
شقق سكنية
مشروع



التعريف بالمشروع:
مساحة  برجني  عن  عبارة  املرشوع 
ومساحة  11000م  اإلجاملية  األرض 
يف  الطوابق  عدد  م2   3100 البناء 

الربجني 13/15.
الطابـــق  لتملـــك  الوقـــف  يســـعى 
الحـــادي عـــرش الـــربج B والـــذي يحتـــوي 
ـــاحة  ـــكنية مبس ـــقق س ـــان ش ـــى مث ع

م2.  707

أهمية موقع المشروع:
بوجـــوده  املشـــــــروع  يتميـــــز 
طريـــق مـــن  مـــر   100 بعـــد   عـــى 

االســـراتيجي   BASIN EXPRESS
 TEM ــع ــق الرسيـ ــط الطريـ ــذي يربـ الـ
والطريـــق الرسيـــع E5 واللـــذان يشـــكالن 
ملدينـــة  الرئيســـيني  الرشيانـــني 
إســـطنبول األوربيـــة وهـــو الطريـــق 
الـــذي يربـــط بـــني املطـــار القديـــم 
ــام  ــد فحيثـ ــار الجديـ ــورك( واملطـ )أتاتـ
كنتـــم ميكنكـــم االنتقـــال إىل موقـــع 

املـــرشوع بـــكل ســـهولة ويـــرس.

مميزات المشروع:
مرو  محطة  عن  مر   400 يبعد   •
İKİTELLİ. ATAKÖY املقرر االنتهاء 

من انشائه نهاية 2018م.
وفقا  املرشوع  تصميم  تم   •
ملعايري الجودة الركية واألوربية 
ذات  بناء  مواد  استخدام  وتم 

جودة عالية.
• يقع املرشوع يف منطقة يني 
مناطق  أهم  من  وتعترب  بوسنا 
مقربة  وعى  األوربية  إسطنبول 
ومركز  العاملي  التجارة  مركز  من 
من  والعديد  إسطنبول  معارض 
مام  والجامعات  التجارية  املراكز 
باملنطقة  العقارات  قيمة  يجعل 

يف ارتفاع مستمر.
بخدمات  املرشوع  يتمتع   •
ترفيهية وأماكن للخدمات العامة 
فريدة من نوعها حيث تم تخصيص 
املرشوع  أرض  مساحة  من   75%

للحدائق واألماكن الرفيهية.



تفاصيل المشروع: طابق واحد .. ثمان شقق سكنية

مالحظاتالتفاصيلالبند

سعر الصرف 5 ليرة تركية**848.400 $قيمة الطابق كامال

707 أمتار1200 $قيمة المتر

8.484 سهم100 $قيمة السهم

%9نسبة العائد على التشغيل

 في حالة بيع المشروع%20نسبة العائد على االستثمار
بعد إتمام البناء

$ 848.400

**متوسط سعر تحويل الدوالر في شهر نوفمبر 2018



 للتبرع
عبر موقعنا االلكتروني

veysvakfi.com

للتبرع عبر حساباتنا

 أو عبر زيارتكم لمقر لوقف
ÇOBANÇEŞME MAH. SANAYİ CAD. NO: 44 

NİSH İSTANBUL B BLOK KAT12 DAİRE NO: 141 
BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL

مساهمتك معنا في امتالك الوقف 
الوقفي  التجاري  المشروع  لهذا 
تمويل  في  كبير  مردود  له  سيكون 
يعمل من خاللها  التي  الوقف  برامج 
عبر  اليمن  تنمية  في  لإلسهام 
لبناء  النوعية  البرامج  من  مجموعة 
القدرات وتطوير المؤسسات وتوعية 
والمحبة  التعايش  بثقافة  المجتمع 
والتعاون في إطار خطة تنمية شاملة 
اليمن  لبناء  الوقف  أهداف  تحقق 

الجديد اليمن السعيد بعون الله

المحسن الكريم : 




