
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 ( 

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

 تركيب املواد املانعة النتشار احلريق Gالفئة 

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

G 1 الفنية  لالعمالالشمار
ابراهيم محمد 

الجناحي 
0555530128042348732042348733irfan@alsumaa.comجويل 12/01/202027/07/2020

G 2
شركة بلجن لتركيب 

العوازل 
15/01/202205/01/2023GADDAM 0504586228042585395***gaddam1969@gmail.comفيصل محمد احمد

G 3 0558997499048801606048801604علي ايوب25/11/202114/12/2022دتكو لالستثماراتبي كي جلفAli.ayoub@bkgulf.com

G4
عناية لألعمال  

الكهروميكانيكية
فهد سالم بالل عبدهللا 

البطيحي
2838990inayahelec@gmail.com-28389904-05034701924دايني29/09/202115/09/2022

G5
إي أل أم سي للمقاوالت 

م.م.ذ.ش
جوعان عويضة 

سهيل عويضة الخيلي
14/01/202007/01/2021MOHAMMED 0507909340--hakeem.b@elmcontracting.ae

G6 16/11/202119/10/2022سورب لالستثمار بروكون االماراتSIDHEEQ 04452933404-4529240procon@eim.ae

G7
ال االبتكار الحديث لالعم 

الفنية
عبدهللا محمد  

شمسان غالب
17/02/202217/01/2023Adil Wail055186441104-3465999-alkadriadel@gmail.com

G8
بيروا العمال المقاومة 

فرع دبي -والعازلة 
بيروا العمال 

المقاومة والعازلة
21/01/202021/01/2021MOHAMED 056218676404-430469604-4304628Mohamedpro2014@gmail.com

G92200647-22064604-04مسعود 29/01/202021/01/2021 حميد خليفة الكلباوية المنقاب للخدمات الفنيINFO@MANQABUAE.COM

G10
جيه بي ام اسوسيتز  

م.م.ذ.للخدمات الفنية ش
حمد سعيد حمد حميد  

الحبيشي
07/09/202228/09/2023JIJIN 0503040878--info.jpm12@gmail.com

G11
عبر الخليج للكهرباء 

والميكانيك
0564132774048848753048848463pratik.pete@tgemdubai.aeبراتيك 06/02/202002/07/2020محمد جمعة النابودة

G12 06/02/202002/02/2021عدى محمد نسيببي ال سي للمقاوالتMIR SADIQ 0545819618043999932043999181sadiq.h@plc-contracting.com

G13 عالم السالمة
سعيد على سالم 

النيادى
2588678yosre_yosre49@yahoo.com-258867704-0505873357104يسرى محمد15/9/202226/04/2023

G14
شركة ار اي كيو 

م.م.للمقاوالت ذ
 عبدهللا منصور عبدهللا

الدبل الهاشمي
07/03/202210/03/2023samer050524956204-244336604-2443363samer_kh87@yahoo.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 ( 

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

 تركيب املواد املانعة النتشار احلريق Gالفئة 

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

G15
 انيرجي اوتوماشان اند 

يسسيكيوريتي تكنولوج
اكرار حسين ابرار 

حسين
4541262ikrar@firestop.ae-454126104-056215805504اكرار17/02/202213/03/2023

G16
 جي سي سي للمقاوالت

ة فرع من جينكو الشارق(
شركة جينكو 

م.م. للمقاوالت ذ
29/06/202224/04/2023KANTHAN 05290498354-42165854-4216589kanthanginco@gmail.com

G17
شركة السويس للمواد 

العازلة 
شركة السويس 
للمواد العازلة

04/10/202113/09/2022SHAKEER 05063169584-34910574-3496341alswiss@emirates.net.ae

G18
شركة المقاوالت 

الهندسية 
3237773nidal@eccdubai.com-37367774-05065037074نضال 16/02/202202/03/2023عبدهللا محمد عبدهللا 

G19 05650569830428255210428255819جمال 11/04/202215/09/2022بو خاطر لالستثماراتالشرقيه العالميةjamal.mohamad@bukhatir.ae

G20
نافكو لالنظمة 
الكهروميكانيكية

ورثة علي خميس 
المزروعي

0503547751042822389042820233INFO@NAFFCO.COMمحمد 06/04/202223/03/2023

G2125/02/202228/03/2023حسن عبدهللا يوسف تس فاير شيلد سبشليسPRASADK05056937174-33385134-3338613fireshieldprasad@yahoo.com

