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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

       ترخيص موزع
رقم الترخيص : 2019-1-227887

سنة الترخيص : 2021

وكيل        مصنع         عدد التراخيص : 1

تم إصدار الترخيص استنادا إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني 
2019-1-227887 رقم السجل CN-2790322 رقم الرخصة بن غرير للصناعات المعدنية فرع ابو ظبي االسم التجاري للمنشأة

اإلمارات العربية المتحدة الجنسية حمد ماجد احمد ماجد الغرير اسم صاحب الترخيص
أبوظبي منطقة النشاط نوع النشاط

92744 ص.ب رقم الفاكس 025506305 رقم الهاتف
M43 - d Building , مصفح الصناعية, أبوظبي  أبوظبي عنوان الشركة

الموقع و البريد اإللكتروني    
25/08/2022 تاريخ االنتهاء 03/09/2021 تاريخ اإلصدار 15/05/2019 تاريخ تأسيس المنشأة

عدد المعدات و األجهزة المراد ترخيصها   7 
- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (12515493368839303361).

 

 

يعتمد/
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : بن غرير للصناعات المعدنية فرع ابو ظبي رقم الترخيص : 2019-1-227887

وكيل        مصنع         سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

25/08/2022 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : LMTNA0000122719-2018 رقم ترخيص المصنع : بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م اسم المصنع :

اسم المختبر
الصادر
للشهادة

رقم شهادة السالمة تاريخ انتهاء قيد
الوكالة رقم قيد الوكالة اسم المصنع بلد الصنع االسم التجاري اسم المعدة/المواد/النظام م

THOMAS
BELL

WRIGHT,
UAE

WHI17-29215807 29215807 بن غرير للصناعات
المعدنية ذ م م

اإلمارات العربية
المتحدة FORT أبواب حريق معدنية : أبواب حريق - أبواب حريق معدنية

- 120 دقيقة

رقم الموديل :  1
Fire rating Steel doorsA. Single Leaf action Steel door set , with Vision Panel (UL 10C - Positive Pressure Fire tests of door

Assemblies)Installation : With or without groutingInfill : HoneycombLeaf Size : 1094mm Width x 2937mm Height x 45 mm ThickOverall (Frame)
Size : 1200mm Weight x 3000mm Height Vision Panel : 279mm Height x 279mm Width x 5mm Firelite Glass Integrity: 120 Min.Insulation: 0

Min.
THOMAS

BELL
WRIGHT,

UAE
WHI17-29215808 29215808 بن غرير للصناعات

المعدنية
اإلمارات العربية

المتحدة FORT أبواب حريق معدنية : أبواب حريق - أبواب حريق معدنية
- 120 دقيقة

رقم الموديل :  2
B. Single Leaf action Steel door set , with Vision Panel (UL 10C - Positive Pressure Fire tests of door Assemblies)Installation : With or

without groutingInfill : RockwoolLeaf Size : 1094mm Width x 2937mm Height x 45 mm ThickOverall (Frame) Size : 1200mm Weight x 3000mm
Height Vision Panel : 279mm Height x 279mm Width x 5mm Firelite Glass Integrity: 120 Min.Insulation: 0 Min.

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة
التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق مزاولة أنشطته في باقي اإلمارات إال بعد استخراج ترخيص موزع من قبل اإلدارات العامة ذات االختصاص بكل إمارة. 

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 
مالحظة:

 

يعتمد/
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : بن غرير للصناعات المعدنية فرع ابو ظبي رقم الترخيص : 2019-1-227887

وكيل        مصنع         سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

25/08/2022 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : LMTNA0000122719-2018 رقم ترخيص المصنع : بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م اسم المصنع :

اسم المختبر
الصادر
للشهادة

رقم شهادة السالمة تاريخ انتهاء قيد
الوكالة رقم قيد الوكالة اسم المصنع بلد الصنع االسم التجاري اسم المعدة/المواد/النظام م

