
رؤيتنا أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق األمن و السالمة 

https://cdservices.moi.gov.ae/index/certificate-inquiry تعتبر هذه الشهادة وثيقة رسمية ال تحتاج الى توقيع. للتأكد من صحة المعلومات يرجى زيارة الرابط
التالي:
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Sharjah
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة 

ترخيص صيانة و تركيب
رقم الترخيص : 2013-3-49942

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

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

2013-3-49942 رقم السجل 504534 رقم الرخصة شركة الشهباء الهندسية لالمن والسالمة-ذ م
م

االسم التجاري للمنشأة

اإلمارات العربية المتحدة الجنسية ابراهيم عسكر اسماعيل محمد العسكر اسم صاحب الترخيص

Sharjah منطقة النشاط نوع النشاط

Detection and fire alarm system  ()  * 1
Fire-fighting systems  ()  * 2

Ventilation & smoke control system 3
Anti-fire materials and coatings 4

smoke and fire resistant doors, windows and breakers 5
External anti-fire coatings 6

Central Gas System 7
26146 ص.ب رقم الفاكس 065341777 رقم الهاتف

 Sharjah Sharjah 11, Area Industrial , احمد حبيب حسن - خلف شارع الرابع الصناعي عنوان الشركة
الموقع و البريد اإللكتروني    

29/06/2022 تاريخ االنتهاء 14/06/2021 تاريخ اإلصدار 03/05/2000 تاريخ تأسيس المنشأة
24 عدد الفنيين المعتمدين 6 عدد المهندسين المعتمدين

- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (11723532163644963587).
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Sharjah
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة 

االسم التجاري للمنشأة : شركة الشهباء الهندسية لالمن والسالمة-ذ م م
رقم الترخيص : 2013-3-49942

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

Equipment Type Sub System Main System

Panel Alarm System, entitled Control

Detection and fire alarm system Detection and fire alarm system

Panel iteration of the alarm system, entitled
Panel system, the traditional alarm control

Panel iteration of the traditional system warning
Panel alarm system, voice evacuation, entitled Control

Smoke Detector entitled Ionic
Optical smoke detector entitled

Smoke Detector entitled Multi-Sensor
Smoke detector entitled structures
Heat detector fixed class, entitled

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- Sharjah و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Sharjah فقط، استنادا إلى قرار
المجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة

أنشطتها في باقي اإلمارات.  مالحظة:

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Sharjah
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة 

االسم التجاري للمنشأة : شركة الشهباء الهندسية لالمن والسالمة-ذ م م
رقم الترخيص : 2013-3-49942

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

Equipment Type Sub System Main System

Heat detector variable degrees entitled

Detection and fire alarm system Detection and fire alarm system

Heat detector Almanoan radial signal cable thermal
detection

Radiation detector entitled - above Abannvsajh point
energy

Radiation detector entitled - infrared energy point
Flame detector point, entitled Energy
Detector spark point, entitled Energy

Reagent entitled Industrial Gases Systems
Unit overseeing the alarm point - Contact AC

Entitled Manual Call Point
Call Right manual pressure point entitled

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- Sharjah و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Sharjah فقط، استنادا إلى قرار
المجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة

أنشطتها في باقي اإلمارات.  مالحظة:

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Sharjah
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة 

االسم التجاري للمنشأة : شركة الشهباء الهندسية لالمن والسالمة-ذ م م
رقم الترخيص : 2013-3-49942

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

Equipment Type Sub System Main System

Point Ndaa glass breakable entitled

Detection and fire alarm system Detection and fire alarm system

Smoke Detector works entitled Battery
Heat detector entitled battery-operated

Conventional heat detector
Smoke Detector Classic

Devices and units of closing and opening the door
Devices and units open the door lock

Devices and units of suspension system and
operating control

Unit alarm bell
Unit warning light flashing

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- Sharjah و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Sharjah فقط، استنادا إلى قرار
المجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة

أنشطتها في باقي اإلمارات.  مالحظة:

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 
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https://cdservices.moi.gov.ae/index/certificate-inquiry تعتبر هذه الشهادة وثيقة رسمية ال تحتاج الى توقيع. للتأكد من صحة المعلومات يرجى زيارة الرابط
التالي:
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Sharjah
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة 

