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 مفتاح للعقار، عالمة المعقول
تستمع باستمرار إلى محيطها ولمتطلبات السوق
من أجل تصميم مساكن تتكيف مع متطلبات عمالئها.





المعقــول
أكــــــــــثر من مجــرد شعــــــــــار..عالمـــــــة التمـيـــــــز !  

 لطالما اقتنعت مجموعة مفتاح للعقار، بأن العقارات ليست منتًجا استثمارًيا مثل أي منتج آخر
 وإدراًكا منها لمكانتها كقيمة تراثية وألهمية السكن كاحتياج أساسي، تلتزم العالمة بتزويد

 عمالئها بمجموعة من الخدمات التي تتميز بجديتها وشفافيتها وجودة منتجاتها وخدماتها.

اليوم، وفي عالم متغير باستمرار، يعد السكن ضماًنا لألمن لحماية نفسك وأحبائك،
في هذا السياق الجديد، يظل امتالك مسكن من االحتياجات األساسية للمغاربة

 ومرادف لالستقرار الذي يسمح لك بالشعور بالطمأنينة والسكينة في حياتك اليومية
تجاه نفسك وعائلتك.

 من هذا المنطلق ، تسعى مفتاح للعقار دائًما إلى إنشاء مساحات موثوقة،
 تساهم في رفاهية عمالئها وأمنهم واستقرارهم. هذا التموقع يحمل قيم مشتركة

 تلك الخاصة بعالمة جادة )عالمة المعقول، كما ورد في شعار العالمة باللغة العامية)
 والتي تظهر بوضوح وعودها وتتعهد بالترويج لها، بهدف تزويد عمالئها بالشروط الالزمة

للتمتع بسكنهم في راحة تامة.



 نبذةعن
مفتــاح للعقار

مهــارات معتــرف بها بفضل القيم الملموسة والخبــــرة الكبيــــرة
ألكثــــر مــــن 60 سنــــة 

مجموعة الحسينية العقارية الرائدة في مجال العقارات في المغرب، 
 عالماتها المميزة "مفتاح للعقار". رسخت مكانتها في مشهد 

 العقارات االجتماعية كشريك مفضل ألكثر من 60 سنة. وعلى مر السنين
 وبالنظر إلى المشاريع التي تم تنفيذها، استطاعت العالمة إرضاء عمالئها

 وكسب ثقتهم في جميع مدن ومناطق تواجدها. في أكادير وآسفي ومراكش
 والدار البيضاء وطنجة ... تتطلع مفتاح للعقار ألن تكون مطورا عقاريا

مرجعًيا يضع خبرته ومهاراته في خدمة عمالئه في جميع مناطق المغرب.
 اليوم، انطالقًا من قوة هذا التموقع التاريخي ووفاًء لقيمه، يواصل المطور
 العقاري االستثمار في طرق التزاماته بتقديم مشاريع عقارية لعمالئه تلبي

دائما جميع توقعاتهم.

ة و ال
نا عر  ضل منتو وب نا  ق لعم

 لد مفتاح للعقار، نضع الجودة ضمن صميم التزاماتنا. وبفضل خبرتنا التي تزيد عن
 60 سنة، قمنا بتطوير معار وخبرات عالية المستو تتجسد كلها في منتجاتنا

وخدماتنا وتسم لنا بتسليم عمالئنا لمشاريع تفي بكل الوعود.

ترا ا
نا م ا  نا  اما مي الت تر 

 نحن ننظر إلى وعودنا على أنها عقد أخالقي وميثاق أساسي يربطنا بعمالئنا.
جيا، مقيدا بمباد ، خالل مشاريعنا، أن يكون سلوكنا نمو  ولهذا السبب نحر

دق. ترام وال اال

ا لت ا
نا م ات  تيا مو بتلبية ا ن ملت

تياجاتهم أمًرا أساسًيا في منهجنا. وهذا ما  يعد االستما إلى عمالئنا وإلى ا
 يسم لنا بفهم توقعاتهم والوفاء بالتزامنا المتمثل في تقديم عرو تلبي

متطلباتهم.

