United Arab Emirates
Ministry Of Interior
Gen. Dep. of Dubai Civil Defence

دولة اﻹمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
اﻹدارة العامة للدفاع المدني -دبي

ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺪﻧﻲ  /ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻼﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﻣﻮﺯﻉ ﻟﻮﻛﻴﻞ
ﺭﻣﺰ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺎﻟﻚ

الشيخ احمد محمد سلطان
شركة المشاريع العامة
SK1
القاسمي
)جيكو(
شركة المشاريع العامة
الشيخ سالم محمد سلطان
SK2
جيكو)مصنع اﻻمارات(
القاسمي
صﻼح مبارك لتجارة مواد
صﻼح محمد مبارك احمد
SK3
البناء
عباس علي السيد عبدﷲ علوي
 SK4مستر ﻻيت لتجارة ادوات
شركة الطاقه العالميه
شركة الطاقة العالمية للتجارة
SK5
للتجارة
محمد حسن عبد ﷲ النومان
طليلة للعازل الحراري
SK6
جرين تك ميدل ايست لمواد
SK7
احمد محمد سالم المليحي
البناء
سفيكو لتجارة معدات
رياض جعفر ميرزاعلى الحاج
SK8
ناصر
واجهزة السﻼمة
انذار ﻻنظمة اﻻمن والسﻼمة
انذار ﻻنظمة اﻻمن والسﻼمة
SK9
 فرع دبيعبدﷲ النويس لتجارة
عبدﷲ جاسم ناصر محمد النويس
SK10
معدات واجهزة السﻼمة
التحدي لتجارة معدات
خالد إبراهيم عبدﷲ حسن
SK11
الحريق
علي خميس علي المزروعي
 SK12شركة نافكو لﻼنظمة
 SK13فليمكس للتجارة العامة
الشركة العامة الدولية
SK14
الفنية)الشارقة(
 SK15شركة نيو ايج )ذ .م .م(
شركة اﻻمارات للمواد
SK16
الخصوصية

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء

ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ

ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﳌﺘﺤﺮﻙ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ

17/03/2021

20/02/2022

الطيب بشير

0556679451

043434733

20/09/2020

21/10/2021

eltayeb

0556679451

04-3434467 04-3434733

11/07/2020

31/07/2022

فاروق بيسي

0502235191

043334191

043334192

task@emirates.net.ae

22/02/2021

19/03/2021

SASIKALA

0507156777

042963636

042963646

mrlight@emirates.net.ae

11/01/2022

30/10/2022

MOHAMED

0504819829

042684139

042684153

energysh@emirates.net.ae

17/08/2021

02/05/2022

Charles

0504991971

04-2994621 2994621-04

contracts@tuleila.com

22/09/2020

16/04/2021

Santhosh

0509699517

04-4357342 04-4357340

WWW.GREENTECHWP.COM

28/02/2022

24/02/2023

مازن

0521331277

4-8809890

4-8809822

pro@sffecoglobal.com

24/09/2020

14/05/2021

هيثم

0502538081

4-2974809 4-2974980

info@inthar-safety.com

03/10/2020

07/07/2021

ديلدار

0506220270

026811150

026811779

15/03/2022

21/03/2023

جمال احمد

0508684543

065438770

065359220

info@tahadi-fire.com

22/10/2019

11/07/2023

محمد فياز

23/07/2020

15/05/2021

فهد

0503547751
0506314115

042822389
042511457

042820233

fiaz@naffco.ae

سعيد علي محمد علي الشامسي

08/10/2020

14/09/2022

خليل

0504453909

04-3383799 04-3383599

يعقوب عامر محمد سعيد باقرين

12/07/2020

11/07/2020

أكرم ميرغاني

0562630297

048868600

048868999

11/10/2020

17/09/2024

Hassan

0506198856

043470767

043470765

ابراهيم احمد حسن محمد

محمد سعيد خلف الغيث

043434467

ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﱰﺭﻧﻲ

042511458

) أن نعمل بفعالية لتصبح دولة اﻹمارات العربية المتحدة إحدى أفضل دول العالم أمنا ً وسﻼمة (

gecofire@gecome.com
Abobasel1969@yahoo.com

kate@alnowaisgroup.com

FLAMEX.GT@EMIRATES.NET.AE
pro@gentech.cc
newage@emirates.net.ae
dubai@esco.ae
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United Arab Emirates
Ministry Of Interior
Gen. Dep. of Dubai Civil Defence

دولة اﻹمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
اﻹدارة العامة للدفاع المدني -دبي

ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺪﻧﻲ  /ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻼﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﻣﻮﺯﻉ ﻟﻮﻛﻴﻞ
ﺭﻣﺰ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

