


Home to new beginnings



IN EVERY CROWD, YOU CAN FIND YOUR 
S O L AC E .
IT’S CALLED BLOOM HEIGHTS,
YOUR DESIGNED RECLUSE FROM THE DEMANDS 
OF THE CITY,
WHERE YOU CAN STILL KEEP AN EYE ON ITS 
MAGNIFICENT VIEW.
STEP INTO YOUR DOMAIN, AND ESCAPE THE 
BUSTLE OF THE STREETS,
REPLETE WITH A LUSH VIEW OF A PICTURESQUE 
GARDEN.
SAVOR THE ELEGANT DESIGN THAT COMFORTS 
YOUR DREAMS,
ALL WITHIN MINUTES OF THE CENTER.
AT BLOOM HEIGHTS, YOU WILL FIND THAT 
PRECIOUS BALANCE,
THE EQUILIBRIUM WE ALL SEEK OUT OF LIFE.
CLOSE TO EVERYTHING, AND YET WITH THE 
COMFORTS OF A HOMETOWN.
UNCOVER THE PERFECT LIFESTYLE,
AND PLANT YOUR ROOTS IN BLOOM HEIGHTS.

 ألن الحياة كالميزان

 يسعى فيها اإلنسان لتحقيق التوازن في كل أوان

 ويبقى في بحث دائم عن العنوان

 عن مكاٍن يهرب فيه من صخب الحياة

 إلى مالٍذ ال يسمع فيه إال صوت الهدوء واأللحان

 حيث يجتمع مع العائلة واألصدقاء والخالن

 ويتناغم مع روعة الحياة في كل لحظٍة وزمان.

قريٌب من عمله على بعد دقائق وثوان 

 مع إطاللٍة رائعٍة على قلب المدينة النابض الرنان

 وحيث الطبيعة ترسم لوحة فنان.

 فللتوازن في الحياة عنوان

 ال ُيخطئها أي إنسان..
ٌ

ووجهة

ه المكان
ّ
بلووم هايتس.. إن





ABOUT DUBAI
Dubai is the city of endless possibilities. Dubai 
is a vibrant and cosmopolitan city replete with 
iconic projects, and attractions. Visitors and 
residents flock to this city for the choice, lifestyle 
and unique attributes that make the city an 
enviable destination for anyone. Every year, the 
city calls to people from all corners of the world, 
who make the journey to experience life in the 
jewel of the desert. Be part of the Dubai dream 
with Bloom Heights.

 تنبــض بالحيــاة وبإمكانــات ال متناهيــة، 
ٌ

دبــي؛ مدينــة
تتميــز بطابعهــا العالمــي، ومشــاريعها األيقونية التي 
والطبيعيــة  الســياحية  ومعالمهــا  األنظــار،  تخطــف 
منهــا  تجعــل  والتــي  والســياح،  الــزوار  تجــذب  التــي 
الوجهــة األفضــل للباحثيــن عــن رغــد العيــش وأســاليب 
الحيــاة الراقيــة. وفــي كل عــام، تدعــو دبــي النــاس مــن 
جميــع أنحــاء العالــم لزيارتهــا، وليختبــروا روعــة الحيــاة 
فــي جوهــرة الصحــراء. واليــوم، نحــن ندعوكــم لتكونــوا 

ــووم هايتــس. ــم دبــي، فــي بل  مــن حل
ً
جــزءا



 “The fastest way to happiness is by
 instilling happiness in the hearts of
others.”

H.H. Mohammed bin Rashid Al Maktoum

 هي أن 
ً
"أسرع وسيلة لتكون سعيدا

 تغرس السعادة في نفوس اآلخرين".

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم



Just a short drive from the World Expo 2020 site and 
Al Maktoum International Airport, Jumeirah Village 
Circle (JVC) has become a destination of choice in 
new Dubai.

