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من نحن
WHO WE ARE



ــر فــي مشــاريع حيويــة وفــق أرقــى المســتويات العالميــة حاملــة شــعار االســتثمار االســتراتيجي فــي  تأسســت شــركة البركــة القابضــة ســنة 2006 بهــدف االســتثمار والتطوي
ــر المشــاريع الكبــرى التــي تحقــق أهــداف المؤسســة. اإلبتــكار وتطوي

مــع إلتزامهــا الدائــم بتعزيــز النمــو االقتصــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تحقــق الشــركة نجاحــًا باهــرًا فــي قطاعــات اقتصاديــة متعــددة مــن خــال تقديمهــا االســتثمارات 
والحلــول الرائــدة، وإلتزامهــا الدائــم بإعــاء القيــم فــي جميــع الشــركات التابعــة لهــا والتــي تعمــل بطريقــة متكاملــة ومتناغمــة.

لقــد تمكنــت البركــة القابضــة مــن ترســيخ حضورهــا مــع مجموعــة متنوعــة مــن المشــاريع النوعيــة الهادفــة إلــى المســاهمة فــي بنــاء البنــى التحتيــة والتطــور الشــامل المنســجمة 
ــه،  ــدة علــى المســتوى العالمــي، اإلســكان الصناعــي، الترفي ــي الرائ ــرى، مشــاريع الســكن العمال ــر الســياحي الكب ــة مشــاريع التطوي ــة حكومــة أبوظبــي  2030، متضمن مــع رؤي

الخدمــات الطبيــة، الخدمــات األمنيــة والتمويــن باإلضافــة إلــى مشــاريع اســتثمارية أخــرى.

Founded in 2006, Al Barakah Holding has been established initially upon the realization that building world-class projects requires con-
stant innovation and development.

Coupled with the commitment towards enhancing the economic growth of the United Arab Emirates, the company has achieved phe-
nomenal success and growth by offering key solutions in multiple sectors, upholding long-term values for all of its integrated subsidiaries. 

We aim to pursue the vision of our forefathers by offering our commitment, dedication, expertise and experience in building the infra-
structure and the overall progress of the UAE, whilst also working towards the Government of Abu Dhabi’s 2030 vision for the nation. 
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رصــد  وعــن  بكفــاءة،  تعمــل  الازمــة  والبشــرية  الماليــة  المــوارد  أن  مــن  والتأكــد  العمــل  اســتراتيجية  صياغــة 
للشــركة.  المالــي  واألداء  التشــغيلية  العمليــات  واســتعراض 

يتــم تحديــد الخطــوط العريضــة للمســؤوليات الرئيســية لمجلــس اإلدارة وســلطاته التــي تمنحهــا للجــان ولــإدارة 
بمرجعيــات مــن الشــروط المكتوبــة وهــذه الشــروط تتــم مراجعتهــا علــى أســاس ســنوي، كمــا يتــم تحديثهــا 
بشــكل مــرن خــال العمــل بحســب الحاجــة. حيــث يعمــل المجلــس علــى تزويــد قيادة المشــاريع بإطار مــن الضوابط 

الواعيــة والفعالــة التــي تمكنهــا مــن تقييــم المخاطــر وإدارتهــا.

Al Barakah Holding Board provides leadership to all subsidiaries, and is responsible 
for strategic objectives, corporate governance, and stewardship of companies’ assets 
and resources.

The leadership prepares senior executives as well as corporate officers to deal suc-
cessfully with the challenges of growth and change while fostering a healthy, growing  
company. 

مجلس اإلدارة
Leadership
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تشــدد البركــة القابضــة علــى الحفــاظ علــى أعلــى المعاييــر فــي الحوكمــة فــي جميــع الشــركات والمرافــق التابعــة 
. لها

تحقــق البركــة القابضــة طموحاتهــا علــى المــدى البعيــد، وتحافــظ علــى القيمــة المســتدامة للمســاهمين عبــر 
تنفيذهــا إلطــار حوكمــة صــارم، و هــو مــا يدعــم توجــه مجلــس اإلدارة فــي الترويــج ألعمالــه.

لقــد تــم بنــاء هــذا اإلطــار وتنســيقه بعنايــة مــع الثقافــة المؤسســية ومــع مجموعــة مــن القيــم والســلوكيات 
التــي تضعهــم البركــة القابضــة علــى حــد ســواء فــي أعلــى إهتماماتهــا وفــي جميــع مفاصــل العمــل فيهــا. 

