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
ﺍﻟﻔﺌﺔ  Hﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺘﻜﺴﻴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﳌﺎﻧﻌﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﳊﺮﻳﻖ
ﺭﻣﺰ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺎﻟﻚ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء

ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ

ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﳌﺘﺤﺮﻙ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ

ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﱰﺭﻧﻲ

H1

نوتردام للفيبرجﻼس
والرخام الصناعي ش.ذ.م.م

سلطان علي سلطان
ركاض

05/08/2020

23/04/2021

خالد

0555466685

04-2391560

04-2391561

notredam@emirates.net.ae

النمر للهندسه الحديديه -
تركيب ذ م م  -فرع دبي
فايبز لﻼنشاءات ذ.م.م

النمر للهندسه الحديديه

17/10/2021

07/09/2022

AHMED

0504256262

043367773

043377194

wahid@tiger-group.com

علي احمد عبدﷲ

21/12/2021

16/11/2022

يزن

0522828505

048886806

****

info@vibesconstruction.com

H4

جيه ام ال )يو.ايه.اي(
)ش.ذ.م.م (

H2
H3

ايه اس جي سي
لﻼنشاءات ش ذ م م

22/2/2020

19/02/2021

Alejandro

056-3362562

04-2859244

042858592

jon.regino@jmlfacades.com

H5

برفكشن فرونتير للمقاوﻻت

كلثوم علي احمد

17/06/2021

12/05/2022

Nadim

0507288069

048767644

043233019

nss@pfc-gulf.com

H6

العبار لﻼلمنيوم )فرع من
شركة العبار لﻼستثمار

H7

انفنتشر فاساد للمقاوﻻت

28/09/2021

MUHAMMAD 25/07/2022

0528218491

043922377

042955979

IMPI.RAFEEK@GMAIL.COM

H8

الدرويش لمقاوﻻت البناء

18/08/2021

26/08/2022

RAMACHAN
DRAN

0505813588

***

***

ramachandran@darwishgroup.co
m

H9

ايه اس دي للمقاوﻻت البناء

جميلة حسن زوجة علي
محمد احمد الساكت
حمد بن حمدان حميد
المطروشى
عبدالغنى عبدالصمد
عبدالغنى احمد القناطى
على ناصر محمد ثامر
المنصورى
حمدان ابراهيم يوسف
ابراهيم النعيمي
شركة اﻻلمنيوم
والصناعات الخفيفة -
اليكو ذ م م
ناصر على محمد خماس
اليماحى
احمد خليل محمد سميع
المطوع

23/02/2022

09/07/2022

كريم

0501328254

048012000

***

***

23/11/2020

23/11/2021

AMOLAK

0506885796

04-2723332

04-2272564

asdinter@gmail.com

04/03/2021

04/03/2022

أحمد

0555101354

4-5766761

4-3422170

a.taher@smgcuae.ae

22-3-2021

21-03-2022

EDRIS

0525300553

971-042580039

971-04-2580041

edris.atary@alicoalum.net

14/04/2021

14/04/2022

محمد

0556694126

04-4237900

04-4237999

shamsa@emiratesesf.com

27/05/2021

26/05/2022

رامى

0506550709

971-4-6550709

H10
H11

شركة صحارى الهندسية
لمقاوﻻت المباني
شركة اﻻلمنيوم والصناعات
الخفيفة  -اليكو ذ م م  -فرع
دبي

H12

إي إي إس إف الهندسية

H13

تراث الحجر )ش .ذ .م .م(

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

ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ

808403

rami_s_d@stoneheritage.ae
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H14

جوزيف بروجكتس اند
ترافيك ساينس

يوسف عبدﷲ قمبر

14/07/2021

MOHAMME
13/07/2022
D

0566573353

971-48803266

971-4-8803122

pro@josephgroup.ae

24/08/2021

MOHAMME
23/08/2022
D HUSSAIN

0524032172

971-4-3524224

hussain@bgpc.ae

971-4-3233019

nss@pfg-gulf.com

4-2359112

khalid4414@gmail.com

4-8867500

gamal@sobha-me.com

H15
H16
H17
H 18

بيفر جلف لصناعة منتجات علياء عباس على
عبدﷲ الخاجه
الخرسانة الجاهزة ش.ذ.م.م
بترون فرونتير للمقاوﻻت عبدالرحمن عدنان على
28/09/2021
ش.ذ.م.م
حسين مبارك
بيم للهندسة واﻻنشاءات بيم للهندسة واﻻنشاءات
04/03/2022
انترناشيونال
انترناشيونال
ميراكي فاساد اند جﻼزينﺞ
نونه خلفان سالم
08/03/2022
سيستمز
بالعرى الكتبي

971-43521225
971-043232452

27/09/2022

نديم سﻼمه

0564049744

04/03/2023

خالد

0509324414

4-2359122

08/03/2023

جمال

0554343478

4-8867800

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

ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ
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