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 تأسست شركة إسناد في عام 2022  في رام الله ومقرها الرئيسي في مجمع بعلبك
التجاري في حي الماصيون

 نسعى في  »شركة إسناد العقارية«  إلى إعادة صياغة مفهوم نمط البناء والعقارات، في
ظل هذه الثورة الهائلة في عالم العقارات

  
 نطبق أعلى معايير الجودة في عقاراتنا معتمدين على أكفأ الخبرات وأمهرها،حيث أن
 مشاريع إسناد عبارة عن توليفة كاملة تتضمن التصاميم المعمارية الفخمة، وجودة

 التشطيب، باإلضافة الى طاقم متكامل من المهندسين والعاملين الطامحين والمبدعين
في مجال العقارات

 
 إسناد تضم مجموعة من مستشاري المبيعات المختصين لتقديم المساعدة للعمالء في

اختيار العقار المالئم وتقديم االستشارة االستثمارية المناسبة

 من نحن

  مجمع رام الله الترويحيمجمع رام الله الترويحي

شارع االرسالشارع االرسال

برج فلسطينبرج فلسطين

موقع المشروع

رام الله - المصايف

المدرسة الصينيةالمدرسة الصينية

موقع المشروعموقع المشروع

www.esnad.ps 
info@isnad.ps
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  DIVA  3عن المشروع

  صمم المشروع بأيدي أفضل المصممين والمهندسين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية، واستخدمت مواد بناء
بأعلى معايير الجودة

 يتميز مشروع ديفا 3 بموقعه المميز، والمطل على الساحل الفلسطيني، بإطاللة جبلية مميزة من أكثر من جهة
 ويتيح ديفا 3  للمشتري حرية اختيار المساحة والتصميم ضمن بنية تحتية متكاملة، حيث يوجد 3 نماذج

 للشقق، التي صممت لتناسب مختلف األذواق، كما يوفر وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 100 و 200 متر
مربع، بتصاميم هندسية مختلفة

.
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العقارية إسناد  شركة 
www.esnad.ps info@isnad.ps

 شركة إسناد العقارية ستكون اسمًا رديفًا للمشاريع  
األيقونة.

   
 تسعى “شركة إسناد العقارية” إلى إعادة صياغة مفهوم نمط
البناء، عبر التركيز على التصاميم واألبنية ذات الجودة العالية

 تعمل حاليًا على صقل استراتيجيتها التي نطمح من خاللها 
 ألن تصبح “شركة إسناد العقارية” واحدًة من الشركات ذات

 القيمًة اإلضافية واألكثر ابتكارًا في فلسطين

الشركة  عن 

.

.





R E S I D E N T I A L  B U I L D I N G
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TYPE: RESIDENTIAL
SITE: RADANA
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 تمّلك اآلن في مشروع ديفا 3, حيث الموقع المناسب
 يصنع الفرق لحياتك في أرقى مواقع مدينة رام الله في

.منطقة المصايف

تفاصيل معمارية جذابة

    ديفا 3   -  إسناد  ُيعتمد عليها 

.
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نهتم بأدق التفاصيل



من المخطط..

أجمل موقع في منطقة الردانة - المصايف، رام الله
DIVA | 3 | ديفا



أجمل موقع في منطقة الردانة - المصايف، رام الله
DIVA | 3 | 

إلى الواقع
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مربع متر   99 الشقة:  مساحة 

الغرف: 2 عدد 

2 الحمامات:  عدد 

شرقية جنوبية  الشقة:  توجيه 

الشمال اتجاه 

األرضي الطابق: 

مربع متر   94 الشقة:  مساحة 

الغرف: 2 عدد 

2 الحمامات:  عدد 

شرقية شمالية  الشقة:  توجيه 

الشمال اتجاه 

األرضي الطابق: 

المدخل

المدخل

    ديفا 3   -  إسناد  ُيعتمد عليها 

الخدمات شاملة  المحسوبة  المساحة 
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مربع متر   171 الشقة:  مساحة 

