
        
  

، المشروع السكني الجديد في منطقة الدرعية التاريخية را"ا"أنت"جلف ريليتد" تفتتح 
  بتكلفة مليار لایر سعوديالرياض المرموقة في 

  

"جلف ريليتد"، وهي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري،   أعلنت - 2020 سبتمبر 1الرياض/أبوظبي، 
شمال غرب في المرموقة اليوم أن مشروع "أنتارا"، وهو المشروع السكني الجديد الواقع في منطقة الدرعية 

وحدة سكنية، مجموعة واسعة من  520. ويقدم مشروع "أنتارا" الذي يضم اليومافتتاحه رسميًا م قد ت ،الرياض
والمنازل (تاون هاوس) العصرية المصممة وفقًا ألعلى المقاييس العالمية باإلضافة إلى الشقق الحديثة الفلل 

  التي تلبي أذواق األفراد واألزواج والعائالت.

يذكر أن "جلف ريليتد"، مدير تطوير مشروع "أنتارا"، هي عبارة عن شراكة بين شركة "جلف كابيتال" 
والتي تعد إحدى أكبر وأنشط شركات االستثمار في منطقة دول  لعربية المتحدة دولة اإلمارات االمتمركزة في 

مجلس التعاون الخليجي، و"ذا ريليتد كومبانيز"، أشهر شركة عقارية خاصة في الواليات المتحدة األميركية. 
. وقد تم ة بهالتاريخي والبيئة المحيطمع موقعه  انسجامهصممت "جلف ريليتد" مشروع "أنتارا" مع مراعاة وقد 

تطبيق تلك من خالل  ا حضارياعلمالذي يشكل مو لموقع ذي األهمية الثقافية هذا االرؤية الكلية ل الحفاظ على
  الرؤية بنجاح في تصميم المشروع المكتمل.

في "جلف ريليتد" والرئيس التنفيذي في "جلف كابيتال": "إن  ق الدكتور كريم الصلح، الشريك اإلداريعل
في قلب منطقة الرياض يقع مالئم للعائالت  هو عبارة عن منتجع سكني راق ومتطور‘ أنتارا’مشروع 

عادة إحياء واالتاريخية. ونحن نفخر بكوننا جزءَا من مجموعة مطوري الدرعية الذين يسهمون في تطوير 



والذي بلغ ـمليار ‘ أنتارا’في مشروع  ‘جلف ريليتد’استثمار يؤكد قافية وتاريخية بالغة. و منطقة تتسم بأهمية ث
آفاق وٕامكانيات النمو التي تتحلى بها  على إيماننا بالقطاع العقاري الواعد في الرياض وعلىلایر سعودي 

الذي تجريه الضخم  االستثمار السادسويعتبر مشروع التطوير العقاري هذا المملكة على المدى الطويل. 
التي تنتهجها المملكة من  2030في المملكة العربية السعودية وهو يظهر التزامنا بدعم رؤية ‘ جلف كابيتال’

أجل تحقيق االزدهار االقتصادي للجميع ولدعم نمو القطاع العقاري باعتباره أحد الركائز األساسية 
   لالقتصاد."

هيئة تطوير بوابة الدرعية: "إننا سعداء جدًا ألن شركة تطوير عقاري وصرح جيري إنزريلو، الرئيس التنفيذي ل
عالي  اسكني اقد قررت االستثمار في منطقة الدرعية وتطلق مشروع‘ جلف ريليتد’عالمية بمثل مكانة وأهمية 

متر مربع. نحن نتمنى لهم النجاح في كيلو  190شغل مساحة تي نطورها والتي تالالمنطقة المستوى في 
  يحقق المكانة العالمية والثناء الذي يستحقه في المستقبل."هم السكني ونأمل أن مشروع

في "جلف ريليتد" والرئيس التنفيذي في "جلف ريليتد اربن": "نفخر  اإلداري وصرح كينيث همل، الشريك
العالمية لكي يوفر وفقًا ألعلى المعايير ‘ أنتارا’في الدرعية. ُصمم مشروع ‘ أنتارا’عالننا اليوم عن افتتاح إب

