


طويرالتولالستثمارالزاويةواحةشركةوتعداالماراتقلبفيأريافمشروعيقع

باهتمامتحظىالتيالفللمنعددويضمللمشروعالرئيسيالمطورالعقاري

بامكانانهو,الستقبلفيوالتمددالتغييروقابليةبالمرونهوتمتازاالماراتيالمواطن

تلبيتهالاضافةالذواقلكلوملبيةاحتياجاتهممعيتالئمبماتطويعهاالمستفيدين

رةترتكزاالسالفرادالخصوصيةوتحقيق,االستقراروللراحةاالساسيةلالحتياجات

ةالمرتبطالبيئةومراعاة,االستدامةمبدأعلىاريافمشروعفيالفللتصاميم

التأثيراتمنالحدوالطاقةباستخدامكفاءةرفعخاصة,المسكنأدءبفاعلية

تحسينواالسكانبقطاعالمستدامالنموتعزيزبهدفالمحليةالبيئةعلىالسلبية

دماتبالخمزودةآمنةصحيةبيئةولهماستقرارمنيوفرهلمااالفرادحياةنوعية

لجميعوالحضريةوالعمرانيةالجماليةالنواحيمراعاةتتمحيث,االساسيةوالمرافق

يناالوكسجنسبةزيادةعلىيساعدمماالمناطقتلكفيالزراعةوتشجيعالفلل

.نقيةبيئةعلىوالمحافظة

لمشروعالعمرانيةالبدايةسنتروشمةأريافمشروعيعتبر

عن أرياف



الموقع  





:نماذج الف لل
Type 1

Size: 2572 sq. ft.
4 bedroom



Type 1
Villa Area Schedule:

Area Size ( sq. ft. )

Ground Floor 1286

First Floor 1286

Total Built-up Area 2572 sq ft

Plot Area:

Area Size ( sq. ft. )

Garden & Entrance 28724

Built 1286

Total Plot Area
( Minimum )

30010 sq ft



Type 1

Ground Floor



Type 1

First Floor



Type 1

ميزات الفيال

فـيـال مـسـتـقـلـة

 ما عدا المالحق الخارجية« على األقل»غرف وصالتين 9قابلية التوسع إلى.

 محاطة بسور خاص« على األقل»قدم مربع 30010أرض بمساحة.

مساحات خضراء واسعة.

مسبح خاص للفيال.

طريقة سداد مرنة من خالل المطور دون فوائد أو مرابحات.

إمكانية االستثمار فور التسليم

 بعد التسليم% 50قبل التسليم و % 50يتم دفع.

 في مصرف أبوظبي اإلسالمي»حساب ضمان عقاري».

حماية تكافلية لالستثمارات العقارية حسب الشريعة االسالمية.





:نماذج الف لل
Type 2

Size: 1761 sq. ft.
3 bedroom



Type 2
Villa Area Schedule:

Area Size ( sq. ft. )

Ground Floor 880.5

First Floor 880.5

Total Built-up Area 1761 sq ft

Plot Area:

Area Size ( sq. ft. )

Garden & Entrance 12573.5

Built 880.5

Total Plot Area
( Minimum )

13454 sq ft



Type 2

Ground Floor



Type 2

First Floor



Type 2فـيـال مـسـتـقـلـة

 ما عدا المالحق الخارجية« على األقل»غرف وصالتين 8قابلية التوسع إلى.

 محاطة بسور خاص« على األقل»قدم مربع 13454أرض بمساحة.

مساحات خضراء واسعة.

مسبح خاص للفيال.

طريقة سداد مرنة من خالل المطور دون فوائد أو مرابحات.

إمكانية االستثمار فور التسليم

 بعد التسليم% 50قبل التسليم و % 50يتم دفع.

 في مصرف أبوظبي اإلسالمي»حساب ضمان عقاري».

حماية تكافلية لالستثمارات العقارية حسب الشريعة االسالمية.

ميزات الفيال





:األسعار و آلية السداد
األسعار         

:تبدأ األسعار من 
1,727,000 AED

:مساحة الفيال
صالة+ غرف 3

1761 sq ft

:مساحة األرض
12,879 sq ft
100 x 128

:تبدأ األسعار من 
2,995,000 AED

:مساحة الفيال
صالة+ غرف 4

2572 sq ft

:مساحة األرض
30,010 sq ft
230 x 130



6 Years Payment Plan

Down Payment % 15

Monthly (70 Months) % 1
X 70 months

Final Payment % 15

No Commission Fees No Interest

5 Years Payment Plan

Down Payment % 10

Monthly (60 Months) % 1.33
X 60 months

Final Payment % 10

No Commission Fees No Interest

Abu Dhabi Islamic Bank Finance

Down Payment Installment

% 50 
has to be paid for    

.
During 3 years

% 50 
On 25 years 
( Maximum )

No Commission Fees

:األسعار و آلية السداد
آلية السداد     



يعالمواقع المتاحة للب

http://goo.gl/IOKh4H
http://goo.gl/J1qWn8
http://goo.gl/IOKh4H
http://goo.gl/J1qWn8


التأمين

وقعةالماإلستراتيجيةالشراكةاتفاقيةبحسب

’اإلماراتتكافل‘و’الزاويةواحة‘شركةبين

توفرالدولة،فينوعهامناألولىتعدوالتي

التأمين،«اإلماراتتكافل»شركةبمقتضاها

«ةالزاويواحة»شركةمعللمتعاملينالتكافلي

ةالشريعأحكاممعيتوافقبماالمواطنين،من

.اإلسالمية

بمقتضىستوفر(اإلماراتتكافل)أنحيث

العقاريةلالستثماراتالتكافليةالحمايةاالتفاقية

فضالا ،(الزاويةواحة)مشروعفيللمواطنين

لالكامالعجزحالتيفيالتعويضتقديمعن

ا والوفاة، ريعةالشمعمتوافقةخاصةألحكاموفقا

ةمديونيسدادالشركةستتولىإذاإلسالمية،

يف(الزاويةواحة)شركةفيالمستثمرالمواطن

إلىلكذبعدالعقارملكيةلتؤولالحالتين،هاتين

منازعاتأيدونمنالشرعيينالورثة




