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 Trading License رخصة تجارية

ةتفاصيل الرخص    License Details 

 DMCC-132490 DMCC-132490 License Number رقم الـرخصة 

 .Account No 138690 138690 رقم الحساب 

 .DMCC33505 DMCC33505 Registration No السجل التجاري رقم

 MICROLESS DMCC Licensee Name مايكروليس م.د.م.س أصحاب الرخصة

 MICROLESS DMCC Operating Name مايكروليس م.د.م.س اإلسم التجاري

 Aug-2015 11-Aug-2015 Issue Date-11 تاريخ اإلصدار

 Aug-2018 10-Aug-2018 Expiry Date-10 تاريخ اإلنـتهاء

 United Arab Emirates Country of Origin اإلمارات العربية المتحدة بلد المنشأ

 Maksim Nadzhar Manager Name مكسيم نجار الــمــديـر

 DUNS Number             الرقم العالمي  

 License Primary Address                                                                               العنوان الرئيسي للرخصة
 : G03وحدة رقم

 5جميرا بزنس سنتر  
 أي 1دبل يو -2بي اتش -جي ال تي :أرض رقم

 ابراج بحيرات جميرا
 دبي

 االمارات العربية المتحدة
 

Unit No: G03 
JBC5 
Plot No: JLT-PH2-W1A 
Jumeirah Lakes Towers 
Dubai 
UAE 

 

 License Activities  أنشطة الرخصة
1. Printing Equipment & Instruments Trading 1. تجارة معدات  المطابع ولوازمها 
2. Computer Software Trading 2. تجارة نظم الحاسب اآللي وبرامجه 
3. Computer Equipment Requisites Trading 3. تجارة اجهزة الحاسب اآللي ولوازمه 
4. Mobile Phones & Accessories Trading 4. تجارة الهواتف المتحركة ولوازمها 
5. Computer Electric Accessories Trading 5. تجارة تمديدات شبكات الحاسب اآللي 

 

 :Remarks     :مالحظات

 Company Contact Details  تفاصيل اإلتصال بالشركة

 Telephone No 97144559366+   رقم الهاتف

 sales@microless.com Email         اإللكتروني البريد

 PO Box 23455 صندوق البريد

 microless.com Website لكترونيموقع اإلال
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