
نظام التعديالت و البنود المسموح بها
و البنود المرفوضه بعد االستالم



البرجوالت مصرح بها بالشروط التاليه

-االلتزام باالماكن و االبعاد المحدده بالرسومات فقط

-البرجوالت خشبيه ارتفاع ٢٫٥ م تغطيه افقيه بدون اجناب بحسب التصميمات قائمه على اعمده خشبيه 

( ١٧ سم × ١٧ سم ) 

-مرفق تصميم و درجة لون البرجوالت المصرح بها 

مصرح باعمال                        بالحدائق بحسب التصميمات المحدده من االداره مع االلتزام بالخامات و االلوان

الموضحه بالتصميمات فقط 

االرتفاع المسموح به للسور الشجرى حول الحدائق ارتفاع ( ١٫٢ متر ) فقط

مصرح بتنفيذ شاور قدم فقط بالحديقه بحسب التصميم المعتمد يجب التنفيذ من خالل ادارة الصيانه

لضمان التنفيذ الفنى الصحيح 

مصرح باضافة باب خشبي للحديقه على اال يتعدى ارتفاعه ( ١٫٢ متر ) يجب التنفيذ من خالل ادارة الصيانه

لتوحيد التصميم و اللون  

يسمح بزيادة مساحة التراس بالدور االرضى بحسب التصميمات المصرح بها مع مراعاة التنفيذ حسب

االصول الفنيه و االلتزام بنفس لون السيراميك الخاص بالتراسات بحسب النموذج االصلى على ان يكون 

التنفيذ من خالل ادارة الصيانه فقط لضمان التنفيذ الفنى الصحيح 

يصرح بتركيب مروحة سقف بالتراسات

يصرح بتركيب شيش حصير على االلوميتال مباشرة من الخارج مع االلتزام بنفس درجة لون االلوميتال

 hardscape



زيادة مساحة التراس ١٫٠ متر طولى فى اتجاه الحديقه

يصرح بتركيب ابواب مصفحه بدل باب الوحده الرئيسي مع االلتزام بنفس درجة اللون المستخدمه فى

االبواب الخشبيه الرئيسيه بحسب النموذج االصلي 

يصرح باضافه باب حديد على باب الوحده مع االلتزام بالتصميم المرفق و نفس درجة اللون (االسود)

يصرح بتعلية السور الفاصل بين وحدتين متجاورتين بالرووف فقط فى الجزء المخصص للبرجوال و ذلك

بسور من الخشب البغددلى بنفس درجة لون البرجوال و بارتفاع ( ٠٫٦ متر ) فقط 
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اى تعديالت انشائيه او اى تكسير بالخرسانات

اى تعديالت بالواجهات او اى اضافه الى بنود بالواجهات او تغير الوان الواجهات او التكسير بها

اضافة اى منشأت او مبانى خارج حدود الوحده

اى تعديل فى اماكن كومبرسور التكيفات ( الوحدات الخارجيه للتكيف ) عن االماكن المحدده لها

اضافة وحدات اضاءه بالواجهات

تركيب اطباق دش خاصه لكل وحده

نقل او تغير مكان الوميتال او ابعاده او توصيفه عن النماذج االصليه

بالحدائق غير مصرح بعمل شوايات مبانى ثابته او اقامة اى منشأ سواء كمبانى او منشأ خفيف

ممنوع نهائيا اضافة اى مبانى على الرووف يتعدى ارتفاعها ارتفاع السور( بحد اقصى ٠٫٩ متر ) 

ممنوع نهائيا اقامة حمامات سباحه خاصه او اضافة جاكوزى بالحدائق او الرووف
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بعض التعديالت تتطلب تعديل للرخصه لذا يجب الرجوع الدارة التعديالت التخاذ الالزم من اجراءات

و تعامل مع االدارات المعنيه و تحديد قيمة استخراج االوراق و التراخيص

اى تعديل خارجى ال يمكن تنفيذه اال من خالل ادارة الصيانه بالقريه

( الحدائق – الواجهات – التراسات – البرجوالت – الشيش حصير ) 

اى تعديالت داخليه ( مبانى – اليكتروميكنيكال ) ال يمكن تنفيذها اال من خالل ادارة الصيانه بالقريه

لضمان التنفيذ الفنى الصحيح 

قد يصرح للمالك بتنفيذ تعديالت بسيطه  مثل ( اعادة الدهانات الداخليه ) داخل وحدته كتنفيذ ذاتى مع 

االشتراطات التاليه : 

الحصول على موافقة ادارة القريه

 قبل التنفيذ ارفاق بيان كميات مون متطابقه مع طلبات التعديل للسماح بدخولها من البوابه

 سداد قيمة التأمين المقدره من ادارة القريه للتعديالت المطلوبه

االلتزام بمواعيد العمل المحدده من قبل ادارة القريه

عدم السماح نهائيا بوجود العماله داخل القريه بعد انتهاء مواعيد العمل و وجود عماله خارجيه

