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Al Jaber Group wins
Abha Airport project
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W E L C O M E

This issue of Al Jaber World magazine
celebrates a momentous period in Al Jaber
Group’s long and illustrious history.

ADVERT

It has been a time of exceptional progress
with the Group’s strength in diversity and
strategy paying true dividend. As throughout
our history, our future success will be based
on sustainable growth and diversification.
Our unique strengths are based on our
ability to utilize the synergies between Group
companies to support each other and to
manage risk through diversification and strong
management.
Celebrating 45 years of operation, we are
today the largest private sector employer
in the UAE with over 50,000 employees
and boast the nation’s largest fleet with
over 10,000 vessels, cranes, equipment
and machinery. Active in six continents, the
Group’s 40 companies have built more than
30 key UAE landmarks, more than 7,000 villas
and more than 7,000 km of highways. See the
AJTGC and AJB articles on pages 8 and 12
for more of how the Group’s proud heritage
predicts a prosperous future.
The year 2015 witnessed high achievement
and we are confident there is greater still to
come. Recent major contracts awards will
ensure Al Jaber Group is constructing the
icons of the future. Turn to the ALEC article on
page 18 to learn more about these upcoming
wonders of the modern world and how they
shall be built.
The UAE and Qatar have for long been
the Group’s principal markets with well-

T O

established and long-standing relationships
with government, semi-government and
private sector clients. Recent expansion into
the Kingdom of Saudi Arabia has been very
well received by the ever-growing market
there, as evidenced by the Abha Airport
project award, see page 4 for full details.
Providing indispensible support to its
industries has been a central attitude of the
Group ever since formation in 1970. Today
that position of importance is evidenced
by the many companies that are significant
influencers on their sectors. AJES and AJPF,
pages 16 and 22, are perfect examples.
Providing inspirational assistance to those
in need is at the philanthropic heart of
our Chairman’s extraordinarily generous
charitable donations to an Egyptian
Children’s Cancer Hospital and an Emirates
Red Crescent campaign.
Inspiring and assisting is central to all the
Group’s management ethos so we are very
pleased to welcome our inspirational new
Group Chief Executive Officer Mr. Panicos
Euripides. Mr Euripides brings a wealth of
experience to the role and a succesful track
record as a regional leader. Mr. Euripides
is committed to honouring the Group’s
tradition and vision by providing outstanding
service quality that exceeds client and
stakeholder expectations.

Mohamed Al Jaber
Group President and Vice Chairman
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TAKEOFF
Soaring successes
for Al Jaber Group
in Saudi Arabia with
the Abha Airport
development project
a highlight.

O

NGOING SUCCESSES IN
Saudi Arabia have seen
business for the Al Jaber
Group branch there, Al Jaber
Contracting Ltd, really take off. In
barely two years since opening, it
has witnessed significant growth
culminating in the recent awarding
of the prestigious Abha Airport
development project.
Al Jaber Group has a proud legacy
of success in large-scale regional
infrastructure projects and an
ambitious vision to collaborate on
the region’s future progress. With
market-leading and award-winning
capability across multiple sectors,
Al Jaber Group’s strategic step

into opening a permanent base in
KSA has been warmly welcomed
by high-profile contracting bodies.
Since 1970 Al Jaber Group has been
committed to closely allying with
the region’s development plans, as
evidenced by the Group’s celebrated
portfolio of iconic infrastructure
projects. It is this combination of
heritage, expertise and vision that so
connects Al Jaber Group’s plans and
KSA’s development plans.
The latest forecasts for KSA
continue to expect strong growth
across all construction and
infrastructure sectors (Business
Monitor International, 2015). Al
Jaber Group is primed to assist

Great glass walls make
a gallery of the terminal
building (above). The
airport’s entrance is
expected to welcome
5 million passengers
each year (right).
The crescent-shaped
terminal building will
have 20 passenger
boarding bridges (top
right).

in the delivery of these ambitious
plans which are backed by KSA’s
significant foreign reserves
and centrality of infrastructure
development to economic
diversification plans. Business
Monitor International expects
these sectors, and the industrial
construction sector in particular,
to provide both scale and growth
opportunities over the ten year
forecast period to 2024 and saw
2015 as a bumper year of 10.5% real
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growth year-on-year against an 8.8%
average over the forecast period.
Transport infrastructure projects
will be key to this development with
metro, railway and bridge initiatives
in the pipeline. But it is with
airports that the ambition is most
pronounced and immediate. Indeed
by 2020, Saudi Arabia’s airports
are expected to have expanded to
a combined capacity of over 100
million travellers. To achieve this,
world-class partners are required
and it is here that Al Jaber Group in
KSA is operating.
Abha Airport will be a key
global link for Saudi Arabia and
an important part of the nation’s
future progress. The development
project awarded to Al Jaber Group
will deliver a state-of-the-art facility
that shall be iconic to its region. The
new airport facilities will include
a cutting-edge, crescent-shaped,
86,000sqm passenger terminal
building for five million passengers
annually with 20 passenger
boarding bridges and an apron
for planes to park at with parallel
corridors to accommodate 26
planes simultaneously. Additional
car parking buildings will welcome
2,800 cars to the site some 15km
from Abha city and 12km from
Khamis Mushayt in the southern Asir
Province of Saudi Arabia.
This significant project has a
construction period of 36 months
and will play a transformative role in
the Saudi development story.
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Al Jaber Group KSA branch is witnessing substantial
growth since we started last year to reflect the Group’s
ongoing success and ability to deliver best-in-class
services. We are looking forward to winning more
projects in the Saudi market in the near future.
H.E. Obaid Khaleefa Al Jaber Al Marri
Al Jaber Group has of course
already played a crucial part in the
construction and progression of the
iconic airports of Abu Dhabi, Dubai
and Doha; so the Abha Airport
project is a perfect fit for all parties.
The future for Al Jaber Group
in the Kingdom is set to see even
further progress with each success
another demonstration of both
the ability to compete and win
sizable projects, and of the Group’s
excellent service record and diverse
capability. Just as success in the
Abha Airport competitive tender
process is a good indicator of Al
Jaber Group’s prospects in KSA, so

too is the project a demonstration
of the country’s ongoing growth in
infrastructure investment and end
user demand.
As one of the region’s largest
construction and industrial groups
with over 50,000 employees and a
45 year heritage, Al Jaber Group has
the capability and credibility to help
KSA deliver its development vision.
It is an opportunity embraced by His
Excellency Obaid Khaleefa Al Jaber
Al Marri, the Chairman of Al Jaber
Group, “AJC KSA is well positioned
to benefit from the increased
momentum in the launch of new
projects in this strategic market”

5,000,000 PASSENGERS
ANNUALLY 26 PLANES
SIMULTANEOUSLY 86,000 SQM
PASSENGER TERMINAL 2,800
CAR PARKING SPACES 36
MONTH CONSTRUCTION PERIOD
SR 1.8 BILLION PROJECT

Al Jaber Group has
played a crucial part in
the construction and
progression of the iconic
airports of Abu Dhabi,
Dubai and Doha; so the
Abha Airport project is a
perfect fit for all parties.
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THE ROAD
Al Jaber Transport
& General
Contracting has
been awarded key
contracts for Abu
Dhabi highways
projects reflecting
the Group’s 45 years
dedicated to the
emirate’s success.

TO SUCCESS
A

L JABER TRANSPORT &
GENERAL CONTRACTING,
a key member of Al
Jaber Group, has won two
highly significant projects for
the development of Abu Dhabi
highways. It is a great honour
for Al Jaber Transport & General
Contracting (AJTGC) but it is no
incongruous incident. In fact AJTGC
has already completed more than
7,000km of highways and bridges in
Abu Dhabi alone.
With more than 6,000 members
of staff, AJTGC is one of the region’s
leading construction companies
and has, since starting operations
in 1972, constructed much of the

region’s infrastructure. AJTGC has
also played a significant role in the
development of Al Jaber Group
and today it both lends incredible
expertise to the Group and benefits
from the Group’s diverse capability.
The long record of successful
highways projects stood AJTGC
in good stead for this Western
Region of Abu Dhabi project. The
improvement of the Mafraq to Al
Ghwaifat Border Post highway is
an important strategic initiative
for the emirate and as well as its
highly localised expertise, AJTGC
is also renowned for its ability
to successfully undertake largescale developments to the highest

In its prestigious 43
year history, Al Jaber
Transport & General
Contracting (AJTGC)
has constructed more
than 7,000km of
highways and bridges
in Abu Dhabi alone,
as well as some of the
most ambitious and
celebrated infrastructure
projects in the region.

standards even at short notice. This
is thanks to an extensive capability
that includes asphalt, aggregate and
concrete plants, as well as batching
plants, concrete precast plants and
mobile labour camps.
AJTGC has been responsible for
some of the region’s most ambitious
and most celebrated infrastructure
projects. The company has always
continued to evolve and look to the
future, so is proud to be involved in
an important strategic initiative such
as this highways project.
At the signing of the project
agreement H.E. Obaid Khaleefa Al
Jaber Al Marri, the Chairman of Al
Jaber Group, said, “We are proud to
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MORE THAN 7,000KM
ROADS BUILT IN JUST
ABU DHABI BY AL JABER
TRANSPORT & GENERAL
CONTRACTING

This strategic project is a testimony to our great
experience in the development of major infrastructure
projects in the UAE.
H.E. Obaid Khaleefa Al Jaber Al Marri
be able to execute two sections of
this strategic project.”
“This is a testimony to our great
experience in infrastructure and
construction projects, and our
history in the development of major
infrastructure projects in the Emirate
of Abu Dhabi and the UAE.”
“We are committed to delivering
the highest quality standards and
look forward to another great
journey with our client throughout
the execution of two major sections
of the Mafraq - Al Ghwaifat border
post highway”.
The project agreement was signed
by H.E. Eng. Awaidha Murshed
Al Murar, Acting CEO, Musanada
Company and H.E. Obaid Khaleefa
Al Jaber Al Marri, Chairman, Al Jaber
Group in the presence of Eng. Kamal
Doss, Executive Director, AJTGC.
The contracts for the two sections
of the Mafraq to Al Ghwaifat border
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post highway are worth more
than two billon dirhams. The two
sections of the project include
the construction of highways and
interchanges from Baynounah Forest
to Al Mirfa and construction from Al
Mirfa to Abu Al Abyad.
The highway will be upgraded to
a dual four-lane highway and will
include dumb-bell Interchanges
along the route. Included in the
project are the relocation and
protection of existing services,
as well as the extension of
existing contingency ducts and
construction of new contingency
ducts, construction of lighting
system, construction of storm water
drainage system, and construction of
road furniture.
With projects such as this set to
be completed so proudly, the road
ahead for both Abu Dhabi and
AJTGC is clear and full of promise.

With more than 6,000 members of staff, AJTGC is one of the region’s leading
construction companies and has, since starting operations in 1972, constructed much of
the region’s infrastructure.
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Commitment to delivering the
highest standards of quality
and service sees Al Jaber
Building awarded next phase of
prestigious housing project.

