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  نبذة عن المشروع 
حي���ن تبح���ث ع���ن الحياة بل���ون خاص يمت���زج فيه���ا الجمال 

واإلبداع والخصوصية بطابع مميز وإطاللة ساحرة.. 
ش���ركة التضام���ن العقارية المحدودة تجس���د ل���ك عالمك 
الفري���د من خالل »تضامن س���يتي« فهي إضافة عمرانية 
متميزة تتكون من مجموعة فلل وش���قق س���كنية وعلى 
رقع���ة تم اختياره���ا بعناية لتت���الءم مع كاف���ة احتياجاتك 

ومتطلباتك الحياتية.
 وقد تم إنجاز المرحلة االولى من تضامن سيتي 87 فيال 
سكنية مكونة من أربعة نماذج A - B - D – F لتتالءم مع 

احتياجات جميع العمالء.
باإلضافة لتنفيذ الخدمات االساسية من اسفلت للطرقات 
وصرف صحي وش���بكة كهرب���اء ضغط منخفض تحت األرض 

وانارة للشوارع بالطاقة الشمسية.



تأسس���ت ش���ركة التضامن العقارية المح���دودة عام 
2008م ع���ن بنك التضام���ن كذراع للتطوي���ر العقاري 
 في التطوي���ر العمراني في 

ً
 فاعال

ً
لتكون مس���اهما

اليمن وتنشيط االقتصاد الوطني.
و تعتمد في نشاطها على خبرات عالية وتكنولوجيا 
حديث���ة في جميع مراحل التطوير والتنفيذ للوصول 
 
ً
إلى أفض���ل التصاميم المعمارية واإلنش���ائية طبقا
ألحدث المواصفات لتقديم مجمعات سكنية ومراكز 
تجاري���ة متكامل���ة مبني���ة عل���ى التخطي���ط الحض���ري 
 عن العش���وائية وبما يرض���ي عمالءنا الكرام 

ً
وبعيدا

ويزيد من ثقتهم بنا.



  مميزات المدينة
• تضمن لك سالمة ومتانة البناء. 	
• توفر عنك اجراءات ومشقة البناء.	
• تلبي احتياجاتك السكنية.	
• تعطيك خصوصيتك الكاملة.	
• تمنحك جوار حضري الئق.	
• تضعك على ملتقى الطرق الرئيسية.	

  الخدمات االساسية
• شبكة صرف صحي.	
• إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية. 	
• اسفلت مع االرصفة للشوارع.	
• شبكة الكهرباء الضغط المنخفض تحت االرض.	
• مسجد.	

المميزات 
والخدمات





 الدور األرضي
6.003.80ديوان

4.804.00صالة استقبال رجال

2.101.50حمام ضيوف
5.603.60صالة طعام

5.204.50صالة استقبال نساء
4.004.00مطبخ

2.201.60حمام عائلي

 الدور األول
5.703.80غرفة نوم رئيسية

2.401.80حمام
4.302.40صالة جلوس صغيرة

4.004.00غرفة نوم
4.004.00غرفة نوم
5.204.30غرفة نوم

2.701.60حمام
4.804.00صالة جلوس عائلية

   الملحق
3.402.50غرفة نوم

2.501.70الحمام
2.201.70مخزن

2.801.70غرفة غسيل

• مكونات الفيال : دور أرضي + دور أول + ملحق علوي	
• مساحة األرض كاملة = 496.4 م2 = 11.17 لبنة 	
• مساحة الدور االرضي : 161.5م2 	
• مساحة الدور االول : 161.5 م2	
• مساحة الملحق العلوي : 42.5 م2	
• مساحة البناء كاملة = 365.5 م2.    	

  

نمــــوذج aفيال



   الدور األرضي
6.504.00ديوان

4.004.00صالة استقبال ضيوف
2.401.50حمام ضيوف

4.004.00مطبخ
5.004.00صالة جلوس عائلية

2.401.90حمام عائلي

   الدور األول
6.004.00غرفة نوم رئيسية

2.601.80حمام
2.501.80حمام عائلي

5.004.20غرفة نوم
4.003.20غرفة نوم
4.104.00غرفة نوم

نمــــوذج Bفيال

• مكونات الفيال : دور أرضي + دور أول  	
• مساحة األرض كاملة = 315.96 م2 = 7.11 لبنة 	
• مساحة الدور االرضي : 128.5م2  	
• مساحة الدور االول : 130م2	
• مساحة السلم: 18 م2	
• مساحة البناء كاملة =   276.5م2.    	

  



   الدور األرضي
6.004.00ديوان

4.504.00صالة استقبال
2.301.30حمام ضيوف

4.103.00صالة طعام
4.103.70مطبخ

5.004.00غرفة نوم رئيسية
3.201.70حمام

4.003.50غرفة نوم
4.003.50غرفة نوم

2.201.80حمام عائلي

• مكونات الفيال : دور واحد قابل لبناء دور ثاني 	
• مساحة األرض كاملة = 395.07  م2 = 8.89 لبنة 	
• مساحة الدور : 189 م2 	
• مساحة السلم: 15 م2	
• مساحة البناء كاملة :204 م2	

نمــــوذج dفيال



• مكونات الفيال : دور واحد قابل لبناء دور ثاني  	
• مساحة األرض كاملة = 277.75م2 = 6.25 لبنة 	
• مساحة الدور : 150 م2 	
• مساحة السلم : 13 م2 	
• مساحة البناء كاملة:  163 م2	

نمــــوذج Fفيال

   الدور األرضي
5.703.50ديوان
2.802.60صالة

1.601.40حمام ضيوف

4.103.50صالة استقبال
3.903.30مطبخ

3.803.50غرفة نوم
4.004.00غرفة نوم
4.304.00غرفة نوم

2.401.80حمام عائلي



  موقع المدينة 
تقع تضامن سيتي في الجزء الجنوبي من أمانة العاصمة- صنعاء والتي 

.
ً
تبعد عن شارع تعز حوالي 2 كيلو متر تقريبا



تطوي�ر

تموي�ل

www.trecye.com
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