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

1

20142019قائمة مالك الشركات لسنة / القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 

 املصنع 

 الربيد اإللكرتوني رقم الفاكس رقم الشركة كاهلاتف املتحر اسم املندوب اءتاريخ االنته تاريخ اإلصدار اسم املالك اسم الشركة رمز
M1 05/08/201913/06/2023جمعة الماجد عبدهللا الخليج لطالء المعادنMOHAMMAD IMRAN0551882442043390467043390445W.AL-KHALEEJCOATING.COM

M203/10/202107/10/2022ديريك هارولد مارشال تيرموفيت روبيرتسونAdrian Michael 0506534824048809300048809039www.robertsonvent.com

M3 11/01/202202/10/2022سلطان سعيد المنصوري للنجارة  اوروكلينج
ABHILASH 

HARIHARAN
0501892541043393939043393955AHARIHARAN@LAINGOROURKE.AE

M4 0509850551043472426043472363عميد مروان 07/10/201903/10/2021البسام  عبداللطيف  خالد انجنيرنجبريستول فايرsales@bristol-fire.com

M5
مصنع الشامسي لالثاث 

والديكور
14/02/202108/02/2025tharwat     الشامسي  سلطان  عبيد adel0504532272043336377043336388shamsifd@emirates.net.ae

M6 08/08/201916/04/2023الغرير احمد ماجد عمرالشرق االوسط للعوازلBHARGAVAN PILLAI0506592607048801600048801700www.mei-uae.com

M726/07/202226/07/2023عباس محمد حسن بابااوغاريت العالمية لصناعةADEL ALHAZEM 0504549542043405551043405552UGARIT@UGARIT.AE

M8 09/08/202119/07/2023)م.م.ذ(انترمتل فرع دبي  -انترمتلMohamed 056188251204-884165004-8841934Mohamed.smie@intermetal.com

M9 0505454088043930004043631212محمد علي 09/08/202210/08/2023 البوارديعلي سعيد جمعة ستونكور الشرق االوسطmalref333@yahoo.com

M1028/10/202120/11/2023احمد محمد التميمي االلواحلصناعة  االماراتMohammad Mahjoub0507767736048859600048859601www.emiratespanel.com

M11 3414815-341480904-050379606404اكرم 17/03/201925/01/2023يوسف راشد احمد لوتاه وود ستايل لصناعة االثاثwoodstyl@gmail.com

M1226/08/202129/08/2025 بالحصااحمد سيف محمد للنجارة والديكور  بالحصاSUSHIL R KAMBLE0553512985042677252042677253info@belhasajoinery.com

M13 12/10/202110/09/2025محمد سعد عبدهللا الشريفبرايم لصناعات التكييفJAVED SADRUDDIN 0555523504048856861048856862www.primeaircon.com 

M14 الكوبوند للصناعة
ابراهيم عبدهللا يوسف 

القمزي
01/08/201914/08/2023Walid 056683750004-347513104-3479855walid@alcobond.com

M15
فيركو شوتيرز اند ستنج 

سيستمس ام اي 
22/09/202031/08/2024SHIVA0554459529042586433042586533NANDINI@FERCOSHUTTERS.COMاحمد راشد عيسى ال ثاني 

M16
جهيز الخليج الميكانيكية لت
كاتم صوت المكيفات 
ومستلزماتها جماكو

0505851470043476961043476963WWW.GMAMCO.AEسودها كاران 19/09/202222/08/2023السركالعبد العزيز 

M170506310163048853070048853588سعيد سالم 22/09/202030/08/2021سعيد سالم سعيد بردانسبري للصناعات  بروماتsaeedbardan@hotmail.com



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 ( 

2020لسنة قائمة مالك الشركات / القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 

 املصنع 

 الربيد اإللكرتوني رقم الفاكس رقم الشركة كاهلاتف املتحر اسم املندوب تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار اسم املالك اسم الشركة رمز
M185340090-534030004-050211463304فهمي 04/08/201915/07/2023فاطمة محمد سيفكيو ام اي لصناعة االشغالit@qatarmetal.com

