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Vision

To be an outstanding landmark on the map of the Real Estate
development, taking the luxurious living to unmatched highs.

Wahat Al Zaweya is keen to be a key developer in shaping the future
of the Real Estate sector, and in opening new horizons in the field of
property investments inside and outside the country.

Mission

Chairman’s Statement
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THE CHAIRMAN’S
STATEMENT

"A country's
greatest
investment lies
in building
generations of
educated and
knowledgeable
youth"
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan
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Dear Shareholders:
I would like to thank the Wahat Al Zaweya

expects to expand its business geographically

Holding Company PJSC (the “Company”) or

with a proven track record of success in

(“Wahat Al Zaweya”) Management team and

serving the customers and the community.

the employees for delivering a strong 2018

Wahat Al Zaweya is well positioned to benefit

performance which was rewarding for our

from the expected growth and the growing

shareholders.

local demand, making it well placed for future

The year was outstanding for Wahat Al Zaweya

growth.

as we achieved record levels of revenues

In conclusion and on behalf of the Board

and profits, while we listed in the Abu Dhabi

of Directors of Wahat Al Zaweya and all its

Securities Exchange (ADX) – Second Market,

employees, I extend my sincere thanks and

and becoming one of the main pillars in the

gratitude to the wise leadership of the United

market representing a significant contribution

Arab Emirates, especially His Highness Sheikh

to the total daily trading values.

Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, President of the

This year has also been the year of

United Arab Emirates and Ruler of Abu Dhabi;

achievements, both in terms of sales and the

His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed

number of the new projects launched, which

Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and

proved our role as a dynamic and leading

Deputy Supreme Commander of the UAE

developer in the region.

Armed Forces.

The Company is enjoying a strong financial

Again, I would like to thank the Board

position, and stands steady and vibrant in

of Directors,

the market with the existing and upcoming

Management and all Employees for their

several unique new projects that are under

contributions and tireless efforts that have

development and others in the pipeline. Our

stood behind the success in 2018.

fundamentals are solid and consistent, which

Last but not least, I extend my thanks to

confirm and support the Company’s successes

our customers and shareholders for their

in the future and its ability to capture more

unlimited support and the precious trust they

successful

have given us.

opportunities.

The

Company

Members of the Executive

l
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THE STATEMENT OF
THE GROUP’S
PRESIDENT
Dear Shareholders,

Finally, I would like to thank the wise leadership

community.

of the United Arab Emirates, the enlightened

An accelerated growth is expected to take

and milestones achieved by Wahat Al Zaweya

place in the non-oil local dependant economy

in 2018.

supported by the ongoing governmental

Wahat Al Zaweya seeks to tally with the Emirate

investments in the infrastructure projects,

of Abu Dhabi it’s successful journey of which is

and in-light of the growing global interest in

a world-renowned emirate as one of the best

the Emirate of Abu Dhabi as one of the best

destinations to live, work and visit.

destinations in the world for business.

The

Our financial position and performance in

demonstrated a high level of stability and

2018 are demonstrating our achievements and

strength despite the recent global economic

success, as we achieved an annual revenue

and geopolitical challenges in recent years.

approximated AED 1.15 Billion with net profit

The increasing demand for our real estate

of AED 276 Million from selling a variety of

products is the tangible proof for our

real estate products to UAE nationals in the

Company’s strengths.

In addition, and on behalf of the Management,
I would like to take this opportunity to convey
our sincere thanks for your ongoing support
and trust.
As one of the main real estate developers
Wahat Al Zaweya is effectively contributing to
the development and diversity of the economy
of the Emirate of Abu Dhabi in-line with the
Abu Dhabi Economic Vision 2030 adopted
by the Abu Dhabi Government to build a
sustainable economy and ensuring a balanced

l

a dynamic and positive contribution to the

I am pleased to brief you about the of targets

different projects we have.

Abu

Dhabi

property

market

has

foundation for success and excellence.

all governmental regulator bodies for their
valuable support to us, as well as to all relevant
stakeholders who are contributing to our
success.
I also thank all employees, shareholders,
and our valued customers for their ongoing
support.

Wahat Al Zaweya business elasticity, coupled

commitment to social and economic growth

with its strong determination to maintain its

for the benefit and well-being of all citizens.

soft launch for our new project “Wahat Yas”

position as a leading real estate Company in

This fruitful strategy had already begun

which is an iconic project in the area reflecting

Abu Dhabi, are the key elements that provide

benefiting the community, and this year had

the strong performance of the Company.

us with the optimism and ability to achieve

clearly demonstrated a remarkable economic

The Company has developed a well-established

our vision for the current year and future years

stability after the global slowdown and decline

strategy that seeks to achieve an added value

regardless of the different challenges that we

in commodities prices.

to its customers and shareholders along with

might face.

l

and ambitious aspirations that formed the

We also express our sincere gratitude to

Worth mentioning that we also conducted a

9

visionaries for their outstanding leadership

l
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THE GROUP CHIEF
EXECUTIVE OFFICER’S
STATEMENT
Ladies and Gentlemen, Our Valued
Shareholders,
I am pleased to meet you again through this

operates. We have been able to achieve a

citizens since they are the only category that

annual report to highlight what we achieved

growing rhythm in the Company’s operating

the Company seeks to satisfy.

and to be achieved by our Wahat Al Zaweya,

revenues resulted basically from the sale of

which was not to happen without your support

various real estate products in our different

and trust.

projects. In addition to our tremendous efforts

The year 2018 was a year of challenges

to achieve higher occupancy rates in the

and achievements we accomplished by

other operational projects, and maximizing

implementing the Company’s solid strategy

direct and indirect revenues to maintain the

and vision in-light with the ongoing rapid

optimal business model of the Company in

changes in the real estate markets.

which it includes a diversified portfolio of

Today, we are establishing a solid foundation
for our future aspirations through our strategic

During the year 2018, the Company was able to

vision to promote and diversify our real

launch a variety of new real estate products in

estate investments into new sectors, markets

the Wahat Al Zaweya project.

and real estate products, armed with high

At the end of my statement, I would like to

During the year 2018, the total sales amounted

thank the Chairman and the Board of Directors

to AED 1.15 Billion. The Company’s total sales

of Wahat Al Zaweya for their unlimited support.

increased significantly as a result of launching

I also would like to extend my gratitude and

several new projects during 2018, in addition

appreciation to the shareholders and all of our

to the completion of the construction works

partners in success.

and of several projects such as the project
“Aryaf”, the completion of the infrastructure
works of many other projects, and the near
delivery of 1,000 plots of land with completed
infrastructure.

Further, I would like to thank all the executive
team for their dedication and tireless efforts
in leading, implementing and completing
the Company’s day to day operations with
creativity and distinction, in addition to their

The year 2019 will be particularly successful

commitment toward the mission, vision, and

with the launch of “District 200” project,

the strategic plans of Wahat Al Zaweya which

Also, “Wahat Yas” project has been softly

and the “Wahat Yas” project as well as other

is set to achieve the goals and aspirations of

administrative and operational standards of

launched and reservations achieved a high

different commercial malls.

shareholders and our valued customers.

transparency, credibility and sustainability.

record and exceptional level in the local real

Dear Brothers and Sisters,

estate market throughout the country despite

We boosted the revenues, specially the fixed

l

geographically distributed assets.

Ladies and Gentlemen,

the challenges in the Real Estate markets.

income part, to support the Company’s

All that have been achieved through the

performance in the markets in which it

adoption of a suitable policy for serving

11
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The Company’s total assets as of the date of the consolidated financial statements approximated
AED 6 Billion, comprise mainly of Development Properties approximated AED 3.17 Billion, as well
as Investment Properties under construction approximated AED 2.42 Billion.
Strategic Land Bank:

Ladies and Gentlemen, our Valuable Shareholders,

In-line with the Company’s strategy, we are sustaining a strategic and healthy land bank that

On behalf of the Company, I am pleased to brief you today about the financial results for the

mainly comprise our real estate products to face any current or future increasing demand.

year, as Wahat Al Zaweya had calibrated a successful year and achieved a unique financial

Currently, the Company is formulating an expansion plan in its real estate portfolio to include

performance in 2018 driven by the significant amount of revenues at the consolidated financial

additional variety real estate products.

statement’s level with a net profit approximated AED 276 Million and a gross profit margin of 37%.
Worth mentioning that during year 2018, we had successfully completed a material acquisition
transaction for one of our subsidiaries amounted to AED 2.2 Billion by increasing the capital
through issuing additional 2.2 Billion shares with a nominal value of AED 1 per share. Directly after
the acquisition, the Company had successfully listed its authorised shares (2.3 Billion of Ordinary

During the year 2018, the Company invested in Mandatory Convertible Islamic Sukuk, and the
value of the corresponding sukuk is AED 100 Million, which represents an investment in the
capital of a listed Company in the Dubai Financial Market (DFM) as part of the Company’s plans

Shares) in the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) – Second Market.

in diversifying its revenue streams.

The effect of the corresponding transaction on the consolidated financial statements is very

Commitment to Add Value to Shareholders:

material in a way made the comparability of the current year Vs last year’s figures impractical.

