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COMPANY OVERVIEW1.
Al Hamad is the leading manufacturing enterprise 
specialized in Low voltage to Medium voltage 
electrical products. Headquartered in Abu Dhabi 
– UAE, the company covers entire MENA region 
and provide expert solutions in view of the local 
environment, requirements and necessities.

With an extensive experience of more than 2 decades 
and a thorough knowledge on Low and Medium voltage 
products, the team at Al Hamad understand the increased 
demands of the products in upcoming years and worked 
collaboratively to manufacture and provide high quality 
solutions in utilities and many industrial applications. 
The team is dedicated to providing Electrical Solutions 
to multiple sectors including utilities, Oil & Gas, Armed 
Forces & infrastructure segment.

الرائدة التصنيع  مؤسسة  الحمد  شركة   ُتعد 
الجهد ذات  الكهربائية  المنتجات  في   والمتخصصة 
 من المنخفض والمتوسط. يقع مقر الشركة الرئيسي
 في إمارة أبوظبي باإلمارات العربية المتحدة، وتغطي
أفريقيا وشمال  األوسط  الشرق  منطقة   أعمالها 
مع يتناسب  بما  متخصصة  حلواًل  وتقدم   بالكامل 

البيئة المحلية ومتطلباتها وضرورياتها

الزمن  من  عقدين  من  أكثر  مدار  على  الواسعة  الخبرة   بفضل 
 والمعرفة الشاملة بالمنتجات ذات الجهد المنخفض والمتوسط
المنتجات على  المتزايد  الطلب  الحمد  شركة  فريق   يدرك 
تعاوني بشكل  الفريق  هذا  عمل  وقد  القادمة،  السنوات   في 
من والعديد  المرافق  في  الجودة  عالية  حلول  وتقديم   لتصنيع 
 التطبيقات الصناعية. ويتخصص هذا الفريق في تقديم الحلول
النفط وقطاع  المرافق  ذلك  في  بما  قطاعات  لعدة   الكهربائية 

والغاز والقوات المسلحة فيما يخص البنية التحتية

نبذة عن الشركة .1
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MISSION
Company’s mission statements to define a 
coherent set of goals to achieve its long-term 
vision. At Al Hamad, the team look forward to:

Sustain the current customers and attract 
potential customers for a safer and productive 
future.

Maintain customer-centric approach in all 
our strategies.

Localization of processes and products as 
per local Market.

Increase reliability and become preferred 
choice for every segment.

Bring significant changes strategically to 
provide the clients with improved innovative 
services and products.

مجموعة تحديد  في  الشركة  وأهداف  رسالة   تتمثل 
رؤية تحقيق  إلى  تسعى  التي  األهداف  من   مترابطة 
يسعى الحمد،  شركة  وفي  المدى.  البعيدة   الشركة 

:فريق العمل إلى اآلتي

الحاليين  العمالء  قاعدة  على   الحفاظ 
مستقبل تحقيق  أجل  من  جدد  عمالء   واستقطاب 

أكثر إنتاجية وأمانًا

االختيار   مكانة  واحتالل  الموثوقية   زيادة 
المفضل لدى جميع فئات العمالء

بشكل  جوهرية  تغييرات   تقديم 
بخدمات العمالء  تزويد  أجل  من   إستراتيجي 

ومنتجات ُمحّسنة ومبتكرة

 الحفاظ على التوّجه القائم على العميل  
في جميع إستراتيجيات الشركة

توطين العمليات والمنتجات حسب السوق المحلي

رسالة الشركة

النزاهة االبتكار المساءلة المسؤولية االجتماعيةالمثابرة

VISION
As a regional leader in electrical management 
solution our vision is to ensure that we meet all 
electrical needs for everyone, everywhere and at 
every moment.   

اإلدارة حلول  في  إقليميًا  رائدة  شركة   بوصفها 
تلبية ضمان  في  الشركة  رؤية  تتمثل   الكهربائية، 
أي في  العمالء،  لدى  الكهربائية  االحتياجات   جميع 

وقت وفي أي مكان

لدى القصوى  األهمية  التالية  العملية  القيم   تحتل 
صناعات الحمد

رؤية الشركة

 قيم الشركة
األساسية

CORE 
VALUES

The following practical values have the foremost 
importance in our organization:

Integrity AccountabilityInnovation Social Responsibility Perseverance

:

2. 3.

