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المؤسسون٠٥

سعيد جمعة النابوده         محمد جمعة النابوده                       



٠٧ رسالة من رئيس مجلس ا�دارة
المجموعات  أعرق  من  كواحدة  متميز  وتاريخ  فائقة  بمكانة  النابودة  مجموعة  تتمتع 
العائلية المرموقة في القطاع الخاص بدولة ا�مارات العربية المتحدة   وتضم لفيف مميز 
من الشركات الرائدة في قطاعات متنوعة. انطالق³ من رؤيتها المشتركة لتحقيق الريادة 
العالمات  ألمع  من  وأصبحت  باهر´  نجاح³  إحراز  من  النابودة  مجوعة  والتميز،  تمكنت 
مستوى  ذات  وخدمات  مشاريع  ومنتجات  بتقديم  تشتهر  حيث  ثقة،  وأكترها  التجارية 

عالمي يفوق توقعات العمالء . 

على  التميز  من  عاًما   60 من  أكثر  مرور  بذكرى  النابودة  ومحمد  سعيد  مجموعة  تحتفل 
المتواضعة  نشأتها  منذ  أحرزته،  الذي  الساحق  والنجاح  المبهرة  برحلتها  وتفخر  نشأتها، 
عام  ديرة  منطقة  في  النابودة  ومحمد  سعيد  ا�خوين  أسسها  عامة  تجارية  كشركة 

  .1958

كلل  بال  نعمل   ، باستمرار  واعدة  أهداًفا  لدينا  فإن   ، رائدة  مجموعة  كوننا  من  انطالق³ 
لتحقيقها وتجاوزها ، كما أننا متمسكون بحلمنا  في أن تصبح دبي "مدينة عالمية" حًقا، 

ومنارة للنمو والتقدم واالزدهار لجميع أنحاء العالم.  

الشغف  من  ولدينا   ، المنطقة  في  المتنامي  والملهم  المتميز  بدورنا  فخورون  نحن 
التحديات  جميع  لمواجهة  االستعداد  اتم  على  دائم³  يجعلنا  ما  والخبرات  والقدرات 

واغتنام مختلف الفرص الرائعة التي تنتظرنا في المستقبل. 

السيد/ عبد ا� محمد جمعة النابوده
رئيس مجلس ا�دارة

شركة سعيد ومحمد النابوده القابضة



٠9رسالة من مجلس ا�دارة
المتحدة،  العربية  ا�مارات  دولة  في  رائدة  عائلية  كمجموعة  بمكانتنا  فخورون  نحن 
من  بدءا  ا�مارات.  بدولة  والنمو  التقدم  عجلة  دفع  في  الجوهري  بدورنا  أيضا  وفخورون 
نشأتنا المتواضعة في منطقة ديرة ووصوال إلى كوننا مجموعة عالمية رائدة ومتنوعة، 
الزوار  لجميع   ، الرئيسيين  بقطاعيها  النابودة  مجموعة  أعمال  مختلف  راقت  فقد 
وفاقت  بثقتهم  وحظت  بآخر  أو  بشكل  المتحدة  العربية  ا�مارات  بدولة  والمقيمين 

توقعاتهم.
 

دولة  نمو  في  رئيسًيا  دوًرا   ، لÆنشاءات  النابودة  مجموعة   ، لدينا  ا�نشاءات  قطاع  لعب 
للدولة  التحتية  البنية  توفير  ، حيث ساهم بشكل ملحوظ في  المتحدة  العربية  ا�مارات 
على مدى عقود، بما في ذلك الطرق والجسور وا�نفاق والسدود والمحطات الكهربائية 
الفرعية ، فضًال عن تاريخه المتميز في تجهيز محطات تبريد المباني وا�حياء والمطارات 
التسوق  ومراكز  السكنية  التطوير  وأعمال  االستخدامات  المتعددة  والمباني  والفنادق 
المتميزة  أعمالنا  تعد  الرياضية.  والمنشآت  الصحية  الرعاية  ومراكز  بالتجزئة  البيع  ومراكز 
في مجال الميكانيكا والكهرباء والسباكة الحائزة على جوائز رائدة في مجالها، مؤسس 

جوهري لمجلس ا�مارات لÊبنية الخضراء.

العالمية  التجارية  العالمات  من  ورائع  متنوع  لفيف  التجارية  النابودة  مجموعة  تشمل 
والمدن  واللوجستيات  والسفر  الثقيلة  والمعدات  والسيارات  النقل  مجاالت  في  الرائدة 
دولة  في  مقيم  مليون  من  أكثر  ينتقل  المتجددة.  الطاقة  وصناعات  والكهرباء  الذكية 
ا�مارات العربية المتحدة من وإلى أماكن عملهم كل يوم على متن حافالت ومركبات 
من  ا�طنان  آالف  عشرات  وجود  عن  فضًال   ، التجارية  سويدان  شركة  وتديرها  توفرها 
البضائع والمواد التي يتم نقلها يومًيا بواسطة شاحناتنا ومركباتنا وخدماتنا اللوجستية.

بفضل أعمالنا ومشاريعنا المتنوعة والمتميزة، تمكنت المجموعة من إضفاء قيمة هائلة 
تسعى  واالقتصادية.  االجتماعية  التنمية  في  الفعالة  مساهمتها  خالل  من  لدولة 
تحرص  كما  المفضل  التجاري  الشريك  تكون  �ن  دأب  بكل  للمشاريع  النابودة  مجموعة 

دوما على االلتزام بمبادئها وقيمها في جميع أعمالها.



تتمثل رؤيتنا في الحفاظ  على مكانتنا الرائدة  وتراثنا العريق ومواصلة  المساهمة بقوة في 
تنمية  دولة ا�مارات العربية  المتحدة ورفاهية  مواطنيها لمدة تزيد عن   60 عاًما أخرى. 

لتحقيق  قيمة  المستدامة  نماذج  ا�عمال  واستخدام  وتعزيز  االبتكار  دفع  هي  رسالتنا    
إضافية لجميع  أصحاب المصلحة  والمساهمين . 

  ال يقتصر تركيز  استراتيجية االستدامة  الخاصة بنا على  االستهالك المسؤول  فحسب، بل 
مستقبل  وخلق  لتحقيق  المعجزات،  �مكاناتنا  وإطالق  العنان  التعاون  أيًضا  على  تركز 
مستدام ، وتكثيف  االستثمار في القوى  العاملة لدينا ، وخلق  الفرص ، وتمكين  الموظفين 

وإعادة  االستثمار في تدريبهم  أثناء العمل. 

،  تعني االستدامة أن تصبح  المنظمة مسؤولة ومربحة  أيضا وأن  بالنسبة لمجلس ا�دارة 
تطبق الركائز  ا�ساسية الثالثة لالستدامة   - االجتماعية واالقتصادية  والبيئية –   مع تحقيق 

نتائج قابلة  للقياس في الوقت نفسه. 

