
 

 

 كشركة العقارات الرائدة في العالم العربي" عقارات جميرا للجولفتكريم "
 

 حصلت عقارات جميرا للجولف على تكريم مجلة :2016سبتمبر  ××دبي، اإلمارات العربية المتحدة 

لمشهد افي تشكيل الكبير الشرق األوسط كشركة العقارات الرائدة في العالم العربي، بفضل دورها  "سبفور"
 .اري للدولةالعق

  
 رف أستورياكبار المسؤولين التنفيذيين من عقارات جميرا للجولف الجائزة في حفل عشاء أقيم في والدو واستلم

لة اإلمارات من جميع أنحاء دوكبرى الشركات المطورة للعقارات من تنافسها دبي بالم جميرا هذا األسبوع، بعد 
 العربية المتحدة.

 
سط س الشرق األوبعقارات جميرا للجولف: "تحتفل فورالتنفيذي ل رئيسكاظم، ال يوسف بهذه المناسبة قال

 ة الرائدة فيا المؤسسة العقارينأن يتم اختيارلشرف كبير  وإنه ،في قطاع العقاراتبالجهات المبدعة والرائدة 
بالمرونة  ي يتسماقتصاد إمارة دبي واإلمارات العربية المتحدة الذفي تطوير  أسهمنا بشكل نشط حيثالمنطقة، 

  ."والتنوع
 

ي شركة عقارية في العالم العرب 100وقام الحدث األول من نوعه من فوربس الشرق األوسط بتصنيف أعلى 

ب الرؤى ت بقادة األعمال وأصحاللالعتراف بمساهمتهم الهامة في تشكيل القطاع العقاري في المنطقة. واحتف
 ة في العالم العربي. جانب مساهماتهم في التنمية االقتصادي إلى

  
ي وقت ففعلى الجوائز.  ةالحائز لعقارات جميرا للجولفالماضية فترة رائعة بالنسبة  12ـ وكانت األشهر ال

لميا من الرائدة عا 100سابق من هذا العام تم تضمين مالعب عقارات جميرا للجولف بين قائمة المالعب الـ 

 قبل مجلة جولف دايجست.
 
ن هو أحدث تطوير مو-األندلس أعمال تشييد مشروع تم تعيين سومر للمقاوالت لبدء ، 2016في يونيو و

 في عام شقة فاخرة بأسعار ميسورة، مع توقع اكتماله 715 تشكيلة منويحتضن عقارات جميرا للجولف 

مع توقع  مرافقهاع يتوسفي مستمرة هي متعددة و مشاريعأيضا بسرعة من تسليم وتقترب الشركة  .2018

 ق مركزها للتجزئة بحلول نهاية العام.إطال
 

يرا من ريدوود بارك في عقارات جم األولىالمرحلة  سيستلم المشترون وحدات، 2016وفي الربع الرابع من 

أما  -نومثالث وأربع غرف يضم وحدات تاون هاوس من تم بيعه بالكامل وهو مشروع –بالكامل للجولف 

 . 2017في الربع الرابع من  ا٪ قبل تسليمه10لى الثانية فقد بدأت أعمال البناء فيها لتصل إالمرحلة 

 
يمكن للمشترين المهتمين بالمرحلة الثانية من ريدوود بارك في عقارات جميرا للجولف االستفسار عبر االتصال 

 .+customercare@jumeirahgolfestates.com / 2000 818 4 971 على
 
 

 -انتهى  -

 
 حول عقارات جميرا للجولف

األوروبية  عقارات جميرا للجولف، المستضيفة لبطولة موانئ دبي العالمية للجولف والتي هي الجولة النهائية للبطولة
وعة جمعات الجولف السكنية في الشرق األوسط، وتقدم مجم، هي واحدة من أعرق م2009"السباق إلى دبي" منذ عام 

ت العربية منزل مصمم بشكل فردي )القائمة وقيد اإلنشاء( في دولة اإلمارا 1700واسعة من المرافق عالمية المستوى و
توفير ز لدقيقة من جزيرة النخلة ومرسى دبي هي في وضع ممتا 15جولف التي تقع على ُبعد للالمتحدة. عقارات جميرا 

لقرب من تجارب ال تنسى على ملعبيها المؤهلين الستضافة البطوالت العالمية، النار واألرض، والمنازل الواقعة با
رات لبدنية، عقااألماكن السياحية الرئيسية في دبي. ومن النادي الحديث إلى المطاعم وحمامات السباحة ومراكز اللياقة ا

 ترف.موسائل الترفيه والمرافق الصحية التي من شأنها توفير أسلوب حياة جميرا للجولف لديها تشكيلة واسعة من 
 

جولف مؤخرا عن تطوير مشروع عقاري فاخر جديد تحت اسم "األندلس"، والذي سيضم للوأعلنت عقارات جميرا 
 مجموعة من الشقق والمنازل الفاخرة إضافة إلى مركز تجاري.
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 أو تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي JumeirahGolfEstates.comلمزيد من المعلومات زوروا 

Facebook ،witterT ،Instagram  
 

 لالستفسارات الصحفية:
 غرايلينغ

 فيكي القصير
Kassir@grayling.com-Vicky.El  

3588 104 52(0 )971+ 
 

 

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

