
دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية

دبي  -اإلدارة العامة للدفاع المدني

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

1

2021 لسنةقائمة مالك الشركات/ القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 

 وانظمة مكافحة/تركيب وصيانة أنظمة محاية  Cالفئة الثالثة  

ااملالحظ الربيد االلكرترني رقم الفاكس رقم الشركة اهلاتف املتحرك اسم املندوب تاريخ االنتهاء االصدارتاريخ  اسم املالك اسم الشركة رمز
 ت

C+1 8521521-85215204-05095448994مهند 02/06/202001/06/2021سالم المقبالييوسف بلو تيم للخدمات الفنيةsts_mm1@yahoo.com

C 2283034MOOSAHAMZA@GMAIL.COM-05055272830422809134موسى15/09/202020/06/2021احمد علي عبدالمجيدنسيفووي فاير بروتاكش2

C 3
مكماستر لالعمال 
الكهروميكانيكيه

20/10/202117/10/2022TAREK 0503376911044227559044227558tarek@mcmaster.aeعبدهللا سعيد

C+4 سيفتي& اكسيس فاير
مازن كمال عبدالنعيم 

احمد
info@axisfire.ae***0581093878042239337مازن 24/01/202224/01/2023

C 5
شركة الزين للمنشآت 

م.م.ذ.المعدنية ش
سعيد سهيل بطي العيالي 

المهيري
2581033042583379info@zeinsteel.com-05694605004محمد علي عليكال03/11/202028/09/2021

C 6 0503455778042654776042654779محمد 11/02/202111/01/2022 عبدهللا سلطان حسينديب تكنولوجيadmin@dibtechnology.com

C خدمات االمارات للسالمة 7
محمد بشير محمد 

عبدالقادر
05/08/202213/07/2023Surinder 0504417923043477325-ssg@emisafe.ae

C+8ية أيه آر أيه آر للخدمات الفن
محمد جاسم محمد جاسم 

بن غريب
aiman.ararco@yahoo.com***2977108-05046070994زهير 03/09/202029/06/2021

C 9االسلم للحريق والسالمة
سعيد نصيب سعيد 

نصيب
0544112906ساهايا 26/08/202125/08/2022

971-4-
2962019

ramesh@aslamfire.com

C 10
سوبرتك ميدل ايست  

لالعمال الكهروميكانيكية
عبدهللا ثانى راشد 

المطروشى
14/09/202128/07/2022RAJESH 050877298704-265444404-2652655rajesh@supertechmiddleeast.com

C+11
ابراهيم سعيد لمعدات 

السالمه واطفاء الحريق 
0508437177043963656043696483SAFEST@EMIRATES.NET.AEجوي 27/04/202228/05/2023 سعبدبخيت 

C 12
ايه اس ان ايه لتركيب 

داتوالتمديشبكات االنابيب 
عيسى محمد عيسى 

العبار 
14/11/202121/10/2022ASATHULLAH 0527741122042888731048819673asad@asnaint.com

C 13شركة نيو ايج
يعقوب عامر محمد 

سعيد
8868999newage@emirates.net.ae-886860004-056263029704ميرغانيأكرم 22/11/202131/08/2022

C 1407/01/202123/12/2021سميه احمد المرزوقية نوفوسيف للخدمات الفنيSabu05245527674-26559774-2655988novosafesales@gmail.com

C 15
داينامك كور لالعمال 

م.م.ذ.الكهروميكانيكية ش
سميره عبد الرحمن 

صالح العبدولى
yousif@wahatalrahma.com***0509375527042552975يوسف 21/02/202210/01/2023

C+16
الين لالعمال 

االلكتروميكانيكية 
سعيد جمعة مصبح 

سيفان السويدي
27/03/202231/01/2023Tapan0558106483043572299043572099tapan@alignmepservices.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)أفضل دول العالم أمناً وسالمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة  تكون أن ( 