للفرص  جانب  احتضاننا  وإلى   ، ا�مارات   2030  رؤية  تحقيق  الملموس  في  دورنا  سنواصل 
النمو   عجلة  بدفع  ودأب  بكل  إخالص  لدينا  القيادة  يلتزم  فريق   ، تنتظرنا  الواعدة  التي 

المستدام والحفاظ على  تاريخ المجموعة وريادتها  من أجل ا�جيال القادمة . 
  

11رسالة من مجلس ا�دارة



المتمثلين  الرئيسيين  بالقطاعين  الجوهرية لدينا  الريادة  تتمثل مهمتنا في تدعيم نقاط 
وكذلك   ،.(ACG) التجارية  النابوده  ومجموعة   (ANCG) لÆنشاءات  النابوده  مجموعة  في 
وا�رباح  والنجاح  النمو  من  مزيد  لتحقيق  وذكية  متنوعة  أخرى  بميزات  النقاط  هذه  ثقل 
وا�يرادات المستدامة. تساهم االستدامة وجودة خدمة العمالء التي تنعكس في جميع 
قطاعاتنا في تدعيم رؤيتنا الحفاظ على مكانتنا المرموقة كشركة رائدة وشريك تجاري 

مفضل ، سواء في ا�مارات العربية المتحدة أو خارجها.

13رسالتنا، رؤيتنا، قيمنا ومبادئنا

تحقيق إيرادات
  وأرباح قوية 
ومستدامة

أن نكون صاحب 
العمل والشريك 

التجاري المفضل  

لتحقيق نهج " 
إيجابي بحت" 

لالستدامة

لتوفير تجربة 
استثنائية  للعمالء 
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 مجموعة النابوده للم

يدعم إطار االستدامة الرسمي لمجموعة النابودة نهج ا�دارة في هذا الصدد، حيث ُتعد 
الوقت  المجموعة وتخلق قيمة مضافة بمرور  االستدامة جزء ال يتجزأ من نموذج أعمال 

�صحاب المصلحة.

باعتبارها أحد أهم ا�هداف االستراتيجية للمجموعة ، فإن االستدامة تلقي بظاللها على 
جميع جداول ا�عمال لدينا – كما تمتد لتشمل جميع موظفينا الذين وصل عددهم إلى 
لالستدامة  رئيسية  أداء  مؤشرات  لديه  منهم  كل  فإن  ذلك  إلى  وبا�ضافة  موظف،   10000
مدمجة في أهدافه الفردية. تمثل االستدامة جزًءا جوهري³ من ثقافة مجموعة النابودة 

وعالمتها التجارية.

أن شعارنا لالستدامة المتأصل في التاريخ هو تمثيل لشجرة الغاف، وهي الشجرة القومية 
لدولة االمارات العربية المتحدة، كما ُتعد شجرة الغاف رمز´ للمثابرة والعطاء لما تقدمه 
من مأوى وطعام با�ضافة للوقود، وبالمقابل ال تحتاج سوى القليل جًدا من المياه. ويمثل 
شعارنا أشخاًصا متحدين مًعا بأذرع مفتوحة كناية عن التعاون والعطاء، مما يعزز نهج 

االستدامة لدينا للحفاظ على تراثنا وإضفاء أثرا إيجابيا على المجتمع واالقتصاد والبيئة.

االستدامة
الحفاظ

على تراثنا 
توعية وإرشاد
المساهمين 

االهتمام
بالموظفين  الصحة والسالمة

توفير
المياه 

إدارة الطاقة
بكفاءة 

الحد من
الهدر 

مشاركة
العمالء 

االبتكار من أجل
مستقبل أفضل 

فرص عادلة
للجميع 
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االنشاءات16

تضم مجموعة النابودة ل�نشاءات  (ANCG)  نخبة من الخبرات الدولية المتميزة، مع التركيز 
الميكانيكا  وأعمال  والبناء  المدنية  الهندسة  في  تتمثل  للبناء  رئيسية  مجاالت  ثالثة  على 
والكهرباء والسباكة.  حققت مجموعة النابودة ل�نشاءات نجاح� مبهر� في تصميم وبناء 
العديد من الطرق والجسور وا�نفاق في ا�مارات العربية المتحدة، كما تتمتع المجموعة 
بتاريخ حافل ومشرف في تنفيذ مشروعات ناجحة في المطارات الرئيسية   بجميع أنحاء 
النابودة ل�نشاءات بمكانة فريدة، حيث تتميز بتحقيق االكتفاء  الدولة. تحظي   مجموعة 
تنفيذ  لها فيما تحتاجه من أسفلت وخرسانة ومصانع وآالت، وقد ساهمت في  الذاتي 
عدد من المشروعات المرموقة با�مارات العربية المتحدة  من بينها مشروع نخلة جميرا، 
وخليج ا�عمال، وجزيرة ياس، ومشروع قناة دبي المائية، ومطار دبي الدولي،  ومطار دبي 

وورلد سنترال وموقع معرض إكسبو 2020. 

النابودة  مجموعة  حصلت  لعمالها  والرفاهية  التميز  تحقيق  في  الفعال  نهجها  بفضل 
ل�نشاءات على العديد من الجوائز  

على مر السنوات ، بما في ذلك : 

ز في رفاهية العاملين  -    جائزة "تقدير" 5 نجوم للتمي³
 - جائزة "تقدير" لرعاية العمال (إكسبو 2020)  

 - جائزة أفضل أداء في الصحة والسالمة المهنية للعام ، بلدية دبي
 -  جائزة أفضل مبادرة للصحة والسالمة (إكسبو 2020)  

 -  جائزة أفضل مقاول إنشاءات للعام
 -  المركز ا�ول في فئة "قطاع البناء" خالل جوائز المسؤولية االجتماعية  

    للشركات العربية. 
 -  جائزة أفضل مقاول من الباطن لهذا العام

 -  أفضل مقاول أعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة. 



19 الهندسة المدنية

أنجزت المجموعة عدة مشاريع متميزة في مجال الهندسة المدنية الهامة منها : 

 -  نفق وسط المطار ، مطار أبوظبي الدولي
  IAAFAومضمار ألعاب القوى  FIFA  ملعب كرة قدم  - 

- إنشاء مطار دبي الدولي شامل التوسعات والتحديثات المستمرة
- مشاريع كبرى ضمن توسعة مبنى مطار دبي الدولي ومدرجاته

- توسعة البنية التحتية لمطار أبوظبي الدولي ، بما في ذلك شبكة الصرف العميقة
 -  إنشاء مطار دبي ورلد سنترال ومرافقه

 -  مدرج ترفيهي لسكاي دايف دبي
 -  تطوير أهم الطرق السريعة في دولة ا�مارات العربية المتحدة بما في ذلك طريق   

     الشيخ محمد بن زايد وطريق  ا�مارات
 - مالعب الجولف ، بما في ذلك نادي خور دبي للجولف واليخوت ، ونادي البادية للجولف       

، ومنطقة جميرا للجولف  ، ونادي ا�مارات للجولف (ملعب فالدو) 
إعادة  ومشروع  علي  جبل  ميناء  ذلك  في  بما  دبي  في  الكبرى  التحتية  البنية  مشاريع   - 

تطوير منطقة السطوة وميناء  خور دبي
 - طرق ومواقف سيارات إكسبو 2020  

 -  مشروع ممر الشندغة
 -  مشروع طريق كلباء ومشروع حتا

مشاريع  قدمت  حيث   ، المنطقة  في  التوسع  ل�نشاءات  النابودة  مجموعة  قادت  لقد 
الزمنية  للجداول  وفق�  تسليمها  من  عالمي  وتمكنت  مستوى  على  مدنية  هندسة 

المحددة وبجودة فاقت التوقعات . 



