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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

Department of Civil Defense - 
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

إدارة الدفاع المدني - 

ترخيص صيانة و تركيب
رقم الترخيص : 2014-1-95095

سنة الترخيص : 2017
عدد التراخيص : 1

تم إصدار الترخيص استنادا إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني 
2014-1-95095 رقم السجل 1016970 رقم الرخصة سيرا للخدمات الكهربائية وااللكترونية االسم التجاري للمنشأة

األردن الجنسية ثائر عبدالمجيد البايض اسم صاحب الترخيص

أبوظبي منطقة النشاط نوع النشاط

صيانة و تركيب أعمال الغاز المركزي 1
تركيب و صيانة المواد المبطنة للحريق و المانعة النتشار الحريق 2

أنظمة التحكم بالدخان و التهوية 3
تركيب و صيانة أنظمة مكافحة الحريق  4

صيانة و تركيب معدات و أجهزة الوقاية و السالمة  * 5
صيانة و تركيب معدات و أجهزة مكافحة الحريق  * 6

تركيب و صيانة األبواب المقاومة للحريق  7
7750 ص.ب رقم الفاكس 0501334335 رقم الهاتف

بناية عبيد راشد العرطي - المذدا القديم , ابوظبي, أبوظبي  أبوظبي عنوان الشركة
الموقع و البريد اإللكتروني    

08/03/2018 تاريخ االنتهاء 25/09/2017 تاريخ اإلصدار 26/05/1999 تاريخ تأسيس المنشأة
16 عدد الفنيين المعتمدين 5 عدد المهندسين المعتمدين

 

 

يعتمد/
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

Department of Civil Defense - 
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

إدارة الدفاع المدني - 

االسم التجاري للمنشأة : سيرا للخدمات الكهربائية وااللكترونية
رقم الترخيص : 2014-1-95095

سنة الترخيص : 2017
عدد التراخيص : 1

صيانة و تركيب أعمال الغاز
المركزي 1

تركيب و صيانة المواد المبطنة
للحريق و المانعة النتشار الحريق 2

أنظمة التحكم بالدخان و التهوية 3

تركيب و صيانة أنظمة مكافحة
الحريق  4

* أنظمة أجهزة االنذار وملحقاتها    صيانة و تركيب معدات و أجهزة
الوقاية و السالمة 5

* أنظمة مرشات المياه وملحقاتها   * نظام اإلخالء الصوتي   * أنظمة إطفاء تلقائي وملحقاتها   * مطفآت حريق
يدوية   * نظام انارة الطوارئ والمخارج و ملحقاتها   * انظمة فوهات الحريق وخراطيم االطفاء والمياه   *

مطفآت حريق مجرورة   
صيانة و تركيب معدات و أجهزة

مكافحة الحريق 6

تركيب و صيانة األبواب المقاومة
للحريق  7

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار المجلس
الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (505) لسنة 2012 ، و ال يحق له مزاولة أنشطتها في باقي

اإلمارات.  مالحظة:

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

 

يعتمد/


