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  سومر للمقاوالت"بناء األندلس إلى منح عقد" 

  2016بدء أعمال التشييد يونيو 
 

طولة يفة لبالمستضالجهة أعلنت عقارات جميرا للجولف، : 2016يونيو  20دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
ل تاون منز 54شقة و 674من  المكون الفاخرالسكني األندلس  عن منحها عقد بناء مجمع ،ةموانئ دبي العالمي

 .سومر للمقاوالتشركة  التكلفة إلىميسورة  هاوس
 

 سيضميث حفي جميع أنحاء اإلمارات، ميسورة التكلفة الالعقارات الطلب على زيادة ويأتي المشروع استجابة ل
 الذي كشفت عنه عقارات جميرامشروع ال. ويجمع درهم إماراتي 597,000أسعار تبدأ من وحدات سكنية ب

 .يسورةواألسعار المالمستوى عالمي الجولف الملعب على بين أسلوب الحياة الفاخرة  2015مايو للجولف في 
 .2020كسبو إمعرض موعد إقامة ل يقب 2018عام منه في نتهاء ومن المقرر اال

 
حورية في نقطة مهذا التعيين يعد "جولف: للئيس التنفيذي لعقارات جميرا في هذا السياق قال يوسف كاظم، الر

را قصة نمو عقارات جميرا للجولف. ولدى شركة سومر سجل حافل في تشييد المشاريع الفاخرة، لتكون خيا
 "لنقدم للمشترين وحدات فاخرة وميسورة التكلفة.وطبيعيا لهذا الدور، 

 
اخرة ا السكنية الفهعروض معف تقدما ملحوظا خالل العامين الماضيين حققت عقارات جميرا للجولوأضاف: "

 ."يا رائدا في الشرق األوسطلنمط الحياة، وقمنا بتعزيز مكانتنا لنصبح مقصدا سكن
 

دا من األندلس عرضا فرييجلب ": للمقاوالت شركة سومرلالمدير اإلداري وم، كالز مهدي قال مازنمن جهته 
بناء لرات جميرا للجولف ي في الشرق األوسط، ونحن فخورون الختيارنا من قبل عقانوعه إلى السوق العقار

نجاح لروع المش تحقيقعمال التسليم، نحن واثقون من نا العالية وسجلنا الحافل بأخبرة فريقفمع مع. هذا المج
 ".كبير

 
على  ومنازل ،غرف نوم بغرفة وغرفتين وثالث وأربع ا  األندلس شقق سيضم، من أعمال البناء عند االنتهاء

الضيافة داخل المجمع. مرافق والمطاعم تشكيلة من حتضن يلتجزئة لتاون هاوس، فضال عن مركز طراز 
ة الكمية محدودووحدات جديدة طرح عقارات جميرا للجولف إلى  دفعالمشروع بإقبال منقطع النظير  وحظي
 .األندلسنوم واحدة ضمن ة من غرفمؤلفة 

 
 للبحيرات وهي موطن، لعقارات جميرا للجولفالخالبة ة طبيعية، تحيط بها المناظر جن يعتبر األندلس

نمط الحياة  هي مثال على تحيط بها البرك الهادئةالمنازل التي . ومزدهرةالبرية الحياة واألشجار المورقة وال
واض وأحاإلطالالت على مالعب الجولف ، وتكتمل مع مجموعٍة من وسائل الراحة المشتركة بما فيها الحديث
 ومناطق لعب لألطفال ومرافق الشواء. ومالعب التنس السباحة 

 
بما في توى العالمية المسالمرافق تجمع بين  مستوى ال يضاهى من المعيشة الفاخرةتقدم عقارات جميرا للجولف 

 ويحيط بهاة، كز التنس واللياقة البدنيومر في الشرق األوسطمعهد "يوروبيان تور" الوحيد النادي الحديث وذلك 
م لتي تنسجالمشي امسارات الدراجات وعبر ترتبط معا  وهي ،تحتضن شتى أنواع الحياة البريةبحيرة  15

 .مع المناظر الطبيعية المحيطة تامبشكل 
 

رأس المال  نموا  في% و10-8قدم عوائد إيجار تتراوح من يتوقع أن يالذي مع، لمشترين المهتمين بالمجيمكن ل
 أو  customercare@jumeirahgolfestates.comاالتصال على  %30-20بين 

+97148182000 
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 # انتهى #

 

  حول عقارات جميرا للجولف

ي هي الجولة النهائية للبطولة لتا-عقارات جميرا للجولف هي الجهة المستضيفة لبطولة موانئ دبي العالمية 
أعرق مجمعات الجولف السكنية في الشرق  وهي واحدة من-2009األوروبية "السباق إلى دبي" منذ عام 

شاء( منزل )قائم وقيد اإلن 1700األوسط، وتقدم مجموعة واسعة من المرافق العالمية المستوى وأكثر من 
قة من دقي 15تحدة. وتقع عقارات جميرا للجولف على بعد مصممة بشكل فردي في دولة اإلمارات العربية الم

نسى جزيرة النخلة ومرسى دبي، وهي تضم ملعبي جولف " النار واألرض"، وهما مؤهالن لتقديم تجارب ال ت
الراقية  لعشاق لعبة الجولف والستضافة البطوالت العالمية، كما تضم عقارات جميرا للجولف مجمعات المنازل

ولف مبني ب من أهم األماكن السياحية الرئيسية في دبي. تحفل عقارات جميرا للجولف بنادي جالتي تقع بالقر
ا تضم وفقا  ألحدث التصاميم العالمية إلى جانب العديد من المطاعم وبرك السباحة والمراكز الصحية، كم

ي ف وتنوعا  الزوار تألقا  عقارات جميرا للجولف العديد من مرافق الترفيه واالستجمام، والتي تمنح القاطنين و
 حياتهم. 

  

 لالستفسارات الصحفية:

 غرايلينغ
 كايتي فايف

katie.fyfe@grayling.com 
6891 689 55(0 )971+ 
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