يتمتــع مشــروع بلــووم هايتــس بقربــه مــن معــرض إكســبو 2020 الــذي 
يبعــد عنــه مســافة قصيــرة جــدا بالســيارة، وكذلــك من مطــار آل مكتوم 
الدولــي، ممــا يجعــل منــه الوجهــة المثاليــة والمــكان األفضــل للعيــش 
فــي مدينــة دبــي الجديــدة بالقــرب مــن كل شــيء وفــي قلــب كل شــيء.

AN ESCAPE
CLOSE TO IT ALL

.. في
ٌ
مالذ

قلب كل شيء

مول اإلمارات )12 دقيقة(
مدينة دبي لإلعالم )10 دقيقةدقائق( 
دبي إنترنت سيتي )10 دقيقةدقائق( 

تالل اإلمارات )3 دقيقةدقائق(
نخلة جميرا )15 دقيقة( 

مرسى دبي )12 دقيقة(
برج العرب )18 دقيقة( 

داون تاون دبي )20 دقيقة( 
مدينة دبي الرياضية )5 دقائق(

موتور سيتي - دبي أوتودروم )3 دقيقةدقائق(

يتميز مشروع بلووم هايتس بقربه من:
Mall of the Emirates (12 mins)
Dubai Media City (10 mins)
Dubai Internet City (10 mins)
Emirates Hills (3 mins)
Palm Jumeirah (15 mins)
Dubai Marina (12 mins)
Burj Al Arab (18 mins)
Downtown Dubai (20 mins)
Sports City (5 mins)
Motor City - Dubai Autodrome (3 mins)

Bloom Heights will enjoy proximity to:







قريــة جميــرا هــي مجمــع ســكني وتجــاري متكامــل 
 مــن الفلــل ذات التصاميــم العربيــة 

ً
 متنوعــا

ً
يضــم مزيجــا

والمتوســطية ومنــازل تاونهــاوس عصريــة.

Jumeirah Village is a residential and commercial 
community featuring a mixture of Arabic and 
Mediterranean villas and stylish townhouses.

ABOUT JUMEIRAH
VILLAGE CIRCLE

عن قرية جميرا
سيركل

ــرا تراينجــل،  ــة جمي ــرا ســيركل وقري ــة جمي ــرا بشــكل رئيســي مــن قري ــة جمي ــف قري تتأل
وتضــم مجموعــة كبيــرة ومتنوعــة مــن الوحــدات الســكنية، المكاتــب، المحــالت التجاريــة، 
أجــواء  للســكان  وتوفــر  811 هكتــارا.  علــى مســاحة  وتمتــد  الترفيهيــة،  والمرافــق 
ــة  ــن فــي قري ــا االنتهــاء مــن مشــروعين جديدي ــاة. وســيتم قريب اجتماعيــة نابضــة بالحي
جميــرا وهمــا، الخيــل أفينيــو فــي قريــة جميــرا تراينجــل وســيركل مــول فــي قريــة جميــرا 

ســيركل.

ســيمتد ســيركل مــول فــي قريــة جميــرا ســيركل علــى مســاحة تصــل إلــى مليــون قــدم 
مربعــة، وســيضم 200 متجــر، ســوبرماركت، متجريــن، ســينما متعــددة الشاشــات، 
بموقعــه  ويتميــز  طعــام.  قاعــة  يشــمل  بمــا  المطاعــم  مــن  كبيــرة  ومجموعــة 
االســتراتيجي بيــن شــارع الشــيخ محمــد بــن زايــد، وشــارع الخيــل وشــارع حصــة. وســيوفر 
ســيركل مــول مجموعــة كبيــرة مــن الخدمــات المميــزة لمئــات اآلالف مــن النــاس الذيــن 
يعيشــون فــي قريــة جميــرا والمناطــق المحيطــة بهــا، ويعتبــر بمثابــة وجهــة ترفيهيــة 

جديــدة للمقيميــن والســياح فــي دبــي. 

