
دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية

دبي  -اإلدارة العامة للدفاع المدني

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

1)أفضل دول العالم أمناً وسالمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة تكون أن ( 

2022 قائمة مالك الشركات لسنة/ القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 

 شركات وكيل

 املالحظات االلكرترنيالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة اهلاتف املتحرك اسم املندوب اءتاريخ االنته االصدارتاريخ  اسم املالك اسم الشركة رمز

K1تكنو تريد  اميرتس
ميثاء بطى مصبح 

الغشيش المري
02/09/202205/08/2024BINNY 0558872094257874004 2578740BINNY@EMIRATESTECHNOTRADE.COM-

K2 24/01/202229/09/2022سعيد علي عبدللتجارهبور كيرROWENA 050902551104 3591025043597789WHEN21@YAHOO.COM-

K3050985055عميد06/06/202027/03/2022خالد عبد الطيف البسام  كورودكس 104 3472900347279604AMEED@CORODEX.COM-

K4
دعفوس لتجارة االدوات 

الواقية ضد الحريق 
055545506204نبيل اليافعي06/12/202121/10/2022محمد راشد 2525565042525545DAFOOS@EMIRATES.NET.AE-

K5 جريتك لتجارة المنتجات
المانعة للحريق

ماجد سلطان حميد بن 
مويزة

16-09-202205-09-2023Vellutha05564610762432683-04***joelouis@eim.ae-

K60503547751042820233042971723محمد22/10/201911/07/2023عليورثة علي خميس مؤسسة ظبياء التجاريةWWW.NAFFCO.COM-

K7050198943204محمد 21/09/202030/09/2024سيف حمد عبيد ة كينيتكس لمعدات التهوي 3332803043334813AKHTAR@KVEUAE.AE-

K809/05/202105/05/2023 محمدساعد محمد قشعيب لتجارة معدات الحريMUSHTAQ 0504554312042631152263087904mushtaqa@shoebgroup.com-

K921/09/202020/09/2022سالم محمد السويديوايت لتجارة معدات السالمةSYED 05088664114-28089274-2808473whitegroupdxb@gmail.com-

K1002/06/202013/05/2024أحمد عبد هللا محمد هورمان التجاريةAhmad 050600682204 2868737042868757INFO.DXB@HORMANN.COM-

K1125/05/202229/05/2026إبراهيم عبيد سلطان سيجنتكس  سيستمزSREERAJ0509052278043549889043549979www.cignetix.com-

K120505523381042676128267612904-06/11/201915/11/2023عيسى ناصر سعيد انترناشيونال  ماكسيلashwin@maxellinternational.com-

K1319/07/202026/05/2024عتيق عبدهللا فاير جارد  مومنتيومAHMAD 0508462070048840100048840101momentumvf@gmail.com-

K1405073136952636707042635755 راحمدعما 18/07/202225/05/2023سعيد بن محمد للتجارة العامة  ميناسAmmar_shwaqa@yahoo.com-
K150557717780042947959042947604عبدالناصر 22/09/201914/09/2023جمال ماجد احمد الغرير جيبسمنا للتجارة العامةabdulnaser@gypsemna.com-
K16 22/09/202031/08/2022ناهد عبدالرحمن عبدهللا معداتفايركول لتجارةMarshad05430821434-28501154-2856101marshad@firekool.ae-

K1726/09/201926/09/2023سلطان احمد سلطان   ئيبي  يوsulthan0506959801042822999042825751www.ubemirates.com-

K18والسالمه البشائرلالمن 
عبدالكريم مهدي 

العسماوي
-0529233203042629175042629201bss2000@emirates.net.aeسعيد مسعد 14/07/202114/06/2023

K19 11/10/202008/10/2021يوسف العماديحمد الوم شتال للتجارةHilal0506556394******hilal.mahdi@live.com-

K20
نجد لتجارة االدوات 

الكهربائية ومعدات السالمة
-050943022426754142675443E-mail: Ibrahim@buhumaid.ae عبدالطيف15/09/202117/09/2022ابراهيم احمد حكيم 



دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية

دبي  -اإلدارة العامة للدفاع المدني

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

2)أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسالمة (

2018قائمة مالك الشركات لسنة / القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 

 شركات وكيل

 املالحظات االلكرترنيالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة اهلاتف املتحرك اسم املندوب اءتاريخ االنته تاريخ االصدار اسم املالك اسم الشركة رمز

K21
جريين لييف لتجارة مواد 

البناء 
عمار محمد عبدهللا سالم 

رابوى ال علي
-ahmed@hardcogroup.com***0545605454045062507احمد 29/09/202129/09/2022

K22
بيكون باي لتجارة معدات  

واجهزة السالمة واطفاء 
الحريق

عائشة عيسى ابراهيم 
طاهر البلوشي

10/08/202120/06/2022AAESHA 0568008992******info@biconbay.com

K23884841404-05064030054 ماهيش31/05/202231/05/2023ابراهيم محمد هيرا لمعدات السالمة 8848434Mahesh@rhira.com-

K24
دوستين لتجارة معدات 

واجهزة السالمة 
0504593755258232104بركاش28/04/202207/02/2023خالد خليفة أحمد  2582320Marketing.dxd@dosteen.com-

k25 يوروكون للتجارة
فاطمة اسماعيل 

احمد الحاج
@5262203commulkholdings.ismail-526220206-050451392806عبدالعزيز 12/02/201906/02/2023

K260502239955042582752رامي 06/09/202217/08/2023زيد احمد مبارك ال علىحنيني لتجارة معدات الحريق***ramidxb@eim.ae

K27 05664431273146146043478006عماد15/11/202004/07/2023محمد طيبمؤسسة ايكاه للتجارةwww.aikah.com-

K28 05524433932586577042586599 جيتن08/11/202112/07/2022فاطمة محمود انديجا تك للتجارةindiga@eim.ae-

K290506599561269070804سيد 17/02/202026/01/2024بخيت سالم وليد مؤسسة النذير لتجارة 2664007warner@emirates.net.ae 2014منتهي

