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 ﻟﺴﻨﺔ 2021
ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ  Fﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﻖ/ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺒﻄﺌﺔ/ﻭﺍﳌﺎﻧﻌﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﳊﺮﻳﻖ
ﺭﻣﺰ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

F1

فابيولوس وورد للتﺟارة

F2

عاتي للتعهدات

F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

شركة القدس العربية
)ذ.م.م( فرع دبي
الخليج لطﻼء المعادن
شركة ذبيان لتركيب
التﺟهيزات واﻻﺟزاء
شركة نافكو لﻼنظمة
الكهروميكانيكية
ستار وود للصناعات
نقار الخشب لصناعة
اﻻثاث
فيركو شوتيرز اند ستنج
سيستمس ام اي

F+10

تكنولوﺟيا التاكل

F 11

اميننس انتيريورز

F12

مؤسسة بن دسمال
لﻼبواب

F13

ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺎﻟﻚ
بسام عبدالحسين
عبدالغفور اﻻنصاري
عبيد حميد مطر
الطاير
شركة القدس العربية
 ذ.م.مﺟمعة الماﺟد عبدﷲ
سالم محمد عبدﷲ
عبدالرزاق النقبي
خميس على خميس
على المزروعي
شركة اعمار
للصناعة واﻹستثمار
ﺟاسم محمد يوسف
عبدالكريم بوخماس
احمد راشد عيسى
ثانى ال ثانى
الشيخ  /سلطان
القاسمي
هاله عوف
عبدالرحمن لوتاه
خليفه عبدﷲ احمد
دسمال

كيو ام اي لصناعة لينكس است للوساطة
اﻻشغال المعدنية للمباني التﺟارية ش ذ م م

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﳌﺘﺤﺮﻙ
06/01/2023 14/03/2022

محمد رضا

عبيد حميد مطر
03/01/2022 30/05/2021
الطاير

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ

ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﱰﺭﻧﻲ

0586949540

4-2225573

4-2225574

sultanaljaladges86@gmail.com

0552663358

971-43331700

971-43331847

ijuma@altayer.com

042677868 0507698234

042677869

it@ajc-doors.com

4-3390467

4-3390445

frsd@coatingb.ae

---

eskhatib@zebian.ae
fiaz@naffco.ae

09/03/2023 10/03/2022

Saleh

13/06/2022 03/08/2021

FAIZAL

0551882442

27/08/2021 27/08/2020

EMAD

0585082080

4-5332540

0503547751 MOHAMED 27/12/2021 27/12/2020

4-2822389

4-2820233

14/11/2022 11/11/2021

042722904 0506566926 IBRAHIM

042722948

starwood@starwood.ae

10/10/2022 10/10/2021

ماهر

0505470739

4-3471151

4-3473868

maher_ghazi@yahoo.com

21/09/2022 26/09/2021

Madras

0504667189

4-2586433

4-2586533

nandini@fercoshutters.com

04/06/2020 14/08/2019

محمد السيد

043699666 0506566475

044314700

contactus@actuae.ae

06/10/2021 06/10/2020

JAMAL

0569620335

4-2951151

4-2951151

jamal@eminencedubai.com

3/11/2021

خليفه

0504575645

971-48067600

971-48067601

sandeep@bindasmal.com

08/12/2021 09/12/2020

ايهاب

0566829577

4-5340300

4-5340090

ehab.abualouf@allegion.com

4/11/2020

) أن تكون دولة اﻹمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمنا ً وسﻼمة (
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ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺪﻧﻲ  /ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻼﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 2021
ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ  Fﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﻖ/ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺒﻄﺌﺔ/ﻭﺍﳌﺎﻧﻌﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﳊﺮﻳﻖ
ﺭﻣﺰ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

F14

ليدر

F15

اتحاد الهندسة اﻻنشائية
)يونك( للديكور واﻻعمال
الخشبية

F16

بن غاطي اندستريز

F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23

ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺎﻟﻚ
مﺟموعة ﺟمعة
الماﺟد القابضة
اتحاد الهندسة
اﻻنشائية )يونك(
للديكور واﻻعمال
نيل العاني

