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عن الشركة



  Rimall Invest لالستثمار واالستشارات العقارية

Ÿ · تعمل شركة Rimall Invest في مجال االستثمار العقاري، وذلك من خالل تبني التوجه إلى توفير أفضل 

الخدمات التي تركز على احتياجات وتطلعات المستثمرين. 

Ÿ · قدمت Rimall Invest الكثير من الفرص االستثمارية الرابحة لمستثمريها خالل فترة قصيرة من الزمن، وهي 

ًحاليا معروفة جيدا في بلدان الخليج العربي. ًّ
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بإمكانكم التسجيل على موقعنا للحصول على نشرة 

بآخر الفرص االستثمارية المتاحة لدينا في تركيا



· باإلضافة إلى االستثمار في األراضي، تقدم شركة Rimall Invest خدمات استشــــــــــــــــارية وخدمات إدارة العقارات  Ÿ

التجارية، والمشاريع السكنية حديثة البناء والمخازن وغيرها. 

· تخطط Rimall Invest وتطور وتبني أفضل التصـاميم، وأفضـل العقارات التجارية والسـكنية بأقل التكاليف وأعلى  Ÿ

مستويات الربحية.

· يتلخص هدف Rimal Invest، دوما في تقديم استثمارات عالية الربحية لمســــــــتثمريها، مع بلوغ الحد األدنى من  Ÿًّ

ّالمصاريف، والحد األعلى من األرباح، وذلك من خالل فريق عمل مؤهل يتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال. 

· تقدم شركة Rimall Invest خدماتها لطيف واسع من المســـــــــــــتثمرين ذوي التوجهات والفئات المختلفة، أفرادا  Ÿً

وشركات، داخل السوق التركية للعقارات وخارجها. 

بإمكان شركة Rimall Invest، بالمستوى المهني رفيع المستوى لكادرها، التجاوب مع احتياجات ومتطلبات 

المستثمرين في الوقت المطلوب.
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رسالتنا ورؤيتنا



رسالتنا

ُعندما يذكر موضوع االستثمار العقاري في تركيا، تتبادر Rimall Invest إلى الذه نكإحدى الشركات الرائدة. 
رسالتنا هي تقديم أجود الخدمات، وتوفير أفضل العوائد لمستثمرينا، باالعتماد على فريق عمل متمرس ذي 

إمكانات احترافية. 

رؤيتنا

ّتكمن رؤيتنا في السعي الدؤوب لنكون على مستوى تطلعات مستثمرينا في المجال العقاري على المدى القريب 
والبعيد، داخل تركيا وخارجها.
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مميزاتنا



ًنبحث حصرا عن الفرص االستثمارية عالية الربحية ونؤمنها

ترتكز الفرص االستثمارية التي نقدمها على دراسات جدوى احترافية

نسعى لبلوغ أدنى مستويات المخاطرة

ًنقيم ونقدم الفرص العقارية، مع األخذ بعين االعتبار للمتغيرات التي يمكن أن يشهدها السوق العقاري مستقبال. ّ
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خدماتنا



تقديم االستشارات في مجال االستثمار العقاري Ÿ

تقديم االستشارات في مجال إدارة العقارات Ÿ

تقديم االستشارات في مجال محافظ االستثمار العقاري Ÿ

تقديم االستشارات بمجال االستثمار  في المناطق التجارية Ÿ

االستثمار في األراضي Ÿ

بيع وشراء العقارات Ÿ

تطوير وبناء المشاريع السكنية والتجارية Ÿ

خدمات استشارية أخرى Ÿ



استشارات  االستثمارات العقارية

 نحن في شركة  Rimall Invest نسعى إلى;

توخي الدقة المتناهية لدى اختيارنا لالستثمارات,  Ÿ

ترقب الوقت المناسب لالستثمار,  Ÿ

اختيار المكان المناسب لالستثمار بناء على الدراسات المعمقة. Ÿًّ

ًاستنادا إلى المبادئ الواردة أعاله تقدم  Rimall Invest أفضــــــــــــل 

فرص العروض االستثمارية واالستشارات لمستثمريها. 
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إدارة الممتلكات

تقوم  Rimall Invest بإدار ةكافة التفاصـــــــــــــــــــيل الفنية والمالية  Ÿ

وغيرها ذات الصلة بالممتلكات العائدة لمستثمريها. 

