




Al Ula Group is a leading group of companies established in Iraq and branch in UAE ,which thrived 
during its years of experience to build the most difficult of all, a good reputation. By advancing the frontiers 
of knowledge, we provide our clients with reliable solutions to their most complex challenges, thereby 
helping improve and sustain the quality of life.
Within a short period of  time, we have established a stable and long term trading relationships by providing 
competitive prices with superior quality products with time managed, the continuation of our success is our 
target.

We have a number of offices, sales points, and business partners all over Iraq. We also have a commercial 
office in Dubai Airport Free Zone to represent our trading arm to cover all the trading and export inquires. 
We are fully committed to the development of our country and will go that extra mile to make a difference to 
its future.

املتحدة  العربية  االمارات  و لها فرع في  العراق  رائدة  تأسست في  هي مجموعة  العال  مجموعة شركات 
لبناء األصعب من ذلك كله وهو السمعة اجليدة. نحن نقدم لعمالئنا  ازدهرت اجملموعة خالل سنوات من اخلبرة 

حلول موثوقة للتحديات األكثر تعقيدا، مما يساعد على حتسني واستدامة احلياة في بلدنا.

في غضون فترة زمنية قصيرة أقمنا عالقات جتارية مستقرة وطويلة األمد مع شركائنا التجاريني من خالل توفير 
أسعار تنافسية و عملية مع احلفاظ على اجلودة العالية للمنتجات و التسليم في الوقت احملدد.

لدينا عدد من املكاتب، ونقاط البيع وشركاء األعمال في جميع أنحاء العراق وايضا لدينا مكتب جتاري في املنطقة 
احلرة مبطار دبي.

نحن ملتزمون متاما بتطوير بلدنا وسوف نعمل جاهدين الحداث فرق في مستقبل البلد.

Introduction About Us
Al Ula Group head quartered in Baghdad, Iraq founded by group of engineers with outstanding experi-
ence of more than 17 years in the field of general contracting and electro mechanical trading. We are a team 
of experienced executives who have worked for well-known organizations and been responsible for the 
projects developing for our valued customers, as well as wide experience in infrastructure constructions,  
power plant generation and transmission.

- Customer Service and Support.
- Continued Quality Improvements.
- Leadership and Professional Growth.
- Innovation and Resource Managers.
- Customization Services.
- Competitive prices quality products and services.

Values & goals

مجموعة العال تأسست من قبل مجموعة من املهندسني ممن لديهم خبرة الكثر من 17 سنة في مجال املقاوالت 
والتجارة العامة و  مقر الشركة الرئيسي في بغداد ,العراق  باالضافه لفروعها في احملافظات و الفرع االقليمي في 
دبي, االمارات العربية املتحدة. تصل خبرة شركتنا الى اكثر من ذلك حيث نختص ايضا باملقاوالت امليكانيكية و 

الكهربائية، مع خبرة واسعة كذلك في االنشاءات  و اضاءات الشوارع و  محطات توليد الكهرباء .

- دعم و خدمة العمالء. 
- تطور القيادة واملهنية.           

- ادارة االبتكار واملوارد. 
- اخلدمات التخصصية.            

- أسعار تنافسية .
- جودة املنتجات واخلدمات.

القيم و األهداف

الـمــقــد مــة عن الشركة

Ehsan H. Al Amli
Managing Director

احسان حسن العاملي
املدير التنفيذي



Vision & Mission Our main projects

رؤيتنا و رسالتنا Our visionمشاريعنا الرئيسية

is to be an exceptional and in the ranks of leading contracting companies through our multiple plans for 
both short and long terms, our plans are also concerned by achieving a reasonable levels of improvements 
to our society.

Our Mission

•	 Provide our customers with accurate data,
         quality products and consistency in services.
•	 Develop and maintain a supplier/customer relationship based on
         open communication, mutual trust and respect.
•	 As you deals with AL Ula company you will experience a high degree
         of quality and dedication for work. 
•	 These are not merely words, but concrete and compelling culture.

