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Discover the new LIVING EXPERIENCE 
of urban architecture and design.

Powered by Tiger Properties

Welcome to ALJAWHARA Residences
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JUMEIRAH VILLAGE TRIANGLE 

An extraordinary community located in the suburbs of Dubai, JVT is a dream place 
to live in for all. The neighborhood is friendly and is providing the family atmosphere. 
It also has great sports activities such as tennis courts, basketball courts, etc. It’s 
located in the center of all main locations, accessible from Sheikh Zayed Road, 
Emirates Road, Al Khail Road and Sheikh Mohammad Bin Zayed road. Whether 
you want to go towards south or north, you’ll find your detour in the easiest possible 
way.

ALJAWHARA RESIDENCES LOCATION

مثلث قرية الجميرا, مجتمع متألق ومنفرد بمكانه وتواجده في إمارة دبي, وهو الحلم الذي تحقق للمكان الذي 
يطمح أيًا منا بالعيش فيه, ينفرد بجوه العائلي ونشاطاته المتنوعة كاألنشطة الرياضية باحتوائه على مالعب 
التنس وكرة السلة والعديد غيرها, يقع مثلث قرية جميرا في منتصف المواقع الرئيسية فيمكنك الوصول بكل 
يسر إلى شارع الشيخ زايد أو إلى شارع الخيل أو إلى شارع الشيخ محمد بن زايد, سواًء أكانت وجهتك الشمال 

أو الجنوب فستجد الطرق األسهل للوصول.

مثلث قرية الجميرا

مــوقــع بــرج الــجــوهـــرة
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Sunmarke School - SMS
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Ghaya Grand
 Hotel

City Centre Me'aisem

Enoc
Petrol Station

Carrefour

8



Sunmarke School - SMS

Milestone
Supermarket

Arcadia
Preparatory School

Jumeirah Village Triangle

Jumeirah Village Circle 

International Media
Production Zone

Dubai Sports City

Springs 15

O2 Pharmacy

Ghaya Grand
 Hotel

City Centre Me'aisem

Enoc
Petrol Station

Carrefour

Al Jawhara Residences in Dubai

Conveniently located just a short drive from the Dubai World 
Expo site and what is set to become the world’s largest airport, 
Al Maktoum International, Jumeirah Triangle lies at the heart of 
New Dubai.

Jumeirah Village Triangle is perfectly positioned at the apex 
of two of Dubai’s main road arteries, Al Khail Road and Sheikh 
Mohammed Bin Zayed Road.

Al Jawhara Residence is surrounded by some major spots in 
Dubai, this place is in close proximity to Schools, main super-
markets like Carrefour, Petrol station, Hotels, Pharmacies and 
much more. Also, it’s very near to City Centre Me’aisem that’s 
an answer to all your shopping queries having all renowned 
brands under one roof. In the neighborhood, you’ll find Inter-
national Media production zone and also, Sports city which is 
the hub of all kinds of Sports.

يقع برج الجوهرة على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من موقع معرض دبي إكسبو ومن مطار 
آل مكتوم الدولي الذي يتوقع أن يكون من أكبر مطارات العالم, هنا في مثلث قرية الجميرا 

يتألق برج الجوهرة

إن أهمية موقع مثلث قرية الجميرا يكمن في تموضعها بين اثنين من الطرق الرئيسية في 
مهمة  أماكن  الجوهرة  ببرج  ويحيط  زايد,  بن  محمد  الشيخ  وشارع  الخيل  شارع  وهما  دبي 
ورئيسية من دبي كما أنك تجد وعلى مقربة من هذا المكان, المدارس والمتجر الكبيرة مثل 
كارفور باإلضافة إلى الصيدليات وأكثر من هذا بكثير فهناك أيضًا سيتي سنتر معيصم ليلبي 
لك احتياجاتك من المتاجر المهمة والماركات الشهيرة كما أن مثلث قرية الجميرا قريب جدًا 

من المدينة الرياضية التي هي محور جميع أنواع الرياضات في دبي.