افيﻼ بانلز لتجارة المواد
SK17
المقاومة ﻻنتشار الحريق
 SK18هيلتي اﻻمارات ش.ذ.م.م
التنمية الملكية للغاز

SK19

 SK20تريمكو البروك ش.ذ.م.م
الديار الذهبية لتجارة
SK21
اﻻبواب المقاومة للحريق
فايركس
SK22
الشهباء الهندسية لﻼمن و
SK23
السﻼمة

ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺎﻟﻚ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء

ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ

ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﳌﺘﺤﺮﻙ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ

ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﱰﺭﻧﻲ

ابراهيم سيف ابراهيم المعينى
الياسى
عبدﷲ محمد المزروعي

19/10/2020

19/10/2024

محمد

0551939284

042258665

****

24/01/2022

30/11/2022

محمد سلمان

0504534866

043455333

043455880

بليغ حامد فايد العزعزي

20/10/2020

29/05/2024

فادي

0505077815

ميثاء محمد عتيق عبد ﷲ

25/10/2020

20/09/2021

Rahul

0543669145

f.mamr@royalgas.ae
04-2583217 04-2580216
www.tremco-illbruck.com048854872 048852403
rahul.kedia@tremco-illbruck.com

سوسن ابراهيم احمد

10/11/2020

03/10/2021

راجا

0502114633

خميس سيف بن سويف

28/10/2019

21/10/2023

خالد

Mohamed.goda.acc@gmail.com
www.hilti.com

065385572

***

osoolex1@gmail.com

042856611

042856644

firex@emirates.ae

ابراهيم عسكر محمد العسكر

07/03/2022

26/12/2022

Harikumar

0559853812

042677955

042677956

hari@sesscofire.com

 SK24ليستد لتجارة معدات السﻼمه سيف خميس عبدﷲ السويدى

16/11/2020

24/11/2022

صادق

052455555

04-2210015

042210015

listeddubai@gmail.com

عبدالغفور محمد رسول رئيسي

12/12/2021

16/11/2022

يزيد

0557898998

043298066

043298033

deirasaf@emirates.net.ae

سعيد علي محمد علي الشامسي

25/08/2020

22/07/2022

خليل

0504453909

04-3383799 04-3383599

مصبح راشد سالم

19/12/2021

29/06/2022

Zainudheen

18/02/2020

29/06/2023

منتصر

SK25
SK26
SK27

ديرة لمعدات السﻼمة
والوقاية
الشركة العامة الدولية
الفنية)ابوظبي(
مصبح الدرمكي للتجارة

 SK28مؤسسة الرمال للتجارة

محمود احمد محمود الكحيمي

0204-3805499 0506422673
6311156
04-2660157 04-2660150 0505982815

) أن نعمل بفعالية لتصبح دولة اﻹمارات العربية المتحدة إحدى أفضل دول العالم أمنا ً وسﻼمة (

pro@gentech.cc
ZAIN@DARMAKIUAE.COM
relma@alkuhaimi.ae
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United Arab Emirates
Ministry Of Interior
Gen. Dep. of Dubai Civil Defence

دولة اﻹمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
اﻹدارة العامة للدفاع المدني -دبي

ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺪﻧﻲ  /ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻼﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﻣﻮﺯﻉ ﻟﻮﻛﻴﻞ
ﺭﻣﺰ
SK29
SK30
SK31
SK32
SK33

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺎﻟﻚ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﳌﺘﺤﺮﻙ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

مؤسسة الزبير للتجارة
محمد بن الزبير بن علي
العامة
الظنة لتجارة معدات
الظنة للمقاولت الصيانة
السﻼمة
جرين تك ميدل ايست لمواد
احمد محمد سالم المليحي
البناء)موزع ل اﻻحمد(
الفنار الوطنية لخدمات الغاز الشيخ سيف بن محمد بن بطي

01/08/2021

18/05/2022

USMAN

02/03/2021

22/12/2021

فرحان

03/05/2021

07/02/2022

Santhosh

30/03/2021

02/02/2022

جون

شركة حاجي التجارية

 SK34الصقر الهندسية –فرع دبي

04-5614141 0551598484
0561792478

***

ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﱰﺭﻧﻲ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ
04-3367382

