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
ﺍﳌﺼﻨﻊ
ﺭﻣﺰ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺎﻟﻚ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء

ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ

ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﳌﺘﺤﺮﻙ

 M1الخليج لطﻼء المعادن

جمعة الماجد عبدﷲ

05/08/2019

13/06/2023

MOHAMMAD IMRAN

0551882442

 M2روبيرتسون تيرموفيت

ديريك هارولد مارشال

03/10/2021

07/10/2022

0506534824

 M3لينج اوروك للنجارة

سلطان سعيد المنصوري

11/01/2022

02/10/2022

 M4بريستول فاير انجنيرنج
مصنع الشامسي لﻼثاث
M5
والديكور
 M6الشرق اﻻوسط للعوازل

خالد عبداللطيف البسام

07/10/2019

03/10/2021

عبيد سلطان الشامسي

14/02/2021

08/02/2025

عمر ماجد احمد الغرير

08/08/2019

BHARGAVAN PILLAI 16/04/2023

 M7اوغاريت العالمية لصناعة عباس محمد حسن بابا

24/07/2021

27/07/2022

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
043390467

043390445

0501892541

043393939

043393955

AHARIHARAN@LAINGOROURKE.AE

0509850551

043472426

043472363

sales@bristol-fire.com

tharwat adel

0504532272

043336377

043336388

shamsifd@emirates.net.ae

0506592607

048801600

048801700

www.mei-uae.com

0504549542

043405551

043405552

UGARIT@UGARIT.AE

 M8انترمتل  -فرع دبي

انترمتل )ذ.م.م(

09/08/2021

19/07/2023

Mohamed

0561882512

04-8841650

04-8841934

Mohamed.smie@intermetal.com

 M9ستونكور الشرق اﻻوسط

علي سعيد جمعة البواردي

03/10/2021

11/08/2022

محمد علي

0505454088

043930004

043631212

malref333@yahoo.com

 M10اﻻمارات لصناعة اﻻلواح

احمد محمد التميمي

28/10/2021

20/11/2023

17/03/2019

25/01/2023

اكرم

 M11وود ستايل لصناعة اﻻثاث يوسف راشد احمد لوتاه
 M12بالحصا للنجارة والديكور احمد سيف محمد بالحصا
 M13برايم لصناعات التكييف
 M14الكوبوند للصناعة
فيركو شوتيرز اند ستنج
M15
سيستمس ام اي

محمد سعد عبدﷲ الشريف
ابراهيم عبدﷲ يوسف
القمزي
احمد راشد عيسى ال ثاني

الخليج الميكانيكية لتجهيز
 M16كاتم صوت المكيفات
ومستلزماتها جماكو
سعيد سالم سعيد بردان
 M17برومات سبري للصناعات
عبد العزيز السركال

Mohammad Mahjoub

048809039

W.AL-KHALEEJCOATING.COM

Adrian Michael
ABHILASH
HARIHARAN
عميد مروان

ADEL ALHAZEM

048809300

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ

ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﱰﻭﻧﻲ
www.robertsonvent.com

0507767736

048859600

048859601

www.emiratespanel.com

0503796064

04-3414809

04-3414815

woodstyl@gmail.com

26/08/2021

29/08/2025

SUSHIL R KAMBLE

0553512985

042677252

042677253

info@belhasajoinery.com

12/10/2021

10/09/2025

JAVED SADRUDDIN

0555523504

048856861

048856862

www.primeaircon.com

01/08/2019

14/08/2023

Walid

0566837500

04-3475131

04-3479855

walid@alcobond.com

22/09/2020

31/08/2024

SHIVA

0554459529

042586433

042586533

08/09/2021

23/08/2022

سودها كاران

0505851470

043476961

043476963

WWW.GMAMCO.AE

22/09/2020

30/08/2021

سعيد سالم

0506310163

048853070

048853588

saeedbardan@hotmail.com

NANDINI@FERCOSHUTTERS.COM
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دولة اﻹمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
اﻹدارة العامة للدفاع المدني -دبي
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ﺭﻣﺰ
M18
M19
M20
M21

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺎﻟﻚ

فاطمة محمد سيف
كيو ام اي لصناعة اﻻشغال
آسا أبلوي سيكيوريتي سولوشنز لينكس سوليستيس للوساطة
التجارية
للصناعات المعدنية
آسا أبلوي سيكيوريتي سولوشنز لينكس سوليستيس للوساطة
لصناعة اﻻبواب والنوافذ الخشبية التجارية
خليل جاسم
بيتروياس م م ح

