
يف ميلستلل زهجي رصم يف زنوزيس روف عورشم
بسانملا تقولا

Four Seasons Resort at Sharm El Sheikh

Four Seasons Resort at Sharm El Sheikh

مدقتت رصم يف ةرخاف ةهجو ثدحأ عم
ةسالس لكب

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB
EMIRATES, February 7, 2019
/EINPresswire.com/ -- رسي
انتكرش ، LuxuryProperty.comةكرش
تاراقعلا لضفأ قيوستل ةيؤر كلتمت
ةصاخلا نكاسملا قيوست ، ملاعلا يف
، خيشلا مرش ، زنوزيس روف عجتنم يف
تعلط ةعومجم نم ةديرف ةنيدمل اًقفو
ةظفحم اًيلاح ةكرشلا درست .ىفطصم
رالود تارايلم 6 نع ديزت ةعساو
ةصاخ ةعساو ةيراشتسا تامدخ مدقتو
ىلع ةلماكتم ةصنم نيب عمجت ءالمعلل
قوسلاب ةيوق ةفرعمو تنرتنإلا
ةرم لوأل نيرتشملا نم لك ةدعاسمل
ذاختا ىلع نيمرضخملا نيرمثتسملاو
ةياعرو رامثتسالل رثكألا تارارقلا
رامثتسالا ةبرجت نم ًاروطت رثكألا
ريدملا دوقيس .ةمخفلا تاراقعلاب
تايلمع ةفرع ىفطصم دعاسملا
.خيشلا مرش عورشمل قيوستلا

، اًماع 40 ىلإ دوعي خيرات عم
، ىفطصم تعلط ةعومجم تبستكا
TMG مساب اًضيأ ةفورعملا
Developments ، روطمك" ةخسار ةعمس
130 نم رثكأ تروط دقو "تاعمتجملل
.نآلا ىتح ضرألا نم عبرم مدق نويلم
ريف يام :روطملا تازاجنإ زربأ نمو
نايسيئر ناعمتجم امهو ، ةوبرلاو
ةمصاعلا نم برقلاب ناعقي
اهعيراشم رثكأو ، هرهاقلارصمب
يتنيدم عورشم وه احومط ةينكسلا
مدق نويلم 362 هتحاسم غلبت يذلا
دنع .ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةقلغم ةنيدم ربكأ نوكيس يذلاو ، عبرم
عاطق يف ةمخفلا اهعيراشمب ًاضيأ ىفطصم تعلط ةعومجم رهتشت .لحارملا عيمج نمءاهتنالا
يف يكسنيبمك قدنفو ازالب ليان زنوزيسروف قدانف كلذ يف امب ، رصم ءاحنأ عيمج يف ةفايضلا
ونافيتس ناس زنوزيس روف قدنفو ةيلحاسلا خيشلا مرش ةنيدم يف زنوزيس روف عجتنمو ةرهاقلا
. طسوتملا رحبلا ىلع ةيردنكسإلاب

ماع يف ةرم لوأل اهباوبأ تحتف يتلاو ، خيشلا مرش ، زنوزيس روف عجتنم نم ىلوألا ةلحرملا
نا، 2002
يف اًمييقت قدانفلا رثكأ نم ةدحاو دعتو ، رصم يف لوألا عجتنملا نوكتل تمن ام ناعرس
.طسوألا قرشلا
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Villa at Four Seasons Private Residences, Sharm El
Sheikh