 عاَ موق‘ أنتارا’تجربة سكنية متفردة وراقية تلبي احتياجات الراغبين في السكن لفترات ممتدة أو قصيرة. يحتل 
استراتيجيًا في منطقة الدرعية المرموقة وقد حرصنا على ضمان أن العناصر المميزة والتاريخية قد أخذت في 

اهتمامًا كبيرًا حتى قبل افتتاحه رسميًا ‘ أنتارا’وقد لقي ‘. أنتارا’ االعتبار عند تخطيط وتصميم وهندسة مشروع
وحدة. وعلى الرغم من األوقات الصعبة التي تمر بها  100حيث تم تسجيل طلبات فورية لتأجير أكثر من 

فيه عودة  نشهديأتي في وقت ‘ أنتارا’االقتصادات العالمية واإلقليمية، إال أن اكتمال وافتتاح مشروع 
  ستثمارات مجددًا في المشاريع العقارية المعلمية في المملكة العربية السعودية."اال

على غرار المنتجعات الراقية والتي يستطيع من خاللها السكان االستمتاع  حياتيةيوفر مشروع "أنتارا" تجربة 
مساحات محاطة ببمجموعة متنوعة من المنشآت الترفيهية وخيارات االسترخاء في بيئة تشبه المنتجعات ال
بإطالالت خارجية  مخضراء جميلة. ويضم المجمع السكني الجديد مركزًا صحيًا ورياضيًا إلى جانب مطاع

من بينها خمسة مطاعم للمأكوالت والمشروبات هي "سيركل ومقاهي بمحاذاة حمامات السباحة 
المنشآت ُمطلة على خمسة و"بوكي باي سوشي" و"بارك هاوس" و"سوشي كاونتر" وكل هذه كافيه"و"تاكادو" 



 لحواليحمامات سباحة متصلة ببعضها البعض. وسيضم المشروع حضانة مونتيسوري لألطفال والتي تتسع 
سيحتوي المشروع أيضًا على صالون لألعمال يتيح العمل عن ُبعد في بيئة مريحة ولكن مهنية. طفل.  100

 الحياةلإلقامة المؤقتة للذين يرغبون باالستمتاع بخدمة أنتارا" كذلك "ذا فيليج إن" وهو عبارة عن ’وسُيطلق 
  في بيئة سكنية آمنة. دقيةالفن

 –انتهى  -

  

  نبذة عن "جلف ريليتد"

الشركات الرائدة "جلف ريليتد" هي مدير تطوير مشروع "أنتارا". وقد أسست الشركة كمشروع مشترك بين "جلف كابيتال"، إحدى 
في المنطقة في إدارة األصول البديلة، و"ذا ريليتد كومبانيز"، أبرز شركة خاصة في المجال العقاري في الواليات المتحدة 
األميركية والتي تهتم باالستثمارات التي تستهدف تطوير وجهات عقارية  راقية متعددة االستخدام في منطقة الخليج. ويستفيد 

تد" من خبرات "ريليتد" األساسية في مجال التخطيط والتطوير العقاري وٕادارة المشاريع العقارية في حين تتيح فريق "جلف ريلي
  "جلف كابيتال" من خالل عالقاتها اإلقليمية القوية الحصول على التمويل كما تتيح قدرات محلية لتنفيذ المشاريع. 

  

  نبذة عن "جلف كابيتال"

في منطقة الشرق األوسط حيث تستثمر في عدة فئات من األصول،  رائدة في إدارة األصول البديلةركات الالش إحدى "جلف كابيتال" هي 
من مليار دوالر أميركي)  3( مليار درهم 11ري.  وتدير الشركة حاليًا أكثر التطوير العقاالدين الخاص و الملكية الخاصة و بما في ذلك 

. ويتمثل هدف "جلف كابيتال" في تنمية رأس المال وتعزيز القيمة بواسطة خبراتها صناديق وأدوات استثمارية 8األصول من خالل 
   ستدام لكل المعنيين بأعمالها.ومهاراتها العالمية المستوى ومن خالل أفضل الممارسات التي تتبعها من أجل توفير أداء ممتاز م

 

 


