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:يةمنتج ضمن القائمة الذهبية للصناعات التال602

82 الكيميائية 

41 إنشائية وزجاجية 

26 إلكترونية وكهربائية 

34 غذائية 

107 املعدات واآلالت 

175 املعدنية 

33 الطباعة واإلعالم 

63 املطاط و البالستيك و الزجاج

3 املنسوجات

23 األخشاب والورق 

15 العامة

إجمالي عدد المنتجات نوع الصناعات



صناعات الكيميائية
الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

شركة -الخط األزرق للصناعات 
مالشخص الواحد ذ م 

Ton 
metric

كلوريد البوتاسيوم 10,000 10000000

شركة -الخط األزرق للصناعات 
الشخص الواحد ذ م م

Kilogram ملح طعام 1,500
25010010

م.م.الغيث للصناعات ذ
Ton 

metric
ملح طعام 10,000

م.م.املياه الكيميائية النظيفة ذ
Ton 

metric
ملح صناعى معبأ 40,000

25010020
شركة -الخط األزرق للصناعات 

مالشخص الواحد ذ م 
Ton 

metric
ملح صناعى معبأ 108,000

م.م.الغيث للصناعات ذ
Ton 

metric
30,000 

ملح مجفف نقي لحقول آبار النفط 
(دي.في.بي)

