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من نحن
WHO
WE ARE

تأسســت شــركة التضامــن العقاريــة المحــدودة فــي عــام 2008م عــن بنــك التضامــن 
كــذراع للتطويــر العقــاري لتكــون مســاهمًا فاعــًا فــي التطويــر العمرانــي فــي اليمــن 

والســباقة علــى تنشــيط االقتصــاد الوطنــي.
ــا حديثــة فــي جميــع مراحــل  ــرات عاليــة وتكنولوجي تعتمــد فــي نشــاطها علــى خب
ــم  ــائية لتقدي ــة واإلنش ــم المعماري ــل التصامي ــى أفض ــول إل ــذ للوص ــر والتنفي التطوي
مجمعــات ســكنية ومراكــز تجاريــة متكاملــة مبنيــة علــى التخطيــط الحضــري وبعيــد 
علــى العشــوائية وبمــا يرضــى عمائنــا الكــرام ويزيــد مــن ثقتهــم بنــا وطبقــًا ألحــدث 

المواصفــات الفنيــة .

Tadhamon Real Estate Company Limited was established at the outset 
of 2008 with Tadhamon Bank as a developer to participate effectively in 
physical development in Yemen and help rejuvenate the national economy.
For its activities, the company relies on top-level expertise and the most 
modern technology in all development and execution phases. The company 
will use the most advanced architectural and structural designs of fully 
integrated housing complexes and commercial centers based on urban 
planning models that satisfy valued customers expectations and build 
strong relationships with returning clients.



قيمنا رسالتنا رؤيتنا 
OUR
MISSION 

OUR
VALUES

OUR
VISION

 أن نكــون الشــركة العقاريــة 
كفـــــاءة  واألكثـــــر  األولــى 
التطـــــــوير  علــى  وقــدرة 
العقـــــاري  علــى مســتوى 

اليمــن. 

تقديــم خدمــات و منتجــات 
بــأداء  متميــــزة  عقــــــارية 
يلبــي  وإبداعـــي  احترافــي 
ــات كل  ــات واحتياج طموح
اليمنــي. المجتمــع  شــرائح 

الصــدق و النزاهــة واألمانــة 
واإلبــداع  الشــفافية  و 
الواحــد  الفــــــــــريق  وروح 
والعاقـــــــات  األداء  فــي 

العمــاء.  مــع 

To be the first and the 
most efficient real es-
tate developer compa-
ny in Yemen.

Providing real estate 
products and services 
characterized for their 
professional and inno-
vative performance that 
satisfy the ambitions 
and needs of all catego-
ries of Yemeni society.

Truthfulness, integrity, 
honesty, transparency 
and team spirit in per-
formance and relations 
with the customers.



وسائلنا أهدافنا 
 OUR
OBJECTIVES

OUR
MEANS

•         المساهمة في التنمية العمرانية المحلية.
•         االرتقاء بمستوى الخدمات العقارية في اليمن.

•         تقديم خدمات استشارية محترفة لعمائنا. 
•         بناء عاقات دائمة ذات نفع مشترك مع شركائنا في األعمال.

•         العمل على إنشاء وتوسيع نطاق السكن خارج المدن
           للتقليل من االزدحام والتلوث.

•         تقديم منتجات سكنية استثمارية مبتكرة.
•         العمل على تقليل تكلفة البناء من خال البحث عن مواد بناء 

           بديلة وأساليب حديثة ومتوائمة مع البيئة.

•        توظيف الكوادر الفنية ذات الخبرة العالية لضمان الوصول
          إلى أفضل التصاميم المعمارية واإلنشائية والتنفيذية.

•        استخدام التكنولوجيا الحديثة.
•        دراسة احتياجات السوق وتوفير سكن اقتصادي مناسب

          يتوافق مع هذه االحتياجات.
•        التعريف والترويج للمنتجات بأحدث الوسائل  التسويقية .

•        إنشاء فرص عمل جديدة .

•        Participation in real estate development within Yemen.
•        Upgrading the level of real estate services in Yemen.
•        Providing professional advisory services to customers.
•        Building permanent relationships with business partners.
•        Construction and expansion of housing outside the cities
       to reduce congestion and pollution.
•        Providing innovative investment prospects and housing 
       products.
•        Reduction of construction costs through the use of 
       alternative materials and modern environmentally 
       conscious techniques.