االسم التجاري للمنشأة : شركة الشهباء الهندسية لالمن والسالمة-ذ م م
رقم الترخيص : 2013-3-49942

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

Equipment Type Sub System Main System

Unit alarm sound

Detection and fire alarm system Detection and fire alarm system

Unit sound alarm light and flash
Fire alarm cables fire resistant for 30 minutes

Fire alarm cables fire resistant for one hour
Alarm cables Fire-resistant fire for two hours
Fire alarm cables of optical fiber fire resistant

Wireless Control System (It shouldnt be traded or
installed in residentail houses or villas)

Unit Wireless (It shouldnt be traded or installed in
residentail houses or villas)

Radio Systems
Batteries and battery chargers unit fire alarm

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- Sharjah و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Sharjah فقط، استنادا إلى قرار
المجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة

أنشطتها في باقي اإلمارات.  مالحظة:

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Sharjah
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة 

االسم التجاري للمنشأة : شركة الشهباء الهندسية لالمن والسالمة-ذ م م
رقم الترخيص : 2013-3-49942

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

Equipment Type Sub System Main System

Electronic Program Alarm System (SQL fluids are
sensitive to determine the type of air)

Detection and fire alarm system

Detection and fire alarm system

Wireless Smoke Detector (It shouldnt be traded or
installed in residentail houses or villas)

Wireless Heat Detector (It shouldnt be traded or
installed in residentail houses or villas)

Wireless Multi Detector (It shouldnt be traded or
installed in residentail houses or villas)

Public address system Voice Evacuation System
Unit entitled Emergency Control switch on

Emergency Lighting System
The Emergency Control Unit switch on monitoring

Self-powered emergency lighting (battery)
Lighting emergency exits self-powered (battery)

Emergency lighting, entitled

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- Sharjah و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Sharjah فقط، استنادا إلى قرار
المجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة

أنشطتها في باقي اإلمارات.  مالحظة:

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Sharjah
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة 

االسم التجاري للمنشأة : شركة الشهباء الهندسية لالمن والسالمة-ذ م م
رقم الترخيص : 2013-3-49942

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

Equipment Type Sub System Main System

Lighting emergency exits, entitled

Emergency Lighting System Detection and fire alarm system

Battery and battery charger for the emergency
lighting system

Emergency lighting cables fire resistant for 30
minutes

Emergency lighting cables fire resistant for one hour
Emergency lighting fire resistant cables for two hours

Emergency lighting fiber optic cables
Mail program for emergency lighting to measure light

intensity and distribution
Fire extinguisher portable CO2

Fire extinguishers Fire-fighting systemsFire extinguisher Portable - Dry Powder
Portable fire extinguisher - dry chemical

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- Sharjah و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Sharjah فقط، استنادا إلى قرار
المجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة

أنشطتها في باقي اإلمارات.  مالحظة:

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Sharjah
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة 

االسم التجاري للمنشأة : شركة الشهباء الهندسية لالمن والسالمة-ذ م م
رقم الترخيص : 2013-3-49942

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

Equipment Type Sub System Main System

Fire extinguisher portable - foam AFFF

Fire extinguishers Fire-fighting systems

Fire extinguisher portable - foam FFFP
Portable fire extinguisher - Wet Chemical
Fire extinguisher Portable - Multiple Use
Fire extinguisher portable - aerosol water

Fire extinguisher Portable - Water
Fire extinguisher Portable - a factor of moisture

Fire extinguisher wheels CO2 mobile
Fire extinguisher mobile wheels - water

Fire extinguisher mobile wheels - foam AFFF

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- Sharjah و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Sharjah فقط، استنادا إلى قرار
المجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة

أنشطتها في باقي اإلمارات.  مالحظة:

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



رؤيتنا أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق األمن و السالمة 
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Sharjah
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة 

االسم التجاري للمنشأة : شركة الشهباء الهندسية لالمن والسالمة-ذ م م
رقم الترخيص : 2013-3-49942

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

Equipment Type Sub System Main System

Fire extinguisher mobile wheels - foam FFFP

Fire extinguishers Fire-fighting systems

Fire extinguisher wheels mobile - dry chemical
Fire extinguisher mobile wheels - multi-use

