




 سكن تعايشي  -

 

توفير فرص سكنية بمساحات ونماذج مختلفة الهدف من المشروع  -

 . ضمن مركز المدينة  

 

 .شارع مرشد خاطر , أرض معمل الكونسروة  : موقع المشروع -

أرض معمل الكونسروة من المواقع القليلة بل النادرة المتبقية في قلب 

 .مركز مدينة دمشق 

 

 

 

 

 

 



 

 : مواصفات الموقع  -

 

     هكتار 1.7 :   المساحة -

 2   م17000                

 مؤمن من حيث سهولة الدخول  الدخول إلى الموقع والربط الطر قي -

والخروج من شارع مرشد خاطر من الناحية الشمالية حيث يتقاطع مع 

وجود , شارع فرعي من الناحية الشرقية يصل بينه وبين شارع بغداد 

 .  شارع فرعي من الناحية الغربية 

 

كافة البنى التحتية متوفرة حتى حدود  : الخدمات األساسية المتوفرة -

 . المشروع 

-  

وجود المواصفات الطبيعية للموقع وعناصر الجذب المتوفرة فيه  -

 أشجار معمرة حيث تم المحافظة عليها ضمن النسيج العمراني المقترح 

 



 

 

 :  البرنامج الوظيفي للمشرع  -

من خالل التعامل مع النسيج العمراني القائم من خالل الكتل والمحاور 

 . البصرية ولحظ مكان الحديقة ضمن النسيج العمراني المقترح 

 .المشروع عبارة عن قبو وأربع طوابق 

 :يتألف برنامج المشروع 

 

   شقة سكنية 142عدد الشقق السكنية    -

 

  شخص بالهكتار350الكثافة السكانية بحدود   -

 

 .  مخصص للفعاليات التجارية والترفيهية الطابق األرضي -

 

 .  فهي مخصصة للسكن الطوابق الثالث -

 

 .  جزء مخصص لواقف سيارات وجزء عبارة عن مستودعات القبو -

 

 يتألف من فعاليات تجارية وترفيهية استثمارية للمشروع: الطابق األرضي 

  

  2  م170      مساحة كل واحد     2سوبر ماركت عدد  -

     2كا فتريا عدد  -



 2 م70     مساحة كل واحدة      2قاعة انترنت عدد  -

  4صاالت عرض تجارية استثمارية للمشروع  عدد   -

 صالة ألعاب لألطفال  -

 صالة ألعاب  -

 

 فهي مخصصة للسكن بمساحات ونماذج الطابق األول والثاني والثالث -

 :مختلفة 

 

  2 م60شقق سكنية لشخصين  بمساحة                -

 

           2 م100شقق سكنية لثالث أشخاص بمساحة          -

 

           2 م150شقق سكنية لخمسة أشخاص بمساحة        -

 

 :مواقف سيارات  -

 

 مواقف سيارات للفعاليات التجارية في الطابق األرضي حصراً  -

 

  سيارة            100أما المر أب في القبو فهو مخصص للسكن ويتسع ل  -

 

 . حيث يتم الدخول من الجهة الشرقية والخروج من الجهة الغربية  -

 

 

 

 

     



 :  التعامل مع نسيج عمراني قائم   -

 ٚؼُٙ انؼًم بصٛغت يشخشكت بؼٛذاً ػٍ انفشدٚت، ٔانخؼبيم ال ٚخى  : التعاهل-  

 يٍ طشف ٔازذ ٔال بذ يٍ ٔخٕد طشف يمببم ٔازذ ػهٗ األلم، ْٔزا ٚؼُٙ

.انخفبػم بٍٛ األطشاف   

  

 ْٕٔ انًُخح انًخٕفش انز٘ كبٌ زصٛهت ػذة أيٕس يبدٚت حخؼهك  : النسٍج- 

ببنًٕاد األٔنٛت انًخٕفشة ٔأدٔاث انصُغ ٔاإليكبَٛبث االلخصبدٚت ٔانًٕاسد 

انطبٛؼٛت ٔكم رنك فٙ صيٍ انصُبػت، ٚضبف إنٗ رنك ػذد يٍ األيٕس 

انًؼُٕٚت انخٙ حخؼهك ببنخشاكى انثمبفٙ ػبش انخبسٚخ ٔانؼبداث ٔانخمبنٛذ ٔانزٔق 

انغبئذ بخأثٛشًْب ٔاألػشاف حهك انخٙ ٔخذث كًسذداث ٔششٔط نٓزا انًُخح 

انز٘ لذ ٚكٌٕ يخًبعكبً أٔ يخخهخالً أٔ طشٚبً كبنسشٚش أٔ لبعٛبً ٔغٛش رنك يٍ 

  .انصفبث

 

إٌ خالصت انظٕاْش االخخًبػٛت “ٚمٕل ابٍ خهذٌٔ :  العوراى- 

ٔػهٗ ْزا فبنؼًشاٌ ْٕ ” ٔااللخصبدٚت ٔانغٛبعٛت ٔانبٛئٛت؛ حفغش ببنؼًشاٌ

ٔػبء يفغش نًب ٕٚخذ فّٛ، ٔٚمصذ بّ ُْب اندضء انًبُٙ ٔانخذيبث انخبصت 

  .  انخٙ ٚؼخًذ انؼًشاٌ ػهٛٓب فٙ حأدٚت دٔسِ

 

يٍ اإلزبطت ٔاإلزبطت ال حكٌٕ خضئٛت ٔششطٓب االزخٕاء :  الوحٍط -  

انكبيم يٍ خًٛغ اندٓبث دٌٔ إًْبل ألٚت خٓت، ٔبخؼبٛش آخش ْٕ اندٕاس يٍ 

  . خًٛغ اندٓبث دٌٔ اعخثُبء

 

