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اولى مشاریعها  "J|ONE" نمجّمع جي والستار عن  ترفععبد اللطیف جمیل لألراضي 

  ةالسكنی
 

  متنوعة وحدة سكنیة معاصرة للعائالت متوّفرة حالیًا لإلیجار، مع خیارات 242مشروع سكني جدید من الطراز األول یضّم 
  من غرفة نوم واحدة، غرفتي نوم، ثالث غرف نوم وأربع غرف نوم

 شهرا 19.5 خالل إنشائه من االنتهاء تم حیث ،2016 العام في المشروع عن األول اإلعالن وكان 

 

 2018 أبریل، 22 –جدة، المملكة العربیة السعودیة 
شقة سكنیة  242الذي یضّم   ”J|ONE”جي ونأول مشروع سكني وهو مجمع  تدشین أعلنت عبد اللطیف جمیل لألراضي الیوم عن

 . فاخرة مع مرافق متكاملة لراحة السّكان
 

و المنظر  الفن الراقيتصامیمه المتمیزة من  یستوحي. و في منطقة السالمة، شمال غرب مدینة جدة  ”J|ONE“ جي ونویقع 
القیم م تدععلى مستوى اإلبداع والفنون والتصمیم، حیث یقّدم المجّمع بیئة سكنیة حیویة ًا ازدهار والتي تشهد  ،مدینة جدةل اإلبداعي
ة یسكن تاربع، وخیار م ألف متر 64السكنیة الحدیثة، بمساحة بناء إجمالیة تقارب المباني ، ویمّثل نموذجًا جدیدًا في مجمعات العائلیة

، وصالة ، وردهة استراحةمسرح منزليالخارجیة ونادي صحي، ومقهى،  للبیئة، ومرافق مشتركة مثل برك السباحة ةوصدیقة فرید
 ألعاب، وحضانة لألطفال، وصالون تجمیل، ومیني ماركت.

 
 جي ون. ویعتبر مجّمع تقریبا شهرا 19.5خالل م االنتهاء من إنشائه ، حیث ت2016وكان اإلعالن األول عن المشروع في العام 

“J|ONE”   وهذا المشروع هو أول ا. ة في المملكة ونوعّیتها ومستواهالوحدات السكنیاالرتقاء بالسكنیة التي تساهم في من المشاریع
مشروع لعبد اللطیف جمیل لألراضي في مجال تطویر المشاریع العقاریة السكنیة، وهو یعكس قدرة الشركة مستقبًال على بناء تجمعات 

 .على المستوى السكني صبح من المعالم الحیویة لمدینة جدةسكنیة حدیثة ومعاصرة، بمواصفات عالیة، لت
 

بأنه "مشروع رائد   ”J|ONE“ جي ونووصف فادي محمد جمیل، نائب الرئیس ونائب رئیس مجلس إدارة عبد اللطیف جمیل، مشروع 
 مهمة "، مضیفًا: "یمثل هذا المشروع خطوةلعبد اللطیف جمیل لألراضي وللمملكة العربیة السعودیة في مجال التطویر السكني العقاري

وذلك من  ةوتلبیة االحتیاجات المتزایدة للسكن في السوق السعودی 2030في سعینا لدعم تحقیق أهداف اإلسكان في رؤیة المملكة 
یة لمجتمع على العناصر الحیو  ”J|ONE“ جي ون. ورّكزنا في مشروع للتملك ٕاتاحة وحدات سكنیةخالل مشاریع التطویر السكني و 

كیفیة تحقیق أفضل معاییر الحیاة العصریة والمریحة لهم، وهذا ما سیمیز مشروع "جي وان" عن العقارات السكنیة على السكان و 
 األخرى المتوفرة في سوق جدة".

 
 مشروع "جي ون"لمزید من المعلومات عن مشروع مجّمع "جي وان" السكني، یمكنكم االطالع على الرابط التالي: 

http://joneresidence.com/ar/
http://joneresidence.com/ar/
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-انتهى-  

 نبذة عن عبد اللطیف جمیل لألراضي
عبد اللطیف جمیل لألراضي هي إحدى الجهات المتخصصة والرائدة في مجاالت التطویر العقاري السكني والتجاري في المملكة 

 العربیة السعودیة.
ة، وهي المواطنین والمقیمین في المملكة العربیة السعودیة لوحدات سكنیة معاصرة وحدیثوترّكز الشركة على تلبیة تطلعات واحتیاجات 

ریع مشروعًا من مشاریع التطویر العقاري للتسلیم في غضون السنوات الخمس القادمة. وتتراوح هذه المشا 150تدیر حالیًا ما یفوق 
 یعمشار ء مرافق ومنشآت أعمال جدیدة، باإلضافة إلى المشاركة في قائمة حالیًا، إلى بنا بین مشاریع تطویر وتأهیل لمرافق أعمال

ل طموحة للتطویر العقاري على المستوى الوطني، واستحداث فئة جدیدة من الوحدات السكنیة عالیة الجودة ومعقولة التكلفة من خال
 میم وتقنیات البناء.على اإلبداع واالبتكار في التصامع التركیز حلول تناسب اختیارات العمالء وقدراتهم، 

 


