
 

                                   

 

   

 

 في إطار مبادرة "ازرع"شجرة قرم  10,000زرع  علىجبيل الجزيرة مع  تتعاون هيئة المنطقة الحرة الدولية  
قرم  منتزهشجرة قرم في  10,000 ةعا زر  على عاتقهاهيئة المنطقة الحرة الدولية  التي تنجزها، تأخذ عمال تزايد األتماشيًا مع   •

 2022نوفمبر و يونيو  الممتّدة بينوذلك في الفترة  لالجبي 

أشجار القرم غابة تم زراعتها في ست كل موظف شتلة من أشجار القرم و ل مُنحتهيئة المنطقة الحرة الدولية، غابة بافتتاح  احتفالً  •
 في محمية أشجار القرم التابعة للهيئة

إلى  التي تهدف مبادرة المليار شجرةتنفيذ مجموعة ذا ستوري لهيئة المنطقة الحرة الدولية مع ، تعاونت في إطار مبادرة "ازرع" •
 تتم خالله زراعة كامل العدد المستهدف من األشجار. من غاز الكربون في غضون عقد   يلوغراممليار ك  250 عزل

زراعة مليون شجرة   مبادرة بوظبي من خاللأ إطار التزام جزيرة الجبيل بتوسيع غطاء غابات القرم في ضمن التعاون  ذاه يندرج •
  على مدار العقد المقبل قرم

األكثر ديناميكية في  الدولية  ، المنطقة الحرة  هيئة المنطقة الحرة الدولية في دبي  : أعلنت 2022يونيو    22  -اإلمارات العربية المتحدة    دبي،
، 2022بحلول نوفمبر    قرمشجرة    10,000بزراعة أكثر من    دتتعهّ مبادرة  وهي    ،"ازرع" عن إطالق مبادرة   المتحدة، اليوماإلمارات العربية  

من نوعها في إمارة وفريدة    مستقّلةة وترفيهية  ي ل وجهة تعليمية وطبيع، أوّ الجبيل  قرم  منتزهفي    الخاصة بالهيئةالقرم    أشجارغابة  في    وذلك
 .أبوظبي

إفزا كيرز، وهي   مؤخًرا، وتتوّلى تطويرها  تّم منحهاالتي  الجديدة  التراخيص التجارية    بتزايد عددإطار احتفال الهيئة    فيالمبادرة  هذه  وتأتي  
  ت نح مُ وفي إطار هذه المبادرة،  الجبيل.    وجزيرة ستوري ذا  بالشراكة مع مجموعة  ، وذلك  المسؤولية الجتماعية للشركات في المنطقة الحرة  إدارة

 زرعها في حفل إطالق الغابة. كي يتمشتلة واحدة  الهيئة موظف فيكل ل

  بيدرسن،   .مارتن ج  وذلك بحضور،  جزيرة الجبيل في أبوظبيفي    قرم الجبيل  منتزهتم التوقيع على مذكرة التفاهم خالل حفل أقيم في  وقد  
 .شركة جزيرة الجبيل لالستثمارالعمليات لمدير  الشامسي،سعيد  عبد هللاالمهندس و  هيئة المنطقة الحرة الدولية رئيس مجلس إدارة

 إلى تشجيع مجتمع "ازرع " تهدف مبادرة  المستدامة،لتحقيق التنمية    2030قال بيدرسن: "تماشًيا مع رؤية اإلمارات    اإلعالن،وتعليًقا على هذا  

الكربون على الكوكب.   باألثر السلبي الذي يخّلفهبوعي أكبر    على التحّليو   صديقة للبيئةبطريقة    العملعلى  هيئة المنطقة الحرة الدولية  
ا نحن في هيئة المنطقة الحرة الدولية، أمّ ر المناخ.  دائم لمكافحة تغيّ   إحداث أثرمجتمع األعمال لدينا فرصة  ل  المبادرة، ُتتاحفبفضل هذه  

علىكّ فنؤ  ت   التزامنا   د  أن  ونأمل  الدولة  أهداف  المبادرة    ساهم بدعم  الشركاء  الستدامة  مفهومترسيخ    فيهذه  مستوى  لهم    على  والمرّخص 
 ."والموّظفين

  ع نمّوها تتبّ من  و شجرته  تحديد موقع    قرم منمن أشجار الكل شجرة    صاحب  نسيتمكّ ن خالل منصة رقمية قائمة على تقنية البلوكتشين،  وم
المستخدمون بسهولة.   الصناعية  افتراضًيا"زيارة" أشجارهم    أيًضا  ويستطيع  األقمار  صور  خالل  شجرة    وحّتى،  من  المزيد عن كل  معرفة 

 ها عزلمدى  و   ونوعهاالجغرافي    موقعهاو   زرعهاتاريخ  معلومات عن  و وصور واقعية للشجرة  صورة فريدة  الحصول على  بما في ذلك    مزروعة
 . بهاالمزارع الذي يعتني   وعنثاني أكسيد الكربون ل



 

                                   

 

   

 

تشجيع المقيمين والشركات في دولة اإلمارات العربية إلى  المليار شجرة، سعًيا منها  مبادرة  مبادرتها الطموحة،   مجموعة ذا ستوري  هذا وأطلقت
لي  في إطار تنفيذ مشروع تحوّ كّله  ، وذلك  2026عام  المليار شجرة بحلول    غرسإلى  الرامية  المتحدة على التعاون ودعم المهمة العالمية  

