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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 

الرقم: 2017-1-168165

شهادة استيفاء شروط السالمة الوقائية 
صدرت هذه الشهادة استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 م في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة  

رقم األرض : 1037922 (تجاري)  رقم الرخصة : الوحدة الفنية الهندسية  االسم التجاري للمنشأة :
اإلمارات العربية المتحدة الجنسية: علي سلطان علي العبيدلي  المالك:

حررت بتاريخ:  13/01/2020 من   12/01/2020  إلى   11/01/2021   صالحية الشهادة: الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم - الكرامة - أبوظبي العنوان:

 

للطوارئ
997
999

Emergency 

مالحظات:

- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (200002993543/2112000005793).

- يجب اإللتزام بإعتماد عقود الصيانة الدورية ألجهزة ومعدات السالمة والوقاية من الحريق من إحدى الشركات المعتمدة.

- أي تعديالت في أنظمة وأجهزة السالمة والوقاية من الحريق أو النشاط يتطلب موافقة مسبقة من الدفاع المدني.

- يجب ربط المبنى بنظام حصنتك لحماية المبانى - رقم التواصل (800333363).

- في حال اإلخالل بأي من اشتراطات السالمة الوقائية سيتم مخالفة المنشأة (نموذج المخالفات خلف الشهادة).

- توضع الشهادة في مكان بارز وواضح للعيان.

- مراجعة الدفاع المدني سنوياً للكشف على المبنى.

- يرجى االنتهاء من إجراءات التدريب خالل 60 يوم كحد أقصى و إال سوف تتعرض المنشأة للمساءلة القانونية وفقا لقرار مجلس الوزارة رقم 24 لسنة 2012 م.

www.adcd.gov.ae :الموقع االلكتروني فاكس: -  هاتف: 6964453 - 02
 www.fms.ae :نظام الشكاوى والمقترحات
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ملحق المالك 

الجنسية اسم صاحب الترخيص

كندا خليل ابراهيم واكيم


