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:يةمنتج ضمن القائمة الذهبية للصناعات التال466

71 الكيميائية 

53 إنشائية وزجاجية 

18 إلكترونية وكهربائية 

11 غذائية 

100 املعدات واآلالت 

150 املعدنية 

- الطباعة واإلعالم 

25 املطاط و البالستيك و الزجاج

3 املنسوجات

9 األخشاب والورق 

26 العامة

إجمالي عدد المنتجات نوع الصناعات
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صناعات الكيميائية
الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

م.م.الغيث للصناعات ذ طن متري 30000 ملح طعام 25010010

م.م.الغيث للصناعات ذ طن متري 50000 (    دي.في.بي)ملح مجفف نقي لحقول آبار النفط  25010030

مصنع زيوت وشحوم أدنوك للتوزيع لتر 1872000 زيوت الضواغط

27101910

مصنع زيوت وشحوم أدنوك للتوزيع طن متري 30000 زيوت محركات

مصنع زيوت وشحوم أدنوك للتوزيع طن متري 2000 رربنزين للمحركات التي يتم االشتعال فيها بالش 27101912

مصنع زيوت وشحوم أدنوك للتوزيع طن متري 2000 غطديزل للمحركات التي يتم االشتعال فيها بالض 27101913

مصنع زيوت وشحوم أدنوك للتوزيع طن متري 3000 زيوت ناقل الحركة األوتوماتيكي 27101915

مصنع زيوت وشحوم أدنوك للتوزيع لتر 1872000 زيوت التدوير
27101990

مصنع زيوت وشحوم أدنوك للتوزيع طن متري 30000 زيوت صناعية

مصنع زيوت وشحوم أدنوك للتوزيع لتر 640000 زيوت تبريد أدوات القطع 27101991

مصنع زيوت وشحوم أدنوك للتوزيع طن متري 1800 تعبئة زيوت الفرامل 27101994

مصنع زيوت وشحوم أدنوك للتوزيع لتر 14352000 زيوت توربينية

27101995

مصنع زيوت وشحوم أدنوك للتوزيع لتر 14352000 زيوت هيدروليكية

مصنع زيوت وشحوم أدنوك للتوزيع طن متري 7000 زيوت المحوالت 27101996

مصنع زيوت وشحوم أدنوك للتوزيع لتر 8960000 زيوت التروس الصناعية 27101998

مصنع زيوت وشحوم أدنوك للتوزيع لتر 1920000 زيوت نقل الحرارة 27101999
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صناعات الكيميائية
الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

م.م.مصنع الغاز والمعدات ذ رقم 100000 غازات مخلوطة  27111900

م.م.شركة الرويس للغازات الصناعية ذ متر مكعب 490560 غاز هيدروجين

28041000
ة شرك-شركة الخليج للغازات الصناعية 

الشخص الواحد ذ م م
متر مكعب 525600 غاز الهيدروجين

م.م.شركة الرويس للغازات الصناعية ذ متر مربع 2312640 غاز االرجون 

28042100

م.م.شركة الرويس للغازات الصناعية ذ كيلوجرام 1825000 ارغون سائل

م.م.مصنع الغاز والمعدات ذ رقم 100000 تعبئة فقط    /  غاز األرجون  

ة شرك-شركة الخليج للغازات الصناعية 

الشخص الواحد ذ م م
كيلوجرام 1350000 غاز األرجون

م.م.شركة الرويس للغازات الصناعية ذ متر مكعب 2312640 غاز النيتروجين 

28043000

م.م.شركة الرويس للغازات الصناعية ذ كيلوجرام 19345000 نيتروجين سائل

م.م.مصنع الغاز والمعدات ذ NA 120000 غاز النيتروجين   

ة شرك-شركة الخليج للغازات الصناعية 

الشخص الواحد ذ م م
جالون 7884000 غاز النيتروجين

مصانع الغازات الصناعية طن متري 328 غاز النتروجين

م.م.شركة الرويس للغازات الصناعية ذ متر مكعب 2312640 غاز األكسيجين 

28044000

م.م.شركة الرويس للغازات الصناعية ذ كيلوجرام 31025000 سائل اوكسجين

م.م.مصنع الغاز والمعدات ذ رقم 250000 غاز األوكسيجين 

ة شرك-شركة الخليج للغازات الصناعية 

مالشخص الواحد ذ م 
جالون 5000000 غاز األكسجين

مصانع الغازات الصناعية طن متري 3723 غاز األكسجين
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صناعات الكيميائية
الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

م.م.الغيث للصناعات ذ طن متري 54000 حمض الهيدروكلوريك

28061000

يونيون كلورين ذ م م  طن متري 59400 حمض الهيدروكلوريك

ة الخليج للفلور لمالكها حمد سهيل عويض

شركة الشخص الواحد ذ م م-الخييلي 
كيلوجرام 10000 حمض الكبريتيك 28070010

ة الخليج للفلور لمالكها حمد سهيل عويض

شركة الشخص الواحد ذ م م-الخييلي 
كيلوجرام 30000 فلوريد الهيدروجين 28111100

م.م.شركة الرويس للغازات الصناعية ذ طن متري 10950 أكسيد الكربون ثانىغاز 

28112100

م.م.مصنع الغاز والمعدات ذ كيلوجرام 40000 الثلج الجاف 

م.م.مصنع الغاز والمعدات ذ رقم 125000 أكسيد الكربون ثانىغاز 

ة شرك-شركة الخليج للغازات الصناعية 

الشخص الواحد ذ م م
كيلوجرام 8760000 غاز ثاني أكسيد الكربون

مصانع الغازات الصناعية طن متري 1460 غاز ثاني أكسيد الكربون 

م.م.الغيث للصناعات ذ طن متري 18250 غاز ثاني أكسيد الكربون

ة شرك-شركة الخليج للغازات الصناعية 

مالشخص الواحد ذ م 
كيلوجرام 438000 غاز أكسيد النيتروز

28112990

مصانع الغازات الصناعية طن متري 146 غاز أكسيد النيتروز

م.م.الغيث للصناعات ذ طن متري 36500 هيدروكسيد الصوديوم 28151000

يونيون كلورين ذ م م  طن متري 8250 رقائق الصودا الكاوية 28151100

ميونيون كلورين ذ م  طن متري 14850 محلول الصودا الكاوية 28151200
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صناعات الكيميائية
الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

ة الخليج للفلور لمالكها حمد سهيل عويض

مشركة الشخص الواحد ذ م -الخييلي 
كيلوجرام 60000 فلوريد االلومنيوم 28261200

م.م.الغيث للصناعات ذ طن متري 10000 كلوريد الكالسيوم

28272000

يونيون كلورين ذ م م  طن متري 26500 حبيبات كلوريد الكالسيوم

م.م.الغيث للصناعات ذ طن متري 18000 الصوديومهيبوكلوريت

28289010

يونيون كلورين ذ م م  طن متري 11550 محلول هيبوكلوريت الصوديوم

مصنع زيوت وشحوم أدنوك للتوزيع لتر 533000 معبأة)مياه مقطرة ) 28530010

ات الغاز مصنع ادنوك للتوزيع لتعبئة اسطوان

ابوظبي-المسال 
رقم 2878000 أسطوانات فىغاز مسال معبأ  28530020

م.م.شركة الرويس للغازات الصناعية ذ كيلوجرام 748800 غاز االسيتيلين

29012930

م.م.مصنع الغاز والمعدات ذ رقم 150000 غاز األسيتيلين 

ة شرك-شركة الخليج للغازات الصناعية 

الشخص الواحد ذ م م
كيلوجرام 788400 غاز األسيتيلين

مصانع الغازات الصناعية طن متري 438 غاز األسيتيلين 

ةمصنع الخليج لألصباغ والمواد الالصق لتر 8000000 الدهانات 32080000

الشركة العالمية لصناعة الدهانات والمواد

م.م.ذ-( كميبنت)الكيماوية 
لتر 200000 ملمعات 32081010

البناء  ذ م, مصنع سودامكو االمارات لمواد

م
طن متري 100 لحماية األرضياتإيبوكسيطالء 

32089090
البناء  ذ م, مصنع سودامكو االمارات لمواد

م
طن متري 100 لديكورات األرضياتإيبوكسيةأنظمة طالء 

البناء  ذ م, االمارات لموادسودامكومصنع 

م
طن متري 75 أساس عازل لألرضياتإيبوكسيطالء 
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صناعات الكيميائية
الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

ةمصنع الخليج لألصباغ والمواد الالصق لتر 8000000 األصباغ والمواد الملونة األخرى 

32129010
الشركة العالمية لصناعة الدهانات والمواد

م.م.ذ-( كميبنت)الكيماوية 
لتر 3680000 أصباغ

م.م.الشركة الدولية للمواد الكيماوية ذ جالون 26000 مانع رغوة 34021000

مصنع زيوت وشحوم أدنوك للتوزيع كيلوجرام 30000 شحوم  

م.م.الشركة الدولية للمواد الكيماوية ذ34031910 جالون 55000 مستحلب طين زيتي

م.م.الشركة الدولية للمواد الكيماوية ذ كيلوجرام 1203840 مواد تزليق كيماوية للحفر

الشركة العالمية لصناعة الدهانات والمواد

م.م.ذ-( كميبنت)الكيماوية 
لتر 550000 مواد كيماوية واقية 34031950

ةمصنع الخليج لألصباغ والمواد الالصق لتر 800000 مواد الصقة 

35069100
البناء  ذ م, مصنع سودامكو االمارات لمواد

م
طن متري 100 إيبوكسيةمواد الصقة للبالط 

البناء  ذ م, مصنع سودامكو االمارات لمواد

م
طن متري 1200 مواد ربط مطاطية للخلطات األسمنتية

البناء  ذ م, مصنع سودامكو االمارات لمواد

م
طن متري 111000 (بودرة)مواد الصقة للبالط  35069900

مصنع زيوت وشحوم أدنوك للتوزيع طن متري 3000 إضافات لزيوت التشحيم)محّسنات اللزوجة ) 38112000

