
 استثمار جذاب في عقار تخزين 
ذاتي يخصك

   قيمة حقيقية لالستثمار بمفهوم متكامل ومختبر بالكامل

   قابلية التخطيط للعوائد مقدًما
  

   موقف تنافسي جذاب في األسواق الناشئة
     

   ال وجود لمساوئ مشاكل التأجير المعروفة
       

   ال توجد مصروفات إدارية

    Citylagerhaus-Verwaltungs-GmbH كشريك كفؤ طوال فترة 
عمر العقار بالكامل

   "دخل سالب" جذاب

هل تعمل كطبيب أو كصيدلي أو لحسابك الخاص؟
هل ترغب في تأمين نفسك عند التقاعد وأال تُثقل 

كاهلك بمساوئ االستثمارات العقارية التقليدية؟

توفر لك Citylagerhaus مع مراكز التخزين 
الذاتي عمليات آمنة يمكن التخطيط لها من البداية 

للحصول على عائد مستدام مع راحة البال.

آمنة ونظيفة وجافة



2 m†

4 m†

8 m†

12 m†

Ihr Citylagerhaus: 
130-150 Mietboxen 
auf 1.100 m† Fl�che

Boxen-Gr��en:

Rendite im Gegensatz zu anderen  
Immobilieninvestments im Voraus planbar  
Investitionsvolumen ab 1,9 Mio Euro,  
je nach Auslastungsgrad 

Bis zu 150 Mieter sorgen f�r  
ein geringes Ausfallrisiko 

Der deutsche Selfstorage-  
Markt im Vergleich

هل ترغب في استثمار أموالك بأمان 
 وأنت مرتاح البال وفوق ذلك 

تحقق ربًحا عاليًا؟

 استثمر أموالك في سوق التخزين 
 الذاتي المزدهر واشتِر أحد مخازن

Citylagerhaus

Citylagerhaus أسئلة وأجوبة حول استثمارك في مخزن

Selbstlagern :ما التخزين الذاتي؟ باأللمانية
أن يستأجر عمالء من القطاع الخاص أو التجاري مخازن بمساحة 2 و 4 و 8 

و 12 م2 وارتفاع 2.70 م لمهلة قصيرة بأسلوب تخزين مبّسط. جميع المخازن 
جافة ومدفأة ومراقبة بالكاميرا ومكيفة ويمكن الوصول إليها من قبل كل مستأجر 

ا.  خالل ساعات العمل. مع احترام الخصوصية احتراًما تامًّ

من يستأجر مخزنًا؟
 Ebay يستأجر "الوحدةَ"، المعروفة أيًضا باسم الصندوق، حرفيون وتُجار موقع

 ومخيِّمون ورياضيون وأصحاب الشقق والمنازل الستخدامها بدياًل عن القبو. 
ويتم فيها تكديس جميع أنواع األغراض من أثاث الحدائق حتى زينة عيد الميالد المجيد. 
إذ غالبًا ما ينصرف الناس عن المرائب الرطبة ويستأجرون تلك الصناديق. ويكون خيار 

التخزين خياًرا مفضاًل للشقق التي تضيق مساحتها وتخلو من المخازن الضرورية.

التخزين الذاتي – التطور الجغرافي
 في الواليات المتحدة األمريكية كان استخدام التخزين الذاتي أمًرا طبيعيًا 

منذ عام 1960. وفي بريطانيا العظمى بدأ بناء المخازن منذ عام 1980، 
 وانتقل هذا التوجه العام إلى ألمانيا مروًرا بفرنسا وهولندا في مطلع األلفية. 

وقد ازدادت المباني الكبيرة التي تضم حوالي 1500 صندوق تخزين في 
السكنية.  التجمعات 

ل للمخازن في ألمانيا. وتُدير شركة  كانت شركة Shurguard أول مشغِّ
المخازن العمالقة هذه حوالي 2500 مخزن حول العالم. ووفقًا لرابطة التخزين 
الذاتي، بُني 260 مخزنًا في ألمانيا في الفترة بين عام 2000 إلى عام 2018.