•        Employment of highly qualified technical workforce
       to secure the best architectural, structural and 
        executive designs.
•        Employment of modern technology.
•        Study of customers needs and providing suitable
          economic accommodation compatible with these
       needs.
•        Providing and promotion of products using modern 
       marketing techniques.
•        Creating new business opportunities. 



ماذا يميزنا
WHAT
DISTINGUISHES 
US

 YOUR
 AMBITION
 STARTS
WITH US

•         تمويل بنكي .
•         دراسات تسويقية وافية .

•         تصاميم عصرية .
•         خدمة ما بعد البيع .

•         أداء محترف ومتكامل .

•        Bank financing.
•        Complete marketing studies.
•        Modern designs.
•        Post-sale services.
•        Professional and integrated
       Performance.



تسويق وبيع العقاراتتطوير العقارات التصميم  الداخلي والديكوراإلشراف  الهندسيإدارة االماك االستشارات  الهندسيةتقييم العقارات

البحــث عــن األراضــي ومواقــع 
وتنفيــذ  المميــزة،  التطويــر 
شــروط  ألدق  وفقــًا  المشــاريع 
ــتثمار،  ــات االس ــودة ومواصف الج
يتســم  عمــل  منهــج  وفــق 
فــي  والمســؤولية  بالشــفافية 
كل مراحــل التطويــر واالســتثمار 

العقــاري.

لمــن  الخدمــة  هــذه  ُتقــدم 
يرغــب مــن عمائنــا فــي تســويق 
ــرق  ــدث الط ــارات بأح ــع العق وبي
التســويقية والبيعيــة والتــي تتم 
علــى أرقــى مســتوى للوصــول 
إلــى معظــم شــرائح المجتمــع.

وفــق  الخدمــة  هــذه  تتــم 
مــع  تتماشــى  إداريــة  معاييــر 
ــوم  ــث تق ــوق حي ــات الس متطلب
الشــركة بمتابعة أعمــال الصيانة 
وتقديــم  اإليجــارات  وتحصيــل 
المقترحــات والمحافظــة علــى 
األمــاك للمســاهمة فــي رفــع 

الســنوي. العائــد 

تنفيــذ  مراحــل  جميــع  إدارة 
أســلوب  وتأســيس  المشــروع 
مختلــف  بيــن  فعــال  اتصــال 
األطــراف ذات العاقــة والحــرص 
مــن  االنتهــاء  يتــم  أن  علــى 
ــت  ــدود الوق ــن ح ــروع ضم المش
لألعمــال  الماليــة  والقيمــة 

للعقــود. وفقــًا  المنفــذة 

الداخليــة  التصاميــم  تقديــم 
مــن  األســاليب  أحــدث  وفــق 
ومصمميــن  مهندســين  قبــل 
قبــل  مــن  وتنفيذهــا  محترفيــن 
عاليــة،  خبــرة  ذو  مؤهــل  كادر 
واســتغال المســاحات بمــا يحقــق 
االحتياجات المناســبة مــع مراعات 

والفنيــة. الجماليــة  النواحــي 

وتقييمهــا  العقــارات  تثميــن 
بشــكل دقيــق ومنهجــي وذلــك 
وفــق أســاليب علميــة حديثة من 
قبــل مهندســين متخصصيــن 
وتســاعد هــذه الخدمــة عمائنــا 
علــى اتخــاذ قراراتهــم كالبيــع أو 
الشــراء أو الرهــن للحصــول علــى 

ــل. التموي

استشــارية  خدمــات  تقديــم 
فــي  يرغبــون  الذيــن  لعمائنــا 
مــن  ابتــداء  عقاراتهــم  تطويــر 
ألفضــل  أوليــة  تصــورات  وضــع 
اســتغال للعقــار لتعــود علــى 
ــزي  ــد مج ــل عائ ــا بأفض مالكيه
ــية  ــم الهندس ــاء بالتصامي وانته

الحديثــة. لألســاليب  وفقــًا 

أنشطتنا
 OUR
ACTIVITIES 

 REAL ESTATE 
DEVELOPMENT

 REAL ESTATE
ASSESSMENT

 PROPERTY
MANAGEMENT

 MARKETING AND SALE
OF REAL ESTATE

 ENGINEERING
CONSULTATIONS

 ENGINEERING
SUPERVISION

 INTERNAL DESIGN
AND INTERIOR

We look for lands and the distin-
guished locations of develop-
ment and implement projects 
according to the precise terms 
of quality and specifications of 
investment with a work meth-
odology featuring responsibility 
and transparency during all real 
estate investment stages  

We conduct the assessment 
and evaluation of the real es-
tate precisely and systemat-
ically according to scientific 
modern methods by special-
ized engineers. This service 
helps our customers to take 
their decisions in terms of sale, 
purchase or mortgage to ob-
tain financing.