K30
شركة المشاريع العامة 

)جيكو(
الشيخ احمد و الشيخ 

سالم القاسمي
055طيب 20/07/202226/05/2023 6679451343473304 3434467Abobasel969@yahoo.com-

K3104-042697682-05045820302662384طارق27/11/202108/11/2022خالد جمعة الماجدمؤسسة بيتا التجاريةTareq-abdelhadi@betag.com-

K3205065995782960001042690011عبد12/12/202106/11/2023احمد حمد الوليد للمعدات السالمةwww.alwaleeduae.com-

K33 05032802692997747042996674ابراهيم رجب24/03/201926/03/2023عبد هللا محمداالرم ماكسalarmmaxuae@gmail.com-

K341890 05034340553933633043931570محمد البلوشي 13/07/202210/07/2023مشعل حمدlegal@kanoo.ae-

K3505543943692856611042856644خالد13/03/201913/11/2022خميس سيف فايركسfirex@emirates.net.ae-

K3624/06/201913/04/2023ماجد محمد  بوكتارةماجد بوكتارة للتجارة العامةEJAZ 0506343576043371136043459747mbbmho@emirates.net.ae

K363414748-347290004-050985055104عميد 26/12/201919/10/2021خالد عبد اللطيف عثمانبريستول انجنيرنجameed@corodex.com

K3718/02/202121/01/2023أحمد ثاني عبيد المهيري دبليو بي تي لتجارة االصباغILYAS 0507430067042898066***zawba3h@live.com



دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية

دبي  -اإلدارة العامة للدفاع المدني

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

3)أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسالمة (

2018قائمة مالك الشركات لسنة / القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 

 شركات وكيل

 املالحظات االلكرترنيالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة اهلاتف املتحرك اسم املندوب اءتاريخ االنته تاريخ االصدار اسم املالك اسم الشركة رمز

K38
البحري والمزروعي 

لألنظمة الفنية
راشد حميد علي 

المزروعي
-05084248902691610042664627Mohanad.mahdawi@bmtc.aeمحمد فايز30/06/202107/07/2022

K39 05045810252274910042281227سيد14/02/202214/01/2023 عقيل محمدمؤسسة التبريد السريعrpdcool@eim.ae-

K40 05045622352894670042894621محمد 27/10/202014/10/2022عبد الغفار غلوم كورس ال نظمة االنابيبmhamza@corys.ae-

K410506454331043411934043411935 ماتيش24/01/202204/11/2022احمد سعيد عليمؤسسة تكنوغاز للمعداتtechnoge@eim.ae-
K42 0508198912454734504هاشم 09/02/202109/02/2023عادل ادريس فاير ستوب ام في ال 4547346Hussain.hashim@cbs-uae.ae-

K4305522413278856671885667204اشل 06/07/202226/07/2023عارف عبد هللاللتجارة  اسأي سي  ايهSamir.kaushik@RAPIDROP.COM-

K44 0554030933266388804266888امير 01/10/201920/05/2023خالد عبد هللا الريانRayanfire2012@yahoo.com-

K45 0501290730042851145042844601سيد04/05/202105/05/2023خالد جمعة الماجدوالسالمة  لالمنالعربيةFirenet@al-majid.com-

K46
شركة البحري والمزروعي 

التجارية 
راشد حميد علي 

المزروعي
-05084248902691610042664627Mohanad.mahdawi@bmtc.aeمحمد فايز02/11/202005/11/2022

K4705048847163511931352441004طارق 15/04/202213/03/2023سليم احمد   سنتيور Hussam@centauruae.com-

K48 05049670753516595048836611حسن 15/12/202123/12/2022حسن عبد هللا يو ام اس لتجارة معداتConares.dubai@Conares.com-

K49 ماك لتجارة معدات واجهزة
السالمة 

-0564646413048831699048831699maktrading2014@outlook.comمحمد 12/10/202004/08/2021محمد اسماعيل كرم 

K50 05010508413342333334246504علي حماد 07/03/202201/03/2023سيف عبد هللامؤسسة الكمali@meteldxb.com-

K51 27/02/202125/02/2022يوسف محمد بدريكهربائيات ايروسKASIM05560378084-26500264-2651749kasim.talib@erosgroup.ae-

K52
لؤلؤة الوادي لتجارة المواد 

العازلة و الواقية
أنور عبدالرحيم محمد 

صالح علي خان
-bahajamal007@gmail.com******0557251699بهاءالدين16/11/202121/10/2022

K530564418149043970536043970537توماس جوجو27/10/202130/08/2022زينب محمد قاسم   بروتكتفاير  انترفينGIJU.THOMAS@INTERVINE.AE-

K54 0564418152048833131048833175سيرجاي25/10/202114/10/2022نورة سعيد على خادم )م.م.ذ.ش(ميرنتSiraj.abdulla@merint.com-

K55 10/02/202224/01/2023منير احمد خدمات زينر االلكترونيةJaffar  05042981383522880043524410zener@emirates.net.ae-

K56 24/03/201910/01/2023علي أحمد البيت الفضيALLAWI 05084461893334422043332119BIJI@MOSTAQBL.AE-

K57 05094218862994949042996643جيري 11/02/202103/02/2025منصور احمد  شهابفاير ستوبfirestop@emirates.net.ae-



دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية

دبي  -اإلدارة العامة للدفاع المدني

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

4)أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسالمة (

2018قائمة مالك الشركات لسنة / القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 

 شركات وكيل

 املالحظات االلكرترنيالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة اهلاتف املتحرك اسم املندوب ءتاريخ االنتها االصدارتاريخ  اسم املالك اسم الشركة رمز
K5802/11/202017/11/2022المهيريسعيد احمد بطي ي كونستركشن سبيشلتيز ام اAmina055349250404-331216704-3315023ahussain@c-sgroup.com-

K59 04/11/202024/08/2024عبدهللاحمد محمد حسن السالمةفابريكو لخدماتVARGHSE 0504519592043378883***fabrico@fabricodubai.com-

K6005040671532666000042666176الطيب 23/10/201928/07/2023عيسى صالح القرقتكنيك ساينwww.scientechnic.com

