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SE7EN CITY JLT phase one sold out – generates over AED 300 million in sales   

x 661 apartment transactions take place inside one week 
x Investors comprise 14 different nationalities 

x Phase two now launched   
x Tower complex in Jumeirah Lakes Towers, features 2,635 residential apartments 

x Development to be ready by 2021 

UAE-headquartered upscale residential, hospitality and commercial property developer Seven 
Tides has announced that it has sold 661 apartments, valued at AED 301,863,775 million since 
the sales launch of its first mixed-use development in Jumeirah Lakes Towers (JLT), in Dubai, 
SE7EN CITY JLT, on Thursday 24th May 2018. 

“To sell out phase one of our project in less than one week is remarkable and due to that success, 
we are now launching phase two of the project,” said Abdulla Bin Sulayem, CEO, Seven Tides. 

“Furthermore, this underscores the point that if you offer investors a compelling proposition, based 
on ROI, location and quality, they will invest irrespective of overall market sentiment and that is 
essentially, our three-pronged marketing strategy.     

“We are offering excellent value at a competitive price point. In addition, we offer a very attractive 
easy payment option consisting of a 5% deposit, followed by payments equal to 6% of the cost 
price to be paid every subsequent quarter, with a completion date of Q3 2021. We estimate that 
studios should yield 12% per annum. 

Studio units proved to be most popular with 572 sales valued at AED 226,844,420, followed by 
one-bedroom units which recorded sales worth AED 51,335,958 and sales of two and three-
bedroom units were worth AED 236, 833, 970. 

The nationality of investors was one of the most diverse Seven Tides has witnessed in recent 
years. Indian investors have bought 17% of the units sold so far; UAE nationals and Pakistani 
investors purchased 7% each; followed closely by British, Russian, Saudi and Canadian nationals, 
acquiring 6.8%, 6.1%, 5.1% and 4.7% respectively.  

“In total, investors from 14 different countries have secured units during our initial sales launch, 
which underscores the broad-based appeal SE7EN CITY JLT, is having with investors,” said Bin 
Sulayem.    

According to studies in the US, young professionals now prefer to live in diverse-use communities, 
enjoying an urban lifestyle, working, living and experiencing an urban environment and SE7EN 
CITY JLT is designed to provide everything a resident might possibly want, with retail, 
entertainment, food and beverage outlets, a nursery, gym and a health club.  



“And when residents do venture outside, they’ll still be able to enjoy the urban vibe, with the 
excitement and fast-paced, hustle and bustle of city life, right on their doorstep. Alternatively, in 
complete contrast, residents will also enjoy the stunning panoramic views of Jumeirah Islands, the 
Montgomerie and Emirates Golf Courses, the Palm Jumeirah, Dubai Marina and Jumeirah Beach 
Residences,” added Bin Sulayem.   

The project, valued at AED 1.3 billion, consisting of 2,635 units, is already 15% complete and due 
for completion within 36 months. The development is spread over 3.5 million square feet and 
situated within Cluster Z in DMCC, opposite the Montgomery and Emirates’ golf courses and the 
Emirates Hills community and its residential element consists of studio, one, two and three-
bedroom apartments as well as a limited number of duplex apartments.  

The striking design sits upon a common podium, which plays host to promenade restaurants 
overlooking a lake. The tower also features a gym, health club, infinity pool, children’s pool, a roof 
garden, cafes, other dining options, a large retail offering, covering 150,000 sqft over three floors, 
which will include a hypermarket, as well as car parking spaces totalling 2,699, with an additional 
620 spaces dedicated to retail parking, including valet.  

Studio apartments in SE7EN CITY JLT start from AED 354,000, ranging in size from 384sqft to 
416sqft, while one-bedroom apartments start at AED 683,000 and range in size from a minimum 
of 734sqft to a maximum of 890sqft. Prices of two-bedroom apartments start at AED 992,000 and 
the size range from 921sqft to 1073sqft. Finally, the entry price for three-bedroom apartments 
starts at AED 1.40 million and vary in size from 1,512sqft to 1,521sqft. 

Seven Tides has built an enviable international reputation for delivering high quality luxury 
hospitality and residential developments, with a track record that includes Anantara, DUKES, 
Oceana, Ibn Battuta Gate and an upcoming project The World Islands, where Seven Tides is 
creating an exclusive resort of 60 one and two-bedroom villas.  

