
 

تستهدف استقطاب المستثمرين السعوديين إلى مشاريع  عقارات جميرا للجولف
 مجتمعات جولف سكنية عالمية الطراز في دبي

 

  المملك  فقتمتي بزفارة إلى  نعتد ملكفنها للحكتم  اإلمارانف في الشؤؤؤؤؤؤؤرك  الني كبار المسؤؤؤؤؤؤؤلتلفي الن  ف ففي
 االسنثمارات السعتدف العربف  السعتدف  في إطار حمل  رامف  لنعزفز حجم 

   ف  السؤنعرا  ال ر  االسؤنثمارف  ر سؤعتدف  تتكاالت عقا ب تكعقارات جمفرا للجتلف نسؤعى للنعام  م
 المناح  أمام المشنرفي المحلففيت المربح  

 
مي الن  ف ففي  المسلتلفيبها  خب  مي كبار  خال  زفارة قام – 2016نوفمبر  6جدة، المملكة العربية السعودية؛ 

مجنمعات الجتلف السك ف  الشرك  الرائدة في مجا  ، أكدت العربف  السعتدف  إلى المملك ‘ عقارات جمفرا للجتلف’
مزافاها لنعزفز على األهمف  االسؤؤؤؤنرانفجف  قلب دبي الجدفدة في التاقع  األكثر فخام  في م طق  الشؤؤؤؤرو األتسؤؤؤؤط ت 

 المسنقطب  للمسنثمرفي السعتدففي.

 1،700نعتد ملكفنها للحكتم  اإلمارانف ، تالني ننضؤؤؤؤؤؤؤمي مح ي  مشؤؤؤؤؤؤؤارفعها تفر العقاري الني شؤؤؤؤؤؤؤرك  النطتنتلي 
علمًا أي م زاًل قائمًا تقفد اإل جاز، نركفزًا منزافدًا على االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ادة مي اهنمامات المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنثمر السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعتدي في دبي  

مي حفث حجم االسؤؤؤنثمار في النعاتي الخلفجي المملك  العربف  السؤؤؤعتدف  نعنبر ثا ي أكبر مجمتعات دت  مجل  
 دائرة األراضي تاألمالك في دبي(.بحسب )القطاع العقاري بدبي بعد دتل  اإلمارات العربف  المنحدة 

عقارات جمفرا للجتلف إلى جدة لنأكفد لالن  ف ي  بتخاطر، المدفر زعبد العزفتفي إطار ه ه االسؤؤؤؤؤؤنرانفجف ، سؤؤؤؤؤؤافر 
بإمكا انها االسؤؤؤؤؤنثمارف  تجا بفنها في الم اقشؤؤؤؤؤات م  ب تك محلف  تتكاالت عقارف  للنتعف  اهنمام الشؤؤؤؤؤرك  في بد  

 الستو السعتدف .

عرتض ا المنمفزة مي أسالفب الحفاة ال اخرة فتجد قدر كبفر مي اال سجام بفي تفي حدفثه مي جدة، قا  بتخاطر: "
ملكفات عقارف  عالف  ال تعف  م  عتائد اسؤؤنثمارف  تمنطلبات المسؤؤنثمرفي السؤؤعتدففي ال في فسؤؤعتي للحىؤؤت  على 

قتف ، تعائدات نأجفر ج اب  تنعزفز رأ  الما . تالقت ه ه الزفارة ال جاح تنمث  األتلى مي  تعها في سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  
سؤؤؤتو م  ملسؤؤؤسؤؤؤات مالف  محلف  رائدة تتكاالت عقارف  لزفارات منبادل  بفي الطرففي، ت نطل  إلقام  شؤؤؤراكات في ا

 ى الشراك  م  مجنم  جتلف سك ي عالمي الطراز تحائز على الجتائز".حرفى  عل

تبضع  دقائو عي متق  إقام   تمرسى دبيجمفرا دقفق  مي جزفرة  خل   15تنق  عقارات جمفرا للجتلف على بعد 
كما ننمن     تننبتأ مكا   منمفزة في قلب دبي الجدفدة.تمطار آ  مكنتم الدتلي‘ 2020دبي إكسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبت ’معر  

بقربها مي أماكي الج ب السؤؤؤفاحف  األسؤؤؤاسؤؤؤف  في دبي بما فجعلها المجنم  األمث  للمسؤؤؤنثمرفي الرا بفي بالحىؤؤؤت  
 على م از  راقف   ات أجتا  هادئ  تفي متق  رئفسي مهم داخ  المدف   ال ابض  بالحفاة.