M19
آسا أبلوي سيكيوريتي سولوشنز 

للصناعات المعدنية
لينكس سوليستيس للوساطة 

التجارية
0502833992048804888048804884MH_NEW@HOTMAIL.COMعادل رزق 31/08/202212/08/2023

M20
آسا أبلوي سيكيوريتي سولوشنز 

لصناعة االبواب والنوافذ الخشبية 
لينكس سوليستيس للوساطة 

التجارية
0502833992048804888048804884naelhamarnh@prometal.comعادل رزق 24/02/202210/11/2022

M218806502-055162232004880650104اجيت11/05/202211/07/2022خليل جاسم بيتروياس م م حinfo@petroyas.com

M220504562235042894670042894620محمد محسن 16/03/202101/03/2023عبدالغفار غلوم حسينكورس ال نظمة االنابيبwww.hepworphpme.com

M23 27/03/201923/03/2023048871871048871832روفائيل انطوانعبده ح.م.ش كونسبتدي  اسmansour@sdconcept.ae

M240561710465048216666048845420مصطفي محمد14/04/202124/03/2023مجموعة دبيا المتحدةشركة ديبا للصناعاتremoun.magdy@depa.com

M250504582030043331486043331673رائد خالد 06/07/202213/07/2023 الداعورمحمد رشيد بيتا الصناعيةWWW.BETAG.COM

M26 25/04/202206/03/2026 الشيراويمحمد عبدهللاللتكييف  ليمنارصناعاتSAEED 0509227346043338700042821534Saeedaziz@alshirawi.ae

M27 0551968983044518884044547073فراس هاني 19/02/202019/01/2024القبيسىسعيد على مسفر رام للصناعات المعدنيةfiras@rammetal.com

M280559373100دانيال28/11/202125/11/2022لوتهار فرانز شركة كونمكس المحدودةDANIELRITA@CONMIX.COM

M2906/06/202204/10/2023م الشيخ مانع بن خليفة آل مكتولصناعة الواح  كينجزبانKRISHNAKUMAR 0504581542043245454043249451WWW.RIGIDAL.COM 

M30 18/08/201916/07/2023سلطان محمد السويديالعالمية  انتيريرزمصانعKALLAN0504590862043400055043390037mustafa@iiionline.biz

M31 البراري للزجاج واأللمنيوم
سعيد جمعه مصبح ثانى 

سيفان
03/11/202002/11/2022benoy05598575104-2675095***benoy@albarary.com

M3229/03/202129/01/2022عبد هللا احمد بن دسمال ادك انتريورزWAGIH 050628928004-333307804-3336899 adc_int@emirates.net.ae

M33 06/06/202030/05/2021يوسف علي رمضانشركة التصنيع الموحدةRamakanta0555706297042858314042850320ram@canarasteelworks.ae

M3407/10/201912/10/2022حسن البلوشي  ابراهيمكرافت للصناعات  ميتلbinesh0559907757048877005048840073mci@eim.ae

M35 26/09/202116/09/2022المهيريخالد راشد عبيد جى سى كولينجAMIT 05558245424-88770324-8877034jccoolingllc@gmail.com

M360562463305042588080042588081يونس17/11/202109/11/2023لجين وسام محمود شاهينكورمصنع استريا للمفروشات والديmmohsen@astreagroup.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 نعمل بفعالية لتصبح دولة اإلمارات العربية المتحدة إحدى أفضل دول العالم أمناً وسالمة ( 

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

 املصنع

 املالحظات االلكرترنيالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة اهلاتف املتحرك اسم املندوب اءتاريخ االنته االصدارتاريخ  اسم املالك اسم الشركة رمز
M37 0505470739043471151043473868ماهر غازي 02/07/201931/03/2023 بوخماسجاسم محمد   االثاثنقار الخشب لصناعةaher_ghazi@yahoo.com

M38 0509617980043330883043338379علي عبد هللا14/06/202228/05/2023 ورثة صالح عيسى القرق  االثاثالمشربية لصناعةmasrabia@eim.ae

