عقارات جمي ار للجولف تحصد جائزة أفضل وجهة سكنية وترفيهية للعام 2017
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 15 ،مارس  :2017تم تكريم ’عقارات جمي ار للجولف‘ بجائزة ’أفضل وجهة سكنية

وترفيهية للعام  ‘2017ضمن جوائز اإلمارات لألعمال التجارية وذلك برعاية مجلة ’إم إي إيه ماركتس‘ ( MEA
.)Markets
وتكرم جوائز اإلمارات لألعمال التجارية من مجلة ’إم إي إيه ماركتس‘ الشركات واإلدارات واألفراد في منطقة الشرق
ّ
األوسط وأفريقيا ممن يمتازون بمستويات عالية من الخبرة والتخصص والموهبة الرفيعة .واستحقت عقارات جمي ار
للجولف -مجمع الجولف السكني الرائد–هذه الجائزة العالمية الشهيرة عن جدارة ،نظ اًر لمساهماتها الكبيرة في توفير عدد
من أفضل المنتجات والخدمات ضمن واحدة من أضخم مناطق األعمال التي تمتاز بتأثيرها الواسع في مختلف أنحاء

العالم.

وبهذه المناسبة ،قال السيد يوسف كاظم ،الرئيس التنفيذي في شركة ’عقارات جمي ار للجولف‘" :يشرفنا إضافة هذه الجائزة
المرموقة إلى سجلنا الحافل .ويؤكد حصولنا على هذه الجائزة الدور المهم لمساهماتنا المتميزة في القطاع العقاري
للمنطقة .وبينما نمضي قدماً في تطوير عقارات جمي ار للجولف ،فإننا نشهد اهتماماً متنامياً بعروضنا من جانب

المستثمرين الدوليين والمحليين ،باإلضافة إلى الذين يسعون المتالك منزل مثالي؛ وهو األمر الذي يمثل دليالً دامغاً

على حجم الجهود التي نبذلها لتلبية االحتياجات الراهنة في السوق العقارية".

وتشكل ’عقارات جمي ار للجولف‘ ،التي تستضيف ’بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف‘ للعام الثامن على التوالي،

مجمعاً سكنياً فاخ اًر في قلب منطقة ’دبي الجديدة‘ .وخالل الربع األخير من عام  ،2016حققت ’عقارات جمي ار
للجولف‘ الكثير من اإلنجازات الرائدة في مسيرة تطوير المشروع ،بما في ذلك توسعة نادي ’كلوب هاوس‘ ومطعم

المتميز وقاعة حفالت تتسع إلى  300شخص ،فضالً عن تسليمها للمرحلة األولى الخاصة بمنازل
’سبورتس بار‘
ّ
’التاون هاوس‘ الفاخرة في مجمع ’ريدوود بارك‘ في الموعد المحدد.
ومؤخ اًر ،أعلنت ’عقارات جمي ار للجولف‘ عن إطالق  95منزل ’تاون هاوس‘ متوسطة التكلفة ضمن مشروعها الفاخر
’األندلس‘ ،حيث باعت الشركة  65وحدة سكنية خالل  3ساعات فقط من إطالقها في السوق .وفي أعقاب النجاح

المتميز الذي حققته في مشروع ’األندلس‘ ،تعتزم شركة ’عقارات جمي ار للجولف‘ اإلعالن عن المزيد من الخطط
المتعلقة بعروضها للمنازل متوسطة التكلفة ،باإلضافة إلى الخطط الخاصة بالمرحلة التالية لـ’عقارات جمي ار للجولف‘

والتي تندرج ضمن المخطط الرئيسي للمشروع ،وذلك بما يواكب الطلب في السوق العقارية.
-انتهى-

حول عقارات جمي ار للجولف
عقارات جمي ار للجولف ،المستضيفة لبطولة موانئ دبي العالمية للجولف والتي هي الجولة النهائية للبطولة األوروبية "السباق إلى دبي"
منذ عام  ،2009هي واحدة من أعرق مجمعات الجولف السكنية في الشرق األوسط ،وتقدم مجموعة واسعة من المرافق العالمية
المستوى و 1700منزل مصمم بشكل فردي (القائمة وقيد اإلنشاء) في دولة اإلمارات العربية المتحدة .عقارات جمي ار للجولف التي
تقع على ُبعد  15دقيقة من جزيرة النخلة ومرسى دبي هي في وضع ممتاز لتوفير تجارب ال تنسى على ملعبيها 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 جمي ار للجولف لديها تشكيلة واسعة من وسائل الترفيه والمرافق الصحية التي من
شأنها توفير أسلوب حياة مترف.
وأعلنت عقارات جمي ار للجولف عن تطوير مشروع عقاري فاخر تحت اسم "األندلس" في  ،2015والذي سيضم مجموعة من الشقق
والمنازل الفاخرة إضافة إلى مركز تجاري.
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