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

 وانظمة مكافحة/تركيب وصيانة أنظمة محاية  Cالفئة الثالثة  

ااملالحظ الربيد االلكرترني رقم الفاكس رقم الشركة اهلاتف املتحرك اسم املندوب تاريخ االنتهاء االصدارتاريخ  اسم املالك اسم الشركة رمز
 ت

C 172023-04-202204-04-04تثانى محمد ثانى حريزاة فاير غايز للخدمات الفنيMuhammad 0567492674042945777***wajahat@fireguyz.com

C 18 3337596-333759504-056488632104سريراج07/02/202210/01/2023سيف خميس فؤادميشون فاير سيفتيraj@missionfiresafty.com

C 19
فايرلس لتركيب معدات 

السالمة
عيسى سعيد راشد 
خلفان الشامسي 

0562010472042712700042712770into@fireless.orgبهاء10/01/202209/11/2022

C20
دايركشن كرييتف لمعدات 

االطفاء
محمد علي صالح 

يوسف المعيني
26/04/202207/02/2023Karem050891139004-3369909***info@direction-Creative.com

C21
سوبرتك ميدل ايست  

لالعمال الكهروميكانيكية 
م.م.ذ.ش

عبدهللا ثانى راشد  
المطروشى

12/01/202129/07/2021RAJESH 0508772987
971-04-
2654444971-04-2652655rajesh@supertechmiddleeast.com

C 22
راديس لتركيب معدات 

م.م.ذ.السالمة ش
محمد حسن عبدهللا 

عباس
02/03/202203/10/2022ANANDAKU

MAR 
050506041904- 228490004- 2285407radisfire@outlook.com 

C 23
وينجس فاير فاير اند  

م.م.ذ.سيفتي ش
مريم مهير معضد سالم  

المهيرى
1/6/202231/5/2023SYAM SASI0501678667042562621wingsfire19@gmail.com

C 24 20/01/202203/01/2023ابراهيم احمد حسن فليمكس للتجارة العامةMOHAMMED052644395104-251145704-2511458flamex.gt@emirates.net.ae

C252588678-258867704-050873357104يسرى 22/03/202203/01/2023سعيد على النيادىعالم السالمةsafetywld@emirates.net.ae

C26
اس ايه اف اي سي او 

م.م.ذ.للخدمات الفنية ش
مجموعة مفتاح االعمال 

)ذ م م(االستثمارية 
25/04/202205/09/2022

ABRAHAM 
JACOB 

04-886787104-8867871info@safecodubai.com

C 27
ية ديمكو لألعمال الكهر و ميكانيك

م.م.ذ.ش
02/08/202225/07/2023LIJO 0523582966******lijo@demco.aeافراح علي يوسف عبدهللا

C 28050552884004261282042612818جينو29/05/202229/03/2023محمد علي راشد الكتبين سبكتروم فاير بروتكشservice@specintl.ae

C29 الشمس لالمن والسالمه
الشمس لالمن 

والسالمه 
20/01/202212/12/2022JINU 0506579216067406077***info@alshamssecurity.com

C 30
ارت فاير النظمة االمن 

والسالمة 
0501014107043272447043272443artfire999@gmail.comعادل احمد 13/10/202129/09/2022خالد موسى فيروز

C31 سافكو للخدمات الفنية
ميرا جاسم حسن جمعه 

محمد
11/05/202211/05/2023Amarnath052853617804-261217804-2612178info@safcome.com

C+32 تويا للخدمات الفنية
نوره محمد ناصر 

العويس
2683380mahmoud@tuyars.com-26833804-05069438304محمود 08/03/202212/02/2023



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 

 وانظمة مكافحة/تركيب وصيانة أنظمة محاية  Cالفئة الثالثة  

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

C33
المدينة لتركيب معدات 

السالمة
محمود محمد ربيع 

عبدالباقى محمد
almadeenasafety1@gmail.com******0501920117محمود 01/02/202227/02/2023

