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رفع الكثافة السكنية للحد من التمدد األفقي ملدينة الرياض مع حتقيق 
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قدم للنرش يف 1442/3/1 هـ ؛ وقبل للنرش يف 1442/7/23 هـ.

ملخص البحث.  أدى انتشار املساكن الكبرية يف مدينة الرياض إىل هيمنة الكثافة املنخفضة عىل غالبية املناطق 
بام يصاحبه من  للمدينة،  األفقي  االتساع  ثم  متدنٍّ يف حدود )10 وحدة/هكتار(، ومن  بمتوسط  السكنية، 
مشاكل عمرانية. وملعاجلة هذه املشاكل، وتوفري بيئة سكنية ميرسة ومستدامة، هتدف هذه الدراسة البحثية إىل 
تقديم تصور لرفع الكثافة يف املناطق السكنية بناء عىل اقرتاح جمموعة من النامذج ومقارنتها مع النامذج املعارصة 
يف سوق اإلسكان. وسيتم، إلنجاز هذه الدراسة البحثية، عرض بدائل لنامذج سكنية تناسب متطلبات األرس 
السعودية، وتتوافق مع مقدرهتا املالية، وتساهم يف رفع كثافة املناطق السكنية، مع مناقشة الضوابط الالزمة 
التي  واالشرتاطات  والضوابط  وخصائصها،  الراهنة  السكنية  الوحدات  نامذج  استعراض  بعد  لتحقيقها، 

شكلتها، ليتم بعد ذلك إجراء حتليل مقارن بني النامذج املقرتحة والقائمة، لنختم بالنتائج والتوصيات.

الكلامت املفتاحية: تيسري امتالك املسكن، رفع كثافة املناطق السكنية، كفاءة املجاورة السكنية، مدينة الرياض، 

نامذج الوحدات السكنية. 
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املقدمة. 	

ــول  ــكنية ح ــق الس ــن املناط ــد م ــم العدي اتَّس
العــامل بالكثافــات الســكنية املنخفضــة، وعــىل الرغــم 
مــن أن هــذا املســتوى املنخفــض مــن الكثافــة القــى 
استحســان الســكان، إال أن االســتمرار يف تطويــر 
املناطــق الســكنية منخفضــة الكثافــة أدى إىل االتســاع 
العديــد  وظهــور   ،urban sprawl للمــدن  األفقــي 
ــد  ــنَّ العدي ــة، فُس ــة املصاحب ــاكل العمراني ــن املش م
ــع  ــة برف ــراين اخلاص ــط العم ــات التخطي ــن سياس م
الكثافــات، يف حماولــة لكبــح التمــدد األفقــي للمــدن، 
ــكنية  ــاين الس ــاع املب ــادة ارتف ــات زي ــالل آلي ــن خ م
أو تصغــري مســاحة الوحــدات الســكنية واألرض 

 .)London First, 2015( املخصصــة هلــا

يعــدُّ رفــع الكثافــة الســكنية مــن احللــول 
ــض:  ــىل ختفي ــل ع ــي تعم ــة، الت ــري املكلف ــة غ اإلجيابي
البنيــة  توفــري  وتكلفــة  األرايض،  حيــازة  تكلفــة 
تيســري  ثــم  ومــن  الســكنية،  للمناطــق  التحتيــة 
ــكن  ــىل املس ــول ع ــن احلص ــني األرس م ــة متك عملي
وامتالكــه، لكوهنــا توفــر أرايض صغــرية وتقلــل 
ــات                                               ــة واخلدم ــة التحتي ــا بالبني ــف تطويره ــن تكالي م

.)Building of South Australia, 2016(

ــزًا،  ــؤرشًا )موج ــدم م ــكنية تق ــة الس إن الكثاف
ــاء  ــىل األحي ــا ع ــة تأثريه ــاالً( لفعالي ــاماًل، وفع وش
ــوم  ــر بمفه ــق األم ــا يتعل ــًا عندم ــكنية، خصوص الس
التمــدد  مقابــل  يف   compact development التضــام 
urban sprawl. ويعــد رفــع الكثافــة مــن  األفقــي 
األســاليب األساســية لالســتغالل الفعــال لــألرض، 

حيــث  عليهــا،  أكثــر  مســاكن  توفــري  وإمكانيــة 
ــكل  ــكنية ل ــدات الس ــدد الوح ــادة ع ــاهم يف زي يس
مســاحة مــن األرايض الســكنية، والتــي تتــم إمــا 
ــاحة  ــري مس ــكنية أو تصغ ــاين الس ــاع املب ــادة ارتف بزي
ــن  ــا، وم ــة هل ــكنية واألرض املخصص ــدات الس الوح
ثــم يعمــل عــىل خفــض تكلفــة توفــري خدمــات 
البنيــة التحتيــة لــكل وحــدة ســكنية، ومــا ينتــج عنــه 
ــذا  ــكن. ل ــىل املس ــول ع ــة احلص ــض تكلف ــن خف م
ــدالت  ــكنية إىل مع ــة الس ــدالت الكثاف ــع مع ــإن رف ف
ــني  ــف لتحس ــري مكل ــًا غ ــاًل إجيابي ــدم ح ــطة يق متوس
األبعــاد  باالعتبــار  ُأخــذ  إذا  الســكنية،  املناطــق 
الثقافيــة - االجتامعيــة للمجتمــع، وُروعيــت جوانــب 
االســتدامة البيئيــة واالقتصاديــة، أمــا إذا ُأمهلــت هــذه 
األبعــاد واجلوانــب فقــد تظهــر تأثــريات ســلبية لرفــع 

ــة.  الكثاف

أظهــرت بعــض الدراســات فشــل العديــد 
الكثافــة  ذات  العــام  اإلســكان  مشــاريع  مــن 
ــددة  ــكنية متع ــراج س ــكل أب ــىل ش ــذة ع ــة، املنف العالي
ــا  ــل م ــض )مث ــك بالرف ــد ذل ــت بع ــق، وُقوبل الطواب
ــة(                           ــدة األمريكي ــات املتح ــا والوالي ــدث يف بريطاني ح
)Grigore, Stobbs & Felgate, 2017(. ونتيجــة لذلــك 
ارتبــط رفــع الكثافــة الســكنية يف بعــض املجتمعــات 
بمفاهيــم ســلبية يف األذهــان، نتيجــة ختصيــص تلــك 
ــتويات  ــن مس ــة م ــة معين ــة لفئ ــذ البداي ــاريع من املش
ــة  ــن ذوي اخللفي ــات م ــض أو لألقلي ــل املنخف الدخ
االجتامعيــة - الثقافيــة املغايــرة لبقيــة املجتمــع، وهــو 
ــاكل  ــكانية ذات مش ــات إس ــؤرًا لتجمع ــا ب ــا جعله م
ــل  ــًا ب ــًا واجتامعي ــا اقتصادي ــرية، أدت إىل تدهوره كث
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أمنيــًا وعمرانيــًا؛ علــاًم بــأن الكثافــات الســكنية 
ــدى  ــان ل ــول واالستحس ــد القب ــزال جت ــة ال ت املرتفع
ــج  ــنغافورا وهون ــل: س ــرى )مث ــات دول أخ جمتمع
ــإن  ــذا ف ــج( )Ofori, 1989( و )Zhang, 2017(. ل كون
ــا  ــطة، وجعله ــة املتوس ــاكن ذات الكثاف ــر املس تطوي
ــىل  ــاظ ع ــب احلف ــة، يتطل ــة للمعيش ــة ومالئم وظيفي
ــن  ــب م ــدد مناس ــة )ع ــن الكثاف ــني م ــتوى مع مس
األرض(  مــن  حمــددة  ملســاحة  األرس  أو  املســاكن 
إلجيــاد التفاعــل املطلــوب وجتنــب الســلبيات، ويشــار 
إليــه، يف الغالــب، بالكثافــة الســكنية املتوســطة يف 
ــني األرس  ــار(؛ لتمك ــدود )30 - 50 وحدة/هكت ح
ــق  ــه )يف املناط ــكن وامتالك ــىل املس ــول ع ــن احلص م
احلريــة التــي ترتفــع فيهــا تكاليــف احلصــول 
ــة  ــات املصاحب ــن اإلجيابي ــا م ــكن(، وغريه ــىل املس ع
 Building of South( املتوســطة  الكثافــة  ملعــدالت 