The Company’s dividends distribution policy which is approved in 2018 was set forth to enable

Total revenues for the year 2018 is amounted to AED 1.15 Billion, mainly generated from the

our investors to tangibly recognize the profitability of the Company along with the return on

operating activities of the Company of selling different real estate products in various real estate

their investments, and such a policy is a crucial part and one of the indicators on the maturity and

projects of the Company with a net profit approximated AED 276 Million and Earning Per Share

the added value of the Company that is part of our strategy in capital allocation.

of AED 0.17.

The corresponding dividends policy is related to the profitability of the year among other factors

In the future, it is expected to have a significant increase in the demand for the Company’s real

such as the expansion provision along with the liquidity policy adopted by the Company.

estate products resulting from the strategic development plan supported by the expected

In-light of the Company’s existing growth, it had been resolute to distribute dividends of 2.25%

improvements in the real estate markets in-light of the recent amendments by His Highness

on the shareholders, taking into consideration the listing date of the Company – July 2018.

Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates and the Ruler of Abu
Dhabi to the provisions of Real Property Ownership “Real Property Law”, which will enhance the
Abu Dhabi Economic Vision 2030.

l

Other Non-Real Estate Investments:

13
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In general, much had been achieved in year 2018, as our strong financial position today forms a
pillar for our future growth in-light of the future shaping, for having further growth illustrated by
our ongoing efforts in maximising our revenues and exploring any new investment opportunities.
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ABOUT
WAHAT AL ZAWEYA
HOLDING Company
(PJSC)
Composition and Activity:
Wahat Al Zaweya Holding Company PJSC was established in the Emirate of Abu Dhabi, United Arab
Emirates on December 21, 2008 and owns several subsidiaries located in United Arab Emirates,
North Africa and East Asia.
The Company is primarily engaged in all activities related to the real estate development of all
types.
According to the Company’s Articles of Association, the purposes of the Company are established
in accordance with the provisions of laws and regulations in force in the UAE and are consistent
with the principles and provisions of Islamic Shariah.

l
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The Main Purposes For Which The Company Was Founded Are:
1. Carrying out all works and activities related to real estate development of all kinds, whether
commercial, tourist, industrial, hotel or other.
2. Management of local investment funds and promotion of foreign and specialized investment
funds.
3. Representing real estate companies in the field of marketing their real estate projects in
relation to the sale, rental, management and investment of such projects.
4. Capital investment for the establishment of investment projects in the for housing and its
various forms, and for urbanization with its associated tourism projects, and all other products
that have to do with these areas.
5. Buying, selling, investing, owning, managing, leasing and renting real estate, land and
buildings of all kinds.
6. Establishing, developing, operating, exploiting and investing in real estate, land, residential,
commercial, tourist and other buildings.

l

16

l

W A H AT A L Z AW E Y A H O L D I N G

PJSC

A N N UA L R E P ORT

2018

STATEMENT OF
GOVERNANCE

BOARD
COMMITTEES

The General Assembly:

Nomination and Remuneration Committee:

The General Assembly shall consist of all the shareholders of the Company and shall exercise the

The Board of Directors has established the Nomination and Remuneration Committee to

matters entrusted to it in accordance with the law and the Articles of Association of the Company.

supervise and organize the nomination process, the establishment of formal and transparent

The General Assembly shall be authorized to approve the annual report of the Company’s activity

procedures for the selection and appointment of new members and re-election of the Board

including the audited financial position for the previous fiscal year and as part of the matters of

of Directors and its committees. And granting bonuses, benefits, incentives and salaries to the

the General Assembly. Appointing external auditors and approving their report including income

senior management and employees of Wahat Al Zaweya Holding Company and its subsidiaries.

statement and balance sheet, as well as approving the recommendation of the Board of Directors
regarding the distribution of dividends and other important and influential decisions.

Audit, Risk, and Compliance Committee:
The Board of Directors has set up an Audit Committee to supervise and approve all functions

Board of Directors and Committees:

and operations related to both internal and external audit. The Board elected the Audit

The Board of Directors of Wahat Al Zaweya Holding Company PJSC comprises seven non-executive

Committee to:

members of the Board appointed by the General Assembly. Through its Board of Directors, the
Company is committed to applying best practices in corporate governance in accordance with
the laws of the United Arab Emirates.
The Board of Directors currently maintains committees to assist the Board in carrying out its
responsibilities. Each of these committees has three non-executive Board members. These

• Supervising the integrity and review of the Company’s financial statements.
• Review and implement the Company’s internal control systems and risk management
systems.
• Monitor the Company’s compliance with applicable laws and regulations.

committees are:
1. Nomination and Remuneration Committee
2. Audit, Risk, and Compliance Committee

l
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DIRECTORS
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EXECUTIVE
MANAGEMENT

Abdulla Bakheet Saif Murshed Al Marar
Chairman

Abdullah Saeed Bin Brook
Al-Humiri

Eng. Abdullah Subhi
Atatreh

Member

Member

Muhamad Subhi
Atatreh

Mousa Al Ghazawi

Mohamad Al Anani

Member

Member

Member

l
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Anas Sobhi Atatreh

Khaldoon Mohammed Saleh

President

CEO

Abdulaziz Al Anqari
Member

Al Motasem Bellah
Al Ahmad

Tawfiq Ghazi

Mohammad Abdel Jawad

Chief Technical Officer

Chief Operations Officer

Chief Financial Officer

l

20

l

W A H AT A L Z AW E Y A H O L D I N G

PJSC

A N N UA L R E P ORT

2018

ORGANIZATION CHART
WAHAT AL ZAWEYA
HOLDING
(PJSC)
WAHAT AL ZAWEYA
HOLDING (PJSC)

l

100%

100%

100%

100%

WAHAT AL ZAWEYA INVESTMENT &
REAL ESTATE DEVELOPMENT - SOLE
PROPRIETORSHIP L.L.C.

TASWEEK INVESTMENT
LIMITED (JAFZA)

TASWEEK
INVESTMENT L.L.C

TASWEEK REAL ESTATE L.L.C

100%

100%

WAHA BAY INVESTMENT & REAL ESTATE
DEVELOPMENT-SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

TASWEEK OVERSEAS
LIMITED (JAFZA)

100%

100%

100%

100%

100%

TASWEEK (MALAYSIA)
SDN BHD, MALAYSIA

UAEA MARKETING
SDN BHD, MALAYSIA

TASWEEK PAHANG
SDN BHD, MALAYSIA

KEEWSAR PROPERTIES L.L.C

TASWEEK AL EMARATI
MARRAKECH, MOROCCO
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Report of the Directors
and Consolidated Financial
Statements for The Year Ended
31 December 2018
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CONSOLIDATED
STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
WAHAT AL ZAWEYA
HOLDING
(PJSC)

STATEMENT
OF PROFIT AND LOSS
WAHAT AL ZAWEYA
HOLDING
(PJSC)

AED

2018

2017

Change %

AED

2018

2017

Change %

TOTAL ASSETS

5,932,433,302

128,063,682

4532%

SALES

1,149,742,715

5,846,727

19565%

TOTAL LIABILITIES

3,436,770,889

42,895,855

7912%

GROSS PROFIT

424,172,179

5,225,161

8018%

TOTAL EQUITY

2,495,662,413

85,167,827

2830%

NET PROFIT

276,098,420

(36,847,752)

849%

2017

l

2018

2017

2018

2018

TOTAL EQUITY

TOTAL ASSETS

TOTAL EQUITY

TOTAL ASSETS

NET PROFIT

SALES

SALES

NET LOSS

85,167,827

128,063,682

3,436,770,889

5,932,433,302

36,847,752

5,846,727

276,098,420

1,149,742,715

TOTAL LIABILITIES

TOTAL LIABILITIES

GROSS PROFIT

GROSS PROFIT

42,895,855

2,495,662,413

5,225,161

424,172,179

41
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DETAILS OF
TOTAL ASSETS
AT THE END OF 2018
WAHAT AL ZAWEYA
HOLDING
(PJSC)
Investment Properties
Under Construction
2,416

Trade And Other Receivables
47
Financial Assets At Fair Value
84
Cash and Bank Balances
197
Property and Equipment
17

2018

DETAILS OF CASH
AND BANK BALANCE
WAHAT AL ZAWEYA
HOLDING
(PJSC)

Short-Term Bank Deposits
70,000,000
Banks Balances
70,127,615

Long-Term Bank Deposits
30,000,000

Cash On Hand
1,253,765

Development Properties
3,172

Margin Deposits
25,213,301

2018
Total Assets (In Millions AED)
l
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Cash and Bank Balances (AED)
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Projects’ Updates
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WAHAT AL ZAWEYA CITY
STATISTICS
Since its inception in 2013, Wahat Al Zaweya

This future city is strategically located on the

has been envisioned as a city filled with all

roads between Dubai and Al-Ain, less than 30

the elements of modern luxury, designed for

minutes away from Dubai, and only 45 minutes

a distinguished lifestyle in line with the UAE’s

from Abu Dhabi airport and the Northern

goal of making its people the happiest in the

Emirates. It’s an ideal place both to settle for

world.

life and to visit for holidays and recreation. Easy

The visionaries behind this stunning piece of
Abu Dhabi real estate are accomplishing this

l

financing makes Wahat Al Zaweya a prime
investment option for UAE citizens.

by providing sustainable, high-class housing

You can make easy payments for up to eight

that promotes healthy living. Wahat Al Zaweya

years, with the possibility of owning the property

is synonymous with an affluent lifestyle, and is

and completing the remaining payments after

the epitome of luxury real estate in Abu Dhabi.

delivery for up to three years. These convenient

Extending over 23 million square meters, it

financing plans reflect Wahat Al Zaweya’s

is one of the greatest integrated residential

customer-focused philosophy that permeates

projects in the country.

all of its projects.