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء

ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ

ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﳌﺘﺤﺮﻙ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ

ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﱰﻭﻧﻲ

04/08/2019

15/07/2023

فهمي

0502114633

04-5340300

04-5340090

it@qatarmetal.com

14/12/2021

13/08/2022

عادل رزق

0502833992

048804888

048804884

MH_NEW@HOTMAIL.COM

24/02/2022

10/11/2022

عادل رزق

0502833992

048804888

048804884

naelhamarnh@prometal.com

0551622320

04-8806502 048806501

0504562235

042894620

14/07/2019

13/07/2020

 M22هيبورث  .بي .ام .اي

عبدالغفار غلوم حسين

16/03/2021

01/03/2023

محمد محسن

 M23اس دي كونسبت ش.م.ح

عبده انطوان روفائيل

27/03/2019

23/03/2023

048871871

 M24شركة ديبا للصناعات

مجموعة دبيا المتحدة

14/04/2021

24/03/2023

مصطفي محمد

 M25بيتا الصناعية
 M26صناعات ليمنار للتكييف
 M27رام للصناعات المعدنية
M28

شركة كونمكس المحدودة

اجيت

042894670

048871832

info@petroyas.com
www.hepworphpme.com
mansour@sdconcept.ae

0561710465

048216666

048845420

remoun.magdy@depa.com

محمد رشيد الداعور

15/07/2021

28/07/2022

رائد خالد

0504582030

043331486

043331673

WWW.BETAG.COM

محمد عبدﷲ الشيراوي

17/03/2021

07/03/2022

SAEED

0509227346

043338700

042821534

Saeedaziz@alshirawi.ae

سعيد على مسفر القبيسى

19/02/2020

19/01/2024

فراس هاني

لوتهار فرانز

28/11/2021

25/11/2022

دانيال

0559373100

0551968983

044518884

044547073

firas@rammetal.com
DANIELRITA@CONMIX.COM

 M29كينجزبان لصناعة الواح

الشيخ مانع بن خليفة آل مكتوم

02/11/2020

05/10/2021

KRISHNAKUMAR

0504581542

043245454

043249451

WWW.RIGIDAL.COM

 M30مصانع انتيريرز العالمية
 M31البراري للزجاج واﻷلمنيوم

سلطان محمد السويدي
سعيد جمعه مصبح ثانى
سيفان
عبد ﷲ احمد بن دسمال

18/08/2019

16/07/2023

KALLAN

0504590862

043400055

043390037

mustafa@iiionline.biz

03/11/2020

02/11/2022

benoy

0559857510

4-2675095

***

benoy@albarary.com

29/03/2021

29/01/2022

WAGIH

0506289280

04-3333078

04-3336899

adc_int@emirates.net.ae

 M33شركة التصنيع الموحدة

يوسف علي رمضان

06/06/2020

ابراهيم حسن البلوشي

 M32ادك انتريورز

30/05/2021

Ramakanta

0555706297

042858314

042850320

07/10/2019

12/10/2022

خالد راشد عبيد المهيري

26/09/2021

16/09/2022

binesh
AMIT

0559907757
0555824542

048877005
4-8877032

048840073
4-8877034

mci@eim.ae
jccoolingllc@gmail.com

 M36مصنع استريا للمفروشات والديكور لجين وسام محمود شاهين

17/11/2021

09/11/2023

يونس

0562463305

042588080

042588081

mmohsen@astreagroup.com

 M34ميتل كرافت للصناعات
M35

جى سى كولينج

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

ram@canarasteelworks.ae
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ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ

 M37نقار الخشب لصناعة اﻻثاث

جاسم محمد بوخماس

02/07/2019

31/03/2023

ماهر غازي

0505470739

043471151

043473868

aher_ghazi@yahoo.com

ﺭﻣﺰ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

 M38المشربية لصناعة اﻻثاث

ورثة صالح عيسى القرق

10/06/2021

29/05/2022

ﻋﻠﻲ ﻋﺒد ﷲ

0509617980

043330883

043338379

masrabia@eim.ae

 M39هورمان الشرق اﻻوسط
بي ام جي لصناعة اﻻسقف
محمد عبيد محمد جعفر
M40
المعلقه المعدنيه
 M41مصنع ميرنت للمفروشات ساعد محمد العوضي

