
Professional License  / نية رخصة م

Security And Surveillance Equipments And Apparatuses Installation ا زة األمن و الرقابة وصيان تركيب معدات أج

Fire Fighting & Safety Equipment Installation ق ر تركيب وأصالح  نظم معدات السالمة و إطفاء ا

License Details  Renew License / ΔλΧέ�ΩϳΩΟΗ تفاصيل الرخصة

Trade Name                EARLYWARNING FIRE SYSTEMS FIX AND MAINT - L.L.C كيب وصيانة انظمة االطفاء - ذ.م.م نج ل اير ورن االسم التجاري    

Legal Form                  Limited Liability Company ي   شركة ذات مسئولية محدودة ل القانو الش

Expire Date   2020-11-23   اء خ االن خ االصدار   Issue Date   2015-11-26 تار تار

صندوق الربيد
P.O. Box

ريخ انتهاء عقد االجيار  
Contract Expiry Date Lessor/ اسم املؤجر Address /  العنوان

32131 2020-11-30 Mohammed Mohd
  شقة رقم 4، عجمان الصناعية1

Kind of Structure  Flat-Apartment No. 4, Ajman 
Industrial1  

مالحظات

Emp No.   رقم املوظف Voucher Date.  2019-12-04  خ االيصال تار Voucher No. 30181971  رقم االيصال

Activites شطة اال

ACCI No.        86927                رقم الغرفة

Register No.    76794     ل التجاري رقم ال

License No.   73718   رقم الرخصة 

Passport / واز سية / Nationality رقم ا اسم املدير / Manager Name ا

S0651517 ند ال
India

يا عبداللطيف ن مادابورام ش الطاف حس
ALTHAF HUSSAIN MADAPPURAM CHERIYA ABDUL LATHEEF

   Print Date                           2019-12-04         خ الطباعة        تار

مان. ملراجعة ونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية االقتصادية –  وثيقة الك  
www.ajmanded.ae ي و ارة املوقع اإللك ة البيانات الواردة  الرخصة برجاء ز

Approved electronic document issued without signature by the Department of Economic 
Development. To verify the license kindly visit  www.ajmanded.ae



Partners Names/ اء ق أسماء الشر م

مان بان الرخصة ال تحمل االسم التجاري تفيد دائرة التنمية االقتصادية – 

Role / الصفة Passport / واز سية / Nationality رقم ا خيص  / Member Name ا اسم صاحب ال

ك شر
Partner - Shareholder 

ZZZZ31252
ية املتحدة اإلمارات العر

United Arab Emirates-The 
UAE

عمر احمد بن ناصر سالم اليا
OMAR AHMED BINNASIR SALIM ALYASSI

ك شر
Partner - Shareholder 

T6492841
ند ال
India

ات انتا اب بار احمد ش
AHAMED SHIHAB PARIYANTAKATH

ك شر
Partner - Shareholder 

S0651517
ند ال
India

يا عبداللطيف ن مادابورام ش الطاف حس
ALTHAF HUSSAIN MADAPPURAM CHERIYA ABDUL LATHEEF

ك شر
Partner - Shareholder 

N1755713
ند ال
India

ا فاالبيل عبدالرزاق فاز
ABDUL RAZAK VAZHA VALAPPIL

Passport / واز سية / Nationality رقم ا اسم املدير / Manager Name ا

S0651517 ند ال
India

يا عبداللطيف ن مادابورام ش الطاف حس
ALTHAF HUSSAIN MADAPPURAM CHERIYA ABDUL LATHEEF

ى مسؤولية تجاه حقوق الغ ا أعاله دون أد نا ادة مع الرخصة املذكورة ب ذه الش صدرت 

License No.   73718   رقم الرخصة 

License Details تفاصيل الرخصة

Trade Name                EARLYWARNING FIRE SYSTEMS FIX AND MAINT - L.L.C كيب وصيانة انظمة االطفاء - ذ.م.م      نج ل اير ورن االسم التجاري             

Legal Form                  Limited Liability Company ي             شركة ذات مسئولية محدودة  ل القانو الش

Expire Date   2020-11-23   اء خ االن خ االصدار   Issue Date   2015-11-26 تار تار

  Print Date                           2019-12-04         خ الطباعة         تار

مان. ملراجعة ونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية االقتصادية –  وثيقة الك  
www.ajmanded.ae ي و ارة املوقع اإللك ة البيانات الواردة  الرخصة برجاء ز
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