
 

 

 إعادة البيعالوساطة في تها الخاصة للتأجير واعقارات جميرا للجولف تطلق خدم
  

للتأجير ات خاصة بها أعلنت عقارات جميرا للجولف اليوم عن إطالق خدم :2016 ديسمبر 6 – االمارات العربية المتحدة ،دبي

 مباشر مع المطور.اللتعامل امستأجرين فرصة ومنح المشترين وال خدماتها للعمالءبهدف تعزيز  إعادة البيعالوساطة في و

 

المنازل مجموعة بمتخصصة عقارية وساطة خدمات لتقدم بذلك الجديدة،  األدوارضم هذه بوقامت الشركة بتوسيع نطاق اختصاصها 

 .عالمية الحائز على عدة جوائزوالجولف السكني مع مجداخل الواقعة 

 

"على مدى  :في عقارات جميرا للجولفوإدارة العقارات ير التنفيذي لتطوير األعمال ن صالح، المدعصام حسقال  ،السياقهذا في و

متزايدة من المستثمرين  أسواققوتها أمام عقارات جميرا للجولف، وعرض نقاط كانة إعادة تعريف مقمنا بالعامين الماضيين، 

 ".هاالمتحمسين ل

 

 عمالءكجزء من التزامنا بتقديم تجربة فيها، و ميع األفراد القاطنينجعالقات قوية مع عقارات جميرا للجولف بتمتع ت"وأضاف: 

 ."الراقيمع مجالتهم الجديدة في داية حيا مباشراا وشخصياا مع الشركة منذ بتعامالا  والبائعينلمشترين لتيح نمتفوقة س

 

اشرة، وهي تعمل باستمرار على وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص عقارات جميرا للجولف على تعزيز العالقات مع العمالء مب

 إعادة تقييم محفظة خدماتها لتتماشى مع احتياجات وفرص السوق.

 

ونرى فرصاا كبيرة في إتاحة محفظتنا من المنازل ألسواق التأجير  ،ال نزال نعمل بتناغم مع احتياجات السوقواختتم صالح قائال: "

 في عقارات جميرا للجولف."بذلك عبر استحداث قسم مركزي خاص  إعادة البيعالوساطة في و

 

عقارات جميرا للجولف هي واحدة من أعرق مجمعات الجولف السكنية في الشرق األوسط، وتقدم مجموعة واسعة من ذكر أن ي  

زل معروضة لإليجار والبيع عبر منزل مصمم بشكل فردي )القائمة وقيد اإلنشاء(، مع منا 1,700المرافق عالمية المستوى و

 ذلك ريدوود أفينيو وريدوود بارك.معات متعددة بما في مج

 -انتهى-

 حول عقارات جميرا للجولف

عقارات جميرا للجولف، المستضيفة لبطولة موانئ دبي العالمية للجولف والتي هي الجولة النهائية للبطولة األوروبية "السباق إلى 

نية في الشرق األوسط، وتقدم مجموعة واسعة من المرافق ، هي واحدة من أعرق مجمعات الجولف السك2009دبي" منذ عام 

منزل مصمم بشكل فردي )القائمة وقيد اإلنشاء( في دولة اإلمارات العربية المتحدة. عقارات جميرا  1700العالمية المستوى و

تنسى على ملعبيها دقيقة من جزيرة النخلة ومرسى دبي هي في وضع ممتاز لتوفير تجارب ال  15جولف التي تقع على ب عد لل

المؤهلين الستضافة البطوالت العالمية، النار واألرض، والمنازل الواقعة بالقرب من األماكن السياحية الرئيسية في دبي. ومن النادي 

الحديث إلى المطاعم وحمامات السباحة ومراكز اللياقة البدنية، عقارات جميرا للجولف لديها تشكيلة واسعة من وسائل الترفيه 

 المرافق الصحية التي من شأنها توفير أسلوب حياة مترف.و

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

 الشقق والمنازل الفاخرة إضافة إلى مركز تجاري.

 ،Facebook أو تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي JumeirahGolfEstates.comلمزيد من المعلومات زوروا 

Twitter، Instagram 

 

 لالستفسارات الصحفية:

 غرايلينغ

 فيكي القصير

http://www.jumeirahgolfestates.com/
https://www.facebook.com/Jumeirah-Golf-Estates-Golf-Club-131022593605993
http://www.twitter.com/JumeirahGolfEst
https://instagram.com/jge.golfestates/
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