20/2/2021

22/12/2022

داريوش

0557723047

04-8053600

04-8807699

29/11/2020

15/10/2022

HARSHAD

0503820333

048833550

048833551

20/12/2021

01/12/2022

Siraj

0564418152

4-8833131

4-8833175

 M42بدر المﻼ للصناعات )فرع دبي( أنور عبدﷲ المﻼ

15/09/2021

24/09/2023

MAQSOOD

0504775424

048867008

048867005

09/11/2021

16/11/2022

Ram

0503034910

04-5124600

04-5124848

داريوش خانلو

M43

شركة اترنيت الخليج
الصناعية المحدودة

يورو جلف

ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﱰﺭﻧﻲ

Info.dxb@hormann.com

siraj.abdulla@merint.com
P_A_A@LIVE.COM

r.chandra@gulf-eternit.com

 M44لكشمي ميتل تيك

سميره بشير معلم

23/06/2020

20/05/2024

GANDHI

0504981686

043407266

043407288

mmgandhi@hotmail.com

 M45جلف دكت اندستريز

احمد سعيد حميد النعيمي

29/10/2019

21/10/2023

Firdos

0505587581

048802523

048802524

 M46ابنوس لصناعة اﻻثاث

احمد خليفة احمد
المزروعي

13/04/2021

04/05/2025

نضال غازي

0506503707

043472279

043475599

nidal@eccdubai.com

محمد حمزة

0504935434

 M47كي.بي.ئي جلف

عبدﷲ عبدالواحد ال علي

29/08/2021

26/08/2023

043405600

04 3400898

kbelebanon.com

 M48وود ﻻين ديزاين

راشد محمد البلوشي

23/01/2022

03/02/2024

حسين سﻠوم

0501409409

042673030

042672882

hdbaan@hotmail.com

 M49ستار وود للصناعات

اعمار لصناعات و
اﻻستثمار

28/04/2019

22/02/2023

IBRAHIM

0506566926

042722904

 M50اتيس الشرق اﻻوسط

ﻋصام راشد حميد

17/11/2021

042722948

arwood@starwood.ae

04/10/2022

رواد

0562332669

04-3262730

04-3262731

WWW.ATEIS.AE

 M51ليدر )ش.ذ.م.م(

جمعة الماجد عبدﷲ

29/06/2019

04/03/2023

محمد زهير

0551020442

043330143

043330153

Shaban.alfaleet@al-majid.com

 M52جي سي مكلين انترناشيونال

نهيان مبارك ال نهيان

29/12/2021

28/12/2022

راشد

0507525255

04-8811811

04-8871331

jcmaclean@jcmaclean.com

 M53مارلين انتريرز ديزاين

عبدﷲ ماجد خلفان ثنية

25/06/2019

04/02/2020

محمد ﻋﻠﻲ

0504630040

043370848

043359432

ali.younis@marlininteriors.ae

 M54الفا ستار للنجارة الخشبية

عيسى عبدﷲ احمد الغرير

10/05/2021

04/04/2023

ASHRAF KHAN

0554062764

043400214

043400986

ashraf_eta@yahoo.co.in

 M55التوريد و الخدمات الفنية

التوريد والخدمات الفنية

31/10/2021

19/11/2025

السيد محمد

0551585005

048850474

048850343

MAHMOUD.GABALLA@TSSCUAE.COM

 M56مصنع الصمصام الهندسي

28/12/2021

15/01/2023

أحمد

0559140030

4-2698464

يدوي

info@bmgdubai.com

firdos@gulfductind.ae

عيسى صالح القرق
للمشاريع

ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ

4-2696673

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

seidxbgrd@algurg.ae
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ﺍﳌﺼﻨﻊ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺭﻣﺰ

ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺎﻟﻚ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﳌﺘﺤﺮﻙ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
Taufeeq