THOMAS
BELL

WRIGHT,
UAE

WHI17-29215810 29215810 بن غرير للصناعات
المعدنية ش.ذ.م.م

اإلمارات العربية
المتحدة FORT أبواب حريق معدنية : أبواب حريق - أبواب حريق معدنية

- 180 دقيقة

3

رقم الموديل :  
Fire Rating Steel doorsA. Double leaf, Single swinging steel door set, with Vision Panel & Louver.Insulation : with or without

groutingInfill : Rockwool Leaf Size : 1220mm Width x 2737mm Height x 45mm Thick,Overall (Frame) Size : 2550mm Width x 2800mm Height,Vision
Panel (Glass) : 225mm x 725mm x 5mm thick Louver Size : 450mm x 450mm (Ref: Anemostat)Integrity: 180 Min.Insulation : 0 MinB. Double leaf

Single swinging steel door set, with Vision Panel & Louver.Insulation : with or without groutingInfill : Rockwool Leaf Size : 1464mm
Width x 3284mm Height x 45mm Thick,Overall (Frame) Size : 3060mm Width x 3360mm Height,Vision Panel (Glass) : 258mm x 833mm x 5mm thick

Louver Size : 450mm x 450mm (Ref: Anemostat)Integrity: 120 Min.Insulation : 0 MinC. Double leaf Single swinging steel door set, with
Vision Panel & Louver.Insulation : with or without groutingInfill : Rockwool Leaf Size : 1525mm Width x 3421mm Height x 45mm

Thick,Overall (Frame) Size : 3187mm Width x 3500mm Height,Vision Panel (Glass) : 258mm x 833mm x 5mm thick Louver Size : 450mm x 450mm
(Ref: Anemostat)Integrity: 90 Min.Insulation : 0 Min

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة
التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق مزاولة أنشطته في باقي اإلمارات إال بعد استخراج ترخيص موزع من قبل اإلدارات العامة ذات االختصاص بكل إمارة. 

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 
مالحظة:

 

يعتمد/
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : بن غرير للصناعات المعدنية فرع ابو ظبي رقم الترخيص : 2019-1-227887

وكيل        مصنع         سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

25/08/2022 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : LMTNA0000122719-2018 رقم ترخيص المصنع : بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م اسم المصنع :

اسم المختبر
الصادر
للشهادة

رقم شهادة السالمة تاريخ انتهاء قيد
الوكالة رقم قيد الوكالة اسم المصنع بلد الصنع االسم التجاري اسم المعدة/المواد/النظام م

THOMAS
BELL

WRIGHT,
UAE

WHI17-29215811 29215811 بن غرير للصناعات
المعدنية ش.ذ.م.م

اإلمارات العربية
المتحدة FORT أبواب حريق معدنية : أبواب حريق - أبواب حريق معدنية

- 180 دقيقة

4

رقم الموديل :  
Fire Rating Fully Glazed Steel doorsA. Single leaf door assembly:Leaf Size : 1020mm Width x 2575mm Height x 50mm Thick,Overall (Frame)

Size : 1100mm Width x 3100mm Height,Glazed Size in door leaf : 870mm x 2445mm x 14mm thick Clear View of the glass in the door leaf :
840mm x 2415mmIntegrity (E): 180 Min.Radiation Control (W) : 180 Min.Insulation : 15 MinB. Double leaf door assembly:Leaf Size : 1075mm

Width x 2575mm Height x 50mm Thick,Overall (Frame) Size : 2200mm Width x 3100mm Height,Glazed Size in door leaf : 925mm x 2445mm x 14mm
thick Clear View of the glass in the door leaf : 895mm x 2415mmIntegrity (E): 180 Min.Radiation Control (W) : 120 Min.Insulation : 15

MinNote-1 : The doors are tested with Glazing bends on the fire side and opening away from the fire exposure which allows the uninsulated
door opening towards the fire side also.Note-2 : the doors may be insulated without overhead transom panels.Note-3 : For up to E120

rating, based on direct field of application in EN1634-1 standard with Category B overrun time- the door and transom panel size may be
extended by 15% in height and width provided the increase in overall area is limited to 20%.

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة
التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق مزاولة أنشطته في باقي اإلمارات إال بعد استخراج ترخيص موزع من قبل اإلدارات العامة ذات االختصاص بكل إمارة. 

