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ANCHOR ALLIED FACTORY L.T.D

ANCHOR ALLIED FACTORY LTD is the Middle East #1
Manufacturer of Silicone Sealants, Polyurethane Sealants, PU Foam,
WaterProof Coatings and Spray Paints, Body spray, Air Fresheners,
and Disinfectants. We produce more than 150 products and export
our made in UAE products to more than 72 countries around the
world .

م.م.ﻣﺼﻨﻊ أﻧﻜﻮر أﻻﻳﺪ ذ

مجموعة مصانع أنكور أاليد من أبرز وأكرب مصانع إمارات الدولة
يف مجال السليكون ومواد البناء والتزليق ومواد العزل وتصنيع
 يقوم املصنع بصناعة.املعقامت ومعطرات الجو ومطهرات الجسم
 دولة72  منتجاً ويقوم بتصدير منتجاته إىل أكرث من150 أكرث من
.يف القارات الخمس
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AL ENAYA WIPES PACKAGING L.L.C
We are an environmentally conscious, quality driven hygiene products
provider which include Antibacterial and refreshing wet wipes and wet
towels, currently servicing the following customer segments:
- Personal & Hygiene
- Baby Care
- Home/ HORECA Cleaning
We strive to provide superior and innovative products alongside our
commitment to safety, timeliness and transparency. We are constantly
researching new products which are 100% natural, organic and
environmentally friendly. We incorporate environmental protection
principals without any contradictions to economic success.
We are GMP certiﬁed (in accordance with ISO 22716:2007).

م.م.اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻟﺘﻐﻠﻴﻒ اﻟﻤﻨﺎدﻳﻞ ذ
نحن نوفر منتجات النظافة املالمئة للبيئة والجودة والتي تشمل املناديل
 ونخدم حاليًا رشائح، واملناشف املبللة،املبللة املضادة للبكترييا واملنعشة
:املتعاملني التالية
 النظافة الشخصية عناية الطفل النظافة املنزلية. ونسعى لتوفري منتجات متفوقة ومبتكرة إىل جانب منتجاتنا األساسية
 ونبحث باستمرار عن،نحن نلتزم بالشفافية والسالمة ودقة التوقيت
 نحن ندمج مبادئ.٪100منتجات جديدة طبيعية وعضوية وصديقة للبيئة
حامية البيئة دون أي تناقضات يف عمليات النجاح االقتصادي
. GMP ( ISO 22716:16:2007)كام أننا حاصلون عىل شهادة وفقًا ملعايري
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AL FOUZ PRINTING PRESS L.L.C
Al Fouz Printing Press L.L.C. has been a pioneer in printing industry.
With our experience, we have set high standards of the quality of our
workmanship and endeavored to execute the printing jobs at prices that
give best value to our customers. Our concept of this business is that
our valued customers should draw the maximum beneﬁt out of the jobs
executed by us. To accomplish this goal, we have constantly put in our
best efforts resulting in excellent prices of our products for our
customers.Al Fouz Printing Press have the most capable individuals,
computers, pre-press infrastructure and latest printing machines to
execute the jobs entrusted to it. We are sure that you will give us an
opportunity to prove to your entire satisfaction the worth of our venture.

م.م.اﻟﻔﻮز ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ذ
.الفوز لطباعة املطبوعات التجارية من الرشكات الرائدة يف مجال الطباعة
ومن خالل خربتها يف املطبوعات قامت بوضع معايري عالية الجودة لتنفيذ
املهام املوكلة إليها بأسعار تنافسية ومناسبة وصوالً لرفع مستوى رضا
 كام ومتتلك املطبعة أمهر العامل.متعامليها وتحقيقاً ملتطلباتهم ورغباتهم
واألجهزة والتقنيات والبنية التحتية املتوفرة للطباعة إىل جانب
 وتؤمن املطبعة أنها متتلك كل املقومات الالزمة،اإلمكانيات لتنفيذ مهامها
.لتثبت قدرتها عىل إرضاء الجميع مبدى فاعليتها وكفاءتها يف مجال عملها
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GENERAL CERAMICS CO. SHARJAH J.S.C

General Ceramics is a pioneer manufacturer of Vitreous china
sanitary ware in the Gulf region, established in the year 1978.
General Ceramic’s products conform to BS3402 and BS4305 and
extend 10 years warranty on Ceramic items. General Ceramics is
also an ISO 9001:2015 registered company by IQNET ensuring
our customer that our products are produced under strict quality
and process controls. General Ceramics is a competitive reality in
the local, regional and international sanitary ware markets.