0553945629

043470824 043470047

seagultr@emirtes.net.ae

 M58نافكو

سامر علي حناوي

27/01/2022

18/12/2022

محمد

0564660522

048151222 048151410

www.naffco.com

 M59ادفانسد ميتل ووركس

سامي الدين

03/02/2021

02/02/2022

سامي الدين

048806678 048806677

info@advancemetalwork.com

دبي للكابﻼت الخصوصية الشركة القابضة العامة

24/02/2019

19/02/2023

Maryam Ali

0507291193

048158111 048158888

www.ducab.com

محمود عوض محفوظ
الشركة البحرية
والتجارية العالمية

11/02/2021

10/02/2022

Keith

0504584347

4-2362455

4-2365454

k.evans@akcladding.com

25/01/2022

16/01/2023

Sebastian

0506338201

4-8156666

4-8156655

 M57طائر النورس

M60

 M61ايه كى كﻼدنج اندستريس
M62

مابي لكيماويات البناء

ماستر بيلدرز سوليوشنز
M63
كونستركشن كيميكالز
الشركة العربية الكيميائية
M64
للعوازل
 M65شركة القرق فوسروك

جاسم محمد عباس

ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﱰﺭﻧﻲ

08/07/2024

)اتش في ايه سي(

03/08/2020

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ

ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ

القرن لﻼستثمار ذ م م

17/08/2021

02/08/2022

محمد مجيد

شريف نعماني

24/07/2021

03/08/2022

سيف ﷲ

عيسي صالح القرق

02/07/2020

08/06/2024

ابراهيم صالح

09/03/2021

08/03/2022

نيل

11/12/2019

22/07/2023

مؤمن محمد

03/01/2019

25/12/2202

عماد

0566443127

02/03/2022

23/08/2023

***

***

 M66بن غاطي اندستريز
سومرست لصناعة اﻻبواب
M67
فهد عبدﷲ مبارك سالم
والنوافذ الخشبية
محمد طيب محمد
 M68ايكاه لتجميع المضخات
خوري
العبار لﻼلمنيوم )فرع من جميلة حسن زوجة علي
M69
شركة العبار لﻼستثمار
محمد احمد الساكت
نيل العاني

0501501570

4-8851000

4-8851130

s.schoenweiss@mapei.ae
Najam.al-sadi@basf.com

04-8861234 04-8861233 0508842059

s.khan@acicdxb.ae

042859649

agf@fosroc.com

042039699 0507189922
0565208710

***

044524422 0555400106

***

***

***

momen.nairat@emkay.ae

04-2952299 04-3331923
4-3331362

securitysystem@aikah.com

***

) 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
ﺍﳌﺼﻨﻊ
ﺭﻣﺰ
M70
M71
M72
M73
M74
M75
M76
M77
M78

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

امكون
جمعه سهيل جمعه
كولميف )فرع من كولميف لمواد
عبدﷲ محمد احمد حارب
البناء المتخصصه
مصنع روميو انتيريورز
سهيل خلف راشد الهادي
تميمي لصناعة لوازم التصميم
جمال محمد علي التميمي
الداخلي
الدقة لصناعة اﻻعمال النعدنية يوسف عبدﷲ صالح بلوعل
هدى حاجي دويه زوجة
كيوب لصناعة اﻻعمال الخشبية و
عيسى محمد سبت
لوازم التصميم
بروفيشنت لصناعة أجهزة تكييف ابراهيم موسى محمد جعفر
البلوشي
الهواء
ثاني عبدﷲ محمد
فيرماك للصناعات
عبدالرحمن
زد ئي بي انترناشيونال لمتد
فوجيو انترناشيونال

M79

منجرة عاتي للتعهدات

M80

كابارول للدهانات

M81

اﻻمارات للزجاج

M82
M83
M84
M85

ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺎﻟﻚ

عبيد حميد مطر الطاير
لينكس است للوساطة
التجاريو
زجاج

كينجزبان انسوليشن
ابراهيم كرم علي
احمد راشد عيسى ثاني آل
كنت سموك & فاير كرتينس للصناعة
ثاني
شورى ﻻدارة المنشات
كي فليكس جلف للصناعه
محمد سيف محمد بن
الشعفار انتيريرز
شعفار

