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مليون   200عقدًا بقيمة    ترسي  لإلستثمار  جزيرة الجبيلشركة  
أعمال البنية   الستكمالالمقاولون الخليجيون على شركة  درهم  

 في مشروع جزيرة الجبيل  التحتية
 

 مليون درهم التكلفة اإلجمالية ألعمال البنية التحتية في المشروع    600 •
 جزيرة الجبيل مليون درهم إلنجاز أعمال البنية التحتية الجارية ضمن 400منح عقود بقيمة   •

 

عقد  عن إرساء    ستثمار إلجبيل ل  جزيرة شركة   أعلنت   : 2020  ،يونيو  02، اإلمارات العربية المتحدة،  أبوظبي
شركة المقاولون  في مشروع جزيرة الجبيل على تحتية البنية الستكمال أعمال ال مليون درهم 200  تتجاوز  ةقيمب

من المرحلة األولى في  وتشمل القرى المتبقية    ،شهرا    18على مدى    حيث ستستمر هذه األعمال  ، الخليجيون 
  . ، وعين المهاالجبيلِسيف و   ،ند الظبيمليارات درهم، وهي   5المشروع البالغة قيمته 

  مليون درهم   80  بقيمة  ا  قد منحت في منتصف شهر ديسمبر الماضي عقد   ستثمارإلجبيل ل  جزيرة شركةوكانت  
وبذلك   ،يلتف حول سوق الجبيل  الذي  عامال طريقالو   من قرى المشروع   قريةتحتية في  البنية  إلنجاز أعمال ال

من    مليون درهم    400  التي تمت ترسيتها حتى اآلن إلى البنية التحتية    أعمالعقود  القيمة اإلجمالية لتصل  
 مشروع جزيرة جبيل.ألعمال البنية التحتية في التكلفة اإلجمالية مليون درهم  600أصل 

كيلومترات    47.5بطول    ، وعين المها ِسيف الجبيلو   ،ند الظبي داخلية في قرى  نطاق العقد إنشاء طرق    ويشمل
الكهرباءتطوير  و  شبكات  ذلك  في  بما  للمرافق  التحتية  الصحي  ،والمياه  ،البنية  وشبكات    ،والري   ،والصرف 

 ع. االتصاالت والغاز، باإلضافة إلى إنارة الشوار 

البنية  أعمال    إطالق  بعد "  : قال منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل لالستثماروبهذه المناسبة،  
الستكمال أعمال البنية التحتية  ب  بالبدء  نحن سعداء  ،2020عام    وع جزيرة الجبيل مطلعمشر التحتية األولية في  



 

بتسليم قطع األراضي في المتواصل  التزامنا    بما يعكس  في جزيرة الجبيلالقرى المتبقية من المرحلة األولى  
  " .2021عام  منفي الربع الثالث الموعد المحدد 

ة والمفضلة للعيش في أبوظبي  مرموقال  تم تصميمه ليصبح الوجهة  جزيرة الجبيلمشروع  أن    منير حيدروأضاف  
على    هادئة أجواء  ضمن   الفخامة معايير أعلىتوفير أسلوب حياة فريد من نوعه لسكانه الذين سيتمتعون ب  عبر

التي تلبي تطلعات  احة  وسائل الر مجموعة متميزة من    المشروعسيقدم  مقربة من مدينة أبوظبي النابضة بالحياة. و 
 . كثافة سكانية منخفضةو بيئة طبيعية فريدة وسط هكتار  400البالغة مساحتها   الجبيلجزيرة  ضمن السكان
ا  وتوفر أراٍض  إلالمنطقة  قطع  الجبيل  جزيرة  في  الجذابة  للبيع  مة  و مخد ستثمارية  راقية  مخصصة  وعقارات 

 المطاعم وغيرها. و  يةكتبساحات الممالباإلضافة إلى متاجر التجزئة و   التكلفةومتوسطة 

بما  المشروع    سيتضمنكما   الطلق  الهواء  في  متاحة  خارجية  المشي،   فيهامساحات  ومسارات  المنتزهات، 
 راجات الهواء لعشاق الطبيعة والرياضات البحرية. د ومحطات التجذيف بزوارق الكاياك، ومسارات 

- انتهى -  

 عن جزيرة الجبيل 

السعديات على مقربة  و ياس    جزيرتيبين   (JIIC) ستثمارإليقع مشروع جزيرة الجبيل الذي تم إطالقه من قبل شركة جزيرة الجبيل ل
 يقدمحيث    ،لعشاق السكن في أحضان الطبيعة في أبوظبي  وسط مدينة أبوظبي. ومن المتوقع أن يصبح المشروع مالذا  مهما  من  

 .مزودة بخدمات ومرافق متكاملةال  هكتار للمستثمرين عدة خيارات لتملك الفلل أو قطع األراضي   400المشروع الممتد على مساحة  
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