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License Noرقم الرخصة :: CN-1195081

اإلسم التجاري

تاريخ اإلصدار
تاريخ اإلنتهاء

Trade Name

Issue Date
Expiry Date

:
:

:
::
:

الرمز
No.

المالك / الشركاء
Owners / Partners

20147496

20064898

الجنسية
Nationality

الصلة
Role

مهير تاج خانوم كينغيرى

فاروق محمد صالح على الحمادى

الهند

اإلمارات العربية المتحدة

مالك

وكيل خدمات
MEHER TAJ KHANUM KINGRI

FAROUQ MOHAMED SALEH ALI ALHAMMADI

India

United Arab Emirates

Owner

Sponsor

Commercial Licenseرخـصــــــة تجارية

:األنشطة االقتصادية
- التدريب في مجال األمن والسالمة 

- التدريب على االسعافات األولية 
- استشارات السالمه الغذائية 

- الفحص الفني للمركبات والمعدات واآلليات 
- خدمات إصدار شهادات الجودة والتقييم والمعايرة والتقيس 

- مختبر معايرة االوزان والمقاييس 
- التدريب في مجال النفط والغاز 

- التدريب على إجراءات السالمة المهنية والوقاية من الحريق 
- التدريب على السالمه الغذائية 

- استشارات السالمة والصحة المهنية 
- استشارات هندسية فى بناء انابيب خزانات البترول والغاز 

- خدمات حقول ومنشأت النفط والغاز البرية والبحرية 

- Security and Safety Training 
- First Aids Training 
- Food Safety Consulting 
- Vehicles, Equipments And Machinery Technical Testing 
- Quality and Standardization Certificates Issuing Services 
- Weights and Measurements Standardization Lab 
- Training in the field of oil and gas 
- Professional Safety and Prevention Against Fire Procedures Training 
- Food safety training 
- Professional Safety And Health Consultancy 
- Petroleum and Gas Tank Pipes Building Engineering Consultancy 
- Onshore And Offshore Oil And Gas Fields And Facilities Services 

Economic Activities :

جلف تيست الستشارات السالمة
GULF TEST SAFETY CONSULTANCIES

23/01/2023

09/02/2024

288009:ADCCI No :عضوية الغرفة

:تاريخ تأسيس المنشأة :13/01/2011Establishment Date

:Establishment Card 
MOHRE

: وزارة الموارد البشرية والتوطين
بطاقة المنشأة

Establishment Card 
ICA

الهيئة االتحادية للهوية 
والجنسية- بطاقة المنشأة

::

Legal Form : Establishmentمؤسسة فردية:الشكل القانوني 

Economic License رخصــة اقتصادية

http://Orareports.adbc.adeconomy.ae:9002/reports/rwservlet?run_rpt&CA-4881976
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Addressالعنوان :: مصفح, م 25 - ق 9 مكتب رقم 11-12-13, وحدة, المالك/ فالح محمد فالح جابر مفرح االحبابي/وآخرون

مالحظة عامة : ال يحق للمكتب االستشاري مزاولة أنشطة االستشارات الهندسية إال
بعد التصنيف فيها

General Note : The Consultant is not permitted to practice the 
activities unless these activities are classified

Onwani Addressالعنوان الموحد : :