زبنت يٍ اإلَخبج انفكش٘ نٓب حؼشٚفٓب ٔششٔطٓب االبذاػٛت، :  التصوٍن- 

  . ٔانًمصٕد بٓب ُْب االشبسة إنٗ انخصًٛى انًؼًبس٘ نبُبء ٔازذ

ػكظ االسحدبل ٔانؼًم بطشٚمت يُظًت ٔفك يُٓدٛبث يسذدة :  التخطٍط- 

حشصذ انٕالغ نالَخمبل نًشزهت فٙ انًغخمبم، ٔانًمصٕد بٓب ُْب انخُظٛى 

   . انؼًشاَٙ نًدًٕػت أبُٛت أٔ أكثش يٍ رنك كششٚست ػًشاَٛت يثال



 اَى

 

 

: التعاهل هع النسٍج الوحٍط بالنسبة للتصوٍن الوعواري  

 أ٘ فٓى اندٕاس انًصًى كًببَٙ يٍ زٛث انٕظٛفت ٔانشكم، ٔيٍ زٛث 

انًغخٕٖ انثمبفٙ ٔااللخصبد٘؛ ٔال بذ نهًؼًبس٘ أٌ ٚؤد٘ دٔسِ كًطٕس 

نٓزا انًدخًغ ٔفك يُٓح انسفبظ ػهّٛ أٚضبً، ْٔٙ ػًهٛت نٛغج بٓزِ انغٕٓنت 

ٔنٛظ انًمصٕد ٔضغ بُبء زذٚث ٔغشٚب ػٍ يسٛطّ، ٔال حصًٛى بُبء 

بُفظ انًفٕٓو انخشاثٙ انغبئذ فٙ انًسٛظ، فبنبُبء ٚدب أٌ ٚسمك يؼبدنت 

يفبدْب أٌ انبُبء انًصًى ٚؼخًذ ػهٗ حمُٛبث انبُبء انًؼبصشة ٔٚمذو حطٕس 

ألداء انٕظٛفت ٔفك يخطهببث االعخؼًبل بشكم يؼبصش أٚضبً، ٔنكٍ دٌٔ أٌ 

ًٚٓم يؤثشاث انًكبٌ فٛمذو يُخدبً ٚبث يٍ خالنّ يب ٚشؼش أٌ انًصًى لذ 

فٓى انًسٛظ ٔأَّ ٚمذو نّ يب ٚثبج ػشالخّ انًٕخٕدة فٙ انًكبٌ أصالً ُْٔب ال 

بذ يٍ اإلشبسة نهًكبٌ بًفشداث يشبْذة، أٔ أَّ ٚشعم سعبنت نخطٕٚش 

انًسٛظ انفمٛش ػًشاَٛبً نًدًٕػت يٍ انخصبئص انضشٔسٚت ٔغٛش رنك 

ٔػُذْب ًٚكٍ نهًؼًبس٘ طشذ يالير شكهٛت يٍ انًسٛظ األبؼذ؛ ٔانسمٛمت 

نهًؼًبس٘ دٔس ْبو فٙ حطٕٚش أٔ حخهف اندٕاَب انثمبفٛت ٔاندًبنٛت 

  . ببنًدخًغ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

: التعاهل هع النسٍج الوحٍط بالنسبة للوخطط  

 بُفظ انًفٕٓو انغببك ٔنكٍ ػهٗ يمٛبط أكبش ٔأػى ٔنًذة صيُٛت أطٕل، 

فؼهٗ انًخطظ يشاػبة اندٕاَب انثمبفٛت ٔااللخصبدٚت ٔانبٛئٛت بًؼبصشة أكثش 

حفًٓبً فبنًخطظ ٚضغ زهٕنّ نهًغخمبم انبؼٛذ َغبٛبً ٔػهّٛ انخُبؤ بصالزٛت 

يمخشزبحّ اَطاللبً يٍ انٕضغ انشاٍْ نٕعظ حمُٙ نى ٚخى انٕصٕل إنّٛ بؼذ، 

ٔػهّٛ يشاػبة اندٕاس ببنخصٕصٛت االخخًبػٛت انثمبفٛت ٔااللخصبدٚت 

ٔانبٛئٛت، ٔػهٗ يغخٕٖ أدَٗ ػهّٛ يشاػبة انًؤثشاث انمبديت يٍ اندٕاس 

  . كبنطشق ٔيًشاث انًشبة ٔانخذيبث انُبلصت ٔاالسحفبػبث ٔغٛش رنك

 

  وتاهاًا 

 

ػهُٛب حسكٛى انًُطك فٙ كم شٙء، ٔاعخخذاو انُغبت ٔانخُبعب، ٔيؼشفت 

دٔسَب فٙ انًدخًغ بأَُب يطٕسٌٔ نسٛبحُب األصٛهت فٙ اندٕاَب انثمبفٛت 

ٔاالخخًبػٛت ٔااللخصبدٚت ٔانبٛئٛت، ٔأَُب انٕٛو صُبع صٕسة انًغخمبم انز٘ 

، عٛكٌٕ حشاثبً نًٍ بؼذَب  

 

 فٓم عُخهف نٓى حشْٕبث يؼًبسٚت ٔيُبطك حخطٛطٛت ػًبدْب انًخبنفبث؟

: أو أَُب عُغخٕسد ػًبسة انؼٕنًت َٔمهذ غٛشَب ٔٚمٕنٌٕ  

 

؟  ى  واررنا رتبب  وارر الوعواري العالوً  فى  للننا  أل  وااًا    

 

؟    نات نظر لتراثنا  ً الوستقبل  ؟  م نعول  لى رطوٌر  صالتنا  

 

 




	الغلاف
	32
	موقع المشروع
	2

