
في تحقیق األمن والسالمةأفضل دول العالم  مندولة اإلمارات العربیة المتحدة  تكونأن رؤیتنا:   

  

 

 

 

 دةـــالمعات ــبيان
Equipment Data 

 Test facility  جھــــة االختبــــار 

 Name of certification  جھــــة إصدار الشھادة

 Equipment / Device / Material  الجھاز / المادة / المعدة
 

 :Type  وعـــــــالن
 

 Trade Name To Equipment  االســـم التجاري
 

 Factory Name  اســــم المصنـع

 :Made In  بلــــد الصنــــع
 

 .Certificate Safety  No  رقــم شھــادة السالمــة

 المواصفــات

Models: FP400 Fire Resistant Cable LSOH outer Covering, 
Type: Stranded Conductor Only, 
Rated Voltage: 600/1000 V, 
Cross-sectional Area: 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 

150, 185, 240, 300, 400 mm² 
Core construction: 2, 3 & 4, 

  Rated: 180 Min 

Specification 

مع المقدمة  وثائقالمستندات وال وبصحة وقانونية كافةاتعهد بصحة البيانات والمعلومات المدونة   --------------------------------- م :ـــاالس
--------------------------------- التوقیع : تحمل المسؤولية كاملةً   

  

Official use ( Accreditation Committee ) : ( لجنــة ا��عتمــاد ) ا��ستخـدام الرسمــي :  

الموظف المستلم :م ــاس   
       Recipient employee   ب :ــالم الطلــخ استــتاری  

Application Received Date  

ب :ـاد الطلــخ اعتمــتاری   
Application approval Date  

مرفوض                قـمواف      
  Reject              Approved 

ب :ــــاد الطلـــاعتم  
Application approval 

 
 
 

 المالحظـــات :
Notes    

 

 

 مـوزع مصنـع بيانــات 
Distributor for Factory Data 

 Company Name  ةــركـالشاســم 

 Company Type ) / تعدیل إضافة / جدید ( تجدید /  وع الترخیصــن

 The Transaction Number  ةـم المعاملـــرق

 Industrial production Expiry Date  االنتاج الصناعيتاریخ انتھاء 

 Test Standard  ارــار االختبــمعی

 1اإلصدارة  DCD -PSD 136نموذج 
 



تقـــــــدم أصـــــــول جميـــــــع المســـــــتندات والوثـــــــائق المطلوبـــــــة للســـــــلطة 
 لمضاهاتها مع الصور. المختصة

 

Original Documents / Certificates Shall Be Presented To 
Ensure Submitted Copies Are True Ones. 

 

 

 ا��تي :تقديم  مصنعترخيص موزع ل��صدار يشترط 
 Distributor of  Distributor  Should Fulfill The Following Requirements To 

Obtain The Licensing: 
 Sample Of Equipment Shall Be Provided . 1  توفیر عینات لألجھزة والمعدات والمواد المراد ترخیصھا  1

القتص��������������ار عل��������������ى نش��������������اط بی��������������ع األجھ��������������زة والمع��������������دات                     ا 2
 Must Involve In Selling Of His Product Only.  2  والمواد المراد ترخیصھا 

  Agent & Distributor Civil Defence Approval Shall Expire  ارتباط الموزع في ترخیصھ بترخیص المصنع  3
On The Same Date  3 

أن تك�����������ون جمی�����������ع األجھ�����������زة و المع�����������دات والم�����������واد م�����������وردة            4
 All Products & Materials Must Be Supplied By Approved Factory.  4  من قبل المصنع المرخص .

5 
العم������ل عب������ر م������وزع م������رخص كم������وزع وفق������أ للش������روط المح������ددة 

الالئح��������ة ش��������ریطة ان یك��������ون الم��������وزع مملوك��������اً بالكام��������ل  هبھ��������ذ
ل������نفس م������الك المص������نع م������ع اس������تیفاء جمی������ع متطلب������ات ت������رخیص 

 موزع المحددة بالالئحة.

 Work through a distributor licensed as a distributor in accordance 
with the conditions specified in this regulation provided that the 
distributor is wholly owned by the same plant owner with all the 
requirements of a distributor license specified in the regulation. 

5 

 

 ) Required Documents to issue the  Distributor for Factory license                                                                     التقديم ا��لكتروني للمستندات ا��تية : مصنع موزع يشترط ��صدار ترخيص
electronic submission only)  

1 
الرخصة التجاریة (ساریة المفعول) من جھات الترخیص المختصة بإمارة منطقة 

 النشاط  لكل من (موزع دبي + المصنع المعتمد في إمارة أخرى  )  
 یجب إضافة نشاط الدفاع المدني حسب تصنیف أنشطة الدفاع لدى الدائرة االقتصادیة 

 Valid Industrial License Issued By The Concerned Authority.  
• Adding Civil Defence activity must be 
 done as per Economic Department classification. 