In 1997 Al Ula Group has opened new branches in Dubai, U.A.E and Oman. Since then Al Ula has made
many collaboration and joint ventures with Al Barq Electro Mechanical in United Arab Emirates where
we have executed the following:
1.	 External lighting of the international Al Ain Airport street.
2.	 Power station 7.5 MV diesel generator with complete installation for transformers and connect them in Jabal Dhana.
3.	  Install and operate 10 MV diesel generators for Baya Town.
4.	 Install and operate Al AinAirport Cooling Tower Plant.
5.	  Desalination Plant for four hospitals in UAE.
6.	 Supply and installation in United Arab Emirates including 2500 KVA transformer including panel and cables for UAE University in Al Ain, 25 

MV substation in Umm Hurair, 35 MV Supply and install six towers with solar power in six mountains in Oman for Omani TV with Thomson 
LGT.

7.	  Design Sewage plan in several places in Al Ain supplying and installation pipelines  of electro mechanic works for sewage, 
8.	 Beside our company performs the following: generator sets, street lighting, fountains and storey building, low cost houses.

في عام 1997 بدأت مجموعة العال بفتح فروع جديدة في دبي، اإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عمان. ومنذ ذلك احلني حققت شركتنا مشاريع مشتركة 
مع عدة شركات و منها شركة البرق الكهربائية وامليكانيكية في اإلمارات العربية املتحدة، حيث قامت بالكثير من االعمال على النحو التالي:

1	 االضاءات اخلارجية لشارع  مطار العني الدولي..
2	 محطة كهرباء MV 7.5 مولدات ديزل مع نصب وتشغيل وربطها للمحوالت في جبل الظنة..
3	 نصب و تشغيل MV 10 مولدات الديزل لبايا تاون..
4	 نصب وتشغيل تبريد بناية البرج في مطار العني.
5	 محطات لتحلية املياه ألربعة مستشفيات في األمارات العربية املتحدة..
6	 . KVA 2500 توريد وتركيب محوالت

          األلواح والكابالت جلامعة اإلمارات العربية املتحدة في العني. محطة فرعية MV25 في أم هرير، MV 35محطة فرعية في القوع، اإلمارات العربية املتحدة.
.Thomson LGT توريد وتركيب ستة أبراج  للطاقة في عمان للتلفزيون العماني مع شركة         

7	 تصميم خطة الصرف الصحي في عدة  مناطق  في العني و توريد وتركيب خطوط األنابيب ميكانيكي / كهربائي يعمل ملياه الصرف الصحي، كما تقوم .
شركتنا بألعمال التالية:

8	 نصب املولدات الكهربائية، وأعمال الطرق وإنارة الشوارع، وبنايات متعددة الطوابق،و منازل منخفضة التكلفة. .

رسالتنا 
 

	 نقدم لعمالئنا البيانات الدقيقة واملنتجات ذات اجلودة العالية.•
	 نحرص على التطوير واحلفاظ على عالقة املورد مع العميل على أساس التواصل املفتوح، و الثقة واالحترام •

املتبادلني.
	 عند التعامل مع شركة العال ستلمس درجة عالية من اجلودة والتفاني في العمل .•
	 هذه ليست مجرد كلمات , فثقافتنا قوة ملموسة دامغة.•

رؤيتنا
أن نكون شركة استثنائية, وأن جنعل شركاتنا في مصاف الشركات 

العاملية في مجال املقاوالت من خالل خطط متعددة سواء على املدى 
القصير او البعيد. والتي حتقق مستويات  مجزية و معقولة من العوائد على 

استثماراتنا و مبا يسهم في تطوير اجملتمع.



Al Ula FZCO  was established in 2005 at Dubai Airport Free Zone, Dubai, UAE, as a trading company 
dealing with heavy equipment & construction machineries and vehicles. 
Al Ula FZCO also deals with electrical & electronic goods with a large experience and capabilities in the 
supply, installation and commissioning of all what concerns electrical power plants generation and trans-
mission supply. 

Our company takes pride for being able to partner with well reputed and multi-cultural companies dealing 
with projects such as installation of pipeline and supply of heavy equipment and construction machineries 
that required for projects. Besides building power plants and high voltage station ,and we have previous 
projects in Iraq.

