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مقـدمـة
الكهربائية  تأسست شركة منشآت بن حم لألعمال 
بين  بالشراكة   1988 العام  في   )BHEM( والميكانيكية 
للعمل  درزي  فكتور  والسيد  حم  بن  مسلم  الشيخ 
الكهربائية  للمشاريع  التحتية  البنية  مجاالت  في 

والميكانيكية.

الرئيسي في  الشركة أعمالها من خالل مكتبها  تدير 
ليوا،  في  الفرعية  مكاتبها  خالل  ومن  أبوظبي  جزيرة 

السلع والعين.



أنشطة الشركة )مجاالت العمل(:
قسم مياه الشرب والمياه المعالجة )  الصرف الصحي ( :  .1

بأنظمة  والتحكم  الصحي  والصرف  الشرب  مياه  محطات  و  مشاريع  وإنشاء  تصميم  	•
.)SCADA (  التشغيل واإلشراف عليها بنظام

التحكم  تشغيل وصيانة وإدارة محطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي بنظام  	•
.)SCADA ( وإدارة المعلومات

2.  قسم الزراعة والتجميل الطبيعي:
الري وحفر  التجميل الطبيعي كالحدائق والمتنزهات وشبكات  تصميم وإنشاء مشاريع  	•

اآلبار والخزانات وكل ما يتعلق بذلك من أعمال كهربائية وميكانيكية ومدنية.

تشغيل وصيانة وإدارة مشاريع التجميل الطبيعي وهندسة الحدائق وشبكات الري واآلبار  	•
والخزانات ومختلف المجاالت األخرى بأطقم فنية متخصصة في مجال الزراعة وأطقم 

فنية معاونة لصيانة أصول المشاريع الميكانيكية والكهربائية والمدنية .

توريد وتجهيز األعالف داخل دولة اإلمارات بأنواعها البرسيم والرودس والشوفان والقش  	•
وذلك من خالل الشراكة مع خبراء دوليين.

قسم االعمال المدنية:  .3
والمساجد  والمدارس  المباني  تشمل  والتي  المدنية  المنشآت  وبناء  وتوريد  تصميم  	•

وخزانات المياه.



شهادات الجودة:
BHEM مؤهلة وتعمل من خالل أعلى المعايير التالية :

: شهادة الجودة 2008 آيزو 9001   	•

: شهادة البيئة 2004 آيزو 14001   	•

: شهادة الصحة والسالمة 2007   18001 OHSAS 	•

يرتبط التوثيق بنظام اإلدارة المتكامل ) IMS( والذي يتضمن سياسة الشركة، 

اإلجراءات والنماذج والوصف الوظيفي والذي صمم خصيصًا لـ BHEM ويتم 

التدقيق عليه بشكل نصف سنوي من خالل جهة متخصصة ويتم بناًء عليه 

تجديد شهادات الجودة سنويًا.

مرافق الشركة ومواردها:
تشكل موارد BHEM عنصرًا حيويًا في تحويل المدخالت الى مخرجات ونتائج 

ذات قيمة مضافة لضمان تحقيق األهداف واحتياجات الشركة ومشاريعها 

تحت مظلة واحدة تتحكم بجودة الخدمة المقدمة لعمالئنا.



تتضمن موارد الشركة مايلي:
أكثرمن 2000 موظف مؤهل. 	•

اسطول من 300 آلية خفيفة وثقيلة ومعدات إنشائية. 	•

لتقدم  بالكامل  ومجهزة  أبوظبي  في  تقع  كهروميكانيكية:    ورشة  	•

اللف  إعادة  وتشمل   KW  200 لغاية  الكهربائية  المحركات  إصالح  خدمة 

المضخات  وتجميع  إصالح  البيرنغ،  تغيير  الموازنة،  المحور،  وتصليح 

الغاطسة.

لتقديم  بالكامل  ومجهزة  المفرق  في  تقع  والمركبات:  اآلليات  ورشة  	•

الخدمة لجميع آليات الشركة والمعدات الثقيلة والمولدات والسيارات.

اعمال  لتقديم  بالكامل  ومجهزة  المفرق  في  تقع  حدادة:  ورشة  	•

والكرافانات  واألساسات  المعدنية  كاالعمال  الشركة  لمشاريع  الحدادة 

والمظالت.

)الختم  بمدن  الشركة  إلى معسكرات  باإلضافة  الرئيسية:  المعسكرات  	•

وسويحان والسلع وليوا ( يقع معسكر الشركة الرئيسي بمنطقة المفرق 

على مساحة 41,175 متر مربع . مقسم إلى 4,800 متر مربع مستودع تخزين 

لورش  مخصصة  المساحة  وباقي  خارجي  مخزن  مربع  متر   1,200 داخلي 

اآلليات والمعدات ومظلة للمعدات الثقيلة. 
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