
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 

 مكافحةأنظمة /وصيانة أنظمة محايةتركيب  Bالفئة الثانية

    االلكرترنيالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة اهلاتف املتحرك اسم املندوب تاريخ االنتهاء االصدارتاريخ  اسم املالك اسم الشركة رمز
B 10566623434043271552043271552مانو03/10/202216/07/2023عبدالرحيم عبيدارينكو لمكافحة الحريقmanu@arencofire.com

B 2 2585283-25736064-055986364504احمد كمال 06/04/202110/03/2022ابراهيم يوسف احمد كونكس للحلول المتكاملةahmed.elokel@yahoo.com

B 30504264962042588944سريديف02/06/202129/05/2022حسين علي ناروئيام سي سي تكنولوجياmeetchdubai@gmail.com

B 4 الفرقان لألمن والسالمة
عبدهللا عبدالعزيز  

السركال
05089227620434920020434922006Alfurqan_fire@outlook.comحمدي17/2/202211/10/2022

B 5
سيف ويف لمعدات االمن و 

السالمة
0544764659043331822043331922MNAFAA191@GMAIL.COMمحمد نافع3/08/202118/07/2022محمد نافع محمد

B 6
 يوكون انترناشيونال للخدمات

الفنية
بسام بالل سعيد خيري 

الحامض
06/01/202203/01/2023Mohamed 0502560918042854460042854470info@yukondxb.com

B 703/10/202213/10/2023مريم مهير معضدتيديلمونت فاير اند سيفPUSHKAR 0555125049042584888042584888delmonttech@gmail.com

B 8سيلفر ليجند للمقاوالت 
فاطمه محمد راشد 

الكتبى
2380005slcdubai@eim.ae-23800034-05548271714رامي08/08/20217/09/2022

B 9
 فايرنوراوتوميشن ألعمال 

معدات السالمة و 
الكهروميكانيكية

الشيخ صقر عبدهللا 
سلطان ماجد المعال

29/05/202223/05/2023Krishnakuma0504628031042585295042585925k.shonan@consilium.ae

B 10
يانة مؤسسة الكندي لبيع وص

فرع دبي -معدات السالمة 
مؤسسة الكندي لبيع 
وصيانة معدات السالمة

04/03/202204/03/2023Aneesh0507255187044591850***samir@alkindysafety.ae

B 11
الضامن لتجارة معدات  

الحريق 
الضامن لتجارة معدات  

الحريق 
2668334info@aldhamin.com-26683304-05584727054ايمن 05/09/202203/04/2023

B 12
 فاليم تيك لتركيب معدات

السالمة و إطفاء الحريق 
عبدهللا محمد علدهللا 

محمد العبدولي 
14/09/202228/011/2023Jins0564112278042557851042948234flametechdubai@gmail.com

B 130501490065042581575042581577عبدهللا22/03/202202/02/2023محمد عبدهللا  البوشية لخدمات التقنيةboshiadx@emirates.net.ae

B 14
بريمير لتجارة معدات 
واجهزة السالمة واطفاء

سعيد سالم ثعلوب سالم 
الدرعى

17/12/202013/12/2021VIMAL 0502740590048329993***pffsdxb@premierfire.ae

B 15 0552900101042505044042505043عصام احمد21/12/202105/12/2022محمد ناصر حسن النزهة النظمة السالمةinfo@alnuzhasafety.com

B 16 0524996151042945244042945255حسام 21/12/202008/10/2021سالم مبارك فاير وول لتجارة المعداتabg_333@hotmail.com

B 170508710331048866266042566241احمد21/12/202030/12/2021عبدالغفور محمد رسوليكال ليجند فيجن الكتروميكانLegendvision.ffs@gmail.com



دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية

دبي  -اإلدارة العامة للدفاع المدني

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

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

2

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

 أنظمة مكافحة/تركيب وصيانة أنظمة محاية Bالفئة الثانية

المالحظاتااللكتررنيالبريد رقم الفاكسرقم الشركةالهاتف المتحركاسم المندوبتاريخ االنتهاءاالصدارتاريخ اسم المالكاسم الشركة رمز

