
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 ( 

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

 واملانعة النتشار احلريق/واملواد املبطئة/تركيب األبواب املقاومة للحريق  Fالفئة اخلامسة 

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

F1 رةللتجافابيولوس وورد
بسام عبدالحسين 

عبدالغفور االنصاري
2225574sultanaljaladges86@gmail.com-22255734-05869495404محمد رضا 14/03/202206/01/2023

F2 عاتي للتعهدات
عبيد حميد مطر  

الطاير
30/05/202103/01/2022

عبيد حميد مطر  
الطاير

0552663358
971-4-

3331700
971-4-

3331847
ijuma@altayer.com

F3
شركة القدس العربية 

فرع دبي ) م.م.ذ(
شركة القدس العربية 

م.م.ذ -
10/03/202209/03/2023Saleh 0507698234042677868042677869it@ajc-doors.com

F416/6/202212/06/2023جمعة الماجد عبدهللالخليج لطالء المعادنFAIZAL 05518824424-33904674-3390445frsd@coatingb.ae

F 5
شركة ذبيان لتركيب 
التجهيزات واالجزاء

سالم محمد عبدهللا 
عبدالرزاق النقبي

27/08/202027/08/2021EMAD05850820804-5332540---eskhatib@zebian.ae

F 6
شركة نافكو لالنظمة 

الكهروميكانيكية 
خميس على خميس 

على المزروعي
27/12/202027/12/2021MOHAMED 05035477514-28223894-2820233fiaz@naffco.ae

F 7  للصناعاتستار وود
شركة اعمار  

رواإلستثماللصناعة 
25/09/202213/11/2023IBRAHIM 0506566926042722904042722948starwood@starwood.ae

F 8
نقار الخشب لصناعة 

االثاث 
جاسم محمد يوسف 
عبدالكريم بوخماس

3473868maher_ghazi@yahoo.com-34711514-05054707394ماهر 10/10/202110/10/2022

F 9
تنج فيركو شوتيرز اند س
سيستمس ام اي

احمد راشد عيسى 
ثانى ال ثانى

26/09/202121/09/2022Madras 05046671894-25864334-2586533nandini@fercoshutters.com

F+10 التاكلتكنولوجيا
سلطان / الشيخ 

القاسمي 
0506566475043699666044314700contactus@actuae.aeمحمد السيد 14/08/201904/06/2020

F اميننس انتيريورز 11
هاله عوف 

عبدالرحمن لوتاه
06/10/202006/10/2021JAMAL 05696203354-29511514-2951151jamal@eminencedubai.com

F12
مؤسسة بن دسمال  

لالبواب
خليفه عبدهللا احمد  

دسمال
0504575645خليفه 09/05/202201/11/2022

971-4-
8067600

971-4-
8067601

combindasmal.sandeep@

F13
كيو ام اي لصناعة 
نياالشغال المعدنية للمبا

لينكس است للوساطة 
التجارية ش ذ م م

5340090ehab.abualouf@allegion.com-53403004-05668295774ايهاب 09/12/202008/12/2021



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 ( 

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

 واملانعة النتشار احلريق/واملواد املبطئة/تركيب األبواب املقاومة للحريق  Fالفئة اخلامسة 

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

F14 ليدر
 مجموعة جمعة
الماجد القابضة

3330153s.alfaleet@leaderfurniture.ae-33301434-05510204424شعبان 08/11/202129/08/2022

F15
ة اتحاد الهندسة االنشائي

ل للديكور واالعما) يونك(
الخشبية

اتحاد الهندسة 
)  يونك(االنشائية 

للديكور واالعمال
2829929a.abokoush@unec.ae-28282424-05047434224عامر 02/08/202215/03/2023

F160565208710نيلنيل04/04/202103/04/2022نيل العانيبن غاطي اندستريز******

F1705555139804محمد 16/07/201903/04/2020أحمد علي محمد للمقاوالت الفهود- 551577404-5515775Mf98766@yahoo.com
F18 0504526420048748577048748577بهارينوال11/04/201909/04/2020مهدي رحمة علي)ابواب(الكوكب الدريkd@kawkabdurri.com

