
 

  صحفي بيان

  السعودية العربية المملكة في األول الّسكني مجّمعها إنشاء ُتعلن لألراضي جميل اللطيف عبد

  
  السعودية العربية المملكة في سعودي لاير مليار 7,5 استثمار خطة إطار في •

  جّدة غرب شمال في عمودي سكني عصري ُمجّمع •

  

  2016 تموز/يوليو 31 - السعودية العربية المملكة جدة،

 الذي (One J) مجّمع السعودية؛ العربية المملكة في األول الّسكني مشروعها إنشاء عن لألراضي جميل اللطيف عبد شركة أعلنت

 يضم عمودي سكني مجمع وهو الجديد، المشروع هذا تشييد العقاري طويرللت جميل سكن شركة وتتولى .له موقعا   جدة من يتخذ

    .2018 عام بحلول عليه العمل انتهاء المقرر ومن شقة 242

  

 لاير مليار 7,5 الستثمار مؤخرا   جميل اللطيف عبد شركة عنها أعلنت التي الجديدة المحلية الخطة إطار في المشروع هذا ويأتي

  .2016 عام في سعودي لاير مليار 2 منها المقبلة، الخمس السنوات مدى على السعودية العربية المملكة في سعودي

  

 عبد شركة إدارة مجلس رئيس جميل اللطيف عبد محمد سعادة بجدة، جميل حسين دار في أقيم حفل   خالل المشروع، عقد وقّع وقد

  .ومقاولون مهندسون كريدية رفيق لشركة العام المدير كريدية رفيق والسيد لها، التنفيذي والرئيس جميل اللطيف

  

 العربية المملكة في األول السكني مجمعنا في البناء لبدء بالغة بسعادة نشعر" :قائال   جميل اللطيف عبد محمد السيد علّق جانبه ومن

 .المملكة في السكنية العقارات سوق مستوى على مرة ألول تطّبق وتصاميم ومبتكر جديد معماري هندسي نمط اعتماد مع السعودية،

 ".الحقا   تيستأ التي العقاري التطوير مشاريع من سلسلة في األول هو المشروع وهذا

  

 في والمساهمة السوق في مميز   طرح   تقديم على الحرص ومع االستدامة، معايير مراعاة مع (One J) مجّمع بناء يجري" :وأضاف

  ."السعودية العربية المملكة في السكنية التحتية البنية تطوير

  

 بمنطقة جّدة لمدينة الغربي الشمال في مربع متر 65000 عن تزيد مساحة   على يمتد استثنائي بموقع   (One J) مجّمع ويتميز

، 242 المجّمع يضمّ  وسوف السالمة،  بين ذلك بحسب مساحتها وتتراوح أربعة، أو ثالثة أو اثنتان أو واحدة نوم غرفة إما تضم شقة 

  .مربعا   مترا   220 و مربعا   مترا   80

  

 للصحة مراكز تتضمن متعددة   مرافق وإلى المدينة، في التجارية طقةالمن إلى الوصول بإمكانية المجّمع في القاطنون يتمتع سوف

 من الكهرباء لتوليد بألواح مزّودة فستكون السيارات مواقف منطقة أما .المسابح إلى إضافة   لألطفال، لعب   ومناطق البدنية، واللياقة

  .سيارة 310 حتى تصل استيعاب بقدرة الشمسية، الطاقة

  -انتهى-

  



 

  صحفي بيان

  جميل اللطيف بدع عن نبذة

 القطاعات من واسع عدد عبر وتعمل البعض بعضها عن قانونيا   المستقلة الشركات من مجموعة هي جميل اللطيف عبد مجموعة

 المتجددة، والطاقة المالية، والخدمات والسيارات، لآلليات الغيار قطع وتصنيع السيارات، تجارة أبرزها واالستثمارية، التجارية

     .اإلعالمية والخدمات بالتجزئة، الكهربائيات وتجارة اللوجتسية، والخدمات العقارات، وتطوير األراضي وتطوير البيئية، والخدمات

 أفريقيا وشمال األوسط الشرق في الخارجية االستثمارات لكبرى مثالي كشريك المتميزة مكانتها على جميل اللطيف عبد وتحرص

      www.alj.com :االلكتروني موقعها عبر المجموعة عن المزيد معرفة ويمكن   .وتركيا

  

  

 عبر أو ALJ@brunswickgroup.comااللكتروني البريد عبر معنا التواصل يمكن إضافية، استفسارات أو معلومات ألي 

   (.4+ غرينيتش - دبي توقيت) +971 4 448 0906 الرقم على الهاتف
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