
 

 

 تلبية للطلب المتزايد على مشروعات اإلسكان المتوسط

وحدة سكنية ضمن مشروع األندلس  120جميرا غولف للعقارات تطلق   
 مشروع ريادي يقدم معيارًا جديدًا للعقارات الفاخرة بأسعار معقولة 

 

أعلنت جميرا غولف للعقارات، تلبية للطلب المتزايد على مشروعات اإلسكان المتوسط،  :2017مايو  15، اإلماراتدبي، 
 برج إضافي من الشقق ، وهو"Cبرج "األندلس في منطقة الشرق األوسط، اليوم عن اطالق  الرائدمجمع الغولف السكني 

 4و 3، و2، و1مكونة من وحدة سكنية  120الفاخرة ضمن مشروعها الريادي "األندلس". وسيوفر البرج الجديد  السكنية
 .تلبي تطلعات المالك والمستثمرينبأسعار معقولة  األندلسيمستوحاة من الطراز  غرف نوم

 مايو 17 ين يوم األربعاء الموافق لتاريخطالق المرحلة األولى من المبيعات حصريًا لمواطني الدولة والعمالء المتميز وسيتم إ 
جميرا غولف للعقارات، على أن يتم فتح باب المبيعات أمام  ركز مبيعاتفي تمام الساعة العاشرة صباحًا في م 2017

في تمام الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا. وبالتعاون  2017مايو  20المشترين األجانب يوم السبت الموافق في 
بوظبي وذلك يوم الخميس طالق مبيعات المشروع في العاصمة أ، تنظم الشركة حفاًل خاصًا إلبنك أبوظبي اإلسالمي مع

. تبدأ في أبراج االتحاد في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الساعة التاسعة مساءً  2017مايو  18 الموافق لتاريخ
% خصم 2مايو بفرصة للحصول على  20وحتى  17الفترة من  ألف درهم وسيحظى المشترون خالل 685األسعار من 

 على رسوم دائرة األراضي واألمالك، على أن يستمر العرض حصريًا لمواطني الدولة.
 

وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح الكبير الذي حققه مشروع األندلس وتنامي اإلقبال على وحدات المشروع. وفي سابقة متميزة، 
تاون هاوس في غضون ثالث ساعات خالل شهر فبراير الماضي. ومن المتوقع وحدة من طراز  65ع تمكنت الشركة من بي

تتواصل بينما ، 2019تسليم البرح السكني الجديد، وهو ثالث األبراج السكنية التي تم اطالقها، في الربع الثالث من العام 
 . بعد بيع جميع الوحدات 2018م الموعد المحدد في العامهما وفق األعمال اإلنشائية في البرجين األول والثاني لتسلي

  

 وتعليقًا على هذه الخطوة، قال يوسف كاظم، الرئيس التنفيذي لشركة جميرا غولف للعقارات:

ء السوق العقاري وأسهم في إحداث توازن بين الخلل الحاصل ا"لقد حقق مشروع األندلس نجاحًا الفتًا انعكس إيجابًا على أد
تنامي الطلب على مشاريع الدخل المتوسط في ظل نقص المعروض حاليًا. كما يعكس نجاح المشروع التزامنا في نتيجة 

ة على معايير الجودة والفخامة. وباعتبارنا أحد متلبية احتياجات هذه الفئة وتوفير وحدات سكنية بأسعار معقولة دون المساو 
وة لتؤكد التزامنا بمواكبة متغيرات القطاع العقاري في إمارة دبي واإلسهام أبرز المطورين العقاريين في دبي، تأتي هذه الخط

 ."2020نموه واستقطاب االستثمارات في إطار التحضيرات الجارية الستضافة معرض اكسبو دفع عجلة في 



 

ي بيئة تجمع المكان األمثل للعيش ف . ويجسد مجمع األندلسة سكنية جديدة إلى مشروع األندلسوحد 120"ويسرنا إضافة 
هذه الوحدات وقدرتها على استقطاب اهتمام  بجودةثقة تامة  حن علىبين ريادة التصميم ومعايير الجودة بأسعار معقولة. ون

 "المستثمرين والمالك.