BUILDING
RELATIONSHIPS

14
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L JABER BUILDING (AJB)
is renowned as a major
player in the UAE housing
contracting sector. Having delivered
many of the nation’s most iconic
villa and residential developments
AJB has developed an outstanding
reputation. With more than 7,000
villas completed to date, AJB is one
of the nation’s largest and most
impressive contractors.
The reputation is well deserved,
as evidenced by the recent
awarding of a 2.57 billion dirham
contract for the expansion of the
Ruwais Housing Complex. Having
previously delivered several
projects within the complex to
the highest quality standards and
aesthetic specifications, AJB has
won the Phase IV contract for the
full execution and delivery of a
further 40 residential buildings.
With a long and proud history
of cooperation with Abu Dhabi
National Oil Company (ADNOC),
AJB is looking forward to again
delivering a superlative project
which will provide accommodation
for ADNOC’s married staff in Ruwais.
The 40 six-storey residential
buildings total 1,920 residential
units, with accompanying mosques
and car parks in addition. This
phase of the project covers an area
of 670,000 square meters with
a total built up area of 521,000
square meters and is scheduled for
completion in two years.
The standards have been
continuously high at the Ruwais
Housing Complex, in technical
finishing and aesthetic appeal, as
befitting ADNOC’s commitment to
provide international living standards

Edition No 8 | AL JABER WORLD

and inspiring living experiences to its
employees.
H.E. Obaid Khaleefa Al Jaber Al
Marri, Chairman of Al Jaber Group,
celebrated the project award.
“We are delighted to be awarded
the construction contract of the
Ruwais Housing Complex Expansion
Phase IV. This is the fifth project that
we will execute for ADNOC.”
“This project is a testimonial to the
great relationship between ADNOC
and Al Jaber Group. It is also proof
of our commitment to delivering the
standards of quality and service that
both ADNOC and AJB are known for.
We are looking forward to delivering
more prestigious projects with
ADNOC in the future”.
AJB is certainly delivering
on its vision to provide modern
and up-to-date solutions in the
areas of housing, villas and urban
developments; and providing
evidence of how it is becoming the
contractor of choice for the UAE’s
major developers. Established in
1989, AJB now has a proud and
extensive heritage of achievement
to complement its world-class
capability. That capability is further
enhanced by being a member
of such a strong and diverse
organisation as Al Jaber Group.
The Group’s Road Construction &
Earthworks Division in particular
helps to provide a full range of
roads, drainage and domestic
infrastructure related services to
AJB’s clients.
Those clients have included many
of the nation’s most celebrated
developers from ADNOC to Aldar,
SDIC to TDIC. Among the recent
prestigious projects in the AJB

portfolio is the previous phase,
Phase III, of the Ruwais Housing
Complex Expansion. This project
included the construction of
21 buildings for married staff, 5
buildings for bachelors, 56 luxurious
villas and service buildings along
with internal road networks,
panoramic gardens and leisure
areas. All aspects of the projects
were delivered on time with high
quality standards and aesthetic
specifications.
Further appreciation of AJB’s
competitive edge can be evidenced
northeast along the coast from
Ruwais at the Hidd Al Saadiyat
Villas Development. This exclusive
development will deliver exceptional
luxury living standards at each of
its 462 beachside villas and two
community centres. The project is
set to become one of the region’s
most iconic addresses and makes
a suitably proud addition to AJB’s
luxury villa portfolio which also
includes being the major contractor
for Abu Dhabi’s Al Raha Beach
Developments and the construction
of 740 villas in the residential district
of Dubai’s Waterfront Veneto Project
and 583 villas in Dubai Sports City’s
Victory Heights district.
It is this track record of successful
high-profile past projects and
pipeline of iconic current projects
that ensures such a bold future
for AJB, set to continue to grow
its proud reputation as the UAE’s
market leader.

To be the contractor
on such an important
project is a great
privilege for Al
Jaber Building and
an important
continuation of the
Group’s historic and
ongoing dedication to
develop the UAE and
wider region.
H.E. Obaid Khaleefa
Al Jaber Al Marri
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670,000 SQM
PROJECT AREA
1,920
RESIDENTIAL
UNITS
AED 2.57
BILLION
CONTRACT.
ANOTHER
PROJECT TO
ADD TO THE
7,000 VILLAS
AL JABER
BUILDING HAS
ALREADY
BUILT.

AJB is delivering on
its vision to provide
modern and up-to-date
solutions in the areas
of housing, villas and
urban developments;
and is becoming the
contractor of choice for
major developers.
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+10,000
EMPLOYEES
100%
SUBSIDIARY
OF AL JABER
GROUP
1994
ESTABLISHED

MULTIDISCIPLINARY

EXPERTISE

Al Jaber Energy
Services awarded
prestigious
project to deliver
multidisciplinary
infrastructure
and construction
expertise on Arabian
Gulf islands.

A

L JABER ENERGY SERVICES
(AJES) is already renowned
as one of the region’s
leading engineering, procurement
and construction contractors.
AJES’ multidisciplinary expertise
in civil, mechanical, electrical,
instrumentation and pipeline works
has seen it work with many globally
recognised organisations both in
joint ventures and as a dedicated
service provider.
But it is in the middle of the
Arabian Sea at an artificial
archipelago that AJES is further
developing its reputation for the
delivery of large-scale projects to
world-class standards. Some 84km

out to sea from Abu Dhabi city, the
four artificial islands of the Upper
Zarkum Offshore Field have been
developed by ZADCO and have
AJES providing crucial infrastructure
services to ZADCO, Technip-NPCC
Consortium and Petrofac Emirates.
As a continuation of the three
other ongoing projects it has on the
islands, AJES has secured a major
general civil and buildings project
on the south and north islands from
energy giant Petrofac Emirates
LLC. The scope involves entire
infrastructure, piling, foundations,
buildings, under-ground piping, sea
water intake and other associated
works involving all marine logistics.

The ZADCO island
project involves entire
infrastructure, piling,
foundations, buildings,
under-ground piping,
sea water intake and
other associated works
involving all of the
marine logistics.

His Excellency Obaid Khaleefa
Al Jaber Al Marri, Chairman of Al
Jaber Group welcomed the project,
“Al Jaber Energy Services has
always been a leader in oil sector
infrastructure and construction
projects. This project reflects AJES’
successful record in the execution
of major projects with international
construction standards”.
AJES acts as the engineering,
procurement and construction
arm of Al Jaber Group dedicated
to the oil and gas, petrochemical,
power, water, industrial and
major infrastructure sectors.
Headquartered in Abu Dhabi with a
regional office in Qatar, the company
has more than 10,000 employees
and offers tailored solutions on a
local and regional level. To date,
AJES’s clients include ZADCO,
GASCO, Qatar Gas, Borouge,
ADWEA, TAKREER, GS E&C, SK E&C,
Samsung, TR, Tecnimont, Bechtel,
Technip and Petrofac.
AJES is set apart in the eyes
of its clients for an exceptional
multi-disciplinary expertise that
encompasses comprehensive
capabilities in civil, pipeline,
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mechanical, electrical and
instrumentation. With the backing
of the wider Group, AJES is able
to provide bespoke construction
solutions across the UAE and has
therefore been a significant part of
several notable projects.
The ongoing Upper Zarkum
projects are further enhancing
AJES’s impressive reputation as it
plays a crucial role in transforming
the islands into state-of-the-art
oil production facilities. The four
islands are constructed with sand
and rock imported from mainland
quarries in the UAE and are
surrounded by shallow turquoise
seas of five to fifteen metres in
depth. But this is no desert island
resort, this is the world’s second
largest offshore oilfield.
The expansion plans are ambitious
and will depend on innovative
technologies to master the unique
requirements. The initiative is
necessarily complex and insists upon
consistent quality in everything
from sophisticated sector-specific
technologies to accommodation
construction and process expertise.
It is a perfect fit for AJES.

AJES has always been a leader in oil sector
infrastructure and construction projects.
This project reflects the successful record of AJES in
the execution of major projects with international
construction standards. – H.E. Obaid Khaleefa Al
Jaber Al Marri
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ALEC continues
to be behind the
region’s most iconic
developments
with prestigious
new contract wins
reinforcing their
award-winning
reputation.

T

CONTRACTOR

OF THE YEAR

O GO THROUGH THE PAST
PROJECT PORTFOLIO of Al
Jaber L.E.G.T Engineering &
Contracting (ALEC) is to tour the
region’s most iconic modern marvels.
ALEC’s delivered developments
view less like a portfolio and more
like a guidebook, from Concourse
A of Dubai International Airport
to Terminal Two of the Abu Dhabi
International Airport, from Dubai
Marina Mall to Mirdif City Centre,
from Shangri-La Qaryat Al Beri to

Qasr Al Sarab Desert Resort & Spa,
from The Address Hotel Apartments
to Yas Waterworld Abu Dhabi.
With such a list of landmarks it is
no wonder that ALEC is one of the
region’s largest and most respected
contractors for the execution of
major projects. From bases in Abu
Dhabi, Dubai, Qatar and Oman,
ALEC has consistently delivered
the highest quality to key clients
and looks to the future with some
considerable optimism.

Indeed ALEC was again
recognised as Contactor of the
Year, receiving the accolade
for the fourth consecutive year
from leading GCC construction
publication, Construction Week,
and second consecutive year
from another leading regional
publication, Big Project ME.
Additional to the industry accolades,
2015 was a time of great celebration
for ALEC with four billion dirhams
of new project contracts in the first
three months alone.
In celebration of the ongoing
successes of Al Jaber Group and
its subsidiary companies, and
ALEC’s reputation as one of the
Middle East’s leading construction,
engineering and logistics companies,
these four new project wins reinforce
the quality of ALEC’s heritage,
standards and vision.
Off the coast of Dubai from
Jumeirah Beach Road, the Bvlgari
Resort Hotel & Marina Village is sure
to become another wonder of the
modern world. The project will be
sculpted in the shape of a titanic
seahorse featuring an exclusive fivestar mixed-use development with
retail, residential, hospitality and
entertainment zones. The contract,
with an approximate value of AED
1.4 billion, was awarded to ALEC by
Meraas Development.
The upcoming Bluewaters Wharf
Retail Project, Dubai is already iconic
in expectation. Off the Jumeirah
Beach Residence (JBR) coastline

ALEC, makers of iconic
modern marvels are
contracted to construct:
The Residences at
Marina Gate, Dubai (far
left), the Dubai Festival
City Mall extension
(above), the Bluewaters
Wharf Retail Project,
Dubai (overleaf, bottom
left) and the Bvlgari
Resort Hotel & Marina
Village, Dubai (overleaf,
main image).
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These contract
wins reinforce Al
Jaber Group and
ALEC’s position
and reputation as
one of the region’s
leading construction
companies.
H.E. Obaid Khaleefa
Al Jaber Al Marri
ALEC is pleased to
secure these important
projects and awards
which further reinforce
our capabilities and
experience in the UAE
market.
Kez Taylor, ALEC CEO

the project will feature cuttingedge retail and entertainment zones
adjacent to the star attraction of
the gigantic Dubai Eye ferris wheel.
This Meraas Development contract
worth AED 1.2 billion for Wharf Retail
Construction Works has also recently
been awarded to ALEC.
Up the creek at Dubai Festival
City, ALEC is resuming its successful
cooperation with Al Futtaim Group.
ALEC was recently awarded the AED
600 million second phase of the
Dubai Festival City Mall extension,
Project Salsa 2 by Al-Futtaim Group
Real Estate (AFGRE). With a total
project area of 73,500m2 the project
includes demolition works and a
six month construction period.
ALEC have a proud track record
with AFGRE and are also currently
completing another of the group’s
flagship malls, Doha Festival City
mall in Qatar, which is due for
completion in 2016.
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‘CONTRACTOR OF THE YEAR’
(FOR 4 CONSECUTIVE YEAR BY CONSTRUCTION WEEK)
(FOR 2ND CONSECUTIVE YEAR BY BIG PROJECT ME)
TH

ALEC is a highlyrespected, awardwinning contractor of
choice across the entire
GCC region for high-end
complex construction
projects, predominately
in the airports, retail,
themed hospitality and
commercial sectors.

At the gateway to Dubai Marina
three high-end residential towers
with retail area are to become
the emblems of new Dubai.
The Residences at Marina Gate
development project will see ALEC
in collaboration with related Al
Jaber Group businesses, ALEMCO
and ALEC FITOUT. Select Group,
one of Dubai’s largest property
developers, commissioned the Al
Jaber Group collaboration for the
first two towers of this development,
with construction of the first tower,
Marina Gate I, planned to commence
in 2015.

The benefits to ALEC and its
clients of the strength and diversity
of Al Jaber Group is clear. Since
being established in the UAE in 1999,
ALEC has leveraged the Group’s
strength to better serve its clients.
Complementing ALEC’s core
activities as a main contractor,
ALEMCO, ALEC FITOUT and ALEC
Precast all add to the comprehensive
service offering.
ALEMCO is a specialist
electromechanical services business,
ALEC FITOUT is specialised in fitout and refurbishments, and ALEC
Precast is the specialist civil and

architectural precast division. These
in-house capabilities, coupled with
a team of approximately 9,800
staff and the support of the wider
businesses of Al Jaber Group, have
allowed ALEC to evolve into an

award-winning contractor of choice
across the entire GCC region for
high-end complex construction
projects, predominately in the
airports, retail, themed hospitality
and commercial sectors.
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VITAL

SUPPORT

Al Jaber Prefab
Factory plays
a pivotal role
in support of
the region’s
construction and
industrial sectors
with its growing
product range
and production
capacity.

