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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Sharjah
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة 

       ترخيص موزع
رقم الترخيص : 2017-3-168534

سنة الترخيص : 2018

وكيل        مصنع         عدد التراخيص : 1

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

2017-3-168534 رقم السجل 750848 رقم الرخصة االمان لصناعة معدات مكافحة الحريق - فرع
الشارقة

االسم التجاري للمنشأة

اإلمارات العربية المتحدة الجنسية ابراهيم اسماعيل احمد محمد اسم صاحب الترخيص
الشارقة منطقة النشاط مضخات حريق نوع النشاط
3816 ص.ب رقم الفاكس 0506545558 رقم الهاتف

مكتب ملك ميثاء عبدالله بوخشم وشريكها - خلف شارع ابراهيم المدفع , المناخ, الشارقة  الشارقة عنوان الشركة
الموقع و البريد اإللكتروني    

30/09/2019 تاريخ االنتهاء 09/10/2018 تاريخ اإلصدار 23/01/2017 تاريخ تأسيس المنشأة
عدد المعدات و األجهزة المراد ترخيصها   2 

- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (180079210044).
 

 

يعتمد/
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Sharjah
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة 

االسم التجاري للمنشأة : االمان لصناعة معدات مكافحة الحريق - فرع الشارقة رقم الترخيص : 2017-3-168534

وكيل        مصنع         سنة الترخيص : 2018
عدد التراخيص : 1

30/09/2019 تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : K 146 رقم ترخيص الوكيل : االمان لصناعة معدات مكافحة الحريق 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

UL,
UNDERWRITERS
LABORATORIES

INC, USA
QWZUEX26648 08/10/2019 17378 ايفل بمب (فوزو)ليمتد الصين AL AMAN نظام مضخات الحريق : تجميع المضخة إزاحة موجبة

1

رقم الموديل :  
EH2515250EH53315EH54315

UL,
UNDERWRITERS
LABORATORIES

INC, USA
QXJYEX26526 08/10/2019 17378 ايفل بمب(فوزهو)ليمتد الصين AL AMAN نظام مضخات الحريق : تجميع المضخة إزاحة موجبة

2

رقم الموديل :  
HSC125-290HSC150-290

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- الشارقة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة الشارقة 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:

 

يعتمد/


