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إطالق أول شركة في المغرب البناء والملكیة العقاریة صناعة الغاز التوسع خارج منطقة شرق المغرب
للملكیة والبناء

إنشاء قسم البناء االستیراد وتصدیر دخول صناعة األغذیة

1960 1963 1968 1971 1972 1975 1985

التوسعة لمنطقة شمال المغرب التوسعة لكزابالنكا  البدء في التطویر العقاري

 رائدة في منطقة شرق
المغرب

التوسعة لمراكش  التوسعة لدبي

1999 2000 2002 2007 2014 2016
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 شیماء القابضة ھي مجموعة استثماریة عالمیة مقرھا المغرب وتشمل سلسلة عملیاتھا المتنوعة: 
تطویرالمشاریع العقاریة ، البناء والتشیید ، التعلیم ، مواد البناء ، التصنیع ، السیاحة وإدارة األحداث

 یمتلك القسم العقاري التابع لشركة "شیماء القابضة" ، الذي یضم حوالي 800 موظف ، إرثًا من تطویر ما
یصل إلى 3000 وحدة سكنیة وقطع أراضي سنویة

 و تتمحور مشاریع  شیماء  القابضة في الغالب خارج المغرب عبر 10  مدن تغطي مراكش مبدع والرباط
والدار البیضاء
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 تنتشر مشاریع شیماء القابضة  على نطاق واسع في المغرب وتغطي أكثر من 10 مدن ، مع بناء 3000
وحدة ، ومشاریع الضیافة والمجمعات السكنیة والفیالت

 من بین أكثر المشاریع رفاھیة ، نھر النخیل ، سكن سوالي ، تالل ملباتي ، مدینة مراكش الریاضیة ،
دریم سیتي

 كونھا عالمة تجاریة ممیزة في المغرب ، أطلقت شیماء القابضة اآلن أول مشروع لھا في دائرة قریة
جمیرا في دبي

hÜ«π]<ª<ƒËÖ^é⁄<

الفلل



 في دولة اإلمارات العربیة المتحدة ، یتم تمثیل شركة شیماء القابضة من قبل كیانین شیماء القابضة
المحدودة وشركة دیفال للعقارات

 شركة دیفال العقاریة ھي مشروع مشترك بین الشیخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وشیماء
القابضة
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 تھدف دیفال للعقارات الى اضافة روح و تسلوب العمار المغربي في االمارات وتخص بذالك مشروعھا
 شیماء بریمیرفي دائرة قریة جمیر

ا



ضریبة الدخل الشخصیة 
 ضریبة دخل التأجیر 

ضریبة األرباح الرأسمالیة

0%
 قانون حمایة المستثمر العقاري
 الذي تم تأسیسھ من قبل دائرة
.األراضي واألمالك في دبي

 تعتبر دبي واحدة من أكثر مدن العالم أمانًا لالستثمار
 والعیش فیھا , مع معدل الجریمة 0

0%

 بلغ عددالمسافرین في مطار دبي
 الدولي 22.5 ملیون مسافر خالل

 الربع األول من عام 2017 مسجالً
٪زیادة بنسبة 7.4

22.5

 یمكن شراء وبیع االمالك ,حسب
 قانون التملك الحر من قبل أي

جنسیة

 أصدرت دائرة التنمیة االقتصادیة في
 دبي 5،387 رخصة تجاریة خالل
 الربع األول من عام 2017 بزیادة

 قدرھا 12٪ مقارنة بنفس الفترة من
عام 2016

 وقد تم تسجیل الزیارات
 السیاحیة لمشاھدة زیادة بنسبة

11 ٪ بتسجیل 4.5ملیون
 سائح خالل الربع األول من عام 
2017

X3
1995: 640,000

 حالیا 2.3ملیون

11%

 امارتیون
الوافدین

12%

 إیرادات تأجیرمن 8الى10 ٪ على الشقق
و 5 الى 6 ٪ على الفلل

luxury villasبلغت إجمالي الصفقات العقاریة في دبي 
 77 ملیار درھم إماراتي خالل الربع
 األول من عام 2017 ، مسجلةً زیادة