Al Jaber Prefab Factory
produces multi-storey
units, villas, family
camps, mess halls,
mosques, clinics,
laundries, water tankers,
mobile toilets, kitchens,
turnkey workshops,
recreation facilities and
accommodation facilities
and logistics, as well as
all furniture required for
projects.

C

RUCIAL, CUTTING-EDGE
capabilities have developed
Al Jaber Prefab Factory
(AJPF) into an indispensible partner
to both Al Jaber Group construction
companies and external clients in the
UAE and the wider region (currently
exporting products to GCC and
African countries). AJPF caters to
all industries including oil and gas
clients, both onshore and offshore,
(ADCO, ADNOC, GASCO, AL HOSN
GAS), government, defence, critical
infrastructure and coastal protection,
presidential guard command, CMW,
commercial, residential and industrial
developments
AJPF specialises in manufacturing
portable cabins and accommodation
units in addition to a wide range

of other products to support the
construction and industrial sectors.
Following the success of the initial
range of prefabricated cabins and
housing units, AJPF has continuously
developed its expertise, widened its
line of production and introduced
a variety of new products including
carpentry, steel structures, furniture
and caravans for offices and
accommodation, and sandblasting
and painting services.
AJPF’s new factory at Al Wathba
has a manpower strength of 1,500
employees and is now producing
10 caravans per day including
multi-storey units, villas, family
camps, mess halls, mosques, clinics,
laundries, water tankers, mobile
toilets, kitchens, turnkey workshops
and recreation facilities in addition to
providing accommodation facilities
and logistics and producing all
furniture required for projects. The
strong progress of AJPF is testament
to an ongoing commitment to the
highest standards of quality, safety
and client servicing.
Evidence of AJPF’s exemplary
standards were seen at the Abu
Dhabi National Paper Mill (ADNPM)
yard in 2015 with the remarkable
achievement of 500,000 hours
without Lost Time Incident (LTI) –
equivalent to 40 individuals working
safely for seven years.
“Safety is our top priority and this
is a significant achievement for our
people and company”, said Hussam
Ghazali, AJPF Managing Director.
“This accomplishment is no
accident. It is a direct result of the
company’s commitment to safety,
extensive employee involvement
and accountability. Providing a safe
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environment for our people is a top
priority to us. We are striving to
make every single operation as safe
as possible; it’s why each individual
goes to work with the best safety
equipment and training.” agreed the
General Manager of ADNPM.
To celebrate the occasion
certificates were distributed to
employees and a trophy was given
to AJPF by ADNPM during a cakecutting ceremony. The celebrations
served to motivate all AJPF
employees to continue to maintain
the highest standards in all work and
ensure a safe working environment.
AJPF was established over 30
years ago to support the growth
of Al Jaber Group. Its expansion
to today’s pivotal position in the
region’s construction and industrial
sectors is a great credit to all AJPF
employees and supervisors.
AJPF’s increasing status,
influence and responsibility saw it
in attendance at the World Future
Energy Summit (WFES) in Abu
Dhabi. The three-day conference
and exhibition is one of the world’s
foremost events dedicated to
renewable as well as nuclear
energy, energy efficiency and clean
technologies.
Given AJPF’s commitment to both
serve its industries and develop
clean and efficient production, WJES
was an ideal fit. It was an important
opportunity to showcase the value
of its product line including a new
kind of caravan in production which
requires manual assembly and very
little time, making them incredibly
future energy friendly.

The new AJPF facility
has the latest highbuild, fast-track
light-gauge steelframing technology
and specialises in the
production of prefabricated buildings,
caravans, labour camps
and offices.
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News
ALEC NAMED CONTRACTOR
OF THE YEAR 2015

AL JABER
GROUP
APPOINTS
NEW
GROUP
CHIEF
EXECUTIVE
OFFICER

We are delighted to announce that ALEC took home three awards at Construction
Week Awards 2015. ALEC was named GCC Contractor of the Year for the 4th
consecutive year and also lifted awards for HSE Initiative of the Year and Highly
Commended for Infrastructure Project of the Year – Abu Dhabi Airport T1 Segregation.
The Construction Week awards are the most highly contested and competitive event
of the year, celebrating the achievements of the region’s construction contractors. A
special thanks to all our hard working and dedicated staff who made this possible.

TEN MILLION
INJURY-FREE
HOURS
Al Jaber Transport & General
Contracting, a member of Al Jaber
Group and one of the region’s major
infrastructure and roads contractors,
has been awarded a certificate of
safety appreciation by Etihad Rail
for achieving 10 million man hours
without experiencing any injuries
resulting in lost work time at the site
of the Shah-Habshan-Ruwais Railway.
This significant achievement for
AJTGC is a result of continuous HSE
monitoring, support and training
programs for all staff on site, as
well as regular inspections and
emergency drills.
“This is a great accomplishment
by the whole team working on the
project, and a testament to the
positive HSE culture and high safety
standards applied on our sites”
said Kamal Doss, AJTGC Executive
Director.

Mr. Panicos Euripides
Group Chief Executive Officer
Mr. Panicos Euripides joins Al Jaber
Group with an outstanding track record
of success in building and infrastructure
project management. He is the holder of
Master of Business Administration and
Civil Engineering degrees with tremendous
international and regional work experience.
Prior to joining Al Jaber Group, Mr.
Euripides was the Chief Executive Officer of
a leading construction company in the UAE.
In his capacity as CEO, he drove and
maintained the growth and profitability of
the construction business in the core UAE
market, Saudi Arabia, Qatar and other MENA
region countries.

A motivational and inspirational leader,
Mr. Euripides is committed to providing
outstanding service quality that exceeds
client and stakeholder expectations.
Upon his appointment as Group CEO,
Mr. Panicos Euripides commented saying,
“For the last 45 years, Al Jaber Group
has been entering new territories and
acquiring new markets, growing in every
sector approached and becoming a leader
in each market. But company pride is
driven in the main from the contribution
to the development of Abu Dhabi itself. Al
Jaber Group has pioneered every industry
it has ventured into and is proud to have

AJES ACHIEVES 10,000,000 SAFE MAN-HOURS ON
PREMIER PROJECT, ABU DHABI
achieved great milestones over the last 45
years in the infrastructure, construction and
development of Abu Dhabi and the UAE”.
“I am very proud to be in this position,
and I look forward to further enhance the
success and reputation of Al Jaber Group”,
Mr. Panicos Euripides added.
Al Jaber Group welcomes Mr. Euripides
as he brings a wealth of experience and
compliments the Group’s vision of recruiting
the best talent in the region.

Al Jaber Energy Services has continued
with its success on the ZADCO UZ750
Project Early Civil Work (ECW) package
by achieving ten million safe man-hours
worked since inception. The UZ750
Project is an artificial island concept for
extended-reach drilling approximately
82 km west of Abu Dhabi in the Upper
Zakum area of the Arabian Gulf.
It is the largest undertaking of its
kind in the world. The ECW Contractor
package comprises site preparation, earth
structures, street lighting, driller pipe and
a broad array of electrical installations on
all of the four artificial islands.
The successful ten million safe man-

hours worked hasn’t gone without its
challenges over the journey. To mention
a few: marine logistics has played a
major part in getting the product and
equipment to and from the islands
and posed many risks i.e. loading
and unloading of thousands of heavy
precast components, harsh weather and
rough sea conditions, and negotiating
congested shipping and docking areas at
the island’s purpose built harbors.
Undisputedly this achievement could
not have been accomplished without the
exceptional leadership of AJES senior
management, support functions, the
Off Shore Operations Manager and his

relentless project team. AJES stewarded
significant HSE awareness and worker
involvement initiatives supported by
recognitions and rewards that have
proven to be most successful. It’s fair to
say that AJES has learned many lessons
along the way and developed credible
improvements.
Al Jaber Energy Services remains
committed to their endeavors to
successfully complete the ZADCO UZ750
project ECW package without harm to
people or the environment, and continues
to support the project’s motto of
“Nobody Gets Hurt” and strives for worldclass HSE performance.
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500,000
HOURS
WITHOUT
LTI
Al Jaber Prefab Factory (AJPF) have
achieved 500,000 hours without
Lost Times Injury (LTI) at the Abu
Dhabi National Paper Mill yard. That
is the equivalent of 40 individuals
working safely for seven years.
“Safety is our top priority and
this is a significant achievement for
our people and the company”, said
Hussam Ghazali, General Manager of
Al Jaber Prefab.
Certificates were distributed to
employees and a trophy was given
to AJPF by ADNPM during a cakecutting ceremony to celebrate the
achievement.

AL JABER LEASING
SERVICES WINS
THE ROSPA
AWARD 2015
Al Jaber Leasing Services, a member of Al
Jaber Group, won the RoSPA Occupational
Health and Safety Award 2015. Al Jaber
Leasing Services have on their first
submission attained a gold award in two
prestigious safety categories. ALES are the
first and only leasing company in the UAE to
have both these awards.
As the UK’s family safety charity, RoSPA’s
mission to save lives and reduce injuries
covers all ages and stages of life. In support
of this mission, the RoSPA Awards, which
date back 59 years, recognise commitment
to continuous improvement in accident
and ill health prevention at work. Through
the scheme, which is open to businesses
and organisations of all types and sizes
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from across the UK and overseas, judges
consider entrants’ overarching occupational
health and safety management systems,
including practices such as leadership and
workforce involvement.
Mr. Saher Hamd, Executive Director of
Al Jaber Leasing Services said: “Ever since
the commencement of Al Jaber Group,
health and safety are priorities to our
chairman and board members. At ALES
we exert noticeable effort to maintain the
highest health and safety standards and
procedures. We are proud to be the first
and only leasing company in the UAE to
have won these two prestigious awards,
and we are committed to enhancing our
health and safety policies and processes”.

David Rawlins, RoSPA’s awards manager,
said: “The RoSPA Awards encourage
improvement in occupational health and
safety management. Organisations that
gain recognition for their health and safety
management systems, such as Al Jaber
Leasing Services, contribute to raising
standards overall and we congratulate
them. Awards are presented in more
than 20 industry sectors, and they also
recognise excellence in specialist areas,
such as the management of occupational
road risk (MORR), an award that Al Jaber
Leasing Services was also a Gold Award
winner in and again we congratulate them.”
The gold award in the prestigious
annual scheme run by the Royal Society
for the Prevention of Accidents (RoSPA)
was presented during a ceremony at the
Hilton Birmingham Metropole Hotel, at the
National Exhibition Centre.
The majority of RoSPA’s awards grade
achievement at merit, bronze, silver and
gold levels. Organisations that maintain
high standards in consecutive years can
win gold medals, president’s awards and
orders of distinction.

AL JABER
GROUP’S CRICKET
SUPERSTARS

Al Jaber Blazers cricket team starred
at the momentous Sprite Cricket
Stars tournament. The Zayed Cricket
Stadium was filled with excitement
at the live sport, entertainment from
numerous performers, lots of prizes,
free food and beverages. Al Jaber

Blazers secured a fantastic result as
tournament runners-up to receive great
congratulations from everyone at Al
Jaber Group. The Group is committed
to events like this to show its genuine
support for all staff and to celebrate a
passion for sport.
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Personal donations
by H.E. Obaid
Khaleefa Al
Jaber Al Marri,
Chairman of Al
Jaber Group, to an
Egyptian Children’s
Cancer Hospital
and Emirates Red
Crescent campaign.

PHILANTHROPY FIRST
I

N AN EXCEPTIONAL DISPLAY
of charity, H.E. Obaid Khaleefa
Al Jaber Al Marri, Chairman of
Al Jaber Group, donated to the
Egyptian Children’s Cancer Hospital
and to an Emirates Red Crescent
campaign. The Chairman of Al
Jaber Group is rightly renowned
as one of the region’s greatest
philanthropists and entrepreneurs
and his extraordinary generosity is
much celebrated.