47
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65

Community
Centers

Mosques

Retail Plots

4

1

6

Desert Reserves

Desert Resort

Schools

2

8

92

8

1

5,214

Conservation
Parks

Governance
Institutions

Parks

Health Care
Centers

Rail

Residential
Plots

3

749

38

1,702

4,210

146

Shopping Malls

Villas

Residential/
Commercial
Buildings

Retail Shops

Apartments

Townhouses

l
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WAHAT YAS
STATISTICS
Wahat Yas Project is located in the heart on the new Abu
Dhabi, where the project will be developed as a worldclass mixed-use community with access to the amenities
of Yas Island on the doorstep and with access to the
Airport and excellent transport links to both Abu Dhabi
CBD and Dubai and the wider Emirates.
Wahat Yas Project is located on an area of 1.855 Million
m2 near Abu Dhabi-Dubai road, 5 minutes away from Yas
Mall and Ferrari Word and 25 minutes from Abu Dhabi
Corniche and 45 minutes from the Emirate of Dubai.
To the west of the project, there is a waterway running
along Yas Island to the east.
The project consists of villas, residential and commercial
buildings with different facades and stunning views
of the waterfront, gardens that provide a sustainable
lifestyle, and a range of public facilities such as schools,
hospitals and mosques. The project also includes a
commercial and recreational area facing the waterfront
with many cafes and luxurious restaurants.

l
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2

38

Commercial Plots

Schools

Mixed-use Residential
Buildings

202

2

5

Commercial/
Residential Buildings

Health Care
Centers

Mosques

9

2

24

Commercial Centers

Government
Entities

Recreational Areas

1

1

900

Gas Station

Waha Walk

Residential Plots

l
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WAHAT AL ZAWEYA
NASAYEM

WAHAT AL ZAWEYA
WAHA LIVING

Luxury, sustainability, and unbeatable investment returns are Wahat Al Zaweya trademarks which

You might think that you have seen the most beautiful residential projects in UAE, but you will

are the fundamentals of Nasayem Project.

change your mind once you see Waha Living. In this community, you will lead a new lifestyle full of

It consists of villas built according to the highest standards of engineering, technology and
environmental friendliness. This location is equipped with the best infrastructure, including schools,

happiness, health and affluence. What you thought was a dream will become a reality with Waha
Living.

health facilities, and shopping centers. Nasayem offers you a lifestyle that harmonizes with your

Waha Living is a group of luxurious villas, built according to the latest architectural designs and in

dreams and future aspirations.

accordance with sustainability and environment preservation standards.

Summary
Mosques

l

2018

51

l

Summary

2

Parks

2

Residential
Villas

336

Mosques

2

Parks

1

Residential
Villas

196
l

52

l

W A H AT A L Z AW E Y A H O L D I N G

PJSC

A N N UA L R E P ORT

2018

WAHAT AL ZAWEYA
ARYAF
We only live once, so every day is invaluable,

Aryaf is a very spacious project, which means

and shouldn’t be wasted living in places that

you will enjoy more privacy than you would in

do not afford us the best.

most modern villas.

Aryaf is a project that is worthy of your precious

In Aryaf, your children will grow up in a safe

time, because here, all of your days will be

and healthy environment. They will have ample

memorable.

opportunity to play outside in the sunlight,

Located in the heart of Emirati nature, Aryaf

fresh air, and magnificent nature.

villas fan out on the golden sands like a

A better home in Abu Dhabi means a better

masterpiece portrait.

childhood for your precious ones!

Here, residents benefit from tranquility and
family time.

Summary
Mosques

l

53

l

2

Parks

2

Residential
Villas

217

Retail Shops
and Restaurants

32
l

54

l

W A H AT A L Z AW E Y A H O L D I N G

PJSC

A N N UA L R E P ORT

2018

WAHAT AL ZAWEYA
DUNES
This project is an ideal place for those with elite tastes.
High-class, modern life is manifested in all aspects of life here.
In Dunes, modern life blends with pristine nature in a testament to the advantages of architecture
based upon sustainability and environmental preservation.
Dunes is a large commercial residential area of more than 3.9 million square meters, divided into
residential plots ranging from 1050 to 40,000 square meters.
This project includes both a large traditional Emirati market and a sophisticated desert spa.
Dunes also boasts an ideal location; it is very near Al Ain roads, making it easily accessible.

Summary
Mosques

l

55

l

4

Parks

6

School

1

Residential
Plots

442
l

56

l

W A H AT A L Z AW E Y A H O L D I N G

PJSC

A N N UA L R E P ORT

2018

WAHAT AL ZAWEYA
OUD

WAHAT AL ZAWEYA
MISK

With the Oud project, the latest modern lifestyles are transported into the heart of the desert.

Trade out the noise of the city for the gorgeous sound of birds, and car smoke for the scent of musk

This project - consisting of seven buildings of luxurious apartments - gifts residents with a remarkable

and rose carried by a desert breeze.

life experience through an unprecedented blend of virgin nature with modern urban life.

Misk exemplifies the best of modern residential projects built with sustainability in mind.

The Oud project embodies the meaning of luxurious living through modern-design apartments

This thirteen-tower project promotes the finest lifestyles in Abu Dhabi, and includes commercial

with different spaces.

complexes, restaurants, gyms, and beauty salons.
In Misk, you won’t feel the need to go anywhere else.
Misk will rewrite your definition of living in Abu Dhabi.

Summary
Apartments

l

57

l

Summary

574

Retail Shops

217

Offices

13

Apartments

1371

Retail Shops

558
l

58

l

W A H AT A L Z AW E Y A H O L D I N G

PJSC

A N N UA L R E P ORT

WAHAT AL ZAWEYA
BUKHUR

WAHAT AL ZAWEYA
ANBAR

The latest designs, the best infrastructure,

This project emanated from the spirit of Emirati originality, as it embodies the traditions of the UAE

and the most appealing landscapes all come
together in the Bukhur project.
In this space, you will experience the beauty of
life in all its dimensions.

want in an interactive, healthy environment.
This project is specially designed to suit the

In Anbar, the past meets the future, granting you an unprecedented experience.

So, whether you are a businessman, intellectual,

Anbar architects’ creativity is on full display in how they innovatively incorporated the details of

or athlete, you will find in this visionary project

Emirati heritage into every corner of this project.

Here, every moment of your life will be special.

all of your wishes fulfilled.

In Bukhur, you can pursue all the activities you

Bukhur is designed for you to thrive.

Apartments

59

l

in an inimitable way.

lifestyle of exceptional people.

Summary

l

2018

Anbar allows you to interact with our nation’s history.
You’ll live on the same land on which Emirati convoys once relaxed before traveling to Al Ain.

Summary

1374

Retail Shops

552

Apartments

891

Retail Shops

375
l

60

l

واحـــــــة الزاويـــــــة القـــــابضـــــة

ش.م.ع

التـقـريـــــــــر السنـــــــــــوي

واحة الزاوية
بخور

واحة الزاوية
عنبر

أحــدث التصاميــم ،أفضــل البنــى التحتيــة ،أجمــل

بهــا فــي بيئــة صحيــة تفاعليــة ،حيــث تــم تصميم

يعبــق هــذا المشــروع بــروح األصالــة اإلماراتيــة ،حيــث يجســد التقاليــد اإلماراتيــة العريقة بأســلوب عصري

المناظــر الطبيعيــة ،هــذا مــا يقدمــه مشــروع

هــذا المشــروع ليالئــم أســلوب حيــاة األشــخاص

فريــد ،فــي هــذا المشــروع يجتمــع الماضــي بالمســتقبل ،فيجعلكــم تعيشــون تجربــة ليس لهــا مثيل.

بخــور لقاطنيــه.

المميزيــن ،فســواء كنتــم مــن رجــال األعمــال ،أو

فــي هــذا المشــروع ســتدركون معنــى الحيــاة
بكافــة أبعادهــا ،فهــو المــكان الــذي يجعــل كل
لحظــة فــي حياتكــم لحظــة مميــزة ،فــي "بخــور"

مــن المثقفيــن أو مــن الرياضييــن ،ســتجدون فــي
هــذا المشــروع مــا يلبــي رغباتكــم.
"بخور" أسلوب حياة صمم خصيصًا لكم.

يمكنكــم ممارســة كل األنشــطة التــي ترغبــون

ملخص

552
l

2018

57

l

أبــدع مهندســو "عنبــر" فــي اســتعمال تفاصيــل التــراث اإلماراتــي بشــكل مبتكــر ،وهــذا ما ستكتشــفونه
فــي كل ركــن مــن أركان المشــروع.
ينقلكــم "عنبــر" فــي رحلــة عبــر الزمــن ،إلــى وقــت كانــت القوافــل اإلماراتيــة ترتــاح فــي نفــس المــكان
قبــل ترحالهــا إلــى مدينــة العيــن.