البناء

حققت مجموعة النابودة ل�نشاءات نجاح� ملموس� في تسليم عدد من مشاريع البناء  
البارزة داخل دولة ا�مارات العربية

مشاريع  تسليم  في  ومتميز  حافل  بسجل  لدينا  البناء  فريق  وخارجها.  يتميز  المتحدة    
 ، والنقل   ، العامة  والخدمات   ، التجزئة  وتجارة   ، الضيافة  متنوعة  مثل  بقطاعات  فائقة 
متعددة  االرتفاع  شاهقة  ،  والمشاريع  االرتفاع  منخفضة  والفيالت  السكنية  والشقق 

االستخدامات . 

التي تم تسليمها من قبل مجموعة   أو  تنفيذها  الجاري  الهامة سواء  المشاريع  تشمل 
النابودة ل�نشاءات ما يلي : 

-  فندق أوبروي
 -  مطار آل مكتوم - مبنى الركاب 3 

 -  مشروع تطوير المنخول متعدد االستخدامات
 -  مجمع فيالت ِمراس

 - مبنى ا�دارة العامة لÅدلة الجنائية وعلم الجريمة لشرطة دبي
 -  مشروع تطوير مساكن جميرا جولف إستيت

 -  توسعة مول سيتي سنتر مردف
شركة مع  الباطن  من  الشمالية    (عقود  وا�مارات  دبي  في  الفرعية  المحطات  أعمال   - 

    Siemensوشركة   Mitsubishi Electric    
 -  تطوير ميناء خور دبي ، وميناء كريك سايد

 -  صاالت عرض ومراكز خدمة سيارات كرايسلر وهوندا
 -  إنشاء مقر جديد لشركة فالي دبي

 -  محطات الشرطة وا�طفاء وا�سعاف في إكسبو 2020 

والكهرباء  الميكانيكا  بقسم  المحترفين  خبرائنا  قبل  من  لدينا  البناء  أعمال  دعم  يتم 
والسباكة الحائز على جائزة أفضل مورد �عمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة   وكذلك 
قسم الهندسة الكهربائية والميكانيكية المتميز الخاص بنا،   بشركة "عبر الخليج للكهرباء 
مع  يتواكب  والذي   ،  (BIM)  البناء معلومات  لنمذجة  الرائع  فريقنا  وكذلك   ، والميكانيك" 

رؤيتنا بأن نكون مقاول البناء الرائد   في ا�مارات العربية المتحدة . 
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الميكانيكا والكهرباء والسباكة

المملوكة  والميكانيك"  للكهرباء  الخليج  "عبر  قامت  شركة   ، عاًما   40 من  أكثر  مدار  على 
بالكامل لمجموعة النابودة ل�نشاءات   بإدخال وتركيب واختبار  وتشغيل مجموعة كاملة 
خدمات  تشمل  ا�يزو  شهادات  أحدث  على  حازت  التي  الكهروميكانيكية    الحلول  من 
النابودة  لمجموعة  بالكامل  المملوكة  والميكانيك"  الخليج  للكهرباء  "عبر  شركة 
ل�نشاءات أنظمة تكييف الهواء والتهوية  وا�نظمة الكهربائية وأنظمة التيار المنخفض ، 
فضًال عن بعض الخدمات ا�خرى مثل  السباكة والصرف الصحي .  إن   االستخدام المتطور 
يمكن  المسبق  والتصنيع  البناء  BIM  والروبوتات  معلومات  نمذجة  التقنيات  مثل  �حدث 

شركة "عبر الخليج للكهرباء  والميكانيك" من تقديم أفضل النتائج على الدوام للعمالء . 
   تشمل مشاريع شركة "عبر الخليج للكهرباء والميكانيك"  : 

مركز   خدمة   أودي 
مركز   ا�مارات   لتموين   الطائرات

مطار   آل   مكتوم   الدولي   ،   مبنى   الركاب
مبنى   ا�دارة   العامة   لÅدلة   الجنائية   وعلم   الجريمة   لشرطة   دبي

مجمع   فيالت   ِمراس
تطوير   المباني   متعددة   االستخدامات   بالمنخول

برج   سنيار   ،   قطر
المقر   الرئيسي   لمجموعة   الندمارك

محطة   إمباور   لتبريد   المناطق
  منتجع فور سيزونز جميرا بيتش

مجمعان من الفلل الفخمة في الصفوح والبرشاء
  مركز مبيعات ميناء خور دبي

قاعة معارض مركز دبي التجاري العالمي
 متحف المستقبل

سيتي سنتر مردف مول
سيتي سنتر عجمان مول

محطات فرعية لهيئة كهرباء ومياه دبي في جميع أنحاء دبي

 -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
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المصانع والمعدات ومواد البناء                  

تتميز مجموعة النابوده بتاريخ عريق ومشرف في ا�نشاءات في ا�مارات العربية المتحدة، 
من  بأنفسنا  احتياجاتنا  توفير  على  نعمل  حيث  الذاتي،  باالكتفاء  تمتعها    عن  فضًال 
قادرين  يجعلنا  مما   ، والصحية  والكهربائية  الميكانيكية  واالعمال  والخرسانة  ا�سفلت 
على المنافسة بقوة في هذا المجال، كما يخدم قسم المعدات والمصانع ومواد البناء 
لدينا مجموعة   النابودة ل�نشاءات، ويوفر لها مختلف المواد والمعدات الثقيلة ووسائل 
النقل التي تحتاجها �نجاز أي نوع من   مشاريع البناء لديها  .  وُيعد أسطولنا الرائع المكون 
من أكثر من 3000 قطعة من المعدات الثقيلة أحد أكثر ا�ساطيل شموًال وتميز� في دبي، 
وآالت  والجرارات  الشوكية  والرافعات  المتنقلة  الضغط  ومكابس  الرافعات  ويضم 
والمركبات  المخلفات  جمع  وأنظمة  المواد  مناولة  وآالت  ا�ضاءة  وأبراج    الخرسانة 
صيانتها  تتم  وجميعها  طًنا،   250 الى  وزنها  يصل  التي  الجانبية،  والرافعات  الكهربائية 
والحفاظ على كفاءتها داخل الشركة، وعالوة على ذلك، فإن   المجموعة تقدم خدمة 
متكاملة للتزويد بالوقود وإدارة الوقود لمجموعة االنشاءات، كما يلعب قسم الصحة   

والسالمة والبيئة  (HSE)  دوًرا رئيسًيا في الشركة التي تظل تتمتع بأحدث شهادات  ا�يزو . 
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الخرسانة وا�سفلت والخلطات الجاهزة

لتزويد  دبي  في  دائمتين  إنتاج  منشأتين  (أركون)  الجاهزة  للخرسانة  النابودة  شركة  تمتلك 
للمعايير  وفًقا  تصنيعهما  يتم  اللذين  والخرسانة  ل�نشاءات  با�سفلت  النابودة  مجموعة 

الدولية، كم تورد الشركة هذه المواد لعدد من العمالء  المتميزين في السوق الخارجي . 