G22 16/08/202228/04/2023سيدني اندرو ريليطليلة للعازل الحراريCharles 05549919714-88003034-8800606Contracts@tuleila.com

G23
م شركة الزرقاء لاللمنيو

والزجاج 
0565331086محمد ابراهيم 30/06/202028/06/2021محمد ابراهيم   

G24ت أليك للهندسة والمقاوال
أليك للهندسة 

والمقاوالت ذ م م
5518146mmustafa@alec.ae-429059904-050220315804محمد 19/05/202201/05/2023

G25
نية تراي تيك للخدمات الف

م.م.ذ.ش
على حسن ابراهيم 
عبدالواحد المرزوقي

13/07/202131/03/2022Zaheer055736182804-394700204-3947006zaheer@tritechuae.com 

G26
نجمة الملوك لألعمال  

م.م.ذ.الفنية ش
عبدهللا محمد عبدهللا  

حسين الشمالي
14/11/202110/06/2022

ABDUL 
MOHAMED

05559945494-62444344-6244434amrafeque@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

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

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

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

C27فاير ستوب ميدل ايست
بروفيشينال بارتنرشب 

م.م.لالستثمارات ذ
24/05/202206/06/2023Sajid 0555524553-4-4508061971-4-4508062kiro@firestopme.com

G28
 ئياف اس اي ام 
للمقاوالت 

5585043mguru@safa.ae-558507504-050659955004محمد 13/7/202226/07/2023سلطان محمد ناصر 

G29
ديلتوق للخدمات الفنية 

م.م.ذ
منال أحمد سالم 
سرحان آل علي

20/05/202110/06/2022ASIF info@deltoq.com

G30
شركة كمال خواجة  

لمقاوالت البناء 
جاسم محمد عباس 

احمد البلوشي
15/07/202015/07/2021Krishna 05558425544-3559259***yaser7554@yahoo.com

G31
/  المناف للوقاية من الحريق

فرع دبي -م .م.ذ
المناف للوقاية من 

م.م.ذ/ الحريق
15/07/20211/07/2022ANTO 05669873894-22631334-2263133AVIKEYNES@GMAIL.COM

G32
رايز اند شاين للعزل و 

الوقاية من الحريق
08/08/202106/07/2022IKRAR 0554725108043926883043922374pro.uae@rnsmail.netماجد عبيد السويدي

G33
الكوكب الدري لألعمال 

الكهروميكانيكية 
0504526420048748577048748577kd@kawkabdurri.com807474بهارينوال23/07/202006/05/2021مهدي رحمة علي

G34 0508567280جاكيس 04/07/202222/06/2023اميره مهدي السيد كابيريد
971-4-

3417452
971-4-

3417453
simone@capereed.com

G35001 للمقاوالت
فاضل عبدهللا 

الظاهري
804590*********0505727217لؤي12/08/202227/11/2023

G36
ل شركة تكنولوجيا التآك

)م. م. ذ(التطبيقي 
سمير انطون خليل 

قبرصي 
0506566475محمد 06/09/202201/06/2023

971-4-
3456667

971-4-
3451951

contactus@actuae.ae

G 37
الغرير للمقاوالت 
واالعمل الهندسية 

عبدهللا وحمد الغرير 
لالستثمار

0564905912044504220044504221a.sabry@agcew.aeأحمد 09/08/202225/08/2023

G 38
شركة فيرجر ديلبورت 
لالمارات العربية المتحدة

محمد صالح احمد 
عرش 

0509368051042679095042677940سريناث 13/08/202003/08/2021
adm.dept@verger-

delporte.ae

G39
فرع من (العبار لاللمنيوم 

.  ذ(شركة العبار لالستثمار 
))م. م

راشد حسن راشد احمد 
العبار

16/08/202011/08/2021--
971-4-

3331362
--



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 ( 

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

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

G 400508182618042501269جان 30/05/202224/12/2022سعيد المهيريفيبركس للمقاوالت***jgeara@fibrex.ae

G 413931212-39300044-05054540884محمد 17/08/202017/08/2021البواردي لالستثمارخدمات الطالءmalref333@gmail.com