برج الجوهرة السكني في إمارة دبي
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INTRODUCING AL JAWHARA PROJECT

Enjoy the experience of living in a luxurious apartment located in one of Dubai’s most prime addresses Jumeirah 
Village Triangle, and fancy tasteful furnishings and stunning views of Dubai Marina.

Each apartment in Al Jawhara tower reflect and new direction of luxury and elegant  lifestyle, minutes away 
from major attractions like Dubai Marina, JBR, Inb Battuta Mall, Palm Jumeirah among others. making it the 
most desirable residential place in Dubai, a new experience of living in a modern aesthetic setting.

Al Jawhara by Tiger properties is one of the unique projects in the region dedicated to add sophistication of 
Excellence to your lifestyle 

You’ll enjoy magnificent views of the neighborhood from every apartment.
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برج الجوهرة... تجربة فريدة إلسلوب حياة متمّيز

استمتع بتجربة العيش الفاخرة في مكان يعتبر إحدى العناوين الرئيسية لمدينة دبي ضمن مثلث قرية الجميرا لتنعم باألسلوب الراقي والفريد من نوعه 
بأثاثة وأناقته وبإطاللة ساحرة على دبي مارينا.

إن كل شقة في برج الجوهرة تعكس وجهة جديدة من الفخامة واألناقة التي تتجلى بأبهى صورها, ليس هذا فحسب بل إن موقعها يمكنك من 
الوصول إلى كافة المناطق الحيوية في دبي مثل مرسي دبي, جزيرة النخلة, مطار آل مكتوم الدولي ومول اإلمارات وغيرها الكثير مما يجعلها مكانًا 

مناسبًا للحياة المتكاملة في دبي, المدينة التي تمكنك من تجربة جديدة للحياة في بيئة تملؤها الحداثة والجمال.

برج الجوهرة أحد مشاريع شركة تايجر للعقارات هو أحد المشاريع التي تنبض بأناقتها وتفردها في المنطقة خصصت لتضيف إلى إسلوب حياتك التميز 
والرقي.
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اليقتصر جمال برج الجوهرة على حسن موقعه بل إنه يتخطى ذلك 
ليكون رضاك متكامًال وهذا هو مقصدنا من تعاملنا مع عمالئنا.

لقد أولينا التصميم الداخلي اهتمامًا كبيرًا وتعاقدنا مع أفضل شركات 
وتألقًا  روعة  للمكان  لنعطي  والمفروشات  الداخلي  التصميم 
وستلمس الذوق الرفيع بمجرد دخولك البهو الرئيسي فترى الفخامة 
متصلة بالحداثة  واألناقة ويليه كل ما تقع عليه عيناك من ممرات إلى 
أضافت  التي  التفاصيل  من  وغيرها  المصاعد  وإلى  جانبية  مداخل 
لمسة من الفن, وهكذا ستستمر برؤية الجمال إلى أن تصل إلى باب 
توزيع  وانسجامًا في  التفاصيل  كافة  تناغمًا في  لترى  تدخله  منزلك, 
المنزل  عناصر  بقية  مع  المتناسق  األرضية  ولون  واإلضاءة  األلوان 
توقيع شركات  تحمل  كانت  الداخلي  التصميم  الروعة في  وكل هذه 

الكيدرا للتصميم الداخلي والمفروشات

مــكــان يـنـبـض بـاألنـاقــة
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It’s not only about the prime location of Al Jawhara res-
idences, it goes beyond that to deliver satisfaction and 
integration which is our aim. This is how we like to deal 
with our valuable clients.

We give special care for Interior and have contracted with 
the best companies for interior design and furnishings to 
give any place brilliance and beauty. From the main lobby 
of your home to each room and space, you’ll see luxury 
connected with modernity and elegance, followed by de-
tails in corridors and side entrances, elevators and other 
areas. You’ll simply find beauty in each door and harmony 
in all the details. Also, the distribution of color and lighting 
along with the floor is always so harmonious with the rest 
of the house. These designs are presented by ALGEDRA 
Interior Design Consultancy.

