
                                  
                                                   

 

 
  

مليون درهم لتطوير المرحلة األولى   500"أبوظبي اإلسالمي" يوقع صفقة تمويل بقيمة  
 من مشروع جزيرة الجبيل في أبوظبي 

 
أعلن مصرف أبوظبي اإلسالمي، مجموعة الخدمات   :2022أبريل    25اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي،  

المالية اإلسالمية الرائدة اليوم، توقيع صفقة تمويل إسالمي، لتطوير وبناء المخطط السكني الرئيسي في جزيرة  
 رئيس مجلس إدارة جزيرة الجبيل لالستثمار النعيمي راشد  حمد الجبيل. وقع االتفاقية في جزيرة الجبيل سعادة  

 عبدهللا العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي اإلسالمي.وناصر 
 

وبموجب االتفاقية، سيغطي التمويل المقدم من مصرف أبوظبي اإلسالمي أعمال البنية التحتية وإنشاء حوالي  
تاون هاوس في المرحلة األولى من تطوير جزيرة الجبيل والتي من المقرر االنتهاء منها   133فيال و  453
مليون درهم إماراتي أول اتفاقية    500. وتمثل االتفاقية التي تبلغ قيمتها  2023ل الربع الرابع من عام  خال

تمويل إسالمي "إجارة" لمشروع جزيرة الجبيل، وتؤكد مواصلة مصرف أبوظبي اإلسالمي التزامه وقدرته على  
 تمويل المشاريع التنموية. 

 
الجبيل على مجموعة من   بين  يشمل مشروع جزيرة  الفريد والمبتكر وتقع  بتصميمها  تتميز  ست قرى سكنية 

جزيرتي ياس والسعديات، ومن المخطط لها أن تكون أحد أبرز الوجهات السكنية المتميزة في إمارة أبوظبي.  
ويستهدف مشروع جزيرة الجبيل السكني بموقعه المركزي ومشاهده الساحلية الهادئة ومساحاته الخضراء التي 

ساكن    10,000ار القرم كل من المواطنين والوافدين. ويتوقع أن يجذب المشروع بقراه الست نحو تتخللها أشج
 في غضون السنوات األربع المقبلة. 

 
 

"نحن سعداء اليوم بإعالن  : السيد ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي اإلسالميوقال  
قدم خيارًا سكنيًا راٍق لمجتمع أبوظبي، حيث يلبي المشروع  الجبيل الذي سي جزيرةمساهمتنا في تنفيذ مشروع  



                                  
                                                   

 

متطلبات أسلوب الحياة العصري لسكان أبوظبي ويوفر لهم فرصة االستمتاع بالرقي المجتمعي في قلب هذه  
 المشاهد الطبيعية الرائعة." 

 
تمويلنا لهذا المشروع، قدرة مصرف أبوظبي اإلسالمي على تمويل المشاريع الكبيرة التي تلعب   : "يؤكد وأضاف

دورًا رئيسيًا في التنمية االقتصادية واالجتماعية لدولة اإلمارات. كما يعد دلياًل على نجاحنا في تكثيف نشاطنا  
ت نمو مرتفعة في الدولة. ونتوقع  التمويل للشركات، مع التركيز بشكل خاص على الشركات التي تسجل معدال

 أن يستمر نمو تمويل الشركات لدينا خالل الفترة المقبلة بشكل ملحوظ."
 

": "سعداء اليوم بتوقيع  الجبيل لالستثمار ، رئيس مجلس إدارة "جزيرة حمد راشد النعيمي قال سعادةومن جهته  
ة التمويل المطلوبة لتطوير المرحلة األولى  هذه االتفاقية مع مصرف أبوظبي اإلسالمي، والتي ستؤمن لنا قيم

من مشروع جزيرة الجبيل، ونتوجه بالشكر لفريق مصرف أبوظبي اإلسالمي على دعمه المستمر. يأتي توقيع  
التزام شركة جزيرة الجبيل لالستثمار بتطوير وجهة سكنية بارزة في قلب العاصمة   تأكيدًا على  هذه الصفقة 

% من الوحدات  95 على استقرار سوق العقارات في أبوظبي. ومع نجاحنا ببيع  اإلماراتية، ومؤشرًا واضحاً 
السكنية حتى اآلن، سعداء بارتفاع الطلب واالقبال الكبير من قبل المشترين والمستثمرين، ونتطلع إلى مواصلة 

 ة أبوظبي." شراكتنا مع مصرف أبوظبي اإلسالمي بما يسهم في تطوير هذه الوجهة السكنية الفريدة في العاصم
 

ومن الجدير بالذكر، أن مشروع جزيرة الجبيل سيقدم مجموعة متنوعة من الخيارات السكنية التي تلبي مختلف  
التطلعات واألذواق، حيث يقدم ثالثة عشر نوعًا مختلفًا من نماذج الفلل ذات التصاميم المختلفة. كما يحتضن  

الخدمية والتعليمية والترفيهية، والتي تشمل ناٍد شاطئي ومركز أعمال  المشروع مجموعة متنوعة من المرافق  
 ومراكز رياضية ومدارس ومتاجر ودور حضانة وناٍد اجتماعي وعيادات متخصصة ومؤسسات تجارية أخرى. 