In order to achieve our ambitions for long term, sustainable shareholder value, Al Bar-
akah Holding has developed a rigid and well-structured governance framework over 
the years that supports the board and its aims of promoting a viable and competitive 
business.

All of this is built and maintained by a carefully curated corporate culture, set of values 
and behaviours which Al Barakah Holding upholds, both at the top and throughout 
the entire organisation.

الحوكمة
Governance
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Chairman’s Message
Ahead of the Curve

Since 1971, the UAE has been witnessing an upward growth of ur-
ban planning envisaging it one of the most advanced countries in 
the region.
This development has enabled the public and private sectors to 
keep up with the founders of the country’s planned developmental 
phases in various fields, leading towards their 2030 vision for the 
Capital, Abu Dhabi. 

This vision continuously motivates us, as a national organisation, to 
project the requirements ahead of the curve and engage in various 
investment opportunities especially through magor investments in 
community development and facility management.

This vision allows us to look towards tomorrow with confidence, 
moving from one successful achievement to another with a clear 
path for the future.

This is how we make our mark!

Saeed Bin Omeir Bin Youssef

رسالة رئيس مجلس اإلدارة

في الطليعة

منــذ عــام 1971، تشــهد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة نمــوًا متزايــدًا فــي التخطيــط 
العمرانــي جعلهــا واحــدة مــن أكثــر البلــدان تقدمــًا فــي المنطقــة. هــذا النمــو ســاهم 
لــه  خطــط  مــا  لمواكبــة  ذاتــه  تطويــر  مــن  والخــاص  العــام  القطاعيــن  تمكيــن  فــي 
مؤسســي الدولــة للمراحــل التنمويــة فــي مختلــف المجــاالت، والتــي أفضــت إلــى 

رؤيتهــم للعاصمــة أبــو ظبــي 2030.

ــة باســتمرار لنكــون فــي طليعــة المؤسســات القــادرة علــى تلبيــة  ــا هــذه الرؤي تحفزن
متطلبــات المشــاريع النوعيــة، واإلنخــراط فــي الفرص االســتثمارية المختلفة، وخصوصًا 

االســتثمار فــي المشــاريع العمرانيــة وإدارة المرافــق.

كمــا تســمح لنــا هــذه الرؤيــة أن ننظــر نحــو الغــد بثقــة، وأن ننتقــل مــن نجــاح إلــى آخــر، 
حيــث طريــق المســتقبل يبــدو واضــح المعالــم.. 

وهكذا نرسخ بصمتنا !!

سعيد بن عمير بن يوسف
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CEO’s Message

Confidence in Conveying our Vision 

Success in the business world is achieved in the dexterity to deliver 
and maintain consistent development. 

Through years of combining the perfect blend of expertise, energy 
and skills, Al Barakah Holding has been able to consistently deliver 
and execute the goals set for itself. 

Maintaining this combination paves the way for future successes. 
We look towards the future with confidence in accomplishing more 
monumental achievements.

This has always been our belief!

Fuad Mashal

رسالة الرئيس التنفيذي

الثقة في تحقيق رؤيتنا

يتحقــق النجــاح فــي عالــم األعمــال مــن خــال التميــز فــي تنفيــذ المشــاريع والمقــدرة 
علــى الحفــاظ علــى خــط النمــو المتصاعــد.  

ــز القــدرات والمهــارات تمكنــت  مــع ســنوات مــن النجــاح فــي الجمــع بيــن الخبــرة وتعزي
البركــة القابضــة دومــًا مــن إنجــاز مشــاريعها وتحقيــق أهدافهــا. فالحفــاظ علــى هــذا 
المزيــج يمهــد الطريــق إلــى التطلــع نحــو المســتقبل بــكل ثقــة مــن أجــل تحقيــق المزيــد 

مــن اإلنجــازات، وهــذا هــو مــا نؤمــن بــه علــى الــدوام. 

فؤاد مشعل



طموحنا هو وضع معايير جديدة ومبتكرة في كل ما نقوم به.

Our aspiration is to set new standards in everything we do.

 طموحنا
Aspiration

فلسفتنا التميز.

Our philosophy is to promote excellence.