At the announcement in
Egypt, UAE Minister of State His
Excellency Dr. Sultan bin Ahmed
Al Jaber praised the donation,
“I sincerely thank His Excellency
Obaid Khaleefa Al Jaber Al Marri,
Chairman of Al Jaber Group, who
insisted to personally attend this
event and announce his donation
to Children’s Cancer Hospital 57357.
We are pleased at the Egypt Task
Force Office to coordinate with the
Hospital’s management on how to
best utilize this donation to improve
its services and equipment.”
“This step is a manifestation of
the commitment of UAE companies
to social responsibility and reflects
the coherence between the UAE’s
private business sector and the
community; special thanks to
brother Obaid. I wish fast and final

recovery to all the sick children of
Children’s Cancer Hospital 57357”.
The Al Jaber Group Chairman’s
support of humanitarian causes
also extended to a donation to
the Emirates Red Crescent (ERC)
in support of the Compassion
Campaign launched by President
His Highness Sheikh Khalifa bin
Zayed Al Nahyan and followed
up by Vice President and Prime
Minister and Ruler of Dubai, His
Highness Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum.
H.E. Obaid Khaleefa Al Jaber
Al Marri, Chairman of Al Jaber
Group, declared his humanitarian
gesture aimed to provide urgent
winter relief aid to refugees and
displaced peoples. And these grand
philanthropic donations have now
inspired many others.

These genuine traditions were laid down by the late
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan who put the UAE
among the leading countries that help and support
those in need.” – H.E. Obaid Khaleefa Al Jaber Al
Marri, Chairman, Al Jaber Group on donating to
an Egyptian Children’s Cancer Hospital and to an
Emirates Red Crescent campaign.
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سعادة عبيد خليفة الجابر
المري ،رئيس مجلس إدارة
مجموعة الجابر ،يتبرع لصالح
مستشفى سرطان األطفال
57357

المبادرات اإلنسانية
في بادرة إستثنائية لألعمال الخيرية،
تبرع سعادة عبيد خليفة الجابر المري،
رئيس مجلس إدارة مجموعة الجابر
لمستشفى سرطان األطفال 57357
المصري كما تبرع لحملة الهالل األحمر
اإلماراتي (تراحموا) .سعادة عبيد خليفة
الجابر المري ُيعرف بحق كأحد أعظم
المحسنين ورجال األعمال في المنطقة،
وكرمه اإلستثنائي يحتفى به.

صرح معالي
وفي اإلعالن عن التبرع ّ
الدكتور سلطان الجابر“ :في هذه
المناسبة يسرني أن أشكر سعادة
عبيد خليفة الجابر المري رئيس مجلس
إدارة مجموعة الجابر والذي أصر على
الحضور بنفسه وطلب مني اإلعالن عن
مساهمته في دعم مستشفى سرطان
األطفال .”57357
وأضاف “يسعدنا أن المكتب
التنسيقي للمشاريع التنموية اإلماراتية
في مصر سيقوم بالتنسيق مع إدارة
المستشفى من أجل استخدام هذا
المبلغ في تطوير تجهيزاته والنهوض
بخدماته وأن هذه الخطوة تجسد
المسؤولية االجتماعية للشركات
وتعكس التالحم الحقيقي بين مجتمع
األعمال في القطاع الخاص والمجتمع
ً
ً
فشكرا لألخ عبيد”.
عموما.
كما طال عطاء سعادة عبيد خليفة
الجابر هيئة الهالل االحمر اإلماراتي

فتبرع لدعم حملة “تراحموا” التي
أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”
ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه
الله” لتقديم مساعدات شتوية لالجئين
والمتضررين من العاصفة الثلجية التي
ضربت بالد الشام والعراق.
وأكد سعادة عبيد خليفة الجابر المري
أن مجموعة الجابر أعلنت فور إطالق
حملة “تراحموا” تضامنها ومساهمتها
في الحملة لمساعدة المتضررين
ً
معربا عن شكره وتقديره للهالل األحمر
لمد يد العون
وجهوده اإلنسانية ّ
لالجئين في مخيمات اإليواء في
البلدان التي ضربتها العاصفة .وهذه
التبرعات قد ألهمت وشجعت المزيد من
ً
الحقا.
التبرعات

“ذلك هو النهج األصيل والراسخ لدولتنا منذ عهد القائد
المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله
ثراه” األمر الذي جعل اإلمارات في مقدمة الدول التي تهب
إلغاثة المتأثرين من الكوارث والنكبات.
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أخبارنا
ُ

أخبارنا
ُ

 500الف ساعة
من دون حوادث
ً
إنجازا
حققت شركة الجابر للمباني الجاهزة
ً
جديدا وذلك من خالل إتمام  500ألف ساعة
عمل دون أي إصابة .وجاء هذا اإلنجاز في
مشروع مصنع أبو ظبي الوطني للورق.
عامال يعملون لسبع
ويعادل هذا الرقم 40
ً
سنوات دون أي إصابة.
وقال السيد حسام غزالي ،المدير العام
لشركة الجابر للمباني الجاهزة“ :إن السالمة
هي أولوية مطلقة بالنسبة لنا ،ونعتبر هذا
اإلنجاز شهادة على معايير السالمة العالية
لدينا”.
وقد قام مصنع أبوظبي الوطني للورق
بتكريم موظفي الجابر للمباني الجاهزة في
احتفال ُأقيم في المقر الرئيسي للمصنع.
وتم توزيع الشهادات والدروع التذكارية على
موظفي الجابر للمباني الجاهزة.

شركة الجابر
لخدمات التأجير تفوز بجائزة
“روسبا ”2015
فازت شركة الجابر لخدمات التأجير ،إحدى
شركات مجموعة الجابر ،بجائزة “روسبا” للصحة
والسالمة  .2015ويعد الفوز بهذه الجائزة
ً
ً
مهما لشركة الجابر لخدمات
إنجازا
المرموقة
التأجير كونها الشركة األولى والوحيدة للتأجير
والخدمات في دولة اإلمارات العربية المتحدة
التي تفوز بهذه الجائزة.
وهذا أول ترشيح للجائزة من قبل شركة الجابر
لخدمات التأجير حيث حصلت على الجائزة
الذهبية في فئتين من السالمة والصحة.
تهدف مهمة “مؤسسة روسبا الخيرية” إلى
إنقاذ األرواح والحد من إصابات العمل وهي
تغطي جميع األعمار ومراحل الحياة ،ومنذ
ً
عاما تعمل المؤسسة لإللتزام بالتحسين
59
المستمر لتجنب الحوادث وسوء الوقاية
الصحية في مكان العمل .وقد وضعت

مقاييس ومواصفات تطبق على الشركات
والمؤسسات من جميع األنواع واألحجام
المختلفة من جميع انحاء المملكة المتحدة
والعالم ،ويأخذ القضاة بعين اإلعتبار انظمة
إدارة الصحة والسالمة في هذه الشركات
ويقيمون الممارسات التي تطبقها إدارات
ّ
الشركات لتأمين أفضل ظروف العمل اآلمنة
والصحية.
وقال السيد ساهر حمد ،المدير التنفيذي للجابر
لخدمات التأجير“ :منذ بدء مجموعة الجابر،
والصحة والسالمة من األولويات لمؤسس
مجموعة الجابر وأعضاء مجلس اإلدارة .نبذل
ً
ً
كبيرا في شركة الجابر لخدمات التأجير
جهدا

للحفاظ على أعلى معايير الصحة واإلجراءات
اآلمنة .نحن فخورون بأن نكون شركة التأجير
األولى والوحيدة في دولة اإلمارات العربية

المتحدة التي تفوز بالجائزة في فئتين
مرموقتين ،ونحن ملتزمون بتعزيز سياساتنا
في مجال الصحة والسالمة”.
كما صرح ديفيد رولينز ،مدير جوائز “روسبا”
قائال“ :إن جوائز “روسبا” تشجع التحسن في
ً
إدارة الصحة والسالمة .الشركات التي تكسب
اإلعتراف بقدرة انظمتها على إدارة الصحة
والسالمة الخاصة بهم ،مثل الجابر لخدمات
التأجير ،تساهم في رفع المستوى التعليمي
العام ونحن نهنئهم .يتم توزيع الجوائز في
أكثر من  20قطاع صناعي ،مثل إدارة مخاطر
الطريق المهني (مور ) ،وهي جائزة قد نالتها
ً
أيضا ونحن نهنئهم
شركة الجابر لخدمات التأجير
مرة أخرى”.
وتم تقديم الجائزة الذهبية في اإلحتفال
السنوي المرموق الذي تديره الجمعية الملكية
لمنع الحوادث “روسبا” خالل حفل أقيم في
لندن.
إن غالبية الجوائز التي تمنحها “روسبا”
على مستوى الجدارة تكون اما برونزية
او فضية او ذهبية .يمكن للمؤسسات
التي تحافظ على معايير عالية في سنوات
متتالية الفوز بميداليات ذهبية ،جوائز الرئيس
التميز.
وأوسمة
ّ

نجوم الجابر
في الكريكت
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تألق فريق “الجابر بليزرز” للكريكيت في
دورة “سبرايت للكريكيت  .”2015عصفت
اإلثارة في ملعب زايد للكريكيت وذلك
عائد للحماس الذي تتمتع به هذه اللعبة.
باإلضافة للترفيه من العديد من الفنانين،
والكثير من الجوائز والطعام المجاني

والمشروبات .حقق “الجابر بليزرز” نتيجة
رائعة في البطولة وتلقى تهاني كبيرة
من الجميع في مجموعة الجابر .وتلتزم
المجموعة بمثل هذه األحداث إلظهار الدعم
الحقيقي لكافة الموظفين لإلحتفال بشغف
الرياضة.
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أخبارنا
ُ

مجموعة
الجابر تعين
رئيس
تنفيذي
جديد

بانيكوس يوربيدس
الرئيس التنفيذي
قام مجلس إدارة مجموعة الجابر بتعيين السيد
ً
ً
ً
جديدا
تنفيذيا
رئيسا
بانيكوس يوربيدس
ً
اعتبارا من  14ديسمبر .2015
لمجموعة الجابر
ينضم السيد بانيكوس يوربيدس الى
مجموعة الجابر وفي جعبته سجل حافل
بالنجاحات واإلنجازات في قطاع المقاوالت
والبنى التحتية .إضافة الى خبرته الكبيرة فإن
السيد بانيكوس حائز على درجة الماجستير في
الهندسة المدنية.
وقبل انضمامه لمجموعة الجابر ،شغل
السيد بانيكوس منصب الرئيس التنفيذي
لشركة مقاوالت رائدة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة .وقد تمكن من خالل منصبه
من زيادة الربحية واإلنتاجية للشركة في

شركة  ALECتفوز بلقب "مقاول العام "2015
فــازت شــركة  ALECبثالثــة جوائــز قدمتهــا مجلــة  Construction Weekوذلــك خــالل حفل الجوائز
الســنوي الــذي تنظمــه المجلــة للشــركات العاملــة فــي قطاعــات البناء والمقاوالت
 .Construction Week awards ceremonyوقد تم تســمية شــركة  ALECمقاول العام 2015
فــي دول الخليــج" للســنة الرابعــة علــى التوالــي .كمــا فازت شــركة  ALECبجائزة الســالمة واألمان
وجائــزة مشــاريع البنــى التحتيــة وذلــك عــن مشــروع فصــل المبنى األول لمطــار أبوظبي الدولي.
تعتبــر جوائــز مجلــة  Construction Weekشــهادات ذات مصداقيــة عاليــة فــي قطــاع البناء
والمقــاوالت وتعتمــد علــى مقاييــس وضوابــط صارمــة فــي اختيار المرشــحين والفائزين .إن شــركة
 ALECتحيــي الجهــود الجبــارة التــي يوفرهــا فريــق العمــل لتمكيــن الشــركة من التميز فــي تنفيذ
أضخــم المشــروعات بأعلــى المواصفــات وضمــن أرفع مســتويات الســالمة.

