
 

 
 

2016فريقية جوائز ضمن حفل توزيع جوائز العقارات العربية واأل جولف تحصد أربعللعقارات جميرا   
 

  عقاري أفضل تسويق ’ وجائزة ‘أفضل مشروع متعدد االستخدامات في دبي’جولف تفوز بجائزة للعقارات جميرا
تطوير  مشروعأفضل ’و ‘الموصى به في دبيسكني ال للمشروع العاليين والتقدير الثناء جائزة’و ‘في دبي

 للسنة الثالثة على التوالي ‘للجولف في دبي
  لتمثيل العالم العربي في مسابقة جوائز العقارات الدولية تتأهل جميرا للجولفعقارات 

 
حفل توزيع جوائز الحصة األكبر خالل جولف للعقارات جميرا  نالت :2015سبتمبر  27 -دبي، اإلمارات العربية المتحدة 

على مر  نالتهاالتي  تهااستكمااًل لمجموع مرموقة جاءتجوائز  أربعحيث فازت ب ،25بدورته الـ العقارات العربية واألفريقية
 الثناء جائزة’و ‘دبيفي عقاري تسويق أفضل ’ جائزةو  ‘متعدد االستخدامات في دبيأفضل مشروع ’ وتضم الجوائز .السنين
والتي  ‘في دبي ر للجولفيطو ت مشروع فضلأ’إضافة إلى جائزة  ‘الموصى به في دبيسكني ال للمشروع العاليين والتقدير

 .تنالها للسنة الثالثة على التوالي
 

المنطقة في القطاع العقاري  الشركات الرائدة في أهممع  منافستهاالمرموقة بعد هذه الجوائز ولف جللعقارات جميرا  وقد نالت
  وطموحاً األكثر ابتكاراً االستثنائية  مشاريعال أبرزباعتبارها من  هالالتي ترشحت الفئات األربع عن  الجوائزجميع لتستحق 

، حيث الرائدة في دبيللمشاركة في جوائز العقارات الدولية نظرًا لمكانتها  ولفجللعقارات جميرا وقد تأهلت . 2016لعام 
 .‘في العالم العربيعقاري أفضل تسويق ’و ‘ر للجولف في العالم العربييطو مشروع ت أفضل’ ترشحت عن فئتي

 
هذا التكريم الرائع العالمي كواحدة من بين ميزاتها العديدة  المرافق ذات الطرازقائمة واسعة من  تضماستحقت الشركة التي 

 والمشاريع متعددة االستخدامات إضافة إلى مشاريع تطوير الجولف ة النظيرمنقطع السكنيةالعروض  نظرًا لما تقدمه من
يستضيفان لذين ال ‘النار’و‘ األرض’ باإلضافة إلى ملعبياألوروبية  مثل معهد أداء الجولة المعروفة على الصعيد العالمي

 .2009منذ عام  للجولف بطولة موانئ دبي العالمية أهم البطوالت مثل
 

الماضية، تم تكريم عقارات  12وتأكيدًا على النجاح الكبير الذي حققته الشركة في إطار التسويق العالمي خالل األشهر الـ
في جميع أنحاء المنطقة، حيث انعكست النتائج المشاريع تسويق أفضل ممارسات العتمادها نظرًا الحفل  في جميرا للجولف

 . 2016و 2015على مبيعات العقارات التي سجلتها خالل عامي إيجابًا 
 

من أهم شركات تعتبر عقارات جميرا للجولف : "جميرا للجولفعقارات لالتنفيذي  رئيسوفي هذا السياق، قال يوسف كاظم، ال
صحاب المنازل ألبتقديم عروض عالمية الطراز  تلتزم بشكل كامل ، وانطالقًا من ذلك فهيفي المنطقةالتطوير العقاري 

ات عبر قطاع في مجالنافضل األ التي تأتي لتشهد أننا ةالمرموقه الجوائز هذ نالن حن فخورون اليوم بأنون. والمستثمرين
 ".العقارات في اإلمارةمتعددة مما يجعلنا نتبوأ المركز األول في قطاع 

 



 

  
لمملكة المتحدة إلى الهند والصين الماضية، من ا 12ـإلى العديد من األسواق العالمية خالل األشهر ال نالقد سافر : "وأضاف
عبر مبيعات العقارات  في نسبة زيادةً  أثمر ًا ما لبث أنرائع استقباالً  ، حيث شهدناجميرا للجولفشركة عقارات خبرة لمشاركة 

 ".يموغرافية أوسع من المشترينبنية د
 

عقاري أفضل تسويق ’و ‘أفضل مشروع تطوير للجولف في العالم العربي, ونتطلع إلى المنافسة على جائزتي: "لهوأردف بقو 
الحاصلة على جوائز إلى جانب  ‘أفينيوريدوود ’و ‘ريدوود بارك’ مشاريعنا الفاخرة ميمع اقترابنا من تسل ‘في العالم العربي

 ع".كإحدى أفضل الشركات في القطامكانتنا  والتي من شأنها أن تعزز ،مركز التسوق الجديد
 

يتولى ، 25وفي نسخته الـ. واألكثر شهرة في جميع أنحاء المنطقة العربية واألفريقية البرنامج األكبرجوائز العقارات تعتبر 
واالبتكار مفاهيم التصميم والجودة والخدمة  ويرتكز التحكيم على. في القطاع اً خبير  70ن كونة ملجنة مستقلة م التحكيم

 .وااللتزام باالستدامة واألصالة
 

 -انتهى-
 

 جميرا للجولفنبذة عن عقارات 

، واحدة 2009منذ العام ‘ السباق إلى دبي’، الجهة المستضيفة للجولة النهائية للبطولة األوروبية جميرا للجولفتعد عقارات 
أكثر من واسعة من المرافق عالمية المستوى، و من أعرق مجمعات الجولف السكنية في الشرق األوسط، حيث تقدم مجموعة 

 جميرا للجولفمنزل مصمم بشكل فردي )تم بناؤه وقيد اإلنشاء( في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وتقع عقارات  1,700
 ‘األرض’و‘ النار’لتقديم تجارب ال تنسى على ملعبيها  مجهزةوهي  دقيقة من نخلة جميرا ومرسى دبي، 15على بعد 

المعالم السياحية في أهم فضاًل عن احتوائها على المنازل الفاخرة الواقعة بالقرب من  ،ن الستضافة البطوالت العالميةيؤهلالم
من شأنها توفير أسلوب حياة  بتشكيلة متنوعة من وسائل الترفيه والمرافق الصحية التي جميرا للجولفدبي. تتميز عقارات 

 المطاعم الفاخرة.و  النادي الخاصإلى مراكز اللياقة البدنية و  المسابحمن  مترف

 

 جميرا للجولفوالتواصل مع عقارات  JumeirahGolfEstates.comللمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكتروني 
 .نستاجراما  و  تويترو  فيسبوكعبر 

 معلومات االتصال
 فايفكاتي 

 Katie.fyfe@grayling.com 

http://www.jumeirahgolfestates.com/
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https://www.facebook.com/Jumeirah-Golf-Estates-Golf-Club-131022593605993
http://www.twitter.com/JumeirahGolfEst
http://www.twitter.com/JumeirahGolfEst
https://instagram.com/jumeirahgolfest/
mailto:Katie.fyfe@grayling.com