٪سنویة بنسبة 45

 تعد دبي مدینة متعددة الثقافات تضم
 10٪ من السكان المحلیین و 90٪ من

المغتربین

 تضاعف عدد سكان دبي ثالث
مرات في أقل من 20 عاًما

AED 77

  العوائق على خلفیة
 الجنسیة

 تقع قریة الجمیرا سیركل ضمن
أفضل 10 أحیاء في دبي

أطول مبنى في العالم 
أطول فندق 

أكبر مول
 أكبر أكواریوم في العالم 

ثاني أكبر أكواریوم من صنع اإلنسان 
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 تقدم شیماء بریمیر مزیج مثالي من الھندسة المعماریة الحدیثة والحیاة الراقیة . كونھ مصمم بشكل فرید

 مع عناصر مغربیة قدیمة مثل نافورة داخلیة ورواق على السطح ، یمیز المبنى األناقة واألناقة لم یسبق لھ
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دائرة قریة جمیرا

 دائرة قریة جمیرا  واحدة من أكثر األحیاء السكنیة طلباً في دبي ، مع مجموعة من مشاریع متنوعة والمستمرة. 
قامت  شركة "نخیل" ، بتطویر المشروع في عام2005  ، ببناء أكثر من 870 ھكتار ، ویقُد َّر أن حوالي28  
مشرًو عا سكنیاً قید االنشاء یتم تنظیمھا في ست مناطق. تقع على طریق الشیخ محمد بن زاید بین شارع حصة 

وعرفت  بتقدیم أسعار تنافسیة جعلت منھا منطقة شعبیة لالستثمار في االشھر األخیرة 

24/7

 مثلث قریة
جمیرا

 البرشاء

دائرة قریة جمیرا

Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd

Alkh
ail

 R
d

Al khamila St

Al a
say

el 
St

O
rch

id 
St

 مدینة دبي الریاضیة
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شیماء بریمي

 الخیل افینیو
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 ذا سیركل
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 امن على
 مدار الساعة

 شرفة

 مواقف

 حمام سباحة

ردهة

 نادي رياضي
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 احياء ديب التقليدية



 معيشة  مترفة



 اجواء ملهمة اجواء ملهمة



 راحة البال اجواء ملهمة



BESPOKE FITTINGSمواصفات عالمية 



BESPOKE FITTINGSتشطيبات ممتازة  



A-LIST AMENITIESBESPOKE FITTINGSمرافق من الدرجة االوىل



 االسترخاء



 استوديو- الطابق اال ول

 تم تصمیم االستودیو بحیث یحتوي على
جمیع احتیاجاتك في مساحة صغیرة

 أحد العوامل الرئیسیة في ھذه التصمیم ھو
 منطقة المعیشة الكبیرة التي تكتمل مع شرفة

صغیرة

المخطط

 شقة غرفة و صالة

 تعد  مثالیًا لعائلة صغیرة . تشمل شرفة مع
 مساحة معیشة كبیرة توفر التوازن

المناسب لوحدة سكنیة

 مساحة االستوديو

 مساحة الشرفة

 المساحة الكلية

الحمام

الردهة

المطبخ

 االستوديو

 الشرفة

 غرفة المعيشة

 الردهةالمطبخ

 الحمام

 الحمام

 منطقة
 الغسيل

 غرفة النوم

 منطقة تبديل

 المالبس

 الشرفة

 الطابق الثاين و الثالث

 مساحة الشقة

 مساحة الشرفة

 المساحة الكلية



 مزیج مثالي من الفخامة والمعیشة
 المریحة.  لیس محاًطا بشرفة فقط ، ولكنھ

 یشمل أیًضا مدخل خاص إلى التراس
الموجود على السطح

المخطط

 مساحة الشقة

 مساحة الشرفة

 المساحة الكلية

الحمام

الشرفة

 غرفة النوم

 غرفة النوم

1

2
 غرفة

الخادمة

 الحمام
الردهة  الحمام

 غرفة المعيشة

الغسيل 

غرفة 

الدرج

غرفة تبديل 
المالبس 

الدرج

السطح
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