K6126/01/202231/01/2023المزروعياحمد مبارك سهارا لتجارة أنظمة األنابيبChaudhr0508289500048809877048809899gm@saharame.com_

K620554028871042737193042737194ياسر 24/02/202208/03/2023مضحية فرج راشد نماء لالعمال الكهروميكانيكيةpro@sascco.com-
K630509227346042821251042821534سعيد 27/11/202110/12/2025محمد عبد هللا للتكيف  ليمنارsaeedaziz@alshirawi.ae-
K6405069731193479224043479404محمود 03/08/202009/05/2022م.م.إمدادش  اكسيسس نفيجinfo@visionsafetyonline.com-
K65 05055154403380111043380115عبد الرحيم 24/02/202231/12/2023خليفة عبد بن دسمال لتجارة االبوابWWW.BINDASMAL.COM-

K66
هايتك لتجارة معدات و مواد 

االطفاء
-3390445coating@emirates.net.ae-339046704-050458003404كيران كومار12/11/202011/11/2024 النور العربية لالستثمار

K6714/08/201930/04/2023سعيد احمد غباش مؤسسة مجموعة الخليجSreenivasa05561409032384440042384441Abdullah@gcg-es.com-
K68 0524996151042945244042945255حسام12/11/202018/10/2024سالم مبارك وليد فاير وول لتجارة معداتAbg_333@Hotmail.com-
K69 النقبيعلي موسى علي للتجارة -05096999002589925042589926Shabaan.salem@ams.aeعثمان 15/07/202124/03/2025علي موسى 
K70 0506447562042223697042858001منير13/04/202227/02/2023منير احمد شيخ جلف لتجارة المواد المقاومةkaid@kaidauditing.com-
K71 05052747212720124042720695صالح 02/03/202225/02/2024الشيخ خالد صقر القاسمي جيبكا دبيtekab@emirates.net.ae-

K72 خانصاحب لتجارة األبواب
المقاومة 

طارق حسين عبدالرحمن 
خانصاحب

18/11/202104/11/2022FAREED 05071887702857251-042857539-04Murali@Khansaheb.ae-

K73 5290467463477201043477902سعد 19/11/202010/11/2022جعفر هشام موسى سيستمير للتجارةbrian.suggitt@systemair.ae-
K7406/06/202103/06/2025عبد هللا عبد الواحد كيه بي اي العالميةRaveendran05045660352855561042855447kbe-gulf@kbelebanon.com-
K7520/05/202106/05/2023عيسى علي احمد سولوشنسالحريق  ايدجPradeep05523253803706172043706173shibi.kabeer@edge-ts.net-

K76
أي ام أي 3

-3263972jfrancis@3edubai.com-326395004-055217434504نزيه سعيد24/11/202026/08/2021احمد علي اليماحيواجهزةلتجارة معدات الحريق  

K77 09/11/202107/10/2022الشامسيمحمد جابر احمد األبوابكريستال فاين لتجارةATHER 0565477426067484707***crystal5617@gmail.com-
K78 0505625683042699113042654900حميد 13/12/202101/12/2022علىال حميد محمد عبدهللا المواداكسبريس ستار لتجارةmousa@roofingsme.com
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K79 05/07/202003/06/2022احمد يوسف عبد ايفر سيف للتجارةAbdul 05065246082381782042381783eversafe@emirates.net.ae

K80 056216514529777412977742زكي06/12/202011/11/2022يحيى سعيدلوتاه بي سي جازoffice@lootahbcgas.com

K81 0559393555266328804 سانو03/03/202126/08/2021محمد سعيد سيف ماكس 2663290ibtihel@safemax.org-

K82
انستيك لتجارة معدات 

الحريق 
-05045909793380065043478248instech@eim.ae راميش26/07/202207/07/2023خالد يوسف 

K83 0556324552رياض 25/08/202209/08/2023ابراهيم عبيد الصايغ بيتك  كول كير
4213046-

044213046-04AMEL@BETECCAD.COM-

K840553258409067405730باريمال11/01/202204/12/2022سالم راشد النعيميجي ام اي لتجارة مواد البناء***parimal@ghoshgroups.com-

K8519/05/202208/04/2023  سعيد  ابراهيم تكنالكو الفنية للتبريدISHRAT 05063622512274152042232142rafi@tecnalco.com-

K86
ارة التراكومباكت فاسادز لتج

المواد المقاومة 
اس او في ميدل ايست 

لالستثمار 
-gaballam274@gmail.com******0508741556عمران 06/12/202006/12/2021

K87 5065375602231002042281027زكا بطرس 09/11/202013/09/2023محمد عتيق مؤسسة بن سيفانsaifanco@emirates.net.ae-
K882232205-223220504-056257213904حسن خليفة 03/03/202109/03/2025حسن خليفة محمد  مؤسسة فالكونDmr @falconfireme.com-

K89 2823429-21191114-05515774074علي 10/03/202208/12/2022شركة الفطيم التجارية الفطيم الهندسيةahmed.atyf2@alfuttaim.ae

K90اد أكسيد اليتكريت لتجارة مو
البناء 

ة أكسيد ليتكريت مملوك
لكسيد الصناعية

20/09/202122/11/2023FARIS 056500416504-883333104-8833331Info.dubai@exeed.ae-

K91  2662983-054410382404333669604سامي 24/10/202116/09/2022يوسف علي بن علي عبيدموادسري الدين لتجارةelnaghigroup@gmail.com-

K92 5064966622282151042214180علي اكبر 02/07/201907/06/2023حسنية عبد هللا  قرقاشعلي حاجيALIBASTI@AWAZIGARASH.AE-

K93
مؤسسة سيبكا لالجهزة 

االلكترونية
-5547141812216614042278252sijuj@dxb.sibca.comساجي جوزيف 22/06/202213/07/2023ابراهيم محمد الري

K94 إي داكت لتجارة المواد
المقاومة إلنتشار الحريق 

محمد على صالح جديد 
الشحي

-Faisal@energiaarabia.com***0566223484026655421فيصل03/01/202129/12/2021

K95
ايكو سول ميدل ايست 

للتجارة
-5065370113474383043474386shafiq_my@yahoo.comشفيق 21/04/202124/03/2022عبد هللا سلطان 

