شركة زوايا العقارية

عن الشركة
About Us

Who We Are
Zawaya Real Estate Company pursues pioneering
in the real-estate development industry. We
have professional and qualified staff who run the
company smoothly thanks to their experience
in various companies and enterprises which
in turn contributes to achieving the company’s
aspirations.
The asset base of Zawaya consists generally of
two types of real estates:
Operating assets
these include the income generating real estate
run and operated by Zawaya.
Land portfolio
Zawaya owns residential, commercial and
industrial lands portfolio in various cities in
KSA including Riyadh, Al Kharj, Al Khobar and
Yanbu.
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من نحن
زوايا العقارية هي إحدى الشركات الطموحة للوصول
 إذ تمتلك,إل��ى الري��ادة في مج��ال التطوي��ر العق��اري
الش��ركة كفاءات مهنية مؤهلة لقيادة الش��ركة من
خالل خبراتهم في العديد من الش��ركات والمشاريع
والت��ي ب��إذن اهلل ستس��اهم ف��ي تحقي��ق تطلع��ات
. الشركة
وتتأل��ف قاع��دة أص��ول زواي��ا عموم�� ًا م��ن نوعين من
:العقارات
األصول التشغيلية
تش��مل العق��ارات المنتج��ة للدخ��ل التي تق��وم زوايا
بإدارتها وتشغيلها
محفظة األراضي
تمتل��ك الش��ركة محفظ��ة أراض��ي س��كنية وتجارية
وصناعي��ة ف��ي م��دن متفرقة ف��ي المملكة تش��مل
. الرياض والخرج والخبر وينبع

زوايا العقارية هـي إحـدى الشركـات الطمـوحـة للوصـول إلى الريـادة فـي مجـال التطـويــر العقــاري
Zawaya Real Estate Company pursues pioneering in the real-estate development industry.

Our Vision
Our vision is to make Zawaya one of the pioneering companies in real estate
development by providing innovative products and excellent services as
well as ensuring the highest level of customer satisfaction. Zawaya gets its
unique strength from the provision of an ideal combination of products
and services for the target sectors.

Our Mission
The main focus of Zawaya Real Estate company is to meet and exceed
customer expectations. This can be achieved by providing the following:
• The high-added value for products and services
• Timely delivery
• Development and innovation
• Producing high quality products andmaintenance services

Corporate Social Responsibility
Zawaya projects are committed to social responsibility. The company
provides large contributions to society by playing an effective role in
creating environmental, cultural, educational and social awareness.
Zawaya values its community interests by assuming the responsibility of its
operations on the environment, society, stockholders, customers and staff.
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رؤيتنا
،أن تكون زوايا العقارية إحدى الش��ركات الرائدة ف��ي مجال التطوير العقاري
 إضافة، وخدمات متميزة،وذلك من خالل تركيزها على توفير منتجات مبتكرة
 كما ستس��تمد زواي��ا العقارية قوتها،لضمان أعلى مس��توى من رضا العمالء
.من خالل توفير المزيج األمثل من المنتجات والخدمات للشرائح المستهدفة

رسالتنا
ينصب التركيز الرئيس��ي لش��ركة زوايا العقارية على تحقيق توقعات العمالء
: والتي سوف تتحقق من خالل توفير ما يلي،وتجاوزها
. • القيمة المضافة العالية للمنتجات والخدمات
.• التسليم في الوقت المحدد
.• التطوير واالبتكار
.• الحرص على الجودة العالية في المنتجات وخدمات الصيانة

المسؤولية االجتماعية
 وتس��عى لتقديم مس��اهمات،تلتزم مش��اريع زوايا بالمس��ؤولية االجتماعية
كبي��رة ف��ي المجتم��ع من خ�لال اتخ��اذ دور فعال في إنش��اء الوع��ي البيئي
 إن الش��ركة تق��در قيمة مصالح المجتمع.والثقافي والتعليمي واالجتماعي
م��ن خ�لال تحمل المس��ؤولية ع��ن تأثي��ر أنش��طتها عل��ى البيئ��ة والمجتمع
.والمساهمين والعمالء والموظفين

