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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 وكيل
رقم الترخيص : 2013-3-56820

سنة الترخيص : 2023
عدد التراخيص : 1

تم إصدار الترخيص استنادا إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني 
2013-3-56820 رقم السجل 566724 رقم الرخصة مؤسسة وقف الحريق التجارية االسم التجاري للمنشأة

اإلمارات العربية المتحدة الجنسية شهاب احمد منصور علي اسم صاحب الترخيص
Sharjah منطقة النشاط نوع النشاط

66976 ص.ب رقم الفاكس 0505391869 رقم الهاتف
 Sharjah Region Central , , محل رقم12 - المليحة عنوان الشركة

الموقع و البريد اإللكتروني    
22/12/2023 تاريخ االنتهاء 13/01/2023 تاريخ اإلصدار 24/08/2014 تاريخ تأسيس المنشأة

عدد المعدات و األجهزة المراد ترخيصها   21 
عدد الفنيين المعتمدين   0  0 عدد المهندسين المعتمدين

- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (457556513858268301).
 

 

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 : مؤسسة وقف الحريق التجارية
رقم الترخيص : 2013-3-56820

سنة الترخيص : 2023
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

THOMAS BELL
WRIGHT, UAE WHI20-34154801 11/06/2023 Sharjah 8946 United Arab

Emirates IDEAL Wooden fire doors : Fire doors - Fire wood
- 45 minutes doors 1

رقم الموديل :  
IDEAL FIRE RATED DOOR 45MINUTES -UL10C

THOMAS BELL
WRIGHT, UAE WHI22-34154807 11/06/2023 Sharjah 8946 United Arab

Emirates IDEAL Wooden fire doors : Fire doors - wooden
fire doors - 60 minutes 2

رقم الموديل :  
Single Acting Single & Double Leaf Door- 60minutes UL 10C

Warrington fire
Testing and
Certification

Limited, trading as
BM TRADA,

UNITED
KINGDOM

105 11/06/2023 Sharjah 8946 United Arab
Emirates IDEAL Wooden fire doors : Fire doors - wooden

fire doors - 60 minutes 3

رقم الموديل :  
IDEAL-Single Door-60 (Doorset B)

1 . يعتبر الوكيل 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 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/



رؤيتنا أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق األمن و السالمة 
Copy number 1 - 16/01/2023 10:24 AM -  0505391869 3 / 10 

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 : مؤسسة وقف الحريق التجارية
رقم الترخيص : 2013-3-56820

سنة الترخيص : 2023
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

THOMAS BELL
WRIGHT, UAE WHI21-34154803 11/06/2023 Sharjah 8946 United Arab

Emirates IDEAL Wooden fire doors : Fire doors - wooden
fire doors - 60 minutes 4

رقم الموديل :  
Single Acting Single Leaf with or without VP- 60minutes - UL 10C

Warrington fire
Testing and
Certification

Limited, trading as
BM TRADA,

UNITED
KINGDOM

105 11/06/2023 Sharjah 8946 United Arab
Emirates IDEAL Wooden fire doors : Fire doors - wooden

fire doors - 60 minutes 5

رقم الموديل :  
IDEAL-Single Door- 60 (Doorset B)

1 . يعتبر الوكيل 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 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/
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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 : مؤسسة وقف الحريق التجارية
رقم الترخيص : 2013-3-56820

سنة الترخيص : 2023
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

Warrington fire
Testing and

Certification Limited,
trading as BM

TRADA, UNITED
KINGDOM

105 11/06/2023 Sharjah 8946 United Arab
Emirates IDEAL Wooden fire doors : Fire doors - wooden

fire doors - 60 minutes 6

رقم الموديل :  
Ideal-Single Door-60 (Doorset-A) with Vision Panel

Warrington fire
Testing and

Certification Limited,
trading as BM

TRADA, UNITED
KINGDOM

105 11/06/2023 Sharjah 8946 United Arab
Emirates IDEAL Wooden fire doors : Fire doors - wooden

fire doors - 60 minutes 7

رقم الموديل :  
IDEAL-60 Doorset B

1 . يعتبر الوكيل 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 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/
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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 : مؤسسة وقف الحريق التجارية
رقم الترخيص : 2013-3-56820

سنة الترخيص : 2023
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

THOMAS BELL
WRIGHT, UAE WHI20-34154802 11/06/2023 Sharjah 8946 United Arab

Emirates IDEAL Wooden fire doors : Fire doors - wooden
fire doors - 60 minutes 8

رقم الموديل :  
IDEAL PARTICLE BOARD-FD60

THOMAS BELL
WRIGHT, UAE WHI21-34154804 11/06/2023 Sharjah 8946 United Arab

Emirates IDEAL Wooden fire doors : Fire doors - wooden
fire doors - 60 minutes 9

رقم الموديل :  
Ideal Double Leaf Door with or Without VP- 60minutes

Warrington fire
Testing and
Certification

Limited, trading as
BM TRADA,

UNITED
KINGDOM

105 11/06/2023 Sharjah 8946 United Arab
Emirates IDEAL Wooden fire doors : Fire doors - wooden

fire doors - 60 minutes 10

رقم الموديل :  
IDEAL- Double Door-60 (Doorset B)

