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https://www.regalsecurity.ae/


مشاريعنا

الموقع عدد األجهزة الكل   نوع الخدمة وع اسم المشر العميل

الفجيرة  362 نظام الكاميرات ، الكابالت اإلنشائية والضوئية VVIP ريبال 

الفجيرة 457

نظام الكاميرات ، الكابالت اإلنشائية ، نظام 

اإلذاعة    VVIP VVIP

الفجيرة 85 الكابالت الضوئية       فيال12 VVIP

العين 25
نظام الكاميرات ، االتصال الداخلي ، نظام 

اإلذاعة العام 
فيال خاصة السيد خلفان رشاد

دبي 44
نظام الكاميرات ،نظام االتصال الداخلي ، 

الساتااليتاإلذاعة، صيانة سنوية ، 

فيال خاصة
السيد خالد حمادي

الفجيرة 294 نظام الكاميرات ، الكابالت اإلنشائية والضوئية مشروع إيفا م.م.شركة استرا ذ

الفجيرة 22
الكابالت اإلنشائية ، الكاميرات و بوابات عبور 

السيارات
معرض 2+ أرضي 

دبي 32
نظام الكاميرات ، االتصال الداخلي ، اإلذاعة و 

الكابالت اإلنشائية 
فيال خاصة السيد سعيد الحمادي

دبي 35
نظام الكاميرات ، صيانة سنوية وبوابات عبور 

السيارات
مستشفى دبي لألحصنة الشركة الصينية للمقاوالت

رأس الخيمة 28
نظام الكاميرات ، االتصال الداخلي ، نقاط 

الالسلكية ، اإلذاعة  WIFIاالتصال
فيال خاصة السيد يحيى حسين

الشارقة 104
نظام بوابات العبور ، االتصال الداخلي ، 

الكاميرات ، الساتاليت 
4+ بناء سكني أرضي  شركة بن صالح

دبي 20
صال نظام الكاميرات ، الكابالت اإلنشائية ، االت

WIFIالداخلي ، نقاط االتصال 

فيال خاصة
السيد باسل العلي

الفجيرة 26 نظام الكاميرات وبوابات عبور السيارات 
معهد الفجيرة الوطني للسياقة

المركز الرئيسي

معهد الفجيرة الوطني 

للسياقة



الموقع عدد األجهزة الكل   نوع الخدمة وع اسم المشر العميل

الفجيرة 7 عقد صيانة سنوي جولدن جيم جولدن جيم

دبا الفجيرة 50 نظام الكاميرات  مصنع حيفا للخدمات الصناعية

الفجيرة 320

نظام الكاميرات ، التحكم 

بالوصول و الصيانة 

السنوية

برج الفجيرة

مؤسسة سمو الشيخ حمد 

لألعمال اإلنسانية

ديار العقارية+ 

الفجيرة 63

نظام الكاميرات ، التحكم 

بالوصول و الصيانة 

السنوية

مكاتب الهيئة
هيئة الفجيرة للثقافة 

واإلعالم

الفجيرة 38
نظام الكاميرات ، اإلذاعة ، 

الشبكات
مقهى مزلّة

لخدمات بروجكس

الفعاليات

الفجيرة 43
نظام الكاميرات والصيانة 

السنوية

مبنى الغرفة

9+أرضي 

مؤسسة سمو الشيخ حمد 

لألعمال اإلنسانية

ديار العقارية+ 

الفجيرة 18
نظام الكاميرات والصيانة 

السنوية

مبنى المودة

11+ أرضي 

مؤسسة سمو الشيخ حمد 

لألعمال اإلنسانية

ديار العقارية+ 

دبي 242
تحديث نظام التحكم 

بالوصول
باالس تاور  بليس إلدارة المجمعات

الفجيرة 42
تحديث نظام الكاميرات 

والصيانة السنوية
فيال خاصة VVIP

الفجيرة 2 حراس أمن حراس أمن مدرسة سانت ماري

الفجيرة 4 حراس أمن حراس أمن ديالتيك

الفجيرة 3 حراس أمن حراس أمن حديقة الفجيرة للمغامرات

الفجيرة 2 حراس أمن حراس أمن سكن خاص

الفجيرة قيد التنفيذ بوابات المشاة  قيد التنفيذ
الهيئة االتحادية للهوية 

والجنسية



الموقع عدد األجهزة الكل   نوع الخدمة وع اسم المشر العميل

الفجيرة  العمل جاٍر في الموقع

نظام الكاميرات ، التحكم في

الوصول ، الكابالت 

اإلنشائية

كلية التمريض 

كلية تقنية المعلومات
جامعة الفجيرة

الفجيرة 183
صيانة -نظام الكاميرات 

سنوية
جامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة م.م.إمداد ذ

الفجيرة 7 حراس أمن برج الفجيرة

مؤسسة سمو الشيخ حمد 

لألعمال اإلنسانية

دبي 42

صيانة –نظام الكاميرات 

سنوية ، نظام التحكم 

بالوصول

كونيكرينسمستودعات  منطقة حرة كونيكرينس

الفجيرة -

صيانة -نظام الكاميرات 

سنوية
الخليج لتجارة الفواكه شركة الخليج لتجارة 

الفواكه

الفجيرة -

صيانة -نظام الكاميرات 

سنوية
وادي هالل للتكنولوجيا

وادي هالل للتكنولوجيا

الفجيرة -

صيانة -نظام الكاميرات 

سنوية
الخليج للمالحة البحرية

الخليج للمالحة البحرية



تواصل معنا

ابق على تواصل

.اتصل بنا لترى كيف يمكننا مساعدة عملك على االرتقاء إلى المستوى التالي

sales@RegalSecurity.ae

service@RegalSecurity.ae

www.RegalSecurity.ae :اإللكتروني الموقع

+971 9 223 1008 : هاتف 

، برج الفجيرة ، شارع الشرقي705مكتب رقم : العنوان 

الفجيرة ، اإلمارات العربية المتحدة

تابعنا

http://www.regalsecurity.aeالموقع/
https://www.linkedin.com/company/regal-security-services/
https://twitter.com/RegalSecurityS
https://www.instagram.com/regalsecurity.ae/
https://www.youtube.com/channel/UCTAIcZ9mDOBMneBAHeqAJiQ
https://www.facebook.com/RegalSecServ/

