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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

ترخيص مصنع لمعدات و أجهزة و مواد الوقاية و مكافحة الحريق
رقم الترخيص : 201311138422

سنة الترخيص : 2018
عدد التراخيص : 1

تم إصدار الترخيص استنادا إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني 
201311138422 رقم السجل IN-1001329 رقم الرخصة أكسيد اليتكريت ذ م م االسم التجاري للمنشأة

اإلمارات العربية المتحدة الجنسية اكيد الصناعية ذ اسم صاحب الترخيص
أبوظبي منطقة النشاط EXEED LITEPANEL نوع النشاط

40099 ص.ب رقم الفاكس 0508114383 رقم الهاتف
ايكاد 82HR9) . 71HR13 . (70HR13 2 - مدينة أبوظبي الصناعية (ب) , مصفح الصناعية, أبوظبي  أبوظبي عنوان الشركة

الموقع و البريد اإللكتروني    
25/04/2019 تاريخ االنتهاء 26/04/2018 تاريخ اإلصدار 19/06/2006 تاريخ تأسيس المنشأة

عدد المعدات و األجهزة المراد ترخيصها   1 
عدد الفنيين المعتمدين   7  3 عدد المهندسين المعتمدين

 

 

يعتمد/
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : أكسيد اليتكريت ذ م م
رقم الترخيص : 201311138422

سنة الترخيص : 2018
عدد التراخيص : 1

اسم المختبر الصادر للشهادة رقم شهادة السالمة االسم التجاري اسم المعدة/المواد/النظام م

THOMAS BELL
WRIGHT, UAE TBW0200247, TBW0300234 Exeed Litecrete LLC الحواجز والعوائق المقاومة للحريق : أنظمة جدار

1
رقم الموديل :  

EXEED LITEPANEL

1 . يعتبر المصنع مرخص من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي 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 استخراج ترخيص موزع من قبل اإلدارات العامة ذات

االختصاص بكل إمارة. 
2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 

مالحظة:

 

يعتمد/


