
 
 

ن المقاول الرئيس     ؛مع تعيي 
وع ال  بدء المرحلة األوىل من   مشر

  جزيرة  لبناء الفلل الفاخر السكنن
ن
 الجبيل  ف

 
كة جزيرة الجبيل لل  • وع األوىل من المرحلةعقد ستثمار اليوم عن ترسية أعلنت شر   جزيرة الجبيل   بناء الفلل مشر

ن
كة  ف عىل شر

 اإلنشاءات العربية 

كة المعينة حديثا كقوم ت • وع تطوير مكون من  المرحلة األوىل،  خالل  ، مقاول رئيس  الشر وسط أشجار   فيال  300ببناء أول مشر

  أبوظن   
ن
 ؛  القرم ف

وع الرائد  •   قلب  والواقع يوفر المشر
ن
،  خالبةمتنفسا رائعا بمناظر طبيعية   ،مليارات درهم 5الذي تبلغ قيمته  و  ، العاصمةف

 قريبة من قلب العاصمة.  وجهات تجارية وثقافية وترفيهيةمن المرافق تشمل  فاخرةمجموعة  تضمنوي

 
  ، كة جزيرة الجبيل لل   : 2021مارس    31أبوظن   وع األوىل من  المرحلة ترسية عقد  عن  ستثمار  أعلنت شر البالغ    بناء الفلل مشر

كة اإلنشاءات العربية  فيال    300  عددها  ي خطوة باتجاه إنشاء  خطط تطوير الجزيرةل  المنفذ   المقاوللتكون    ACCعىل شر
، ف 

ي  
ي   متمي   مجتمع سكن  ي قلب أبوظن 

كة "ليد  يجمع،  ف  ي    "LEAD -تحت إدارة شر
ما تمتاز به    بي   ،  اإلماراتدولة  المطور الرائد ف 

 . الفاخر  العيشنمط بي    و  خالبة نقية طبيعة أشجار القرم من

وع   ،مراحله  بعد انتهاء كل   ، لتطوير الجزيرةالمخطط الرئيسي  بحسب  و  ، ليكون  ساكنأالف    5من    أكي    سوف يستوعب المشر

ي العاصمةوجهة  
ة ف  وع  ،سكنية إجتماعية ممي   ي  أل   بيئة طبيعية  وسط   الواعد   حيث يقام المشر

امية األطراف ف  شجار القرم مير

ام المطور بالمسؤولية االجتماعية و  كتأكيد   ،جزيرة الجبيل  البيئة المستدامة. عىل الير 

ي تم تحقيقها حنر اآلن، و ل  المرتفعةالنسب  ب   مدعمة  العقد هذا    جاءت ترسيةقد  و 
  الفعىلي لحواىلي   كتمالالابكذلك  لمبيعات النر

ي قدما البنية التحتية،  أعمال  من    %   60
وع    ،هذا الشهر خالل    ،وبالتاىلي يمكن المض  ي المرحلة األوىل من المشر

المكونة من  و ف 

وع المقرر اإل   تصاميم  مستوحاة منأخرى  و   حديثةبتصاميم  فيال    300 ي المشر
الرب  ع  البحر األبيض المتوسط ف  ي 

نتهاء منه ف 

 . 2023من عام   األخي  

وع    خالب و ضخممشر
انية  إستثنائ  ن  مليار درهم    5بمي 

انية وع    تبلغ مي   ي    5تطوير جزيرة الجبيل  مشر
ي  القرى    مجموعة من  توجه لبناءمليار درهم إماراتر

ة النر بي      تقعالسكنية المتمي  

ي 
وأسلوب  لعشاق الحياة الصحية    خالبة  مناظر طبيعيةيشمل  متنفسا رائعا    بحمخطط أن تصمن ال  السعديات، و و ياس    جزيرتر

ي 
ي. وسط أشجار القرم المعروفة  ، إذ يقعالعيش الرافر ي الي   بتنوعها البيولوج 



ي تطوير جزيرة الجبيل  تصل مساحةو 
إضافة    مخطط أن تكون. و من المليون مير مرب  ع  45عن    يزيد   إىل ما   المرحلة األوىل ف 

ي  ي أبوظن 
ي ف 
ة إىل المشهد السكن  فيهية الثقافية و التجارية و ال وجهات  والراقية من المرافق  بتضمنها مجموعة    جديدة وممي     ير

ونادي  كال للسكانمطاعم  ناٍد    خاص  إىل  باإلضافة  حضانة  ودور  ومدارس  رياضية  ومرافق  أعمال  وعيادات إجتماعي  ومركز 

ي  سيتحول المكان لأعمال البناء واإلنشاء    عند اكتمال و متخصصة.  
ي يوفر فرصة اإلقامة ف 

مجهز  و متكامل    موقعمجتمع سكن 

 . عنارص الرفاهية ومتعة الحياة العرصية بكافة

ي  ذات الذوق الرفيع  ستوفر جزيرة الجبيل للمقيمي   مجموعة من الفلل والشقق والمنازل السكنية الفاخرة  و 
كل قرية من قراها  ف 

ي تتمي    
والمبنية عىل مسافات متباعدة لضمان توفي  الخصوصية والراحة المثىل    ،بهويتها الخاصة وتصميمها األنيقكل منها  النر

 للسكان. 

