
Industrial License

رخصة صناعية

رقم الرخصة

License Details  /  تفاصيل الرخصة 

License No.  300570

ليتك للصناعة ش.ذ.م.ماسم الشركة

LITE TECH INDUSTRIES L.L.CCompany Name

ليتك للصناعة ش.ذ.م.مالسم التجارى

LITE TECH INDUSTRIES L.L.CTrade Name

الشكل القانونى

Issue Date Expiry Dateتاريخ النتهاءتاريخ الصدار

Limited Liability Company(LLC) ذات مسئولية محدودة

18/02/2024 19/02/1990

 300570

Legal Type

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

 561276031

DCCI No. .Register Noعضوية الغرفة  40505 رقم السجل التجارى18510 

License Members  / الطراف 

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

Manager / مدير Canada / كندا مؤيد حسن ضياء  17895

MOUAYAD HASSAN DHIA

License Activities  /  نشاط الرخصة التجارية   

Power Distribution Panels Manufacturingصناعة لوحات  التوزيع الكهربائية

Power Control Switchgears Manufacturingصناعة مفاتيح التشغيل والتحكم الكهربائية

Lamp Base & Accessories Manufacturingصناعة قواعد المصابيح ولوازمها

Email / البريد اللكتروني

تليفون

Address /  العنوان

P.O. Box صندوق بريد

Mobile No

Phone No

هاتف متحرك

971-4-3331387

971-50-6251919

60305

Parcel IDرقم القطعة Fax Noفاكس613-1507 971-4-3331212

ورشة ملك مؤسسة دبي العقارية - راس  الخورالصناعية الثانية

Remarks / الملحظات

تم تغيير المدير بتاريخ 26/05/2014
تم تغير المدير بتاريخ 2018/07/11

Print Date 13:2020/02/2023 تاريخ الطباعة Receipt No. 14851406 رقم اليصال

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 voucher.

 وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة القتصاد والسياحة في دبي .لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة يرجي مسح رمزالستجابة السريعة
this is a certified e-document issued without signature by the department of Economy and Tourism .Kindly Scan the QR Code to 

Verify the certificate

Get FREE access to 
Zoho One for the first 

year
 . احصل على زوهو ون مجانا

للسنة الولى
Zoho.com/det



ملحق الشركاء
Partners

License Details  /  تفاصيل الرخصة 

 ®      D&B D-U-N-S 561276031        الرقم العالمي.300570License No رقم الرخصة
No.

License Partners  / اصحاب الرخصة

Name / السمNationality / الجنسيةSr. No./مسلسل الشخصShare / الحصص

 114460 United Arab Emirates / المارات %54.0000000 مشاريع (ش. ذ. م. م)

 130554 Netherlands / هولندا Philips Lighting Holding B V 40.0000000% / فيليبس ليتنغ هولدينغ بي. في.

 17895 Canada / كندا Mouayad Hassan Dhia 6.0000000% / مؤيد حسن ضياء

Print Date 13:2020/02/2023 تاريخ الطباعة Receipt No. 14851406 رقم اليصال

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 voucher.

 وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة القتصاد والسياحة في دبي .لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة يرجي مسح رمزالستجابة السريعة
this is a certified e-document issued without signature by the department of Economy and Tourism .Kindly Scan the QR Code to 

Verify the certificate

Get FREE access to 
Zoho One for the first 

year
 . احصل على زوهو ون مجانا

للسنة الولى
Zoho.com/det



شهادة شهر قيد شركة فى السجل التجارى
Commercial Register

Register No.رقم الرخصة الم

Register Details  / تفاصيل القــيد 

Main Lice. Nrرقم القيد  40505 300570

Company 
Name

ليتك للصناعة ش.ذ.م.م

LITE TECH INDUSTRIES L.L.C

Limited Liability Company(LLC) Legal Typeذات مسئولية محدودة الشكل القانونى

Expiry Date تاريخ النتهاء

 561276031

Reg. Date تاريخ الصدار

 ®      D&B D-U-N-S        الرقم العالمي
No.

09/08/199218/02/2024

السمى 

Capital Details  / تفاصيل راس المال 

Paidالمدفوع 

Nominated 

No. of Shares عدد السهم

 2,000,000.0000

 2,000,000.0000

 0.0000

UAE Dirhams Currencyدرهم اماراتي العملة

ورشة ملك مؤسسة دبي العقارية - راس  الخورالصناعية الثانية

 License Address / عنوان الرخصة

ورشة ملك سعيد ومحمد النابودة- راس  الخور - ص ب/60305 - ت/3331387

Commerce Address / عنوان السجل التجاري

Register Activities / أنشطة السجل

Power Control Switchgears Manufacturing صناعة مفاتيح التشغيل والتحكم الكهربائية

Power Distribution Panels Manufacturing صناعة لوحات  التوزيع الكهربائية

Lamp Base & Accessories Manufacturing صناعة قواعد المصابيح ولوازمها

Managing Office مكتب  ادارة

Print Date 13:2020/02/2023 تاريخ الطباعة Receipt No. 14851406 رقم اليصال

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 voucher.

 وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة القتصاد والسياحة في دبي .لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة يرجي مسح رمزالستجابة السريعة
this is a certified e-document issued without signature by the department of Economy and Tourism .Kindly Scan the QR Code to 

Verify the certificate

Get FREE access to 
Zoho One for the first 

year
 . احصل على زوهو ون مجانا

للسنة الولى
Zoho.com/det