الغرف: 3 عدد 

3 الحمامات:  عدد 

غربية جنوبية  الشقة:  توجيه 

الشمال اتجاه 

األرضي من  مكرر   الطوابق: 
الرابع الطابق  إلى 

مربع متر   171 الشقة:  مساحة 

الغرف: 3 عدد 

3 الحمامات:  عدد 

غربية شمالية  الشقة:  توجيه 

الشمال اتجاه 

األرضي من  مكرر   الطوابق: 
الرابع الطابق  إلى 

المدخل

المدخل

    ديفا 3   -  إسناد  ُيعتمد عليها 

الخدمات شاملة  المحسوبة  المساحة 



9 | 3D VIEW

3 يفا   د
نمــــــــــط حــــــــياة راق ال مـــــــــثيل لــــه

    ديفا 3   -  إسناد  ُيعتمد عليها 



3D VIEW | 10 ديفا 3   -  إسناد  ُيعتمد عليها    



11 | PLANS     ديفا 3   -  إسناد  ُيعتمد عليها 

المدخل المدخل

شمالية  شرقية  جنوبية شرقية 

مخطط التصميم الداخلي لشقة 128-124 متر مربع  

مربع متر   124-128 الشقة:  مساحة 

الغرف: 3 عدد 

2 الحمامات:  عدد 

شرقية شرقية/جنوبية  شمالية  الشقة:  توجيه 

الطابق إلى  األول  الطابق  من  مكرر   الطوابق: 
لرابع ا

الشمال اتجاه 

الخدمات شاملة  المحسوبة  المساحة 



PLANS | 12 ديفا 3   -  إسناد  ُيعتمد عليها    

جنوبية غربية  شمالية غربية 

المدخل المدخل

مخطط التصميم الداخلي لشقة 189 متر مربع  

مربع متر   189 الشقة:  مساحة 

مربع متر   170 الحديقة:  مساحة 
الغرف: 3 عدد 

3 الحمامات:  عدد 

غربية جنوبية   / غربية  شمالية  الشقة:  توجيه 
  

الشمال اتجاه 

الخدمات شاملة  المحسوبة  المساحة 



13 | MATERIALS     ديفا 3   -  إسناد  ُيعتمد عليها 
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جودة بناء عالية بمواصفات مميزة
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مشاريع مختارة + مشاريع قيد التنفيذ
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سكني النوع: 
مرحبا سطح   - والبيرة  هللا  رام  الموقع: 

1 /شركة إسناد  ديفا 
العقارية

قيد التنفيذ

 يتميز مشروع ديفا 1 بموقعه المميز، في مدينة البيرة تحديدًا
  سطح مرحبا، التي تمتاز بحيويتها وتوّفر كل متطلبات الحياة

الالزمة والقريبة من المشروع

 ويتيح ديفا 1  للمشتري حرية اختيار المساحة والتصميم ضمن
 بنية تحتية متكاملة، حيث يوجد 3 نماذج للشقق، التي صممت

 لتناسب مختلف األذواق، كما يوفر وحدات سكنية بمساحات
  تتراوح بين 173 و 185 مترًا مربعًا، بتصاميم هندسية مختلفة

 ويوفر مشروع ديفا1 وسائل راحة شاملة ومرافق مميزة،
 ومواقف سيارات واسعة، وغاز مركزي، ومصاعد حديثة، ويوفر

 المشروع وسائل راحة عالمية المستوى، منها مداخل وحدائق
خاصة باإلضافة للترسات

سكني النوع: 
مصباح  عين   - هللا  رام  الموقع: 

2 /شركة إسناد  ديفا 
العقارية

قيد التنفيذ

 يتميز مشروع ديفا 2 بموقعه المميز، حيث يقع على شارع عين
 مصباح الرئيسي، القريب من مركز المدينة والقريب على كل

جميع الخدمات

 ويتيح ديفا 2  للمشتري حرية اختيار المساحة والتصميم ضمن
 بنية تحتية متكاملة، حيث يوجد 3 نماذج للشقق، التي صممت

 لتناسب مختلف األذواق، كما يوفر وحدات سكنية بمساحات
تتراوح بين 75 و 130 مترًا مربعًا، بتصاميم هندسية مختلفة

 ويوفر مشروع ديفا 2 وسائل راحة شاملة ومرافق مميزة،
ومواقف سيارات واسعة، وغاز مركزي، ومصاعد حديثة
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سكني النوع: 
المصايف   - هللا  رام  الموقع: 

3 /شركة إسناد  ديفا 
العقارية

قيد التنفيذ

يتميز مشروع ديفا 3 بموقعه المميز، والمطل على الساحل
الفلسطيني، بإطاللة جبلية مميزة من أكثر من جهة 

 ويتيح ديفا 3  للمشتري حرية اختيار المساحة والتصميم ضمن
 بنية تحتية متكاملة، حيث يوجد 3 نماذج للشقق، التي صممت

لتناسب مختلف األذواق، كما يوفر وحدات سكنية بمساحات
  تتراوح بين 100 و 200 متر مربع، بتصاميم هندسية مختلفة 

 ويوفر مشروع ديفا3 وسائل راحة شاملة ومرافق مميزة،
 ومواقف سيارات واسعة، وغاز مركزي، ومصاعد حديثة، ويوفر

 المشروع وسائل راحة عالمية المستوى، منها مداخل وحدائق
.خاصة باإلضافة للترسات
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WWW.ESNAD.PS
INFO@ESNAD.PS