الدولي في دبي/االمارات العربية املتحدة,  العال ش.م.ح  في عام 2005 في املنطقة احلرة مبطار دبي  تأسست 
البناء وبالضافه لذلك تعمل شركه العال ش.م. ح في مجال  الثقيله واخلفيفه و معدات  كمورد رئيسي لالليات 
جتهيز املعدات الكهربائية و اإللكترونية، و تتمتع شركتنا  بخبرات و قدرات كبيرة و واسعة في مجال توريد و تركيب 

و تشغيل كل ما يتعلق بتوليد و نقل الطاقة الكهربائية .

تفتخر شركتنا باقامتها للعديد من العالقات التجارية مع عدد من الشركات الكبيرة في مجاالت عدة ومنها نصب 
انابيب النفط و جتهيز وتوريد االليات و املعدات الثقيلة الالزمه للمشاريع باالضافة الى بناء محطات الكهرباء

ومحطات خفظ و توزيع اجلهد الكهربائي العالي ولها مشاريع عديدة داخل العراق .

Al Ula FZCO AL A’LI Contracting CoAl A’li is an Iraqi Contracting Company which was established in 2004.
Our Company understands the importance of meeting your needs so that we can assist you in achieving your 
business goals; that’s why we are committed to completing every project on time and within budget.  We 
thrive to work with owners and engineers to help get projects in budget and completed on time and achieve 
the highest level of quality.
We offer our full services to budget, estimate, bid and buyout projects under the owner’s interest and can 
supervise, coordinate, and direct project operations as the owner’s agent. 

Al A’li Contracting Company’s experience in site evaluation enables us to assist our Clients in 
site selection by preparing site work budgets prior to expenditures for surveys, grading plans, utility plans, 
or soils reports. We work closely with our clients to determine the issues of each individual site with regard to 
governmental issues, permitting, infrastructure, site layout, utilities, and scheduling.

شركة العالي للمقاوالت  شركة عراقية تأسست سنة 2004
تفهم شركتنا أهمية تلبية االحتياجات اخلاصة بالعمالء مما ميكننا من املساعدة في حتقيق أهداف املشاريع، وهذا 
هو السبب في أننا ملتزمون فاستكمال كل املشاريع في الوقت احملدد وفي حدود امليزانية. و قد جنحنا بالتعاون مع 
اصحاب العمل و املهندسني  للمساعدة في اكمال املشاريع في حدود امليزانية واالنتهاء في الوقت احملدد وحتقيق 

أعلى مستوى من اجلودة.
، و غيرها وميكننا تقدمي خدمات اإلشراف و التنسيق، و تنفيذ  نحن نقدم خدماتنا كاملة من امليزانية، و التقييم 

املشاريع مباشرة .

شركة العالي للمقاوالت لشركتنا خبرة  واسعة في تقييم املواقع متكننا من مساعدة عمالئنا في اختيار 
املوقع وكذلك إعداد ميزانيات العمل و الدراسات االستقصائية، وخطط التصنيف، وخطط الفائدة، باالضافة الى 

تقارير فحص التربة. 
و  احلكومية،  بالقضايا  يتعلق  فيما  فردي  بشكل  موقع  كل  قضايا  لتحديد  عمالئنا  مع  كثب  عن  نعمل  نحن 

التراخيص، والبنية التحتية، و تخطيط املواقع، و اخلدمات و اجلدولة.

العال ش.م.ح العـالـي للمــقـاوالت



Mechanical Contracting: 
 

1.	 Central A/C systems, Dis-
trict cooling systems, for 
offices and buildings.

2.	 Machine Installations or 
Relocations

3.	 All Types of pipe works.
Rotary and static equip-
ments for petrochemical 
industries.

4.	 Complete Turnkey Align-
ment. 

Civil & infrastructure:
 

1.	 Soil and building material 
tests.

2.	  Land works.
3.	  Concrete & steel pile foun-

dation.
4.	  Steel structure. 
5.	 Sewage and water network.
6.	 . Roads and bridges works
7.	 Industrial and commercial 

buildings.

املقاوالت امليكانيكية

1	 انظمة التبريد املركزي و .
انظمة تبريد االقسام, 

للمكاتب و املباني.
2	 جميع انواع اعمال االنابيب..
3	  املعدات الثابتة و الدوارة. .

للصناعات البتروكيمياوية.
4	 مشروع تسليم مفتاح..

