
 
 

 

 

الجولف فيدبي جولف تعلن عن توقيع اتفاقية إلدارة عمليات   
 عقارات جميرا للجولف ومرافقها الترفيهية والمطاعم التابعة لها

 
: أعلنت إدارة دبي جولف عن توقيعها التفاقية  2018 أكتوبر 3دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

وستقوم دبي جولف . وجهة الجولف العالمية المستوى ،مع عقارات جميرا للجولف لة األجلطوي
، بما يشمل ملعبي عقارات جميرا للجولف ذه االتفاقية بإدارة عمليات الجولف فيبموجب ه

الترفيهية  للبطوالت العالمية، باإلضافة إلى كافة المرافق المؤهلين الستضافة"األرض" والنار" 
 . والمطاعم التابعة لها

 

، مما يوسع من محفظة دبي جولف 2018أكتوبر  1بداية من االتفاقية حيز التنفيذ  دخلتهذا وقد 
، وتدير دبي عبة الجولف من كافة أنحاء العالملتشمل خمسة مالعب للجولف للمقيمين وعشاق ل

سنة على تأسيسه، ونادي  25جولف نادي خور دبي للجولف واليخوت الذي احتفل مؤخراً بمرور 

 .سنة على تأسيسه 30بمرور في مارس الماضي اإلمارات للجولف الذي احتفل 
 
 

وحول توقيع االتفاقية الجديدة صّرح يوسف كاظم، الرئيس التنفيذي لشركة عقارات جميرا 
مع اقتراب موعد انعقاد توقيع االتفاقية ، وقد جاء مع دبي جولفوالتعاون  نا العمليشرفللجولف: "

الجولة النهائية للبطولة األوروبية وهي  بطولة "موانئ دبي العالمية" السنوية،الدورة العاشرة ل
يستضيفها كل عام و يحضرها أهم العبي الجولف من كافة أنحاء العالم، والتي، السباق إلى دبي

 ".نوفمبر 18ولغاية  15"األرض" في عقارات جميرا للجولف من  ملعب
 

 ونحن ، العالم في ولفجال وجهات أفضل من واحدة إن عقارات جميرا للجولف هي : "وأضاف
 من ، ونحن نهدفوالضيوف والمقيمين األعضاء خدمة متفرد في مستوى تقديم إلىسعى دوماً ن

 تعزيزإلى  ، الرائدة في صناعة الجولف في المنطقة ولفج دبي مع الجديدة الشراكة توقيع خالل
 ".األعضاءومقيمين لل والخدمة الجودة من مستوى أعلى وتقديم رياضة الجولف لدينا تجربة

 
دبي جولف: " نفخر بانضمام مالعب عقارات  ريستوفر ماي، الرئيس التنفيذي فيقال ك ومن جانبه

، وسوف يشكل نادي جولف عقارات التي نديرها جميرا للجولف إلى محفظة مالعب الجولف
أوميغا "انعقاد البطولة السنوية للجولف نادي اإلمارات للجولف مقر  جميرا للجولف الشهير، مع

فريدة تبعث فينا الحماس  ثالثية ، ونادي خور دبي للجولف واليخوت، توليفة"دبي ديزرت كالسيك
جربة لعب جولف مع أفضل المرافق الترفيهية والتفاؤل، وسوف نتابع شغفنا في تقديم أفضل ت

  .لكافة الالعبين والضيوف"
 
أضاف كريستوفر :" إن االتفاقية الجديدة تشكل فرصة كبيرة ليس لدبي جولف فقط ، وإنما لجميع و

عشاق والعبي الجولف واألعضاء في نوادي الجولف الثالثة، حيث يحصل األعضاء على عدد 
 . تقدمها المنشآت"حصرية التي من المزايا ال

 



 
 

 

 دبي موانئ" انعقاد بطولةمقر هذا وتمتلك مالعب عقارات جميرا للجولف خاصية استثنائية بكونها
وتضم ، الجولة النهائية للبطولة األوروبية السباق إلى دبيتعتبر ختام  والتي السنوية،" العالمية

عقارات جميرا للجولف مالعب "األرض" والنار" التي تم تصميمها من قبل العب الجولف 
العالمي غريغ نورمان ، ونادي الجولف الجذاب ومرافقه التي تقدم كافة خدمات رياضة الجولف، 

 إلى جانب عدد من المطاعم والمنافذ الترفيهية. 
 

صصة في أسيسها في طليعة الشركات المتخالجدير ذكره أن دبي جولف كانت وما تزال منذ ت
، وهي تمتلك الجولف في اإلمارات م كافة الخدمات المتعلقة برياضةإدارة نوادي الجولف، وتقد
، والتي تضم ثالثة مالعب جولف الجولف وأكثرها شهرة في المنطقة وتدير اثنين من أكبر نوادي

، وتفخر دبي جولف مرافق الترفيه العالمية المستوى وغيرها من،ومرسى وإحدى عشر مطعماً 
لرياضة خدمات ال، وتتطلع إلى المضي قدماً في تقديم أفضل اإلدارة الجديدة اليوم بتوقيعها اتفاقية

 الجولف في المستقبل.
 

