
 نبذة عن الشركة

تأسس��ت ش��ركة التضام��ن العقارية 
بن��ك  ع��ن  2008م  ع��ام  المح��دودة 
التضام��ن ك��ذراع للتطوي��ر العق��اري 
لتكون مس��اهمًا فاعاًل ف��ي التطوير 
العمران��ي في اليمن والس��باقة على 

تنشيط االقتصاد الوطني.

تعتم��د ف��ي نش��اطها عل��ى خب��رات 
عالية وتكنولوجي��ا حديثة في جميع 
مراح��ل التطوي��ر والتنفي��ذ للوص��ول 
المعماري��ة  التصامي��م  أفض��ل  إل��ى 
واإلنشائية لتقديم مجمعات سكنية 
ومراك��ز تجارية متكامل��ة مبنية على 
عل��ى  وبعي��د  الحض��ري  التخطي��ط 
العشوائية وبما يرضى عمالئنا الكرام 
ويزيد م��ن ثقتهم بن��ا 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 



  العرض  الطول  المكوناتالنموذج

A3.403.30صالة المدخل

7.003.40مجلس

1.601.10حمام مجلس

5.803.40صاله المعيشه 

4.003.40غرفة  نوم 1

3.403.30غرفة نوم 2

3.301.80حمام عائلي

4.504.00غرفة نوم رئيسية

2.201.60حمام غرفة نوم

4.003.00مطبخ

B4.404.40صالة مدخل

6.003.40مجلس

1.551.20حمام مجلس

6.703.40صالة معيشة

4.003.40غرفة نوم 1

4.003.00غرفة نوم 2

2.201.80حمام عائلي

4.503.40غرفة نوم رئيسية

2.201.40حمام غرفة نوم

3.403.15مطبخ

C5.603.40صالة مدخل

1.501.20حمام مجلس

5.803.40مجلس

6.903.40صالة معيشة

3.803.40غرفة نوم 1

3.403.40غرفة نوم 2

2.652.10حمام عائلي

4.004.00غرفة  نوم رئيسية

2.201.30حمام غرفة نوم

3.403.00مطبخ

D2.702.40صالة مدخل

6.003.40مجلس

1.551.20حمام مجلس

5.303.40صالة معيشة

4.003.40غرفة نوم 1

4.803.90غرفة نوم 2

2.201.40حمام عائلي

4.503.40غرفة نوم رئيسية

2.602.20حمام غرفة نوم

3.253.00مطبخ

 E5.803.40مجلس

1.501.20حمام مجلس

4.553.40صالة معيشة

4.203.40غرفة نوم 1

4.604.00غرفة نوم 2

2.651.90حمام عائلي

4.003.20مطبخ

 نبذة عن البرج 
نظرا لما تتسم  به مدينة تعز الحالمة من كثافة سكانية ومعدالت 
نمو عالية وتنامي الهجرة من الريف الى المدينة, كل ذلك ساهم 

في وجود طلب متزايد على الشقق السكنية .
معماري  بطابع  السكني  الماس  برج  إنشاء  فكرة  جاءت  هنا  من 
إطار  في  وذلك   , ابنائك  مستقبل  يؤمن  و  احتياجاتك  يلبي  حديث 
بالتنمية  المحدودة  العقارية  التضامن  لشركة  الملتزم  التوجه 
العقارية في اليمن مساهمًة في معالجة مشكلة السكن بأسعار 

مناسبة ومزايا متعددة .

 موقع البرج
يقع البرج في مدينة تعز بالقرب من جولة 
سوفتيل على شارع )16( المتفرع من شارع 

الحوبان باتجاه الشمال بحوالي 50م.

 مكونات البرج
• 9 ادوار. 

• شقق سكنية.
• محالت تجارية.

• مواقف سيارات.
• مصاعد كهربائية.

 

B نموذج
المساحة 161.61م2

A نموذج
المساحة 167.23م2

D نموذج
المساحة 156.11م2 

E نموذج
المساحة 119.80م2

C نموذج
المساحة 161.38م2

  األبع��اد
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