Power Generation &  
Transmission:
 
1.	 Complete power and control 

of pumping station.
2.	  Mobile substation. 
3.	  Installation of overhead and 

underground lines.
4.	  Lighting and power distri-

bution of roads.

اخلدمات املدنية و البنى التحتية
      
1	 فحوصات التربة و مواد البناء..
2	 اعمال تسوية االراضي..
3	  ركائز خرسانية و حديدية..
4	 االنشاءات املعدنية..
5	 شبكة الصرف الصحي..
6	 . اعمال الطرق و اجلسور..
7	 املباني الصناعية و التجارية..

توليد و نقل الطاقة

1	  محطات ضخ كهربائية .
متكاملة.

2	  محطات كهربائية فرعية .
متنقلة.

3	  تركيب خطوط هوائية وحتت .
األرض.

4	  نصب اعمدة اإلضاءة  للطرق..

Our major services
خـدمـاتـنـا الــرئـيـسيـة



Organization structure Organization structure

الهيكل التنظيمي الهيكل التنظيمي 
Our Staff is more than 100 qualified, efficient and experienced employees. Talent and technical expertise is 
the basis of our company’s strength in addition to the immediate response to all customer needs from the 
products and services of high quality.
Our firm conviction based on that human resources are the greatest gains, and is the base of our success, 
based on that, it is our priority to develop our personnel, which guarantees to provide the best service to our 
customers. For this reason, our company is proud to employ one of the most experienced efficient teams. 
Working for us more than 15 engineers in different specialties, technicians and marketers in addition to the 
daily wages labors as per the project nature .

العمل لدينا  العالية. وميتاز طاقم  الكفاءات  الى اكثر من 100 موظف من ذوي  العاملة في اجملموعة  القوة  تصل 
بخبرة وكفاءة ممتازة  فتوافر املوهبة واخلبرة التقنية لدينا هو أساس قوة شركتنا باإلضافة إلى اإلستجابة الفورية 

لكافة احتياجات العمالء من منتجات و خدمات بجوده عالية.
إن قناعتنا الراسخه تقوم على أن مواردنا البشرية هي أعظم مكاسبنا وهي حجر األساس لنجاحنا, و بناءً على 
تفخر  السبب  لهذا  لعمالئنا.  اخلدمات  أفضل  تقدمي  يضمن  مما  البشريه  عناصرنا  تطوير  أولوياتنا  من  فإن  ذلك 
شركاتنا بتوظيف احد اكثر فرق العمل خبرةً وكفاءةً. ويعمل لدينا أكثر من 15 مهندس في مختلف التخصصات 

و فنني و مسوقني باالضافة الى عمال االجرة اليومية حسب طبيعة املشروع.



Quality  policy Safety policy
سـيـاسـه الجــوده  To provide a reliable and defect-free quality work and service that meets or exceeds client satisfaction asسيـاسـه السـالمه

well as to comply with the project requirements in a timely and cost effective manner, while achieving excel-
lence and safety for all personnel, the public and the environment. Quality is herein defined as conforming to 
the requirements and project specifications.
It is the responsibility of personnel to ensure that the scope of work is executed in a manner consistent 
with the requirements of  Project Documentation (Drawings and Specifications). This assurance is achieved 
through implementation of the Quality Management System Plan.
The Quality Control Program (QCP) is established to ascertain that all construction activities are performed 
in complete conformance with the approved construction drawings, relevant project specifications and in-
ternational standard requirements.
All our company personnel will comply with and support the QCP and all personnel who are directly involved 
in this project shall be continuously kept informed of contract requirements as work progresses. The au-
thority and responsibility for administering the Quality Control Policy is assigned to the Quality Manager.

Al Ula Group Very cautious to perform safety at all areas of operations to achieve business objec-
tives. Management is committed to take an integrated approach where managing safety forms as a part of 
the overall business strategy, protection of human resources, properties, environment and the same com-
mitment will be demonstrated by all levels of supervision in the organization. Vigorous efforts will extend 
prevention of accident in all possible ways and implications. We consider the same as an important element 
in our construction process and the direct responsibility of our Projects Management Team.
Al Ula Group assures that projects will be carried out with high degree of safety to attain this objective. Our 
projects management will strive to provide a safe and healthy environment that is free from recognized po-
tential hazards and will maintain its facilities and equipment at maximum safe operating standards.
The company safety program provides specific direction related to the anticipated hazards and sound ad-
vices to achieve the maximum safe and healthy work environment. We also address some of the adminis-
trative methods that we have established in line with all standards relevant to our clients requirements.

