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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 صيانة و تركيب
رقم الترخيص : 201111791166

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

تم إصدار الترخيص استنادا إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني 

201111791166 رقم السجل CN-1136934 رقم الرخصة الكوني لخدمات مكافحة الحريق- شركة
الشخص الواحد ذ م م

االسم التجاري للمنشأة

اإلمارات العربية المتحدة الجنسية أنور علي محمد خوري اسم صاحب الترخيص

أبوظبي منطقة النشاط نوع النشاط

 (A) نظام الكشف واإلنذار من الحريق  * 1
 (A) أنظمة مكافحة الحريق  * 2

 (E) نظام التهوية والتحكم بالدخان  * 3
المواد والطالءات المبطئة والمانعة إلنتشار الحريق 4

نظام األبواب والنوافذ والقواطع المقاومة للحريق والدخان 5
التكسيات الخارجية المانعة النتشار الحريق 6

نظام الغاز المركزي 7
113112 ص.ب 025512311 رقم الفاكس 025512311 رقم الهاتف

يونس أحمد الكثيري - مصفح الصناعية - م 32/1 ق 16 , مدينة أبوظبي الصناعية(4), أبوظبي  أبوظبي عنوان الشركة
www.universalfirefighting.com    ufsad@emirates.net.ae الموقع و البريد اإللكتروني

20/08/2022 تاريخ االنتهاء 23/08/2021 تاريخ اإلصدار 04/12/2007 تاريخ تأسيس المنشأة
24 عدد الفنيين المعتمدين 8 عدد المهندسين المعتمدين

- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (12363112725445633786).

 

يعتمد/
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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 

االسم التجاري للمنشأة : الكوني لخدمات مكافحة الحريق- شركة الشخص الواحد ذ م م
رقم الترخيص : 201111791166

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

نوع المعدة النظام الفرعي النظام الرئيسي

لوحة التحكم لنظام اإلنذار المعنون

نظام الكشف واإلنذار من الحريق نظام الكشف واإلنذار من الحريق

لوحة التكرار لنظام اإلنذار المعنون
لوحة التحكم لنظام اإلنذار التقليدي
لوحة التكرار لنظام اإلنذار التقليدي

كاشف دخان ضوئي معنون
كاشف دخان معنون للهياكل

كاشف دخان معنون لمجاري الهواء
كاشف دخان معنون حسب نوع الهواء
كاشف الحرارة ثابت الدرجة المعنون
كاشف الحرارة متغير الدرجات معنون

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار المجلس
الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطتها في باقي

اإلمارات.  مالحظة:

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 

 

يعتمد/
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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 

االسم التجاري للمنشأة : الكوني لخدمات مكافحة الحريق- شركة الشخص الواحد ذ م م
رقم الترخيص : 201111791166

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

نوع المعدة النظام الفرعي النظام الرئيسي

كاشف الحرارة المعنوان الشعاعي المزود بكبل كشف حراري

نظام الكشف واإلنذار من الحريق نظام الكشف واإلنذار من الحريق

كاشف طاقة نقطة اإلشعاع المعنون - فوق البنفسيجة
كاشف طاقة نقطة اإلشعاع المعنون - تحت الحمراء

كاشف طاقة نقطة اللهب المعنون
نقطة وحدة اإلشراف على اإلنذار - اإلتصال المتناوب

نقطة نداء يدوية معنونة
نقطة نداء بزر الضغط اليدوي المعنونة

نقطة ندااء بالزجاج القابل للكسر المعنونة
كاشف دخان معنون يعمل بالبطارية
كاشف حرارة معنون يعمل بالبطارية

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار المجلس
الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطتها في باقي

اإلمارات.  مالحظة:

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 

 

يعتمد/
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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 

االسم التجاري للمنشأة : الكوني لخدمات مكافحة الحريق- شركة الشخص الواحد ذ م م
رقم الترخيص : 201111791166

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

نوع المعدة النظام الفرعي النظام الرئيسي

كاشف حرارة تقليدي

نظام الكشف واإلنذار من الحريق نظام الكشف واإلنذار من الحريق

كاشف دخان تقليدي
أجهزة ووحدات إغالق وفتح الباب

أجهزة ووحدات فتح قفل الباب
وحدة جرس اإلنذار

وحدة اإلنذار بالوميض الضوئي
وحدة اإلنذار بالصوت

وحدة اإلنذار الصوتي والوميض الضوئي
كابالت اإلنذار من الحريق المقاومة للحريق لمدة 30 دقيقة

