
 

كة وع   لجرس الرئيس  ا بناء اتهاء من عمليتنال تعلن عن لالستثمار الجبيل  شر   مرسر
 
ف

 جزيرة الجبيل 

 

كة جزيرة الجبيل لالستثمار عن االنتهاء من   • ي ا  وإفتتاحتطوير  أعمال  أعلنت شر
لجرس الرئيسي ف 

وع الجزيرة بشارع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان جزيرة الجبيل  الرسي    ع   الذي يصل مرسر

 ر يلعب الجرس دو  •
ً
 ا

ً
ي تسهيل حركة التنقل هاما
 الجزيرة  مناطق بي   مختلف والربط ف 

الجرس حلقة وصل   • ي يعتبر 
ف  تساهم  اتيجية  المرور   اسبر ي جزير  بي     ربط وتسهيل حركة 

ياس    تر

 والسعديات 

، المارات العربية المتحدة،   كة جزيرة الجبيل لالستثمار  : 2022،  مايو  9أبوظب   اليوم عن    أعلنت شر

وع جزيرة الجبيل بشارع الشيخ خليفة بن زايد   الذيالرئيسي  لجرس  ا  بناء  عملياتاالنتهاء من   يصل مرسر

 .E12آل نهيان 

وع   وع الجزيرة، وليتمتع الجرس بأهمية بالغة ضمن المرسر ي ربط كونه المدخل الرئيسي إىل مرسر
دوره ف 

ي    بي     أطراف الجزيرة ووجهاتها المختلفة ببعضها البعض، كما يسهل الجرس التنقل
،  جزيرة الجبيلطرف 

ه القرمحيث  ي ومنتجع بورا  يقع منبر 
 . القائمة ةيمشاري    ع التطوير الو والنشاطات البحرية البيئ 

ي تسهيل حركة الدخول والخروج من وإىل    140ويبلغ طول الجرس  
، ويساهم ف 

ً
ا  من    جزيرةالمبر

ً
ة مباشر

ي   17عبر المخرج    E12شارع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان   اتيجية ،  أبوظئر  حلقة وصل إسبر
ً
ويعتبر  أيضا

ي ياس والسعديات
ي إختصار المسافة نحو جزيرتر

ي  . تساهم ف 
  25وكانت أعمال بناء الجرس قد انطلقت ف 

 . 2021 عامأغسطس من 

و  الذكية  المرور  تركيب إشارات  بالجرس  المتعلقة  التطوير  الشوارعأجهزة  وشملت أعمال  الموفرة   إنارة 

وسيكون بمثابة إضافة جميلة للبيئة  ، ضبط الرسعة المروريةإىل جانب أنظمة  ،وإشارات المشاة للطاقة

 . والتجميل الطبيعي حول الجرس مع أعمال التشجب   طةيالمح

 

ي هذو
  ه المناسبةف 

 
كة جزيرة الجبيل لالستثمار،   لعمليات، مدير االمهندس عبدهللا الشامسي  ثتحد لرسر

" :
ً
وع جزيرة الجبيل  إنشاءيسعدنا اإلعالن عن إنهاء عملية  قائال ، حيث يشكل هذا الجرس الرئيسي لمرسر

ي الذي  اإلنجاز خطوة هامة نحو   اتيجر ي الجزيرة بسبب موقعه االسبر
ة أعمال التطوير القائمة ف  ترسي    ع وتب 

كة الجبيل لالستثمار  ام    تأكيدها   يسهل حركة التنقل بي   مختلف مناطق الجزيرة. وتواصل شر عىل االلبر 

ي الجزيرة  لجميع أعمال التطوير القائمة  لتسليم الموضوعةبمواعيد ا
ي بتسليم احيث سيتم البدء    ف 

  ألراض 

ي 
 ". 2024بداية  الفللو  2022 نهايةف 



الحكومية عىل دعمها المستمر، ونشكر جميع الفرق الهندسية    الجهاتاىل  وأضاف: "وهنا نتوجه بالشكر  