25010030

زيعمصنع زيوت وشحوم أدنوك للتو 
Ton 

metric
زيوت محركات 20,000

27101910
زيعمصنع زيوت وشحوم أدنوك للتو  Litre زيوت الضواغط 1,800,000

زيعمصنع زيوت وشحوم أدنوك للتو 
Ton 

metric
1,500 

فيها بنزين للمحركات التي يتم االشتعال
بالشرر 

27101912

زيعمصنع زيوت وشحوم أدنوك للتو 
Ton 

metric
1,500 

يها ديزل للمحركات التي يتم االشتعال ف
بالضغط

27101913

زيعمصنع زيوت وشحوم أدنوك للتو 
Ton 

metric
زيوت ناقل الحركة األوتوماتيكي 2,200 27101915

زيعمصنع زيوت وشحوم أدنوك للتو 
Ton 

metric
زيوت صناعية 20,000

27101990
زيعمصنع زيوت وشحوم أدنوك للتو  Litre زيوت التدوير 1,800,000

زيعمصنع زيوت وشحوم أدنوك للتو  Litre زيوت تبريد أدوات القطع 30,000 27101991

زيعمصنع زيوت وشحوم أدنوك للتو 
Ton 

metric
تعبئة زيوت الفرامل 300 27101994

زيعمصنع زيوت وشحوم أدنوك للتو  Litre زيوت هيدروليكية 14,000,000
27101995

زيعمصنع زيوت وشحوم أدنوك للتو  Litre توربينيةزيوت  14,000,000



صناعات الكيميائية
الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

زيعمصنع زيوت وشحوم أدنوك للتو 
Ton 

metric
زيوت املحوالت 300 27101996

زيعمصنع زيوت وشحوم أدنوك للتو  Litre زيوت التروس الصناعية 783,668 27101998

زيعمصنع زيوت وشحوم أدنوك للتو  Litre زيوت نقل الحرارة 50,000 27101999

م.م.مصنع الغاز واملعدات ذ Numbers غازات مخلوطة 100,000 27111900

م.م.مصنع اس بي دي لألسفلت ذ
Ton 

metric
لتأسف/ خلطة بيتومينية لرصف الطرق  250,000 27150000

اير ليكيد االمارات للغازات 
م.م.ذ-الصناعية 

NA NA غاز الهيدروجين

28041000

شركة جالف كرايو اإلمارات 
م.م.ذ-للغازات الصناعية 

Ton 
metric

غاز الهيدروجين 30

-ة شركة الخليج للغازات الصناعي
شركة الشخص الواحد ذ م م

Cu meter غاز الهيدروجين 57,184

ة شركة الرويس للغازات الصناعي
م.م.ذ

Cu meter غاز الهيدروجين 490,560

اير ليكيد االمارات للغازات 
م.م.ذ-الصناعية 

NA NA  غاز األرغون

28042100

مصنع الخليج للهواء السائل
Ton 

metric
غاز األرغون  1,872

شركة جالف كرايو اإلمارات 
م.م.ذ-للغازات الصناعية 

Ton 
metric

غاز األرغون  3,000

م.م.مصنع الغاز واملعدات ذ Numbers غاز األرغون  90,000

ة شركة الرويس للغازات الصناعي
م.م.ذ

Sq meter غاز األرغون  105,120

-ة شركة الخليج للغازات الصناعي
شركة الشخص الواحد ذ م م

Kilogram غاز األرغون  1,255,052

ة شركة الرويس للغازات الصناعي
م.م.ذ

Kilogram ارغون سائل 1,825,000



صناعات الكيميائية
الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

االمارات للغازات ليكيداير 
م.م.ذ-الصناعية 

NA NA غاز الهيليوم 28042910

اير ليكيد االمارات للغازات 
م.م.ذ-الصناعية 

NA NA غاز النيتروجين

28043000

مصانع الغازات الصناعية
Ton 

metric
غاز النيتروجين 110

شركة جالف كرايو اإلمارات 
م.م.ذ-للغازات الصناعية 

Ton 
metric

غاز النيتروجين 25,000

ة شركة الرويس للغازات الصناعي
م.م.ذ

Cu meter غاز النيتروجين 52,560

مصنع الخليج للهواء السائل
Ton 

metric
غاز النيتروجين املسيل 108,000

م.م.مصنع الغاز واملعدات ذ NA NA غاز النيتروجين

-ة شركة الخليج للغازات الصناعي
شركة الشخص الواحد ذ م م

Gallon غاز النيتروجين 4,599,462

ة شركة الرويس للغازات الصناعي
م.م.ذ

Kilogram نيتروجين سائل 19,345,000

اير ليكيد االمارات للغازات 
م.م.ذ-الصناعية 

NA NA غاز األكسجين

28044000

مصانع الغازات الصناعية
Ton 

metric
غاز األكسجين 1,241

شركة جالف كرايو اإلمارات 
م.م.ذ-للغازات الصناعية 

Ton 
metric

غاز األوكسجين 25,000

مصنع الخليج للهواء السائل
Ton 

metric
غاز األكسيجين املسيل 54,000

م.م.مصنع الغاز واملعدات ذ Numbers غاز األوكسجين 230,000

ة شركة الرويس للغازات الصناعي
م.م.ذ

Cu meter غاز األوكسجين 876,000

-ة شركة الخليج للغازات الصناعي
شركة الشخص الواحد ذ م م

Gallon غاز األوكسجين 4,887,182



صناعات الكيميائية
الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

ة شركة الرويس للغازات الصناعي
م.م.ذ

Kilogram غاز األكسيجين املسيل 31,025,000 28044000

م.م.الغيث للصناعات ذ
Ton 

metric
حمض الهيدروكلوريك 54,000

28061000
يونيون كلورين ذ م م

Ton 
metric

حمض الهيدروكلوريك 56,430

اير ليكيد االمارات للغازات 
م.م.ذ-الصناعية 

NA NA  غاز ثانى أكسيد الكربون

28112100

مصانع الغازات الصناعية
Ton 

metric
غاز ثاني أكسيد الكربون  730

ة شركة الرويس للغازات الصناعي
م.م.ذ

Ton 
metric

غاز ثانى أكسيد الكربون  10,950

م.م.الغيث للصناعات ذ
Ton 

metric
غاز ثاني أكسيد الكربون  16,500

م.م.مصنع الغاز واملعدات ذ Kilogram الثلج الجاف 32,000

م.م.مصنع الغاز واملعدات ذ Numbers غاز ثانى أكسيد الكربون  125,000

-ة شركة الخليج للغازات الصناعي
شركة الشخص الواحد ذ م م

Kilogram غاز ثاني أكسيد الكربون  4,181,213

اير ليكيد االمارات للغازات 
م.م.ذ-الصناعية 

NA NA غازات مخلوطة

مصانع الغازات الصناعية28112990
Ton 

metric
غاز أكسيد النيتروز  23

-ة شركة الخليج للغازات الصناعي
شركة الشخص الواحد ذ م م

Kilogram غاز أكسيد النيتروز  49,628

م.م.املياه الكيميائية النظيفة ذ
Ton 

metric
هيدروكسيد الصوديوم 7,170

28151000
م.م.الغيث للصناعات ذ

Ton 
metric

هيدروكسيد الصوديوم 36,500

يونيون كلورين ذ م م
Ton 

metric
رقائق الصودا الكاوية 8,250 28151100



صناعات الكيميائية
الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

م.م.املياه الكيميائية النظيفة ذ
Ton 

metric
محلول هيبوكلوريت الصوديوم 7,230

م.م.املياه الكيميائية النظيفة ذ28151200
Ton 

metric
حمض الهيدروكلوريك 11,740

يونيون كلورين ذ م م
Ton 

metric
محلول الصودا الكاوية 14,850

م.م.الغيث للصناعات ذ
Ton 

metric
كلوريد الكالسيوم 10,000

28272000
يونيون كلورين ذ م م

Ton 
metric

حبيبات كلوريد الكالسيوم 26,500

يونيون كلورين ذ م م
Ton 

metric
محلول هيبوكلوريت الصوديوم 11,550

28289010
م.م.الغيث للصناعات ذ

Ton 
metric

هيبوكلوريت الصوديوم 18,000

زيعمصنع زيوت وشحوم أدنوك للتو  Litre معبأة)مياه مقطرة ) 410,000 28530010

اير ليكيد االمارات للغازات 
م.م.ذ-الصناعية 

NA NA غاز األسيتيلين

29012930

مصانع الغازات الصناعية
Ton 

metric
غاز األسيتيلين 175

مصنع الخليج للهواء السائل
Ton 

metric
غاز األسيتيلين 216

شركة جالف كرايو اإلمارات 
م.م.ذ-للغازات الصناعية 

Ton 
metric

غاز األسيتيلين 720

م.م.مصنع الغاز واملعدات ذ Numbers غاز األسيتيلين 140,000

-ة شركة الخليج للغازات الصناعي
شركة الشخص الواحد ذ م م

Kilogram غاز األسيتيلين 204,692

ة شركة الرويس للغازات الصناعي
م.م.ذ

Kilogram غاز األسيتيلين 748,800

مصنع الخليج لألصباغ واملواد
الالصقة

Litre الدهانات 3,000,000 32080000



صناعات الكيميائية
الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

شركة مصانع االصباغ الوطنية
فرع أبوظبي-م .م.املحدودة ذ

Litre طالء املينا/ أصباغ زيتية  3,956,800
32080000

شركة مصانع االصباغ الوطنية
فرع أبوظبي-م .م.املحدودة ذ

Litre أصباغ مائية 12,448,000

ات الشركة العاملية لصناعة الدهان
م.م.ذ-( كميبنت)واملواد الكيماوية 

Litre ملمعات 54,000 32081010

, مصنع سودامكو االمارات ملواد
البناء  ذ م م

Ton 
metric

ياتأنظمة طالء إيبوكسية لديكورات األرض 48

32089090
, مصنع سودامكو االمارات ملواد

البناء  ذ م م
Ton 

metric
ياتأنظمة طالء إيبوكسية لديكورات األرض 60

, مصنع سودامكو االمارات ملواد
البناء  ذ م م

Ton 
metric

ياتأنظمة طالء إيبوكسية لديكورات األرض 60

شركة مصانع االصباغ الوطنية
فرع أبوظبي-م .م.املحدودة ذ

Litre األصباغ واملواد امللونة األخرى  136,564

32129010
ات الشركة العاملية لصناعة الدهان

م.م.ذ-( كميبنت)واملواد الكيماوية 
Litre األصباغ واملواد امللونة األخرى  900,000

مصنع الخليج لألصباغ واملواد
الالصقة

Litre األصباغ واملواد امللونة األخرى  3,000,000

ية الشركة الدولية للمواد الكيماو 
م.م.ذ

Gallon مانع رغوة 26,000 34021000

شركة -الخط األزرق للصناعات 
الشخص الواحد ذ م م

Ton 
metric

مانع رغوة سائل لحقول النفط 14,500 34021900

زيعمصنع زيوت وشحوم أدنوك للتو  Kilogram شحوم 20,000

34031910
ية الشركة الدولية للمواد الكيماو 

م.م.ذ
Gallon مستحلب طين زيتي 55,000

ية الشركة الدولية للمواد الكيماو 
م.م.ذ

Kilogram مواد تزليق كيماوية للحفر 1,203,840

ات الشركة العاملية لصناعة الدهان
م.م.ذ-( كميبنت)واملواد الكيماوية 

Litre مواد كيماوية واقية 369,603
34031950

شركة االمارات الوطنية 
ـ ذ م م(ايموكيم ) للكيماويات

Gallon محضرات مضادة للصدا 855,960



صناعات الكيميائية
الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

شركة -الخط األزرق للصناعات 
مالشخص الواحد ذ م 

Ton 
metric

(غير غذائي)نشا مهيلم مسبقا  5,000 35051020

, مصنع سودامكو االمارات ملواد
البناء  ذ م م

Ton 
metric

مواد الصقة للبالط إيبوكسية 50

35069100
, مصنع سودامكو االمارات ملواد

البناء  ذ م م
Ton 

metric
ةمواد ربط مطاطية للخلطات األسمنتي 720

مصنع الخليج لألصباغ واملواد
الالصقة

Litre مواد الصقة 750,000

, مصنع سودامكو االمارات ملواد
البناء  ذ م م

Ton 
metric

(بودرة)مواد الصقة للبالط  100,000 35069900

زيعمصنع زيوت وشحوم أدنوك للتو 
Ton 

metric
2,200 

إضافات لزيوت )محّسنات اللزوجة )
التشحيم

38112000

شركة مصانع االصباغ الوطنية
فرع أبوظبي-م .م.املحدودة ذ

Litre تنر 300,026 38140000

, مصنع سودامكو االمارات ملواد
البناء  ذ م م

Ton 
metric

(ديكورية )مواد تكسية للجدران ملونة  11,000
38160000

, مصنع سودامكو االمارات ملواد
البناء  ذ م م

Ton 
metric

(ديكورية)مواد تكسية للجدران  280,000

, مصنع سودامكو االمارات ملواد
البناء  ذ م م

Ton 
metric

إضافات أسمنتية مخلوطة 2,500
38244000

, مصنع سودامكو االمارات ملواد
البناء  ذ م م

Litre إضافات أسمنتية سائلة 1,800,000

, مصنع سودامكو االمارات ملواد
البناء  ذ م م

Ton 
metric

مواد إيبوكسية سائلة للحقن 100

38245000

, مصنع سودامكو االمارات ملواد
البناء  ذ م م

Ton 
metric

مالط إيبوكس ي إلصالح عيوب املباني 2,000

, مصنع سودامكو االمارات ملواد
البناء  ذ م م

Ton 
metric

مواد منع النش 20,000

, مصنع سودامكو االمارات ملواد
البناء  ذ م م

Ton 
metric

مواد أسمنتية إلصالح عيوب املباني 28,000

زيعمصنع زيوت وشحوم أدنوك للتو 
Ton 

metric
سائل تبريد املشعات 500 38249094



صناعات الكيميائية
الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

ات الشركة العاملية لصناعة الدهان
م.م.ذ-( كميبنت)واملواد الكيماوية 

Litre مواد كيماوية عازلة 22,000 39070000

شركة االمارات الوطنية 
ـ ذ م م(ايموكيم ) للكيماويات

Gallon فطمحضرات كيميائية تستخدم البار الن 101,760

39110000
شركة االمارات الوطنية 

ـ ذ م م(ايموكيم ) للكيماويات
Gallon مانع للرغوة 152,640

ية الشركة الدولية للمواد الكيماو 
م.م.ذ

Kilogram الطين االسفلتي املعالج بالكبريت 5,454,550

شركة االمارات الوطنية 
ـ ذ م م(ايموكيم ) للكيماويات

Gallon يتمحضرات كيماوية لفصل املياه عن الز  152,640 39119000

شركة -الخط األزرق للصناعات 
الشخص الواحد ذ م م

Gallon صوديوم سيليكيت 180,000 39123900

شركة االمارات الوطنية 
ـ ذ م م(ايموكيم ) للكيماويات

Gallon 152,640 
محضرات كيماوية تستخدم كمضادات 

حيوية
39129000

شركة -الخط األزرق للصناعات 
الشخص الواحد ذ م م

Ton 
metric

أكياس جمبو بالستيكية 1,200 39232900

شركة -الخط األزرق للصناعات 
الشخص الواحد ذ م م

Ton 
metric

طوب سيراميك حراري  1,000 69022000

مصنع فالفو ميتال ميدل ايست
م.م.للصمامات   ذ

Unit لوازم أنابيب حديد الدكتايل 1,000 73071100

مصنع فالفو ميتال ميدل ايست
م.م.للصمامات   ذ

Unit الصمامات الصناعية 12,000 84818090



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

مصنع بن حرمل للمنتجات 
احد شركة الشخص الو -االسمنتيه

مذ م 

Ton 
metric

حجر مكسور  400,000 25171000

مصنع طابوق االمارات Numbers طابوق خرساني 30,000,000 25174900

م. م. الشركة الخليجية للجير ذ 
Ton 

metric
جير حى 126,000 25220000

م. م. الشركة الخليجية للجير ذ 
Ton 

metric
جير مطفى 32,000 25222000

مصنع اسمنت العين
Ton 

metric
سالج اسمنت 500,000 25230000

مصنع اسمنت العين
Ton 

metric
كلينكر 3,400,000 25231000

مصنع اسمنت العين
Ton 

metric
اسمنت بورتالندي 2,000,000 25232000

م.م.ذ-مصنع أسمنت الوطنية 
Ton 

metric
أسمنت 200,000 25232910

مصنع اسمنت العين
Ton 

metric
اسمنت مقاوم لالمالح 200,000 25232920

مصنع اسمنت العين
Ton 

metric
اسمنت جيري  200,000 25239000

م.م.ذ-مصنع أسمنت الوطنية 
Ton 

metric
أسمنت خبث األفران 595,680 26180000

م. م. الشركة الخليجية للجير ذ 
Ton 

metric
كربونات كالسيوم ناعمة 45,000 28365000

م.م.سيناكسز سافيتو ذ
Ton 

metric
مواد الصقة للبالط إيبوكسية 60,000 35069100

ة أكسيد بريميم للخلطات الجاف
شركة الشخص الواحد ذ-الجاهزة 

م م

Ton 
metric

مواد الصقة للبالط إيبوكسية 100,000 35069100

. شركة الرواد  للخرسانة الجاهزة  ذ
م.م.

Cu meter خرسانة جاهزة 54,000 38160000

صناعات إنشائية والزجاجية



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

ة للخلطات الجافبريميمأكسيد 
شركة الشخص الواحد ذ-الجاهزة 

مم 

Ton 
metric

مالط إسمنتي 100,000

38160000

م.م.سيناكسز سافيتو ذ
Ton 

metric
مالط إسمنتي 124,800

-يونايتد بريكاست كونكريت 
م.م.أبوظبي ذ

Cu meter خرسانة جاهزة 124,884

بن فاضل املزروعي للخرسانة 
شركة الشخص الواحد -الجاهزة  

ذ م م
Cu meter خرسانة جاهزة 200,000

ة املشاريع اإلسمنتية للخرسان
شركة الشخص-الجاهزة سيمكس 

الواحد ذ م م
Cu meter خرسانة جاهزة 224,151

مصنع طابوق االمارات
Ton 

metric
مونة جافة 240,000

-الحديثة لالعمال الخرسانيه 
شركة الشخص الواحد ذ م م

Cu meter خرسانة جاهزة 330,000

-الس االمارات للخرسانة الجاهزة 
شركة الشخص الواحد ذ م م

Cu meter خرسانة جاهزة 504,000

املؤسسة الفنية لألعمال 
(تريمكس)الخرسانية الجاهزة 

Cu meter خرسانة جاهزة 592,800

ا سيناكسز ردي مكس ملالكها رن
شركة -غسان صبحي الغصين 

الشخص الواحد ذ م م
NA NA خرسانة جاهزة

عبر الخليج للخرسانة الجاهزة 
م.م.ذ

Cu meter خرسانة جاهزة 734,829

م.م.ردي مكس أبوظبي املحدودة  ذ Cu meter خرسانة جاهزة 1,000,000

نية ذ أكسترا ميكس للحلول الخرسا
م م

Cu meter خرسانة جاهزة 1,440,000

م.م.ردي مكس باطون ذ Cu meter خرسانة جاهزة 6,000,000 38245000

صناعات إنشائية والزجاجية



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

م.م.ألس اإلمارات للطابوق ذ Unit 1,382,400 
عازل داخلي للطابوق األسمنتي من 

البوليسترين
39219000

ابيب شركة املستقبل لصناعة االن
م.م.ذ

Numbers حلقات مطاطية 200,000 40069020

مصنع طابوق االمارات Sq meter أحجار أرصفة 120,000

68010000

مصنع بن حرمل للمنتجات 
احد شركة الشخص الو -االسمنتيه 

ذ م م
Meter أحجار أرصفة 240,000

م.م.بلدكو للمنتجات اإلسمنتية ذ Numbers أحجار أرصفة 700,000

ة السلطان للصناعات اإلسمنتي
(أدك)

Numbers أحجار أرصفة 1,227,226

مصنع بن حرمل للمنتجات 
احد شركة الشخص الو -االسمنتيه 

ذ م م
Cu meter 240,000 

عالي أنابيب خرسانية مبطنة بالبوليثين
الكثافة

68091900

ص شركة الشخ-أكسيد بريكاست 
الواحد ذ م م

Cu meter أعمدة و عوارض خرسانية مسبقة اإلجهاد 5,600

68100000

ص شركة الشخ-أكسيد بريكاست 
الواحد ذ م م

Cu meter أعمدة و عوارض خرسانية جاهزة 7,200

مصنع بن حرمل للمنتجات 
احد شركة الشخص الو -االسمنتيه 

ذ م م
Sq meter بالطات أسمنتية 60,000

ة السلطان للصناعات اإلسمنتي
(أدك)

Numbers بالط حماية الكابالت 633,144

مصنع بن حرمل للمنتجات 
احد شركة الشخص الو -االسمنتيه 

ذ م م
Sq meter بالط معشق 240,000

68101000
ة السلطان للصناعات اإلسمنتي

(أدك)
Sq meter بالط معشق 1,366,112

م.م.ألس اإلمارات للطابوق ذ Numbers طابوق أسمنتي عازل للحرارة 480,000
ة السلطان للصناعات اإلسمنتي68101100

(أدك)
Numbers طابوق إسمنتى 4,445,790

صناعات إنشائية والزجاجية



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

م.م.ألس اإلمارات للطابوق ذ Numbers طابوق إسمنتى 9,540,000

م.م.بلدكو للمنتجات اإلسمنتية ذ68101100 Numbers طابوق إسمنتى 20,000,000

مصنع طابوق االمارات Numbers طابوق إسمنتى 25,000,000

م.م.مصنع الهالل للبالط ذ Numbers هربائيةبالط أسمنتي لتغطية الكابالت الك 960,000 68101920

م.م.ألس اإلمارات للطابوق ذ Sq meter البالط املتشابك 300,000

68101921
مصنع طابوق االمارات Sq meter البالط املتشابك 300,000

م.م.بلدكو للمنتجات اإلسمنتية ذ Sq meter البالط املتشابك 1,200,000

ص شركة الشخ-أكسيد بريكاست 
الواحد ذ م م

Cu meter قواعد خرسانية جاهزة 8,000

مصنع بن حرمل للمنتجات 68109000
احد شركة الشخص الو -االسمنتيه 

ذ م م
Cu meter أنابيب خرسانية 24,000

م.م.أبوظبي بريكاست ذ Cu meter بريكـاست 300

68109100

مجمع املريخي الصناعي Sq meter بريكـاست 450

مجمع املريخي الصناعي Sq meter مقاطع خرسانية سابقة الصب واإلجهاد 500

السلطان للخرسانة الجاهزة 
مساعد والبريكاست ملالكها عبدهللا

د شركة الشخص الواح-املنصوري 
ذ م م

Sq meter بريكـاست 15,000

ا سيناكسز ردي مكس ملالكها رن
شركة -غسان صبحي الغصين 

الشخص الواحد ذ م م
Meter غرف تفتيش خرسانيه مسبقة الصنع 23,400

صناعات إنشائية والزجاجية



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

ص شركة الشخ-بريكاستأكسيد 
مالواحد ذ م 

Cu meter أسوار خرسانية جاهزة 32,000

68109100

ص شركة الشخ-أكسيد اليتكريت 
الواحد ذ م م

Cu meter ألواح من الخرسانة الخلوية 32,738

ص شركة الشخ-أكسيد بريكاست 
الواحد ذ م م

Cu meter 40,000 
ألواح خرسانية جاهزة مجوفة مسبقة 

االجهاد
. شركة الرواد  للخرسانة الجاهزة  ذ

م.م.
Cu meter بريكـاست 45,000

مصنع امارات اوروبا ألنظمة 
مذ م-تكنولوجيا البناء السريع 

Cu meter بريكـاست 60,000

-يونايتد بريكاست كونكريت 
م.م.أبوظبي ذ

Cu meter بريكـاست 124,884

ص شركة الشخ-أكسيد بريكاست 
الواحد ذ م م

Sq meter 680,000 
ألواح خرسانية جاهزة مجوفة مسبقة 

االجهاد
ص شركة الشخ-أكسيد بريكاست 

الواحد ذ م م
Cu meter ساللم خرسانية ثابتة 4,000

ا سيناكسز ردي مكس ملالكها رن68109900
شركة -غسان صبحي الغصين 

الشخص الواحد ذ م م
Meter عأنابيب خرسانية مسلحة مسبقة الصن 23,400

ص شركة الشخ-أكسيد بريكاست 
الواحد ذ م م

Cu meter غرف تفتيش أسمنتية 4,000 68109910

ص شركة الشخ-أكسيد بريكاست 
الواحد ذ م م

Cu meter ألواح خرسانية جاهزه مزدوجة ومعزوله 40,000 68109990

ص شركة الشخ-أكسيد اليتكريت 
الواحد ذ م م

Cu meter طابوق عازل للحرارة 270,000 69010000

ابيب شركة املستقبل لصناعة االن
م.م.ذ

Ton 
metric

ملحقات أنابيب الفايبر جالس 300,000
70199060

ابيب شركة املستقبل لصناعة االن
م.م.ذ

Meter أنابيب فايبرجالس 330,000

صناعات إنشائية والزجاجية



يةصناعات إلكترونية وكهربائ
الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