المشاريع التجارية
Commercial Projects

Qurdubah Plaza
Qurdubah Plaza is located to the east of Riyadh,
alongside Khalid Bin Al Waleed Road (to the
north). The total area of the project is around
16,000 m2, and it includes a hypermarket with
a total space of 3500 m2 rented to Al Tamimi
Market based on a long term rental contract.
The site includes 29 shops and restaurants in
various areas. Qurdubah Plaza has commercial
office areas in the first and second floors. There
are 350 parking and green areas for visitors.
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قرطبة بالزا
يق��ع مش��روع قرطب��ة ب�لازا في ش��مال ش��رق مدينة
 عل��ى امت��داد طريق خالد ب��ن الولي��د (باتجاه،الري��اض
16.000 وتبلغ مساحة ارض المشروع ما يقـارب،)الش��مال
 ويتضم��ن المش��روع هايبر ماركت تبلغ مس��احته،2م
 وقد تم تأجيره لصالح شركة أسواق التميمي،2م3500
29  كم��ا يحت��وي الموق��ع على. بعق��د طوي��ل األجل
 ويتميز.معرض ومطعم تجارية بمختلف المس��احات
المش��روع بمساحات مكتبية تجارية في الدورين األول
 موقف س��يارة350  ويتوفر عدد.والثاني م��ن المجمع
. ومساحات خضراء لخدمة زوار المجمع

Al Hudaithi Mall
Al Hudaithi Mall is the first and largest mall in
Al Kharj. It is built on a total area of 55,000 m2
while the rental area is more than 16,000 m2.
The mall includes restaurants, a play area, and
various shops with different names as well as
a parking lot for more than 668 cars. The mall
is now one of the landmarks of Al Kharj as it
is located along side King Abdul Aziz Highway.
The mall features a modern and distinguished
architectural style.

الحديثي مول
ويعتبر،يقع مجمع الحديثي مول في محافظة الخرج
إذ يقع، أول وأكب��ر مول تج��اري في محافظة الخ��رج
 بينما تتجاوز فيه2 م55.000 على مس��احة إجمالية تبلغ
ويضم المجمع مطاعم.2 م16.000 المساحة التأجيرية
ومنطق��ة ألع��اب ومعارض تجاري��ة متنوعة األس��ماء
668 باإلضاف��ة إل��ى مواقف خارجية تتس��ع ألكث��ر من
كما يعتبر المجمع في الوقت الراهن. موقف س��يارة
من الواجه��ات الحضارية للمحافظ��ة وذلك لتواجده
عل��ى اح��د الط��رق الرئيس��ية وه��و طريق المل��ك عبد
العزي��ز باإلضافة إل��ى تميز المجمع بالط��راز المعماري
. الحديث والمميز
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المشاريع التجارية
Commercial Projects

Al Worood Plaza
Al Worood Plaza is located to the north of Al
Kharj in the “Al Burj District”, alongside King
Abdul Aziz Road (next to Al Hudaithi Mall),
with a total area of 8500 m2. It includes a
hypermarket rented to Panda based on a long
term rental contract. It also includes 29 shops
and restaurants with various areas as well as a
fast food restaurant stand alone building. There
are 110 parking and green areas for visitors.

8

الورود بالزا
يق��ع ال��ورود بالزا ف��ي ش��مال محافظة الخ��رج “حي
 وذل��ك على امت��داد طري��ق الملك عب��د العزيز،”الب��رج
 وتبلغ مس��احة أرض،)(بج��وار مجم��ع الحديثي م��ول
 ويتضم��ن المش��روع هايبر ماركت.2 م8500 المش��روع
حي��ث ت��م تأجي��ره لش��ركة العزيزي��ة بن��دة المتح��دة
كما يحتوي المش��روع على.وذلك بعقد طويل األجل
معارض تجارية متعددة المس��احات يصل عددها إلى
. معرض وموقع مخصص لمطعم وجبات سريعة29
 موق��ف س��يارة ومس��احات خض��راء110 ويتوف��ر ع��دد
.لخدمة زوار المجمع

Mercato Plaza
Mercato Plaza is located to the southwest of
Riyadh “Al Badee’a District”, at the intersection
of Al Madina Road with Hamza Bin Abdul
Motteleb Road. The total area of Mercato Plaza
is 10,680 m2 including a hypermarket rented
to Panda based on a long term rental contract.
It also includes 40 shops and restaurants with
various areas as well as a Burger King fast food
restaurant. There are 134 parking and green
areas for visitors.