البناء  ذ م, االمارات لموادسودامكومصنع 

م
طن متري 324000 (  ديكورية)للجدران تكسيةمواد 

38160000
البناء  ذ م, مصنع سودامكو االمارات لمواد

م
طن متري 14000 (ديكورية)للجدران ملونة تكسيةمواد 

البناء  ذ م, مصنع سودامكو االمارات لمواد

م
لتر 4000000 إضافات أسمنتية سائلة   

38244000
البناء  ذ م, االمارات لموادسودامكومصنع 

م
طن متري 4750 إضافات أسمنتية مخلوطة
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صناعات الكيميائية
الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

البناء  ذ م, االمارات لموادسودامكومصنع 

م
طن متري 36000 مواد أسمنتية إلصالح عيوب المباني

38245000

البناء  ذ م, مصنع سودامكو االمارات لمواد

م
طن متري 250 سائلة للحقنإيبوكسيةمواد 

البناء  ذ م, مصنع سودامكو االمارات لمواد

م
طن متري 3000 إلصالح عيوب المبانيإيبوكسيمالط 

البناء  ذ م, مصنع سودامكو االمارات لمواد

م
طن متري 35000 مواد منع النش

مصنع زيوت وشحوم أدنوك للتوزيع طن متري 1800 سائل تبريد المشعات 38249094

الشركة العالمية لصناعة الدهانات والمواد

م.م.ذ-( كميبنت)الكيماوية 
لتر 60000 مواد كيماوية عازلة 39070000

م.م.الشركة الدولية للمواد الكيماوية ذ كيلوجرام 5454550 الطين االسفلتي المعالج بالكبريت    39110000

م.م.الشركة الدولية للمواد الكيماوية ذ طن متري 1000 مانع الصدأ 39123900

م.م.مصنع في ام اي للصمامات   ذ وحدة 1000 الدكتايللوازم أنابيب حديد  73071100

م.م.مصنع في ام اي للصمامات   ذ وحدة 12000 الصمامات الصناعية 84818090
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صناعات إنشائية وزجاجية
الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

ركة ش-االسمنتيهمصنع بن حرمل للمنتجات 

مالشخص الواحد ذ م 
طن متري 400000 حجر مكسور  25171000

مصنع االمارات للجير طن متري 53000 حىجير 

25221000

.م.م.سوبر لصناعة األسمنت  ذ كيلوجرام 180000000 جير حي

مصنع االمارات للجير طن متري 20000 مطفىجير 

25222000

.م.م.سوبر لصناعة األسمنت  ذ كيلوجرام 80640000 الجير المطفأ

.م.م.سوبر لصناعة األسمنت  ذ كيلوجرام 1300000000 أسمنت خبث األفران 

25230000

.م.م.سوبر لصناعة األسمنت  ذ كيلوجرام 1000000000 عاديبورتالنديأسمنت 

شركة الشخص -مصنع نايل لالسمنت 

الواحد ذ م م
طن متري 576000 األسمنت

25232000

.م.م.سوبر لصناعة األسمنت  ذ كيلوجرام 25000000 البورتالنديأسمنت الحجر الجيري 

.م.م.سوبر لصناعة األسمنت  ذ كيلوجرام 1000000 أسمنت أبيض مركب 25232100

م.م.ذ-مصنع أسمنت الوطنية  طن متري 2500000 أسمنت 25232910

شركة الشخص -مصنع نايل لالسمنت 

الواحد ذ م م
طن متري 576000 أسمنت مقاوم لألمالح 25232920

م.م.ذ-مصنع أسمنت الوطنية  طن متري 595680 أسمنت خبث األفران 26180000

-للخلطات الجافة الجاهزة بريميمأكسيد 

مشركة الشخص الواحد ذ م 
طن متري 180000 مواد الصقة للبالط 35069100
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صناعات إنشائية وزجاجية
الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

خص شركة الش-الخرسانيهلالعمالالحديثة 

مالواحد ذ م 
متر مكعب 350000 خرسانة جاهزة 

38160000

اهزة المؤسسة الفنية لألعمال الخرسانية الج

(تريمكس)
متر مكعب 592800 خرسانة جاهزة 

م.م.شركة بلكسيت للخلطة الجافة ذ طن متري 216000 (ديكورية)للجدران  تكسيةمواد 

م.م.شركة بلكسيت للخلطة الجافة ذ طن متري 20000 (  ديكورية)للجدران ملونة تكسيةمواد 

م.م.شركة بلكسيت للخلطة الجافة ذ طن متري 4000 مواد الصقة للبالط

م.م.شركة بلكسيت للخلطة الجافة ذ طن متري 1000 (مونة)مالط عازل للحرارة  

-أكسيد بريميم للخلطات الجافة الجاهزة 

شركة الشخص الواحد ذ م م
طن متري 180000 مالط إسمنتي

شركة -الس االمارات للخرسانة الجاهزة 

الشخص الواحد ذ م م
متر مكعب 672000 خرسانة جاهزة

م.م.ردي مكس باطون ذ متر مكعب 10000000 خرسانة جاهزة 38245000

مصنع فايبرفلكس ذ م م طن متري 13977 أنابيب بالستيكية من اليو بي في سي  39172300

ركة ش-مصنع بن حرمل للمنتجات االسمنتيه 

الشخص الواحد ذ م م
متر 4500000 أحجار أرصفة

68010000

بيفرع ابوظ-بوكوماك للصناعات المحدودة  رقم 1000000 أحجار األرصفة 

شركة جيبسمنا ذ م م متر مربع 52000000 ألـــواح جبســية

68091000

شركة جيبسمنا ذ م م متر مربع 1000000 ألواح جبسية مقاومة للحريق

ركة ش-مصنع بن حرمل للمنتجات االسمنتيه 

الشخص الواحد ذ م م
متر مكعب 240000 افةعالي الكثبالبوليثينأنابيب خرسانية مبطنة 

68091900

شركة جيبسمنا ذ م م متر مربع 6000000 المستعارهبالطات جبسيه لألسقف 

مذ م جيبسمناشركة  متر مربع 30000000 فواصل جدارية من الجبس  68099090



Confidential | مقيد
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الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

ركة ش-االسمنتيهمصنع بن حرمل للمنتجات 

مالشخص الواحد ذ م 
متر مربع 60000 بالطات أسمنتية 

68100000

م.م.شركة بني ياس للمنتجات الخرسانية ذ متر 2000 مقاطع خرسانية جاهزة

م.م.شركة بني ياس للمنتجات الخرسانية ذ متر مكعب 30000 أنابيب خرسانية 

د ذ م شركة الشخص الواح-أكسيد بريكاست 

م
متر مكعب 7000 أعمدة و عوارض خرسانية مسبقة اإلجهاد

د ذ م شركة الشخص الواح-أكسيد بريكاست 

م
متر مكعب 9000 أعمدة و عوارض خرسانية جاهزة

ركة ش-مصنع بن حرمل للمنتجات االسمنتيه 

الشخص الواحد ذ م م
متر مربع 240000 بالط متشابك  68101000

بيفرع ابوظ-للصناعات المحدودة بوكوماك رقم 27000000 طابوق أسمنتي  68101100

شركة الشخص-البرق لصناعة األسمنت 

مالواحد ذ م 
طن متري 0 طابوق أسمنتي  68101100

م.م.شركة بني ياس للمنتجات الخرسانية ذ متر مكعب 20000 المنهوالت/ حجرات التفتيش الخرسانية  68101900

م.م.مصنع الهالل للبالط ذ رقم 1200000 بالط أسمنتي لتغطية الكابالت الكهربائية 68101920

بيفرع ابوظ-بوكوماك للصناعات المحدودة  متر مربع 1500000 بالط متشابك 68101921

ركة ش-مصنع بن حرمل للمنتجات االسمنتيه 

الشخص الواحد ذ م م
متر مكعب 24000 أنابيب خرسانية 

68109000
د ذ م شركة الشخص الواح-أكسيد بريكاست 

م
متر مكعب 10000 قواعد خرسانية جاهزة

م.م.أبوظبي بريكاست ذ متر مكعب 800 بريكـاست

68109100

مصنع امارات اوروبا ألنظمة تكنولوجيا 

ذ م م -البناء السريع 
متر مكعب 60000 بريكاست/ مقاطع خرسانية جاهزة 

د ذ م شركة الشخص الواح-أكسيد اليتكريت 

م
متر مكعب 45000 ألواح من الخرسانة الخلوية 

د ذ م شركة الشخص الواح-أكسيد بريكاست 

م
متر مكعب 50000 ألواح خرسانية جاهزة مصمتة

د ذ م شركة الشخص الواح-أكسيد بريكاست 

م
متر مكعب 40000 أسوار خرسانية جاهزة

د ذ م شركة الشخص الواح-بريكاستأكسيد 

م
متر مربع 850000 ألواح خرسانية جاهزة مجوفة مسبقة االجهاد 
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صناعات إنشائية وزجاجية
الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

