
ID Company Name Address Category Office Number 

 First 02-6773991   الفنية للكهرباء والتكييف تيمكو 1

 - First   المحترفون لالعمال الكهربائية 2

 - First   الحبتور سبيكون ذ م م 3

 First 02-6655218   شركة االعتماد للمقاوالت ذ م م 4

 First 02-6677800   ير و االعمار ذ م مشركة دار الشرق للتطو 5

6 
دانوي للهندسه الكهربائيه والميكانيكيه فرع 

 First 02-5553312   أبوظبي

7 
شركة فالكون الكتروميكانيكال لمقاوالت 

 First 02-6818262   الكهرباء والميكانيك

 First 02-6325400   هستى انترناشيونال بي تي واي ليمتد ابوظبى 8

 First 02-6274716   سسة الخدمات الكهربائيهمؤ 9

 - First   ماك اير ش ذ م  فرع أبوظبي 10

 First 02-4462225   الخنيزي العمال االلكتروميكانيكية ذ م م  11

 First 02-6318331   مؤسسة كالسيك الخليج للمقاوالت الكهربائية 12

 - First   مؤسسة جمعة الماجد فرع أبوظبي 13

14 
شركة الصدى للمقاوالت الكهربائية والميكانيكية 

 First 02-6760933   ذ م م-

 - First   االنجازات للخدمات الفنية 15

 First 02-6733888   شركة العين للمقاوالت العامه ذ م م فرع ابوظبي 16

 First 02-6337921   العنايه لالعمال االلكتروميكانيكية 17

 First 02-6226005   ناشيونال ذ م م ابوظبيدريك اند سكل انتر 18

 - First   الوطنية للمشاريع والتعمير ذ م م 19

20 
شركة ماستر لالعمال الكهربائية والميكانيكية ذ 

 First 02-6330084   م م

 - First   شركة فيرجر ديلبورت االمارات العربية المتحدة 21

 First 02-5595690   بريدج واي انجيرينج 22

 First 02-6345454   شركة االمارات الفنية 23

 First 02-6393532   شركة النسر للكهرباء والميكانيكا 24

 First 02-6745547   سمارة للمقاوالت االلكتروميكانيكية ذ م م 25

 First 02-6766277   شركة تماس للمشاريع ذ م  م 26

 First 02-6673882   اميسا الهندسية ذ م م 27

 - First   راس الوادي للمقاوالت العامة 28

 First 02-6218232   ثيرمو ذ م م فرع أبوظبي 29

 First 02-6268565   مؤسسة الناصر لالنشاءات الكهربائية 30

 First 02-5620708   راس للهندسة ش م م فرع ابوظبي 31

 First 02-6266654   البا تك لالنشاء والتطوير ذ م م 32

 First 02-6340033   كابريول للمقاوالت ذ م م 33

 First 02-6338920   يونيفر سال فولتاس  34

35 
مؤسسة الصباح للمقاوالت الكهربائية 

 First 02-6765653   والميكانيكية والصحية



36 
-ذ م م -شركة هالل بالبادى وشركاه للمقاوالت 

 First 02-4488879   هاللكو

 First 02-6412641   وبولس ذ م مشركة كهرباء هلي 37

 First 02-6767620   داماس للمقاوالت والصيانة العامة 38

 First 02-5592427   شركة كونفرجن لالعمال الكهروميكانيكية 39

 First 02-6771255   شركة األنشاءات العربية ذ م م 40

 First 02-5567540   الجابر  ال اي جي تى للهندسية والمقاوالت 41

 First 02-6745129   مؤسسة البنان لالعمال الكهربائية والصيانة 42

 First 02-6455227   مؤسسة الحسام للمقاوالت العامة 43

44 
فرع  -ش ذ م م  -بنجوين الهندسية المحدودة

 First 02-4469765   ابوظبي

 First 02-6659466   مؤسسة بني مريان الدوليه للمقاوالت 45

 First 02-6274733   بي للنعهدات ذ م مالظ 46

 First 02-6420666   شركة القنطرة للمقاوالت العامه 47

 First 02-6429455   شرويدر بروجكت الكتروميكانيك 48