Citylagerhaus نظرة عامة على

Ca. 150 Mieter sorgen für
ein geringes Ausfallrisikio

Boxen-Größen:

2 م2

:Citylagerhaus مخزنك في
حوالي 150 صندوق استئجاري 

 على مساحة 
حوالي 1100 م2

مساحات الصناديق:

4 م2

8 م2

12 م2

حوالي 150 مستأجًرا يضمنون انخفاض 
مخاطر التخلف عن السداد

يمكن التخطيط للعوائد مقدًما، على عكس االستثمارات 
العقارية األخرى



السوق في ألمانيا يبّشر بالكثير من اإلمكانات!
 DIN 15696 جاء في تقارير مجموعات الخبراء، مثل رابطة التخزين الذاتي، التي أطلقت مواصفة

للمعدات وجودة مستودعات التخزين الذاتي، ما يلي:
في عام 2011 بلغت المخازن في الواليات المتحدة األمريكية 50,098 مخزنًا. وفي بريطانيا العظمى 

يوجد 1432 منشأة وفي فرنسا 336 منشأة.
وفي عام 2018 صار هناك بالفعل 260 مخزنًا في ألمانيا.

وقد ذاع صيت التخزين الذاتي على يد "كبار التجار" في ألمانيا. وبالتالي فإن إمكانات نمو هذا المجال 
كبيرة جًدا. 

لكن: يلزم اتخاذ بعض اإلجراءات بهذا الشأن.

Citylagerhaus فكرة مخازن
2008 في عام 2008 تم تحديث أول منشأة تخزين في فلنسبورغ بصناديق التخزين. وكان تأجيرها 

بأسعار مقبولة يسير على ما يرام. وبالكاد تمكنت الوحدات اإلضافية من تلبية الطلب على اإليجار. 
وقد خضع السوق للمراقبة والتقييم جيًدا حتى عام 2016. وأخذ مصطلح التخزين الذاتي يكتسب أهمية 

 متزايدة وأصبح اسمه: Citylagerhaus! ثم في عام 2016 بُني مستودع آخر في نيومونستر 
هولشتاين(. )شليسفيغ 

 حوالي 160 صندوق تخزين متاحة للتأجير. وقد تقبل السوق وجود منافس آخر. ولم يمنع شعار 
"ِضعف المساحة بنصف السعر" المستأجرين من استئجار مركز مهني للتخزين الذاتي. "إذا كنا سنخّزن، 

فليكن المخزن جيًدا ونظيفًا وآمنًا!"

ما سبب االستثمار في Citylagerhaus؟
 المفهوم والخبرة والمثابرة والصدق ومراقبة السوق المستمرة تشكل تركيًزا قويًا على المستقبل! 

وتؤكد فكرة المشاركة وشركة إدارة الخدمات الكاملة على مبدأ التوسع.
 تم تصميم سبع وحدات متطورة ويمكن استخدام كل منها بحسب حجم قطعة األرض المتاحة. 

وهذه الوحدات جاهزة للبناء وتتيح عمليات البناء السريعة دفع وتيرة التوسع إلى األمام.
 جميع األسئلة المتعلقة بمسائل، مثل الضرائب، واألوضاع القانونية، والتأمين، وقانون العمل إلخ، 

يُجاب عنها جميعًا مسبقًا.
ينطوي األمر على مخاطرة ضئيلة من خسارة اإليجار بسبب وجود عدد كبير من المستأجرين.

سيجيب فريق خبرائنا على كافة أسئلتكم!

Citylagerhaus مزايا عقار التخزين الذاتي
مع Citylagerhaus، أنت تستثمر في جميع مزايا تأجير عقار تجاري بدون مخاطر 	 

وأعمال إدارية.

