
 

ن المها"  تطلقجزيرة الجبيل  ي الجديد "قرية عي   مجتمعها السكنن
 

ز   • الممي  ي  السكنز وع  المشر الواجه  240يضم  ة    فيال مطلة عىل  ز الممي  الوجهات  باإلضافة إىل مجموعة  البحرية، 
ه   ز ي الرب  ع  ، ومن المخطط اإلنتهاء من كامل أعمال التطوير المتعلقة  والقناة المائية  الواجهة البحريةوأبرزها مني 

فز
 . 2025عام  األول من

ز تضمان  يوفر المجتمع الجديد  • ز رئيسيتي  ي تشمل مدرسة ذات   وجهتي  فيهية الن  العديد من المرافق الخدمية والي 
.  معايي  عالمية ومسجد ومركز تسوق ومطاعم  ومركز مجتمعي

 

ي  كة جزيرة الجبيل لالستثمار عن تفاصيل مجتمعها الفاخر الجديد  : 2022  يوليو   4  ،أبوظن   أعلنت شر

ي رحلة تطوير  قرية  ،  المطل عىل الواجهة البحرية للجزيرة
ز المها، والذي يعد خطوة بارزة فز وع عي  مشر

ي رائد يضمن لجميع مقيميه تجربة الحياة الراقية ضمن العاصمة    نحو جزيرة الجبيل   . مجتمع سكنز ي  أبوظن 
 
ي هذا اإلعالن  و 

ي  يأت 
كة جزيرة الجبيل لالستثمار بقطاع العقارات المزدهر فز ي تأكيدًا عىل ثقة شر  ، أبوظن 

ي الجزيرة حيث تم بيع
، كما منها حن  اآلن%  90  خاصة مع اإلقبال الكبي  عىل تملك الوحدات السكنية فز

ي اتعزيز يعد خطوة هامة ل
ي واإلمارات العربية المتحدة. لنمو االقتصادي المستدام فز  أبوظن 

 
وع. 40% من أعمال البنية التحتية لجزيرة الجبيل، وبناء  95تم إنهاء حواىلي  وحن  اآلن،    % من فلل المشر

ز الشواطئ وتوسيع القنوات المائية الطبيعيةو  ز المها تحسي  ي قرية عي 
، تضم أعمال التطوير المقررة فز

ي وسط جزيرة الجبيل،بمثابة    األمر الذي يجعل القرية  
ز  حيث  نصف    جزيرة فز الوحدات السكنية ستتمي 

 . عىل الواجهة البحرية  أّخاذةبإطالالت 
 

ز المها"  قرية  تمتد   وع الجزيرة هكتار، وتقع    153عن  عىل مساحة تزيد  "عي  ي من مشر ي الطرف الجنوت 
فز

ي تنتهي با  القناة المائية  وبجوار   وسط الطبيعة الخالبة ز   لواجهة البحرية. الن  ي الممي  ويضم المجتمع السكنز
، بالمسطحات المائيةالجنوبية للجزيرة والمحاطة  ذات إطاللة ساحرة عىل الواجهة البحرية    فيال   240

ة  القريةنتهاء من كامل أعمال تطوير ومن المقرر اال  ز  . 2025من عام  خالل الرب  ع األولالممي 
 

للسكان تجربة   يوفر  الذي  ي 
القرية بتصميمها االستثناتئ المساحات    سكنّيةتمتاز  لها من خالل  ال مثيل 

، حيث تضم القرية عددًا من الحدائق ومناطق اللعب الواسعة والمفتوحة وسط أحضان الطبيعة الرائعة
ز والزوار تجربة العيش بأسلوب صحي من خالل   األنشطة الرياضية  لألطفال. ويمكن أيضًا لجميع المقيمي 

ي تبلغ مساحتها   ي القرية الن 
ي تتيحها المناطق المخصصة فز ألف مي  مرب  ع وتشمل مضمار   92المتنوعة الن 

 رياضية. للجري وعدد من المالعب ال
 
ز المها   ضمت ز   قرية عي  ز مجتمعيتي  ًا من  قدمانت   وجهتي  ز ي    مزيجًا ممي  فيهية الن  من  المرافق الخدمية والي 

ز والزوار خيارات متنوعة من الخدمات الطبية والتعليميةيشأنها أن توفر للمق ، باإلضافة للمحالت  مي 
مي  مرب  ع إىل   2,500مركز تسوق بمساحة إجمالية  تتضمن الوجهة األوىل. التجارية والمقاهي والمطاعم



مدرسة   عالميةجانب  معايي   بينما  ذات  ومركز    ةالواقع  ةالثانيالوجهة  ضم  ت،  مسجد  القرية  قلب  ي 
فز