 .بالدالللمساعدة على تقليل انبعاثات الكربون في خّصيًصا م مصمّ 

 جمع  إضافة إلى ا وتنميته المنظومة المتنّوعةفي تطوير  تساهم ، حيثقرم الجبيل في أبوظبي متنزه الدولية فيهيئة المنطقة الحرة  تقع غابة
الحفاظ    حيثمن    اكبيرً   أثًرا إيجابًياأشجار القرم    ثحد  تُ   ذلك،على    . عالوةً طوال دورة حياتها  طن من ثاني أكسيد الكربون   3,000أكثر من  
 .ر المأوى للحيوانات البرية والبحريةفّ وتو  الحيواناتعة من دعم مجموعة كبيرة ومتنوّ ت  إذع البيولوجي على التنوّ 

: “يسعدنا قالو   ، عن سعادته بالشراكةشركة جزيرة الجبيل لالستثمارالعمليات لالمهندس عبد هللا سعيد الشامسي، مدير  الصدد، أعرب    وفي هذا
أن نلهم المجتمع    ،الشراكة  هذه  من خالل،  نأملو أهمية أشجار القرم في أبوظبي.  ب الوعي    ةدبي لزياد  في  هيئة المنطقة الحرة الدولية  العمل مع

ع إلى العمل عن كثب ونتطلّ   . كماالتي تسكن الجزيرة  والحيواناتاألوسع لمواصلة المساعدة في حماية البيئة الطبيعية والحفاظ على النباتات  
 قرم الجبيل".  منتزه جديدة في قرمشجرة  10,000لزراعة أكثر من  هيئة المنطقة الحرة الدولية مع

على اإلنسان قيادة دولة اإلمارات  الذي تصّبه  التركيز    إلى المساهمة فيجاهدة    إفزا كيرزركائز البيئة والمجتمع والقتصاد، تسعى  وعماًل ب 
إفزا كيرز مبادرة فرح العطاء في رمضان   سبق ونّفذتهاتشمل األنشطة التي  و من الفرص لتحقيق هذه الغاية.    عددخلق  إلى  و   بشكل كبير

باإلضافة إلى التعاون مع المنظمات الخيرية لدعم أصحاب    بسرطان الثدي  لتوعيةاع بالدم ومسيرة  لتبرّ احملة    وقبلها  فطارلتوزيع وجبات اإل
 الهمم.

 -انتهى-

 نبذة عن هيئة المنطقة الحرة الدولية في دبي 

تحسين    في  تساهم  المتحدة، إذاألكثر ديناميكية في دولة اإلمارات العربية  العالمية  هيئة المنطقة الحرة الدولية في دبي المنطقة الحرة    ُتعتبر 
بخاّصة د الجنسيات،  هيئة بنهجها متعدّ ال  وتتمّيز.  على مستواها  والبنية التحتية العالمية والبيئة الضريبية المنصفةكما  الستراتيجية    مكانة الدولة

 .من الهيئات الحكومية والشركاء المحترفينالمكّونة  صة إلنشاء األعمال التجارية عبر شبكتها حلوًل مخّص  تقّدم أّنها

على سبيل   بما في ذلك  القّيمة ضمن منظومة الهيئة،ويمكن ألصحاب األعمال والموظفين أيًضا الستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات  
وباقات الفيزا وعمليات التدريب والتطوير. هذا ويقدم مجمع هيئة المنطقة الحرة الدولية لألعمال مجموعة   العقارية  الحلولل الحصر    المثال

مة لتحسين التصال المهني مع العمالء  مة لتلبية الحتياجات الفردية لكل عميل داخل بيئة مصمّ عة من المرافق المكتبية الحديثة والمصمّ متنوّ 
 لشركات األخرى. وا

 

 

 



 

                                   

 

   

 

 قرم الجبيل: نبذة عن منتزه

الجبيل، الوجهة السياحية المستقلة التعليمية والطبيعية والترفيهية األولى من نوعها في إمارة أبوظبي. يتضمن المنتزه ممرًا خشبيًا   قرممنتزه  
دقيقة عن   22متعرجًا عبر غابات القرم يتيح للضيوف استكشاف روح أبوظبي. يتميز المنتزه بموقعه في جزيرة الجبيل بأبوظبي، والتي يبعد 

 دقيقة عن دبي مارينا.  60دقيقة عن الخالدية، و 24دقيقة عن جزيرة الريم، و 21دقيقة عن جزيرة ياس، و 14بوظبي الدولي، ومطار أ

 
 .park.jubailisland.aeلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

 

 :حول جزيرة الجبيل

نهجها تجاه المجتمع الذي يعيش في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ فهي عبارة عن مجتمعات سكانية تضم مجموعة تتفرد جزيرة الجبيل في  
  من القرى المتميزة ترتبط معًا بسلسلة من المناظر الطبيعية الخالبة والممرات المائية لُتشكل بيئة سكنية طبيعية، ومن المخطط أن تصبح 

 الطبيعية الخالبة، وسط التنوع البيولوجي الغني ألشجار القرم. متنفسًا رائعًا لمحبي المناظر

يوفر المشروع الفاخر مجموعة راقية من المرافق كالمطاعم ونادي شاطئي ومركز أعمال ومرافق رياضية ومدارس ودور حضانة باإلضافة  
 إلى ناٍد اجتماعي وعيادات متخصصة، ومؤسسات وعالمات تجارية عالمية. 

 / https://www.jubailisland.ae لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

التواصل  مواقع  عبر  جبيل  جزيرة  لمشروع  الرسمية  الحسابات  متابعة  يرجى  المشروع،  ومستجدات  الخاصة  األخبار  آخر  على  ولالطالع 
 الجتماعي: 

 إنستغرام •
 فيسبوك •
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