M398807699-805360004-055772304704داريوش20/2/202122/12/2022داريوش خانلوهورمان الشرق االوسطInfo.dxb@hormann.comيدوي

M40
 بي ام جي لصناعة االسقف

المعلقه المعدنيه
29/11/202015/10/2022HARSHAD 0503820333048833550048833551info@bmgdubai.comمحمد عبيد محمد جعفر 

M41 20/12/202101/12/2022العوضيساعد محمد مصنع ميرنت للمفروشاتSiraj05644181524-88331314-8833175siraj.abdulla@merint.com

M42 15/09/202124/09/2023أنور عبدهللا المال)فرع دبي(بدر المال للصناعاتMAQSOOD 0504775424048867008048867005P_A_A@LIVE.COM

M43
شركة اترنيت الخليج 
الصناعية المحدودة 

09/11/202116/11/2022Ram 050303491004-512460004-5124848r.chandra@gulf-eternit.comيورو جلف 

M44 23/06/202020/05/2024سميره بشير معلم تيك  ميتللكشميGANDHI 0504981686043407266043407288mmgandhi@hotmail.com 

M45 29/10/201921/10/2023احمد سعيد حميد النعيمي  اندستريزجلف دكتFirdos0505587581048802523048802524firdos@gulfductind.ae

M46االثاثلصناعة  ابنوس  
احمد خليفة احمد 

0506503707043472279043475599nidal@eccdubai.comنضال غازي 13/04/202104/05/2025المزروعي

M47050493543404340560004محمد حمزة 29/08/202126/08/2023علي العبدهللا عبدالواحد جلف  ئي.بي.كي 3400898kbelebanon.com

M48 0501409409042673030042672882حسين سلوم 23/01/202203/02/2024راشد محمد البلوشي  ديزاينوود الينhdbaan@hotmail.com

M49 ستار وود للصناعات
اعمار لصناعات و 

28/04/201922/02/2023IBRAHIM 0506566926042722904042722948arwood@starwood.aeاالستثمار

M50 3262731-326273004-056233266904رواد17/11/202104/10/2022عصام راشد حميد اتيس الشرق االوسطWWW.ATEIS.AE

M51 0551020442043330143043330153محمد زهير 29/06/201904/03/2023جمعة الماجد عبدهللا )م.م.ذ.ش(ليدرShaban.alfaleet@al-majid.com

M528871331-881181104-050752525504راشد29/12/202128/12/2022نهيان مبارك ال نهيان  جي سي مكلين انترناشيونالjcmaclean@jcmaclean.com

M53 0504630040043370848043359432محمد علي 25/06/201904/02/2020عبدهللا ماجد خلفان ثنية  ديزاين انتريرزمارلينali.younis@marlininteriors.ae

M5410/05/202104/04/2023رعيسى عبدهللا احمد الغريستار للنجارة الخشبية  الفاASHRAF KHAN 0554062764043400214043400986ashraf_eta@yahoo.co.in

M55 0551585005048850474048850343السيد محمد 31/10/202119/11/2025التوريد والخدمات الفنيةالتوريد و الخدمات الفنيةMAHMOUD.GABALLA@TSSCUAE.COM

M56مصنع الصمصام الهندسي
عيسى صالح القرق 

للمشاريع 
2696673seidxbgrd@algurg.ae-26984644-05591400304أحمد 28/12/202115/01/2023



دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية

دبي  -اإلدارة العامة للدفاع المدني
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4)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 

 املصنع

 املالحظات االلكرترنيالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة اهلاتف املتحرك اسم املندوب اءتاريخ االنته االصدارتاريخ  اسم املالك اسم الشركة رمز
M57 03/08/202008/07/2024جاسم محمد عباس)سي ايهفي  اتش(طائر النورسTaufeeq0553945629043470047043470824seagultr@emirtes.net.ae

M580564660522048151410048151222محمد27/01/202218/12/2022سامر علي حناوينافكوwww.naffco.com