 .)Australia, 2016

ــدات  ــار الوح ــاض أدى انتش ــة الري ويف مدين
الســكنية املســتقلة ألرسة واحــدة )مــن نــوع الفيــالت 
ــرية،  ــكنية كب ــع أراٍض س ــىل قط ــات( ع والدوبلكس
ــوايل )765م2(  ــاحتها ح ــط مس ــغ متوس ــي يبل والت
)اهليئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض، 1434هـــ(؛ 
ــق  ــة املناط ــىل غالبي ــة ع ــة املنخفض ــة الكثاف إىل هيمن
ــة  ــة ملدين ــؤرشات احلري ــري امل ــث تش ــكنية، حي الس
ــة  ــط الكثاف ــام 2017( إىل أن متوس ــاض )يف الع الري
الســكنية يف األحيــاء الســكنية اجلديــدة يبلــغ )8.73 
مدينــة  لتطويــر  العليــا  )اهليئــة  وحدة/هكتــار( 
الريــاض، 1438هـــ(. ولتــدارك هــذه الظاهــرة هدف 
املخطــط االســرتاتيجي ملدينــة الريــاض إىل رفــع 

ــكنية/هكتار(  ــدة س ــكنية، إىل )30 وح ــة الس الكثاف
)اهليئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض، 1424هـــ(، 
ــة  ــة والقروي ــؤون البلدي ــددت وزارة الش ــًا ح وأيض
بالرشاكــة مــع برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات 
)UN Habitat( متوســط الكثافــة املــوىص هبــا يف مدينــة 
الريــاض بـــ )150 شــخص/هكتار(، ضمــن تقريــر 
الرؤيــة الشــاملة ملدينــة الريــاض )وزارة الشــؤون 
هــذه  وهتــدف  1440هـــ(.  والقرويــة،  البلديــة 
ــة،  اإلجــراءات إىل احلــد مــن التمــدد األفقــي للمدين
ــق  ــات واملراف ــتخدام اخلدم ــاءة يف اس ــق الكف وحتقي
العامــة، وللتوافــق أيضــًا مــع التوجهــات العامليــة نحو 
ــون يف  ــدن، يك ــة يف امل ــط الكثاف ــكان متوس ــاد إس إجي
ــن  حــدود )30 - 50 وحدة/هكتــار(، وبــام يمكِّ

ــه. ــكن وامتالك ــىل املس ــول ع ــن احلص األرس م

حدودهــا  يف  الســكنية  الكثافــة  رفــع  إن 
ــراين  ــدد العم ــن التم ــد م ــىل احل ــل ع ــطة يعم املتوس
الســكنية  املناطــق  ُبعــد  عــىل  املرتتبــة  وســلبياته 
بمســافات متزايــدة عــن أماكــن العمــل، وزيــادة 
االعتــامد عــىل الســيارات يف التنقــل، بــام يصاحبــه مــن 
ــت  ــد صيغ ــذا فق ــي. ل ــوث بيئ ــة وتل ــف إضافي تكالي
سياســات إلدارة النمــو احلــري يف كثــري مــن املــدن، 
هبــدف ضــامن إجياد تشــكيل حــري أكثــر اســتدامة، 
ــرتاط  ــع اش ــدن م ــة للم ــدود حري ــت ح ــام ُفرض ك
ــتقبلية  ــة املس ــق التنمي ــكنية يف مناط ــة الس ــع الكثاف رف
ثــم  ومــن   .)Haarhoff, Beattie & Dupuis, 2016(
فــإن رفــع الكثافــة الســكنية، بشــكل عــام، يعــد مــن 
احللــول اإلجيابيــة لتجنــب املشــاكل املصاحبــة للتمــدد 
ــة، وتيســري احلصــول عــىل املســاكن  العمــراين للمدين
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ــق  ــال للمراف ــتخدام الفع ــامن االس ــا، وض وامتالكه
ــن  ــا م ــام، وغريه ــل الع ــائل النق ــات ووس واخلدم
 Building of South( ــة ــة واالقتصادي اإلجيابيــات البيئي

.)Australia, 2016

املشــكلة البحثيــة: أدت الكثافــة املنخفضــة 
ملدينــة  األفقــي  االتســاع  إىل  الســكنية  للمناطــق 
ــة  ــاكل العمراني ــن املش ــد م ــور العدي ــاض، وظه الري
ــكن  ــىل املس ــول ع ــة احلص ــل: صعوب ــة )مث املصاحب
املناطــق  تطويــر  تكاليــف  وارتفــاع  وامتالكــه، 
الســكنية بكامــل خدمــات البنيــة التحتيــة مــن مرافــق 
ــا،  ــدين جودهت ــن ت ــه م ــج عن ــا ينت ــرق، وم ــة وط عام
ــج  ــا ينت ــيارات وم ــة بالس ــل الطويل ــالت التنق ورح
عنهــا مــن ســلبيات(. وتســتدعي هــذه الظاهــرة 
ــور  ــدت لظه ــي مه ــة، الت ــببات احلقيقي ــة املس معاجل
الكثافــة الســكنية املنخفضــة يف مدينــة الريــاض، 
والعمــل عــىل تقديــم بدائــل ســكنية حتقــق احتياجات 
األرس الســعودية وتــؤدي إىل رفــع الكثافــة الســكنية، 
وإجــراء التعديــالت الالزمــة عــىل أنظمــة البنــاء 

ــا. ــىل حتقيقه ــل ع ــام يعم ــه ب وترشيعات

الدراســة  هــذه  تســاهم  الدراســة:  أمهيــة 
ــق  ــة يف املناط ــع الكثاف ــور لرف ــم تص ــة يف تقدي البحثي
ــرض  ــالل ع ــن خ ــاض، م ــة الري ــكنية يف مدين الس
ــع  ــىل رف ــل ع ــة تعم ــكنية مقرتح ــامذج س ــة ن ومقارن
احتياجــات  تلبــي  كافيــة  وبمســاحات  الكثافــة، 
األرسة الســعودية ومتطلباهتــا االجتامعيــة - الثقافيــة، 
تنظيــامت  تعديــل  مــن  القــرار  ـاع  ُصنَـّ لتمكــني 
الوحــدات  بنــاء  تقســيامت األرايض واشــرتاطات 
الســكنية؛ بــام يعمــل عــىل إجيــاد مناطــق ســكنية ذات 

ــات األرسة  ــع متطلب ــة م ــطة ومتوافق ــات متوس كثاف
الســعودية يف مدينــة الريــاض. 