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﳌﺘﺤﺮﻙ
25/12/2019

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ

ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﱰﺭﻧﻲ

14/09/2021

محمد

0505257015

043473400

043473402

infouae@emcongcc.com

09/03/2021

17/02/2022

abdulrahman

3201614

048803488

048803450

colmef@emirates.net.ae

27/11/2021

10/11/2022

محمد

0507185817

043216060

043216777

06/08/2019

31/07/2021

ADNAN

0556590680

04-3404474

04-3404484

info@tamimiinteriors.com

29/10/2019

02/10/2020

كنكاندهان

0559543678

04-3330363

04-3332547

HR1@PMWUAE.COM

11/03/2022

02/11/2023

ريمون

0502108675

4-3395573

4-3395574

razik@cubedubai.com

25/01/2022

26/12/2022

احمد

0553400759

4-3338757

4-3338756

sarkar@amngco.com

24/04/2021

18/03/2022

abdulrahman

0567321237

04-8838477

04-8838478

a.doukhi@firmac.ae

18/04/2021

17/04/2022

انوبام

04-8811867

04-8811865

www.jrddubai.com

18/11/2019

17/11/2023

ISMAIL

0502796960

4-3331700

4-2824901

ijuma@altayer.com

02/03/2019

08/11/2022

Sumeet

0526993214

04-687600

04-3687650

sumeet.parkar@caparol.ae

24/04/2021

22/04/2022

jiju

0554984779

047094700

043471440

JIJU@EMIRATESGLASS.COM

24/07/2019

08/12/2022

navin

0559024281

048891000

048838515

sarmad.fakhri@kinqspan.com

28/06/2020

31/05/2024

sivakumar

0554459529

04-2882575

04-2882576

info@kentsmokeandfirecurtains.com

24/04/2021

21/04/2022

فيجاي

0555266659

4-8848339

4-8855473

kh_nashrty@yahoo.com

24/04/2021

03/04/2022

ماهر جاب ﷲ

0501790602

048853273

048853272

www.asi-ae.com

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

ﺭﻣﺰ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺎﻟﻚ

Khalid Rashid
شركة المنيوم البتراء
M86
Alshamsi
للصناعة المعدنية ش.ذ.م.م
عبدﷲ وحمد الغرير
بن غرير للصناعات
M99
لﻼستثمار
المعدنية
 M100كيه ايه دي للتكيف
خليفة عبد ﷲ احمد
يونى جلف لصناعة أجهزة خليل ابراهيم حسين
M101
التكييف
الصايغ
M102
عدنان جبري
ذي فيتاوت ش.ذ.م.م
بروجلف لصناعة أجهزة
M103
محمد عبدالحسن اللوز
تكييف الهواء
سلطان محمد على
بريمير كومبو سايت
M104
القرطاسى النعيمى
تكنولوجيز
 M105مؤسسة بن دسمال لﻼبواب خليفة عبدﷲ دسمال
لينكس للوساطة
M106
سيكا
التجارية
عبدﷲ سيف عيسى ال
استيك لصناعة المواد
M107
على
العازلة
ايسثيتيك لصناعة اﻷلواح عبدالجليل مهدي محمد
M108
العسماوي
المعدنية العازلة
مريم علي سيف بن
ريتفر لصناعة اﻻصباغ و
M109
حارب
الدهانات
M
ناصر عبدﷲ محمد الج
الشندغه للصناعات الخشبية
110
ناحي
شركة الخليج للقوالب
شركة الخليج للقوالب
 M111الخرسانية الجاهزة )ذ.م.م(
الخرسانية الجاهزة
فرع دبي

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﳌﺘﺤﺮﻙ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ

ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﱰﺭﻧﻲ

24/04/2021

22/03/2022

حسين

0559770888

043408533

043408633

info@petragulf.com

16/07/2020

15/10/2023

محمد

0528853472

048802008

048802009

mohamed.nageb242@gmail.com

03/05/2021

0502542215 RAMANATH 06/04/2025

045868900

045868901

Rahim@bindasmal.com

24/05/2021

05/04/2022

SHRIRAM

04-2862100 0508824300

04-2858001

s.v.date@unigulf.ae

12/05/2020

25/03/2024

Afsal

04-3477655 0527828738

04-3472834

info@thefitout.ae

03/08/2021

13/08/2025

JAVED

04-8861785 0551512522

04-8877279

info@progulf.net

31/05/2021

30/05/2022

بيجو

0507619491

4-8868555

4-5254888

b.joseph@pct.ae

07/08/2019

30/10/2022

0504575645 SANDEEP

4-8067600

4-8067601

www.bindasmal.com

10/02/2020

05/02/2024

Hector

04-4398200 0504537717

4-3250966

boongaling.hector@ae.sika.com

06/07/2021

04/07/2022

Shafeer

4-5715600

4-5754737

shafeer@astic-dubai.com

01/03/2020

16/02/2022

04-3298900 0565053971 SANTOSH

***

hr@alstronguae.com

10/03/2019

05/03/2020

محمد

0502160206

048839589

048839590

hr@ritver.com

25/03/2019

23/03/2023

عادل

0564081313

043388111

043388777

adilmohd66607@gmail.com

12/07/2021

0552364391 samsudeen 15/09/2022

048851033

048850016

shams@gulfprecast.ae

0501619525

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

ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺪﻧﻲ  /ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻼﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﳌﺼﻨﻊ

ﺭﻣﺰ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺎﻟﻚ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﳌﺘﺤﺮﻙ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ

M112

فورتيس لصناعة المباني

الفاضل ﻻداره المنشآت

26/03/2019

25/03/2023

GAUTAM
DHAWAN

0525232299

043395292

043395292

فينست شيريوز

10/06/2021

05/04/2022

BILAL

0565495583

048061154

048806045

bilal.smadi@xyleminc.com

25/04/2019

24/04/2020

بابو

04-8080500 0557901041

04-8853339

b.bishwokarma@gutmannme.com

01/10/2025

منال

0502424582

048803990

048803992

techalum@tgacuae.com

رياض توفيق محمود
الصادق

06/11/2019

13/11/2020

كمال

0504264811

4-3474015

4-3473479

kamel.hamed@hlgroup.com

الشيخ مانع بن خليفة آل
مكتوم

15/07/2021

28/06/2025

جورج

0504523561

4-3381941

4-3381140

george.varughese@wafi.com

غسان افيوني

31/07/2019

30/07/2020

048807576

048807574

y.matar@steelwoodindustries.com

09/11/2021

31/08/2023

محمود

0505597584

044229890

044229826

Ahmed.azzam@assent.ae

09/09/2019

02/09/2023

HUSSAIN

0525922434

042388050

042388051

hussain@hotmail.com

M113
M114
M115
M116

M117
M118
M119
M120
M121
M122
M 123
M 124
M125
M126

زايلم مانيوفاكشرنج ميدل
ايست ريجن
جوتمان للصناعات
مصنع الزجاج الفني و
اﻻلمنيوم )ش.ذ.م.م(
بي اي سي اي لصناعة
لوازم تصميم الداخلي
الخشبية
الدائرة التجارية للصناعات
الفنية فرع من وافي
الصناعية
ستيل ودد اندستريز ش م ح
– فرع دبي
الشعفار لهندسة الحديد
محمد الناصري لﻠمنتجات
الخرسانية والطابوق

محمد علي راشد سويلم
محمد عمر محمد حبيب
23/02/2022
البناي

محمد سيف بن الشعفار
محمد خميس
ﻋﺒدﷲ الحاج
سﻠطان ﻋﻠﻲ سﻠطان
تقنية الخرسانة
ركاض
الﺒواردي لﻼستثمار
الوميتل )ش.ذ.م.م(
تقنية الخرسانة )ش .ذ  .م .سلطان علي سلطان
ركاض
م( )فرع(
مصنع اﻻلياف الزجاجية
سالم بخيت سالم
السبوسي
المتقدمة
بوخاطر لﻼستثمارات
شركة تيرازو دبﻲ
المحدودة
محمود غياث محمد
شريف لﻠنجارة والديكور
غياث

18/09/2019

19/08/2023

OTHMAN
ثامر لﺒيب

02/09/2021

14/07/2025

26/09/2019

26/09/2023

29/09/2019

24/09/2021

Mustafa

19/11/2019

18/11/2020

GURUDAS

12/10/2019

08/03/2023

احسان

048801777

048801666

ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﱰﺭﻧﻲ

info@concretec.ae

043404866

043404877

fawzi@alsayaddc.com

048801777

048801666

info@concretec.ae

043403906 043403905 .0582863848

mustafa@afi.ae

0509177441

0551542816 Muhammad

0566880864

044226321

***

04-3400552 04-3410014 0552211390

ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ

gurudas.kadam@terrazzoltd.com
ehsan@sharifcarpentry.ae

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

ﺭﻣﺰ
M127
M128
M129
M130
M131

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺎﻟﻚ

خليل محمد خسرو
صناعات ايفشنت للتكييف
عبدﷲ اهلي
سليمان راشد ال علي
شركة ايجيس لﻸسقف
يوجي لصناعة المنتجات الشيخ احمد بن عبيد بن
ثانى بن جمعه ال مكتوم
الخرسانية
عبدالعزيز محمد سيف
الشعفار جي ار سي ذ.م.م
بن شعفار
غانم مبارك غانم
الكوبانال ميدل ايست

