
شقة بثالثة غرف نوم
فئة ١

ــا للعناصــر ا=نشــائية ويســتثنى منهــا كافــة التشــطيبات والفروقــات  ١. يتــم قيــاس كافــة أبعــاد الغرفــة وفًق
ــة  ــا. ٣. كاف ــة اOبعــاد مــن قبــل المستشــارين المعمارييــن لدين ا=نشــائية المســموح بهــا. ٢. تــم تقديــم كاف
ــر مــن دون أي اشــعار.  ــاد والمخططــات هــي علــى نحــو تقريبــي. وتخضــع المعلومــات للتغيي المــواد واOبع
٤ هــذه المخططــات مرفقــة لغــرض التســويق فقــط. قــد تختلــف المســاحة الفعليــة للوحــدة )لجنــاح( عــن 
المســاحة المحــددة. ال تعتبــر المخططــات أنهــا مقيــاس. ويحتفــظ المطــور بحــق إجــراء تعديــالت. ٥. يتــم قيــاس 
مســاحة الشــقة باعتبارهــا المســاحة التــي تحدهــا الخطــوط المركزيــة لنهايــة الجــدران التــي تفصــل بيــن وحــدة 
وأخــرى، ومركــز ســطح الجــدران الخارجيــة ومركــز ســطح جــدار الممــر المالصــق للوحــدة. ٦. يتــم قيــاس مســاحة 
الشــرفة باعتبارهــا المنطقــة التــي تحدهــا الواجهــة الداخليــة لنهايــة البنــاء الصلــب أو الجــدران التــي تفصــل بيــن 
الوحــدات بعضهــا البعــض، ومركــز حاجــز الشــرفة المالصقــة ومركــز الوحــدة المالصقــة للشــرفة. وفــي حــال 
كانــت الشــرفة منقســمة بيــن وحدتيــن متالصقتيــن وذلــك باســتخدام لــوح زجاجــي، تقــاس مســاحة الشــرفة 
لــكل وحــدة اعتبــار� مــن مركــز اللــوح الزجاجــي. ٧. يتــم قيــاس الوحــدات بنــاء علــى أرضيــة الطوابــق المتكــررة 

فــي المبنــى قــد تختلــف العواميــد مــن حيــث القيــاس علــى مســتوى الطابــق.
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شقة بثالثة غرف نوم
فئة ٢

ــا للعناصــر ا=نشــائية ويســتثنى منهــا كافــة التشــطيبات والفروقــات  ١. يتــم قيــاس كافــة أبعــاد الغرفــة وفًق
ــة  ــا. ٣. كاف ــة اOبعــاد مــن قبــل المستشــارين المعمارييــن لدين ا=نشــائية المســموح بهــا. ٢. تــم تقديــم كاف
ــر مــن دون أي اشــعار.  ــاد والمخططــات هــي علــى نحــو تقريبــي. وتخضــع المعلومــات للتغيي المــواد واOبع
٤ هــذه المخططــات مرفقــة لغــرض التســويق فقــط. قــد تختلــف المســاحة الفعليــة للوحــدة )لجنــاح( عــن 
المســاحة المحــددة. ال تعتبــر المخططــات أنهــا مقيــاس. ويحتفــظ المطــور بحــق إجــراء تعديــالت. ٥. يتــم قيــاس 
مســاحة الشــقة باعتبارهــا المســاحة التــي تحدهــا الخطــوط المركزيــة لنهايــة الجــدران التــي تفصــل بيــن وحــدة 
وأخــرى، ومركــز ســطح الجــدران الخارجيــة ومركــز ســطح جــدار الممــر المالصــق للوحــدة. ٦. يتــم قيــاس مســاحة 
الشــرفة باعتبارهــا المنطقــة التــي تحدهــا الواجهــة الداخليــة لنهايــة البنــاء الصلــب أو الجــدران التــي تفصــل بيــن 
الوحــدات بعضهــا البعــض، ومركــز حاجــز الشــرفة المالصقــة ومركــز الوحــدة المالصقــة للشــرفة. وفــي حــال 
كانــت الشــرفة منقســمة بيــن وحدتيــن متالصقتيــن وذلــك باســتخدام لــوح زجاجــي، تقــاس مســاحة الشــرفة 
لــكل وحــدة اعتبــار� مــن مركــز اللــوح الزجاجــي. ٧. يتــم قيــاس الوحــدات بنــاء علــى أرضيــة الطوابــق المتكــررة 

فــي المبنــى قــد تختلــف العواميــد مــن حيــث القيــاس علــى مســتوى الطابــق.
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شقة بثالثة غرف نوم
فئة ٣

ــا للعناصــر ا=نشــائية ويســتثنى منهــا كافــة التشــطيبات والفروقــات  ١. يتــم قيــاس كافــة أبعــاد الغرفــة وفًق
ــة  ــا. ٣. كاف ــة اOبعــاد مــن قبــل المستشــارين المعمارييــن لدين ا=نشــائية المســموح بهــا. ٢. تــم تقديــم كاف
ــر مــن دون أي اشــعار.  ــاد والمخططــات هــي علــى نحــو تقريبــي. وتخضــع المعلومــات للتغيي المــواد واOبع
٤ هــذه المخططــات مرفقــة لغــرض التســويق فقــط. قــد تختلــف المســاحة الفعليــة للوحــدة )لجنــاح( عــن 
المســاحة المحــددة. ال تعتبــر المخططــات أنهــا مقيــاس. ويحتفــظ المطــور بحــق إجــراء تعديــالت. ٥. يتــم قيــاس 
مســاحة الشــقة باعتبارهــا المســاحة التــي تحدهــا الخطــوط المركزيــة لنهايــة الجــدران التــي تفصــل بيــن وحــدة 
وأخــرى، ومركــز ســطح الجــدران الخارجيــة ومركــز ســطح جــدار الممــر المالصــق للوحــدة. ٦. يتــم قيــاس مســاحة 
الشــرفة باعتبارهــا المنطقــة التــي تحدهــا الواجهــة الداخليــة لنهايــة البنــاء الصلــب أو الجــدران التــي تفصــل بيــن 
الوحــدات بعضهــا البعــض، ومركــز حاجــز الشــرفة المالصقــة ومركــز الوحــدة المالصقــة للشــرفة. وفــي حــال 
كانــت الشــرفة منقســمة بيــن وحدتيــن متالصقتيــن وذلــك باســتخدام لــوح زجاجــي، تقــاس مســاحة الشــرفة 
لــكل وحــدة اعتبــار� مــن مركــز اللــوح الزجاجــي. ٧. يتــم قيــاس الوحــدات بنــاء علــى أرضيــة الطوابــق المتكــررة 

فــي المبنــى قــد تختلــف العواميــد مــن حيــث القيــاس علــى مســتوى الطابــق.
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