
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 موزع
رقم الترخيص : 201111791166

سنة الترخيص : 2021

وكيل        مصنع         عدد التراخيص : 2

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

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
18/07/2022 تاريخ االنتهاء 05/10/2021 تاريخ اإلصدار 04/12/2007 تاريخ تأسيس المنشأة

عدد المعدات و األجهزة المراد ترخيصها   2 
- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (12793192891646243569).
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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

وكيل        مصنع         سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 2

18/07/2022 تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : SATNA0000180743-2020 رقم ترخيص الوكيل : الكوني لخدمات مكافحة الحريق- شركة الشخص الواحد ذ م م - فرع دبي اسم الوكيل :

اسم المختبر
الصادر للشهادة رقم شهادة السالمة تاريخ انتهاء قيد

الوكالة رقم قيد الوكالة اسم المصنع بلد الصنع االسم التجاري اسم المعدة/المواد/النظام م

VDS,
GERMANY G 208154 07/05/2022 19177 Hekatron

Technik GmbH ألمانيا UFSAD نظام الكشف واإلنذار من الحريق : كاشف دخان ضوئي
معنون 1

رقم الموديل :  
Aspirating Smoke Detector Model No. : ASD 535-1 SE, ASD 535-2 SE

VDS,
GERMANY

G215100
G215101 07/05/2022 19177 Hekatron

Technik GmbH ألمانيا UFSAD نظام الكشف واإلنذار من الحريق : كاشف دخان ضوئي
معنون 2

رقم الموديل :  
Aspirating Smoke Detector Model No. : ASD 531 SE, ASD 532 SE

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة
التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق مزاولة أنشطته في باقي اإلمارات إال بعد استخراج ترخيص موزع من قبل اإلدارات العامة ذات االختصاص بكل إمارة. 

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