ــج  ــور ملزي ــم تص ــة: تقدي ــن الدراس ــدف م اهل
ــي  ــكنية، الت ــدات الس ــاف الوح ــن أصن ــوازن م مت
تســاهم يف رفــع كثافــة املناطــق الســكنية إىل معــدالت 
ــلبيات  ــن س ــد م ــاض، للح ــة الري ــطة يف مدين متوس
التمــدد العمــراين، عــىل أن تكــون ملبيــة لالحتياجات 
الفراغيــة والوظيفيــة لــألرس الســعودية يف مدينــة 

ــاض. الري

املنهــج  طريــق  عــن  الدراســة:  منهجيــة 
ــة، االعتــامد عــىل  الوصفــي املســحي، ســيتم يف البداي
ــدر، 2020ب( يف  ــام وحي ــابقة )بامه ــات الس الدراس
حتديــد خصائــص األرسة الســعودية ومتطلباهتــا مــن 
عنــارص املســكن ومســاحاته. ثــم عــن طريــق دراســة 
مســحية ســيتم اســتعراض ضوابــط إعــداد خمططــات 
الوحــدات  بنــاء  تقســيامت األرايض واشــرتاطات 
ــد مســاحة قطعــة  الســكنية، وســيتم بعــد ذلــك حتدي
األرض الســكنية الالزمــة لــكل صنــف مــن أصنــاف 
الوحــدات الســكنية املعــارصة، واســتعراض أنواعها، 
وخصائصهــا املســاحية، والكثافــات الســكنية الناجتــة 
عنهــا. ومــن ثــم ســيتم عــرض ثالثــة نــامذج مقرتحــة 
ــكنية  ــدات الس ــاين الوح ــن مب ــاف م ــواع أو أصن ألن
ــق  ــة حتق ــاحية خمتلف ــص مس )prototypes(1 ، بخصائ
املعــدالت املســتهدفة مــن الكثافة الســكنية املتوســطة، 
ومقدرهتــم  الســعودية  األرس  متطلبــات  وتراعــي 
يف  االرتــدادات  تطبيــق  بحســب   prototypes املســاكن  تصنــف   )1(
ــاكن  ــالت villas«، واملس ــة »الفي ــاكن املنفصل ــل: املس ــاء )مث ــامت البن تنظي
شــبه املتالصقــة »الدوبلكســات »duplexes، و«املســاكن املبنيــة عــىل حافــة 
األرض zero lot line dwelling«، واملســاكن املتالصقــة »املســاكن املصفوفــة 

ــا ــةtown houses » أو غريه ــاكن املدين row houses« أو »مس
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املاليــة. وعــن طريــق املنهــج الوصفــي املقــارن، 
ــامذج  ــني الن ــة ب ــة مقارن ــة حتليلي ــراء دراس ــيتم إج س
املعــارصة والنــامذج املقرتحــة مــن ناحيــة خصائصهــا، 
ومــا توفــره مــن مســاحة مبنيــة لــكل فــرد مــن أفــراد 
األرسة، والكثافــات الســكنية الصافيــة2 الناجتــة عنهــا 

ــاحية. ــا املس ــىل خصائصه ــاًء ع بن

ــن  ــة ع ــرة عام ــة نظ ــدم الدراس ــة، تق يف البداي
ــة  ــة العمراني ــىل البيئ ــا ع ــة وتأثرياهت ــدالت الكثاف مع
الكثافــة  تســتعرض  ثــم  الســكنية،  املناطــق  يف 
الســكنية يف مدينــة الريــاض، مــع نظــرة تارخييــة 
ــاض.  ــة الري ــا يف مدين ــاكن وتطوره ــامط املس ــىل أن ع
ومــن ثــم تناقــش أصنــاف املبــاين الســكنية املعــارصة 
ــرض  ــع ع ــا، م ــكلة هل ــل املش ــا، والعوام وخصائصه
أصنــاف ملبــاٍن ســكنية مقرتحــة تســاهم يف رفــع 
الكثافــة إىل معــدالت متوســطة، ومقارنتهــا مــع 
ــرض  ــم بع ــارصة، وختت ــكنية املع ــاين الس ــاف املب أصن

النتائــج والتوصيــات.

نظرة عاملية عىل الكثافة السكنية. 	

املنخفضــة ألقــل مــن  الكثافــات  ظهــرت 
ــرن  ــات الق ــكنية/هكتار(، يف بداي ــدات س )10 وح
ــن  ــيارات، ضم ــل بالس ــهولة التنق ــع س ــن م العرشي
األفــكار الداعيــة إىل تطويــر مســاكن مســتقلة يف 
ــطة يف  ــة املتوس ــن الطبق ــني م ــي ألرس العامل الضواح
ــكنية ذات  ــق الس ــعت املناط ــم اتس ــن ث ــع. وم املجتم

ــدات  ــدد الوح ــري إىل ع ــة net density: تش ــكنية الصافي ــة الس )2( الكثاف
ــر  ــار الواحــد مــن األرايض الســكنية )املخصصــة للتطوي الســكنية يف اهلكت
اإلســكاين( مــع الشــوارع املحيطــة هبــا فقــط، وال تشــمل الطــرق الرئيســة، 
أو املناطــق العامــة واملفتوحــة، أو األرايض املخصصــة ملبــاين املرافــق العامــة 

والتجاريــة.

الكثافــات املنخفضــة ومتــددت يف ضواحــي املــدن مع 
توســع شــبكة الطــرق وســهولة امتــالك الســيارات، 
إال أن تكاليــف باهظــة صاحبــت هــذا التمــدد لتوفــري 
ــة  ــات البني ــن خدم ــة وم ــق عام ــن مراف ــزم م ــا يل م
التحتيــة، باإلضافــة إىل ظهــور العديــد مــن املشــاكل، 
وهــو مــا اســتدعى املطالبــة برفــع الكثافــات إىل احلــد 
ــريات  ــب املتغ ــوب بحس ــوازن املطل ــق الت ــذي حيق ال
.)Haarhoff & Beattie, 2017( املؤثــرة يف اإلســكان

قــد يبــدو، للوهلــة األوىل، أنــه مــن غــري 
املنطقــي أن تكــون الظــروف املعيشــية أفضــل يف 
ــم الرتويــج،  ــة املتوســطة، فقــد ت املناطــق ذات الكثاف
يف بدايــات القــرن العرشيــن، بــأن البيئــات العمرانيــة 
الكثافــة،  خفــض  مــع  إال  تتحقــق  ال  األفضــل 
ــامد الكامــل عــىل  ولكــن املشــاكل الناجتــة عــن االعت
الســيارات، بســبب التمــدد العمــراين يف هنايــة القــرن 
املــايض، لفتــت النظــر إىل أن رفــع الكثافــة الســكنية يف 
ــن مــن كفاءهتــا أكثــر مــن املــدن منخفضــة  املــدن حيسِّ

.)Haarhoff & Beattie, 2017( الكثافــة 

وبشــكل عــام، فــإن مفهــوم الكثافــة الســكنية 
ــن  ــر وم ــع آخ ــع إىل جمتم ــن جمتم ــري م ــا يتغ ومؤرشه
مدينــة ألخــرى، ففــي اململكــة املتحــدة - عــىل ســبيل 
ــي أال  ــه ينبغ ــكان إىل أن ــة اإلس ــري سياس ــال - تش املث
ــكنية/ ــدة س ــن )30 وح ــكنية ع ــة الس ــل الكثاف تق
هكتــار(، ولكــن يف جمتمــع آخــر قد تعتــر هذه النســبة 
متوســطة، بينــام يعتــر يف هونــغ كونــغ مــا يقــل عــن 
منخفضــة.  كثافــة  )300 وحــدة ســكنية/هكتار( 
وبالنظــر إىل الكثافــة املتوســطة يف جمموعــة خمتــارة مــن 
املــدن العامليــة، كــام هــو موضــح يف )اجلدول رقــم 1(، 
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يظهــر أن ما هــو دون الـــ )30 وحدة ســكنية/هكتار( 
قــد يعــد مــؤرشًا عــىل الكثافــة املنخفضــة، املؤديــة إىل 
ارتفــاع تكاليــف تطويــر املناطــق الســكنية وتشــغيلها 
ــا  ــة هب ــا والعناي ــل تطويره ــا جيع ــو م ــا، وه وصيانته
ــة  ــد املتاح ــوق العوائ ــف تف ــن؛ ألن التكالي ــري ممك غ
مــن خــالل الرائــب املتحصلــة مــن العــدد القليــل 

 .)Mardiah,& Rani 2014( ــاكن ــن املس م

الكثافة السكنية يف مدينة الرياض. 	

