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المعلومات
وريس انبسمنس

)(Warees Investments

هي إحدى شركات إدارة الثروات الوقفية يف هذه املنطقة ،وهي مسؤولة عن تطوير

العقارات التجارية والسكنية الفاخرة ،واحلفاظ على الثقافة والرتاث .بكوهنا شركة استثمارية ،تتفوق وريس ىف إدارة األوقاف والعقارات
املؤسسية والشركات التابعة مع احلماية وزيادة األموال للمجتمع واملستفيدين.
شركة تابعة للمجلس اإلسالمى السنغافورى ( ،)Muisتتميز خطة استدامة وريس باسرتاتيجية متكاملة وديناميكية إلدارة األوقاف
مدفوعا بالرؤية الثروات املستدامة وتربية األجيال .مع مرور سنني ,برزت وريس كشركة عقارية مشهورة يف املنطقة من خالل سجلها
املمتاز يف جمال التطوير العقاري واخلدمات املتخصصة يف إدارة االستثمارات الوقفية .بكل مشروع جديد ،تواصل وريس ىف ضبط
معايري جيدة ليس يف سنغافورة فحسب ،بل خارجها ببناء القدرات والتعاون اإلقليمي.
وريس  Wareesهو اختصار ل

WAkaf REal Estate

أو األوقاف العقارية .وريث باملاليوية يعىن "خليفة" و "مستفيد" ،وكالمها

يرتبط ارتباطا وثيقا بإدارة االئتمانات العقارية.
تصميم شعار يضم حرف " "Wويرمز إىل نافورة وشجرة .النافورة ىف رش وتدفق املياه تعكس شعور العطاء والتلقى ،ويف حني
متثل الشجرة النمو والقوة واحلماية والطبيعة .املربع املستطيل يرمز أساس ثابت ومتني.
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مهارة وريس الرئيسىة

إدارة األصول
املستدامة

البحوث وبناء
القدرات

االستثمارات
حريصا
باملسؤولة

جتديد وتعزيز
األصول

إدارة األوقاف

ىف يومنا ،وريث مل يكن شركة إدارة األوقاف فحسب ،بل أيضا ندير عقار اجملتمع .عندنا مهارة أيضا ىف جتديد الثروات والتحسينات
حتت برنامج جتديد األوقاف .نفتح قيمة ثروتنا ،منها اإلستثمارات والتطوير العقارى لالندمارك كاتوغ املعروفة بالبيت األمحر .نبادر
أيضا منهج جديد للتمويل يسمى باملبادرة االستثمار للمؤسسات ،وهى خمطط لتجديد األوقاف لكل مشروع حتت برنامج جتديد
األوقاف .جبهد مجاعى ،حنافظ تراث اجملتمع ،نزيد مال املؤسسات ،وىف نفس الوقت ،نتحمل الثروات ألجيالنا املستقبلة.
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الشركات التابعة
الشركات التابعة الرئيسة لوريس انبسمنس هي وريس حالل ) ،(Warees Halalإدارة وريسان ) ،(Wareesan Managementووريس
الند ) .(Warees Landأما الشركات التابعة الثانوية هي ورح ) ، (WRHووحء هرتج ) ,(WHA Heritageهذه من الكيانات يف
جمموعة وريس.

إدارة وريسان
إدارة وريسان هي من الشركة التابعة لوريس حيث أعماهلا األساسية هي توفري استخراج اجلثث وإعادة اإلعتقال للمجتمع .هدفها
األساسي هو تصريف األراضي وتقدمي املساندة االستشارية إىل ذوي القرىب.

وريس حالل
وريس حالل متثل عضو من وريس انبسمنس ،وهي شركة حمدودة بالضمان .أعماهلا األساسية تتكون على ثالثة مناطق وهي شهادة
التدقيق والتفتيش واملنتج ،الشهادة الدولية ،والتدريبات للشركات يف برامج إمكانية اختصاص جمال احلالل.
حنن الشركة الوحيدة املعروفة لدينا الكفاءة يف نظام احلالل السنغافوري ،شهادة احلالل سنغافورية العاملية وبرامج احلالل املؤسسة.
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اهلدف والرؤية
الرؤية

نريد احلفظ على املوروثات واإلنصاف الثروات املستدامة وتربية األجيال.
الثروات املستدامة
نطتق مهارتنا وقدرتنا االسرتاجتية حيث نطور وندير الثروات من خالل االستثمار املسؤويل و فتح القيمة لعودة املقبوولة.
تربية األجيال
نتعامل مع أصحاب مصلحتنا ،نعرف االستثمار الواضحة ونشكل البادرات ألجل التنمية الرتاثية.
الهدف

نطور احملرتفني وندير املوارد املوروثة االسرتاتيجية املثمرة حيث حتسني حياة املستفيدين واحلفظ على األنصاف ألجيال املستقبلة.
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القيمة والوعد
القيمة
هنا يف وريس ،هتدف على أن يعيش على القيم .أهنا تتخلل كل التفاعل داخل فريقنا ،وأصحاب املصلحة لدينا ،واملستفيدين.

