
Professional License  / نية رخصة م

Buildings Maintenance ي صيانة املبا

Electrical Fitting Contracting ائية ر كيبات الك تركيب  التمديدات وال

Fire Fighting & Safety Equipment Installation ق ر تركيب وأصالح  نظم معدات السالمة و إطفاء ا

License Details  Renew License / ΔλΧέ�ΩϳΩΟΗ تفاصيل الرخصة

Trade Name                FIRE LINK GENERAL MAINTENANCE (L.L.C)BR االسم التجاري    فاير لينك للصيانة العامة (ش.ذ.م.م) فرع

Legal Form                  Limited Liability Company ي   شركة ذات مسئولية محدودة ل القانو الش

Expire Date   2022-04-17   اء خ االن خ االصدار   Issue Date   2017-04-20 تار تار

صندوق الربيد
P.O. Box

ريخ انتهاء عقد االجيار  
Contract Expiry Date Lessor/ اسم املؤجر Address /  العنوان

0 2022-03-31 Abulkashem kashem Hajee Abdur Razzak 
Sowdagar

  معرض رقم 04، اجلرف الصناعية1
Exhibition-Showroom No. 04, Jurf Industrial Zone1  

مالحظات

Emp No.   رقم املوظف Voucher Date.  2021-05-24  خ االيصال تار Voucher No. 30138013  رقم االيصال

Activites شطة اال

ACCI No.        99264                رقم الغرفة

Register No.    87166     ل التجاري رقم ال

License No.   91522   رقم الرخصة 

Passport / واز سية / Nationality رقم ا اسم املدير / Manager Name ا

Z2697592 ند ال
India

شايا مودابا بن مودابا ما
MACHAIA MUDDAPPA MUDDAPPA

   Print Date                           2021-05-24         خ الطباعة        تار

Regular License - رخصة عاديھ
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Partners Names/ اء ق أسماء الشر م

مان بان الرخصة ال تحمل االسم التجاري تفيد دائرة التنمية االقتصادية – 

Role / الصفة Passport / واز سية / Nationality رقم ا خيص  / Member Name ا اسم صاحب ال

ك شر
Partner - Shareholder 

G10C75254
ية املتحدة اإلمارات العر

United Arab Emirates-The 
UAE

اجور النعي شعيب عبدهللا احمد 
SHUAIB ABDULLA AHMED KAJOOR ALNUAIMI

ك شر
Partner - Shareholder 

Z2697592
ند ال
India

شايا مودابا بن مودابا ما
MACHAIA MUDDAPPA MUDDAPPA

ك شر
Partner - Shareholder 

L6624678
ند ال
India

شامادا بيماياه بوناما ما
PONNAMMA MACHAMADA PEMMAIAH

Passport / واز سية / Nationality رقم ا اسم املدير / Manager Name ا

Z2697592 ند ال
India

شايا مودابا بن مودابا ما
MACHAIA MUDDAPPA MUDDAPPA

ى مسؤولية تجاه حقوق الغ ا أعاله دون أد نا ادة مع الرخصة املذكورة ب ذه الش صدرت 

License No.   91522   رقم الرخصة 

License Details تفاصيل الرخصة

Trade Name                FIRE LINK GENERAL MAINTENANCE (L.L.C)BR االسم التجاري             فاير لينك للصيانة العامة (ش.ذ.م.م) فرع     

Legal Form                  Limited Liability Company ي             شركة ذات مسئولية محدودة  ل القانو الش

Expire Date   2022-04-17   اء خ االن خ االصدار   Issue Date   2017-04-20 تار تار

  Print Date                           2021-05-24         خ الطباعة         تار
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 Commercial Registry /ل التجاري ال

ل تجاري ادة قيد تاجر    ش
Merchant Commercial Registry Certificate

Buildings Maintenance ي صيانة املبا

Electrical Fitting Contracting ائية ر كيبات الك تركيب  التمديدات وال

Fire Fighting & Safety Equipment Installation ق ر تركيب وأصالح  نظم معدات السالمة و إطفاء ا

شطة Activitesاال

Registration Date              2017-04-20      ريخ القيد     Registry Number      87166    رقم القيد

