
 
 

  
 ؛ خبر صحف 

 :بعد وضع حجر األساس

وع الفلل الفاخرة بجزيرة الجبيل  من  مرحلة األوىلال بدء  مشر

 
؛   ي كة جزيرة الجبيل  :  2021مايو،    31اإلمارات العربية المتحدة،  أبوظب     لالستثمار اليوم عن بدء  أعلنت شر

أعمال البناء ف 

وع الفلل الفاخرة بجزيرة  وع تطوير الجزيرة.   ساسبعد وضع حجر األ  ،الجبيلالمرحلة األوىل من مشر    لمشر

 

وع تطوير الجزيرةشمل اوت   الحديثة والكالسيكيةاستوح  تصميمها من الهندسة المعمارية  فيال    300بناء    لمرحلة األوىل من مشر

اوح الخطوة األوىل نحو إنشاء مجتمع منخفض الكثافة، يوفر فلل بخيارات سكنية متنوعة لتكون  من ثالث إىل ست غرف  تبر

اوحت  ابمساح أراض  نوم عىل  ة تبر  . مبر مرب  ع  7000و مبر مرب  ع 1300 ا بير  م كببر

قد   العربية    أعلنوكان  اإلنشاءات  كة  الفلل عىل شر وع  األوىل من مشر المرحلة  ترسية عقد  المقاول    ACCمؤخرا عن  لتكون 

  الموقع  تطوير الجزيرة،  ل  الرئيس  للمرحلة األوىل
   وتم االحتفال بوضع حجر األساس ف 

وع السكن  ا لتطوير هذا المشر
ً
تدشين

  ال
 وسط العاصمة. متمبر  ف 

  الرب  ع األ  60حواىل  اكتمل فعليا  قد و 
وع المقرر االنتهاء منه ف    المشر

 . 2023من عام   خبر % من أعمال البنية التحتية ف 

سبعة  نماذج    األوىل من منازل شارع األحالم عىل جزيرة الجبيل، والذي يتضمن   لالفل  تطوير تنفيذها    الجاري وتتضمن األعمال  

وع جزيرة الجبيل   السكن فيها حيث يمكن  ،  لفلل مشر
تستعرض  .  ها تصاميم التعرف عن قرب عىل    ألصحاب المنازل الراغبير  ف 

ال    تصميم وتطوير 
المتبعة ف  العالية  الجودة والرفاهية  معايبر  السبعة  النماذج  ة  هذه  وع وتوفر لمحة ممبر  المشر   

وحدات ف 

وع المستدام.    هذا المشر
  ف 
 ألسلوب الحياة الرافر

 
 



وع   انية المشر كة الجبيل لالستثمار تبلغ مبر  كة  الذي  و   المملوك لشر   دولة  LEAD - "ليدتتوىل تنفيذه وإدارته شر
" المطور الرائد ف 

    5،  اإلمارات
إماراتر درهم  لبناء  حيث    ،مليار  ياس  ستتوجه    

جزيرتر بير   الواقعة  المنطقة    
ف  المتطورة  القرى  من  مجموعة 

 . والسعديات

 

وع جزيرة الجبيل، الذي تز   ويشكل    أبوظنر  عند    400د مساحته عن  يمشر
  ف 
ة إىل المشهد السكن  هكتار، إضافة جديدة وممبر 

إذ يقع وسط أشجار   ،بما يتمبر  به من مناظر طبيعية رائعة  متنفسا رائعا لعشاق الحياة الصحية الراقية   يكونل،  االنتهاء منه

ي.    القرم المعروفة بتنوعها البيولوحر  البر

 
كة جزيرة الجبيل لالستثمار: "    تعليق له، قال منبر حيدر، المدير التنفيذي لشر

  ج  يؤكد وف 
زيرة  حفل وضع حجر األساس ف 

  الوقت المحددءيمنح عمال ، و مصداقيةعىل ال الجبيل 
وع سينته  ف   ". نا الثقة بأن المشر

 

  عام  
  2024وأضاف: "ستصبح جزيرة الجبيل، بمجرد اكتمالها ف 

ً
 ، جزءا

ً
. نحن فخورون   مهما   أبوظنر 

من المشهد العقاري ف 

تنفيذ     
ف  إىل  بدورنا  ونهدف  وع،  المشر    هذا 

ف  والسكان  للعمالء  الحياة  ونمط  االستدامة  حيث  من  المعايبر  أعىل  تحقيق 

 المستقبل". 

 

 . /https://www.jubailisland.aeلمزيد من المعلومات، يرحر زيارة: 

 
 انته 

  

 حول جزيرة الجبيل: 

وع تطوير جزيرة الجبيل كة ليد للتطوير،  تبلغ تكلفة مشر كة الجبيل لالستثمار وتتوىل تنفيذه وإدارته شر مليار   5  ،المملوك لشر

  توجه لبناء القرى  
  درهم إماراتر

  ياس والسعديات، و من المخطط أن تصبح متنفسا رائعا لمحنر     المتطورة النر
تقع بير  جزيرتر

 المناظر الطبيعية الخالبة. 

  ومركز    400تصل مساحة جزيرة الجبيل لما يزيد عن  
هكتار، وتتضمن مجموعة راقية من المرافق كالمطاعم ونادي شاطن 

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

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

 مالحظات للمحرر 

https://www.jubailisland.ae/


 /https://www.jubailisland.aeعن جزيرة الجبيل يمكن زيارة الرابط: لمعرفة المزيد 

 :  أو متابعة حساب الجزيرة عىل مواقع التواصل االجتماع 

 انستغرام 

 فيسبوك
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