أخبارنا
ُ
 10ماليين
ساعة عمل من
دون حوادث
منحت شركة “اإلتحاد للقطارات” شركة
الجابر للنقل والمقاوالت العامة ،إحدى
شركات مجموعة الجابر وواحدة من اهم
مقاولي البنية التحتية والطرق في
المنطقة ،شهادة تقدير للسالمة لتحقيق
 10ماليين ساعة عمل دون حدوث أي
إصابات تؤدي إلى ضياع وقت العمل
وذلك في موقع سكك حديد شاه -
حبشان  -الرويس.
هذا اإلنجاز الكبير لـشركة الجابر للنقل
والمقاوالت العامة هو نتيجة لبرامج
مستمرة للسالمة ،الدعم والتدريب
فضال
لجميع الموظفين في الموقع،
ً
عن عمليات تفتيش منتظمة وتدريبات
الطوارئ.
وصرح السيد كمال دوس ،المدير
ّ
التنفيذي للشركة “هذا اإلنجاز الرائع يعود
ً
وشاهدا
لكافة العاملين في المشروع،
على ثقافة الصحة والسالمة اإليجابية
ومعايير السالمة العالية المطبقة في
مواقعنا”.

شركة الجابر لخدمات الطاقة تحقق  10ماليين ساعة عمل آمنة
في مشروع جزر حقل زاكوم
اسواق اإلمارات والسعودية وقطر وغيرها من
أسواق الشرق األوسط.
يتمتع السيد بانيكوس بشخصية القائد
الناجح الذي يدفع بزمالئه الى تقديم اعلى
مستويات اإلنتاجية والفعالية في العمل،
إضافة الى تبني ارقى مستويات الخدمة
والنوعية ،ما يعزز ثقة العمالء والشركاء معاً
في مجموعة الجابر.
وصرح السيد بانيكوس يوربيدس إبان
ً
ً
تنفيذيا لمجموعة الجابر ،قائال:
رئيسا
تعيينه
"على مدى السنوات الـ  45الماضية ،توسعت
مجموعة الجابر الى بلدان مجاورة واكتسبت
ً
أسواقا جديدة ،وحلقت في كل مجال لتصبح
الرائدة فيه .لكن الفخرالرئيسي للشركة يأتي

من خالل المساهمة في تطوير أبوظبي
نفسها .وتعتز مجموعة الجابر باإلنجازات الكبيرة
التي حققتها منذ تأسيسها في قطاع البنى
التحتية وقطاع المجمعات السكنية والتجارية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة وقطر
وعمان والمملكة العربية السعودية".
وأضاف السيد بانيكوس يوربيدس "أنا فخور
جدا أن أكون في هذا الموقع ،وأنا أتطلع إلى
مواصلة تعزيز نجاح وسمعة مجموعة الجابر".
إن مجموعة الجابر تتمنى التوفيق والنجاح
للسيد بانيكوس يوربيدس بمنصبه الجديد
كرئيس تنفيذي للمجموعة وتفتخر بإنضمامه
الى الفريق اإلداري للمجموعة التي تحرص
على استقطاب النخب الى قوتها العاملة.

تستمر شركة الجابر لخدمات الطاقة
بنجاحاتها في مشروع زادكو  UZ750في
األعمال اإلنشائية المدنية األولية ()ECW
من خالل تحقيق  10ماليين ساعة عمل آمنة
منذ بداية العمل .إن مشروع  UZ750هو
عبارة عن جزيرة اصطناعية تقع حوالي  82كم
إلى الغرب من أبوظبي في منطقة حقل
زاكوم العلوي في منطقة الخليج العربي.
وهو من أكبر المشاريع اإلنشائية من
نوعها على مستوى العالم .وتشمل حزمة
المقاول :إعداد الموقع ،الهياكل األرضية،
إنارة الشوارع ،أنابيب الحفر ومجموعة واسعة

من المنشآت الكهربائية في كل من الجزر
اإلصطناعية األربعة.
لم يكن تحقيق  10ماليين ساعة عمل أمنة
عملية سهلة ومن دون تحديات .على
سبيل المثال ال الحصر :الخدمات اللوجستية
ً
ً
رئيسيا في الحصول
دورا
البحرية قد لعبت
على المنتجات والمعدات من وإلى الجزر
والتي تشوبها العديد من المخاطر ،أي
تحميل وتفريغ اآلالف من القطع اإلسمنتية
المسبقة الصنع الثقيلة ،حالة الطقس ،حالة
البحر المضطربة ،ومناطق الشحن واإلرساء
المزدحمة في ميناء الجزيرة.
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من دون ادنى شك لم يكن من الممكن
تحقيق هذا اإلنجاز دون تفاني واحترافية
إدارة شركة الجابر لخدمات الطاقة ،إدارة مهام
الدعم ،مدير عمليات المشروع وفريق عمله.
باإلضافة إلى إشراك العمال في مبادرات
التوعية.
تبقى الجابر لخدمات الطاقة ملتزمة في
سعيها إلى إتمام مشروع Zadco Uz 750
(عرض  )ECWدون أي ضرر على
الناس والبيئة ،وتتعهد بمواصلة دعم
المشاريع تحت شعار “ال يتأذى أحد”.

22

عــالــم الـجــابـــر

عــالــم الـجــابـــر

الـدعـم
الـحـيـوي
يلعب مصنع الجابر للمباني
الجاهزة دورًا محوريًا في دعم
قطاعات البناء والصناعة في
المنطقة ويعود ذلك للقدرة
اإلنتاجية التي يوفرها المصنع
ولخطوط اإلنتاج المتعددة.

مصنع الجابر
للمباني الجاهزة
متخصص في
إنتاج وحدات
متعددة الطوابق،
الفلل ،الوحدات
السكنية،
قاعات الطعام،
المساجد،
المستوصفات،
المغاسل ،خزانات
المياه ،دورات
مياه متنقلة،
المطابخ الجاهزة
ومرافق ترفيهية
باإلضافة إلى
إنتاج األثاث
الالزم للمشاريع

يلعب

مصنع الجابر
للمباني الجاهزة
ً
ً
محوريا
دورا

في دعم قطاعات البناء والصناعة في
المنطقة ويعود ذلك للقدرة اإلنتاجية
التي يوفرها المصنع ولخطوط اإلنتاج
المتعددة.
حيوية متطورة ،حولت مصنع الجابر
للمباني الجاهزة إلى شريك ال غنى عنه
بالنسبة لكل شركات البناء في مجموعة
الجابر باإلضافة إلى العمالء الخارجيين
في دولة اإلمارات بما في ذلك
قطاعات النفط والغاز (البرية والبحرية)
مثل أدكو ،أدنوك ،جاسكو والحصن
للغاز ،قطاعات الحكومة ،الدفاع ،البنية
التحتية ،المشاريع السكنية والصناعية.
ً
حاليا منتجاته إلى
ويصدر المصنع
دول مجلس التعاون الخليجي والدول
األفريقية.
مصنع الجابر للمباني الجاهزة متخصص
في تصنيع الكبائن المحمولة والوحدات
السكنية باإلضافة إلى مجموعة واسعة

من المنتجات األخرى لدعم قطاعي البناء
والصناعة .وبعد النجاح في نطاق تصنيع
الوحدات السكنية مسبقة الصنع ،تطور
مصنع الجابر للمباني الجاهزة بشكل
مستمر ،حيث توسع خط اإلنتاج ليشمل
مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة بما
في ذلك النجارة ،الهياكل الصلبة ،األثاث،
المكاتب مسبقة الصنع وأماكن اإلقامة
والصبغ.
يعمل المصنع الجديد في
ً
حاليا ،بقوة عاملة تزيد عن
الوثبة
 1,500موظف ،على إنتاج وحدات
متعددة الطوابق ،الفلل ،الوحدات
السكنية ،قاعات الطعام ،المساجد،
المستوصفات ،المغاسل ،خزانات
المياه ،دورات مياه متنقلة ،المطابخ
الجاهزة ومرافق ترفيهية باإلضافة إلى
إنتاج األثاث الالزم للمشاريع .التقدم
الكبير لمصنع الجابر للمباني الجاهزة هو
شهادة على التزامنا المستمر بأعلى
معايير الجودة والسالمة لخدمة العمالء.
والدليل على هذه المعايير المثالية
مثال في مشروع مصنع
يمكن رؤيتها
ً
أبوظبي الوطني للورق ()adnpm
حيث حقق مصنع الجابر للمباني الجاهزة
ً
ً
جديدا وذلك من خالل إتمام
إنجازا

 500,000ساعة عمل دون أي إصابة.
عامال يعملون
ويعادل هذا الرقم 40
ً
لسبع سنوات دون أي إصابة!
وقال السيد حسام غزالي ،المدير
العام لشركة الجابر للمباني الجاهزة:
“إن السالمة هي أولوية مطلقة
بالنسبة لنا ،ونعتبر هذا اإلنجاز شهادة
على معايير السالمة لدينا”.
من جهته صرح المدير العام لمصنع
أبو ظبي الوطني للورق“:إن هذا اإلنجاز
لم يتم بالصدفة ،إنما نتيجة التزام
الشركة بأعلى معايير السالمة ،واهتمام
الموظفين باإلجراءات المتبعة لتحقيق
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بيئة خالية من الحوادث .إننا نعمل
بجهد متواصل لتطوير مقاييس األمان
والسالمة لكافة موظفينا.
وقد قام مصنع أبو ظبي الوطني
للورق بتكريم موظفي الجابر للمباني
الجاهزة في احتفال ُأقيم في المقر
الرئيسي للمصنع .وتم توزيع الشهادات
والدروع التذكارية على موظفي الجابر
للمباني الجاهزة ،وذلك خالل حفل
حفز هذا
تخلله قطع لقالب الحلوى .وقد ّ
التكريم موظفي الجابر للمباني الجاهزة
على مواصلة اإللتزام بأعلى معايير
السالمة واألمان ،والعمل في بيئة
خالية من المخاطر.
تأسس مصنع الجابر للمباني الجاهزة
منذ أكثر من  30سنة من اجل دعم نمو
مجموعة الجابر وما توسعه الحالي في
المنطقة الصناعية وفي قطاعات البناء
إال نتيجة لتفاني الموظفين والمشرفين
في عملهم.

إن مصنع الجابر للمباني
الجاهزة يمتلك التقنيات
الحديثة التي تسرع عملية
تجهيز الهياكل المعدنية
والتي تتخصص في
تصنيع المباني الجاهزة،
مجمعات سكن العمال،
الكابينات والمكاتب.
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“إن الفوز بهذه المشاريع
الكبيرة يؤكد على مكانة
مجموعة الجابر وشركة
 ALECكأهم المقاولين
في منطقة الشرق
األوسط”.
سعادة عبيد خليفة
الجابر المري ،رئيس
مجلس إدارة مجموعة
الجابر.
“يسر شركة  ALECان
ّ
تفوز بهذه المشاريع
المهمة التي تعزز
مكانتنا وقدراتنا كشركة
رائدة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة”
كاز تايلور ،الرئيس
التنفيذي لشركة .ALEC

عــالــم الـجــابـــر

مجموعة الفطيم للعقارات شركة
 ALECمشروع  Salsa 2والذي يتضمن
تطوير المرحلة الثانية من مركز فستيفال
سيتي التجاري .وتبلغ قيمة المشروع
 600مليون درهم .تبلغ المساحة
الكاملة للمشروع  73,500متر مربع
وتتضمن أعمال هدم .وتقدر فترة البناء
ً
شهرا .كما تقوم  ALECبتنفيذ
بـ 16
مركز تجاري كبير لمجموعة الفطيم في
الدوحة فستيفال سيتي والذي سوف
يتم اإلنتهاء منه في العام .2016
منتجع بولفاري :يضم هذا المشروع
فندق خمس نجوم ومرافق متعددة
اإلستخدامات وتبلغ قيمة المشروع
 1.4مليار درهم ويقع على جزيرة خليج
الجميرا في دبي .وقد منحت شركة
“ميراس” للتطوير هذا المشروع الذي
يتوقع اإلنتهاء منه في مدة ال تتجاوز
ً
شهرا.
23
مشروع “بلووترز وارف للتجزئة”:
تبلغ قيمة هذا المشروع  1.2مليار
درهم ،ويتكون من مساحات تجارية،
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جائزة مقاول العام  2015من مجلة “ ”Constrction Weekللسنة الرابعة
على التوالي وللسنة الثانية على التوالي من قبل مجلة “.”Project ME
تحظى شركة
 ALECباحترام
كبير ،وهي
حائزة على جائزة
المقاول األفضل
في منطقة دول
التعاون الخليجي
لدى أهم العمالء
واكبرهم في
كافة القطاعات،
ً
خصوصا في
مجال المطارات،
المجمعات
التسويقية،
الفنادق
والمنتجعات
والمجمعات
الرياضية والتجارة.