ال مزيد من النزاعات القانونية مع المستأجرين، ال مكالمات من المستأجرين، ال تجديد، 	 
ال خسارة في اإليجار، ال فواتير لخدمات إضافية، ال إدارة للودائع

استثمار طويل األجل في األراضي والعقارات والممتلكات مع إمكانات ارتفاع القيمة 	 
ارتفاًعا عاليًا

تهتم Citylagerhaus-Verwaltungs-GmbH بجميع األنشطة اإلدارية 	 
وإجراءات التأجير، والمسائل القانونية، ومراقبة السوق، والتدابير التسويقية واإلعالنية

ْن نفسك من مساوئ العقارات التجارية أو السكنية األخرى التالية ... أّمِ
إدخال تغييرات على العقار في حالة تغيير المستأجر	 

المطالبة بتخفيض اإليجار بعد انتهاء فترة اإليجار األساسية	 

االكتفاء بمستأجر رئيسي واحد فقط	 

إمكانية تغيير الموقع المالئم، مثاًل عند توسيع الطرق أو إعادة بناء المدن أو إنشاء 	 
مراكز التسوق 

المستأجرون المتهربون من الدفع	 

اتحاد حماية المستأجرين والنزاعات القضائية	 

فواتير الخدمات الجانبية	 

الحاجة إلى التجديد في حالة تغيير المستأجر	 

Vorteile einer Selfstorage-Immobilie von Citylagerhaus
• Mit Citylagerhaus investieren Sie in alle Vorteile der Ver-

mietung einer Gewerbeimmobilie ohne die sonst damit 
verbundenen Risiken und Verwaltungsaufgaben. 

• Nie wieder Rechtsstreitigkeiten mit Mietern, keine Anrufe 
von Mietern, keine Renovierung, keine Mietausfälle, keine 
Neben-kostenabrechnung, keine Kautionsverwaltung 

• Langfristige Investition in Grund, Boden und Immobilie  
mit hohem Wertsteigerungspotential 

• Alle Verwaltungsaufgaben und Vermietungstätigkeiten, 
rechtliche Angelegenheiten, Marktbeobachtung, Marketing 
und Werbemaßnahmen bis hin zum Jahresabschluss/ Ein-
nahmenüberschussrechnung werden durch die Citylager-
haus-Verwaltungs-GmbH erledigt

Sparen Sie sich die Nachteile anderer Gewerbe- 
oder Wohnimmobilien... 
• Umbau bei Mieterwechsel 

• Forderung nach Mietsenkung nach Ablauf der 
 Grundmietzeit  

• Abhängigkeit von nur einem großen Ankermieter 

• Gute Lage kann sich ändern, z.B. bei Ausbau von Straßen, 
Umbau von Städten oder Schaffung von Einkaufszentren  

• Mietnomaden 

• Mieterschutzbund und Rechtsstreitigkeiten 

• Nebenkostenabrechnung 

• Renovierungsbedarf bei Mieterwechsel



 متوسط فترة اإليجار المقاسة في 3 سنوات 
هو 6,3 أشهر لكل صندوق تخزين

الرسوم اإلدارية 
تتقاضى Citylagerhaus-Verwaltungs-GmbH رسوًما إدارية تتوقف 
على سعة االنتفاع، التي تصنَّف وفقًا لعدد الصناديق المستأجرة في بداية الشهر.