ملخص
شقق سكنية

1374

أسواق التجزئة

891

شقق سكنية

375

أسواق التجزئة

l

58

l

واحـــــــة الزاويـــــــة القـــــابضـــــة

ش.م.ع

التـقـريـــــــــر السنـــــــــــوي

2018

واحة الزاوية
عود

واحة الزاوية
مسك

ينقــل مشــروع عــود أحــدث أســاليب الحيــاة العصريــة إلــى قلــب الصحــراء ،فهــذا المشــروع المؤلــف

يســتبدل هــذا المشــروع ضجيــج المدينــة بصــوت الطيــور البريــة ،ويســتبدل دخــان الســيارت بعبيــر

مــن شــقق ســكنية فارهــة تتــوزع علــى  7مبــان ،يقــدم لقاطنيــه تجربــة حياتيــة ال تنســى ،مــن خــال

المســك الممــزوج برائحــة الــورد ،ينشــره نســيم الصحــراء" ،مســك" ليــس مشــروعًا ســكنيًا عصريــً

دمجــه غيــر المســبوق بيــن الطبيعــة العــذراء والحيــاة المدنيــة المفعمــة بالرفاهيــة والحداثــة.

فحســب ،بــل هــو مشــروع مســتقبلي مبنــي وفــق أرقــى معاييــر اإلســتدامة ،ضــم هــذا المشــروع فــي

مــن خــال شــقق حديثــة التصاميــم ،مختلفــة المســاحات ،يجســد مشــروع عــود معنــى رغــد العيــش
وداللــه.

أبراجــه الثالثــة عشــر ،أرقــى أســاليب العيــش مــن مجمعــات تجاريــة ومطاعــم وصــاالت رياضيــة ومراكــز
تجميــل ،يدفعكــم هــذا المشــروع للشــعور بعــدم الحاجــة إلــى الذهــاب لمــكان آخــر.
في "مسك" تمتعوا اليوم بما سيستمتع به غيركم بعد سنين.

ملخص

574
l

55

l

ملخص
شقق سكنية

217

أسواق التجزئة

13

مكاتب

1371

شقق سكنية

558

أسواق التجزئة

l

56

l

واحـــــــة الزاويـــــــة القـــــابضـــــة

ش.م.ع

التـقـريـــــــــر السنـــــــــــوي

2018

واحة الزاوية
ديونز
تتجلــى فــي هــذا المشــروع أرقــى أشــكال الرفاهيــة والحيــاة العصريــة ،حيــث صمــم هــذا المشــروع
ليكــون مكانــً مثاليــً للنخبــة ،فيــه تنســجم الحيــاة العصريــة مــع الطبيعــة البكــر ،بطريقــة تظهــر
عبقريــة الهندســة المعماريــة المســتندة علــى اإلســتدامة والحفــاظ علــى البيئــة بــكل تفاصيلهــا.
"ديونــز" هــي منطقــة ســكنية تجاريــة ضخمــة ،تصــل مســاحتها ألكثــر مــن  3.9مليــون متــر مربــع،
مقســمة إلــى قطــع ســكنية تتــراوح مســاحتها بيــن  40000 – 1050متــر مربــع.
يضم المشروع سوقًا إماراتيًا تقليديًا ضخمًا ومنتجعًا صحراويًا راقيًا.
يتميــز هــذا المشــروع بقربــه مــن طريــق العيــن دبــي ،مــا يجعــل الوصــول إليــه والخــروج منــه أمــرًا فــي
غايــة الســهولة.

ملخص

4
l

53

مساجد

l

6

حدائق

1

مدرسة

422

قطع األراضي
السكنية

l

54

l

واحـــــــة الزاويـــــــة القـــــابضـــــة

ش.م.ع

التـقـريـــــــــر السنـــــــــــوي

2018

واحة الزاوية
أرياف
نعيش مرة واحدة ،وأيامنا أثمن من أن نضيعها في العيش في أماكن ال تقدم لنا األفضل.
أريــاف مشــروع يســتحق أن تســتثمروا فيــه أوقاتكــم الثمينــة ،وأن تعيشــوا فيــه كل لحظــة بالشــكل
األجمــل ،لتكــون كل أيامكــم فــي أريــاف ذكريــات ال تنســى.
فــي قلــب طبيعــة اإلمــارات البكــر ،وعلــى رمالهــا الذهبيــة ،تنتشــر فلــل مشــروع أريــاف كواحــة غنــاء
تشــعر الســاكن فيهــا بمعنــى الســكينة وقيمــة األوقــات العائليــة.
فــي أريــاف  ،ســينمو أطفالــك فــي بيئــة آمنــة وصحيــة ،وســيكون لديهــم فرصــة كبيــرة للعــب خــارج
المنــزل وتحــت أشــعة الشــمس والهــواء النقــي  ،والطبيعــة الرائعــة.
منزلك المميز في أبوظبي يضمن لك الطفولة المميزة ألطفالك األعزاء.

ملخص

2
l

51

مساجد

l

1

حدائق

217

فلل سكنية

32

محالت البيع
بالتجزئة والمطاعم

l

52

l

واحـــــــة الزاويـــــــة القـــــابضـــــة

ش.م.ع

التـقـريـــــــــر السنـــــــــــوي

2018

واحة الزاوية
نسايم

واحة الزاوية
واحة ليڤينج

الرفاهيــة ،اإلســتدامة والعائــد اإلســتثماري المميــز ،هــي النقــاط التــي تركــز عليهــا شــركة واحــة الزاويــة

قــد تعتقــدون بأنكــم رأيتــم أجمــل المشــاريع الســكنية فــي اإلمــارات ،لكنكــم وبمجــرد التعــرف علــى

فــي كل مشــاريعها ،وهــي النقــاط التــي تتجســد فــي مشــروع نســايم ،حيــث يتألــف هــذا المشــروع

هــذا المشــروع ،ســتغيرون اعتقاداتكــم مباشــرة ،حيــث أنكــم ســتتعرفون علــى نمــط جديــد مــن

مــن فلــل بنيــت بأعلــى المواصفــات الهندســية والتقنيــة والبيئــة ،مــزودة بأفضــل البنــى التحتيــة مــن

العيــش لــم تألفــوه مــن قبــل ،ســتتعرفون علــى حيــاة ملؤهــا الســعادة والصحــة والحيــاة الرغيــدة،

مــدارس ومنشــآت صحيــة ومراكزتســوق.

حيــث يوفــر لكــم هــذا المشــر وع كل مــا حلمتــم بــه ومــا لــم تحلمــوا بــه بعــد.

يقدم لكم مشروع نسايم أسلوب حياة يتماشى مع أحالمكم وتطلعاتكم المستقبلية.

واحــة ليڤينــج هــو مجموعــة مــن الفلــل الفخمــة ،المبنيــة وفــق أحــدث التصاميــم المعماريــة ،ملبيــة
شــروط اإلســتدامة والحفــاظ علــى البيئــة.

ملخص

2
l

49

مساجد

l

ملخص

1

حدائق

336

فلل سكنية

2

مساجد

1

حدائق

196

فلل سكنية

l

50

l

واحـــــــة الزاويـــــــة القـــــابضـــــة

ش.م.ع

التـقـريـــــــــر السنـــــــــــوي

2018

واحة ياس
إحصائيات
يقــع مشــروع واحــة يــاس فــي قلــب أبوظبــي الجديــدة،
حيــث ســيتم تطويــر واحــة يــاس كمجتمــع عالمــي راق
متعــدد اإلســتخدامات مــع إمكانيــة الوصــول إلــى مرافــق
جزيــرة يــاس ونقــاط المواصــات إلــى مطــار أبوظبــي ودبــي
وكافــة إمــارات الدولــة.
يقــع مشــروع واحــة يــاس علــى مســاحة  1.855مليــون
متــر مربــع بالقــرب مــن طريــق أبــو ظبــي  -دبــي ،ويبعــد 5
دقائــق عــن يــاس مــول و فيــراري وولــرد و  20دقيقــة مــن
كورنيــش أبوظبــي وعلــى بعــد  45دقيقــة مــن إمــارة دبــي.
وإلــى الغــرب مــن المشــروع  ،هنــاك مجــرى مائــي يمتــد مــع
جزيــرة يــاس إلــى الشــرق.
يتكــون المشــروع مــن أراضــي فلــل و بنايــات ســكنية
و تجاريــة بمســاحات مختلفــة بإطاللــة ســاحرة علــى
الواجهــة البحريــة ،وحدائــق التــي توفــر نمــط حيــاة
مســتدام  ،باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن المرافــق العامــه
مثــل المــدارس ،المستشــفيات و الجوامــع .كمــا يتضمــن
المشــروع منطقــة تجاريــة و ترفيهيــة علــى الواجهــة
البحريــة تحتــوي علــى العديــد مــن المقاهــي والمطاعــم
الفاخــرة.

l

24

2

9

38

2

51

حدائق عامة

هيئات حكومية

مراكز تجارية

أراضي بنايات سكني
تجاري

مدارس

أراضي بنايات تجارية

900

1

1

5

2

202

أراضي سكنية

ممشى الواحة
المائي

محطة بترول

مساجد

عيادات طبية

أراضي سكني
تجاري

47

l

l

48

l

واحـــــــة الزاويـــــــة القـــــابضـــــة

ش.م.ع

التـقـريـــــــــر السنـــــــــــوي

2018

مدينة واحة الزاوية
إحصائيات
منــذ لحظــة إطالقهــا عــام  ،2013تــم تقديــم

والعيــن ،فهــي ال تبعــد عــن دبــي أكثــر مــن 30

واحــة الزاويــة كمدينــة متكاملــة ،تجتمــع

دقيقــة ،وتبعــد عــن مطــار أبوظبــي واإلمــارات

فيهــا مقومــات الحيــاة العصريــة الفارهــة،

الشــمالية  45دقيقــة فقــط ،مــا يجعــل منهــا

ضمــن أســلوب حيــاة مميــز يتناســب مــع

مكانــً مثاليــً للســكن الدائــم أو اإلســتجمام

طموحــات دولــة اإلمــارات العربيــة بــأن يكــون

وقضــاء اإلجــازات والعطــل.