-م .م.شركة املحوالت اإلتحادية ذ
1فرع

Numbers منتجات معدنية مطلية بالبودرة 2,000 72107000

م.م.املحوالت اإلتحادية للطاقة ذ Numbers 120 
ئية محوالت محطات فرعية للطاقة الكهربا

(ذات جهد منخفض)
85042100

-م .م.شركة املحوالت اإلتحادية ذ
1فرع

Numbers 300 
ئية محوالت محطات فرعية للطاقة الكهربا

(ذات جهد منخفض)

م.م.املحوالت اإلتحادية للطاقة ذ Numbers 120 
ئية محوالت محطات فرعية للطاقة الكهربا

(ذات جهد متوسط)
85042200

-م .م.شركة املحوالت اإلتحادية ذ
1فرع

Numbers 2,000 
ئية محوالت محطات فرعية للطاقة الكهربا

(ذات جهد متوسط)
-م .م.شركة املحوالت اإلتحادية ذ

1فرع
Numbers (عتجمي)وحدات محطات فرعية كهربائية  10

85042300
م.م.املحوالت اإلتحادية للطاقة ذ Numbers (عتجمي)وحدات محطات فرعية كهربائية  108

-م .م.شركة املحوالت اإلتحادية ذ
1فرع

Numbers 25 
هد ذات ج)محوالت كهربائية جافة مصبوبة 

(متوسط
85043300

-م .م.شركة املحوالت اإلتحادية ذ
1فرع

Numbers 600 
هد ذات ج)محوالت كهربائية جافة مصبوبة 

(عالي
85043400

-م .م.شركة املحوالت اإلتحادية ذ
1فرع

Numbers (عتجمي)ملفات وقلوب محوالت كهربائية  2,400

85049000

-م .م.شركة املحوالت اإلتحادية ذ
1فرع

Numbers 2,400 
ذات جهد )ملفات محوالت كهربائية 

(منخفض
-م .م.شركة املحوالت اإلتحادية ذ

1فرع
Numbers (ذات جهد عالي)ملفات محوالت كهربائية  2,400

-م .م.شركة املحوالت اإلتحادية ذ
1فرع

Numbers قلوب ملفات محوالت كهربائية 2,400

-م .م.شركة املحوالت اإلتحادية ذ
1فرع

Numbers خزانات محوالت كهربائية 4,000
85049090

-م .م.شركة املحوالت اإلتحادية ذ
1فرع

Numbers مشعات حديدية للمحوالت الكهربائية 12,000

اتش بى اس لصناعة لوحات 
-ائية التحكم لتوزيع الطاقة الكهرب

شركة الشخص الواحد ذ م م
Unit ضلوحات تحكم كهربائيه ذات جهد منخف 27 85371000



يةصناعات إلكترونية وكهربائ
الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

-م .م.شركة املحوالت اإلتحادية ذ
1فرع

Numbers لوحات مفاتيح كهربائية 150

85371000
-م .م.شركة املحوالت اإلتحادية ذ

1فرع
Numbers لوحات تحكم كهربائية منخفض الجهد 150

-م .م.شركة املحوالت اإلتحادية ذ
1فرع

Numbers 5,138 
ض ذات جهد منخف-لوحات توزيع كهربائيه 

(تجميع)
-م .م.شركة املحوالت اإلتحادية ذ

1فرع
Numbers (طذات جهد متوس)لوحات توزيغ كهربائية  50 85372000

-م .م.شركة املحوالت اإلتحادية ذ
1فرع

Numbers صناديق كابالت محوالت كهربائية 6,000 85381000

-م .م.شركة املحوالت اإلتحادية ذ
1فرع

Meter 10,000 
أنظمة قنوات املوصالت من األلومنيوم

لتوزيع القوة الكهربائية
85389000

-م .م.شركة املحوالت اإلتحادية ذ
1فرع

Meter 12,000 
وزيع أنظمة قنوات املوصالت من النحاس لت

القوة الكهربائية
ركة ش-مصنع ابوظبي للكيبالت 

الشخص الواحد ذ م م
Ton 

metric
كيبالت كهربائية نحاسية 12,000

م.م.املحوالت اإلتحادية للطاقة ذ85441100 Kilogram شرائط موصالت نحاسية معزولة بالورق 50,000

-م .م.شركة املحوالت اإلتحادية ذ
1فرع

Kilogram شرائط موصالت نحاسية معزولة بالورق 500,000

-م .م.شركة املحوالت اإلتحادية ذ
1فرع

Meter أسالك نحاسية كهربائية معزولة 500,000 85444920

-م .م.شركة املحوالت اإلتحادية ذ
1فرع

Meter 200,000 
ولة كابالت نحاسية كهربائية مسلحة معز 

(ذات جهد منخفض)

85446010

-م .م.شركة املحوالت اإلتحادية ذ
1فرع

Meter 200,000 
مة كابالت نحاسية كهربائية معزولة مقاو 

(ذات جهد منخفض)للحريق
-م .م.شركة املحوالت اإلتحادية ذ

1فرع
Meter 200,000 

ولة كابالت نحاسية كهربائية مسلحة معز 
(ذات جهد منخفض)مقاومة للحريق 

-م .م.شركة املحوالت اإلتحادية ذ
1فرع

Meter 500,000 
جهد ذات)كابالت نحاسية كهربائية  معزولة 

(منخفض



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

ع. م. املطاحن الكبرى  ش
Ton 

metric
دقيق قمح معبأ  205,154 11010010

ع. م. املطاحن الكبرى  ش
Ton 

metric
حبوب ذرة مجهزة و معبأة 8,346

11040000
ع. م. املطاحن الكبرى  ش

Ton 
metric

حبوب الذرة املنظفة بالنخل 25,200

ع. م. املطاحن الكبرى  ش
Ton 

metric
رقائق الشعير 18,300 11041900

ع. م. املطاحن الكبرى  ش
Ton 

metric
رقائق الذرة  18,300 11041960

ع. م. املطاحن الكبرى  ش
Ton 

metric
شعير مجروش 110,000 11042000

ع. م. املطاحن الكبرى  ش
Ton 

metric
ذرة مجروشة 135,800 11042300

عالعين لالغذية واملشروبات ش م Litre
3,562,000 

مشروبات بنكهة الفواكه 17029050

عالعين لالغذية واملشروبات ش م Litre
2,880,000 

كوكتيل/ عصير خليط الفواكه  20090000

عالعين لالغذية واملشروبات ش م Litre
2,880,000 

عصير برتقال 20091000

عالعين لالغذية واملشروبات ش م Litre
2,880,000 

عصير التفاح 20097000

عالعين لالغذية واملشروبات ش م Litre
2,880,000 

عصير ما نجو 20098020

عالعين لالغذية واملشروبات ش م Litre
2,880,000 

عصير فراولة 20098090

ة شرك-ليوا لتنقية مياه الشرب 
الشخص الواحد ذ م م

Unit
2,333,333 

/ 0.330/ 0.250)مياه نقية معبأة سعة 
(لتر 1.500/ 0.500

عالعين لالغذية واملشروبات ش م22011010 Litre
9,999,890 

لتر0.5قنانى مياه منقاة ومعبأة سعة 

عالعين لالغذية واملشروبات ش م Litre
9,999,890 

لتر1.5قنانى مياه منقاة ومعبأة سعة 

صناعات غذائية



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

عواملشروبات ش ملالغذيةالعين  Litre
11,999,990 

لتر. م 0.330قنانى مياه منقاة ومعبأة سعة 

22011010

عالعين لالغذية واملشروبات ش م Litre
48,999,950 

لتر5قنانى مياه منقاة ومعبأة سعة 

عالعين لالغذية واملشروبات ش م Litre
85,000,000 

لتر.م250أكواب مياه منقاة ومعبأة سعة 

عالعين لالغذية واملشروبات ش م Litre
85,000,000 

لتر.م 100أكواب مياه منقاة ومعبأة سعة 

عالعين لالغذية واملشروبات ش م Litre
100,000,000 

لتر1قنانى مياه منقاة ومعبأة سعة 

عالعين لالغذية واملشروبات ش م Gallon
100,000,000 

جالون 5قنانى مياه نقية ومعبأة سعة 

ة شرك-ليوا لتنقية مياه الشرب 
الشخص الواحد ذ م م

Numbers جالون 5سعة )مياة نقية ومعبأة  960,000

دودة د شركة أبوظبي للمرطبات املح
م م

Numbers 935,896 
قناني ( ) غير كحولية)مشروبات غازية 

(زجاجية

22021023
دودة د شركة أبوظبي للمرطبات املح

م م
Numbers 935,896 

قناني ( )  غير كحولية)مشروبات غازية 
(لتر2.25بالستيكية سعة 

دودة د شركة أبوظبي للمرطبات املح
م م

Numbers 935,896 
علب (   )غير كحولية)مشروبات غازية   

(معدنية

ع. م. املطاحن الكبرى  ش
Ton 

metric
أعالف الحيوانات 135,800 23080000

ع. م. املطاحن الكبرى  ش
Ton 

metric
أعالف األسماك 3,600 23099010

ع. م. املطاحن الكبرى  ش
Ton 

metric
أعالف الطيور والدواجن 110,000 23099020

ع. م. املطاحن الكبرى  ش
Ton 

metric
مركزات لتصنيع األعالف 8,800 23099050

عالعين لالغذية واملشروبات ش م
Ton 

metric
ىلفائف بالستيكية لتصنيع القنان 300

39076000
دودة د شركة أبوظبي للمرطبات املح

م م
Numbers لتر2.25سعة   (.PET)قناني بالستيكية    935,896

صناعات غذائية



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

عواملشروبات ش ملالغذيةالعين 
Ton 

metric
50 

لى أغطية القنانى البالستيكية من البو 
إيثيلين

39233000
ة شرك-ليوا لتنقية مياه الشرب 

الشخص الواحد ذ م م
Numbers جالون 5قوارير بالستيكية سعة  5,000

ة شرك-ليوا لتنقية مياه الشرب 
الشخص الواحد ذ م م

Numbers اغطية بالستيكية للعبوات الغذائية 5,000 39235000

صناعات غذائية



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

ركة شركة أبوظبي لبناء السفن ش
مساهمه عامة

Numbers سفن حربية 15 3011105

مصنع الخليج للمعدات الفنية
م.م.والهيدروليكية ذ

Unit جهازتسليم االمتعة الذاتية 12 10000000

شركة ميكودا العاملية ألنظمة 
م.م.التشغيل ذ

Numbers خزانات معدنية 15

39251000
مصنع على واوالده للهندسة 
البحرية مملوكة لشركة على و 

شركة -م .م.اوالده القابضة ذ
الشخص الواحد ذ م م

Numbers خزانات معدنية 9,000

الشرق األوسط لصناعة معدات 
تنظيف االنابيب

Kilogram يبأدوات إمتصاص الرطوبة لخطوط األناب 12,000 39260000

رب شركة سبيرا باور ملوانع التس
م.م.ذ

NA NA أموانع تسرب من الحديد املقلوم للصد

40169300

رب شركة سبيرا باور ملوانع التس
م.م.ذ

NA NA موانع تسريب من املطاط

رب شركة سبيرا باور ملوانع التس
م.م.ذ

NA NA فواصل من املطاط

رب شركة سبيرا باور ملوانع التس
م.م.ذ

NA NA موانع تسريب من البالستك

رب شركة سبيرا باور ملوانع التس
م.م.ذ

NA NA حلقات سد معدنية

طنيةشركة االنشاءات البترولية الو 
Ton 

metric
أنابيب مغلفة باأليبوكس ي 500 68090000

طنيةشركة االنشاءات البترولية الو  Sq meter أنابيب مغلفة بالبولي إثلين 531 68091900

طنيةشركة االنشاءات البترولية الو 
Ton 

metric
أعمدة أساسات وأبراج خرسانية 10,000 68101929

درلتيك لتصنيع معدات حقول 
م.م.النفط  ذ

Numbers منتجات معدنية مجلفنة على الساخن 4,000 72103000

مصنع تكييف ذ م م Sq meter منتجات معدنية مطلية بالبودرة 14,400 72107000

م.م.ادوس للصناعات الهندسية  ذ Kilogram لوحة الصلب 2,000 72124000

صناعات المعدات واآلالت



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

م.م.ادوس للصناعات الهندسية  ذ Kilogram لوحة الصلب 2,000 72124000

شركة ميكودا العاملية ألنظمة 
م.م.التشغيل ذ

Numbers أنظمة أنابيب حديدية 20 73041000

درلتيك لتصنيع معدات حقول 
م.م.النفط  ذ

Ton 
metric

أنابيب حفر حقول النفط 125
73042300

م.م.ادوس للصناعات الهندسية  ذ NA NA أدوات توصيل رأس البئر

طنيةشركة االنشاءات البترولية الو  Sq meter أنابيب مغلفة بالبولي بروبالين 319 73043900

