
دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية

دبي  -اإلدارة العامة للدفاع المدني

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

1)أن نعمل بفعالية لتصبح دولة اإلمارات العربية المتحدة إحدى أفضل دول العالم أمناً وسالمة ( 

201420192019قائمة مالك الشركات لسنة / القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 

 موزع ملصنع 

املالحظا االلكرترنيالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة اهلاتف املتحرك اسم املندوب تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار اسم املالك اسم الشركة رمز
 ت

SM1
الواح االمارات للصناعات ش 

فرع دبي -م .م.ذ
الواح االمارات للصناعات ش 

م.م.ذ
03/10/202007/07/2021MAJID0523427568067671188***majkhan123@gmail.com

SM2
لتجارة االبواب ادفانس ستار 

موزع (للحريقالمقاومة 
)الدفانس

حسين خلفان عبد هللا مانع 
الشامسي 

20/10/202010/11/2022Imran 05522100662344772-042344996-04marketing@airmaster.ae

SM3
بولي فاب لتجارة االنابيب 

والمواسير 
25/09/202223/08/2023Shihab 0501771015042998919042998918polyfabp@eim.aeمحمد احمد عبدهللا العوضي

SM42678434-05660599144حسام الدين 19/12/202019/11/2024ليسلطان علي سلطان العبيدستايرو لتجارة المواد العازله***hussam@styrouae.com
SM5 050291006506767047406نور احمد 28/11/202107/11/2025سعيد احمد عبدهللا لوتاهرتان هاوس للتجارة 7670475noordib@gmail.com

SM6 0507348457042828242042829929محمد عمر 20/10/201930/07/2023عبدالحليم عبدالرحيم موحد  االنشائيةاتحاد الهندسةWWW.UNEC.AE

SM7م.م.ذ(شركة القدس العربية(
احمد عبد المعطي عادل 

مراد 
09/03/202112/02/2022Saleh Hilal0503688733042677868042677869www.ajc-doors.com

SM8
ركن الريم لتجارة األبواب 

المقاومة للحريق 
طارق سعيد حميد عبيد 

المينون
ayafactory2020@gmail.com******0509818599عالء 11/04/202130/12/2024

SM9 0507898334042627742042628780سيد محمود 01/08/202208/08/2023الفجيرة لصناعات البناءالفجيرة الصناعات البناءfrf@emirates.net.ae

SM10
 م.م.جيرمن تك للفيبر جالس ذ

فرع دبى 
11/02/202110/02/2023MOHAMED0509932456******muhammedpro111@gmail.comجيرمن تك للفيبر جالس 

SM1128/08/202219/05/2023اصباع همبل االماراتاصباغ همبل فرع دبيmohammed050635208606-5310140043450732symz@hempel.com
SM12 0502618800043211500043210883سريكومار10/05/202025/07/2023علي عبدهللا علي الحمراني   لالثاثعجمان كورياadmin@ajmankorea.com

SM13 بن صبيح للمفروشات
عبيد جمعة عبيد محمد بن 

صبيح
18/04/202125/04/2025Abdalla0506577767042344225042344226drkhaldi@yahoo.ca

SM14
فينكس تيك لتجارة األبواب 

المقاومة للحريق 
تروجان لالستثمارات 

التجارية 
03/01/202102/11/2021Ayman0555687805******m.emmran@phoenixtimber.ae

SM15 055210104304271644404محمدالسيد03/01/202111/11/2024ابكوفلكس للصناعات يدبفرع -للصناعاتابكوفلكس 2716444legal@apcoflex.com

SM16
 فرع -م .م.فيوتشر جالزينج ذ

دبي
3510078Hrd@faglass.com-34612794-05563250274نفيل 11/02/202112/08/2021م.م.فيوتشر جالزينج ذ



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 نعمل بفعالية لتصبح دولة اإلمارات العربية المتحدة إحدى أفضل دول العالم أمناً وسالمة ( 

20142018قائمة مالك الشركات لسنة / القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 

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

SM17
شركة تيراكو ا ع م 

دبيفرع -المحدودة 
الشيخ عبدالرحمن بن 

سالم القاسمي
02/02/202206/01/2023SHANLI 0504626981043262699043262733terraco@terraco.ae