M59048806677048806678سامي الدين03/02/202102/02/2022سامي الدينادفانسد ميتل ووركسinfo@advancemetalwork.com

M6024/02/201919/02/2023الشركة القابضة العامة ة دبي للكابالت الخصوصيMaryam Ali 0507291193048158888048158111www.ducab.com

M6118/04/202208/02/2026محمود عوض محفوظ ايه كى كالدنج اندستريسKeith 05045843474-23624554-2365454k.evans@akcladding.com

M62 مابي لكيماويات البناء
الشركة البحرية 
والتجارية العالمية

25/01/202216/01/2023Sebastian 05063382014-81566664-8156655s.schoenweiss@mapei.ae

M63
ماستر بيلدرز سوليوشنز 

كونستركشن كيميكالز
8851130Najam.al-sadi@basf.com-88510004-05015015704محمد مجيد 25/09/202201/08/2023القرن لالستثمار ذ م م

M64
ية الشركة العربية الكيميائ

للعوازل
8861234s.khan@acicdxb.ae-886123304-050884205904سيف هللا26/07/202202/08/2023شريف نعماني

M65 0507189922042039699042859649ابراهيم صالح 02/07/202008/06/2024عيسي صالح القرقشركة القرق فوسروكagf@fosroc.com

M660565208710نيل09/03/202108/03/2022نيل العانيبن غاطي اندستريز*********

M67
سومرست لصناعة االبواب 

والنوافذ الخشبية
momen.nairat@emkay.ae***0555400106044524422مؤمن محمد 11/12/201922/07/2023فهد عبدهللا مبارك سالم

M68 ايكاه لتجميع المضخات
محمد طيب محمد 

خوري 
2952299securitysystem@aikah.com-333192304-056644312704عماد 03/01/201925/12/2202

M69
 فرع من(العبار لاللمنيوم 

شركة العبار لالستثمار 
علي  زوجة حسن جميلة

الساكت احمد محمد 
02/03/202223/08/2023******4-3331362******



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 

 املصنع

 االلكرترنيالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة اهلاتف املتحرك اسم املندوب اءتاريخ االنته االصدارتاريخ  اسم املالك اسم الشركة رمز
M70 0505257015043473400043473402محمد25/12/201914/09/2021جمعه سهيل جمعه امكونinfouae@emcongcc.com

M71
فرع من كولميف لمواد (كولميف  

البناء المتخصصه
31/05/202216/02/2023abdulrahman3201614048803488048803450colmef@emirates.net.aeعبدهللا محمد احمد حارب

M72 0507185817043216060043216777محمد27/11/202110/11/2022سهيل خلف راشد الهاديمصنع روميو انتيريورز

M73
تميمي لصناعة لوازم التصميم 

الداخلي
06/08/201931/07/2021ADNAN 055659068004-340447404-3404484info@tamimiinteriors.comالتميمي علي محمد جمال

M74 3332547-333036304-055954367804كنكاندهان 29/10/201902/10/2020 يوسف عبدهللا صالح بلوعلالدقة لصناعة االعمال النعدنيةHR1@PMWUAE.COM

M75
كيوب لصناعة االعمال الخشبية و 

لوازم التصميم
هدى حاجي دويه زوجة 

عيسى محمد سبت 
3395574razik@cubedubai.com-33955734-05021086754ريمون 11/03/202202/11/2023

M76
بروفيشنت لصناعة أجهزة تكييف 

الهواء 
ابراهيم موسى محمد جعفر  

البلوشي
3338756sarkar@amngco.com-33387574-05534007594احمد 25/01/202226/12/2022

M77 فيرماك للصناعات
ثاني عبدهللا محمد 

عبدالرحمن 
13/04/202216/03/2026abdulrahman056732123704-883847704-8838478a.doukhi@firmac.ae

M788811865-881186704-04انوبام 15/04/202216/04/2023دزد ئي بي انترناشيونال لمتفوجيو انترناشيونالwww.jrddubai.com

M7918/11/201917/11/2023عبيد حميد مطر الطايرمنجرة عاتي للتعهداتISMAIL 05027969604-33317004-2824901ijuma@altayer.com

