
 

 ي خبر صحف

 إطالق مشروع جزيرة الجبيل في أبوظبي بقيمة خمسة مليارات درهم
وموجه إلى الراغبين بالحصول على حياة عصرية من  هكتار    400مشروع متعدد االستخدامات يمتد على مساحة   •

 محبي الطبيعة 
 منطقة استثمارية في أبوظبي   المشروع مصنف  •
 2021من المشروع يسعى إلى تسليم قطع أراض جاهزة للبناء خالل الربع األول  •
 عند االنتهاء من إنجازهساكن  5000 من المشروع أكثر يحتضن •
يتميز المشروع بكثافة سكانية منخفضة في موقع حيوي في قلب الطبيعة وغابات أشجار القرم ومطال على واجهة  •

 ست قرى تتمتع بخدمات متكاملة ووحدات سكنية عائلية متنوعة بحرية ساحرة موزعة على

خالل مؤتمر    جزيرة الجبيل لالستثمار  شركة  أعلنت :  2019أبريل،    8اإلمارات العربية المتحدة،    –أبوظبي  
في أبوظبي اليوم عن إطالق مشروع جزيرة الجبيل الذي يتوقع أن يصبح الوجهة السكنية األولى  صحفي عقد  

وسيتم تطوير هذا المشروع المتنوع كمنطقة استثمارية ذات   في أبوظبي،  الحياة في أحضان الطبيعة لعشاق  
م إماراتي، كما سيضم  هكتار بتكلفة إجمالية تقدر بخمسة مليارات دره  400كثافة سكانية منخفضة على مساحة  

متطلبات    بما يلبيمزيجًا فريدًا من قطع األراضي المزودة بالخدمات والمرافق، وعقارات راقية ومتوسطة التكلفة  
 .على حد سواء اإلماراتيين وقطاع المستأجرين

يف الجبيل، وعين المها، وسوق الجبيل، وسيتوزع المشروع على ست قرى تشمل مرفأ الجبيل، وند الظبي، وس  
بين جزيرة ياس وجزيرة السعديات. وسيمتد المشروع على واجهة يربط  وبدع الجبيل وذلك في موقع استراتيجي  

متر مربع،    5000و  1500قطع أراضي تتراوح مساحتها ما بين  في حين يضم    كيلومتراً   13  ابحرية يبلغ طوله
وسط طبيعية خالبة محاطة بغابات  ، تقع  متر مربع  1200و   300تها ما بين  باإلضافة إلى منازل تتراوح مساح

 طبيعية خالبة. بيئية وحياة  القرم



 

كما يميزه قربه    دقيقة عن مرسى دبي،  50دقيقة فقط عن وسط مدينة أبوظبي و   15المشروع على بعد    ويقع
، وجزيرة  أبوظبي مثل متحف اللوفر وياس مول وجزيرة الماريةمدينة  من أهم المعالم السياحية والترفيهية في  

 .أبوظبي

منزل    400و   منزل مستقل   400من    2022ويتألف المشروع المقرر االنتهاء منه في الربع األخير من عام  
المتنوعة بما في ذلك قطع األراضي الجاهزة للبناء والتي سيتم    ، فضاًل عن توافر خيارات التملكمتالصقبنظام  

جزيرة الجبيل عند االنتهاء من إنجازها ما بين  ويتوقع أن تحتضن ،2021تسليمها خالل الربع األول من عام  
 .ساكن 6000إلى  5000

ضم  ية، كما سي وفلل ومباني مكتبمثل مباني مخصصة لألعمال    ويضم المشروع مرافق مختلفة بمستوى عالمي
رياضي،   وناديوالمنافذ التجارية، ونادي شاطئي، ومركز لرجال األعمال،    مركز المدينة عددا من المطاعم

  . اجتماعي إلى جانب عدد من المدارس ومحالت السوبرماركت والحضانات وعدة عيادات متخصصة   وآخر
إلدارة األعمال   "ليد للتطوير"شركة  عن تعيين جزيرة الجبيل لالستثمار مطور مشروع الجبيلشركة  أعلنت  وقد 

من شركة آركيوتكتونيكا األمريكية، ورامون إستيف    تحالف يضم كالً يتولى  سفيما  ، و الجزيرة التطويرية في  
 .اإلسبانية، وبرودواي ماليان تنفيذ األعمال الهندسية وأعمال التخطيط في المشروع

أن فكرة تطوير جزيرة  دارة شركة الجبيل لالستثمار :"  إ  وبهذه المناسبة، قال حمد راشد النعيمي، رئيس مجلس
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة اإلمارات العربية  بإذن هللاحب المغفور له الجبيل اسُتلهمت من 

