تعين مقاوالً لمشروع األندلس
شركة ’عقا ارت جمي ار للجولف‘ ّ



شركة ’اتش اس اس جي‘ من مجموعة الحبتور تتعهد أعمال الحفر وتدعيم األساسات
البدء بأعمال البناء بحلول نهاية أكتوبر

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 22 ،أكتوبر  :2015أعلنت ’عقارات جمي ار للجولف‘ ،الجهة المستضيفة لـ "بطولة موانئ دبي العالمية

للجولف" ،اليوم عن التعاقد مع شركة ’اتش اس اس جي‘ من مجموعة الحبتور للبدء بأعمال البناء في مشروع األندلس .و تقدم ’عقارات

جمي ار للجولف‘ أحدث مشاريعها ،األندلس ،كأحد المجمعات السكنية والترفيهية المفضلة في الشرق األوسط؛ حيث يتألف من  674شقة
فاخرة ميسورة الكلفة و 54منزالً.

من المقرر البدء بأعمال البناء قبل نهاية شهر أكتوبر واالنتهاء منها قبل معرض اكسبو  2020في دبي؛ حيث ترسخ ’عقارات جمي ار

للجولف‘ التزامها المستمر بتقديم عقارات فاخرة إلى المالكين .يحدد هذا الموعد بداية المرحلة التالية لـ’عقارات جمي ار للجولف‘ اذ يعد
هذا المشروع األول من نوعه في المنطقة؛ حيث يجمع بين أسلوب الحياة المترف لمشاريع الجولف واألماكن السكنية الفاخرة ميسورة

الكلفة.

وتعليق ًا على ذلك ،قال يوسف كاظم ،الرئيس التنفيذي لشركة ’عقارات جمي ار للجولف‘" :يشكل هذا المشروع إضافة مميزة لـ’عقارات

جمي ار للجولف‘ .ومع استمرار أعمال التنمية في جميع قطاعات المجمع ،سيضفي مشروع األندلس المزيد من النشاط والحيوية لعقارات

جمي ار للجولف .لقد كانت شركة ’اتش اس اس جي‘ من مجموعة الحبتور خيا اًر طبيعياً لهذا المشروع باعتبارها واحدة من الشركات
الرائدة في منطقة الشرق األوسط والمختصة بهندسة أساسات البناء".

ٍ
بشكل كبير في العامين الماضيين من خالل عروض العقارات السكنية وعقا ارت الجولف.
وأضاف "لقد ازدهرت ’عقارات جمي ار للجولف‘
فاننا نسعى باستمرار الى النمو والتطور وهذه هي الخطوة اإليجابية التالية لكي نصبح الوجهة السكنية المرموقة والرائدة في الشرق

األوسط".

ومن جانبه ،قال اركان كاراديدي ،العضو المنتدب ،شركة ’اتش اس اس جي‘ من مجموعة الحبتور" :نحن فخورون بشراكتنا مع
’عقارات جمي ار للجولف‘ في هذا الوقت المميز الذي يشهده قطاع العقارات .هذه أول شر ٍ
اكة لنا مع ’عقارات جمي ار للجولف‘ واننا نتطلع
إلى المزيد من التعاون في العديد من المشاريع المثمرة في المرحلة المستقبلية القادمة".

يتألف مشروع األندلس من  674شقة سكنية و 54منزل ،وتبدأ األسعار من  597,000درهم إماراتي إلى جانب العديد من متاجر البيع
بالتجزئة ،ومرافق الضيافة والمطاعم والمقاهي.
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أشجار وطيور برية وبحير ٍ
ٍ
ات التي
تحيط بمشروع ’األندلس‘ المناظر الطبيعية الخالبة التي تتميز بها ’عقارات جمي ار للجولف‘ من
ٍ
حياة عصر ٍ
تشكل واحةً حول الشقق السكنية التي توفر أسلوب ٍ
مساحات رحبة مغلقة وأخرى في الهواء الطلق .كما يتميز
ية كاملة مع

المشروع بإطاللته الرائعة على ملعب الجولف وامتالكه العديد من المرافق المشتركة كحمامات السباحة ،ومالعب التنس ،وصالة لأللعاب

الرياضية وحدائق أللعاب األطفال ومرافق لحفالت الشواء.

وتتضمن ’عقارات جمي ار للجولف‘ مجموعة من المرافق عالمية المستوى بما في ذلك ٍ
ناد مرموق ،و’معهد أداء البطولة األوروبية‘ الوحيد

في الشرق األوسط ،وصالة للتنس ومركز للياقة البدنية إلى جانب محيط طبيعي خالب يضم طيفاً من الطيور البرية و 15بحيرة تربطها

ٍ
بشكل طبيعي مع المناظر المحيطة بها مما يمنح ’عقارات
مجموعة من المسارات الخاصة برياضة الجري وركوب الدراجات والتي تنسجم

جمي ار للجولف‘ مستوى ال يضاهى من الحياة الفاخرة.

تأتي هذه األنباء في أعقاب إعالن ’عقارات جمي ار للجولف‘ مؤخ اًر عن المركز التجاري األول؛ حيث من المقرر االنتهاء من أعمال

البناء في الربع الرابع من العام  ،2016وسيضم متجر بقالة ومرافق للضيافة.
-

انتهى –

حول عقارات جمي ار للجولف

تعتبر عقارات جمي ار للجولف ،المستضيفة للجولة النهائية للبطولة األوروبية ’السباق إلى دبي‘ منذ عام  ،2009واحدة من أعرق

مجمعات الجولف السكنية في الشرق األوسط ،وتقدم مجموعة واسعة من المرافق عالمية المستوى و 1700منزل مصممة بشكل خاص

(بين القائمة وقيد اإلنشاء) .وتقع عقارات جمي ار للجولف على بعد  15دقيقة من نخلة جمي ار ومنطقة ’دبي مارينا‘ ،وهي مؤهلة لتقديم

تجارب ال تنسى على ملعبيها ’نار‘ و’أرض‘ المؤهلين الستضافة البطوالت العالمية ،فإن المنازل الواقعة بالقرب منهما تعد من أبرز
مواقع الجذب السياحي في دبي .وتتضمن عقارات جمي ار للجولف تشكيلة واسعة من وسائل الترفيه والمرافق الصحية التي من شأنها

توفير أسلوب حياة ار ٍ
ق ،من النادي الحديث إلى المطاعم الراقية ،ومن أحواض السباحة إلى مراكز اللياقة البدنية.
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