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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

Department of Civil Defense - Ras Al Khaimah
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

إدارة الدفاع المدني - راس الخيمة 

ترخيص وكيل
رقم الترخيص : 2013-6-58534

سنة الترخيص : 2019
عدد التراخيص : 1

تم إصدار الترخيص استنادا إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني 

2013-6-58534 رقم السجل 38567 رقم الرخصة مؤسسة فاير ستوب التجارية-فرع رأس
الخيمة

االسم التجاري للمنشأة

اإلمارات العربية المتحدة الجنسية شهاب أحمد منصور علي اسم صاحب الترخيص
Ras Al Khaimah منطقة النشاط نوع النشاط

5666 ص.ب رقم الفاكس 0505391869 رقم الهاتف
Khaimah Al  Ras Khaimah Al Ras Jullan, , مؤسسة فاير ستوب التجارية-فرع رأس الخيمة - داخلي عنوان الشركة

الموقع و البريد اإللكتروني    
14/11/2019 تاريخ االنتهاء 17/01/2019 تاريخ اإلصدار 06/10/2013 تاريخ تأسيس المنشأة

عدد المعدات و األجهزة المراد ترخيصها   3 
عدد الفنيين المعتمدين   0  0 عدد المهندسين المعتمدين

- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (190004899253).
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دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

إدارة الدفاع المدني - راس الخيمة 

االسم التجاري للمنشأة : مؤسسة فاير ستوب التجارية-فرع رأس الخيمة
رقم الترخيص : 2013-6-58534

سنة الترخيص : 2019
عدد التراخيص : 1

اسم المختبر الصادر
للشهادة رقم شهادة السالمة تاريخ انتهاء قيد

الوكالة
منطقة
الوكالة رقم قيد الوكالة بلد الصنع االسم التجاري اسم المعدة/المواد/النظام م

EXOVA
WARRINGTON, UK BM TRADA 105 11/06/2019 Ras Al

Khaimah 8946 United Arab
Emirates IDEAL - 60 Wooden fire doors : Fire doors - wooden

fire doors - 60 minutes 1
رقم الموديل :  
IDEAL-60

EXOVA
WARRINGTON, UK BM TRADA 105 11/06/2019 Ras Al

Khaimah 8946 United Arab
Emirates IDEAL - 90 Wooden fire doors : Fire doors - wood fire

- 90 minutes doors 2
رقم الموديل :  
IDEAL-90

EXOVA
WARRINGTON, UK BM TRADA 105 11/06/2019 Ras Al

Khaimah 8946 United Arab
Emirates IDEAL - 120 Wooden fire doors : Fire doors - fire doors,

wooden - 120 minutes 3
رقم الموديل :  

IDEAL-120

1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني Khaimah Al -Ras و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Khaimah Al Ras 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 اسنخراج ترخيص موزع من قبل اإلدارات العامة ذات االختصاص بكل إمارة. 

2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تداولها و المسجلة بترخيصه فقط. 
3 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 

مالحظة:

 

يعتمد/