تتميز (أركون) بحصولها على شهادة الجودة ا�يزو، وتفتخر بامتالكها معامل اختبار داخلية 
المنتجات  لتوريد  كامًال  تجهيًزا  مجهزة  وهي  الجاهزة،  والخرسانة  والخلطات  لÅسفلت 
البيتومين  مستحلبات  مثل  واستخدامات  محددة،  لتطبيقات  المصممة  المتخصصة 
باستخدام ا�طارات  المعاد تدويرها،  للبيئة  المطاطي  Rubber Bitumen Crumb   الصديق 

والبيتومين المعدل بالبوليمر شديد التحمل والذي يستخدم في مدارج المطارات . 

في عام 2018، حققت شركة أركون إنجاًزا كبيًرا من خالل تنفيذ إعالن المنتج البيئي الرائد في 
المنتج  يوفر وسيلة داخلية �عالن  إمارة دبي  أول مورد لÅسمنت في  المجال، حيث  أصبحت 

  (EPD).  البيئي
يعمل برنامج  Gabi EPD  من شركة  Thinkstep  ا�لمانية الرائدة على تمكين شركة شركة أركون 
من دعم  برامج دورة الحياة الشاملة لمواد البناء ، وبالتالي توفير أساس للمعلومات مما يعزز 

االستدامة والتأثير البيئي  ا�يجابي . 
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الهندسة المتخصصة                                                                                                 

منذ عام 2001، تتميز مجموعة النابودة ل�نشاءات بتاريخ مشرق وسجل  متميز فى خدمات 
حفر ا�نفاق الصغيرة والحفر االتجاهي للمشاريع في  جميع أنحاء دولة ا�مارات العربية 
المتحدة، وتفخر المجموعة بكونها  أحد المقاولين الرواد في المنطقة في هذا المجال 

الهندسي المتخصص . 

تميزنا  بفريق  مع  الحديثة،  ا�نفاق  حفر  آالت  من  هائل  أسطول  امتالكنا  ظل  وفي 
أكثر  بتنفيذ  النابودة  ل�نشاءات  مجموعة  قامت  المهرة،  والفنيين  الخبراء  من  متخصص 
من 150 كيلومتًرا من ا�نفاق وخطوط ا�نابيب  ومعابر المرافق تحت المدرجات والممرات 

والطرق السريعة وقاع  البحر . 

ُيعد أكثر مشاريع المجموعة تميز�، والذي شّكل جزًءا استراتيجًيا من  البنية التحتية لقناة 
دبي المائية الشهيرة، هو تصميم وبناء 78 معبًرا  للمرافق تحت القناة، وبأطوال تصل إلى 
باستخدام  متًرا   7،338 بطول  نفًقا   33 تنفيذ  وتم  ملم،  يبلغ   1200  أقصى  وبقطر  متًرا   220
لقنوات   تقاطًعا   45 تركيب  تم  ا�نفاق،  على  وعالوة  الدقيقة،  تقنيات  ا�نفاق  أحدث 

لدينا  حفر  اتجاهية  معدات  باستخدام  متًرا   12089 تبلغ  مشتركة  مسافة  على  الكابالت 
تتميز بقدرات فائقة . 

ُيعد من أكثر مشاريعنا تميز� أيضا ذلك المشروع الحديث الذي تضمن  إنشاء نفق صغير 
كجزء من مخطط تطوير النفق االستراتيجي في أبو  ظبي لتسهيل تركيب 3180 متًرا من 

أنابيب الصرف الصحي بقطر 2.4  متر بطول النفق البالغ 660 متًرا . 

وبامتالكنا ثروة من الخبرات التكنولوجية في هذا المجال المهم، وتمتعنا  بسمعة ممتازة 
في  بالتوسع  اÛن  النابودة  ل�نشاءات  مجموعة  تقوم  والسالمة،  بالجودة  يتعلق  فيما 
أعمالها ومد خدمات حفر ا�نفاق الدقيقة  والحفر الموجه لتشمل دول مجلس التعاون 

الخليجي ا�خرى . 
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عالمات تجارية



TYRES & LUBRICANTS

AGRICULTUREELECTRICAL

MOTORCYCLES

AUTOMOTIVE TRAVEL

COMMERCIAL VEHICLES

ا�مارات  في  العالمية  التجارية  العالمات  من  ورائد  متنوع  لعدد  الحصري  الموزع  النابودة  مجموعة  ُتعد 
العربية المتحدة ودول أخرى.



بيجو
ماركة  من  الخفيفة  التجارية  والمركبات  للسيارات  الحصري  الموزع  النابودة  مجموعة   ُتعد 
هذه  تشمل  عاًما.     30 من  أكثر  منذ  الشمالية  وا�مارات  دبي  في  المتميزة  الفرنسية   بيجو 
 ، االستخدامات  متعددة  الرياضية   3008 بيجو  وسيارة   ،  "2017 لعام  ا�وروبية  "السيارة  السيارات 
وسيارة بيجو 508 الفاخرة ا�نيقة والمتطورة تكنولوجيا، والتي حازت على جائزة " سيارة العام" 
خدمات  النابودة  مجموعة  تقدم  كما   ،2020 للسيارات  ا�وسط  الشرق  جوائز  توزيع  حفل  في 

كاملة للمبيعات وما بعد البيع على  جميع   موديالت بيجو    
 

هافال
لمجموعة  المتميزة  التجارية  العالمات  لمحفظة  رائعة  وقيمة  جديدة  إضافة  هافال  ُتعد 
في  الرباعي  الدفع  لسيارات  ا�ولى  التجارية  العالمة  هافال  ُتعد  كما   ،2016 عام  في  النابودة 
لمنتجات  المتحدة  العربية  ا�مارات  في  الحصري    الموزع   المجموعة  أصبحت  وقد  الصين 
هافال من طرازات سيارات الدفع الرباعي ا�نيقة من شركة جريت  وول موتورز في الصين.  من 
خالل صالة العرض الخاصة بنا في دبي ، ُتقدم المجموعة خدمات البيع والصيانة وتوفر قطع 

غيار كاملة لجميع سيارات هافال . 
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السيارات

السيارات المستعملة
مجموعة  في  المستعملة  بالسيارات  الخاص  القسم  للسيارات  السويدان  شركة  ُتمثل 
م مجموعة شاملة  من أفضل السيارات بجودًة فائقة وسعر متميز، وال  النابوده، حيث ُتَقدِّ
تتاجر الشركة إال في السيارات التي خضعت لفحص شامل،  والتي تكون في حالة ممتازة 

عند بيعها . 