SM18 االنشائيةاتحاد الهندسة  
عبدالحليم عبدالرحيم 

موحد
0507348457042828242042829929WWW.UNEC.AEمحمد عمر20/10/201925/07/2023

SM190507291193048158888048158111مريم علي 14/04/201912/11/2022الشركة القابضة العامة ة دبي للكابالت الخصوصيwww.ducab.com

SM20 سعيد عبدهللا بن سيبان )ابواب(فيبركس دبي
المهيري

23/11/201917/07/2020Jean geara0508182618042501578042501269jgeara@fibrex.ae

SM21 04/02/202121/09/2024عبدهللا احمد عبدهللالحديدايه اس ان لتجارةosama050645447204-267101504-2671248csec@tigersteelindustries.com

SM2227/03/202210/12/2021خديجة محمد احمدالكرنك لتجارة االبوابAMIR 05038028454-27128224-2711383akfdllc@emirates.ae

SM23
ة شركة المقاطع العربيه المحدود

فرع دبي -
  انسلط صقر  سلطان  الشيخ

القاسمي  سالم
info@arabianprofile.com***055121587065432624اسماعيل28/12/202129/06/2022

SM24فرع دبي -) ذ م م ( تك ود
الشيخ راشد بن حميد 

النعيمي
0505335206043353141043352874iomr@techgroup.aeسعد محمد 08/09/202228/06/2023

SM25 08/02/202119/10/2021مجموعة البطحاء الهندسية شركة المشاريع العامة جيكوeltayeb05566794514-34347334-3434467abobasel969@yahoo.com

SM26
ه شركه مصانع االصباغ الوطني

المحدودة 
شركه مصانع االصباغ 

الوطنيه المحدودة
RAGAE2006@HOTMAIL.COM***0508731166042651651محمد 04/07/202212/06/2023

SM2713/10/201912/05/2020مجموعة ديبا المتحدة بينو ميروني لديكور اليخوتMAZEN 0561710465044462101044462105comdepa.eldiar@

SM2801/06/202129/06/2023شركة اكسترا للصناعات شركة اكسترا للصناعاتRamon 05063110444-26747074-2675072bdm@extraco.ae

SM29شركة كابالت الرياض فرع دبي 
محمد بن سليمان بن 

موسى 
2831588www.nci.ae-282620004-056647470704سعد 22/07/202021/06/2024

SM30
انتاج لتجارة االشغال 

المعدنية لالبنية
سعيد محمد سلطان  

العظم ال على
0506496900067572050067672060saeed@intajuae.comمحمدسعيد  27/01/202219/12/2022

SM313268338-326148404-050270063004نجاة 29/08/202227/07/2023طارق موسى صنكورء سينتك لتجارة مواد البناNAJAT.GULFWOODEN@GMAIL.COM

دقق من قبلالبيانات من قبل ادخال



دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
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3)أن نعمل بفعالية لتصبح دولة اإلمارات العربية المتحدة إحدى أفضل دول العالم أمناً وسالمة ( 

2021لسنة قائمة مالك الشركات / القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 

 موزع ملصنع 

تاريخ  اراالصدتاريخ  اسم املالك اسم الشركة رمز
 االنتهاء

اسم 
 املندوب

اهلاتف 
ااملالحظ االلكرترنيالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة املتحرك

 ت
SM32 سعيد عبدهللا بن سيبان )مواد مانعة(فيبركس دبي

المهيري
14/03/202015/09/2021Jean geara0508182618042501578042501269jgeara@fibrex.ae

SM33
واد افيال بانلز لتجارة الم

قالمقاومة النتشار الحري
 خليل ابراهيم حسن

الحوسني
Mohamed.goda.acc@gmail.com***2258665-05519392844محمد 16/12/201901/12/2023

SM34
ادفانس ستار لتجارة 

االبواب المقاومة 
للحريق

سلطان راشد رشيد 
الخرجي ال علي

23/03/202229/06/2022Imran 0552210066234477204234499604aeairmaster.marketing@

SM35
 اكسيس لتجارة االبواب

المقاومة للحريق
سالم عبيد محمد 

ابراهيم
0555324005065350200065350201farakllc@gmail.comوليد 25/09/202230/06/2023

SM36
 غزالن لتجارة المنتجات

الخشبية
0568500018025500070025501040info@ghuzlan.aeمرشد حمد 19/07/202211/03/2023مرشد حمد مرشد 