Fire extinguisher wheeled mobile - a factor of
moisture

Fire extinguisher mobile wheels - water
Fire extinguisher mobile wheels - water mist

Portable fire extinguisher - self-expulsion
Fire extinguisher Portable - Automotive
Hoses for portable extinguishers Group

Fire blanket

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- Sharjah و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Sharjah فقط، استنادا إلى قرار
المجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة

أنشطتها في باقي اإلمارات.  مالحظة:

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 
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https://cdservices.moi.gov.ae/index/certificate-inquiry تعتبر هذه الشهادة وثيقة رسمية ال تحتاج الى توقيع. للتأكد من صحة المعلومات يرجى زيارة الرابط
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Sharjah
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة 

االسم التجاري للمنشأة : شركة الشهباء الهندسية لالمن والسالمة-ذ م م
رقم الترخيص : 2013-3-49942

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

Equipment Type Sub System Main System

Fire extinguisher wheels mobil -Dry Powder Fire extinguishers

Fire-fighting systems

Alternator candidates rapid immersion system

Automatic sprinklers / hoses / point
water supply / water systems

Alternator candidates - extended distances point
Alternator candidates - higher ejaculation

Alternator candidates - quick response
Alternator candidates - Standard

Alternator candidates - residential
Alternator candidates - dry

Alternator candidates - decorative
Alternator candidates - Detector (PILOT)

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- Sharjah و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Sharjah فقط، استنادا إلى قرار
المجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة

أنشطتها في باقي اإلمارات.  مالحظة:

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



رؤيتنا أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق األمن و السالمة 

https://cdservices.moi.gov.ae/index/certificate-inquiry تعتبر هذه الشهادة وثيقة رسمية ال تحتاج الى توقيع. للتأكد من صحة المعلومات يرجى زيارة الرابط
التالي:
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Sharjah
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة 

االسم التجاري للمنشأة : شركة الشهباء الهندسية لالمن والسالمة-ذ م م
رقم الترخيص : 2013-3-49942

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

Equipment Type Sub System Main System

Alternator candidates - anti-corrosion

Automatic sprinklers / hoses / point
water supply / water systems Fire-fighting systems

Metal pipes above ground
Non-metallic pipes above ground

Metal pipe underground
Non-metallic underground pipes

Metal connections
Non-metal connections

Ground valves
Discharge valves

Valves Test

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- Sharjah و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Sharjah فقط، استنادا إلى قرار
المجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة

أنشطتها في باقي اإلمارات.  مالحظة:

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



رؤيتنا أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق األمن و السالمة 

https://cdservices.moi.gov.ae/index/certificate-inquiry تعتبر هذه الشهادة وثيقة رسمية ال تحتاج الى توقيع. للتأكد من صحة المعلومات يرجى زيارة الرابط
التالي:
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Sharjah
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة 

االسم التجاري للمنشأة : شركة الشهباء الهندسية لالمن والسالمة-ذ م م
رقم الترخيص : 2013-3-49942

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

Equipment Type Sub System Main System

Valves absolute

Automatic sprinklers / hoses / point
water supply / water systems Fire-fighting systems

Gate valves
Check valves (one-way)

Dry rookie valve
Pressure control valve

LED Impulsprogramm (SOLENOID)
Check Valve Alarm (ALARM CHECK)

Valve identify trends
Valve Anti Throwback water

Valve supervision

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- Sharjah و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Sharjah فقط، استنادا إلى قرار
المجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة

أنشطتها في باقي اإلمارات.  مالحظة:

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



رؤيتنا أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق األمن و السالمة 

https://cdservices.moi.gov.ae/index/certificate-inquiry تعتبر هذه الشهادة وثيقة رسمية ال تحتاج الى توقيع. للتأكد من صحة المعلومات يرجى زيارة الرابط
التالي:

 
13 / 20 

United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Sharjah
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة 

االسم التجاري للمنشأة : شركة الشهباء الهندسية لالمن والسالمة-ذ م م
رقم الترخيص : 2013-3-49942

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

Equipment Type Sub System Main System

Valve heat prediction

Automatic sprinklers / hoses / point
water supply / water systems Fire-fighting systems