 Expiry Date   2022-04-17  ريـــــــــــخ إنتهاء القيــــــــــــــد  

Trade Name                FIRE LINK GENERAL MAINTENANCE (L.L.C)BR االسم التجاري             فاير لينك للصيانة العامة (ش.ذ.م.م) فرع     

Legal Form                  Limited Liability Company ي             شركة ذات مسئولية محدودة  ل القانو الش

License Details  Renew / ΩϳΩΟΗ تفاصيل الرخصة

ى مسؤولية تجاه حقوق الغ ا أعاله دون أد نا ادة مع الرخصة املذكورة ب ذه الش صدرت 

  Print Date                       2021-05-24             خ الطباعة       تار
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Receipt Voucher���νΑϗ�Ωϧγ

���ϡϼΗγϹ�ϥΫ·�ϡϗέΦϳέΎΗΑ 301380135/24/2021

Amount���ώϠΑϣϟ Item���ϡγέϟ Code���ΩϧΑϟ

2500 Chamber of Commerce membership 
fee

ΔϳέΎΟΗϟ�Δϓέϐϟ�Δϳϭοϋ�ϡϭγέ 204020107

1500 The National Fund for Social 
Responsibility (listing on the platform)

�Δλϧϣϟ�ϲϓ�ΝέΩϹ��ΔϳόϣΗΟϣϟ�Δϳϟϭ΅γϣϠϟ�ϲϧρϭϟ�ϕϭΩϧλϟ 204080001

1 ΕΎΟέΧϣ�±�ΔϓΎοϣϟ�ΔϣϳϘϟ�ΔΑϳέο 204080005

84 Commission for Al Hajis service 
centers 

αΟΎϬϟ�ΔϣΩΧ�ίϛέϣ�Δϟϭϣϋ 204110002

600 Issuance / renewal of license ΔλΧέϟ�ΩϳΩΟΗ���έΩλ· 301810001

2000 Trade name (foreign / digits) �ϡΎϗέ���ϲΑϧΟ��ϱέΎΟΗ�ϡγ· 301810009

200 The issuance of the trade Registration 
Certificate

ϱέΎΟΗϟ�ϝΟγϟ�ΓΩΎϬη�έΩλ· 301810015

100 Renewal of trade registration ϱέΎΟΗϟ�ϝΟγϟ�ϲϓ�ΩϳϘϟ�ΩϳΩΟΗ 301810016

50 Application form for service request 
and administrative services

ΔϳέΩ·�ΕΎϣΩΧ���ΔϣΩΧ�ΏϠρ�ΝΫϭϣϧ 301810045

350 Permit to put a banner for the trade
name on the front of the establishment

Γ΄ηϧϣϟ�ΔϬΟϭ�ϰϠϋ�ϱέΎΟΗϟ�ϡγϹ�ΔΗϓϻ�ϊοϭϟ�ϳέλΗ 301830012

500 Permit for additional  the trade name 
or brand of advertisement for the 
establishment

�ΔϳέΎΟΗϟ�Δϣϼόϟ�ϭ�ϱέΎΟΗϟ�ϡγϺϟ�ϲϓΎο·�ϥϼϋ·�ϳέλΗ
Γ΄ηϧϣϠϟ

301830013

250 Not to renew the license during the 
prescribed time limit (one month from 
the license expiration date)

�˯ΎϬΗϧ·�ΦϳέΎΗ�ϥϣ�έϬη��ΓΩΩΣϣϟ�ΔϠϬϣϟ�ϝϼΧ�ΔλΧέϟ�ΩϳΩΟΗ�ϡΩϋ
�ιϳΧέΗϟ

301850004

400 Delay in license renewal ( for every 
month and part of a month is counted 
as a full month)

�έϬηϟ�˯ίΟ�έΑΗόϳ�ϭ�έϬη�ϝϛ�ϥϋ��ΔλΧέϟ�ΩϳΩΟΗ�ϲϓ�έϳΧ΄Ηϟ
�˱ϼϣΎϛ�˱έϬη

301850005

20 Commission Revenue Service 
Agreement

Εϻϭϣϋ�Ωέϳ 301900001

 έϳϏϻ�ϡϫέΩ��ΔγϣΧ�ϥϭγϣΧ�ΕΎϣ�ΔγϣΧ�ϑϻ�ΔϳϧΎϣΛ�ΓέΩϗϭ�ρϘϓ Total (AED) 8555 ϰϟΎϣΟϹ

Printed By ΔργϭΑ�Ίηϧ Print Date 5/24/2021 
11:51:57 AM

ΔϋΎΑρϟ�ΦϳέΎΗ

No.Date

ΔϳΩΎλΗϗϹ�ΔϳϣϧΗϟ�ΓέΩDepartment of Economic Development

ϰϟΎϣΟϹTotal8555