جنتهد لتوفير االعمال و اخلدمات املوثوق بها واخلالية من العيوب والتي تلبي أو تتجاوز ارضاء العميل وتتوافق بطريقة 
فعالة مع متطلبات املشروع من حيث التكلفة و الوقت، مع حتقيق التميز والسالمة جلميع العاملني والبيئة. يتم 

تعريف اجلودة على اساس مطابقة متطلبات ومواصفات املشروع.
وتقع على عاتق املوظفني للتأكد من أن مراحل تقدم العمل يتم تنفيذه بطريقة تنسجم مع التصاميم (الرسومات 

واملواصفات). ويتحقق هذا من خالل ضمان تنفيذ خطة لنظام إدارة اجلودة.

البناء  رسوم  مع  الكامل  التوافق  في  البناء  أنشطة  جميع  تنفيذ  من  للتأكد  اجلودة   مراقبة  برنامج  تأسيس  مت 
املعتمدة، و مواصفات املشاريع ذات الصلة ومتطلبات املعايير الدولية.

جميع موظفي الشركة يقومون بدعم هذه السياسة كما يجب ابقاء العاملني على علم بصورة مباشرة مبتطلبات 
العقد و مراحل تقدم املشروع.  

ان ادارة و مسؤولية سياسة اجلودة في الشركة تقع على عاتق مدير اجلودة.

العمل  مناطق  جميع  في  السالمة  اجرات  ألداء  القصوى  االولوية  تفرض  العال   مجموعة  العال  مجموعة 
لتحقيق االهداف. وتلتزم اإلدارة باتخاذ نهج متكامل حيث ان إدارة السالمة تشكل جزء من االستراتيجية العامة 
املنظمة  تُظهر جميع مستويات اإلشراف في  والبيئة كما  واملمتلكات  البشرية  املوارد  األعمال، وحماية  لقطاع 

نفس الدرجة من االلتزام.
هناك جهود حثيثة تبذل لتوسيع نطاق الوقاية من احلوادث احملتمل حدوثها عن اي طريق وآثارها احملتملة. ونحن 

نعتبرها من اهم العناصر في عملية البناء لدينا، واملسؤولية املباشرة لفريق إدارة مشاريعنا.
نحن نؤكد أن املشاريع سيتم تنفيذها مع درجة عالية من األمان لتحقيق هذا الهدف. وإدارة مشاريعنا تسعى 
بأقصى معايير  واملعدات  املنشآت  احملتملة وستحافظ على  اخملاطر  آمنة وصحية خالية من  بيئة  لتوفير  جاهدة 

التشغيل اآلمن.
ويوفر هذا البرنامج اجتاه محدد يتعلق باخملاطر املتوقعة والنصائح السليمة للحصول على بيئة عمل آمنة وصحية 
القصى حد. ونحن أيضا نقوم مبعاجلة بعض األساليب اإلدارية التي تتماشى مع املعايير املتصلة مبتطلبات عمالئنا.

كما سنظل أيضا ملتزمني بكل التدابير اإلضافية، التي حتمي اإلصابة باألفراد واألضرار التي تلحق باملمتلكات.



