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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Ajman
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - عجمان 

ترخيص مصنع لمعدات و أجهزة و مواد الوقاية و مكافحة الحريق
رقم الترخيص : 2013-4-30305

سنة الترخيص : 2020
عدد التراخيص : 1

تم إصدار الترخيص استنادا إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني 
2013-4-30305 رقم السجل 11871 رقم الرخصة أدفانس للصناعات المعدنية (ذ.م.م) االسم التجاري للمنشأة

الهند الجنسية منور خان وهاب خان اسم صاحب الترخيص
Ajman منطقة النشاط نوع النشاط

9159 ص.ب رقم الفاكس 0552210066 رقم الهاتف
 Ajman Ajman 2, Industrial Jurf , ملك /منور خان وهاب خان - صناعية الجرف عنوان الشركة

الموقع و البريد اإللكتروني    
13/10/2021 تاريخ االنتهاء 05/10/2020 تاريخ اإلصدار 29/07/1989 تاريخ تأسيس المنشأة

عدد المعدات و األجهزة المراد ترخيصها   1 
عدد الفنيين المعتمدين   8  0 عدد المهندسين المعتمدين

- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (200056184404).
 

 

يعتمد/
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Ajman
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - عجمان 

االسم التجاري للمنشأة : أدفانس للصناعات المعدنية (ذ.م.م)
رقم الترخيص : 2013-4-30305

سنة الترخيص : 2020
عدد التراخيص : 1

اسم المختبر الصادر للشهادة رقم شهادة السالمة االسم التجاري اسم المعدة/المواد/النظام م
UL, UNDERWRITERS
LABORATORIES INC,

USA
GSYX.R26867 ADVANCE METAL

INDUSTRIES
Fire Metal doors : Fire doors - Fire Metal doors - 120

minutes
1

رقم الموديل :  
Single and Double leaf, metal door , honeycomb core construction, swinging type fire door intended for 2, 1 ? , 1, ? h locations for use

in masonry or drywall construction. Door classified in accordance with UL 10B.

1 . يعتبر المصنع مرخص من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- Ajman و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Ajman 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 له 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/
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االسم التجاري للمنشأة : أدفانس للصناعات المعدنية (ذ.م.م)
رقم الترخيص : 2013-4-30305

سنة الترخيص : 2020
عدد التراخيص : 1

الجنسية اسم صاحب الترخيص

اإلمارات العربية المتحدة سلطان راشد رشيد الخرجي آل علي

 

يعتمد/