تتقاضى Citylagerhaus-Verwaltungs-GmbH الرسوم اإلدارية 
للخدمات التالية على وجه الخصوص:

 التعاقد مع مدير للعقار، والتعليم، والتدريب، وإذا لزم األمر تغيير 	 
مدير العقار

صيانة المنشأة بأكملها وضمان مظهرها المنسق	 
 	Citylagerhaus مراقبة الصيانة الدورية لجميع المرافق الفنية في مخازن
التأجير بكافة إجراءاته مثل زيارات التفقد وإبرام عقود اإليجار وجمع اإليجارات 	 

 Citylagerhaus وفسخ العقد، وإذا لزم األمر التنقالت بين مخازن
تدابير إعالنية محددة ينص عليها عقد البيع، على سبيل المثال إعالنات 	 

الحافالت أو اإلذاعة أو الملصقات اإلعالنية الكبيرة.
باإلضافة إلى مفهوم اإلعالن لدينا، يمكن للمستثمر طلب مزيد من اإلعالنات 	 

.Citylagerhaus-Verwaltungs-GmbH من
إقامة تعاون مع الشركات المحلية وتنفيذه، مثل شركات النقل وتأجير 	 

المقطورات وغيرها.
تجرى معالجة جميع المسائل القانونية والتعاقدية مع السلطات المحلية 	 

.Citylagerhaus-Verwaltungs-GmbH وشركاء السوق من خالل
تشمل الرسوم اإلدارية الحجز الشهري للعقار. إنشاء تقرير سنوي لحساب 	 

 Citylagerhaus األرباح والخسائر بمعرفة المستشار الضريبي للمستثمر، أو
مقابل رسوم خاصة في حال رغبتم في ذلك.

المراقبة الحثيثة للسوق ومتابعة المنافسة من أجل ضمان التوجه االستراتيجي 	 
الناجح على المدى الطويل لشركة Citylagerhaus. والهدف من ذلك 

تعزيز العالمة التجارية Citylagerhaus وزيادة مستوى الوعي بقيمتها 
تنافسية كميزة 

تصنيف الرسوم اإلدارية

   الصناديق      صافي الرسوم         الرسوم اإلجمالية

بدًءا من  0              250,00 يورو  297,50 يورو  

1.047,20 يورو بدًءا من  30      880,00 يورو  

بدًءا من  60      1290,00 يورو   1.535,10 يورو

بدًءا من  100      1.540,00 يورو   1.832,60 يورو

بدًءا من  140      1.975,00 يورو   2.350,25 يورو

تُعفي Citylagerhaus-Verwaltungs-GmbH المستثمر من أي مهام 
إدارية ترتبط عادة بتشغيل عقار تجاري وتأجيره. فقط دراسة التقرير ربع السنوي 

 Citylagerhaus-Verwaltungs-GmbH والتقرير الخاص بأنشطة 
تقع ضمن نطاق عمل المستثمر. والهدف هو َدرُّ "دخل سلبي" حقيقي 

للمستثمر في ظل عالمة تجارية قوية.



حقائق عن العقار: 
يمكن بناء 7 وحدات. وتتخذ الوحدة 5 )162 صندوقًا( كأساس لذلك

التأمين على المباني، التأمين ضد كسر الزجاج    156,59 يورو            1.879,08 يورو

التأمين تجاه الغير        28,56 يورو            342,72 يورو        

التأمين على خسارة اإليجار             4,99 يورو            59,88 يورو

إزالة الثلج عن الرصيف )ال تنطبق على منطقة الفناء(   37,28 يورو            447,36 يورو

الضريبة العقارية )تقدير مشتق(             146,00 يورو                     1752,00 يورو

الكهرباء              330,00 يورو                     3960,00 يورو 

التدفئة               402,00 يورو                     4824,00 يورو 

تنظيف الشوارع              17,50 يورو                       210,00 يورو 

المياه العذبة )غير مطلوبة في القاعة(        0,00 يورو                         0,00 يورو 

المياه السطحية              48,80 يورو                       585,60 يورو 

الهاتف / الفاكس              37,95 يورو                       455,40 يورو 

أجرة أجهزة قراءة البطاقات االئتمانية    n17,80 يورو                     213,60 يورو 

