رقم الترخيص
License Number

عدد التراخيص

2–2

Number of Licenses

اس ـ ــم المصـ ـ ـن ـ ــع
Name of Factory

اس ـ ــم صاحب الترخيص

ترخيص مصنع Manufacturer's License

LMTNA0000146241-2019

الدائرة التجارية للصناعات الفنية فرع من وافي الصناعية
ش.ذ.م.م

Owner of the License

الشيخ مانع بن خليفة آل مكتوم

أطراف الرخصة
رقم الـ ـ ـه ـ ــات ـ ــف

Email of the Company

تـأسـ ـ ـس ـ ــت بتــاريــخ
Company Registered Date

الجنسية
Nationality

االمارات

Nationality

****

Fax Number

971-4-3381140

ص.ب.
P.O. Box

5639

مكتب ملك مؤسسة دبى العقاريه  -القوز الصناعية  -ش الشيخ زايد

Company Address

الموقع  /البريد اإللكتروني

رقم الـف ــاك ــس

971-4-3381941

ع ـن ـ ــوان ال ـش ـ ــركــة

300100

Registration Number

الجنسية

****

Partner in the License

Office Phone Number

رقم الترخيص
License Number

رق ـ ــم السـ ـ ـج ـ ــل

62767

عدد المعدات واألجهزة المعتمدة

info@tcti.net
1976/11/08م

3

Total number of Products approved

تــاريــخ اإلص ـ ــدار
License Issued

 2021/11/18م

تاريخ االنتهاء
License Expired

2025/06/28م

تم اصدار الترخيص استنادا إلى القرار الوزاري رقم ( )213لسنة  ،2017في شان تنظيم خدمات الدفاع المدني
The license was issued pursuant to Ministerial Decree No. (213) for the year 2017 pertaining the regulation of civil defense services

يعتمد  /عن مدير اإلدارة العامة للدفاع المدني – دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

م.م.ذ.الدائرة التجارية للصناعات الفنية فرع من وافي الصناعية ش

اس ـ ــم المصـ ـ ـن ـ ــع

LMTNA0000146241-2019

Name of Factory

2–2
مالحظة
Remarks

بلد الصنع
Place of
origin

اسم المختبر
الصادر للشهادة
Name of
Certification Body

رقم
شهادةالسالمة
Certification
Number

االسم التجاري
Brand Name

Type of Products

رقم الترخيص
License Number

عدد التراخيص
Number of Licenses

اسم المعدة

م

Exterior Cladding Wall Assembly
***

Dubai,
UAE.

Thomas Bell
Wright Intl
Consultants

TBW0300741
&
TBW0300724

Glass Fibre
Reinforced
Concrete

Thickness : 12mm (Nominal)
Density : 2000
(+/- 200 Kg/M3)

. دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة-  يجب ابالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني.1
 وعلى الشركة، دبي ابراز الترخيص السارى المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل اإلدارة للمتعامل-  يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني.2
.تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص او اغالق الشركة

Note:

1.
Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
2. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.

 عن مدير اإلدارة العامة للدفاع المدني – دبي/ يعتمد
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

3

: مالحظة

