proprietorship L.L.Cشركة الشخص الواحد ذ م م:الشكل القانوني 

Onwani Addressالعنوان الموحد : :

http://Orareports.adbc.adeconomy.ae:9002/reports/rwservlet?run_rpt&CA-4664014