���νΑϘϟ�Ωϧγ�ϡϗέ71406No.ΦϳέΎΗϟ5/24/2021Date

���ϥϣ�ΎϧϣϠΗγωέϓ��ϡ�ϡ�Ϋ�ε��ΔϣΎόϟ�ΔϧΎϳλϠϟ�ϙϧϳϟ�έϳΎϓ���ΔλΧέϟ�ϡϗέ91522ΔλΧέ�ΩϳΩΟΗ -
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مان ...                                                 السيد/ مدير مكتب وزارة اإلقتصاد - مكتب 
م ا

عد ،، تحية طيبة و

س شركة شر عقد تأس

املرفقات:
س للشركة عديل عقد التأس صورة طبق األصل عن 

التاريخ         2021-05-24  

Trade Name                FIRE LINK GENERAL MAINTENANCE (L.L.C)BR االسم التجاري             فاير لينك للصيانة العامة (ش.ذ.م.م) فرع     

Legal Form                  Limited Liability Company ي             شركة ذات مسئولية محدودة  ل القانو الش

Expire Date    2022-04-17  اء خ االن ل التجاري     Register No.    87166     تار رقم ال

ام وتفضلوا بقبول فائق اإلح

ل  ا قد استوفت شروط القيد  ال ة، نفيدكم بأن الشركة املرفق بيانا ات التجار ام القانون االتحادي رقم (2) لسنة 2015م واللوائح التنفيذية  شأن الشر ناداً إ أح  اس
: لت كما ي التجاري،   و
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شطة اصة باأل الضوابط و الشروط ا

Activites شطة األ

   Buildings Maintenance ي          صيانة املبا

Area:  املناطق

اطات العامة اإلش

نائھ مستوفياً لدرجة عالية من وسائل االمن والسالمة والنظافة العامة- ان مخصصاً من حيث تخطيطة و ون امل .يجب أن ي
ديد- خيص ا .يجب التأكد من عدم وجود ترخيص ساري املفعول  موقع ال
ة العامة واملقلقة للراحة- شاط غ مضره بال ون أستعماالت ال .يجب أن ي

خيص- ان ال ة بم سمح بوجود ابواب او غرف سر . ال 
- ع مقلدة  السوق ا ا  حالة وجود اي منتج او بضا التعاون مع الدائرة بإبالغ .

ا- شروط ا و ام  ع يجب االل لك والبا ن املس عت عقد ب ر الفاتورة  تحر .
خيص بذلك- صول ع املوافقة وال عد الرجوع للدائرة وا ادة أو النقصان أو إضافة مستودع إال  ل بالز عديل مساحة ا شاط أو املوقع أو غ ال اليجوز  .

ام عملھ- ش الدائرة ألداء م .التعاون مع مف
صول ع موافقة الدائرة قبل تنفيذ آى لوحة إعالنية- يجب ا .

ل أوجزء منھ للنوم والسكن- ل أو استخدام ا اليجوز وضع أى أغراض خارج نطاق ا  .
ح- بات بدون تصر ن أوامللصقات أوالكت اتف أو املندو ق ال دمات عن طر ج للمنتجات وا و عدم ال .

سائية- ث من ذلك العيادات والصالونات ال س الت االرضية، و عدم تظليل ا .
ح من الدائرة- صول ع تصر عد ا جية اال  يالت او ترو عدم االعالن عن حمالت ت .

عدم عرض او بيع او تداول سلع مقلدة او مغشوشة- .
ح بذلك من الدائرة- وائز بدون استصدار تصر ات  و جية او  يالت او حمالت ترو عدم اجراء اية ت .
ا- ھ املنظر العام عند ازال شو خيص مع عدم  ام بإزالة اللوحة اإلعالنية  حالة االنتقال أوإلغاء ال االل .

