




وجهة الصفوة ..



العمارية.. استثمر في وجهة الرفاهية

يزخــر  متجــدًدا  عالًمــا  لتصنــع  متســارعٍة،  بوتيــرٍة  العماريــة  تزدهــر 
باإلمكانيــات التنافســية المســتوحاة مــن أجوائهــا الســاحرة التــي 
والمنتجعــات  الترفيــه  قطــاع  فــي  للمســتثمرين  مــاذًا  أضحــت 
الســياحية متأثــرًة بمجاورتهــا للعاصمــة الريــاض حيــث تشــكل أكبــر 
مــن  ولكونهــا  المملكــة  فــي  والتجــاري  الســكاني  الجــذب  مراكــز 
الوجهــات الترفيهيــة المهمــة لســكانها. وتتزايــد أهميــة العماريــة 
التطويــر  مــع  الســياحي  لإلســتثمار  مســتقبليًا  موطنــًا  لكونهــا 
العمرانــي المتســارع بفعــل مســتهدفات رؤيــة 2030 لتحويــل الريــاض 
لوجهــة ســياحية وترفيهيــة كبــرى فــي الشــرق األوســط ومنهــا 
مشــروع بوابــة الدرعيــة الــذي يســتهدف اســتقطاب 27 مليــون زائــر 
ســنويًا بحلــول 2030، ليكــون مــن أكبــر المحفــزات على جعــل العمارية 
مــاذًا فريــدًا وعصريــًا يجمــع بيــن األصالــة والعراقــة واألجــواء الريفيــة 

الســاحرة التــي تعــد مكانــًا مثاليــًا للعيــش واالســتثمار.



العمارية.. استثمر في وجهة الرفاهية







االستثمار األمثل للباحثين عن الفرص ..

يســطُع بريــٌق هــذه الجوهــرة الفريــدة لينيــر درب االســتثمار للباحثيــن 
عــن الفــرص التــي تواكــب النمــو العقــاري الــذي تشــهده العاصمــة 
العماريــة  فــي  االســتراتيجي  بموقعهــا  تزهــو  فهــي  الريــاض، 
التاريخيــة شــمال الريــاض لتفتــح اآلفــاق بمســاحتها الرحبــة التــي تبلغ 
389,661م2 لخيــارات اســتثمارية فريــدة تواكــب حركــة النمــو فــي 
النشــاط الســياحي والترفيهــي الــذي تشــهده العماريــة بوصفهــا 
ــًا للباحثيــن عــن االســترخاء واألجــواء الســاحرة، ومكمــًا  مــاذًا جاذب
لمحيطهــا الســياحي الزاخــر بالفــرص االســتثمارية. يســاهم موقــع 
»جوهــرة العماريــة«، الــذي يجمــع بيــن حيويــة المــكان بوقوعــه علــى 
طريــق الملــك ســلمان ووادي العماريــة، بجعــل العقــار خيــارًا اســتثماريًا 
اســتثنائيًا يعــزز مــن قيمتــه اتصــال محيطــه بالعاصمــة الريــاض ووفــرة 
جميــع الخدمــات فيــه وقربــه مــن العديــد مــن المنشــآت الحيويــة 

والهامــة.   



االستثمار األمثل للباحثين عن الفرص ..

مفهوم جديد للراحة واالسترخاء ..



جوهرة العمارية .. 

ــا متجــدًدا يزخــر باإلمكانيــات  ــع عالًم ــرٍة متســارعٍة، لتصن تزدهــر العماريــة بوتي
مــاذًا  أضحــت  التــي  الســاحرة  أجوائهــا  مــن  المســتوحاة  التنافســية 
للمســتثمرين فــي قطــاع الترفيــه والمنتجعــات الســياحية متأثــرًة بمجاورتهــا 
للعاصمــة الريــاض حيــث تشــكل أكبــر مراكــز الجــذب الســكاني والتجــاري فــي 
المملكــة ولكونهــا مــن الوجهــات الترفيهيــة المهمــة لســكانها. وتتزايــد 
أهمية العمارية لكونها موطنًا مســتقبليًا لإلســتثمار الســياحي مع التطوير 
العمرانــي المتســارع بفعــل مســتهدفات رؤيــة 2030 لتحويــل الريــاض لوجهة 
بوابــة  ومنهــا مشــروع  األوســط  الشــرق  فــي  كبــرى  وترفيهيــة  ســياحية 
الدرعيــة الــذي يســتهدف اســتقطاب 27 مليــون زائــر ســنويًا بحلــول 2030، 
ليكــون مــن أكبــر المحفــزات علــى جعــل العماريــة مــاذًا فريــدًا وعصريــًا يجمــع 
ــًا  ــًا مثالي ــة والعراقــة واألجــواء الريفيــة الســاحرة التــي تعــد مكان بيــن األصال

للعيــش واالســتثمار.



عدد القطعرقم الصكالمساحةالمنطقة

185 389,661 م2الرياض - العمارية
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الحدود واألطوال

بطول 452 مالشمـــال طريق الملك سلمان، بخط منكسر   

بطول 1,006.5 مالجنــــوب مجرى وادي العمارية، بخط منكسر   

بطول 726.3 م الشـــــرق مزرعة جار، بخط منكسر    

بطول 337 مالغــــــــرب مزرعة جار، بخط منكسر      





فرصة ثمينة إلستثمار واعد..

أن تحــوز علــى »جوهــرة العماريــة« يعنــي أن تحظــى باالســتثمار فــي 
موقــع اســتثنائي فــي محيــط زاخــر بالفــرص المســتقبلية علــى بعــد 
دقائــق مــن العاصمــة الريــاض حيــث أكبــر المراكــز الماليــة فــي الشــرق 
ــة التــي تتزاحــم فيهــا الفــرص االســتثمارية بفعــل  األوســط والمدين
الطفــرة العمرانيــة التــي تشــهدها، فإنــك بذلــك تحــوز علــى جوهــرة 
مكنونــة تعــد مــن أنــدر الفــرص العقاريــة فــي محيطهــا، يزيــد مــن 
تميزهــا خصوبــة أرضهــا وتمتعهــا بأجــواء ريفيــة ســاحرة تصلــح ألن 
تكون مجتمعًا اســتثنائيًا للمنتجعات الريفية واالســتراحات والقصور 
الفخمــة ذات المســاحات الرحبــة واإلطالــة الســاحرة المتناغمــة مــع 
يعكــس  والرفاهيــة  لاســترخاء  مصــدرًا  لتشــكل  الطبيعــة  أجــواء 
تطلعاتــك االســتثمارية التــي تواكــب الوجهــة المســتقبلية للمــكان.  





مستشفى الدرعية
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وادي العمارية طري

دفاع المدني العمارية

طريق الوصيل 

موقع األرض



المعالم والخدمات المحيطة

بوليفارد الرياض سيتي مشروع األفنيوزمطار الملك خالد الدولي
وبوليفارد وورلد

طريق الملك خالدمركز الملك عبدالله الماليمشروع الدرعية

40 كم

21 كم

19 كم

27 كم

22 كم

14 كم





الوجهات الريفية .. 
موطن محفز لالستثمار السياحي ..





القطاع السياحي الزاخر بالفرص المستدامة





المساحة

3 م2 8 9 ,6 6 1
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أفكار تصميمية ..

























العــمـارية ..
األصالة والعراقة ببانوراميتها الخالبة



المسوق

خــدمـة العـــمـالء : 
0539647777 - 0500106030

رقم المعلن: )4138433(  - رقم التصنيف: )597( 