خ.م.ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺮاﻣﻴﻚ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ش

 يف إمارة الشارقة استجابة لطلب األسواق1978 تأسست الرشكة يف العام
 وتنتج الرشكة األدوات الصحية والحاممات املصنعة من.املحلية والخارجية
 ولضامن الجودة.مادة األكريليك حسب املواصفات الربيطانية للسرياميك
.ًنستعمل يف التصنيع أفضل املواد الخام وأنقاها املعروفة عامليا
ال ترىض الرشكة بالقليل فهي بتجديد مستمر وبحث دائم عن الجودة
 كام أن الرشكة تتقبل اآلراء وجميع األذواق حتى،لضامن رضا املتعاملني
 سنوات عىل10  مع ضامنISO9001:2015 تريض الجميع وتلتزم مبنهج
.السرياميك
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OVERSEAS PACIFIC MARBLES IND. - L.LC

Overseas Paciﬁc Marble is a company based in UAE since 1992.
We provide processing facility for all kinds of job work. We also
have expertise in installation and have worked on a variety of
prestigious projects for prestigious clients with a strong project
portfolio. We are importers and wholesalers of marble, granite
tiles, granite slabs, specialized in providing its customers with
high quality materials, competitive prices and dependable
service.

م.م. ذ- ﺷﺮﻛﺔ اوﻓﺮ ﺳﻴﺰ ﺑﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺮﺧﺎم

1992 يف العام

افتتحت رشكة اوفر سيز باسيفيك لصناعة الرخام
وتقوم بتوفري التسهيالت الوظيفية الالزمة يف مختلف املجاالت
 والخاصة،ومتتلك الرشكة خربة يف جميع األعامل واملشاريع املرموقة
باسترياد وتجارة الرخام والجرانيت والسرياميك فهي متخصصة باملواد
 وتوفر الرشكة خدمات، وذات األسعار التنافسية،عالية الجودة
.مرموقة ميكن االعتامد عليها
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AL JUNAID IND.GROUP
PER PERSON COMPANY.LLC
AL Junaid Industrial Group is one of the leading Manufacturer &
Suppliers of central A/C outlets such as Diffusers, Grilles, Registers,
Dampers, Air Conditioning Accessories and Ductworks .
Since 2008 , we have manufactured and supplied our goods to clients
across the Arabian Gulf & the Middle East .

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺠﻨﻴﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ذ م م
تعد مجموعة الجنيد الصناعية إحدى الرشكات املصنعة والرائدة ملنافذ
التكييف املركزية مثل املوزعات والشبكات والخوانق وملحقات
 قامت الرشكة بتصنيع2008  ومنذ عام.التكييف ومجاري الهواء
وتوريد البضائع للمتعاملني يف جميع أنحاء الخليج العريب والرشق
.األوسط
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ﻛﺎﺳﻜﻴﺪ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ  -ذ.م.م
نحن يف رشكة الكبري لدينا هاجس دائم فيام يتعلق بالجودة ،والتأمني،
والتصنيع ،وتوزيع املواد الغذائية املجمدة مام ساعد عىل وجودنا كرشكة
رائدة يف صناعة األغذية املجمدة يف الرشق األوسط .وتأسست املجموعة قبل
 40عاماً وتطورت إىل أن أصبحت مجموعة متعددة األبعاد واملنتجات
واملكاتب ،ونحن نفخر بتوزيع مجموعة تحوي أكرث من  300منتج يف أكرث
من  20000منفذ بيع بالتجزئة يف أسواق دول مجلس التعاون الخليجي
واألسواق الدولية .والقصة تبدأ مع املصادر ،حيث تعترب الخطوة األوىل يف
اتجاه الجودة ،فجميع ما نستخدمه يف التحضري ملنتجاتنا من اللحوم
والدواجن واألسامك والخرضوات واألعشاب والبهارات نحرضها طازجة
لضامن الجودة العالية والطعم املمتاز ،ولرصد تجهيز املصادر الحالل يف
محطات دولية مختلفة ،فقد جهزنا فريقاً متخصصاً يتم إرساله بصورة
روتينية للتفتيش ،وذلك لضامن أن تكون اللحوم والدواجن مذبوح ًة وفقاً
للرشيعة اإلسالمية قبل أن يتم استريادها.
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CASCADE MARINE FOODS LLC
At Al Kabeer, our obsession with quality in procurement, manufacturing
and distribution of processed frozen foods has helped us to be a leader
in the Middle East for Frozen Food Industry. Founded over 40 years ago,
the Group has evolved into a multi-dimensional, multi-product business
with ofﬁces, processing units and cold storages in over 15 countries. It
takes pride in distributing a range of more than 300 products to more
than 20,000 retail outlets spread across GCC and other international
markets. The freshest of meat, poultry, ﬁsh, vegetables, herbs and spices
are used to ensure the taste and quality, which Al Kabeer symbolizes.
Meat and Poultry are processed with strict adherence to Islamic rites
(Sharia).