zubairdxb@zubairdxb.com

***

tony.haddad@kalzip.com

04-4357342 04-4357340 0509699517

WWW.GREENTECHWP.COM

Alfanar.dubai@alfanargas.com 04-3475957 04-3475958 0502205772

عبداﻻمير رضا حسن فضﻼني

08/03/2020

05/03/2024

وحيد

0556056510

4-2382555

4-2382929

wahid@hajicommercial.com

محمد احمد السويدي

16/09/2021

21/08/2022

سيد وسيع

0508608314

042669595

042662686

info@alsagareng.com

07/12/2020

06/12/2021

احمد

0566658533

4-3741159

4-3741160

a.majed@buildexm.com

20/10/2021

29/06/2022

ملهم

11/04/2021

28/03/2022

PAULO

30/04/2020

05/05/2021

Syed

 SK35بلدكس للصيانة العامة
مؤسسة سيبكا لﻸجهزة
08/12/2022 05/01/2022
SK36
احمد
علي بقلر حاجي ﻻري
اﻻلكترونية )وكيل سيبكا(
مؤسسة سيبكا لﻸجهزة
08/12/2022 05/01/2022
SK37
احمد
علي بقلر حاجي ﻻري
اﻻلكترونية
منير احمد الشيخ محمد شريف
انتكريتد الكترونيكس
Faiz
11/06/2021
10/01/2021
SK38
العلماء
سيستيم
مهله علي يوسف

 SK39مجموعة السويدي الهندسية مجموعة السويدي الهندسية
شركة سي اند بي لتجارة
نسريه علي سالم سعيد
SK40
درويش
مواد البناء
خالد محمد ابراهيم حسن
 SK41فيشير فيكسنج ش ش.ذ.م.م
الحمادي
الشركة المتكاملة لخدمات عبدﷲ الحاج عبدﷲ خليفة
SK42
الغاز
المحيربي
ايه تي ايه اي لتجارة معدات
 SK43واجهزة السﻼمة واطفاء بشرى حسين علي جاسم مكي
الحريق

ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ

04-2278252 04-2216614 0557575476

WWW.SIBCA.COM

04-2278252 04-2216614 0557575476

WWW.SIBCA.COM

4-3522880 0564147683
0564474010

4-3524410

faiz.ahmad@iesuae.com

042669595

043390699

mulham@suwaidieng.com

4-8853999 0508844175

048853998

c_b@emirates.net.ae

0568285183

04-8837477

***

Muzaffer.Syed@fischer.ae

22/02/2021

23/11/2021

tariq

0505585934

4-3242828

4-3242929

tariq@sergas.com

10/05/2021

03/02/2025

Richard

0505497176

07 2445977

072445927

Richard@ataifzc.com

) أن نعمل بفعالية لتصبح دولة اﻹمارات العربية المتحدة إحدى أفضل دول العالم أمنا ً وسﻼمة (
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Ministry Of Interior
Gen. Dep. of Dubai Civil Defence

دولة اﻹمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
اﻹدارة العامة للدفاع المدني -دبي

ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺪﻧﻲ  /ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻼﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﻣﻮﺯﻉ ﻟﻮﻛﻴﻞ
ﺭﻣﺰ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺎﻟﻚ

نجد لتجارة اﻻدوات
SK44
عيسى جمعة محمد
الكهربائية ومعدات السﻼمة
الصفوة للتقنية شركة ذات الشيخ سلطان ماجد حمد ماجد
SK45
القاسمي
مسئولية محدودة
اﻻمان لصناعة معدات
ابراهيم اسماعيل احمد محمد
SK46
مكافحة الحريق
الزرعوني
يو ان اي اكس ﻻنظمة اﻻمن نور عمر اديب بازرباشي
SK47
و السﻼمة
الحميري
شركة بحرة الكتريك
شركة بحرة الكتريك
SK48
انترناشيونال اﻻمارات
انترناشيونال اﻻمارات
سيف اند سيكيور العالمية
SK49
اياس محمد نور بن هندي
للخدمات الفنية
 SK50فاير كول لتجارة معدات
ناهد عبدالرحمن عبدﷲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﳌﺘﺤﺮﻙ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﱰﺭﻧﻲ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ

01/03/2020

21/10/2020

ضياء الدين

04 2675414 0554155147

04 2675443

najdelec@eim.ae

02/03/2021

01/03/2023

sesha

0554026452

043256555

043234374

sesha@primetechnologies.ae

26/10/2021

04/09/2022

عمرو

0558896510

4-2580090

4-2580098

amro@amanfire.com

12/03/2020

15/09/2024

محمد

0562400920

4-2719927

4-2345335

info@unixuae.com

30/10/2019

02/10/2021

sameer

0555953227

042277041

***

medhat.maree@bahra-cables.com

26/01/2020

23/01/2024

سيد منصور

0554030933

4-2525333

***

mustafa@safeandsecure.ae

11/04/2021

08/04/2023

مرشاد

0543082143

042850115

042856101

marshad@firekool.ae

 SK51الفطيم الهندسية )ش.ذ.م.م(

موزه حمد الفطيم

17/03/2020

16/09/2020

علي

0551577407

4-2119111

4-2823429

ahmed.atyf2@alfuttaim.ae

 SK52وايت لتجارة معدات السﻼمة

سالم محمد سعيد الحليان

01/06/2021

21/03/2023

SYED

0508866411

4-2808927

4-2808473

whitegroupdxb@gmail.com

06/06/2020

03/06/2024

KALODI

0558364292

042438363

***

PRAWIN

02/07/2020

29/06/2024

مصطفى

0554030933

042630396

042630397

MOUSTAFA@ALRAYANDXB.COM

04/05/2021

02/05/2025

خالد

0567553554

4-2856611

4-2856644

firex@emirates.net.ae

شركة توباز لﻼستثمار

06/05/2021

02/03/2022

علي

0567888209

048121333

048121300

ali@elcome.com

عبدﷲ محمد سعيد الشيبة

16/06/2021

15/06/2023

ابراهيم

0503280269

4-2594640

4-2594670

alarmmaxuae@gmail.com

سيف سلطان عبدالرحمن سيف
الشامسى

20/06/2021

16/06/2025

محمد

0505067997

4-8834229

4-8834303

mohamed.elsadig@wurth.ae

القرن لﻼستثمار ذ م م

21/06/2021

01/02/2022

Rajesh

0564032643

4-8851000

4-8851130

rajesh.thakur@basf.com

 SK53مساهمات لتجارة مواد البناء حسن صالح صالح الحمادى
الريان لتجارة معدات اﻻمن
SK54
خالد عبدﷲ عبدالجبار محمد
و السﻼمة
خميس سيف بن سويف ال على
فايركس
SK55
الكوم العالمية
SK56
اﻻرم ماكس لتجارة معدات و
SK57
اجهزة السﻼمة
SK58

وورث جلف

ماستر بيلدرز سوليوشنز
SK59
كونستركشن كيميكالز

) أن نعمل بفعالية لتصبح دولة اﻹمارات العربية المتحدة إحدى أفضل دول العالم أمنا ً وسﻼمة (
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United Arab Emirates
Ministry Of Interior
Gen. Dep. of Dubai Civil Defence

دولة اﻹمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
اﻹدارة العامة للدفاع المدني -دبي

ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺪﻧﻲ  /ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻼﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﻣﻮﺯﻉ ﻟﻮﻛﻴﻞ
ﺭﻣﺰ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺎﻟﻚ

وايت لتجارة معدات السﻼمة
SK60
)موزع لوكيل الريان(
SK61
SK62
SK63
SK64
SK65
SK66

سالم محمد سعيد
الحليان
حسن صالح صالح
بورال ميدل ايست
الحمادى
اجيكو بوند الجابر لمواد
عبيد خليفة جابر
البناء
المري
ناين ليفس لتجارة مواد ناين ليفس لتجارة مواد
البناء
البناء
سعيد خليفه محمد
اي سي اس وير اند كيبل
الفقاعى ال علي
صالح محمد راشد سالم
فاير كنترول ﻻنظمة الحماية
المخينى
بي تي اف اس للحماية من او بي تي لﻼستثمار
ذ.م.م
الحريق

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﳌﺘﺤﺮﻙ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ

ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﱰﺭﻧﻲ

24/06/2021

23/06/2023

SYED

0508866411

4-2808927

4-2808473

whitegroupdxb@gmail.com

30/08/2021

29/08/2022

ايلي

0501009976

4-3790808

4-3881305

emattar@usgme.com

17/10/2021

24/02/2022

فراس

0561994363

042728656

042728986

ajc.signs@aje.ae

18/10/2021

27/04/2022

محمد

0543226437

4-6345046

***

murhaf@sfmcorporate.com

25/10/2021

18/05/2022

seyed

0526998228

048809361 048118000

28/11/2021

13/05/2022

NANA

0564018883

08/12/2021

13/05/2022

عﻼء

***

042713794 0559734346

***

ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ

dayakar@ecsglobalwire.com
carolyn@firecps.com

ateq_alrahoomi@hotmail.com 042712775

SK67
SK68
 SK69اﻻجنحة الشرقية للمعدات

جميل احمد محمد

12/04/2018

18/07/2018

SAIFUDDIN

0506946852

042662806

042662897

ewe@ewe.ae

SK70
SK71
SK72
SK73
SK74
 SK75وايت المنيوم لتجارة اﻻبواب
SK76
احمد المزروعي لتجارة
SK77
اﻻبواب المقاومة للحريق

جاسم صالح جاسم

احمد خليفة خلف

26/04/2018

2018-10-15

07/12/2018

2018-12-04

معين

رفيق اوﻻسيري

0506969776

0507920377

moen.harouda@gmail.com 065443388 065443366

042690612 042661272

Wasim@almaz.net.ae

) أن نعمل بفعالية لتصبح دولة اﻹمارات العربية المتحدة إحدى أفضل دول العالم أمنا ً وسﻼمة (
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