ع املعروضة وان تطابق سعر التحصيل- ام بكتابة االسعار ع السلع والبضا االل .
اء- ة عند االن خصة التجار ام بتجديد ال .االل

خيص- و مدون بال ون االسم التجاري مطابقاً بلوحة االسم التجاري ملا   .ان ي
بة- ا السعر + الضر اً  ية مو صول ع فاتورة ضر ق  ا لك ا للمس .

-( كيب ...إ بدال + الضمان + االصالح+ ال جاع + االس لك حول ( االس لك ع وسيلة اعالن مناسبة وشاملة ومعروضة للمس االعالن عن سياسة البيع للمس
ا- ة لدى وزارة االقتصاد لضمان حماي يل العالمة التجار رص ع  ا .

ة- عفي من العقو ا ال  ل  س املعتمدة  الدولة سواء محلية او اقليمية او دولية ،  حاالت البيع والتجارة والصناعة للمنتجات وا ام باملواصفات واملقاي االل .
مة والعقود من حيث املواصفات والعدد والكيل والقياس- ام باالتفاقات امل االل .

لك- قوق املس ا  الدولة واملنظمة  ن املعمول  ام بالقوان االل  .
ا- خيص اال بالرجوع ا الدائرة وموافق عديل ع ال .عدم اجراء اي 

خيص- صول ع ال شاط قبل ا .عدم ممارسة ال
.عدم فرض رسوم اضافية عند استخدام بطاقات االئتمان للسداد-

بدل- س عدم كتابة عبار ة" البضاعة املباعة ال ترد وال  "
ح- صول ع تصر عد ا عد الساعة 12:00 مساءً اال  شاط  .عدم مزاولة ال

افة- ة   يفاء الشروط املو شاط قبل اس .عدم البدء  مزاولة ال
- يمنع تركيب اللوحة االعالنية تتعدي االرتفاع الك للمب  .

ل دوري- ش يجب صيانة اللوحات االعالنية  .
ام بمقاسات اللوحات االعالنية املقدمة للدائرة- ات واالل اً لعدد الوج ون عدد اللوحات مساو ي .

ح- يمنع تركيب اللوحات االعالنية ع األرصفة اال بتصر .
ا خارج املب أو استغالل االسطح- منع تركي ة عند مدخل البناية من الداخل وايضاً ع مدخل الشقق و كيب لوحة صغ .يكتفى ب

اليجوز وضع أك من اسم تجاري ع اللوحھ الواحدة- .
ال املغلقة واالماكن العامة- ن ممنوع طبقاً لقانون الدولة داخل ا .التدخ
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   Electrical Fitting Contracting ائية      ر كيبات الك     تركيب  التمديدات وال

Area:  املناطق

اطات العامة اإلش

نائھ مستوفياً لدرجة عالية من وسائل االمن والسالمة والنظافة العامة- ان مخصصاً من حيث تخطيطة و ون امل .يجب أن ي
ديد- خيص ا .يجب التأكد من عدم وجود ترخيص ساري املفعول  موقع ال
ة العامة واملقلقة للراحة- شاط غ مضره بال ون أستعماالت ال .يجب أن ي

خيص- ان ال ة بم سمح بوجود ابواب او غرف سر . ال 
- ع مقلدة  السوق ا ا  حالة وجود اي منتج او بضا التعاون مع الدائرة بإبالغ .

ا- شروط ا و ام  ع يجب االل لك والبا ن املس عت عقد ب ر الفاتورة  تحر .
خيص بذلك- صول ع املوافقة وال عد الرجوع للدائرة وا ادة أو النقصان أو إضافة مستودع إال  ل بالز عديل مساحة ا شاط أو املوقع أو غ ال اليجوز  .

ام عملھ- ش الدائرة ألداء م .التعاون مع مف
صول ع موافقة الدائرة قبل تنفيذ آى لوحة إعالنية- يجب ا .

ل أوجزء منھ للنوم والسكن- ل أو استخدام ا اليجوز وضع أى أغراض خارج نطاق ا  .
ح- بات بدون تصر ن أوامللصقات أوالكت اتف أو املندو ق ال دمات عن طر ج للمنتجات وا و عدم ال .