Valve water flow alarm
Pressure-gauge

Foam solution strainer
Point water supply (link civil defense) in four

directions
Point water supply (link civil defense), two-way

Hoses
Fire - dry barrel nozzle
Fire - drum wet nozzle

Fire - control nozzle

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- Sharjah و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Sharjah فقط، استنادا إلى قرار
المجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة

أنشطتها في باقي اإلمارات.  مالحظة:

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



رؤيتنا أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق األمن و السالمة 

https://cdservices.moi.gov.ae/index/certificate-inquiry تعتبر هذه الشهادة وثيقة رسمية ال تحتاج الى توقيع. للتأكد من صحة المعلومات يرجى زيارة الرابط
التالي:
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 
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دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة 

االسم التجاري للمنشأة : شركة الشهباء الهندسية لالمن والسالمة-ذ م م
رقم الترخيص : 2013-3-49942

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

Equipment Type Sub System Main System

Transport key automatic

Automatic sprinklers / hoses / point
water supply / water systems

Fire-fighting systems

Foam - AFFF solution
Foam - FFFP solution

Proportionality Foaming system control
Immersion control system

Moving tank fire
Mail program for the hydraulic system of accounts

Fire
Electric pump assembly, horizontal

Fire Pumps SystemLinear pump assembly
The pump assembly, horizontal movable cover

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- Sharjah و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Sharjah فقط، استنادا إلى قرار
المجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة

أنشطتها في باقي اإلمارات.  مالحظة:

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



رؤيتنا أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق األمن و السالمة 

https://cdservices.moi.gov.ae/index/certificate-inquiry تعتبر هذه الشهادة وثيقة رسمية ال تحتاج الى توقيع. للتأكد من صحة المعلومات يرجى زيارة الرابط
التالي:
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Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 
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دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة 

االسم التجاري للمنشأة : شركة الشهباء الهندسية لالمن والسالمة-ذ م م
رقم الترخيص : 2013-3-49942

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

Equipment Type Sub System Main System

Positive displacement pump assembly

Fire Pumps System Fire-fighting systems

Rotary pump assembly monocots
Rotary pump assembly badminton

Assembling a turbine vertical pump motor
Assemble diesel engine pump horizontal
Assembling a linear diesel engine pump

Assembling a horizontal diesel engine pump
retractable cover

Assemble diesel engine positive displacement pump
Assembling the rotary diesel engine pump monocots

Diesel rotary assembly badminton pump motor

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- Sharjah و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Sharjah فقط، استنادا إلى قرار
المجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة

أنشطتها في باقي اإلمارات.  مالحظة:

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



رؤيتنا أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق األمن و السالمة 

https://cdservices.moi.gov.ae/index/certificate-inquiry تعتبر هذه الشهادة وثيقة رسمية ال تحتاج الى توقيع. للتأكد من صحة المعلومات يرجى زيارة الرابط
التالي:
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Sharjah
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة 

االسم التجاري للمنشأة : شركة الشهباء الهندسية لالمن والسالمة-ذ م م
رقم الترخيص : 2013-3-49942

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

Equipment Type Sub System Main System

Assemble diesel engine pump turbine vertical

Fire Pumps System

Fire-fighting systems

Pump assembly - compensatory pump
The fire pump control system

Battery and Battery Charger for Diesel Engine
Battery and Battery Charger Control Panel

Assembling fuel tank for diesel engine
Gaseous clean extinguishing system CO2

Automatic fire extinguishing
systems

Fire extinguishing system of gaseous clean - inert
gases 01 IG

Fire extinguishing system of gaseous clean - inert
gases 541 IG

Fire extinguishing system of gaseous clean - inert
gases 55 IG

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- Sharjah و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Sharjah فقط، استنادا إلى قرار
المجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة

أنشطتها في باقي اإلمارات.  مالحظة:

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



رؤيتنا أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق األمن و السالمة 

https://cdservices.moi.gov.ae/index/certificate-inquiry تعتبر هذه الشهادة وثيقة رسمية ال تحتاج الى توقيع. للتأكد من صحة المعلومات يرجى زيارة الرابط
التالي:
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دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة 