ي دائرة البلديات والنقل  
ي ومركز النقل  العاملة ف  ي للتوزي    ع  وبلدية مدينة أبوظئر كة أبوظئر

م  عىل تجاوب  هوشر

المعامال   فعاليةو  ي 
ف  ام  اإلنجاز  البر  تعكس  ي 

والئر الرشيدة ت  قيادتنا  رؤية  دعم  ي 
ف  المختلفة    القطاعات 

ي   ية واستدامة استمرار ضمان  القطاع الخاص ل  لتفعيل دور 
ة التطور العمرات  نمو القطاع العقاري ورفع وتب 

".  واإلقتصادي ي  إلمارة أبو ظئر

الجبيل   كة  المملوك لرسر الجبيل،  وع تطوير  انية مرسر ،   JIIC، 10ر  لالستثماوتبلغ مب   ي
إماراتر مليار درهم 

كة "ليد ي دولة اإلمارات، ويضم مجموعة من القرى "،  LEAD-وتتوىل تنفيذه وإدارته شر
المطور الرائد ف 

الجزيرة  وع  يصبح مرسر أن  المتوقع  ومن  والسعديات.  ياس  ي 
بي   جزيرتر الواقعة  المنطقة  ي 

ف  المتطورة 

 هكتار  400الجبيل، الذي تزيد مساحته عن 
ً
ي ومتنفسا ي أبوظئر

ي ف 
ة إىل المشهد السكئ    ، إضافة ممب  

ً
 رائعا

ي ومحميات أشجار القرم.  لعشاق الحياة الصحية الراقية   واإلطاللة الخالبة عىل مياه الخليج العرتر

 - انتىه-

 :حول جزيرة الجبيل

ي دولة اإلمارات  
ي نهجها تجاه المجتمع الذي يعيش ف 

العربية المتحدة؛ فىهي عبارة تتفرد جزيرة الجبيل ف 

الطبيعية  المناظر  من  بسلسلة   
ً
معا ترتبط  ة  المتمب   القرى  من  مجموعة  تضم  سكانية  مجتمعات  عن 

ي  لمحئر  
ً
رائعا  

ً
متنفسا تصبح  أن  المخطط  بيئة سكنية طبيعية، ومن  شكل 

ُ
لت المائية  والممرات  الخالبة 

ي 
ي الغئ   ألشجار القرم. المناظر الطبيعية الخالبة، وسط التنوع البيولوجر

ي ومركز أعمال ومرافق رياضية  
وع الفاخر مجموعة راقية من المرافق كالمطاعم ونادي شاطئ  يوفر المرسر

تجارية  وعالمات  ومؤسسات  متخصصة،  وعيادات  اجتماعي  ناٍد  إىل  باإلضافة  ودور حضانة  ومدارس 

 عالمية.  

 https://www.jubailisland.ae لمزيد من المعلومات، يرجر زيارة

وع   لمرسر الرسمية  الحسابات  متابعة  يرجر  وع،  المرسر ومستجدات  الخاصة  األخبار  آخر  ولالطالع عىل 

 :  جزيرة جبيل عبر مواقع التواصل االجتماعي

 إنستغرام  •
 فيسبوك  •

 

كة ليد للتطوير: ح  ول شر

ي أعمال البناء وتطوير  
ات الالزمة ف  كة التطوير العقاري الرائدة بتقديم الخبر كة ليد للتطوير، شر تختص شر

إىل  االستخدامات  متعددة  المشاري    ع  من   
ً
بدءا الرؤى  للمستثمرين وأصحاب  التحتية  والبنية  العقارات 

 لمكاتب. مشاري    ع اإلسكان والفنادق والشقق السكنية وأبراج ا

 

المالية،  والنمذجة  المشاري    ع،  مستقبل  تضم  متنوعة  مجاالت  عبر  استثنائية  رؤى  للتطوير  ليد  تقدم 

 وتخطيط االستدامة، والتصميم، والبناء، وإدارة المشاري    ع، والتسويق. 

https://www.jubailisland.ae/
https://www.instagram.com/jubailisland/
https://www.facebook.com/JubailIsland/
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