
 

 

 : خبر صحفي

 80تمنح عقدًا بقيمة تتجاوز    لإلستثمار  جزيرة الجبيلشركة  
في مشروع جزيرة   مليون درهم إلنجاز أعمال البنية التحتية 

 الجبيل 
 مليون درهم التكلفة اإلجمالية ألعمال البنية التحتية في المشروع    600 •

 في جزيرة الجبيل  التحتّية بعقد أعمال المرحلة األولى للبنيةتفوز شركة المقاولون الخليجيون  •

عقد  عن منح    ستثمارإلجبيل ل  جزيرة شركة  أعلنت   :2019  ديسمبر  14  اإلمارات العربية المتحدة،  ،أبوظبي
  لشركة المقاولون الخليجيون في مشروع جزيرة الجبيل  تحتية  البنية  إلنجاز أعمال ال  مليون درهم  80تتجاوز قيمته  

في قريتين من قرى المشروع الست   شهرا    18تستمر على مدى  األولى من األعمال التي سحزمة  البدأت بوالتي  
 . وهما مرفأ الجبيل وسوق الجبيل

  مليون درهم  120 التي منحتها الشركة حتى اآلن إلى البنية التحتية  أعمالعقود اإلجمالية لالقيمة تصل وبذلك 
  5البالغة قيمته  مشروع جزيرة جبيل  ألعمال البنية التحتية في  التكلفة اإلجمالية  مليون درهم    600من أصل  

 . مليارات درهم
سوق الجبيل لتأمين طرق المواصالت كيلومترات يلتف حول    3نطاق العقد إنشاء طريق عام بطول    يشمل

وإنشاء   المجاورة،  القرى  إلى  كما تشتمل    5والوصول  الجبيل.  مرفأ  قرية  الداخلية في  الطرق  من  كيلومترات 
 ، والصرف الصحي  ،والمياه  ،األعمال أيضا  على تطوير البنية التحتية للمرافق، بما في ذلك شبكات الكهرباء

 ع.، باإلضافة إلى إنارة الشوار وشبكات االتصاالت والغاز ،والري 

نحن  تعليقه على العقد الجديد، قال منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل لالستثمار: "إطار  وفي  
إطالق المرحلة األولى من أعمال البنية التحتية في مشروع جزيرة الجبيل، بعد انتهاء األعمال التمهيدية  ب  سعداء

 " .2021عام   منفي الربع الثالث ى التزامنا بتسليم قطع األراضي في الموعد المحدد للمشروع، لنؤكد بذلك عل



 

،  التي نعتمدها، ومعايير الجودة واإلنشاء العالية  في هذا القطاع  الواسعة  خبرتنا    بفضل "  حيدر:منير  وأضاف  
عبر توفير فرص ،  أبوظبيوممارسة األعمال في  للعيش  ة والمفضلة  مرموقال  الوجهةستصبح جزيرة الجبيل  

. كما ستشكل الجزيرة  تطلعات المستثمرين والسكان وفق أعلى معايير الجودة والرفاهيةتوائم  استثمارية جذابة  
محمية  ب  محاطة،  ذات كثافة سكانية منخفضةبيئة طبيعية فريدة  لدى إنجازها  هكتار    400البالغة مساحتها  

 " البرية.للحياة 
منتزه قرم  لتطوير  على مبادرتهما    حكومة أبوظبي وشركة مدن العقاريةل  هشكر عن    المدير التنفيذي  كما أعرب 

 ضمن المشروع.   الجبيل
مشى ، وممحطات التجذيف بزوارق الكاياكك الترفيهية و التعليميةالعديد من المرافق  منتزه قرم الجبيلوسيضم 

بالمناظر الطبيعية  إل شرفات للزوار لو منطقة لعب لألطفال،  و ،  دروسا تعليمية بأسلوب تفاعلييوفر   ستمتاع 
 وأهميتها البيئية.قرم حول أشجار ال يهدف إلى تثقيفهم مركز زوارفضال  عن الخالبة، 

وعقارات راقية ومتوسطة  مخصصة للبيع  مخدمة  ستثمارية الجذابة في جزيرة الجبيل قطع أراٍض  إل المنطقة ا  وتوفر
 المطاعم وغيرها.  و  ية كتب ساحات الممالباإلضافة إلى متاجر التجزئة و  التكلفة

ألف شتلة    25رتقاء بالمنظومة البيئّية الطبيعّية في الجزيرة من خالل زراعة  إلفي امشروع جزيرة الجبيل  ويساهم  
  متنوعة من   ألنواع  موائل مناسبةالبحيرات التي ستوفر  و من أشجار القرم، وإضافة شبكة من القنوات المائية  

المشروع سيضيف  . كما  الحيوانات  بما    أن  الطلق  الهواء  المتاحة في  الخارجية  المنتزهات،    فيهاالمساحات 
الكاياك، ومسارات   التجذيف بزوارق  المشي، ومحطات  اد ومسارات  الطبيعة والرياضات  راجات  لهواء لعشاق 

 البحرية. 

 
 

 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  من وسط مدينة أبوظبي. ومن المتوقع أن يصبح المشروع مالذا  مهما  

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



 

 

 لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع: 

 يجنى وهب

 العالميةأبكو 

 jwehbi@apcoworldwide.comبريد إلكتروني: 