كابالت اإلنذار من الحريق المقاومة للحريق لمدة ساعة

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار المجلس
الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطتها في باقي

اإلمارات.  مالحظة:

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 
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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 

االسم التجاري للمنشأة : الكوني لخدمات مكافحة الحريق- شركة الشخص الواحد ذ م م
رقم الترخيص : 201111791166

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

نوع المعدة النظام الفرعي النظام الرئيسي

كابالت اإلنذار من الحريق المقاومة للحريق لمدة ساعتين

نظام الكشف واإلنذار من الحريق

نظام الكشف واإلنذار من الحريق

كابالت اإلنذار من الحريق باإللياف الضوئية المقاومة للحريق
نظام التحكم الالسلكي (يمنع تداولها أو تركيبها في المنازل السكنية و الفلل)

وحدة السلكي (يمنع تداولها أو تركيبها في المنازل السكنية و الفلل)
أنظمة الراديو

البطاريات وشواحن البطاريات لوحدة اإلنذار من الحريق
وحدة تحكم اإلخالء الصوتي المعنون

نظام مخاطبة الجمهورنظام اإلخالء الصوتي
وحدة اإلعالن (مكبر الصوت)

وحدة اإلعالن بمكبر الصوت والوميض الضوئي

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار المجلس
الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطتها في باقي

اإلمارات.  مالحظة:

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 

 

يعتمد/
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دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : الكوني لخدمات مكافحة الحريق- شركة الشخص الواحد ذ م م
رقم الترخيص : 201111791166

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

نوع المعدة النظام الفرعي النظام الرئيسي

نظام األتصال الهاتفي ذو األتجاهين نظام اإلخالء الصوتي

نظام الكشف واإلنذار من الحريق

وحدة التحكم بإنارة الطوارئ المعنونة

نظام إنارة الطوارئ

وحدة التحكم بإنارة الطوارئ المراقبة
إنارة الطوارئ ذاتية التشغيل (بطارية)

إنارة مخارج الطوارئ ذاتية التشغيل (بطارية)
إنارة الطوارئ المعنونة

إنارة مخارج الطوارئ المعنونة
بطارية وشاحن البطارية لنظام إنارة الطوارئ

كابالت إنارة الطوارئ المقاومة للحريق لمدة 30 دقيقة
كابالت إنارة الطوارئ المقاومة للحريق لمدة ساعة

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار المجلس
الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطتها في باقي

اإلمارات.  مالحظة:

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 
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دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : الكوني لخدمات مكافحة الحريق- شركة الشخص الواحد ذ م م
رقم الترخيص : 201111791166

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

نوع المعدة النظام الفرعي النظام الرئيسي

كابالت إنارة الطوارئ المقاومة للحريق لمدة ساعتين
نظام إنارة الطوارئ

نظام الكشف واإلنذار من الحريق

كابالت إنارة الطوارئ باإللياف الضوئية
برنامج إلكتروني إلنارة الطوارئ لقياس شدة الضوء وتوزيعه

لوحات الطوارئ اإلرشادية
لوحات اإلنذار اإلرشاديةأنظمة لوحات الطوارئ اإلرشادية

اللوحات اإلرشادية بالصور
CO2 طفاية الحريق المحمولة

طفايات الحريق المحمولة طفاية الحريق المحمولة - بودرة جافةأنظمة مكافحة الحريق
طفاية الحريق المحمولة - الكيميائية الجافة
AFFF طفاية الحريق المحمولة - الرغوة

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار المجلس
الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطتها في باقي

اإلمارات.  مالحظة:

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 

 

يعتمد/
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دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : الكوني لخدمات مكافحة الحريق- شركة الشخص الواحد ذ م م
رقم الترخيص : 201111791166

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

نوع المعدة النظام الفرعي النظام الرئيسي

FFFP طفاية الحريق المحمولة - الرغوة

طفايات الحريق المحمولة أنظمة مكافحة الحريق

طفاية الحريق المحمولة - الكيميائية الرطبة
طفاية الحريق المحمولة - متعددة اإلستخدام