نقوم بمتابع ةكل اإلجراءات المتعلقة بعقاراتكم. ّ Ÿ



استشارات صناديق االستثمارات العقارية

بإمكان المســـــــــــــــــــتثمرين األجانب االستثمار في تركيا عن طريق صناديق االستثمار العقاري، التي تعمل تحت  Ÿ

إشراف وضمانة الدولة. 

عن طريق صناديق االستثمار العقاري، بإمكان المســـــــــتثمرين األجانب الحصـــــــــول على حقوق متســـــــــاوية مع  Ÿ

المواطنين األتراك في االستثمار.

تقدم صناديق االستثمار العقاري مزايا ضريبية في تركيا. ُ Ÿ

نسعى في  Rimall Invest لدعم مستثمرينا في الحصول Ÿ

Ÿ على أعلى أرباح ممكنة من صناديق االستثمار العقاري.
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تقديم االستشارات بمجال االستثمار  في المناطق التجارية

تدعم وزارة االقتصاد التركية ثالث فئات من االستثمار:  Ÿ

االستثمارات الضخمة، االستثمارات التجارية 

واالستثمارات ذات النطاق اإلقليمي.

يتجلى هذا الدعم بأشكال مختلفة منها: إيجاد األرض  Ÿ

ًوفقا للمناطق االستثمارية، اإلعفاء من ضريبة الدخل، 

اإلعفاء من ضريبة الشركات، اإلعفاء من ضريبة القيمة 

المضافة. 

• تقدم  Rimall Invest المناطق التجارية والمحال التجارية في حدود ميزانية المستثمر وحسب 

احتياجاته، وبأخذ عوائد اإليجار وفترة استعادة رأس المال بعين االعتبار.

تقدم وزارة االقتصاد التركية الحوافز االستثمارية للمستثمرين الراغبين بتوظيف أموالهم في تركيا. Ÿ



أراضي

فنادق

بالزا

فيالت
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مراكز تسوق 

وحدات سكنية

مدارس

محاّل تجارية
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االستثمار في األراضي

Ÿ تقوم شـــــركة  Rimall Invest بتطوير األراضـــــي إلعمار المناطق 

الصناعية، المشاريع السكنية والتجارية... إلخ.

تقوم الشــــركة بشـــــراء األراضي وتخطي العقبات التي قد تقف في  Ÿ

ًطريق فرزها عمرانيا بالنسبة للمستثمر.

بعد تجهيز األرض والتأكد من عدم وجود عقبات نقوم بعرضــــــها  Ÿ

على مستثمرينا.



بيع وشراء العقارات

Ÿً تقدم  Rimall Invest وتطو ركل أنواع األراضي، باإلضافة لكافة العقارات، وفقا لطلبات واحتياجات المستثمر. ّ



تطوير وبناء المشاريع السكنية والتجارية

المشـــــــــاريع التجارية: تقدم شركة  Rimall Invest الكثير من الفرص للمســـــــــتثمرين، بما يتيح لهم جني أكبر قدر  Ÿ

ًممكن من األرباح من االستثمارات التجارية، وذلك وفقا ألهدافه مكأشخاص أو شركات.

المباني التجارية: تقدم  Rimall Invest أفضــــــــــل المباني ذات األغراض التجارية لمســـــــــــتثمريها، بكافة أنواعها،  Ÿ

ومنها: المكاتب، الموالت، المخازن، المدارس، المحال التجارية، المباني الســـكنية والمباني المخصــــصــــة ألغراض ّ

مزدوجة. 

ّّّتمكنا خالل مســــــــــــــــــــيرة عملنا من إعادة بلورة تامة للصــــــــــــــــــــورة التي تقوم به شركة البناء بتقديم الخدمات القيمة 
ًلمستثمريها. لقد تمكنا من خالل خدماتنا المتكاملة والشاملة تقديم الخدمات العقارية، بدءا من العثور على األرض 

ًوانتهاءا بتأجيرها أو بيع األبنية، ومرورا بوضع التصاميم المتناسقة التي ترقى بمشاريع مستثمرينا. ً

نحقق نجاحاتنا من خالل مناغمة اإلبداع مع التصــــــــــــــــــــــميم ودقة التنفيذ، دون إغفال االعتبارات العملية للتوقيت 

ّوالميزانية المتاحة لالستثمار. عندما يكون ذل ككله تحت تصــرف فريق عمل يحقق نشــاطاته بشـــكل متكاتف،  تكون ّ
ًالنتائج متناسبة تماما مع تطلعات وآمال المستثمر.
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األراضي المفروزة ألغراض تعليمية: ظهر الســــــــنوات األخيرة، وبفعل اقتحام الشـــــــــركات الخاصة لمجال التعليم في  Ÿ

ّتركيا،نمو في الطلب على المباني الدراسية، وخاصة بعد اإلعالن عن حزمة المحفزات الخاصة بالمؤسســــــــــــــــــــــــــــــات 
التعليمية، حيث برزت حاجة ماسة لمباني المدارس الخاصة الفتتاح فروع جديدة. 