التقليديــة  الســكنية  املناطــق  تشــكلت 
ــع  ــل م ــاض بتفاع ــة الري ــة( يف مدين ــة القديم )الطيني
خصائــص املنطقــة، فتميــز نســيجها العمــراين بضيــق 
ــرية  ــاكن الصغ ــاين املس ــل مب ــراّص كت ــات وت الطرق
الســكنية  كثافتهــا  جعــل  مــا  وهــو  وتالصقهــا، 
ــط  ــكنية/هكتار( )العلي ــدة س ــوايل )50 وح ــغ ح تبل
وآخــرون، 1401هـــ(. وظهــرت املســاكن املعــارصة 
والــذي  1953م،  العــام  يف  امللــز  مــرشوع  مــع 

ــق  ــط املناط ــبكي لتخطي ــام الش ــي النظ ــدم نموذَج ق
ــال( يف  ــوع الفي ــن ن ــتقلة )م ــاكن املس ــكنية، واملس الس
مدينــة الريــاض )Fadan, 1983(، ليصبحــا بعــد ذلــك 
ــة  ــتخدامًا يف التنمي ــيوعًا واس ــر ش ــني األكث النموذج
ــدة  ــدود )12 وح ــة يف ح ــط كثاف ــة، بمتوس العمراني

ســكنية/هكتار( )الشــكل رقــم 1(. 

مــن  الكثــري  امللــز  مــرشوع  بعــد  وظهــر 
ــرتاطات  ــكنية واش ــيامت األرايض الس ــط تقس ضواب
تطبيقهــا  واســتمر  الســكنية،  الوحــدات  بنــاء 
ــع  ــًا م ــم؛ خصوص ــني وترحيبه ــان املواطن باستحس
الســكنية  األرايض  منــح  عــىل  احلصــول  ســهولة 
وقــروض صنــدوق التنميــة العقاريــة، إال أن اســتمرار 
تطبيــق الضوابــط واالشــرتاطات أدى إىل كــر حجــم 
ــوق،  ــة يف الس ــتقلة املعروض ــكنية املس ــدات الس الوح
ــوق  ــا تف ــا وامتالكه ــول عليه ــة احلص ــل تكلف وجع
متوســط املقــدرة املاليــة لنســبة كبــرية مــن األرس. لقــد 
أعــاق اســتمرار تطبيــق الضوابــط واالشــرتاطات 
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 ٢٣ ٤٫٥٤ أسرتاليا -سيدين 

 ٣٠ ٧٫٠٥ ماليزيا -كواالملبور 

 ٣٥ ١٠٫٤٣ اململكة املتحدة –لندن 

جدول رقم )	(.  احلد األدنى للكثافة السكنية املتوسطة يف نامذج من املدن العاملية.

املصدر: عي بامهام وعصام حيدر. )0	0	أ(. تأثري إجراءات جتزئة قطع األرايض السكنية وفصل الوحدات السكنية عىل ازدحام 
الشوارع بالسيارات املتوقفة يف بعض أحياء مدينة الرياض. جملة جامعة أم القرى للهندسة والعامرة، جملد رقم )0	(، جامعة أم القرى، 

مكة املكرمة.
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إنشــاء مســاكن »مســتقلة« صغــرية تناســب املتطلبــات 
ــة لــألرسة وتتوافــق تكلفتهــا مــع مقدرهتــا  االجتامعي

املاليــة )بامهــام، 2015(. 

قطــع  مســاحة  نتيجــة الزديــاد  انخفــض، 
ــط  ــدة، متوس ــات اجلدي ــكنية يف املخطط األرايض الس
الكثافــة الســكنية يف بعــض األحيــاء إىل نســب متدنيــة 
)الشــكل رقــم 2(، حيــث تشــري املــؤرشات احلريــة 
متوســط  أن  إىل   2017 العــام  يف  الريــاض  ملدينــة 
ــاء  ــيامت األرايض يف األحي ــكنية يف تقس ــة الس الكثاف
يبلــغ )8.73 وحدة/هكتــار(  اجلديــدة  الســكنية 
)اهليئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض، 1438هـــ(.

ــة األرايض  ــق إجــراءات جتزئ ولكــن مــع تطبي
ــل إىل )20  ــكنية تص ــة الس ــد أن الكثاف ــكنية وج الس
وحــدة ســكنية/هكتار(، وقــد تصــل يف حالــة فصــل 
الوحــدات الســكنية يف املبــاين املقامــة عــىل أراٍض 
ــد  ــع العدي ــكنية/هكتار(، م ــدة س أة إىل )59 وح جمــزَّ
مــن الســلبيات مثــل: ازدحــام الشــوارع بالســيارات 

املتوقفــة، وظهــور وحــدات ســكنية صغــرية جــدًا ال 
ــطة يف  ــألرسة املتوس ــة ل ــات الفراغي ــي باالحتياج تف
مدينــة الريــاض )بامهــام وحيــدر، 2020أ( و)بامهــام 

ــدر، 2020ب(.  وحي

تطور املساكن يف مدينة الرياض . 	

الريــاض  مدينــة  يف  املســاكن  تطــور  مــر 
بثــالث مراحــل )هــي: املرحلــة التقليديــة، واملرحلــة 
ــام، 2002(.  ــارصة( )بامه ــة املع ــة، واملرحل االنتقالي
متيــزت مســاكن املرحلــة التقليديــة بمبــاٍن طينيــة 
البنــاء  ملــادة  طبيعيــًا  انعكاســًا  تشــكل  صغــرية، 
املتوفــرة والظــروف املناخيــة الســائدة )الرشيــف، 
ــاء املســاكن  حممــد وآخــرون، 1419هـــ(، اســتمر بن
التقليديــة إىل مــا قبــل ســتة عقــود تقريبــًا، وقــد 
ــة  ــة والثقافي ــات االجتامعي ــا لالحتياج ــزت بتلبيته متي
ــة فقــد  ــة االنتقالي ــة للســكان. أمــا املرحل واالقتصادي
ــة يف  ــاكن التقليدي ــبيهة باملس ــاكن ش ــاء مس ــزت ببن متي
ــة،  ــر صالب ــت أكث ــا كان ــم، إال أهن ــم واحلج التصمي

      
 ������ ��� �������� ������  

)٥٠ (����������  

 �� ������ ��������������� ������  

)٨٬٧ (����������  

 ������� ����� �����)������� ��(  

)٥٩-٢٠ (����������  

الشكل رقم )	(. نامذج للنسيج العمراين ملراحل متعددة يف مدينة الرياض وما ينتج عنه من كثافة سكنية. املصدر: عي بامهام وعصام  
حيدر. )0	0	أ(. تأثري إجراءات جتزئة قطع األرايض السكنية وفصل الوحدات السكنية عىل ازدحام الشوارع بالسيارات املتوقفة يف 

بعض أحياء مدينة الرياض. جملة جامعة أم القرى للهندسة والعامرة، جملد رقم )0	(، جامعة أم القرى، مكة املكرمة
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ونفــذت يف وقــت أقــرص مــن املبــاين التقليديــة؛ ألهنــا 
نفــذت باســتخدام البلــك اإلســمنتي واخلرســانة 
املســلحة، التــي وجــدت بعــد تنفيــذ جممــع النارصيــة. 
ــرشوع  ــد م ــدأت بع ــد ب ــارصة فق ــة املع ــا املرحل أم
ــة يف  ــات احلكومي ــوزارات واهليئ ــي ال ــكان موظف إس
ــك  ــكاين يف ذل ــرشوع إس ــر م ــد أك ــذي يع ــز، وال املل
الوقــت )اهلذلــول، 2010 (. فقــد قــدم مــرشوع 

امللــز نمطــًا إســكانيًا جديــدًا لتخطيــط شــبكة الطــرق 
ولتصميــم نــامذج الوحــدات الســكنية، حيــث أصبــح 
النظــام الشــبكي، بعــد مــرشوع امللــز، النظــام املطبَّــق 
يف خمططــات تقســيامت أرايض األحيــاء الســكنية، 
)مــن  املســتقلة  الســكنية  الوحــدات  وأصبحــت 
ــاض.  ــر انتشــارًا يف الري ــال( النمــوذج األكث ــوع الفي ن
ــط  ــن ضواب ــري م ــز الكث ــرشوع املل ــد م ــر بع ــام ظه ك