مصنع على واوالده للهندسة 
البحرية مملوكة لشركة على و 

شركة -م .م.اوالده القابضة ذ
الشخص الواحد ذ م م

Ton 
metric

أنظمة أنابيب حديدية 4,000 73051000

درلتيك لتصنيع معدات حقول 
م.م.النفط  ذ

Ton 
metric

نفطدعامات أنبوبية ألنابيب حفر حقول ال 65
73052000

سيجما لألعمال الهندسية ذ م م Numbers أجزاء روؤس آبار النفط 452

درلتيك لتصنيع معدات حقول 
م.م.النفط  ذ

Ton 
metric

وصالت رؤوس أنابيب حفر حقول النفط 65 73059000

االمارات لصناعة مستلزمات 
م.م.التكييف ذ

Ton 
metric

قنوات الهواء من الحديد املجلفن 1,200
73060000

ساسكو لصناعات التكييف 
املركزي ذ م م

Numbers تهاملحقات األنابيب الحديدية ومستلزما 5,000

ساسكو لصناعات التكييف 
املركزي ذ م م

Ton 
metric

3,600 
قنوات الهواء الخاصة بأنظمة التكييف

املركزى وملحقاتها
73063000

درلتيك لتصنيع معدات حقول 
م.م.النفط  ذ

Ton 
metric

وصالت أنابيب حفر آبار النفط و الغاز 80 73070000

م.م.ادوس للصناعات الهندسية  ذ
Ton 

metric
200 

منصات متنقلة تخص صناعات النفط
والطاقة والغاز

73080000
طنيةشركة االنشاءات البترولية الو 

Ton 
metric

حوامل حديدية ألنظمة األنابيب 50,000

صناعات المعدات واآلالت



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية 

في السنة

وحدة 

القياس
المصانع

حرية مصنع على واوالده للهندسة الب
ضة مملوكة لشركة على و اوالده القاب

مشركة الشخص الواحد ذ م -م .م.ذ
Ton metric جسور حديدية 5,000 73081000

حرية مصنع على واوالده للهندسة الب
ضة مملوكة لشركة على و اوالده القاب

شركة الشخص الواحد ذ م م-م .م.ذ
Ton metric هياكل حديدية 5,000 73082000

حرية مصنع على واوالده للهندسة الب
ضة مملوكة لشركة على و اوالده القاب

شركة الشخص الواحد ذ م م-م .م.ذ
Numbers أبواب من الحديد والزجاج 100

73083000
حرية مصنع على واوالده للهندسة الب

ضة مملوكة لشركة على و اوالده القاب
شركة الشخص الواحد ذ م م-م .م.ذ

Numbers أبواب حديدية 600

م.م.ادوس للصناعات الهندسية  ذ Ton metric خزانات حديدية 70 73090000

حرية مصنع على واوالده للهندسة الب
ضة مملوكة لشركة على و اوالده القاب

شركة الشخص الواحد ذ م م-م .م.ذ
Numbers حاويات القمامة 200 73090090

سيجما لألعمال الهندسية ذ م م Numbers خزانات ذات الضغط العالي 80 73100000

مصنع الخليج للمعدات الفنية 
م.م.والهيدروليكية ذ

Yard حاويات معدنية 60 73102190

مصنع الخليج للمعدات الفنية 
م.م.والهيدروليكية ذ

Numbers خزانات ذات الضغط العالي 6

73110000

شركة ميكودا العاملية ألنظمة 
م.م.التشغيل ذ

Numbers أوعية الضغط العالي 10

نيةشركة االنشاءات البترولية الوط Ton metric خزانات ذات الضغط العالي 325

حرية مصنع على واوالده للهندسة الب
ضة مملوكة لشركة على و اوالده القاب

شركة الشخص الواحد ذ م م-م .م.ذ
Numbers خزانات الضغط العالي 500

م.م.ادوس للصناعات الهندسية  ذ Ton metric خزانات ذات الضغط العالي 630

م.م.ادوس للصناعات الهندسية  ذ Ton metric ابراج شعلة 70 76109020

ذ م ممصنع املنهل لالعمال الهندسية NA NA هياكل معدنية لألبنية 76109090

صناعات المعدات واآلالت



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية 

في السنة

وحدة 

القياس
المصانع

م.م.ادوس للصناعات الهندسية  ذ Ton metric عدد معدات حفر اآلبار/ لوازم  828 82071000

شركة ميكودا العاملية ألنظمة 
م.م.التشغيل ذ

Numbers أنظمة إشعال وحرق غازات بترولية 15 84099140

مصنع الخليج للمعدات الفنية 
م.م.والهيدروليكية ذ

Numbers وحدات القوة الهيدروليكية 100 84122900

مصنع الخليج للمعدات الفنية 
م.م.والهيدروليكية ذ

Numbers روافع هيدروليكية ذراعية اسطوانية 150 84129000

هاي فورس هايدروليك Numbers تجميع/ مضخات هيدروليكية  200 84131900

مصنع تكييف ذ م م Numbers وحدات التهوية وتنقية الهواء 5,600 84145900

مصنع تكييف ذ م م Numbers وحدات تكييف الهواء 15,000 84150000

مصنع تكييف ذ م م Numbers وحدات تكييف الهواء املركزي  1,500 84158120

مصنع تكييف ذ م م Numbers وحدات تكييف الهواء املجمعة 600 84158290

مصنع تكييف ذ م م Numbers لوازم وحدات تكييف الهواء 8,000 84159000

مصنع تكييف ذ م م Numbers وحدات تبريد وتجميد املياه 4,000 84189000

م.م.شركة جوبتويل الصناعية ذ Numbers يةمنصات متنقلة تخص املعدات الكيماو  3

نيةشركة االنشاءات البترولية الوط84190000 Numbers وحدات معالجة الزيت الخام 5

م.م.ادوس للصناعات الهندسية  ذ Ton metric أجهزة فحص التسرب لألنابيب 120

م.م.ادوس للصناعات الهندسية  ذ Ton metric املبادالت الحرارية 100 84195000

.م.م.كورودكس للصناعات ذ Numbers محطات معالجة مياه الصرف الصحى 30 84212000

.م.م.كورودكس للصناعات ذ Numbers ةوحدات تنقية مياه األنهار واملياه العذب 25 84212100

.م.م.للصناعات ذكورودكس Numbers وحدات معالجة مياه صرف املصانع 20
84212190

.م.م.للصناعات ذكورودكس Numbers 65 
بالتناضح/ وحدات تحلية مياه البحر   

العكس ى

هاي فورس هايدروليك Numbers وايرات للرافعات 1,200 84251000

م.م.شركة جوبتويل الصناعية ذ Numbers يكيةمنصات متنقلة تخص املعدات امليكان 3 84251100

صناعات المعدات واآلالت



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية 

في السنة

وحدة 

القياس
المصانع

م.م.الصناعية ذجوبتويلشركة  Numbers ائيةمنصات متنقلة تخص املعدات الكهرب 3 84251900

هاي فورس هايدروليك Numbers أخزمة للرافعات 1,200 84253000

مصنع الخليج للمعدات الفنية 
م.م.والهيدروليكية ذ

Numbers وحدات الروافع الهيدروليكية  الدوارة 50
84254200

هاي فورس هايدروليك Numbers جيكات  تجميع/ رافعات هايدروليكية  250

حرية مصنع على واوالده للهندسة الب
ضة مملوكة لشركة على و اوالده القاب

شركة الشخص الواحد ذ م م-م .م.ذ
Numbers هياكل حديدية للكرينات 20 84261200

م.م.ادوس للصناعات الهندسية  ذ Kilogram رافعة عامودية 250,000 84263000

ل شركة املعدات املتخصصة لحقو 

النفط ذ م م
Numbers معدات الخطوط السلكية 30 84283000

على واوالده لصناعة معدات حقول 
شركة الشخص الواحد ذ م-النفط 

م
NA NA أجزاء رؤوس آبار النفط 84289000

ل شركة املعدات املتخصصة لحقو 

النفط ذ م م
Numbers معدات إختبار هيدروليكية 6 84629100

الشرق األوسط لصناعة معدات 
تنظيف االنابيب

Numbers بأدوات فصل  السوائل في خطوط األنابي 18,000 84798990

الشرق األوسط لصناعة معدات 
تنظيف االنابيب

Numbers أدوات تنظيف خطوط األنابيب 10,000 84798991

سيجما لألعمال الهندسية ذ م م Numbers صمامات 100 84812000

ل شركة املعدات املتخصصة لحقو 

النفط ذ م م
Numbers صمامات مانع اإلنفجار 1

84814000
م.م.ادوس للصناعات الهندسية  ذ Numbers صمامات االمان 380

م.م.ب ذشركة سبيرا باور ملوانع التسر  NA NA فواصل من الجرافيت 84840000

م.م.ب ذشركة سبيرا باور ملوانع التسر  NA NA فواصل من األلياف الغير أسبستية 84841000

م.م.ب ذشركة سبيرا باور ملوانع التسر  NA NA موانع ترسب ميكانيكية 84842000

م.م.ب ذشركة سبيرا باور ملوانع التسر  NA NA  حلقات سد من التيفلون 84849000

صناعات المعدات واآلالت



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية 

في السنة

وحدة 

القياس
المصانع

م.م.ب ذباور ملوانع التسر سبيراشركة  NA NA أشرطة  من املطاط

84849000

م.م.ب ذشركة سبيرا باور ملوانع التسر  NA NA فواصل تسرب طوقية ترسبية معدنية

م.م.ب ذشركة سبيرا باور ملوانع التسر  NA NA فواصل تسرب حلقية معدنية

م.م.ب ذشركة سبيرا باور ملوانع التسر  NA NA  كامبروفيل-فواصل محدبة معدنية

م.م.ب ذشركة سبيرا باور ملوانع التسر  NA NA  فواصل العزل

م.م.ب ذشركة سبيرا باور ملوانع التسر  NA NA حلقات مكبوسة من الجرافيت

م.م.ب ذشركة سبيرا باور ملوانع التسر  NA NA وصالت توسيع

م.م.ب ذشركة سبيرا باور ملوانع التسر  NA NA فواصل تسرب مموجة

حرية مصنع على واوالده للهندسة الب
ضة مملوكة لشركة على و اوالده القاب

شركة الشخص الواحد ذ م م-م .م.ذ
Numbers 100 

ض ذات جهد منخف-لوحات توزيع كهربائيه 
(تجميع)

85370000
م.م.شركة جوبتويل الصناعية ذ Numbers 200 

ض ذات جهد منخف-لوحات توزيع كهربائيه 
(تجميع)

م.م.شركة جوبتويل الصناعية ذ Numbers 200 
ض ذات جهد منخف-لوحات تحكم كهربائيه 

(تجميع)

.م.م.كورودكس للصناعات ذ Numbers هياكل سيارات اإلسعاف 70 87032150

.م.م.كورودكس للصناعات ذ Numbers هياكل سيارات اإلطفاء 35 87053000

ذ م ممصنع املنهل لالعمال الهندسية Yard أبدان السيارات 25 87070000

ذ م ممصنع املنهل لالعمال الهندسية NA NA صناديق الشاحنات القالبة 87079035

ذ م ممصنع املنهل لالعمال الهندسية NA NA أبدان الشاحنات املبردة 87079036

ذ م ممصنع املنهل لالعمال الهندسية NA NA الصهاريج 87163100

شركة ميكودا العاملية ألنظمة 
م.م.التشغيل ذ

Numbers 8 
مقطورات نصفية ألنظمة فحص حقول 

النفط
87163990

خ.م.ستراتا للتصنيع ش Numbers زوائد  أجنحة للتوجيه بالطائرة 168 88032000

خ.م.شللتصنيع ستراتا Numbers مجموعة ذيل الطائرة 40 88033000

صناعات المعدات واآلالت



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية 

في السنة

وحدة 

القياس
المصانع

خ.م.شللتصنيع ستراتا Numbers زوائد أجنحة للكبح بالطائرة 168
88033000

خ.م.ستراتا للتصنيع ش Numbers الجنيح املساعد  لحفظ التوازن  168

نيةشركة االنشاءات البترولية الوط Numbers البوارج البحرية 3

حرية مصنع على واوالده للهندسة الب89010000
ضة مملوكة لشركة على و اوالده القاب

شركة الشخص الواحد ذ م م-م .م.ذ
Numbers سفن معدنية 4

م.م.ادوس للصناعات الهندسية  ذ Numbers عوامات بحرية 160 89050000

م.م.شركة جوبتويل الصناعية ذ Numbers 1 
منصات نصف غاطسة لحقول النفط 

والغاز

89052000

م.م.شركة جوبتويل الصناعية ذ Numbers منصات بحرية لحقول النفط والغاز 1

حرية مصنع على واوالده للهندسة الب
ضة مملوكة لشركة على و اوالده القاب

شركة الشخص الواحد ذ م م-م .م.ذ
Numbers منصات بحرية 6

شركة ميكودا العاملية ألنظمة 
م.م.التشغيل ذ

Numbers ازمنصات معدنية تخص حقول النفط والغ 10

نيةشركة االنشاءات البترولية الوط Numbers املنصات البحرية 26

م.م.شركة جوبتويل الصناعية ذ Numbers أبراج حفر لحقول النفط والغاز 1
كة شركة أبوظبي لبناء السفن شر 89059000