  -النهاية-
 

 :عقارات جميرا للجولف
 

تستضيف عقارات جميرا للجولف بطولة موانئ دبي العالمية للجولف )الجولة النهائية للبطولة 
واحدة من أرقى مجمعات الجولف السكنية   ، وهي2009األوروبية السباق إلى دبي( منذ عام 

والمنازل المصممة بشكل   في الشرق األوسط، حيث تقدم مجموعة واسعة من المرافق العالمية
دقيقة من نخلة جميرا  15ة أو قيد التشييد(. تقع عقارات جميرا للجولف على بعد خاص )جاهز

ومطار آل مكتوم الدولي. تضم  2020ومرسى دبي وعلى بعد دقائق فقط من موقع دبي إكسبو 
عقارات جميرا للجولف تشكيلة واسعة من وسائل الترفيه والمرافق الصحية من النادي الحديث 

وأحواض السباحة إلى مراكز اللياقة البدنية التي من شأنها توفير أسلوب  إلى المطاعم الراقية،
حياة راٍق. توفر الوجهة تجربة مميزة لالعبي الجولف على ملعبي "النار" و"األرض" المؤهلين 
الستضافة البطوالت العالمية والواقعين ضمن المرحلة األولى من مشروع عقارات جميرا للجولف 

مجمعاً سكنياً وأكثر  16هكتار وتضم  1,119هكتار من أصل  375  حةوالتي تمتد على مسا
 وحدة سكنية جاهزة أو تحت اإلنشاء. 1,800من 

 
كما  JumeirahGolfEstates.comللمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني: 

 ارات جميرا للجولف على الفيسبوك وتويتر واالنستغرام يمكنكم زيارة صفحة عق
 
 
 دبي جولف: 
 

إلدارة األصول، مالعب جولف ‘ وصل’الذراع الترفيهية التابعة لـ‘ دبي جولف’تضم محفظة 
ومقرات نوادي عالمية الطراز في مواقع فائقة التمّيز،إلى جانب استضافتها فعاليات رياضية 

تشتمل المحفظة على اثنين من أهم منتجعات الجولف في الشرق وترفيهية بارزة في الخليج، و
، كما تدير الشركة ‘نادي خور دبي للجولف واليخوت’و‘ نادي اإلمارات للجولف’األوسط وهما 

http://www.jumeirahgolfestates.com/


 
 

 

نظام حجوزات إلكتروني لمالعبها الثالثة في دبي، فضالً عن مكتب الحجوزات الرئيسي الذي 
 الدولة. يقدم خدمة حجز المالعب في مختلف أنحاء

 
 نادي اإلمارات للجولف : 
 

هو أول ملعب بطوالت عشبي بالكامل في الشرق األوسط تم افتتاحه ‘ نادي اإلمارات للجولف’إن 
في إطار الجولة األوروبية، وبطولة ‘ أوميغا دبي ديزرت كالسيك’، ويستضيف بطولة 1988عام 

أهم مالعب الجولف في المدينة والبالغ  ، ويشتمل النادي على اثنين من‘أوميغا دبي ليديز كالسيك’
 18الذي يعتبر الملعب الوحيد ذو الـ‘ فالدو’وملعب ‘ المجلس’حفرة، وهما ملعب  36عدد حفرهما 

حفرة المضاءة ليالً في المنطقة، ويتسم الملعبان بتضاريس صحراوية طبيعية لتقديم أجواء لعب 
في نادي ‘ المجلس’ليمياً، حيث حصد ملعب حقيقية، ويعتبر النادي األكثر تميزاً من نوعه إق

سنة، كان آخرها تصنيفه من  30اإلمارات للجولف جوائز عديدة خالل تاريخه الممتد ألكثر من 
ملعب جولف في العالم"، كما حصد  100العالمية كواحد من "أفضل ‘ وورلد جولف’قبل مجلة 

 اآلسيوية الشهرية.جائزة "أفضل ملعب في الشرق األوسط" من قبل جوائز الجولف 
 
 :نادي خور دبي للجولف واليخوت 

 
قلب يقع في ورائد في الشرق األوسط، الجولف اليعد نادي خور دبي للجولف واليخوت منتجع 

ملعب  100تم اختياره واحد من أفضل  ،حفرة 18 منملعباً للجولف  النادي ويضم ،مدينة دبي
حفر، وأكاديمية  9 مالعب جولف تحتضن 3لى باإلضافة إجولف ال بد من تجربتها في العالم، 

الذي ‘ بارك حياة دبي’سباحة، وفندق  وحوض، وصالة رياضية، مقاهيللجولف، وستة مطاعم و
 يخت. 121فيال سكنية ومرسى يتسع لـ  92غرفة نوم، و  225يضم 

 