A PLACE THAT STRIKES ELEGANCE
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You can enjoy the splendor and calm place and can easily 
stay connected to the city and its attractions

تمّتع بالراحة والرقي ضمن مكان هادئ يبقيك على اتصال بمالمح
المدينة الساحرة وكامل معالمها
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Choose from eight stunning types that overlook the space around 
the tower offering beautiful views and a unique living experience

اختر واحدة من ثماني نماذج متنوعة في برج الجوهرة لتنعم بإطالالت ساحرة
لكل منها لتكون تجربة عيش فريدة ومتميزة
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برج الجوهرة... تجربة فريدة إلسلوب حياة متمّيز

يتألف برج الجوهرة من طابق سفلي وطابق أرضي وأربع (٤) مستويات لمواقف السيارات, ويتألق بارتفاع تسعة وعشرين ( ٢٩ ) طابقًا ليكون المبنى 
السكني المثالي لكم في منطقة متفردة بموقعها وخصوصيتها.

ستجد في الطابق األرضي مدخل المبنى وفي نفس الطابق يمكنك التوجه إلى صالة األلعاب الرياضية وبإمكانك الولوج إلى مكان صف السيارات 
وكذلك الخدمات العامة, لركن السيارات, هنالك أربعة ( ٤ ) طوابق بمساحات كاملة مما يجعلها مناسبة تمامًا للغرض.
في الطابق األول ستجد ثمانية عشر ( ١٨ ) استديو إضافة إلى النادي الصحي وحوض السباحة الخاص بمبني الجوهرة 

من الطابق الثاني ( ٢ ) إلى الطابق الخامس والعشرين ( ٢٥ ) ستجد عشرين ( ٢٠ ) شقة - استديو - مريحة وبأحدث التصاميم الداخلية, لحياة مثالية 
وفي النهاية من الطابق السابع والعشرين ( ٢٧ ) إلى الطابق التاسع والعشرين ( ٢٩ ) هنالك عشر ( ١٠ ) استديوهات بإطالالت خالبة وإسلوب عيش 

مذهل

إن إجمالي الشقق في المبنى هو خمسمائة واثنين وثالثين ( ٥٣٢ ) استديو بمواقف سيارات مخصصة ومنفصلة لكل شقة وبخمس ( ٥ ) مصاعد 
مما يؤمن الراحة للقاطنين والهدوء التام الخالي من أي متاعب

برج الجوهرة...مكانك المفضل للعيش الرغيد

AL JAWHARA tower has proposed Basement, Ground, Four ( 4 ) Parking levels, and twenty nine ( 29 ) floors and 
is an ideal residential building. 

On the ground floor, you’ll find building entrance, gymnasium, car parking as well as general services.
For the parking, there are four ( 4 ) other Podium floors hence giving a large space. 
The first floor contains eighteen ( 18 ) studio apartments, a health club and swimming pool for the building occu-
pants.
From second floor ( 2nd ) to twenty fifth ( 25th ) floor, you’ll find twenty ( 20 ) studio apartments that are convenient 
and reasonable for all.
On twenty seventh ( 27th ) to twenty ninth ( 29th ) floors, ten ( 10 ) studio apartments are present.

The total number of flats in the building are five hundred and thirty two ( 532 ) and there’s a separate car parking 
allotted for each flat. Also, the total number of lifts are five ( 5 ) which makes it quiet convenient.

Al Jawhara Tower... a unique experience for a wondrous lifestyle
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AL JAWHARA RESIDENCE

STUDIO TYPE 1

1ST FLOOR:
18  STUDIO FLATS + HEALTH CLUB & SWIMMING POOL.