K96كات شركة الخليج لتمديدات شب
...الغاز و توريدها

-.24/01/202205/01/2023MHD 0566360026042212706256847604aegulfgas.nasser@Mohammadعمر ماجد احمد الغرير



دولة اإلمارات العربية المتحدة
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دبي  -اإلدارة العامة للدفاع المدني
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6)أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسالمة (

2018قائمة مالك الشركات لسنة / القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 

 شركات وكيل

 املالحظات االلكرترنيالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة اهلاتف املتحرك اسم املندوب اءتاريخ االنته االصدارتاريخ  اسم املالك اسم الشركة رمز

K97 جروفيد لتجارة االنابيب
الخاصة بانظمة االطفاء 

0545759666048868796048868519APSARA1956@HOTMAIL.COMمحمد علي20/12/202009/12/2022عبداللطيف علي محمد

K9803/01/202126/11/2024قماشه علي محمد عبدهللاوستبورت العالميةMOHAMMED 0557290670042218887042230668amit@legal-house.com

K9903/01/202127/08/2024شركة اجيال التجارية ممايه جي اينجينيرنغPrakasha052600143104-227113704-2271136jamalkatan2018@gmail.com-

K100 2269816-226833304-055358678904ياسر 11/02/202104/03/2025احمد عبد هللا عبد الرحيم معرض ايفلyasirthaha@gmail.com-

K10105578644392824144042825011ياسر رشاد 26/06/202130/06/2023الشيخ احمد القاسمي شركة تيكونyasir.siddique@tecon.ae-

K102 فاكاد سوليوشينز لتجارة
االبواب 

احمد عبدهللا محمد 
المهبوبي 

-5435888pe@facadesolutionsuae.com-543585806-055221092106احمد 11/03/202122/01/2025

K103
اندس لخدمات السالمة و 

اطفاء الحريق
-20/03/202105/01/2023ASLAM 0555777935022791300022791200Gururaj@@solasmarine.comمحمد راشد سالم راشد 

K10428/02/202218/03/2023السويديحصه عبيد علي أس تي أي جلفSami 055872118904-818900004-3608507SAMIB@STIFIRESTOP.COM-

K10504-043471818-05057937573471999سعيد 29/03/202110/04/2023راشد بن بطي بن حميد  اوتوميشن هافنWWW.HAVENFIRE.AE-

K106
مؤسسة عبدهللا حارب 

التجارية
عبدهللا محمد احمد حارب 

الفالحى
-dazalzala@mmm.com***3364141-4-0561770849971انور 07/04/202112/12/2022

K107 05086288512679354042679356 بينتو03/04/201903/01/2023شعيب عبد هللا جلف فاير فيشنinfo@gulfirevision.com

K108 0507479677042220186042236193عائشة 22/06/202222/06/2023احمد عبد الرحيم باقراالتصاالت التجاريةaisha.omar@dutcotennant.com-

K109 م.م.شركة ميوس ذ
ورثة مسلم مكتوم راشد 

المزروعي
-2809222nishas@meosuae.com-28096664-05010736854ميالداث 11/04/202103/12/2024

K11014/04/202106/05/2023عبدهللا سيف الكعبيتلكترون التجاريةKARIPPARA 05042640064-26520704-2652080vinil@telectron.ae-

K111 بايي تجارة معدات واجهزة
السالمة واطفاء الحريق

عمر اسحاق مال هللا 
صالح ال علي

25/04/202125/04/2023MIN LI0501359888042957648***zoya.li@baiyiglobal.com-

K112 سام لتجارة معدات مكافحة
 الشيخ مانع خليفه سعيد

ال مكتوم
3394997admin@spectrumfire.com-338667704-050653746304محمد 04/05/202121/04/2023

K113الزنبق لمواد البناء
 حسن عبدهللا يوسف

-23/05/202111/06/2025MANOJ 05015105294-33385134-3338613fshield@eim.aeحسن ال على

K1143314343-33103034-05065454684صالح01/08/202112/07/2025محمد مبارك عيسى العبارمعمر للتجارة العامةsalahem4@Hotmail.com-

K115ايسوثيرم انسوليشنس
محمد على صالح على 

جديد الشحي
16/05/202110/05/2023MOGILIPURI 0564664232044355850***gm@isothermuae.com-



دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية

دبي  -اإلدارة العامة للدفاع المدني

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

7)أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسالمة (

2018قائمة مالك الشركات لسنة / القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 

 شركات وكيل

 املالحظات االلكرترنيالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة اهلاتف املتحرك اسم املندوب اءتاريخ االنته االصدارتاريخ  اسم املالك اسم الشركة رمز
K116 05065919762698464042696673عصام 01/06/202228/05/2023عيسى صالح القرقالصمصام لمواد البناءalsemsam@emirates.net.ae-

K117 13/06/202228/05/2026خالد جمعة اس ايه ام اس للتجارةJameela0563526024043969653043963535saifsa@eim.ae

k118 0506226511042895678042895432دوري 05/07/202018/05/2024عبيد محمد احمد محمد  تتشزمودرنwasim.haider@brandchemie.de

k119فاير فايتر كو لتجارة المعدات
هندي يوسف حميد بن 

هندي
***0504791047042392323042392324عبدالحافظ29/06/202226/06/2023

K120 اوبرس بلس لتجارة المواد
08/07/202130/04/2025BERNAR05087487034-2764494042761524bernard@obrasintl.comشريف محمد صالحقالمقاومة والمانعة النتشار الحري

K12105626685633252103محمد 23/10/201907/08/2023محمد احمد سعيدلتجارة  بالنت جيبس -043252108 -04info@righttrackme.com

K1222578682-257868104-055786049704ياسر محمد 20/08/202013/08/2024خميس خليفة خميس الضريس لتركيب االنابيبPRO@ALDHARISGULF.COM

K12311/07/202111/07/2022علي طاهر علي الحماديهابري لصناعة المواد العازلةdina05597747670434054664-3405477dina@hapriinsulation.ae