ًمباني المدارس الخاصة هي مبان ضخمة المســاحة، وينبغي أن تكون مشــيدة وفقا لمعايير مؤسســات التعليم الخاص.  ٍ

ًأصبح التعليم خيارا يتيح للمستثمرين الحصـول على عوائد إيجار مرتفعة. الكثير من المسـتثمرين المحليين واألجانب 

يعثرون على مستأجرين ضمن المجال التعليمي ويحصلون على دخل ممتاز من خالل تأجير مبانيهم. 

ًتقوم  Rimall Invest بتطوير وبناء المشـــــــــــروع بكافة مراحله وفقا لمتطلبات وزارة التعليم الوطني التركية، بدءا من  ً

ًتحديد وشراء األرض المناسبة للمدرسة، وانتهاء بتأجيره اكمبنى مدرسة لمؤسسات تعليمية لها صيتها ومكانتها.
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تطوير مشروع البناء: يدر ككادرنا العامل في قسم التطوير والبناء أن أي مشـروع يحتاج للتجاوب مع تطلعات ورؤية  Ÿّ
المستثمر أو المؤسسة، مع األخذ بعين االعتبار لمعايير البزنس الحقيقية، ومنها التكلفة والجدول الزمني. 

ًنقوم بتحقيق أعمال شركتنا من خالل فريق متفرغ، متكامل يتبنى المشــــــــــروع، ويكون مســـــــــــؤوال عن استيعاب رؤية 

المســـــــــتثمر وأهداف البناء، وإيجاد الحلول الحقيقية لتحقيق هذه األهداف في الوقت المحدد وبالميزانية المحددة، 

وتسليم المشروع للمستثمر في أوانه بشكل متواصل.

تطوير وتسـويق مشــروع البناء: تقوم  Rimall Invest بتســويق المشــروع التجاري أو الســكني الذي نفذته بنفســها  Ÿ

ًبأكثر الطرق ربحية في السوق، وذلك استنادا إلى دراسات السوق اإلقليمية. 



خدمات استشارية أخرى

تحديد األرض وغيرها من الممتلكات المخصصة لالستثمار, Ÿ

Ÿ التواصل مع المؤسسات والمنظمات لتالفي العقبات والعوائق التي قد تعترض طريق المستثمر,

تزويد مستثمرينا بشكل متواصل بآخر المسـتجدات المتعلقة بالمناقصـات التي تطرحها الدولة لتأمين استثمارات  Ÿ

رابحة.
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السوق المستهدفة 



تستهدف شركة  Rimall Invest التي تتخذ "عنوان االستثمار اآلمن والرابح في تركيا”

ً شعارا لها سوقا يشمل األشخاص والمؤسسات التي ً

 تهدف لالستثمار في تركيا وجني األرباح من الفرص االستثمارية.
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قاعدة بيانات مستثمرينا



ًتتألف قاعدة بيانات شركتنا من نخبة من المستثمرين، أشخاصا وشركات من بلدان الخليج العربي، وخاصة من 

المملكة العربية السعودية، الراغبين باالستثمار في تركيا.

تقدم شركة  Rimall Invest لمستثمريها إمكانية االستثمار االحترافي في تركيا، وذلك من خالل تشارك الخبرات 

التي اكتسبتها في سوق العقارات. 
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وسائط الميديا





29

الموقع



 Atatürk مطار

Mall of Istanbul

15
m�nutes



Mall of Istanbul
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Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bul.
Mall of İstanbul Os Plaza K: 23 No: 7E/162 34490

Başakşehir/İstanbul

0090 212 777 77 66

www.rimallinvest.com

تابعونا على وسائط التواصل االجتماعي

بإمكانكم إجراء مسح ضوئي للكود لحفظ بياناتنا على هاتفك.
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