 خيارات سكنية متنوعة 

وع تط ي تشمو تعد المرحلة األوىل من مشر
منخفض    مجتمع الخطوة األوىل نحو إنشاء  ، هي  فيال   300أول    بناء   لير الجزيرة، والنر

ي شاسعة  متنوعةسكنية  ، يوفر فلل بخيارات  الكثافة
اوح   من ثالث إىل ست غرف نوم عىل قطع أراض  مير مرب  ع   1300  بي     تير

ي الوقت المناسب. ، و مير مرب  ع 6000إىل 
وع ف   سيتم اإلعالن عن مراحل البناء التالية للمشر

ي هذا السياق؛  و
كة جزيرة الجبيل لل   المدير التنفيذي  حيدر،قال مني   ف  كة ا"ستثمار:  لشر إلنشاءات يسعدنا أن نتشارك مع شر

وع الممي   والفريد عملية العربية  ي ب  لراغبي   المصمم لبناء المرحلة األوىل من هذا المشر
ي التمي   والواقع ف  حيث أن  ، قلب أبوظن 

تها   مكانة كة وخي  ي التمي     وافقانتت   الشر
كات    ىل مستوى عالمي وقد حشدنا فريقا ع.  تماًما مع نهجنا الدقيق ف  يضم أفضل شر

كة  ستشارات الهندسية  رامون إستيف استوديو وإيهاف لل   كةمثل شر ستشارات والبناء  تصميم واإل ال كة  SHHوشر  WSAوشر

 نمطفر  نو ل
ً
 معيش   ا

ً
 مثالي يا

ً
  فاخر  ا

ً
ي المجتمع الحياة خياراتتوافق مع يمنخفض الكثافة  و ا

ي  ف 
 . "اإلماراتر

وع بناء   األوىل منوأضاف: "تتضمن المرحلة   ي    300  المشر
 
عام    الرب  ع األخي  منجاهزة بحلول    ، عىل أن تكونجزيرةالفيال ف

للجزيرة عىل النحو األمثل لتتحول فكرة الحياة المثالية إىل  طبيعي  الجمال  ال  عىل استغاللرؤيتنا  تعتمد  ويسعدنا أن    2023

ة األماكن  ن جزيرة الجبيل ستكون أكي   بأ نحن عىل ثقة  و   ملموس.   واقع ي العاصمة  الجذابة و الممي  
، ونتعهد بمواصلة اإلعالن ف 

ي 
وع الرائع   عن كل تطور جديد ف   ". هذا المشر

كة العربية للنشاءات  وتعد   كات مقالشر ي السوق اإلقليمية منذ أكي  من  ، حيثرائدةالبناء  الاوالت  إحدى شر
  ،عاًما   50تعمل ف 

ي  
ف  ة عريقة  ى    تسليم ولديها خي  وعات كي  ي  مشر

، وتضم محفظف  ي إنجازاتها أبوظن      ة 
ً
ي شهرة

المبات  أكي   من    عددا 
ً
ي وتطورا
  ف 

 المنطقة. 

ي    السيد   قال بمناسبة ترسية العقد؛  و  كة العربية للنشاءات  رئيس مجلس إدارة م غسان المرعن  كة جزيرة    أسعدنا اختيار ":  الشر شر

وع  نا  ، إذ يمنحجزيرةالخطة تطوير  ن  لتنفيذ المرحلة األوىل م  لنا ستثمار  لل الجبيل   ي هذا المشر
هذا االختيار الفرصة للمشاركة ف 



ي الكبي   
كة العربية للنشاءات وريادتها    عىلرفيع المستوى، ونعتي  أن ذلك بمثابة الشهادة  و ال السكن  ي قطاع  كفاءة الشر

التشييد ف 

 ."البناء و 

 

 /https://www.jubailisland.aeللمزيد من المعلومات، يرج  زيارة

 

 انته 

 

 حول جزيرة الجبيل: 

وع تطوير جزيرة الجبيل    تبلغ تكلفة ي  مليار درهم    5مشر
ي    المتطورة القرى    توجه لبناءإماراتر

ي بي      تقع   النر
 ، السعدياتو ياس    جزيرتر

ي المتنفسا رائعا  بح مخطط أن تصمن ال و   .  خالبةالطبيعية المناظر لمحن 

ي ومركز  المرافق كالوتتضمن مجموعة راقية من    ،هكتار   400عن    لما يزيد جزيرة الجبيل    تصل مساحة
مطاعم ونادي شاطن 

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

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

 ر مالحظات للمحر 

 /https://www.jubailisland.aeيمكن زيارة الرابط: المزيد عن جزيرة الجبيل لمعرفة 

: أو   متابعة حساب الجزيرة عىل مواقع التواصل االجتماعي

 انستغرام

 فيسبوك
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