ميركاتو بالزا
يقع ميركاتو بالزا في جنوب غرب مدينة الرياض “حي
 وذلك على تقاطع طريق المدينة المنورة،”البديعة
 وتبلغ مساحة أرض،مع طريق حمزة بن عبد المطلب
 ويتضمن المشروع هايبر ماركت2 م10.680 المشروع
حيث تم تأجيره لشركة العزيزية بندة المتحدة
 كما يحتوي المشروع على.وذلك بعقد طويل األجل
معارض تجارية متعددة المساحات يصل عددها إلى
 معرض باإلضافة مطعم الوجبات السريعة (برجر40
 موقف سيارة ومساحات134  ـويتوفر عدد.)كنج
. خضراء لخدمة زوار المجمع
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المشاريع التجارية
Commercial Projects

Andalusia Plaza
Andalusia Plaza is located to the east of Riyadh
“Al Nahda district”, alongside Salman Al Farisi
Street, with a total area of 11,100 m2. It includes
a hypermarket rented to Al Tamimi market based
on a long term rental contract. It also includes
42 shops and restaurants with various areas
as well as a fast food restaurant stand alone
building. There are 140 parking and green areas
for visitors.
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أندلسية بالزا
تقــع أندلسيـــة بـالزا فـــي شـــرق مديـنــــة الــريـــــاض
، وذلك على شارع سلمان الفارسي،”“حي النهضة
 ويتضمن.2 م11100 وتبلغ مساحة أرض المشروع
المشروع هايبر ماركت حيث تم تأجيره لشركة
 كما يحتوي.أسواق التميمي وذلك بعقد طويل األجل
المشروع على معارض تجارية متعددة المساحات
 معرض وموقع مخصص42 يصل عددها إلى
 موقف140  ويتوفر عدد. لمطعم وجبات سريعة
.سيارة ومساحات خضراء لخدمة زوار المجمع

Al Shifa Plaza
Al Shifa Plaza is located to the south of Riyadh
“Al ShifaDistrict”, alongside Al Imam Muslim
Street, with a total area of 10,500 m2. It includes
a hypermarket rented to Panda based on a long
term rental contract. It also includes 40 shops
and restaurants with various areas as well as a
fast food restaurant stand alone building. There
are 125 parking and green areas for visitors.

الشفا بالزا
“ يقع الشفا بالزا في جنوب مدينة الرياض “ حي الشفا
 وتبلغ مساحة أرض،  وذلك على شارع اإلمام مسلم،
 ويتضمن المشروع هايبر ماركت.2 م10500 المشروع
حيث تم تأجيره لشركة العزيزية بندة المتحدة
 كما يحتوي المشروع على.وذلك بعقد طويل األجل
معارض تجارية متعددة المساحات يصل عددها إلى
 معرض وموقع مخصص لمطعم وجبات سريعة40
 موقف سيارة ومساحات خضراء125  ويتوفر عدد.
.لخدمة زوار المجمع
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المشاريع التجارية
Commercial Projects

Building a private specialized hospital at Al Afja Residential district in Al
Kharj is one of the investment ideas for establishing strategic projects in
the field of health services.
It is also intended to provide superior services for all residents of the city.
As part of the private sector, the hospital will push development plans
ahead together with the government sector.

Al Afja Hospital
In order to diverse our investments in addition to support medical services
in Al Kharj, Zawaya Real Estate attracted one of the largest health service
providers, Dallah Healthcare Services Company, an agreement had been
signed to build Al Afjah Hospital.
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إنشاء مستشفى اس��تثماري تخصصي بحي العفجة السكني بمحافظة الخرج هو
أحد األفكار االستثمارية إلقامة مشروعات إستراتيجية في مجال الخدمات الصحية
والمس��اهمة في تقديم خدم��ات متميزة لكافة القطاعات الس��كانية الموجودة
 باإلضافة للمساهمة كقطاع خاص في دفع خطط التنمية إلى،بمحافظة الخرج
.األمام جنب ًا إلى جنب مع القطاع الحكومي

مستشفى العفجة
من منطلق تنويع االس��تثمارات باإلضافة إلى دعم الخدمات الصحية في محافظة
 س��عت زواي��ا العقارية إلى ج��ذب أحد أكبر الش��ركات الصحي��ة المتخصصة،الخ��رج
حيث تم توقيع اتفاق مبدئي مع أحد أبرز مقدمي الخدمات الصحية وهي ش��ركة
 وج��اري حالي ًا وض��ع التصاميم الهندس��ية وإنهاء،دلة إلنش��اء مستش��فى العفجة
.اإلجراءات الرسمية

Al Burj Gas Station
Al Burj Gas Station is located alongside King Abdul Aziz Road to the north
of Al Kharj. The gas station is rated as class one and provides services
around the clock. It serves the residents of the neighborhoods as well as
those who drive to Riyadh and northern neighborhoods of the city.