سائية- ث من ذلك العيادات والصالونات ال س الت االرضية، و عدم تظليل ا .
ح من الدائرة- صول ع تصر عد ا جية اال  يالت او ترو عدم االعالن عن حمالت ت .

عدم عرض او بيع او تداول سلع مقلدة او مغشوشة- .
ح بذلك من الدائرة- وائز بدون استصدار تصر ات  و جية او  يالت او حمالت ترو عدم اجراء اية ت .
ا- ھ املنظر العام عند ازال شو خيص مع عدم  ام بإزالة اللوحة اإلعالنية  حالة االنتقال أوإلغاء ال االل .

ع املعروضة وان تطابق سعر التحصيل- ام بكتابة االسعار ع السلع والبضا االل .
اء- ة عند االن خصة التجار ام بتجديد ال .االل

خيص- و مدون بال ون االسم التجاري مطابقاً بلوحة االسم التجاري ملا   .ان ي
بة- ا السعر + الضر اً  ية مو صول ع فاتورة ضر ق  ا لك ا للمس .

-( كيب ...إ بدال + الضمان + االصالح+ ال جاع + االس لك حول ( االس لك ع وسيلة اعالن مناسبة وشاملة ومعروضة للمس االعالن عن سياسة البيع للمس
ا- ة لدى وزارة االقتصاد لضمان حماي يل العالمة التجار رص ع  ا .

ة- عفي من العقو ا ال  ل  س املعتمدة  الدولة سواء محلية او اقليمية او دولية ،  حاالت البيع والتجارة والصناعة للمنتجات وا ام باملواصفات واملقاي االل .
مة والعقود من حيث املواصفات والعدد والكيل والقياس- ام باالتفاقات امل االل .

لك- قوق املس ا  الدولة واملنظمة  ن املعمول  ام بالقوان االل  .
ا- خيص اال بالرجوع ا الدائرة وموافق عديل ع ال .عدم اجراء اي 

خيص- صول ع ال شاط قبل ا .عدم ممارسة ال
.عدم فرض رسوم اضافية عند استخدام بطاقات االئتمان للسداد-

بدل- س عدم كتابة عبار ة" البضاعة املباعة ال ترد وال  "
ح- صول ع تصر عد ا عد الساعة 12:00 مساءً اال  شاط  .عدم مزاولة ال

افة- ة   يفاء الشروط املو شاط قبل اس .عدم البدء  مزاولة ال
- يمنع تركيب اللوحة االعالنية تتعدي االرتفاع الك للمب  .

ل دوري- ش يجب صيانة اللوحات االعالنية  .
ام بمقاسات اللوحات االعالنية املقدمة للدائرة- ات واالل اً لعدد الوج ون عدد اللوحات مساو ي .

ح- يمنع تركيب اللوحات االعالنية ع األرصفة اال بتصر .
ا خارج املب أو استغالل االسطح- منع تركي ة عند مدخل البناية من الداخل وايضاً ع مدخل الشقق و كيب لوحة صغ .يكتفى ب

اليجوز وضع أك من اسم تجاري ع اللوحھ الواحدة- .
ال املغلقة واالماكن العامة- ن ممنوع طبقاً لقانون الدولة داخل ا .التدخ
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   Fire Fighting & Safety Equipment Installation ق      ر     تركيب وأصالح  نظم معدات السالمة و إطفاء ا

Area:  املناطق

اطات العامة اإلش

نائھ مستوفياً لدرجة عالية من وسائل االمن والسالمة والنظافة العامة- ان مخصصاً من حيث تخطيطة و ون امل .يجب أن ي
ديد- خيص ا .يجب التأكد من عدم وجود ترخيص ساري املفعول  موقع ال
ة العامة واملقلقة للراحة- شاط غ مضره بال ون أستعماالت ال .يجب أن ي

خيص- ان ال ة بم سمح بوجود ابواب او غرف سر . ال 
- ع مقلدة  السوق ا ا  حالة وجود اي منتج او بضا التعاون مع الدائرة بإبالغ .

ا- شروط ا و ام  ع يجب االل لك والبا ن املس عت عقد ب ر الفاتورة  تحر .
خيص بذلك- صول ع املوافقة وال عد الرجوع للدائرة وا ادة أو النقصان أو إضافة مستودع إال  ل بالز عديل مساحة ا شاط أو املوقع أو غ ال اليجوز  .

