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 سنوات.. 3�موجب عقد مدته  

 تطو�ر طر�ق الكورن�ش ُتْسِند أعمال بلد�ة مدینة أبوظبي  
 التا�عة للشر�ة العالم�ة القا�ضة  إس جي"  همجموعة "إ�ل

 
 يأبوظبفي كورن�ش الطر�ق في والمناظر الطب�ع�ة المساحات العامة بهدف تطو�ر سنوات  3عقد لمدة إرساء  •
 درهم ملیون  46ق�مة المشروع تبلغ  •
  هستالیونز اإلمارات ("إ�  التا�عة لمجموعة  الخضراء  والمسطحات ذراع تنسیق الحدائق  ،    شر�ة "جلف دیونز"ستقوم   •

 بتنفیذ مشروع التشغیل والص�انة.  )،إس جي "
 

ــبتمبر    20أبوظبي، اإلمارات،  المدرجة  إس جي ") ه("إ�  ســــــــتالیونز اإلمارات أعلنت مجموعة   :2021ســـ
حصـــــولها  التا�عة للشـــــر�ة العالم�ة القا�ضـــــة ومقرها أبوظبي، الیوم عن  ســـــوق أبوظبي لألوراق المال�ة و  في

في طر�ق    ةتطو�ر المســـاحات العامة والمناظر الطب�ع�لســـنوات من بلد�ة مدینة أبوظبي    3على عقد لمدة 
 .في أبوظبيكورن�ش 

 
ــیتم  و�موجب هذا العقد،  ــر�ة  تكل�فسـ دعم وتنفیذ أعمال  بإس جي"   همجموعة "إ�ل  التا�عة  "جلف دیونز"   شـ

ابتداًء من    في طر�ق الكورن�ش  ةالصــــ�انة التشــــغیل�ة الخاصــــة بتطو�ر المســــاحات العامة والمناظر الطب�ع�
ــر اإلمارات وحتى میناء زاید  ــاحة ت، قصـ ــم  �مسـ ــاحات العامة  ألف متر مر�ع  600ضـ ألف   250و  من المسـ

 ابوظبي.من نوعه تا�ع للبلد�ة في عام . وُ�عد هذا أكبر مشروع المساحات الخضراءمتر مر�ع من 
 

تمتلك  " إس جي" سـتالیونز اإلمارات:  ه"إ�لمجموعة    الرئ�س التنفیذيرما،  خ�اید قال   وفي هذه المناســ�ة،
والمناظر   ةاألعمال المتخصـــــــــصـــــــــة في تطو�ر المســـــــــاحات العامالشـــــــــر�ة واحدة من أقوى وأبرز وحدات  

من بلد�ة مدینة أبوظبي  الحیوي المشــــروع العام  هذا أعمال  �إســــناد  دولة اإلمارات، ونحن ســــعداء بالطب�ع�ة  
والمعرفة الواســـــعة طو�لة ال الخبرةعامًا من    15أكثر من  حیث تمتلك شـــــر�تنا   إس جي’.  هشـــــر�ة ’إ�إلى 
شــر�تنا  إنجازات  نفخر �ســجل �ما تا�عة لكال القطاعین، العام والخاص، ضــخمة وحیو�ة  تنفیذ مشــار�ع في 

ــروع بنجاح و  ــل�م �ل مشـــ ــارعًا في هذا �ما یتوافق مع الفي تســـ ــهد حال�ًا نموًا متســـ ــفات المحددة. ونشـــ مواصـــ
تحقیق النمو  مواصلة تنو�ع أعمالنا و نمتلك اإلمكانات والمقومات التي ستؤهلنا �كل تأكید إلى و�ننا  ،  القطاع
 المتوسط". المدىعلى 
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ــ هوتوفر مجموعة "إ� في تطو�ر المســـــــــاحات العامة والمناظر    ةإس جي"، من خالل ذراعها المتخصـــــــــصـــــــ

وتر�یب أنظمة الري وترم�مها.   ةفیها صــــ�انة المســــاحات العامالطب�ع�ة، محفظة واســــعة من الخدمات �ما  
تنفیذ المشــار�ع الكبرى لصــالح الهیئات الحكوم�ة ومؤســســات القطاع الخاص، وقد تخصــص الشــر�ة في تو 

االنتر�ونتیننتال  فندق    نجحت في تنفیذ سلسلة من المشار�ع الحیو�ة خالل السنوات العشرة األخیرة، �ما فیها
دبي   -أبوظبي  طر�ق   والمنطقة الجنو��ة من ،التشــــــغیل والصــــــ�انة في قصــــــر الوطن  الجدید،  مار�نا �طین

 السر�ع على مدى السنوات العشر الماض�ة.
 