د ذ م شركة الشخص الواح-بريكاستأكسيد 

م
متر مكعب 5000 ساللم خرسانية ثابتة 68109900

د ذ م شركة الشخص الواح-أكسيد بريكاست 

م
متر مكعب 5000 غرف تفتيش أسمنتية 68109910

د ذ م شركة الشخص الواح-أكسيد بريكاست 

م
متر مكعب 50000 ألواح خرسانية جاهزه مزدوجة ومعزوله 68109990

د ذ م شركة الشخص الواح-أكسيد اليتكريت 

م
متر مكعب 300000 طابوق عازل للحرارة  69010000

م.م.مصنع أبوظبي لألنابيب ذ طن متري 12000 باأللياف الزجاجية مقواةأنابيب بالستيكية 

70199060

م.م.مصنع أبوظبي لألنابيب ذ طن متري 3000 لزجاجية باأللياف االمقواةلوازم األنابيب البالستيكية 

شركة جيبسمنا ذ م م طن متري 2000
مقاطع حديد مجلفن مشكله على البارد للفواصل

الجدارية
72169100

شركة جيبسمنا ذ م م طن متري 1500
مقاطع حديد مجلفن مشكله على البارد لألسقف 

المستعارة
73089030

مصنع فايبرفلكس ذ م م طن متري 3000 غرف تفتيش من األلياف الزجاجية 73259910

شركة جيبسمنا ذ م م طن متري 2000
مقاطع من األلومينيوم مشكلة على البارد لألسقف

المستعارة
76042900

مذ م جيبسمناشركة  طن متري 1500
ل مقاطع من األلومينيوم مشكلة على البارد للفواص

الجدارية
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ية صناعات إلكترونية وكهربائ
الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

ة شركة عصر الفضاء للوحات الكهربائي

م.م.ذ
رقم 800 نوافذ حديدية للمحطات الفرعية الكهربائية

73083000
ة شركة عصر الفضاء للوحات الكهربائي

م.م.ذ
رقم 800 أبواب حديدية للمحطات الفرعية الكهربائية

ة شركة عصر الفضاء للوحات الكهربائي

م.م.ذ
رقم 5000 أرضيات حديدية مشبكة 73089090

ة شركة عصر الفضاء للوحات الكهربائي

م.م.ذ
رقم 2500 أعمدة إنارة كهربائية ديكوريه 73269097

ة شركة عصر الفضاء للوحات الكهربائي

م.م.ذ
رقم 800 نوافذ ألومنيوم للمحطات الفرعية الكهربائية 76101090

ة شركة عصر الفضاء للوحات الكهربائي

م.م.ذ
رقم 200 أجهزة الرفع والتنزيل لوحدات إنارة الشوارع 84261900

ة شركة عصر الفضاء للوحات الكهربائي

م.م.ذ
رقم 525 (تجميع)وحدات محطات فرعية كهربائية  85044090

ة شركة عصر الفضاء للوحات الكهربائي

م.م.ذ
رقم 150 (  طذات جهد متوس)لوحات مفاتيح تشغيل كهربائية  85359000

ة شركة عصر الفضاء للوحات الكهربائي

م.م.ذ
رقم 300 (ضذات جهد منخف)لوحات مفاتيح تشغيل كهربائية  85365090

ة شركة عصر الفضاء للوحات الكهربائي

م.م.ذ
رقم 3500 (ذات جهد منخفض)لوحات تحكم كهربائية 

85371000
ة شركة عصر الفضاء للوحات الكهربائي

م.م.ذ
رقم 900 (ذات جهد منخفض)لوحات توزيع كهربائية 

زيع اتش بى اس لصناعة لوحات التحكم لتو

د ذ شركة الشخص الواح-الطاقة الكهربائية 

م م

وحدة 25 ذات جهد منخفضكهربائيهلوحات تحكم 

ة شركة عصر الفضاء للوحات الكهربائي

م.م.ذ
رقم 25 (ذات جهد عالي)لوحات توزيع كهربائية 

85372000

ة شركة عصر الفضاء للوحات الكهربائي

م.م.ذ
رقم 100 (ذات جهد متوسط)لوحات توزيع كهربائية 

ة شركة عصر الفضاء للوحات الكهربائي

م.م.ذ
رقم 50 (ذات جهد متوسط)لوحات تحكم كهربائية 

ة شركة عصر الفضاء للوحات الكهربائي

م.م.ذ
رقم 25 (ذات جهد عالي)لوحات تحكم كهربائية 

ة شركة عصر الفضاء للوحات الكهربائي

م.م.ذ
رقم 52800 وحدات إضاءة شوارع ثنائية اإلضاءة( تجميع)

94054010
ة شركة عصر الفضاء للوحات الكهربائي

م.م.ذ
رقم 6000 (تجميع)وحدات إضاءة شوارع مصابيح 
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صناعات غذائية
الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

شركة الشخص-ليوا لتنقية مياه الشرب 

مالواحد ذ م 
وحدة 50000 الثلج 22019090

شركة الشخص-ليوا لتنقية مياه الشرب 

الواحد ذ م م
وحدة 1750000

/  0.500/ 0.330/ 0.250)مياه نقية معبأة سعة 

(لتر 1.500
22011010

شركة الشخص-ليوا لتنقية مياه الشرب 

الواحد ذ م م
رقم 1050000 جالون5سعة )مياة نقية ومعبأة  22019010

شركة أبوظبي للمرطبات المحدودة د م م رقم 2400000 (  قناني زجاجية( ) غير كحولية)مشروبات غازية 

شركة أبوظبي للمرطبات المحدودة د م م22021023 رقم 2400000 (  علب معدنية(   )غير كحولية)مشروبات غازية   

شركة أبوظبي للمرطبات المحدودة د م م رقم 2400000
يكية قناني بالست( )  غير كحولية)مشروبات غازية 

(    لتر2.25سعة 

ق الوطنية إلنتاج وتسويق األعالف والدقي

م.م.ذ
متر مربع 180000 أعالف الحيوانات والطيور  23080000

ق الوطنية إلنتاج وتسويق األعالف والدقي

م.م.ذ
طن متري 90000 أعالف الطيور الداجنة  23099020

شركة أبوظبي للمرطبات المحدودة د م م رقم 2400000 لتر2.25سعة   (.PET)قناني بالستيكية    39076000

شركة الشخص-ليوا لتنقية مياه الشرب 

الواحد ذ م م
رقم 25000 جالون5قوارير بالستيكية سعة  39233000

شركة الشخص-ليوا لتنقية مياه الشرب 

مالواحد ذ م 
رقم 5000 أغطية قوارير بالستيكية  39235000
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صناعات المعدات واآلالت
الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

مه شركة أبوظبي لبناء السفن شركة مساه

عامة
رقم 25 سفن حربية 3011105

ليكية مصنع الخليج للمعدات الفنية والهيدرو

م.م.ذ
وحدة 12 االمتعة الذاتيةجهازتسليم 10000000

م .م.شركة ميكودا العالمية ألنظمة التشغيل ذ رقم 18 خزانات حديدية

39251000
تكنو فيوتشرا لصناعة خزانات الضغط

م.م.ذ-العالي
رقم 5 خزانات حديدية 

وكة مصنع على واوالده للهندسة البحرية ممل

ة شرك-م .م.لشركة على و اوالده القابضة ذ

الشخص الواحد ذ م م

رقم 12000 خزانات حديدية

الشرق األوسط لصناعة معدات تنظيف 

االنابيب
كيلوجرام 21600 أدوات إمتصاص الرطوبة لخطوط األنابيب 39260000

ليكية مصنع الخليج للمعدات الفنية والهيدرو

م.م.ذ
وحدة 15000 تجميع خرطوم هيدروليكي 40090000

شركة الشخص -أويل مان للصناعات 

الواحد ذ م م
NA NA لالنابيباسطوانات ممركزة  40091000

م.م.باور لموانع التسرب ذسبيراشركة  NA NA حلقات سد معدنية

40169300

م.م.باور لموانع التسرب ذسبيراشركة  NA NA للصدأالمقلومموانع تسرب من الحديد 

م.م.شركة سبيرا باور لموانع التسرب ذ NA NA موانع تسريب من البالستك

م.م.شركة سبيرا باور لموانع التسرب ذ NA NA موانع تسريب من المطاط

شركة االنشاءات البترولية الوطنية طن متري 500 باأليبوكسيأنابيب مغلفة  68090000

شركة االنشاءات البترولية الوطنية متر مربع 1500 أنابيب مغلفة بالبولي إثلين 68091900

شركة االنشاءات البترولية الوطنية طن متري 40000 أعمدة أساسات وأبراج خرسانية 68101929
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صناعات المعدات واآلالت
الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

م.م.لتصنيع معدات حقول النفط  ذدرلتيك رقم 5000 على الساخنمجلفنةمنتجات معدنية  72103000

