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اعداد: بداح العنزي

ارتفاع املبنى هو املس����افة بني متوسط منسوب 
حجر الرصيف ألكثر الشوارع الداخلية ارتفاعا، والى 

مستوى سطح الطابق الثاني.
ويؤخذ في االعتبار التصميم املعماري للقسائم 
املتالصقة مبا يتماشى مع التصميم املطلوب ترخيصه 
مع املجاورين من حيث الش����كل والتكسية، وتوفير 

التهوية واالنارة واحترام اخلصوصية.

ارتفاع المبنى والتصميم المعماري

»األنباء« تنشر التعديالت المقترحة على الئحة السكن الخاص والنموذجي
اخلاص والنموذجي طبقا للبند 
الثاني ارت���دادات األبنية والبند 

الثالث ارتفاعات األبنية.
ب � اجلزء »أ« والذي يشمل 

قسائم السفارات وفق اآلتي:
1 � تكون نسبة البناء في هذا 
اجل���زء 180% وبحد أقصى %60 

للطابق الواحد.
2 � يك���ون ارتف���اع املبنى 3 
طوابق وبحد أقصى 18م اي بزيادة 
3م عن ارتفاع القسائم السكنية 

وذلك الختالف االستعمال.
3 � يضاف الى املبنى سرداب 
ال يحس���ب من ضمن النس���ب 

املذكورة.
4 � يك���ون االرتداد عن احلد 
املط���ل على ش���ارع اخلدمة 5م 
وعن الشوارع األخرى والساحات 

واملمرات عن 3م.
5 � يسمح بعمل غرفة وتوابعها 
لألمن بدون ارتداد بالطابق األرضي 
فقط شريطة أال تزيد مساحتها 

على 20م2 وارتفاعها 4م.
االرتفاع الكلي للبناء عن 9م 
لألرض���ي واألول )يحس���ب من 
منسوب سقف السرداب( اضافة 
الى بيت ال���درج بحيث ال يزيد 
ارتفاعه على 3م وال يزيد ارتفاع 
السرداب على 5م وال يزيد ارتفاع 
السرداب فوق مستوى متوسط 
املنسوب التنظيمي للقسيمة على 

1.5م.
القسائم في  حتويط  خامس�ا: 
مناطق السكن اخلاص والنموذجي 
أو في مشاريع التقسيم اخلاص 

وفق الشروط اآلتية:
أ � ان يكون لصاحب القسيمة 

سكن خاص به أو مالصقا له.
� ان تس���تغل القس���يمة  ب 
كحديقة للسكن اخلاص املالصق 
لها وان يكون حتويطها بغرض 

حفظها من استعمال اآلخرين.
ج � يسمح لصاحب القسيمة 
ببناء مرافق ضمنها خلدمة السكن 
املجاور بنسبة 15% من مساحة 

القسيمة كحد أقصى.
� ال يس���مح باس���تغاللها  د 

للتخزين او ألي غرض آخر.

مشاة بعرض أقل من 10م شريطة 
أال يقل ط���ول الضلع الناجت عن 

الفصل.
ثالث�ا: »املنطقة الديبلوماسية 

بغرب مشرف«
أ � اجلزء »ب« الذي يش���مل 
الس���كنية ملوظف���ي  القس���ائم 
السفارات والبعثات الديبلوماسية 

وفق اآلتي:
1 � نس���بة البن���اء اإلجمالية 
180% وبحد أقصى 60% للطابق 

الواحد.
2 � يك���ون ارتف���اع البناء 3 
طوابق إضافة الى طابق السرداب 
البناء  وال يدخل ضمن نس���بة 

اإلجمالية.
3 � يطبق على هذا اجلزء نظام 
البناء املعمول به ملناطق السكن 

البن�د اخلام�س: األدراج: تظل 
دون تغيير.

ان يكون لكل ڤيال درج واحد 
مارا بكل الطوابق بحيث ال تصبح 
الطواب���ق منفصلة عن بعضها 
البعض ويجوز عمل بيت درج 
لكل ڤيال على السطح مبساحة 
ال تزي���د عل���ى 25م2 لكل ڤيال 
وال يحس���ب من ضمن النسبة 

اإلجمالية.
يجب ان يكون احلد الفاصل 
بني كل ڤيال عموديا على الضلع 
األكبر للقس���ائم الت���ي لها أكثر 
من واجهة واحدة وعموديا على 
الشارع التخدميي للقسائم التي 
تطل على شارع تخدميي للقسائم 
التي تطل على ش���ارع تخدميي 
واحد فقط او شارع تخدميي وممر 