C3403/03/202227/02/2023عادل كمال احمد محمدفاست اكشن لتركيب معداتRAGHUNAND0508915762******mubeen@liwaengineering.com

C355359220-54387706-05086845436جمال 25/04/202201/03/2023الشيخه صيد القاسمىالتحدي لتجارة معداتsharqawi61@yahoo.com

C36
سافيكس لألنظمة االمن 

واطفاء الحريق 
خلود عبدالرحمن ال 

بشر
06/04/202115/11/2021Binu056406664704-258507204-2585072safexdubai@gmail.com

C37
شركة سي كوكس للحريق  

م.م.و السالمه ذ
مريم محمد عبدهللا  

اصفى
27/04/202228/03/2023Delowar0556540461*****seacoxsfirensafety@gmail.com

C38 2249792-222792204-050553075204محمد 18/10/202013/11/2021محمد أمين محمدالحجاز لمعدات الحريقalhijaz2@yahoo.co.in

C39 1/04/2021162022 شيخ عبدهللا عبدالرحيمسيف بروJaison055389310804-2520049042520791info@safepro.ae

C40 2506673-4-2555065971-4-0509706313971مهند12/5/202218/2/2023بهرام ابراهيم شهدادى بوابة االمانmohaned@baasuae.ae

C41
الشامل لتركيب معدات 

م.م.ذ.السالمة ش
محمد خليل محمد 
بوصيم العوضى

20/04/202119/04/2022SHIBIL 0564503803******Shibil@shamilsafety.ae

C428326784-052545706704افينيش 09/05/202224/04/2023اناما توماس شاكونيهفينكس تريو للخدمات الف***avineesh@phoenixtrio.ae

C43هاي باور للخدمات
احمد محمد فرج عتيق 

المهيرى
26/09/202218/05/2023SHAHID 0565777549shahid.kt@alqalibservices.ae

C44
 راي فورس لتركيب معدات 

السالمة واطفاء الحريق
خليفه على حسن على  

احمد
-4-971 2343343-4-971وليد احمد  20/06/202117/06/2022

2343343admin@ray-force.com

C45
 توقف الحريق للوقاية من 

فرع دبي -الحريق ذ م م 
عبدهللا سعيد على 

معوضه
044414475stop_fire_uae@yahoo.comشاكرحسين 1/08/20216/07/2022

C46
فاير بي ار اوه للخدمات 

الفنية 
عبدهللا سليمان سالم 

سليمان المقبالى
06/06/202206/06/2023YOONIS 05530302294-26676514-2667652admin@fireprouae.com

C47
الشعلة الفضية لالعمال 

الفنية
08/06/202107/06/2022Khaled 05562224904-22202024-2243666alshoulahgasfire1@gmail.comنبيل احمد محمد محمود



دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية

دبي  -اإلدارة العامة للدفاع المدني

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

4

2021لسنة قائمة مالك الشركات/ القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 
 وانظمة مكافحة/تركيب وصيانة أنظمة محاية  Cالفئة الثالثة  

 املالحظات الربيد االلكرترني رقم الفاكس رقم الشركة ركاهلاتف املتح اسم املندوب تاريخ االنتهاء االصدارتاريخ  اسم املالك اسم الشركة رمز

C48م.م.ذ.الغرير ام اي بي ش
الغرير للمقاوالت 
واالعمال الهندسية

4504221a.sabry@agcew.ae-45042204-05680071274أحمد صبري31/7/20225/7/2023

C49بلدكس للصيانة العامة ش 
مهله علي زوجة 

3741160buildxm.com-4-3741159971-05666585334احمد ماجد 11/07/202120/06/2022علي سليمان