دونالدسون ميدل ايست ألنظمة للترشيح

م.م.ذ
متر مربع 150000 منتجات معدنية مطلية بالبودرة 72107000

م.م.ادوس للصناعات الهندسية  ذ كيلوجرام 4000 لوحة الصلب 72124000

م .م.العالمية ألنظمة التشغيل ذميكوداشركة  رقم 48 أنظمة أنابيب حديدية 73041000

م.م.ادوس للصناعات الهندسية  ذ 0 NA أدوات توصيل رأس البئر

م.م.لتصنيع معدات حقول النفط  ذدرلتيك73042300 طن متري 180 أنابيب حفر حقول النفط

فرع -م  .م.توازن للصناعات الدقيقة ذ

صناعي
وحدة 150000 أنابيب حفر حقول النفط

مصنع توبسكوب  قدم 3456000 أنابيب حديدية  مبطنة باإليبوكسي

73042900

مصنع توبسكوب  وحدة 48000
جاجية أنابيب حفر حديدية مبطنة بأنابيب األلياف الز

واإلسمنت 

شركة االنشاءات البترولية الوطنية متر مربع 1000 أنابيب مغلفة بالبولي بروبالين

73043900

مصنع توبسكوب  قدم 110000 أنابيب حديدية مبطنة بالمطاط

مصنع الشركة األوروبية للتعهدات 

الميكانيكية
طن متري 500 أنظمة انابيب حديدية

وكة مصنع على واوالده للهندسة البحرية ممل73051000

ة شرك-م .م.لشركة على و اوالده القابضة ذ

الشخص الواحد ذ م م

طن متري 4000 أنظمة أنابيب حديدية

م.م.درلتيك لتصنيع معدات حقول النفط  ذ طن متري 75 دعامات أنبوبية ألنابيب حفر حقول النفط 73052000

مصنع توبسكوب  رقم 30000 وصالت رؤوس أنابيب حفر حقول النفط 

73059000

م.م.درلتيك لتصنيع معدات حقول النفط  ذ طن متري 75 وصالت رؤوس أنابيب حفر حقول النفط

م.م.ساسكو للصناعات ذ رقم 15000 ملحقات األنابيب الحديدية ومستلزماتها 

73060000

م.م.االمارات لصناعة مستلزمات التكييف ذ طن متري 2400 قنوات الهواء من الحديد المجلفن
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الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

م.م.للصناعات ذساسكو طن متري 7500
المركزىقنوات الهواء الخاصة بأنظمة التكييف 

وملحقاتها 
73063000

م.م.درلتيك لتصنيع معدات حقول النفط  ذ طن متري 100 وصالت أنابيب حفر حقول النفط 73070000

مصنع توبسكوب  رقم 4000 وصالت أنابيب حفر حقول النفط 73079900

م.م.ادوس للصناعات الهندسية  ذ طن متري 300 غازمنصات متنقلة تخص صناعات النفط والطاقة وال

73080000

شركة االنشاءات البترولية الوطنية طن متري 100000 حوامل حديدية ألنظمة األنابيب

وكة مصنع على واوالده للهندسة البحرية ممل

ة شرك-م .م.لشركة على و اوالده القابضة ذ

الشخص الواحد ذ م م

طن متري 6000 جسور حديدية 73081000

وكة مصنع على واوالده للهندسة البحرية ممل

ة شرك-م .م.لشركة على و اوالده القابضة ذ

الشخص الواحد ذ م م

طن متري 6000 هياكل حديدية 73082000

وكة مصنع على واوالده للهندسة البحرية ممل

ة شرك-م .م.لشركة على و اوالده القابضة ذ

الشخص الواحد ذ م م

رقم 1000 أبواب حديدية

73083000
وكة مصنع على واوالده للهندسة البحرية ممل

ة شرك-م .م.لشركة على و اوالده القابضة ذ

الشخص الواحد ذ م م

رقم 200 أبواب من الحديد والزجاج

وكة مصنع على واوالده للهندسة البحرية ممل

ة شرك-م .م.لشركة على و اوالده القابضة ذ

مالشخص الواحد ذ م 

رقم 200 حاويات القمامة 73090090

ليكية مصنع الخليج للمعدات الفنية والهيدرو

م.م.ذ
ياردة 100 حاويات معدنية 73102190

م.م.ادوس للصناعات الهندسية  ذ طن متري 800 خزنات ذات الضغط العالى 

73110000

شركة االنشاءات البترولية الوطنية طن متري 4000 خزانات الضغط العالي

مصنع الشركة األوروبية للتعهدات 

الميكانيكية
طن متري 100 خزانات ذات الضغط العالي

م .م.شركة ميكودا العالمية ألنظمة التشغيل ذ رقم 25 أوعية الضغط العالي

ليكية مصنع الخليج للمعدات الفنية والهيدرو

م.م.ذ
رقم 10 خزانات ذات الضغط العالي    

تكنو فيوتشرا لصناعة خزانات الضغط

م.م.ذ-العالي
رقم 25 العالـىأوعــيــة الضغط 

وكة مصنع على واوالده للهندسة البحرية ممل

ة شرك-م .م.لشركة على و اوالده القابضة ذ

مالشخص الواحد ذ م 

رقم 1000 خزانات الضغط العالي
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ميدل ايست ألنظمة للترشيحدونالدسون

م.م.ذ
رقم 10000 معدات الرفع 73150000

م.م.ادوس للصناعات الهندسية  ذ طن متري 100 ابراج شعلة 76109020

مصنع المنهل لالعمال الهندسية ذ م م  500 هياكل معدنية لألبنية 76109090

م.م.ادوس للصناعات الهندسية  ذ طن متري 1200 عدد معدات حفر اآلبار/ لوازم  82071000

م .م.شركة ميكودا العالمية ألنظمة التشغيل ذ رقم 20 أنظمة إشعال وحرق غازات بترولية 84099140

ليكية مصنع الخليج للمعدات الفنية والهيدرو

م.م.ذ
رقم 150 وحدات القوة الهيدروليكية 84122900

ليكية مصنع الخليج للمعدات الفنية والهيدرو

م.م.ذ
رقم 250 اسطوانية ذراعيةروافع هيدروليكية  84129000

هاي فورس هايدروليك رقم 300 تجميع / مضخات هيدروليكية  84131900

م.م.ادوس للصناعات الهندسية  ذ طن متري 180 أجهزة فحص التسرب لألنابيب

84190000

شركة االنشاءات البترولية الوطنية رقم 5 وحدات معالجة الزيت الخام

مصنع الشركة األوروبية للتعهدات 

الميكانيكية
طن متري 700 غازمنصات  متنقلة تخص معدات صناعات  النفط  وال

تكنو فيوتشرا لصناعة خزانات الضغط

م.م.ذ-العالي
رقم 12 غاز منصات متنقلة تخص صناعات النفط والطاقة وال

م.م.ادوس للصناعات الهندسية  ذ طن متري 150 المبادالت الحرارية

84195000

مصنع الشركة األوروبية للتعهدات 

الميكانيكية
طن متري 10000 (  بواسطة الهواء)مبادالت حرارية للتبريد 

مصنع الشركة األوروبية للتعهدات 

الميكانيكية
طن متري 5000 مبادالت حرارية أنبوبية مغلفة 

لصناعة خزانات الضغطفيوتشراتكنو 

م.م.ذ-العالي
رقم 22 مبادالت حرارية 

ميام للحديد ذ م دنهولممصنع  طن متري 500 مبادالت حرارية
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مصنع الشركة األوروبية للتعهدات 

الميكانيكية
طن متري 100 وحدات تحلية المياه المالحة

84212190
مصنع الشركة األوروبية للتعهدات 

الميكانيكية
طن متري 100 وحدات معالجة مياه آبار النفط

دونالدسون ميدل ايست ألنظمة للترشيح

م.م.ذ
رقم 36 أنظمة تنقية الهواء 84213000

دونالدسون ميدل ايست ألنظمة للترشيح

م.م.ذ
رقم 150000 فالتر توربينات 84213100

هاي فورس هايدروليك رقم 1200 وايرات للرافعات  84251000

هاي فورس هايدروليك رقم 1200 للرافعات أخزمة 84253000

هاي فورس هايدروليك رقم 400 جيكات  تجميع / رافعات هايدروليكية 

84254200
ليكية مصنع الخليج للمعدات الفنية والهيدرو

م.م.ذ
رقم 75 وحدات الروافع الهيدروليكية  الدوارة

ليكية مصنع الخليج للمعدات الفنية والهيدرو

م.م.ذ
وحدة 25 معدات الخطوط السلكية و معدات  هيدروليكية 84260000

وكة مصنع على واوالده للهندسة البحرية ممل

ة شرك-م .م.لشركة على و اوالده القابضة ذ

الشخص الواحد ذ م م

رقم 20 للكريناتهياكل حديدية  84261200

م.م.ادوس للصناعات الهندسية  ذ كيلوجرام 400000 رافعة عامودية 84263000

ذ م شركة المعدات المتخصصة لحقول النفط

م 
رقم 50 معدات الخطوط السلكية 84283000

شركة الشخص -أويل مان للصناعات 

الواحد ذ م م
NA NA نعل صمام انابيب 84300000

ذ م شركة المعدات المتخصصة لحقول النفط

م 
رقم 10 هيدروليكيةإختبارمعدات  84629100

الشرق األوسط لصناعة معدات تنظيف 

االنابيب
رقم 22000 أدوات فصل  السوائل في خطوط األنابيب  84798990

الشرق األوسط لصناعة معدات تنظيف 

االنابيب
رقم 15000 أدوات تنظيف خطوط األنابيب  84798991

م.م.ادوس للصناعات الهندسية  ذ رقم 1000 صمامات االمان

84814000
ذ م شركة المعدات المتخصصة لحقول النفط

م
رقم 10 اإلنفجارصمامات مانع 

م.م.باور لموانع التسرب ذسبيراشركة  NA NA فواصل من الجرافيت 84840000
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م.م.باور لموانع التسرب ذسبيراشركة  NA NA أسبستيةفواصل من األلياف الغير  84841000

