
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 ( 

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

 وأنظمة مكافحة/ تركيب وصيانة أنظمة محاية)  A( الفئة األويل  
 رقم الرخصة االلكرترنيالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة اهلاتف املتحرك اسم املندوب تاريخ االنتهاء االصدارتاريخ  اسم املالك اسم الشركة رمز

A 1
او دي اس اس للخدمات 

الفنية
17/08/202201/08/2023Jyanbabu0503427945042993622***babueng2004@gmail.comسعود محمد عبدالحميد

A22677955042677956-055985381204اسماعيل 10/06/202109/06/2022ابراهيم عسكر الشهباء الهندسيةhareesh@sesscofire.com

A 3
أيكاه لألعمال 

الكهروميكانيكية 
3479981securitysystem@aikah.com-314633304-056644312704عماد حمدي15/01/202226/12/2023 محمد طيب محمد

A42856644-285661104-055439436904خالد بن الوليد27/7/20227/9/2023    راشد سيف خميس فايركسlinfo@firexdubai.com

A 5 3394997-338667704-050653746304محمد كونجو05/10/202111/10/2022مكتوممانع آل الشيخ سبيكتروم الدوليةADMIN@SPECTRUMFIRE.COM

A 6 2671580-267151004-055389310804وبيرينشيريبارون 12/10/2022 06/10/2021 احمد عبدالرحمن7فايرtijo@fire7.ae

A+7 050127607404884117004محمد 06/12/202004/11/2021حميد عبيد حميد  والسالمهالنهرين لألمن 8841172Moh.arafat@alnahrainsafety.com

A8
نبته النظمة االنذار ومكافحة 

الحريق 
حمدان محمد راشد 

المرشدي
3366007firenet@emirates.net.ae-33660064-05653585404عمر 28/09/202213/09/2023

A 9
شركة البحري والمزروعي 

لألنظمة الفنية 
راشد حميد علي 

المزروعي
2664627mohanad.mahdawi@bmtc.ae-26916104-05084248904محمد 30/08/202102/09/2022

A+102666176-266600004-052193404804عمر 28/07/202030/05/2021عيسى صالح القرق تكنك ساينwww.scientechnic.com

A 11 2578188-257855804-050749322704محمد حيدر 14/06/202228/05/2023عثمان مبارك  ناجيفيجن سيفتيinfo@visionsafetyonline.com

A 12
شركة نافكو لالنظمة 

الكهروميكانيكية 
8816229www.naffco.com-282023304-050354775104فيازمحمد 09/08/202108/08/2022خالد احمد قاسم

A 132668700-266123104-055720718004جمال 9/6/202228/5/2023عمر على محمد بطى المهيرىيةسيف فيوتشر للخدمات الفنTAREKOSMAN10@GMAIL.COM

A 14
عبر الخليج للكهرباء و 

الميكانيك
8848463Pratik.pete@tgemdubai.ae-884875304-056413277404براتيك21/09/202214/09/2023النابودةجمعه محمد 

A+15 0503610467043809770043809771جمال محمد01/06/202130/05/2022محمد سعيد بن تميم سيف ماكسgamalosman@safemax.org

A 0544997997048247516042200280info@topfirets.comحسام 12/07/202104/08/2022على عبدالجبار الحمادىةتوب فاير للخدمات الفني16

A 17 050115419804ابراهيم 25/04/202220/05/2023 كاجورشعيب عبدهللا فاير لينك 3200104320010504Firelin.k@eim.ae

A18
ديرة لمعدات السالمة  

والوقاية 
******0557898998043298066يزيد09/09/202219/07/2023عبدالغفور محمد

A+19 0552231047042583820042583864سونيل 07/09/202127/07/2022موسى امير موسى جارديان سيفتيguardllc@eim.ae

A+20 0504590302042586557042586558امجد5/7/20227/7/2023حسن محمد حسن اطفاء لتجارة معداتitfa@eim.ae580571



دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية

دبي  -اإلدارة العامة للدفاع المدني

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

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

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

 وأنظمة مكافحة/ تركيب وصيانة أنظمة محاية)  A( الفئة األويل  
 املالحظات االلكرترنيالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة اهلاتف املتحرك اسم املندوب تاريخ االنتهاء االصدارتاريخ  اسم املالك اسم الشركة رمز

A+21
 الشيراوي لتركيب وصيانة

أنظمة إطفاء الحريق
saeedaziz@alshirawi.ae***0509227346042821000سعيد 01/08/202219/07/2023شركة الواحة لالستثمار

A+22 2592642-259264104-055213611704 ارفند03/06/202228/05/2023 خدابخشاحمد اسحاق احمد اسحاقaits@eim.ae

A 23
ابيب بتروسيف لتركيب االن

م.م.ذ.التخصصية ش
27/10/202128/10/2022YASER0505175795042673407042671013hwgas@eim.aeاحمد عبدهللا عبدالرحيم

A240551156969042584055042584065أحمد 17/01/2021202/202/07صفية طه لخدمات السالمة  ميشنahmedaden1@yahoo.com

A+250557754574042676990042676991معز بن منجى 27/11/202124/11/2022امل مبارك عوض فايركو للخدمات الفنيةmoez@firecots.com

A26
شركة الخليج لتمديدات 

شبكات الغاز
07/02/202224/01/2023kerolos05699692914-25179794-2517900m.h@brothersgas.aeعمر ماجد احمد الغرير 

A 03/11/202126/10/2022Marshad05526327724-28501154-2856101gamaff@emirates.net.aeناهد عبدالرحمن عبدهللا  جاما ألطفاء الحريق 27

A 28
 لالمن سينشري

3330948cfsuae@eim.ae-333094704-050911187004سليم2023-03-202219-04-04راغب حمدان راغب والسالمة

A 290505793757043471999043471818سعيد محمد 2023-2-202211-2-4    بطي  راشد بنفاير اند سيفتي  هافنsaeed@havenfire.ae

A 30
أجنيس لألعمال 
2854555agniceinternational.com-285455604-056179748304نوفل 2022-10-202221-4-12جمال ماجد الكهروميكانيكية 

A 31 0554863525043207380043207381 بايجو14/06/202228/05/2023محمد حمزة هشام  فايتينغفاير تيك فايرclimatescool@gmail.com

A+32
لتركيب وصيانة  911

معدات السالمة واطفاء
3241403baha@alqudrahsafety.com-324440204-050899205804عمار01/03/202113/03/2022محمد حسن احمد 

A 332398710-239791004-050725443204شهيد14/07/202217/06/2023ماجد عبيد جمعة الحريق  مافinfo@mafsafety.ae

A+34
الريان لتجارة معدات 

االمن 
0554030918042630396042630397rayandxd@eim.aeامير08/06/202128/06/2022خالد عبدهللا 

A 0501746621042586444042586677artic@emirates.net.aeنادر محمد 03/10/202104/10/2022عبدالجليل احمد ارتك لخدمات الفنية 35

A 36 0553203820042699556042699568مدثر 05/10/202106/10/2022فاطمة عبدالرضا سيفتي & جت فايرInfo@jetfire.ae
A 37 21/09/202225/11/2023ليلى حسن احمدتيم فليم لمكافحة الحريقSAHADEVA05078801524-29744664-2974469tflame@eim.ae

A+38042679356-05574018332679354شابر03/03/202201/03/2023شعيب عبدهللا علي نغ جلف فاير فيشن فيكسي -04gvfe2007@emirates.net.ae

A 8801604bkgulf@emirates.net-880160604-055899749904علي ايوب23/02/202209/03/2023شركة نقليات دبي بي كي جلف 39

A+40 23/2/202228/3/2022اهلي  عبدهللا  داوود انجان الكتروميكانيكلDENISH0555547098043587644043587645FIRE@ANJANGROUP.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