 First 02-6770077   سيف بن درويش 49

50 
اوربت العالمية للمقاوالت االلكتروميكانيكية 

 First 02-6674511   والصحية

 First 02-5130513   ركة الخرافي ناشيونال ذ م مش 51

 - First   اس تي اس ابوظبي الكتروميكانيكال ذ.م.م 52

 First 02-5555768   بركودا للمقاوالت االلكتروميكانيكيه 53

 First 02-6449331   أي دي سي ألنظمة الطاقة ذ م م أبوظبي 54

55 
ئية شركة االمارات الوطنية لالعمال الكهربا

 First 02-6711141   والميكانيكية ذ

 First 02-6732732   مجموعة الظفرة العالمية للمشاريع 56

 First 02-6766655   شركة سيدكوللمقاوالت العامة /ذم م/ابوظبي 57

 - First   مؤسسة الخدمات الهندسية والتطوير 58

59 
عبر الخليج للكهرباء والميكانيك ش ذ م م فرع  

 First 02-5550399   ابوظبي

 First 02-5511111   مؤسسة االجهزة االتوماتيكية اسكورب 60

61 
شركة صقر االمارات الكهرميكانيكية ايفيكو ذم 

 - First   م

 First 02-6775350   سيرا للخدمات الكهربائية وااللكترونية 62

 First 02-4457882   فولتاس ليمتد 63

 First 04-3397000   العمال الكهربا و ميكانيكية البنيان انترناشيونال 64

 First 02-6666926   المجرة المتقدمة للمقاوالت العامة 65

 First 02-6328960   مؤسسة الريوم للمقاوالت والنقليات العامة 66

 First 02-6392277   الفالح لالنشاءات ذ م م 67

 First 02-6267424   دار االنشاءات للمقاوالت العامه ذ م م 68

69 
شركة عبر االمارات لالعمال الكهربائي 

 First 02-6270100   والميكانيكية

 First 04-4309495   جيمس ال ويليامز ميدل ايست ليمتد ابوظبى 70

 First 02-6414135   شركة المحور الهندسية للمقاوالت العامة 71



72 
فرع  الشركة العالمية للخدمات االلكتروميكانيكية

 First 02-6744755   ابوظبي

 First 02-5500150   شركة عصر الفضاء للمقاوالت العامة 73

 First 02-6415565   مؤسسة غنتوت للنقل والمقاوالت العامة 74

 First 02-4466683   الوحده الهندسية للمقاوالت العامه 75

 First 02-5554300   الجابر للنقل والمقاوالت العامة ذ م م 76

 First 02-4473797   خدمات سنسير ذ م م 77

 First 02-6428383   شركة امانة للمقاوالت 78

 First 02-4430045   مؤسسة قصر الباشا لالنشاءات الهندسية  79

 First 02-6420002   شركة النصر للمقاوالت ذ م م  80

 - First   الشركة العالمية للميكانيك والكهرباء 81

 First 02-6328438   شركة الجيمي وشركات للمقاوالت 82

 First 02-6346900   شركة المواقع للتكنولوجيا المحدودة  83

 First 02-6444190   الكهربائيون العرب ارابل 84

 First 02-6654008   ترشيحا للمقاوالت الكهربائية تلكو ذ م م 85

 First 02-6433358   ايلمك لالعمال الكهروميكانيكية 86

87 
شركة أي اي أرما المساهمة لاللكتروبانتش 

 First 02-6354730   وااللكتروميكانيك

 First 02-6783626   مابكو ذ م م 88

89 
شركة نيفتركس للمقاوالت الكهربائية 

 First 02-6211035   والميكانيكية

90 
مؤسسة أبو جوده لالعمال الكهربائية و 

 First 02-6727205   الميكانيكية

 First 02-6412267   شركة ساحل الخليج االلكتروميكانيكيه 91

 First 02-6326122   أباليد للمقاوالت الكهربائية 92

 First  02-6447912   شركة التوريد والخدمات الفنية 93

94 
شركة الحديريات للتكييف والتبريد والمقاوالت 

 First 02-5503252   العامة ذ م م

95 