رب مصنع كلينجر ميدل ايست لموانع التس

م.م.ذ
رقم 450000 موانع تسرب 84842000

بريس بولت الشرق االوسط لصناعة 

مالصواميل ذ م 
رقم 2500 موانع تسرب  84842000

م.م.شركة سبيرا باور لموانع التسرب ذ NA NA موانع ترسب ميكانيكية 84842000

م.م.شركة سبيرا باور لموانع التسرب ذ NA NA كامبروفيل-فواصل محدبة معدنية 

84849000

م.م.شركة سبيرا باور لموانع التسرب ذ NA NA فواصل تسرب مموجة

م.م.شركة سبيرا باور لموانع التسرب ذ NA NA فواصل تسرب حلقية معدنية

م.م.شركة سبيرا باور لموانع التسرب ذ NA NA معدنيةترسبيةطوقيةفواصل تسرب 

م.م.شركة سبيرا باور لموانع التسرب ذ NA NA فواصل العزل

م.م.شركة سبيرا باور لموانع التسرب ذ NA NA أشرطة  من المطاط

م.م.شركة سبيرا باور لموانع التسرب ذ NA NA حلقات مكبوسة من الجرافيت 

م.م.شركة سبيرا باور لموانع التسرب ذ NA NA التيفلونحلقات سد من 

م.م.شركة سبيرا باور لموانع التسرب ذ NA NA وصالت توسيع

وكة مصنع على واوالده للهندسة البحرية ممل

ة شرك-م .م.لشركة على و اوالده القابضة ذ

مالشخص الواحد ذ م 

رقم 200 (تجميع)لوحات توزيع كهربائية  85370000

مالهندسية ذ م لالعمالمصنع المنهل  ياردة 100 أبدان السيارات  87070000

مصنع المنهل لالعمال الهندسية ذ م م  NA 750 صناديق الشاحنات القالبة  87079035

مصنع المنهل لالعمال الهندسية ذ م م  NA 100 أبدان الشاحنات المبردة  87079036

دونالدسون ميدل ايست ألنظمة للترشيح

م.م.ذ
رقم 36 مداخن أنظمة تنقية الهواء  87089200

مصنع المنهل لالعمال الهندسية ذ م م  NA 100 الصهاريج  87163100

م .م.العالمية ألنظمة التشغيل ذميكوداشركة  رقم 15 مقطورات نصفية ألنظمة فحص حقول النفط 87163990
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شركة االنشاءات البترولية الوطنية رقم 3 البوارج البحرية

وكة مصنع على واوالده للهندسة البحرية ممل89010000

ة شرك-م .م.لشركة على و اوالده القابضة ذ

الشخص الواحد ذ م م

رقم 8 سفن معدنية

م.م.ادوس للصناعات الهندسية  ذ رقم 200 عوامات بحرية 89050000

شركة االنشاءات البترولية الوطنية رقم 200 المنصات البحرية

م .م.شركة ميكودا العالمية ألنظمة التشغيل ذ89052000 رقم 18 منصات معدنية تخص حقول النفط والغاز 

وكة مصنع على واوالده للهندسة البحرية ممل

ة شرك-م .م.لشركة على و اوالده القابضة ذ

الشخص الواحد ذ م م

رقم 10 منصات بحرية 

مه شركة أبوظبي لبناء السفن شركة مساه

عامة
رقم 4 (حفارات)معــدات البحـــرية   89059000

مه شركة أبوظبي لبناء السفن شركة مساه

عامة
رقم 4 سفن بحرية

89069010
مه شركة أبوظبي لبناء السفن شركة مساه

عامة
رقم 30 طرادات-زوارق -قوارب 

وكة مصنع على واوالده للهندسة البحرية ممل

ة شرك-م .م.لشركة على و اوالده القابضة ذ

الشخص الواحد ذ م م

رقم 600 عوامات بحرية 89070000

الشرق األوسط لصناعة معدات تنظيف 

االنابيب
رقم 18000 أدوات قياس معيار التسريب لخطوط األنابيب  90261000
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ع.م.ششركة اإلمارات لصناعات الحديد  طن متري 837000 حصباء الخبث

25172000

م.م .الخليج العربي للصناعات الحديدية ذ  طن متري 6000 حصباء الخبث

ذ م م–نفوذ للصناعات الهندسية  طن متري 600 خزانات معدنية

39251000
شركة -لود كينج للصناعات المعدنية 

الشخص الواحد ذ م م
طن متري 20 خزانات معدنية

شركة نسر الخليج للصناعات والمقاطع

شركة الشخص الواحد ذ م م-المعدنية 
رقم 700 أبواب خشبية 44182000

م.م.السياج الدولية ذ متر مربع 3200000 شوادر شبكية بالستيكية 56081000

ع.م.شركة اإلمارات لصناعات الحديد ش طن متري 3200000 حديد إسفنجي 72031000

ع.م.شركة اإلمارات لصناعات الحديد ش طن متري 837000 بودرة حديد

72052900

م.م .الخليج العربي للصناعات الحديدية ذ  طن متري 600 بودرة الحديد

ع.م.شركة اإلمارات لصناعات الحديد ش طن متري 200000 قوالب حديدية مصمتة مربعة

72071100

م.م .الخليج العربي للصناعات الحديدية ذ  طن متري 240000 قوالب حديدية مصمته مستطيلة

ع.م.شركة اإلمارات لصناعات الحديد ش طن متري 200000 قوالب حديدية مصمتة مستطيلة 72071200

ع.م.شركة اإلمارات لصناعات الحديد ش طن متري 200000 (دعامات)قوالب حديدية مصمتة للمقاطع  72071900

م.م.و االستيل ذالغريرللحديد طن متري 350000 اخن على السالفوالذالمسحوبلفات منظفة و مزيتة من  72082000

م.م.و االستيل ذالغريرللحديد طن متري 250000 لفات مسحوبة على البارد من الفوالذ  72091000

م.م.الغريرللحديد و االستيل ذ طن متري 200000 و مسحوبة على البارد ة من الفوالذمجلفنةلفات 

72104000
م.م.الغريرللحديد و االستيل ذ طن متري 70000 و مسحوبة على البارد من الفوالذمجلفنةألواح 

م.م.الغريرللحديد و االستيل ذ طن متري 70000 فوالذو مسحوبة على البارد من شرائط المجلفنةلفات 

ة الفوالذية المحدودلالنابيبمصنع اجمل 

م.م.ذ
طن متري 15000 على الساخنمجلفنةأنابيب صلب ملحومة 
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مذ م –نفوذ للصناعات الهندسية  طن متري 5000 باإلبوكسيمنتجات معدنية مطلية  72104900

م.م.جيندال سو جلف ذ طن متري 500000
-زنكأنابيب حديدية مطيلية ولوازمها مطلية بخالئط ال

ألومنيوم
72106100

م.م.جيندال سو جلف ذ طن متري 500000 سي  أنابيب حديدية مطيلية ولوازمها مطلية باإليبوك 72107000

رع ف-م .م.تي اس اي للصناعات المعدنية  ذ

1
طن متري 66000 منتجات حديدية مجلفنة على الساخن

72123000

م.م.جيندال سو جلف ذ طن متري 500000 أنابيب حديدية مطيلية ولوازمها مطلية بالزنك

ية تي لصناعات االنشاءات المعدن.ام.بى.جى

1فرع ابوظبى -
طن متري 18000 منتجات معدنية مطلية كهربائيا

م.م.فالكون زنك للصناعات المعدنية ذ طن متري 50000 دية الجلفنة على الساخن لألنابيب و المقاطع الحدي

م.م.جيندال سو جلف ذ طن متري 500000 وريثين أنابيب حديدية مطيلية ولوازمها مطلية بالبولي ي 72124000

م.م .الخليج العربي للصناعات الحديدية ذ  طن متري 360000 قضبان حديد التسليح 72131000

م.م.ذ-شركة االتحاد للحديد والصلب  طن متري 300000 قضبان حديد التسليح 72132000

ع.م.شركة اإلمارات لصناعات الحديد ش طن متري 450000 (مم16-5.5)لفائف قضبان حديد التسليح  72139900

الشركة الخليجية للصناعات الفوالذية

م.م.المحدودة ذ
طن متري 250000 قضبان حديد تسليح مسحوبة على الساخن 

72142000

ع.م.شركة اإلمارات لصناعات الحديد ش طن متري 1170000 قضبان حديد التسليح

م.م.مصنع االتحاد لتشكيل الحديد ذ طن متري 15000 حديد تسليح مقطع ومثنى 72150000

الشركة الخليجية للصناعات الفوالذية

م.م.المحدودة ذ
طن متري 250000 قضبان حديدية مسحوبة على البارد 

72151000
ية لصناعات االنشاءات المعدنتي.ام.بى.جى

1ابوظبىفرع -
طن متري 70000 حديد تسليح مقصوص و مثني

م.م.ايسين لصناعة الحديد  ذ طن متري 18000 مم( 15.5-5) قضبان حديدية مسحوبة على البارد  72155000