-ENDS- 
About Seven Tides  

Based in Dubai, United Arab Emirates, privately owned Seven Tides is an internationally oriented holding 
company established in 2004. Currently focusing on hospitality and real estate sectors, Seven Tides thinks 
progressively, works creatively, partners strategically and acts quickly. The result is a current portfolio of 
offerings from landmark hospitality acquisitions and commercial buildings to residential towers and multi-
use complexes in the gateway cities of London and Dubai. 

For more information, please visit: www.seventides.com/seven-city 
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مشروع سيفن سيتي في أبراج بحيرات  مليون درهم مبيعات 300
 الجميرا بدبي خالل أسبوع واحد

 
x  ثمرينستمل في أسبوع واحد وحدة سكنية 661 سيفن تايدز المطورة لهذا المشروع تعلن بيعشركة 

 دولة مختلفة  14من 
x بحلول يكون جاهزا  وس وحدة سكنية 2635يضم  الجميرا بحيرات أبراج في سيتي سيفن مشروع 

 2021عام ال
 

ة في والتجاري السكنيةفندقية وال ةالعقاريالمشاريع تطوير  مجالالرائدة في أعلنت شركة "سيفن تايدز" 
 حيراتب أبراج في سيتي سيفن مشروعوحدة سكنية في  661عن بيع  اإلمارات العربية المتحدة،دولة 

قبل خدامات متعدد االست هذا المشروعمليون درهم منذ إطالق  301,863,775بقيمة  بمدينة دبي الجميرا
 أسبوع واحد.

 
لة ق المرحعن إطال يسرنا أن نعلنقال عبد هللا بن سليم الرئيس التنفيذي لشركة سفن تايدز: "بهذا الصدد و

واحد، وهذا ما  الوحدات السكنية ضمن هذا المشروع خالل أسبوع٪ من إجمالي 25 حنا ببيعانجة بعد الثاني
لى عالعائد  فرصة مقنعة من حيثعلى المستثمرين  ناعرضا  ويؤكد حقيقة أننا إذا رائع يعتبر إنجازا  

 ا يشكلموهذا العام بالسوق وضع سيستثمرون بغض النظر عن الإنهم االستثمار والموقع والجودة، ف
نوفر  ، كمافسيسعر تنابقيمة ممتازة . ويتميز هذا المشروع بتقديم ستراتيجيتنا التسويقيةالركيزة الرئيسية ال

 في تُدفع سعرلا من٪ 6 بنسبة دفعات يلي ذلك ،من السعر كدفعة أولى٪ 5 يشمل للدفع للغاية سهال   ا  رخيا
 الستوديواشقق  أن ونقدر. 2021 لعاممن ا الثاني الربعفي  كمالستعلى أن يكون تاريخ اال ربع، كل

 ".سنويا  ٪ 12 ستحقق عائدات إيجار سنوية مميزة تبلغ
 

 226,844,420صفقة بيع بقيمة  572النسبة األكبر من المبيعات اإلجمالية بواقع وحدات مبيعات  وسجلت
شقق بغرفتي مبيعات المة قيدرهم، فيما بلغت  51,335,958غرفة نوم واحدة بقيمة الشقق بدرهم، تليها 

 درهم. 236,833,970ثالث غرف نوم الشقق بونوم 
 
 سيتي فنسي مشروعضمن في  الوحدات المباعة حتى اآلن% من 17 تهنسبما المستثمرون الهنود  ترىشاو
 ،نهمم٪ لكل 7 بنسبة الباكستانيونواإلماراتيون المستثمرون ، يليهم الجميرا بحيرات أبراج في
 (.%4.7)والكنديون  (،%5.1) والسعوديون(، %6.1)والروس (، %6.8)البريطانيون و
 

ما يبرز  ذادولة مختلفة، وه 14ن من يلمستثمر مبيعاتتسجيل األولي  طالقاإل شهدوقال بن سليّم: "
 ".المستثمرينلقاعدة عريضة من  الجميرا بحيرات أبراج في سيتي سيفن مشروع جاذبية

 
اليات المتحدة إلى أن المهنيين الشباب يفضلون اآلن العيش في مجتمعات تشير استطالعات الرأي في الوو
كونها  لهم ةباجذ وجهة الجميرا بحيرات أبراج في سيتي سيفن مشروعولهذا يعتبر . اتاالستخدامعددة مت