F19
شركة المقاوالت 

الهندسية 
3237773nidal@eccdubai.com-37367774-05065037074نضال 08/03/202205/04/2023عبدهللا محمد عبدهللا 

F20
فرع من (العبار لاللمنيوم 

شركة العبار لالستثمار 
جميلة حسن زوجة علي 

محمد احمد الساكت
19/02/202009/02/2021043331362******

F2129/10/201902/04/2020محمد عبد هللانيةتراي تيك للخدمات الفZaheer0557361828047361828047361828zaheer@tritechuae.com

F22 15/07/202217/04/2023ابراهيم عبيد الصايغلكشمي ميتل تيكGANDHI 05049816864-33862714-3386272doors@lakshmi.ae
F232588081-25880804-05653993254راج والي 28/07/202118/07/2022لجين وسام شاهينة استريا للخدمات الفنيmmohsen@astreagroup.com
F243400552-34100144-05522113904احسان 15/06/202215/06/2023غياث محمد غياثور شريف للنجارة و الديكehsan@sharifcarpentry.ae

F 25
 مصنع الشامسي لالثاث

والديكور
عبيد سلطان سيف 

ناصر الشامسى
26/07/202226/07/2023tharwat0504532272043336377043336388shamsifd@emirates.net.ae

F26

F27

F28

F29

F30

F31



دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية

دبي  -اإلدارة العامة للدفاع المدني

United Arab Emirates 
Ministry Of Interior
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3

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

 واملانعة النتشار احلريق/واملواد املبطئة/تركيب األبواب املقاومة للحريق  Fالفئة اخلامسة 

 االلكرترنيالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة اهلاتف املتحرك اسم املندوب اءتاريخ االنته االصدارتاريخ  اسم املالك اسم الشركة رمز
F32

F33

F35

F36

F37

F38
ايلميك للمقاوالت 
الكهروميكانيكية 

 عسكر  عبدالكريم
  اسماعيل

03/02/201930/01/2020HARI 05084899174-33786854-3345121bindu@elemecuae.com

F40

F41

F42

F43

F440503306535042587066042587067سمير01/05/201930/04/2020يحيى احمدتي ايه بي للخدماتTABDUBAI@EIM.AE

F45 شركة الرشاد للمقاوالت)
يحيى احمد علي  

الحبيشي
2587067tabdubai@eim.ae-258706604-050696010504فوزي01/05/201930/04/2020

F45
ذ  أليك للهندسة والمقاوالت 

فرع دبي -م م 
 الجابر للنقل والمقاوالت 

ذ م م -العامة 
0502203158044290599045518146atalafha@alec.aeمحمد 05/05/201904/05/2020
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وزارة الداخلية
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4

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

 واملانعة النتشار احلريق/واملواد املبطئة/تركيب األبواب املقاومة للحريق  Fالفئة اخلامسة 

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

F46 يةديلتوق للخدمات الفن
 حمد عبدهللا عيسى 

بوشهاب السويدي
13/06/201913/06/2020SONAM0547911286042296660042296660IKRAR@DELTOQ.COM

F47
نجمة الملوك لألعمال  

الفنية
عبدهللا محمد عبدهللا 

حسين الشمالي
13/06/201913/06/2020

ABDUL 
MOHAMED 

0505994549046244434***amrafeque@hotmail.com

F48

F480508567280043417452043417453جاكيس26/06/201926/06/2020اميرة مهدي الطاهريكابيريدsimons@capereed.com

F49

F50

F51

F52

F53

f54
ت شركة القنديل للمقاوال 
)م. م. ذ(

 حسين سعيد عبدهللا 
احمد الشيخ

0570823780042581450042581451alqandl@eim.aeهانى 27/11/201926/11/2020