M132

بي كي جلف

M133

ار ام كيه للصناعات

 M134خانصاحب للصناعات

شركة نقليات دبي
ابراهيم عبدﷲ يوسف
القمزي
عبدالرحمن عبدالعزيز
خانصاحب

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﳌﺘﺤﺮﻙ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ

ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﱰﺭﻧﻲ

05/09/2021

01/09/2025

shahab

0565577136

4-8859288

4-8859289

ravi@spherests.ae

21/01/2020

21/01/2022

كلود

0558933122

042776987

042778075

alaa@arco-uae.com

15/09/2021

14/09/2022

iqbal

0526929311

***

***

eccdubaipro@gmail.com

02/02/2022

0526410106 KASHANNA 24/01/2024

4-3201288

4-3201299

shafargrc@gmail.com

28/01/2020

19/01/2024

انتصار

056727899

048807939

048807895

info@alicopanel.net

15/11/2021

14/11/2022

علي

0558997499

4-8801606

4-8801604

ali.ayoub@bkgulf.com

05/03/2020

04/03/2024

Walid

0566837500

043475131

043479855

walid@alcobond.com

03/03/2022

02/03/2023

ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ

M135
 M 136دلتا داكت لﻠتكييف

خﻠيفة ﻋﺒدﷲ احمد
دسمال

اﻻمان لصناعة معدات
M 137
مكافحة الحريق
بيفر جلف لصناعة منتجات علياء عباس على
M138
عبدﷲ الخاجه
الخرسانة الجاهزة
امبيرشال وود صناعة
مريم احمد على حسن
M139
الزرعونى
اﻻبواب المقاومة للحريق
سعود قاسم عبدالكريم
 M140ستايل ميتال للصناعات
عري
M141
ابراهيم اسماعيل احمد

M142

كيه دي اندستريز انك

كونال دايال شيواكرامان

971-045868930

971-045868931

02/07/2020

29/06/2024

0558896510

042580090

042580098

amro@amanfire.com

06/07/2020

0524032172 MOHAMMED 02/07/2022

043521225

043524224

hussain@bgpc.ae

17/08/2021

07/07/2022

ابراهيم

0556501993

***

***

ibrahim.mamdu7@gmail.com

15/07/2020

07/05/2021

هاني جمال

0527377883

042679645

042679659

22/07/2020

21/07/2021

فيجاي

0506394255

048833707

048833705

14/06/2020

11/06/2024

PRAVEENKU
0555154400
MAR
عمرو

sabin@bindasmal.com

info@stylemetal.ae
VIJAY@KDINDUSTRIESINC.NET

) 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
ﺍﳌﺼﻨﻊ

ﺭﻣﺰ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺎﻟﻚ

M143
شركة مجموعة المجال
الفا داكتس
فينت ﻻين لصناعة انظمة يوسف عبدﷲ حسن
M144
بالهوش
التكييف
 M 145فيجن وود انترناشيونال
محمد عبدﷲ الشيراوي
 M 146جي سي مكلين انترناشيونال

نهيان مبارك ال نهيان

مؤسسة جمعة الماجد
 M 147ﻻعمال الكهرباء والميكانيك جمعه الماجد عبدﷲ
)فرع(

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﳌﺘﺤﺮﻙ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ

ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﱰﺭﻧﻲ

10/08/2020

09/08/2024

AHMED

0505580199

042724715

042724904

psdc55@yahoo.com

04/10/2021

07/08/2022

Thilakan

0554550628

043419538

043419548

tilak@ventline.ae

10/06/2021

 27/04/2023سعيد عبد العزيز 0509227346

042821251

042821534

20/08/2020

19/08/2021

16/11/2021

15/11/2023

راشد

04-8811811 0507525255

04-8871331

مظفر

04-2851145 0554257720

04-2697682

ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ

saeedaziz@alshirawi.ae
jcmaclean@jcmaclean.com

JMEMCONT@AL-MAJID.COM

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