ام عملھ- ش الدائرة ألداء م .التعاون مع مف
صول ع موافقة الدائرة قبل تنفيذ آى لوحة إعالنية- يجب ا .

ل أوجزء منھ للنوم والسكن- ل أو استخدام ا اليجوز وضع أى أغراض خارج نطاق ا  .
ح- بات بدون تصر ن أوامللصقات أوالكت اتف أو املندو ق ال دمات عن طر ج للمنتجات وا و عدم ال .

سائية- ث من ذلك العيادات والصالونات ال س الت االرضية، و عدم تظليل ا .
ح من الدائرة- صول ع تصر عد ا جية اال  يالت او ترو عدم االعالن عن حمالت ت .

عدم عرض او بيع او تداول سلع مقلدة او مغشوشة- .
ح بذلك من الدائرة- وائز بدون استصدار تصر ات  و جية او  يالت او حمالت ترو عدم اجراء اية ت .
ا- ھ املنظر العام عند ازال شو خيص مع عدم  ام بإزالة اللوحة اإلعالنية  حالة االنتقال أوإلغاء ال االل .

ع املعروضة وان تطابق سعر التحصيل- ام بكتابة االسعار ع السلع والبضا االل .
اء- ة عند االن خصة التجار ام بتجديد ال .االل

خيص- و مدون بال ون االسم التجاري مطابقاً بلوحة االسم التجاري ملا   .ان ي
بة- ا السعر + الضر اً  ية مو صول ع فاتورة ضر ق  ا لك ا للمس .

-( كيب ...إ بدال + الضمان + االصالح+ ال جاع + االس لك حول ( االس لك ع وسيلة اعالن مناسبة وشاملة ومعروضة للمس االعالن عن سياسة البيع للمس
ا- ة لدى وزارة االقتصاد لضمان حماي يل العالمة التجار رص ع  ا .

ة- عفي من العقو ا ال  ل  س املعتمدة  الدولة سواء محلية او اقليمية او دولية ،  حاالت البيع والتجارة والصناعة للمنتجات وا ام باملواصفات واملقاي االل .
مة والعقود من حيث املواصفات والعدد والكيل والقياس- ام باالتفاقات امل االل .

لك- قوق املس ا  الدولة واملنظمة  ن املعمول  ام بالقوان االل  .
ا- خيص اال بالرجوع ا الدائرة وموافق عديل ع ال .عدم اجراء اي 

خيص- صول ع ال شاط قبل ا .عدم ممارسة ال
.عدم فرض رسوم اضافية عند استخدام بطاقات االئتمان للسداد-

بدل- س عدم كتابة عبار ة" البضاعة املباعة ال ترد وال  "
ح- صول ع تصر عد ا عد الساعة 12:00 مساءً اال  شاط  .عدم مزاولة ال

افة- ة   يفاء الشروط املو شاط قبل اس .عدم البدء  مزاولة ال
- يمنع تركيب اللوحة االعالنية تتعدي االرتفاع الك للمب  .

ل دوري- ش يجب صيانة اللوحات االعالنية  .
ام بمقاسات اللوحات االعالنية املقدمة للدائرة- ات واالل اً لعدد الوج ون عدد اللوحات مساو ي .

ح- يمنع تركيب اللوحات االعالنية ع األرصفة اال بتصر .
ا خارج املب أو استغالل االسطح- منع تركي ة عند مدخل البناية من الداخل وايضاً ع مدخل الشقق و كيب لوحة صغ .يكتفى ب

اليجوز وضع أك من اسم تجاري ع اللوحھ الواحدة- .
ال املغلقة واالماكن العامة- ن ممنوع طبقاً لقانون الدولة داخل ا .التدخ
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ح وضع الفتة االسم التجاري تصر

ح بيانات  التصر

ل         فاير لينك للصيانة العامة (ش.ذ.م.م) فرع اسم ا

ا  ϥϭϣοϣ اإلعالن         تصديق اللوحة االعالنية شأة نفس �ϥϼϋϹ�ϊϗϭϣامل

اء   2022/04/17 خ االن تار ح  2021/04/18 خ التصر تار

رة ع محمد الرئ  رقم املوظف م خ االيصال  2021-05-24  تار رقم االيصال  71406 

ح يلغية ذا التصر غي   أي كشط أو 
Any Change in this permission will render unvalid

مالحظات

ح  6387854   رقم التصر خ 2021/05/24 التار

Conditions الشروط
- The authorized person must abide by the laws and regulations and use the card for the purposes authorized.
- The party must adhere to print the authorized number with the approved specifications and write the permit number.
- Not mentioning the word of the majesty and placing the flags of countries and official slogans in the billboard.

