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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Ajman
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - عجمان 

       ترخيص موزع
رقم الترخيص : 2018-4-217784

سنة الترخيص : 2021

Agent        Manufacturer        1 : عدد التراخيص

تم إصدار الترخيص استنادا إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني 

2018-4-217784 رقم السجل 97604 رقم الرخصة شركة الشبهاء الهندسية لالمن والسالمة -
ذ.م.م /فرع

االسم التجاري للمنشأة

اإلمارات العربية المتحدة الجنسية ابراهيم عسكر اسماعيل محمد العسكر اسم صاحب الترخيص
Ajman منطقة النشاط نوع النشاط

545 ص.ب رقم الفاكس 0 رقم الهاتف
 Ajman Ajman 2, Industrial Jurf , 2 بن سالمين 13 - شارع الجرف الصناعية عنوان الشركة

الموقع و البريد اإللكتروني    
27/12/2021 تاريخ االنتهاء 03/02/2021 تاريخ اإلصدار 24/09/2018 تاريخ تأسيس المنشأة

عدد المعدات و األجهزة المراد ترخيصها   4 
- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (10523398047831753328).

 

 

يعتمد/
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Ajman
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - عجمان 

االسم التجاري للمنشأة : شركة الشبهاء الهندسية لالمن والسالمة - ذ.م.م /فرع رقم الترخيص : 2018-4-217784

Agent        Manufacturer        2021 : سنة الترخيص
عدد التراخيص : 1

27/12/2021 Expiry date of theAgent : 2014-3-105975 Licence No. of theAgent : مؤسسة الشهباء الدولية لمعدات االمن والسالمة شركة الشخص الواحد ذ.م.م Name of theAgent :

اسم المختبر الصادر
للشهادة رقم شهادة السالمة تاريخ انتهاء قيد

الوكالة رقم قيد الوكالة اسم المصنع بلد الصنع االسم التجاري اسم المعدة/المواد/النظام م

UL,
UNDERWRITERS
LABORATORIES

INC, USA
GNXG.EX5169 09/07/2021 10791 BUCKEYE FIRE

EQUIPMENT
United States of

America BUCKEYE Fire extinguishers : Portable fire
extinguisher - Wet Chemical 1

رقم الموديل :  
WC-6L,Capacity :6LWC 2.5 Capacity : 2.5Gal

UL,
UNDERWRITERS
LABORATORIES

INC, USA
EX5192,EX5995,EX5993EX6416 09/07/2021 10791 BUCKEYE FIRE

EQUIPMEN
United States of

America BUCKEYE
Automatic sprinklers / hoses / point

water supply / water systems : Foam -
AFFF solution

رقم الموديل :  2
AFFF(1-6%),AR-AFFF(3-6%),PLATINUM AFFF,PLATINUM AR-AFFF, 36-8000 gal capacity ASME for vertical installation. 100-8000 gal capacity ASME

for horizontal installation. for use with buckeye 2, 2-1/2, 3,4,6 and 8 in. size ratio flow controllers. The 2-1/2,3,4,6 and 8 in Size
ratio flow controllers are threaded. Model: BFM 1.5 inlet pressure 70 psi Model: BFM 1.5 inlet pressure 70-100 psi Model: BFM 2.5 inlet

pressure 70-100 psi Monitor model OM-4: Nozzle Model: MN-B-350: Oscillating type Monitor Model OM-4: Nozzle Model: MN-B-500: Oscillating
type

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- Ajman و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Ajman 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 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/
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United Arab Emirates
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General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Ajman
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - عجمان 

االسم التجاري للمنشأة : شركة الشبهاء الهندسية لالمن والسالمة - ذ.م.م /فرع رقم الترخيص : 2018-4-217784

Agent        Manufacturer        2021 : سنة الترخيص
عدد التراخيص : 1

27/12/2021 Expiry date of theAgent : 2014-3-105975 Licence No. of theAgent : مؤسسة الشهباء الدولية لمعدات االمن والسالمة شركة الشخص الواحد ذ.م.م Name of theAgent :

اسم المختبر الصادر
للشهادة رقم شهادة السالمة تاريخ انتهاء قيد

الوكالة رقم قيد الوكالة اسم المصنع بلد الصنع االسم التجاري اسم المعدة/المواد/النظام م

UL,
UNDERWRITERS
LABORATORIES

INC, USA
GAQF.EX15893 09/07/2021 16527 FIRETRACE,USA United States of

America REGULUS
Automatic fire extinguishing systems :
Fire extinguishing system of gaseous

clean - chemical gas HFC 227

رقم الموديل :  3
ENGINEERED UNITS,01-001352,01-001399,01-001440,01-001705,and 01-001827 Novec 1230Clean Agent Extinguishing Units, stored pressure type,

having nominal charging capacities of 38,75,160,270,400,600,950,and 1300 Ib Novec 1230 Clean Agent,respectively See attached Listing page
for rating details ENGINEERED UNITS,01-001372,01-001407,01-001487,01-001587, 01-001712, 01-001897,01-002237 and 01-002537 HFC-227ea Clean

Agent Extinguishing Units, stored pressure type, having nominal charging capacities of 35,70,150,250,375,560,900,and 1200 Ib HFC-227ea
Clean Agent,respectively See attached Listing page for rating details

UL,
UNDERWRITERS
LABORATORIES

INC, USA
GOAS.EX6885 09/07/2021 10791 BUCKEYE FIRE

EQUIPMENT
United States of

America BUCKEYE
Automatic fire extinguishing systems :
Fire extinguishing system for kitchen

hoods

رقم الموديل :  4
BFR5, BFR10, BFR15 and BFR20 extinguishing system units, with 23.04lb, 46.1lb, 69.1lb and 92.2lb respectively. The units are designed to

discharge "Buckeye Fire Equipment Companys Restaurant Fire Suppression Wet Chemical Solution" wet chemical solution from fixed nozzles for
the extinguishment of fires occurring in restaurant hoods, plenums, filters, ducts and associated cooking appliances. For temperatures +32

to +120F. Operated by automatic means with manual backup. includes the protection of deep fat fryers, griddles, range tops, upright
broilers, rock char brothers, gas radiant char broilers and works.

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- Ajman و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Ajman 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 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/
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Ajman
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - عجمان 

االسم التجاري للمنشأة : شركة الشبهاء الهندسية لالمن والسالمة - ذ.م.م /فرع
رقم الترخيص : 2018-4-217784

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

الجنسية اسم صاحب الترخيص

الهند نالوبارامبيل ابراهيم كوتى

الهند جوباكوماران ناير كريشنا

 

يعتمد/