597.62 SQ.FT

469.96 SQ.FT

435.08 SQ.FT

436.26 SQ.FT

465.87 SQ.FT

461.45 SQ.FT

460.59 SQ.FT

7 Types of Studio Apartment
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AL JAWHARA RESIDENCE

2nd-19th & 21st-25th Floors:  
20  STUDIO FLATS.

588.90 SQ.FT

474.91 SQ.FT

432.61 SQ.FT

436.48 SQ.FT

469.10 SQ.FT

458.44 SQ.FT

460.87 SQ.FT

469.85 SQ.FT

8 Types of Studio Apartment
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AL JAWHARA RESIDENCE

20th Floor:  
12  STUDIO FLATS.

589.65 SQ.FT

393.10 SQ.FT

447.24 SQ.FT

445.84 SQ.FT

4 Types of Studio Apartment
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AL JAWHARA RESIDENCE

26th Floor:  
12  STUDIO FLATS.

596.97 SQ.FT

394.50 SQ.FT

445.84 SQ.FT

445.84 SQ.FT

4 Types of Studio Apartment
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AL JAWHARA RESIDENCE

27TH & 29TH FLOOR:
10  STUDIO FLATS.

1,044.75 SQ.FT

432.61 SQ.FT

443.37 SQ.FT

394.39 SQ.FT

4 Types of Studio Apartment
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To have an amazing family time, you can head over to the tower swimming pool. It’s a great exercise 
and keeps you happy. 

توجه إلى حوض السباحة أنت وعائلتك لتتمتعوا بقضاء وقت من المرح واالسترخاء تكامًال منا لخدماتنا التي
نقدمها في برج الجوهرة
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Let out your workload by heading to the gym right in the vicinity of your home. It is accessible to all 
the people living here. A great place to work out and get in shape. 

تخلص من عبء العمل وتوجه إلى صالة األلعاب الرياضية التي خصصت لك بأحدث التقنيات الرياضية
ووفقًا ألعلى المعايير التي تضمن انتقالك إلى جو آخر مذهل, كل هذا تجده في برج الجوهرة السكني
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Envy beautiful views? Then this is the place to live in. You 
get to have the most beautiful Marina views and skyscraper 
buildings! 

هل تغبط اآلخرين بما يتمتعـون به من إطـالالت خـالبـة؟ تمتع اآلن بأجمـل
المشاهد الخالبة وإطاللة على دبي مارينا لترى المباني الشاهة وروعتها ليًال

ونهارًا
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Dubai is a cosmopolitan city of diversity and contrasts 
at the crossroads of Europe, Asia and Africa. Our city 
is a vibrant and unique destination, combining variety 
and excitement with excellent infrastructure and first 
class hotels, as well as conference, dining, shopping 
and entertainment facilities.

Dubai brings together the highest standards of com-
fort and convenience with the traditional adventure 
of Arabia. From bustling souks, to towering skyscrapers, 
to the vast desert, Dubai is an ideal location for any 
business event.

World Class Infrastructure
Dubai boasts well maintained roads and excellent pub-
lic transport and connectivity, including the state of the 
art Dubai Metro just some of the services you can expect 
here.

Safety
Rated by Interpol as one of the safest cities in the 
world, Dubai offers a crime free and politically stable 
environment. Delegates also have access to state of 
the art health facilities and paramedics in hotels.

Restaurants and Entertainment
From Arabic to Asian, French to Mexican, and every-
thing in between, Dubai offers food lovers a tantalising 
array of mouthwatering options to delight your taste 
buds. The city is known for its vibrant nightlife and 
entertainment scene, a place where you can relax at 
blissful beach clubs or watch one of the world’s most 
exciting horse races.

WHY DUBAI
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لماذا دبي

دبي هي مدينة عالمية من التنوع والتناقضات في مفترق 
حيوية  وجهة  وهي  وأفريقيا.  وآسيا  أوروبا  بين  الطرق 
وفريدة من نوعها، تجمع بين التنوع واإلثارة مع بنية تحتية 
ممتازة وفنادق الدرجة األولى، ومؤتمرات تقام على كافة 
األصعدة، ومتعة لتناول الطعام الفريد من كافة مطابخ 

العالم إضافة إلى التسوق ومرافق الترفيه.