1 . يعتبر الوكيل 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 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/
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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 : مؤسسة وقف الحريق التجارية
رقم الترخيص : 2013-3-56820

سنة الترخيص : 2023
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

THOMAS BELL
WRIGHT, UAE WHI22-34154806 11/06/2023 Sharjah 8946 United Arab

Emirates IDEAL Wooden fire doors : Fire doors - wood fire
- 90 minutes doors 11

رقم الموديل :  
Ideal Single Acting Single Leaf- 90minutes UL 10C-

THOMAS BELL
WRIGHT, UAE WHI21-34154805 11/06/2023 Sharjah 8946 United Arab

Emirates IDEAL Wooden fire doors : Fire doors - wood fire
- 90 minutes doors 12

رقم الموديل :  
Singe Acting Single Leaf Door- with or Without VP- 90minutes

Warrington fire
Testing and
Certification

Limited, trading as
BM TRADA,

UNITED
KINGDOM

105 11/06/2023 Sharjah 8946 United Arab
Emirates IDEAL Wooden fire doors : Fire doors - wood fire

- 90 minutes doors 13

رقم الموديل :  
IDEAL-Single Door-90 (Doorset B)

1 . يعتبر الوكيل 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 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/
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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 : مؤسسة وقف الحريق التجارية
رقم الترخيص : 2013-3-56820

سنة الترخيص : 2023
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

Warrington fire
Testing and

Certification Limited,
trading as BM

TRADA, UNITED
KINGDOM

105 11/06/2023 Sharjah 8946 United Arab
Emirates IDEAL Wooden fire doors : Fire doors - wood fire

- 90 minutes doors 14

رقم الموديل :  
IDEAL-Single Door-90 (Doorset A)

Warrington fire
Testing and

Certification Limited,
trading as BM

TRADA, UNITED
KINGDOM

105 11/06/2023 Sharjah 8946 United Arab
Emirates IDEAL Wooden fire doors : Fire doors - wood fire

- 90 minutes doors 15

رقم الموديل :  
IDEAL-Double Door-90 (with Vision Panel)

1 . يعتبر الوكيل 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 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/
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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 : مؤسسة وقف الحريق التجارية
رقم الترخيص : 2013-3-56820

سنة الترخيص : 2023
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

Warrington fire
Testing and

Certification Limited,
trading as BM

TRADA, UNITED
KINGDOM

105 11/06/2023 Sharjah 8946 United Arab
Emirates IDEAL Wooden fire doors : Fire doors - wood fire

- 90 minutes doors 16

رقم الموديل :  
IDEAL-90

Warrington fire
Testing and

Certification Limited,
trading as BM

TRADA, UNITED
KINGDOM

105 11/06/2023 Sharjah 8946 United Arab
Emirates IDEAL Wooden fire doors : Fire doors - wood fire

- 90 minutes doors 17

رقم الموديل :  
IDEAL-Single Door-90 (Doorset A) with Vision Panel

1 . يعتبر الوكيل 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 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/
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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 : مؤسسة وقف الحريق التجارية
رقم الترخيص : 2013-3-56820

سنة الترخيص : 2023
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

Warrington fire
Testing and

Certification Limited,
trading as BM

TRADA, UNITED
KINGDOM

105 11/06/2023 Sharjah 8946 United Arab
Emirates IDEAL Wooden fire doors : Fire doors - fire doors,

wooden - 120 minutes 18

رقم الموديل :  
IDEAL-120

Warrington fire
Testing and

Certification Limited,
trading as BM

TRADA, UNITED
KINGDOM

105 11/06/2023 Sharjah 8946 United Arab
Emirates IDEAL Wooden fire doors : Fire doors - fire doors,

wooden - 120 minutes 19

رقم الموديل :  
IDEAL-Single Door-120 (Doorset A) with Vision Panel

1 . يعتبر الوكيل 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 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/



رؤيتنا أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق األمن و السالمة 
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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 : مؤسسة وقف الحريق التجارية
رقم الترخيص : 2013-3-56820

سنة الترخيص : 2023
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

Warrington fire
Testing and

Certification Limited,
trading as BM

TRADA, UNITED
KINGDOM

105 11/06/2023 Sharjah 8946 United Arab
Emirates IDEAL Wooden fire doors : Fire doors - fire doors,

wooden - 120 minutes 20

رقم الموديل :  
IDEAL- Single Door-120 (Doorset B)

Warrington fire
Testing and

Certification Limited,
trading as BM

TRADA, UNITED
KINGDOM

105 11/06/2023 Sharjah 8946 United Arab
Emirates IDEAL Wooden fire doors : Fire doors - fire doors,

wooden - 120 minutes 21

رقم الموديل :  
IDEAL- Double Door-120 (Doorset A)

1 . يعتبر الوكيل 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 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/