فلسفتنا
Philosophy
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ــة  ــز ومجموع ــق عمــل متمي ــة وإســتثمارها مــن خــال فري ــر األعمــال التجاري ــا هــي تطوي مهمتن
متنوعــة مــن الخدمــات .

Our mission is to invest and develop businesses through state-of-the-art estab-
lishments, diverse range of services, and team of expertise.

مهمتنا
Mission
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يمثــل اإلرتقــاء بالعمــل وفــق أعلــى المعاييــر التشــغيلية الدوليــة الهاجــس والطمــوح الدائــم لجميــع العامليــن في 
البركــة القابضــة، وفــي ســبيل ذلــك يتــم العمــل علــى تطويــر وتحديــث معاييــر اإللتــزام المؤسســي باســتمرار، 
حيــث يتــم مراقبتهــا مــن قبــل لجنــة اإلنضبــاط فــي البركــة القابضــة والموظفيــن المســؤولين، وهــو مــا يجعــل 

كافــة فــرق العمــل ترتقــي دومــًا إلــى مســتوى إلتزامنــا المؤسســي المثالــي.

إن تجســيد جميــع العامليــن والمســاهمين فــي البركــة القابضــة لمبادئهــا في العمل، وإمتثالهــم لجميع القوانين 
واألنظمــة المحليــة والدوليــة ومراعاتهــم ألعلــى المعاييــر األخاقيــة يســمح لهــا دومــًا  بتحقيــق اإلزدهــار فــي 

أعمالنــا دومــًا.  

Al Barakah Holding prides itself in improving the quality life of people in our society 
and nurturing local talent, which are both key focuses of our social responsibility.

We actively support employee-community engagement through mentorship pro-
grammes and volunteer services, and we are continuously committed to establishing 
community care initiatives. 

اإللتزام المؤسسي
Social Responsibility
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نهجنــا فــي تطويــر ورعايــة المواهــب للتــدرج الوظيفــي يســتند علــى فلســفة الشــركة التــي تؤكد وتدعــم التدرج 
ــب. كمــا وتســتند سياســتنا  ــة الراجعــة، العاقــات والتدري ــرات العمــل، التغذي ــج مــن خب المهنــي مــن خــال مزي
علــى التشــجيع علــى اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن أدوات التطويــر الوظيفــي والمــوارد التــي تــم تصميمهــا 
لتمكيــن الموظــف مــن تقييــم مواطــن القــوة الخاصــة بــه واالحتياجــات اإلنمائيــة بنــاًء علــى احتياجــات المؤسســة 

وبعيــدًا عــن المصالــح المهنيــة والدوافــع الشــخصي.

Our approach to career progression is based on the company’s philosophy that em-
phasises on professional evolution through a combination of work experiences, feed-
back, relationships and training.

We provide and encourage the use of a variety of career development tools and re-
sources that are designed to enable employees to assess their own strengths and 
development needs as well as their career interests and personal motivations.

تطوير المواهب
Nurturing Talent
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WHAT WE DO
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STAFF ACCOMMODATION

Laundry and Washing Sector

Interior Design Sector

Construction Sector

Security Services Sector

Hospitality & Catering Sector

Healthcare Sector

General Services Sector

Facilities Management & Hospitality Sector



تعمــل شــركة البركــة القابضــة علــى ترجمــة التوجهــات العامــة لرؤيــة أبوظبــي 2030، ووضــع خبراتهــا وإمكانياتهــا 
دومــًا فــي ســبيل الدخــول فــي مجموعــة مــن االســتثمارات النوعيــة والحيويــة التــي تلبــي حاجــات التطــور 
فــي مختلــف القطاعــات للمجتمــع اإلماراتــي مثــل مشــروع القنــاة، القريــة العماليــة، قريــة الراحــة والعديــد مــن 

ــة األخــرى. المشــاريع الحيوي

 وفــي ســبيل ذلــك تعقــد البركــة شــراكاتها االســتراتيجية  مــع  كبــرى الشــركات العالميــة التــي تنشــط فــي 
مجموعــة متنوعــة مــن الصناعــات. 

Paralleling the UAE’s steep economic and infrastructural growth require the develop-
ment of high-standard residential projects and thriving neighbourhoods, in accord-
ance to the nation’s vision for 2030. 
   
We have partnered with globally renowned agencies from variant range of industries 
that enables us develop key projects such as Al Qana, Workers Village, Al Raha Vil-
lage, and many other landmarks.

