
 

 
 

 
   األول حفلها تقيم للجولف جميرا عقارات

 اء العقاريينالوسط لتكريم
 
 

 بإسهامات ة،الجديد دبي قلب في الطراز العالمي السكني الجولف مجمع للجولف، جميرا عقارات احتفت :2017 يناير 30 دبي،

 .األسبوع هذا من ابقس وقت في يةالعقار طةالوسا جوائز لتوزيع األول الحفل إقامة عبر ،مشاريعها إنجاح في العقاريين الوسطاء

 وكالة 30 من أكثر من العقاري القطاع من ا ًخبير 60 من أكثر للجولف جميرا عقارات نادي في مسؤوليها كبار واستضاف

 .عقارية

 

 لمشتر ديةفر صفقة أكبر فئة :وهي الماضي، العام خالل بذلوها التي الجهود على مختلفة فئات سبع ضمن الوكالء تكريم وتم

 كالل الوكالة لشركات أداء أفضل عن فضال األندلس، لمشروع وكيل وأفضل بارك، ريدوود لمشروع وكيل وأفضل واحد،

 .تأجير لوكيل أداء وأفضل تسويقي، أداء وأفضل ،المشروعين

 

 :الراقي السكني الجولف مجمع إنجاح في المستمر دعمهمعلىً تقديرا جوائز أسماؤهم التالية ءالوسطا ومنحت

 

 م م ذ العقار دار: واحد لمشتر فردية صفقة أكبر 

 العقارية السوب آند السوب كيلي، ولبا: ريدوود لمشروع وكيل أفضل  

 كونتري آند فاين الندسيديل، تانيا - األندلس لمشروع وكيل أفضل 

 العقارية السوب آند السوب: ريدوود لمشروع وكالة أفضل  

 كونتري آند فاين - األندلس لمشروع وكالة أفضل  

 كونتري آند فاين - تسويقي أداء أفضل  

 سوثبيز جالف ستيرن، أليكس - للتأجير وكيل أداء أفضل 

 

 في التكلفة وروالميس الراقي األندلس مجمع من ٪20 بناء استكمال مع بارك ريدوود من األولى المرحلة السكني المشروع سلم

 .اإلنجازات ذهه تحقيق في رئيسيا دورا لعبوا الذين األشخاص جهود تثمينإلىًيهدفًحفلًتوزيعًالجوائزًو ،2016 عام نهاية

 

 - انتهى -

 

 :للمحرر مالحظات

 



 

 واحد لمشتر فردية صفقة أكبر صورة
 مًميوسفًكاظم،ًالرئيسًالتنفيذيًلشركةًعقاراتًجميراًللجولفًوممثلًشركةًدارًالعقارًذًًالصورةًمنًاليسارًإلىًاليمين:

 

 ريدوود لمشروع لوكي أفضل صورة

 السوب آند بالسو كيلي، ولباو للجولف جميرا عقارات لشركة التنفيذي الرئيس كاظم، يوسف: اليمين إلى اليسار من الصورة
 العقارية

 

  األندلس لمشروع وكيل أفضل صورة

 كونتري آند فاين الندسيديل، تانيا

 

 ريدوود لمشروع وكالة أفضل صورة

 العقارية السوب آند السوب ممثلو

 

 األندلس لمشروع وكالة أفضل صورة

 كونتري آند فاين ممثلو

 

 تسويقي أداء أفضل صورة

  كونتري آند فاين ممثلو

 

  للتأجير وكيل أفضل صورة

 سوثبيز جالف ستيرن، أليكس

 
 

 
 # انتهى# 

 
 للجولف جميرا عقارات حول

 منذ "دبي إلى السباق" ةاألوروبي للبطولة النهائية الجولة هي والتي للجولف العالمية دبي ئموان لبطولة المستضيفة للجولف، جميرا عقارات

 لمستوىا العالمية المرافق من واسعة مجموعة وتقدم األوسط، الشرق في السكنية الجولف مجمعات أعرق من واحدة هي ،2009 عام

 15 ُبعد على تقع تيال جولفلل جميرا عقارات. المتحدة العربية اإلمارات دولة في( اإلنشاء وقيد القائمة) فردي بشكل مصمم منزل 1700و

 النار العالمية، تالبطوال الستضافة المؤهلين ملعبيها على تنسى ال تجارب لتوفير ممتاز وضع في هي دبي ومرسى النخلة جزيرة من دقيقة

 ومراكز السباحة توحماما المطاعم إلى الحديث النادي ومن. بيد في الرئيسية السياحية األماكن من بالقرب الواقعة والمنازل واألرض،

 .مترف حياة أسلوب فيرتو شأنها من التي الصحية والمرافق الترفيه وسائل من واسعة تشكيلة لديها للجولف جميرا عقارات البدنية، اللياقة

 شققال من مجموعة سيضم والذي ،"األندلس" اسم تحت جديد فاخر عقاري مشروع تطوير عن مؤخرا للجولف جميرا عقارات وأعلنت

 .تجاري مركز إلى إضافة الفاخرة والمنازل

 ، Facebook،Twitter االجتماعي التواصل مواقع على تابعونا أو JumeirahGolfEstates.com زوروا المعلومات من لمزيد

Instagram 

 

 :الصحفية لالستفسارات

 غرايلينغ

 القصير فيكي

Kassir@grayling.com-Vicky.El 

 
 

http://www.jumeirahgolfestates.com/
https://www.facebook.com/Jumeirah-Golf-Estates-Golf-Club-131022593605993
http://www.twitter.com/JumeirahGolfEst
https://instagram.com/jge.golfestates/
mailto:%20Vicky.El-Kassir@grayling.com