ية فا ال
نا م ة م  ة ووا فا ات  ضمن  ن 

ميم مشاريعنا وأولى فافية خطاباتنا وأفعالنا، بدءا من ت  نضمن الوضوح و
اية التسليم وخدمة ما بعد البيع. يحكم هذا ركائنا إلى   اللقاءات مع عمالئنا و

المبدأ جميع المقاربات، وهو ما يسم لنا بضمان أسا سليم لعالقاتنا التجارية.
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مفتــاحالعاليـــة

 على بعد 5 دقائق من محطة طنجة للقطار فائق السرعة وعلى
 بعد 10 دقائق من وسط المدينة ، تقع إقامة مفتاح العالية
 بالقرب من جميع المرافق. تحتوي على 431 شقة للسكن

  اإلقتصادي، يمكن االستفادة منها مقابل 250.000 درهم فقط،
 في مباني من خمس طوابق مجهزة بمصاعد. تتوفر الشقق

 على غرفتين وحمامين وصالون ومطبخ، وهي مشمسة طوال
 اليوم وتستفيد من الهندسة المعمارية الحديثة التي تسمح
 بتحسين مساحات المعيشة لالستفادة من كل متر مربع من

أماكن اإلقامة الخاصة بها.

 أما القسم اآلخر من اإلقامة، فيحتوي على 33 متجرا وحضانة
لألطفال ومدرسة ابتدائية لتسهيل الحياة اليومية للساكنة.

ن دا م  ابت
 فــــي طــــــور

التســـــــــــــــــــــــويق

ة ةمدرس  فضاأتحضان
اب لأللع

ر  متاج
ق ومراف

د مصاع ات  مساح
خضرا

431

ة شق

33

ر متج

ا وغ الب ة  ل ل قل  ي  ف ة  اقتصادي ق  شق



IV مفتــاحالــــراحة

 استمرارا للمشاريع السابقة، إقامة مفتاح الراحة 4 تظل وفية
 اللتزامات الجودة المعترف بها في المشاريع الثالثة األولى. تقع
 إقامة مفتاح 4 على بعد خطوات قليلة من مرجان ماركت ومركز

 أطلس آسفي للكارتينج، وتضم 520 شقة وتتميز بموقعها
االستراتيجي بالقرب من جميع المرافق الضرورية

 

 هادئة وآمنة، وتوفر بيئة معيشة هادئة من خالل توفرها على
 فضاء لأللعاب خاص باألطفال وعدة مساحات خضراء، ليستمتع

بها جميع أفراد األسرة.

ن داء م  ابت
 فــــي طــــــور

التســـــــــــــــــــــــويق

 فضاأت
اب لأللع

د اع م ات  مساح
خضراء

520

ة شق

ر والسع جودة  ال ن  بي ن  وا ت ل  أفض

 مركز مسجد
 تجار

 مستشفى



III II I مفتــاحالـــراحة

I مفتــاحالـراحة

بـــــآسفـــــــــــــــي جـــــديـــــد  معيشــــــــــي  فضــــــــــاء 

شقــــة

606

جر متا

34

I الراحة الراحة I  مفتاح   مفتاح 

مواقف للسيارات متاجر مسجد فضاءات لأللعاب مساحات خضراء

و  د  ي ي حسن الجوار  ما  ر با ياء ال يشت يق مفتا الراحة في حي ل
ي شر الراحة ا ج ا يوفر لس ا  م يا  امجا س بر

و من ت ضراء   ساحات ال 2 من ال ا   2 م ساحة   الراحة  ب
جار  شقة   م 

أما الراحة 2 و3 فيحتويان على التوالي:
ل  ة لأل س ية بال ر جارية   ق  ت   شقة   م

ية  ا ية لل ر جار   ق    شقة   م 
يضا  يتين  قامتين الس وفر ا جة  ة ال ات الواج ل الشق  افة  با

ا  ترا مساحت ة   ية من ف ر ل ق  افة  بل با شق 
ل  مترا مربعا من  

ا  قامات ال بقرب ي ا ت مدار   جارية  ت  م مسجد  ا  ل جا ح
فا  لعاب ا فضاءات  ل مساحات خضراء  توفر  رية  راف الضر ي ال من ج

سر فرا ا ي  يا اليومية لج سي ال د لت ا م

 ابتــداء مـــــــــن



II مفتــاحالـراحةIII مفتــاحالـراحة

II الراحة الراحة III  مفتاح  الراحة II  مفتاح  الراحة III  مفتاح    مفتاح 

مواقف للسياراتمواقف للسيارات متاجر متاجر مسجد مسجد فضاءات لأللعاب فضاءات لأللعاب مساحات خضراء مساحات خضراء

شقــــة

254

قطع أرضية

09

 متاجر

12

شقــــة

413

متاجر

08

قطع أرضية

02  ابتــداء مـــــــــن ابتــداء مـــــــــن



مفتــاح المستقبـل

يقع مفتاح المستقبل بجوار حي لمياء وبالقرب من مستشفى 
الشيخ زايد المستقبلي في آسفي ، وهو عبارة عن تجزئة توفر 

239 قطعة أرضية من فئة R + 2، من 100 إلى 126 متر مربع،
 تتوفر على مدارس ومستشفى ومركز للتسوق وحمام ...