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

 وأنظمة مكافحة/ تركيب وصيانة أنظمة محاية)  A( الفئة األويل  
 املالحظات االلكرترنيالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة اهلاتف املتحرك اسم املندوب ءتاريخ االنتها االصدارتاريخ  اسم املالك اسم الشركة رمز

A41 0557719217047727300047727300قصي 18/07/202115/06/2022ناريمان مطر السويدىمهسبيد تيم لمعدات السالqusay.adnan87@yahoo.com

A+42
انتكريتد الكترونيكس 

سيستيم
0507755700043522880043524410ies@iesuae.comفياز4/2/20221/1/2023منير احمد الشيخ 

A+43
ات بوابة االمان لتركيب معد

االمن 
04/11/202020/02/2021Muhanad05097063134-25550654-2506673mohaned@baasuae.aeبهرام ابراهيم شهدادى

A+44 0508446621042593332042593330احمد 06/2022///27/05/202103احمد حمود الهاشمي فاير انترناشونالFireinaternational997@gmail.com

A+45تيكون 
الشيخ سالم محمد سلطان 

القاسمي
2825011zahidbhutta@tecon.ae-282414404-055387303904امين 20/10/202110/10/2022

A+46
نجد لتجارة االدوات 

الكهربائية 
2675443najdelec@emirates.net.ae-055415514704267541404ضياء 10/08/202201/08/2023ابراهيم احمد الحمادي 

A 4721/12/202028/11/2021عبيد خادم احمد بن طوق بن طوق للسالمة ومكافحةSAMEER 0557497437043388960043388678Obaid.bintouq@gmail.com

A 48 0555455062043402020043471390نبيل 23/11/202120/11/2022 دعفوسمحمد راشد دعفوس للخدمات الفنيةdafoos@dafoos.com

A 492551431026678341-05044532104مادهافا 05/04/202205/04/2023شركة الموهبة للخدماتالموهبة للخدمات الفنيةtalent@ttsuae.com

A+50
فرع -النورس النظمة االمن

دبي
05/12/202101/12/2022النورس النظمة السالمة

شريف مسعد علي 
ابوالعنين

0526378275044547187044540972info@nawrassystems.com

A51 2677679-267775904-050366870004بيبي 15/6/202228/06/2023حسن صالح  بروتيكشنسنوبر فيرINFO@SBFIRE.AE

A+52 050226212204211911042820676 محمدالغزالي11/07/202122/06/2022عمر عبدهللا الفطيم الهندسيةAbdul.ghaphoor@alfuttaim.ae

A+530509850551043472900043472796عميد مروان14/06/202103/06/2022عثمان  عبداللطيف  خالد كورودكسameed@corodex.com

A54 17/01/202217/12/2022على حمد أحمد التصور لالطفاء والسالمةAJI 0509679499042678331-**aji@tasawurfire.com

A 55
ام ام جي لتركيب معدات 

األمن 
16/12/202101/12/2022Ahmad 05650882564-38879834-3888498mmjss@emirates.net.aeمحمد خليل محمد 

A5620/01/202129/01/2022خالد جمعة الماجدالعربية لالمن و السالمةJAVED 050129073004-285114504-2844601FIRENET@EIM.AE

A560554404813042355753محمد28/06/202029/04/2021عبدهللا سلطان السويديالصالح الطفاء الحريق******

A57
رايق لمعدات االمن و 

السالمة 
ماجد سلطان محمد احمد 

بن سليمان 
2675088emadbahria@yahoo.com-267443104-050985235304عماد الدين13/4/202223/2/2023



دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية

دبي  -اإلدارة العامة للدفاع المدني

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

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

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

 وأنظمة مكافحة/ تركيب وصيانة أنظمة محاية)  A( الفئة األويل  
 املالحظات االلكرترنيالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة اهلاتف املتحرك اسم املندوب تاريخ االنتهاء االصدارتاريخ  اسم املالك اسم الشركة رمز