4.
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Regulated by ISO certified systems and products 
are certified by KEMA, ASTA, DEKRA, CESI &UL. 
Al Hamad is specialized in Supplying, Installing, 
Testing & Commissioning of Low Voltage products, 
Medium Voltage products & product retrofit.

Low Voltage Product
Medium Voltage Product
Products for Utility 

 ُتعد الحمد، والتي تخضع ألنظمة         المعتمدة ومنتجاتها
 المعتمدة من شركة كيما، وشركة أستا، وشركة ديكرا،
الشركات من  إل،  يو  ومنظمة  آي،  إس  إي  سي   وشركة 
 المتخصصة في توريد وتركيب واختبار وتشغيل منتجات
وتقديم المتوسط  الجهد  ومنتجات  المنخفض   الجهد 

 خدمات تحديث واختبار وتركيب وتشغيل المنتج

منتج الجهد المنخفض

منتج الجهد المتوسط

منتجات لألداة المساعدة

المنتجات الشركة
ISO

PRODUCTS5.

.5
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LOW VOLTAGE 
PRODUCT

Al Hamad delivers a full array of low voltage 
products and solutions to plugged in, connect 
and control an extensive range of electrical 
installations.

Main Distribution Boards (MDBs), Sub Main Distribution 
Boards (SMDB), Final Distribution Boards (FDB) 
Motor Control Centers (MCC) and Capacitor Bank are 
offered for all major industries including the commercial, 
industrial and residential sector.

المنتجات من  كاملة  مجموعة  الحمد  شركة   تقدم 
العميل يبقى  لكي  المنخفض  الجهد  ذات   والحلول 
 على اتصال وتحكم مستمرين بمجموعة واسعة من

المنتجات الكهربائية

 ولوحات (MDBs) يتم تقديم منتجات لوحات التوزيع األساسية
الفرعية األساسية  النهائية (SMDB) التوزيع  التوزيع   ولوحات 
(FDB) ومراكز تحكم المحركات (MCC) ومجموعة المكثفات 
قطاعات تشمل  والتي  األساسية  الصناعة  قطاعات   لجميع 

التجارة والصناعة والعقارات السكنية

 منتجات الجهد
المنخفض

6.

.6
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MEDIUM VOLTAGE PRODUCT
We offer a wide range of medium voltage 
solutions for the utility, commercial and industrial 
sector customers with secured, dependable and 
smart technologies.

The extensive range includes Ring Main Units, Air 
insulated Switchgear with high quality and innovatively 
manufactured products according to the requirement of 
each segment.

الجهد حلول  من  واسعة  مجموعة  الحمد   تقدم 
العامة والقطاعين المرافق   المتوسط لعمالء قطاع 
آمنة بتقنيات  تأتي  والتي  والصناعي،   التجاري 

وموثوقة وذكية

والمنتجات الحلول  من  الواسعة  المجموعة  هذه   وتشمل 
التحويل المعزولة بالهواء الرئيسية ووحدات   والوحدات الحلقية 
بطريقة المصنعة  المنتجات  من  ذلك  وغير  العالية  الجودة   ذات 

مبتكرة وفقًا لمتطلبات كل قطاع من العمالء

.7منتجات الجهد المتوسط .7
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PRODUCTS
FOR UTILITY 

Al Hamad do manufacture range of product 
to meet the Utility requirements on the MENA 
region with Package Substation, Feeder Pillars 
& Lighting Control Panels to serve regional 
requirements.   

To ensure safety and design requirements, 
testing and commissioning process is carefully 
carried periodically. It helps assure the systems 
and components are designed, installed, tested, 
operated and maintained in accordance with the 
requirements.