الشكل رقم )	(. توزيع الكثافات السكانية عىل مستوى مدينة الرياض

املصدر: اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض. )بدون تاريخ(. خارطة توزيع الكثافات السكانية. إدارة التخطيط والتصميم احلري. 
الرياض.
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بنــاء  واشــرتاطات  الســكنية  األرايض  تقســيامت 
الوحــدات الســكنية، املســامهة يف تعزيــز الكثافــة 
ــدات  ــة، بوح ــي للمدين ــداد األفق ــة، واالمت املنخفض
ــن  ــري م ــة للكث ــدرة املالي ــوق املق ــرية تف ــكنية كب س

الســعودية.  األرس 

وأثــرت مســاحة قطــع منــح األرايض الســكنية 
ــع  ــاحة قط ــر مس ــىل ك ــارش ع ــكل مب )625م2(3 بش
األرايض يف خمططــات تقســيامت األرايض الســكنية 
التجاريــة؛ ألهنــا غــدت نموذجــًا للمســاحة القياســية 
لقطعــة األرض، فقــد أظهــرت بيانــات املخطــط 
ــط  ــاض أن متوس ــة الري ــامل ملدين ــرتاتيجي الش االس
مســاحة قطعــة األرض الســكنية يبلــغ )765م2( 
)اهليئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض، 1434هـــ(. 
وقــد دفعت املســاحة الكبــرية لقطع األرايض الســكنية 
بتكلفــة احلصــول عــىل املســكن وامتالكــه لالرتفــاع، 
ــن  ــري م ــول الكث ــة حص ــام إمكاني ــًا أم لة عائق ــكِّ مش

ــاكن. ــىل املس ــعودية ع األرس الس

ــة  ــور ثالث ــابقة يف ظه ــل الس ــامهت العوام س
أصنــاف رئيســة مــن الوحــدات الســكنية املعــارصة يف 
ــات،  ــالت، والدوبلكس ــي: الفي ــاض، )ه ــة الري مدين
غالبيــة  الفيــالت  ُتشــكل  الســكنية(.  والشــقق 
النســيج  يف   )%55( الســائدة  الســكنية  الوحــدات 
الريــاض  مدينــة  يف  الســكنية  لألحيــاء  العمــراين 
)اهليئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض، 1430هـــ(، 
مــن  والدوبلكــس«  »الفيــال  نموذجــا  وُيعــدُّ 
الوحــدات الســكنية ذات املســاحات الكبــرية، وذات 
ــوزراء رقــم 153 يف 1407/7/9هـــ لتصبــح  )3( صــدر قــرار جملــس ال
مســاحة القطعــة املمنوحــة لــذوي الدخــل املحــدود )25 × 25 = 625م2( 

بــدالً مــن )400م2(.

العنــارص الكثــرية، التــي تدفــع بتكلفتهــا إىل أن تفــوق 
ــا  ــو م ــعودية، وه ــة األرس الس ــة لغالبي ــدرة املالي املق
جيعــل احلصــول عليهــا وامتالكهــا غــري ميــرس لعــدد 
كبــري مــن األرس، وبالــذات األرس الشــابة أو املتكونــة 
الســكنية،  الشــقق  أمــا  حديثــًا )بامهــام،2011(. 
ــىل أراٍض  ــددة ع ــدات متع ــى ذي وح ــة يف مبن املقام
ــر(،  واقعــة عــىل شــوارع يبلــغ عرضهــا )30م أو أكث
ــل  ــن ِقَب ــة م ــري مرغوب ــة غ ــباب اجتامعي ــا ألس فإهن
األرس الســعودية، عــىل الرغــم مــن انخفــاض تكلفتها 
ــكاهنا  ــون س ــكات؛ لك ــالت والدوبلس ــة بالفي مقارن
يتشــاركون يف اســتخدام املدخــل اخلارجــي وهبــو 
ــو  ــية، وه ــة والرأس ــة األفقي ــات احلرك ــى وفراغ املبن
مــا جيعلهــا غــري مســتحبة مــن قبــل األرس الســعودية؛ 
واملضايقــات  اإلزعــاج  بســبب  ارتياحهــم  لعــدم 
ــة  ــات وطريق ــك الفراغ ــتخدام تل ــن اس ــادرة م الص
إدارهتــا، وبســبب حرماهنــم مــن احلدائــق والفراغــات 
ــقة  ــن األرس للش ــري م ــر الكث ــك ينظ ــة، لذل اخلارجي
 Bahammam,( ــًا ــًا أو مرحلي ــكنًا مؤقت ــا مس ــىل أهن ع

.)2002

وملعاجلــة مشــكلة ارتفــاع تكلفــة املســاكن 
ــل  ــرية كبدي ــكنية صغ ــدات س ــري وح ــتقلة، وتوف املس
للشــقق الســكنية، صــدرت اإلجــراءات والتنظيــامت 
التاليــة لتجزئــة األرايض وفصــل الوحدات الســكنية:

معــايل . 1 تعميــم  1432هـــ  العــام  يف  صــدر 
ــل  ــأن فص ــم 9735( بش ــاض )رق ــة الري ــني منطق أم
ــس،  ــال أو دوبلك ــوع في ــن ن ــكني م ــى الس أدوار املبن
ــدة  ــدات، كل وح ــالث وح ــيمه إىل ث ــامح بتقس والس
ــا  ــمح بتأجريه ــا يس ــو م ــتقل وه ــاء مس اد كهرب ــدَّ بع
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ألرسة مســتقلة )أمانــة منطقــة الريــاض، 1432هـــ(. 

وصــدر يف العــام 1434هـــ تعميــم وزيــر . 2
ــة )رقــم 13384( املتعلــق  ــة والقروي الشــؤون البلدي
ــث  ــا، بحي ــاء عليه ــكنية والبن ــة األرايض الس بتجزئ
ال يقــل عــرض الشــارع الواقعــة عليــه القطعــة 
ــة  ــاحة القطع ــل مس ــن 12م، وال تق ــا ع ــراد جتزئته امل
الواحــدة بعــد التجزئــة عــن 200م2، وال يقــل طــول 
الضلــع الواقــع عــىل الشــارع عــن 12م للمبــاين 
وأن  املتالصقــة،  للمبــاين  )10م(  وعــن  املنفصلــة 
يكــون حــد التقســيم مســتقياًم )اهليئــة العليــا لتطويــر 

مدينــة الريــاض، 2017(. 

ــراءات  ــك اإلج ــق تل ــة لتطبي ــرت نتيج فظه
ووحــدات  أصغــر،  مســتقلة  ســكنية  وحــدات 
ــال  ــكل دور يف في ــىل ش ــرتك، ع ــى مش ــكنية يف مبن س
ــن  ــدد م ــا ع ــب ظهوره ــن صاح ــس، ولك أو دوبلك
الســلبيات )مثــل: ازدحــام الشــوارع بالســيارات 
تفــي  ال  ســكنية  وحــدات  وظهــور  املتوقفــة، 
ــة  ــة لــألرسة املتوســطة يف مدين باالحتياجــات الفراغي
و)بامهــام  2020أ(  وحيــدر،  )بامهــام  الريــاض( 

2020ب(.    وحيــدر، 

خصائص املساكن يف مدينة الرياض واحتياجات . 	
األرسة السعودية 

ســيتم خــالل اجلــزء التــايل حتديــد احتياجــات 
األرسة الســعودية مــن عنــارص املســكن ومســاحاهتا، 
باإلضافــة إىل اســتعراض ضوابــط تقســيامت األرايض 
ونــامذج  املســاكن،  بنــاء  واشــرتاطات  الســكنية 
ــد  ــع حتدي ــا، م ــج عنه ــي تنت ــكنية الت ــدات الس الوح