C50
اوتو فاير لتركيب معدات 
االمن والسالمه وصيانتها

حمد سلطان محمد 
حمدان بدواوي

عبدهللا جمعان علي 1/8/202131/07/2022
بن سعد

0562224700autofiredxb@gmail.com

C51
زينار لتركيب معدات  

واجهزة القياس والتحكم 
م.م.ذ.واصالحها ش

8833466abdullah@zennerservices.com-883346604-050405178604جيربتكومار بوالر31/08/202127/03/2022جاسم حسن جمعة 

C52
جريت وين لإلطفاء 

والسالمة 
سلطان عبيد سعيد 

صالح ال علي
17/08/202231/08/2023PRASHANT 054420572704-272607704-2726077sales@greatwints.com

C53
اركو تورنكي سوليشنز  

للمقاوالت ش ذ م م
احمد محمد حسن  

عبدهللا ال على
12/09/202101/09/2022Junaith0558993059

971-4-
2672673

971-4-2672197junaith@arcogroup.org

C54
نجمة أدم لالعمال 
الكهروميكانيكية

احمد سبيل حسن 
على المكرانى

8854892Khaled_Sabbagh@adamstar.ae-88548914-05048145054ابراهيم 15/09/202115/09/2022

C55جارد ماستر النظمة السالمة
ابراهيم عيسى 

 بوحميد
0555522314042852232042970222ubaid@guardmaster-uae.comعبيد هللا محمد 31/07/202221/9/2023

C 56بروتكس للخدمات الفنيه 
عمر محمد زبير 
محمد المرزوقى

mohsin@protex.ae******0556998649عبدالمحسن 11/10/202111/10/2022

C57
هبة للمقاوالت 

 -م .م.الكهروميكانيكية ذ
فرع دبي

فضل الدين 
عبدالرحمن 
عبدالرحمن

19/10/202118/10/2022KAMALJITH 0509473066infohibadubai@gmail.com

C58نوفيك لالعمال الفنية
امال عبدالحسين 

مرتضى
novec.technical@hotmail.com****0503083184محمود 19/10/202118/10/2022

C59مكيوب للخدمات الفنيه
لم عبدهللا سليمان سا

سليمان المقبالى
23/06/202223/06/2023

SYED 
ETHTESHAM 

0501412426042267314***info@mcubetechservice.com



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 
 وانظمة مكافحة/تركيب وصيانة أنظمة محاية  Cالفئة الثالثة  

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

C60042675690042677598-امير 14/01/202013/12/2020سميره عبدالرحمن المشرق العالميةinfo@orientintl.com

C6113/01/202220/07/2022عبدالستار عبدالقسامايفر سيف للمقاوالتAbdul Sattar05048136224-2631777971-4-2630220eversafe@emirates.net.ae

C62
ايه دي تي لتركيب معدات 

م.م.ذ.السالمة ش
17/02/202218/10/2022على عبدهللا الدعيس

ALI 
ABDULLAH 

0501262700
971-4-

2506019
ak00090@gmail.com

C63
ن سيفووي فاير بروتاكش 

م.م.ذ.ش
احمد على عبدالمجيد  

محمد العبدهللا
16/08/202218/6/2023MOOSSA 0505527283

04-22809134-2283034
moosahamza@gmail.com

C640561701492042675690امير28/03/202211/12/2022سميرة عبدالرحمنشركة المشرق العالميةINFO@ORIENTINTINTEL.AE

C65
الصحيح لالعمال  

الكهروميكانيكية
16/3/202216/03/2023Sachin0564425472عبدالرحمن محمد 

971-4-
2615490

971-4-3987190alsaheeh@eim.ae

C 66
طريق السالمة األمثل 

لمعدات الحريق والسالمة
sayedsayedsayed60@gmail.com***0501746469042671792سيد محرز 28/06/202228/06/2023سيد محرز محمد عثمان