مساهمه عامة
Numbers (حفارات)معــدات البحـــرية   1

م.م.شركة جوبتويل الصناعية ذ Numbers بارجات بحرية 1 89059090

كة شركة أبوظبي لبناء السفن شر 
مساهمه عامة

Numbers سفن بحرية 3
89069010

كة شركة أبوظبي لبناء السفن شر 
مساهمه عامة

Numbers طرادات-زوارق -قوارب  15

حرية مصنع على واوالده للهندسة الب
ضة مملوكة لشركة على و اوالده القاب

شركة الشخص الواحد ذ م م-م .م.ذ
Numbers عوامات بحرية 600 89070000

م.م.شركة جوبتويل الصناعية ذ Numbers عوامات بحرية 1 89079000

صناعات المعدات واآلالت



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية 

في السنة

وحدة 

القياس
المصانع

الشرق األوسط لصناعة معدات 
تنظيف االنابيب

Numbers 13,000 
أدوات قياس معيار التسريب لخطوط 

األنابيب
90261000

م.م.شركة جوبتويل الصناعية ذ Numbers (مستودعات)مباني حديدية جاهزة  20 94060033

م.م.شركة جوبتويل الصناعية ذ Numbers (للسكن)مباني حديدية جاهزة  50 94060034

صناعات المعدات واآلالت



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية 

في السنة

وحدة 

القياس
المصانع

.م.م.شركة صلب اإلمارات ذ Ton metric
1,000 

حصباء الخبث

25172000
دية ذ الخليج العربي للصناعات الحدي

م.م .
Ton metric

5,500 
حصباء الخبث

شركة اإلمارات لصناعات الحديد 
ع.م.ش

Ton metric
837,000 

حصباء الخبث

. ذالشركة املتحدة للحديد والصلب
م. م

Kilogram
75,000 

اصباغ بوليستر 32081090

م.م.ذ-فابتيك أبوظبي  Ton metric خزانات معدنية 800

ذ م م–نفوذ للصناعات الهندسية 39251000 Ton metric خزانات معدنية 420

ركة ش-لود كينج للصناعات املعدنية 
الشخص الواحد ذ م م

Ton metric خزانات معدنية 10

شركة نسر الخليج للصناعات 
شركة الشخص-واملقاطع املعدنية 

الواحد ذ م م
Numbers األبواب الخشبية 500 44182000

الجوزاء للصناعات الفنية ذ م م Sq meter
400,000 

من الجبساملستعارهلالسقفبالطات  68090000

شركة -امارات االولى  للصناعة  
الشخص الواحد ذ م م

Sq meter
66,000 

أنابيب  حديدية  معزولة 68118300

شركة اإلمارات لصناعات الحديد 
ع.م.ش

Ton metric
3,200,000 

حديد إسفنجي 72031000

1فرع -ذ م م -شركة صلب االمارات  Ton metric
25,000 

(مجهزة للصهر) قطع حديد  72041000

.م.م.شركة صلب اإلمارات ذ Ton metric
10,000 

قطع حديد مجهزة للصهر 72042900

شركة اإلمارات لصناعات الحديد 
ع.م.ش

Ton metric
837,000 

بودرة الحديد

.م.م.شركة صلب اإلمارات ذ72052900 Ton metric
1,200 

بودرة الحديد

دية ذ الخليج العربي للصناعات الحدي
م.م .

Ton metric بودرة الحديد 550

صناعات معدنية



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية 

في السنة

وحدة 

القياس
المصانع

دية ذ الخليج العربي للصناعات الحدي
م.م .

Ton metric
240,000 

قوالب حديدية مصمته مستطيلة

72071100
2فرع -م  .م.شركة صلب االمارات  ذ Ton metric

65,000 
معاد )قوالب حديدية مصمتة مربعة 

(تدويرها

1فرع -ذ م م -شركة صلب االمارات  Ton metric
27,178 

معاد )قوالب حديدية مصمتة مربعة 
(تدويرها

شركة اإلمارات لصناعات الحديد 
ع.م.ش

Ton metric
200,000 

قوالب حديدية مصمتة مربعة

شركة اإلمارات لصناعات الحديد 
ع.م.ش

Ton metric
200,000 

قوالب حديدية مصمته مستطيلة 72071200

شركة اإلمارات لصناعات الحديد 
ع.م.ش

Ton metric
200,000 

(دعامات)قوالب حديدية مصمتة للمقاطع  72071900

م.م.الغريرللحديد و االستيل ذ Ton metric
300,000 

وب لفات منظفة و مزيتة من الفوالذاملسح
على الساخن

72082000

م.م.الغريرللحديد و االستيل ذ Ton metric
200,000 

لفات مسحوبة على البارد من الفوالذ 72091000

شركة -امارات االولى  للصناعة  
الشخص الواحد ذ م م

Sq meter
688,600 

(منتجات حديدية مطلية على البارد 
72100000

. ذالشركة املتحدة للحديد والصلب
م. م

Ton metric
190,000 

على الساخنمجلفنةرقائق حديدية 

م.م.الغريرللحديد و االستيل ذ Ton metric
60,000 

لفات مجلفنة و مسحوبة على البارد من
شرائط الفوالذ

م.م.الغريرللحديد و االستيل ذ72104000 Ton metric
50,000 

و مسحوبة على البارد من مجلفنةألواح 
الفوالذ

م.م.الغريرللحديد و االستيل ذ Ton metric
150,000 

ن لفات مجلفنة و مسحوبة على البارد ة م
الفوالذ

. ذالشركة املتحدة للحديد والصلب
م. م

Ton metric
60,000 

ألواح حديدية مجلفنة على الساخن
72104900

ذ م م–نفوذ للصناعات الهندسية  Ton metric
4,000 

منتجات معدنية مطلية باإلبوكس ي

. ذالشركة املتحدة للحديد والصلب
م. م

Ton metric
100,000 

ألواح و لفائف حديديه مدهونه ومغطاه 
بخليط زنك الومنيوم

72106100

صناعات معدنية



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية 

في السنة

وحدة 

القياس
المصانع

م.م.سو جلف ذجيندال Ton metric
400,000 

ة أنابيب حديدية مطيلية ولوازمها مطلي
ألومنيوم-بخالئط الزنك

72106100

م.م.ويليم هير االمارت ذ Ton metric
33,000 

منتجات حديدية  مطلية

72107000

. ذالشركة املتحدة للحديد والصلب
م. م

Ton metric
100,000 

هألواح ولفائف حديديه مجلفنه ومدهون

شركة -امارات االولى  للصناعة  
الشخص الواحد ذ م م

Ton metric منتجات معدنية مطلية بالبودرة 360

م.م.جيندال سو جلف ذ Ton metric
400,000 

ة أنابيب حديدية مطيلية ولوازمها مطلي
باإليبوكس ي

م.م.جيندال سو جلف ذ Ton metric
400,000 

ة أنابيب حديدية مطيلية ولوازمها مطلي
بالزنك

72123000
م .م.تي اس اي للصناعات املعدنية  ذ

1فرع -
Ton metric

62,000 
منتجات حديدية مجلفنة على الساخن

م.م.جيندال سو جلف ذ Ton metric
400,000 

ة أنابيب حديدية مطيلية ولوازمها مطلي
بالبولي يوريثين

72124000
فرع -شركة السا للتصنيع والهندسة

م.م.ذ
Sq meter

2,300,000 
أنابيب حديدية مطلية باإليبوكس ى

فرع -شركة السا للتصنيع والهندسة
م.م.ذ

Sq meter
1,300,000 

أنابيب مكسية بطبقة من االسمنت 72125000

بية اإلمارات العر ) في بروكالد .تي.إف
م.م.ذ( املتحدة 

Meter
12,000 

تغليف املعادن بطبقة لحام 72126000

بلدكو لخدمات حديد التسليح Ton metric
240,000 

أقفاص التسليح الحديدية
72130000

م.م.سبيشل ستيلز فكتوري ذ Ton metric
10,000 

لفات أسالك حديدية مسحوبة على 
الساخن

دية ذ الخليج العربي للصناعات الحدي
م.م .

Ton metric
360,000 

قضبان حديد التسليح 72131000

-شركة االتحاد للحديد والصلب 
م.م.ذ

Ton metric
300,000 

قضبان حديد التسليح 72132000

شركة اإلمارات لصناعات الحديد 
ع.م.ش

Ton metric
450,000 

(مم16-5.5)لفائف قضبان حديد التسليح  72139900

صناعات معدنية



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية 

في السنة

وحدة 

القياس
المصانع

شركة اإلمارات لصناعات الحديد 
ع.م.ش

Ton metric
1,170,000 

قضبان حديد التسليح
72142000

الشركة الخليجية للصناعات 
م.م.الفوالذية املحدودة ذ

Ton metric
150,000 

اخنقضبان حديد تسليح مسحوبة على الس

م.م.مصنع االتحاد لتشكيل الحديد ذ Ton metric
9,000 

حديد تسليح مقطع ومثنى 72150000

أتموست الخليج لصناعة الحديد
م.م.والصلب ذ

Ton metric
146,979 

حديد تسليح مقطع ومثنى

72151000
الشركة الخليجية للصناعات 

م.م.الفوالذية املحدودة ذ
Ton metric

150,000 
قضبان حديدية مسحوبة على البارد

م.م.سبيشل ستيلز فكتوري ذ Ton metric
7,000 

اردقضبان حديدية ملساء مسحوبة على الب

م.م.سبيشل ستيلز فكتوري ذ Ton metric
24,000 

لى قضبان حديد تسليح مضلع مسحوية ع
البارد

72155000

م.م.سبيشل ستيلز فكتوري ذ Ton metric 600 
قضبان حديدية مسحوبة على البارد 

(لإلستخدام الهندس ي)
72159000

شركة اإلمارات لصناعات الحديد 
ع.م.ش

Ton metric
200,000 

مقاطع حديدية خفيفة
72161000

دية ذ الخليج العربي للصناعات الحدي
م.م .

Ton metric
120,000 

مقاطع حديدية خفيفة

شركة اإلمارات لصناعات الحديد 
ع.م.ش

Ton metric
600,000 

مقاطع حديدية ثقيلة
72163000

دية ذ الخليج العربي للصناعات الحدي
م.م .

Ton metric
120,000 

مقاطع حديدية ثقيلة

ة شركة املانع لإلنشاءات املعدني
م.م.ذ

Sq meter
175,000 

ألواح أملنيوم متعرجة مفردة

72169100

ة شركة املانع لإلنشاءات املعدني
م.م.ذ

Sq meter
180,000 

ألواح حديد مجلفن  متعرجة مفردة

ة شركة املانع لإلنشاءات املعدني
م.م.ذ

Sq meter
120,000 

ألواح حديد مجلفن متعرجة مزدوجة 
ومعزولة

ة شركة املانع لإلنشاءات املعدني
م.م.ذ

Sq meter
150,000 

ةألواح ألومنيوم متعرجة  مزدوجة واملعزول

صناعات معدنية



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية 

في السنة

وحدة 

القياس
المصانع

مالجوزاء للصناعات الفنية ذ م  Numbers
10,000,000 

مقاطع من الحديد املجلفن للفواصل 
الجدرانية مشكلة على البارد

72169100
ة شركة املانع لإلنشاءات املعدني

م.م.ذ
Meter

30,000 
مقاطع حديد مجلفن  مشكلة على البارد

ة شركة املانع لإلنشاءات املعدني
م.م.ذ

Meter
30,000 

مقاطع املنيوم مشكلة على البارد

م.م.سبيشل ستيلز فكتوري ذ Ton metric
3,000 

سلك فوالذي كربوني 72170000

. ذالشركة املتحدة للحديد والصلب
م. م

Ton metric
300,000 

لفائف حديديه مسحوبه علي البارد 72191400

دية ذ الخليج العربي للصناعات الحدي
م.م .