تأجير السيارات
تقدم شركة "الثقة" لتأجير السيارات مجموعة من السيارات عالية الجودة ل¸يجار وبأسعار 
الفريد  أسطولنا  ويضم  الترفيه،  أو  للعمل  سواء  العمالء  جميع  احتياجات  لتناسب  رائعة 
الدفع  وسيارات   ، والسيدان   ، ذلك  الهاتشباك  في  بما   ، جد¿  جيدة  وبحالة  خاصة  سيارات 
في  بما  التجارية  العالمية  العالمات  أشهر  من  خفيفة  تجارية  مركبات  وكذلك  الرباعي، 

ذلك بيجو وماكسوس . 

سمارت أوتو كير  
التي  لدينا  المتميزة  الورش  خالل  من  السيارات  إصالح  خدمات  النابودة  مجموعة  تقدم 
تديرها شركة سمارت أوتو  كير التي تأسست عام 2014، حيث توفر الشركة خدمات إصالح 
ا�صالحات  ذلك  في  (بما  ا�عطال  الميكانيكية  كافة  وإصالح  الدهان  وأعمال  الصدمات 
الخاضعة للتأمين وذلك لÃضرار التي تتحملها شركة التأمين/ تلك التي ال  تتحملها شركة 
التي يتحملها صاحب السيارة/ مركبات قطر وجلب السيارات المعطلة)  التأمين/ ا�ضرار 

وذلك  بجميع أنحاء ا�مارات العربية المتحدة. 
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والشاحنات  ا�طارات  من  كاملة  مجموعة  لدينا  بالسيارات  المتعلقة  المنتجات  قسم  ر  ُيَوفِّ
ُتعد  والزراعية .    الصناعية  المعدات  با�ضافة  إلى  الوعرة  الطرق  على  تسير  التي  والمركبات 
مجموعة النابودة الموزع الحصري �طارات جوديير وسوميتومو في ا�مارات العربية المتحدة، 
ذلك  في  بما  ا�طارات  عالم  في  ا�خرى  التجارية  العالمات  من  عدد¿  المجموعة  ُتمثل   كما 
أننا الموزع الحصري لمواد  كيلي و"تي في إس" و"بي كيه تي" و"ناما"  و"تيكينج" وتيانلي، كما 

التشحيم جلف أويل داخل ا�مارات العربية المتحدة. 

النابوده أوتو كير
من  السيارات  مراكز  خدمة  من  العديد   Æأيض بالسيارت  المتعلقة  المنتجات  قسم  ويدعم 
العالمة  مظلة  تحت  المتحدة  العربية  أنحاء  ا�مارات  جميع  في  التجارية  العالمات  جميع 
التجارية: النابوده أوتو  كير، وذلك من خالل من خالل منافذ خدمة في أمكان متميزة للغاية  

زايد وكذلك من خالل أحدث منافذنا  الذي سيتم افتتاحه في  الموجود بطريق الشيخ  مثل 
موقف سيارات مول ابن بطوطة، كما تتمتع  المجموعة بشبكة من منافذ البيع بالتجزئة التي 
توفر قطع غيار  السيارات وخدمات إصالح ا�طارات وصيانتها وأيضÆ البطاريات  ومواد التشحيم 

والتنظيف الشامل . 
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المركبات التجارية والمعدات الثقيلة

الحافالت والباصات
الحافالت  من  بدء¿  االحتياجات،  كل  لتلبية  والحافالت  الباصات  من  رائعة  مجموعة  نوفر 
السياحية الفاخرة،  وباصات المدارس، وباصات الموظفين والباصات الصغيرة (ميني باص) 
ووصوًلا إلى الباصات الصغيرة  وباصات النقل الداخلي، وتتنوع أحجام الحافالت والباصات 
لدينا بدء¿ من السيارات ذات الـ 7 مقاعد  ووصوًال إلى الباصات بسعة 100 راكب حسب الطلب. 

تميز¿  الضيافة  مؤسسات  وأكثر  حكومية  المؤسسات  أشهر  عمالئنا  قائمة  تشمل 
با�ضافة إلى عدد آخر من  الشركت والجهات. 

الحافالت  مجال  في  المرموقة  التجارية  العالمات  من  العديد  النابودة  مجموعة  ُتمثل 
والباصات في ا�مارات  العربية المتحدة من بينها أشوك ليالند، في دي إل، صانوين، وأوتير، 
إلى جانب تميزها بشبكة متكاملة من  خدمات ما بعد البيع لمختلف العالمات التجارية 
العالمية، كما حققت المجموعة توسًعا ملموسÆ في أعمالها  في هذا الصدد في عمان 

من خالل المشروع المشترك فيرست فيكيلز. 
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شاحنات النقل الثقيل
للشاحنات   إلى محفظتنا  الرائدة داف  ا�وروبية  التجارية  ، شرُفنا بضم  العالمة   2017  في عام 
في  المركبات  وصيانة  لتوزيع  حصرية  تقديم  خدمات  في   Æساحق  Æنجاح ،وحققنا  الرائعة 

جميع أنحاء ا�مارات العربية المتحدة.  

تشمل هذه الشاحنات مجموعة  داف XF      وداف  CF  المتينة والفعالة التي تحظى بثقة فائقة  
وتوفر مستويات رائعة من الراحة  والسالمة وا�مان. 

مجموعة  تمتلك   ، المتحدة  العربية  ا�مارات  في  داف  لشاحنات  الحصري  الممثل  بصفتها 
النابودة للمشاريع مركز خدمة مخصًصا لـشاحنات داف في  الراشدية ، بدبي ، يضم فريًقا من 
الخبراء المدربين تدريبÆ عاليÆ والجاهزين دائما لتقديم أفضل الخدمات  للحفاظ على كفاءة 

المركبات  وأدائها المتميز في جميع ا�وقات. 
  

تجارية  عالمة  وهي  لدينا،  النقل  لقطاع  إضافة  أحدث  بمثابة  تاترا  المتميزة  شركة  ضم   ُيعد 
العالمات  أعرق  من  تاترا  ُتعد  حيث  للطرق  الوعرة،  المخصصة  الثقيلة  للشاحنات  تشيكية 
التجارية العالمية في هذا المجال  وقد حققت نجاحُا مبهرُا  وتاريخُا رائعُا على مدار أكثر من 116 
مهما  مكان  �ي  الوعرة  الطرق  عبر  السفر  على  الثقيلة  بقدرتها  تاترا  شاحنات  تشتهر  عاًما.  
كانت تضاريسه  كما أنها مصممة خصيصُا  لمواجهة أصعب الظروف الجوية، سواء ا�جواء 

الشتوية أو درجات الحرارة الصحراوية المرتفعة . 
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المركبات التجارية والمعدات الثقيلة

