
New Port Project, AlJaber Engineering Sign Contract to Establish Food Security Facility
Doha – Qatar (July 16, 2017)
The New Port Project (NPP) Steering Committee and AlJaber Engineering (JEC) signed a contract
for designing and constructing food security facilities and warehouses at Hamad Port at a cost
of QAR 1.6billion.
HE Jassim Saif Ahmed Al-Sulaiti, Minister of Transport and Communications and Chairman of
the NPP Steering Committee witnessed the signing ceremony, held at the Ministry
headquarters today.
The facilities of the project will be developed and constructed on an area of approximately 53
hectares  (about  530,000  square  meters).  The  project  consists  of  specialized  facilities  for  the
processing, manufacturing and refining of rice, raw sugar and edible oils. These products will be
available for local, regional and global use.
The project also includes bulk storage silos with their associated infrastructure and conveyance
equipment, in addition to the fundamental structures fully equipped for the project associated
operations of handling, processing, packaging, reloading and transport.
One more feature of the project will be a specialized facility for the recycling of waste products
arising from the processing of basic commodities to create regulatory compliant animal feed
and food stocks.
Those facilities will operate as a fully functional standalone terminal, while 500 meters of the
wharf of the port will be dedicated for the berthing and discharging of the ships of this new
project.
As per the agreement, those food security facilities and warehouses will be built and equipped
in collaboration with international consultants, observing best international practices and
standards for manufacturing and quality such as German Ipro and Global Port – two prestigious
global companies in the field of storage and world ports design.
There will also be work with global foodstuff processing and storage companies, including
Bühler; a leading global Swiss-German food industries company, German BIA; the world’s top in
designing and constructing raw sugar plants, sugar packaging and storage, and C.M Bernardini;
leading global Italian company specialized in the design and supply of equipment and plants for
oils and fats industry.
On  this  occasion,  HE  Minister  Al-Sulaiti  said,  “The  State  of  Qatar  views  food  security  as  an
integral part of its national security. This new project springs from the wisdom and insightful
vision of HH the Emir Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani on the importance of the strategic
stockpile for food security and giving it a very important place on the country’s strategies and
plans  and  at  the  top  of  its  priorities.  It  also  springs  from  the  close  follow-up  from  HE  Prime
Minister and Minister of Interior Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al-Thani.”
HE the Minister said Qatar over the past few years has remarkably managed to handle its
strategic stockpile for food security and expanded its investment in this regard in several world
countries.
He noted that such an expansion would make Qatar preserve its consumptive market over the
coming years regardless of the circumstances it encounters.
HE the Minister said that food security warehouses project at Hamad Port will provide a
stockpile for 3 million people for two years for each commodity being processed and stored. He
added that the project will be constructed in accordance with best international practices and



standards and will provide a high capacity for storage, packaging, conveyance and handling,
utilizing latest world technologies.
Adding  to  what  this  strategic  project  will  be  achieving  for  the  strategic  stockpile  for  food
security,  the  Minister  said,  it  also  comes  as  part  of  the  Ministry  of  Transport  and
Communications’ efforts to encourage Qatari private sector’s contribution to transport projects
to harness the expertise and applied technology, as well as achieving the vision of HH the Emir.
The aim is to increase Qatari private sector’s contribution to development endeavors by
promoting that contribution to become a source for our national economy.
Mr. Mohammed Sultan Al Jaber, Chairman of AlJaber Group of Companies said: “We are
thankful to The Ministry of Transport and Communications and the New Port Project Steering
Committee for trusting AlJaber Engineering with the design and construction of the ‘Strategic
Food Security Facilities Project.”
“Being a Qatari company, we are proud to have been chosen for this strategic project for the
State of Qatar. AlJaber Group of Companies shall provide full support to the project team to
ensure high standards of quality and delivery on time,” he added.
The  contract  was  signed  by  Mr.  Eng.  Maisar  Jamil  El  Qutami,  Project  Executive  Director,  New
Port Project and Mr. Osama Hadid, CEO, AlJaber Engineering.
The signing ceremony was attended by HE Ambassador of Switzerland Mr. Etienne Thevoz, HE
Ambassador of the Federal Republic of Germany Mr. Hans-Udo Muzel and HE Ambassador of
Italy Mr. Pasquale Salzano.



سعادة وزیر المواصالت واالتصاالت یشھد توقیع عقد بین 
لجنة تسییر مشروع المیناء الجدید وشركة "ھندسة الجابر"

ي میناء حمدلتصمیم وبناء مرافق مباني ومخازن األمن الغذائي ف

)16/7/2017(–قطر –الدوحة 

شھد سعادة السید جاسم بن سیف السلیطي وزیر المواصالت واالتصاالت ورئیس لجنة تسییر مشروع 

بین لجنة تسییر عقد في مقر الوزارة، على توقیع 2017یولیو 16المیناء الجدید، الیوم األحد الموافق 

الجدید وشركة ھندسة الجابر، لتصمیم وبناء مرافق مباني ومخازن األمن الغذائي في میناء مشروع المیناء 

ملیار لایر قطري.1.6حمد، بتكلفة تصل إلى 

ألف متر مربع)، 530ھكتار تقریبا (ما یعادل 53وسیتم تطویر وتشیید مرافق المشروع على مساحة تبلغ 

صصة لألرز والسكر الخام والزیوت الصالحة لألكل، وستتألف من مرافق تصنیع وتحویل وتكریر متخ

وستكون ھذه المنتجات متاحة لالستخدام المحلي واإلقلیمي والدولي. كما سیضم المشروع صوامع للتخزین 

الھیاكل األساسیة المجھزة نشاء وما یرافقھا من بنیة تحتیة ومعدات النقل الخاصة بھا، باإلضافة إلى إ

المرتبطة بالمشروع.والتجھیز والتعبئة وإعادة التحمیل والنقل المناولةبمعدات عملیات 

وتحویلھا إلى تجھیز السلع األساسیة كما سیحتوي المشروع على منشأة إلعادة تكریر النفایات الناتجة عن 

أعالف حیوانیة.