 

على بعد واالستمتاع بالخيارات المتاحة العيش ولعمل توفير تجربة مميزة ونمط حياة فريد من نوعه ل
 المترو.عبر فقط سيرا  على األقدام أو دقائق 

 
لمشروع هذا ا سيتمتع السكان والزوار بأسلوب حياة فريد من نوعه في: "أردف عبدهللا بن سليم قائال  و

 وملعب ولفللجمونتغمري وملعب  الجميرا جزر على مذهلةال بانوراميةال هإطالالتالحضري المميز ب
 ".ريزدنسيز بيتش جميراو بيد ومرسى جميراال ونخلة للجولفاإلمارات 

 
 2,635ويضم  ،درهم مليار 1.3 الجميرا بحيرات أبراج في سيتي سيفن اإلجمالية لمشروع تكلفةوتُقدر ال

لهذا المشروع  وقد وصلت نسبة األعمال المنجزة ،شهرا   36في  تسليمه بالكاملمن المقرر وحدة سكنية، و
 دبي كزمرفي  Zفي كالستر ويقع ، مربعمليون قدم  3.5 قدرها يمتد المشروع على مساحة%. و15إلى 
وتشمل ارات. تالل اإلم منطقةوللجولف اإلمارات  وملعبولف للجمونتغمري ملعب ، مقابل المتعددة للسلع

 نوم ينغرفة نوم واحدة وغرفتبشقق الستوديو وشقق االمن مجموعة المشروع الخيارات السكنية في 
  عدد محدود من شقق الدوبلكس.وثالث غرف نوم باإلضافة إلى 

 
 ضيةريا صالة ويضم. بحيرة على تطل مطاعمتضم عدة  مشتركة منصة المشروع بوجود تصميم ويتميز
 ماعطملوا مقاهيمجموعة من الو السطح على وحديقة لألطفال ومسبح ة كبيرةحاسببركة و صحي ونادي

د على ثالثة ألف قدم مربع تمت 150تبلغ وذلك باإلضافة إلى مساحة واسعة لمنافذ التجزئة  ،والمتاجر
ص خا وموقف سيارة 2,699 الستيعاب يتسع سياراتلل موقفعن  ، فضال  ماركت هايبرطوابق تشمل 

 سيارة. 620للزوار يستوعب 
 
 رهمد 354,000 من الجميرا بحيرات أبراج في سيتي سيفناالستوديو في مشروع  شققأسعار  تبدأو
 683,000 نم واحدة نوم غرفةب الشققأسعار  تبدأ بينما مربع، قدم 416 لىإ 384 من مساحاتها تتراوحو

 992,000 نم نوم غرفتيب الشقق أسعار تبدأ . فيمامربع قدم 800 إلى 739 من اتهامساح وتتراوح درهم،
 1.4 منا فتبدأ أسعاره نوم غرف ثالث من المكونة لشققأما ا. مربع قدم 1,073 وتبلغ مساحتها درهم
 .مربع قدم 1,521 إلى 1,516مساحاتها من  تراوحوت رهمد مليون

 
 شاريعوالمرة الفاخ في مجال تطوير المشاريع الفندقيةدولية ال تهاسمع ونجحت شركة سيفن تايدز بترسيخ

 ابنبوابة و س دبيوكيدفندق والنخلة أنانتارا  وتشمل محفظ مشاريعها منتجعالسكنية عالية الجودة، 
غرفة ب فيال 60 يضممنتجع حصري  وهو عبارة عنجزر العالم في القادم ها فضال  عن مشروع بطوطة

 غرفتي نوم.أو  نوم واحدة
 -انتهى  -

 
 لمحة عن سيفن تايدز:

. تركز 2004عام  سيفن تايدز هي شركة قابضة خاصة يقع مقرها في مدينة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وتم تأسيسها في
تيجية الستراااعات الضيافة والعقارات، وتهدف إلى التوسع عبر العمل بروح االبتكار وخلق الشراكات الشركة حاليا  على قط

كنية، األبراج السوارية، واالستفادة من الفرص المتاحة من أجل تعزيز محفظتها التي تشمل العديد من الفنادق العريقة، والمباني التج
 دن ودبي. والمجمعات متعددة االستخدامات في مدينتي لن

 www.seventides.comولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 
 

 لالستفسارات الصحفية يرجى التواصل مع: 
 سليم سطاس 
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