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مول تجاري متكامل
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مساجد وجوامع
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ـــــمين ـــــل الياس فل

ـــــا ـــــل الغارديني   فل

فلـــل الجـــوري

ـــوع ـــنرجس ن ـــل ال فل

فلـــل الكـــادي نـــوع

ــــل اللــــوتس فل

ــــوع ــــوال ن ــــل الفي فل

ـــوع ـــنرجس ن ـــل ال فل

ــــوع ــــوال ن ــــل الفي فل
فلـــل الكـــادي نـــوع
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( ـــــال ( 102في

( ـــــال ( 56 في

( ـــــال ( 32 في

( ـــــال ( 113 في

( ـــــال ( 221 في

( ـــــال ( 151 في

( ـــــال  ( 129في

( ـــــال ( 106 في

( ـــــال ( 244 في

( ـــــال ( 228 في

ــــدينتي مشــــروع م
المخطـــــط الرئيســـــي للمشـــــروع

الخــدماتالتعليـــــــمااللتتسسووقق
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انـــواع  الوحـــدات الســـكنية فـــي المشـــروع

اســواق                                                                        
اســواق                                                                        

اســواق
اســواق

ــاري مول تج
اســواق
اســواق

.01

.02
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.04

.05

.06

.07

ــدد3                ــال ع  حضــانة اطف
 روضــة اطفــال عــدد2

ـــــــن ـــــــة للبني مدرســـــــة االبتدائي
ــــــات ــــــة للبن ــــــة االبتدائي مدرس
ـــــات ـــــطة للبن ـــــة المتوس مدرس
ــــــن مدرســــــة المتوســــــطة للبني

مدرســـــة الثانويــــــة للبنــــــات
ــــــن ــــــة للبني ــــــة الثانوي مدرس

مدرســــة مهنيــــة
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بوابــــة الحــــرير
ـــــالل بوابـــــة الت
بوابـــــة االصـــــيل
ـــال ـــة الرم بواب

مالعــــب رياضــــية
ــال ــب اطف مالع
ـــب ادارة مكات

جامع
 مسجد عــدد2
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.24

.25

ـــد  مـــركز بري
ــرطة ــركز ش م
ــاء ــركز اطف م
عيـــادة طبيـــة
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حـــدائق ومتنزهـــات 

)شــــقق ســـــكنية ـــقة ( 336 ش

ـــدة ســـكنية1,718 وح

عدد/45 .30
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مشروع مدينتي
المخطط الرئيسي للمشروع
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تجسد الفلل في مشروع مدينتي السكني 
الرحبة  فلله  بفضل  الراقية  الحياة  مفهوم 
الفلل  تقع  المشجرة،  وشوارعها  األنيقة 
السكنية وسط مسطحات خضراء مع شوارع 
مظللة باألشجار؛ كما ويضم المشروع 1382 
7 نماذج عصرية  فيال جرى تصميمها وفق 
في  فيال  كل  وتتألف  متميزة.  وهندسية 
المشروع من طابقين، تضم 3 - 4 غرف نوم 
أرضيات  خالل  من  أنيقة  تشطيبات  تزينها 
والمطابخ  الرخامية،  والساللم  السيراميك 
إرتفاع  ويصل  علوية.  بخزائن  المجهزة 
الجلوس،  غرف  في  أقدام   9 إلى  السقف 

وتتميز غرف النوم بمساحتها الواسعة.

ويتميز مشروع مدينتي بموقع استراتيجي 
على مقربة من )جامعة كركوك( و)المعهد 
مجموعة  المشروع  ويوفر  التكنولوجي(؛ 
ومالعب  كالحدائق،  العصرية  المرافق  من 
مطاعم،  مقاهي،  تسوق،  مركز  لألطفال، 
والخدمات األمنية كالدفاع المدني والشرطة 
إلى  باإلضافة  اليوم،  مدار  على  والعيادات 

المدارس والعديد من الخدمات األخرى.

الفيالت السكنية
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تم  وقــد  حديث،  طابع  ذات  فيال  وهــي 
تصميمها خصيًصا للعائالت التي تبحث عن 
مع  األنيق.  بالتصميم  يمتاز  مريح  سكن 
خضراء  وحديقة  لسيارتين،  تتسع  مساحة 

وشرفة واسعة.

غاردينيا )56 فيال(

أرضي + أول + سطح عدد الطوابق

300 متر مربع مساحة األرض 

143.98 متر مربع الطابق األرضي

59.52 متر مربعالطابق األول

203.50 متر مربع مساحة البناء
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الطابق األول الطابق األرضي



19



20

المرحلة الثالثة

تم  وقــد  حديث،  طابع  ذات  فيال  وهــي 
تصميمها خصيًصا للعائالت التي تبحث عن 
مع  األنيق.  بالتصميم  يمتاز  مريح  سكن 
خضراء  وحديقة  لسيارتين،  تتسع  مساحة 

وشرفة واسعة.

نرجس )219 فيال(

أرضي + أول + سطح عدد الطوابق

250 متر مربعمساحة األرض 

129.48 متر مربع الطابق األرضي

30.78 متر مربعالطابق األول

160.26 متر مربعمساحة البناء
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المرحلة الثالثة

الطابق األول الطابق األرضي
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المرحلة الثالثة



24

المرحلة الثالثة

تم  وقــد  حديث،  طابع  ذات  فيال  وهــي 
تصميمها خصيًصا للعائالت التي تبحث عن 
مع  األنيق.  بالتصميم  يمتاز  مريح  سكن 
خضراء  وحديقة  لسيارتين،  تتسع  مساحة 

وشرفة واسعة.