K124 مؤسسة ايلفيشن فاساد
سالوشن

فريده يوسف عبدالرحمن 
العطار 

-elevationfacade@gmail.com******0559906278سيراج25/09/202212/07/2023

K125056605434688071778807178عايد علي 06/07/202020/05/2024رياض جعفر مؤسسة دانة التجاريةayed@techniq.ae

K126 5014038182284166042237841يزيد08/08/202227/07/2023عبدالغفور محمد ديرة لمعدات السالمةYazeed_85@hotmail.com

K127 الورش الدواتالصلب
محمد عبد هللا عبد 

الرحيم 
17/12/201926/08/2021MOHAMMAD 052902212404-257995204-2579953jrmn@emirates.net.ae

K128تيم انتكريتد الكترونيكس سيس
منير احمد الشيخ محمد 

شريف العلماء
24/07/202126/05/2022Faiz05641476834-38044364-3804439faiz.ahmad@iesuae.com

K129 0504530169042994124042994121محمد 25/10/202120/10/2023ايوب ناظر حسين وسترن للمعدات التكنولوجية-

K130آ  علي  الحاج  جعفر  محمدار اف جيه لمواد البناء
رحمة ل

04b.zaghmout@hotmail.com-043691301-05018139213691300عبداالله 02/08/202110/08/2022

K131 0508014399042640072042643707ابرهام 17/03/201908/01/2023اسما علي عبدهللا فلير الفنية لتجارةAbraham@flaretechnical.com

K132 ليبرتي لتجارة معدات واجهزة
السالمة والحريق 

***0506578854048864344048864344ريشارد10/08/202130/08/2022طارق صقر علي جمعة

K133 بيه اي ار بانلس لتجارة مواد
مقاومة انتشار الحريق 

alramsy1@gmail.com******0557363777خليفة سالم2023-05-202231-09-05خليفة سالم حسن



دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية

دبي  -اإلدارة العامة للدفاع المدني
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8)أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسالمة (

2018قائمة مالك الشركات لسنة / القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 

 شركات وكيل

اسم  تاريخ االنتهاء االصدارتاريخ  اسم املالك اسم الشركة رمز
ااملالحظ االلكرترنيالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة اهلاتف املتحرك املندوب

 ت
K1340557254432048136111048864073شاهد20/08/202019/05/2024محمد عيسى الحريق وسالمة  مافshaheed@mafsafety.ae

K135  0526083994044539277044539511سينغ  جايا31/08/202129/07/2022علي حسن المرزوقي نيو غازjsingh2012@yahoo.com

K136 سيفتى& توب تكنو فير 
محمد ابراهيم عباس 

الطنيجي
0501008187049888806049888806info@technofireuae.comراميش10/04/201906/05/2021

K137م.ذ.العائلة العالمية ش.
عبدهللا سعيد سالم 

الزعابي
17/08/202131/03/2025Bhanu0504115567042643223042643223Zaab_1@eim.ae 

K1380504508015043362646043362515ارجان02/04/201912/08/2020جمعة حسن خميس برونكسphonix@eim.ae

K139
الكوني لخدمات مكافحة 

الحريق 
الكوني لخدمات مكافحة 

الحريق 
0543059919042261137043366821pro@ufsad.comحسين31/07/202217/07/2024

K140اءبورسيميا لتجارة مواد البن
فارس عبدالقادر محمد 

سعيد الحمادى
rahel@dadastonedmcc.com******0565269063راهول19/08/202119/08/2022

K141 شركة االخوة لتعبئة و توزيع
الغاز

شركة االخوة لتعبئة و 
توزيع الغاز

0501063759042678870042517990abouzeid@brothersgas.aeمحمد27/06/202219/07/2023

K1420504818898042865610042865611ياسين 13/09/202215/09/2023ناصر سليمان الوحقاني للخدمات الفنية  يونيغازinfo@unigastt.com

K143
ة بي ال تي سي للتجارة العام
لمالكها مجموعة بن الدن 

للمقاوالت

ابو بكر سالم محمد 
الحامد 

09/08/202207/05/2024elhusseini050624210204-267776604-2581199RADING@BLTC.AE

K144سلطان عبد  هللاجمعة عبد ارشيليوم اليتينغ
المهيري بوميدهللا 

08/11/202108/10/2025LIZ 05510971253798142-043798143-04archilum@archilum.com

K145 08/09/202121/05/2025بردان  سعيد سالم  سعيد فاير انسليشن للتجارةSTEVE050770908404-80192452955531-04steve.connelly@firetherm.com

K146 االمان لصناعة معدات مكافحة
الحريق 

055889651025800902580098Amro@amanfire.comعمرو04/10/201830/09/2019ابراهيم اسماعيل 

K147
القمة الرائدة لتجارة معدات 
واجهزة السالمة واطفاء 

محمد عبدهللا محمد عبدهللا 
احمد

09/09/202129/06/2023KHALED0556263053******khaled@alqemagroup.net

K148 لوتاه العالمية لتجارة معدات
حقول النفط والغاز فرع دبي

لوتاه العالمية لتجارة 
معدات حقول النفط والغاز

05/09/202101/09/2023Ammar 05045256214-29777414-2977742ammar@lootahbcgas.com

k149 050708415638886683888668منار نصر 02/05/202116/12/2024حميد عبد هللا انتيريرايزاتش امManar.nasr@foamglas.ae
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9

2018قائمة مالك الشركات لسنة / القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 

 شركات وكيل

اسم  تاريخ االنتهاء تاريخ االصدار اسم املالك اسم الشركة رمز
 املالحظات نيوااللكرتالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة اهلاتف املتحرك املندوب

K150 االختصاصي التقني لتجارة
معدات اطفاء الحريق

ماجد عبيد جمعه بن ماجد 
الفالسى

05/09/202105/09/2025ALI 0507873143******pro@mafsafety.ae

K1510559830661043411107043411109عقيل16/09/202118/09/2023يوسف احمد الحداد حسيننج سبيشل سيفتي فاير فايتaqeel@tauraniholdings.com