Our main supply Our main supply
الخدمات الرئيسيه لالستيراد و 

التجهيز
الخدمات الرئيسيه لالستيراد و 

التجهيز

Generators
Supply, install and commission the most reliable power generators on the market with world re-
nowned engines. These generators comes in different sizes, different fuel consumptions and are 
used by various sectors in urban areas as a backup to the mains and remote areas as a main source 
of power.
Control Panels
Supply and install different types of Electric Control Panels that conforms to a variety of interna-
tional quality parameters.
MV Switchgear
Our range of Medium Voltage Switchgear provides centralized control and protection to all Medium 
Voltage power equipment and circuits in a number of industrial and commercial electric applications 
and utility installations that involves generators, motors, feeder circuits, and transmission and dis-
tribution lines.
Electric substations
Supply and commissioning of electric substations both static and mobile with a high range of power 
capacities to supplement the needs of power supply for specific locations or large industries and to 
step down the voltage to lower tension volts for general use.
Circuit Breakers 
Supply and install a number of large branded circuit breakers manufactured by companies well 
known for their precision and high quality products. These Circuit Breakers ranging from 36 kV to 
1200 kV constitute a complete product portfolio that enables us to respond to all customer needs.
Power Transformers
Supply and install a complete range of power transformers from 25KVA to 600MVA, 11 KV to 765KV 
class, and also reactors from 10MV Ar, 33KV to 765KV class. All these products confirm to IEC, IS, 
BS and many other international standards.
Power transmission
Supply and install all what concerns power transmission from equipment, poles, towers and cables 
regardless of distances and conditions of work. For this we use high quality material coupled with 
the most advanced technologies that are manufactured by reputable international companies.
Power Cables 
We can either simply supply Power cables or undertake a turnkey project to supply and install them 
both overheads and underground. Our power cables come in all shapes and forms and comply with 
the highest international standards governing their manufacture.

مولدات
توريد وتركيب و تشغيل مولدات الطاقة األكثر موثوقية في السوق ذات احملركات املعروفة عامليا. هذه املولدات تأتي في 
أحجام مختلفة، واستهالكها للوقود مختلف، ويتم استخدامها من قبل مختلف القطاعات في املناطق احلضرية على 

سبيل االحتياط و املناطق النائية كمصدر رئيسي للطاقة.
لوحات التحكم

توريد وتركيب أنواع مختلفة من لوحات التحكم الكهربائية التي تتوافق مع مجموعة متنوعة من معايير اجلودة الدولية.
مفاتيح اجلهد املتوسط

لدينا مجموعة من مفاتيح اجلهد املتوسط   يوفر التحكم املركزي واحلماية جلميع معدات الطاقة متوسطة اجلهد والدوائر 
في عدد من التطبيقات الكهربائية الصناعية والتجارية واملنشآت اخلدمية التي حتتوي على مولدات، و محركات، و دوائر 

الفرعية، وخطوط النقل والتوزيع.
احملطات الكهربائية

توريد وتشغيل احملطات الكهربائية الثابتة واملتحركة على حد سواء ذات القدرات الكهربائية املتدرجة الى حد كبير 
الستكمال احتياجات امدادات الطاقة ملواقع محددة أو الصناعات الكبيرة وخلفض اجلهد و الفولتية لالستخدام العام. 

قواطع الدوائر الكهربائية
توريد وتركيب عدد من كبير قواطع الدوائر الكهربائية ذات العالمات التجارية املصنعة من قبل شركات معروفة بدقتها 
وكونها ذات جودة عالية. هذه القواطع تتراوح من 36 كيلو فولت إلى 1200 كيلو فولت تشكل مجموعة من املنتجات 

الكاملة التي متكننا من تلبية احتياجات العمالء.
محوالت الطاقة الكهربائية

توريد وتركيب مجموعة كاملة من محوالت الكهرباء من 25KVA إلى 600MVA، 11 KV لفئة 765KV، وأيضا املفاعالت 
من 10MV ، 33KV إلى 765KV. IEC، IS، BS والعديد غيرها من املعايير الدولية.

نقل الطاقة الكهربائية
توريد وتركيب جميع ما يتعلق نقل الطاقة من املعدات، وأعمدة وأبراج وكابالت بغض النظر عن املسافات وظروف العمل. 
لهذا علينا استخدام مواد ذات جودة عالية إلى جانب التقنيات املتطورة التي يتم تصنيعها من قبل شركات عاملية ذات 

سمعة طيبة.
الكابالت الكهربائية

ميكننا ببساطة إما توريد كابالت كهربائية أو تنفيذ مشروع بنظام تسليم املفتاح لتوريد وتركيب لهم على حد سواء 
النفقات العامة ومترو األنفاق. كابالت الطاقة لدينا تأتي في جميع األشكال والنماذج واالمتثال ألعلى املعايير الدولية 

التي حتكم صناعتها.
 