هبش نم يبونجلا فرطلا ىلع سلجي
ليثم ال ةبرجت مدقيو ، ءانيس ةريزج
عمجلا اهل
.عئار عقوم عم يملاع ىوتسم تاذ ةمدخ
ةضايرل ةيسيئر ةهجو يه خيشلا مرش
نم رثكا يلع يوتحتو ، صوغلا
ةلحر دعب ىلع صوغلل اًعقوم 70 نم
. قدنفلل لحاسلا نم براقلاب ةريصق
ربكأ نم ةدحاو
يه ةقطنملا يف ةيحايسلا ملاعملا
ةيرحب ةيمحم يهو ، دمحم سأر ةيمحم
اهب دجوي ثيحةفورعم
ةليمجلا ةيناجرملا باعشلا
.ةبالخلا ئطاوشلاو
روف مساب فورعملاو ، ديدجلا عسوتلا
خيشلا مرش زسندزير تيفيارب زنوزيس
فيضيس ،
نم ةنوكم اليف 25 نم ةعئار ةعومجم
، مون يتفرغب ةقش 44 و مون فرغ ةعبرأو ثالث
.ةمئاقلا ةدحو 125 حيتافم ىلإ ةفاضإ ةيفاضإ ةفرغ 95 بناجب تاهيلاشلا مساب ةفورعملا
حوارتت تاليفلا تاحاسم
رالود نويلم 16.5 ىلإ يكيرمأ رالود نويلم 5.95  نم راعسا و ةعبرم اًمدق 14003 و 7631 نيب
يكيرمأ
رالود نويلم 1.76 نم راعسا و ةعبرم اًمدق 2201 و 2094 نيب تاهيلاشلا ةحاسم حوارتتسو
.يكيرمأ رالود نويلم 1.9 ىلإ يكيرمأ
عورشملا ميلست نوكي نأ عقوتملا نمو ، ددحملا دعوملا يف ةديدجلا نكاسملا يف ريوطتلا
. ددحملا داعيملاب
قالطالا يلع قطانملا لمجا نم يهو ، تابسانملا نم ديدعلا يف خيشلا مرش ةرايز فرش يل ناك“
ملاعلاب
ةصاخلاو ةيملاع ةرهش تاذ ةيراجت ةمالع عبطلاب وه زنوزيس روف" .ىفطصم لوقي ،
رثكالا ئطاوشلا دحا يلع ةعتمملا براجتلا رثكأ نم ةدحاو خيشلا مرش يف ةماقإلا نوكت فوس
.ملاعلا يف ةراثإ
عم ةيرصح ةيلود ةكارش يف عئارلا عورشملااذه قيوستب ءادعس نحن
TMG Developments ددحملا داعيملاب عورشملا زاجنا ىلإ علطتن نحنو "

ENDS

:LuxuryProperty.com نع
ملاعلا طبرتو ملاعلا يف لزانملا لضفأ قّوست ةيمقر ةهجو LuxuryProperty.com دعت
.ملاعلا ءاحنأ عيمج يف اًزيمت رثكألا صئاصخلا ىلإ ءالمعلا

لخاد تاراقعلا نم رالود تارايلم 6 نع اهتميق ديزت ةيرصح ةظفحم LuxuryProperty.com يوتحت
.ملاعلا ءاحنأ عيمج يف قوسلا جراخو
ةصاخ ةيراشتسا تامدخ ميدقت يف صصختم LuxuryProperty.com نإف ، ةطاسو ةكرش انتفصب
ءالمعلل
و لصفم تاراقعلا نع اثحب اضيأ ةكرشلا مدقتو .ريدقتلاو فارتحالا ىلع زيكرتلاو
.يرصحلا صاخلا ليمعلا بتكم لالخ نم ةيرصحلا ةمدخ
. ةيهافر وةمخف ةايح لضفأ ضرعو ميظنتل اهدوهج LuxuryProperty.com سركت
www.luxuryproperty.com :تامولعملا نم ديزمل
:تاروطتلا TMG لوح
يف يراقع روطم ربكأ يه ، TMG Developments مساب اضيأ ةفورعملاو ، ىفطصم تعلط ةعومجم
عم رصم
ةعئار جاتنإل TMG فورعملا نمو .اماع 40 لجسو عبرم مدق نويلم 530 نم رثكأ ضرأ
دالبلا يف ةفايضلا عيراشم لضفأ نم ضعب نع الضف ، ةرهاقلا ءاحنأ عيمج يف ةيسيئر تاعمتجم
كلذ يف امب ،
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ةديدجلا عيراشملا نم ديدعلا هيدل روطملا .يكسنيبمك قدنفو زنوزيس روف قدانف نم نينثا
كلذ يف امب ، فطصا
.خيشلا مرش يف ةصاخلا زنوزيس روف نكاسم
www.talaatmoustafa.com :تامولعملا نم ديزمل

: لاصتالا ءاجرب تامولعملا نم ديزمل
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