K1520507674274043202111043202255احمد22/01/201927/01/2023محمد عبدهللا الشحيالتجارية  مؤسسة جيسفوKHAT.ALBARQ@YAHOO.COM

K153 2656086-265606604-050640025504 فيسينت02/05/201905/02/2021جوزيف  فيسينتاسي اسيا انترناشونالadmin@acasia.ae

K154 0566443127043479984043479984عماد 08/04/201919/02/2023بسمة محمد طيبالباحة للمعدات الهندسيةsecuritysystem@aikah.com

K155 بورين النظمة مكافحة
الحريق 

055488802704436854100443679583www.burien.aeصبحي 25/05/202214/06/2023عبد الفتاح سيد

K156 او ان واي اكس لتجارة
منتجات الحديد

19/09/202115/09/2022PRABATH 05545452515573406-065573407-06jezeracontracting@gmail.comنورة محمد البلوشي

K157 بي ام سي الخليج للمواد
المقاومة 

0551516558048844301048844138shady@bmc.gulf.comعمر 18/04/202218/03/2023ميثاء محمد علي 

K158
فايرنوراوتوميشن ألعمال 

معدات السالمة و 
الكهروميكانيكية

الشيخ صقر عبدهللا 
سلطان ماجد المعال

04/10/202103/10/2023
Krishnaku

mar
05046280314-25852954-2585925k.shonan@consilium.ae

K159 مشاريع سيجما
شركة المزروعي 

القابضة 
12/10/201919/12/2019MHD 055307054404-885182804-8851628

Mohammad.kabbani@mazruiinternatio
nal.ae

k159 3209378-883766204-055554022804محمد09/09/201903/07/2023ناجي عثمان مبارك فاير فاينتج  1ايهinfo@a1fireghting

K160
المبينت لتجارة المواد 

الكهربائية 
الهام السيد عبدالغني 

السيد محمد 
14/10/201915/10/2021Bilal 050552007104-361411504-3608114BILAL.USMANI201@GMAIL.COM

K162 وايت المنيوم لتجارة االبواب
المقاومة للحريق

جاسم صالح جاسم 
بوصبيع

0506969776065443366065443388Moen.harouda@gmail.comمعين 20/06/201928/01/2020

K162 06/10/201920/08/2023علي احمد سالم روسو لتجارة االصباغAli 050642952504-267114404-2679666ROSSODXB@EIM.AE
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10)أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسالمة (

2018قائمة مالك الشركات لسنة / القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 

 شركات وكيل

 املالحظات االلكرترنيالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة اهلاتف املتحرك اسم املندوب ءتاريخ االنتها تاريخ االصدار اسم املالك اسم الشركة رمز

K163 باشكو للتجارة
فراس عبدهللا اسماعيل 

سليم باشي
0503270770045577162045577168ahammad@bashcotrading.comعاطف 19/11/201901/03/2020

K16420/10/202119/10/2023بيرج ال بي جي للتجارةABHILASH 0564417942042644371***abhilash@berg-tech.com

K165 اليجن تانكس اند سيفتي
للتجارة

سعيد جمعة مصبح سيفان 
السويدي

31/10/202124/09/2023Tapan0558106483******tapan@alignmepservices.com

K166 سر غاز للتجارة العامة
على الحاج عبدهللا خليفه 

المحيربى
ali@sergas.com******0504533717سليمان 15/11/202114/11/2025

K1670501763340065346560065346570محمد 26/06/202206/04/2023يوسف عبدهللا احمداببرستيج هاوس لتجارة االبوprestege@emirates.net.ae

K168 اراسكا الشركة العربية
االسكندنافيه 

ماجد عبيد جمعه بن ماجد 
الفالسي

11/04/201807/04/2019Saleem0502306456042861362042861364rajiv@arasca.ae

K169 ليفر تايلس لتجارة المواد
المقاومة والمانعة النتشار

صالح ابراهيم عبدهللا 
البلوشى

16/06/202229/05/2023Rana 0565001667****hrd@lever.ae

K170ال سافتي فيرست انترناشيون
للتجارة العامة

يوسف خليفة احمد 
البلوشي

ehab@insulux.com******0558043008ايهاب فواز01/05/201830/04/2019

K171الوصل لالعمال الهندسية
مهدي جبر عبدالرحيم 

بركات
13/09/202230/08/2024sadhik05039841834-25050564-2505059alwasle@emirates.net.ae-

K172 ميتالكو لتجارة االبواب
مجاهد سعيد احمد 

الجابري 
INFO@METALCODOORS.COM-0502441422042441422عالء16/07/202020/05/2021

K173

هنتر دوغالس ميدل ايست 
لتجارة المواد المانعة للحريق 
 لمالكها كونتاكت انترناشيونال

شركة الشخص الواحد

كونتاكت انترناشيونال 
لخدمات رجال االعمال 

م.م.ذ.ش
alaziz624@hotmail.com***04-05060085558131815نفيل محمد 17/09/201909/06/2023

K174ونالمنى فاير فايتر انترناشي
محمد عيسى محمد 
عبدالعزيز الياسي

11/06/201810/06/2019
ABI 

WAQQAS 
05557933463382262-043882261-04mffuae.ae

K175 او دي اس اس لتجارة
ةالمعدات الميكانيكية والهندسي

سعود محمد عبدالحميد 
محمد

20/06/202216/06/2023jeyanbab050342794504-299362204-2993622certificate@ods-global.com

K17629/04/201930/06/2019عبدهللا غلوم عبدهللا محمدترمل انسوليشن للتجارةIRSHAD05086869428820848-048820848-04finance@thermal.ae

K177 جارد ماستر النظمة السالمة
ابراهيم عيسى عبدهللا 

بوحميد
06/01/202203/01/2023Ubaidullah05555223144-29701114-2970222ubaid@guardmaster-uae.com



دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية

دبي  -اإلدارة العامة للدفاع المدني

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

11)أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسالمة (

2018قائمة مالك الشركات لسنة / القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 