تطوير المجتمع
Community Development
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ترتكــز المعاييــر التشــغيلية فــي قطــاع إدارة المرافــق فــي البركــة القابضــة علــى الوثوقيــة والكفــاءة والســامة، 
وهــو مــا يؤهلنــا لتقديــم الخدمــات الرفيعــة األداء فــي مختلــف المشــاريع التــي نديرهــا وتشــمل كًا مــن 
المشــاريع الســكنية والتجاريــة الكبــرى، لذلــك لقــد قمنــا بتأســيس شــركة رائــدة إلدارة المرافــق » شــركة ميــار 

إلدارة االمرافــق « التــي يتــم مــن خالهــا تقديــم خدمــات اإلدارة الكفــوءة علــى مــدار الســاعة.

 وفــي ذات المســتوى مــن الكفــاءة فــي األداء تتــم تلبيــة متطلبــات عمائنــا مــن خــال قــوة عاملــة مدربــة، وآليــة 
متطــورة لاســتجابة اآلنيــة لكافــة المتطلبات. 

Our high operational and service standards advocated in all of our projects are built 
on three pillars: Reliability, Efficiency and Safety.

We established a leading facilities managment company “ Mayar Facilities Manage-
ment”   that operate on large scale residential and commercial properties where day 
to day maintenance is required around the clock.

Meeting the demands of our clients requires a fully trained workforce and the most 
advanced machinery at our disposal to respond to issues as and when they arise.

إدارة المرافق
Facility Management
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ــة المتحــدة نمــوًا متصاعــدًا، وهــو مــا دفــع البركــة القابضــة  ــة اإلمــارات العربي يشــهد القطــاع التجــاري فــي دول
للتوســع فــي عمليــات تأجيــر الوحــدات التجاريــة فــي مشــاريعها لتلبيــة الطلــب المتزايــد مــن خــال االســتفادة 

القصــوى مــن المســاحات التأجيريــة فــي مشــاريعها المتعــددة االســتخدامات. 

The UAE’s commercial sector is consistently thriving and Al Barakah Holding is ex-
panding its commercial leasing interests accordingly to meet the growing demand 
through its multipurpose projects.

تأجير الوحدات التجارية
Commercial Leasing
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تقــدم البركــة القابضــة خدمــات الضيافــة والتمويــن مــن خــال شــركة ”تمويــن للضيافــة“ الشــركة متخصصــة 
بإعــداد الطعــام. تتميــز تمويــن للضيافــة بخبراتهــا فــي إعــداد مختلــف األطبــاق العالميــة ووجبــات الطعــام الشــهية 

لألعــداد الكبيــرة مــن العمــال وذلــك باســتخدام المكونــات الطازجــة مــن المــزارع المحليــة.

نؤمــن فــي البركــة القابضــة بالحفــاظ علــى المــوارد العامــة للطعــام ومراعــاة الشــروط البيئيــة والتقليــل مــن 
اإلنبعاثــات الكربونيــة، وبــأن تنفيــذ األعمــال يجــب أن يأتــي محمًا بالقيــم األخاقية للمجتمع ويراعي االســتدامة.

Al Barakah Holding Company offers hospitality and catering services through “Tam-
ween“, a company specialized in industrial catering for masses. 

Tamween is characterized by experience in the preparation of various international 
dishes and delicious meals for large numbers of workers using fresh ingredients from 
local farms.

We believe in constantly challenging established practices and doing things in a way 
that is both ethical and sustainable, but also in keeping with food and cultural trends.

الضيافة والتموين
Hospitality
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توفيــر الرعايــة الصحيــة وتقديمهــا للمحتاجيــن كان الســبب الرئيســي إلنشــاء مستشــفى ”اليــف كيــر“،  بهــدف 
تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة لعامــة النــاس والعمــال والموظفيــن القاطنيــن فــي القــرى الســكنية العماليــة 

التابعــة للبركــة القابضــة.

