
ديدجلا كلاملل ةريزجلا يف ضرأ ةعطق ةيكلم دنس لوأ م/لست ليبجلا ةريزج

 يف ميُقأ يمسر لفح يف اهكلامل ليبجلا ةريزج يف ضرأ ةعطق ةيكلم دنس لوأ ،ريوطتلل ديل ةكرش يف يرادإلا كيرشلا ،رديح رينم مّلس •
 .ةريزجلا

 امم ،ضرأ ةعطق 112 ميلستب أدبي يذلاو ،ةريزجلا يف اهكالمل ةينكسلا تاراقعلا ميلست تايلمع نم ىلوألا ةلحرملا ماهلا زاجنإلا اذه لثمي •
.ليبجلا ةريزج يف ةرخافلا مهللف ءانب تايلمع يف ءدبلا يضارألا هذه كالمل حيتي

 اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي، 12 مارس 2023 : زجيرة الجبيل، شمروعلا تطوير لابالغة قيمته 12 لميار درهم إماراتي، 
رية، ابلتسليم الرسمي األول لعقاراته انمذ اإلعالن عن المخطط  يومتد على مسافة تزيد عن 30 كيلو متراً نم الواجهة البح

الرئيسي لمشروع تطوير الجزيرة يف عام 2020 .ومتذ لك خالل حفل رسمي أُقيم يف الجزيرة بحضور منير حيدر، الشريك 
يرة الجبيل لالستثمار.  اإلداري يف شركة ليد لتلطوي روالمهندس عبدهللا سعيد الشامسي، مدير العمليات يف شركة جز

ويأتي هذا  اإلعالن مكحط ةابلغة األهمية يف رحلة تطوير جزيرة الجبيل، عم ستليمال مجموعة األولى من طقع األراضي لاخاصة 
يف الجزيرة، والبالغ عددها 112 طقعة أرض. يوؤكد هذا اإلعالن علىا تلزام رشكة ليد للتطوير إبنهاءا لمشروع يف الموعد 

المحدد. 

وعبد االنتهاء من نتفيذ عأمال البنية التحتية الرئيسة وتشغيل لاحمطتا لاهكربايئة لافعريةف ي الجزيرة، اولتز يتود املناطق 
لاسكنية ابلطاةق الالزمة ،اقمت رشكة يلدل تلطوير دبعوة المالكين للحضور اوستالم سنادت ملكية األراضي الخاصة بهم، ألامر 
لاذي ميكّنه منم لابدء بأعمال تشييد لفلهم الخاصة لعى هذه األراضي لاتي تتراوح مساحتها من 2,000 إلى 35,000 تمر 

ر أللرض الواحد.ة  رمبع، حيث سيتمكنون من اإلستمتاع بالمناظر و الواجهات المائية الخالبة والتي تتراوح من 35 إلى 120 تماً

توقدم شركة ليد للتطوير لجميع مالك األراضي كافة الخدمات االستشارية المتاحة إلنهاء تصاميم وحداتهم السكنية الخاصة 
على قطع األراضي والبدء بأعمال التشييد والتنفيذ يف أقرب وقت. وخالل الفترة المقبلة ستعمل شركة ليد للتطوير على 
نتسيق المساحات العامة المحيطة ضمن المشروع، واستكمال األعمال يف الوقت المناسب نم أج لستليم الفلل ضمن 

ي.  الدفعة التالية من عمليات التسليم يف سبتمبر المقبل من العام الحال

وتعليًقا على ذهه الخطوة الهام،ة اقل منير حيدر، لاشريك اإلداري يف رشكة ليد للتطوير :"حنن سعداء وبصولن اإلى ذهه 
لامرحلة لاهامة من رحلة تطوير جزيرة لاجبيل وتسليم كأثر من 112 طقعة أرض ماللكيها .واآلن وعم الانتهاء من تنفيذ أمعال 
البنية لاتحتية لاالزمة، نحن محتمسون النطالق عأمال التنفيذل جمموعة الخمططات المقدمة والمعتمدة تويشي أدولى لافلل 

يرة الجبيل."  لافاخرة اذت التصاميم الفريدة اولمتنوعة يف جز

"يعتبر تسليم الوحدات السكنية األولى العمة ملموس ةلعى نأنا نسير على الطريق الصحيح لتسليم لامشروع يف الوقت 
لامحدد، ويثبت كذلك أن عأمال لابناء مستمرة على قدم وساق ضمن لامشروع بأكمله. ونتطلع قُدماً لملرحلة التالية من 

معليات التسليم الخل ارلبع ألاخي رنم عام 2023، اوليت شتكّ لصفالآً خر يف مسيرتنا المتواصلة يف نتفيذ المشاريع لامجتمعية 
لارائدة يف لامنطقة". 



