Lagoona Mall Wins Top Honours at the 2015 Africa &
Arabia Property Awards
عربي

Doha, Qatar- 16 November 2015- Lagoona Mall, Doha’s premium shopping and lifestyle
destination, operated by Darwish Holding has won top honours at the 2015 Africa & Arabia
Property Awards. Held at the JW Marriott Marquis Hotel, Dubai on the 11th – 12th November
2015, Lagoona Mall was competing for one of the highest accolades in the property industry
at the Africa & Arabia International Property Awards Summit.
Lagoona Mall won the awards in the Best Leisure Development Qatar, Highly Commended
Retail Development Qatar and Best Leisure Development Arabia, and has been nominated to
achieve similar success at the International Property Awards to be held in London in
December. The award was presented to Mr. Eamon Kelly, Director of Lagoona Mall by Lord
Richard Stuart Best from the House of Lords, at the glittering event that was attended by
leading industry players and social dignitaries from the MENA region.

Commenting on the award, Mr. Bader Al-Darwish, Chairman and Managing Director of
Darwish Holding said, “We are delighted to receive these honours which reflect the
experience that guests have when they visit Lagoona Mall. From the day we opened the mall,
we have always endeavored to set the standard for shopping and retail in Qatar and have
delivered consistently on our promise. These awards are testament to the expertise and
efforts of our team who remain committed to providing the best in class retail and leisure
experience to all our customers. It has been a truly exciting time for all of us at Lagoona Mall,
and such recognitions encourage us to keep going and work harder to raise the bar even more
for the retail sector in the region.”
The Africa & Arabia Property Awards, now in its 21st year, are judged by an independent
panel of 70 industry experts, with judging focusing on design, quality, service, innovation,
originality, and commitment to sustainability. Hundreds of entries were received from 25
countries across the regions of Africa and Arabia. The judging panel was chaired by Lord
Caithness and Lord Best, members of the House of Lords in the UK Parliament.
The Africa & Arabia Property Awards are part of the International Property Awards – the
world’s largest, most prestigious, and widely recognised programme. Worldwide, the 2015
International Property Awards has received more than 2000 entries from over 110 countries
this year. At the end of 2015, the top winners for each category across the Africa & Arabia
regions will compete against companies from Europe, Asia Pacific, the Americas and the UK
to become the ‘World’s Best’ in their field. These will be announced at the International
Property Awards finals at The London Marriott Hotel, Grosvenor Square on the 7 th of
December.
Darwish Holding manages a portfolio of prominent companies that offer high-quality
products and exceptional services to the people, businesses and the State of Qatar. Founded
in the 1920s, the company swiftly expanded and now has diversified business interests across
a spectrum of industries. These include distribution, investment, retail business, real estate,
commercial services and technology.
Spanning across 128,000m² of space that exudes glamour and elegance, Lagoona Mall hosts
an appealing mix of highly desirable local, regional and internationally known retailers and
designer labels and represents a double award winning project for Darwish Holding. The retail
and leisure development sets new standards in levels of service, ease of access and number
of international brands not seen before in Qatar.

الجونا مول يفوز بجوائز مرموقة من جوائز العقارات اإلفريقية العربية 2015

الدوحة ،قطر ،نوفمبر  :2015فاز الجونا مول ،وجهة التسوق الفاخرة في قطر بإدارة الدرويش القابضة،
بجوائز مرموقة من جوائز العقارات اإلفريقية والعربية  ,2015وذلك خالل حفل الجوائز الذي أقيم في فندق
جي دبليو ماريوت ماركيز في دبي في  11و 12نوفمبر.
وشهد الحفل فوز الجونا مول بجائزة "أفضل مشروع عقاري للترفيه في قطر" وبجائزة "المشروع العقاري
األكثر تميزاً لتجارة التجزئة في قطر" وبجائزة " أفضل مشروع عقاري للترفيه في البالد العربية" ،ليترشح
بذلك لجوائز مماثلة في قمة جوائز العقارات الدولية التي ستقام في لندن في ديسمبر المقبل .وسلّم اللورد
ريتشارد ستيوارت بست من مجلس اللوردات البريطاني الجوائز للسيد إيمون كيلي ،المدير العام لالجونا مول
بالنيابة عن الدرويش القابضة ،في أمسية ساحرة حضرها الالعبون الرئيسيون وشخصيات اجتماعية من
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وقال السيد بدر الدرويش ،رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي لشركة الدرويش القابضة ":نفتخر بحصولنا
على هذه الجوائز التي تعكس تجربة زوارنا عند زيارتهم لالجونا مول .منذ اليوم االول الفتتاحنا للمول سعينا
إلى إرساء معايير جديدة للتسوق وتجارة التجزئة في قطر ،ونجحنا في تحقيق هذا الهدف .وتع ّد هذه الجوائز
شهادة ناصعة على خبرتنا وجهود فريقنا الملتزم دائما ً بتقديم األفضل في أعمال التجزئة والترفيه لجميع عمالئنا
الكرام .وإننا سعداء بحصولنا على هذا التقدير الذي يشجعنا على مواصلة العمل والجهود لرفع مستوى قطاع
التجزئة في المنطقة".

تدخل جوائز العقارات اإلفريقية والعربية في عامها الواحد والعشرين ،بمشاركة المئات من الشركات من 25
بلداً من مناطق مختلفة من إفريقيا والبالد العربية .وتضم الجوائز لجنة تحكيم مستقلة من  70خبيراً يركزون
على التصميم والجودة والخدمة واالبتكار وااللتزام باالستدامة .وترأس لجنة التحكيم الحالية اللورد كيثنس
واللورد بست عضوي مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني.
جوائز العقارات اإلفريقية والعربية جزء من جوائز العقارات الدولية ،وهي البرنامج األكبر واألكثر شهرة
وفخامة في العالم .استقبلت جوائز العقارات الدولية  2015أكثر من  200اشتراك من أكثر من  110بلداً في
هذا العام .وفي نهاية  ،2015سيتنافس الفائزون في كل فئة من مناطق إفريقيا والبالد العربية مع شركات من
أوروبا وآسيا الباسيفيك والقارتين االميركتين والمملكة المتحدة .سيعلن عن الفائزين في نهائيات الجوائز الدولية
في فندق لندن ماريوت ،كروسفينور سكوير في  7ديسمبر من هذا العام ليصبح الفائز "األفضل في العالم" في
فئته.
تدير شركة الدرويش القابضة محفظة من شركات بارزة تقدم منتجات عالية الجودة وخدمات استثنائية لألفراد
والشركات ولدولة قطر .تأسست الدرويش القابضة في العشرينات من القرن الماضي ،وتوسعت بسرعة قياسية
وباتت تملك طيفا ً واسعا ً من االعمال في قطاعات مختلفة تتضمن التوزيع ،االستثمار ،تجارة التجزئة،
العقارات ،الخدمات التجارية والتكنولوجيا.
يمتد الجونا مول على مساحة  128ألف متر مربع التي تتميز بالفخامة واألناقة ،ويحتضن مجموعة متنوعة
من العالمات التجارية المحلية واإلقليمية والعالمية الراقية مكنتها من حصد العديد من الجوائز .يرسي
المشروع المميز لتجارة التجزئة والترفيه معايير جديدة في مستويات الخدمة وحرية التنقل والعالمات
التجارية غير المسبوقة في قطر.

