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UNDERWATER SERVICES

professionals underwater works
 هدفنا هومحــــــتــــــرفـــــــــي االعـــمـــــــــال تــحــــــت الـــــــمـــــــاء

إيجاد خدمات بديلة ، آمنة
 جيدة و اقتصادية لجميع عمالئنا

مهامنا هي
 توفير بيئة عمل آمنة و صديقة لموظفينا

رؤيتنا هي
 أن نكون شركة رائدة يف قطاع خدمات تحت الماء
و ان نكرس جهودنا لتقديم أفضل الخدمات
بأعلى معايير الجودة لكافة عمالئنا

UNDERWATER SERVICES

P.O. Box 5712, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 263 5266 I Fax: +971 4 263 5866
24 hrs. Assistance - Mobile: +971 50 548 5544
E-mail: divetec@eim.ae I kalam@mydivetech.com
W e b s i t e :  w w w . m y d i v e t e c h . c o m



WE ACHIEVE OUR GOALS THROUGH "TEAM WORK",     BUT WE ALWAYS STRESS ON ONE WORD "SAFETY"

OMAN 
DIVETECH
UNDERWATER SERVICES LLC
Mobile : +968 7190 5959
Mobile : +968 9794 5445
P.O. Box: 470, P C: 130
Sultanate of Oman
Email : omandivetech@gmail.com
Email : mail@mydivetech.com

Abu Dhabi - UAE
DIVETECH
UNDERWATER SERVICES
P.O. Box: 92066
Abu Dhabi - U.A.E
Mobile : +971 55 548 5544
E-mail : mail@mydivetech.com

Fujairah - UAE
DIVETECH
UNDERWATER SERVICES
P.O. Box: 1367
Fujairah - U.A.E
Tel : +971 9 222 4640
Mobile : +971 58 890 5544
Email : salma@mydivetech.com

Head Office - Dubai
DIVETECH
UNDERWATER SERVICES
P.O. Box: 5712
Dubai - U.A.E
Tel : +971 4 263 5266
Mobile : +971 50 548 5544
Email : divetec@eim.ae
Email : mail@mydivetech.com

Mangalore - INDIA
DIVETECH
International Marine Services
M-29 Industrial Estate,
Baikampady, Mangalore, INDIA
Tel : +91 824 240 6673
Mobile : +91 944 898 6673
Email : divetec.intl@gmail.com

DIVETECH UNDERWATER 
SERVICES Established in 2004, 
Dubai, U.A.E., providing 
specialized underwater services 
to civil engineering & 
construction contractors, oil 
companies, ship owners, 
government departments and to 
the marine industries, oil & gas 
sectors throughout the Middle 
East and India Region.

DIVETECH has extensive 
experience in civil construction 
such as block placing, break 
water construction and 
maintenance, port repair and 
maintenance, jetty construction 
and maintenance, quay wall 
inspection and maintenance, 
sea bed survey, pile removal, 
debris clearance, underwater 
welding and cutting and dam 
repairing etc.

DIVETECH Ship maintenance 
division is experienced to carry 
out UWILD survey, general 
photo survey, video survey, 
anode retrofit, hull cleaning 
using hydraulically driven brush 
kart and propeller polishing, 
epoxy repairs, patch up and 
blanking and UT gauging. We 
are approved by all IACS 
classes and UAE classification 
Tasneef.

DIVETECH heads a team of 
experienced personnel over 20 
years of underwater works and 
we are available to service our 
clients round the clock.

UW SHIP’S WORKS

 & Inspection

Approvals

نحقق اهدافنا من خالل "العمل المشترك" و نؤكد دوم� على كلمة واحدة وهي " السالمة"ا

UW CONSTRUCTION

Underwater Gravity Retaining Walls for Bubble Barrier

االنشاءات تحت الماء
تثبيت الكتل الخرسانية تحت الماء

القص و اللحام تحت الماء
صب الخرسانة تحت الماء 

الحفر و التجصيص تحت الماء
اعمال خطوط االنابيب تحت الماء

اعمال الدعامات لكاسرات األمواج
تثبيت الصخور تحت الماء

تثبيت االقفال الرئيسية تحت الماء
الجدران الداعمة ألغراض الحواجز الهوائية تحت الماء