  

% في الربع األول 45المعامالت العقارية بنسبة  قيمة في دبي، ارتفعتواألمالك وفقًا لألرقام الصادرة عن دائرة األراضي 
توافر كافة كائز السوق العقاري في اإلمارة و مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ما يؤكد متانة ر  2017من العام 
كس التزام جديدة من النمو. تعتبر جميرا غولف للعقارات مساهم رئيسي في هذا التوسع، ويعمرحلة لالنطالق نحو  المقومات

 سكان المتوسط قدرتها على توفير المنتج المناسب بالسعر المناسب.إللب المتزايد على مشروعات االشركة في تلبية الط

% ونسررربة نمو 10-8عائدات إيجار بواقع  فرصرررة جاذبة للمسرررتثمرين والعمالء إذ من المتوقع تحقيق يوفر مشرررروع األندلس
إضررررررافة متميزة إلى المجمع العالمي متعدد االسررررررتخدامات، والذي " Cج "األندلس %. ويعتبر بر 30-20في رأس المال بين 

   تاون هاوس، وفندق، ومركز للتسوق. 95شقة، و 715يضم 
 

 انتهى
 

 جميرا غولف للعقاراتنبذة عن 

وهي واحدة من أعرق مجمعات  2009هي الجهة المسرررررتضررررريفة لبطولة موانل دبي العالمية منذ عام  جميرا غولف للعقارات
والمنازل المصررممة بشرركل الجولف السرركنية في الشرررق األوسررط، مع تقديمها لمجموعة واسررعة من المرافق العالمية المسررتو  

  .في دولة اإلمارات العربية المتحدة ديفر 

دقيقة من جزيرة نخلة جميرا ومرسررررى دبي وبضررررعة دقائق عن موقع إقامة معرض  15على بعد  جميرا غولف للعقاراتوتقع 
ومطار آل مكتوم الدولي. وتتمتع عقارات جميرا للجولف بما يلزم لتقديم تجارب ال تنسرررررررررى لعشررررررررراق ‘ 2020دبي إكسررررررررربو ’

طورة الجولف جريج نورمان والعبي الجولف ضرررررررررمن اثنين من مالعب الجولف ذات الطراز العالمي اللذين صرررررررررممهما أسررررررررر
، فضرراًل عن تجربة مميزة للسرركان الباحثين عن أفضررل مجمعات المنازل الراقية ذات األجواء ‘النار واألرض’ويحمالن اسررم 

 الهادئة والتي تتميز بموقعها القريب من أهم األماكن السياحية الرئيسية في دبي.

هكتارًا  375ولى لمشررررروع عقارات جميرا للجولف، والتي تشررررغل مسرررراحة جزءًا من المرحلة األ‘ النار واألرض’ويعتبر ملعبا 
منزل قائم وقيد  1,700مجمعًا سررركنيًا تضرررم أكثر من  16هكتارًا وتشرررمل  1,119من قطعة ارض تبلغ مسررراحتها اإلجمالية 

 اإلنشاء.

 األندلس نبذة عن مجمع 



 

يعتبر األندلس مجمعًا سكنيًا يضّم مجموعًة من الشقق ومنازل تاون هاوس الفاخرة والميسورة التكلفة ذات الطابع المتوسطي. 
إطالقه في وبعد هكتار،  1,119الممتد على مسررراحة  جميرا غولف للعقاراتوباعتباره جزءُا من المرحلة األولى من مشرررروع 

ليجمع بين المعيشرررررررة الفاخرة واألسرررررررعار  2018كمال مشرررررررروع األندلس في عام ، من المنتظر إ2015شرررررررهر مايو من عام 
الميسورة. وتم تصميم مشروع األندلس ليكون بمثابة انعكاس للطلب المتزايد على المعيشة في الهواء الطلق مع إلهام مستمد 

 من إقليم األندلس اإلسباني.

، يضرررررم جميرا غولف للعقاراتومع توفيره لمسررررراحة لتجارة التجزئة وخطط لتطوير فندق باإلضرررررافة إلى نادي جولف ثان  في 
شقة بغرفة واحدة أو غرفتين أو ثالث أو أربع غرف تعزز الطابع المعاصر لنمط الحياة مع مساحات  715المجمع السكني 

تحيط بجوانب السرراحة التقليدية المسررتوحاة من القر  ‘ تاون هاوس’نزل م 54معيشررة كبيرة في الداخل والخارج، فضرراًل عن 
 األندلسية.
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