 شركات وكيل

اسم  تاريخ االنتهاء تاريخ االصدار اسم املالك اسم الشركة رمز
 املالحظات االلكرترنيالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة اهلاتف املتحرك املندوب

K178
 افيسوس لتجارة مواد البناء

شركة الشخص الواحد 
سلطان احمد حسين علي 

ال علي
07/01/202229/08/2022PAULO 055686904104-4018533***menchie@creativezone.ae

K179الدز ميديل ايست للتجارة
نبيل محمد علي محمود 

اهلي
03/08/202222/07/2023MOHD0506311407043354558043353721TURKI@ALDESME.COM

K180 فولكن ستار لتجارة االبواب
المقاومة  

21/06/202220/04/2023حميد محمد عبدهللا محمد
GIRISHK

UMAR 
0552219738042582833067437033rajesh@vulconuae.com

K181 اكسنشر لتجاره معدات
السالمه

حسين عبدالعزيزجاسم 
عبدهللا كشواني

0562330868043206419043696556احمد 21/06/201820/06/2019

K181 ام زد سي لتجارة األبواب
المقاومة للحريق 

احمد حسين محمد فكري 
البستكي

2412605MZCDubai@gmail.com-241260504-050742096004مالك 10/10/201927/04/2023

K182 09/09/201930/07/2020عزيزة خداداد شاه كرماي سي اس وير اند كيبلSEYED 0526998228042217279042217874jonah@ecsglobalwire.com

K183
بي تي اف اس للحماية من 

2712775pro5@bintouqfire.com-271379404-055973434604عالء 24/01/202223/01/2023م.م.او بي تي للستثمار ذالحريق 

K184
جارة بروفشينال اوبيرتوس لت

األبواب المقاومة للحريق
خالد محمد عبدالكريم 

يعقوب الحمادي
04INFO@OPERTUS-ME.COM-043958883-05020060113950999خالد15/08/201814/08/2019

K185 اف كيو ايه اس لتجارة المواد
المقاومة الحريق

المحير  بطي فرج  حمدان
بي

14/08/201813/08/2019HAMDAN 0505548261048810624***fqasdubai@gmail.com

K186 16/02/202211/02/2023عمار حسن عبدهللا محمداس ار ايه للتجارة العامةzeyad@aldanube.com

K187
ونال سافتي فيرست انترناشي

للتجارة العامة
يوسف خليفه أحمد 

محمود البلوشي
04ehab@insulux.com-044517122-05580430084517122ايهاب 01/05/201830/04/2019

K188
سي ايه بي سي او لتجارة 
المواد المقاومة والمانعة 

النتشار الحريق 

يوسف على بن على بن 
رشيد ال على

02/03/202201/03/2023sami050848468604-333669604-2662983samidoud@yahoo.com

K189 اكس بورت كوربوريشن
للتجارة 

محمد سليمان عبدهللا 
احمد

23/03/202217/03/2026Imad05633325634-33701074-3370102imad@xportemirates.com

K190 3394997-33866774-05065374634محمد 18/09/201817/09/2019اسامة عبدهللا عبدالخالق سبيكتروم الدوليةspectrum@emirates.net.ae

K191سينسورتيك لتجارة معدات 
واجهزة السالمة وا

عبيد محمد عبيد على 
المهيرى

04/03/202229/02/2024USHA 05087746574-22323314-2232340usha@sensortechuae.com

k192 جيه ايه اف للتجارة العامة
على سالم عيسى الجالف 

ال علي
properties@wiiz.ae***0588886888043250409على 13/06/202201/06/2024



دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية

دبي  -اإلدارة العامة للدفاع المدني

United Arab Emirates 
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12)أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسالمة (

2018قائمة مالك الشركات لسنة / القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 

 شركات وكيل

 املالحظات االلكرترنيالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة ركاهلاتف املتح اسم املندوب تاريخ االنتهاء تاريخ االصدار اسم املالك اسم الشركة رمز

k193
ماتسوكو لتجارة مواد البناء 
لمالكها جمعه النيادي شركة 

م.م.ذ.الشخص الواحد ش

محمد  سلطان  احمد  جمعة 
السالمي 

03/08/202204/08/2024Saif0565475022******Ahmed.Farah@saint-gobain.com

k194 كونكت ار بي ام ايه لتجارة
اجهزة االتصال الالسلكية 

ابراهيم احمد حكيم موسى 
الحمادي

4462099ribinabhaskaran@gmail.com-446200004-054996771404ريبينا 22/08/202219/08/2026

K195 مصطفى بن عبداللطيف
مصطفى عبداللطيف 
لالستثمار ش ذ م م

25/08/202218/02/2024ABDULLA 05057729794-35341924-3532174nazeer@mbal.ae

K196
مؤسسة المعروف لتجارة 

مواد البناء واإلنشاءات
ندى احمد ابراهيم احمد 

الحمادى
28/08/202226/08/2024Vaasanthan055636874404369555***almaroufgroup@gmail.com

K197حميد على محمد فاير اكس انترناشيونال
عبدالعزيز 

08/12/201913/11/2020SHABBIR 05295221115515498-0404-5515479shabbir@northocean.co

K19811/12/201927/11/2020قماشه علي محمد عبدهللاوستبورت العالميةMOHAMMED 0557290670042218887042230668amit@legal-house.com

K199
الوسونباوند لتجارة المواد 
المقاومة والمانعة إلنتشار

خالد عبيد سهيل بطى 
المكتوم

04/12/201803/12/2019Shourong0505587891044275049044275049eucgroup1977@gmail.com

K200

K201 ميوراسبك لتجارة ورق
الجدران

صادق محمد عبدالرحيم 
المال

08/12/201918/11/2020FRANCIS 0567753459043705050043705050firststation86@gmail.com

k2020555555044043383366043383366بخيت2022-12-201818-12-19بخيت خالد محمد سالمارةكيب ريد فايير شيلد لتجsaeedawed@gmail.com

K203 اوكس لتجارة معدات واجهزة
السالمة 

201817/12/2022Mahmoud 0588896681044254155***mustafa.mahmoud@awexme.com-12-18فاطمه الفرد فالكنز

