
Professional License

رخصة مهنية

رقم الرخصة

License Details  /  تفاصيل الرخصة 

License No.  588034

جلف تيست للستشارات السلمةالسم التجارى

GULF TEST SAFETY CONSULTANCIESTrade Name

الشكل القانونى

Issue Date Expiry Dateتاريخ النتهاءتاريخ الصدار

Sole Establishment مؤسسة فردية

14/11/2023 15/11/2006

 588034

Legal Type

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

 561593315

DCCI No. .Register Noعضوية الغرفة رقم السجل التجارى

License Members  / الطراف 

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

Est. Owner /  مالك
مؤسسة

India / الهند مهير تاج خانوم كينغري  233816

Agent / وكيل خدمات United Arab Emirates / 
المارات

شروق كاظم السيد عبدالحسين زوجة عبدا علي عبدا  505

License Activities  /  نشاط الرخصة التجارية   

Occupational Safety  Trainingالتدريب على إجراءات السلمة المهنية

Occupational Safety Consultancyاستشارات السلمة والصحة المهنية

First Aid Training Centerمركز تدريب اسعافات أولية

Physical & Mechanical Testing Laboratoryمختبر للفحوص  الميكانيكية والفيزيائية

Quality & Standardization Certificates Issuing Servicesخدمات اصدار شهادات الجودة والمعايرة والتقييس

Email / البريد اللكتروني

تليفون

Address /  العنوان

P.O. Box صندوق بريد

Mobile No

Phone No

هاتف متحرك

971-4-2734038

971-50-2084969

184518

Parcel IDرقم القطعة Fax Noفاكس123-625 971-4-2734039

ملك محمود رضوان محمد رضوان - ديره - المطينه M مكتب رقم 3

Remarks / الملحظات

تم إضافة نشاط في 01/04/2019

يمنع مزاولة نشاط  الشركة الخاص بالدفاع المدني  قبل أخذ موافقة الدارة العامة للدفاع المدني- دبي
The Company Shall not Carry on The DCD activities unless approved by Dubai Civil Defence

Print Date 12:4714/11/2022 تاريخ الطباعة Receipt No. 14677418 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