ع.م.شركة اإلمارات لصناعات الحديد ش طن متري 200000 مقاطع حديدية خفيفة

72161000

م.م .الخليج العربي للصناعات الحديدية ذ  طن متري 120000 مقاطع حديدية خفيفة
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ع.م.ششركة اإلمارات لصناعات الحديد  طن متري 600000 مقاطع حديدية  ثقيلة

72163000

م.م .الخليج العربي للصناعات الحديدية ذ  طن متري 120000 مقاطع حديدية ثقيلة 

م.م.السياج الدولية ذ متر مربع 500000 ومجلفنةأسالك معدنية مسحوبة  72170000

م.م.ايسين لصناعة الحديد  ذ طن متري 78000
(  12-0.5) لفات أسالك حديدية مسحوبة على البارد 

مم 
72171000

م.م.ايسين لصناعة الحديد  ذ طن متري 18000 قضبان حديدية مطلية كهربائيا بالزنك

72172000

م.م.ايسين لصناعة الحديد  ذ طن متري 36000 على الساخنمجلفنةاسالك حديدية 

م.م.ايسين لصناعة الحديد  ذ طن متري 7200 أسالك حديدية مطلية باأللومنيوم 72173000

م.م .الخليج العربي للصناعات الحديدية ذ  طن متري 400000 قوالب حديدية مصمتة مربعة  72249000

م.م.جيندال سو جلف ذ طن متري 500000 أنابيب حديد الصب

73030000
فرع-شركة الصناعات العربية ش ذ م م 

1-ابو ظبي-خليجية 
طن متري 3000 أنظمة انابيب حديدية

رع ف-م .م.تي اس اي للصناعات المعدنية  ذ

1
طن متري 15000 أنابيب حديدية غير ملحومة

م.م.جيندال سو جلف ذ73040000 طن متري 500000 أنابيب حديدية مطيلية

م.م.فالكون زنك للصناعات المعدنية ذ طن متري 1000 أنابيب حديدية 

م.م.اإلمارات بريفابريكيشن الصناعية  ذ طن متري 50000 أنظمة أنابيب حديدية

73041900

مصنع الراحة للمنتجات المعدنية ذ م م  طن متري 330 أنظمة انابيب حديدية 

مالنفط ذ م النابيبهايلونغشركة  متر 900000 منتجات معدنية مطلية بالبودرة  73042000

مالنفط ذ م النابيبهايلونغشركة  طن متري 18000 أنابيب حفر آبار البترول  73042300

م.م.سو جلف ذجيندال طن متري 500000 ين ولوازمها مطلية بالبيتوممطيليةأنابيب حديدية  73042900
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م.م.سو جلف ذجيندال طن متري 500000 ولوازمها مبطنة باألسمنتمطيليةأنابيب حديدية  73043900

مصنع دنهولم يام للحديد ذ م م  متر 720000 انظمة انابيب حديدية 73053000

مصنع دنهولم يام للحديد ذ م م  طن متري 600 المداخن  73060000

م.م.وذرفورد للصناعة والخدمات ذ رقم 5000 أجزاء  توسعة آبار حقول النفط و الغاز 73062000

ة مصنع اجمل لالنابيب الفوالذية المحدود

م.م.ذ
طن متري 15000 أنابيب صلب ملحومة

73063000
رع ف-م .م.تي اس اي للصناعات المعدنية  ذ

1
طن متري 70000 أنابيب حديدية ملحومة

رع ف-م .م.تي اس اي للصناعات المعدنية  ذ

1
طن متري 190000 مقاطع حديدية مجوفة ملحومة  73066100

م.م.للصناعة والخدمات ذوذرفورد رقم 8000 وصالت أنابيب حفر آبار النفط و الغاز 73070000

م.م.للصناعة والخدمات ذوذرفورد رقم 500 رابطات وصل  من صلب مقاوم للصدأ 73072100

م.م.وذرفورد للصناعة والخدمات ذ رقم 500 رابطات وصل حديدية 73079100

م.م.اإلمارات بريفابريكيشن الصناعية  ذ طن متري 7000 وصالت أنابيب حديدية  73079900

شركة نسر الخليج للصناعات والمقاطع

شركة الشخص الواحد ذ م م-المعدنية 
طن متري 20 ألواح معدنية مزدوجة

73080000

شركة نسر الخليج للصناعات والمقاطع

شركة الشخص الواحد ذ م م-المعدنية 
متر مربع 4000 ألواح معدنية متعرجة مفردة

مصنع دنهولم يام للحديد ذ م م  طن متري 220000 إنشاءات معدنية / هياكل 

مصنع دنهولم يام للحديد ذ م م  طن متري 24000 منصات حديدية بحرية

الماسية للصناعات الحديدية ذ م م طن متري 400 للبريكاستقوالب حديدية 

الماسية للصناعات الحديدية ذ م م طن متري 1000 هياكل حديدية

ذ م م–نفوذ للصناعات الهندسية  طن متري 3200 هياكل حديدية

ذ م م–نفوذ للصناعات الهندسية  طن متري 900 درابزينات معدنية 

ية تي لصناعات االنشاءات المعدن.ام.بى.جى

1فرع ابوظبى -
طن متري 30000 هياكل حديدية 

م.م.فالكون زنك للصناعات المعدنية ذ طن متري 1000 معدنية دربزينات

فرع-شركة الصناعات العربية ش ذ م م 

1-ابو ظبي-خليجية 
طن متري 2500 هياكل حديدية

ذ م م–نفوذ للصناعات الهندسية  رقم 750 أبواب معدنية
73083000

المعدنيهاكسل للصناعات  NA NA صناعة االبواب والنوافذ وأطرها
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م.م.للصناعة والخدمات ذوذرفورد وحدة 120 دعامات للهياكل الحديدية

73084000

م.م.وذرفورد للصناعة والخدمات ذ رقم 1500 دعامات رؤوس  أنابيب حفر آبار النفط و الغاز

م.م.وذرفورد للصناعة والخدمات ذ رقم 10000 دعامات أنابيب حفر آبار النفط و الغاز

م.م.تريدكس للصناعات الهندسية  ذ طن متري 25000 سقاالت معدنية

م .م.شركة تصنيع المعادن الفنية ذ طن متري 4000 أرفف معدنية 73089020

م .م.شركة تصنيع المعادن الفنية ذ طن متري 3000 ملحقات أسقف مستعارة معدنية 73089030

رع ف-م .م.تي اس اي للصناعات المعدنية  ذ

1
طن متري 3600 سقاالت حديدية

م.م.تريدكس للصناعات الهندسية  ذ73089040 طن متري 40000 سقاالت معدنية

م.م.فالكون زنك للصناعات المعدنية ذ طن متري 1000 سقاالت معدنية 

شركة نسر الخليج للصناعات والمقاطع

شركة الشخص الواحد ذ م م-المعدنية 
طن متري 300 (K-span)مظالت سيارات   73089060

-ي مصنع  المتحدة لألشغال المعدنية أبوظب

شركة الشخص الواحد ذ م م
طن متري 10000 هياكل معدنية

73089090

ذ م م–نفوذ للصناعات الهندسية  طن متري 500 حواجز شبكية حديدية

م.م.اإلمارات بريفابريكيشن الصناعية  ذ طن متري 100000 هياكل حديدية

م.م.تريدكس للصناعات الهندسية  ذ طن متري 30000 هياكل الصلب

مصنع الراحة للمنتجات المعدنية ذ م م  طن متري 5000 هياكل حديدية 

م.م.فالكون زنك للصناعات المعدنية ذ طن متري 1000 أرضيات حديدية مشبكة 

م.م.ادوس للصناعات الهندسية  ذ
طن متري 100 خزانات حديدية

73090000

فرع-مشركة الصناعات العربية ش ذ م 

1-ابو ظبي-خليجية 
طن متري 1500 خزانات حديدية
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-ي مصنع  المتحدة لألشغال المعدنية أبوظب

مشركة الشخص الواحد ذ م 
وحدة 50 خزانات حديدية للمياه

73090010

م.م.اإلمارات بريفابريكيشن الصناعية  ذ رقم 7 خزانات حديدية للمياه

الماسية للصناعات الحديدية ذ م م وحدة 25 خزانات لمحطات تعبئة

73090090

الماسية للصناعات الحديدية ذ م م وحدة 25 صوامع تخزين حديدية

الماسية للصناعات الحديدية ذ م م وحدة 25 خزانات جوفية حديدية

م.م.اإلمارات بريفابريكيشن الصناعية  ذ رقم 7 خزانات حديدية للمواد الكيماوية

م.م.اإلمارات بريفابريكيشن الصناعية  ذ رقم 7 خزانات حديدية للوقود

مصنع الراحة للمنتجات المعدنية ذ م م  طن متري 200 خزانات حديدية 

مصنع الراحة للمنتجات المعدنية ذ م م  طن متري 100 صوامع حديدية للتخزين 

الماسية للصناعات الحديدية ذ م م وحدة 30 خزانات معدنية 73100000

مصنع دنهولم يام للحديد ذ م م  طن متري 500 أوعية  الضغط العالى /  خزانات  

73110000

ذ م م–نفوذ للصناعات الهندسية  طن متري 500 خزانات ذات الضغط العالى 

م.م.تريدكس للصناعات الهندسية  ذ طن متري 10000 خزانات فوالذية

فرع-شركة الصناعات العربية ش ذ م م 

1-ابو ظبي-خليجية 
طن متري 5000 خزانات ذات الضغط العالي

-ي مصنع  المتحدة لألشغال المعدنية أبوظب

شركة الشخص الواحد ذ م م
وحدة 30 خزانات ذات ضغط عالي حديدية

73110090

-ي مصنع  المتحدة لألشغال المعدنية أبوظب

شركة الشخص الواحد ذ م م
وحدة 50 خزانات حديدية للمواد الكيماوية

م.م.اإلمارات بريفابريكيشن الصناعية  ذ رقم 100 خزانات ذات ضغط عالي حديدية

مصنع الراحة للمنتجات المعدنية ذ م م  طن متري 180 خزانات ذات ضغط عالي حديدية 

م.م.لأللمنيوم ذدوكابشركة  طن متري 30000
كابالت كهربائية علوية من األلمنيوم ذات جهد عالي

