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إحدى مشاريع شركة سنان الكويت العقارية

شركة سنــان الكويت العقارية
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إطاللة مشروع

) بهية السكني ٢(
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٢011

مشروع سنان
 يف منطقة صبنجة
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شـــركة ســنــــــان الكـــويت العـقـــارية

شركة تطوير عقاري، تأسست الشركة عام ٢013م وهي إمتداد 
٢010م،  عام  تأسست  والتي  التركيه  العقارية  سنان  لشركة 
تخصصت يف تطوير وبناء وبيع منازل االستجمام - املصايف 
للمواطنني اخلليجيني. تنشط سنان يف تطوير املشاريع السكنية 
يف أسواق اجلمهورية التركية واململكة العربية السعودية واململكة 

املتحدة )بريطانيا(. 

أجنزت سنان مشروعها األول يف صبنجة يف أكتوبر 2011 واملكون 
الوحدات  كافة  بيع  يف  وجنحت  األحجام  متنوعة  فيال   38 من 
العربية  واململكة  الكويت  مثل  العربي  اخلليج  دول  من  لعمالء 
السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر، ثم نفذت مشروع بهجة 
يف منطقة صبنجة والذي يحتوي على 114 فيال ومت بيعها على 
مع  بالتعاون  املشروع  تنفيذ  مت  حيث  العربي،  اخلليج  مواطني 

شركة مينا ترك .
تخصصت شركة سنان بتطوير وحدات سكنية تناسب حاجات 
الذين  املطورين  باقي  عن  مامييزها  وهو  اخلليجية  العائالت 

يطورون وحدات تناسب أسواقهم احمللية .

كما تقدم شركة سنان العقارية خدمات إدارة املشاريع العقارية 
دراسة  من  بدءاً  العقارية  املشاريع  ما حتتاجه  كل  تشمل  والتي 
اجلدوى إلى شراء األرض واإلشراف على تنفيذ املشروع حتى 
اإلجراءات  كافة  واستكمال  متابعة  إلى  باإلضافة  التسليم، 

القانونية الالزمة للمشروع.

صبنجـــة يف  مشـــروع  بتطويـــر  قامـــت  كويتيـــة  شـــركة  أول 
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مشروع سنانمشاريع شركة سنان العقارية

صبنجة تركيا

٢7،380 متر٢ مساحة املشروع 
38 فيال مبتوسط مساحة ارض 400 متر عدد الفلل 

حمام سباحه مغطى للنساء اخلدمات  
وآخر مفتوح للرجال وديوانية للرجال والنساء   

صيف ٢011 اجناز املشروع 

مشروع سنان
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مشروع بهجة
صبنجة تركيا

60،000 م٢ موزعة على 3 أراضي مساحة املشروع 
114 فيال عدد الفلل 

إحتوى املشروع على خدمات ترفيهيه وإجتماعيه عدة  اخلدمات  
صيف ٢013             اجناز املشروع 

ملعب كرة السلة إحدى
مرافق مشــــروع بهــجة

مشروع بهجة
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مدينة صبنجة

ملمارسة  مكان  أقرب  هي  كذلك  و  إلسطنبول  مصيف  أقرب  هي 
سكانها  عدد  ،يبلغ  اسطنبول  لسكان  اجلليد  على  التزحلق  رياضة 
30،000 نسمه، و تتميز بجو معتدل يف أغلب أيام الصيف و تصل 
درجة احلرارة إلى حتت الصفر يف فصل الشتاء، تبعد عن اسطنبول 
110 كم و يربط بينها طريقني احدهما طريق سريع ذو ثالث حارات 
إضافة الى القطارالسريع الذي مت إنشائه حديثا والذي ينطلق من 

أنقره الى إسطنبول مرورا على منطقة صبنجه .

محطة  يعتبر  والذي  كم   80 الدولي  صبيحة  مطار  عن  تبعد 
ملناطق أوروبا األخرى حيث تستطيع الوصول إلى باريس من مطار 
إلستخدام  نظرا  منخفضة  وبأسعار  ساعات   3:30 خالل  صبيحة 
هذا املطار دائما من قبل شركات الطيران اإلقتصادي ، تبعد عنها 
منطقة إزميت ٢0 كيلو متر و كذلك منطقة سكاريا 15 كيلو متر و 
املدنية  اخلدمات  من  غيرها  و  مجمعات جتارية  املنطقتني  كال  يف 
كيلو   10 نحو  يبعد  والذي  توبل  جنكيز  احمللي  املطار  الى  ،إضافة 
تركيا)انقرة  يف  املناطق  أهم  الى  وجهاته  وتصل  صبنجه  عن  متر 

،اسطنبول،انتاليا،طرابزون( إضافة الى عدة مناطق اخرى.