 في الح   السؤؤؤؤؤ تي الخام  تالعشؤؤؤؤؤرفي مي الجتائز المرمتق  أربعاً عقارات جمفرا للجتلف  حىؤؤؤؤؤدتتفي سؤؤؤؤؤبنمبر، 
أفضؤؤؤؤؤؤ  ’جائزة ، ت ‘أفضؤؤؤؤؤؤ  مشؤؤؤؤؤؤرتع منعدد االسؤؤؤؤؤؤنخدامات في دبي’، تهي ائز العقارات العربف  تاألفرفقف نتزف  جت ل



 

أفضؤؤ  مشؤؤرتع نطتفر ’، فضؤؤاًل عي جائزة ‘أفضؤؤ  مشؤؤرتع سؤؤك ي متىؤؤى به في دبي’، ت‘عقاري في دبينسؤؤتفو 
 أي حىؤؤؤؤؤؤؤؤؤلت الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤرك  على نكرفم مجل بعد اإل جازات  ه هتنأني . للسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   الثالث  على النتالي ‘للجتلف في دبي

 . يرًا لكت ها مي أبرز الشركات العقارف  الرائدة في العالم العربي ‘فترب  الشرو األتسط’

مسؤؤؤؤؤؤاحنها نبلغ مي قطع  أر   اً هكنار  375تنشؤؤؤؤؤؤر  المرحل  األتلى مي مشؤؤؤؤؤؤرتع عقارات جمفرا للجتلف مسؤؤؤؤؤؤاح  
، فضؤؤؤؤؤؤاًل عي م ز  قائم تقفد اإل شؤؤؤؤؤؤا  1700مجمعًا سؤؤؤؤؤؤك فًا، تننكتي مي أكثر مي  16هكنارًا. تننضؤؤؤؤؤؤمي  1119

تفنألو المجنم  بمجمتع  كبفرة تمن تع  مي الخفارات السؤؤؤك ف  ‘. أر ’ت‘  ار’ –ملعبي جتلف بمسؤؤؤنتا عالمي 
الناتي إلى م از   ،رفؤؤؤؤؤؤؤا  سعتدي 609874بد ًا مي ل  ال اخرة  ات األسعار المعقت  األ دل الني نندرج بفي شقو 

مي الني نبدأ أسعارها  ‘تتد آف فت رفد’تفل   ،رفؤؤؤؤؤؤؤا  سعتدي 2،959،352بأسعار نبدأ مي ‘ رفد تتد بارك’هات  
 رفؤا  سعتدي. 11,327,117

 -انتهى  -

 
 حول عقارات جميرا للجولف

عقارات جميرا للجولف، المستضيفة لبطولة موانئ دبي العالمية للجولف والتي هي الجولة النهائية للبطولة األوروبية "السباق إلى 
، هي واحدة من أعرق مجمعات الجولف السكنية في الشرق األوسط، وتقدم مجموعة واسعة من المرافق العالمية 2009دبي" منذ عام 

جولف التي للمنزل مصمم بشكل فردي )القائمة وقيد اإلنشاء( في دولة اإلمارات العربية المتحدة. عقارات جميرا  1700المستوى و
دقيقة من جزيرة النخلة ومرسى دبي هي في وضع ممتاز لتوفير تجارب ال تنسى على ملعبيها المؤهلين الستضافة  15تقع على ُبعد 

ازل الواقعة بالقرب من األماكن السياحية الرئيسية في دبي. ومن النادي الحديث إلى المطاعم البطوالت العالمية، النار واألرض، والمن
وحمامات السباحة ومراكز اللياقة البدنية، عقارات جميرا للجولف لديها تشكيلة واسعة من وسائل الترفيه والمرافق الصحية التي من 

 شأنها توفير أسلوب حياة مترف.
 

للجولف مؤخرا عن تطوير مشروع عقاري فاخر جديد تحت اسم "األندلس"، والذي سيضم مجموعة من الشقق وأعلنت عقارات جميرا 
 والمنازل الفاخرة إضافة إلى مركز تجاري.

 
 ، Facebookصل االجتماعيأو تابعونا على مواقع التوا JumeirahGolfEstates.comلمزيد من المعلومات زوروا 

Twitter،Instagram  

http://www.jumeirahgolfestates.com/
https://www.facebook.com/Jumeirah-Golf-Estates-Golf-Club-131022593605993
http://www.twitter.com/JumeirahGolfEst
https://instagram.com/jge.golfestates/

