
 
 

ي مستدام 
وع سكب  ي مشر

 
ي االستثمار والتملك ف  ؛ لراغب 

ي   "هاوس  تاون"  وحداتإطالق    
 
 يونيو  26السبت اعتبارا من للبيع جزيرة الجبيل ف

 
 

كة جزيرة الجبيل لالستثمار عن    ؛ يونيو  26اعتبارا من السبت  للبيع  "تاون هاوس" وحدات طرح  • أعلنت شر

 ؛  الحيوية والخدماتمرافق ال سوق الجبيل، بالقرب من مجموعة من قرية  ضمن   "التاون هاوس"وحدات  تقع  • 

ة  بمساحاتها  "تاون هاوس" وحدات  تتمي   •  ي االستثمار والتملك   المناسبةلتشطيبات العرصية او  نيقةال  وتصاميمها  الكبي     ؛لراغب 

عكس نمط  تل  عىل تصاميم مالئمةعتمد كل منها ت  نوم غرف 4و   3و   وحدات "تاون هاوس" مكونة من غرفتي   تتوفر خيارات من  •

 . ومستدام  حياة راق  

 

  ، ي كة جزيرة الجبيل لالستثمار عن  : 2021يونيو    23أبوظب  ة  مجموعتها الجديدةإطالق    أعلنت شر ز اون "ت  وحداتمن   والممي 

ي تعد جزءا من المرحلة األوىل ل  ، "تاون هاوس"وحدات  تقع    يونيو.   26  الموافق   السبت  اعتبارا من يوم للبيع    "هاوس
وع، لالت    مشر

ي قلب الجزيرة
 . ضمن قرية سوق الجبيل، فز

 

ي جزيرة الجبيل،    "تاون هاوس ال"  وحداتصممت  
ي  و فز

ك،  الت  لكل  و هي عبارة عن مجموعة من الفلل المتصلة ذات جدار مشي 

ل مدخل منفصل وحديقة خاصة ز ي بشكل   ،ميز ين    إحتياجاتاألذواق  و مختلف    يلت   والمساحات   التصاميم   من حيث  ، المشي 

ز كما   وحفظ الخصوصية،  الجودة.  معايي   أعىلأبنية مصممة وفق وب ،رحبة داخلية اتبمساحالمتالصقة الوحدات تتمي 

فيهية  الحيوية المعالم والوجهات  من  بعد خطوات  عىل    " تاون هاوس"ات  دوح  وتقع ي الجزيرة  والي 
المطاعم والمدارس  ك،  فز

من الحدائق العامة ومسارات   عىل مقربةو التجارية  مجموعة من أرف  المحالت    باإلضافة إىل  ،ودور الحضانة والمرافق الرياضية

ي الجزيرة ركوب الدراجات
 . فز



ز  مكونة من   تتوفر عدة خيارات من وحدات "تاون هاوس"  المستثمرين    مختلف احتياجاتتناسب لنوم غرف    4و  3وغرفتي 

ين  ز الوالمشي  ي  راغبي 
ي  العيشفز

 . وسط بيئة طبيعية متناغمة تنطوي عىل التواصل االجتماعي حياة تجربة    منحت  وجهة رائدة فز

كة جزيرة الجبيل لالستثمار، مني  حيدر: "تعد    أحدث إضافة إىل الخيارات    "تاون هاوسال"  وحداتوقال المدير التنفيذي لشر

ي توفر جميع
ي قلب العاصمة. و الت 

ي جزيرة الجبيل فز
ي نقدمها فز

ة الت  ز ي   السكنية المتمي 
أعىل  صممت وفق    ،أساليب الراحة والرف 

 الجودة". معايي  

ه "وتحتل  مركزًيا،  وأضاف:  موقًعا  الوحدات  األعمالذه  مرافق  يتيح   قرب  مما  وع،  المشر ي 
فز فيه  والي  الثقافية  والفعاليات 

ي تحيط بها المناظر الطبيعية، 
ي تحيط بهم. كما ستوفر هذه المنازل العائلية، الت 

ز الوصول بسهولة إىل سبل الراحة الت  للمقيمي 

 حيويا يبعد بضع دقائق عن المدينة". 
ً
 مالذا

وع تطوير الجبيل انية مشر ز كة الجبيل لالستثمار،  وتبلغ مي  ،  JIIC ،  5  -المملوك لشر ي
وتتوىل تنفيذه وإدارته    مليار درهم إمارات 

كة "ليد ي دولة اإلماراتLEAD - شر
ي المنطقة الواقعة  حيث  ،  " المطور الرائد فز

ستتوجه لبناء مجموعة من القرى المتطورة فز

ي ياس والسعديات
ز جزيرت  وع الجزيرة الجبيل، الذي تز   توقعمال  منو   . بي  هكتار، إضافة   400د مساحته عن  ي أن يصبح مشر

ي  ي أبوظت 
ي فز
ة إىل المشهد السكتز ز المعروفة    األيقونية  أشجار القرمب  ، محاطمتنفسا رائعا لعشاق الحياة الصحية الراقية  و   ممي 

ي.  ي الير  بتنوعها البيولوج 
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