Ton metric
400,000 

قوالب حديدية مصمتة مربعة 72249000

-شركة الصناعات العربية ش ذ م م 
1-ابو ظبي-فرع خليجية 

Ton metric
2,500 

أنظمة انابيب حديدية
73030000

م.م.جيندال سو جلف ذ Ton metric
400,000 

أنابيب حديد الصب

م .م.تي اس اي للصناعات املعدنية  ذ
1فرع -

Ton metric
12,000 

أنابيب حديدية غير ملحومة

73040000
شركة -امارات االولى  للصناعة  

الشخص الواحد ذ م م
Ton metric

19,800 
أعمال خاصة باألنابيب الحديدية

م.م.جيندال سو جلف ذ Ton metric
400,000 

أنابيب حديدية مطيلية

عية  اإلمارات بريفابريكيشن الصنا
م.م.ذ

Ton metric
40,000 

أنظمة أنابيب حديدية
73041900

فرع -شركة السا للتصنيع والهندسة
م.م.ذ

Feet
16,000 

األنابيب الحديدية

م مشركة هايلونغ النابيب النفط ذ Meter
60,000 

منتجات معدنية مطلية بالبودرة
73042000

بية اإلمارات العر ) في بروكالد .تي.إف
م.م.ذ( املتحدة 

Numbers أجزاء رؤوس آبار النفط 500

م مشركة هايلونغ النابيب النفط ذ Ton metric
18,000 

أنابيب حفر آبار البترول 73042300

صناعات معدنية



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية 

في السنة

وحدة 

القياس
المصانع

م.م.سو جلف ذجيندال Ton metric
400,000 

ة أنابيب حديدية مطيلية ولوازمها مطلي
بالبيتومين

73042900

م.م.جيندال سو جلف ذ Ton metric
400,000 

ة أنابيب حديدية مطيلية ولوازمها مبطن
باألسمنت

73043900

م.م.شركة الغربية لألنابيب ذ Ton metric
240,000 

ر مواسير حديدية ملحومة بالقوس املغمو  73051100

م.م.اوتوميك للصناعات الحديديه ذ Ton metric
6,000 

سکڈ/ کيميکل     73053000

م.م.ذ-فابتيك أبوظبي  Ton metric 500 
لهواء قنوات الهواء الخاصة بأنظمة تكييف ا

املركزية
73060000

شركة -امارات االولى  للصناعة  
الشخص الواحد ذ م م

Ton metric 360 
لهواء قنوات الهواء الخاصة بأنظمة تكييف ا

املركزية

م.م.وذرفورد للصناعة والخدمات ذ Numbers
2,400 

أجزاء  توسعة آبار حقول النفط و الغاز 73062000

م .م.تي اس اي للصناعات املعدنية  ذ
1فرع -

Ton metric
60,000 

أنابيب حديدية ملحومة 73063000

م .م.تي اس اي للصناعات املعدنية  ذ
1فرع -

Ton metric
102,000 

مقاطع حديدية مجوفة ملحومة 73066100

م.م.وذرفورد للصناعة والخدمات ذ Numbers
7,000 

وصالت أنابيب حفر آبار النفط و الغاز
73070000

بية اإلمارات العر ) في بروكالد .تي.إف
م.م.ذ( املتحدة 

Meter
5,000 

وصالت أنابيب مختلفة

م.م.وذرفورد للصناعة والخدمات ذ Numbers 100 
رابطات انابيب من صلب مقاوم للصدأ  

(فلنجات)
73072100

م.م.اوتوميك للصناعات الحديديه ذ Numbers 750 
رابطات انابيب من صلب مقاوم للصدأ  

(فلنجات)

م.م.وذرفورد للصناعة والخدمات ذ Numbers رابطات وصل حديدية 100
73079100

م.م.اوتوميك للصناعات الحديديه ذ Numbers 750 
رابطات انابيب من صلب مقاوم للصدأ  

(فلنجات)
عية  اإلمارات بريفابريكيشن الصنا

م.م.ذ
Ton metric

7,000 
وصالت أنابيب حديدية 73079900

صناعات معدنية



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية 

في السنة

وحدة 

القياس
المصانع

م.م.ذالحديديهللصناعات اوتوميك Ton metric دعائم حديدية لألنابيب 150
73079900

م.م.ذ-فابتيك أبوظبي  Ton metric 100 
ظمة لوازم تثبيت قنوات الهواء الخاصة بأن

تكييف الهواء املركزية
شركة -امارات االولى  للصناعة  

الشخص الواحد ذ م م
Ton metric

7,920 
هياكل حديدية

73080000

م.م.ويليم هير االمارت ذ Ton metric
33,000 

هياكل حديدية

فرع -شركة السا للتصنيع والهندسة
م.م.ذ

Ton metric
16,000 

هياكل حديدية

م.م.مصنع املمتاز للهندسة ذ Ton metric
15,000 

هياكل حديدية

ذ م م–نفوذ للصناعات الهندسية  Ton metric
3,000 

هياكل حديدية

-شركة الصناعات العربية ش ذ م م 
1-ابو ظبي-فرع خليجية 

Ton metric
2,000 

هياكل حديدية

م.م.اوتوميك للصناعات الحديديه ذ Ton metric هياكل حديدية 300

املاسية للصناعات الحديدية ذ م م Ton metric هياكل حديدية 300

املاسية للصناعات الحديدية ذ م م Ton metric قوالب حديدية للبريكاست 250

شركة نسر الخليج للصناعات 
شركة الشخص-واملقاطع املعدنية 

الواحد ذ م م
Sq meter

3,000 
ألواح معدنية متعرجة مفردة

شركة نسر الخليج للصناعات 
شركة الشخص-واملقاطع املعدنية 

الواحد ذ م م
Ton metric ألواح معدنية مزدوجة 20

م.م.مصنع املمتاز للهندسة ذ Ton metric
15,000 

درابزينات معدنية

ذ م م–نفوذ للصناعات الهندسية  Ton metric درابزينات معدنية 300

م.م.ذ-فابتيك أبوظبي  Ton metric جسور حديدية 400 73081000

صناعات معدنية



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية 

في السنة

وحدة 

القياس
المصانع

م.م.ذ-أبوظبي فابتيك Ton metric صوارى شبكية 400 73082000

م.م.ذ-فابتيك أبوظبي  Ton metric نوافذ معدنية 500

ذ م م–نفوذ للصناعات الهندسية 73083000 Numbers أبواب معدنية 300

م.م.ذ-فابتيك أبوظبي  Ton metric أبواب معدنية 300

م.م.وذرفورد للصناعة والخدمات ذ Unit دعامات للهياكل الحديدية 50

م.م.وذرفورد للصناعة والخدمات ذ73084000 Numbers
9,000 

دعامات أنابيب حفر آبار النفط و الغاز

م.م.وذرفورد للصناعة والخدمات ذ Numbers
1,200 

دعامات رؤوس  أنابيب حفر آبار النفط و
الغاز

م.م.شركة تصنيع املعادن الفنية ذ Ton metric أرفف معدنية 300 73089020

م.م.شركة تصنيع املعادن الفنية ذ Ton metric
1,500 

ملحقات أسقف مستعارة معدنية
73089030

الجوزاء للصناعات الفنية ذ م م Numbers
8,000,000 

مقاطع من الحديد املجلفن لألسقف 
املستعارة مشكلة على البارد

م .م.تي اس اي للصناعات املعدنية  ذ
1فرع -

Ton metric سقاالت حديدية 400

م.م.تريدكس للصناعات الهندسية  ذ73089040 Ton metric
36,000 

سقاالت معدنية

شركة -امارات االولى  للصناعة  
الشخص الواحد ذ م م

Cu meter
673,200 

سقاالت معدنية

م.م.اوتوميك للصناعات الحديديه ذ Ton metric ساللم حديدية ثابتة 900 73089050

شركة نسر الخليج للصناعات 
شركة الشخص-واملقاطع املعدنية 

الواحد ذ م م
Ton metric (K-span)مظالت سيارات   200 73089060

ة مصنع  املتحدة لألشغال املعدني
شركة الشخص الواحد ذ م-أبوظبي 

م
Ton metric

7,500 
هياكل معدنية 73089090

صناعات معدنية



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية 

في السنة

وحدة 

القياس
المصانع

عية  الصنابريفابريكيشناإلمارات 
م.م.ذ

Ton metric
60,000 

هياكل حديدية

73089090

ة شركة املانع لإلنشاءات املعدني
م.م.ذ

Ton metric
2,000 

هياكل حديدية

ذ م م–نفوذ للصناعات الهندسية  Ton metric حواجز شبكية حديدية 480

ة شركة املانع لإلنشاءات املعدني
م.م.ذ

Meter
60,000 

مدادات الحديد املجلفن

الجوزاء للصناعات الفنية ذ م م Sq meter
800,000 

ارةبالطات حديد مجلفن لألسقف املستع

م.م.مصنع املمتاز للهندسة ذ Ton metric
15,000 

خزانات حديدية

-شركة الصناعات العربية ش ذ م م 73090000
1-ابو ظبي-فرع خليجية 

Ton metric
1,500 

خزانات حديدية

املاسية للصناعات الحديدية ذ م م Unit خزانات حديدية 10

م.م.اوتوميك للصناعات الحديديه ذ Numbers خزانات حديدية للمياه 375

73090010

ة مصنع  املتحدة لألشغال املعدني
شركة الشخص الواحد ذ م-أبوظبي 

م
Unit خزانات حديدية للمياه 45

ة شركة املانع لإلنشاءات املعدني
م.م.ذ

Ton metric خزانات حديدية للمياه 10

عية  اإلمارات بريفابريكيشن الصنا
م.م.ذ

Numbers خزانات حديدية للمياه 5

املاسية للصناعات الحديدية ذ م م Unit خزانات ملحطات تعبئة 5

73090090

املاسية للصناعات الحديدية ذ م م Unit خزانات جوفية حديدية 5

املاسية للصناعات الحديدية ذ م م Unit صوامع تخزين حديدية 5

ة شركة املانع لإلنشاءات املعدني
م.م.ذ

Ton metric خزانات حديدية للوقود 5

عية  اإلمارات بريفابريكيشن الصنا
م.م.ذ

Numbers خزانات حديدية للوقود 5

صناعات معدنية



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية 

في السنة

وحدة 

القياس
المصانع

عية  الصنابريفابريكيشناإلمارات 
م.م.ذ

Numbers خزانات حديدية للمواد الكيماوية 5
73090090

ة شركة املانع لإلنشاءات املعدني
م.م.ذ

Ton metric خزانات حديدية للمواد الكيماوية 2

املاسية للصناعات الحديدية ذ م م Unit خزانات معدنية 10 73100000

شركة -امارات االولى  للصناعة  
الشخص الواحد ذ م م

Ton metric
6,600 

أوعية الضغط

73110000

م.م.ذ-فابتيك أبوظبي  Ton metric أوعية الضغط 800

م.م.مصنع املمتاز للهندسة ذ Ton metric
9,000 

خزانات ذات الضغط العالي

-شركة الصناعات العربية ش ذ م م 
1-ابو ظبي-فرع خليجية 

Ton metric
4,000 

خزانات ذات الضغط العالي

ذ م م–نفوذ للصناعات الهندسية  Ton metric خزانات ذات الضغط العالي 300

م.م.اوتوميك للصناعات الحديديه ذ Ton metric خزانات ذات الضغط العالي 225

عية  اإلمارات بريفابريكيشن الصنا
م.م.ذ

Numbers خزانات ذات الضغط العالي 75

73110090

ة مصنع  املتحدة لألشغال املعدني
شركة الشخص الواحد ذ م-أبوظبي 

م
Unit خزانات ذات الضغط العالي 25

ة مصنع  املتحدة لألشغال املعدني
شركة الشخص الواحد ذ م-أبوظبي 

م
Unit خزانات حديدية للمواد الكيماوية 40

م.م.شركة دوكاب لألملنيوم ذ Ton metric
25,000 

ذات كابالت كهربائية علوية من األملنيوم
(غير معزولة)جهد عالي 

73121010

م.م.شركة تصنيع املعادن الفنية ذ Ton metric
13,265 

شباك تسليح املباني 73140000

الشركة الخليجية للصناعات 
م.م.الفوالذية املحدودة ذ

Ton metric
6,000 

شباك حديد تسليح ملحومة 73142000

م.م.سبيشل ستيلز فكتوري ذ Ton metric
12,000 

شباك حديد التسليح 73143000

صناعات معدنية



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية 

في السنة

وحدة 

القياس
المصانع

م.م.شركة تصنيع املعادن الفنية ذ Ton metric
8,000 

مشابك حديدية لألرضيات 73144000

ذ م م–نفوذ للصناعات الهندسية  Ton metric جوايط معدنية 260 73181000

ركة ش-لود كينج للصناعات املعدنية 
الشخص الواحد ذ م م

Ton metric هياكل حديدية 20
73260000

ركة ش-أم بي كي للصناعات البحرية 
الشخص الواحد ذ م م

NA NA 
هبوط الهياكل الفوالذية للنفط والغاز مثل

القوارب واملزالج

م.م.شركة تصنيع املعادن الفنية ذ Ton metric
3,500 

حامالت الكابالت الكهربائية 73269060

م.م.شركة تصنيع املعادن الفنية ذ Ton metric اعمدة السياجات 750 73269070

م .م.تي اس اي للصناعات املعدنية  ذ
1فرع -

Unit
1,000 

أعمدة إنارة الشوارع 73269097

املاسية للصناعات الحديدية ذ م م Unit صهاريج حديدية 10 74199920

م.م.شركة دوكاب لألملنيوم ذ Ton metric
40,000 

, 12, 9.5)قضبان أملنيوم موصلة للكهرباء 
ملم( 15

76041000

م.م.مصنع املمتاز للهندسة ذ Ton metric
15,000 

دعامات مشبكة 76100000

م.م.تريدكس للصناعات الهندسية  ذ Ton metric سقاالت من األلومنيوم 100 76109030

م.م.مصنع املمتاز للهندسة ذ Ton metric
15,000 

ساللم معدنية

76109040
م.م.شركة تصنيع املعادن الفنية ذ Ton metric ساللم معدنية 300

ذ م م–نفوذ للصناعات الهندسية  Ton metric ساللم ثابتة معدنية 600

م.م.تريدكس للصناعات الهندسية  ذ Ton metric ساللم ثابتة من األلومنيوم 30

صناعات معدنية



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية 

في السنة

وحدة 

القياس
المصانع

م.م.شركة تصنيع املعادن الفنية ذ Ton metric
4,690 

أسقف مستعارة معدنية
76109060

الجوزاء للصناعات الفنية ذ م م Sq meter
85,000 

بالطات ألومنيوم لألسقف املستعارة

م.م.تريدكس للصناعات الهندسية  ذ Ton metric دعائم من األملنيوم ألغراض البناء 120

م.م.تريدكس للصناعات الهندسية  ذ76109090 Ton metric درابزينات من األلومنيوم 20

م.م.تريدكس للصناعات الهندسية  ذ Ton metric امصناديق من األلومنيوم لالستخدام الع 25