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﳌﺘﺤﺮﻙ
29/08/2022 08/11/2021

شعبان

0551020442

4-3330143

4-3330153

s.alfaleet@leaderfurniture.ae

17/03/2022 17/03/2021

عامر

0504743422

4-2828242

4-2829929

a.abokoush@unec.ae

نيل

نيل

0565208710

***

***

04-5515775
048748577

Mf98766@yahoo.com
kd@kawkabdurri.com

4-3736777

4-3237773

nidal@eccdubai.com

043331362

***

***

04/04/2021

03/04/2022

الفهود للمقاوﻻت
الكوكب الدري )ابواب(
شركة المقاوﻻت
عبدﷲ محمد عبدﷲ 05/04/2023 08/03/2022
الهندسية
أحمد علي محمد
مهدي رحمة علي

العبار لﻼلمنيوم )فرع من ﺟميلة حسن زوﺟة علي
محمد احمد الساكت
شركة العبار لﻼستثمار

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ

ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﱰﺭﻧﻲ

03/04/2020 16/07/2019
09/04/2020 11/04/2019

19/02/2020

محمد
بهارينوﻻ
نضال

09/02/2021

02/04/2020 29/10/2019
محمد عبد ﷲ
تراي تيك للخدمات الفنية
ابراهيم عبيد الصايغ 18/04/2022 18/04/2021
لكشمي ميتل تيك
استريا للخدمات الفنية لﺟين وسام شاهين 18/07/2022 28/07/2021

Zaheer
GANDHI
راج والي

04- 5515774 055551398
048748577 0504526420
0506503707

047361828 0557361828
4-3386271 0504981686
4-2588080 0565399325

ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ

zaheer@tritechuae.com
047361828
doors@lakshmi.ae
4-3386272
mmohsen@astreagroup.com 4-2588081

F24
F+25
F26
F27
F28
F29
F30
F31

) أن تكون دولة اﻹمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمنا ً وسﻼمة (
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ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺪﻧﻲ  /ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻼﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 2021
ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ  Fﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﻖ/ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺒﻄﺌﺔ/ﻭﺍﳌﺎﻧﻌﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﳊﺮﻳﻖ
ﺭﻣﺰ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺎﻟﻚ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﳌﺘﺤﺮﻙ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ

ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﱰﺭﻧﻲ

F32
F33
F35
F36
F37
F38

ايلميك للمقاوﻻت
الكهروميكانيكية

عبدالكريم عسكر
اسماعيل

03/02/2019

30/01/2020

HARI

0508489917

4-3378685

4-3345121

bindu@elemecuae.com

F40
F41
F42
F43
F44
F45
F45

01/05/2019

يحيى احمد
تي ايه بي للخدمات
يحيى احمد علي
01/05/2019
شركة الرشاد للمقاوﻻت )
الحبيشي
أليك للهندسة والمقاوﻻت ذ الﺟابر للنقل والمقاوﻻت
05/05/2019
م م  -فرع دبي
العامة  -ذ م م

30/04/2020

سمير

0503306535

042587066

042587067

TABDUBAI@EIM.AE

30/04/2020

فوزي

0506960105

04-2587066

04-2587067

tabdubai@eim.ae

04/05/2020

محمد

0502203158

044290599

045518146

atalafha@alec.ae

3

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 ﻟﺴﻨﺔ 2021
ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ  Fﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﻖ/ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺒﻄﺌﺔ/ﻭﺍﳌﺎﻧﻌﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﳊﺮﻳﻖ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﳌﺘﺤﺮﻙ

ﺭﻣﺰ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺎﻟﻚ

F46

ديلتوق للخدمات الفنية

حمد عبدﷲ عيسى
بوشهاب السويدي

13/06/2020 13/06/2019

F47

نﺟمة الملوك لﻸعمال
الفنية

عبدﷲ محمد عبدﷲ
حسين الشمالي

13/06/2020

13/06/2019

SONAM
ABDUL
MOHAMED

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

042296660 0547911286
0505994549

046244434

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ

ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﱰﺭﻧﻲ

042296660

IKRAR@DELTOQ.COM

***

amrafeque@hotmail.com

F48
F48

كابيريد

اميرة مهدي الطاهري

26/06/2019

26/06/2020

ﺟاكيس

0508567280

043417452

043417453

simons@capereed.com

F49
F50
F51
F52
F53
f54

شركة القنديل للمقاوﻻت حسين سعيد عبدﷲ
احمد الشيخ
)ذ .م .م(

 26/11/2020 27/11/2019هانى

042581450 0570823780

042581451

alqandl@eim.ae

4