لمیناء متر من رصیف ا500سیتم تخصیص وستعمل ھذه المرافق المتطورة كمحطة مستقلة بكامل طاقتھا و

للرسو وتفریغ السفن الخاصة بھذا المشروع.

سیتم تطویر وإنشاء مرافق مباني ومخازن األمن الغذائي وتجھیزھا بالتعاون مع استشاریین العقد وبموجب 
مثل شركة "إیبرو" األلمانیة، ألفضل الممارسات الصناعیة والمعاییر الدولیة للتصنیع والجودة. دولیین وفقاً

لمیة، وھما من الشركات العالمیة العریقة في مجال تصمیم المرافئ العالمیة والتخزین.و "بورت" العا

كما سیتم العمل مع الشركات العالمیة المتخصصة في تصنیع وتخزین المواد الغذائیة، مثل شركة "بوھلر" 

، وھي شركة وھي شركة ألمانیة سویسریة رائدة عالمیا في مجال الصناعات الغذائیة، وشركة "بي آي أیي"



المانیة تعتبر األولى عالمیا في تصمیم وإنشاء مصانع السكر الخام وتعبئتھ وتخزینھ، وشركة " سي دوت إم 

بي" وھي شركة إیطالیة عالمیة متخصصة بصناعة معامل تكریر وتعلیب وتخزین الزیوت النباتیة.

ة قطر قضیة المخزون االستراتیجي وفي ھذه المناسبة قال سعادة السید جاسم بن سیف السلیطي: تعتبر دول

ال یتجزأ من األمن القومي، ویأتي ھذا المشروع انطالًقا من حكمة سیدي حضرة  لألمن الغذائي جزًء

صاحب السمو الشیخ تمیم بن حمد بن خلیفة آل ثاني أمیر البالد المفدى حفظھ هللا، ونظرتھ الثاقبة بأھمیة 

ي، ووضعھا بمكانة مرموقة في استراتیجیات وخطط الدولة قضیة المخزون االستراتیجي لألمن الغذائ

والحكومة وعلى رأس أولویاتھا. والمتابعة الحثیثة من معالي الشیخ عبد هللا بن ناصر بن خلیفة آل ثاني 

رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة.

ھا الخاص بالمخزون وأكد سعادتھ أن قطر خالل السنوات القلیلة الماضیة نجحت بشكل الفت في إدارة ملف

االستراتیجي لألمن الغذائي وتوسعت في استثماراتھا بھذا الخصوص في العدید من بلدان العالم، مشیرا إلى 

أن ھذا التوسع سیجعلھا تحافظ على سوقھا االستھالكي خالل السنوات المقبلة مھما شھدت من ظروف. 

" ملیون نسمة لمدة 3مد سیوفر مخزون لــ"وبین سعادتھ إن مشروع مخازن األمن الغذائي في میناء ح

ألفضل الممارسات  عامین لكل السلع التي یتم تصنیعھا وتخزنھا، مضیفا أنھ سیتم تشیید المشروع وفقاً

الصناعیة والمعاییر الدولیة، وسیوفر قدرة عالیة لعملیات التخزین والتعبئة والنقل والمناولة من خالل 

لمیة.استخدام أحدث التكنولوجیا العا

وقال سعادتھ: باإلضافة إلى ما یحققھ ھذا المشروع االستراتیجي، للمخزون االستراتیجي لألمن الغذائي فإنھ 

یأتي أیضا في إطار جھود وزارة المواصالت واالتصاالت بتشجیع مساھمة القطاع الخاص القطري في 

رؤیة حضرة صاحب السمو أمیر مشاریع النقل، لتعزیز توطین الخبرة والتكنولوجیا المستخدمة، وتحقیق

لالقتصاد الوطني. البالد المفدى في رفع مساھمة القطاع الخاص في جھود التنمیة وجعلھ رافداً

السید محمد سلطان الجابر، رئیس مجلس إدارة مجموعة شركات الجابر: نتوجھ بالشكر قالمن جھتھ 

الجدید على ثقتھم في شركة ھندسة الجابر لوزارة المواصالت واالتصاالت ولجنة تسییر مشروع المیناء 

.لتصمیم وتشیید مشروع تصمیم وبناء مرافق مباني ومخازن األمن الغذائي

وأضاف: وكشركة قطریة، نحن فخورون باختیارنا لتنفیذ ھذا المشروع االستراتیجي لدولة قطر. وستوفر 

ن االلتزام الكامل بأعلى المواصفات مجموعة شركات الجابر الدعم الكامل لفریق تنفیذ المشروع للتأكد م

وإنجاز المشروع حسب الجدول المحدد.



وقع االتفاقیة كال من السید میسر القطامي المدیر التنفیذي لمشروع المیناء الجدید، والسید أسامة حدید 

الرئیس التنفیذي لشركة الجابر الھندسیة. 

ر سویسرا لدى الدولة، وسعادة السید ھانس أودو وحضر حفل التوقیع كال من سعادة السید إتیان تیفوز سفی

موتسل سفیر جمھوریة المانیا االتحادیة لدى الدولة، وسعادة السید باسكوالي سالزانو سفیر جمھوریة إیطالیا 

لدى الدولة.

- انتھى- 