محطة وقود حي البرج
تق��ع محط��ة الوق��ود على امت��داد طري��ق الملك عب��د العزي��ز باتجاه الش��مال في
 وتق��دم المحط��ة خدماته��ا باعتبار تصنيفه��ا فئ��ة ”أ“ على مدار،محافظ��ة الخرج
 حيث تخدم س��كان األحياء المجاورة للطريق ذاته باإلضافة إلى المتجهين،الس��اعة
.إلى مدينة الرياض واألحياء الشمالية من المحافظة
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المشاريع السكنية
Residential Projects

Al Narjis Residential Villas
Connected Residential Units (Duplexes): This part will be built on block
Number 101 in Al Worood District. There will be 20 villas sized at 300 m2
each, 10 villas with a built up area of 400 m2 each and the remaining 10
villas with a built up area of 399 m2 each.
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Al Worood Residential Villas

فلل الورود السكنية

Al Worood Residential Project is located in Al Woroud district, to the north
of Al Kharj and to the east of King Abdul Aziz Road (Riyadh - Al Kharj).
The Al Worood Residential Project is divided into two parts:

،يق��ع مش��روع فل��ل ال��ورود الس��كنية ف��ي ح��ي ال��ورود ش��مال محافظ��ة الخرج
وذل��ك ش��رق طريق المل��ك عبد العزي��ز (الرياض ــ الخرج) وش��مال طري��ق الملك عبد
: وينقس��م مش��روع فلل ال��ورود الس��كنية إلى جزئي��ن وهما.)اهلل (ثمام��ة س��ابق ًا

فلل النرجس السكنية
 من المخطط101 وحدات س��كنية متصلة (دوبلكس��ات) تقام عل��ى البلك رق��م
،2م300  إذ أن مس��احة الفلة الواحدة س��تكون،) فلة20( بعدد،الس��كني لحي الورود
. فلل أخرى10  لعدد2 م399  و، فلل10  لعدد2 م400 بينما المساحة المبنية ستكون

Orchid Residential Villas
Separate residential units: They will be built on block Number 93 in
Al Worood district. There will be 20 villas for an internal layout of 420 m2;
10 villas with a built up area of 490 m2 each and the remaining 10 villas
will a built up area of 473 m2 each.

فلل األوركيد السكنية
 من المخطط السكني لحي93 وحدات سكنية مفصولة تقام على البلك رقم
 بينما المساحة،2م420  إذ أن مساحة الفلة الواحدة ستكون،) فلة20( بعدد،الورود
. فلل أخرى10  لعدد2 م473  و، فلل10  لعدد2 م490 المبنية ستكون
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محفظة االراضي
Land Portfolio

Al Worood Land
It is known that the place where you live is one of the most important
elements in your life. Since the luxury of a place is represented in the
convenient location, integration of services, and the presence of an
environment that features comfort and privacy, Al Worood district has been
developed to achieve all thesefactors and to be a role model in developing
and executing residential layouts.
Al Worood district is located at the north of Al Kharj consisting of 2,391
lands, is one of the classiest residential districts and one of the most vital
locations in the city. Al Hudaithi Mall adds more beauty to the area which
makes it more competitive.
Al Worood District... We care for what you see and what you don’t see.
The total area of Al Worood District is about 2,300,000 m2. It consists of
2,391 lands, 3 schools, 12 mosques and 8 parks. The project has a complete
infrastructure including road networks, electricity, lighting, water supply
and telephone networks.

مخطط الورود
, من المعلوم أن مكان العيش هو أحد العناصر الرئيس��ة المهمة في حياة االنسان
 ووجود, تكامل الخدمات,وألن عوامل رفاهية المكان تتمثل في الموقع المناس��ب
 ت��م تطوير حي ال��ورود ليحقق كاف��ة العوامل, بيئ��ة تتمت��ع بالراح��ة والخصوصية
ً السابقة وليكون مثا
.ال يحتذى به في مجال تطوير وتنفيذ المخططات السكنية
 قطعة أرض يعد أحد2391 حي الورود الواقع في ش��مال مدينة الخرج والمؤلف من
 يأتي الحديثي,  وأكثر المواقع الحيوية والرئيسة في المدينة, أرقى األحياء السكنية
ً مول ليضيف جما
. ال على جمال ليحمل كثيراً من الميزات التنافسية
 اهتمام بما تراه وما التراه...... حي الورود
 ويتألف من.  متراً مربع ًا تقريب�� ًا2,300,000 تبلغ مس��احة حي ال��ورود اإلجمالية حوال��ي
 ويتميز المخطط يتوفر البنية. حدائق8 مسجد و12 مدارس و3  قطعة سكنية و2391
 أعمال شبكة الكهرباء واإلنارة, التحتية الكاملة وتش��مل على أعمال شبكات الطرق
. أعمال شبكة الهاتف, أعمال شبكة المياه,

