رشكة جزيرة الجبيل للستثمار تعي المهندس عبد هللا سعيد الشامس مدير
عمليات
أبوظب 28 ،يوليو  :2021أعلنت رشكة جزيرة الجبيل لالستثمار ( )JIICاليوم عن توسيع فريق قيادة ر
ن
بتعيي المهندس
الشكة
عبد هللا سعيد الشامس مدير عمليات ر
للشكة.
ي
وينضم الشامس لفريق اإلدارة العليا نف رشكة الجبيل ،الت تتوىل تطوير ر
بخبة تزيد عن
مشوع جزيرة الجبيل ،حيث يتمتع ر
ي
ي
ي
ً 20
عاما ن يف مجاالت التطوير واإلنشاء والطرق والبنية التحتية واإلسكان.
الشامس عددا من المناصب اإلدارية الرفيعة ن يف مؤسسات مرموقة ن يف دولة اإلمارات العربية المتحدة،
شغل المهندس عبد هللا
ي
أبوظت
أبوظت لإلسكان ،وتبوأ منصب المدير التنفيذي للشؤون االسباتيجية ن يف مجلس
حيث عمل كمدير تنفيذي ن يف هيئة
ري
ري
ً
ن
أبوظت .2030
ان ( ،)UPCالذي يلعب دورا بالغ األهمية ن يف تحقيق رؤية
للتخطيط العمر ي
ري
وىل عدد من المناصب القيادية ،فكان القائم
الشامس قد بدأ عمله مع فريق عمل بلدية إمارة
وكان
أبوظت عام  ،2005بت ي
ري
ي
اتيج وإدارة األداء.
بأعمال المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية واألصول البلدية ،والمدير التنفيذي للتخطيط االسب ر ي
ً
ن
الشامس ليضم عددا من اإلنجازات الكببة؛ مثل استكمال عدة مشاري ع منها
المهت للمهندس عبد هللا سعيد
ويتنوع السجل
ي
ي
الدوىل،
مسجد الشيخ زايد الكبب وجش الشيح زايد وشارع ونفق الشيخ زايد (السالم) وجش تقاطع المفرق وطريق الغويفات
ي
ن
أبوظت ،وغبها من اإلنجازات.
كبى ن يف
ئيس للبنية التحتية لثالث مدن ر
ري
إىل جانب مشاركته يف إعداد وتنفيذ المخطط الر ي
ً
كما ن
ن
ماليي الدوالرات ن يف كل
الت تصل قيمتها االستثمارية إىل
يحظ عبد هللا ر
بخبة دولية كببة فقد أدار عددا من المشاري ع ي
من اإلمارات والمغرب وباكستان وسوريا وكازخستان والضفة الغربية ،باإلضافة إىل قيامه بقيادة أول اسباتيجية لإلضاءة الذكية
ن
الخضاء وأول دليل للطرق
أبوظت باستخدام تقنية ثنائي األنبعاث الضوئي ) (LEDوالبنية التحتية
للطرق والمناطق العامة ن يف
ري
أبوظت.
الداخلية والسالمة المرورية ن يف إمارة
ري

الشامس لفريق عمل رشكة جزيرة الجبيل لالستثمار علق المهندس منب حيدر ،المدير
وحول انضمام المهندس عبد هللا
ي
التنفيذي ر
الشامس كمدير عمليات ل رشكة جزيرة الجبيل ،الذي
للشكة قائال" :يسعدنا أن نرحب بالمهندس عبد هللا سعيد
ي
ونعتبه إضافة نوعية ر
للشكة ،وكلنا ثقة
خبته الواسعة ن يف قيادة فريقنا آلفاق جديدة من النجاح،
ر
سوف يعمل عىل تسخب ر
بفضل كفاءته الكببة وحرصه عىل تحقيق النتائج وشخصيته الديناميكية وأفكاره المبتكرة ،سيساعد ن يف قيادة اسباتيجية
أبوظت .و ن
أتمت له كل التوفيق ن يف دوره الجديد ن يف قيادة فريق JIIC
جزيرة الجبيل ورؤيتها لمجتمع شامل ومستدام ن يف قلب
ري
لمواصلة رصيد نجاحاتها ".
يحمل عبد هللا شهادة بكالوريوس ن يف الهندسة المدنية وإدارة المشاري ع ،وشهادة ماجستب ن يف إدارة األعمال الدولية وهو عضو
منتخب ن يف ( CIHTمعهد تشارتر للطرق الشيعة والنقل ن يف المملكة المتحدة) منذ عام .2010
لمزيد من التفاصيل ،برجاء زيارة موقعناhttps://www.jubailisland.ae/:

-انتهى-

حول جزيرة الجبيل:
مشوع تطوير جزيرة الجبيل ،المملوك ر
تبلغ تكلفة ر
لشكة الجبيل لالستثمار وتتوىل تنفيذه وإدارته رشكة ليد للتطوير 5 ،مليار
درهم إماران توجه لبناء القرى المتطورة الت تقع ن
لمحت
جزيرن ياس والسعديات ،و من المخطط أن تصبح متنفسا رائعا
بي
ي
ي
ري
ي
المناظر الطبيعية الخالبة.
شاطت ومركز
تصل مساحة جزيرة الجبيل لما يزيد عن  2800هكتار ،وتتضمن مجموعة راقية من المرافق كالمطاعم ونادي
ي
اجتماع وعيادات متخصصة ،ومن المخطط أن يصل عدد
ناد
أعمال ومرافق رياضية ومدارس ودور حضانة باإلضافة إىل ٍ
ي
سكان قرى الجزيرة ر
ألكب من  5000ساكن عند اكتمال ر
المشوع.
مالحظات للمحرر
لمعرفة المزيد عن جزيرة الجبيل يمكن زيارة الرابطhttps://www.jubailisland.ae/ :

االجتماع:
أو متابعة حساب الجزيرة عىل مواقع التواصل
ي
انستغرام
فيسبوك