سكنية وترفيهية .يقع هذا المشروع
قبالة شاطئ “جميرا بيتش رزيدانس”.
وتقوم بتطوير هذا المشروع شركة
“ميراس” للتطوير.
والجدير ذكره أن عمالء شركة
 ALECال يستفيدون فقط من
ً
أيضا من الدعم
خبرات الشركة ،ولكن
الذي تتميز به  ALECكونها واحدة
من مجموعة شركات الجابر .فمنذ
تأسيس  ALECعام  ،1999والشركة
تستمد خبراتها وتقوي إمكانياتها وقد

قامت بتأسيس شركات مساعدة مثل
شركة  ALEMCOو شركة ALEC
 FITOUTوالتي تساعد شركة ALEC
على تقديم حلول شاملة لعمالئها.
تتخصص شركة  ALEMCOبالهندسة
اإللكتروميكانيكية ،بينما تقوم شركة
 ALEC FITOUTبتجهيز وتأثيث
ً
أيضا شركة ALEC
المشاريع ،وهناك
 Precastلإلسمنت الجاهز والمسبق
التصنيع.
جميع هذه اإلمكانيات الداخلية مع

طاقم موظفين وعمال يفوق ال
 10,000موظف ،ودعم مجموعة الجابر
لشركة  ،ALECكافة هذه العوامل
تجعل من  ALECالمقاول المفضل
في منطقة دول التعاون الخليجي

لدى أهم العمالء واكبرهم في
ً
خصوصا في مجال
كافة القطاعات،
المطارات ،المجمعات التسويقية،
الفنادق والمنتجعات والمجمعات
الرياضية والتجارية.

18

عــالــم الـجــابـــر

عــالــم الـجــابـــر

19

تستمر  ALECفي تطوير
المشاريع األيقونية في دولة
اإلمارات ودول الخليج ،وتستمر
الشركة في الفوز بأفخم
المشاريع التي تبرز مكانتها
كشركة رائدة.

مقاول
العام 2015

إن

التصفح في المشاريع
التي قامت شركة ALEC
بتنفيذها هو رحلة في أفخم
المشاريع العمرانية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ودول المنطقة .في
الواقع إن المشاريع التي قامت شركة
 ALECبتنفيذها أصبحت معالم سياحية
وإقتصادية للمدن التي قامت فيها.
فمثال “مبنى المسافرين” Aفي مطار
ً
دبي و“مبنى المسافرين رقم  ”2في
مطار أبوظبي أو “مردف سيتي سنتر”

و“مارينا مول” ،كذلك فندق “شانغريال”
قرية البري أو منتجع قصر السراب او
فندق “العنوان” إلى “ياس ووترورلد”،
جميعها اصبحت منارات ومعالم يتوقف
عندها كل من يراها بإعجاب.
ومع هكذا سجل من المشاريع
واإلنجازات من الطبيعي أن تكون
شركة  ALECواحدة من اكبر وأهم
شركات المقاوالت في منطقة الخليج
التي تتخصص في تنفيذ المشاريع
العمالقة والمميزة .من مكاتبها

الرئيسية في مدينة أبوظبي ،إلى
فروعها في قطر وعمان ،تتطلع شركة
 ALECإلى تقديم أرقى مستويات
الخدمة واإلحترافية للعمالء.
وللسنة الرابعة على التوالي فازت
شركة  ALECبجائزة “مقاول العام
 ”2015من مجلة “Construction
 ”Weekالرائدة في مجال الصحافة
العمرانية واإلنشائية .كما فازت بجائزة
اخرى للسنة الثانية على التوالي من
قبل مجلة “ .”Project MEباإلضافة
إلى الفوز بهذه الجوائز المرموقة،
فازت شركة  ALECباألشهر الثالثة
األولى من العام  2015بمشاريع تفوق
قيمتها الـ  4مليارات درهم.
إن الفوز بهذه المشاريع يعزز مكانة
 ALECكشركة رائدة في مجالها ويزيد
بشكل عام.
من نجاحات مجموعة الجابر
ٍ
مشروع “ذا رزيدانسز” في بوابة
مارينا في دبي :تبلغ قيمة هذا
المشروع  1.4مليار درهم وسوف
تتعاون شركة  ALECفي أول برجين
مع شركاتها التابعة لها ALEMCO
المتخصصة في الهندسة الكهربائية
والميكانيكية وشركة ALEC FITOUT
المتخصصة في التجهيز .ويتألف هذا
المشروع الذي تقوم بتطويره شركة
 SELECTمن ثالثة أبراج سكنية
ومساحات تجارية على مدخل مارينا
دبي .وبدأ البناء في البرج األول
 Marina 1في مارس  ،2015كما بدأ
العمل في البرج الثاني  Marina 2في
الربع الثاني من .2015
دبي فستيفال سيتي :منحت

شركة ALEC
المبدعة في بناء
المعالم الفريدة:
الرزيدانسز في
بوابة مارينا ،دبي
(أقصى اليمين)،
دبي فستيفال
سيتي مول
(أعاله) ،مشروع
بلووترز وارف
للتجزئة دبي
(أدناه) ،فندق
منتجع بولغاري
و قرية مارينا،
دبي (الصفحة
الالحقة).
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خـبـرات

مـتعـددة اإلختصـاصـات
الجابر لخدمات الطاقة
فازت شركة الجابر لخدمات
الطاقة بمشروع إستراتيجي
لتقديم خبراتها في تنفيذ
اعمال البنى التحتية
واإلنشاءات على جزر الخليج
العربي.

تعتبر

شركة الجابر
لخدمات الطاقة
من أهم الشركات
الهندسية التي تتخصص في األعمال
الهندسية المدنية ،الميكانيكية،
الكهربائية وفي تصنيع وتركيب المعدات
واآلالت وخطوط األنابيب في دولة
اإلمارات العربية المتحدة .وقد قامت
شركة الجابر لخدمات الطاقة بتنفيذ
مشاريع عمالقة وتشاركت مع شركات
عالمية في الكثير من المرات .واليوم،
وفي وسط الخليج العربي ،تتواجد
شركة الجابر لخدمات الطاقة على أرخبيل
إصطناعي لتنفيذ أعمال البنى التحتية
لواحد من أكثر المشاريع أهمية في
المنطقة.
وعلى بعد  84كم من مدينة ابوظبي
تقوم شركة الجابر لخدمات الطاقة

بتطوير األعمال الهندسية المدنية
والمباني على الجزيرتين الشمالية
والجنوبية ،وهما اثنتان من الجزر
اإلصطناعية األربعة التي قامت “زادكو”
بتطويرها .وهذه الجزر هي ضمن حقل
“زادكوم” البحري األعلى والذي يقع
في الخليج العربي.
والجدير بالذكر أن هذا المشروع هو
تكملة للمشاريع األخرى التي تقوم
شركة الجابر لخدمات الطاقة بتنفيذها
على الجزر األربعة اإلصطناعية.
ويتضمن العقد تطوير البنية التحتية
بأكملها ،الحفريات ،األساسات،
المباني ،التمديدات تحت األرض ،سحب
مياه البحر والعديد من األعمال األخرى
مثل األعمال البحرية واللوجستية.
وقال سعادة عبيد خليفة الجابر المري،
رئيس مجلس إدارة مجموعة الجابر ”:إن

يتضمن المشروع
تطوير البنية
التحتية بأكملها،
الحفريات،
األساسات،
المباني،
التمديدات تحت
األرض ،سحب
مياه البحر والعديد
من األعمال
األخرى مثل
األعمال البحرية
واللوجستية.

 10,000موظف
شركة تابعة
لمجموعة الجابر
تأسست عام
1994

شركة الجابر لخدمات الطاقة لطالما
كانت رائدة في مجال اإلنشاءات
ومشاريع البنى التحتية للقطاع
النفطي .ومشروع تطوير جزر “زادكو”
يعكس نجاحات الشركة وقدرتها على
تنفيذ أكبر المشاريع بمقاييس عالمية”
إن شركة الجابر لخدمات الطاقة هي
الشركة المتخصصة في خدمات النفط
والغاز في مجموعة الجابر ،وتتركز
خبرات الشركة في قطاعات النفط
والغاز ،البتروكيماويات ،الطاقة ،المياه
والمشاريع الصناعية والبنى التحتية.
توظف شركة الجابر لخدمات الطاقة
أكثر من  10,000موظف وعامل في
فرعها الرئيسي في أبوظبي وفرعها
الثاني في قطر .وتضم الئحة عمالء
الجابر لخدمات الطاقة أسماء كبيرة
مثل “زادكو ،غاسكو ،غاز قطر ،بروج،
شركة أبوظبي للمياه والكهرباء ،تكرير،
سامسونج ،تكنيمونت ،بكتل ،تكنيب،
بتروفاكTR“، ”GS E&C“، ”SK“ ،
.”E&C
ويقدر كافة عمالء شركة الجابر
لخدمات الطاقة خبرات الشركة
والمستوى اإلحترافي الذي تتمتع
به في كافة خدماتها .كما تتميز
الشركة بشمولية الخدمات والحلول
التي تقدمها للعمالء ،فإمكانيات
شركة الجابر لخدمات الطاقة تتوزع
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بين األعمال الهندسية المدنية،
خطوط األنابيب ،الهندسة الميكانيكية
والكهربائية ،اآلالت والمكننة .ويساعد
شركة الجابر لخدمات الطاقة في تفوقها
الدعم الذي تلقاه من باقي شركات
مجموعة الجابر ما يوفر لها فرص تقديم
حلول تتناسب وحاجات كل مشروع.
والمشاريع التي يتم تنفيذها
ً
حاليا في حقل “زادكوم” األعلى كما

المشاريع األخرى تساهم في تعزيز
مكانة شركة الجابر لخدمات الطاقة،
ً
ً
أساسيا
دورا
ذلك ان الشركة تلعب
في تحويل الجزر إلى منشآت نفطية
كاملة المواصفات وبمقاييس عالمية.
وقد تم بناء الجزر األربعة من خالل نقل
واستقدام األحجار والرمال من الكسارات
والمقالع في اإلمارات .وتحيط المياه
الفيروزية الضحلة هذه الجزر األربعة
التي اصبحت ثاني أكبر حقل نفط في
المياه على الصعيد العالمي.
إن خطط توسيع الجزر األربعة طموحة
ومعقدة ،ونجاحها يعتمد على تسخير
أحدث التقنيات لتوفير كافة مستلزمات
المشروع .كما ان روح المبادرة
واإلحترافية والنوعية عوامل أساسية
في تنفيذ مراحل المشروع الدقيقة،
وكل هذه المواصفات جعلت من شركة
الجابر لخدمات الطاقة الشريك األمثل
لتنفيذ هذا المشروع.

“إن شركة الجابر لخدمات الطاقة لطالما كانت رائدة في
مجال اإلنشاءات ومشاريع البنى التحتية للقطاع النفطي.
ومشروع تطوير جزر “زادكو” يعكس نجاحات الشركة وقدرتها
على تنفيذ اكبر المشاريع بمقاييس عالمية” .سعادة عبيد
خليفة الجابر المري ،رئيس مجلس إدارة مجموعة الجابر
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تفاني شركة الجابر للمباني
في تقديم أعلى مستويات
الخدمة والكفاءة وتنفيذ
مشاريعها بأفضل المواصفات و أعلى
ً
ً
جديدا لفوزها
سببا
المقاييس كان
بتطوير المرحلة الرابعة من مشروع
الرويس السكني.
تعتبر شركة الجابر للمباني من
المقاولين الرئيسيين في قطاع
المجمعات السكنية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،وتتمتع الشركة بسمعة
طيبة حيث قامت بتنفيذ العديد من
المشاريع والفلل السكنية .وقد قامت
شركة الجابر للمباني بتنفيذ أكثر من
 7,000فيال ،ما جعلها رائدة في مجالها
على الصعيدين المحلي واإلقليمي .
وهذه السمعة الطيبة مكّنت شركة
الجابر للمباني من الفوز بعقد بناء
المرحلة الرابعة من مجمع الرويس
السكني من قبل شركة بترول أبوظبي
الوطنية (ادنوك) ،وبلغت قيمة العقد
 2.75مليار درهم .ويضم المشروع بناء
 40بناية سكنية للمتزوجين .ويمتد
على مساحة  670ألف متر مربع،
ويصل إجمالي البناء فيه إلى  521الف
متر مربع ،ويتضمن  40مبنى سكني
مؤلف من  6طوابق ويضم 1920
وحدة سكنية ،باإلضافة إلى مساجد
ومواقف سيارات .ومن المقرر أن
يتم اإلنتهاء من تنفيذ هذا المشروع
في غضون عامين فقط .ويوفر
المشروع اسلوب حياة فريد من السكن
الفاخر والذي يرقى إلى المستويات
العالمية التي توفرها شركة “أدنوك”
لموظفيها.