الدعاية وفقًا للخطة             546,22 يورو                     6554,64 يورو 

الصيانة والتقنيات األمنية             28,00 يورو             336,00 يورو 

صيانة األبواب الجرارة             15,00 يورو                       180,00 يورو 

صيانة أجهزة إنذار الدخان              29,17 يورو                       350,04 يورو 

صيانة مطافئ الحريق             13,92 يورو                       167,04 يورو 

صيانة نظام التهوية              33,33 يورو                       399,96 يورو 

صيانة أنظمة الجهد المنخفض )ممرات النجاة(            29,17 يورو             350,04 يورو 

الصيانة التصحيحية )ضمان 5 سنوات على المبنى الجديد(   0,00 يورو             0,00 يورو 

الرسوم اإلدارية / حقوق التسمية لـ Citylagerhaus   2.350,25 يورو                    28.203,00 يورو 

تكلفة راتب مدير العقار      445,94 يورو                     5.351,28 يورو

صيانة المنطقة الخارجية )يتوالها مدير العقار(    0,00 يورو             0,00 يورو

اإليرادات

x 55,00 يورو          2640,00 يورو                   31.680,00 يورو x      2م2   48 صندوقًا 

x 85,00 يورو          3570,00 يورو                   42.840,00 يورو x      4م2      42 صندوقًا 

x 145,00 يورو        5800,00 يورو            69.600,00 يورو x      8م2     40 صندوقًا 

x 175,00 يورو        5600,00 يورو                   67.200,00 يورو x    12م2   32 صندوقًا 

أجرة شقة مدير العقار                                       550,00 يورو                     6.600,00 يورو

13.441,53 يورو  161.298,36 يورو الناتج  

تكاليف اإلعالن/المصروفات )جميع البيانات ومنها ضريبة القيمة المضافة(

إجمالي المصروفات      4.718,47 يورو                  56.621,64 يورو

احتياطي الصيانة          250,00 يورو                     3000,00 يورو
)من المقرر زيادتها بعد انتهاء الضمان(

السيولة قبل اقتطاع الضرائب والفوائد وشطب المستحقات   13.191,53 يورو            158.298,36 يورو

إجمالي اإليرادات      18.160,00 يورو     217.920,00 يورو

التأجير            م2             صافي سعر التأجير     شهريًا              سنويًا

سعر البيع
 Citylagerhaus بدًءا من عام 2020، سنواصل التوسع في مخازن 
على أساس تجربتنا لها على مر السنين. وعلى الصعيد الوطني، درسنا 

السوق من حيث المنافسة ومعدل النمو.
واستبقنا األمر باستحواذ ما يقرب من 120 موقعًا يتراوح عدد السكان 

فيها بين 60,000 و 150,000 نسمة. يمكن للمستثمرين طلب مخازننا 
المحدودة في Citylagerhaus. يُقدَّر وقت البناء مع إجراءات الموافقة 
بـ 12 شهًرا. وقبل بدء البناء يتقدم المستثمر بطلب للحصول على مخزنه 
من Citylagerhaus. وسوف تتم عملية االستحواذ إما بتأجير صفري، 
أو - إذا تطلب التمويل ذلك - بسعر إشغال معين. وهنا أيًضا يتبدى مفهوم 

Citylagerhaus الفريد من نوعه.
يقوم التدرج في أسعار الشراء على نسبة اإلشغال الحالية.

يتم الحساب انطالقًا من صافي سنوي يُقدر تقريبًا بمبلغ 158,298.00 يورو )الوحدة 5(.. 

وفيما يتعلق بضريبة المضاربة، يمكن بسرعة رصد قيمة إعادة البيع 
المرتفعة بعد 10 سنوات من التأجير الكامل. وسوف تواصل أسعار 

العقارات ارتفاعها.
في نموذج الفاتورة يبلغ سعر األرض 65 يورو/م2.

يتم استئجار صناديق التخزين على الصافي فقط. تُضاف لحساب التُّجار حاليًا 
نسبة 19% من ضريبة المبيعات على الصافي. وهؤالء يتلقون فاتورة دائمة 

من أجل خصم الضريبة األولية مرة أخرى.