المعدات  الثقيلة: 
والخدمات  بالبناء  المتعلقة  المعدات  بتوريد  لدينا  الثقيلة  المعدات  قسم  يقوم 
واÑالت  الشوكية   والرافعات  المتنقلة  الرافعات  والضواغط  ذلك  في  بما  اللوجستية 
الجانبية  والرافعات  النفايات  المواد وأنظمة جمع  وأبراج ا�ضاءة وآالت مناولة  الخرسانية 
إل  دي  و"في  سينيبوجين  مثل   روافع  المعروفة   التجارية  العالمية  العالمات  من 
ترانسليفت" و"إس أيه سي إم إي"وكالرك     وترانسليفت   وتيريكس و   هيوبتكس   وبونمان   و   
ماكورمك و   وكايسر كومبريسورين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
أماكن  أو  الكبيرة  للمواقع  الكهربائية  الخدمات  مركبات  نوفر  نحن   ، ذلك  إلى   با�ضافة 
الفعاليات .  توفر مركباتنا الصديقة للبيئة من شركائنا  ALKE   (من إيطاليا) و   Marshell   (من 
الصين) عدًدا من الحلول الرائعة مثل سيارات الركاب والشاحنات المسطحة والشاحنات 
الصغيرة والشاحنات المبردة ومركبات جمع النفايات وحتى سيارات ا�سعاف الكهربائية 

وسيارات مكافحة الحرائق . 

بالنسبة لمركبات الترفيه، تعتبر قطارات  DOTTO  الكهربائية وقطارات الديزل مثالية لنقل 
إلى  الحاجة  دون  شاسعة  مناطق  عبر  المعدات  أو  ا�متعة  أو  الركاب  من  كبيرة  أعداد  

إعدادات خاصة مسبقة للبنية التحتية. 
    Euro 6تتوافر لدينا محركات ديزل  متوافقة مع معايير
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المركبات التجارية الخفيفة
تغطي مجموعتنا المتميزة من المركبات التجارية الخفيفة جميع احتياجات عمالئنا، بدءا من 
النقل  بشاحنات  ومرور¿  بالديزل  أو  بالوقود  تعمل  التي  من  الشاحنات  بدءا  الرائعة  السيارات 
سيارات  إلى  ووصوًال  متعددة  االستخدامات  الصغيرة  الشحن  وعربات  طن   1 سعة  الخفيفة 
الميني فان ذات 18 مقعًدا والمركبات التي يمكن تخصيصها لتطبيقات معينة مثل شاحنات 

التبريد ومركبات الكراسي المتحركة وسيارات ا�سعاف والحافالت المدرسية الصغيرة . 
 

متعددة  شاحنة  وهي   ، مجموعتنا  إلى  بارتنر  ليالند  أشوك  شاحنة  بإضافة  مؤخًرا  شرفنا 
السوائل  ناقالت  من  بدءا  عديدة  أغراض  في  استخدامها  فيمكن  واالستخدامات،  المهام 

ووصوًلا إلى نقل البضائع الُمبردة وسيارات اسعاف المركبات وغير ذلك . 

للشاحنات  بروفيشنال  بيجو  مجموعة  هي:  عالمية  تجارية  عالمات  أربع  مجموعتنا  تشمل 
الصغيرة ،  وماكسوس للشاحنات الصغيرة، با�ضافة إلى الشاحنة المتميزة أشوك ليالند بارتنر. 
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صيانة ما بعد البيع واصالح الهياكل وتجميل السيارات
الهياكل  وإصالح  الصيانة  خدمات  لدينا  الثقيلة  والمعدات  التجارية  المركبات  قسم  ُيقدم 

وتجميل السيارات  لجميع العالمات التجارية الكبرى للمركبات التجارية والمعدات الثقيلة . 

تفتخر مجموعة النابودة بتميزها بشبكة متكاملة لخدمات ما بعد البيع وخدمات الدعم في 
جميع أنحاء دولة ا�مارات  العربية المتحدة، حيث ُتقدم هذه الشبكة خدمات الصيانة وعقود 

إدارة ا�سطول المصممة وفًقا للمتطلبات الفريدة لكل عميل. 
تجارية  لعالمات  عمل  بورش  ونتميز   ، ا�سبوع  أيام  طوال  الساعة  مدار  على  خدماتنا  ُنقدم 
متعددة ومنافذ  لقطع الغيار في القوز وأم رمول في دبي ، وكذلك في أبو ظبي والشارقة 

والعين والفجيرة.
ذلك با�ضافة إلى ورش العمل المتنقلة الخاصة بنا والمنتشرة في جميع أنحاء البالد لخدمة 
ومساعدة سيارات العمالء عن ُبعد ، عند الضرورة. ويعمل على إدارة ورش العمل الرائدة لدينا 
أكثر من 400 من الخبراء ذوي المهارات العالية والمدربين على مستوى فائق في ورش  التدريب 

الداخلية الخاصة بنا.
أيًضا على مرافق تصنيع داخلية  لدينا  بالكامل  الحديثة والمجهزة  العمل  كما تحتوي ورش 
الخاصة  المتطلبات  مع  ويتوافق  ُيلبي  بما  الحاجة  حسب  المركبات  لتعديل  وتطوير 
سيارات  إلى  ووصوًال  العيادات  أو  المتنقلة  الخدمة    مراكز  من  بدءا   ، النهائي  بالمستخدم 

مجهزة لذوي االحتياجات الخاصة كمستخدمي الكراسي المتحركة وغيرها . 
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الزراعة ومكافحة اÑفات

التي  الزراعية  المنتجات  من  واسعة  مجموعة  بتسويق  لدينا  الرائد  الزراعة  قسم  يقوم 
ُتقدمها أشهر العالمات التجارية  في مجال البذور وأدوات الحدائق والرشاشات والجرارات 
الزراعية وماكينات جز الُعشب ، با�ضافة إلى العالمات  التجارية الرائدة في مجال ا�سمدة 

والمطهرات الزراعية والمبيدات الحشرية . 

دولة  في  الحكومية   الجهات  من  العديد  مع  ا�مد  طويلة  استراتيجية  بشراكات  نتميز 
اÑفات  من  المهمة  الزراعية  الموارد  حماية  في  المتحدة  للمساهمة  العربية  ا�مارات 
وا�مراض ، كما أننا ُنعتبر الخبير ا�ماراتي الرائد في  حماية أشجار النخيل والحفاظ عليها، 
ولذا، فإن قسم الزراعة في مجموعة النابودة يتحمل وحده مسؤولية الحفاظ  على مزارع 
أهم  أحد  ُيمثل  كبير¿   Æثقافي  Æموقع ُتعد  إنها  حيث  وحمايتها  العين  واحة  في  التمور 

مواقع التراث العالمي  التي ترشحها اليونسكو في ا�مارات.
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ُتمثل النابودة انترناشونال (فيتنام) المحدودة أربع عالمات تجارية متميزة للدراجات النارية  هي
  ®Harley-Davidson : و  Triumph  و  KTM  و  Husqvarna  وُتعد النابودة هي المستورد الوحيد 
لدراجات  ®Harley-Davidson  و  Triumph  النارية في فيتنام ، كما ُتدير وكالء في هوشي منه 

وهانوي ودانانج.