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 
مالحظة:

 

يعتمد/
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : بن غرير للصناعات المعدنية فرع ابو ظبي رقم الترخيص : 2019-1-227887

وكيل        مصنع         سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

25/08/2022 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : LMTNA0000122719-2018 رقم ترخيص المصنع : بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م اسم المصنع :

اسم المختبر
الصادر
للشهادة

رقم شهادة السالمة تاريخ انتهاء قيد
الوكالة رقم قيد الوكالة اسم المصنع بلد الصنع االسم التجاري اسم المعدة/المواد/النظام م

THOMAS
BELL

WRIGHT,
UAE

WHI17-29215806 29215806 بن غرير للصناعات
المعدنية ش.ذ.م.م

اإلمارات العربية
المتحدة FORT أبواب حريق معدنية : أبواب حريق - أبواب حريق معدنية

- 240 دقيقة

5

رقم الموديل :  
E. Single leaf Steel door set, with Vision PanelInstallation : With or without grouting Infill : HoneycombLeaf Size : 3558mm Height x

1422mm Width x 45mm Thick,Overall (Frame) Size : 3640mm Height x 1560mm Width,Vision Panel : 833mm x 258mm x 5mm thick FireLite
GlassIntegrity : 120 MinInsulation : 0 MinF. Single leaf Steel door set, with Vision PanelInstallation : With or without grouting Infill :

RockwoolLeaf Size : 3147mm Height x 1258 mm Width x 45mm Thick,Overall (Frame) Size : 3220mm Height x 1380mm Width,Vision Panel : 833mm x
258mm x 5mm thick FireLite GlassIntegrity : 240 MinInsulation : 0 MinG. Single leaf Steel door set, with Vision PanelInstallation : With

or without grouting Infill : RockwoolLeaf Size : 3558mm Height x 1422 mm Width x 45mm Thick,Overall (Frame) Size : 3640mm Height x 1560mm
Width,Vision Panel : 833mm x 258mm x 5mm thick FireLite GlassIntegrity : 120 MinInsulation : 0 MinH. Double leaf Steel door set, with

Vision PanelInstallation : With or without grouting Infill : HoneycombLeaf Size : 3147 mm Height x 1316mm Width x 45mm Thick,Overall
(Frame) Size : 3220mm Height x 2760mm Width,Vision Panel : 833mm x 258mm x 5mm thick FireLite GlassIntegrity : 240 MinInsulation : 0

MinI. Double leaf Steel door set, with Vision PanelInstallation : With or without grouting Infill : HoneycombLeaf Size : 3558 mm Height x
1488mm Width x 45mm Thick,Overall (Frame) Size : 3640mm Height x 3120mm Width,Vision Panel : 833mm x 258mm x 5mm thick FireLite

GlassIntegrity : 120 MinInsulation : 0 Min

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة
التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق مزاولة أنشطته في باقي اإلمارات إال بعد استخراج ترخيص موزع من قبل اإلدارات العامة ذات االختصاص بكل إمارة. 

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 
مالحظة:

 

يعتمد/



رؤيتنا أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق األمن و السالمة 
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : بن غرير للصناعات المعدنية فرع ابو ظبي رقم الترخيص : 2019-1-227887

وكيل        مصنع         سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

25/08/2022 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : LMTNA0000122719-2018 رقم ترخيص المصنع : بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م اسم المصنع :

اسم المختبر
الصادر
للشهادة

رقم شهادة السالمة تاريخ انتهاء قيد
الوكالة رقم قيد الوكالة اسم المصنع بلد الصنع االسم التجاري اسم المعدة/المواد/النظام م

THOMAS
BELL

WRIGHT,
UAE

WHI17-29215805 29215805 بن غرير للصناعات
المعدنية ش.ذ.م.م

اإلمارات العربية
المتحدة FORT أبواب حريق معدنية : أبواب حريق - أبواب حريق معدنية

- 240 دقيقة

6

رقم الموديل :  
Fire rating Steel doors A. Single leaf Steel door set, with Vision PanelInstallation : With or without grouting Infill : HoneycombLeaf

Size : 2737mm Height x 1094mm Width x 45mm Thick,Overall (Frame) Size : 2800mm Height x 1200mm Width,Vision Panel : 725mm x 225mm x 5mm
thick FireLite GlassIntegrity : 260 MinInsulation : 0 MinB. Single leaf Steel door set, with Vision PanelInstallation : With or without

grouting Infill : RockwoolLeaf Size : 2737mm Height x 1094mm Width x 45mm Thick,Overall (Frame) Size : 2800mm Height x 1200mm Width,Vision
Panel : 725mm x 225mm x 5mm thick FireLite GlassIntegrity : 260 MinInsulation : 0 MinC. Double leaf Steel door set, with Vision