 

 ،ليبجلا ةريزجل رمتسملاو مئادلا مهمعد ىلع يبظوبأ ةموكح ىلإ ليزجلا ركشلاب هجوتأ نأ ةبسانملا هذه يف دوأ" :فاضأو
 قوسلاب مهتقث ىلع نيرمثتسملاو انئالمع ىلإو ، عورشملا اذه ءايحإل ينافتملا مهلمع ىلع ريوطتلل ديل ةكرش لمع قيرف ىلإو

 عورشم يف سوململا روطتلا اذه قيقحت يف ريبك رود هل ناك مهمعدو ءاكرشلا ءالؤه عيمج ناميإ نأ ذإ ،يبظوبأ يف يراقعلا
 .ليبجلا ةريزج

 يئيبلا اهعونتو ةريزجلل يعيبطلا لامجلا نم ةدافتسالا ىلع هزيكرتب زيمتي ليبجلا ةريزجل يسيئرلا ميمصتلا نأ ركذلاب ردجي

 لامعأ ةفاكو ،ةعيبطلا ناضحأ طسو مادتسمو رهدزم عمتجم معدل ةدوجلا ةيلاع ةيتحتلا ةينبلاو ةحارلا لئاسو ريفوت عم
 .عورشملا نع نالعإلا ةيادب ذنم ةرمتسم عورشملا يف ءانبلاو ريوطتلا

 عقي يذلا توخيلا ىسرمو يراجتلا زكرملا اهيف امب ةيقارلا هيفرتلا تارايخ نم ديدعلا ةريزجلل يسيئرلا ططخملا مضي امك

 1 زواجتت ةحاسمب قئادحو ةيجراخ تاحاسمو ،ةددعتم ةيضايرو ةيندب ةقايل تالاصو ،يئطاشلا يدانلاو ،توخيلا يدان راوجب

 ليبجلا ةريزج لعج فدهب قفارملا هذه لك ميمصت متو .ةددعتم معاطمو ةيراجتلا نكامألا نم ديدعلاو ،عبرم رتم نويلم
 .ملاعلا ءاحنأ عيمج نم راوزلاو ناكسلا بذجت ةروطتمو ةرخاف ةهجو

 

 -ىهتنا-

 :ليبجلا ةريزج لوح

 ،تايدعسلاو ساي يتريزج نيب عقت يتلا ةروطتملا ىرقلا نم ةعومجم ءانب ،يتارامإ مهرد رايلم 10 هتميق ةغلابلا ،ليبجلا ةريزج ريوطت عورشم نمضتي
 .مرقلا راجشأل يجولويبلا عونتلا طسو ةبالخلا ةيعيبطلا رظانملا يبحملً اعئارً اسفنتم حبصت نأ ططخملا نم يتلاو

 سرادمو ةيضاير قفارمو لامعأ زكرمو يئطاش يدانو معاطملاك قفارملا نم ةيقار ةعومجم ،راتكه 2,800 ةحاسم ىلع دتمي يذلا ،عورشملا نمضتيو
 لامتكا دنع نكاس 10,000 نم رثكأل ليبجلا ةريزج ناكس ددع لصي نأ ططخملا نمو ،ةصصختم تادايعو يعامتجا ٍدان ىلإ ةفاضإلاب ةناضح رودو
 .عورشملا لحارم عيمج
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 :يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع ةريزجلا باسح ةعباتم وأ
 مارغتسنا
 كوبسيف

 

 :ريوطتلل ديل ةكرش لوح

 عيراشملا نمً اءدب ىؤرلا باحصأو نيرمثتسملل ةيتحتلا ةينبلاو تاراقعلا ريوطتو ءانبلا لامعأ يف ةمزاللا تاربخلا ميدقتب ريوطتلل ديل ةكرش صتخت
 .بتاكملا جاربأو ةينكسلا ققشلاو قدانفلاو ناكسإلا عيراشم ىلإ تامادختسالا ةددعتم

 ،ةيلاملا ةجذمنلاو ،عيراشملا لبقتسم مضت ةعونتم تالاجم ربع ةيئانثتسا ىؤر مدقتو ،تامدخلل ةلماكتم تاراشتسا ةكرشك ريوطتلل ديل ةكرش لمعتو
 .قيوستلاو ،عيراشملا ةرادإو ،ءانبلاو ،ميمصتلاو ،ةمادتسالا طيطختو

 