إزالة الحطام و األنقاض تحت الماء
تركيب و لحام انابيب البويل ايثيلين عالية الكثافة تحت الماء

عمليات اإلنقاذ تحت الماء
 إنشاءات االرصف العائمة

صيانة قناة العوامة المالحية
مسح قاع البحر

أعمال جدار رصيف المرسى
أعمال تحت الماء لمزارع االسماك

اعمال السفن تحت الماء
المسح تحت الماء

المسح العام و التفتيش
صيانة السفن تحت الماء

التصوير تحت الماء
المصاعد التحديثية تحت الماء

قراءة القياسات بالموجات فوق الصوتية
تنظيف هياكل السفن وصقل المرواح

فحص مداخل و مخارج الصمامات
الترميم و سد الفتحات

تجديد االيبوكسي
سحب مياه البحر

البحث عن  المراسي و  االسترجاء
مسح سبودكان

حدات الحفر البحرية المتنقلة / منصات الحفر فئة
 المسح واالستكشاف تحت الماء 

سيرفيسز اندروتر  ديفيتك   تأسست 
اإلمارات  - ديب  بامارة   2004 عام   يف 
ديفتيك شركة   ، المتحدة   العربية 
خدمات تقديم  يف    متخصصة 
المدنية الهندسة  لمقاويل   الغوص 
، النفط  وشركات   ،  واالنشاءات 
الحكومية الدوائر   ، السفن   أصحاب 
النفط قطاعات   ، البحرية   ،الصناعات 
األوسط الشرق  منطقة  يف   والغاز 

والهند

يف واسعه  خبره  ديفيتك   تمتلك 
مثل المدنية  اإلنشاءات   مجال 
انشاء  ، الخرسانية  الكتل   تثبيت 
، صيانتها  و  األمواج   كاسرات 
انشاء  ، وصيانتها   Çالموا  ترميم 
 األرصفة البحرية وصيانتها ، فحص
، صيانتها  و  البحرية    األرصفة 
، الركائز  إزالة    ، البحر  قاع   مسح 
 إزالة الحطام و االنقاض ، اللحام و
 القص تحت الماء وإصالح السدود

 و غيرها

 يمتلك قسم صيانة السفن لديفيتك الخبرة
عوضاً الماء  تحت  بالمسح  القيام   يف 
الجافة  المسح ،(UWILD) االحواض 
المصاعد  ، بالفيديو  المسح   ،  بالصور 
السفن هياكل  تنظيف   التحديثية، 
ترايدنت عربة V باستخدام  استخدام   و 
 الفراشي ، صقل المراوح، تجديد االيبوكسي
 ، سد الفتحات ، الترميم و  قياس السمك
معتمدة ديفتيك  الصوتية  فوق   بالموجات 

 من كبل كافة التصنيفات الرئيسية

الموظفين من  فريقاً  ديفتيك   تضم 
20 من  ألكثر  تمتد  بخبرة   المختصين 
، الماء  تحت  االعمال  مجال  يف   عاماً 
 وخدماتنا متاحة لكافة عمالئنا على مدار

الساعة

DIRECTOR
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maintenance, port repair and 
maintenance, jetty construction 
and maintenance, quay wall 
inspection and maintenance, 
sea bed survey, pile removal, 
debris clearance, underwater 
welding and cutting and dam 
repairing etc.

DIVETECH Ship maintenance 
division is experienced to carry 
out UWILD survey, general 
photo survey, video survey, 
anode retrofit, hull cleaning 
using hydraulically driven brush 
kart and propeller polishing, 
epoxy repairs, patch up and 
blanking and UT gauging. We 
are approved by all IACS 
classes and UAE classification 
Tasneef.

DIVETECH heads a team of 
experienced personnel over 20 
years of underwater works and 
we are available to service our 
clients round the clock.