 
ويتمتع مصرف أبوظبي اإلسالمي بسجل حافل من صفقات التمويل الحائزة على جوائز لعمالئه من الشركات  

مليون    61من جميع أنحاء المنطقة. وكان مصرف أبوظبي اإلسالمي قد قدم مؤخرًا، تموياًل بقيمة    والمؤسسات 
 دوالر لمشاريع صديقة للبيئة في المملكة العربية السعودية في أول صفقة تمويل أخضر له في المملكة.

 



                                  
                                                   

 

 – انتهى -
 نبذة عن مصرف أبوظبي اإلسالمي
  133المصارف الرائدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز  يعد مصرف أبوظبي اإلسالمي أحد  

ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي لألوراق المالية تحت الرمز   1997مليار درهم. وقد تأسس في عام  
(ADIB  ويقدم المصرف خدماته اليوم ألكثر من مليون عميل ضمن شبكته التي تضم .)فرعًا وأكثر من    70

صراف آلي. ويتميز المصرف بخدماته المصرفية اإللكترونية المتوفرة عبر اإلننترنت ومن خالل    جهاز  500
األجهزة الذكية، والتي تتيح للعمالء سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويقدم مصرف  

كات واألعمال إلى جانب  أبوظبي اإلسالمي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية لألفراد والشر 
الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. وفي مجال تطوير رأس المال البشري، يحافظ مصرف أبوظبي  
اإلسالمي على مكانته الرائدة كأحد أبرز مؤسسات الخدمات المصرفية التي تعمل على توظيف وتطوير وتعزيز  

بالمائة    40توطين، حيث يشكل مواطني دولة اإلمارات  المواهب المحلية. ويمتلك المصرف إحدى أعلى نسب ال
من القوى العاملة لديه. ويتواجد مصرف أبوظبي اإلسالمي في ستة أسواق استراتيجية، من بينها مصر، حيث  

لتميزه    70يمتلك   وتكريمًا  قطر.  ودولة  والعراق  والسودان  المتحدة  والمملكة  السعودية  العربية  والمملكة  فرعًا 
م على االبتكار، تم اختيار مصرف أبوظبي اإلسالمي كأفضل بنك إسالمي على مستوى العالم  وحرصه الدائ

"فوربس". ويتمتع   بنك في دولة اإلمارات من  تايمز"، وأفضل  "فاينانشل  التابعة لجريدة  بانكر"  "ذا  من دورية 
عالم للشباب،  مصرف أبوظبي اإلسالمي بسجل حافل باالبتكار، حيث قدم أول مصرف إسالمي رقمي في ال

 وأول مصرف في دولة اإلمارات يتيح للعمالء فتح الحسابات بتقنية التعرف على الوجه.
 

 ، أو االتصال على:  www.adib.aeلمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني
 

 ايدلمان الشرق األوسط                                                 مصرف أبوظبي اإلسالم
 رامي فهمي                                                              لمياء خالد 

 مدير عالقات عامة                                      رئيس العالقات اإلعالمية والخارجية
 7991  130 50 971متحرك: +

 

http://www.adib.ae/


                                  
                                                   

 

 
 
 

 الجبيل:حول جزيرة 
تتفرد جزيرة الجبيل في نهجها تجاه المجتمع الذي يعيش في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ فهي عبارة عن  

مجتمعات سكانية تضم مجموعة من القرى المتميزة ترتبط معًا بسلسلة من المناظر الطبيعية الخالبة والممرات 
ح متنفسًا رائعًا لمحبي المناظر الطبيعية الخالبة، المائية لُتشكل بيئة سكنية طبيعية، ومن المخطط أن تصب

 وسط التنوع البيولوجي الغني ألشجار القرم. 
يوفر المشروع الفاخر مجموعة راقية من المرافق كالمطاعم ونادي شاطئي ومركز أعمال ومرافق رياضية  

تجارية   ومدارس ودور حضانة باإلضافة إلى ناٍد اجتماعي وعيادات متخصصة، ومؤسسات وعالمات 
 عالمية. 

 https://www.jubailisland.ae لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
ولالطالع على آخر األخبار الخاصة ومستجدات المشروع، يرجى متابعة الحسابات الرسمية لمشروع جزيرة  

 جبيل عبر مواقع التواصل االجتماعي: 
 فيسبوك  ●
 إنستاغرام  ●

 
 

 حول شركة ليد للتطوير:
تختص شركة ليد للتطوير، شركة التطوير العقاري الرائدة بتقديم الخبرات الالزمة في أعمال البناء وتطوير  

ت والبنية التحتية للمستثمرين وأصحاب الرؤى بدءًا من المشاريع متعددة االستخدامات إلى مشاريع  العقارا
 اإلسكان والفنادق والشقق السكنية وأبراج المكاتب. 

تقدم ليد للتطوير رؤى استثنائية عبر مجاالت متنوعة تضم مستقبل المشاريع، والنمذجة المالية، وتخطيط  
 لبناء، وإدارة المشاريع، والتسويق.االستدامة، والتصميم، وا

 

https://www.jubailisland.ae/
https://www.facebook.com/JubailIsland/
https://www.instagram.com/jubailisland/


                                  
                                                   

 

 /https://leaddevelopment.aeلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
 

  ميديا سيفين مع التواصل يرجى المعلومات  من لمزيد 
  خليفة روان

  ميديا سيفين
+971502265600  

 rawankhalifa@sevenmedia.ae 
 

 

 

 

https://leaddevelopment.ae/
mailto:rawankhalifa@sevenmedia.ae