متخصصة  شر�ة سرعان ما حققت نموًا �بیرًا وأص�حت ، و 2008في عام   "إس جي هإ�"تأسست مجموعة  
وتمتلك الشـــــر�ة، التي    ات.خدمرائدًا لل اً ، فضـــــًال عن �ونها مزود المشـــــار�ع العقار�ةبناء وتطو�ر و�دارة  في 

، �ما  2021الر�ع األول بنها�ة    ملیون درهم  537ســـــوقًا، محفظة أصـــــول �ق�مة    20ت�اشـــــر أنشـــــطتها في 
 موظف. 3000�عمل لدیها فر�ق عمل �ضم أكثر من 

 
 - انتهى -

 
 " ستالیونز اإلمارات  جي إس ه"إ�مجموعة 

، و  ”ESG" في سوق أبوظبي لألوراق المال�ة تحت رمز  الثانيإس جي" ستالیونز اإلمارات هي شر�ة مدرجة في السوق   ه مجموعة "إ� 
إس   ه، وتعمل مجموعة "إ�   2008تا�عة للشر�ة العالم�ة القا�ضة. �قع المقر الرئ�سي للشر�ة في أبوظبي ، وقد تم تأس�سها في عام  

جي" ستالیونز اإلمارات في قطاعات االستثمارات األساس�ة والبناء والعقارات. خلقت محفظة الشر�ة المتنوعة حًال شامًال بین أقسامها: 
و�دارة المساحات الخضراء، و�دارة الض�افة، والخدمات المرت�طة بها. تتألف  والبناء، المشار�ع،التطو�ر، واالستشارات، والتصم�م، و�دارة 

موظف �قدمون المنتجات والخدمات    3000ومجاالت،    6شر�ات فرع�ة تغطي    5إس جي" ستالیونز اإلمارات من    همحفظة مجموعة "إ� 
   .واألمر�كیتین ،وأورو�ا  ،وآس�ا ،وأفر�ق�ادولة في الشرق األوسط  20في أكثر من 

 

 :عن الشر�ة العالم�ة القا�ضة

القا�ضة عام   العالم�ة  الشر�ة  العر��ة 1998تأسست  اإلمارات  النفط�ة في  وتنم�ة قطاعات األعمال غیر  لتنو�ع  ، �جزء من م�ادرة 
"، تسعى الشر�ة المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المال�ة إلى تنفیذ م�ادرات االستدامة واالبتكار 2030المتحدة، والتزاًما بـ "رؤ�ة أبوظبي  

 .أكبر التكتالت في المنطقةوالتنو�ع االقتصادي من خالل ما �ات اآلن إحدى 
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وتتمثل أهداف الشر�ة العالم�ة القا�ضة في تعز�ز محفظتها من خالل عمل�ات االستحواذ واالستثمارات االسترات�ج�ة وتجم�ع األعمال.  
ت، والزراعة،  ��انًا، وتسعى إلى توس�ع أصولها وتنو�عها عبر عدد متزاید من القطاعات، �ما في ذلك العقارا  25وتضم الشر�ة أكثر من  

والرعا�ة الصح�ة، واألغذ�ة والمشرو�ات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت، وتجارة التجزئة والترف�ه، ورأس  
 .المال

�فاءات ومن خالل استرات�ج�ة أساس�ة لتعز�ز ق�مة المساهمین وتحقیق النمو، تقود الشر�ة العالم�ة القا�ضة التآزر التشغیلي وتعظم  
التكلفة عبر جم�ع القطاعات. �ما تواصل تقی�م فرص االستثمار من خالل الملك�ة الم�اشرة والدخول في شراكات في دولة اإلمارات  
العر��ة المتحدة وخارجها. ومع تغیر العالم وظهور فرص جدیدة، تر�ز الشر�ة العالم�ة القا�ضة على المرونة واالبتكار و�عادة تحدید  

 .ها وعمالئها وشر�ائهاالسوق لنفس

 

 :اإلعالم�ة المتعلقة �الشر�ة العالم�ة القا�ضة، یرجى التواصل مع لالستفسارات

 أحمد إبراه�م

 مدیر إدارة االتصاالت المؤسس�ة والشؤون اإلعالم�ة

Ahmad.ibrahim@ihcuae.com 
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