PanelInstallation : With or without grouting Infill : HoneycombLeaf Size : 2737mm Height x 1145mm Width x 45mm Thick,Overall (Frame) Size
: 2800mm Height x 2400mm Width,Vision Panel : 725mm x 225mm x 5mm thick FireLite GlassIntegrity : 260 MinInsulation : 0 MinD. Single leaf

Steel door set, with Vision PanelInstallation : With or without grouting Infill : HoneycombLeaf Size : 3147mm Height x 1258mm Width x 45mm
Thick,Overall (Frame) Size : 3220mm Height x 1380mm Width,Vision Panel : 833mm x 258mm x 5mm thick FireLite GlassIntegrity : 240

MinInsulation : 0 Min

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة
التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق مزاولة أنشطته في باقي اإلمارات إال بعد استخراج ترخيص موزع من قبل اإلدارات العامة ذات االختصاص بكل إمارة. 

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 
مالحظة:

 

يعتمد/



رؤيتنا أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق األمن و السالمة 
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : بن غرير للصناعات المعدنية فرع ابو ظبي رقم الترخيص : 2019-1-227887

وكيل        مصنع         سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

25/08/2022 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : LMTNA0000122719-2018 رقم ترخيص المصنع : بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م اسم المصنع :

اسم المختبر
الصادر
للشهادة

رقم شهادة السالمة تاريخ انتهاء قيد
الوكالة رقم قيد الوكالة اسم المصنع بلد الصنع االسم التجاري اسم المعدة/المواد/النظام م

THOMAS
BELL

WRIGHT,
UAE

WHI17-29215809 29215809 بن غرير للصناعات
المعدنية ش.ذ.م.م

اإلمارات العربية
المتحدة FORT أبواب حريق معدنية : أبواب حريق - أبواب حريق معدنية

- 240 دقيقة

7

رقم الموديل :  
Fire Rating Steel doorsA. Single leaf action steel door set, with Vision Panel.Insulation : with or without groutingLeaf Size : 870mm

Width x 2132mm Height x 45mm Thick,Overall (Frame) Size : 976mm Width x 2200mm Height,Vision Panel : 225mm x 725mm x 5mm Pyran-S Glass
Integrity: 246 Min.Insulation : 0 MinB. Single leaf action steel door set, with Vision Panel.Insulation : with or without groutingLeaf

Size : 1044mm Width x 2558mm Height x 45mm Thick,Overall (Frame) Size : 1171mm Width x 2640mm Height,Vision Panel : 225mm x 725mm x 5mm
Pyran-S Glass Integrity: 180 Min.Insulation : 0 MinC. Single leaf action steel door set, with Vision Panel.Insulation : with or without

groutingLeaf Size : 1131mm Width x 2772mm Height x 45mm Thick,Overall (Frame) Size : 1268mm Width x 2860mm Height,Vision Panel : 225mm x
725mm x 5mm Pyran-S Glass Integrity: 120 Min.Insulation : 0 MinD. Double leaf steel door set, with Vision Panel.Insulation : with or

without groutingLeaf Size : 870mm Width x 2132mm Height x 45mm Thick,Overall (Frame) Size : 1952mm Width x 2200mm Height,Vision Panel :
225mm x 725mm x 5mm Pyran-S Glass Integrity: 120 Min.Insulation : 0 MinE. Double leaf steel door set, with Vision Panel.Insulation : with

or without groutingLeaf Size : 1000mm Width x 2452mm Height x 45mm Thick,Overall (Frame) Size : 2244 Width x 2530mm Height,Vision Panel :
225mm x 725mm x 5mm Pyran-S Glass Integrity: 90 Min.Insulation : 0 MinF. Double leaf steel door set, with Vision Panel.Insulation : with

or without groutingLeaf Size : 1044 Width x 2558mm Height x 45mm Thick,Overall (Frame) Size : 2342 Width x 2640mm Height,Vision Panel :
225mm x 725mm x 5mm Pyran-S Glass Integrity: 60 Min.Insulation : 0 Min.

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة
التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق مزاولة أنشطته في باقي اإلمارات إال بعد استخراج ترخيص موزع من قبل اإلدارات العامة ذات االختصاص بكل إمارة. 

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 
مالحظة:

 

يعتمد/