يضــم الــكادر الطبــي فــي مشــافي اليــف كيــر، طاقــم كبيــر مــن األطبــاء الذيــن يحملــون أرقــى الشــهادات 
العلميــة الدوليــة والخبــرات المهنيــة، مــع طاقــم التمريــض المــدرب، وتشــرف هــذه الفــرق علــى إدارة العمليــات 

ــة. ــزات الطبي ــة للمرضــى باســتخدام أحــدث التجهي ــة الصحي ــم الرعاي ــة وتقدي الطبي

Providing easily accessible healthcare to all was the key reason for establishing our 
“Lifecare” Hospitals, a healthcare facility from Al Barakah Holding, offering complete 
healthcare services to workers, employees and residents of the neighbourhood.

The medical crew in “Lifecare” hospitals includes a large team of doctors who hold 
the highest international academic degrees and professional experience, with a highly 
trained nursing crew, and this team oversees medical operations management and 
delivery of health care to patients using the latest medical equipment.

الرعاية الصحية
HealthCare
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تعيــر البركــة القابضــة اهتمامــا خاصــا الســتثماراتها فــي صناعــة األمــن نظــرا لألعــداد المتزايــدة مــن القاطنيــن 
ــات  ــل األفــراد والدوري ــدار مــن قب ــة ت ــات مراقب ــة التــي تديرهــا الشــركة ممــا يتطلــب عملي فــي القــرى العمالي

ــة لرصــد المخاطــر قبــل وقوعهــا. المدرب

تســتخدم الشــركة فــرق أمــن كفــوءة ومدربــة محليــا وأحــدث التجهيــزات العالميــة علــى مــدار  الســاعة 24 / 7 
لتنفيــذ المهامــات،  وهــو مــا دفعهــا إلنشــاء شــركة األمــن الخــاص “اســكيل فــورس“. 

The safety and security industry is one of the utmost importance to Al Barakah Hold-
ing’s investment portfolio.

Managing and monitoring large scale projects requires 24/7 surveillance and patrolling 
personnel to achieve this. Thus, we have extended our operations into achieving this 
directly through our own security subsidiary – “Skill Force”.

خدمات األمنية
Security
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تطويــر مشــاريع الديكــور الداخلــي وفــق أرقــى المعاييــر وتنفيذهــا بكفــاءة هــي مهمــة تتطلــب فهــم أوســع 
لوظائــف المشــروع وحاجــات المســتخدم،  وهــو األمــر الــذي تضعــه البركــة القابضــة فــي المقــام األول فــي كل 

مشــاريع التصميــم والديكــور الداخلــي التــي تنفذهــا مــن خــال شــركتها التابعــة ”ديفيجــن انتريــرز للديكــور”.

Developing high quality projects for heavy duty usage is a task that requires a broad-
er understanding of the user in mind which Al Barakah Holding illustrates in all of its 
deliverables through its subsidiary “D Vision Interiors Decoration”. 

التصميم الداخلي
Interior Design
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تــم تأســيس ”شــركة جــود للخدمــات العامــة“، التابعــة للبركــة القابضــة، وذلــك بالتعــاون مــع وزارة العمــل فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وخدمــة تســهيل التابعــة لهــا، إلتزامــًا منــا بالعمــل علــى زيــادة الكفــاءة فــي 
العمــل، وتماشــيًا مــع هدفنــا بمواصلــة تبســيط العمليــات لجميــع المعامــات المتعلقــة بالعمــل متضمنــة إصــدار 

تأشــيرات العمــل وبطاقــات العمــل. 

In a commitment to increase efficiency and maximise output, we aim to pursue simpli-
fying all labour related transactions including: Work Visas and Labour Cards through 
our “Joud General Services” Company and in cooperation with the UAE Ministry of 
Labour and their Tas-heel service.

الخدمات العامة
General Services
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شركات البركة
Al BARAKAH COMPANIES
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ميــــــار إلدارة المرافق
Mayar Facilities Management
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تعتبــر شــركة ميــار إلدارة المرافــق مــن أكبــر الشــركات التــي تقــدم الحلــول االســتراتيجية والتشــغيلية إلدارة 
المرافــق فــي االمــارات العربيــة المتحــدة. وقــد بنــت ســمعتها المرموقــة مــن خــال إدارتهــا لمجموعــة كبيــرة مــن 
المشــاريع متضمنــة المشــاريع الســكنية المخصصــة إلســكان الموظفيــن، وأبنيــة الشــركات، والوحــدات الســكنية 

والفلــل.

Mayar Facilities Management has built its reputation by providing strategic and op-
erational management solutions for a broad range of clients including commercial 
and residential based staff accommodations, corporate and residential buildings and 
villas.

