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International Construction Contracting
Company (ICCC), is one of the subsidiaries of Al
Barakah Holding taking part in the development
of infrastructures in key sectors of the Emirate.

نبذة عنا

ABOUT
US

Infrastructure has been a vital necessity in the
society and ICCC is committed to the social
and economic growth of the community. Our
team has the comprehensive capabilities and
extensive technical expertise to build sustainable
infrastructures for the future society.
ICCC’s operations are guided through the
organization’s core vision, making life better.
This is achievable through partnering with our
customers and building cost-effective, sustainable
infrastructures that support an ideal community.
ICCC’s business principles are rooted in every
resource we have and through our actions, we
maintain the balance between business, the
environment and social responsibility.
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الشــركة الدوليــة لإلنشــاءات والمقــاوالت هــي واحــدة مــن الشــركات
التابعــة لمجموعــة البركــة القابضــة ،وتشــارك فــي تطويــر البنيــة التحتيــة
للقطاعــات الرئيســية فــي اإلمــارة.
والحقيقــة أن البنيــة التحتيــة تمثــل ضــرورةً ال غنــى عنهــا للتنميــة
فــي المجتمــع ،والشــركة الدوليــة لإلنشــاءات والمقــاوالت ملتزمــة
بالمســاهمة فــي تحقيــق النمــو االجتماعــي واالقتصــادي داخــل
المجتمــع ،حيــث يتمتــع فريقنــا باإلمكانيــات المتكاملــة والخبــرة الواســعة
لبنــاء مرافــق بنيــة تحتيــة مســتدامة لفائــدة المجتمعــات المســتقبلية.
وتســير عمليــات الشــركة الدوليــة لإلنشــاءات والمقــاوالت وفقـ ًـا للرؤيــة
األساســية للمؤسســة ،وهــو :جعــل الحيــاة أفضــل .ويتحقــق ذلــك مــن
خــال الشــراكة مــع عمالئنــا وكذلــك مــن خــال إنشــاء مرافــق بنيــة
أساســية مســتدامة وموفــرة للنفقــات ومــن شــأنها توفيــر الدعــم
للمجتمــع المثالــي.
تترســخ مبــادئ العمــل فــي الشــركة الدوليــة لإلنشــاءات والمقــاوالت
فــي كل مــورد لدينــا كمــا تنعكــس بوضــوح فيما ننجزه مــن أعمال ،فنحن
نحافــظ علــى التــوازن بيــن العمــل والبيئــة والمســؤولية المجتمعيــة.
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البركة القابضة

AL BARAKAH
HOLDING
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تأسســت «البركــة القابضــة» ســنة  2006بهــدف االســتثمار والتطويــر
فــي مشــاريع حيويــة وفــق أرقــى المســتويات العالميــة حاملــة شــعار
االســتثمار االســتراتيجي فــي اإلبتــكار وتطويــر المشــاريع الكبــرى التــي
تحقــق أهــداف المؤسســة.
مــع إلتزامهــا الدائــم بتعزيــز نموهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة،
تحقــق الشــركة نجاحـ ًـا باهـ ً
ـرا فــي قطاعــات اقتصاديــة متعــددة مــن خــال
تقديمهــا االســتثمارات والحلــول الرائــدة ،وإلتزامهــا الدائــم بإعــاء
القيــم فــي جميــع الشــركات التابعــة لهــا والتــي تعمــل بطريقــة متكاملة
ومتناغمــة.
Founded in 2006, Al Barakah Holding has been established
initially upon the realization that developing world-class
ventures requires constant innovation and development.
Al Barakah Holding commits towards enhancing the
economic opportunities in the United Arab Emirates. The
company has achieved phenomenal success and growth by
offering key solutions in multiple sectors, upholding long
term values for all of its integrated subsidiaries.
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منهجنا
OUR
APPROACH
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Infrastructure being the source of developing
sustainable communities, is integral to technology
and innovation that enables societies to move
forward with a productive change.
ICCC believes in delivering results that have a
lasting effect in the community as well as for our
clients. Extensive industry knowledge coupled
with our customer-centric approach enables us to
explore fresh perspectives to end up with creative
solutions to infrastructural challenges.
Our core business principals drive us to continually
learn and explore innovative routes of addressing
our client needs. This helps us bring a positive
change for our clients and invariably to the
community we build and maintain.

إن البنيــة التحتيــة ،بوصفهــا الركيــزة األساســية لتنميــة المجتمعــات
المســتدامة ،هــي جــزء مكمــل ال غنــى عنــه للتكنولوجيــا واإلبــداع الــذي
ً
قدمــا فــي مســيرة التغييــر البنّ ــاء.
المضــي
ُيمكِّ ــن المجتمعــات مــن ُ
وتؤمــن الشــركة الدوليــة لإلنشــاءات والمقــاوالت بأهميــة تحقيــق
النتائــج ذات األثــر الدائــم فــي المجتمــع وكذلــك لعمالئنــا .تتيــح لنــا
المعرفــة الصناعيــة العميقــة التــي نســتند إليهــا ،مقترنــة بمنهجنــا الــذي
يرتكــز علــى خدمــة العميــل ،استكشــاف زوايــا رؤى جديــدة للوصــول
إلــى حلــول إبداعيــة لتحديــات البنيــة التحتيــة.
كمــا تدفعنــا مبادئنــا الجوهريــة لألعمــال إلــى التعلــم بصــورة دائمــة
واكتشــاف ســبل جديــدة لتلبيــة احتياجــات عمالئنــا ،ومــن شــأن ذلــك
مســاعدتنا فــي تحقيــق التغييــر اإليجابــي لــدى عمالئنــا وأيضـ ًـا وبنفــس
القــدر للمجتمعــات التــي نبنيهــا ونقــوم علــى صيانتهــا.
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تقــدم الشــركة الدوليــة لإلنشــاءات والمقــاوالت خدمــات
مصممــة لتنفيــذ أعمــال ذات قيمــة طويلــة األجــل لعمالئنــا
وللمجتمــع .وبوصفنــا واحــدة مــن الشــركات الرائــدة فــي
مجــال خدمــات البنيــة التحتيــة ،فإننــا نؤمــن بأهميــة تكويــن
العالقــات القويــة مــع عمالئنــا .كمــا نقــدم خدمــات تتســم
بأنهــا قابلــة للتعديــل بالكامــل لتالئــم احتياجــات كل عميــل
علــى حــدة ،كمــا أننــا نســعى جاهديــن لتجــاوز نطــاق أعمالنــا
لتلبيــة احتياجــات عمالئنــا.
ICCC offers comprehensive services designed
to provide long-term value to our customers
and the community. As one of the leading
infrastructure services company, we believe in
customer relationships. We offer services that
are completely customizable as per customer
requirements and strive to go beyond our scope
to fulfil our customer’s needs.