B 18
اليمامه لمعدات اطفاء 

042859220042859225louay@yomamauae.comايمن23/11/202020/05/2021خالد علي احمدالحريق 

B19
الخط اآلمن لتركيب أجهزة  

م.م.ذ.األمن والسالمة ش
محمد خلفان محمد  

الغاوى النقبى
0504252007السيد19/01/202112/02/2022

971-4-
3200860

971-04-3200790safeline_dubai1@yahoo.com

B 20
سي اس اي كوميشنينج 
العمال تركيب المعدات 
تهاالكهروميكانيكية و صيان

احمد عيسى احمد 
االشرم

10/01/202107/01/2022
عمر خالد 

مصطفى حموده
0545832050971-4-888644604ohammodeh@csicx.com

B 21
الكوني لخدمات مكافحة 

الحريق 
الكوني لخدمات 
-مكافحة الحريق 

3366821pro@ufsad.com-22611374-05430599194حسين 29/12/202126/01/2023

B 220552582263043361344043361346رضا باه الجمل15/02/202207/01/2023محمد حسام احمدم.م.ذ.دعائم للمقاوالت شalkhat.safety@yahoo.com

B+23 0507755700043522880043524410خرم 02/01/202003/01/2021منير احمد الشيخ انتركريتدies@iesuae.com

B 24 اروما للمقاوالت
احمد عبدالرحيم 

محمد 
-056624188804حازم 19/09/202121/07/2022 238181804-2381919hassanalbeer@gmail.com

B 25

B26

B 27 المنارة ألنظمة السالمة
خالد محمد اسماعيل 

رجب
2588645almanarahsafety@yahoo.com-25886544-05077439354عماد 15/03/202117/03/2022

B 28
فايرفند لتركيب معدات 

السالمة 
فيصل جمال سعيد 

خليفه الكعبى
28/03/202228/03/2023Syed 0585352006042357157***admin@firefenduae.com

B 29شركة اي ام سي سي
شركة اي ام سي 

سي
21/02/202221/02/2023AHMED 0506662952******ahmed.badeeb@emccllc.ae

B 30
الحارس األمين لهندسة 

األمن والسالمة 
محمد فريد عبدالملك 

محمد احمد
15/03/202201/03/2023Anas05583479284-28572234-2860543anasmohd5@gmail.com

B+31م.م.بن موسى للخدمات الفنية ذ
حسن جاسم محمد 
عبدهللا المنصورى

28/09/202206/07/2023SHARAFU
DHEEN 

05566223134-25924614-2592462info@binmoosauae.com

B+32  ادمز فاير اند سيفتي
عادل عمر محمد آل 

اسماعيل
18/07/202105/07/2022Amjith0529891252-4-32844884-3284499info@adamsfire.ae



دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية

دبي  -اإلدارة العامة للدفاع المدني

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

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

2021لسنة  قائمة مالك الشركات/ القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 
 أنظمة مكافحة/وصيانة أنظمة محايةتركيب  Bالفئة الثانية

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

 ت
B33الواصل لمكافحة الحريق

جمال سيف  محمد 
الحريز

0505988124043351313043354334alwasalfirefighting@yahooمحمود14-09-202205-09-2023

B34
كوجنت لالعمال 
الكهروميكانيكية

نعيمة زوجة عادل 
الحوسني

Tariq.m@congentdxb.com***0501518929042583915كادافاكوتي18/04/202123/02/2022

B 35
ن ريد فليمز فاير بروتكش

سوليوشنز 
عبدالصمد جمعه سالم 

عبيد
2898181sabir@red-flames.com-289818104-05078679334محمد10/08/202110/08/2022

B36
علي فرحان لتجارة معدات 

السالمة 
01/09/202225/07/2023SIJU 05578187294-347618104-3472076alifarhanfire@gmail.comعلي جمعة بشير 

B 37
وفكو لتجارة معدات  

السالمةواجهزة 
07/12/202117/07/2022HEMA 055938461904-222349404-2992575info@wfco-safety.comاحمد عمر احمد الزبيدي

B 39 20/04/202204/04/2023محمد عبدالكريم محمدمابتيكKalpeshb
hai

0557397585
971-4-

3386939971-4-3386939cdcon@eim.ae

B40 جاما سمارت للمقاوالت
احمد حسن محمد 

يوسف الجابر
2678730m.elbaz@gammauae.net-26771774-05440895394محمود 24/05/202224/05/2023

B41
ة شركة فاير ديفنس ألنظم

األمن والسالمة 
0565020886042673638042673836pr@firedefence.aeنجا 15/7/202213/4/2023علي سالم حميد القبيلي

B42 10/01/202207/01/2023د حسين السيد شبر السيازتك برايم فاير بروتكشنRosshne0565047975043589999***info@aztecprimefire.com