)CLH 1( تدرج سعر الشراء

   سعر البيع           المعامل            حالة التأجير

2.2 مليون يورو 0 صندوق           14 مرة  

60 صندوق           16 مرة     2.5 مليون يورو

120 صندوق           18 مرة     2.9 مليون يورو

160 صندوق           20 مرة     3,2 مليون يورو

االستثمار وضريبة المبيعات
 باقتناء أحد مخازن Citylagerhaus وتشغيله، يصبح المستثمر 

صاحب أعمال من حيث استحقاق ضريبة المبيعات. بصفة عامة يتم دفع 
لة ويحق لك خصم الضريبة األولية من التكاليف  ضريبة المبيعات المحصَّ

 المتكبدة في تشغيل مخزن Citylagerhaus. هناك نقطتان خاصتان 
 يجب مراعاتهما في سياق إقرار ضريبة القيمة المضافة. 

 تتولى Citylagerhaus-Verwaltungs-GmbH هذا األمر أيًضا 
 نيابةً عن المستثمر من حيث اإلدارة وتوفر للمستشار الضريبي جميع 

البيانات الخاصة باإلقرار الضريبي.

1. تخصيص مبالغ الضريبة األولية
بصفة عامة فإن تأجير المخازن خدمة معفاة من ضريبة المبيعات. أما إذا 
كان تأجيرها إلى صاحب أعمال آخر، على سبيل المثال محام أو حرفي، 
فهناك إمكانية التأجير على أن يخضع للضريبة. إذا كان اإليجار خاضعًا 

للضريبة، يمكن في هذا الصدد أيًضا المطالبة بالضريبة األولية من حسابات 
التكلفة الواردة واستردادها من مصلحة الضرائب. يسرنا تلقي استفساراتكم 

عن مزيد من التفاصيل.

2. ضريبة القيمة المضافة النابعة من اإلنشاء 
 ال تنطبق مبادئ تخصيص الضريبة األولية على التكاليف الجارية 

 في Citylagerhaus فحسب، بل وتنطبق أيضاً على تكاليف إنشائها. 
ولن تسري الضريبة األولية النابعة من اإلنشاء إال بأثر رجعي من بداية 

 التأجير. وفي هذه الحاالت، ينص قانون الضريبة األولية على الئحة 
منفصلة تتيح تصحيح مبالغ الضريبة األولية على مدى فترة عشر سنوات. 

 وتُسترد مبالغ الضريبة األولية النابعة من اإلنشاء من التأجير بقيمة 
المضافة. الضريبة 

كما تتولى Citylagerhaus-Verwaltungs-GmbH جميع األنشطة 
في موضوع ضريبة القيمة المضافة المعقد من أجل زيادة العائد على 

االستثمار إلى أقصى حد بالنسبة للمستثمر.



Citylagerhaus التوسعة االختيارية لمخازن
 ،Citylagerhauses إذا كنت ترغب في شراء المرحلة 1 من 

.Citylagerhaus 2 فإننا نوفر لك إستثماًرا مستداًما آخر: مخازن
وينص مفهوم Citylagerhaus على شراء قطعة أرض لمخزنين من أجل 
تنفيذ المرحلة الثانية من البناء عند استئجار العقار األول بنسبة %70-60. 

 ومن أجل التمكن من توفير صناديق تخزين كافية لمستأجرين آخرين 
 ومنع المنافسة المحتملة في الموقع، يلزم توسيع هذه المساحات في الموقع. 

 بعد فترة بناء حوالي 12 شهًرا للعقار الثاني، من المتوقع شغل 
Citylagerhaus 1 بالكامل.

