
RİMALL İNVEST ركــياتالعقارية ـ لالستمثـار والاستشــارات



طريقمك الآمن واخملترص لالستامثر يف تركيا





عن الرشكة
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RİMALL İNVEST تركياوالاستشارات العقارية ـ لالستامثر

ىل توفري أ ف RIMALL INVESTرشكة تعمل • ضل اخلدمات يف جمال الاستامثر العقاري، وذكل من خالل تبين التوجه ا 

.  اليت تركز عىل احتياجات وتطلعات املستمثرين

حاليا ويه  لزمن، الكثري من الفرص الاستامثرية الراحبة ملستمثرهيا خالل فرتة قصرية من ا RIMALL INVESTقدمت •

.معروفة جيدا يف بدلان اخلليج العريب
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ماكنمك التسجيل عىل موقعنا للحصول عىل نرشة آخر الفرص ب  بآ

الاستامثرية املتاحة دلينا يف تركيا



ىل الاستامثر يف ال رايض، تقدم رشكة • دارة العقارات RIMALL INVESTبل ضافة ا  خدمات استشــــــــــــــــارية وخدمات ا 

.التجارية، واملشاريع السكنية حديثة البناء واخملازن وغريها

تاكليف وأ عىل وتطور وتبين أ فضل التصـاممي، وأ فضـل العقارات التجارية والسـكنية بآ قل ال RIMALL INVESTختطط •

.  مس توايت الرحبية

ل دىن من املصاريف، دوماً يف تقدمي استامثرات عالية الرحبية ملســــــــتمثرهيا مع بلوغ احلد اRİMALL İNVESTيتخلص هدف •

.واحلد ال عىل من ال ربح، وذكل من خالل فريق معل مؤهل يمتتع خبربة واسعة يف هذا اجملال

فرادا خدماهتا لطيف واسع من املســـــــــــــتمثرين ذوي التوهجات والفئات اخملتلفة، أ  RİMALL İNVESTتقدم رشكة•

.  ورشاكت، داخل السوق الرتكية للعقارات وخارهجا

ماكن رشكة • املستمثرين يف بملس توى املهين رفيع املس توى لاكدرها، التجاوب مع احتياجات ومتطلباتRİMALL İNVESTب 

.الوقت املطلوب
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ورؤيتنارســالتنا 
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ىل RİMALL İNVESTعندما يذكر موضوع الاستامثر العقاري يف تركيا، تتبادر  .  الرشاكت الرائدةاذلهن اك حدى ا 

ماكانت ذي ممترس رسالتنا يه تقدمي أ جود اخلدمات، وتوفري أ فضل العوائد ملستمثرينا، بلعامتد عىل فريق معل ا 

.احرتافية

والبعيد، القريب  املدى رؤيتنا يف السعي ادلؤوب لنكون عىل مس توى تطلعات مستمثرينا يف اجملال العقاري عىلتمكن 

.داخل تركيا وخارهجا

رؤيتــنا

نارســـالت 



ممـــزياتنا
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اطرةنسعى لبلوغ أ دىن مس توايت اخمل

ؤمهنانبحث حرصاً عن الفرص الاستامثرية عالية الرحبية ون

افيةترتكز الفرص الاستامثرية اليت نقدهما عىل دراسات جدوى احرت 

سوق العقاري مس تقبالً نقمي ونقدم الفرص العقارية، مع ال خذ بعني الاعتبار للمتغريات اليت ميكن أ ن يشهدها ال 



خـدمـاتنا
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العقاريالاستشارات يف جمال الاستامثر تقدمي •

دارة • العقاراتتقدمي الاستشارات يف جمال ا 

العقاريتقدمي الاستشارات يف جمال حمافظ الاستامثر •

التجاريةتقدمي الاستشارات مبجال الاستامثر يف املناطق •

الاستامثر يف ال رايض •

العقاراتورشاء بيع •

والتجاريةتطوير وبناء املشاريع السكنية •

خدمات استشارية أ خرى•
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العقاريةالاستامثرات استشارات 

ىلنسعى RİMALL İNVESTرشكة حنن  ;ا 

,  اختياران لالستامثراتعند تويخ ادلقة املتناهية •

,ترقب الوقت املناسب لالستامثر•

,مقةاملعاختيار املاكن املناسب لالستامثر بناء عىل ادلراسات •

ىل املبادئ الواردة أ عاله استنادا • RİMALL İNVESTتقدم ا 

تمثرهياملس فرص العروض الاستامثرية والاستشارات أ فضــــــــــــل 
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دارة  املمتلاكتا 