طفاية الحريق المحمولة - الرزاز المائي
طفاية الحريق المحمولة - المائية

CO2 طفاية الحريق المتنقلة بعجالت
طفاية الحريق المتنقلة بعجالت - المائية

AFFF طفاية الحريق المتنقلة بعجالت - الرغوة
FFFP طفاية الحريق المتنقلة بعجالت - الرغوة

طفاية الحريق المتنقلة بعجالت - الكيميائية الجافة

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار المجلس
الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطتها في باقي

اإلمارات.  مالحظة:

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 

 

يعتمد/
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دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : الكوني لخدمات مكافحة الحريق- شركة الشخص الواحد ذ م م
رقم الترخيص : 201111791166

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

نوع المعدة النظام الفرعي النظام الرئيسي

طفاية الحريق المتنقلة بعجالت - متعددة اإلستخدام

طفايات الحريق المحمولة

أنظمة مكافحة الحريق

طفاية الحريق المتنقلة بعجالت - المائية
طفاية الحريق المتنقلة بعجالت - الرزاز المائي

طفاية الحريق المحمولة - للسيارات
مجموعة الخراطيم للطفايات المحمولة

بطانية الحريق
طفايات الحريق المتنقلة بعجالت - البودرة الجافة

رئس المرش بنظام الغمر السريع
المرشات التلقائية/الخراطيم/نقطة تزويد

رئس المرش - نقطة المسافات الممتدةالمياه/األنظمة المائية
رئس المرش - القذف العالي

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار المجلس
الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطتها في باقي

اإلمارات.  مالحظة:

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 

 

يعتمد/



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

االسم التجاري للمنشأة : الكوني لخدمات مكافحة الحريق- شركة الشخص الواحد ذ م م
رقم الترخيص : 201111791166

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

نوع المعدة النظام الفرعي النظام الرئيسي

رئس المرش - استجابة سريعة

المرشات التلقائية/الخراطيم/نقطة تزويد
المياه/األنظمة المائية أنظمة مكافحة الحريق

رئس المرش - القياسي
رئس المرش - السكني
رئس المرش - الجافة

رئس المرش - الديكورية
(PILOT) رئس المرش - الكاشف

رئس المرش - المضاد للتآكل
قاذف - رشاش

قاذف - الخرطوم
قاذف - فوهات الحريق

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار المجلس
الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطتها في باقي

اإلمارات.  مالحظة:

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 

 

يعتمد/



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

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : الكوني لخدمات مكافحة الحريق- شركة الشخص الواحد ذ م م
رقم الترخيص : 201111791166

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

نوع المعدة النظام الفرعي النظام الرئيسي

األنابيب المعدنية فوق األرضية

المرشات التلقائية/الخراطيم/نقطة تزويد
المياه/األنظمة المائية أنظمة مكافحة الحريق

األنابيب الغير معدنية فوق األرضية
األنابيب المعدنية تحت األرض

األنابيب الغير معدنية تحت األرض
التوصيالت المعدنية

التوصيالت الغير معدنية
الصمامات األرضية

الصمام المؤشر
صمامات التصريف
صمامات األختبار

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار المجلس
الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطتها في باقي

اإلمارات.  مالحظة:

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 

 

يعتمد/



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

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : الكوني لخدمات مكافحة الحريق- شركة الشخص الواحد ذ م م
رقم الترخيص : 201111791166

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

نوع المعدة النظام الفرعي النظام الرئيسي

الصمامات المرنة

المرشات التلقائية/الخراطيم/نقطة تزويد
المياه/األنظمة المائية أنظمة مكافحة الحريق

صمامات األطالق
الصمامات البوابية

صمامات الفحص (ذات األتجاه الواحد)
صمام الصاعد الجاف

صمام الغمر
صمام التحكم بالضغط

(SOLENOID) الصمام األستشعاري
CHECK) (ALARM صمام فحص األنذار

صمام تحديد األتجاهات

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار المجلس
الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطتها في باقي

اإلمارات.  مالحظة:

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 

 

يعتمد/



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

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : الكوني لخدمات مكافحة الحريق- شركة الشخص الواحد ذ م م
رقم الترخيص : 201111791166

