
Certificate Number R-L-17-00078  رقم الشھادة

Date of Issuance 2017-09-25 تاریخ اإلصدار

Valid Until 2018-09-25 صالح إلى

Issued To صادر إلى

CAB ID L-17-00137 رقم جھة تقییم المطابقة
CAB Name DEKRA MIDDLE EAST FZE اسم جھة تقییم المطابقة

CAB Type Testing Laboratories مختبرات فحص نوع جھة تقییم المطابقة

CAB Address Street N100, Building No.22
Jebel Ali Free Zone

PO Box 261142
Dubai, United Arab Emirates

عنوان جھة تقییم المطابقة

أمینھ محمد حسن
مدیر ادارة االعتماد 

ھیئة االمارات للمواصفات والمقاییس
This certificate is invalid without the attached scope of registration and shall 
remain valid until the expiration date above, subject to continuing compliance 
with the requirements of the authority.

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.
Visit ESMA website www.esma.gov.ae to verify this certification.
Any alternation or modification on this certificate will affect its validity.

ھذة الشھادة صدرت إلكترونیاً وال تحتاج إلى ختم وتوقیع.
www.esma.gov.ae للتأكد من صحة ھذة الشھادة یرجى زیارة موقعنا على اإلنترنت و الدخول إلى خدمة اإلستعالم عن المستندات الصادرة

أى كشط أو تغییر فى ھذه الشھادة یلغیھا.

ص.ب 2166 أبو ظبــى اإلمـارات العـربية المتـحـدة
P.O.BOX 2166, Abu Dhabi - United Arab Emirates

Tel.: +971 2 4032700 ھاتف
Fax: +971 2 6715999 فاكس

ص.ب 48666 دبى ،اإلمــارات العـربية المتحـــدة
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تعتبر ھذة الشھادة صالحة و قابلة للتحدیث و إعادة اإلصدار حتى تاریخ اإلنتھاء المدون أعاله شریطة إستمرار الجھة 
المذكورة أعاله فى تطبیق المواصفات و األدلة سالفة الذكر. و تتحمل الجھة مسئولیة الشھادات الصادرة عنھا و تخضع 

 مجاالت التسجیل المذكورة فى وثیقة المجال المرفقة لعملیات متابعة الحقة من قبل الھیئة
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