لــكل  الالزمــة  الســكنية  األرض  قطعــة  مســاحة 
ــوذج.  نم

أوالً: خصائــص املســكن املحقــق الحتياجــات 
األرسة متوســطة احلجــم: عــىل الرغــم مــن أن تصميم 
مســكن حيقــق االحتياجــات قــد يبــدو إشــكالية 
معهــا،  التعامــل  املعامريــون  يســتطيع  تصميميــة، 
وتقديــم بدائــل تصميميــة هلــا، إال أن االستفســار 
الــذي يــرز عنــد التفكــري يف موضــوع رفــع الكثافــة 
الســكنية، )هــو: مــا عنــارص املســكن وفراغاتــه 
الوظيفيــة املحققــة لالحتياجــات األساســية لــألرسة؟ 
ومــا مســاحاهتا؟( إن توفــري مســاكن حتقــق احتياجات 
األرس الســعودية متوســطة احلجــم يف مدينــة الرياض، 
بعنــارص وفراغــات وظيفيــة كاملــة، وبمســاحات 
ــم  ــط حج ــة متوس ــة معرف ــب يف البداي ــة، يتطل كافي
ــارص  ــن عن ــا م ــد احتياجاهت ــم حتدي ــن ث األرسة، وم
ــد  ــريًا حتدي ــا، وأخ ــدد أفراده ــب ع ــكن، بحس املس
ــق  ــن حتقي ــام يضم ــارص، ب ــة للعن ــاحات املعياري املس

ــتخدامها. ــة اس ــا وطريق وظائفه

ــاض  ــة الري ــة ملدين ــؤرشات احلري ــري امل تش
للعــام 2017، إىل أن متوســط عــدد أفــراد األرسة 
ــة  ــرد/أرسة( )اهليئ ــغ )5.7 ف ــاض يبل ــة الري يف مدين
1438هـــ(.  الريــاض،  مدينــة  لتطويــر  العليــا 
واالجتامعيــة  الوظيفيــة  االحتياجــات  ولتحقيــق 
األساســية ألرسة هبــذا احلجــم، جيــب أن يتكــون 
ــوم،  ــي: الن ــة )ه ــزاء وظيفي ــة أج ــن ثالث ــكن م املس
العنــارص  إىل  باإلضافــة  والضيافــة(،  واملعيشــة، 
اخلارجيــة. وعليــه يتعــني توفــري أربــع غــرف نــوم، أو 
ثــالث عــىل األقــل يف جــزء النــوم؛ غرفــة للوالديــن 
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بحــامم مســتقل، وغرفتــان لألبنــاء الذكــور واإلنــاث، 
وغرفــة لغريهــم مــن األقــارب )مثــل: اجلــد أو 
ــة  ــة املعيش ــا يف منطق ــرتك. أم ــام مش ــع مح ــدة( م اجل
ــخ،  ــام، ومطب ــع مح ــة م ــة معيش ــري صال ــزم توف فيل
ــزء  ــبة جل ــا بالنس ــتودع. أم ــع مس ــيل م ــة للغس وغرف
ــس،  ــة جمل ــل غرف ــىل األق ــري ع ــني توف ــة فيتع الضياف
ــتقاًل  ــًا مس ــتخدامها جملس ــن اس ــام )يمك ــة طع وغرف

ــد  ــالل حتدي ــن خ ــح م ــام. ويتض ــع مح ــاء( م للنس
ــر يف  ــام يظه ــارص ك ــذه العن ــة هل ــاحات املعياري املس
اجلــدول رقــم )2(، أن احلــد األدنــى للمســاحة املبنيــة 
ــات األرسة  ــي متطلب ــي تلب ــكنية الت ــدة الس يف الوح
ــغ  ــب أن يبل ــاض جي ــة الري ــم يف مدين ــطة احلج متوس
)161م2(، بمتوســط يبلــغ )28.3م2( مــن املســاحة 
ــة إىل  ــراد األرسة، باإلضاف ــن أف ــرد م ــكل ف ــة ل املبني

 نموذج معياري ) ٢املساحة (م العدد  العنرص  املنطقة

 الضيافة 

 ٢٠ ١ املجلس 

 

 ١٨ ١ غرفة الطعام 

 

 النوم 

 ١٦ ١ غرفة نوم الوالدين 

 

 ١٢ ١ البناتغرفة نوم 
 

 ١٠ ١ ألبناءاغرفة نوم 
 

 ١٠ ١ غرفة نوم األقارب 
 

 املعيشة واخلدمات

 ٢٠ ١ صالة املعيشة

 

 ١٢ ١ املطبخ
 

 ٨ ٢ دورة مياه واستحامم
 

 ٦ ٢ دورة مياه
 

 ٨ ١ الغسيل واملستودع 
 

  ٢١ من املساحة)  %١٥السلم واملمرات ( احلركة 

 ١٦١ إمجايل مساحة الوحدة السكنية

 

جدول رقم )	(. عنارص املسكن املعيارية املحققة ملتطلبات األرسة متوسطة احلجم ومساحاهتا

املصدر: عي بامهام، وعصام حيدر. )0	0	ب(. »مدى وفاء الوحدات السكنية املفصولة عىل األرايض املجزأة باحتياجات األرس يف 
مدينة الرياض«. املجلة العلمية جلامعة امللك فيصل )فرع العلوم األساسية والتطبيقية(، املجلد )		(، العدد )	(، جامعة امللك فيصل، 

األحساء.
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ــوح أو  ــي4 )مفت ــي خارج ــراغ معي ــري ف رضورة توف
شــبه مفتــوح(، وموقــف للســيارة. )بامهــام، 2019( 

و)بامهــام وحيــدر، 2020ب(.

ــكنية  ــيامت األرايض الس ــط تقس ــًا: ضواب ثاني
واشــرتاطات بنــاء الوحــدات الســكنية: تعــد ضوابــط 
بنــاء  واشــرتاطات  الســكنية  األرايض  تقســيامت 
ــات،  ــع الكثاف ــام رف ــات أم ــد التحدي ــاكن أح املس
ــق  ــات األرس وتتواف ــق احتياج ــاكن حتق ــري مس وتوف
ــرض  ــي ع ــام ي ــة. وفي ــا املالي ــع مقدرهت ــا م تكلفته
ــة  ــؤون البلدي ــرتاطات )وزارة الش ــط واالش للضواب
والقرويــة، بــدون تاريــخ(، )أمانــة منطقــة الريــاض، 
البلديــة  الشــؤون  وزارة  و)موقــع  1432هـــ(، 

:)2018 والقرويــة، 

	. ضوابط تقسيامت األرايض السكنية:

ــكنية  	 ــة أرض س ــر قطع ــاحة أصغ ــل مس ال تق
عــن )300م2(.

ال يقــل عــرض واجهة قطعــة األرض الســكنية  	
)15م(. عن 

	.  ضوابط جتزئة األرايض السكنية:

ــة  	 ــد التجزئ ــة األرض بع ــاحة قطع ــل مس ال تق
ــن )200م2(. ع

ال يقــل عــرض الشــارع الواقعــة عليــه األرض  	
عــن )10م2(.

)4( ظهــر خــالل فــرتة تطبيــق إجــراءات احلجــر املنــزيل للحــد مــن تفــي 
فايــروس كورونــا )كوفيــد-19(، احلاجــة املاســة إىل توفــري فــراغ خارجــي 
ــراد  ــًا ألف ــًا خارجي ــون متنفس ــكنية، يك ــدة س ــكل وح ــاص ل ــي خ وظيف

األرسة.

أن يكون حد التقسيم مستقياًم. 	

ال يقــل طــول الواجهــة للقطعــة الواحــدة عــن  	
)10م(.

ــة  ــري املتالصق ــكنية غ ــاين الس ــاء املب ــط بن 	. ضواب
ــالت(: )الفي

ال تقل مساحة األرض عن )200م2(. 	

ــن  	 ــة األرض ع ــة قطع ــرض واجه ــل ع ال يق
)12م(.