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

نوع المعدة النظام الفرعي النظام الرئيسي

صمام مانع إرتداد الماء

المرشات التلقائية/الخراطيم/نقطة تزويد
المياه/األنظمة المائية أنظمة مكافحة الحريق

صمام التنبؤ بإرتداد الماء
صمام اإلشراف

صمام التنبؤ بالحرارة
صمام مؤشر مستوى الماء

صمام إنذار تدفق الماء
مقياس الضغط
حمالة أنابيب
وصلة تمدد

نقطة تزويد المياه (وصلة الدفاع المدني) بأربع أتجاهات

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار المجلس
الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطتها في باقي

اإلمارات.  مالحظة:

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 

 

يعتمد/



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

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : الكوني لخدمات مكافحة الحريق- شركة الشخص الواحد ذ م م
رقم الترخيص : 201111791166

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

نوع المعدة النظام الفرعي النظام الرئيسي

نقطة تزويد المياه (وصلة الدفاع المدني) بأتجاهين

المرشات التلقائية/الخراطيم/نقطة تزويد
المياه/األنظمة المائية أنظمة مكافحة الحريق

الخراطيم
خزانة الخراطيم

فوهة الحريق - البرميل الجاف
فوهة الحريق - البرميل الرطب

فوهة الحريق - التحكم
مفتاح النقل األتوماتيكي

مفتاح النقل اليدوي
AFFF الرغوة - محلول
FFFP الرغوة - محلول

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار المجلس
الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطتها في باقي

اإلمارات.  مالحظة:

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 

 

يعتمد/



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

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : الكوني لخدمات مكافحة الحريق- شركة الشخص الواحد ذ م م
رقم الترخيص : 201111791166

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

نوع المعدة النظام الفرعي النظام الرئيسي

خزان مع كيس هوائي - الرغوة

المرشات التلقائية/الخراطيم/نقطة تزويد
المياه/األنظمة المائية

أنظمة مكافحة الحريق

التحكم بنظام التناسب الرغوي
التحكم بنظام الغمر

خزان الحريق المتحرك
برنامج إلكتروني لنظام اإلطفاء الخاص بالحسابات الهيدروليكية

تجميع المضخة كهربائية افقية

نظام مضخات الحريق
تجميع المضخة خطية

تجميع المضخة افقية بغطاء متحرك
تجميع المضخة إزاحة موجبة
تجميع مضخة الفلقة الدوارة

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار المجلس
الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطتها في باقي

اإلمارات.  مالحظة:

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 

 

يعتمد/



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

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : الكوني لخدمات مكافحة الحريق- شركة الشخص الواحد ذ م م
رقم الترخيص : 201111791166

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

نوع المعدة النظام الفرعي النظام الرئيسي

تجميع مضخة الريشة الدوارة

نظام مضخات الحريق أنظمة مكافحة الحريق

تجميع مضخة محرك توربين عامودي
تجميع مضخة محرك ديزل افقي

تجميع مضخة محرك ديزل خطية
تجميع مضخة محرك ديزل أفقية بغطاء متحرك

تجميع مضخة محرك ديزل إزاحة موجبة
تجميع مضخة محرك ديزل الفلقة الدوارة
تجميع مضخة محرك ديزل الريشة الدوارة

تجميع مضخة محرك ديزل توربين عامودي
تجميع مضخة مركز الرغوة

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار المجلس
الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطتها في باقي

اإلمارات.  مالحظة:

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 

 

يعتمد/



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

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : الكوني لخدمات مكافحة الحريق- شركة الشخص الواحد ذ م م
رقم الترخيص : 201111791166

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

نوع المعدة النظام الفرعي النظام الرئيسي

تجميع مضخة - المضخة التعويضية

نظام مضخات الحريق

أنظمة مكافحة الحريق

التحكم بنظام مضخة الحريق
البطارية وشاحن البطارية لمحرك الديزل
البطارية وشاحن البطارية للوحة التحكم

تجميع خزان الوقود لمحرك الديزل
CO2 نظام اإلطفاء الغازي النظيف

أنظمة االطفاء التلقائي
IG 01 نظام اإلطفاء الغازي النظيف - الغازات الخاملة

IG 541 نظام اإلطفاء الغازي النظيف - الغازات الخاملة
IG 55 نظام اإلطفاء الغازي النظيف - الغازات الخاملة

IG 100 نظام اإلطفاء الغازي النظيف - الغازات الخاملة

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار المجلس
الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطتها في باقي