(  غير معزولة)
73121010
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م.م.ايسين لصناعة الحديد  ذ طن متري 12000 أسالك مجدولة حديدية مطلية باأللومنيوم

م.م.ايسين لصناعة الحديد  ذ73129090 طن متري 12000 أسالك مجدولة حديدية

م.م.ايسين لصناعة الحديد  ذ طن متري 12000 مجلفنةأسالك مجدولة حديدية 

م.م.السياج الدولية ذ متر 94000000 أسالك شائكة 73130000

م.م.السياج الدولية ذ متر مربع 2100000 سياج مشبكة

73140000

م .م.شركة تصنيع المعادن الفنية ذ طن متري 14000 شباك تسليح المباني

الشركة الخليجية للصناعات الفوالذية

م.م.المحدودة ذ
طن متري 12000 شباك حديد تسليح ملحومة 73142000

م .م.شركة تصنيع المعادن الفنية ذ طن متري 10000 مشابك حديدية لألرضيات 73144000

بريس بولت الشرق االوسط لصناعة 

الصواميل ذ م م
رقم 1000000 جوايط

73180000
ية تي لصناعات االنشاءات المعدن.ام.بى.جى

1فرع ابوظبى -
طن متري 50 حديدية جوايط

ذ م م–نفوذ للصناعات الهندسية  طن متري 275 جوايط معدنية   

73181000
ية تي لصناعات االنشاءات المعدن.ام.بى.جى

1فرع ابوظبى -
طن متري 50 (Uحرف )براغي حديدية للتثبيت 

ية تي لصناعات االنشاءات المعدن.ام.بى.جى

1فرع ابوظبى -
طن متري 1440 براغي حديدية للخشب 73181200

م.م.ايسين لصناعة الحديد  ذ طن متري 15600 قضبان حديدية مسننة بالكامل 73181900

شركة -لود كينج للصناعات المعدنية 

الشخص الواحد ذ م م
طن متري 100 هياكل حديدية

73260000
شركة -أم بي كي للصناعات البحرية 

الشخص الواحد ذ م م
NA NA

OIL & GAS STEEL STRUCTURES LIKE BOAT 
LANDINGS AND SKIDS LIKE e HOUSES

م .م.شركة تصنيع المعادن الفنية ذ طن متري 5000 حامالت الكابالت الكهربائية 73269060

م .م.شركة تصنيع المعادن الفنية ذ طن متري 1500 اعمدة السياجات 73269070
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رع ف-م .م.تي اس اي للصناعات المعدنية  ذ

1
وحدة 1500 أعمدة إنارة الشوارع 73269097

الماسية للصناعات الحديدية ذ م م وحدة 50 صهاريج حديدية 74199920

م.م.لأللمنيوم ذدوكابشركة  طن متري 50000 ملم( 15, 12, 9.5)قضبان ألمنيوم موصلة للكهرباء  76041000

م.م.تريدكس للصناعات الهندسية  ذ طن متري 120 سقاالت من األلومنيوم 76109030

م .م.شركة تصنيع المعادن الفنية ذ طن متري 350 ساللم معدنية

ذ م م–نفوذ للصناعات الهندسية 76109040 طن متري 800 ساللم ثابتة معدنية 

م.م.تريدكس للصناعات الهندسية  ذ طن متري 50 ساللم ثابتة من األلومنيوم

م .م.شركة تصنيع المعادن الفنية ذ طن متري 5000 أسقف مستعارة معدنية 76109060

م.م.تريدكس للصناعات الهندسية  ذ طن متري 35 درابزينات من األلومنيوم

76109090

م.م.تريدكس للصناعات الهندسية  ذ طن متري 150 دعائم من األلمنيوم ألغراض البناء

م.م.تريدكس للصناعات الهندسية  ذ طن متري 40 صناديق من األلومنيوم لالستخدام العام 76129090

م.م.تريدكس للصناعات الهندسية  ذ طن متري 80 ساللم مفردة  محمولة من األلمنيوم   76169970

م.م.وذرفورد للصناعة والخدمات ذ رقم 10000 أنابيب حفر آبار النفط والغاز 82070000

م.م.وذرفورد للصناعة والخدمات ذ رقم 3000 ادوات صيانة آبار النفط و الغاز 82071000

م.م.السياج الدولية ذ متر مربع 5000000 منتجات معدنية مطلية بالبودرة 82159900

م .م.شركة تصنيع المعادن الفنية ذ رقم 12000 أبواب معدنية ضد الحريق  83030000

ازتيك للصناعات المعدنية NA NA لوحات إرشادية وإعالنية 83100040

م.م.للصناعة والخدمات ذوذرفورد رقم 30000 الغازأنظمة أنابيب ضخ المواد األسمنتية آلبار النفط و 84130000
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شركة -لود كينج للصناعات المعدنية 

مالشخص الواحد ذ م 
طن متري 20 مضخات حقول النفط 84131100

شركة -لود كينج للصناعات المعدنية 

الشخص الواحد ذ م م
طن متري 25 مضخات مياه 84138190

فرع-مشركة الصناعات العربية ش ذ م 

1-ابو ظبي-خليجية 
رقم 50 مبادالت حرارية أنبوبية مغلفة 84195000

ذ م م–نفوذ للصناعات الهندسية  طن متري 150 أغلفة وحدات ترشيح معدنية 84219000

-ي مصنع  المتحدة لألشغال المعدنية أبوظب

شركة الشخص الواحد ذ م م
وحدة 60 منصات متنقلة تخص المعدات الميكانيكية 84251100

فرع-شركة الصناعات العربية ش ذ م م 

1-ابو ظبي-خليجية 
رقم 100 منصات متنقلة تخص المعدات الكيماوية 84251900

فرع-شركة الصناعات العربية ش ذ م م 

1-ابو ظبي-خليجية 
طن متري 1000 صوامع تخزين حديدية 84289000

م.م.تريدكس للصناعات الهندسية  ذ طن متري 30000 معدات انزالق النفط والغاز 84304100

م.م.وذرفورد للصناعة والخدمات ذ رقم 1500 صمامات أمان آبار النفط والغاز 84814000

شركة -أم بي كي للصناعات البحرية 

مالشخص الواحد ذ م 
NA NA ELECTRICAL PANELS 85350000

م .م.شركة تصنيع المعادن الفنية ذ وحدة 1000 كهربائيةتجميع مفاتيح التشغيل والتحكم و التوزيع ال 85359000

م .م.شركة تصنيع المعادن الفنية ذ طن متري 100 (ذات جهد منخفض)لوحات مفاتيح تشغيل كهربائية  85389000

شركة -لود كينج للصناعات المعدنية 

الشخص الواحد ذ م م
طن متري 50 صناديق شاحنات قالبة 87079035

الماسية للصناعات الحديدية ذ م م وحدة 50 مقطورات

87160000
شركة -لود كينج للصناعات المعدنية 

مالشخص الواحد ذ م 
طن متري 70 مقطورات مسطحة

مالماسية للصناعات الحديدية ذ م  وحدة 20 قاطرات منصات حفر 87163970
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شركة -أم بي كي للصناعات البحرية 

مالشخص الواحد ذ م 
NA NA سفن تجاريه 89010000

شركة -أم بي كي للصناعات البحرية 

الشخص الواحد ذ م م
NA NA JACK BARGES & DRILLING RIGS 89052000

شركة نسر الخليج للصناعات والمقاطع

شركة الشخص الواحد ذ م م-المعدنية 
رقم 50 (كرفانات)بيوت جاهزة 

94060000
شركة نسر الخليج للصناعات والمقاطع

شركة الشخص الواحد ذ م م-المعدنية 
طن متري 200 مباني حديدية جاهزة

الماسية للصناعات الحديدية ذ م م طن متري 1400 مستودعات-مباني حديدية جاهزة  94060033

مصنع دنهولم يام للحديد ذ م م  طن متري 17000 مباني حديدية بحرية جاهزة   94060039

الماسية للصناعات الحديدية ذ م م وحدة 15 كواتم صوت للمولدات الكهربائية 94060049

م.م.تريدكس للصناعات الهندسية  ذ طن متري 250 هيكل حديدي مثبت على الحائط

95069100

م.م.تريدكس للصناعات الهندسية  ذ طن متري 250 حاملة حديدية

م.م.تريدكس للصناعات الهندسية  ذ طن متري 150 منصة حديدة لتعليق األثقال

م.م.تريدكس للصناعات الهندسية  ذ طن متري 600 هيكل حديدي لحمل األثقال

م .م.شركة تصنيع المعادن الفنية ذ طن متري 15000000 اعمال حديدية

م .م.شركة تصنيع المعادن الفنية ذ99999999 طن متري 1500 صفائح مموجة

م .م.شركة تصنيع المعادن الفنية ذ متر مربع 200000 سياج حديدي
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م.م.شركة االتحاد لصناعة األنابيب ذ طن متري 20500 أنابيب بالستيكية من البولي إيثيلين 