فــي  الخيــل  علــى طريــق  بموقعــه  تراينجــل  قريــة جميــرا  فــي  أفينيــو  الخيــل  يتميــز 
دبــي، وتبلــغ مســاحته 3.6 مليــون قــدم مربعــة مــن المتاجــر، والمطاعــم، والمرافــق 
الترفيهيــة، مــع 350 متجــرا، وســينما بشاشــات متعــددة، ومجموعــة متنوعــة مــن 
المقاهــي والمطاعــم، التــي يضــم بعضهــا مناطــق لتنــاول الطعــام فــي الهــواء الطلــق. 
ــق متعــددة يتســع لـــ 4,400 موقــف. ســيوفر  كمــا ســيتوفر موقــف للســيارات بطواب
الخيــل أفينيــو مرافــق للترفيــه والتســوق علــى بعــد خطــوات قليلــة مــن منــازل المقيميــن 
فــي قريــة جميــرا، وحديقــة جميــرا والمناطــق األخــرى القريبــة. وســيعتبر وجهــة جديــدة 

ــن والســياح فــي دبــي واإلمــارات األخــرى.  للمقيمي

Covering two distinct areas - the Triangle and the Circle -Jumeirah Village 
comprises a variety of residences, offices, commercial, retail, and leisure 
facilities, spread over 811 hectares. Jumeirah Village offers residents a real sense 
of community living. Coming soon to Jumeirah Village are two new Nakheel 
retail developments: Al Khail Avenue at Jumeirah Village Triangle and The Circle 
Mall at Jumeirah Village Circle.

The Circle Mall at Jumeirah Village Circle, covering one million sq ft, will 
have 200 shops, an anchor supermarket, two department stores, a multi-
screen cinema and a variety of dining outlets including a food court. 
Strategically located between Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Al Khail 
Road and Hessa Street, The Circle Mall will serve hundreds of thousands of 
people living in Jumeirah Village and surrounding areas, and act as a new 
leisure destination for residents and tourists across the rest of Dubai. 

Al Khail Avenue at Jumeirah Village Triangle, located alongside Dubai’s Al 
Khail Road, is a 3.6 million square foot retail, dining and entertainment hub 
with 350 shops, a multi-screen cinema and a diverse range of cafes and 
restaurants – some with outdoor dining areas. There will also be a multi-
story car park with 4,400 spaces. Al Khail Avenue will provide convenient, on-
the-doorstep shopping and entertainment for people in Jumeirah Village, 
Jumeirah Park and other nearby communities, and a new destination for 
the residents and tourists across Dubai and the other Emirates.



AN IDEAL LOCATION 

 مـمـيــز
ٌ

مــوقـــع

Centrally located, Jumeirah Village Circle is one 
of the fastest growing communities in Dubai. 
Bordered by Al Khail Road and Sheikh Mohammad 
Bin Zayed Road, it provides easy access to Dubai’s 
main business districts and leisure attractions.

Bloom Heights is conveniently situated in the  
inner circle of Jumeirah Village Circle, close  
to central park.

تتميــز قريــة جميــرا ســيركل بموقــع مركــزي اســتراتيجي 
فــي قلــب مدينــة دبــي النابــض، ممــا يجعــل منهــا أحــد أســرع 
. كمــا يســمح قربهــا 

ً
 وتطــورا

ً
المجتمعــات الســكنية نمــوا

مــن شــارع الخيــل وشــارع الشــيخ محمــد بــن زايــد، بســهولة 
التجاريــة  والوجهــات  المناطــق  جميــع  إلــى  الوصــول 

ــة. ــة فــي المدين والترفيهي





RISE ABOVE THE REST

Bloom Heights is a modern mixed-
 use development that encompasses
residential and retail elements.