عــالــم الـجــابـــر

وعلق سعادة عبيد خليفة الجابر المري،
رئيس مجلس إدارة مجموعة الجابر على
قائال“ :نحن سعداء
الفوز بهذا المشروع
ً
ً
جدا بتطوير هذا الجزء من المرحلة الرابعة

من مشروع الرويس السكني .هذا
خامس مشروع لنا مع شركة ادنوك
على التوالي”.
“إن الفوز بهذا المشروع هو شهادة
على العالقة الطيبة التي تجمعنا مع
ً
أيضا شهادة على
شركة أدنوك ،وهو
إلتزامنا بتنفيذ المشاريع ضمن أعلى
المستويات العالمية من حيث الجودة
والخدمة والتي تحرص عليها شركة
الجابر للمباني وشركة أدنوك .إننا نتطلع
لتنفيذ المزيد من المشاريع مع أدنوك
مستقبال”.
ً
تلتزم شركة الجابر للمباني بتنفيذ
رؤيتها المتمثلة في تقديم حلول حديثة
ومتطورة في مجاالت تطوير المجمعات
السكنية والفلل والمشاريع المدينية،
وتضع الشركة كافة خبراتها كي تكون
المقاول المفضل في دولة اإلمارات
العربية المتحدة .منذ تأسيسها عام
 1989إستمرت شركة الجابر للمباني في
تحقيق إنجا ٍز تلو اآلخر ورسخت سمعتها
كواحدة من الشركات ذات اإلمكانيات
والخبرات العالمية .وما يزيد من مكانة
الشركة هو كونها واحدة من شركات
مجموعة الجابر ،حيث تستمد الدعم
والمساندة من باقي شركات المجموعة
ً
خصوصا قسم الطرق والبنى التحتية ،ما
يعود بالفائدة القصوى لعمالء الشركة.
وتضم الئحة عمالء الجابر للمباني
أسماء كبيرة مثل أدنوك ،الدار العقارية،
شركة التطوير واإلستثمار السياحي

وشركة السعديات لإلستثمار والتطوير.
وتجدر اإلشارة إلى أن شركة الجابر
للمباني قامت بتطوير المرحلة الثالثة
من مشروع الرويس السكني والذي
ضم  21مبنى سكني للمتزوجين و 5
مباني سكنية للعازبين 56 ،فيال فخمة
ومباني الخدمات وشبكة طرق داخلية
وحدائق كبيرة ومساحات ترفيهية .وقد
تم تسليم كافة عناصر المشروع في
الوقت المحدد وضمن المواصفات
المتفق عليها.
وتظهر إمكانيات وقدرات شركة
الجابر للمباني من خالل العديد من
المشاريع العمالقة التي نفذتها الشركة
ً
حاليا مثل مشروع
أو تقوم بتنفيذها
“حد السعديات” على شاطئ جزيرة
السعديات الرائعة .هذا المشروع الفريد
والمميز سيوفر مستويات جديدة من
الرفاهية والفخامة في جميع الفلل الـ
 462والتي تقع جميعها على الواجهة
المائية باإلضافة إلى مركزين ترفيهيين.
إن مشروع “حد السعديات” هو إضافة
ثمينة لسجل الجابر للمباني الحافل
باإلنجازات ،ويضاف إلى مجمع “فلل
الراحة” والذي يضم  740فيال ومشروع
“فلل فينيتو” على واجهة دبي المائية
في المنطقة السكنية والذي يضم
 583فيال في مدينة دبي الرياضية –
“فيكتوري هايتس”.
إن هذا السجل الحافل بالمشاريع
اإلستثنائية الجمال ،باإلضافة إلى
المشاريع التي تقوم شركة الجابر
ً
حاليا ،يجعلها واحدة
للمباني بتنفيذها
ً
محليا
من الشركات الرائدة في مجالها
ً
وإقليميا.

“إن تنفيذ هذا المشروع
الكبير هو إضافة قيمة
لسجل شركة الجابر
للمباني وهوشاهد جديد
على إلتزام مجموعة الجابر
بالمساهمة في تطوير
دولة اإلمارات العربية
المتحدة ودول المنطقة”
سعادة عبيد خليفة الجابر
المري ،رئيس مجلس إدارة
مجموعة الجابر
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مساحة المشروع
حوالي  670ألف متر
مربع  1920وحدة
سكنية قيمة
العقد  2.75مليار
درهم مشروع
جديد ينضم إلى
الفلل الـ 7,000
التي قامت
الجابر للمباني
ببنائها
تلتزم شركة الجابر
للمباني بتنفيذ
رؤيتها المتمثلة
في تقديم حلول
حديثة ومتطورة
في مجاالت
تطوير المجمعات
السكنية والفلل
والمشاريع
المدينية مما
يجعلها واحدة من
الشركات الرائدة
ً
محليا
في مجالها
ً
وإقليميا.
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إن تفاني شركة الجابر للمباني في تقديم أعلى
مستويات الخدمة والكفاءة وتنفيذ مشاريعها
بأفضل المواصفات وأعلى المقاييس كان سببًا
إضافيًا لفوزها بعقد تطوير المرحلة الثانية من
مشروع الرويس السكني.

بــنــاء
الشراكات

عــالــم A J B
الـجــابـــر

13

10

عــالــم الـجــابـــر

عــالــم الـجــابـــر

“إن هذا المشروع اإلستراتيجي هو شهادة على خبرتنا
الكبيرة في تطوير مشاريع البنية التحتية الرئيسية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة” .سعادة عبيد خليفة الجابر المري،
رئيس مجلس إدارة مجموعة الجابر

اإلضاءة ونظام تصريف مياه األمطار
وتجهيز مستلزمات الطريق.
وعلق سعادة عبيد خليفة الجابر
المري عند توقيع اتفاق المشروع
قائال“ ،نحن فخورون إلختيارنا من
ً
قبل شركة “مساندة” لتنفيذ مرحلتين
من هذا المشروع اإلستراتيجي ،إنه
تأكيد على قدراتنا وخبراتنا الكبيرة في
تطوير مشاريع البنية التحتية العمالقة،
وإضافة قيمة إلى سجلنا الحافل بتنفيذ
مشاريع البنى التحتية الرئيسية في
إمارة أبو ظبي ودولة اإلمارات العربية
المتحدة .نحن ملتزمون بتقديم أعلى

معايير الجودة في إنجاز المشروع،
ونتطلع لتنفيذ مشاريع كبيرة أخرى
مع شركة “مساندة” من خالل تنفيذ
مشروع الطريق السريع الذي يصل
المفرق بالغويفات”.
كل
تم توقيع العقد المبدئي بين ٍّ
من سعادة عبيد خليفة الجابر المري،
رئيس مجلس إدارة مجموعة الجابر،
والسيد محمد المطوع ،مدير
المشتريات بشركة “مساندة”،
وبحضور السيد كمال دوس ،المدير
التنفيذي لشركة الجابر للنقل
والمقاوالت العامة.

بقدرة بشرية تزيد عن  6,000موظف ،تعتبر شركة الجابر
للنقل والمقاوالت العامة إحدى شركات المقاوالت الرائدة في
المنطقة .ومنذ بدء عملياتها في عام  ،1972شيدت الشركة
الكثير من مشاريع البنى التحتية في المنطقة.

11

8

عــالــم الـجــابـــر

عــالــم الـجــابـــر

A J T G CA
C J TG C

طـــريـــق

الـنـجــاح

فازت شركة الجابر للنقل
والمقاوالت العامة بعقدين
لتحسين الطريق الحدودي
السريع بين المفرق والغويفات
ما يعكس نجاح المجموعة
طوال  45عامًا.

فازت

شركة الجابر للنقل
والمقاوالت
العامة ،إحدى
شركات مجموعة الجابر ،بعقدين تتعدى
قيمتهما ملياري درهم ،وذلك لتحسين
الطريق الحدودي السريع بين المفرق
والغويفات وذلك ضمن المرحلتين رقم
 3Aورقم .3B
إن هذا الفوز شرف عظيم للشركة
ولكنه ليس من قبيل الصدفة حيث أن
لشركة الجابر للنقل والمقاوالت العامة
ً
ً
عريقا في تنفيذ أكبر مشاريع
تاريخا
البنى التحتية .في الواقع أكملت شركة
الجابر للنقل والمقاوالت العامة أكثر
من  7,000كلم من الطرق السريعة

والجسور في إمارة أبو ظبي وحدها.
بقدرة بشرية تزيد عن 6,000
موظف ،تعتبر شركة الجابر للنقل
والمقاوالت العامة إحدى شركات
المقاوالت الرائدة في المنطقة .ومنذ
بدء عملياتها في عام  ،1972شيدت
الكثير من مشاريع البنى التحتية في
ً
دورا هاما في تطوير
المنطقة ،و لعبت
مجموعة الجابر أيضاً.
ومنح سجل شركة الجابر للنقل
والمقاوالت العامة الحافل في تنفيذ
مشاريع الطرق السريعة الناجحة
ً
ً
قويا للمنافسة والفوز بهذين
مركزا
المشروعين في المنطقة الغربية في
أبوظبي؛ وتشمل مرحلتا المشروع بناء

ً
عاما،
خالل 43
أكملت شركة
الجابر للنقل
والمقاوالت
العامة أكثر من
 7,000كلم من
الطرق السريعة
والجسور في
إمارة أبو ظبي
وحدها .باإلضافة
إلى الكثير من
مشاريع البنى
التحتية العمالقة
في المنطقة.

الطريق السريع الذي يصل غابة بينونة
ً
وأيضا بناء الطريق السريع بين
بالمرفأ
المرفأ وأبو االبيض .سيتم توسيع
الطريق السريع المزدوج ليكون ذا 4
مسارات ،وسوف يشمل تقاطعات
ً
أيضا
على طول الطريق .كما سيشمل
نقل طريق الخدمات الحالي ،توسيع
مسارات الطوارئ الحالية ،بناء مسارات
جديدة للطوارئ ،تركيب أنظمة إضاءة
جديدة ،بناء نظام شبكة صرف مياه
األمطار ،وبناء الطرق ،...الخ.
ومن المهمات المقرر إنجازها في هذا
المشروع نقل وحماية الخدمات القائمة،
توسيع قنوات الطوارئ القائمة - ،بناء
قنوات جديدة للطوارئ ،بناء نظام
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A J C - K S AA J C - K S A

“إن فرع مجموعة الجابر في المملكة العربية السعودية
ً
ً
سريعا منذ ان بدأنا عملياتنا في المملكة العام
نموا
يشهد
الماضي ،وهذا ما يعكس نجاح المجموعة في تقديم
اعلى معايير الجودة والخدمة .نتوقع إزدياد نشاطاتنا في
هذه السوق المهمة والفوز بمشاريع كبيرة في المستقبل
القريب” سعادة عبيد خليفة الجابر المري ،رئيس مجلس إدارة
مجموعة الجابر
التي تقوم المجموعة بتنفيذها والذي
سيتبعه مشاريع جديدة في المستقبل
القريب .وهناك معادلة مهمة تتفوق
فيها مجموعة الجابر وهي قدرتها
على تنفيذ مشاريع بنى تحتية عمالقة
بأعلى مواصفات الجودة وفي األوقات
ً
دورا
المحددة .هذه المعادلة تلعب
ً
مفصليا في مستقبل مجموعة الجابر

في المملكة ،وما الفوز بمناقصة مطار
أبها إال البداية في إنشاء عالقة وثيقة
تتماشى وخطط المملكة اإلنمائية.
إن كون مجموعة الجابر واحدة من

اكبر المجموعات اإلنشائية والصناعية
مع أكثر من  50,000موظف وعامل
ً
عاما ،يعطيها
وتاريخ يمتد على مدى 45
اإلمكانيات والمصداقية لمؤازرة المملكة
العربية السعودية في رؤيتها اإلنمائية.
وهذه هي الفرصة التي قام بإغتنامها
سعادة عبيد خليفة الجابر المري ،رئيس
مجلس إدارة مجموعة الجابر“ :إن فرع
مجموعة الجابر في المملكة العربية
السعودية في وضع مثالي لإلستفادة
من النهضة العمرانية والوتيرة المتزايدة
في إطالق المشاريع اإلستراتيجية”.