B43 0555122424042688945042688946احمد 1/6/202228/5/2023سعيد براهيم يونس درب السالمةdarbalsalamah@yahoo.com

B+442588678-258867704-050873357104يسرى 07/01/2019****سعيد على النيادىعالم السالمةsafetywld@emirates.net.ae

B46
ادوبا النظمة السالمة  

واطفاء الحريق
احمد على محمد مصبح  

الشامسى
24/3/202227/3/2023Sabahat0568256943--sabahat@adubasafety.com

B+47
ام ام جي لتركيب معدات 

األمن 
06/12/201705/12/2018Ahmad 05650882564-38879834-3888498mmjss@emirates.net.aeمحمد خليل محمد 

B+48 0507727276علي الحمايةmohamed@hoemayah.ae

B+49 0526466770042579000042579111مسعد مبارك 11/02/201607/12/2016عبيد خادم احمدبن طوقBINTOUQ.FIRE@GMIL.COM

B+50 3383799-338359904-050445390904خليل 10/12/201509/12/2016سيف سعيد السويديالعامة الدولية

B+510547668535042518233042518233بابو31/01/202215/12/2022خليفة  حمد عبدهللا تركون للخدمات الفنبةsale@ttssvc.com



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 
 أنظمة مكافحة/وصيانة أنظمة محايةتركيب  Bالفئة الثانية

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

 ت
B52 امداد

جمال عبدهللا راشد 
لوتاه 

10/06/202228/05/2023ajay0566187279048128888***Aevind.mohan@imdaad.ae

B53 28/08/202216/08/2023محمد سالم راشد الكعيبىللخدماتسيكيور ستيتahmed0505151566
971-4-

8247180
---lidiya@adamcosecurity.comc59

B54
فيرستون النظمة االمن 

دبي فرع-واطفاء الحريق
ن فيرستون النظمة االم
واطفاء الحريق 

21/03/202221/02/2023ABDULLA 
0586196298043881698***abdulla@firestonefs.com

B ى سيفت& توب تكنو فير 56
محمد ابراهيم علي 

عباس الطنيجي
0551008187049888806049888806rameshdxxb@gmail.comراميش25/4/202213/1/2023

B 27/04/202227/04/2023Farhan 05819645144-39880834-3982958farhan@aqqgroup.comمخالد عبدهللا قاسم القاسال تي اس للخدمات الفنية57

B+58 0556997229042383778042383779محمد 07/09/201506/09/2016محمد حسن محمد مينوفا للوقاية من الحريقminovadx@eim.ae

B 59
اية االفق الجديده النظمة الوق

فرع دبي -من الحريق
االفق الجديده النظمة 

الوقاية من الحريق
29/05/202218/05/2023AFEEF 055198728206-5392422****admin@newhorizonfire.ae

B+61
ن و فايرفايتركو لمعدات االم

السالمة
0557714956042392323042392324firefighteruae1@gmail.comعبدالجبار 22/04/201825/11/2018هندي يوسف حميد

B+62
ات سيتي ماكس لتركيب معد

السالمة 
0557207180042663290043239542gamalosman@safجمال 29/04/201828/04/2019مال هللا محمد عبدهللا 

B 63
فاير لينك للصيانة 

)م.م.ذ.ش(العامة
شعيب عبدهللا احمد علي 

كاجور 
23/05/2019ibrahim050115419804-320010404-3200105firelink@eim.aeم24/05/2018

B64
ايرلي ورنينج لخدمات 

الكهروميكانيكية 
عمر احمد بن ناصر 

سالم الياسى
3405988admin@earlywarning.ae-34034664-05022786724الطاف 15/06/202214/06/2023

B65
اية يونيسيف الختصاص حم

الحريق 
يونيسيف الختصاص 

حماية الحريق 
27/06/201812/12/2018ALI05072441114-33399774-3339358ali@unisafedxb.com

B66
شركة اديب للخدمات  

 الكهربائية وااللكترونية
فرع دبي -) م.م.ذ.ش(

0507326061محمد 20/09/202220/09/2023واحد انصاري واحد
971-4-

2207614
971-4-

2207615post@adeebgroup.com

B67

B68
ايه ام  اس اس للخدمات 

الفنية 
سعيد حسن محمد عل 

كلي
0552080670043272585043272595amssdxb@gmail.comيونس حسن29/07/201828/07/2019

B69



دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية

دبي  -اإلدارة العامة للدفاع المدني

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

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

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

 أنظمة مكافحة/وصيانة أنظمة محايةتركيب  Bالفئة الثانية

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

B71
شركة الشعلة المضيئه 

لالمن و السالمة
02/11/202129/07/2021NIJU 0551493583043962725043961741niju@fireandsafetyuae.comمحمد هالل سعيد

