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  تعلن عن بيع جميع قطع لإلستثمار جزيرة الجبيل  

وع  المرحلة األوىل أراض   جزيرة الجبيل  من مشر
 

•    
كة جزيرة الجبيل لالستثمار تعلن عن بيع جميع قطع أراض  وع    من المتوفرة  شر جزيرة  المرحلة األوىل ضمن مشر

 المتمي    الجبيل

كة جزيرة الجبيل لالستثمار   •   موعدتتعهد  شر
 
وع ف ٪ من البنية التحتية 65مع اكتمال    المحدد   هبتسليم المشر

  بناء   حتى اآلن
 
 فيال 300والبدء ف

    سوق •
 
عىل  يؤكد    مما   المستجدات اإلخباريةحسب آخر    كورونا   أبوظت   يواصل تعافيه رغم جائحة  العقارات ف

ين والمستثمرين    ثقة المشيى
 

 

،  اإلمارات العربية المتحدة،   ي  2021يوليو    13أبوظت  
كة جزيرة الجبيل لالستثمار اليوم عن بيع جميع قطع األراض  : أعلنت شر

ي يبلغالمخصصة للبناء  المتوفرة و 
وعقطعة أرض من المرحلة األوىل من    194عددها    والت  محققة جزيرة الجبيل    تطوير   مشر

 آخر 
ً
ة. بذلك إنجازا  يضاف إىل سلسلة إنجازاتها المتمي  

 

كة   ي الوقت الذي أكدت فيه الشر
ي هذا اإلعالن ف 

ي موعده    المسؤولة عن التطوير )ليد للتطوير(يأت 
وع ف  امها بتسليم المشر الي  

 بأنه تمكنت من استكمال  
ً
وع أعمال  ٪ من  65المحدد، علما الكهرباء والمياه واإلتصاالت إمدادات  من    البنية التحتية للمشر

التنفيذ ،  والرصف الصحي  ي من      بالكاملمنها    سيتم اإلنتهاء،  ومع استمرارها أعمال 
الثات  الرب  ع  ي الموعد المحدد خالل 

عام  ف 

ي الرب  ع   . 2022
 .  2023من عام  األخي   كما أن أعمال بناء الفلل تتقدم بشكل متسارع وسيتم بدء تسليمها ف 

 

ي ومن المقرر أن يتم تسليم  
وا  لعمالء الذين  ل  قطع األراض  ي الوقت المحدد  اشي 

ي المرحلة األوىل من جزيرة الجبيل ف 
قطع أراض ف 

 . 2022من عام   األخي  الرب  ع  خالل

 

كة جزيرة الجبيل لالستثمار: "نحن سعداء بتحقيق هذا اإلنجاز  المهندس  قال  و    بالغ األهمية المني  حيدر، المدير التنفيذي لشر

وع. و الخاصة بضمن أعمال التطوير   ي السوق،    ما منالمشر
تعكس  شك أن األرقام اإليجابية للمبيعات والطلب المتواصل ف 

  ، المتنوعةومجموعة الخيارات السكنية    ،   إقبال عاٍل بما يتناسب مع متطلبات السوق للتصاميم المدروسة بدقة    ى  مستو 

الرئيسي  المخطط     وجودة 
ً
بناء متدنية جدا يتمي   بنسبة كثافة  الوصول إىل    ،الذي  ي تجعل من    الخدماتق  مراف وسهولة 

الت 



 
ً
 خاص  جزيرة الجبيل مجتمعا

ً
    ا

ً
ي قلب    كبي   يحظ  بطلب  متكامال

ي تضمن نمط  العاصمة  ف 
والطبيعة الخالبة المحيطة به والت 

 . "حياة صحي مستدام 

 

  أن أعرب    أود "وأضاف:  
ً
 "   . للمطورينالدعم الالزم    وفرت  إجراءات والهيئات المعنية لما اتخذته من  للحكومة    نا عن امتنانأيضا

انية وع    تبلغ مي   كة الجبيل لاللستثمار،    الجبيل  تطوير مشر كة   5المملوك لشر ، وتتوىل تنفيذه وإدارته شر ي
مليارات درهم إمارات 

اإلماراتLEAD-"ليد دولة  ي 
ف  الرائد  المطور  وع    يتمي   .  "  وجزيرة  تقع    سكنية  قرىستة    منالمكون  المشر ياس  جزيرة  بي   

ي ألشجار القرم الجمال الطبيعي األخاذ والتنوع  بموقعه وسط    السعديات
ي الغت  وع الجزيرة    البيولوج  ومن المتوقع أن يصبح مشر

تزيد مساحته عن   الذي  الحياة   2800الجبيل،  ي و متنفسا رائعا لعشاق  أبوظت  ي 
ي ف 
السكت  المشهد  ة إىل  هكتار، إضافة ممي  

ي.   ي الير  الصحية الراقية، محاط بأشجار القرم األيقونية المعروفة بتنوعها البيولوج 
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 انتىه
 
 

 

 حول جزيرة الجبيل: 

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   جزيرت 

ي توجه لبناء القرى المتطورة الت 
درهم إمارات 

 المناظر الطبيعية الخالبة. 

ي ومركز    2800تصل مساحة جزيرة الجبيل لما يزيد عن  
هكتار، وتتضمن مجموعة راقية من المرافق كالمطاعم ونادي شاطت 

وعيادات متخصصة، ومن المخطط أن يصل عدد    اجتماعي مال ومرافق رياضية ومدارس ودور حضانة باإلضافة إىل ناٍد  أع

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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