مع  والمالءمة  الراحة  مستويات  أعلى  بين  تجمع  دبي 
اللمسة العربية الشرقية الفريدة. من األسواق الصاخبة، 
إلى ناطحات السحاب الشاهقة، إلى الصحراء الشاسعة، 

دبي هي المكان المثالي ألي نوع من األعمال.

بنية تحتية عالمية المستوى
على  الحفاظ  الى  باالضافة  الطرق  بنظام  دبي  تفتخر 
ذلك  في  بما  واالتصال،  الممتاز  العام  النقل  وسائل 
الميترو الفريد من نوعه عالميًا, في دبي فقط ترى كافة 

الخدمات المتكاملة التي يمكن أن يحلم بها أيًا منا..

األمان
بأنها واحد من  اإلنتربول, ُصّنفت دبي  حسب تصنيفات 
أكثر دول العالم أمانًا وتعتبر بيئة خالية من الجريمة, تصل 
خدمات  إلى  إضافة  فيها  مكان  أي  الخدمية  مرافقها 
حاالت  في  االستجابة  وسرعة  المتميزة  اإلسعاف 

الطوارئ

المطاعم والترفيه
من البالد العربية إلى اآلسيوية, من فرنسا إلى المكسيك 
وكل ما بينهما, توّفر دبي مجموعة تبعث بالحيرة بمحبي 
من  والمتنوعة  الغنية  مجموعتها  خالل  من  الطعام 
الخيارات والتي البّد وأن تناسب ذوقك, كما ويعرف عنها 
ترفيه,  يرافقها من  الليلية وما  بالحياة  نابضة  أنها مدينة 
على  اإلسترخاء  من  يمّكنك  الذي  المثالي  المكان  إنها 
سباقات  أكثر  أحد  بمشاهدة  أيضًا  شواطئهاوستحظى 

الخيل إثارة في العالم
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Dubai Vision 2020 

Dubai’s Tourism Vision for 2020 is a strategic road-
map with the key objective of attracting 20 million 
visitors per year by 2020, doubling the number 
welcomed in 2012. The Vision was approved in 
May 2013 by His Highness Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum, Ruler of Dubai and UAE 
Vice President and Prime Minister.

Dubai’s digital revolution
Predictive waste control, energy efficiency in 
buildings, environmental monitoring and adaptive 
traffic control. It’s all on the way with The Internet 
of Things

Dubai’s love affair with digital technology could 
culminate in its urban life being transformed by 
the Internet of Things, the next phase in the digi-
tal revolution.
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رؤية دبي ٢٠٢٠

تجسد رؤية دبي السياحية ٢٠٢٠ خارطة طريق إستراتيجية تحمل 
زائر بحلول عام  يتمثل في استقطاب ٢٠ مليون  رئيسًيا  هدًفا 
٢٠٢٠، وهو ضعف العدد الذي تم استقباله في عام ٢٠١٢. تمت 
صاحب  ِقبل  من   ٢٠١٣ مايو  في  الرؤية  هذه  على  الموافقة 
ونائب  دبي  حاكم  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.

الثورة الرقمية في دبي
حسن  من  دبي  إمارة  إلية  توصلت  ما  أحد  على  اليخفى 
استغاللها للمنظومات اإللكترونية الحديثة والتي ساعدت على 
توفير بيئة مثالية لخدمات الفرد والمجتمع لتجعل كل شيء في 
في  الطاقة  كفاءة  إلى  إضافة  األوقات  وبجميع  اليد  متناول 

المباني بشكل صديق للبيئة.