شــعبها األســعد فــي العالــم .الســعادة هــي
الصفــة التــي حــرص القائمــون علــى هــذه
المدينــة تحقيقهــا مــن خــال توفيــر ســكن
راق صحــي ومســتدام.

واحــة الزاويــة خيــارًا اســتثماريًا مميــزًا لمواطني

65

47

8

أراضي تجارية

جامع

مرافق عامة

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وتتمثــل هذه
الخطــط بدفعــات ميســرة جــدًا تصــل إلــى

6

1

4

مدينــة واحــدة الزاويــة هــي عيــش رغيــد يمتــد

ثمانــي ســنوات ،مــع إمكانيــة تملــك العقــار

مدارس

منتجع صحراوي

منطقة مشتركة

علــى مســاحة  23مليــون متــر مربــع ،لتكــون

وإكمــال دفــع األقســاط المســتحقة المتبقيــة

مــن أضخــم المشــاريع الســكنية المتكاملــة

بعــد التســليم ولمــدة تصــل إلــى ثالث ســنوات،

فــي الدولــة.

وتعكــس هــذه الخطــط التمويليــة الميســرة

تحتــل هــذه المدينــة المســتقبلية مكانــً
اســتراتيجيًا علــى الطريــق بيــن مدينتــي دبــي

l

ومــن خــال خطــط التمويــل الميســرة ،تعتبــر

45

l

السياســة التــي تنتهجهــا شــركة واحــة الزاوية
مــع عمالئهــا فــي كل مشــاريعها.

5,214

1

8

92

8

2

أراضي سكنية

سكة حديدية

مراكز صحية

حدائق

مؤسسات
حكومية

محالت تجارية

146

4,210

1,702

38

749

3

فلل متالصقة

شقق

محال بيع التجزئة

مباني سكنية /
تجارية

فلل سكنية

مراكز تسوق

l

46

l

واحـــــــة الزاويـــــــة القـــــابضـــــة

ش.م.ع

التـقـريـــــــــر السنـــــــــــوي

تحديثات المشاريع

2018

توزيع األصول كما هي
في نهاية العام 2018
شركة واحة الزاوية
القابضة
(ش.م.خ)
ذمم تجارية مدينة و أخرى
47
إستثمارات في أصول مالية
84
أرصدة نقدية وبنكية
197
ممتلكات ومعدات
17

تفاصيل األرصدة
النقدية و البنكية
شركة واحة الزاوية
القابضة
(ش.م.خ)
إيداعات نقدية قصيرة األجل
70,000,000

إستثمارات عقارية قيد اإلنشاء
2,416
إيداعات نقدية طويلة األجل
30,000,000

نقد لدى البنوك
70,127,615
نقد في الصندوق
1,253,765

عقارات بغرض التطوير
3,172

ودائع هامشية
25,213,301

2018
توزيع األصول
(بالمليون درهم إماراتي)

l

41

l

2018
تفاصيل األرصدة النقدية والبنكية
(بالدرهم اإلماراتي)

l

42

l

بيان المركز المالي الموحد
شركة واحة الزاوية
القابضة
(ش.م.خ)
بالدرهم اإلماراتي

2018

2017

التغير %

بالدرهم اإلماراتي

2018

2017

التغير %

مجموع الموجودات

5,932,433,302

128,063,682

4532%

اإليرادات

1,149,742,715

5,846,727

19565%

مجموع المطلوبات

3,436,770,889

42,895,855

7912%

إجمالي الربح

424,172,179

5,225,161

8018%

مجموع حقوق الملكية

2,495,662,413

85,167,827

2830%

صافي الربح (الخسارة)

276,098,420

)(36,847,752

849%

2018

2017

2018

2017

مجموع الموجودات

مجموع حقوق

مجموع الموجودات

مجموع حقوق

اإليرادات

صافي الربح

اإليرادات

صافي الربح

5,932,433,302

الملكية

128,063,682

الملكية

1,149,742,715

276,098,420

5,846,727

36,847,752

2,495,662,413

l

بيان األرباح و الخسائر
شركة واحة الزاوية
القابضة
(ش.م.خ)

39

l

85,167,827

مجموع المطلوبات

مجموع المطلوبات

3,436,770,889

42,895,855

إجمالي الربح

إجمالي الربح

424,172,179

5,225,161

l

40

l

واحـــــــة الزاويـــــــة القـــــابضـــــة

ش.م.ع

التـقـريـــــــــر السنـــــــــــوي

l

37

l

2018

l

38

l

واحـــــــة الزاويـــــــة القـــــابضـــــة

ش.م.ع

التـقـريـــــــــر السنـــــــــــوي

l

35

l

2018

l

36

l

واحـــــــة الزاويـــــــة القـــــابضـــــة

ش.م.ع

التـقـريـــــــــر السنـــــــــــوي

l

33

l

2018

l

34

l

واحـــــــة الزاويـــــــة القـــــابضـــــة

ش.م.ع

التـقـريـــــــــر السنـــــــــــوي

l

31

l

2018

l

32

l

واحـــــــة الزاويـــــــة القـــــابضـــــة

ش.م.ع

التـقـريـــــــــر السنـــــــــــوي

l

29

l

2018

l

30

l

واحـــــــة الزاويـــــــة القـــــابضـــــة

ش.م.ع

التـقـريـــــــــر السنـــــــــــوي

l

27

l

2018

l

28

l

واحـــــــة الزاويـــــــة القـــــابضـــــة

ش.م.ع

التـقـريـــــــــر السنـــــــــــوي

l

25

l

2018

l

26

l

تقرير مجلس اإلدارة والبيانات المالية
الموحدة للسنة المنتهية
في  31ديسمبر 2018

واحـــــــة الزاويـــــــة القـــــابضـــــة

ش.م.ع

التـقـريـــــــــر السنـــــــــــوي

2018

الهيكل التنظيمي لمجموعة
شركة واحة الزاوية
القابضة
(ش.م.خ)
ﺷﺮﻛﺔ واﺣﺔ اﻟﺰاوﻳﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )ش.م.خ(

l

100%

100%

100%

100%

ﺷﺮﻛﺔ واﺣﺔ اﻟﺰاوﻳﺔ ﻟﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري  -ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ذ.م.م

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻟﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻤﺤﺪودة )ﺟﺎﻓﺰا(

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻟﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻌﻘﺎري ذ.م.م

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ دﺑﻲ ذ.م.م

100%

100%

واﺣﺔ ﺑﺎي ﻟﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ذ.م.م

ﺗﺴﻮﻳﻖ أوﻓﺮﺳﻴﺰ
اﻟﻤﺤﺪودة )ﺟﺎﻓﺰا(

100%

100%

100%

100%

100%

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

ﻳﻮ آي إﻳﻪ آي ﻣﺎرﻛﺘﻨﺞ

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺑﺎﻫﺎﻧﺞ

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻴﻮﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻣﺎرات

21

l

l

22

l

اإلدارة التنفيذية

مجلس اإلدارة

عبداهلل بخيت سيف مرشد المرر
رئيس مجلس اإلدارة

l

19

l

عبدالعزيز العنقري

عبداهلل سعيد بن بروك
الحميري

المهندس /عبداهلل صبحي
عطاطرة

عضو

عضو

محمد صبحي عطاطرة

موسى الغزاوي

محمد العنأني

عضو

عضو

عضو

أنس صبحي عطاطرة

خلدون محمد صالح

الرئيس المفوّ ض

الرئيس التنفيذي

عضو

المعتصم باهلل األحمد

توفيق غازي

محمد عبدالجواد

الرئيس التنفيذي المالي

الرئيس التنفيذي الفني

الرئيس التنفيذي للعمليات

l

20

l

واحـــــــة الزاويـــــــة القـــــابضـــــة

ش.م.ع

التـقـريـــــــــر السنـــــــــــوي

بيان
الحوكمة

2018

لجان
مجلس اإلدارة

الجمعية العمومية:

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكــون الجمعيــة العموميــة مــن جميــع المســاهمين فــي الشــركة وتمــارس األمــور الموكلــة إليهــا

أنشــأ مجلــس اإلدارة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ليكــون مــن ضمــن مســؤولياتها النظــر فــي مســائل

وفقــً للقانــون والنظــام األساســي للشــركة ،وتــوكل إلــى الجمعيــة العموميــة الموافقــة علــى

الترشــح ووضــع إجــراءات رســمية وشــفافة إلختيــار وتعييــن أعضــاء جــدد وإعــادة انتخابهــم لمجلــس

التقريــر الســنوي لنشــاط الشــركة بمــا فــي ذلــك الوضــع المالــي المدقــق للســنة الماليــة الســابقة،

اإلدارة ولجانــه ،كمــا تكــون اللجنــة مســؤولة عــن وضــع السياســات وتقديــم التوصيــات لإلختيــار و التعييــن

وكجــزء مــن األمــور التــي تتوالهــا الجمعيــة العموميــة ،يــوكل إليهــا أيضــا مهمــة تعييــن المدققيــن

وإعــادة اإلنتخــاب ومنــح المكافــآت والمزايــا والحوافــز والرواتــب لــإدارة العليــا والموظفيــن فــي الشــركة.