1 

شھادة القید من غرفة الصناعة و التجارة (ساریة المفعول)   لكل من (موزع دبي +  2
 المصنع المعتمد في إمارة أخرى  ) 

 Valid Certificate Of Registration Issued By Chamber Of Commerce  
& Industry.  2 

م�����ارة اإلف�����ي  م�����ن ال�����دفاع الم�����دني ص�����ورة ع�����ن ت�����رخیص المص�����نع المعتم�����د 3
 المفعول) ة(ساری خرى األ

 Copy of the approved factory license in another Emirate (valid) 3 

ص��������ورة ع��������ن رخص��������ة اإلنت��������اج الص��������ناعي  ( الص��������ادرة م��������ن قب��������ل وزارة  4
 االقتصاد ) ( الخاصة بالمصنع المعتمد في إمارة أخرى  )

 Copy of the industrial production license (issued by the Ministry of 
Economy) (for the factory approved in another Emirate) 4 

 Applicant’s Valid Passport Photo Copy  5  صورة جواز سفر طالب الترخیص ساري المفعول . 5
 List Of Equipments/Devices Shall Be Provided  6  كشف باألجھزة و المعدات و المواد المطلوب ترخیصھا . 6

7 
اتفاقی������ة التوزی������ع المبرم������ة ب������ین المص������نع الرس������مي المعتم������د ل������دى ال������دفاع 

ین������ا بھ������ا نوعی������ة األجھ������زة و الم������دني وب������ین الم������وزع طال������ب الت������رخیص مب
 والمواد المطلوب ترخیصھا مصدقة من كاتب العدل . المعدات

 Distribution Agreement Signed With Approved Agent  And Attested 
By Notary Public, Stating Equipments/Devices .  7 

8 

تق������اریر اختب������ار لألجھ������زة و المع������دات و الم������واد الم������راد ترخیص������ھا ص������ادرة 
م�������ن مختب�������ر معت�������رف ب�������ھ محلی�������ا و عالمی�������ا معتم�������د ل�������دى القی�������ادة تثب�������ت 
مطابق��������ة ھ��������ذه األجھ��������زة و المع��������دات و الم��������واد للمق��������اییس و المواص��������فات 
الوطنی������ة و العالمی������ة المعت������رف بھ������ا (ال تقب������ل تق������اریر اختب������ار العین������ات)،في 

غی������ر االم������ارة المطل������وب ت������رخیص  بإم������ارةالوكی������ل م������رخص حال������ة إذا ك������ان 
 الموزع بھا .

 Equipments/Devices Testing Reports Issued By Locally & 
Internationally Accredited Laboratory Approved By  Civil Defence 
Ghq Proofing  Products Are Confirm And Tested To International 
Acceptable  Standards As Per Local Authority Requirements  
(Samples Tests Are Not Accepted), In Case The Agent Is Licensed In 
Different Emirate 

8 

9 

ش�������ھادة مطابق�������ة للمواص�������فات القیاس�������یة المعتم�������دة بالدول�������ة ص�������ادرة م�������ن 
ھیئ������ة المواص������فات و المق������اییس بالدول������ة ( یقتص������ر ذل������ك عل������ى األجھ������زة و 
المع������دات و الم������واد الت������ي لھ������ا مواص������فات قیاس������یة بالدول������ة ) ف������ي حال������ة إذا 

غی������ر اإلم������ارة المطل������وب ت������رخیص الم������وزع  بإم������ارةك������ان الوكی������ل م������رخص 
 بھا .

 
Certificate Of Standardization Issued By Uae’s Standards & 
Meteorology Authority For The Products (If There Is Any), In Case 
The Agent Is Licensed In Different Emirate 

9 

كتیب���������ات أص���������لیة فنی���������ة للمواص���������فات الخاص���������ة ب���������األجھزة و المع���������دات و  10
 المواد المراد ترخیصھا .

 Technical Specification Brochure Shall Be Provided In Case Agent Is 
Licensed In A Different Emirate 10 

11 
ت�������وفیر عین�������ات م�������ن األجھ�������زة و المع�������دات و الم�������واد المطل�������وب ترخیص�������ھا 
ل��������إلدارة المختص��������ة للفح��������ص والمطابق��������ة ف��������ي حال��������ة إذا ك��������ان المص��������نع 

 بھا .مرخص بإمارة غیر اإلمارة المطلوب ترخیص الموزع 

 Samples Of Equipments/Devices Shall Be Provided For Testing And 
Conformity 11 

والوث�������ائق  ة إل�������ى العربی�������ة لجمی�������ع المس�������تندات  ترجم�������ة رس�������میة معتم�������د 12
 المطلوب و التي تحمل لغات غیر اللغة العربیة .

 Authenticated Legal Translation Of All Documents From Non-
Arabic To Arabic Language 12 

13 
رس������الة تعھ������د ص������ادرة م������ن الم������وزع الم������رخص بض������مان جمی������ع األجھ������زة و 

ریع المختلف������ة لم������دة م������ن المع������دات الت������ي س������یتم اعتمادھ������ا وتوری������دھا للمش������ا
 س سنوات حسب طبیعة الجھاز أو المعدة .مثالث إلى خ

 Undertaking Letter From The Appointed Agent To Declare All 
Products Are Under Warranty For 3- 5 Years Based On The Nature 
Of Each Product 

13 

ـــــــــــــات  ـــــــــــــاق  ا��تفاقي نمـــــــــــــوذج  -COCشـــــــــــــهادة  –م��حظـــــــــــــة : ارف
 شهادة س��مة المنتج على قرص مدمج –المواصفات 

 

Note: Attaching agreements - Certificate COC- Model 
Specifications - Product Safety Certificate on CD-ROM 