C 67
 قصر الراشيدية لتركيب

معدات السالمة
معظم مختار مختار 

احمد
15/08/202215/08/2023MUHAMMAD 0544561257044561257***omarkashari89@gmail.com

C+68 0508707147042997747042288283ابراهيم رجب 16/02/201504/05/2015عبدهللا محمد سعيد القرن الجديدibrahim@nccuae.com

C 69ن النخيل لتركيب معدات االم
مرتضى يعقوب 

الهاشمي 
0502131810042722212042722216SREELAL@NAKHEELSAFETY.COMسري الل 26/07/202228/05/2023

C+70 0501746621043791360043883430نادر 23/03/201622/02/2017خميس نصيب حاربسيفتي فيرستsafetyf4@gmail.com

C+71 3472076-347618104-055843213404 بونشان02/06/201601/06/2017علي جمعة بشير علي فرحانalifarhanfire@gmail.com

C+72 3384420-338449804-050440887704 سيلفام10/06/201509/06/2016محمد احمد خادم   سكيورتياس ايه أيgm@saisafesec.com

C+73 3328777-315155504-050611041804عماد حسني 16/06/201501/06/2016 البنايعبدالعزيز محمد  جروب سيكورتيفيرستwww.firstsg.com

C74
ات محمد ثقلين لتركيب معد 

السالمة واطفاء الحريق 
م.م.ذ.ش

ضحى حارب ضحى 
عامر المنصورى

16/8/202215/8/2023MUHAMMAD 0547049196
971-04-

4220702
****saqlainmoshin@gmail.com

C 750551111227043331058043331508محمد 19/08/202219/08/2023علي سالم حميد خط السالمة لتركيب معداتslsei@eim.ae

C+760529824081042852205042852204رامي السيد 25/03/201924/03/2020محمد احمد علي ة فاير اليف للخدمات الفنيRami@firelifedubai.com

C+773397043-338915804-050159207604ميشيل عطا 06/07/201505/07/2016محمد سيف محمد  المتحدة للهندسة الشعفارInfo.asu@alshafar.com



دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية

دبي  -اإلدارة العامة للدفاع المدني

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

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

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

 وانظمة مكافحة/تركيب وصيانة أنظمة محاية  Cالفئة الثالثة  

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

C 78
ت نور األندلس لتركيب معدا

السالمة واطفاء الحريق 
محمد ناصر حسن 

ابراهيم
21/09/202221/09/2023AHMED 05034249314-45821364-4582133ahmedouf840@gmail.com

C+79 0556383311042588199042588244احمد بكري 22/07/201521/07/2016عبدهللا سعيد محمد والسالمة  لالمنالشدهalshida@eim.ae

C+800508710331043407717043407700احمد فراج 28/07/201527/07/2016عبدالعزيز عزيز سرور استار  ماتركسMatrixstar2015@gmail.com

C+810556997229042383778042383779محمد 07/09/201506/09/2016محمد حسن محمد ق مينوفا للوقاية من الحريminovadx@eim.ae

C+82 2671013-267340704-050517579504سمير 07/09/201506/09/2016ماحمد عبدهللا عبدالرحيهابي وايhwgas@eim.ae

C+83

C+84 3211950-321194904-050353624704برافيندران08/11/201507/11/2016عمر حسين محمود ماستر فايرEngineering1@masterfireuae.come

C85

C+86

C+87

C+88 2585045-258512504-01/05/201630/04/201704مريم عبدهللا علي سيفنت للخدمات الفنيةinfo@safenetuae.com

C+89

C+90

C 91

C+92

C+93 10/04/201809/04/2019فالح على مانع مفرح لحلول الحرائق ياسAashish0543219981048854801048851123ashish@yasfire.ae

C+94

C+95

C+96

C+97

C 98



دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية

دبي  -اإلدارة العامة للدفاع المدني

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

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

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

 وانظمة مكافحة/تركيب وصيانة أنظمة محاية  Cالفئة الثالثة  

 املالحظات نيوااللكرتالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة اهلاتف املتحرك اسم املندوب تاريخ االنتهاء تاريخ االصدار اسم املالك اسم الشركة رمز
C 99