Our heavy equipment
Our Vendors and Suppliers

-FG Wilson, Jubaili Bros: a very well experienced companies in Power Generator supply and manuالمــورديـن و المــجهـزيـن
facturing.
Crompton Greaves Transformers, Kotsons: leading suppliers and manufacturers of high 
quality electrical transformers.
Caterpillar, Hitachi, Hyundai: supplier for heavy equipments and construction machineries.
Valvoline: A well reputed international Lubricants manufacturer.
Hi-Tech Steel Industries: well established company for construction. Oriented and distinctly fo-
cused on a full service engineering management. 
Sicim SPA, Drake and Scull: Construction companies well known for offering services related to 
installation of pipelines as well as Oil and Gas division.
Gargash Enterprises, Al Futtaim Motors: Suppliers for Mercedes and Toyota vehicles.
Decan Sports Equipment:  A European supplier of sports equipment.

اف جي ويلسون, جبيلي اخوان: من الشركات ذات اخلبرة اجليدة جدا في تصنيع و توريد املولدات الكهربائية.
كرومبتون كريفز: من كبار املوردين و املصنعني للمحوالت الكهربائية ذات اجلودة العالية.

كاتربلر و هيتاشي و هيونداي: من موردي املعدات الثقيلة و اليات البناء..
فالفوالين: من املصنعني ذوي السمعة الطيبة في مجال زيوت التشحيم العاملية.

هاي تيك ستيل: شركة انشاءات, تركز على ادارة كامل اخلدمات الهندسية.
 سيسزمي سبا, دريك اند سكل: شركات انشاءات معروفة بتقدمي اخلدمات املتعلقة بتركيب خطوط انابيب النفط 

و الغاز.
قرقش و الفطيم :  موردي سيارات ميرسيدس و تويوتا.

ديكان سبورتس :  مورد اوروبي لالجهزة الرياضية.

SL EQUIPMENT QUANTITY

1 Gra der Motor Ca terpi l l a r 140 7

2 Wheel  Loa der Ca terpi l l a r 938G 11

3 Wheel  Loa der Ca terpi l l a r 966 G 7

4 Wheel  Loa der Ca terpi l l a r 950 G 8

5 Loa der Ba ckhoe Ca terpi l l a r 6

6 Loa der Ski d Steer Bobca t 6

7 Exca va tor Hi ta chi  ZX200LC-3 6

8 Exca va tor Hi ta chi  ZX210LC-3 23

9 Exca va tor Hi ta chi  ZX250LC-3 10

10 Exca va tor Hi ta chi  ZX280LC-3 7

11 Exca va tor Hyunda i  290-LC-7 6

12 Exca va tor Hi ta chi  325 DL W/ Bucket 6

14 Cra nes  Ta da no 25 TON 7

15 Cra nes  Ta da no 30 TON 6

16 Cra nes  Ta da no 55 TON 7

17 Cra nes  Ta da no 100 TON 6

18 Si de Boom 583,572 7

19 Forkl i ft Ca terpi l l a r 10 TON a nd 8 TON 16

20 Di tch Wi tch 6

21 Dozer Ca terpi l l a r D6R D8 10

O UR HEAVY  EQ UIP MENT

SL Trucks QUANTITY

1 Tra i l e r Low Bed Mercedes  Benz Actros    120 TON 10

2 Tra i l er Fl a t Bed Mercedes  Benz Actros   60 TON 9

3 Tra i l er Low Bed 80 TON 7

4 Tra i l er Fl a t Bed  DAF 80 Ton 6

5 Tra i l er Fl a t Bed 80 Ton 6

6 Truck Ca rgo 3 TON 10

7 Truck Ca rgo 7 TON 8

8 Truck Ca rgo 10 TON 6

9 Truck Ca rgo 20 TON 6

10 Pi ck Ups  1.5 TON Toyota  Hi l ux 11

11 Ta nker Fue l  ISUZU 5000 Li ters  a nd 6000 Li ters 7

12 Ta nker Wa ter 23,000 Li ters 7

14 Ta nker Wa ter Merce des  Benz 23,000 Li ter 6

15 Dump Truck Mercedes  Benz 25 TON 10

16 Toyota  Fortuner 12

17 Forkl i ft Ma ni tou 11

18 Ja ck Ha mmer 7

O UR FREIGHT TRANSP O RT TRUCKS