يتيح موقعها الجغرافي االستراتيجي االستفادة من جميع مزايا 
وسط المدينة، مع االستمتاع ببيئة معيشة هادئة وآمنة.

ن داء م  ابت
 فــــي طــــــور

التســـــــــــــــــــــــويق

ة مدرس

ة أرضي ع  ة R + 2 قط المدين قل  ي  ف

مركز تجار مستشفى حمام فر
قطعة أرضية

219



مفتــاح المحاميـد

في قلب المدينة الحمراء، يعد مفتاح المحاميد تجزئة أرضية 
R + 2 و R + 3 ، يقع على بعد حوالي 6 كيلومترات 

13( دقيقة بالسيارة) من مطار مراكش.

مخصص للبناء التجاري و السكني ، تجزئة مفتاح المحاميد ، 
والتي يحتوي بعضها على واجهات ثالثية ، تبلغ مساحتها 80 مترًا

 مربعًا وأكثر.

يضم المشروع مسجدًا ومدارس ومواقف سيارات ومالعب 
رياضية والعديد من المساحات الخضراء.

ن داء م  ابت
 فــــي طــــــور

التســـــــــــــــــــــــويق

ات  مساح
ضراء

3 + R 2 أو + R 3 قطعة أرضية 3
للبناء التجاري و السكني

 مسجد
قطعة أرضية

373

 مسارات
 للراجلين

 مالعب مدارس
 رياضية

 مواقف
  للسيارات



مفتــاح األطلـس

شقق بمساحات رحبة
تلبي شقق السكن االقتصادي في مفتاح األطلس جميع معايير الحياة

العصرية. فهي تتواجد في موقع متميز بقلب حي لمحاميد بوعكاز
االستراتيجي، حيث تم ربط الحي بكل أنواع وسائل النقل ويتميز بقربه

 من جميع المرافق الضرورية: محالت تجارية، بنوك، مساجد، مقاهي،
مطاعم، مراكز الترفيه، دور الحضانة، المركز التجاري منارة مول، المتنزه

 المائي أوسيريا...

وفي التفاصيل، تضم إقامات مفتاح األطلس 745 شقة و 38 متجرا
و 90 قطعة أرضية، بما في ذلك فضاءات األلعاب األطفال باإلضافة إلى 

مالعب كرة القدم وكرة السلة لمنح مزيد من الرفاهية للساكنة. 

 2 + R قطع أرضية من صنف
يشتمل مفتاح أطلس أيضًا على قطع أرضية محفظة ومجهزة من صنف

R + 2 تتراوح مساحتها بين 80 و 100 متر مربع. في حي هادئ وآمن
على مدار 24 ساعة في اليوم، ويوجد في التجزئة أيضًا العديد من البنى

 التحتية أهمها: فضاءات لأللعاب ، ملعب رياضي ، موقف سيارات ...
=

متاجر ومرافق- مالعب لكرة السلة وكرة القدم-مساحات خضراء – فضاءات
لأللعاب-موقف للسيارات

واستراتيجي متميز  حي  قلب  في 

ن داء م  ابت

 مساحات
 خضراء

 فضاءات
لأللعاب

موقف للسيارات  متاجر
ومرافق

 مالعب
 لكرة السلة
وكرة القدم

90

قطعة أرضية

38

 متجر

745

 شقة



 ابتــداء مـــــــــن

I مفتــاح ســوس 

يا عا س ر تا سو م رة األ يعد م و  في ق 
دسة توحاة من ال ية م ي  من 533 شقة اقتصادية حديثة 

د خر ضمن استمرارية الم ي ت ة  ف مدي  المعمارية ل
احات ة مصاعد  م اك ات ال ية احتيا ور لت تتماش مع ت  

تماعي ا ا  مرك ثقافي  لعاب ل ضراء  فضاءات   
فراد رضاء ك  ودة  ات مو و ميع الم  مجمع رياضي  

ا د ب 54 متجرا مما يجع قري ل يو ل  ضافة   األسرة با
ق العا سا ال ميع  من  رية  ميع المرافق الضر من 

استــــــــراتيجــــي بموقــــع  حديثــــــــة  شقــــق 

 فضاءات
 األلعاب

 قاعة رياضية
 متعددة التخصصات

 مركز
سوسيوثقافي

متجر

54

 شقة

533



II مفتــاح ســوس 

  تقع إقامة مفتاح سوس 2 عند مدخل مدينة أكادير
 بالدراركة بالقرب من كروكوبارك.