M80 كابارول للدهانات
لينكس است للوساطة 

التجاريو 
02/03/201908/11/2022Sumeet052699321404-68760004-3687650sumeet.parkar@caparol.ae

M81 21/04/202221/04/2023م.م.زجاج ذاالمارات للزجاجjiju0554984779047094700043471440JIJU@EMIRATESGLASS.COM

M8224/07/201908/12/2022ابراهيم كرم عليكينجزبان انسوليشنnavin0559024281048891000048838515sarmad.fakhri@kinqspan.com

M83 ناعةفاير كرتينس للص& كنت سموك
احمد راشد عيسى ثاني آل 

ثاني 
28/06/202031/05/2024sivakumar055445952904-288257504-2882576info@kentsmokeandfirecurtains.com

M848855473-88483394-05552666594فيجاي 16/06/202219/04/2023شورى الدارة المنشاتكي فليكس جلف للصناعهkh_nashrty@yahoo.com

M85 الشعفار انتيريرز
محمد سيف محمد بن 

 شعفار
0501790602048853273048853272www.asi-ae.comماهر جاب هللا24/05/202202/04/2023
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6

20142018قائمة مالك الشركات لسنة / القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 
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M86
شركة المنيوم البتراء 

م.م.ذ.للصناعة المعدنية ش
Khalid Rashid 

Alshamsi
0559770888043408533043408633info@petragulf.comحسين29/05/202221/03/2023

M99
بن غرير للصناعات 

المعدنية 
عبدهللا وحمد الغرير 

لالستثمار 
0528853472048802008048802009mohamed.nageb242@gmail.comمحمد16/07/202015/10/2023

M100 03/05/202106/04/2025خليفة عبد هللا احمد كيه ايه دي للتكيفRAMANATH0502542215045868900045868901Rahim@bindasmal.com

M101
يونى جلف لصناعة أجهزة 

التكييف
خليل ابراهيم حسين 

الصايغ
16/06/202204/04/2023SHRIRAM050882430004-286210004-2858001s.v.date@unigulf.ae

M10212/05/202025/03/2024عدنان جبري م.م.ذ.ذي فيتاوت شAfsal052782873804-347765504-3472834info@thefitout.ae

M103
بروجلف لصناعة أجهزة 

تكييف الهواء
03/08/202113/08/2025JAVED 055151252204-886178504-8877279info@progulf.netمحمد عبدالحسن اللوز 

M104
بريمير كومبو سايت 

تكنولوجيز 
سلطان محمد على 
القرطاسى النعيمى

5254888b.joseph@pct.ae-88685554-05076194914بيجو 31/05/202130/05/2022

M10507/08/201930/10/2022خليفة عبدهللا دسمالمؤسسة بن دسمال لالبوابSANDEEP 05045756454-80676004-8067601www.bindasmal.com

M106 سيكا
لينكس للوساطة 

التجارية 
10/02/202005/02/2024Hector 050453771704-43982004-3250966boongaling.hector@ae.sika.com

M107
استيك لصناعة المواد 

العازلة
عبدهللا سيف عيسى ال 

على
27/06/202203/07/2023Shafeer05016195254-57156004-5754737shafeer@astic-dubai.com

M108
ايسثيتيك لصناعة األلواح 

المعدنية العازلة
عبدالجليل مهدي محمد 

العسماوي
27/03/202215/02/2023SANTOSH 056505397104-3298900***hr@alstronguae.com

M109
ريتفر لصناعة االصباغ و 

الدهانات
مريم علي سيف بن 

حارب
0502160206048839589048839590hr@ritver.comمحمد 10/03/201905/03/2020

M
110

ةالشندغه للصناعات الخشبي
الج محمد عبدهللا  ناصر 

  ناحي
0564081313043388111043388777adilmohd66607@gmail.comعادل25/03/201923/03/2023

M111
شركة الخليج للقوالب 

)  م.م.ذ(الخرسانية الجاهزة 
فرع دبي

شركة الخليج للقوالب 
الخرسانية الجاهزة

12/07/202115/09/2022samsudeen0552364391048851033048850016shams@gulfprecast.ae
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M112 26/03/201925/03/2023الفاضل الداره المنشآتفورتيس لصناعة المباني
GAUTAM 
DHAWAN