ا. ن والنظم واستخدام البطاقة لألغراض املصرح  - ع املصرح لھ التقيد بالقوان
ح. ا مع كتابة رقم التصر ة التقيد بطباعة العدد املصرح بھ باملواصفات املصدق  - ع ا

اللة ووضع أعالم الدول والشعارات الرسمية  اللوحة االعالنية. - عدم ذكر لفظ ا
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خ 2021/05/24 التار

ح بيانات  التصر

إعالن ع مركبة اإلسم التجاري       فاير لينك للصيانة العامة (ش.ذ.م.م) فرع   موضوع اإلعالن            

رف الصناعية1   مقاسات اإلعالن         5.545 العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان           ا

ال يوجد اإلعالن الور   

اء   2022/04/17 خ االن تار ح  2021/05/24 خ التصر تار

رة ع محمد الرئ  رقم املوظف م خ االيصال  2021-05-24  تار رقم االيصال  71406 

ح يلغية ذا التصر غي   أي كشط أو 
Any Change in this permission will render unvalid

Conditions الشروط
- The advertisement or publicity shall not alter the shape of the vehicle, hide its features or affect traffic safety.
- The wording of the ad and the images of the advertised product or service must conform to the values and traditions 
prevailing in the UAE.
- No part of the advertisement shall be extended to the windshield, rear or side of the vehicle.

ة. ا أو يؤثر ع السالمة املرور ل املركبة أو يخفي معامل غ اإلعالن أو الدعاية من ش ط أال  ش  -
ا مع القيم والتقاليد السائدة باإلمارات. دمة املعلن ع ط أن تتوافق صيغة اإلعالن وصور املنتج أو ا ش  -

ان للمركبات. لفي أو ا ط إال يمتد إي جزء من اإلعالن ع الزجاج األمامي أو ا ش  -

مالحظات

ح اإلعالن ع مركبة تصر

ح  6387852   رقم التصر

وصف املركبة

مان ة اإلصدار    ج رقم السيارة  66489

B  الفئة
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خ 2021/05/24 التار

ح بيانات  التصر

اإلسم التجاري       فاير لينك للصيانة العامة (ش.ذ.م.م) فرع   موضوع اإلعالن            إلعالن ع مركبة

رف الصناغية1   مقاسات اإلعالن         6 العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان           ا

ال يوجد اإلعالن الور   

اء   2022/04/17 خ االن تار ح  2021/05/24 خ التصر تار

رة ع محمد الرئ  رقم املوظف م خ االيصال  2021-05-24  تار رقم االيصال  71406 

ح يلغية ذا التصر غي   أي كشط أو 
Any Change in this permission will render unvalid

Conditions الشروط
- The advertisement or publicity shall not alter the shape of the vehicle, hide its features or affect traffic safety.
- The wording of the ad and the images of the advertised product or service must conform to the values and traditions 
prevailing in the UAE.
- No part of the advertisement shall be extended to the windshield, rear or side of the vehicle.

ة. ا أو يؤثر ع السالمة املرور ل املركبة أو يخفي معامل غ اإلعالن أو الدعاية من ش ط أال  ش  -
ا مع القيم والتقاليد السائدة باإلمارات. دمة املعلن ع ط أن تتوافق صيغة اإلعالن وصور املنتج أو ا ش  -

ان للمركبات. لفي أو ا ط إال يمتد إي جزء من اإلعالن ع الزجاج األمامي أو ا ش  -

مالحظات

ح اإلعالن ع مركبة تصر

ح  6387853   رقم التصر

وصف املركبة

مان ة اإلصدار    ج رقم السيارة  66489

B  الفئة
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