
Commercial License

رخصة تجارية

رقم الرخصة

License Details  /  تفاصيل الرخصة 

License No.  618823

ماكس تكنيكال لتجارة الكهربائيات ش.ذ.م.ماسم الشركة

MAX TECHNICAL ELECTRICAL TRADING L.L.CCompany Name

ماكس تكنيكال لتجارة الكهربائيات ش.ذ.م.مالسم التجارى

MAX TECHNICAL ELECTRICAL TRADING L.L.CTrade Name

الشكل القانونى

Issue Date Expiry Dateتاريخ النتهاءتاريخ الصدار

Limited Liability Company(LLC) ذات مسئولية محدودة

09/11/2020 10/11/2008

 618823

Legal Type

D&B D-U-N-S ®  No الرقم العالمي       .Main License Noرقم الرخصة الم  864273248

DCCI No. .Register Noعضوية الغرفة  1037570 رقم السجل التجارى158160 

License Members  / الطراف 

Name / السمNationality / الجنسيةRole / الصفة  No./رقم الشخصShare / الحصص

Manager / مدير India / الهند دارشان ميهتا براتاب سينغ ميهتا  740593

DARSHAN MEHTA PRATAP SINGH 

MEHTA

License Activities  /  نشاط الرخصة التجارية   

Wires & Cables Tradingتجارة السلك والكابلت

Lighting Equipment & Requisites Tradingتجارة معدات  النارة ولوازمها

Light Fittings & Fixtures Tradingتجارة ادوات النارة ولوازمها

Ventilators & Fans Tradingتجارة اجهزة التهوية

Electrical Fittings Tradingتجارة ادوات التمديدات  الكهربائية

Fibre Optic Products & Requisites Tradingتجارة منتجات اللياف البصرية وملحقاتها ولوازمها

Pumps, Engines, Valves & Spare Parts Tradingتجارة المضخات والمحركات والصمامات ولوازمها

فاكس

تليفون

Address /  العنوان

Fax No

P.O. Box صندوق بريد

Mobile No

Phone No

8255629-58-971هاتف متحرك

28385

مستودع 6- ملك مؤسسة دبي العقارية - القوز صناعية 4- بردبي

Parcel IDرقم القطعة 369-273

Remarks / الملحظات

 تم تغيير السم التجاري واضافة وانسحاب شريك وتغيير المدير وتغيير النشاط واضافة نشاط في السجل التجاري وتغيير الموقع 29/11/2018

Print Date 17:5610/11/2019 تاريخ الطباعة Receipt No. 13369756 رقم اليصال

Approved electronic document issued without signature by the Department of Economic Development. To verify the license kindly visit 
www.dubaided.gov.ae

يمكنك الن تجديد رخصتك التجارية من خلل الرسائل النصية القصيرة، أرسل رقم الرخصة إلى 6969 (دو/اتصالت) للحصول على اذن الدفع.

Now you can renew your trade license by sending a text message (SMS).  Send your trade license number to 6969 (Du/ Etisalat) to receive payment 

www.dubaided.gov.ae وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية القتصادية .لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة برجاء زيارة الموقع 