الخارجييــن والموافقــة علــى تقريرهــم الــذي يتضمــن بيــان الدخــل والميزانيــة العموميــة ،فضــا عــن
إقــرار توصيــة مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بتوزيــع أربــاح األســهم وغيرهــا مــن القــرارات المهمــة و
المؤثــرة.
مجلس اإلدارة واللجان:
يضــم مجلــس إدارة الشــركة ســبعة أعضــاء غيــر تنفيذييــن فــي مجلــس اإلدارة تــم تعينهــم
مــن قبــل الجمعيــة العموميــة ،وتلتــزم الشــركة  -مــن خــال مجلــس إدارتهــا ،بتطبيــق أفضــل
الممارســات فــي مجــال حوكمــة الشــركات مــع مراعــاة القوانيــن المعمــول بهــا فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة.
يحافــظ مجلــس اإلدارة دائمــً علــى إنشــاء لجــان لمســاعدة المجلــس علــى تنفيــذ مســؤولياته،

لجنة التدقيق والرقابة و إدارة المخاطر:
شــكل مجلــس اإلدارة لجنــة التدقيــق التــي تهــدف إلــى اإلشــراف والموافقــة علــى جميــع المهــام
والوظائــف المتعلقــة بــكل مــن المراجعــة الداخليــة والخارجيــة ،إضافــة إلــى الرقابــة علــى المخاطــر
الرئيســية للعمــل علــى الحــد منهــا و يفــوض المجلــس هــذه اللجنــة للقيــام بمــا يلــي :
• •اإلشراف على سالمة ومراجعة القوائم المالية الموحدة للشركة.
• •مراجعة وتنفيذ نظم الرقابة الداخلية للشركة وأنظمة إدارة المخاطر.
• •مراقبة التزام الشركة بالقوانين واللوائح واألنظمة المعمول بها.

وتضــم هــذه اللجــان فــي كل منهــا ثالثــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة مــن غيــر التنفيذييــن.
وهذه اللجان هي:
1.1لجنة الترشيحات والمكافآت
2.2لجنة التدقيق والرقابة و إدارة المخاطر
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واحـــــــة الزاويـــــــة القـــــابضـــــة

ش.م.ع

التـقـريـــــــــر السنـــــــــــوي

نبذة عن
شركة واحة الزاوية
القابضة
(ش.م.خ)
التكوين و النشاط:
تأسســت شــركة واحــة الزاويــة القابضــة ش.م.خ"( .الشــركة") فــي إمــارة أبوظبــي ،اإلمــارات العربيــة
المتحــدة بتاريــخ  21ديســمبر  2008وتمتلــك عــدة شــركات تابعــة لهــا فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة
و دول المغــرب العربــي و شــرق آســيا.
تقــوم الشــركة بشــكل رئيســي بجميــع األعمــال والنشــاطات المتعلقــة بالتطويــر العقــاري بكافــة
أنواعــه ،وحســب النظــام األساســي للشــركة تكــون األغــراض التــي أسســت مــن أجلهــا الشــركة
متفقــة مــع أحــكام القوانيــن والقــرارات المعمــول بهــا داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة و
تتفــق و مبــادئ و أحــكام الشــرعية اإلســامية.
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2018

أهم األغراض التي أسست من أجلها الشركة:
1.1القيــام بجميــع األعمــال و النشــاطات المتعلقــة بالتطويــر العقــاري بكافــة أنواعــه ،ســواءًا أكانــت
تجاريــة أو ســياحية أو صناعيــة أو فندقيــة أو غيرهــا .
2.2إدارة صناديق اإلستثمار المحلية و الترويج لصناديق اإلستثمار األجنبية و المتخصصة.
3.3القيــام بتمثيــل الشــركات العقاريــة فــي مجــاالت تســويق مشــاريعها العقاريــة فــي كل مــا يتعلــق
ببيــع و إيجــار و إدارة و إســتثمار تلــك المشــاريع.
4.4إســتثمار رؤوس األمــوال إلقامــة مشــروعات إســتثمارية فــي مجــاالت اإلســكان بصــوره المختلفــة و
اإلمتــداد العمرانــي ومــا يرتبــط بهمــا مــن مشــروعات الســياحة ،و غيــر ذلــك مــن المنتجــات التــي تكــون
لهــا عالقــة بهــذة المجــاالت.
.5.5شــراء و بيــع و إســتثمار و تملــك و إدارة و تأجيــر و إســتئجار العقــارات و األراضــي و المبانــي بجميــع
أنواعهــا.
6.6إنشــاء وتطويــر و تشــغيل و إســتغالل و إســتثمار العقــارات و األراضــي و المبانــي الســكنية و التجاريــة و
الســياحية و غيرهــا.
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كلمة الرئيس
التنفيذي المالي
للمجموعة

يســعدني بالنيابــة عــن شــركة واحــة الزاويــة

المقارنــة مــع نتائــج الســنوات الســابقة ،كــون بنــود

أقــدم لكــم ملخــص النتائــج
القابضــة ش.م.خ أن
ّ

القوائــم الماليــة فــي الســنوات الســابقة أصبحــت

الماليــة و أعمــال الســنة ،حيــث أضافــت الشــركة

هامشــيه مقارنــة بأرقــام عــام  2018بعــد عمليــة

عامــً آخــر مــن النجــاح إلــى ســجلها الحافــل

اإلســتحواذ.

باإلنجــازات المتواصلــة ،وتمكنــا مــن تحقيــق أداء
مالــي قــوي ومتميــز فــي عــام  ،2018مدعومــً
بحجــم اإلرادات المرتفــع علــى مســتوى القوائــم
الماليــة الموحــدة ومصحوبــً بصافــي أربــاح
ســنوية ناهــزت  276مليــون درهــم إماراتــي و
بهامــش ربــح  .37%تجــدر اإلشــارة أنــه و خــال
عــام  2018قمنــا بنجــاح بإتمــام صفقــة إســتحواذ
علــى إحــدى الشــركات التابعــة بقيمــة  2.2مليــار
درهــم عــن طريــق إصــدار  2.2مليــار ســهم
جديــد ،كمــا تكلــل بالنجــاح إدراج كامــل أســهم
الشــركة و التــي بلــغ إجماليهــا بعــد إتمــام عمليــة
اإلســتحواذ  2.3مليــار ســهم فــي ســوق أبوظبــي
لــأوراق الماليــة ( – )ADXالســوق الثانــي بقيمــة
إســميه بلغــت درهــم واحــد للســهم.

l

بلــغ إجمالــي اإليــرادات لعــام  2018مــا يقــارب
 1.15مليــار درهــم إماراتــي والتــي نتجــت بشــكل
أساســي مــن األنشــطة التشــغيلية الرئيســية
للشــركة مــن خــال بيــع مختلــف الوحــدات
العقاريــة فــي عــدد مــن مشــاريع الشــركة،
بصافــي أربــاح ســنوية ناهــزت  276مليــون

إماراتــي مكونــة بشــكل رئيســي مــن عقــارات

نضــج الشــركات و أعمالهــا لتحقيــق قيمــة مضافــة

بغــرض التطويــر بلغــت قيمتهــا  3.17مليــار درهــم،

للمســاهمين ،وهــو مــا يعتبــر جــزءًا أساســيًا مــن

باإلضافــة إلــى إســتثمارات عقاريــة قيــد اإلنشــاء

إســتراتيجيتنا فــي تخصيــص رأس المــال.

المخزون اإلستراتيجي لألراضي :
تماشــيًا مع إســتراتيجية وسياســة الشــركة ،نسعى
لإلبقــاء علــى مخــزون صحــي لألراضــي والوحــدات
العقاريــة المختلفــة لمواجهــة الطلــب المتزايــد
ســواءًا حاليــً أو مســتقبليًا ،و تســعى الشــركة حاليــا
للتوســع فــي محفظتهــا العقاريــة لتشــمل مزيــج
متنــوع ومتــوازن مــن مختلــف األصــول العقاريــة
الجديــدة.
إستثمارات أخرى غير عقارية :

و مــن المتوقــع تزايــد الطلــب علــى منتجــات

فــي صكــوك إســامية ذات شــرط إلزاميــة التحويــل

الشــركة العقاريــة فــي الفتــرات القادمــة نتيجــة

إلــى أســهم ،وكانــت قيمــة هــذه الصكــوك ()100
مليــون درهــم إماراتــي ،حيــث ّ
مثــل هــذا اإلســتثمار

الســوق العقــاري كانعــكاس مباشــر للتعديــات

فــي رأس مــال إحــدى الشــركات المدرجــة فــي

األخيــرة التــي أصدرهــا صاحــب الســمو الشــيخ

ســوق دبــي المالــي جــزءًا مــن خطــط الشــركة فــي

خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس دولــة االمــارات

التوســع و الرغبــة منهــا فــي تنويــع مصــادر دخلهــا.