كم   15 يقدر طولها  والتي  الكبيره  بحيرتها  تشتهر صبنجه يف 
الفلل  من  بالعديد  تتميز  غابات  و  جبال  سلسلة  عن  عبارة  وهي 
الصغيرة وسط أجواء طبيعية رائعة، و كذلك ما مييز املنطقة تواضع 

وكرم أهلها والذين دائما يهبون ملساعدتك.

إنها فعال منطقة لإلسترخاء و االستجمام.
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صبنجة

إحدى املطاعم املطلة
على بحـــــيره صبنجة

أكثر من 4٢ رحلة اسبوعية 
إلى إسطنبول الكويت  من 
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ممشى فندق جورال
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مطاعم چرق
جاده سي ٢0كم
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متنزة لألطفال

إحــدى مطـــاعم 
منطقة معشوقية
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هايبر ماركت 

ميجروس
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مطل مشروع بهية 1
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موقع

)مشروع بهية الســكني 1(

بهية ٢
مشروع بهجة ٢

مشروع بهجة 1 و 3

فندق جورال
مدخل صبنجه

مركز صبنجه

بهية 1

القطار السريع
مطاعمممشى بحري

ميجروس

الطريق الدائري 
السريع
TEM
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معلومات سريعة عن املشروع

صبنجة

يتكون مشروع بهية ١ من:
٢1 فيال و13 فيال مستقلة و8 فلل متالصقة، على 
أرض مساحتها ٩700 متر٢، باإلضافة إلى مساحات 

خضراء ومالعب أطفال.
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القارة أوروبــــا

بجر مرمرة بحر مرمرة بحيرة صبنجه

سكارية

ازميت

اجلسر األولالقارة األسيوية

تقسيم

كانيون

اجلسر الثاني

مطـــار صبيحة

إستطبول

بهية ٢
بهية 1

الطريق الدائري 
السريع
TEM
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مجمع إكباتي

حديقة غوليت
موقع بهجة شهير

V3V2V1

V6 V7 V8

V13V12V11

V21V19V17 V22V18V16

V15

V14
V10

V9
V5

V4 V3V2V1

V6 V7 V8

V13V12V11

V21V19V17 V22V18V16

V15

V14
V10

V9
V5

V4

أما بهية ١
تقع بهيه 1 على ارتفاع 150 متر عن سطح البحر 
البحيره وتبعد عنها نحو ٢  وتتميز بإطاللتها على 
كيلومتر وبقربها من مركز صبنجه والذي من املمكن 

الوصل إليه سيراً على األقدام.

تقسيم

كانيون
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رسم توضيحي 
للفلل املستقلة

رسم توضيحي 
للفلل املتالصقة
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الفـــــــــيال
املستــــقله

الفيال املستقله
مساحة الفيال ٢٢٢ متر٢

مساحة البلكونه ٩ متر٢
مساحة التراس )السطح( 36 متر٢

محتوياتها
غرفة نوم  3غرفة نوم رئيسيه 

5 حمامات صالة معيشه 
حديقه ٢بلكونه 

غرفة خادمة مطبخ 

أوالً
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الدور األول

الدور األرضي
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الفـــــــــيال
املتالصقة

الفيال املتالصقة
مساحة 145 متر٢

مساحة البلكونه 5 متر٢
مساحة التراس )السطح( 33 متر٢

محتوياتها
غرفة نوم رئيسيه ماستر

غرفة نوم
غرفة خادمه

4 حمامات

صالة معيشه
 مطبخ مفتوح

 بلكونه
 حديقه

ثانياً
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الدور األول

الدور األرضي
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NOTE

التاريخ 
 فيال مستقلة   فيال متالصقة

رقم الوحده  
املساحة سعر الوحده      

الدفعات               نسبة الدفعه     قيمة الدفعه   التاريخ   مالحظات
االولى
الثانيه
الثالثه
الرابعه

اخلامسه
السادسه
السابعه
الثامنه

التاسعه
العاشره

احلاديه عشر
الثانيه عشر

 
التسليم املتوقع                                       رسوم اضافيه متوقعه

   

اسم البائع

التوقيع

هذه البيانات صاحله ملدة اسبوعني كحد اقصى من تاريخ كتابتها

التاريخ 
 فيال مستقلة   فيال متالصقة

رقم الوحده  
املساحة سعر الوحده      

الدفعات               نسبة الدفعه     قيمة الدفعه   التاريخ   مالحظات
االولى
الثانيه
الثالثه
الرابعه

اخلامسه
السادسه
السابعه
الثامنه

التاسعه
العاشره

احلاديه عشر
الثانيه عشر

 
رسوم اضافيه متوقعه التسليم املتوقع   

   

اسم البائع

التوقيع

هذه البيانات صاحله ملدة اسبوعني كحد اقصى من تاريخ كتابتها
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شــركة سـنـــان الكويت العـقــارية28

96077780
97535546

+90 5352339838


