
Commercial License

رخصة تجارية

رقم الرخصة

License Details  /  تفاصيل الرخصة 

License No.  854777

ترانس اسيا للمختبرات الصناعي ش.ذ.م.ماسم الشركة

TRANS ASIA INDUSTRIAL LABORATORIES L.L.CCompany Name

ترانس اسيا للمختبرات الصناعي ش.ذ.م.مالسم التجارى

TRANS ASIA INDUSTRIAL LABORATORIES L.L.CTrade Name

الشكل القانونى

Issue Date Expiry Dateتاريخ النتهاءتاريخ الصدار

Limited Liability Company(LLC) ذات مسئولية محدودة

02/10/2021 03/10/2019

 854777

Legal Type

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

 0

DCCI No. .Register Noعضوية الغرفة  1452995 رقم السجل التجارى328598 

License Members  / الطراف 

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

Manager / مدير India / الهند سوريندرانات جهياه دهانيكول  202028

SURENDRANATH ANJHIAH 
DHANEKULA

License Activities  /  نشاط الرخصة التجارية   

Pipelines Testing Servicesفحص  خطوط النابيب  ومعالجتها

Chemical & Biological Laboratoryمختبر تحاليل كيماوية وبيولوجية

Environmental Testing & Inspection Servicesخدمات فحص ومراقبة البيئة

Nondestructive Testing Servicesخدمات الفحص اللإتلفي

Physical & Mechanical Testing Laboratoryمختبر للفحوص  الميكانيكية والفيزيائية

Email / البريد اللكتروني

تليفون

Address /  العنوان

P.O. Box صندوق بريد

Mobile No

Phone No

1849461-55-971هاتف متحرك مستودع رقم 10 ملك حميد احمد احمد محمد الطاير - القوز الصناعية الولى

Parcel IDرقم القطعة Fax Noفاكس364-444

Remarks / الملحظات

Print Date 11:2816/09/2020 تاريخ الطباعة Receipt No. 13651946 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.

www.dubaided.gov.ae وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية القتصادية .لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة برجاء زيارة الموقع 
Approved electronic document issued without signature by the Department of Economic Development. To verify the 

license kindly visit www.dubaided.gov.ae



ملحق الشركاء
Partners

License Details  /  تفاصيل الرخصة 

 ®      D&B D-U-N-S 0       الرقم العالمي.854777License No رقم الرخصة
No.

License Partners  / اصحاب الرخصة

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

 403523 United Arab Emirates / المارات Khalifa Thani Ali Bin Ghalita Almheiri / خليفه ثانى علي بن 
غليطه المهيري

 51.0000000%

 787210  / FreeZone from other Emirate
منطقة حره / امارة اخرى

Trans- Asia Pipeine Services Fzc / ترانس - اسيا لخدمات 
النابيب ش م ح

 49.0000000%
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