39172100

م.م.مصنع أوريون للبالستيك ذ طن متري 16 لينإثيلفات أنبوبية مسطحة للتغليف من البولي 

م.م.شركة االتحاد لصناعة األنابيب ذ طن متري 20000 أنابيب بالستيكية من البولى بروبالين  39172200

م.م.مصنع أوريون للبالستيك ذ طن متري 3765 كم األنابيب الدكتايل الحديد 39173000

م.م.شركة االتحاد لصناعة األنابيب ذ طن متري 5000 لوازم أنابيب بالستيكية من البولي إيثيلين 

39174000

م.م.شركة االتحاد لصناعة األنابيب ذ طن متري 5000 بروبالينالبولىلوازم أنابيب بالستيكية من 

م.م.مصنع أوريون للبالستيك ذ طن متري 1000 بالط غطاء الكابالت 39180000

م.م.مصنع أوريون للبالستيك ذ طن متري 1000 شريط تحذير 39190000

ذ م م-مصنع المحيط للبالستيك  طن متري 4500 لفائف بالستيكية من البولي إيثيلين

39201000

م.م.مصنع أوريون للبالستيك ذ طن متري 3765 لفات بالستيكية من البولي إيثلين 

كويك استب للصناعة رقم 500 الواح من الفايبرجالص 

39204900

كويك استب للصناعة رقم 20000 لعدادات المياه /   الفايبرجالصصناديق من 

كويك استب للصناعة رقم 1000 حجرات التفتيش من الفايبرجالص  39229000

مصنع ستايروباك للبالستيك ذ م م رقم 325000 صناديق بالستيكية 39231000

م.م.شركة االتحاد لصناعة األنابيب ذ رقم 15000 منصات بالستيكية

مصنع ستايروباك للبالستيك ذ م م39231090 رقم 180000 منصات بالستيكية

م .م.للصناعات ذبالستاي  رقم 515000 منصات بالستيكية

م.م.للصناعات البالستيكية ذكونفيكس كيلوجرام 280800 )فةبولي إيثيلين عالي الكثا)أكياس بالستيكية  39232000



Confidential | مقيد

صناعات المطاط والبالستيك والزجاج
الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

مذ م -مصنع المحيط للبالستيك  طن متري 1200
ي إيثيلين بول)أكياس تسوق بالستيكية قابلة للتحلل 

(  عالي الكثافة
39232100

ذ م م-مصنع المحيط للبالستيك  طن متري 600
إيثيلين بولي)أكياس قمامة بالستيكية قابلة للتحلل 

(  منخفض الكثافة
39232900

م .م.اي بالست للصناعات ذ رقم 15000 حاويات نفايات بالستيكية 39249090

كويك استب للصناعة رقم 3000 مظالت من الفايبرجالص  39259000

م.م.اوشين رابر فاكتوري ذ متر مربع 54000 صفائخ مطاطية 40059100

م.م.باور لموانع التسرب ذسبيراشركة  NA NA فواصل من المطاط

40169300

م.م.ذفاكتوريرابراوشين  وحدة 192000 حلقات مطاطية

م.م.مصنع أوريون للبالستيك ذ طن متري 1800 أنابيب من الورق المقوى 48229000

م.م.مصنع أوريون للبالستيك ذ طن متري 1000 ألواح بولي إيثلين منخفض الكثافة 72051000

رياكتيف داونهول تولز ميدل ايست 

م.م.للصناعات ذ
NA NA ويلبور اقيوبميند 73042200

رياكتيف داونهول تولز ميدل ايست 

م.م.للصناعات ذ
NA NA سواالبل باكير 73042300

ميدل ايست تولزداونهولرياكتيف

م.م.للصناعات ذ
NA NA باكيرسوالبل 84772000
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صناعات المنسوجات
الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

لواحد ذ شركة الشخص ا-جيوتكستايلأكسيد 

مم 
طن متري 3000 أنسجة بالستيكية متخصصة من بي إي تي  54071000

لواحد ذ شركة الشخص ا-أكسيد جيوتكستايل 

م م
طن متري 3000 ينأنسجة بالستيكية متخصصة من البولي بروبل 54072000

لواحد ذ شركة الشخص ا-جيوتكستايلأكسيد 

مم 
طن متري 12000 بالستيكية من البولي بروبلينتيليةألياف  55034000
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صناعات األخشاب والورق
الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

فرع -م .م.جوب سيرفس ميدل ايست ذ

صناعي
رقم 2028000 المنصات الخشبية 44152000

م.م.مصنع اس بي دي لألخشاب ذ رقم 20000000 األبواب الخشبية 

44182000

م.م.مصنع اس بي دي لألخشاب ذ رقم 9600000 األبواب الخشبية المقاومة للحريق 

ع فر–( م.م.ذ) –المجرة للصناعات الورقية 

ابوظبي
طن متري 5000 (  الورقية ) مناديل ومناشف وروالت الحمامات    48182000

فرع -م .م.جوب سيرفس ميدل ايست ذ

صناعي
رقم 750 صناديق خشبية 48191090

فرع -م .م.جوب سيرفس ميدل ايست ذ

صناعي
رقم 1000 أثاث مكتبي خشبي 94033010

م.م.مصنع اس بي دي لألخشاب ذ متر مربع 1600000 خزائن المالبس الخشبية  94035020

م.م.مصنع اس بي دي لألخشاب ذ متر مربع 10000000 خزائن المطابخ الخشبية  94036000

م.م.مصنع اس بي دي لألخشاب ذ رقم 3600000 طاوالت خشبية مختلفة  94036010
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صناعات عامة
الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

شركة الشخص-البرق لصناعة األسمنت 

مالواحد ذ م 
طن متري 438000 بورتالندىأسمنت  25232000

م.م.ايكو كرين لصناعة الثلج الجاف ذ كيلوجرام 60 ثلج جاف 28112100

شركة الشخص-البرق لصناعة األسمنت 

الواحد ذ م م
طن متري 0 البوليسترينعازل داخلي للطابوق األسمنتي من  39219000

م.م.شركة أبوظبي للمستلزمات الطبية ذ رقم 215000000 أقنعة وجه طبية لالستخدام الواحد  63079097

شركة الشخص-البرق لصناعة األسمنت 

مالواحد ذ م 
طن متري 0 بالط متشابك  68101921

فرع -م  .م.توازن للصناعات الدقيقة ذ

صناعي
وحدة 150000 منتجات معدنية مطلية باألنودة  72104900

فرع -م  .م.توازن للصناعات الدقيقة ذ

صناعي
وحدة 150000 منتجات معدنية مطلية بالبودرة 72124000

فرع -م  .م.توازن للصناعات الدقيقة ذ

صناعي
وحدة 150000 وصالت أنابيب حفر حقول النفط 73079900

فرع -م  .م.توازن للصناعات الدقيقة ذ

صناعي
وحدة 150000 رؤوس حفر حقول النفط 82071900

فرع -م  .م.توازن للصناعات الدقيقة ذ

صناعي
وحدة 150000 زوائد أجنحة للتوجيه بالطائرة 88032000

فرع -م  .م.توازن للصناعات الدقيقة ذ

صناعي
وحدة 150000 زوائد أجنحة للكبح بالطائرة

88033000

فرع -م  .م.توازن للصناعات الدقيقة ذ

صناعي
وحدة 150000 مجموعة ذيل الطائرة

فرع -م  .م.توازن للصناعات الدقيقة ذ

صناعي
وحدة 150000 أجزاء جسم طائرة

فرع -م  .م.توازن للصناعات الدقيقة ذ

صناعي
وحدة 150000 الجنيح المساعد لحفظ التوازن

فرع -م  .م.توازن للصناعات الدقيقة ذ

صناعي
وحدة 150000 أجزاء جسم طائرة عسكرية 88039000
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صناعات عامة
الرمز 

المنسق
المنتجات

اإلنتاجية في 

السنة

وحدة 

القياس
المصانع

م.م.شركة أبوظبي للمستلزمات الطبية ذ رقم 60000 حقن طبيـة عالجية

م.م.شركة أبوظبي للمستلزمات الطبية ذ90183100 رقم 20000 إبر وريدية

م.م.شركة أبوظبي للمستلزمات الطبية ذ رقم 162000 حقن طبية ذاتية االتالف

م.م.العربية للصناعات الخشبية واألثاث ذ رقم 1200 أثاث المستشفيات  94020000

م.م.العربية للصناعات الخشبية واألثاث ذ رقم 1200 أثاث المدارس الخشبى 

94029090

م.م.العربية للصناعات الخشبية واألثاث ذ متر 15000 ستائر المستشفيات

م.م.العربية للصناعات الخشبية واألثاث ذ وحدة 500 طاوالت مكاتب خشبية 94033010

م.م.العربية للصناعات الخشبية واألثاث ذ متر 1000 خزائن المطابخ الخشبية 94034010

م.م.العربية للصناعات الخشبية واألثاث ذ متر 1000
نابير طاوالت و خزائن المختبرات الخشبية المجهزة بص

الماء والغاز
94036010

صناعة االنظمة والتجهيزات NA NA NA
99999999

صناعة االنظمة والتجهيزات NA NA NA


