
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الترخيص رقم
 License Number 

 التراخيص عدد
Number of Licenses 

 المــنــشــأة اســـــم
Name of Establishment 

 السالمة للتدريب على الوقاية من الحريق ش.ذ.م.م

 الترخيص صاحب اســـــم 
Owner of the License 

 الرخصة أطراف
Partner in the License 

 الـــــهـــــاتـــــف رقم
Office Phone Number 

 الــشـــــركــة عــنـــــوان
Company Address 

 اإللكتروني البريد/  الموقع
Email of the Company 

 بتــاريــخ ســـــســـــتأتـ
Company Registered Date 

 
 الترخيص مجال

Licensing Field 

 محمد علي المدفعي 

 
***** 

برج خليفة-ملك التنمية الوطنية للتطوير واالستثمار 18-501ملك  مكتب  
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 الترخيص رقم

 License Number 

 الســـــجـــــل رقـــــم
Registration Number 1189542 

 الجنسية
Nationality 

 الجنسية
Nationality 

 االمارات 

***** 

 الـفـــاكـــس رقم
Fax Number 

 .ب.ص
P.O. Box 52845 042637479 

 اإلصـــــدار تــاريــخ
License Issued 

 

19/01/2016

042504405 

14/07/2022
 االنتهاء تاريخ

License Expired 
13/07/2023 

تدريب على الوقاية من الحريق

 دبي – المدني للدفاع العامة اإلدارة مدير عن/  يعتمد
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai 

1 
  عدد األنشطة المعتمدة

APPROVED ACTIVITIES NO 

  تدريب على الوقاية من الحريقترخيص شركة 

 

 المدني الدفاع خدمات تنظيم شان في ،2017 لسنة( 213) رقم الوزاري القرار إلى استنادا   الترخيص اصدار تم
The license was issued pursuant to Ministerial Decree No. (213) for the year 2017 pertaining the regulation of civil defense services 

 ر

3 
 عدد المدربين المعتمدين

APPROVED TRAINERS NO 

HT 7 

 1-1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 التدريب على استعمال أجهزة اإلطفاء ومكافحة الحريق )طفايات حريق فقط( 1
Training On The Use Of Fire Extinguishers And Fire Fighting (Fire Extinguishers Only) 

 دبي – المدني للدفاع العامة اإلدارة مدير عن/  يعتمد
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai 

 المــنــشــأة اســـــم
Name of Establishment 

 

 دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة .–.  يجب ابالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني 1
 وعلى الشركة , متعاملللدبي ابراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل االدارة  –الدفاع المدني .  يجب على الشركة المعتمدة لدى ادارة 2

 تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص او اغالق الشركة.     
 دبي  يجب ابالغ االدارة رسميا  –خ الترخيص الصادر من قبل االدارة العامة للدفاع المدني .  في حال الغاء اقامة عمل المهندس او الفني لدى الشركة المعتمدة اثناء سريان تاري3

 يجب تقديم نسخة من الغاء االقامة . –المهندس او الفني االصل  وتقديم بطاقة     
 

 : مالحظة

Note: 

 الترخيص رقم
 License Number 

 التراخيص عدد
Number of Licenses 

HT 7 

 

 السالمة للتدريب على الوقاية من الحريق ش.ذ.م.م
 

1 – 1 
 

 الشركة معتمدة للتدريب على الوقاية من الحريق
THIS COMPANY IS APPROVED FOR TRAINING ON THE PREVENTION OF FIRE 

1. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified 
2. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. 
3. If employment visa of engineer / technician is cancelled before company’s license expires, Dubai Civil Defense - GHQ must be notified, also a copy of visa  
    cancellation must be submitted to Dubai Civil Defense - GHQ.  
 