الدفء

حنن متحمسون ودافئون حول تقدمي اخلربات االستثنائية مع الناس واملنظمات.

املسؤولية

حنن نتخذ قرارات جتارية باحلذر حني ختلق النتائج من خالل املسؤولية ومساعدة أصحاب املصلحة لالستمرار فينا ثقتهم.

املوثوقية

نثبت املوثوقية من خالل تقدمي وعود وندخم اجملتمع يف مجيع أحناء اجملتمع بالنزاهة واالحرتام.

املغامرة

حنن نبتكر وننهج باالستقامة مع املبادرة والقدرة على التكيف لقيادة التنمية يف هذه الصناعة املتخصصة ،حيث دفع أنفسنا البداع
فوائد مستدامة .وزيادة القيمة للمستفيدين وأصحاب املصلحة.

االمتياز

حنن نعمل بال كلل وجنهد إىل التفوق حتقيق نتائج ملموسة اليت تستفيد العاملني ،اجملتمع واألجيال املستقبلة.

املسؤولية االجتماعية

حنن ندرك أن مسؤوليتنا جتاه اجملتمع يف زيادة العقارات الوقفية .أكثر من جمرد عملنا ،املسؤولية االجتماعية هي قلب ما نقوم به.

الوعد

الوعد هو نظام االعتقاد املستمر الذي يضاف قيمة جلميع أعمالنا وتفاعالتنا .وحنن جنهد لرتقية إىل مستوى املثل واألفكار لوريس
حيث نأحذ اجملتمع إىل التقدك.
يف وريس ،املسؤولية االجتماعية هي أعمالنا األساسية
يف وريس ،حنن نستخدم املوارد بشكل فعال خللق فوائد مستدامة
يف وريس ،حنن نعز اإلنتاج وإضافة قيمة إىل األصول
يف وريس ،والسعي احلثيث من اجلودة واخلدمة يدفعنا
االبتكار يولد االمتياز يف وريس،
ويف وريس ،كل هذا خيلق الفرق للذي يهم
هذا هو وعد وريس
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المجتمع وخطة استدامة وريس
المجتمع
من اهتمام وريس باإلنسانية وبإضافة القضايا اإلجتماعية ،حىت اآلن ،جمموعة وريس قد برعت فوق  ٣.٤مليون دوالر ملصلحة
حواىل  ٠٦مستفيدين ،منهم منظمات ماليو مسلم واملساجد واملدارس ىف سنغافورة .
من المستفيدين:
اوقاف
مساجد ىف سنغافورة
مدارس ىف سنغافورة
مؤسسة رمحة للعاملني
مؤسسة ييسن منداكى
مؤسسة متويل الدراسة مولد الرسول
مؤسسة شباب وفتاة ماليو
المؤسسات األخرى ذات الطابع العام

خطة استدامة وريس
لدمج وإرشاد مبادرة خطة استدامة وريس ىف شركتنا ،ننفذ برامج اسرتاجتيا لتطوير إنتاجات وعمليات لتقليل األثر للبيئة .شغلنا يؤثر
ىف إحدى هذه األمور اخلمسة :الصيانة الثقاىف ,حفظ الرتاث  ,محاية البيئة ,االستثمار املؤثر  ,واإلهتمام باجملتمع.
اإلهتمام بالمجتمع
جتذيب اجملتمع وخدمة مههم

االستثمار المؤثر
املشروعات املقبلة من ناحية التمويل
ألجل استفادة اجملتمع.

حفظ التراث
ثروة األوقاف اجملدد تعكس قوة الرتاث
ىف قيمته وىف النتيجة

حماية البيئة
بصمة كربونية بسيطة مع قلة استخدام املوارد
وحتصل شهادة اخلضراء

الصيانة الثقافى
صب روح اإلسالمى واملبادرة الثقاىف ىف
كل تطوير الثورى
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الثروات
الثروات حتت إدارة وريس ينقسم إىل قسمني :ثروة األوقاف وثروة املؤسسات .من بني ٢٤١عقارات أو ثروات بقيمة فوق نصف
بليون دوالر ،وريس يدير  ٠٤أوقاف حتت اجمللس اإلسالمى السنغافورى ىف سنغافورة.
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