ارتِق بأسلوب حياتك
متعــدد  حديــث  مشــروع  هــو  هايتــس  بلــووم 
الســكنية  الوحــدات  بيــن  يجمــع  االســتخدامات 
ــة.  ــاة العصري ــات الحي ــة، ومتطلب ــالت التجاري والمح



A DESIGN WITH BALANCE, 
RHYTHM AND HARMONY

 Bloom Heights is an elegant high-rise project consisting of
 two towers linked internally by a four-level podium which lends
 the building balance and harmony. Externally, a continuous
 element connects the two towers, giving unity to the complex.

 The two-tower project is of contemporary design with strong
 architectural lines and a wave pattern on its façade, yielding a

sense of movement and rhythm.

تصميم متوازن،
بطابعه متناغم

 
ً
شــاهقا حديــث  مشــروع  هــو  هايتــس  بلــووم 

 يتألــف مــن برجيــن يرتبطــان ببعضهمــا البعــض 
ً
أنيقــا

مــن الداخــل بمنصــة مكونــة مــن أربــع طوابــق ممــا 
يمنــح المشــروع منظــرا متناغمــا ومتوازنــا. أمــا 
فنيــة معماريــة  بطريقــة  فيتصــالن  الخــارج،  مــن 
مبتكــرة، تجمــع بيــن البرجيــن بأســلوب أنيــق رائــع. 

ن من برجيــن، بتصميمه 
ّ

كمــا يتميــز المبنــى المكو
مــع  البــارزة  المعماريــة  الخطــوط  ذو  العصــري 
ج علــى الواجهــة األماميــة، ممــا 

ّ
نمــوذج ممــو

 بالحركــة والتناغــم.
ً
يضفــي شــعورا





THE LIVING EXPERIENCE
تــــــــجــــــــــربـــــــة حـــــــــــــيـــــــــــاة

A VILLAGE IN A CITY
 Experience the best of both worlds. The new urban village lifestyle
 with all its amenities and its proximity to Dubai makes Bloom
 Heights an enviable place to settle. Whether you seek an active
 or a peaceful quiet way of life, you will always find what you are
 looking for. At Bloom Heights, you will find your sanctuary away
 from the hustle and bustle with the expansive landscaped pool
 deck, trendy cafes and spaces at your doorstep when you need
good company.

اختبــروا عوالــم فريــدة فــي أجــواء القريــة والمدينــة. فمــع أســاليب الحيــاة الريفية 
ــى الموقــع  ــة إل ــة، باإلضاف ــه والراح ــع مرافقهــا ووســائل الترفي ــة بجمي العصري
المميــز بالقــرب مــن دبــي، فــإن بلــووم هايتــس هــو المــكان األفضــل إلقامــة أروع

بالحيويــة والحركــة  تبحثــون عــن حيــاة مفعمــة  ضاهــى. فســواء كنتــم 
ُ
ت ال 

 والنشــاط، أو حيــاة هادئــة، فــإن مــا تبحثون عنه والمزيد، ســتجدونه هنا بالتأكيد. 
ــج، وســط  ــب والضجي ــن الصخ ــدا ع ــس هــو مالذكــم الدافــىء بعي ــووم هايت بل
مــن  والعديــد  الســباحة،  حــوض  جانبــي  علــى  الممتــدة  الطبيعيــة  المناظــر 
المقاهــي العصريــة واألماكــن الترفيهيــة التــي تقــع علــى بعــد خطــوات قليلــة 

مــن منازلكــم.

روح القرية الساحرة في 
قلب المدينة النابضة



THE LIVING EXPERIENCE





مساحـــات المعيشة 
LIVING SPACES

ُصمــم مشــروع بلــووم هايتــس بكفــاءٍة وحرفيــة 
عاليــة، بحيــث يوفــر المســاحة األمثــل للســكان 
والتــي تســمح لهــم باالســتمتاع بنمــط الحيــاة 
الــذي يختارونــه. ويتكــون مشــروع بلــووم هايتــس 
مــن برجيــن شــاهقين يضمــان 686 وحــدة ســكنية 
بغرفــة،  وشــقق  اســتوديوهات،  بيــن  تتــراوح 

ــوم.  ــرف ن ــالث غ ــن، وث غرفتي

 CONTEMPORARY
INTELLIGENT DESIGN

 Bloom Heights is efficiently designed to
 ensure that the use of space is optimized
 giving residents the living space they need
 to live the way they choose. Bloom Heights
 consists of two high rise towers which offer
 a total of 686 residential spacious units
ranging from studios, one, two- and three-
bedroom apartments.