دارة اكفة RİMALL İNVESTتقوم • فنية التفاصـــــــــــــــــــيل ال ب 

.مثرهياواملالية وغريها ذات الصةل بملمتلاكت العائدة ملست 

.  مبتابعة لّك ال جراءات املتعلقة بعقاراتمكنقوم •
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العقاريةاستشارات صناديق الاستامثرات 

ماكن املســـــــــــــــــــتمثرين ال جانب الاستامثر يف تركيا عن طريق صناديق الاستامثر العقاري، اليت تع• رشاف وضامنة ب  مل حتت ا 

ادلوةل

ماكن املســـــــــتمثرين ال جانب احلصـــــــــول عىل حقوق متســـــــــاوي• راك ة مع املواطنني ال تعن طريق صناديق الاستامثر العقاري، ب 

.يف الاستامثر

.تقدم صناديق الاستامثر العقاري مزااي رضيبية يف تركيا•

RIMALLسعىن  INVESTصولاحليفمستمثرينادلمع

عقاريالالاستامثرصناديقمنممكنهأ ربحأ عىلعىل
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التجاريةتقدمي الاستشارات مبجال الاستامثر يف املناطق •

وبآ خذ عوائد ال جيار املناطق التجارية واحملال التجارية يف حدود مزيانية املستمثر وحسب احتياجاته،Rimall Investتقدم •

.وفرتة اس تعادة رأ س املال بعني الاعتبار

.تركياتقدم وزارة الاقتصاد الرتكية احلوافز الاستامثرية للمستمثرين الراغبني بتوظيف أ مواهلم يف•

:  تامثرتدمع وزارة الاقتصاد الرتكية ثالث فئات من الاس •

ستامثرات الاستامثرات الضخمة، الاستامثرات التجارية والا

.  ذات النطاق ال قلميي

جياد : هذا ادلمع بآ شاكل خمتلفة مهنايتجىل • وفقا ض ال ر ا 

ال عفاء للمناطق الاستامثرية، ال عفاء من رضيبة ادلخل،

.ضافةمن رضيبة الرشاكت، ال عفاء من رضيبة القمية امل
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أ رايض

فنادق

بــالزا

فـلل
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مراكز تسوق

وحدات سكنية

مدارس

حمّال جتارية
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ال رايضيفالاستامثر

RIMALLشـــــركةتقوم• INVESTال راضـــــيبتطوير

خل...يةوالتجار السكنيةاملشاريعالصناعية،املناطقل عامر .ا 

تقفقدليتاالعقباتوختطيال رايضبشـــــراءالشــــركةتقوم•

للمستمثربلنس بةمعرانياً فرزهاطريقيف

نقومعقباتوجودعدممنوالتآ كدال رضجتهزيبعد•

.مستمثريناعىلبعرضــــــها
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العقاراتبيع ورشاء 

.  املستمثرلطلبات واحتياجاتالعقارات وفقا أ نواع ال رايض، بل ضافة لاكفة وتطور لك RIMALL INVESTتقدم 
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والتجاريةتطوير وبناء املشاريع السكنية 

أ كرب قدر الكثري من الفرص للمســـــــــتمثرين، مبا يتيح هلم جينRİMALL İNVESTتقدم رشكة : التجاريةاملشـــــــــاريع •

.أ و رشاكتوفقاً ل هدافهم ك شخاص ممكن من ال ربح من الاستامثرات التجارية، وذكل 

أ نواعها، أ فضــــــــــل املباين ذات ال غراض التجارية ملســـــــــــتمثرهيا، باكفةRİMALL İNVESTتقدم : املباين التجارية•

.  ل غراض مزدوجةاحملال التجارية، املباين الســـكنية واملباين اخملصــــصــــةاملدارس، املاكتب، املولت، اخملازن، : ومهنا

عادة بلورة اتمة للصــــــــــــــــــــورة اليت تقوم به رشكة البناء بتقد القيّمة ت مي اخلدمامتكنا خالل مســــــــــــــــــــرية معلنا من ا 

ىل ال رض وانهتاءا بتآ جريها من العثور عبدءاً لقد متكنا من خالل خدماتنا املتاكمةل والشامةل تقدمي اخلدمات العقارية، . ملستمثرهيا

.  التصاممي املتناسقة اليت ترىق مبشاريع مستمثرينامرواً بوضع أ و بيع ال بنية، 

غفال الاعتبارات العملي نية ة للتوقيت واملزياحنقق جناحاتنا من خالل منامغة ال بداع مع التصــــــــــــــــــــــممي ودقة التنفيذ، دون ا 