0525232299043395292043395292

M113
زايلم مانيوفاكشرنج ميدل 

ايست ريجن
 25/05/202204/04/2023BILAL0565495583048061154048806045bilal.smadi@xyleminc.comفينست شيريوز

M114 8853339-808050004-055790104104بابو 25/04/201924/04/2020محمد علي راشد سويلم جوتمان للصناعاتb.bishwokarma@gutmannme.com

M115
مصنع الزجاج الفني و  

)م.م.ذ.ش(االلمنيوم 
محمد عمر محمد حبيب  

البناي
0502424582048803990048803992techalum@tgacuae.comمنال 23/02/202201/10/2025

M116
بي اي سي اي لصناعة 
لوازم تصميم الداخلي 

الخشبية 

رياض توفيق محمود 
الصادق 

3473479kamel.hamed@hlgroup.com-34740154-05042648114كمال 06/11/201913/11/2020

M117
الدائرة التجارية للصناعات 

الفنية فرع من وافي 
الصناعية 

الشيخ مانع بن خليفة آل 
مكتوم

3381140george.varughese@wafi.com-33819414-05045235614جورج 15/07/202128/06/2025

M118
فرع –اندستريزستيل ودد 

)يدوي(دبي 
22/07/202227/07/2023048807576048807574y.matar@steelwoodindustries.comغسان افيوني

M1190505597584044229890044229826محمود09/11/202131/08/2023محمد سيف بن الشعفارالشعفار لهندسة الحديدAhmed.azzam@assent.ae

M120
محمد الناصري للمنتجات 

الخرسانية والطابوق 
محمد خميس  

عبدهللا الحاج
09/09/201902/09/2023HUSSAIN0525922434042388050042388051hussain@hotmail.com

M121  تقنية الخرسانة
سلطان علي سلطان  

ركاض
18/09/201919/08/2023OTHMAN048801777048801666info@concretec.ae

M122 0509177441043404866043404877ثامر لبيب02/09/202114/07/2025البواردي لالستثمار )م.م.ذ.ش(الوميتلfawzi@alsayaddc.com

M 123
. م. ذ . ش(تقنية الخرسانة 

)فرع) (م
سلطان علي سلطان 

ركاض
26/09/201926/09/2023Muhammad 0551542816048801777048801666info@concretec.ae

M 124
مصنع االلياف الزجاجية  

المتقدمة
سالم بخيت سالم 

السبوسي 
29/09/201924/09/2021Mustafa .0582863848043403905043403906mustafa@afi.ae

M125 شركة تيرازو دبي
بوخاطر لالستثمارات 

المحدودة
19/11/201918/11/2020GURUDAS 0566880864044226321***gurudas.kadam@terrazzoltd.com

M126 شريف للنجارة والديكور
محمود غياث محمد 

غياث
3400552ehsan@sharifcarpentry.ae-341001404-055221139004احسان 12/10/201908/03/2023
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M127صناعات ايفشنت للتكييف 
خليل محمد خسرو 

عبدهللا اهلي
05/09/202101/09/2025shahab05655771364-88592884-8859289ravi@spherests.ae

M1280558933122042776987042778075كلود 27/03/202219/01/2026سليمان راشد ال عليشركة ايجيس لألسقفalaa@arco-uae.com

M129
يوجي لصناعة المنتجات 

الخرسانية 
 الشيخ احمد بن عبيد بن
ثانى بن جمعه ال مكتوم

25/09/202212/09/2023iqbal0526929311******eccdubaipro@gmail.com

M130م.م.الشعفار جي ار سي ذ
عبدالعزيز محمد سيف 

بن شعفار
02/02/202224/01/2024KASHANNA 05264101064-32012884-3201299shafargrc@gmail.com