 ."ى مقوماتهالمحافظة علالكبير على اللطبيعة وحرصه طيب هللا ثراه المتحدة، 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي  وأضاف النعيمي:" إن هذا المشروع المميز أطلق بمباركة  
، وسنعمل جاهدين للحفاظ على هذه المنطقة العقارية المهمة  األعلى للقوات المسلحةعهد أبوظبي نائب القائد  

بما يتناسب مع طبيعة    لمدينة أبوظبي من خالل المحافظة على البيئة وخلق أماكن سكنية وتجارية وترفيهية
 ." الجزيرة وأهميتها للسوق العقاري في مدينة أبوظبي



 

في المؤتمر الصحفي لإلعالن عن   لالستثمارالتنفيذي لشركة جزيرة الجبيل    المديرقال منير حيدر،  من جانبه،  
وهواة  والطبيعة  البرية  الحياة  وعشاق  العائالت  احتياجات  الجبيل  جزيرة  "ستلبي  المشروع:  الرياضات    إطالق 

 اب المنازل والزوار على حد سواء." ألصح  امن نوعه  ةالمائية، فضاًل عن توفير مستوى حياة فريد 

ومن خالل توفير مجموعة واسعة من الخيارات السكنية ومرافق التجزئة والضيافة والترفيه والتعليم، وأضاف أنه  
العقارات في أبوظبي ومساهمًا رئيسيًا في تحقيق أهداف رؤية  سيصبح مشروع جزيرة الجبيل رافدًا مهمًا لسوق  

 ." 2030أبوظبي االقتصادية 

في تعزيز وتنويع الخيارات السكنية عالية الجودة في سوق العقارات في سيسهم  المشروع  أن    حيدر  أوضحو 
مع ذي كثافة  اسبة ضمن مجتنأبوظبي، حيث ستقدم الجزيرة للمستثمرين قطع أراض جاهزة للبناء وبأسعار م 

الواسعة المطلة الواجهات المائية الساحرة والشواطئ  أحضان الطبيعة الخالبة والتي تشمل  في  سكانية منخفضة  
سيضم المشروع موقعًا تراثيًا يمتد على خمسة هكتارات لعرض  كما    ومجمع حدائق عام،  القرمأشجار  على  

ما سيجعله محطة جذب وتعود إلى حضارة قديمة م  يرةلجز   علىالفخار والقطع األثرية األخرى التي تم اكتشافها  
  رئيسية للزوار.

التي تزخر بها جزيرة الجبيل    القرمبالحفاظ وتعزيز غابات    "شركة جزيرة الجبيل لالستثمار"وأكد حيدر على التزام  
سيساهم في تعزيز التنوع    اً استراتيجي  اً استثمار   باعتباره   في أبوظبي المعنية  بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية  

بالمنظو   العقاري  الشركة  مواالرتقاء  تبذلها  التي  المشتركة  الجهود  إلى  حيدر  أشار  كما  الجزيرة.  في  البيئية  ة 
و  بالتعاون  المختصة  الحكومية  الجهات  مختلف  أجل    مع  من  المعماريين  والمهندسين  المصممين  من  نخبة 

الجدول  الجبيل وفق  الشركة بتسليم جزيرة  التزام  نفسه على  الوقت  تحقيق رؤيتها في هذا اإلطار مؤكدًا في 
 الزمني المحدد وبما يواكب أعلى معايير البناء الدولية.

الج  ويتوقع "استدامة" في أن يسهم مشروع  برنامج  "لؤلؤ" الستيفائه متطلبات  الذي حصل على تصنيف  بيل 
  10وإضافة أكثر من   القرماالرتقاء بالمنظومة البيئية في الجزيرة من خالل زراعة مساحات جديدة من غابات  



 

ك، والسالحف  كيلومترات من القنوات المائية التي ستوفر الموائل البحرية للعديد من الطيور المهاجرة، واألسما
البحرية، والغزالن. وسيتضمن المشروع أيًضا مساحات خارجية واسعة تشمل الحدائق، ومسارات للمشي وركوب 

 .المائية ات الدراجات، ومحطات التجديف التي تستهوي عشاق الطبيعة وهواة الرياض 

 - انتهى -

 عن جزيرة الجبيل 
قبل   من  إطالقه  تم  الذي  الجبيل  جزيرة  مشروع  لالستثماريقع  الجبيل  جزيرة  وجزيرة   (JIIC) شركة  ياس  جزيرة  بين 

لعشاق السكن    في أبو ظبي  مهمامن المتوقع أن يصبح المشروع مالذًا  و .  أبوظبي  على مقربة من وسط مدينة  السعديات 
تملك  للمستثمرين عدة خيارات لهكتار يقدم    400في أحضان الطبيعة في أبوظبي حيث أن المشروع الممتد على مساحة  

 .    ق متكاملةخدمات ومرافب لمزودةراضي األ الفلل أو قطع 
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