ميركوري انترناشونال الكتروميكانيكال  

 - First   كونتراتينج ذ م م

 First 02-6341575   ماتريكس للتعهدات 96

 First 02-6669600   مؤسسه الفراس لالنشاء و التعمير 97

 First 02-6776852   مؤسسة الطيور للمقاوالت االلكتروميكانيكية 98

 Second 02-6345228   العزم للمقاوالت 99

 Second 02-6762322   رويال فولتج  لالعمال 100

 Second 02-6416013   السندس للمقاوالت 101

 - Second   الكترو االمارات للتمديدات 102

 - Second   البيارة للمقاوالت الكهربائية 103

 - Second   الكترو فاس للمقاوالت 104

 Second 02-5552742   ياسين سعيد للمقاوالت 105

 - Second   االصايل للكهرباء 106

 Second 02-6764181   معمار الدولية للمقاوالت العامة  107



 Second 02-6797243   بالك الين للمقاوالت الكهربائية 108

 Second 02-4410934   الطريق الجديد للمقاوالت 109

 Second 02-5513331   فيبركس للمقاوالت والصيانة العامة 110

 Second 02-4482010   شركة االنشاءات العامة 111

 Second 02-6270191   شركة ابوحجلة للمقاوالت الكهربائية 112

 Second 02-6272164   ذم م-شركة الكتروميكانيكال  113

 Second 02-6744704   الثريا للمقاوالت الكهربائية والصحية 114

115 
اجهزة القياس المؤيد للمعدات الكهربائية و

 - Second   وانظمتها ذ م م

 - Second   عبر الفضاء للصيانة العامة ذ م م 116

 - Second   بيالرز الكتروميكانيك ذ م م 117

 Second 02-6717331   الجرف لمشاريع التنمية ذ م م 118

 Second 02-5591250   الرنين لالعمال االلكتروميكانيكية 119

 Second 02-6811001   الماراتلندنبيرج ا 120

 Second 02-5559443   أبوظبي الدولية للتمديدات الكهربائية 121

 Second 02-6312324   شركة ضمان للمقاوالت العامة ذ م م 122

 Second 02-6393532   التشكيل المثالي للمقاوالت العامة ذ م م 123

 - Second   الشركة الهندسية النموذجية للمقاوالت 124

 Second 02-6795480   االشراف للمقاوالت الكهربائية 125

 Second 02-6416915   الكترونيت للهندسة وأعمال الشبكات 126

 Second 02-6421111   ذ م م-االوائل للمقاوالت االلكتروميكانيكية  127

 Second 02-6743446   شركة السويدي وشمس للمقاوالت ذ م م 128

 Second 03-7214506   عبدالرحمن الناصري للمقاوالت مؤسسة 129

 Second 02-6223516   مؤسسة الشامات للمقاوالت الكهربائية 130

 Second 02-6792931   الفا للهندسة والمقاوالت الكهربائية 131

 Second 02-6421550   اليوميناشن زون العمال االلكتروميكانيكال 132

 Second 02-6450903   دة لالعمال الكهربائيةمشاريع توأم المتح 133

 Second 02-6656468   شركة المختار للمقاوالت 134

 Second 02-5532234   المنتدى لالنشاء والتعمير  135

 - Second   شركة ابوظبي للصيانة واالنشاءات ) ادماك ( 136

 Second 02-5591417   شركة سيد حمداني للمقاوالت العامة ذ م م 137

 Second 02-6326625   طير ليوا للكهرباء ذ م م 138

 Second 02-6263446   اليازوري للمقاوالت االلكتروميكانيكيه 139

 Second 02-6422994   مؤسسة عسقالن االنشاء والتطوير 140

 Second 02-5592337   ركن الظل لالعمال الكهروميكانيكية 141

 Second 02-4436440   شركة المشاريع العامة 142

 Second 02-6267510   شركة المقاولون الخليجيون 143

 - Second   شركة سوليكو للمقاوالت المحدودة فرع ابوظبي  144