SM37
مصنع القرن لالنظمة 

الميكانيكية 
على عبدهللا محمد 

العبدولى
25/04/202228/02/2023Tony 05064047734-34748584-3474656tony.cheriyan@cmsglobal.com

SM38
الشركة الصناعية 
النظمة السحب و 

التكييف

كريم بركات بدر 
الدين 

09/08/202211/08/2026
Mahmoud 

0555742836065336355065333723cvsuae@eim.ae

SM39
 فرع-بروفيلز ار اتش

دبي
مصنع بروفيلز ار 

اتش
0528954422042398646042398646profiles@eim.aeسامح 12/03/201804/02/2019

SM4021/11/201924/04/2021اكسيد اليتكريتاكسيد اليتكريتFARIS 056500416504-883333104-8833331falwan@embi.ae

SM41
 مؤسسة مينوفا لتجارة
معدات مكافحة الحريق

خليفة عبدالحميد  
شالش الكردى

3217624pro@minovauae.com-32176224-05082211254خليفه22/06/202113/05/2022

SM42
نت انترناشونال ديفلوبم
ريز كومباني ميتال اندست

فرع دبي -

انترناشونال 
 ديفلوبمنت كومباني

ميتال اندستريز
19/09/202116/09/2022MAZEN0508181264******MAZEN@IDCUAE.AE

دقق من قبلالبيانات من قبل ادخال



دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية

دبي  -اإلدارة العامة للدفاع المدني

United Arab Emirates 
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4)أن نعمل بفعالية لتصبح دولة اإلمارات العربية المتحدة إحدى أفضل دول العالم أمناً وسالمة ( 

2021قائمة مالك الشركات لسنة / القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 

 موزع ملصنع 

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

SM43
-مصنع رسكن تيتوس جلف

فرع دبي
عيسى عبدهللا احمد 

الغرير
0565399087سيف 22/07/202017/04/2024

04-
309964604-3099695www.sales@ruskintitus.com

SM44م و م للتجارة العالمية
 مصطفى عبدهللا

االطرش
3478494maspaint@emirates.net.ae-34792424-05680725234محمد 04/08/202228/06/2023

SM45
اللؤلؤة البيضاء لتجارة 

5345266bahajamal007@gmail.com-53434004-05572516994جمالبهاء الدين 04/07/202129/06/2022يانور عبدالرحيم العوضالمواد العازلة

SM46
اللؤلؤة البيضاء لتجارة 

المواد العازلة 
محمد اسماعيل حسن 

صالح الحوسني
0557251699045343400045345266bahajamal007@gmail.comبهاء الدين 22/08/202220/06/2024

SM47
 فان الدولية لتجارة المواد 

العازلة 
عبدهللا ابراهيم حسن 

المازمي
khachik76@hotmail.com****0504814867خجادور15/07/202119/11/2021

SM48
المؤيد لتركيب وحدات 

التكييف 
عيسى سعيد راشد 

خلفان الشامسى
0507776496042208822042208830info@almuayedllc.comمحمد 30/08/202220/03/2023

SM49انتربالست المحدوده
–انتربالست المحدودة 

فرع دبي
056هاني08/04/201920/03/2020 5471300065339090065336905hani.mohamed@interplast-

uae.com

SM50 جيكور للمقاوالت
محمد فيروز محمد على 

حسن الحسن
3262700eng_zth2005@yahoo.com-32627774-05521017224زياد 09/09/202109/09/2022

SM51
نوتردام للفيبرجالس 

والرخام الصناعي
سلطان علي سلطان 

ركاض
0555466685042391560042391561k.alhattali@gmail.comخالد21/09/202020/04/2024

SM52
تايجر بروفايلز لتجارة مواد 

البناء 
عبدهللا احمد عبدهللا 
النومان الشامسي

19/11/201922/09/2023Randa0504634630-******rosy@tigerprofiles.com

SM532398646-23986464-05289544224سامح 05/08/201903/02/2020اتش . بروفيلز اراتش . شركة بروفيلز ارprofiles@eim.ae

SM54
اجيكو بوند الجابر لمواد 

لبناء
0561994363042352219042728986firaselhajj@hotmail.comفراس 16/07/202005/03/2021 عبيد خليفة جابر المري

