
 

 

 عقارية في الشرق األوسطال اتشركالعقارات جميرا للجولف تفوز بجائزة ضمن فئة أفضل 

 2018اكتوبر  1 دبي، اإلمارات العربية المتحدة،

عقارات جميرا للجولف، وجهة الجولف العالمية المستوى والتي تقوم بتطوير مجمعات ومرافق ترفيهية راقية في  صدتح 
 خالل حفل " وذلكفي الشرق األوسط عقاريةة شرك 100 جائزة ضمن فئة " أفضلوسط ملعبين مؤهلين للبطوالت العالمية، 

   . األوسط الشرق "فوربس" مجلة أقامته تكريم

وتعكس هذه الجائزة تميز عقارات جميرا للجولف بما توفره من أسلوب حياة فاخر وفريد من نوعه، األمر الذي يدل على 
قدرتها على التكيف مع متطلبات ومتغيرات المستثمرين وٌمالك المنازل في سوق دبي العقاري. وتقدم عقارات جميرا للجولف 

  من مجمعات سكنية راقية في قلب دبي الجديدة. تجربة استثنائية للعيش في مساحات مفتوحة ض
 

 في عقارات جمير للجولف: والمبيعات وبهذه المناسبة، قال عصام صالح، المدير التنفيذي لتطوير األعمال
"نحن فخورون بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة من "فوربس الشرق األوسط"، األمر الذي يعكس مكانتنا كواحدة من أبرز 
الشركات الرائدة في نمو قطاع العقارات في دبي. وال شك بأن الطلب االستثنائي الذي نشهده على مشاريعنا من قبل 

. بأعلى درجات الجودةفريدة من نوعها، تتميز  تيجة لما نوفره من تجربة المستثمرين والمقيمين في السوق العقاري، هو ن
ترفيهية وتعد عقارات جميرا للجولف أحد أبرز وجهات الجولف العالمية في المنطقة والتي تقوم بتطوير مجمعات راقية ومرافق 

 مميزة في قلب دبي الجديدة." 
 

شركة عقارية واستشارية في العالم العربي، وتكريم أبرز  100فوربس الشرق األوسط الكشف عن قائمة أقوى  حفل وتضمن
سهاماتهم في تشكيل وتنمية القطاع العقاري في دولة اإلمارات والمنطقة  .الشركات في القطاع تقديرًا إلنجازاتهم وا 

 

 -انتهى-
 عقارات جميرا للجولف

تستضيف عقارات جميرا للجولف بطولة موانئ دبي العالمية للجولف )الجولة النهائية للبطولة األوروبية السباق إلى دبي( منذ عام 
، وهي  واحدة من أرقى مجمعات الجولف السكنية في الشرق األوسط، حيث تقدم مجموعة واسعة من المرافق العالمية  والمنازل 2009

 بعددقيقة من نخلة جميرا ومرسى دبي وعلى  15(. تقع عقارات جميرا للجولف على بعد تشييدو قيد الأ ةجاهز المصممة بشكل خاص )
ومطار آل مكتوم الدولي. تضم عقارات جميرا للجولف تشكيلة واسعة من وسائل الترفيه والمرافق  2020دقائق فقط من موقع دبي إكسبو 

وأحواض السباحة إلى مراكز اللياقة البدنية التي من شأنها توفير أسلوب حياة راٍق.  الصحية من النادي الحديث إلى المطاعم الراقية،
لالعبي الجولف على ملعبي "النار" و"األرض" المؤهلين الستضافة البطوالت العالمية والواقعين ضمن المرحلة  مميزةتجربة  وجهةال توفر



 

 سكنياً  مجمعاً  16هكتار وتضم  1,119هكتار من أصل  375حة  األولى من مشروع عقارات جميرا للجولف والتي تمتد على مسا
 وحدة سكنية جاهزة أو تحت اإلنشاء. 1,800وأكثر من 

 
 ندلس األ 

في وسط  المشروع. يقع المتوسط لإلسكانيتميز مجمع االندلس بالطراز األندلسي الجذاب ويضم مجموعة من المنازل السكنية الفاخرة 
هكتار وتحيط به المناظر الطبيعية الخالبة التي تتميز بها  375على مساحة  جميرا للجولف التي تمتدولى من عقارات المرحلة األ

 عقارات جميرا للجولف.’
عام الويتوقع انجازه في   المتوسط لإلسكان الفاخرة السكنية الوحدات على المتنامي للنموتلبية  2015في مايو ‘ األندلس’طلق مشروع أ  

 شقة سكنية تتألف من غرفة، 715على الطراز المتبع في بناء القرى األندلسية ويضم  ‘ األندلس’مشروع . يعتمد تصميم 2018
منزال )تاونهاوس( مع مجموعٍة من اإلضافات القّيمة ووسائل الراحة الفاخرة بما في ذلك مركز  95وأربعة غرف نوم، و ،، ثالثةينغرفت

 ثاني.  اضي اليوالنادي الر  ،البيع بالتجزئة، الفندق
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