ــوار  	 ــن اجل ــن م ــداد مرتي ــري ارت ــزام بتوف االلت
ــارع. ــة الش ــن جه ــارع م ــرض الش ــس ع ومُخ

ــن  	 ــىل ارتدادي ــدور األريض ع ــاء ال ــامح ببن الس
ــالت. ــاين الفي يف مب

عــن  	 األريض  الــدور  بنــاء  نســبة  تزيــد  ال 
عــن  األول  الــدور  بنــاء  ونســبة   ،)%70(
ــن  ــوي ع ــق العل ــاء امللح ــبة بن )60%(، ونس
يزيــد  وال  األرض،  مســاحة  مــن   )%30(

.)1.6( عــن   FAR البنــاء  معامــل 

املتالصقــة  الســكنية  املبــاين  بنــاء  ضوابــط   .	
: ) ت بلكســا و لد ا (

ال تقل مساحة األرض عن )200م2(. 	

ــن  	 ــة األرض ع ــة قطع ــرض واجه ــل ع ال يق
)10م(.

ــوار  	 ــن اجل ــن م ــداد مرتي ــري ارت ــزام بتوف االلت
ــارع،  ــة الش ــن جه ــارع م ــرض الش ــس ع ومُخ
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ــق. ــه بالتالص ــمح في ــام يس إال في

ــاين  	 ــد يف مب ــداد واح ــىل ارت ــاء ع ــامح بالبن الس
ــات. الدوبلكس

ال يزيــد التالصــق للوحــدة الواحــدة عــن  	
جهتــني.

عــن  	 األريض  الــدور  بنــاء  نســبة  تزيــد  ال 
عــن  األول  الــدور  بنــاء  ونســبة   ،)%70(
ــن  ــوي ع ــق العل ــاء امللح ــبة بن )60%(، ونس
يزيــد  وال  األرض،  مســاحة  مــن   )%30(

.)1.6( عــن   FAR البنــاء  معامــل 

ــدود  	 ــل ح ــيارة داخ ــف س ــري موق ــزم توف يل
األرض.

ــاين  ــكنية يف املب ــدات الس ــل الوح ــط فص 	. ضواب
ــتقلة: ــكنية املس الس

إمكانيــة فصــل األدوار يف املبــاين الســكنية  	
املســتقلة )فيــال ودبلكــس( إىل ثــالث وحدات 
والــدور  وحــدة،  األريض  )الــدور  ســكنية 
ــام  األول وحــدة، وامللحــق العلــوي وحــدة( ب

ــكنية. ــدة س ــكل وح ــاء ل ــداد كهرب ــل ع يمث

	. ضوابط بناء مباين العامئر )الشقق السكنية(:

ال يقــل عــرض الشــارع الواقعــة عليــه األرض  	
عــن )30م(.

ــوار  	 ــن اجل ــن م ــداد مرتي ــري ارت ــزام بتوف االلت
ــارع،  ــة الش ــن جه ــارع م ــرض الش ــس ع ومُخ

عــىل  )6م(  عــن  االرتــداد  يقــل  أال  عــىل 
أكثــر. أو  الشــوارع ذات عــرض )30م( 

أدوار  	 ثالثــة  عــن  املبنــى  ارتفــاع  يزيــد  ال 
علــوي. وملحــق 

عــن  	 األريض  الــدور  بنــاء  نســبة  تزيــد  ال 
)60%(، ونســبة بنــاء األدوار املتكــررة عــن 
ــن  ــوي ع ــق العل ــاء امللح ــبة بن )75%(، ونس
يزيــد  وال  األرض،  مســاحة  مــن   )%50(

.)2.225( عــن   FAR البنــاء  معامــل 

	. ضوابــط بنــاء مبــاين العامئــر متعــددة االســتخدام 
حمــالت  و/أو  مكاتــب،  و/أو  ســكنية،  )شــقق 

ــة(: جتاري

ال يقــل عــرض الشــارع الواقعــة عليــه األرض  	
عــن )30م(.

ــوار  	 ــن اجل ــن م ــداد مرتي ــري ارت ــزام بتوف االلت
ــارع،  ــة الش ــن جه ــارع م ــرض الش ــس ع ومُخ
عــىل  )6م(  عــن  االرتــداد  يقــل  أال  عــىل 

أكثــر. أو  الشــوارع ذات عــرض )30م( 

ــق  	 ــن وملح ــن دوري ــى ع ــاع املبن ــد ارتف ال يزي
ــوي. عل

عــن  	 األريض  الــدور  بنــاء  نســبة  تزيــد  ال 
عــن  األوىل  األدوار  بنــاء  ونســبة   ،)%60(
ــن  ــوي ع ــق العل ــاء امللح ــبة بن )60%(، ونس
يزيــد  وال  األرض،  مســاحة  مــن   )%50(

.)1.5( عــن   FAR البنــاء  معامــل 
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توثــر ضوابــط تقســيامت األرض الســكنية 
املطبقــة؛  الســكنية  الوحــدات  بنــاء  واشــرتاطات 
بشــكل جــي ومبــارش عىل حجــم الوحــدات الســكنية 
املنتجــة واملعروضــة يف الســوق، ومــن ثــم تؤثــر عــىل 
الكثافــة اإلمجاليــة  حجــم قطــع األرايض ونســبة 
ــري  ــن أن الكث ــم م ــىل الرغ ــار. وع ــاكن يف اهلكت للمس
مــن هــذه الضوابــط ظهــرت وطبقــت بعــد مــرشوع 
امللــز؛ إال أ ن تطبيقهــا اســتمر حتــى الوقــت الراهــن، 
عــىل الرغــم مــن التغــريات االقتصاديــة واالجتامعيــة. 
وللتعــرف إىل مــدى تأثــري تطبيــق جمموعــة الضوابــط 
ــة  ــم )3( دراس ــدول رق ــرض اجل ــرتاطات يع واالش
والكثافــة  الســكنية  الوحــدة  ملســاحات  حتليليــة 
ــامت  ــك التنظي ــق تل ــًا لتطبي ــا منتج ــكنية بوصفه الس
والضوابــط. وقــد وجــد مــن خــالل حتليــل الكثافــات 

ــك  ــط يف بل ــامت والضواب ــق التنظي ــن تطبي ــة ع املرتتب
ــار )10000م2(، أن  ــوايل هكت ــاحته ح ــكني مس س
ــاء مســكن واحــد عــىل  ــة بن ــة الســكنية يف حال الكثاف
األرض قبــل جتزئتهــا تكــون )9.5 وحــدة ســكنية/
ــالث  ــى إىل ث ــل املبن ــة فص ــح يف حال ــار(، وتصب هكت
بينــام  ســكنية/هكتار(.  وحــدة   29.5( وحــدات 
ــىل  ــد ع ــكن واح ــاء مس ــة بن ــة يف حال ــل الكثاف تص
األرض بعــد جتزئتهــا إىل )19.6 وحــدة ســكنية/
ــدات  ــالث وح ــى إىل ث ــل املبن ــا إذا فص ــار(، أم هكت
فتصــل الكثافــة الســكنية إىل )58.9 وحــدة ســكنية/

هكتار(. 

ثالثــًا: حتديــد مســاحة األرايض: تظهــر البيانات 
يف املخطــط االســرتاتيجي الشــامل ملدينــة الريــاض أن 
متوســط مســاحة قطعــة األرض الســكنية يف األرايض 

 أبعاد األرض* 

مساحة األرض*  
 ) ٢(م

 عرض الشارع 
 (م) 

 عدد األرايض 
 يف البلك 

 عدد الوحدات 
 يف املبنى 

 الكثافة السكنية 
 طول األرض  (وحدة/هكتار) 

 (م) 
 عرض األرض (م) 

٣٠ ٢٥ 

٧٥٠ 

١٥ 

١٤ 

٩٫٥ ١ 
١٩٫٢ ٢ 
٢٨٫٧ ٣ 

٢٥ ٣٠ 
٩٫٨ ١ 
١٩٫٧ ٢ 
٢٩٫٥ ٣ 

١٥ ٢٥ 

٢٨ ٣٧٥ 

١٩٫١ ١ 
٣٨٫٣ ٢ 
٥٧٫٤ ٣ 

١٢٫٥ ٣٠ 
١٩٫٦ ١ 
٣٩٫٣ ٢ 
٥٨٫٩ ٣ 

 

جدول رقم )	(. تأثري تطبيق التنظيامت والضوابط عىل معدالت الكثافة السكنية.