لإلســتراتيجة التطويريــة للشــركة وتزايــد أنتعــاش

العربيــة المتحـــدة حاكــم أبوظبي"حفظــه اهلل“

الموحــدة لعــام  2018هــو إحــداث زيــادة جوهرية

دعمــً مباشــرًا لرؤيــة حكومــة أبوظبــي 2030

فــي شــتى بنــود القوائــم الماليــة الموحــدة

وحافــزًا قويــً لســوق العقــار فــي أبوظبــي.
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الموحــدة للشــركة مــا يناهــز  6مليــار درهــم

تعتبــر اليــوم مــن المؤشــرات األساســية علــى مــدى

درهــم إماراتــي وبواقــع  0.17درهــم للســهم،

كان أثــر عمليــة اإلســتحواذ علــى القوائــم الماليــة

l

العموميــة كمــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة

تعتبــر هــذه السياســة فــي غايــة األهميــة ،حيــث

خــال العــام  2018قامــت الشــركة باإلســتثمار

علــى قانــون الملكيــة العقاريــة والتــي ستشــكل

للشــركة ممــا أدى الــى عــدم موضوعيــة

و بلــغ إجمالــي حجــم الموجــودات فــي الميزانيــة

بمــدى ربحيــة الشــركة والعائــد علــى إســتثماراتهم.

بلغــت قيمتهــا  2.42مليــار درهــم إماراتــي.

السيدات والسادة المساهمين األفاضل ،،،

2018

تســتند سياســة توزيــع األربــاح بشــكل أساســي
علــى نتائــج أعمــال الســنه (ربحيــة الســنة) آخذيــن
بعيــن اإلعتبــار عــدة عوامــل أخــرى ومــن ضمنهــا
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر إحتياطيــات التوســع
والسياســة النقديــة للشــركة وغيرهــا ،وحيــث أن
أعمــال الشــركة فــي نمــو مســتمر فقــد قــررت
الشــركة توزيــع مــا نســبته  2.25%كتوزيعــات
نقديــة علــى المســاهمين آخذيــن بعيــن اإلعتبــار
أن الشــركة قــد تــم إدراجهــا فــي شــهر يوليــو مــن
العــام .2018
وبشــكل عــام ،فقــد حققنــا تقدمــً كبيــرًا فــي
عــام  ،2018حيــث يوفــر مركزنــا المالــي اليــوم
دعمــً راســخًا ألعمالنــا المســتقبلية ضمــن جهودنــا
الراميــة إلستشــراف المســتقبل فــي ســبيل تحقيــق
المزيــد مــن النمــو ،موضحــً بســعينا المســتمر
لزيــادة اإليــرادات ،وإســتمرارنا فــي اســتهداف
مجــاالت و فــرص إســتثمارية جديــدة فــي ســوق
التطويــر العقــاري.

اإللتزام بتحقيق قيمة مضافة للمساهمين :
يأتــي إعتمــاد سياســة توزيــع األربــاح لعــام 2018
ليعبّــر عــن حرصنــا علــى دعــم ثقــة مســاهمينا و
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2018

كلمة الرئيس
التنفيذي
للمجموعة
أواخــر العــام لمشــروع "واحــة يــاس" و الــذي حققــت

السيدات والسادة مساهمينا األعزاء ،،،
يســرني أن ألتقــي بكــم مجــددًا مــن خــال
هــذا التقريــر الســنوي إللقــاء الضــوء علــى أهــم
إنجــازات الشــركة للعــام المنصــرم ،إضافــة
لإليجــاز عــن خططنــا للمرحلــة القادمــة التــي مــا

األخوة واألخوات الكرام،
إنــه فــي ظــل هــذه التغيــرات حرصنــا علــى تعزيــز
إيــرادات واحــة الزاويــة مــن مصــادر الدخــل الثابتــة

مســتوى ســوق العقــار المحلــي فــي جميــع أنحــاء
الدولــة علــى الرغــم مــن التحديــات الســوقية ،وذلــك
مــن خــال تبنــي سياســات تســعيرية وبيعيــة مالئمــة
لمواطنــي الدولــة والذيــن يســرنا دائمــا تقديــم

ال يســعني فــي ختــام حديثــي إال أن أتقــدم
بالشــكر الجزيــل لرئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة
شــركة واحــة الزاويــة القابضــة ش.م.خ علــى
دعمهــم الالمحــدود ،كمــا يســعدني أن أتوجــه
بــكل الشــكر والتقديــر إلــى المســاهمين وكافــة

لدعــم أدائهــا فــي األســواق التــي تعمــل بهــا

أفضــل الخدمــات لهــم كعمــاء للشــركة.

متصاعــدة فــي اإليــرادات التشــغيلية الناجمــة

وخــال العــام  ،2018بلــغ إجمالــي قيمــة المبيعــات

والتقديــر لكافــة فــرق العمــل التنفيذيــة فــي

بشــكل أساســي عــن عمليــات بيــع عــدد كبيــر مــن

مايزيــد عــن  1.15مليــار درهــم ومثــل ذلــك زيــادة

الشــركة علــى تفانيهــم وجهودهــم الدؤوبــة

عــام  2018كان عامــً حافــ ً
ا بالتحديــات و

منتجاتنــا العقاريــة المختلفــة فــي مشــاريعنا

جوهريــة عــن العــام المنصــرم نتيجــة لطــرح العديــد

فــي قيــادة وتنفيــذ وإنجــاز أعمــال الشــركة بــكل

اإلنجــازات التــي اســتطعنا تحقيقهــا مــن خــال

المتعــددة ،باإلضافــة إلــى ســعينا المحمــوم

مــن المشــاريع الجديــدة فــي عــام  ،2018إضافــة

إبــداع وريــادة ،وعلــى التزامهــم الدائــم برســالة

إتبــاع إســتراتيجيات وسياســات حكيمــة فــي ظــل

نحــو تحقيــق نســب إشــغال عاليــة فــي

إلــى اإلنتهــاء مــن أعمــال التشــييد و البنــاء للعديــد

ورؤيــة واحــة الزاويــة وخططهــا اإلســتراتيجية

التغيــرات المســتمرة التــي تشــهدها األســواق

المشــاريع األخــرى للشــركة و المــدرة للدخــل،

مــن المشــاريع مثــل مشــروع "أريــاف" إضافــة الــى

الموضوعــة

وتطلعــات

العقاريــة.

وزيــادة إيراداتهــا المباشــرة والغيــر مباشــرة

اإلنتهــاء مــن أعمــال البنــى التحتيــة و اإلنشــاءات

المســاهمين وعمالئنــا الكــرام.

للمحافظــة علــى نمــوذج عمــل أمثــل للشــركة

للعديــد مــن المشــاريع األخــرى ،وكذلــك قــرب

ليضــم محفظــة متنوعــة مــن األصــول الموزعــة

تســليم  1,000قطعــة أرض بكامــل بنيتهــا التحتيــة

جغرافيــا مــن جهــة إضافــة لألصــول التــي تعتمــد

للمشــترين األعــزاء.

كانــت لتكــون لــوال دعمكــم المتواصــل وثقتكــم
الغاليــة بنــا و التــي تشــكل عصــب عطائنــا
وإســتمراريتنا.

إننــا اليــوم ،نحــرص علــى تأســيس قواعــد ثابتــة
تســمو بهــا تطلعاتنــا المســتقبلية مــن خــال
رؤيتنــا اإلســتراتيجية الراميــة إلــى تعزيــز وتنويــع
إســتثماراتنا العقاريــة المتميــزة ضمــن قطاعــات

l

فيــه الحجــوزات رقمــً قياســيًا و إســتثنائيًا علــى

السيدات والسادة،

واســتطعنا بعــون اهلل أن نحافــظ علــى وتيــرة

علــى نوعيــة عوائــد مختلفــة مــن جهــة أخــرى.

وأســواق وأدوات عقاريــة جديــدة ،وفــق خطــى

خــال العــام  ،2018اســتطاعت الشــركة

ثابتــه نحــو التقــدم واإلزدهــار والنمــو ،متســلحين

طــرح مجموعــة جديــدة ومتنوعــة مــن

"ديســتركت  "200و مشــروع "واحــة يــاس" إضافــة

بمعاييــر عمــل إداريــة وتشــغيلية قوامهــا

المنتجــات العقاريــة المختلفــة فــي مشــروع

إلــى طــرح العديــد مــن مشــاريع األســواق التجاريــة

الشــفافية والمصداقيــة واإلســتدامة.