ميار   إلدارة   المرافق
Mayar      Facilities    Management



شركة اإلنشاءات الدولية للمقاوالت
International Construction

Contracting Company
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ــة للمقــاوالت“ التابعــة للبركــة القابضــة علــى تقديــم مجموعــة متنوعــة مــن  تعمــل “شــركة اإلنشــاءات الدولي
الحلــول المتطــورة لألعمــال فــي مجــال البنــاء، مــع اإللتــزام دومــًا بالوصــول لســقف توقعــات وطموحــات العماء.  

فأحــد أهــم مشــاريعها مشــروع “القنــاة“ الــذي يتخــذ موقعــه كواحــد مــن أهــم المشــاريع الترفيهيــة فــي 
أبوظبــي، حيــث يقــع علــى الواجهــة البحريــة ويعتبــر أحــد مناظرهــا الرائعــة، وسيشــكل المشــروع عنــد إنجــازه 

وجهــة رائــدة تجمــع األصدقــاء والعائلــة فــي لحظــات ال تنــَس. 

International Construction Contracting Company (ICCC) is a multi-disciplinary firm 
providing diversified set of solutions in the field of construction with a commitment 
to fulfill the superior expectations of our clients. One of ICCC’s iconic project is the 
upcoming tourism hub, “Al Qana“. 

One of its most important projects is Al Qana project, which is one of the most 
important entertainment projects in Abu Dhabi, which is located on the waterfront 
and is considered one of its magnificent scenery, once completed the project will be 
a great memorable gathering destination for friends and family.

اإلنشاءات
ICCC



شركة تموين للضيافة
Tamween Hospitality
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تقــدم شــركة “تمويــن للضيافــة“ خدمــات المويــن آلالف العمــال والموظفيــن يوميــًا ســواء داخــل مــكان اإلقامــة 
فــي القــرى العماليــة التــي تديرهــا الشــركة أو ضمــن مقــرات العمــل كمتعهــد خارجــي لإطعــام فــي هــذه 
الشــركات. وتديــر شــركة “تمويــن للضيافــة“ عملياتهــا مــن خــال 10 مطابــخ رئيســية تقــدم أطبــاق المأكــوالت 

المتنوعــة التــي ترضــي أذواق الموظفيــن المنتميــن ألكثــر مــن 80 جنســية.

تتــم مراقبــة وتدقيــق خدمــات التمويــن وفــق معاييرنــا الصارمــة، كمــا إن فريــق الصحــة والســامة يعمــل علــى 
ضمــان تقديــم نوعيــة ممتــازة وموثوقــة مــن الطعــام، وأن تحافــظ “تمويــن“ دومــًا علــى ذات األداء دومــًا.

Tamween Hospitality Company provides catering to thousands of workers on a daily 
basis, as well as to offices as an outsourced caterer. 

The Tamween facility has 10 different kitchens serving a variety of cuisines for over 
100,000 of 80 nationalities, around the clock, 24 hours a day and 7 days a week. 

تموين
Tamween



ديفيجن انتريرز للديكور
D Vision Interiors Decoration
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تعتبــر شــركة »دي فيجــن« المختصــة بالتصميــم الداخلــي ومقرهــا أبــو ظبــي، وتنشــط فــي مجــال المقــاوالت 
الداخليــة، أعمــال االكســاء وتأثيــث المبانــي التجاريــة والمحــات، بمــا فــي ذلــك أماكــن إقامــة العمــال، المكاتــب، 
ــز أعمــال  ــر، وتتمي الفنــادق، والمستشــفيات. تعمــل »دي فيجــن« علــى تنفيــذ مشــاريعها وفــق أرقــى المعايي

الشــركة باألناقــة والمعاصــرة، والديمومــة. 

Al Barakah Holding has established an Abu Dhabi based interior design company, D 
Vision. Specialised in interior contracting, fit-outs and furnishing of commercial and 
industrial premises, including offices, retail outlets, hotels, hospitals, and private resi-
dences within the UAE.

دي فيجن
D Vision



شركة اسكيل فورس
للخدمات األمنية

Skill Force
Security Services
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شــركة “اســكيل فــورس“ مرخصــة بكافــة نشــاطاتها مــن قبــل قســم أعمــال األمــن الخــاص فــي وزارة الداخليــة 
للقيــام بعمليــات إدارة األمــن الخــاص، وتضــم مجموعــة مــن الكــوادر العاليــة التدريــب والخبــراء المحترفيــن فــي 

قطــاع الخدمــات األمنيــة وفــي مجــال توريــد األجهــزة األمنيــة.