 Second 02-6727851   سابينس للخدمات الهندسية ذ م  م 145

 Second 02-5510565   موسسة الغفلي للنقليات والمقاوالت العامه 146

 Second 02-6277277   ؤسسة مترو للمقاوالتم 147

 Second 02-6673878   مؤسسة الكواكب للكهرباء 148

 Second 02-5530385   كريتف للمقاوالت الكهربائية والصحية 149

 Second 02-6419667   ديمة لللمقاوالت الكهربائية والميكانيكية ذ م م 150

 Second 02-4067888   وشركة الخليج للخدمات الصناعية جسك 151

 Second 02-5534533   الرمز للمقاوالت االلكتروميكانيكية 152

 - Second   شركة الجذور للهندسه والمقاوالت العامه ذم م 153

154 
دي سى لمشاريع الكهرباء و انظمة االتصاالت 

 Second 02-5594332   ذ م م

 Second 02-6724757   ذ م م -شركة سبوت للمقاوالت العامة  155

 Second 02-6228099   بلجيكا لالعمال االلكتروميكانيكية 156

 Second 03-7221999   مؤسسة الظفرة للهندسة والمقاوالت 157

 Second 02-6664614   شركة نور النهار للكهرباء ذ م م 158

 Second 02-6222747   شركة ابوطاهر وبابر لالنشاءات ذ م م 159

160 
ة الالذقية لالعمال الكهربائية والصحية / ذ شرك 

 Second 02-6675900   م م

 - Second   الفاروق الدولية للمقاوالت العامه ذ م م 161

 Second 02-6326440   قلعة حلب لالنشاء ات ذ م م 162

 Second 02-6442055   هوم الين للهندسة والتكنولوجيا  163

 Second 02-6673971   بائيةاالتكال للمقاوالت الكهر 164

 - Second   كميل عرنوس للمقاوالت الكهربائية والميكانكية 165

 Second 02-4444050   شركة منشات بن حم الكهربائية والميكانيكية 166

 Second 02-6335266   شركة اسوار الهندسيه للمقاوالت العامه  167

 Second 02-5502044   ةشركة الخليج للقوالب الخرسانية الجاهز 168

 Second 02-6415700   شركة بناء الصحراء للمقاوالت العامة ذ م م 169

 Second 02-6589001   شركة جيني الكهروميكانيكية 170

 Second 02-4462828   مؤسسة عللوه للمقاوالت الكهربائية 171

172 
مؤسسة المرساه لالعمال الكهربائية والميكانيكية 

 Second 02-4452061   اتواالنشاء

173 
زينر ستيوارد الكتروميكانيكال فرع أبوظبي ذ م 

 Second 02-5563036   م

 Second 02-6260050   شركة شراع الخليج للهندسة المختصة  ذ م م 174

 Second 02-6289001   شركة الخط االزرق للمقاوالت الكهربائية ذ م م 175

 Second 02-6323544   سية ذ م مشركة الحقل االبيض الهند 176

 Second 02-6785918   شركة المنصوري ثري بي ذ م م 177

178 
مؤسسة النور المضىء للصيانة العامة 

 Second 02-6665047   والمقاوالت الكهربائية

 Second 02-5534294   باور سبري الكتروميكانيكال ذ م م 179

 Second 02-4456560   باءمؤسسة اعمال تقنية الماء والكهر  180



 Second 02-6454441   اتون للخدمات االلكتروميكانيكية 181

 - Second   مؤسسة البحث النظمة التحكم واالتصاالت  182

 Second 02-6266197   راما للمقاوالت الكهربائية 183

 Second 02-5630488   بيدف للمقاوالت االلكتروميكانيكية ذ م م 184

 - Second   سسة الثروات للمقاوالت العامةمؤ 185

 Second 02-6333377   مؤسسة االرتباط للتجارة 186

 Second 02-6454491   سيرتا للصيانة االلكتروميكانيكية 187

 Second 02-6421449   القصص لمقاوالت االلكتروميكانيكية ذ م م 188

 Second 02-6671766   انوار الشام لالعمال الكهربائية  189

 - Second   شركة الكترو ستار كول 190

