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
ﺑﻴﺖ ﺧﱪﺓ ﰲ ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ ﻭﺍﳌﻨﺸﺂﺕ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ

ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﱰﺭﻧﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﳌﺘﺤﺮﻙ

ﺭﻣﺰ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺎﻟﻚ

24/05/2022

خالد الجسمي

0555559510

043578914

043578694

Profire@emirates.net.ae

HB1

بروفاير ﻻستشارات اﻻمن
والسﻼمة

سلطان سالم ثعلوب

16/06/2021

بﻼل رباح

0529444220

042831321

042831377

fire@lockecareyuae.com

HB2

لوك كيري فير سيفتي
كوﻧسالتﻨسي

عبدﷲ علي عثمان المهري

12/07/2020

22/06/2021

0527246027

04-2282841

04-2282941

Shamim.sumar@aon.com

HB3

شيرمار ﻹستشارات السﻼمة

الشيخ  /سعيد بن حمدان

05/10/2020

01/10/2021

ماهر

04-3306375

04-3966331

INFO@KOFFELME.COM

HB4

كوفيل اﻧترﻧاشيوﻧال

وليم كوفيل

15/01/2022

06/02/2023

MOHAMMED

0508997712

043922001

043922007

www.butlerme.com

HB5

بتلر للهﻨدسة

عبد الكريم احمد

10/06/2020

24/05/2021

ساﺟد

0508016050

ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ

HB6
فورتكس فاير ﻻستشارات
السﻼمة

فيمين فائز ﻻستشارات
السﻼمة

19/5/2021

27/05/2022

محمود الجشي

0507907705

045542475

044505466

F.SHAH@VORTEXFEC.COM

شركة اﻻمارات لﻼطفاء واﻻﻧقاذ محمد عبدﷲ علي بن ﻧصيﺐ
HB8
الﻨعيمي
ذ.م.م –فرع دبي

15/09/2021

13/09/2022

هادي

0554351661

024443900

025519954

info@emiratesfire.ae

فوﻧيكس بلديﻨج اﻧترﻧاشيوﻧال
سﻨكور مسلم سﻨكور محمد
 HB9ﻻستشارات السﻼمة الوقائية من
الراشدي
الحريق

16/07/2019

15/07/2020

بهية

0562307330

04-2406403

04-2406446

bahia@phoenixinternational.com

23/07/2019 24/07/2018

jaun

***

2023-01-17

سودهيﺐ

0586413824

HB7

 HB10دبليو اس بي ميدل ايست ليمتد
ديلوكس ﻻستشارات السﻼمة
HB11
الوقائية من الحريق
HB12

ليلى عبد الرحمن محمد
شريف العوضي
سودهيﺐ سوبهراموﻧيا
وارير

2022-02-01

04-5231998 04-5231999
***

***

)أن تكون دولة اﻹمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمنا ً وسﻼمة (

Robert.davies@wsp.com
info@deluxefiresafty.com
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ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺪﻧﻲ  /ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻼﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺑﻴﺖ ﺧﱪﺓ ﰲ ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ ﻭﺍﳌﻨﺸﺂﺕ
ﺭﻣﺰ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

دي.ايه.سي دايﻨاميك لﻼستشارات
HB13
الهﻨدسية
 HB14اروب ﺟلف ليمتد )فرع دبي(

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﳌﺘﺤﺮﻙ

ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺎﻟﻚ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ

ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﱰﺭﻧﻲ

ﻧاصر عيد عبد العزيز الحاي

05/09/2019

19/05/2020

***

***

04-2989210 04-2989220

admin@decengineering.net

اروب ﺟلف ليمتد

16/07/2019

15/07/2020

ابراهيم

0555050346

04-4220858 04-5507300

***

ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ

HB15
HB16

)أن تكون دولة اﻹمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمنا ً وسﻼمة (
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