EXQUISITE
INTERIORS

 الــــديكـــــورات
الـــــداخــــليــــة



 UNCOMPROMISING
QUALITY INTERIORS

 The interiors reflect the way we live today. The
 contemporary yet minimalistic style emphasizes
 the spacious open living space. The clean lines,
 natural light and modern high-quality finishes
 make it the place you want to call home. With
 outdoor terraces in most units, you can enjoy the
views of the neighborhood.

ال شــك أن التصاميــم الداخليــة لمنازلنــا هي انعكاس حقيقي ألســلوب 
حياتنــا. فمــع غــرف المعيشــة الواســعة بتصاميمهــا العصريــة الرائعــة، 
وتلــك الخطــوط البــارزة التــي تتألــق تحــت أضــواء النهــار الســاطعة، 
ســتجدون  فإنكــم  العاليــة،  الجــودة  ذات  النهائيــة  والتشــطيبات 
مكانكــم، ومنــزل أحالمكــم. أمــا إذا كنتــم ترغبــون بإطاللــة باهــرة 
علــى الطبيعــة الخالبــة والمســاحات الممتــدة، فمــا عليكــم إال التوجــه 
إلــى الشــرفات الخارجيــة الموجــودة فــي جميــع وحداتنــا الســكنية، 

لتســتمتعوا بأوقــاٍت مفعمــة بالهــدوء والطمأنينــة.

تصاميم داخلية بجودة
ال تضاهى









SMART DESIGN
FOR SMART LIVING
 The 403 sqft studio is designed with purpose.
 Its smart design maximizes the value of living

space. A place just for you.

 تـصـامـيـم 
ذكـيـة لـحـيـاة ـعـصـرية

تتميــز اســتديوهات بلــووم هايتــس بتصاميمهــا الرائعــة 
مربعــة،  قــدم  تبلــغ 403  التــي  الواســعة  ومســاحتها 
ــم أســلوب  ــذي يالئ ممــا يجعــل منهــا المــكان األمثــل ال

حياتكــم.



A SPACE YOU CAN 
BE PROUD OF
The spacious 805 sqft one-

 bedroom apartment is laid out
 to enjoy modern living.

 The perfect place to entertain
friends and family.

 مـسـاحـات
أوسـع

ألوقـاٍت أروع
تأتــي شــقق بلــووم هايتــس بغرفــة 
حقيقــي  كتجســيٍد  واحــدة  نــوم 

العصريــة. الحيــاة  ألســاليب 

مربعــة،  قــدم   805 مســاحة  ومــع   
فإنهــا بالتأكيــد المــكان األمثل لقضاء 
ــاء.  ــة واألصدق ــع العائل ــات أروع م أوق







 The 1,135 sqft two-bedroom
 apartment will exceed your
 quality standards when it
 comes to the finishings in
 each room. Why should you
 compromise when you don’t
 have to?

QUALITY FINISHES
FOR QUALITY
OF LIFE

 
ٌ

 تـشـطـيـبـات
 بـجـودة عـالـيـة
لـحـيـاٍة راقـيـة

مربعــة،  قــدم   1,135 مــع 
 ألرقــى 

ً
وتشــطيباٍت نهائيــة وفقــا

المعاييــر العالميــة، فــإن شــقق 
نــوم  بغرفتــي  هايتــس  بلــووم 
لعشــاق  األمثــل  الخيــار  هــي 
الرفاهيــة والباحثيــن عــن معاييــر 

العاليــة.  الجــودة 



SPACE FOR FAMILIES
TO THRIVE 
 The perfect address for you and your family
 to grow closer, where intelligent design
 creates the space you need to live the life
 you have always wanted with your loved
ones.

