
 نبذة عن الشركة

تأسســت شــركة التضامن العقارية 
بنــك  عــن  2008م  عــام  المحــدودة 
التضامــن كــذراع للتطويــر العقاري 
لتكون مســاهمًا فاعاًل فــي التطوير 
العمراني في اليمن والســباقة على 

تنشيط االقتصاد الوطني.
تعتمــد فــي نشــاطها علــى خبرات 
عالية وتكنولوجيا حديثة في جميع 
مراحــل التطويــر والتنفيــذ للوصول 
إلــى أفضــل التصاميــم المعماريــة 
مجمعــات  لتقديــم  واإلنشــائية 
ســكنية ومراكــز تجاريــة متكاملــة 
الحضــري  التخطيــط  علــى  مبنيــة 
وبعيــدا عن العشــوائية وبمــا يرضي 
عمالئنا الكــرام ويزيد من ثقتهم بنا 

وطبقًا ألحدث المواصفات الفنية .

تطوي�ر

تموي�ل

Sana’a - Republic of Yemen
Al-Zubairi Street
P.O.Box:15584
Tel.:+967-1-212468
Fax:+967-1-212467
Mobile: +967 777 611169 
            +967 777 611168
Email: info@trecye.com
www.trecye.com

ذراع التطـوي�ر العقاري لبنك التضامن 



االبعاد المكوناتالنموذج

A2.90  3.40 صالة الديوان 

 3.40  5.90 ديوان 

 1.30  1.80 حمام ديوان

 3.60  5.80 صالة معيشة

 3.60  3.70 غرفة نوم 

 3.40  4.60 غرفة نوم 

 1.80  2.95 حمام عائلي 

 3.80  4.60 غرفة نوم رئيسية

 1.60  2.00 حمام الماستر

 3.40  3.70 مطبخ

m2 180,18 إجمالي مساحة الشقة

االبعاد المكوناتالنموذج

B 3.40  6.00 ديوان 

 1.10  1.60 حمام ديوان

 3.60  6.90 صالة المعيشة 

 3.40  5.30 غرفة  نوم 

 3.20  3.60 غرفة نوم 

 1.40  2.80 حمام عائلي 

 3.60  3.70 غرفة نوم رئيسية

 1.75  1.80 حمام الماستر

 3.40  3.70 مطبخ

m2 164,50اجمالي مساحة الشقة

  فكرة المشروع  
نظرا للكثافة الســكانية ومعدالت النمو العاليــة في العاصمة صنعاء, أصبحت 
الحاجة ملحة اليجاد سكن مميز وبأسعار مناسبة.. وقد أسهم ذلك في وجود 

طلب متزايد على الشقق السكنية. 
مــن هنــا جاءت فكرة إنشــاء أبــراج التضامــن - صنعــاء بطابع معمــاري حديث 
ومســتوى راقي يلبــي احتياجاتــك و يؤمن 
مســتقبل أبنائــك , وذلك في إطــار التوجه 
العقاريــة  التضامــن  لشــركة  الملتــزم 
المحــدودة بالتنميــة العقاريــة فــي اليمن 
مســاهمًة في معالجة مشــكلة الســكن 

بأسعار مناسبة و بمزايا متعددة.

 مكونات المشروع
يتكون المشروع من 3 ابراج كل برج مكون 
من 9 أدوار بإجمــالي 82 شــقـة ســكنيـــة 

ومصاعد كهربائية ومواقف سيارات 

 موقع المشروع
يقع في العاصمة صنعاء شارع 24 المتفرع من شارع الستين امام جامعة 

االيمان جوار كلية الطب جامعة صنعاء.

  النماذج و األبعاد

 A  شقة نموذج

 B  شقة نموذج

A نموذج
المساحة 180.18م2

B نموذج
المساحة 164.50م2
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