ا�داء  ذات  النارية  للدراجات  الشهيرة  التجارية  العالمات  بإضافة  قمنا  لقد  ذلك،  على  وعالوة 
العالمي  KTM  و  Husqvarna  إلى محفظتنا الرائعة في فيتنام ، بصاالت العرض الجديدة في 
العالم  النارية في  للدراجات  أكبر سوق  رابع  ُتعد فيتنام  هانوي وهوشي منه، وبشكل عام 

بعد الصين والهند وإندونيسيا . 
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السفر والسياحة

بسمعة  تتمتع  والتي  تميز¿  والسياحة  السفر  شركات  أكثر  من  للسفريات  النابودة  ُتعد 
مرموقة من حيث الجودة والتميز  في مجال سفر ا�فراد والشركات . 

   
وتمتاز الشركة بأكثر من 40 عامÆ من الخبرة كما تحظى بثقة عالية كواحدة من أفضل 
توفير  تتضمن  والتي  لعمالئها  ميزات  من  توفره  ما  ا�مارات  بفضل  في  السفر  شركات 
النابودة  تحرص  الخاصة .   الشركات  والرحالت  وخدمات  العطالت  وعروض  الطيران  تذاكر 
المشاريع  خالل  من  العالمية،  المعايير  �على  وفًقا  خدماتها  تقديم  على   ، للسفريات 
الالعبين  من  عالمية  شبكة  مع  التوسع  وبرامج  المشتركة  االستراتيجية  والشراكات 

الدوليين الرئيسيين في مجال السفر والسياحة.
 

وُتعد النابودة للسفريات وكيل مبيعات عام في  ا�مارات لعدد من أكبر شركات الطيران 
العالمية وهي: الخطوط الجوية الفرنسية، كاثي باسيفيك، الخطوط الجوية  النمساوية، 
كاثاي  وشركة  التام،  الجوية  الخطوط  التركية،  الجوية  الخطوط  الكندية،  الخطوط 
باسيفيك، الخطوط  الجوية المتحدة  (BD)  ، طيران زيمبابوي، وفي اÑونة ا�خيرة ، شرفت 
المجموعة بإضافة الخطوط الجوية اليابانية  وجو إير وخطوط طيران السعودية الخليجية 

إلى محفظتها . 
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النابوده للشحن بسمعة فائقة وخبرات واسعة، وقد حقق نجاحÆ ساحقÆ في  يتمتع مركز 
توفير خدماته بجودة ممتازة على مستوى العالم، كما يوفر مجموعة واسعة من الخدمات 
الشركاء  من  دولية  شبكة  مع  العمل  خالل  ومن  كانت،  مهما  الشحن  متطلبات  ُتلبي  التي 
الموثوق بهم ، يتميز المركز بالمرونة في إدارة الشحنات مهما كان حجمها سواًء عن طريق 
الشحن الجوي أو البحري أو البري با�ضافة إلى تقديم خدمات أكثر تخصصÆ منها على سبيل 

المثال التخزين والتوزيع والشحن الجوي والمعارض والحموالت الضخمة. 
  

التجاري  النابودة للشحن من كسب ثقة مركز دبي  نت هذه السمعة الطيبة مركز  وقد مكَّ
العالمي ليقم ا�خير باختياره ليكون وكيل الشحن الوحيد له، وكذلك وكيل الرفع/ المناولة 

في الفعاليات التي ينظمها مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. 

اللوجستية  للخدمات  النابودة  شركة  تحظى  التقنيات  أحدث  في  المستمر  االستثمار  بفضل 
من  تمكنت  لقد  البضائع.  وشحن  اللوجستية  الخدمات  قطاع  طليعة  في  متميزة  بمكانة 
الهيئات  من  العديد  في  عضو¿  أيًضا  ُتعد  أنها  كما   9001 اÑيزو  الجودة  شهادة  على  الحصول 

المعتمدة في هذا المجال. 
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الكهرباء 

تشمل النابودة للكهرباء شركة سمكا  SMKA  للكهرباء والنابودة للكهرباء، با�ضافًة إلى 
حلول  تقدم  التي  الليد  منتجات  لتصنيع  التجارية  عالمتها  وهي  "لوميز"،  منتجات  إصدار 

إضاءة ليد الصديقة للبيئة للمنازل والشركات والمرافق الصناعية.  

الرئيسيين  الُمورِّدين  أكبر  من  وُتعد   ،1975 عام  في  للكهرباء  سمكا  شركة  ست  تأسَّ
للمنتجات الكهربائية في ا�مارات، حيث تعمل بوصفها وكيًال وموزعÆ لمجموعة واسعة 
في  اÑلي  م  Úالتحك ومنتجات  ا�ضاءة  وحلول  الكهربائية  المنتجات  أفضل  من  ومتنوعة 
اليت  ودو  الكابالت  إدارة  �نظمة  أو"  بي  "أو  مثل  بارزة  عالمية  تجارية  لعالمات  المنازل 

وفرامون وإم كيه من هانيويل.  

تشمل منتجاتها أدوات مد ا�سالك وأنظمة إدارة الكابالت وأنظمة الحماية من الصواعق 
في  م  Úالتحك وأنظمة  الكهرباء  وتركيبات  ا�ضاءة  وتجهيزات  الكهرباء  توصيل  وأنابيب 
من  يمكن  التي  المتطورة  الذكية  المنازل  أتمتة  أنظمة  إلى  إضافًة  والتعتيم،  ا�ضاءة 

م في العديد من المكونات الكهربائية للمنزل.  Úخاللها التحك

تقوم سمكا للكهرباء الحاصلة على شهادة آيزو 9001، بتوفير منتجاتها لمعظم شركات 
من  العمالء  إلى  با�ضافة  تاجر،   300 من  أكثر  عن  فضال  المنطقة  في  الكبرى  المقاوالت 
في  عرض  صاالت  ثماني  من  مكونة  شبكة  خالل  من  وذلك  النهائيين  المستخدمين 
ا�مارات، كما ُتعد شركة سمكا للكهرباء، الحاصلة مرار¿ وتكرار¿ على جائزة "أفضل موزٍع 
في  ثقة  الشركات  أكثر  من  وُتعد  ا�وسط"،  الشرق  في   هانيويل  من  كيه  إم  لمنتجات 
الكهربائية في عدة  بالتركيبات  يتعلق  المنطقة، وقد حققت سمكا نجاحÆ مبهر¿ فيما 

مشاريع كبرى مثل: 

-  إكسبو 2020 دبي
-  فلل نخلة جميرا

-  فلل البراري
-  فندق اتالنتس

-  تطوير المدينة القديم
-  فندق شانغريال

-  فندق أوشيانا موفنبيك

برج داماك   بارك 
مدينة جميرا  

 مضمار ند الشبا
المستشفى االمريكى

فيستيفال سيتي
 برج لطيفة 

توسعة مطار دبي

-
  -
  -
  -
  -
  -

   -
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الشركة  وتحظى  والداخلية،  الخارجية  للمصابيح  عالمًيا  شركة  Thorn Lighting  مورًدا  ُتعد 
بسمعة مرموقة عالميÆ وتتمثل مهمتها في تقديم حلول متميزة  �روع ا�ضاءات، وبا�ضافة 
إلى ذلك فإن شركة  Thorn Gulf  ُتمثل مشروعÆ مشتركÆ بين مجموعة سعيد ومحمد النابودة 

ومجموعة زومتوبيل  ل¸ضاءة. 