A58
وايت الدوات السالمة 
والمعدات الكهربائية

عبيد ابراهيم محمد 
المرزوقي

1/6/202230/5/2023Mohammed 05088664114-33326824-3333538whitsfty@eim.ae

A59 3383799-338359904-050445390904خليل 2022-12-202103-12-22سعيد علي الشامسيالشركة العامة الدوليةPro-dxb@generalintlgroup.com

A60
-المتميز لمعدات الحريق 

فرع دبي
-981055504-05470191454محمد فوزي30/05/202217/02/2023المتميز لمعدات الحريق  9810555mutamyez_fire@yahoo.com

A610566854833043244240سعيد30/5/202228/5/2023الموارد العالمية هونيويل انترناشيونالSaid.khalil@honeywell.com

A62
مؤسسة سيبكا لالجهزة  

االلكترونية
0557575476042216614042278252Ahmed.helmi@sibca.aeاحمد21/01/202119/01/2022علي بقلر حاجي الري

A636/1/202228/5/2023عمر الل محمدستيفوك فاير اند سيفتيNIZAR22875302287530-info@stevok.ae

A64
 الصفوة للتقنية شركة ذات

مسئولية محدودة 
02/08/202220/07/2023SESHA 0554026452042695692047073156sesha@primetechnologies.aeالغرير لالستثمار ذ م م

A65
ايه اف بي اية لتركيب 

معدات السالمة 
0552799842043881676043881686info@afpadubai.comسجاد07/02/202207/02/2023محمد ابراهيم 

A66
انذار النظمة االمن  

فرع دبي -والسالمة 
0502538081042974980042974809info@inthar.safety.comهيثم23/09/202111/08/2022احمد عبدالرحمن السعيد

A670505412221042897677عبدهللا 13/06/202228/05/2023عبدهللا عمر الزرعونيسيفكو واي فايرABAY222@HOTMAIL.COM

A68
شركة المشاريع العامة 

م.م.ذ.جيكو ش
الشيخ سالم محمد سلطان 

القاسمي
14/03/202122/4/2022eltayeb

971-4-
3434733

971-4-
3434467

0556679451abobasel969@yahoo.com

A69 06/06/202230/05/2023مريم  مبارك ناصر  الفنييةالجاز للخدماتJayadersan0555541238042589659042588161aljast09@emirates.net.ae

A70
الشعفار المتحدة للهندسة 

الكهروميكانيكية
محمد سيف محمد بن 

شعفار
0501592076043389158043389158Weal.mohamed@alshafar.comميشيل 13/07/202228/05/2023

A71
الخط االمن للخدمات 

الفنيه 
13/06/202228/05/2023NOUSHAD 0508043785042588773042588778safco@eim.aeسلطان عبدهللا سلطان

A720527500674043213399043213325برابهول 07/09/202007/05/2021الشيخ سعيد بن عبيد سيف تيك للخدمات الفنيةprabhul@saftechme.com

A73
تريو اليت لالطفاء 

والسالمة 
محمد علي رضى 

الهاشمي
05/07/202228/05/2023HASSAN 0529036953048850606048850605accounts@triolight.ae



دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية

دبي  -اإلدارة العامة للدفاع المدني

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

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

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

 وأنظمة مكافحة/ تركيب وصيانة أنظمة محاية)  A( الفئة األويل  
 املالحظات االلكرترنيالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة اهلاتف املتحرك اسم املندوب تاريخ االنتهاء االصدارتاريخ  اسم املالك اسم الشركة رمز

A74 0508877476042585125042585045راجا04/07/202118/05/2022مريم عبدهللا عليسيفنت للخدمات الفنيةINFO@SAFENETUAE.COM