...  اهتمام بما تراه وما التراه... حي الورود
Al Worood District... We care for what you see and what you don’t see.
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محفظة االراضي
Land Portfolio

Industrial City in the Eastern Region
This integrated industrial city is located in the Eastern Province over a
total area of 570.000 m2 alongside Al Dammam - Abqaiq Road, next
to the second industrial city. The project is designed to present and sell
rental spaces for industrial stores and light industries as well as service
and residential spaces for labors and other commercial spaces. Zawaya
decided to construct this project in an attempt to meet the desires of clients
of such projects.
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المدينة الصناعية في المنطقة الشرقية
تقع هذه المدينة الصناعية المتكاملة في المنطقة الش��رقية على أرض مساحتها
 و،  متراً مربع ًا على امتداد طريق الدمام ـــ بقيق بجوار المدينة الصناعية الثانية570,000
تتمحور فكرة المش��روع في طرح مساحات تأجيرية وبيعية للمستودعات الصناعية
وتهدف.وللصناعات الخفيفة ومس��احات خدمية وس��كنية للعمالة وتجارية أخرى
زواي��ا العقاري��ة من إقامة هذا المش��روع إلى تلبي��ة رغبات العم�لاء المهتمين بهذه
. المشاريع

Al Afja Land
Al Kharj is the second largest city in the central Region. Al Afja layout
views the highway which links Riyadh with Al Kharj. This will constitute a
quantum leap to launch an urban project in a region expected to be one
of the largest growing sites in Al Kharj thanks to its strategic location and
investment dimensions.
The layout represents a vast area engineered in a streamlined way. An area
of 2.8 km was allocated for constructing shops, behind which there is
an oasis of lands designed for building residential units and villas. The
location is rich with a series of vital and supportive services to provide
investment options to meet the ambitions of those seeking excellence and
privacy.

مخطط العفجة
 ويطل مخط��ط أراضي العفجة. مدين��ة الخ��رج ثاني أكبر مدن المنطقة الوس��طى
المتربع على الطريق الس��ريع الذي يربط مدينتي الرياض والخرج ليشكل نقلة نوعية
النطالق نهضة عمرانية شامخة في منطقة يتوقع أن تكون أحد أكثر المواقع نموا
.في مدينة الخرج بفضل موقعه االستراتيجي وأبعاده االستثمارية
ويمثل المخطط مساحة شاس��عة تم تنظيمها هندسي ًا بشكل انسيابي خصصت
 كم إلنش��اء مع��ارض تجارية يقبع خلفه��ا واحة من2,8 من��ه مس��افة تمتد بطول
مس��طحات أراض��ي لبن��اء وح��دات س��كنية وفل��ل ويحف��ل الموقع بسلس��لة من
الخدمات الحيوية والمس��اندة لتوفير اختيارات اس��تثمارية لتلبية طموحات الباحثين
.عن التميز والخصوصية
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الخدمات
Services

 نعتب��ر العملية..إنن��ا ف��ي زواي��ا العقاري��ة
التأجيري��ة عملي��ة تسلس��لية ومبنية على
ع��دد م��ن الخط��وات الرئيس��ية والت��ي
تس��تلزم تنفي��ذ كل خط��وة لالنتقال إلى
،ما بعدها حتى اتمامها بش��كل متكامل
.وذلك لحفظ حقوق جميع األطراف
 نولي مشروعاتنا.. إننا في زوايا العقارية
إهتمام�� ًا بالغ ًا وذلك لس��عي الوصول
إلى مخرج��ات تحوز على رض��ا عمالئنا
.الكرام وترتقي إلى ذائقتهم

