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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Sharjah
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة 

       ترخيص موزع
رقم الترخيص : 2020-3-234083

سنة الترخيص : 2021

Agent        Manufacturer        1 : عدد التراخيص

تم إصدار الترخيص استنادا إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني 
2020-3-234083 رقم السجل 774206 رقم الرخصة الظهور لتجارة مواد البناء ذ.م.م االسم التجاري للمنشأة

اإلمارات العربية المتحدة الجنسية شهاب سلطان احمد المسمار المطروشي اسم صاحب الترخيص
Sharjah منطقة النشاط Distributor of Fire retardant Aluminium composite sheets نوع النشاط

12629 ص.ب رقم الفاكس 0547936044 رقم الهاتف
OBAID AL TENEIJI BUSINESS CENTER - SHEIKH ZYED STREET , Al Yarmouk, Sharjah  Sharjah عنوان الشركة

    p.pande@emergeglass.in الموقع و البريد اإللكتروني
15/09/2022 تاريخ االنتهاء 24/10/2021 تاريخ اإلصدار 08/12/2019 تاريخ تأسيس المنشأة

عدد المعدات و األجهزة المراد ترخيصها   5 
- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (12975744285946363649).

 

 

يعتمد/
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Sharjah
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة 

االسم التجاري للمنشأة : الظهور لتجارة مواد البناء ذ.م.م رقم الترخيص : 2020-3-234083

Agent        Manufacturer        2021 : سنة الترخيص
عدد التراخيص : 1

15/09/2022 Expiry date of theManufacturer : 2019-6-224543 Licence No. of theManufacturer : اميرج ميتل اندستري ش ذ م م Name of theManufacturer :

اسم المختبر
الصادر
للشهادة

رقم شهادة السالمة تاريخ انتهاء قيد
الوكالة رقم قيد الوكالة اسم المصنع بلد الصنع االسم التجاري اسم المعدة/المواد/النظام م

THOMAS
BELL

WRIGHT,
UAE

TBW0300650 15/09/2022 774206
EMERGE

METAL
INDUSTRY LLC

United Arab
Emirates Emerge U.K FR Plus The exterior : Plate of aluminum

composite 1

رقم الموديل :  
Emerge UK FR plus -Fire Retardant Aluminium composite sheets -4mm

THOMAS
BELL

WRIGHT,
UAE

TBW0300513&TBW0300686 15/09/2022 774206
EMERGE

METAL
INDUSTRY LLC

United Arab
Emirates Emerge U.K FR A2 The exterior : Plate of aluminum

composite 2

رقم الموديل :  
Emerge UK FR A2 -Fire retardant Aluminium composite sheets -4mm thickness

THOMAS
BELL

WRIGHT,
UAE

TBW0300651 15/09/2022 774206
EMERGE

METAL
INDUSTRY LLC

United Arab
Emirates Emerge U.K FR A2 The exterior : Plate of aluminum

composite 3

رقم الموديل :  
Emerge UK FR A2 -Fire Retardant Aluminium composite sheets

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- Sharjah و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Sharjah 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 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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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Sharjah
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة 

االسم التجاري للمنشأة : الظهور لتجارة مواد البناء ذ.م.م رقم الترخيص : 2020-3-234083

Agent        Manufacturer        2021 : سنة الترخيص
عدد التراخيص : 1

15/09/2022 Expiry date of theManufacturer : 2019-6-224543 Licence No. of theManufacturer : اميرج ميتل اندستري ش ذ م م Name of theManufacturer :

اسم المختبر
الصادر
للشهادة

رقم شهادة السالمة تاريخ انتهاء قيد
الوكالة رقم قيد الوكالة اسم المصنع بلد الصنع االسم التجاري اسم المعدة/المواد/النظام م

THOMAS
BELL

WRIGHT,
UAE

TBW0300512&TBW0300513 15/09/2022 48888
EMERGE

METAL
INDUSTRY LLC

United Arab
Emirates Emerge U.K FR A2 The exterior : Plate of aluminum

composite

رقم الموديل :  4
Aluminum composite Panel Assembly: Exterior Cladding system : Emerge U.K FR A2 (Larger Cavity Closed Joint system)Panel Thickness :

4mmMax .Size of the panel :208mm to 1450mm Width x 723mm to 3040mm Heightclassification : Core &Panel ---- Pass (As per ASTM D
1929), Class A2-s1, d0(As per EN 13501-1), Pass (As per NFPA285 -2019 System Designation ?A114B61-4)Usage: Exterior Cladding system

allowed for any buildings Assembly Installation : As per CoC certificate No : TBW0300512,TBW0300513) and Drawing No,(EMI-D-001 Rev 00 ,
5 pages

THOMAS
BELL

WRIGHT,
UAE

TBW0300526&TBW0300527 15/09/2022 48888
EMERGE

METAL
INDUSTRY LLC

United Arab
Emirates Emerge U.K FR plus The exterior : Plate of aluminum

composite

رقم الموديل :  5
Aluminum composite Panel Assembly: Exterior Cladding system :Emerge U.K FR plus (Larger cavity with mechanical Closed Joint system)Panel

Thickness : 4mmMax .Size of the panel :1450 mm Width x 3040 mm Height classification : Core &Panel ---- Pass (As per ASTM D 1929),
Class B-s1, d0(As per EN 13501-1), Pass (As per NFPA285 system Designation ?A214B61-4)Usage: Exterior Cladding system allowed for

Low-rise and Mid-rise Buildings, EXCEPT FOR Malls, Theme park ,Schools, Hospitals, assemblyAssembly Installation : As per CoC certificate
No : (TBW0300526,TBW0300527) and Drawing No,(EMI-D-002-Rev 00 , 5 pages)

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- Sharjah و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Sharjah 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 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/