 .  اجتماعي
 

الوجهة السكنية الجديدة   ز  ي قرى الجزيرة  تتمي 
بباف  األمر الذي  وشارع الشيخ خليفة بن زايد،  باتصالها 

ي القرية،  سهولة  ضمن  ي
ز الجدد فز جميع األفراد  إتاحة الفرصة أمام    باإلضافة إىلالتنقل اليومي للمقيمي 

 الرصيف البحري الرئيسي واالستمتاع بتجارب الكاياك المتاحة. زيارة لوالعائالت 

 

ي هذا الخصوص،  و
التنفيذي ل  ،المهندس مني  حيدر قال  فز كة جزيرة الجبيل لالستثمارالرئيس  : شر
ة لتقديم تجربة    مزايا من أهم  " ي عمدنا إىل تصميمها بعناية كبي  ز المها تمتعها بهويتها الخاصة الن  قرية عي 

ه    من المخطط أن يصبحو .  لقاطنيها   هادئةعيش   ز أبرز وجهات    من  القنوات المائيةو مصب البحري  المني 
خاء تحت   طبيعيةيوفر الشاطئ المجاور للقرية واجهة بحرية  القرية، فيما   تمنح األشخاص فرصة لالسي 

 . "للطبيعة المليئة بأشجار القرم شةظر اآل اقبالة المن أشعة الشمس

 
وإدراك    "عي   الجزيرة  ي 

فز الخالبة  الطبيعية  المناظر  ز  بي  ومتطلبات الجمع  المختلفة  السكان  حاجات 
كة جزيرة الجبيل لالستثمار أن   ي إدارة شر

ز المها حياتهم اليومية، نؤمن فز ة  تس  عي  ز وع لكون إضافة ممي  مشر
ل أحالمهم بنمط حياة  تضمن  ،  رائد جزيرة الال ز ي ميز

ز العيش فز البدء نتطلع إىل  كما  مستدام  لجميع المقيمي 
 خالل األشهر القليلة المقبلة".  بأعمال التطوير والبناء

 
وع   انية مشر ز كة جزيرة الجبيل لالستثمار  الجبيل  تطوير تبلغ مي  ،    JIIC،  10، المملوك لشر ي

مليار درهم إمارات 
كة "ليد ي دولة اإلمارات، ويضم مجموعة من القرى "،  LEAD-وتتوىل تنفيذه وإدارته شر

المطور الرائد فز
الجزيرة  وع  يصبح مشر أن  المتوقع  ومن  والسعديات.  ياس  ي 

ز جزيرت  بي  الواقعة  المنطقة  ي 
فز المتطورة 

ي ومتنفساً   4000الجبيل، الذي تزيد مساحته عن   ي أبوظن 
ي فز ة إىل المشهد السكنز ز  رائعاً   هكتار، إضافة ممي 

ي أحضان الطبيعة الساحرة لمحميات أشجار القرم    الراقية  لعشاق الحياة الصحية
واإلطاللة الخالبة فز

 . ي  عىل مياه الخليج العرت 
 

 - انتىه-
 

 حول جزيرة الجبيل: 

وع تطوير جزيرة الجبيل كة الجبيل لالستثمار، بناء  يتضمن مشر ي ياس  مجموعة من  ، المملوك لشر
ز جزيرت  ي تقع بي  والسعديات،  القرى المتطورة الن 

ي ألشجار القرم.  ي المناظر الطبيعية الخالبة وسط التنوع البيولوج  ي من المخطط أن تصبح متنفسًا رائعًا لمحن   والن 

ي ومركز أعمال ومرافق رياضية ومدارس ودور حضانة باإلضافة إىل ناٍد اجتماي وع مجموعة راقية من المرافق كالمطاعم ونادي شاطنئ عي  تضمن المشر
 . صصةوعيادات متخ

 /https://www.jubailisland.aeلمعرفة المزيد عن جزيرة الجبيل يمكن زيارة الرابط: 
: أو متابعة حساب الجزيرة عىل   مواقع التواصل االجتماعي

 انستغرام
 وك فيسب

كة ليد للتطوير  :حول شر
ي أعمال البناء وتطوير العقارات والبنية التحتية

ات الالزمة فز كة التطوير العقاري الرائدة بتقديم الخي  كة ليد للتطوير، شر للمستثمرين   تختص شر
 .وأصحاب الرؤى بدءًا من المشاري    ع متعددة االستخدامات إىل مشاري    ع اإلسكان والفنادق والشقق السكنية وأبراج المكاتب

وإدارة تقدم ليد للتطوير رؤى استثنائية عي  مجاالت متنوعة تضم مستقبل المشاري    ع، والنمذجة المالية، وتخطيط االستدامة، والتصميم، والبناء،  
 .المشاري    ع، والتسويق

 
 https://leaddevelopment.aeلمزيد من المعلومات، يرج  زيارة 
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