اجليران.
البند الثالث: ارتفاعات األبنية

� احلد االقص����ى الرتفاع   3
السرداب فوق مستوى متوسط 
املنس����وب التنظيمي للقسيمة 
1.80م ألكثر الشوارع الداخلية 

ارتفاعا.
8 � حتتسب ارتفاعات املباني 
والطوابق وفقا لألسس اآلتية:

أ � ارتفاع املبنى هو املسافة 
بني متوس����ط منس����وب حجر 
الرصيف ألكثر الشوارع الداخلية 
ارتفاعا، والى مس����توى سطح 

الطابق الثاني.
البند الرابع: توزيع املساحات:

4 � احل����د االدنى ملس����احة 
املرح����اض 1.50م2 على أال يقل 

عرضه عن 1.20م.

وذلك لبيوت االسكان احلكومية 
ذات املساحة 400م2 واقل وذلك 

وفق اآلتي:
1 � االلتزام بالشروط الواردة 

بالفقرة )أ( اعاله.
2 � رب���ط البن���اء بالبن���اء 
الرئيسي بحيث يشكالن مبنى 

واحدا.
3 � مراعاة االنارة والتهوية 
باجلزء املضاف وارتباطه بالبناء 

القائم.
االلت���زام باملس���احات   �  4
االجمالية املسموح بها جلميع 
الطوابق مع التأكد من السالمة 
االنشائية لالجزاء املطلوب البناء 

عليها.
5 � اخ���ذ موافق���ة اجليران 
باألج���زاء امللتصق���ة جه���ة 

التصمي���م املطلوب ترخيصه 
مع املجاورين من حيث الشكل 
املعماري والتكسيات وال يسبب 
أي ضرر من الناحية املعمارية 
للقس���ائم املج���اورة، كما انه 
يتعني توفير التهوية واالنارة 
الطبيعية واحترام اخلصوصية 
للمجاورين مع تقدمي املخططات 
الالزم���ة للترخي���ص ف���ي آن 

واحد.
ج � ف���ي حالة ه���دم العقار 
واعادة بنائ���ه أو اضافة بناء 
فوق املالحق أو البناء الرئيسي 
ب���دون ارتداد جه���ة اجليران 
والش���وارع اخللفية وممرات 
املشاة والساحات بحيث ال يزيد 
االلتص���اق على 50% من طول 
الواجهة جهة ش���ارع اخلدمة، 

1 - تكسية الواجهة املطلة 
على اجلار ضمن حدود عقارهم 
مبواد تتناسب مع واجهات اجلار 
مع عدم فتح شبابيك أو وضع 

مكيفات عليها.
2 - في الواجهات املجاورة 
للجزء املالصق ال يسمح بفتح 
شبابيك أو عمل بلكونات اال بعد 
االبتعاد عن حد اجلار مبسافة 

االرتداد املسموح.
التي يتفق  العق���ارات   � ب 
اصحابها على بنائها ملتصقة، 

وذلك وفق ما يلي:
1 � االلتزام بالشروط الواردة 

بالفقرة )أ(.
2 � يؤخ���ذ ف���ي االعتب���ار 
التصميم املعماري للقس���ائم 
املتالصق���ة، بحيث يتماش���ى 

التعديالت  تنشر »األنباء« 
البناء في  النهائية على الئحة 
الس����كن اخلاص والنموذجي، 

وتضم التعديالت ما يلي:
النظام املقترح � تعريف: 

1 - مناطق السكن النموذجي 
ه���ي املناطق خفيف���ة الكثافة 
املخصصة لسكن عائلة واحدة 
واقامتها او وزعت اراضيها الدولة 
ضمن برامج الرعاية السكنية 
باس���تخدام تصاميم معمارية 
موحدة )منوذج( او مختلفة وال 
يسمح بأي استعماالت جتارية 
مبباني السكن اخلاص بأي من 

ادوارها او املبنى كامال.
2 - مناطق السكن اخلاص 
ه���ي املناطق خفيف���ة الكثافة 
املخصصة لسكن عائلة واحدة 
والتي اقامتها االفراد او القطاع 
اخلاص باس���تخدام تصاميم 
معماري���ة مختلف���ة باختالف 
املالك وال يسمح بأي استعماالت 
جتارية مبباني السكن اخلاص 
املبنى  او  ادواره���ا  بأي م���ن 

كامال.
أوال: أبنية السكن النموذجي 
البند األول:  والسكن اخلاص: 
1 - نس���ب البناء � تظل دون 