SM55
مة تقنية المستقبل لتجارة انظ

تكيف الهواء
13/04/202216/03/2023RABIH ABOU05073749875344866-045346434-04RABIH225@YAHOO.COMسامر كميل الريس 

SM56م.م.ذ.إميرج لمواد البناء ش
شهاب سلطان احمد 
المسمار المطروشي

p.pande@emergeglass.in***0547936044042588929براشانت 17/12/201917/09/2023



دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية

دبي  -اإلدارة العامة للدفاع المدني
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5)أن نعمل بفعالية لتصبح دولة اإلمارات العربية المتحدة إحدى أفضل دول العالم أمناً وسالمة ( 

20142018قائمة مالك الشركات لسنة / القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 

 موزع ملصنع 

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

SM57
هنيكل بولي بت للصناعات 

فرع دبي -المحدودة ذ م م 
هنيكل بولي بت 

ذللصناعات المحدودة 
29/11/202129/06/2022SANABEL 0501575004******sanabel.khalil@henkel.com

SM58
فابيولوس وورد للتجارة 

م.م.ذ.ش
محمد احمد علي ابراهيم 

االميري
2225574sultanaljaladges86@gmail.com-22255734-05869495404محمد رضا 13/01/202004/02/2024

SM59
ب ار دبليو اف لتجارة االبوا

المقاومة للحريق
الشيخ محمد بن بطي آل 

حامد
2735397ABDELRAHMAN.HELWA@ROYALRIC.AE-273539504-056329830104احمد 05/01/202228/09/2022

SM602289130-0404-05048269332221213عادل 02/02/202006/11/2022معاوية صالح الشنار ناء الوطنية للبالستيك ومواد البnpbmi@emirates.net.ae

SM61
ت القمة الريادية لتجارة معدا
واجهزة السالمة واطفاء

حمدة محمد سالم محمد 
العامري

11/03/202208/02/2023YAHIA 0552356023065443432yahiaqemah@gmail.com

SM62واب الديار الذهبية لتجارة االب
سوسن ابراهيم احمد 

بدور
24-03-202203-01-2023RAJA 05021146335385572-06538404504Osoolex1@gmail.com

SM63 0551526690065375000احمد 13/07/202225/06/2023محمد على محمد حسن المالهواء دكت للتجارة***ahmad.hani@hawaindustrial.com

SM64 16/05/202123/02/2022)م. م. ذ. ش(مشاريع )م.م.ذ.ش(البتيك انتيريرزALI 0504933838048122600045344481gds@gdsuae.com

SM658801666-880177704-050340761904عثمان06/06/202003/06/2024علي سلطان علي تقنية الخرسانهamjeed@concretec.ae

SM66
السماح لتجارة معدات 

واجهزة السالمة واطفاء 
الحريق 

محمد منصور ابراهيم 
جابر هالل

06/01/2022SALIM 0559725047067672473***hr@alsamah.ae

SM 67 28/02/202204/03/2022سيما العمال االلمنيوم سيما العمال االلمنيومMOHAMAD 0502193935065430234065420495mjamal@seema.ae

SM68
تي ام أي لتجارة االبواب 

المقاومة للحريق 
ر يوسف محمد علي ناص

النويس 
5502025HAMZE@TMICO.AE-550202502-050811727802ابو بكر 29/06/202001/03/2022

SM69 09/07/202006/07/2022محمد على الشحيانسولريم ميدل ايستSHAJI0529786555******accounts@insultherme.com

SM70
كويك هاوس للمقاوالت 

م.م.البناء ذ
سعيد عبدالرحمن محمد 

ابراهيم الرئيسى
30/06/202206/12/2022Kaseem0588772144065311385****kaseem@abm-i.com
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6)أن نعمل بفعالية لتصبح دولة اإلمارات العربية المتحدة إحدى أفضل دول العالم أمناً وسالمة ( 

20142018قائمة مالك الشركات لسنة / القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 

 موزع ملصنع 

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

SM 71
نياجرا لتجارة األبواب 

المقاومة للحريق 
سعيد محمد ابراهيم 

محمد الزرعونى
01/08/202201/08/2026SAEED0561177177065433131***dxb.1747@gmail.com

SM 72م.م.ام بي اس للتجارة ذ
إي آي آي ستيل هولدينج 

ليمتد
14/09/202224/11/2022yasser0509030203******Yasser.Anis@mbs.ae