االسم التجاري للمنشأة : شركة الشهباء الهندسية لالمن والسالمة-ذ م م
رقم الترخيص : 2013-3-49942

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

Equipment Type Sub System Main System

Fire extinguishing system of gaseous clean - 100 inert
gases IG

Automatic fire extinguishing
systems Fire-fighting systems

Fire extinguishing system of gaseous clean - inert
gases 100 NN

Fire extinguishing system of gaseous clean - chemical
gas HFC 227

Fire extinguishing system of gaseous clean -
FC-chemical gases 3.1.10

Fire extinguishing system of gaseous clean - chemical
gases HCFC

Fire extinguishing system of gaseous clean - chemical
gas HFC 23

Fire extinguishing system of gaseous clean - chemical
gases HFC 125

Fire extinguishing system of gaseous clean - chemical
gases C6 F12 O

Fire extinguishing system for kitchen hoods
Fire extinguishing system of gaseous clean -

Oorganat chemical gases ARGONITE

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- Sharjah و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Sharjah فقط، استنادا إلى قرار
المجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة

أنشطتها في باقي اإلمارات.  مالحظة:

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



رؤيتنا أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق األمن و السالمة 

https://cdservices.moi.gov.ae/index/certificate-inquiry تعتبر هذه الشهادة وثيقة رسمية ال تحتاج الى توقيع. للتأكد من صحة المعلومات يرجى زيارة الرابط
التالي:

 
18 / 20 

United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Sharjah
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة 

االسم التجاري للمنشأة : شركة الشهباء الهندسية لالمن والسالمة-ذ م م
رقم الترخيص : 2013-3-49942

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

Equipment Type Sub System Main System

Pot - the gas extinguishing system clean

Automatic fire extinguishing
systems Fire-fighting systems

Tube - the gas extinguishing system clean
Links - the gas extinguishing system clean

Valve - gaseous clean extinguishing system - control
valve

Valve - the gas extinguishing system clean
Valve - gaseous fire extinguishing system clean -

oriented valve
Nozzle - gaseous fire extinguishing system clean

Tool - gaseous fire extinguishing system clean - key
resealable automatic

Tool - gaseous fire extinguishing system clean -
Altnqad key

Tool - gaseous fire extinguishing system clean - the
key to absolute automatic

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- Sharjah و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Sharjah فقط، استنادا إلى قرار
المجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة

أنشطتها في باقي اإلمارات.  مالحظة:

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



رؤيتنا أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق األمن و السالمة 

https://cdservices.moi.gov.ae/index/certificate-inquiry تعتبر هذه الشهادة وثيقة رسمية ال تحتاج الى توقيع. للتأكد من صحة المعلومات يرجى زيارة الرابط
التالي:
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دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة 

االسم التجاري للمنشأة : شركة الشهباء الهندسية لالمن والسالمة-ذ م م
رقم الترخيص : 2013-3-49942

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

Equipment Type Sub System Main System

Tool - the gas extinguishing system clean - time delay

Automatic fire extinguishing
systems Fire-fighting systems

Tool - gaseous clean extinguishing system - slot
ventilation

Console - the gas fire extinguishing system clean -
electric

Console - the gas extinguishing system clean -
Console - the gas fire extinguishing system clean -

mechanic
Note - discharge

Mail program for a system of gaseous clean
extinguishing - flow calculation

Fire extinguisher system- Aerosol
Water Mist System

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- Sharjah و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Sharjah فقط، استنادا إلى قرار
المجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة

أنشطتها في باقي اإلمارات.  مالحظة:

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



رؤيتنا أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق األمن و السالمة 

https://cdservices.moi.gov.ae/index/certificate-inquiry تعتبر هذه الشهادة وثيقة رسمية ال تحتاج الى توقيع. للتأكد من صحة المعلومات يرجى زيارة الرابط
التالي:
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دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة 

االسم التجاري للمنشأة : شركة الشهباء الهندسية لالمن والسالمة-ذ م م
رقم الترخيص : 2013-3-49942

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

الجنسية اسم صاحب الترخيص

الهند ابراهيم كوتى نالوبرامبيل

الهند جوبا كوماران ناير كريشتان