C+10016/07/201712/07/2018 عبدالعزيز خالد عبدهللاية سكاي الين الكهروميكانيكNOUFAL 05640946024-25629304-2562328info@skylinesafe.com

C+101 31/10/201728/10/2018خالد عبدالرحمنميكاترونكس ام اي بيSunil 0503242246042975417042975417sunil@mechatronicsmep.com

C+102
المكافحه لمعدات االمن 

والسالمة
0556626955042211006042211097omar_talab_2010@hotmail.comعمر 24/07/201823/07/2019اسماعيل دياب

C+103

C104
 اكينس الكهروميكانيكية و

الخدمات الفنية 
0528549075043941233043941233hari@akinsme.comهاري22/05/201821/05/2019محمد راشد مفتاح

C105

C106

C10718/07/201817/07/2019سمير حسين حمدانم.م.ذ.سيما لنظم الحماية شJelson0562634537043374747043474761info@simaagroup.com

C108

C109ةسيف لوب للخدمات الفني
فهد علي محمد سدون 

المهري
0557575476042885143042885138info@safeloop.aeحسام محمد 22/07/201821/07/2019

C110
ت ايه تي اتش لتركيب معدا

االمن و السالمة 
0501388271048868232048868232abdelrahman@athsafety.comعبدالرحمن30/07/201828/07/2019ابراهيم عبيد عيسى  

C111

C112
 بروسيتي لتركيب معدات
السالمة واطفاء الحريق 

09/08/201808/08/2019AJAY 0504856263043236625043236625ajay@procity.aeسبت محمد  حسن  خالد

C113
سبيكتروم ميدل ايست 

للتجارة 
27/02/201826/02/2019LOBO 05538338134-25862034-2586204lobo.jose@spectrum-me.comمحمد عبدهللا محمد 

C114

C115
محمد بن عبدهللا للخدمات 

الفنية
0509603987043232008MBATECHNICAL@GMAIL.COMعبدالستار15/04/201909/03/2020خالد اكبر البلوشي
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8)أفضل دول العالم أمناً وسالمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة تكون أن ( 

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

 وانظمة مكافحة/تركيب وصيانة أنظمة محاية Cالفئة الثالثة  

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

C116

c117 03/10/201802/10/2019محمد سعيد عبيد بيرج النظمة السالمةBibi055942089104-264437104-2644367bibi@bergsafety.com

C118

C119

C120
شركة ان اف كي تجارة 
معدات واجهزة السالمة 

واطفاء الحريق

 مال هللا ابراهيم مال هللا
ابراهيم 

0554192243043974001043971127into@nfk-trading.comابيالش12/11/202012/10/2020

C+121

C122

C123

C+124التكوميليت كونسيت للمقاو
نهله احمد محمد رسول 

الزعابي
0566506947044239929044239057صهيب13/12/201812/12/2019

Suhaib.h@completeconceptc.co
mz

C 125

C+126

C127
مربع االمان لتركيب اجهزة 
االطفاء ومكافحة الحرق 

محمد علي صالح 
يوسف المعيني 

0589703748042594033042567996comlive.square@-safetyصالح 10/01/201909/01/2020

C 128

C129
النجم للخدمات االمنية  

فرع دبي
07/04/202227/01/2023Mohamed 055907772204-395772004-3957721anish@star2333.ae النجم للخدمات االمنية 

C 131
غراند ابسيلون لمعدات  

م.م.ذ.السالمة ش
0564101019048857173048857173mostafa@grandepsilon.comمصطفى20/02/201918/02/2020فهد ميرزا

C132

C 133
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9)أفضل دول العالم أمناً وسالمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة تكون أن ( 

2021لسنة قائمة مالك الشركات/ القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 
 وانظمة مكافحة/تركيب وصيانة أنظمة محاية Cالفئة الثالثة  