191 
مؤسسة افق االمارات للمقاوالت الكهربائية 

 - Second   والميكانيكية

 Second 02-6432477   الريامي لالعمال الكهروميكانيكية  192

193 
مؤسسة جين فوكاس للمقاوالت 

 Second 02-5551453   االلكتروميكانيكيه

 Second 03-7228535   هرامات الثالثة للمقاوالت الكهربائيةمؤسسة اآل 194

 Second 03-7229502   مؤسسة توليف للمقاوالت والنقليات العامة 195

 Third 02-6725656   الشركة الوطنية للنقل والمقاوالت 196

 Third 02-6322511   شركة السلطان للتمديدات الكهربائية ذ م م  197

 Third 02-5553714   ين لخدمات معدات حقول النفطشركة دولف 198

 Third 02-6734249   سيبال للمقاوالت 199

 Third 02-6419886   مؤسسة الكثيب للمقاوالت و الصيانة العامة  200

201 
شركة االداء المتميز لاللكتروميكانيك و الصيانه 

 Third 02-5548889   العامه

 Third 02-6316377   كهربائيةمؤسسة المذنب لالعمال ال 202

 Third 02-6712921   وصالت للمقاوالت االلكتروميكانيكية ذ م م 203

 Third 02-5821251   نومر لصيانة التمديدات الكهربائية ذ م م 204

 Third 02-6273292   نبراس للمقاوالت الكهربائيه 205

 Third 02-6744505   المنار للتمديدات الكهربائية 206

 Third 02-5544701   الشفق الذهبي للمقاوالت الكهروميكانيكية ذ م م 207

208 
اس ام اي الكهروميكانيكية ش ذ م م فرع 

 - Third   ابوظبي

 Third 02-6219311   مؤسسة حميد المرزوعي للمقاوالت الكهربائية 209

 Third 02-4456572   المحالة للمقاوالت والصيانة العامة 210

 Third 02-6819335   شركة عدنان العطار الكهربائيه ذ م م 211

 - Third   مدى العالمية لمقاوالت االلكتروميكانيكال 212

 - Third   الوهاد لالعمال الكهربائيه 213

 Third 02-6763933   ثيرمو الكتريك جين لألعمال الكهربائية 214

 Third 02-4480755   ائيةمؤسسة السفينة الذهبية للمقاوالت الكهرب 215

 Third 02-5502860   العناية الفنية للمقاوالت االلكتروميكانيكية 216



 Fourth 02-6443503   العديل لالعمال الكهربائية 217

 Fourth 02-6222607   مؤسسة خلفان سلطان الكتبي للهندسه 218

 Fourth 02-6725278   زاخر مارين انترناشيونال انك  ابوظبي 219

 - Fourth   سبوت اليت للديكور 220

 Fourth 02-6721127   بن عمير للتكييف ذ م م 221

 Fourth 02-6767225   شركة اي ام سي سي ذ م م 222

 Fourth 02-4465560   سيفن لالنشاءات سيفنكو 223

 Fourth 02-5524295   كويكات للمقاوالت و الصيانة العامة ذ م م 224

225 
البصره للمقاوالت الكهربائية والصحية ذ شركة 

 Fourth 02-6417088   م م

226 
شركه نور العالم عبد الرحمن للصيانه العامه ذ م 

 Fourth 02-6327806   م

 - Fourth   فنون االمارات للمقاوالت العامة ذ م م 227

 Fourth 02-6772579   شركة شاه نور للمقاوالت الكهربائية 228

 Fourth 02-6716554   المروج للمقاوالت العامة ذ.م.مركن  229

 Fourth 02-6422274   ريم الفال لالعمال الكهربائية والصحية 230

231 
شركة راس الحكمة للتمديدات الكهربائية 

 Fourth 02-5530118   والصحية

232 
كروان الريادية للمقاوالت الكهربائية 

 Fourth 02-6229597   والميكانيكية ذ م م

 Fourth 02-6434557   بلدنج كومبلكس للمقاوالت العامة 233

 Fourth 02-6441188   قياس للمقاوالت العامة 234

 Fourth 02-6503001   منصور منتصر لالنشاءات ذ م م  235

 