م.م.تريدكس للصناعات الهندسية  ذ Ton metric ساللم مفردة  محمولة من األملنيوم 65 76169970

م.م.وذرفورد للصناعة والخدمات ذ Numbers
9,000 

أنابيب حفر آبار النفط والغاز 82070000

م.م.وذرفورد للصناعة والخدمات ذ Numbers
1,200 

ادوات صيانة آبار النفط و الغاز 82071000

م.م.شركة تصنيع املعادن الفنية ذ Numbers
10,000 

أبواب معدنية ضد الحريق 83030000

ازتيك للصناعات املعدنية NA NA لوحات إرشادية وإعالنية 83100040

م.م.وذرفورد للصناعة والخدمات ذ Numbers
12,000 

بار أنظمة أنابيب ضخ املواد األسمنتية آل 
النفط و الغاز

84130000

ركة ش-لود كينج للصناعات املعدنية 
الشخص الواحد ذ م م

Ton metric مضخات حقول النفط 10 84131100

م.م.اوتوميك للصناعات الحديديه ذ Numbers (تجميع)مضخات نزح املياه  180 84137000

ركة ش-لود كينج للصناعات املعدنية 
الشخص الواحد ذ م م

Ton metric مضخات مياه 20 84138190

فرع -شركة السا للتصنيع والهندسة
م.م.ذ

Ton metric
4,000 

تجميع/ منظومات هندسية متنقلة  84190000

صناعات معدنية



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية 

في السنة

وحدة 

القياس
المصانع

-مشركة الصناعات العربية ش ذ م 
1-ابو ظبي-فرع خليجية 

Numbers مبادالت حرارية أنبوبية مغلفة 40 84195000

شركة -امارات االولى  للصناعة  
الشخص الواحد ذ م م

Ton metric مبادالت حرارية 350 84195000

ذ م م–نفوذ للصناعات الهندسية  Ton metric أغلفة وحدات ترشيح معدنية 125 84219000

ة مصنع  املتحدة لألشغال املعدني
شركة الشخص الواحد ذ م-أبوظبي 

م
Unit يكيةمنصات متنقلة تخص املعدات امليكان 40 84251100

-شركة الصناعات العربية ش ذ م م 
1-ابو ظبي-فرع خليجية 

Numbers يةمنصات متنقلة تخص املعدات الكيماو  75 84251900

م.م.ذ-فابتيك أبوظبي  Ton metric
1,800 

تجميع/ كرينات جسرية  84261100

م.م.ذ-فابتيك أبوظبي  Ton metric نواقل املواد 400 84280000

م.م.ذ-فابتيك أبوظبي  Ton metric صوامع التخزين 500
84283900

م.م.اوتوميك للصناعات الحديديه ذ Ton metric صوامع حديدية 375

-شركة الصناعات العربية ش ذ م م 
1-ابو ظبي-فرع خليجية 

Ton metric صوامع تخزين حديدية 500 84289000

م.م.ذ-فابتيك أبوظبي  Ton metric منصات لحفرات آبار النفط 800 84304900

بية اإلمارات العر ) في بروكالد .تي.إف
م.م.ذ( املتحدة 

Numbers صمامات 500 84810000

م.م.وذرفورد للصناعة والخدمات ذ Numbers صمامات أمان آبار النفط والغاز 240 84814000

م.م.اوتوميك للصناعات الحديديه ذ Numbers
1,875 

بطانات معدنية لكراس ي التحميل 84829900

ركة ش-أم بي كي للصناعات البحرية 
الشخص الواحد ذ م م

NA NA ELECTRICAL PANELS 85350000

م.م.شركة تصنيع املعادن الفنية ذ Unit 500 
لتوزيع تجميع مفاتيح التشغيل والتحكم و ا

الكهربائية
85359000

صناعات معدنية



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية 

في السنة

وحدة 

القياس
المصانع

م.م.شركة تصنيع املعادن الفنية ذ Ton metric 60 
جهد ذات)لوحات مفاتيح تشغيل كهربائية 

(منخفض
85389000

ركة ش-لود كينج للصناعات املعدنية 
الشخص الواحد ذ م م

Ton metric صناديق الشاحنات القالبة 35 87079035

املاسية للصناعات الحديدية ذ م م Unit مقطورات مسطحة 15
87160000

ركة ش-لود كينج للصناعات املعدنية 
الشخص الواحد ذ م م

Ton metric مقطورات مسطحة 55

املاسية للصناعات الحديدية ذ م م Unit قاطرات منصات حفر 5 87163970

ركة ش-أم بي كي للصناعات البحرية 
الشخص الواحد ذ م م

NA NA سفن تجاريه 89010000

م.م.اوتوميك للصناعات الحديديه ذ Ton metric
6,000 

ةمنصات متنقلة للمعدات امليكانيكي

م.م.اوتوميك للصناعات الحديديه ذ89052000 Ton metric
6,000 

منصات متنقلة  للمعدات الكيماوية

ركة ش-أم بي كي للصناعات البحرية 
الشخص الواحد ذ م م

NA NA JACK BARGES & DRILLING RIGS

شركة نسر الخليج للصناعات 
شركة الشخص-واملقاطع املعدنية 

الواحد ذ م م
Numbers (كرفانات)بيوت جاهزة  45

94060000
شركة نسر الخليج للصناعات 

شركة الشخص-واملقاطع املعدنية 
الواحد ذ م م

Ton metric مباني حديدية جاهزة 150

م.م.ذ-فابتيك أبوظبي  Ton metric
2,500 

مبانى حديدية مسبقة الصنع

املاسية للصناعات الحديدية ذ م م Ton metric
1,200 

(مستودعات)مباني حديدية جاهزة  94060033

املاسية للصناعات الحديدية ذ م م Unit كواتم صوت للمولدات الكهربائية 5 94060049

م.م.تريدكس للصناعات الهندسية  ذ Ton metric منصة حديدة لتعليق األثقال 100 95069100

صناعات معدنية



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية 

في السنة

وحدة 

القياس
المصانع

م.م.للصناعات الهندسية  ذتريدكس Ton metric هيكل حديدي مثبت على الحائط 200

م.م.تريدكس للصناعات الهندسية  ذ95069100 Ton metric هيكل حديدي لحمل األثقال 500

م.م.تريدكس للصناعات الهندسية  ذ Ton metric حاملة حديدية 200

م.م.شركة تصنيع املعادن الفنية ذ Ton metric
12,000,000 

اعمال حديدية

99999999
م.م.شركة تصنيع املعادن الفنية ذ Sq meter

100,000 
سياج حديدي

م.م.شركة تصنيع املعادن الفنية ذ Ton metric صفائح مموجة 750

صناعات معدنية



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية 

في السنة

وحدة 

القياس
المصانع

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
20,000,000 

طباعة بطاقات الخدش البالستيكية 39269099

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
2,399,000 

طباعة الرقاع الالصقة 48114110

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
2,399,000 

طباعة األوراق الالصقة 48114190

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Sq feet
86,637,000 

طباعة امللصقات اإلعالنية 48115900

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
200,000 

مظاريف ورقية 48171000

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
9,835,400 

حافظات ورقية للكتب 48195000

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
9,835,400 

دفاتر ورقية 48201000

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
9,835,400 

دفاتر تمارين مدرسية 48202000

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
9,835,400 

مجلدات ورقية 48203090

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
2,399,000 

ألبومات الصور  48205000

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
2,399,000 

طباعة الرقاع 48211000

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
2,399,000 

كتب القواميس 49019100

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
2,399,000 

كتب علمية 49019910

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
23,990 

كتب أكاديمية 49019930

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
2,399,000 

كتب الفهرسة 49019940

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
2,399,000 

كتب مصورة 49019950

صناعات معدنية



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية 

في السنة

وحدة 

القياس
المصانع

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
86,068,992 

صحف يومية 49021010

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
5,200,000 

مجالت يومية 49021020

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
16,425,000 

صحف أسبوعية 49029010

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
3,900,000 

مجالت إسبوعية 49029020

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
1,560,000 

مجالت دورية 49029030

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
2,399,000 

كتب الرسم والتلوين لألطفال 49030010

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
2,399,000 

كتب صور لألطفال 49030020

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
5,172,400 

كتب األطالس 49059100

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
2,399,000 

خرائط جدارية 49059900

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
10,000,000 

طباعة املظاريف الورقية 49070020

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
2,399,000 

طباعة بطاقات  التهنئة 49090020

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
2,399,000 

مطبوعات إعالنية 49111010

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
86,637,000 

كتالوجات تجارية 49111090

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
5,172,400 

طباعة التذاكر 49119930

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
10,000,000 

طباعة بطاقات الخدش الورقية 49119990

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
20,000,000 

يط بطاقات بالستيكية مشتملة على شر 
ممغنط

85232100

صناعات معدنية



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية 

في السنة

وحدة 

القياس
المصانع

م.م.املتحدة للطباعة والنشر ذ Numbers
20,000,000 

طباعة البطاقات الذكية 85235200

صناعات معدنية



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

الصناعية كوزموبالستشركة 
1فرع ابوظبي -م .م.ذ

Ton 
metric

مركبات البولي فينيل كلوريد 135 39042200

شركة شعاع ملنتوجات الورق 
م.م.والبالستيك ذ

Ton 
metric

60 
لين عالي أنابيب بالستيكية من البولي ايثي

معاد تصنيعها)الكثافة  
39172000

شركة كوزموبالست الصناعية 
1فرع ابوظبي -م .م.ذ

Meter أنابيب بالستيك حراري مدعم 1,200

39172100

شركة كوزموبالست الصناعية 
1فرع ابوظبي -م .م.ذ

Ton 
metric

300 
بولي إيثيلين ذو الرابط )أنابيب بالستيكية )

املتشابك
شركة كوزموبالست الصناعية 

1فرع ابوظبي -م .م.ذ
Ton 

metric
بولي إيثيلين)أنابيب بالستيكية ) 30,000

شركة االتحاد لصناعة األنابيب
م.م.ذ

Ton 
metric

لينأنابيب بالستيكية من البولي إيثي 12,004

شركة االتحاد لصناعة األنابيب
م.م.ذ

Ton 
metric

الينأنابيب بالستيكية من البولى بروب 15,000
39172200

شركة كوزموبالست الصناعية 
1فرع ابوظبي -م .م.ذ

Ton 
metric

وائيبولي بروبلين عش)أنابيب بالستيكية ) 5,000

شركة كوزموبالست الصناعية 
1فرع ابوظبي -م .م.ذ

Ton 
metric

يو بي في س ي)أنابيب بالستيكية ) 36,000
39172300

شركة كوزموبالست الصناعية 
1فرع ابوظبي -م .م.ذ

Ton 
metric

س ي بي في س ي)أنابيب بالستيكية ) 2,000

شركة كوزموبالست الصناعية 
1فرع ابوظبي -م .م.ذ

Ton 
metric

أي بي إس)أنابيب بالستيكية ) 540 39172900

شركة االتحاد لصناعة األنابيب
م.م.ذ

Ton 
metric

روبالينلوازم أنابيب بالستيكية من البولى ب 2,400

39174000

شركة كوزموبالست الصناعية 
1فرع ابوظبي -م .م.ذ

Ton 
metric

ييو بي في س )وصالت أنابيب بالستيكية ) 3,000

شركة كوزموبالست الصناعية 
1فرع ابوظبي -م .م.ذ

Ton 
metric

300 
ين بولي بروبل)وصالت أنابيب بالستيكية )