متناس بة ً متاما النتاجئ كون حتت تصــرف فريق معل حيقق نشــاطاته بشـــلك متاكتف، تلكه عندما يكون ذكل . املتاحة لالستامثر

آمال املستمثر .مع تطلعات وأ
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ة جملال التعلمي يف ظهر يف الســــــــنوات ال خرية، وبفعل اقتحام الشـــــــــراكت اخلاص: ال رايض املفروزة ل غراض تعلميية•

لميية، ـــــــــــــــــــــــــــــات التع تركيا،منو يف الطلب عىل املباين التعلميية، وخاصة بعد ال عالن عن حزمة احملفزات اخلاصة بملؤسسـ

.  حيث برزت حاجة ماسة ملباين املدارس اخلاصة لفتتاح فروع جديدة

أ صبح التعلمي . مي اخلاصمباين املدارس اخلاصة يه مبان خضمة املســاحة، وينبغي أ ن تكون مشــيدة وفقا ملعايري مؤسســات التعل

جيار مرتفعة انب يعرثون عىل مس تآ جرين مضن الكثري من املسـتمثرين احملليني وال ج. خيارا يتيح للمستمثرين احلصـول عىل عوائد ا 

.اجملال التعلميي وحيصلون عىل دخل ممتاز من خالل تآ جري مبانهيم

الرتكية، ابتداًء من بتطوير وبناء املشـــــــــــروع باكفة مراحهل وفقا ملتطلبات وزارة التعلمي الوطينRİMALL İNVESTتقوم 

.  ا وماكنهتاحتديد ورشاء ال رض املناس بة للمدرسة، وانهتاء بتآ جريها مكبىن مدرسة ملؤسسات تعلميية لها صيهت
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ورؤيةتطلعاتمعللتجاوبحيتاجمشـروعأ يأ نوالبناءالتطويرقسميفالعاملاكدرانيدرك:البناءمرشوعتطوير•

.لزميناواجلدولالتلكفةومهنااحلقيقية،الزبنسملعايريالاعتباربعنيال خذمعاملؤسسة،أ واملستمثر

رؤيةتيعاباس عنمس ئولويكوناملشــــــــــروع،يتبىنمتاكملمتفرغ،فريقخاللمنرشكتناأ عاملبتحقيقنقوم

جيادالبناء،وأ هدافاملســـــــــتمثر املرشوعوتسلمياحملددة،يةوبملزيان احملددالوقتيفال هدافهذهلتحقيقاحلقيقيةاحللولوا 

.متواصلبشلكأ وانهيفللمستمثر

RIMALLتقوم:البناءمشــروعوتسـويقتطوير INVESTنفســهاب نفذتهاذليالســكينأ والتجارياملشــروعبتســويق

ىلاستناداوذكلالسوق،يفرحبيةالطرقبآ كرث .ال قلمييةالسوقدراساتا 



www.rimallinvest.com

أ خرىاستشاريةخدمات

,لالستامثراخملصصةاملمتلاكتمنوغريهاال رضحتديد•

,املستمثرطريقتعرتضقداليتوالعوائقالعقباتلتاليفواملنظامتاملؤسساتمعالتواصل•

آخرمتواصلبشلكمستمثريناتزويد• .راحبةاستامثراتآ منيلتادلوةلتطرهحااليتبملناقصـاتاملتعلقةاملسـتجداتبآ
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السوق املس هتدفة
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“عنوان الاستامثر الآمن والراحب يف تركيا"اليت تتخذ RIMALL INVESTرشكة تس هتدف 

اليتلها سوقا يشمل ال شخاص واملؤسسات شعارا 

.هتدف لالستامثر يف تركيا وجين ال ربح من الفرص الاستامثرية
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بياانت مستمثريناقاعـدة 
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، وخاصة من اململكة ، أ شخاصا ورشاكت من بدلان اخلليج العريباملستمثرينتتآ لف قاعدة بياانت رشكتنا من خنبة من 

.العربية السعودية، الراغبني بلستامثر يف تركيا

ماكنية الاستامثر الاحرتايف يف تركيا، وذكل من خالل ت RIMALL INVESTرشكة تقدم  شارك اخلربات ملستمثرهيا ا 

.  اليت اكتسبهتا يف سوق العقارات



27

املوقـع
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Mall Of Istanbul

S.Gokcen
Airport

Istanbul
Airport

25
minutes
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Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bul.

Mall of İstanbul O s Plaza K: 23 No: 7E/162 34490

Başakşehir/İstanbul

0090 212 777 77 66

www.rimallinvest.com
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