
 

 2018 دبي -الدولية جوائز مرموقة ضمن جوائز العقارات سبع عقارات جميرا للجولف تحصد 
 

المستوى الجولف العالمية  جهة، و حصدت عقارات جميرا للجولف 2018أكتوبر  14 دبي، اإلمارات العربية المتحدة
حفل جوائز خالل  سبع ،في وسط ملعبين مؤهلين للبطوالت العالمية راقيةبتطوير مجمعات ومرافق ترفيهية  قومت والتي
األندلس، - هندسة معمارية لمشروع سكني أفضلجائزة  ، وهيالذي أقيم مؤخرًا في دبي دبي -الدولية جوائز العقارات  توزيع

، باإلضافة إلى مشروع سكني شاهق االرتفاع، وأفضل متعدد االستخداماتمشروع أفضل تسويق مبتكر للمشاريع، أفضل 
، وأفضل موقع الكتروني، والتي مشروع ترفيهي، وأفضل أفضل مشروع سكنيعن فئات  ذات الخمس نجوم الجائزة المرموقة

لتي سيتم االعالن عنها في واكأفضل العقارات العربية تم من خاللها ترشيح عقارات جميرا للجولف لجوائز العقارات الدولية 
 ، بالتنافس مع الفائزين من جميع أنحاء العالم.لندن خالل هذا العام

 فوز عتبروي. دبي في شهرة األكثر المشاريعمجموعة من  ذلك في بما ،مئات من المشاركين الفئات هذه علىقد تنافس و 
والخدمات المميزة، ومقدرتها على مواكبة التغيير والتكيف مع لياًل على التزامها بتقديم المشاريع د عقارات جميرا للجولف

 . احتياجات السوق

 :وفي هذا الصدد، قال يوسف كاظم، الرئيس التنفيذي، عقارات جميرا للجولف
على ما حققته عقارات جميرا للجولف من إنجازات  اً واضح التي تعتبر دليالً الجوائز  نحن فخورون بحصولنا على هذه"

سهامات في تطوير عقارات ذات جودة عالية أفضل المشاريع التي تتناسب مع متطلبات السوق المتغيرة  بتوفير نلتزمنحن و . وا 
  ".العالمفي المنطقة و  هذا القطاعتعزيز في المستمرة  معلى جهوده الدوليةالعقارات جوائز ونهنئ  وبأسعار مناسبة.

أحد أهم الجوائز المرموقة في المنطقة. حيث يشارك من خاللها العديد من الشركات العقارية  الدوليةر جوائز العقارات بوتعت
 المختلفة. والمنافسة ضمن فئات الجوائز في المنطقة الستعراض أبرز إنجازاتهم

مرافق ترفيهية متنوعة، ويضم النادي، بتصميمات البحر توفر عقارات جميرا للجولف تجربة معيشية فريدة حيث توجد فيها 
أفضل المرافق وخيارات  ويقدم األبيض المتوسط، والذي يقع بين ملعبي النار واألرض المؤهلين الستضافة البطوالت العالمية،

 بالعديد من أيضاً  سكانويتمتع ال المأكوالت والمشروبات لألعضاء والسكان، ويعد مكانًا مثاليًا للقاء العائالت واألصدقاء.
أكاديمية التنس، ومركز إعادة التأهيل واألداء، ونادي الركض، و  ،الرياضية لأللعاب ذلك صالة في بما األخرى المرافق

 مجمعاً ، والذي يضم هذا العاموأحواض السباحة. ويتوقع أن يتم افتتاح أول مركز تجاري للتجزئة في عقارات جميرا للجولف 
عقارات جميرا للجولف معهد أداء الجولة وتضم استهالكيًا )سوبر ماركت( ومتاجر تجزئة ومنافذ للمأكوالت والمشروبات. 

 األوروبية، الذي يعتبر الثاني فقط في العالم والوحيد في الشرق األوسط.
 

-انتهى-  

 
 عقارات جميرا للجولف



 

ية للجولف )الجولة النهائية للبطولة األوروبية السباق إلى دبي( منذ تستضيف عقارات جميرا للجولف بطولة موانئ دبي العالم
واحدة من أرقى مجمعات الجولف السكنية في الشرق األوسط، حيث تقدم مجموعة واسعة من المرافق   ، وهي2009عام 

دقيقة من نخلة  15د والمنازل المصممة بشكل خاص )جاهزة أو قيد التشييد(. تقع عقارات جميرا للجولف على بع  العالمية
ومطار آل مكتوم الدولي. تضم عقارات جميرا للجولف  2020جميرا ومرسى دبي وعلى بعد دقائق فقط من موقع دبي إكسبو 

تشكيلة واسعة من وسائل الترفيه والمرافق الصحية من النادي الحديث إلى المطاعم الراقية، وأحواض السباحة إلى مراكز 
ي "النار" و"األرض" اللياقة البدنية التي من شأنها توفير أسلوب حياة راٍق. توفر الوجهة تجربة مميزة لالعبي الجولف على ملعب

المؤهلين الستضافة البطوالت العالمية والواقعين ضمن المرحلة األولى من مشروع عقارات جميرا للجولف والتي تمتد على 
وحدة سكنية جاهزة أو تحت  1,800مجمعًا سكنيًا وأكثر من  16هكتار وتضم  1,119هكتار من أصل  375  مساحة
 اإلنشاء.

 
 األندلس 

الندلس بالطراز األندلسي الجذاب ويضم مجموعة من المنازل السكنية الفاخرة لإلسكان المتوسط. يقع المشروع يتميز مجمع ا
هكتار وتحيط به المناظر الطبيعية الخالبة  375في وسط المرحلة األولى من عقارات جميرا للجولف التي تمتد على مساحة 

 عقارات جميرا للجولف.’التي تتميز بها 
ويتوقع   تلبية للنمو المتنامي على الوحدات السكنية الفاخرة لإلسكان المتوسط 2015في مايو ‘ األندلس’ ُأطلق مشروع

شقة  715  على الطراز المتبع في بناء القرى األندلسية ويضم‘ األندلس’. يعتمد تصميم مشروع 2018انجازه في العام 
منزال )تاونهاوس( مع مجموعٍة من اإلضافات القّيمة ووسائل  95سكنية تتألف من غرفة، غرفتين، ثالثة، وأربعة غرف نوم، و

   الراحة الفاخرة بما في ذلك مركز البيع بالتجزئة، الفندق، والنادي الرياضي الثاني.