 وتعتبــر اليــوم مــن الشــركات الرائــدة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بتقديــم افــراد أمــن كفــوءة وحلــول 
المراقبــة وأنظمــة التحكــم بالدخــول، كمــا تقــدم خدمــات استشــارية فــي إدارة األمــن خصوصــا فــي المرافــق ذات 

كثافــة ســكانية.

Fully licensed by the Ministry of Interior - Private Security Business Department, Skill 
Force Security is a pioneering security company within the United Arab Emirates pro-
viding surveillance solutions, access control systems and consultancy services. 

Specialised in managing the security of large and densely populated residential villag-
es is company’s competitive advantage.

اسكيل فورس
Skill Force



مستشفىات اليف كير
Lifecare Hospitals
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تقــدم مستشــفيات اليــف كيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة للعمــال أو األســر التــي تقطــن فــي منطقتــي المصفــح 
وعيــادات  العمليــات  غــرف  تعتبــر  أبوظبــي.  فــي  النابضــة  المناطــق  قلــب  فــي  بموقعهــا  وتتميــز  والراحــة، 

ــزات. ــة والتجهي ــة التــي تضــم أحــدث المعــدات الطبي ــرز المرافــق الصحي ــر مــن أب ــف كي مستشــفىيات الي

Lifecare is a large capacity hospital with branches in Mussafah and Al Raha districts. 
The hospitals house the latest medical equipment and machinery to attend to a wide 
range of medical and illnesses.

اليف كير
Lifecare



جــــود للخدمات العامـة
Joud General Services
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بالتعــاون مــع خدمــات تســهيل التابعــة لــوزارة العمــل، تأسســت جــود للخدمــات العامــة التابعــة للبركــة القابضــة 
وفقــًا لرؤيتنــا الراميــة لدعــم العمــال وقدرتهــم علــى اإلندمــاج فــي بيئــة العمــل المحليــة وبطريقــة منظمــة 

وخاليــة مــن المتاعــب قــدر اإلمــكان.

خدمــات “جــود“ المتطــورة تعمــل علــى تســهيل عمليــة متابعــة إصــدار المعامــات عبــر خدمــات “أونايــن“ وذلــك 
بهــدف الحــد مــن هــدر الوقــت والتكاليــف عنــد التقــدم للحصــول علــى تأشــيرات العمــل والوثائــق الحكوميــة 

الضروريــة األخــرى. 

In partnership with Tas-heel services that is related to the Ministry of Labor,  “ Joud 
for General Services “established as a subsidiary of Al Barakah Holding in accordance 
with a vision for supporting workers and their r ability to integrate into the local work-
ing environment as hassle free as possible.

“Joud Online Services “works to facilitate the follow-up version through Outline 
services order to reduce the waste of time and costs when applying for work visas 
and for the other necessary government documents,

جود
Joud



مصبغة قرية الراحة األوتوماتيكية
Al Raha Village Automatic

Laundry
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تعتبــر » مصبغــة أرفــال « واحــدة مــن أكبــر المصابــغ فــي أبــو ظبــي بالنظــر لحجــم العمليــات التشــغيلية المنفــذة 
يوميــًا والتــي تشــمل مختلــف أنــواع المابــس واأللبســة المهنيــة وأغطيــة األســرة وغيرهــا مــن األقمشــة 

الفندقيــة وفــق أرقــى المعاييــر التــي تلبــي متطلبــات عمائنــا مــن ســرعة وجــودة عمــل.

أرفال
Arval

Al Barakah Holding’s laundry and cleaning subsidiary, “Arval”, specialises in large-
scale cleaning and pressing services for all types of clothing and work apparel. 

We offer our clients fast turnaround times and exceptional service that addresses the 
requirements of our diverse corporate clients.



HEADQUARTER

Al Barakah Building
Abu Dhabi
United Arab Emirates.

Telephone:      +971 2 555 1 666
Fax             :      +971 2 555 1 888
Website    :      www.albarakah.ae
P.O Box     :      8355, Abu Dhabi - UAE.





www.albarakah.ae