UW SHIP’S WORKS

 & Inspection

Approvals

نحقق اهدافنا من خالل "العمل المشترك" و نؤكد دوم� على كلمة واحدة وهي " السالمة"ا

UW CONSTRUCTION

Underwater Gravity Retaining Walls for Bubble Barrier

االنشاءات تحت الماء
تثبيت الكتل الخرسانية تحت الماء

القص و اللحام تحت الماء
صب الخرسانة تحت الماء 

الحفر و التجصيص تحت الماء
اعمال خطوط االنابيب تحت الماء

اعمال الدعامات لكاسرات األمواج
تثبيت الصخور تحت الماء

تثبيت االقفال الرئيسية تحت الماء
الجدران الداعمة ألغراض الحواجز الهوائية تحت الماء

إزالة الحطام و األنقاض تحت الماء
تركيب و لحام انابيب البويل ايثيلين عالية الكثافة تحت الماء

عمليات اإلنقاذ تحت الماء
 إنشاءات االرصف العائمة

صيانة قناة العوامة المالحية
مسح قاع البحر

أعمال جدار رصيف المرسى
أعمال تحت الماء لمزارع االسماك

اعمال السفن تحت الماء
المسح تحت الماء

المسح العام و التفتيش
صيانة السفن تحت الماء

التصوير تحت الماء
المصاعد التحديثية تحت الماء

قراءة القياسات بالموجات فوق الصوتية
تنظيف هياكل السفن وصقل المرواح

فحص مداخل و مخارج الصمامات
الترميم و سد الفتحات

تجديد االيبوكسي
سحب مياه البحر

البحث عن  المراسي و  االسترجاء
مسح سبودكان

حدات الحفر البحرية المتنقلة / منصات الحفر فئة
 المسح واالستكشاف تحت الماء 

سيرفيسز اندروتر  ديفيتك   تأسست 
اإلمارات  - ديب  بامارة   2004 عام   يف 
ديفتيك شركة   ، المتحدة   العربية 
خدمات تقديم  يف    متخصصة 
المدنية الهندسة  لمقاويل   الغوص 
، النفط  وشركات   ،  واالنشاءات 
الحكومية الدوائر   ، السفن   أصحاب 
النفط قطاعات   ، البحرية   ،الصناعات 
األوسط الشرق  منطقة  يف   والغاز 

والهند

يف واسعه  خبره  ديفيتك   تمتلك 
مثل المدنية  اإلنشاءات   مجال 
انشاء  ، الخرسانية  الكتل   تثبيت 
، صيانتها  و  األمواج   كاسرات 
انشاء  ، وصيانتها   Çالموا  ترميم 
 األرصفة البحرية وصيانتها ، فحص
، صيانتها  و  البحرية    األرصفة 
، الركائز  إزالة    ، البحر  قاع   مسح 
 إزالة الحطام و االنقاض ، اللحام و
 القص تحت الماء وإصالح السدود

 و غيرها

 يمتلك قسم صيانة السفن لديفيتك الخبرة
عوضاً الماء  تحت  بالمسح  القيام   يف 
الجافة  المسح ،(UWILD) االحواض 
المصاعد  ، بالفيديو  المسح   ،  بالصور 
السفن هياكل  تنظيف   التحديثية، 
ترايدنت عربة V باستخدام  استخدام   و 
 الفراشي ، صقل المراوح، تجديد االيبوكسي
 ، سد الفتحات ، الترميم و  قياس السمك
معتمدة ديفتيك  الصوتية  فوق   بالموجات 

 من كبل كافة التصنيفات الرئيسية

الموظفين من  فريقاً  ديفتيك   تضم 
20 من  ألكثر  تمتد  بخبرة   المختصين 
، الماء  تحت  االعمال  مجال  يف   عاماً 
 وخدماتنا متاحة لكافة عمالئنا على مدار

الساعة

DIRECTOR
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UNDERWATER SERVICES

professionals underwater works
 هدفنا هومحــــــتــــــرفـــــــــي االعـــمـــــــــال تــحــــــت الـــــــمـــــــاء

إيجاد خدمات بديلة ، آمنة
 جيدة و اقتصادية لجميع عمالئنا

مهامنا هي
 توفير بيئة عمل آمنة و صديقة لموظفينا

رؤيتنا هي
 أن نكون شركة رائدة يف قطاع خدمات تحت الماء
و ان نكرس جهودنا لتقديم أفضل الخدمات
بأعلى معايير الجودة لكافة عمالئنا

UNDERWATER SERVICES

P.O. Box 5712, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 263 5266 I Fax: +971 4 263 5866
24 hrs. Assistance - Mobile: +971 50 548 5544
E-mail: divetec@eim.ae I kalam@mydivetech.com
W e b s i t e :  w w w . m y d i v e t e c h . c o m