M131056727899048807939048807895انتصار28/01/202019/01/2024غانم مبارك غانمالكوبانال ميدل ايستinfo@alicopanel.net

M132 8801604-88016064-05589974994علي 15/11/202114/11/2022شركة نقليات دبي بي كي جلفali.ayoub@bkgulf.com

M133 ار ام كيه للصناعات
عبدهللا يوسف  ابراهيم

القمزي
05/03/202004/03/2024Walid 0566837500043475131043479855walid@alcobond.com

M134خانصاحب للصناعات
عبدالرحمن عبدالعزيز 

خانصاحب
03/03/202202/03/2023

M135
ليدر ميتال للصناعات 

المعدنية 
محمد عادل على 
عبدالرازق غنايم

19/07/202219/07/2023

M 136 دلتا داكت للتكييف
خليفة عبدهللا احمد 

دسمال
14/06/202011/06/2024PRAVEENKU

MAR0555154400971-04-
5868930

971-04-
5868931sabin@bindasmal.com

M 137
االمان لصناعة معدات 

مكافحة الحريق
0558896510042580090042580098amro@amanfire.comعمرو02/07/202029/06/2024ابراهيم اسماعيل احمد 

M138
بيفر جلف لصناعة منتجات  

الخرسانة الجاهزة 
علياء عباس على 

عبدهللا الخاجه
06/07/202002/07/2022MOHAMMED0524032172043521225043524224hussain@bgpc.ae

M139
امبيرشال وود صناعة 

االبواب المقاومة للحريق 
مريم احمد على حسن 

الزرعونى
ibrahim.mamdu7@gmail.com******0556501993ابراهيم17/08/202107/07/2022

M140 للصناعات  ميتالستايل
سعود قاسم عبدالكريم 

عري
0527377883042679645042679659info@stylemetal.aeهاني جمال 19/05/202206/05/2023

M141
هارد بريكاست بلدنج 

سيستمز 
ايه اس جي سي 
لالستثمار ذ م م

31/08/202231/08/2023YASSER 050801104304-88500584-8850057yasser.hashem@hardprecast.com

M1420506394255048833707048833705فيجاي22/07/202021/07/2021كونال دايال شيواكرامانكيه دي اندستريز انكVIJAY@KDINDUSTRIESINC.NET
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M143 10/08/202009/08/2024شركة مجموعة المجالالفا داكتسAHMED0505580199042724715042724904psdc55@yahoo.com

M144
فينت الين لصناعة انظمة 

التكييف 
يوسف عبدهللا حسن 

بالهوش
04/10/202107/08/2022Thilakan0554550628043419538043419548tilak@ventline.ae

M 145 0509227346042821251042821534سعيد عبد العزيز 10/06/202127/04/2023 الشيراويمحمد عبدهللا فيجن وود انترناشيونالsaeedaziz@alshirawi.ae  

M 1468871331-881181104-050752525504راشد20/08/202019/08/2021نهيان مبارك ال نهيان  جي سي مكلين انترناشيونالjcmaclean@jcmaclean.com

M 147
مؤسسة جمعة الماجد  

العمال الكهرباء والميكانيك 
)فرع(

2697682JMEMCONT@AL-MAJID.COM-285114504-055425772004مظفر16/11/202115/11/2023جمعه الماجد عبدهللا 

M 148
دومير للصناعات 

م.م.ذ.البالستيكية ش
فيصل صالح عبدهللا 

احمد اليافعى
ammehab80@gmail.com***0544556015043263950جافير 01/08/202210/06/2023

M 149
فجر المدائن لصناعة 

االبواب والنوافذ الخشبية 
حمده محمد سالم محمد 

العامرى
2653540BASHAMENSHAWI@GMAIL.COM-26535334-05273204444الباشا 02/09/202230/08/2026

M 150
اكس بانل بيلدينغ سوليوشنز 

لصناعة األلواح المعدنية 
العازلة 

آي إم زد هولدينجز 
ليمتد

23/09/202222/09/2023Bassel0508465657******bassel@xpaneltechnologies.com


