
 
 

 

 شمه علي الظهوري_:إعداد
 باحث قانوني

 ) مجتمع خالي من الغش والتقـليد(ورشة عمل  

 دبي_ فندق ميديا روتانام ب30/4/2012يوم االثنين الموافق   

0Bاالســــــــــم 
 

 المسمى الوظيفي
 

 الجهة
 

 البريد االلكتروني  
 

 الهـــــــــــــاتف
 Ebrahim@economy.ae 050/6313332 مكتب  أم القيوين رئيس وحدة الرقابة والحماية مصبح راشد إبراهيم راشد

 050/5080707  جمارك دبي ضابط تفتيش أحمد ناصر بالجافله

 050/1641144  الدائرة االقتصادية بالشارقة ضابط تجاري أحمد عبدهللا المال

 050/2525233  جمارك دبي ضابط التفتيش ناصر محمد السويدي

 050/7364464  اقتصادية الشارقة ضابط التفتيش خالد حسن الجرمن

إدارة الرقابة التجارية مكتب  محمد حسين علي المرزوقي
 عجمان

 050/1181511  وزارة االقتصاد

 050/6262833  الجرائم االقتصادية شرطة الشارقة عبدالمجيد أحمد محمد

   وزارة االقتصاد الرقابة التجاريةمسئول إدارة  عبدهللا سيف التالي

 050/7119967  وزارة االقتصاد مراقب أحمد علي الشحي

 055/8811664  وزارة االقتصاد مراقب محمد يعقوب الخاجة

 050/6506590  جمارك دبي ضابط ارتباط خميس المشرخ

   المجلس الوطني لإلعالم مشرف التداول والنشر محمد راشد الخيال
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 050/3667001  المجلس الوطني لإلعالم مراقب عبدهللا حميد جمعه

 050/47478895  شرطة دبي ضابط ميداني ياسر أحمد الكمدة

 atajddin@dubaipolice.go.ae 050/7855532 شرطة دبي رقيب ميداني عدنان محمد علي

   وزارة االقتصاد مدير العالمات التجارية فاطمة خلف الحوسني

   وزارة االقتصاد مدير الوكاالت التجارية نجيب المصلي

   وزارة االقتصاد مدير حقوق النشر والتأليف فوزي الجابري

   وزارة االقتصاد مراقب طارق الهنيامي

 050/7676700  بلدية عجمان مفتش سلطان األنصاري

مدير إدارة الرقابة  ماجد ناصر السويدي
 والحماية التجارية

 050/4622460  بلدية عجمان

 050/3018010  أم القيوين_الدائرة اإلقتصادية الرقابة والتفتيش بدر الدين عبدالرحمن أحمد

 050/7060500  أم القيوين_الدائرة اإلقتصادية الرقابة والتفتيش أحمد شوقي دياب

   وزارة االقتصاد باحث اقتصادي جميل العظم
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   وزارة االقتصاد إداري مساعد فايز ريحان مبارك

 050/6808444  الدائرة االقتصادية دبي حماية المستهلك عبدالرحمن عبيد بن نمرود

 050/5591997  الدائرة االقتصادية دبي مفتش أول محمد عبد هللاأحمد 
 050/7744676  الدائرة االقتصادية دبي مفتش محمد صالح الدين

 050/1898833  شرطة دبي ضابط راشد سالم
 050/8827778  وزارة االقتصاد مفتش خالد أحمد الكثيري
 050/5003510  وزارة االقتصاد إداري سالم جمعة الدهماني

 050/4918331  وزارة االقتصاد إداري عايد خميس المحيربي
 050/1934448  بلدية الفجيرة ضابط تراخيص أول سرورحمد عبيد الزهوري

 050/9950188  دائرة التنمية االقتصادية مفتش صحة ماجد سالم بن علي
 050/5114466  وزارة االقتصاد مفتش مساعد مراقب إداري عبدالعزيز علي الشحي

 050/3740074  وزارة االقتصاد مفتش مساعد مراقب إداري أحمد علي الشحي

   وزارة االقتصاد مدير مكتب الشارقة ماجد العويس
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