A75
سي جي تكنولوجي 

م.م.ذ.ش
وليد ابراهيم بالل سالم 

مبارك الفالسى
14/03/20217/03/2022Ghattas El 

Hayek
0502925669

971-4-
2726777

971-4-
2726777cg701555@gmail.com

A76
اي ام تي لالعمال 

الكهروميكانيكة
056548668104269270004269700EMTWIRKS@EMTDUBAI.AEسيفا كومار 20/02/202208/02/2023محمد سلطان محمد 

A770504813622263177704042630220عبدالستار29/11/2020107/202/12احمد يوسفايفر سيف للمقاوالتeversafe@emirates.net.ae

A78
دات جلف سيتي لتركيب مع

السالمة
19/08/202208/08/2023ABIN 0505724457042957491042957492abin@gulfcity.inمحمد جابر صفر

A79
& سيتي ماكس فاير 

سيفتي 
2663290gamalosman1983@gmail.com-32395424-05572071804جمال30/05/202125/04/2022مال هللا محمد عبدهللا

A80
من فاير فايتر كو لمعدات اال

والسالمة
0557714956042392323042392324info@firefighteruae.comعبدالجبار18/10/202021/10/2021هندي يوسف حميد 

A81
فاير برو ستار لالمن و 

السالمة
2858224firepro@eim.ae-4-2862767971-4-0559678844971امير 28/01/202209/02/2023يوسف محمد مبارك 

A820552325380043706172براديب23/01/202220/01/2023عيسى علي احمدايدج لخدمات سولوشينinfo@edge-ts.net

A 83 بليز كير للخدمات الفنية
غانم محمد جاسم 

بالرميثه 
10/10/202107/10/2022Khayas058667798004-2687588***info@blazecaretechnical.com

A84
ايلميك للمقاوالت 
الكهروميكانيكية 

13/02/201928/01/2020HARI 05084899174-33786854-3345121bindu@elemecuae.com  ناصر يوسف احمد

A85
نال جيه بي كيه انترناشيو

سيستمز انستاليشن 
27/10/202012/11/2021TABRAIZ 0555261712042680555042629449tabraiz.khan@jbkintl.comعبدالكريم علي محمد

A860529233203043332614043332404سيد مسعد 16/02/202215/02/2023عبدالكريم مهدي البشائر لألمن و السالمةbss2000@emirates.net.ae

A87الريم النظمة الحريق
عبدال  الحاج محمد  جالل 

          الخوري  له
wael.alreem.safety@gmail.com***049186535267561104وائل15/03/202128/01/2022

A88
حماية لتجارة معدات 

السالمة
SHAHEED@HEMAYAH.AE***0555386200042850035شاهد02/03/202222/03/2023هالل محمد النقبي

A890505743736048853096048853097سومان21/03/202220/03/2023عبدهللا موسى الخوريلخدمات مكافحة سوالسsoman@solasfire.com

A90050174662104نادر10/06/202205/06/2023احمد عبدهللا االميريسيفتي فيرست- 3791360043883430Safety4@gmail.com
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A91
كيب ادفانسد انوفيشنز لتر

معدات السالمة و اطفاء 
م.م.ذ.الحريق ش

احمد علي سليمان محمد  
اليماحي

0509407975043263950326397204jfrancis@3edubai.cimطارق18/4/202228/5/2023

A92
ادوبا لالنظمة السالمة 

واطفاء الحريق 
ahmed@adubasafety.com***0506177761043979983شيام اناند07/10/202028/03/2021احمد علي محمد 

A93
شركة الشيراوي للهندسة 

.  ذ(الكهربائية والميكانيكية 
)م. م

7/04/20216/04/2022Baiju0506846233لالستثمار الواحد
971-4-

2821251
971-4-

2821251
info@alshirawi-waterinfra.com

A94
لمسات السالمة لخدمات 

الفنية 
3478937Lamasatalsalama500@gmail.com-343388704-054446324304محمد 10/06/202012/04/2021سيف سلطان علي 

