
رؤيتنا أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق األمن و السالمة 

https://cdservices.moi.gov.ae/index/certificate-inquiry تعتبر هذه الشهادة وثيقة رسمية ال تحتاج الى توقيع. للتأكد من صحة المعلومات يرجى زيارة الرابط
التالي:
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

ترخيص بيت خبرة
رقم الترخيص : 20121112795

سنة الترخيص : 2023
عدد التراخيص : 1

تم إصدار الترخيص استنادا إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني 
20121112795 رقم السجل CN-1195081 رقم الرخصة جلف تيست الستشارات السالمة االسم التجاري للمنشأة

- الجنسية مهير تاج خانوم كينغيرى اسم صاحب الترخيص

Abu Dhabi منطقة النشاط نوع النشاط

Field of training on preventive safety procedures from
fire 1

Field of fire prevention for gas networks, fuel and
hazardous materials  * 2

Field of safety and fire prevention in buildings and
facilities 3

184518 ص.ب رقم الفاكس 0559774969 رقم الهاتف
Dhabi  Abu Dhabi Abu musaffah, , فالح محمد فالح جابر - مصفح الصناعية عنوان الشركة

    admin.auh@gulftest.org الموقع و البريد اإللكتروني
22/01/2024 تاريخ االنتهاء 29/03/2023 تاريخ اإلصدار 23/01/0023 تاريخ تأسيس المنشأة

0 عدد الفنيين المعتمدين 4 عدد المهندسين المعتمدين
- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (856656305645857590).
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االسم التجاري للمنشأة : جلف تيست الستشارات السالمة
رقم الترخيص : 20121112795

سنة الترخيص : 2023
عدد التراخيص : 1

الجنسية الصفة اسم صاحب الترخيص

- فاروق محمد صالح على الحمادى