 Our three-bedroom spacious apartments
 are 1,675 sqft of well thought outliving
space.

 
ّ

 واسـعـة لكل
ٌ

مـسـاحـات
العائلة

توفــر  حيــث  ولعائالتكــم،  لكــم  المثالــي  المــكان 
ــكل  ــم الرائعــة مســاحات واســعة تتســع ل التصامي
 رائعــة فــي 

ً
 أوقاتــا

ً
فــرٍد مــن العائلــة، لتمضــوا معــا

أجــواء منزليــة دافئــة.

تبلــغ مســاحة الشــقة ذات ثــالث غــرف نــوم 1,675 
قــدم مربعــة أخذيــن بعيــن االعتبــار مســاحة غرفــة 







A PLACE TO
REJUVENATE

 The expansive leisure deck features two
 pools, a BBQ and play areas for children.
 Bloom Heights is the place for you and
 family to spend quality time together.
 When balance is important in your life,
 you will find all the amenities you need to
make it happen.

يعتبــر مشــروع بلــووم هايتــس المــكان المثالــي 
الــذي تقضــي فيــه مــع العائلــة واألصدقــاء أمتــع 
حيــث  واالســترخاء،  بالراحــة  وتســتمتع  األوقــات 
يضــم مســبحين، ومناطــق للشــواء ولعــب األطفــال 
المميــزة. فعندمــا  المرافــق  مــن  الكثيــر  وغيرهــا 
تبحــث عــن حيــاة متوازنــة، فإنــك ســتجد فــي بلــووم 
ُصممــت  التــي  الراحــة  وســائل  جميــع  هايتــس 

 لتمنحــك التــوازن الــذي تســعى إليــه. 
ً
خصيصــا

 لالسترخاء
ٌ

مكان
وراحة البال



THE LIFESTYLE
YOU’VE
DREAMED OF

RELAX AND ENJOY
 Conveniently located off
the pool deck, the state-
of-the-art gym and multi-
 purpose room are there for
 everyone to enjoy.

عش أسلوب
الحياة الذي

طالما حلمت به

استرِخ واستمتع 
حياتــك  بأســلوب  اســتمتع 
صالــة  مــع  هواياتــك،  ومــارس 
مقابــل  تقــع  حديثــة  رياضيــة 
متعــددة  وغرفــة  المســبح، 
متاحــة  االســتعماالت، 
الســتخدامها  الجميــع  أمــام 
األوقــات.  بأحلــى  واالســتمتاع 









5TH FLOOR PLANS
POOL DECK LEVEL

TOWER A



TOWER B





GROUND FLOOR PLAN

RETAILS

TOWER ENTRANCE



STUDIO          1-BED ROOM           2- BED ROOM             3-BED ROOM

TOWER A
Typical Floor

Levels 6th to 19th Floor Plan



TOWER A
Typical Floor

Levels 20th to 33rd Floor Plan

STUDIO          1-BED ROOM           2- BED ROOM             3-BED ROOM



TOWER B
Typical Floor

Levels 6th to 17th Floor Plan

STUDIO          1-BED ROOM           2- BED ROOM             3-BED ROOM



TOWER B
Typical Floor

Levels 18th to 28th Floor Plan

STUDIO          1-BED ROOM           2- BED ROOM             3-BED ROOM



UNHINDERED VIEWS
 رائعة

ٌ
إطالالت



 Enjoy city and garden
 views by day or night. Lose
 yourself in the beauty of
the surroundings.

ــى  ــة ســاحرة عل اســتمتع بإطالل
المدينــة والحدائــق الرائعــة فــي 
روعــة  اختبــر  والنهــار.  الليــل 
الجمــال مــع أروع المناظــر الخالبــة 
التــي تحيــط بــك مــن كل جانــب.