THREE STARS FOAM FACTORY L.L.C
Since 1987, Three Stars Factory commitment to produce high quality
local products became a reality. The Factory is one of the major leaders
in the industry of manufacturing high quality mattresses and different
density foams to supply diverse business industries in the MENA region.
All of Three Stars Foam Factory products are tested to the highest
international standards by benchmarking the quality of the products to
international standards. Our mission is to increase our market share in
the MENA region, through developing and expanding our operations.
Therefore, a corporate decision has been made to start the construction
of Three Stars Foam factory in Sajaa industrial area in the emirate of
Sharjah.

م.م.ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺜﻼث ﻧﺠﻮم ﻟﻺﺳﻔﻨﺞ ذ
 التزم مصنع الثالث نجوم لإلسفنج بصناعة منتجات محلية1987 منذ عام
 حيث يعد املصنع أحد أهم املصانع الرائدة يف،بجودة عالية عىل أرض الواقع
صناعة املراتب ذات الجودة العالية واإلسفنج الرغوي ذي الكثافة املتنوعة
 كام يتم.ملختلف األعامل التجارية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
اختبار جميع منتجات املصنع للتأكد من التزامها وموافقتها ألعىل معايري
 كام وإن مهمة املصنع.الجودة العاملية ومقارنتها بالعالمات التجارية الدولية
األساسية هي زيادة حصته يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا من خالل
تطوير وتوسيع عملياته التي تم مبوجبها اتخاذ قرار تأسيس الرشكة لبنائه يف
.منطقة الصجعة الصناعية بإمارة الشارقة
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AL BANAFSAJ INDUSTRIES CO.LLC
Al Banafsaj Industries was founded in 2001 as a trading company in the United Arab Emirates - the Emirate of
Sharjah. After that, the activity of packing detergents was added starting from 2002, which allowed it to manufacture
all kinds of liquid detergents and disinfectants, and the high quality of the products was the reason for the spread of
the goods in the markets of the United Arab Emirates and the Gulf. The company continued to maintain and improve
the quality of its products despite the global crisis of the global economy, which led to the conﬁdence of consumers
who demand these brands from all products available in the United Arab Emirates from the production of local and
imported products from all over the world. Regarding the commercial division, the company has achieved success in
reaching a perfume agency from Iberchem Spanish company that produces all kinds of perfumes and personal
ﬂavors on behalf of IBERCHEM.In 2004, we set up a new sister company (AL BANAFSAJ INDUSTRIES LLC) in
Sharjah, United Arab Emirates, with the following activities: Manufacture of detergents - Manufacture of disinfectants
- Manufacture of cosmetics - Manufacture of plastic containers.When the COVID 19 virus invaded the world, the
company contributed to the manufacture of hand and surface sterilizers. This helped the Ministry of Health in Dubai
to participate in the sterilization campaign that UAE took upon itself, and the company succeeded in registering its
products after it successfully passed all the checks carried out by Dubai Central Laboratories.

م.م.ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻨﻔﺴﺞ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت ذ
 ثم تم إضافة نشاط تعبئة املنظفات اعتبا ًرا من. كرشكة تجارية يف إمارة الشارقة2004 تأسست عام
 وكانت الجودة العالية، مام أتاح لها تصنيع جميع أنواع املنظفات السائلة واملطهرات2002 عام
 واستمرت الرشكة يف الحفاظ عىل.للمنتجات سب ًبا يف انتشار البضائع يف أسواق اإلمارات والخليج
 مام أدى إىل ثقة2008 جودة منتجاتها وتحسينها عىل الرغم من األزمة العاملية لالقتصاد العاملي عام
 والتي نافست أغلب،املستهلكني الذين وثقوا بهذه العالمات التجارية لجميع املنتجات املتوفرة
.املنتجات يف دولة اإلمارات واملستوردة من جميع أنحاء العامل
وفيام يتعلق بالقسم التجاري حققت الرشكة نجا ًحا يف الوصول إىل وكالة ملنتجات العطور من رشكة
IBERCHEM  التي تنتج جميع أنواع العطور واملنكهات الشخصية ونيابة عنIberchem Spanish
 تصنيع مستحرضات-  تصنيع املطهرات-  صناعة املنظفات: تم إضافة األنشطة التالية2004 يف عام
 العامل قامت الرشكة باملساهمة19 وعند اجتياح فريوس كوفيد. تصنيع العبوات البالستيكية- التجميل
بتصنيع معقامت األيدي و األسطح لتلبية احتياجات السوق كام ساهمت الرشكة مبساهامت مجانية
يف تزويد وزارة الصحة يف ديب للمشاركة بحملة التعقيم التي أخذتها دولة اإلمارات عىل عاتقها و قد
نجحت الرشكة بتسجيل منتجاتها الخاصة بتعقيم األسطح و األيدي بعد أن اجتازت بنجاح جميع
.الفحوصات التي قامت بها مختربات ديب املركزية عىل هذه املنتجات
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