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

C 134

C 135

C136
يونيكورن لالعمال 

)م.م.ذ.ش(الكهروميكانيكية
 عبد الحفيظ محمد عبد 

هللا
042686828042680608info@unicornme.aeشاماس 12/7/202007/04/2021

C 137  يونيسف
يف سيف عبدهللا علي س

الشعفار
29/04/201911/12/2019Ali050724411104-333997704-3339358ali@unisafedxb.com

C138

c139

C140

C141
ايجنايت للتكنولوجيا 

م.م.ذ.ش
احمد موسى علي سيف 

النقبي
2671103Rahimulla@ignitechs.com-267110204-054447996104هيثم22/07/201921/07/2020

C142

C143
سوبرتك ميدل ايست 

لالعمال الكهروميكانيكية
عبدهللا ثاني راشد 

المطروشي
01/08/201931/07/2020RAJESH 0508772987042654444042652655rajesh@supertechmiddleeast.com

C144
م ايه ايه اي ميدل ايست لنظ

الحماية 
4223802mostafa@aai-me.ae-42233634-05593125054محمد 05/08/201905/08/2020عبدهللا حسن 

C145

C146

c147سبيكوم
رياض توفيق محمود  

الصادق
08/10/201908/10/2020---042940420042953856group.pro@cmcgulf.com

c148 0502267110043272585043272595هانى  08/09/202125/07/2022سعيد حسن محمد للخدماتايه ام اس اسamssdxb@gmail.com

C149
انتيجرال لحلول الحماية  

م.م.ذ
امينه درويش حسن 
ناصر سالم الفالسى

0503030115042547979042547868mohamedeljaky169@yaoo.comمحمود 21/10/201920/10/2020

C150

C151
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10)أفضل دول العالم أمناً وسالمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة تكون أن ( 

2021لسنة قائمة مالك الشركات/ القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 
 وانظمة مكافحة/تركيب وصيانة أنظمة محاية Cالفئة الثالثة  

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

C152
 اميرجنج هورايزنز للخدمات

م.م.ذ.الفنية ش
جمال محمد احمد 

ابراهيم
0528229898042880025042880025ceo.ehts@gmail.comمحمود23/11/201921/11/2020

C153

C154البارجيل للخدمات الفنية
الشيخ محمد ابراهيم 

عبدالعزيز المعال
عبدهللا 17/12/201924/11/2020

اسماعيل 
0554741783042672941042672921INOF@ALBARJEELUAE.COM

C155
ايه دي تي لتركيب معدات  

م.م.ذ.السالمة ش
26/2/202020/10/2020ALI 0501262700على عبدهللا الدعيس

971-4-
2506019

971-4-2506019comgmail.@00090ak

C156

C157
مؤسسة فالكون لمعدات االمن  

والسالمة
 علي محمد يوسف سليمان 

المازمي
17/08/202119/07/2022ARUN042890119043422778comfalconfireme.info@

C158

C159

c1600551377750راجادوراي 4/10/202230/8/2023فهد عبدهللا مبارك سالمم.م.ذ.راغاف للمقاوالت شinfo@raghvuae.com

C161

c162
اندجيت سيف تايم لخدمات  

م.م.ذ.الفنية ش
محمد احمد محمد  

صالح قاسم الشحى
29/09/202028/09/2021

971-40-
2610010

971-04-
2610020

C164
ايه دي تي لتركيب معدات 

م.م.ذ.السالمة ش
عبدالرزاق على مراح 

حسن
08/11/202019/10/2021ALI 0501262700

971-4-
2506019

971-4-2506019ak00090@gmail.com

C165ةللخدمات الفني افاق الهدى
علي سعيد سيف راشد 

بن سويف
09/06/202108/06/2022

صافي  احمد
الخطيب

--04-8868235**INFO@AFAQUAE.COM

C166