B72
اس ايه اي سكيورتي  

منتسيفتي اكويب& كنترول 
22/08/201910/07/2020vignesh05298012793384498-043384420-04projects@saisafesec.comمحمد احمد خادم محمد

B73
أكينس الكهروميكانيكية 

والخدمات الفنية 
10/09/201809/09/2019محمد راشد مفتاح  

HARIKRIS
HNAN 

05285490754-39412334-3941233hari@akinsme.com

B74
النهرين لألمن والسالمة 

م.م.ذ.ش
حميد عبيد حميد 
امبطوى ال على

محمد 26/01/20223/11/2022
moh.arafat@alnahrainsafety.co

m

B75

B76

B77

B78
كيب ادفانسد انوفيشنز لتر
معدات السالمة

0509407975043263950043263972tarekosman10@gmail.comطارق 23/10/201818/04/2019احمد علي سليمان

B79
ابيب بتروسيف لتركيب االن

التخصصية 
19/11/201831/10/2019Shameer050517579504-267340704-2671013hwgas@eim.aeيماحمد عبدهللا عبدالرح

B8019/12/201915/05/2019صالح خليف الخليفالنجاح لتركيب معدات السالمةAZMAT 0525862090067447202****alnajahsafety@gmail.com

B81 سجايا النظمة الحماية من
الحريق 

05523983200428080382838683Info.fire@sajayagroup.comبينو 08/06/202129/05/2022سالم علي سلطان هالل

B82
  -انذار النظمة االمن والسالمة 

فرع دبي
انذار النظمة االمن 

والسالمة
2974809info@inthar-safety.com-29749804-05025380814هيثم 27/12/201814/08/2019

B+83
ال فيجن الكتروميكانيك ليجند

م.م.ذ
0508710331048866266042566241Legendvision.ffs@gmail.comاحمد02/01/201901/01/2020عبدالغفور محمد رسول

84

B85



دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية

دبي  -اإلدارة العامة للدفاع المدني

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

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

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

 أنظمة مكافحة/وصيانة أنظمة محايةتركيب  Bالفئة الثانية

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

B86

B87
-المتميز لمعدات الحريق 

فرع دبي
-050981055504نور األمين 24/02/201920/02/2020المتميز لمعدات الحريق  981055504- 9810555mutamyez_fire@yahoo.com

B 88

B89
انجان الكتروميكانيكل  

م.م.ذ.ش
اهل احمد عبدهللا  داوود 

ي
03/07/201904/03/2020DENISH0555547098043587644043587645FIRE@ANJANGROUP.COM

B90

B91

B 92
سبيكتروم ميدل ايست  

م.م.ذ.للتجارة ش
محمد عبدهللا محمد  

احمد العبيدلي
20/03/201925/02/2020LOBO 0553833813

971-4-
2586203

971-4-2586204lobo.jose@spectrum-me.com

B93

B94

B95

B96

B97 2585283-25736064-055986364504احمد كمال 27/05/201912/03/2020ابراهيم يوسف احمد كونكس للحلول المتكاملةahmed.elokel@yahoo.com

B98

B99  النقيب لألعمال الكهربائية
2207990naqeebem@emirates.net.ae-22077794-05568841624أحمد 21/10/202021/10/2021هاشم مراد موسى أحمدوالميكانيكية 

B100



دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية

دبي  -اإلدارة العامة للدفاع المدني

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

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

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

 أنظمة مكافحة/تركيب وصيانة أنظمة محاية Bالفئة الثانية

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

B101
المة بروسيتي لتركيب معدات الس

م.م.ذ.واطفاء الحريق ش
28/7/20224/8/2023ajay0504856263323662504323662504ajay@procity.aeخالد حسن محمد سبت

B 102

B103

B104

B 105

B106

B107

B108

B109

B1100507644995042557596042976655توماس29/07/202111/08/2022محمد عبدهللا احمد المالفريق التقنيهtechnoteamfire@gmail.com

B111
 خطوط االمان لصيانة معدات

فرع دبي -مكافحة الحريق 
خطوط االمان لصيانة 
معدات مكافحة الحريق

0503803823ابراهيم 11/10/202010/10/2021
ibrahimsafetygroup@gmail.c

om