اإلمارات.  مالحظة:

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 

 

يعتمد/



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

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : الكوني لخدمات مكافحة الحريق- شركة الشخص الواحد ذ م م
رقم الترخيص : 201111791166

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

نوع المعدة النظام الفرعي النظام الرئيسي

NN 100 نظام اإلطفاء الغازي النظيف - الغازات الخاملة

أنظمة االطفاء التلقائي أنظمة مكافحة الحريق

227 HFC نظام اإلطفاء الغازي النظيف - الغازات الكيميائية
FC-3-1-10 نظام اإلطفاء الغازي النظيف - الغازات الكيميائية

HCFC نظام اإلطفاء الغازي النظيف - الغازات الكيميائية
23 HFC نظام اإلطفاء الغازي النظيف - الغازات الكيميائية

125 HFC نظام اإلطفاء الغازي النظيف - الغازات الكيميائية
O F12 C6 نظام اإلطفاء الغازي النظيف - الغازات الكيميائية

نظام اإلطفاء إلغطية المطابخ
نظام اإلطفاء الغازي النظيف - الغازات الكيميائية أورغانيت

ARGONITE
الوعاء - نظام اإلطفاء الغازي النظيف

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار المجلس
الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطتها في باقي

اإلمارات.  مالحظة:

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 

 

يعتمد/
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دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : الكوني لخدمات مكافحة الحريق- شركة الشخص الواحد ذ م م
رقم الترخيص : 201111791166

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

نوع المعدة النظام الفرعي النظام الرئيسي

األنبوب - نظام اإلطفاء الغازي النظيف

أنظمة االطفاء التلقائي أنظمة مكافحة الحريق

الوصالت - نظام اإلطفاء الغازي النظيف
وصلة أنبوب - نظام اإلطفاء الغازي النظيف

صمام - نظام اإلطفاء الغازي النظيف - صمام التحكم
صمام - نظام اإلطفاء الغازي النظيف

صمام - نظام اإلطفاء الغازي النظيف - صمام الموجه
فوهة - نظام اإلطفاء الغازي النظيف

أداة - نظام اإلطفاء الغازي النظيف - مفتاح األغالق اآلتوماتيكي
أداة - نظام اإلطفاء الغازي النظيف - مفتاح التنقيض

أداة - نظام اإلطفاء الغازي النظيف - مفتاح األطالق األتوماتيكي

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار المجلس
الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطتها في باقي

اإلمارات.  مالحظة:

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 

 

يعتمد/
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دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : الكوني لخدمات مكافحة الحريق- شركة الشخص الواحد ذ م م
رقم الترخيص : 201111791166

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

نوع المعدة النظام الفرعي النظام الرئيسي

أداة - نظام اإلطفاء الغازي النظيف - تأجيل الوقت

أنظمة االطفاء التلقائي أنظمة مكافحة الحريق
وحدة التحكم - نظام اإلطفاء الغازي النظيف - كهربائي

وحدة التحكم - نظام اإلطفاء الغازي النظيف -
وحدة التحكم - نظام اإلطفاء الغازي النظيف - ميكانيكي

نظام الرذاذ المائي
مثبط - مثبط الدخان

مثبط الحريق / الدخان
نظام التهوية والتحكم بالدخان

مثبط - مثبط الحريق
مثبط - دمج (دخان / حريق) مثبط

القنوات مقاوم للحريق القنوات
مروحة - مراوح الضغط مراوح

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار المجلس
الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطتها في باقي

اإلمارات.  مالحظة:

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 

 

يعتمد/
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دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : الكوني لخدمات مكافحة الحريق- شركة الشخص الواحد ذ م م
رقم الترخيص : 201111791166

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

نوع المعدة النظام الفرعي النظام الرئيسي

مروحة - مراوح شفط الدخان مراوح

نظام التهوية والتحكم بالدخان
مروحة - مراوح نفاثة

نظام التحكم بالدخان - التجمع / حزمة
الوحدات االلكترونية الخاصة بنظام التحكم

نظام التحكم بالدخان - لوحة التحكم بالدخانبالدخان
لوحة التحكم بالدخان - مركز التحكم بالدخان

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار المجلس
الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطتها في باقي

اإلمارات.  مالحظة:

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 

 

يعتمد/