A95
فايرسيكور للحريق 

م.م.والسالمة ذ
حمد محمد عبدهللا بن 

هويدن الكتبي
info@firesecure.ae***0556653532042590350اوميش10/06/202110/06/2022

A96
هوريزون جلف لخدمات 

الكهروميكانيكية
جاسم حسين احمد ال 

علي 
0505943312042500676042500899ibrahim@horizongulf.aeمحمد 10/3/202125/03/2022

A97 0505486141043852660043885382 راجينت30/06/2021 30/6/2020حصة علي الكعبي ماكس فايرmaxxfire@eim.ae

A98
النجوم لإلطفاء و السالمة 

م.م.ذ.ش
يوسف محمد عبدهللا 

الشمرى
17/10/202119/10/2022SAJAN 05047106004-34084254-3408426dubai@starssafety.com
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A9927/06/202123/07/2022جمعة خليفة جمعة معراجم.م.ذ.خدمات ايركون شSHIBU 05064501684-26795314-2679532shibuaircon@gmail.com

A1000502034952042641160042641107محمد ليجو29/07/202125/07/2022حمد الحلوييوروفاير فاير اند سيفتvigneesh@eurofire.ae

A10115/7/202221/7/2023تي زينر فاير اند سيكيوريي زينر فاير اند سيكيوريتOmar 055815130804-352288004-3524410pro@zenerfire.com

A102سيجنتكس سيستمز
ابراهيم عبيد سلطان 

الصايغ 
3549979www.cignetix.com-35498894-05859151024محمد11/05/202228/05/2023

A10315/08/202105/07/2022ىالمحيرب على الحاج عبدهللازالشركة المتكاملة لخدمات الغاALI50453371704- 324282804- 3242929comsergas.tariq@

A104046098900043524410النذير 02/02/202010/02/2021منير احمد الشيخلتجارة معدات سنتيورinfo@centauruae.com

A105
بوهليبة لتركيب معدات 

الحريق
عبدهللا علي حمد سعيد 

بوهليبة
3379997bhrestat@emirates.net.ae-33700004-05294412354عبدالسامي 01/09/202027/01/2021

A106
 شركة مترو النظمة الحريق

فرع دبي -م .م.ذ
شركة مترو النظمة 

الحريق 
gasim@metrofiresystems.com---0564408712مدثر27/10/202019/10/2021

A107
بي تي اف اس للحماية من 

الحريق 
عتيق محمد عتيق عبدهللا 

الرحومى
pro5@bintouqfire.com***0559734346043388960عالء 26/09/202202/10/2023

A108
ام بي ام جلف لالعمال 

م.م.ذ.الكهروميكانيكية ش
الشيخ ماجد بن محمد بن 

راشد ال مكتوم
عبدهللا 20/7/202219/7/2022

971-04-
8854140

971-04-
3338756alsafrea@gmail.com

A109
طريق السالمه لمعدات 

الحريق والسالمه
2671787info@safetyway.ae-267179204-050174646904سيد محرز12/09/20212/8/2022مصطفى ثاني مبارك

A110م.م.ذ.سمارت لخدمات الغاز ش
محفوظ عبدهللا محمد 

عبدهللا الشحي
27/01/202223/12/2022SUNTHIL04-239893004-2398930sales@smartgasuae.com
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A111
ب الفينيق لتجارة وتركي

وصيانة معدات األمان 
feras@alpheniq.com***0565742002072354335فراس 08/02/202226/01/2023محمد اسماعيل حسن 

A112
انوار االقصى لالعمال 
الكهربائية والصحية 

جاسم عبدهللا  
عبدالرحمن سعيد المدفع

18/10/202121/10/2022reza055956870704-330444204-2685772hr@al-husamgroup.com

A113
 فرع-تايكو للحريق واالمن

دبي
3387715tycodxb@tycofireuae.com-33877144-4 0563988672عبدالرحمن14/11/202104/11/2022تايكو للحريق واالمن 