خدماتنا

OUR
SERVICES
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:خدماتنا تشمل
المقاوالت العامة والصيانة
تصميم وبناء المجمعات التجارية والسكنية
التصميم والبناء والتشغيل والنقل
تصنيع وتركيب هياكل الصلب الخفيفة والثقيلة

•
•
•
•

OUR SERVICES INCLUDE:

• General Contracting & Maintenance
• Design & Building of Commercial Residential Complexes
• Design, Build, Operate and Transfer
• Manufacturing and Installation of Light and Heavy Steel
Structure
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VALUE AED
1,046,900,000
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ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع
ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع
ﻗﻴﺪ اﻻﻧﺸﺎء

NAME OF PROJECT

WORKERS VILLAGE REAL ESTATE

COMPLETED

662,600,000

RAHA VILLAGE REAL ESTATE

COMPLETED

81,550,000

AL NASR RESIDENTIAL CITY

COMPLETED

8,870,000

SAWEED

COMPLETED

8,900,000

MOUNTAIN GATE

COMPLETED

748,300,000

COMPLETED

1,760,000,000

COMPLETED

50,000,000

ONGOING

200,000,000

ONGOING

1,050,000,000

أبرز أعمالنا

FEATURED
PROJECTS

AL SALAM CITY
RAZEEN PROJECT
SAND CITY
THE PALACE PROJECT
AL QANA PROJECT
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لمحة عن
مشاريعنا

PROJECT
SHOWCASE
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القرية العمالية

WORKERS
VILLAGE
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القريــة العماليــة هــي أحــد أهــم المشــاريع الســكن
العماليــة مؤلفــة مــن  43مبنــى وتقــع علــى
مشــارف أبوظبــي فــي مدينــة مصفــح الصناعيــة.
ً
وفقــا
تتضمــن القريــة مرافــق متكاملــة تــم بنــاؤه
للتشــريع التنمــوي الــذي وضعتــه الحكومــة وتقــدم
فيهــا مختلــف الخدمــات .تبلــغ الســعة االســتيعابية
للقريــة حوالــي  25،000فــرد.
Workers Village is composed of 43 multiple floor buildings created and processed
in accordance with the highest international standards and governmental to
host workforce of different categories.
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قرية الراحة

AL
RAHA
VILLAGE
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مجتمــع آخــر لســكن العامليــن ،ويقــع مدينــة القــرق
الصناعيــة فــي أبوظبــي ،تتضمــن قريــة الراحــة جميــع
المرافــق الالزمــة للعمــال المؤلفــة مــن  49مبنــى
وجميــع الملحقــات للضيافــة والرياضــة والترفيــه.
تأمــن الشــركة إدارة جميــع المرافــق والخدمــات
للقريــة بقــدرة اســتيعابية  32،000فــرد.
Another residential city for workers is managed by our company, Al Raha Village is
located in Al Mafraq Industrial Area in
Abu Dhabi hosting all the necessary facilities and amenities across 49 multiple floor
buildings.
Our company provides a full-fledge service to host up to 32,000 residents.
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القناة

ALQANA
PROJECT
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القنــاة هــي وجهــة ترفيهيــة جديــدة تناســب كل
األعمــار ،وتحتفــي بتاريــخ أبوظبــي الحافــل باألحــداث
وحاضرهــا المفعــم بالحيويــة والنشــاط ومســتقبلها
الواعــد .وقــد ُص ِّمــم هــذا المشــروع ليعكــس عظمــة
أبوظبــي ،بـ ً
ـدءا مــن ثقافتهــا المحليــة اآلســرة وحتــى
مكانتهــا المرموقــة بوصفهــا عاصمــةً للمركــز التجــاري
فــي المنطقــة.
AlQana is a new entertainment destination that suits all ages and celebrates Abu
Dhabi’s colorful past, dynamic present,
and bright future. It was conceptualized to
highlight all the things that make Abu Dhabi great – from its fascinating local culture
to its prominent stature as the capital of
the region’s commercial hub.
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Mussafah, 12th street,
Abu Dhabi, United Arab Emirates.

ab

Address :

6th street

6th street

6th street
Mussafah Road

T : +971 2 553 5000
F : +971 2 555 1888
P.O.Box : 8355, Abu Dhabi - UAE
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MAIN OFFICE

Mussafah
Industrial
Area

Ahalia
Hospital

Mosque

12th street

Lifecare
Hospital

12th street

ICCC

Village Mall

12th street

Mohammed
Bin Zayed City

Part of

