
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCTNA0000000823-2011 
 الترخيص رقم

 License Number 

 التراخيص عدد

Number of Licenses 1 – 1 

 المــنــشــأة اســـــم

Name of 
Establishment 

 (م.م.ذ.ش) العامة للتجارة قريبان راشد عبدهللا

 الترخيص صاحب اســـــم

Owner of the License 

 الرخصة أطراف

Partner in the License 

 الـــــهـــــاتـــــف رقم

Office Phone Number 

 الــشـــــركــة عــنـــــوان

Company Address 

 اإللكتروني البريد/  الموقع

Email of the Company 

 بتــاريــخ ســـــســـــتأتـ

Company Registered 
Date 

 الترخيص مجال 

Licensing Field 

 قريبان ماجد راشد عبدهللا

*** 

971-4- 2661133 

 بردبي-الخبيصي - ماجد راشد ملك -( 1) معرض

info@arqtrading.com 

535058 
 الترخيص رقم

 License Number 

 الســـــجـــــل رقـــــم

Registration 
Number 

59679 

 الجنسية

Nationality 

 الجنسية

Nationality 

 االمارات

*** 

 الـفـــاكـــس رقم

Fax Number 

 .ب.ص

P.O. 
Box 

971-4- 2666999 86221 

 تــاريــخ
 اإلصـــــدار

License 
Issued 

 

 م 26/12/2021 م 18/06/2002
 االنتهاء تاريخ

License Expired 

 م2022 /20/12

نظام الحماية و المكافحة

 دبي – المدني للدفاع العامة اإلدارة مدير عن/  يعتمد

Signature of Directorate of Civil Defense - 
Dubai 

8 
 المعتمدين المهندسين عدد

Number of Approved 
Engineers  

  

  A االولى الفئة وصيانة تركيب ترخيص

 (الحماية و المكافحة )ألنظمة

 المدني الدفاع خدمات تنظيم شان في ،2017 لسنة( 213) رقم الوزاري القرار إلى استنادا   الترخيص اصدار تم

The license was issued pursuant to Ministerial Decree No. (213) for the year 2017 pertaining the regulation of civil defense 
services 

 ر

25 
 المعتمدين الفنيين عدد

Number of Approved 
technicians 

  



 

 

 

 

 

 

 

 الحمايةتركيب وصيانة أنظمة  م  تركيب وصيانة أنظمة المكافحة م

1 
خراطيم الصواعد/  مرشات/مضخات حريق//يدويةطفايات حريق 

 فوهات الحريق/صمامات./الحريق
 1 

 أجهزة اإلنذار

)لوحة تحكم/كواشف/كاسر زجاج/ نظام اإلخالء 

 الصوتي(

 إنارة الطوارئ / إنارة المخارج 2  أنظمة اإلطفاء التلقائية  2

 

 

 

 

 

 دبي – المدني للدفاع العامة اإلدارة مدير عن/  يعتمد

Signature of Directorate of Civil Defense - 
Dubai 

 المــنــشــأة اســـــم

Name of Establishment 

 

 دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة .–.  يجب ابالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني 1

 , وعلى الشركة متعاملللدبي ابراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل االدارة  –.  يجب على الشركة المعتمدة لدى ادارة الدفاع المدني 2

 تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص او اغالق الشركة.     

 دبي  يجب ابالغ االدارة رسميا  –المدني .  في حال الغاء اقامة عمل المهندس او الفني لدى الشركة المعتمدة اثناء سريان تاريخ الترخيص الصادر من قبل االدارة العامة للدفاع 3

 يجب تقديم نسخة من الغاء االقامة . –االصل المهندس او الفني  وتقديم بطاقة     

 

 : مالحظة

Note: 

 الترخيص رقم

 License Number 

 التراخيص عدد

Number of Licenses 

MCTNA0000000823-2011 (م.م.ذ.ش) العامة للتجارة قريبان راشد عبدهللا 

 المنفذة المشاريع فئة عدد غير محدد من الطوابق غير محدد المساحة حجم المشاريع* 1 – 1

Implemented projects Type 

 

 صيانتها المراد المعتمدة والمواد واألجهزة المعدات كشف

List of approved equipments to be maintained 

 

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. 

3. If employment visa of engineer / technician is cancelled before company’s license expires, Dubai Civil Defense - GHQ must be notified, also a 
copy of visa  

    cancellation must be submitted to Dubai Civil Defense - GHQ.  

 