This service is practiced based 
on administrative criteria con-
sistent with the market de-
mands; by which the company 
follows up maintenance works,  
collects rentals, provides pro-
posals and preserves proper-
ties to contribute to raising the 
annual return.  

We provide this service to the 
interested prospective cus-
tomers who like to market and 
sell real estate with the most 
marketing and sale methods in 
order to reach out to most of 
community segments. 

We provide consultation ser-
vices to our interested custom-
ers who wish to develop their 
real estates starting from set-
ting initial concepts to the best 
optimization of the real estate 
in order to have profitable re-
turn to their proprietors, ending 
up with engineering designs 
based on modern styles. 

We can manage all stages of 
the project implementation and 
put in place an effective com-
munication method among the 
relevant parties, paying atten-
tion at the same time to finish 
the project within the timeline 
and cost of the contractual im-
plemented works. 

We provide internal design ser-
vices based on the latest meth-
ods by professional engineers 
and designers, having them im-
plemented by qualified and ex-
perienced cadres and exploiting 
the available areas in order to 
satisfy the required needs with 
focus on aesthetic aspects. 



مشاريع
 تم تنفيذها

I M P L E M E N T E D

PROJECTS 

نبذة عن المشروع
بلــون  الحيــاة  عــن  تبحــث  حيــن 

الجمــال فيهــا  يمتــزج  خــاص 

بطابــع  والخصوصيــة  واإلبــداع 

ساحـــــــرة.. وإطــــــــالة  مميــــــــز 

العقــــــارية  التضـــــــــامن  شــركة 

عالمــك  لــك  تجســد  المحــدودة 

تضامــن  خــال...  مــن  الفـــــــــريد 

عمرانيــة  اضافــة  فهــي  ســيتي 

متميــزة تتكــون مــن مجموعــة فلل 

ــم  ــه ت ــى رقع ــكنية وعل ــقق س وش

اختيارهــا بعنايــة  لتتــاءم مــع كافة 

احتياجاتــك ومتطلباتــك الحياتيــة.

االولــى  المرحلــة  انجــاز  تــم  وقــد 

فيــا  87 ســيتي  تضامــن  مــن 

أربعــة  مــن  مكونــة  ســكنية 

نمــاذج A - B - D – F لتتــاءم مــع

العمــــــاء. جميــع  احتياجــــــــات 

الخدمات االساسية

•   شبكة صرف صحي.

•   إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية.

•   اسفلت مع االرصفة للشوارع.

•   شبكـــة الكهــــربــــاء الضغـــط

    المنخفض  تحت االرض.

•   مسجد. 

موقع المدينة

ســيتي  تضـــــامن  مدينــــة  تقــع   

مــن  الجنـــــــوبي  الجــــزء  فــــــي 

أمــــــانة العــــــاصمة  صنعــــــــاء .

تعــز  شــارع  عــن  تبعــــد  والتــي 

تقريبــا. متــر  كيلــو   2 حوالــي 

OVERVIEW  OF THE PROJECT

When you desire for a life with 

a special color mixed with beau-

ty, innovation, and also specialty 

with its distinctive and magnifi-

cent overlook…..Tadhamon Real 

Estate Company Limited embod-

ies your unique world through… 

Tadhamon City. It is a distinctive 

urban addition that consists of 

residential villas and apartments 

on an area carefully selected to 

suit all your life needs and re-

quirements.  

Tadhmon City (Phase 1)  87 villas 

have been achieved, consisting 

of four models A-B-D-F to be 

suitable with the needs of all cus-

tomers. 

BASIC SERVICES

•    Sanitation network.

•  Solar System lit-street lights.

•  Asphalted streets and

   pavements. 

•   Electrical network, with

   low pressure underground.

•    A mosque. 

LOCATION OF THE CITY

 Tadhmon City is located in the 

southern part of the Capital 

Secretariat Sana’a, about 2km 

far from Taiz Street. 

TADHMON CITY - SANAA
 PHASE 1 

تضامن سيتي - صنعاء
المرحلة األولى



تضامن سيتي - صنعاء
المرحلة األولى

TADHMON CITY - SANAA
 PHASE 1 



الموقع:
يقــع فــي العاصمــة صنعــاء فــي 

منطقــة حــدة - فــج عطــان

يتكون من :
حديــث  بتصميــم  ســكنية  شــقق 
اليمنيــة  العمــارة  بعناصــر  ممــزوج 

. احتياجاتــك  تلبــي  التــي  الرائعــة 

Location:
Located in Sana’a city Haddah 
area -Faj Attan.