كادي )379 فيال(

أرضي + أول + سطح عدد الطوابق

200 متر مربعمساحة األرض 

117.95 متر مربعالطابق األرضي

25.52 متر مربعالطابق األول

143.47 متر مربعمساحة البناء
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المرحلة الثالثة

الطابق األول الطابق األرضي
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المرحلة الثالثة
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المرحلة الثالثة

وهي فيال ذات طابع حديث، وهي األكثر 
شيوعًا في المشروع، وقد تم تصميمها 
سكن  عن  تبحث  التي  للعائالت  خصيًصا 
مريح يمتاز بالتصميم األنيق. مع مساحة 
وشرفة  خضراء  وحديقة  لسيارتين،  تتسع 

واسعة.

فيوال )465 فيال(

أرضي + أول + سطح عدد الطوابق

200 متر مربعمساحة األرض 

119.06 متر مربع الطابق األرضي

26.08 متر مربعالطابق األول

145.14 متر مربع مساحة البناء
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الطابق األول

المرحلة الثالثة

الطابق األرضي
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المرحلة الثالثة
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الطبيعة  مع  المتناغمة  الحياة  سحر  اختبر 
لمشروع  العصرية  السكنية  الشقق  في 
مدينتي ضمن موقع استراتيجي في قلب 
مجمع  مدينتي  مشروع  يقدم  كــركــوك، 
سكني بتصميم عصري يضم شققًا متميزة 
المتموجة  العشبية  المساحات  على  تطل 

والمساحات الخضراء.

 4 بإرتفاع  مبنى   21 من  المشروع  ويتكون 
منها  كل  مؤلفة  شقة   336 تضم  طوابق، 
تم  مختلفة  بمساحات  نــوم  غرفتين  من 
تصميمها لتلبية متطلبات الجيل الجديد من 
رواد األعمال والمهنيين والطالب، فضاًل عن 

توفيرها باقة من الخدمات الشخصية.

الشقق السكنية )336 شقة(

21 بنايةعدد المباني

أرضي + 3 طوابق عدد الطوابق

4 شققعدد الشقق بالطابق

16 شقةعدد الشقق بالمبنى

الشقق السكنية
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المباني السكنية )الطابق األرضي(

المساحة الكليةمساحة التراسالمساحةرقم الوحدة

G 01       148.8 متر مربع67.15 متر مربع81.65 متر مربعالوحدة

G 02       148.8 متر مربع67.15 متر مربع81.65 متر مربعالوحدة

G 03       147.94 متر مربع67.15 متر مربع80.79 متر مربعالوحدة

G 04       148.8 متر مربع67.15 متر مربع81.65 متر مربعالوحدة
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المباني السكنية )الطوابق األول والثاني والثالث(

المساحة الكليةمساحة التراسالمساحةرقم الوحدة

100.42 متر مربع16.31 متر مربع84.11 متر مربعالوحدة     301/201/101

102.52 متر مربع16.31 متر مربع86.21 متر مربعالوحدة     302/202/102

79.1 متر مربع16.31 متر مربع80.79 متر مربعالوحدة     303/203/103

102.52 متر مربع16.31 متر مربع86.21 متر مربعالوحدة     304/204/104
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مجموعة الحنظل الدولية

الحنظل  مجموعة  وتمتلك  عراقيين  قبل  من   100٪ ومدارة  مملوكة  إماراتية  شركات  مجموعة  إنها 

جميع  في  منتشرة  مختلفة  مجاالت  سبعة  في  اختصاصاتها  تدخل  تابعة  شركة   15 من  أكثر  الدولية 

أنحاء الشرق األوسط وفي العراق وكما يلي:

•  السفر والسياحة •  البنوك والصرافة   •  التطوير العقاري    

•  األمن •  التصنيع    •  التجارة العامة  والبيع بالتجزئة  

وانطالقا من القوة والمصداقية والشفافية التي يتمع بها األعضاء المؤسسين وحرصهم  على بناء 

عالمة تجارية تتميز بالموثوقية وااللتزام بتقديم خدمات عالية الجودة تعكس التزامها التام برفعة 

طيران  مجموعة  سعى  ،مما  عمالئها  لجميع  المضافة  القيمة  تقديم  وكذلك  المجتمع  ورفاهية 

2010 وحتى تاريخه بسبب  اإلمارات بإختيار المجموعة كوكيل مبيعاتها العام في العراق منذ عام 

المعايير العالية والقدرة المالية والنزاهة التي تتميز بها المجموعة..

بدورها  والمساهمة  االقتصادي  النمو  عجلة  دفعة  الى  دائًما  الدولية  الحنظل  مجموعة  وتسعى 

في تطوير القطاع السكني في العراق وتقديم حلول ابتكارية إلى تحسين نوعية حياة المواطنين 

في  المدن السكنية الضخمة التي تقوم بتطويرها مثل مشروع مدينتي في كركوك ومشروع بيتي 

في تكريت ومشروع بروج في بغداد ومشروع النسور في بغداد أيضا..
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  www.madinatyiq.com      |        @Madinatyiq      |        Madinatyiq

  فيال رقم )1( مشروع مدينتي السكني ، منطقة الصيادة ، جانب جامعة كركوك ، كركروك - العراق

|  (+964) 770 030 0004   |   (+964) 770 300 0005  |  (+964) 773 300 0040  |

|  (+964) 780 225 2525   |  (+964) 770 797 9797   |  (+964) 780 515 1515  |

info@modoniq.com    |    www.modoniq.com