 تتوفر على 742 شقة اقتصادية و 34 محل تجاري ، باإلضافة
 إلى مختلف التجهيزات والبنى التحتية: فضاءات ألعاب لألطفال، 

   قاعة رياضية متعددة التخصصات، مجمع سوسيو ثقافي.

 

راف الم ع  مي ن  م ة  ريب ق ة  إقام

ن داء م  ابت

724

متجر شقة

34

 فضاءات
لعاب  ا

 قاعة رياضية
 متعددة التخصصات

 مركز
سوسيوثقافي



 ابتــداء مـــــــــن

 مفتــاحالسـاحل

ي على تصا ل للسكن اال ق المجم السكن مفتا السا  
ق من شاط د 500 متر  طنية ر 1 على ب ق ال  الطر

تك من عمارا من كتارا  ة تف 14  متد على مسا زا   
ة من ر على 1439 شقة متك ت ابق م مصاعد  لى 6 ط  5 

تياجا جل تلبية ا من  ال  تين  ر ال   د  ا ة  ر  
ز بـ 42 متجرا اء مندم مج  سكا ت تصمي المجم كف

مية ل الحيا الي ساسية الت تس جمي البنى التحتية ا   
للساكنة مسجد  مركز تجاري مخفر للشرطة  متاجر  مدارس

االستثنائية التجربة  لتكتمل  البحر  على  مطلة  شقق 

متجر

42

 شقة

1439

 مركز
تجاري

 مخفر
 للشرطة

مصاعد  مدارس مساجد



 مفتــاح السعـد

 تقع اإلقامة المغلقة مفتاح السعد، وسط حي سباتة وبقرب 
 العديد من المرافق : الطرامواي، المحالت التجارية ،مرجان، سيدي

 عثمان والطريق السيار، وتوفر 158 شقة للسكن المتوسط
 تتراوح مساحتها من 65 إلى 103 متر مربع، وتحتوي الشقق على

 مساحات معيشة كبيرة ونوافذ جميلة تسمح بالتعرض المثالي
لضوء النهار.

 محالت تجارية ، موقف للسيارات تحت أرضي على مستويين،
 8 مطابخ مجهزة ، ستائر كهربائية ، مساحات خضراء ، فضاءات

 لأللعاب، قاعة متعددة التخصصات ... تضم إقامات مفتاح السعد
جميع مقومات الحياة العصرية في بيئة معيشية آمنة.

اء البيض دار  ال قل  ي  ف ق  شق

ن داء م  ابت

158

متجر شقة

08

 مساحات
 خضراء

 فضاءات
 لأللعاب

 موقف
 للسيارات

تحت أرضي

 متاجر
 ومرافق

 قرب الطريق
 السيار



 ابتــداء مـــــــــن

 مفتــاحاإلنـارة

ة     ار من  قطعة أرضية من ف ة مفتا اال ت 
ار ي اال في  

ا  ف بع التي يت الم  ة  ف رضية الم طع ا  ال
بعا ا م ا ما بين    مت ت ا ا م ت ة  د ات م ا ل 

ايين ار  مار بال من ال اد  مد ال ار م ع بين 
اء ي يار الدا الدار ال ي ال الط يار   ي ال الط ية  ي ال

االقتصاديــــة العاصمــــة  قلــــب  فــــي  للفيــــالت  أرضيــــة  قطــــــــع 

قطعة أرضية

32



عقــد
المعــقــــــــول

م ـــو
ـــ عـــ

ع
.

ا ـــ  ا
ـــ ال ـــوا  

د ع
د

. ق

م ال
ـــــــــــــــ ـــــــــ ال

. ع

ـــ ـــوا
ـــ ال ـــ

ق
عد

. ق

قـــ  ال
ــــــ ـــ ال

ق ع
. د

ـــ المو عـــ
ــــــ ـــــــــ عـــ

ق

. ق د ع

و  
ال

ع
د

. ق

ـــ ال ع
ــــــ ــــــ ـــــــــ

د د قد

.

ـــ ا ا ـــ
ـــــــــ ال ل

د د

.