عشوائي
شركة كوزموبالست الصناعية 

1فرع ابوظبي -م .م.ذ
Ton 

metric
ينبولي إيثيل)وصالت أنابيب بالستيكية ) 300

شركة كوزموبالست الصناعية 
1فرع ابوظبي -م .م.ذ

Ton 
metric

يس ي بي في س )وصالت أنابيب بالستيكية ) 125

صناعات المطاط و البالستيك و الزجاج



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

الصناعية كوزموبالستشركة 
1فرع ابوظبي -م .م.ذ

Ton 
metric

أي بي إس)وصالت أنابيب بالستيكية ) 300
39174000

شركة االتحاد لصناعة األنابيب
م.م.ذ

Ton 
metric

يثيلينلوازم أنابيب بالستيكية من البولي إ 1,875

م مذ-مصنع املحيط للبالستيك 
Ton 

metric
لفات بالستيكية من البولي إيثلين 3,600

39201000
-مصنع ابومنصور للبالستيك

شركة الشخص الواحد ذ م م
Ton 

metric
لفات بالستيكية من البولي إيثلين 1,500

شركة شعاع ملنتوجات الورق 
م.م.والبالستيك ذ

Ton 
metric

84 
بولي )ف لفات بالستيكية الستخدام التغلي

إيثلين

39204900

شركة شعاع ملنتوجات الورق 
م.م.والبالستيك ذ

Ton 
metric

275 
ولي ب)لفات أشرطة للتحذير بالستيكية 

غير الصقة-إيثلين
شركة شعاع ملنتوجات الورق 

م.م.والبالستيك ذ
Ton 

metric
180 

بولي )لفات بالستيكية باالنكماش الحراري 
إيثلين

شركة شعاع ملنتوجات الورق 
م.م.والبالستيك ذ

Ton 
metric

180 
بولي )لفات بالستيكية الستخدامات العامة

إيثلين

كويك استب للصناعة Numbers ياهلعدادات امل/   صناديق من الفايبرجالص  18,000

كويك استب للصناعة Numbers الواح من الفايبرجالص 500

كويك استب للصناعة Numbers حجرات التفتيش من الفايبرجالص 1,000 39229000

-مصنع ابومنصور للبالستيك
شركة الشخص الواحد ذ م م

Numbers ينصناديق بالستيكية من البولي إيثل 125,000
39231090

م.م.اي بالست للصناعات ذ Numbers منصات بالستيكية 500,000

شركة االتحاد لصناعة األنابيب
م.م.ذ

Numbers منصات بالستيكية 9,950
39231090

هوت باك الصناعية للتغليف  
م.م.ذ

Ton 
metric

دالء بالستيكية للمواد الغذائية 576

تيكية كونفيكس للصناعات البالس
م.م.ذ

Kilogram 259,200 
الي بولي إيثيلين ع)أكياس بالستيكية 

(الكثافة

39232000
شركة شعاع ملنتوجات الورق 

م.م.والبالستيك ذ
Ton 

metric
5,700 

بولي )حلل أكياس تسوق بالستيكية قابلة للت
إيثلين

شركة شعاع ملنتوجات الورق 
م.م.والبالستيك ذ

Ton 
metric

1,800 
ابلة أكياس تغليف مالبس بالستيكية ق

بولي إيثلين)للتحلل 

صناعات المطاط و البالستيك و الزجاج



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

شركة شعاع ملنتوجات الورق 
م.م.والبالستيك ذ

Ton 
metric

960 
بولي )لل أكياس قمامة بالستيكية قابلة للتح

إيثلين
39232000

شركة شعاع ملنتوجات الورق 
م.م.والبالستيك ذ

Ton 
metric

240 
أكياس  مواد غذائية بالستيكية قابلة

بولي إيثلين)للتحلل 

م مذ-مصنع املحيط للبالستيك 
Ton 

metric
1,100 

بولي )حلل أكياس تسوق بالستيكية قابلة للت
(إيثيلين عالي الكثافة

39232100

م مذ-مصنع املحيط للبالستيك 
Ton 

metric
550 

بولي )لل أكياس قمامة بالستيكية قابلة للتح
(إيثيلين منخفض الكثافة

39232900

هوت باك الصناعية للتغليف  
م.م.ذ

Ton 
metric

قوارير نصف مصنعة بالستيكية 576

39233000

م.م.شركة سارة للبالستيك ذ Numbers 7,000,000 
خدمة فى أغطية للعبوات البالستيكية املست

تعبئة الزيوت

م.م.شركة سارة للبالستيك ذ Numbers لتر5عة عبوات بالستيكية لتعبئة الزيوت س 450,000

م.م.شركة سارة للبالستيك ذ NA NA لتر4عة عبوات بالستيكية لتعبئة الزيوت س

م.م.شركة سارة للبالستيك ذ Numbers 180,000 
25عة عبوات بالستيكية لتعبئة الزيوت س

لتر

م.م.شركة سارة للبالستيك ذ Numbers 180,000 
20عة عبوات بالستيكية لتعبئة الزيوت س

لتر

م.م.شركة سارة للبالستيك ذ NA NA لتر2عة عبوات بالستيكية لتعبئة الزيوت س

م.م.شركة سارة للبالستيك ذ Numbers لتر1عة عبوات بالستيكية لتعبئة الزيوت س 3,500,000

هوت باك الصناعية للتغليف  
م.م.ذ

Ton 
metric

اغطية بالستيكية للعبوات الغذائية 1,728
39235000

هوت باك الصناعية للتغليف  
م.م.ذ

Ton 
metric

اغطية بالستيكية للعبوات الغذائية 576

شركة شعاع ملنتوجات الورق 
م.م.والبالستيك ذ

Ton 
metric

ينبولي إيثل)لفات مفارش بالستيكية  2,400 39241000

هوت باك الصناعية للتغليف  
م.م.ذ

Ton 
metric

1,152 
عبوات صندوقية بالستيكية للمواد 

الغذائية
39241010

هوت باك الصناعية للتغليف  
م.م.ذ

Ton 
metric

2,880 
عبوات صندوقية بالستيكية للمواد 
الغذائية ذات االستعمال الواحد

صناعات المطاط و البالستيك و الزجاج



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

هوت باك الصناعية للتغليف  
م.م.ذ

Ton 
metric

4,032 
ل ادوات مائدة بالستيكية ذات االستعما

الواحد
39241020

شركة شعاع ملنتوجات الورق 
م.م.والبالستيك ذ

Ton 
metric

900 
بولي )لفات بالستيكية للتشكيل الحراري 

بروبلين

39241030

شركة شعاع ملنتوجات الورق 
م.م.والبالستيك ذ

Ton 
metric

390 
احد صحون بالستيكية ذات االستخدام الو 

بولي بروبلين)
شركة شعاع ملنتوجات الورق 

م.م.والبالستيك ذ
Ton 

metric
585 

حد أكواب بالستيكية ذات االستخدام الوا
بولي بروبلين)

هوت باك الصناعية للتغليف  
م.م.ذ

Ton 
metric

واحدصواني بالستيكية ذات االستعمال ال 576

هوت باك الصناعية للتغليف  
م.م.ذ

Ton 
metric

احدصحون بالستيكية ذات االستعمال الو  1,152

هوت باك الصناعية للتغليف  
م.م.ذ

Ton 
metric

احداكواب بالستيكية ذات االستعمال الو  576

-مصنع ابومنصور للبالستيك
شركة الشخص الواحد ذ م م

Numbers دالء بالستيكية من البولي إيثلين 1,000,000
39249090

م.م.اي بالست للصناعات ذ Numbers حاويات نفايات بالستيكية 15,000

-مصنع ابومنصور للبالستيك
شركة الشخص الواحد ذ م م

Numbers فواصل بالستيكية لحديد التسليح 1,500,000
39259000

كويك استب للصناعة Numbers مظالت من الفايبرجالص 3,000

شركة شعاع ملنتوجات الورق 
م.م.والبالستيك ذ

Ton 
metric

195 
واحد صواني بالستيكية ذات االستخدام ال

بولي بروبلين)
39269099

م.م.اوشين رابر فاكتوري ذ Sq meter صفائخ مطاطية 48,000 40059100

م.م.اوشين رابر فاكتوري ذ Unit حلقات مطاطية 180,000 40169300

شركة كوزموبالست الصناعية 
1فرع ابوظبي -م .م.ذ

Ton 
metric

2,000 
لي بالبو )أنابيب بالستيكية مسبقة العزل )

يوريثين
99999999

صناعات المطاط و البالستيك و الزجاج



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

شركة -جيوتكستايلأكسيد 
مالشخص الواحد ذ م 

Ton 
metric

ي تيأنسجة بالستيكية متخصصة من بي إ 1,000 54071000

شركة -أكسيد جيوتكستايل 
الشخص الواحد ذ م م

Ton 
metric

3,000 
ولي أنسجة بالستيكية متخصصة من الب

بروبلين
54072000

شركة -أكسيد جيوتكستايل 
الشخص الواحد ذ م م

Ton 
metric

بروبلينألياف تيلية بالستيكية من البولي 7,000 55034000

المنسوجات



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

مؤسسة اإلمارات لطباعة ورق 
الكمبيوتر

Numbers إعادة تعبئة عبوات حبر طابعات الليزر 6,120 32150000

مؤسسة اإلمارات لطباعة ورق 
الكمبيوتر

Numbers ملصقات بالستيكية ذاتية اللصق 1,705,000 39191000

مؤسسة اإلمارات لطباعة ورق 
الكمبيوتر

Numbers ملصقات بالستيكية حرارية 110,000 39199000

م.م.مصنع اس بي دي لألخشاب ذ Numbers األبواب الخشبية 15,000,000
44182000

م.م.مصنع اس بي دي لألخشاب ذ Numbers األبواب الخشبية املقاومة للحريق 9,600,000

م.م.مصنع اإلتحاد للورق ذ
Ton 

metric
(كبيرة)لفات ورق الطباعة  75,000

48020000
م.م.مصنع اإلتحاد للورق ذ

Ton 
metric

ورق مقصوص 220,000

م.م.مصنع اإلتحاد للورق ذ
Ton 

metric
(A4)ورق غير مكربن مغلف حجم  151,650 48025700

مؤسسة اإلمارات لطباعة ورق 
الكمبيوتر

Sq meter ملصقات ورقية ذاتية اللصق 895,500 48114100

مؤسسة اإلمارات لطباعة ورق 
الكمبيوتر

Kilogram (مظاريف)أغلفة تعبئة ورقية  118,213 48171000

) –املجرة للصناعات الورقية 
فرع ابوظبي–( م.م.ذ

Ton 
metric

4,000 
) مناديل ومناشف وروالت الحمامات   

(الورقية 
48182000

م.م.كراون بايبر ميل ذ
Ton 

metric
حجم الجامبو/ روالت الورق الصحى  22,500

مؤسسة اإلمارات لطباعة ورق 
الكمبيوتر

Kilogram ورق كمبيوتر غير مكربن 2,896,657

48239094
مؤسسة اإلمارات لطباعة ورق 

الكمبيوتر
Kilogram و رق كمبيوتر مكربن 1,824,579

مؤسسة اإلمارات لطباعة ورق 
الكمبيوتر

Kilogram ورق مكربن ملاكينات الصرف اآللي 207,855

مؤسسة اإلمارات لطباعة ورق 
الكمبيوتر

Kilogram أوراق الشيكات املطبوعة 304,754 49070050

مؤسسة اإلمارات لطباعة ورق 
الكمبيوتر

Kilogram 1,443,436 
أوراق أمنية غير مكربنة إلستخدامات 

البنوك واملؤسسات املالية
49070060

صناعات األخشاب و الورق



الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

مؤسسة اإلمارات لطباعة ورق 
الكمبيوتر

Kilogram 325,070 
لإلستخداماتمكربنةأوراق أمنية غير 

الحكومية
49070070

مؤسسة اإلمارات لطباعة ورق 
الكمبيوتر

Ton 
metric

ملصقات من رقائق األملنيوم 900 76070000

دي إس الب لصناعة أثاث 
حد شركة الشخص الوا-املختبرات 

ذ م م
NA NA أثاث املختبرات 94033090

م.م.مصنع اس بي دي لألخشاب ذ Sq meter خزائن املالبس الخشبية 1,600,000 94035020

م.م.مصنع اس بي دي لألخشاب ذ Sq meter خزائن املطابخ الخشبية 10,000,000 94036000

م.م.مصنع اس بي دي لألخشاب ذ Numbers طاوالت خشبية مختلفة 3,600,000 94036010

صناعات األخشاب و الورق



صناعات عامة
الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

م.م.شركة الصقر الهندسية   ذ Unit موتور  1,500 10000000

م.م.شركة الصقر الهندسية   ذ Unit قطع عامة 1,500

شركة-البرق لصناعة األسمنت 
الشخص الواحد ذ م م

Ton 
metric

أسمنت بورتالندى 300,000 25232000

ف ايكو كرين لصناعة الثلج الجا
م.م.ذ

Kilogram ثلج جاف 40 28112100

شركة-البرق لصناعة األسمنت 
الشخص الواحد ذ م م

NA NA 
عازل داخلي للطابوق األسمنتي من 

البوليسترين
39219000

شركة-البرق لصناعة األسمنت 
الشخص الواحد ذ م م

NA NA طابوق إسمنتى 68101100

شركة-البرق لصناعة األسمنت 
الشخص الواحد ذ م م

NA NA البالط املتشابك 68101921

م.م.كثبان للرمل الصناعي ذ Pound رمل صناعي 80,000,000 69141090

م.م.شركة الصقر الهندسية   ذ Unit مضخات حريق 300 84131910

م.م.شركة الصقر الهندسية   ذ Unit مضخات سنترفيش 1,000 84137000

م.م.شركة الصقر الهندسية   ذ Unit مضخات 1,000 84138100

م.م.شركة الصقر الهندسية   ذ Unit قطع غيار 2,000 84149000

العربية للصناعات الخشبية 
م.م.واألثاث ذ

Numbers أثاث املستشفيات 950 94020000

العربية للصناعات الخشبية 
م.م.واألثاث ذ

Numbers أثاث املدارس الخشبى 950
94029090

العربية للصناعات الخشبية 
م.م.واألثاث ذ

Meter ستائر املستشفيات 10,000

العربية للصناعات الخشبية 
م.م.واألثاث ذ

Unit طاوالت مكاتب خشبية 300 94033010

العربية للصناعات الخشبية 
م.م.واألثاث ذ

Meter خزائن املطابخ الخشبية 700 94034010

العربية للصناعات الخشبية 
م.م.واألثاث ذ

Meter 800 
جهزة طاوالت و خزائن املختبرات الخشبية امل

بصنابير املاء والغاز
94036010




