
 

 

   الكالسيكيةطرازات المستوحاة من 
 ؛ ونموذج "هاسيندا" اإلسبان 

وع جزيرة الجبيل  الكشف عن التصاميم الفاخرة لفلل   مشر

 

كة جزيرة الجبيل لالستثمار  أعلنت • وع تطوير الجزيرة المستوحاةشر تصاميم  المن  عن التصاميم الفاخرة لفلل مشر

ي   كالسيكيةال
ي تحاكي طراز "هاسيندا" اإلسبان 

 ؛ لتوفر أعىل مستوى من الرفاهية لسكانها  والت 

 ومستدامةنمط حياة راقية تتوفر أربعة خيارات مختلفة من الفلل يعتمد كل منها عىل مواد بناء طبيعية ليعكس   •

ي الجزيرة   تتاح •
 . للبيعالوحدات السكنية ف 

 

، الجبيل لالستثمار عن  أعلنت  : 2021  يونيو   7  أبوظب   كة جزيرة  بتصاميم  شر ي  فاخرة    طرح وحدات سكنية جديدة 
فلل  ف 

وع  األوىل من  المرحلة ي  تطوير الجزيرة  مشر
ي تأن 

ي  و الكالسيكية  تصاميم  المن  مستوحاة  ، والت 
تحاكي طراز "هاسيندا" اإلسبان 

ي   وحداتال  تتوفر و   . لتوفر أعىل مستوى من الرفاهية لسكانها 
وع  الجديدة ف  ي التملكاآلن    المرحلة األوىل من المشر ي    لراغت 

هذا  ف 

ي ق
ي  لبالموقع الممي   ف   .  أبوظت 

 

 مختلفةأربعة خيارات 

 مواد بناء  عىل  الفللتصاميم    عتمد تو   ،مقيمي   تناسب مختلف أذواق واحتياجات الل،  من الفللأربعة خيارات مختلفة  تتوفر  

وتتمي      الكالسيكيةالعمارة اإلسبانية  طراز  من    مستوىحفاخر    بتصميم الفلل    وتتمتع.  ومستدام  نمط حياة راق    موفرةطبيعية  

ي   ،والواجهات الملونةباألسقف المصنوعة من القرميد  
ة  الزخارف المعدنية  كما تضف  يجمع بي    مزيًجا جمالًيا    اإلسبانية الشهي 

 . العراقة والمعارصة

ي  و  ي عنارص التصميم المتنوعة  صممت الوحدات لتلت 
بداية  متطلبات الحياة اليومية والعرصية للعائالت المقيمة، فيما تضف 

ي ضمن األعمدةوتصميم الدرج ، الفسيحة المداخل الرئيسيةمن 
 إىل و  المخف 

ا
فات  صوًل ة تشجع عىل   المغطاةالشر لمسة ممي  

 االستكشاف. 



ا و 
ً
ام المطور بالمسؤولية االجتماعية و   تأكيد وع الواعد  الحياة المستدامةنمط  عىل الي   أشجار القرم    غابات  وسط ، يقام المشر

المهم،    المعروفة ي 
البيت  التصميمكما  بدورها  ي 

ف  طبيعية  مواد  عىل  االعتماد  بالبناء  .  تم  الجبيل  كة  شر مت  أراٍض عىل  والي  

ة   . للمقيمي   لتوفي  الخصوصية المثىل بمساحات كبي 

ي  
ي ضمن عدة قرى  تتوزع الفلل المصممة عىل الطراز اإلسبان 

وسيف الجبيل،    ،وسوق الجبيل  ،: مرفأ الجبيلهي   جزيرة الجبيل  ف 

ي   . وند الظت 

 

كة جزيرة الجبيل لالستثمار: "يشنا   ي تعليق له، قال مني  حيدر، المدير التنفيذي لشر
لمرحلة األوىل  ا  فلل  اإلعالن عن طرحوف 

وع للبيع،  ي التنفيذ أعىلو من المشر
بعض  صممنا فيما متاحة،  المواد الواستخدمنا أفضل العالمية المعايي   وأحدث قد راعينا ف 

ي اإلسبا وفق الطراز الوحدات  
ي و  ،الكالسيكي لتجمع بي   األصالة والحداثة ن  ي أبوظت 

 ". لتكون إضافة حقيقية للمشهد العقاري ف 

 

ي   ألشجار القرم"تتمي   الفلل بموقعها وسط الجمال الطبيعي  وأضاف:  
، ويمكن    ف  ي ي التملكأبوظت  االختيار من بي   أربعة   لراغت 

ي  لشهرتها بالعناية بالتفاصيل  اإلسبانية  لهندسة المعمارية  اختيارنا ل وجاء  .  والجمالبي   الفخامة    يجمع كل منها ،  نماذج
والت 

وع وللجزيرةت   الطامحة للعائالت    مثاىلي يوفر كافة وسائل الراحة  مجتمع  فقد هدفنا من البداية لتقديم  . ناسب تصورنا للمشر

ي ل
 ". عنارص الرفاهية ومتعة الحياة العرصية بكافةمجهز  و متكامل  موقع إلقامة ف 

 

وع الطموح لتطوير الجبيل  انية المشر ي   5  وتبلغ مي  
كة الجبيل لالستثمار  وتملك  ،  مليار درهم إماران  وع الذي    شر تتوىل  المشر

كة "ليد ي دولة اإلماراتLEAD - شر
لكل منها هويته    مجمعات سكنية ةستويتضمن   ، تنفيذه وإدارتهمسؤولية  " المطور الرائد ف 

ي ياس والسعديات تقام عىل مساحة شاسعةالخاصة وتصميمه الممي   
ي المنطقة الواقعة بي   جزيرن 

 . ف 

 

وع جزيرة الجبيل، الذي تز  ويشكل ي عند    400د مساحته عن يمشر ي أبوظت 
ي ف 
ة إىل المشهد السكت  هكتار، إضافة جديدة وممي  

ا ،  االنتهاء منه
ً
. مفهوم  مجسد ي ي أبوظت 

ي إضافة جديدة إىل المشهد العقاري المتمي   ف 
 العيش المستدام والرفاهية والعافية ف 

 

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

 

 انتىه

  

 حول جزيرة الجبيل: 

https://www.jubailisland.ae/


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

ي   ي ياس والسعديات، و من المخطط أن تصبح متنفسا رائعا لمحت 
ي تقع بي   جزيرن 

ي توجه لبناء القرى المتطورة الت 
درهم إماران 

 المناظر الطبيعية الخالبة. 

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

وعيادات متخصصة، ومن المخطط أن يصل عدد    اجتماعي ال ومرافق رياضية ومدارس ودور حضانة باإلضافة إىل ناد   أعم

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

 مالحظات للمحرر 

 /https://www.jubailisland.aeلمعرفة المزيد عن جزيرة الجبيل يمكن زيارة الرابط: 

 :  أو متابعة حساب الجزيرة عىل مواقع التواصل االجتماعي

 انستغرام

 فيسبوك
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