Leasing
In Zawaya, we consider the rental process a sequential one based on a set
of basic steps that require the implementation of each step in order to pass
on to the next while maintaining the rights of all parties.
Upon receiving the project, Zawaya Rent team develops a marketing plan
for the project including the study of Tenant Mix and determining the fair
rental value of the units, then selecting the proper target clients for each
single project, either residential or commercial. Accordingly, the sequential
rental process starts by visiting the location of the target client, meeting
him/her, briefing him/her on the project, then communicating with the
client until signing the contract and handing over of the leased units.
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التأجير
يقوم فريق التأجير في زوايا العقارية فور استالم المشروع بعمل خطة تسويقية
) ووضع القيمةTenant Mix( للمشروع تشتمل دراسة لخليط المستأجرين المالئم
اإليجارية العادلة لوحدات المشروع ومن ثم انتقاء العمالء المستهدفين وذلك
 وعلى أثره.لكل مشروع على حدة سواء كانت تلك المشاريع سكنية أو تجارية
تبدأ العملية التأجيرية التسلسلية وهي بزيارة مقر العميل المستهدف وااللتقاء
به وتعريفه بالمشروع ومن ثم التواصل مع العميل مروراً بمرحلة توقيع العقد
.وتسليم المواقع المؤجرة

Sales
In Zawaya, we pay attention to our projects in order to get high quality outputs
that gain the satisfaction of our honorable clients and meet their expectations.
The sales and marketing team in Zawaya uses the combination of experience
and professionalism to draw our strategic real estate projects and develop the
marketing plans for all projects.

المبيعات
يق��وم فري��ق التس��ويق والمبيع��ات في زواي��ا العقاري��ة بإس��تخدام ريش��ة الخبرة
واالحتراف برسم استراتيجية مشروعاتنا العقارية ووضع الخطط التسويقية
.لكافة المشروعات
يقوم فريق التس��ويق والمبيعات في زوايا العقارية بإختيار أفضل العروض والبرامج
.البيعية لمنتجاتنا العقارية وتقديمها لعمالئنا بطريقة متميزة ومبتكرة

The sales and marketing team in Zawaya chooses the offers and sale programs
for our real estate products and presents the same to our clients in an excellent
and creative way.
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الخدمات
Services

يتم تقديم خدمة التقييم العقاري في زوايا العقارية
على أس��س ومبادئ علمية وعملي��ة لتقييم العقارات
، المختلف��ة م��ن أراض��ي ومبان��ي س��كنية أو تجاري��ة
حيث يقوم فريق التقيي��م بمعاينة العقار والمنطقة
،المحيطة به ودراس��ة س��وق العقار بش��كل تفصيلي
وذلك به��دف الوقوف على القيمة الس��وقية العادلة
.للعقار
Real Estate evaluation Services are provided
through principles of scientific process in order
to assess various real estate (Commercial,
residential, lands). The evaluation team inspects
the aimed property and surrounding area in
detail in order to reach fair value of the property.

Real Estate Evaluation
The company applies several ways to access the true value of the property
depending on the following methods:
1. Cost method: estimating the value of the property. This comes after
depreciation deduction, and then add the value of the land according to the
prevailing market prices, thus bringing the price to its true value.
2. Income method: the cash flows of the project with a discount of vacancies
and periodic expenses
3. Comparing market Method: Follow-up actual transactions that were  
done to similar Real Estate through multi evaluation and application of the
appropriate correction coefficients.
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التقييم العقاري
: تطبق زوايا العقارية طرقا متعددة للوصول لقيمة العقار من أهمها
 طريقة التكلفة التي تعتمد على تقدير قيمة مباني العقار بعد خصم االستهالك.1
وإضافة قيمة األرض حسب األسعار السائدة بالسوق

Real Estate Finance
At Zawaya Real Estate Company, and in cooperation with the official
capital houses in KSA, we offer funding programs and solutions for our
residential real estate products that suit our clients of various incomes.

التمويل العقاري
 وبالتعاون مع بيوت المال الرسمية في المملكة نقدم برامج.. إننا في زوايا العقارية
وحلول تمويلية لمنتجاتنا العقارية الس��كنية والتي تناس��ب عمالئنا الكرام بمختلف
.شرائح الدخل

 طريقة الدخل التي تعتمد على التدفقات النقدية من المشروع وخصم الشواغر.2
. والمصاريف الدورية
 طريق��ة مقارنة الس��وق وذل��ك بمتابعة الصفق��ات الفعلية التي تم��ت لعقارات.3
مش��ابهة للعقار موضوع التقيي��م وتطبيق معامالت التصحيح المناس��بة للوصول
 بعد ذلك يقدم تقرير التقييم العقاري للجهة الطالبة بنس��خ موقعة.لقيمة العقار
.من صور العقار لالحتفاظ بها للمستقبل
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