 تقوم الحمد بتصنيع مجموعة من المنتجات تشمل 
وألواح التغذية  وأعمدة  الفرعية  المحطات   حزمة 
المرافق تلبي متطلبات  والتي   التحكم في اإلضاءة، 
أفريقيا وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في   العامة 

والمتطلبات اإلقليمية

عملية ُتجرى  والتصميم،  السالمة  متطلبات   لضمان 
يساعد دورّي.  نحو  على  بعناية  والتشغيل   االختبار 
والمكونات األنظمة  تصميم  ضمان  على   ذلك 
وفًقا وصيانتها  وتشغيلها  واختبارها   وتثبيتها 

للمتطلبات

 منتجات
المرافق

 االختبار
والتشغيل

TESTING & 
COMMISSIONING 

8. 9..8 .9
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QUALITY & 
CERTIFICATIONS

Providing the high-end quality has always been our 
top most priority.

العالية الجودة  مستويات  أعلى  توفير  كان   لطالما 
وبصورة دائمة على رأس أولوياتنا

 الجودة وشهادات
االعتماد

Being ISO9001:2015 certified, the company aims to maintain 
the promised quality and trains team in their specialties to 
perform each task with accuracy and efficiency. Also certified 
by KEMA, ASTA, DEKRA, CESI & UL, we adhere to the 
best-practice quality standards and cover all the necessities 
required that not only ensures the work completion on time 
with defined standards but also keep employees and workers 
safe on site. The approach is long term and customer-centric 
to provide clients with durable products and solutions.  

                                       ولما كانت شركة الحمد معتمدة طبقًا لشهادة األيزو
 ومعتمدة أيًضا من شركة كيما، وشركة أستا، وشركة ديكرا، وشركة
 سي إي إس آي، ومنظمة يو إل، فإن الشركة تهدف إلى الحفاظ على
ومتخصص ماهر  فريق  وتدريب  بها  عمالءها  وعدت  التي   الجودة 
شركة تلتزم  وكفاءة.  بدقة  إليه  الموكلة  المهام  تأدية  على   يعمل 
 الحمد بمعايير الجودة طبقًا ألفضل الممارسات وتسعى إلى تغطية
العمل طبقًا للوقت إنجاز  التي ال تضمن  المطلوبة  الضروريات   جميع 
 والمعايير المحددة فحسب، بل وتحافظ أيضًا على سالمة الموظفين
البعيد المدى  إلى  بالنظر  الشركة  توجه  يتميز  الموقع.  في   والعمال 

ويرتكز على العمالء لتزويدهم بمنتجات وحلول تدوم

ISO9001:2015

10.

.10
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WHY US?
We not only focus on WHAT our customers buy 
from us but also WHY they buy from us.

As a team, we work to become our customer’s first 
choice. In over 2 decades of experience, Al Hamad 
maintains its clientele and retains the customers for 
many reasons.

State of the art UAE based manufacturing

High-end Quality 

Meets International Standards

On time delivery

Customized products & solutions

After Sales Service (24x7)

بل منا،  العمالء  يشتريه  ما  على  فقط  نركز  ال   نحن 
وأيضًا على سبب شرائهم لمنتجاتنا

لماذا نحن؟

لدى األول  المفضل  االختيار  مكانة  احتالل  إلى  دائمًا   نسعى 
فيها تم  الزمان  من  العقدين  تناهز  فترة  وبفضل   العميل. 
تحتفظ الحمد  شركة  باتت  الخبرة،  من  له  حصر  ال  قدر   اكتساب 

بعمالئها لعدة أسباب

أحدث الصناعات القائمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

جودة راقية

مراعاة للمعايير العالمية

تسليم في الموعد المحدد

حلول ومنتجات مخصصة

خدمة مابعد البيع

11. .11
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Al Hamad Industries Int’L Switchgears
Mussaffah-ICAD II, P.O. Box: 730, Abu Dhabi, UAE

Al Hamad Industries Int’L F.Z.E
P.O. Box: 4420, Ajman, UAE

T: +971 (0) 6 740 7778

صناعات الحمد العالمية م.م.ح
المنطقة الحرة في عجمان
ص. ب : 4420، عجمان، اإلمارات العربية المتحدة

صناعات الحمد العالمية للوحات الكهربائية
مصفح-المدينة الصناعية الثانية
ص. ب : 730، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

T: +971 (0) 2 551 1999

www.alhamad.ae contact@alhamad.ae