G42
الشمار لالعمال الفنية  

)م.م.ذ.ش(
ابراهيم محمد احمد 

جاسم الجناحى
0555530128جويل 28/06/202125/07/2022

971-4-
2731004

-irfan@alsumaa.com

G43
ميناسكو للمقاوالت 

الميكانيكية
0551910085042611167042611696hussam@menasco.aeعمار 09/08/202104/08/2022سعيد بن محمد

G 44 جاما ألطفاء الحريق
ناهد عبدالرحمن عبدهللا 

درويش
23/09/202022/09/2021Marshad05526327724-28501154-2856101gamaff@emirates.net.ae

G 45
جويز اوفرسيس 
للخدمات الفنيه

0508403799042630301042616701shinoy@joyzoverseas.aeشينجوي27/09/202023/07/2021سلطان عبيد

G 46
شركة اي ام سي سي 

فرع دبي -م .م.ذ
شركة اي ام سي سي 

.م.ذ
22/09/202212/09/2023AHMED 0506662952026767225****ahmed.badeeb@emccllc.ae

G47
ة نوفاك للكهروميكانيكي

م.م.ذ
فارس صالح 

عبدالرحيم محمد
17/10/202122/09/2022

Muhamme
d 

0588799611
nuvacelectromechanical@gm

ail.c

G 48
 -النمر للهندسه الحديديه  

فرع دبي -تركيب ذ م م 
17/10/202111/10/2022AHMED 0504256262043367773043377194wahid@tiger-group.comالنمر للهندسه الحديديه 

G 4925/09/202214/08/2023لطيفة احمد  ثرميلت الشرق االوسطUrath0554406794042511390042511349ajit@thermilate.ae

G 50
الشركة العالمية للعزل 
الحراري والوقاية من 

الحريق 

احمد حسن محمد 
حميد المنصوري 

16/09/202113/08/2022shukkur05055733224-81020004-8830883shukkur@intherpro.ae

G سنوبو فير بروتيكشن 51
حسن صالح بن صالح 

الحمادي 
2677679barmanfire@gmail.com-26777594-05036687004بيبي 16/11/202111/10/2022

G52 3414748-26689664-05098505514عميد 18/10/202024/06/2021عبداللطيف خالد البسامشركة كورودكس للوكاالتameed@corodex.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 ( 

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

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

G53
جيه بي كيه انترناشيونال 

سيستمز انستاليشن 
عبدالكريم على محمد بن 

خماس
25/10/202125/10/2022TABRAIZ 05552617124-26805554-2629449tabraiz.khan@jbkintl.com

G54
ايه اس دي للمقاوالت 

البناء 
على ناصر محمد ثامر 

المنصورى
05/11/202005/11/2021AMOLAK 050688579604-272333204-2272564asdinter@gmail.com

G55
ماسة االمارات الزرقاء 
لتركيب المواد العازلة

28/7/202215/11/2022peter 0503780218043403700---lee.andrews@bluediamondfp.aeعبدهللا سلطان حمد 

G56
هوريزون جلف لخدمات 

الكهروميكانيكية 
م.م.ذ.ش

الشركة التجارية 
ذ م (الدولية االولى 

)م
28/02/202227/11/2021

ABDULLA
H 

05059433124-2500676
971-4-

2500899
ibrahim@horizongulf.ae

G57
جينكو للمقاوالت العامة  

)م.م.ذ.ش(
محمد غياث محمد  

غياث
3206999m.ebrahim@ginco.ae-4-3206777971-05655551744محمد 09/12/202007/12/2021

G58
عصام قباني وشركاه 
لالنشاءات والصيانة 

عصام قباني وشركاه 
لالنشاءات والصيانة 

8841523ahmed.ouff@ikkgroup.com-88415224-05597251044عبد السالم 24/03/202202/12/2022

G59 2578188-25785584-05074932274شيف 07/01/202107/01/2022م.م.إمدادشفيجن سيفتيinfo@visionsafetyonline.com

G60
مؤسسة عصام قباني 

للخدمات الفنية
عصام بن محمد بن 

خيري قباني
0527079005جواد 21/03/202215/01/2023

971-4-
4279500

971-4-
4279501

Jawad.Rahhal@ikkgroup.com

G61
حمايه لتجارة معدات 

السالمة واطفاء الحريق 
محمد هالل عبيد هالل 

النقبي
22/02/202107/12/202104-265003504-2650096shaheed@hemayah.ae

G62إي إي إس إف الهندسية
ناصر على محمد خماس 

اليماحى
4237999shamsa@emiratesesf.com-423790004-055669412604محمد 26/05/202226/05/2023