"واحــة الزاويــة" ،كمــا قامــت بطــرح أولــي فــي

للبيــع.
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لتحقيــق

أهــداف

تجــدر اإلشــارة أن عــام  2019ســيكون عامــً حافــ ً
ا
باإلنجــازات وخصوصــً مــع طــرح كل مــن مشــروع

l

شــركائنا فــي النجــاح ،وأجــدد الشــكر والثنــاء

l
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2018

كلمة الرئيس
المفوض
ّ
للمجموعة
السادة المساهمين ،،،
إنــه لمــن دواعــي ســروري أن أرفــع إليكــم هــذه

أســعار الســلع فــي األعــوام القليلــة الماضيــة،

لقــد وضعــت واحــة الزاويــة إســتراتيجية راســخة

العناصــر األساســية التــي تمدنــا بالتفــاؤل والقــدرة

الكلمــة المقتضبــة والتــي توجــز عامــً مــن
َ
ســطرتها
اإلنجــازات والنجاحــات الجديــدة التــي

ومــن الجديــر بالذكــر أيضــً أن التوقعــات إلمــارة

تســعى لتحقيــق القيمــة المضافــة لعمالئهــا

علــى تحقيــق رؤيتنــا للعــام الحالــي واألعــوام

أبوظبــي تشــير إلــى نمــو متوقــع وبوتيــرة أســرع

ومســاهميها علــى الســواء ،مــع المحافظــة على

المقبلــة بغــض النظــر عــن التحديــات المختلفــة

شــركة واحــة الزاويــة القابضــة ش.م.خ فــي عــام

فــي اإلقتصــاد المحلــي غيــر النفطــي مدعومــً

الفعــال و اإليجابــي فــي المجتمــع،
اإلســهام
ّ

التــي قــد نواجههــا.

 ،2018و إســمحوا لــي بهــذه المناســبة أن أتوجــه
إليكــم أصالـ ً
ـة عــن نفســي وباإلنابــة عــن مجلــس

بسلســلة مــن اإلســتثمارات الحكوميــة المســتمرة

فشــركة واحــة الزاويــة تســعى لتقــرن مســيرتها

فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة وغيرهــا ،فض ـ ً
ا عــن

بمســيرة اإلمــارة التــي تنتشــر ســمعتها الطيبــة

إدارة واحــة الزاويــة و اإلدارة التنفيذيــة ،بأســمى

تزايــد اإلهتمــام العالمــي باإلمــارة بوصفهــا إحدى

حــول العالــم بوصفهــا واحــدة مــن أفضــل

آيــات الشــكر والتقديــر لدعمكــم المســتمر

الوجهــات المفضلــة لعالــم المــال واألعمــال.

الوجهــات المرغوبــة للعيــش والعمــل والزيــارة.

وثقتكــم الراســخة بنــا.

ويبقــى أداء شــركتنا المالــي خيــر دليــل علــى نجاح

وقــد برهــن ســوق العقــارات فــي أبوظبــي علــى

وانطالقــً مــن موقعهــا الريــادي فــي الســوق

أعمــال الشــركة المختلفــة وتطــور عملياتهــا،

العقــاري ،تفتخــر واحــة الزاويــة بمســاهمتها

عــال مــن القــوة علــى الرغــم مــن
مســتوى
ٍ

حيــث نجحنــا فــي تحقيــق إيــرادات ســنوية

التحديــات اإلقتصاديــة والجيوسياســية التــي

الفاعلــة فــي تنميــة وتنويــع إقتصــاد إمــارة

بقيمــة تزيــد عــن  1.15مليــار درهــم إماراتــي

تواجــه اإلقتصــاد العالمــي خــال اآلونــة األخيــرة،

أبوظبــي ،تماشــيًا مــع الرؤيــة اإلقتصاديــة 2030

بصافــي ربــح بلــغ  276مليــون درهــم إماراتــي

و الــدالالت علــى قــوة الشــركة واضحــة وتؤكدهــا

التــي إعتمدتهــا حكومــة أبوظبــي لبنــاء إقتصــاد

نتــج مــن بيــع مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات

نســبة الطلــب المتزايــد علــى منتجاتنــا العقاريــة

مســتدام وضمــان تطبيــق منهــج متــوازن للتنميــة

العقاريــة لمواطنــي الدولــة فــي مشــاريعنا

فــي مختلــف مشــاريعنا.

اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة بمــا يحقــق الخيــر

العقاريــة المختلفــة ممــا يعكــس األداء القــوي و

والرخــاء لجميــع المواطنيــن ،وال شــك فــي أن

المتيــن للشــركة ،إضافــة إلــى إطــاق العديــد مــن

هــذه اإلســتراتيجية قــد بــدأت تؤتــي ثمارهــا،

مشــروعاتنا الجديــدة كمشــروع "واحــة يــاس"

فقــد شــهد عــام  2018ثباتــً إقتصاديــً ملحوظــً

الــذي ســيكون مشــروع أيقونــي فــي المنطقــة.

بعــد التباطــؤ فــي اإلقتصــاد العالمــي وتراجــع

l
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إن المرونــة التــي تتميــز بهــا واحــة الزاويــة ،مقرونــة

وأخيــرا أود أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل إلــى القيادة
الرشــيدة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
أصحــاب الــرؤى المســتنيرة علــى قيادتهــم
الحكيمــة وتطلعاتهــم الطموحــة التــي أرســت
أســس النجــاح والتميّــز.
كمــا نع ّبــر عــن خالــص إمتناننــا لجميــع الهيئــات
والجهــات التنظيميــة والرقابيــة الحكوميــة لمــا
قدمــوه مــن دعــم قيّــم دائــم لنــا ،وكذلــك
ّ
لجميــع المتعامليــن معنــا و الذيــن ســاهموا فــي
نجاحنــا علــى مــدار هذا العــام الملــيء بالتحديات،
كمــا أشــكر جميــع الموظفيــن والمســاهمين
وعمالئنــا الكــرام علــى مســاندتهم الدائمــة لنــا.

بعزيمتهــا ومعتقداتهــا الراســخة فــي الحفــاظ
علــى مكانتهــا المرموقــة كشــركة عقاريــة رائــدة
فــي أبوظبــي وفــي المنطقــة ككل ،هــي مــن

l
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تقرير اإلدارة التنفيذية
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"إن أفضل
إستثمار للمال
هو إستثماره
في خلق أجيال من
المتعلمين
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كلمة
رئيس مجلس اإلدارة

حضرات المساهمين الكرام ،،،
أتقــدم بالشــكر والتقديــر إلدارة شــركة واحــة الزاويــة

وفــي الختــام ،وبالنيابــة عــن مجلــس إدارة واحــة الزاويــة

القابضــة ش.م.خ ("الشــركة") أو ("واحــة الزاويــة")

وكافــة العامليــن فيهــا ،أتقدم بخالص الشــكر واإلمتنأن

ألدائهــم القــوي فــي عــام  ،2018العــام الــذي حققنــا

للقيــادة الرشــيدة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،

فيــه تقدمــً كبيــرًا علــى كافــة األصعــدة ،حيــث حققنــا

وأخــص بالذكــر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد

مســتويات مبيعــات و أربــاح قياســية ،إضافــة إلــى

آل نهيــان ،رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحـــدة حاكم

إدراج شــركتنا فــي ســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة

أبوظبــي "حفظــه اهلل"؛ وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد

– الســوق الثانــي ،حيــث أصبحــت الشــركة اليــوم

بــن زايــد آل نهيــان ،ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد

المكونــات الرئيســية لســوق أبوظبــي لــأوراق
مــن
ّ

األعلــى للقــوات المســلحة.

مهمــً مــن إجمالــي
الماليــة ( )ADXبتمثيلهــا جــزءًا
ّ
القيــم اليوميــة للتــداول ،كمــا كان هــذا العــام حاف ـ ً
ا

كمــا أشــكر مجلــس اإلدارة وأعضــاء اإلدارة العليــا وجميــع

بإســتمرار

اإلنجــازات ،ســواءًا علــى صعيــد زيــادة

المبيعــات ،أو طــرح عــدد مــن المشــاريع الجديــدة ممــا
ـور رئيســي و فاعــل فــي المنطقــة.
أثبــت قدرتنــا كمطـ ّ
تتمتــع الشــركة بمــاءة ماليــة متميــزة ،وأمامنــا العديد
مــن المشــاريع الجديــدة قيــد الطــرح والتطويــر،

الموظفيــن لمســاهماتهم وجهودهــم الدؤوبــة التــي
وقفــت وراء النجــاح الــذي حققنــاه خــال العــام .2018
وأخيــرًا وليــس آخــرًا ،أتقــدم بجزيــل الشــكر لعمالئنــا
ومســاهمينا الكــرام لدعمهــم الالمحــدود والثقــة
الغاليــة التــي منحونــا إياهــا.

واألســس لدينــا ثابتــة ممــا يؤكــد جاهزيــة الشــركة
للتوســع فــي المســتقبل وقدرتهــا علــى إغتنــام
الفــرص لتوســيع مشــاريعها جغرافيــً وتوســيع
نطــاق عملياتهــا ،مــع وجــود ســجل حافــل بالنجاحــات
فــي خدمــة العمــاء كمــا المجتمــع .هــذا وتجــد واحــة
الزاويــة نفســها فــي وضــع جيــد لإلســتفادة مــن النمــو
المتوقــع والطلــب المســتمر محليــً ممــا يجعلهــا فــي
التطــور فــي المســتقبل.
موقــع ريــادي للنمــو و
ّ

l
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رسالتنا

المشاركة الجادة في رسم مستقبل القطاع العقاري ،وفتح آفاق جديدة في
مجال اإلستثمار داخل و خارج الدولة.

نهدف ألن نكون في طليعة الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري ،من
خالل ابتكار مشاريع عقارية تصل برفاهية العيش إلى مستويات جديدة.
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