A114
سيف تيك للخدمات الفنية  

م.م.ذ.ش
0527500674برابهول 07/09/202007/05/2021شيالبان بيالى 

971-4-
3213399

971-4-
3213325

prabhul@saftechme.com

A115
اميرجنج هورايزنز 

م.م.ذ.للخدمات الفنية ش
0528229898042880025042880025ceo.ehts@gmail.comمحمود18/11/202118/11/2022جمال محمد احمد ابراهيم

A116
برايم ستار لألعمال  

ة الكهربائية والميكانيكي
)م.م.ذ.ش(

عبدالرحمن محمد راشد 
الشارد

114/202220/11/2022
ايمن يسن السيد 

عزب
971-4-

2225885
971-4-

2222848
0558260602

Ayman_elgazar_dubai@yaho
o.com

A117
دات مع لتركيبفاهم عبدهللا 

السالمة
06/12/202001/01/2022Nandakumar 0506980362042238389*****fahem.abdulla@yahoo.comمحمد عبدالعزيز شهيل 

A118
نال جيه بي كيه انترناشيو
سيستمز انستاليشن

19/10/202111/11/2022TABRAIZ 055526171204-268055504-2629449tabraiz.khan@jbkintl.comعبد الكريم علي 

A119
عبدهللا راشد قريبان 

للتجارة
2666999www.arqtrading.com-266113304-052827993604لكشمبر26/12/202120/12/2022عبدهللا راشد ماجد 

A120
سيف تاتش لالعمال 

الكهروميكانيكية 
عادل محمد حسن مال 

على
2585783masfire@emirates.net.ae-25857824-05455767684محمد02/02/202226/01/2023

A121
فاير فايتر كو لمعدات  

م.م.ذ.االمن والسالمة ش
هندى يوسف حميد بن 

هندى الشامسي
0557714956عبدالجبار 8-2-202219-10-2022

971-4-
2392323

971-4-
2392324firefighteruae1@gmail.com

A122
شركة مترو النظمة 

الحريق 
شركة مترو النظمة 

فرع دبي -م .م.الحريق ذ
0550532046محمد 11-2-202223-1-2023

971-04-
2710101

971-04-
2710101metrofiresystem@gmail.com

A12309/02/202206/12/2022الرابط القويه لالستثمارتيكنورب سيستمزBinu0566939777043578783043578781info@technorb.com

A124
برايم فينكس لتركيب 

معدات الحريق 
على خميس راشد خميس 

الخرمان
22/03/202217/03/2023Titto05479195824-29443554-2944355titto@phoenix-uae.com

A125ة يو سي دي النظمة السالم
عائشه حسن يوسف 

جمعه عبدهللا
04dcdsafetysystems@yahoo.com/ 05024444320433358293335784علي 04/10/202230/09/2023
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A126
آي آي اس للتقنيات 
وخدمات األنظمة 

07/04/202207/04/2023KHALED 05014399014-28202004-2821855khaled.amara@iisolutions.aeمجموعة الحثبور

A 127 24/08/202223/07/2023محمد احمد محمد الشحىاندجيت لمقاوالت البناءANEESH055635808504-3993698----shijoy@indigitinteriors.com

A 3209378Prakhar@a1firefighting.com-88376624-05555402284بركجار 14/09/202203/01/2023سالم عبيد السويديفاير فايتنج 1ايه 128

A 129
علي الصفار لالعمال 

الكهروميكانيكيه
21/09/202218/09/2023حميد عبيد سيف

SHIRASKHAN 
0529786346042562329042396065hamriya9005@gmail.com

A130
نال جيه بي كيه انترناشيو 

سيستمز انستاليشن 
م.م.ذ.ش

عبدالكريم على محمد بن  
خماس

22/9/202210/11/2023TABRAIZ 0555261712
971-4-

3206266
971-4-

3206266
nazzar.mohd@jbkcontrols.com