توفرThorn    حلول إضاءة متميزة للعديد من ا�ماكن المتنوعة مثل المالعب الرياضية والطرق 
وا�نفاق والمعالم البارزة للمدن، فضًال عن  المكاتب والمؤسسات التعليمية ومرافق الرعاية 
حلول  تقديم  في  عاًما   80 عن  تزيد  بخبرة  وتتمتع   ،  1928 عام  تأسست  Thorn  في  الصحية.  
 ، الطبيعية  ومهندسي  المناظر  والبلديات  ا�ضاءة  ومصممي  الكهرباء  لمقاولي  ا�ضاءة 

با�ضافة إلى تجار التجزئة والمستهلكين.

  Thorn  ومن خالل توفير الطاقة بكفاءة فائقة وجودة وروعة ليس لهما مثيل، تتميز شركة
بتقديم حلول  إضاءة ساحرة تجمع بين الجمال والجودة والتميز وتوفير الطاقة.

برنامج   باستخدام  ا�ضاءات  مختلف  عليه  تبدو  الذي  النهائي  الشكل  بمشاهدة  استمتع 
Mobile view Preview Projection Edit  على موبايلك.
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المدن الذكية

توفير  بهدف   ،  2019 عام  في  النابودة  بمجموعة  الذكية  المدن  قسم  تدشين  تم 
المتحدة  العربية  ا�مارات  لدولة  المستدام  المستقبل   وتدعيم  الخضراء  التكنولوجيا 
الثورات  أحدث  خالل  من  للطاقة  ا�مثل  لالستخدام  والوصول  ا�وسط  الشرق  ومنطقة 

والطفرات التكنولوجية.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

المباني الذكية

تميز المنازل الذكية بالتقنيات المتطورة ومصادر الطاقة المتجددة للتحكم على سبيل 
المثال في ستائر النوافذ وا�ضاءة ودرجة حرارة المنزل آليÆ من خالل برامج ذكية، لتحسين 
لتحويل  الُسبل  أفضل  حول  للعمالء  المشورة  تقديم  يمكننا  كما  والكفاءة،  االستدامة 

أحالمهم إلى واقع في هذا الصدد. 

التنقل الذكي  
   

في  الراغبين  للعمالء  الحلول  من  رائدة  مجموعة  الذكي  للتنقل  المتطورة  تقنياتنا  توفر 
المركبات  في  الواسعة  خبراتنا  خالل  فمن  وفاعلية،  ذكاء  أكثر  تقنيات  إلى  التحول 
التنقل  البيئة في عالم  الحلم في تحقيق مبدأ االستدامة  الكهربائية وشحنها.، يتحول 

إلى حقيقة. 

محطات  ُتتيح  والثالث،  والثاني  ا�ول  المستوى  من  الشحن  محطات  استخدام  بفضل 
أنواع  من  نوع  �ي  الشحن  إمكانية  العالمية  المعايير  كافة  مع  المتوافقة  الشحن 
والعربات  والدرَّاجات  والحافالت  والشاحنات  السيارات  ذلك  في  بما  الكهربائية،  المركبات 

ا�خرى. 

60



تقنية شحن المركبات الكهربائية

مقرها  يقع  والتي  العالم  في  ابتكار¿  الشركات  أكثر  من  واحدة  بي  بي  إيه  مجموعة  ُتعد 
نقل   تقنيات  وأحدث  أفضل  في  متخصصة  مجموعة  وهي  بسويسرا،  زيوريخ  في  الرئيسي 

الموزَّعة  الطاقة  ومصادر  الذكية  الشبكات  في  خبراتها  الى  با�ضافة  الكهربائية  الطاقة 
وتكامل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والنقل المستدام، وبصفتها شركة عالمية رائدة 
 10500 من  أكثر  توزيع  في  بي  بي  إيه  نجحت  المباشر،  بالتيار  السريع  الشحن  تقنية  في  مجال 

محطة شحن عبر 73 دولة . 

الروبوتات وأتمتة المستودعات

ُتعد شركة  Geek + Robotics      ثاني أكبر منتج للمركبات ذاتيه القيادة الخاصة بالشحن في 
العالم ، حيث توفر  Geek + Robotics      حلوًلا روبوتية شاملة وفريدة لتعزيز الكفاءة في مجال 
إتاحة مجموعة واسعة من  البضائع،  مع  الخدمات  اللوجستية وإدارة المستودعات وشحن 
حلول تقنيات االلتقاط اÑلي  والتحريك والشحن، و تتميز   + Geek      بتقنيات أتمتة مثالية لشحن 

المستودعات مما يمكنها من  تحقيق أفضل النتائج في هذا الصدد. 
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االستثمار العقاري

النابوده  قسم  في  يتمثالن  أساسيان  قسمين  العقاري  لالستثمار  النابوده  شركة  تضم 
للتطوير العقاري والمتخصص في إنشاء المشاريع العقارية التجارية والسكنية والضيافة

   وقسم إدارة العقارات المتخصص في تأجير العقارات وإدارة المرافق، و ُتعد عقاراتنا من 
أكثر المشاريع شهرة وتألقا في دبي ، بما في ذلك:         

                                                                                                                                                                                                                                                                  
  -  المركز العربي             

 -  برج الشعلة
 -  فيالت مردف البيضاء
 -  فلل طريق الشاطئ

  -  برج صحارى
  -  فلل حديقة مردف

  -  فلل الوصل
  -  الحي التجاري 10 و 11 

  -  فلل الخوانيج
  -  مبنى مكتوم

  -  فلل الجميرا 9  
  -  مبنى محيصنة

  -  فلل الهنا
  -  فلل سبلندور 2 

  -  فلل مردف العربية
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أصبحت مجموعة النابوده مؤخرª من أكثر الشركات تميزª في قطاع الضيافة بعد االنتهاء من 
أرابيان بالزا والقريب  أرابيان بالزا بموقعه المثالي الكائن في مجمع تسوق  فندق ستوديو ام 
من محطة مترو القيادة  حيث يقع على ُبعد 7 دقائق من مطار دبي الدولي، ويعكس هذا 
الفندق الفاخر بتصميماته المتميزة ذات الجودة العالمية ومساحاته الرائعة وغرفه الفخمة 

وتقنياته المتطورة مدى النجاح المبهر والخبرات الفريدة  التي تتميز بها المجموعة. 
  

لقد أبدعت مجموعة النابودة ل«نشاءات وأقسامها الفرعية ، بما في ذلك شركة "عبر الخليج 
للكهرباء والميكانيك"، في جميع أعمال التصميم والبناء والهندسة الميكانيكية والكهربائية 
والسباكة والتجهيز والتشطيب  لفندق المدينة ذو الـ 3 نجوم ، والذي تديره فنادق ومنتجعات 

ميلينيوم. 
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