تعديل البنود.
البن�د الثان�ي: ارت���داد األبنية 
� كحالة عامة  والتصاقها: أوال 
تطبق االرت���دادات على جميع 
القسائم وفق ما يلي: تظل دون 

تعديل.
ثانيا: يجوز البناء على حدود 
القسيمة في حالة حتقق الشروط 
اآلتية: نفس الشروط املطبقة في 

النظام احلالي.
2 - ال يج���وز البن���اء على 
حدود العقار في الطوابق العليا، 

ويستثنى من ذلك:
أ � العق���ارات الت���ي بنيت 
باالس���اس ملتصقة في بيوت 
االسكان احلكومية والشبيهة 
لها واجلهة املشترط االلتصاق 
بها بنص الوثيقة في القسائم 
التي تقسم أو تفرز، وذلك حسب 

الشروط اآلتية:

الح�د األقص�ى الرتف�اع الس�رداب ف�وق متوس�ط المس�توى التنظيم�ي للقس�يمة 1.80م ألكث�ر الش�وارع الداخلي�ة ارتفاع�ًا

صورة إلحدى مناطق السكن اخلاص 

اخلط ال�ساخن: 25664569 - 25664570 ال�ساملية - �سارع بغداد - ت: 25664342 - 25664548  

پ جراحات: - �س�������فط وحقن الدهون. - تن�س�������يق القوام و�سد 

البط�������ن والأرداف - تكبري وت�س�������غري ورفع ال�س�������در - جتميل 

الأنف و�سد الوجه.

پ حقن الكولجني - حقن امليزوثريابي لعالج ال�س�������عر واإذابة 

الدهون - حقن البوتوك�س لإزالة التجاعيد - تفتيح الب�س�������رة 

والن�سارة.

پ متابع�������ة الأطفال اخلدج وحديث�������ي الولدة. پ ت�سخي��������س وعالج ومتابعة 

عي�������وب القل�������ب اخللقية منذ ال�������ولدة.  پ ت�سخي�س وع�������الج ومتابعة حالت 

الرب�������و احل�������ادة واملزمن�������ة والتهاب�������ات اجله�������از التنف�س�������ي - اأمرا��������س اجلهاز 

اله�سم�������ي - اأمرا�س اجلهاز الع�سبي - الغدد ال�سماء - اأمرا�س احل�سا�سية.

پ املتابع�������ة الدورية للنمو اجل�سدي والتطور العقل�������ي لالأطفال منذ الولدة 

وحتى 13 �سنة.

دكتور أحمد علي حسن دكتور ناصر أبو زيد

تــــرحـــــب بــأطـبـــائـهــــا الـــجـــــدد

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة )غلوب - مد( من عمالء الشركات التالية:
پ �سرك�������ة اخللي�������ج للتاأمينات احلي�������اة. پ ال�سركة اللبناني�������ة ال�سوي�سرية لل�سم�������ان. پ ال�سركة الأوىل للتاأم�������ني التكافلي. پ �سركة ال�سف�������اة للتاأمني التكافلي. 

پ �سرك�������ة وث�������اق للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ �سرك�������ة ت�������اآزر للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ املجموع�������ة العربي�������ة اللبناني�������ة للتاأم�������ني. پ �سركة الكوي�������ت للتاأم�������ني التكافلي.

اخت�صا�صي جراحة جتميل

ا�صتاذ جراحة التجميل بجامعة عني �صم�س - م�صر

ا�صت�صاري طب الأطفال وقلب الأطفال دكتوراه الأطفال - دبلوم تخ�ص�س يف قلب 

الأطفال )فرن�صا( - خربة بامل�صت�صفيات اجلامعية الفرن�صية ملدة ع�صر �صنوات

 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساًء – 9.30 م�ساًء

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيادة اجللدية والليزر    د.حممد عمران

عيادة املمار�س العام وال�سكر

د/ دميانة �سمري

اإزالة �شعر اجل�شم وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر     پ 

حق��ن امليزوثرياب��ي لع��الج ت�شاق��ط ال�شع��ر  پ 

ون�شارة الوجه

حقن البوتك�س للتجاعيد والتعرق الزائد پ 

الفيلرز لتكبري ال�شفايف واخلدود پ 

اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي  پ 

جهاز االأكتوالين والرولر للعنايه بالب�شرة  پ 

فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل پ 

ماج�شتري ن�شاء وتوليد – جامعة عني �شم�س

عـــرو�س خــا�ســة
لإزالة �سعر اجل�سم كاماًل بالليزر

د.ك240