مسئولية مالك الوحده 

االلتزام بنقل اى مخلفات خارج القريه
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الوحدات الوسطيه :زيادة مساحة التراس ١٫٠ متر طولى
 فى اتجاه الحديقه 

٦,٥

٦,٥ زيادة مساحة التراس ١٫٠ متر طولى فى اتجاه الحديقه

زيادة مساحة التراس ١٫٠ متر طولى فى اتجاه الحديقه

الوحدات الطروفيه :زيادة مساحة التراس ١٫٠ متر طولى
فى اتجاه الحديقه + زيادة التراس بالحديقه الجانبيه و 

يصرح به بحسب موقع الفيال و مساحة الحديقه الجانبيه 
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مقترح ١
التراس بالمساحه امام الريسبشن

مقترح ٢
زيادة مساحة التراس ١٫٠ متر طولى فى اتجاه الحديقه

يادة مساحة 
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 مقترح ٣
زيادة مساحة التراس بالمساحه امام الريسبشن + زيادة

التراس بالكامل ١٫٠ متر طولى فى اتجاه الحديقه

زيادة مساحة التراس ١٫٠ متر طولى فى اتجاه الحديقه



االرضى

االبعاد

١- تغطيه اعلى الجزء الغير
مسقوف من التراس 

٢ -  امكانية مد البرجوله 
٢٫٢٥ متر طولى فى اتجاه 

الحديقه االماميه 

١٫٧٥ م × ٦٫٥ م

٤٫٠ م × ٦٫٥ م

١١.٤

٢٦ V1

االرضى

١- تغطيه اعلى الجزء الغير
مسقوف من التراس 

٢ -  امكانية مد البرجوله 
١٫٠ متر طولى فى اتجاه 

الحديقه االماميه 

١٫٠ م × ٦٫٥ م

٢٫٠ م × ٦٫٥ م

٦.٥

١٣

االرضى

١- تغطيه اعلى الجزء الغير
مسقوف من التراس 

٢ -  امكانية مد البرجوله 
١٫٠ متر طولى فى اتجاه 

الحديقه االماميه 

١٫٠ م × ٥٫٥ م
+١٫٠ م × ١٫٠ م 

٢٫٠ م × ٥٫٥ م
+١٫٠ م × ١٫٠ م 

٦.٥

١٢

التراس
تغطية تراس الدور الثانى
للوحدات الغير مسقوف 

التراس الخاص بها 

١٫٩١٠ × ٥٫٣٥ م

برجوله تبدأ من حائط
 شخشيخة السلم و تمتد 
٥٫٣  متر فى اتجاه السور

 االمامى و تنتهى قبل سور 
الواجهه االماميه ب ٤٫٥ متر

و بعرض  الرووف 

٥٫٤٢٨,٦٥ م × ٥٫٣ م
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الرووف



االرضى

االبعاد

حيث ان التراس بحسب
النموذج االصلى مغطى 
بالكامل فيصرح باضافة 

برجوله اعلى التراس امام 
الريسبشن فى حالة ضم 
هذه المساحه لمساحة 

التراس 

٣٫٧٥ م × ١٫٧٥ م

Cالدور
الثانى

تغطية التراس  للوحدات
الغير مسقوف التراس بها 

٤٫٠٦.١ م × ٢٫٠ م

الرووف

برجوله تبدأ من  بعد  ٠٫٤٥ م
من حائط باب مدخل الرووف 

تمتد ٥٫٢ م و تنتهى قبل 
سور الواجهه االماميه البارز 

 ب ٤٫٠ م و بعرض الرووف 

٧٫٣٣٨ م × ٥٫٢ م

االرضى

 يمكن عمل برجوله بعد
التراس بحسب النموذج

االصلى بطول ٢٫٠ متر طولى 
فى اتجاه الحديقه و بعرض 

التراس 

٢٫٠٨.٠ م × ٤٫٠ م

تغطية التراس للوحدات
الغير مسقوف التراس بها 

٢٫٠ م × ٤٫٠ م R

٦.٥

الدور
الثانى

٨.٠

برجوال تبدأ من السور الفاصل
مع منطقة الخدمات و تمتد 

٥٫٢٥ م و تنتهى قبل سور 
الواجهه االماميه ب ٦٫٠ م و 

بعرض الرووف 

٥٫٢٥ م × ٥٫٠ م

الرووف

٢٦.٢٥





تصميم االبواب الحديديه

المصرح بها



Type C - Pergola - G-Model



Type C - Pergola - R-Model



Type C - Pergola - S-Model



Type C - Terrace - G-Model



Type D - pergola - R-Model



Type D- Pergola - S-Model



Type D- Terrace - G-Model



Type D-Pergola - G -Model



Type R  -  Pergola - G -Model



Type R  -  Pergola - R -Model



Type R  -  Pergola - S -Model



Type R  -  Terrace - G -Model



Type V-1 - Pergola - G-Model



Type V-1 - terrace - G-Model
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