ً
سنويا ممرات تتسع لـ 26
 5ماليين مسافر
طائرة في نفس الوقت مبنى المسافرين
مساحته  86,000متر مربع موقف سيارات بقدرة
إستيعابية تصل إلى  2,800سيارة فترة البناء 36
ً
شهرا قيمة المشروع  1.8مليار ريال سعودي

تضم مجموعة
الجابر في
محفظة
مشاريعها
مطارات
أبوظبي ،دبي
والدوحة ،لذا فإن
تنفيذ مشروع
مطار أبها هو
تتويج لخبرات
المجموعة في
هذا القطاع.
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AJC-KSA

ً
مدعوما بسياسة
على مدى  10سنوات
التنويع اإلقتصادي واحتياطات العمالت
األجنبية الضخمة ومركزية القرار لتطوير
البنى التحتية.
وسوف تحتل مشاريع النقل
والمواصالت حصة مهمة من مشاريع
البنى التحتية مثل الطرق والجسور
وسكك الحديد والمترو ،وقد بدأت هذه
المشاريع بالظهور .ولكن تبقى مشاريع
تطوير مطارات جديدة هي األهم من
حيث حجم اإلستثمارات واألولوية في
المملكة العربية السعودية .وبالفعل

التحليق
نجاح ال مثيل له لمجموعة
الجابر فرع المملكة العربية
السعودية ،والفوز بعقد تطوير
مطار أبها خير دليل.

عــالــم الـجــابـــر

بعد

أقل من عامين على
تأسيس فرع مجموعة
الجابر في المملكة
العربية السعودية وهي شركة الجابر
للمقاوالت المحدودة ،تمكنت الشركة
من ترسيخ مكانتها والفوز بمشاريع
كبيرة آخرها مشروع مطار أبها.
ً
حافال
تاريخا
تمتلك مجموعة الجابر
ً
بتنفيذ المشاريع العمالقة خصوصاً
مشاريع البنى التحتية كالطرق
والمطارات والموانئ والسكك
الحديدية ،والمجموعة تساهم بشكل
فعال في النهضة العمرانية التي
تشهدها دول المنطقة .والخطوة
اإلستراتيجية التي قامت بها المجموعة
بإفتتاح فرع لها في المملكة العربية
السعودية كانت ذات تأثير إيجابي على

المجموعة ومحل ترحيب من السوق
السعودية .ومنذ عام  1970كانت
ً
ً
محوريا في
دورا
مجموعة الجابر تلعب
المشاركة في بناء المشاريع العمالقة
وقد قامت بتنفيذ معالم حضارية
وعمرانية ،وتوجه المجموعة نحو السوق
السعودية هو نتاج منطقي لتراث
المجموعة وتاريخها.
إن آخر التوقعات اإلقتصادية (BMI, Q2
 )2015تشير إلى نمو قوي في كافة
قطاعات البنى التحتية والعمرانية في
المملكة العربية السعودية .ومجموعة
ً
ً
اساسيا
دورا
الجابر تتوقع ان تلعب
في تنفيذ جزء من هذه المشاريع .كما
ً
ً
ملحوظا في
نموا
تتوقع مصادر BMI
قطاع اإلنشاءات اإلقتصادية بشكل
خاص ،وهذا النمو يتوقع ان يستمر

الجدران الزجاجية
الكبيرة تجعل رواق
مبنى المطار
كحائط معروضات
(أعاله) .ومن
المتوقع أن
يستقبل المطار 5
ماليين زائر سنويا
(يسار) .مبنى
المطار المصمم
على شكل هالل
ً
جسرا
يوفر 20
للركاب للمسافرين
(أعلى اليسار).

5

تشير التوقعات ان القدرات اإلستيعابية
للمطارات السعودية سوف تصل إلى
 100مليون مسافر في العام .2020
ولتحقيق هذه األهداف هناك حاجة
لشركات كبيرة وعالمية وهنا تأتي اهمية
وجود مجموعة الجابر في هذه السوق
المهمة.
سوف يشكل مطار أبها صلة وصل
ً
دورا
مهمة مع العالم وسوف يلعب
في تطور األمة في المستقبل.
وسوف تقوم مجموعة الجابر بتنفيذ
هذه التحفة المعمارية ضمن اعلى
المقاييس العمرانية في العالم .ويضم
مطار أبها مبنى للمسافرين على شكل
هالل مساحته تصل إلى  86,000متر
مربع وتبلغ قدرته اإلستيعابية
ً
سنويا .ويضم
 5ماليين مسافر
ً
جسرا تصل المسافرين
المشروع 20
بالطائرات ومواقف للطائرات وممرات
تتسع لـ  26طائرة في نفس الوقت.
باإلضافة إلى موقف سيارات بقدرة
إستيعابية تصل إلى  2,800سيارة.
ً
شهرا .ويقع
وتمتد فترة البناء على 36
المطار الجديد على بعد  15كم من
مدينة أبها .وبالنظر إلى خبرة مجموعة
الجابر في تنفيذ مشاريع المطارات
والتي تضم في محفظة مشاريعها
مطارات أبوظبي ،دبي والدوحة ،فإن
تنفيذ مشروع مطار أبها هو تتويج
لخبرات المجموعة في هذا القطاع.
إن مستقبل مجموعة الجابر في
المملكة العربية السعودية هو مستقبل
واعد ومشرق ،وسوف يترسخ ذلك مع
كل مشروع جديد تفوز به المجموعة.
ومطار أبها هو باكورة المشاريع الكبرى
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التحليق

بناء العالقات

مقاول العام

األخبار

نجاح إستثنائي لشركة الجابر
للمقاوالت المحدودة في السعودية
مع الفوز بعقد مطار أبها.

تستمر شركة الجابر للمباني بتقديم
أعلى مستويات الخدمة والنوعية
في تنفيذ مشاريعها.

تقف شركة  ALECخلف
تنفيذ مشاريع رائدة ومعالم
عمرانية.

تعيين رئيس تنفيذي جديد
للمجموعة  /أليك مقاول العام
... / 2015
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طريق النجاح

الخبرات المتعددة

الدعم الحيوي

المبادرات اإلنسانية

فازت شركة الجابر للنقل والمقاوالت
العامة بمشاريع طرق عمالقة ما
يعكس تاريخ الشركة الطويل المرتبط
بنجاح دولة اإلمارات العربية المتحدة.

تقوم شركة الجابر لخدمات الطاقة
بتنفيذ مشاريع بنى تحتية وانشاءات.

يقوم مصنع الجابر للمباني الجاهزة
بدور محوري في دعم قطاعي
اإلنشاءات والصناعة.

تبرعات شخصية قام بها رئيس
مجلس إدارة مجموعة الجابر.
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ً
أهـــلــا بـــكـــم

نحتفل في هذا العدد من مجلة “عالم الجابر”
بفترة مضيئة من تاريخ مجموعة الجابر الحافل
باإلنجازات والنجاحات.

ADVERT

لقد كانت فترة استثنائية من حيث التقدم والتطور،
والفضل يعود لقوة مجموعة الجابر في تطبيق
استراتيجية التنوع ،مع المحافظة على النمو
المستدام عبر تاريخ المجموعة .إن قوتنا تكمن في
قدرتنا على اإلستفادة من كافة شركات ومصانع
المجموعة والتنسيق فيما بينها لتوفير الدعم
المتواصل للمجموعة وتخفيف األخطار المحتملة
من خالل التنوع في النشاطات.
ً
عاما على تأسيس
نحن نحتفل اليوم بمرور 45
مجموعة الجابر ،وفي جعبتنا الكثير من اإلنجازات
واألرقام القياسية .إن مجموعة الجابر تعد أكبر
جهة توظيف في القطاع الخاص في اإلمارات
العربية المتحدة حيث نوظف أكثر من خمسين الف
( )50,000موظف ،ونفتخر بإمتالك أكبر أسطول
من المعدات في البالد بأكثر من  10,000وحدة
ومعدة .إننا نعمل في ست قارات ،وتمكنت
شركات المجموعة األربعون من تطوير وإنشاء
ً
ً
وصرحا في دولة اإلمارات
معلما
أكثر من ثالثين
العربية المتحدة فقط ،وأكثر من  7,000فيال ،وما
يزيد على  7,000كم من الطرق .يمكنكم اإلطالع
على مقاالت شركتي الجابر للنقل والمقاوالت
العامة وشركة الجابر للمباني في الصفحات 8
و  12ألخذ فكرة اوضح عن مسيرة مجموعة الجابر
ومستقبلها.
لقد شهد عام  2015إنجازات كبيرة ،ونتوقع تحقيق
المزيد من النجاحات هذه السنة .إن العقود التي
فزنا بها في العام الماضي تؤكد على مستقبل
مجموعة الجابر القوي والمشرق .يكفي ان تقرأوا
المقالة المخصصة لشركة  ALECفي الصفحة
لتكونوا فكرة عن المشاريع العمالقة والعجائب
18
ّ
المعمارية وكيف نقوم بتطويرها وإنشائها.

لطالما كانت دولتا اإلمارات العربية المتحدة وقطر
تشكالن السوق الرئيسية لنشاطات مجموعة
الجابر ،حيث لنا تواجد تاريخي وراسخ وعالقات
مميزة مع القطاع العام والخاص في كلتا
الدولتين .وتوسعنا الحديث في المملكة العربية
ً
تتويجا لتواجدنا في دول الخليج،
يعد
السعودية ُّ
ً
ترحيبا واسع النطاق في أسواق
وقد القينا
المملكة ،وخير دليل فوزنا بعقد تطوير مطار أبها،
وهو مشروع عمالق وطموح وبإستطاعتكم معرفة
كافة تفاصيله في المقالة المخصصة له في
الصفحة .4
إن شركات مجموعة الجابر توفر الدعم الالزم لكافة
القطاعات في األسواق التي تعمل بها وتمكنها
من إنجاز مشاريعها بكفاءة ونوعية أعلى .نقدم
في هذا العدد فكرة عن بعض شركاتنا مثل شركة
الجابر لخدمات الطاقة ومصنع الجابر للمباني
الجاهزة في الصفحات  16و .22
وال تقتصر اعمالنا على البناء والتطوير
واإلنشاءات ،فمساعدة مجتمعاتنا هو في صميم
نشاطاتنا وتطلعاتنا ،واألعمال اإلنسانية هي
الشغل الشاغل لرئيس مجلس إدارة مجموعة
الجابر سعادة عبيد خليفة الجابر المري ،وما
تبرعه لمستشفى سرطان األطفال في مصر
ً
مؤخرا سوى
ولمؤسسة الهالل األحمر اإلماراتي
مثال بسيط لرؤيته وتفانيه في خدمة المجتمع.
ومن خالل إدراكنا ألهمية التواصل بين جميع
ً
مؤخرا بإطالق
العاملين في مجموعة الجابر قمنا
الموقع اإللكتروني الجديد للمجموعة ،كما اطلقنا
الموقع اإللكتروني الداخلي الخاص بالموظفين،
وقمنا بتصميم وإنتاج كتيب جديد يعكس نشاطاتنا
ّ
ويوثق إنجازاتنا.
ورؤيتنا
محمد عبيد الجابر
رئيس المجموعة ونائب رئيس مجلس اإلدارة
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مجموعة الجابر تفوز
بعقد تطوير مطار أبها الدولي