Consists of: 
Modern design apartments 
mixed with the elements of the 
distinctive Yemeni architecture 
which meets your needs.

برج التضامن السكني   
حدة

TADHAMON 
 RESIDENTIAL TOWER
 HADAH

الموقع:
 يقع في العاصمة صنعاء شارع 24

 المتفرع من شارع الستين امام جامعة
االيمان جوار كلية الطب جامعة صنعاء

يتكون من:
-  مكون من  تسعة ادوار 

      واجمالي الشقق
      اثنان وثاثون شقة سكنية .

- مصاعد
- مواقف سيارات

- حراسة وأنظمة مراقبة 
- مكافحة حرائق

Location:
It is located in the capital city of 
Yemen, Sana’a. On 24st, which is 
ramified from 60st, opposite to the 
Eman university and next to the 
Medicine Faculty of Sana’a University

Consists of:
It consists of nine floors 
 And the total apartments 
 Thirty-two apartments. 
-  elevators 
-  Parking 
-  Guarding and monitoring systems 
- Firefighting

برج التضـامن السكني
 صنعاء

 TADHAMON
 RESIDENTIAL TOWER
SANA’A



الموقع:
ذمــار  مدينــة  قلــب  فــي  يقــع 
بيــن  الرابــط  الرئيســي  الشــارع  علــى 
صنعــاء   - اب     - تعــز   محافظــات 

يتكون من:
- بنك التضامن
- مكاتب إدارية

المميزات:
-  الموقع المتميز

-  حراسة على مدار اليوم
-  نظام حديث لإلنذار و مكافحة 

     الحرائق

Location:
Located in the center of Thamar 
city on the main street that links 
Taiz, Ibb and Sana’a.

Consists of:
Thadamon Bank 
Administrative offices.

Features: 
Distinctive location 
24 - hour security
Modern alarm and fire-fighting 
system

مبنى بنك التضامن -  ذمار
TADHAMON    
 BANK BUILDING 
DHAMAR

االدارة العامة 
وفروع ومكاتب بنك التضامن

 HEADQUARTERS AND
BRANCHES & OFFICES
OF TADHAMON BANK 



الموقع:
يقــع فــي محافظــة تعــز- الحوبــان 

بالقــرب مــن جولــة ســوفتيل

المساحة:
تبلغ المساحة حوالي 1368,8م2 

يتكون من:
تسعــــــة أدوار ) قســــم تجـــــاري  

و قسم سكني (  

Location:
It is located in Taiz province 
– Al-Hawban. Next to Sofitel 
intersection.

Area:
It is about 1368.8 m2

Consists of:
Nine Storeys  and two sections
(Commercial and Residential)

برج التضامن التجاري السكني   
تعز

 TADHAMON RESIDENTIAL &
 TRADING TOWER
TAIZ

برج الماس السكني - تعز
ALMAS RESIDENTIAL TOWER - TAIZ

الموقع:
 يقع في محافظة تعز- الحوبان

شارع  16  بالقرب من جولة سوفتيل

يتكون من :
 -  تسعة  أدوار.

-   ثاثة وأربعين شقة  سكنية.
-  محات تجارية.

- مصاعد
- مواقف سيارات

- حراسة 
Location:
Located in the province of Taiz- 
Hawban 16 Street near the Sofitel 
intersection.

Consists of: 
- Nine Storeys  
- forty three apartments.
- Shops
- Elevators
- Parking Lots
- guard



الموقع:
الدائــري   - إب  مدينــة  فــي  المبنــى  يقــع 
 - االستشــاري  المستشــفى  جــوار  الغربــي 

الرحمــن شــارع  مدخــل 

المساحة:
تبلغ المساحة حوالي 6199.59 م2

يتكون من :
يتكون المبنى من ثمانية طوابق.

 -     بنك التضامن
-     مكاتب إدارية

-     مصاعد كهربائية
-     مواقف سيارات

Location:
It is located in Ibb City- Western Ring, 
next to the Consultative Hospital- 
Al Rahman Street Entrance 

Area:
It is about 6,199.59 m2   

Consists of:
- eight stories
- Tadhamon Bank
- Administrative Offices
- Electrical Elevators
- Parking Lots. 