 وأيًضا مع العقار 2 فإن أسعار الشراء متدرجة، وذلك بحسب ما إذا كان 
من المقرر الشراء قبل بدء البناء أو بعد بلوغ مستوى معين من اإلشغال

Citylagerhaus- إذا لم يمارس المستثمر هذا الخيار، فستنشئ شركة 
Verwaltungs-GmbH العقار 2 وتبدأ التأجير لحسابها الخاص.

 من أجل عدم خلق المنافسة بين مختلف المستثمرين في نفس الموقع، 
 فإن شركة Citylagerhaus-Verwaltungs-GmbH لن تبيع العقار 

2 إلى طرف ثالث، ولكنها ستواصل تشغيله لحسابها الخاص.
Citylagerhaus- ويحصل مدير العقار على مكافأة إضافية من 

 Verwaltungs-GmbH إلدارة العقار 2 الجديد. في الوقت نفسه 
 نضمن إتاحة األولوية للمستأجرين المحتملين على صناديق تخزين 

.Citylagerhauses 1

من يترأس Citylagerhaus؟
 مارتن بودة، المقيم في هامبورغ، من مواليد عام 1965. منذ ما يزيد 

 على 25 عاًما، يدير مارتن بودة العديد من العقارات التجارية. 
وقد انصب اهتمامه دائًما على المبيعات والتطوير والتأجير.

من هذا المنطلق فهو يدير التخزين الذاتي في فلنسبورغ منذ عام 2008 
 ونجح في تطوير "حزمة راحة البال الجاهزة" والتي أثبتت فعاليتها 

في نيومونستر منذ عام 2016.

 

)CLH 2( تدرج سعر الشراء

المعامل          حالة التأجير    سعر البيع      

بدًءا من 0 صندوق             14 مرة    1.6 مليون يورو

بدًءا من 30 صندوق           16 مرة     1.8 مليون يورو

بدًءا من 60 صندوق           18 مرة     2.0 مليون يورو   

بدًءا من 100 صندوق         20 مرة    2.3 مليون يورو

 هنا، تم االعتماد على الوحدة 2 مع 113 صندوقًا وبالتالي حوالي 114,000 يورو 
من صافي إيرادات اإليجار.

NMS I
Whg. Objektverwaltung

NMS II

(Optionale Erweiterung) CLH 22 مرحلة البناء

    CLH 11 مرحلة البناء

مسار التأجير المخطط

شقة مدير البناء

160 صندوق

مرحلة البناء 1

مرحلة البناء 2

160 صندوق

120 صندوق

60 صندوق

0 صندوق
سنة واحدة سنتان 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات

140 صندوق

120 صندوق

80 صندوق

60 صندوق



Citylagerhaus-Verwaltungs-GmbH 
Heinrich-Kaufmann-Str. 10
12345 Flensburg  

0461/17639    

immobilien@citylagerhaus.de    

www.citylagerhaus.de

أخيًرا وليس آخًرا
على النقيض من العقارات )التجارية( األخرى، ال يوجد أي اشتراط لوجود المستثمر بالقرب من 

 Citylager-Verwaltungs-GmbH حيث تتولى شركة .Citylagerhause موقع مخزنه
.Citylagerhause جميع المهام المرتبطة بإدارة مخزن

ويشمل ذلك القيام بعمليات فحص ومتابعة دورية في الموقع، والتي كان يتعين على المستثمر 
نفسه القيام بها من أجل ضمان التشغيل السليم.

ومع ذلك، بناء على طلب المستثمر، يسر شركة Citylagerhaus محاولة العثور على موقع 
قريب من المستثمر حتى يمكنه االستمتاع باستثماراته الذكية في رحلة يوم األحد إلى مخزنه 

.Citylagerhaus

موصى به من قبل

 Citylagerhaus-Verwaltungs-GmbH
Heinrich-Kaufmann-Str. 10

24941 Flensburg  - Germany

    +49 )0(461/17639

    info@citylagerhaus.de

www.citylagerhaus.de