G63
اني واتر سيل لتجهيز المب
بالمواد العازلة 

سعود عبدالعزيز 
عبدهللا الزرعونى

02/03/202102/03/2022muhamed05510563194-23862934-2386294farhan@watersealuae.com

G64
شركة صحارى الهندسية 

لمقاوالت المباني 
3422170a.taher@smgcuae.ae-57667614-05551013544أحمد 26/06/202202/03/2023حمدان ابراهيم يوسف 

G65
كرونيكل لتركيب معدات  

السالمة واطفاء الحريق 
م.م.ذ.ش

الزاجل للوساطة  
)م.م.ذ.ش(التجارية 

23/03/20215/09/2021Amando0555906899
971-4-

3570387
971-4-3570591donpimentel@chroniclegroup.ae



دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية

دبي  -اإلدارة العامة للدفاع المدني
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6)أفضل دول العالم أمناً وسالمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة تكون أن ( 

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

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

G67
شعيب االمارات لالعمال  

)م.م.ذ.ش(الكهروميكانيكية 
احمد عبدهللا سيف سعيد 

الشامسى
19/4/202218/4/2023HAFEEZ05594490384-4528585971-4-4528383hafeez@shoebgroup.com

G 68 فابتك كوتينج
حسن عبدهللا حسين 

الشيبه
26/04/202126/04/2022Nafisullah05595645704-37427004-4470304nafis@fabtechc.ae

G69  2583815-4-2583815971-05613545994يسرى 17/05/202219/06/2023يسرى محمد رشادالفنيةشارفيل لالعمالpro.yosre2277@gmail.com

G70
ة الشعفار المتحدة للهندس

الكهروميكانيكية 
ايه اس جي سي 
لالستثمار ذ م م 

3389158michil.ata@alshafar.com-33970434-05015920764ميشيل 27/09/202214/06/2023

G71
بترون فرونتير /        

للمقاوالت
عبدالرحمن عدنان على 

حسين مبارك
01/11/202127/10/2022NADEEM

971-04-
3232452

971-4-3233019nss@pfg-gulf.com

G7210/01/202207/01/2023بيتشماونت ليمتد شركة الشيراوي للمقاوالتsaeed05092273464-34095954-3409559saeedaziz@alshirawi.ae

G73 ليدر
النور العربية لالستثمار  

م.م.ذ
0551020442شعبان 15/01/202206/01/2023

971-4-
3333331

971-4-3330153leaderfj@al-majid.com

G74فايركس
خميس سيف راشد بن 

سويف ال على
0567553554خالد 24/01/202220/01/2023

971-4-
2856611

971-4-2856644firex@emirates.net.ae

G75
حمايه لتجارة معدات 
السالمة واطفاء الحريق

16/03/202207/12/2022SHAHEED 0555386200هالل محمد 
971-4-

2650035
971-4-2650096shaheed@hemayah.ae

G76
تاتش وود كرييشنس 

للخدمات الفنية
عبدالرحيم خليفه محمد 

سعيد المهيرى
8847344info@touchwoodllc.com-884734404-055118985904عبدالرحيم07/04/202207/04/2023

G77
.  ذ(شركة القنديل للمقاوالت 

)م. م
سلطان حمد حميد 
المشوي القبيسي

alqandl@eim.aeهاني2/6/202224/11/2022

G راتلس للمقاوالت 78
راتلس لالستثمار في 
المشروعات التجارية 

2383353PRO@ratlscontracting.com-23833534-05881376024خالد 22/08/202222/08/2023

G 79 2503599-4-8860000971-4-0551377750971راجادوراي 20/9/202216/9/2023فهد عبدهللا مبارك سالمم.م.ذ.راغاف للمقاوالت شinfo@raghavuae.com

G80
جيه بي كيه انترناشيونال 

سيستمز انستاليشن
عبدالكريم على محمد  

بن خماس
22/9/202224/10/2023TABRAIZ 0555261712971-4-3206266971-4-3206266nazzar.mohd@jbkcontrols.com