لمحة عن شركة
بلـووم للعقارات

 A subsidiary of National Holding, Bloom Properties is one
 of the UAE’s foremost holding companies, committed to
 building, operating and investing in premium communities
 and enriching the lives of our customers through the
 development and management of real estate, education
 and hospitality assets.  Bloom Properties is driven by its vision
 to go beyond the buyer and investors’ expectations through
 design and partnerships with best in class providers to meet
 the aspirations of new urban communities in their demand
 for a better lifestyle and quality of life.

تعــد شــركة بلــوم للعقــارات، إحــدى الشــركات التابعــة لشــركة 
ــي  ــدة ف ــارات الرائ ــركات العق ــن ش ــدة م ــة، واح ــة القابض الوطني
اإلمــارات، وهي متخصصــة في تطوير وإدارة وتشــغيل مجمعات 
متكاملــة ومســتدامة توفــر أنماطــًا معيشــية عصريــة وراقيــة 
وتثــري تجربــة العمــاء. وتنطلــق المجموعــة مــن رؤيــة شــاملة 
تركــز علــى تخطــي توقعــات المشــترين والمســتثمرين مــن 
ــات  ــي قطاع ــات ف ــزودي الخدم ــل م ــع أفض ــراكات م ــال الش خ

التعليــم والضيافــة والصحــة والعقــارات.

ABOUT 
BLOOM PROPERTIES



Bloom Marina 
Al Bateen, Abu Dhabi



Bloom Gardens 
Eastern Mangrove Corniche, Abu Dhabi



Faya 
Eastern Mangrove Corniche, Abu Dhabi



Bloom Towers 
Jumeirah Village Circle, Dubai



Bloom Heights 
Jumeirah Village Circle, Dubai



Soho Square 
Saadiyat Island, Abu Dhabi



Park View 
Saadiyat Island, Abu Dhabi



Bloom Central 
Airport Road, Abu Dhabi



المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة مطروحــة ألغــراض المعلومــات العامــة فقــط. وهــذه المعلومــات مقدمــة مــن قبــل شــركة بلــووم العقاريــة و/أو الشــركات التابعــة لهــا. ورغــم جهودنــا المبذولــة للحفــاظ علــى هــذه المعلومــات حديثــة وصحيحــة، إال 
أننــا ال نقــدم أيــة مزاعــم أو ضمانــات مــن أي نــوع كانــت، ســواًء علنيــة أو ضمنيــة، حــول مــدى اكتمــال، أو حجــم، أو دقــة، أو موثوقيــة، أو مالءمــة، أو األطــر الزمنيــة للتســليم، أو توافريــة أي مــن الممتلــكات المذكــورة فــي هــذه النشــرة، أو عــن مــدى 
نطــاق، أو توافريــة، أو اكتمــال أي مــن الخدمــات أو المرافــق ذات الصلــة، أو اســتخدامها ألي غــرض كان. وأي اعتمــاد مــن جهتكــم علــى هــذه المعلومــات ســتتحملون مســؤوليته بشــكل كامــل، وفــي أي حــال مــن األحــوال لــن تقــع علينــا مســؤولية أي 

خســارة أو ضــرر، بمــا فيهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، أي خســارة أو أضــرار غيــر مباشــرة أو تبعيــة، ناجمــة عــن اعتمــادك علــى المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة.

The information contained in this brochure is for general information purposes only. The information is provided by Bloom Properties and/or affiliated subsidiaries. While we endeavor to keep the information up to date and correct, 
we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, size, accuracy, reliability, suitability, delivery timeframes or availability of any property described in this brochure or the extent, 
availability or completeness of any of the related services or facilities or their use for any purpose. Any reliance you place on such information is strictly at your own risk and in no event will we be liable for any loss or damage including 
without limitation, indirect or consequential loss or damage, arising from your reliance on this brochure.



800 25666
BLOOM

bloomproperties.com