مبنى بنك التضامن
    TADHAMON إب

BANK BUILDING - IBB 

الموقع:
لتضامــن  العــام  المخطــط  ضمــن  المشــروع  يقــع 

صنعــاء.  ســيتي 

نبذة عن المشروع:
 تــم تنفيذ المشــروع على مســاحة ارض تســاوي 2776.80
ــع ــر مرب ــاء 2198.3 مت ــاحة البن ــي مس ــع واجمال ــر مرب  مت
الــذي يحتــوي علــى  ويتكــون المشــروع مــن الجامــع 
 مصلــى الرجــال )ســعة 620 مصلــي( ومصلــى النســاء
 )ســعة 215مصلية( وخدماتهما من دورات ميــاه... ويوجد
ــة ــة علمي ــع كمكتب ــة  للجام ــف التكميلي ــه كل الوظائ  ب
 مصغــرة وســكن لإلمــام  أيضــا توجــد 6 فصــول دراســية
 ومســاحات خضــراء وأرصفــة وممــرات حركــة  وســوبر
ماركــت وخمســة محــات تجاريــة يعــود ريعهــا للجامــع

Location:
The project  is based within the general 
layout of Tadhamon City- Sana’a

Overview of the project:
The project has been implemented on an 
area of 2,776.80 square meters and the 
total area of construction of 2,198.3 meters 
square. It consists of a mosque which houses 
a men’s praying place (with capacity of 
620 prayers) and a women’s praying place 
(with capacity of 215 female prayers) with 
their water closets services. There are also 
all other facilities such as a micro scientific 
library and a residence for the Mosque’s 
Imam. There are six classrooms, green areas, 
pavement, walking sides, a supermarket and 
five commercial department stores whose 
returns go to the Mosque. 

جامع التضامن 
صنعاء

TADHAMON MOSQUE
SANA’A 



I N  P R O G R E S S

PROJECTS 
مشـاريع
قيد التطوير

برج التضامن
 السكني - إب

TADHAMON
 RESIDENTIAL
TOWER - IBB

الموقع:
الدائــري   - إب  مدينــة  فــي  المبنــى  يقــع 
الغربــي - مدخــل شــارع الرحمــن  جــوار بنــك 

التضامــن

يتكون من :
يتكون المبنى من ثمانية أدوار سكنية

 و 32 شقة 
- مصاعد

- مواقف سيارات
- حراسة 

Location:
It is located in Ibb City- Western 
Ring, next to the-  Al Rahman Street 
Entrance Next to Tadhamon Bank

Consists of:
The building consists of eight 
residential floors 
and 32 apartments 
- elevators 
- Parking 
- guard



TADHAMON CITY - SANAA
 PHASE 2 

تضامن سيتي - صنعاء
المرحلة الثانية

A

B

C F

صنعــاء    - ســيتي  تضامــن  تتكــون 
خمســة  مــن  الثانيــة(  )المرحلــة 
  C - D - F -   A-B نماذج  
تتائــم  مــع احتياجــــــــات  عمـــــائنا 
ــا  ــى وبمـــ ــة األول ــدادًا للمرحلــ وامتـــ
العمرانــي  التطــور  مــع  يتناســب 
مميــزة  وبخدمــات  والمعمــاري 
حضــري ســكني  مجمــع  ضمــن 

Tadhamon City - Sana’a (phase 2) 
consists of five models (A-B-C-D-F) 
which suit the needs of our customers 
and is considered an extension of the 
(phase 1) in a manner that goes hand 
in hand with  urban and architectural 
developments having distinguished 
services within an urban residential 
compound

D



F U T U R E 

PROJECTS 
مشاريع

مستقبلية

تضامن سيتــي - تعـــز
TADHAMON CITY - TAIZ

 



مجمع التضامن التجاري السكني
 الغيضة

 TADHAMON  RESIDENTIAL &
 TRADING COMPOUND
AL-GHAIDA 

مجمع التضامن التجاري السكني  
المكا

 TADHAMON  RESIDENTIAL &
 TRADING COMPOUND
AL-MUKALLA

عمائر تضامن سيتي
صنعاء

TADHAMON  CITY BUILDINGS
SANA’A



Sana’a - Republic
 of Yemen Al-Zubairi 
Street
P.O.Box:15584
Tel:   +967 1 212468
Fax:  +967 1 212467
Mobile: 777611169
Mobile: 777611168
info@trecye.com
www.trecye.com
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