K204 اي تي اي سي اس لتجارة
معدات السالمة

احمد موسى علي سيف 
النقبي

0564189096042647716042647716rahimulla@ignitechs.comرحيم هللا15/03/202008/01/2022

K205

K206اينارجينيك لتجارة األبواب 
المقاومة للحريق

محمد فيروز محمد علي 
حسن الحسن

info.hasan999@gmail.com***0525163754065425262زهينيو 02/07/202025/01/2022

K207 كينجزبان لتجارة المواد
العازلة 

hm7015@gmail.com***0509734431048891000حامد 17/02/202007/12/2023زسبوت بيزنس سوليوشن

K208



دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية

دبي  -اإلدارة العامة للدفاع المدني

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

13)أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسالمة (

2018قائمة مالك الشركات لسنة / القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 

 شركات وكيل

ااملالحظ االلكرترنيالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة ركاهلاتف املتح اسم املندوب تاريخ االنتهاء تاريخ االصدار اسم املالك اسم الشركة رمز
 ت

K209

K210
فرحة الحياة لتجارة المواد 
المقاومة والمانعة إلنتشار 

الحريق

عصام صقر سلطان صقر 
بن ثاني السويدي

04/03/201926/02/2020MD WAHED 0555578309iblinksdubai@gmail.com

k211 10/3/20195/03/2023سعيد محمد الكندي سعيد محمد الكندي واوالدهMohammed050652344904/3377300043373733bassam.samaan@madagypsum.com

K212
مؤسسة عتاد الدولية  

للتجارة العامة
  محمد  خليل  عبدالعزيز 

         المطوع  سميع
0503073377043306063043306064muayiad@atad.comمؤيد02/02/202007/01/2024

K213انفتشر فاير سوليوشن
حمد بن حمدان حميد 

المطروشي
b.zaghmout@hotmail.com****0557688465محمد 24/04/201920/02/2020

K214أتيس الشرق االوسط
علي راشد حميد 

المزروعي
3262731rawad@ateis.ae-326273004-056233266404رواد 06/05/201902/05/2023

K215
 جينيس غرين لتجارة المواد
المقاومة والمانعة إلنتشار 

الحريق

صالح اسماعيل احمد 
الزرعوني

ans-hsn@hotmail.com****0506131717صالح اسماعيل 11/07/202028/04/2021

K216

K217ةمؤسسة المستقبل دلتا للتجار
ماجد محمد عبدهللا 

بوكتاره
29/06/201924/06/2023BIJU 05084461894-28941584-2894125bijimq1@gmail.com

K218043538455043538451ديباك06/07/202228/06/2024ديباك فيجايدكان العم لتجارة مواد البناء***

K21901/06/202030/05/2024خالد محمد الحماديمؤسسة كوسموKhaled 0564667352042654346042654347Moutaz.kaddourah@fischer.ae

K2202858899-28577384-05521219284عيد محمد 07/07/201901/07/2020اهعبدهللا ابراهيم سعيد لوتم.م.ذ.لوتاه للتجارة العامة شPRO.DXB2@LOOTAHGROUP.COM

K221 ادفانسد لتجارة المضخات
والسالمة واالطفاء

20/08/201914/08/2023FATMA 055331908004-338337504-3389238dhrumil67@yahoo.comفاطمة علي مراد

K222

K223



دولة اإلمارات العربية المتحدة
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14)أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسالمة (

2018قائمة مالك الشركات لسنة / القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 

 شركات وكيل

ااملالحظ االلكرترنيالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة ركاهلاتف املتح اسم املندوب تاريخ االنتهاء تاريخ االصدار اسم املالك اسم الشركة رمز
 ت

K224
مؤسسة الزبيدي لتجارة  

لوازم السالمه
2/10/201929/9/2021Wasim0509126338885999604885999804الزبيدي علي  سعيد  زيد 

K225

K226

K227 ساين جلوبل لتجارة مواد
البناء

خليفة عيسى محمد  
عبدالعزيز الياسي

07/10/201903/10/2020KAMEL0545452882k.sharkawy@sweilam.com

K228

K229

K230
واد كالدنج سوليوشن لتجارة م

البناء
جاسم محمد سلطان محمد 

القطري
10/11/201907/11/2021YOUNAS 0507695394younasgs@gmail.com

K231

K232

K233

K23408/12/201907/12/2021خالد حسين المال الحمادياف ام سبشلتي لالبوابJAYESHROY 0506405790044561483***jayesh.shah@francemetal.net

K235

K236

K237

K238 30/04/202001/03/2021جميل احمد محمد حزاماالجنحة الشرقية للمعداتSAIFUDDIN 05069468524-26628064-2662897ewe@ewe.ae

K239



دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية

دبي  -اإلدارة العامة للدفاع المدني
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15)أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسالمة (

2018قائمة مالك الشركات لسنة / القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 

 شركات وكيل

ااملالحظ االلكرترنيالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة ركاهلاتف املتح اسم املندوب تاريخ االنتهاء تاريخ االصدار اسم املالك اسم الشركة رمز
 ت

K2400501451459راجيش02/06/202028/05/2024سعيد مبارك راشدبالجافلهبيور كيم لتجارة مواد البناء******ALRAMAFZ@EIM.AE

K241

K242

K243

K244 م.م.شركة أم بلس لالنظمه ذ
حسن علي حسن  

شمشون العرب
Mohamed@globallink.ae---حسن علي حسن 04/08/202212/06/2023

K245 28/06/202022/06/2022ابراهيم يوسف احمد كونكس للحلول المتكاملةahmed055986364504-25736064-2585283Ahmed.elokel@yahoo.com

K246

k247

K248 جيكو لتجارة المعدات
الهندسية 

الشيخ سالم محمد سلطان 
القاسمي

23/07/202022/07/2022AYOOB0559500008042820903042826521ayoob@tecon.ae

K249

K250

K251

k252 ربير فلكس لمعدات و أجهزة
م.م.ذ.السالمة ش

حسن اسماعيل عبدهللا 
المرزوقي

0509595960042294833042294822info@gulfoflex.comمحمد 30/06/202130/06/2025