دبي والتكنولوجيا الرقمية قصة حب وذلك ما مكنها من بلوغ 
طريق  عن  تدار  أصبحت  التي  الحضرية  الحياة  في  ذروتها 
للحياة  مثالية  إمارة  دبي  من  جعل  سبق  ما  وكل  اإلنترنت, 

الرغيدة.
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SAMAYA HOTEL
Project: 25 Stories

No. of Unit:
200 Residential Units

1 BR from 562-623 Sq.Ft.

LAKE CITY
Project: 40 Stories

No. of Unit:
442 Residential Units 

1-2-3 BR From
410-1270 Sq.Ft.

MARINA PINNACLE
Project: 78 Stories

No. of Unit:
896 Residential Units 1-2-3 BR 

From
645-1100 Sq.Ft.

TIGER HAS COMPLETED OVER 200 PROJECTS INCLUDING
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AL SONDOS
Project: 51 Stories

No. of Unit:
6 Office units & 290 

Residential Units 2-3 BR 
From 1271-2369 Sq.Ft.

AL DANA
Project: 23 Stories

No. of Unit:
151 Residential Units 
Studio-1-2 BR From

570-1800 Sq.Ft.

AL MANSOOR
Project: 33 Stories

No. of Unit:
292 Residential Units 

1-2- BR From
732-2153 Sq.Ft.
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AL QADISIYA Complex
4 Towers

Project: 25 Stories
No. of Unit:

630*4=2520  Residential Units 
Studio,1 BR From 650-780 Sq.Ft 

for
A1. 650-780 Sq.Ft for A2

AL Taawun Complex
3 Towers

Project: 25 Stories, 35 Stories, 40 
Stories

No. of Unit:
270 Residential Units,
250 Residential Units,
210 Residential Units

AL YARMOOK
Complex
4 Towers

Project: 45*4=180 Stories.
No. of Unit:

630*4=2520 Residential Units 
Studio,1 BR From 538-740 Sq.Ft 

for A1. 538-750 Sq.Ft for A2

TIGER HAS COMPLETED OVER 200 PROJECTS INCLUDING
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CANAL STAR
Project: 33 Stories

No. of Unit:
250 Residential Units 

1-2-3 BR From 732-2153 
Sq.Ft.

ALMEDAN
Project: 23 Stories

No. of Unit:
199 Residential Units

2 BR, 3BR

AL KHAN 6
Project: 21 Stories

No. of Unit:
195 Residential Units 

Studio-1 BR, 2BR
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Tiger Properties is proud to have been a part of the United Arab Emirate’s phenomenal growth in recent decades. We 
began as contractors; and have since become one of the region’s largest real estate companies, completing over 200 
projects including 80 million square feet of built up area. 

We approach the responsibility of property development with a single-minded focus on delivering what we promise; 
and have done so for forty years. We have completed projects throughout the Arab World, residential towers, office 
buildings, hotels, universities, schools, warehouses, commercial facilities, and villas. Although the past few years have 
put many organizations to the test, we are among those that continued to perform and grow. We treat challenges as op-
portunities to improve, determined to continue an unwavering commitment to our investors, tenants and stakeholders. 

With sound fiscal strategies, we have structured ourselves to ensure an ability to complete our projects regardless of 
market conditions; especially those attract individual or corporate investors. We will not falter in our drive to be the most 
reliable developer in the region.

The future holds abundant prospects for property investors; and Tiger will continue to create a portfolio that not only 
proves its value to buyers but also to the residents and tenants. Several projects in Sharjah and Dubai’s prime locations 
are already well under way; and others are in the pipeline. 

I am most grateful to our partners and customers who have consistently put their trust in us; and my team and I will 
continue to do whatever is necessary to maintain that confidence.

" تايجر العقارية " فخورة بأنها كانت جزءًا من النمو الهائل الذي تم في دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل  العقود األخيرة. لقد بدأت 
بناء  أكثر من ٢٠٠ مشروع، بمساحة  أنجزت  العقارية في المنطقة، حيث  أكبر الشركات  كشركة مقاوالت، ثم أصبحت واحدة من 

إجمالية قدرها٨٠ مليون قدم مربع.

