
 
 

كة جزيرة الجبيل لل    مدير الشامس  هللا سعيد  عبد  المهندس ستثمار تعي   شر

   عمليات

  ، كة جزيرة الجبيل لالستثمار )2021  يوليو   28أبوظب   كة( اليوم عن توسيع فريق قيادJIIC: أعلنت شر ن المهندس    ة الشر بتعيي 

كة.  عمليات مدير عبد هللا سعيد الشامسي    للشر

ي  اإلدارة العليا  وينضم الشامسي لفريق  
كة الجبيلفن ي تتوىل تطوير  شر

وع  ، الت  ة تزيد عن    حيثجزيرة الجبيل،    مشر يتمتع بخبر

ي مجاالت التطوير واإلنشاء والطرق والبنية التحتية واإلسكان 20
 . عاًما فن

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة  الرفيعةدارية  اإل مناصب  الشامسي عددا من ال  عبد هللاالمهندس  شغل  
ي مؤسسات مرموقة فن

،  فن

ي لإلسكانحيث عمل كمدير   ي هيئة أبوظتر
ي    بوتبوأ منص   ،تنفيذي فن ي مجلس أبوظتر

اتيجية فن المدير التنفيذي للشؤون االسب 

ي 
ي  (،UPC )للتخطيط العمرانن ي تحقيق رؤية أبوظتر

 بالغ األهمية فن
ً
 . 2030الذي يلعب دورا

ي عام    إمارة بلدية  عمله مع فريق عمل    وكان الشامسي قد بدأ  القائم  فكان  عدد من المناصب القيادية،    وىلي ، بت2005أبوظتر

ي وإدارة األداء.   اتيجر  بأعمال المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية واألصول البلدية، والمدير التنفيذي للتخطيط االسب 

ي ل
 من اإلنجازات  عبد هللا سعيد الشامسي ليضم  لمهندس  ويتنوع السجل المهتن

ً
ة؛عددا   عدة مشاري    ع منها استكمال  مثل    الكبب 

  ،الكبب  وجش الشيح زايد وشارع ونفق الشيخ زايد )السالم( وجش تقاطع المفرق وطريق الغويفات الدوىلي مسجد الشيخ زايد  

ي إعداد  
ها من اإلنجازات.   وتنفيذ إىل جانب مشاركته فن ، وغب  ي ي أبوظتر

ى فن  المخطط الرئيسي للبنية التحتية لثالث مدن كبر

ة فقد  كما   ة دولية كبب   يحظن عبد هللا بخبر
ً
ي تصل قيمتها االستثمارية إىل   من المشاري    ع  أدار عددا

ي كل  الت 
ن الدوالرات فن ماليي 

اتيجية لإلضاءة الذكية قيامه بباإلضافة إىل  ،  والضفة الغربية  من اإلمارات والمغرب وباكستان وسوريا وكازخستان   قيادة أول اسب 

ي باستخدام تقنيةللطرق والمناطق العامة   ي أبوظتر
اء   )LED(  األنبعاث الضوئي ثنائي    فن وأول دليل للطرق    والبنية التحتية الخضن

 . ي ي إمارة أبوظتر
 الداخلية والسالمة المرورية فن



الجبيل لالستثمار   كة جزيرة  لفريق عمل شر الشامسي  المهندس عبد هللا  انضمام  المدير  منب  حيدر المهندس  علق  وحول   ،

كة قائال: " كة  ل  عملياتكمدير  عبد هللا سعيد الشامسي    بالمهندسيسعدنا أن نرحب  التنفيذي للشر   ، الذي جزيرة الجبيلشر

ته  تسخب     سوف يعمل عىل   ي قيادالواسعة    خبر
ه إضاففاق جديدة من النجاحة فريقنا آلفن كة، وكلنا  ، ونعتبر ثقة ة نوعية للشر

ة وحرصه عىل    كفاءتهبفضل   النتائج وشخصيته  الكبب  اتيجية    ه الديناميكية وأفكار تحقيق  اسب  قيادة  ي 
فن المبتكرة، سيساعد 

  . ي ي قلب أبوظتر
ي دوره الجديد    لهأتمتن  و جزيرة الجبيل ورؤيتها لمجتمع شامل ومستدام فن

ي كل التوفيق فن
  JIICقيادة فريق    فن

        ".  رصيد نجاحاتها لمواصلة  

ي الهندسة المدنية شهادة هللا  يحمل عبد 
ي إدارة األعمال الدولية وهو عضو  ، وشهادة وإدارة المشاري    عبكالوريوس فن

ماجستب  فن

ي 
ي المملكة المتحدة( منذ عام  CIHTمنتخب فن

 . 2010)معهد تشارتر للطرق الشيعة والنقل فن
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 حول جزيرة الجبيل: 

وع تطوير جزيرة الجبيل كة الجبيل لالستثمار و   ،تبلغ تكلفة مشر كة ليد للتطوير المملوك لشر مليار   5  ،تتوىل تنفيذه وإدارته شر

ي   ي ياس والسعديات، و من المخطط أن تصبح متنفسا رائعا لمحتر
ن جزيرن  ي تقع بي 

ي توجه لبناء القرى المتطورة الت 
درهم إماران 

 المناظر الطبيعية الخالبة. 

ي ومركز    2800تصل مساحة جزيرة الجبيل لما يزيد عن  
هكتار، وتتضمن مجموعة راقية من المرافق كالمطاعم ونادي شاطت 

وعيادات متخصصة، ومن المخطط أن يصل عدد    اجتماعي أعمال ومرافق رياضية ومدارس ودور حضانة باإلضافة إىل ناٍد  

وع.   5000سكان قرى الجزيرة ألكبر من   ساكن عند اكتمال المشر

 مالحظات للمحرر 

 /https://www.jubailisland.aeجزيرة الجبيل يمكن زيارة الرابط:  لمعرفة المزيد عن

 :  أو متابعة حساب الجزيرة عىل مواقع التواصل االجتماعي

 انستغرام

 فيسبوك
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