نحن في "تايجر" نقترب من مسؤولية التطوير العقاري مع التركيز " أحادي التفكير " على مانعد به وماقمنا به خالل أربعين عامًا. لقد 
والجامعات  والفنادق  المكاتب  ومباني  السكنية  األبراج  بين  تنوعت  حيث  العربي،  العالم  من  متفرقة  أنحاء  في  مشاريع  نفذنا 

والمدارس والمستودعات والمصانع والمرافق التجارية والفيالت.
التي  الشركات  تلك  بين  فإننا من  المحك،  على  الشركات  العديد من  قد وضعت  الماضية  القليلة  السنوات  أن  الرغم من  على 
استمرت في األداء والنمو. لقد تعاملنا مع التحديات كفرص للتحسين والعزم على مواصلة اإللتزام الثابت لدى المستثمرين و 

المستأجرين و أصحاب المصالح.
مع إستراتيجيات مالية سليمة، فإننا ننظم أنفسنا لنضمن القدرة على إنجاز مشاريعنا - بغض النظر عن ظروف السوق - وخصوصًا 
تلك التي تجذب المستثمرين سواء من األفراد أوالشركات. ونحن لن نتأخر في سعينا لتكون المطور األكثر موثوقية في المنطقة.

فقط  ليس  قيمتها،  تثبت  محفظة  إلنشاء  العمل  "تايجر"  وستواصل  والمالك،  للمستثمرين  وفيرة  آفاقًا  يحمل  المستقبل 
للمشترين، ولكن أيضًا للسكان والمستأجرين. إن العديد من المشاريع  في أماكن رئيسية في الشارقة ودبي هي بالفعل قيد اإلنجاز، 

والبعض اآلخر في طور اإلعداد.

إنني في غاية اإلمتنان لشركائنا وعمالئنا الذين وضعوا ثقتهم بنا باستمرار. وإنني وزمالئي في فريق العمل سوف نستمر في 
القيام بما ماهو ضروري للحفاظ على هذه الثقة.

CHAIRMAN MESSAGE

كـلـمــة رئـيــس مجلس اإلدارة
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TIGER CONTRACTING Co. (L.L.C.) was founded 
in 1976 by H.H. Sheikh Faisal Bin Khalid Bin 
Mohammad Al-Qasimi & Mr. Waleed Mohammad 
Mohammad and now it is one of the largest devel-
opment construction companies in United Arab 
Emirates operating in Sharjah, Dubai, Abu Dhabi 
& Fujairah.

T.C.C. has a Branch and executed projects in 
K.S.A.Turkey & Syria, Jordan and now expanding 
its service in the Gulf & Middle East Countries. 

T.C.C. has been classified as “first class /unlimited” 
of building contracting    activities. Ever Since 
the company was founded in 1976, the founders 
determined to provide the best possible level of 
technical services in contracting field.
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شركة تايجر للمقاوالت (شركة ذات مسؤولية محدودة ) تأسست في 
عام ١٩٧٦ من قبل سمو الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي 
شركات  أكبر  من  واحدة  تعتبر  واآلن  محمد  محمد  وليد  والسيد 
في  العاملة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  والتنمية  المقاوالت 

الشارقة ودبي وأبو ظبي والفجيرة.

لشركة تايجر للمقاوالت مشاريع كثيرة توزعت في دول متعددة مثل 
على  تعمل  واآلن  واألردن  سورية  السعودية,  العربية  والمملكة  تركيا 

توسيع خدماتها في منطقة الخليج والشرق األوسط.

أنها شركة غير محدودة من  تايجر للمقاوالت على  تم تصنيف شركة 
الدرجة األولى ألنشطة مقاوالت البناء ومنذ أن تم تأسيسها عام ١٩٧٦ 
الفنية  الخدمات  بتوفير أفضل مستوًى ممكن من  تعّهد مؤسسوها 

في قطاع المقاوالت.
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