*حددت أبعاد األرض ومساحتها بناء عىل متوسط مساحة األرض قبل التجزئة وبعدها يف مدينة الرياض.

املصدر: عي بامهام، وعصام حيدر. )0	0	(. املجلة العلمية جلامعة امللك فيصل )فرع العلوم األساسية والتطبيقية(، املجلد )		(، 
العدد )	(، جامعة امللك فيصل، األحساء. 
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يبلــغ )765م2(.  تــم ختطيطهــا؛  التــي  احلريــة 
ــداد  ــة إع ــات دراس ــل بيان ــج حتلي ــرت نتائ ــام أظه ك
مدينــة  يف  الســكنية  األرايض  تقســيامت  تنظيــامت 
الريــاض )لعــام 1427هـــ( أن أبعادهــا تكــون يف 
ــني )25  ــا ب ــرتاوح عمقه ــب )25م × 30م(، وي الغال
- 30م(، أمــا متوســط مســاحة بلــكات األرايض 
ــو ســليامن  ــار واحــد )أب ــغ حــوايل هكت ــكنية فيبل الس
إلجــراء  ســيتم،  وعليــه  1426هـــ(.  وآخــرون، 
ــامد )30 × 25  ــامذج، اعت ــني الن ــة ب الدراســة التحليلي
= 750م2( متوســطًا ملســاحة قطعــة األرض بحســب 
تقســيامت األرايض يف املخططــات الســكنية، عــىل 
أســاس أن متوســط عــرض البلــك الســكني )50م(، 
ــزأة  ــكنية املج ــة األرض الس ــاحة قطع ــح مس وتصب
ــاحة  ــا مس ــني )12.5 × 25 = 375م2(، أم إىل قطعت
ــب  ــال، بحس ــاء في ــكنية لبن ــة أرض س ــر قطع أصغ
 =  25  ×  12( فتبلــغ  واالشــرتاطات؛  التنظيــامت 
300م2(، ومســاحة أصغــر قطعــة أرض ســكنية لبناء 
دوبلكــس، بحســب التنظيــامت واالشــرتاطات، تبلــغ 
)10 × 25 = 250م2(. أمــا متوســط مســاحة قطعــة 
ــاري  ــارع جت ــىل ش ــة ع ــكنية الواقع ــامرة الس أرض الع
بعــرض ال يقــل عــن )30م(؛ فتبلــغ )30 × 35 = 
1050م2(. والحتســاب معــدالت الكثافــة الســكنية 
ــد  ــكنية، فق ــدات الس ــامذج الوح ــف ن ــة ملختل الصافي
جعــل عــرض الشــوارع املحيطــة بالبلــكات الســكنية 
الشــوارع  عــرض  متوســط  متثــل  ألهنــا  )15م(؛ 
ــكات  ــة ببل ــوارع املحيط ــرض الش ــا ع ــكنية، أم الس
قطــع أرايض العامئــر الســكنية، الواقعــة عــىل شــوارع 
ــس، و)20م(  ــارع الرئي ــون )30م( للش ــة، فتك جتاري

ــة. ــوارع اجلانبي للش

مقارنة نامذج الوحدات السكنية املعارصة مع . 	
النامذج املقرتحة

ــة  ــة مقارن ــة حتليلي ــايل دراس ــزء الت ــدم اجل يق
يف  املعــارصة  الســكنية  الوحــدات  نــامذج  بــني 
ــمل  ــة، وتش ــامذج مقرتح ــة ن ــاض، وثالث ــة الري مدين
ــره  ــا توف ــكنية، وم ــامذج الس ــص الن ــة: )خصائ املقارن
ــراد األرسة،  ــن أف ــرد م ــكل ف ــة ل ــاحة مبني ــن مس م

والكثافــات الســكنية الصافيــة الناجتــة عنهــا(.

	.	 نامذج الوحدات السكنية املعارصة

تنقســم الوحــدات الســكنية املعــارصة يف مدينة 
الوحــدات  أوالً:  أساســني:  قســمني  إىل  الريــاض 
املســتقلة )مثــل: الفيــالت والدوبلكســات(، )ألن 
هلــا مدخــاًل مســتقاًل، وال يســتخدم ســكاهنا فراغــات 
ــكل  ــة بش ــا مملوك ــن، وأرضه ــع اآلخري ــرتكة م مش
مســتقل(، وتتميــز الفيــالت بعــدم تالصقهــا بوحــدة 
ــدات  ــو الوح ــاين فه ــم الث ــا القس ــرى. أم ــكنية أخ س
الســكنية املشــرتكة )مثل: الــدور يف فيــال أو دوبلكس، 
الوحــدات  ســلبيات  ومــن  الســكنية(،  والشــقق 
ــرى،  ــكنية أخ ــدات س ــق بوح ــا تلتص ــرتكة أهن املش
ــني  ــاع ب ــكل مش ــة بش ــا مملوك ــة عليه واألرض املقام
ــوأ  ــد األس ــكنية تع ــقق الس ــالك، إال أن الش ــة امل بقي
لعــدم توفــر مدخــل مســتقل هلــا عــىل الشــارع، وألن 
ــكان  ــع س ــرتكة م ــات مش ــتخدمون فراغ ــكاهنا يس س

ــام، 2011(.   ــن )بامه آخري

الوحــدات  نــامذج  اســتبعاد  بعــد  ظهــر، 
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الســكنية الصغــرية، التــي ال حتقــق احلــد األدنــى 
ــم  ــطة احلج ــألرسة متوس ــة ل ــات الفراغي ــن املتطلب م
يف مدينــة الريــاض5، أو التــي ال حتقــق العــدد الــكايف 
مــن مواقــف الســيارات املطلوبــة، مخســة نــامذج 
معــارصة مــن الوحــدات الســكنية املســتقلة )الفيالت 
ــرتاح  ــم اق ــاض، وت ــة الري ــات( يف مدين والدوبلكس
نموذجــني إضافيــني للنــامذج املعــارصة )مهــا: مســكن 
واملســكن   ،Zero-lot-line house األرض  حافــة 
كــام  رقــم 4(.  )اجلــدول   )Row house املصفــوف 
وجــد ثالثــة نــامذج معــارصة مــن املســاكن املشــرتكة 
ــكنية(،  ــقة الس ــس، والش ــال أو دوبلك ــدور يف في )ال
وتــم اقــرتاح نمــوذج إضــايف للنــامذج املعــارصة )هــو: 

ــم 5(6.  ــدول رق ــة( )اجل ــقة احلدائقي الش

الســكنية  للوحــدات  املعــارصة  النــامذج   	.	
:)	 رقــم  )اجلــدول  املســتقلة 

فيــال )عــىل أرض كاملــة(: مبنى مســتقل ألرسة 
ــى  ــدات يف املبن ــل الوح ــب أال تفص ــه جي ــابقة أن ــة س ــرت دراس )5( أظه
الســكني املســتقل )مــن نــوع الدوبلكــس( إىل وحدتــني إال إذا كانــت 
الواقعــة عــىل شــارع بعــرض )12م( ال تقــل عــن  مســاحة األرض 
ــن  ــل ع ــرض )15م( ال تق ــارع بع ــىل ش ــة ع )230م2(، واألرض الواقع
ــن  ــل ع ــرض )20م( ال تق ــارع بع ــىل ش ــة ع )235م2(، واألرض الواقع
)245م2(. وال تفصــل الوحــدات يف املبنــى الســكني املســتقل )مــن نــوع 
ــارع  ــىل ش ــة ع ــاحة األرض الواقع ــت مس ــني إال إذا كان ــال( إىل وحدت الفي
ــارع  ــىل ش ــة ع ــن )228م2(، واألرض الواقع ــل ع ــرض )12م( ال تق بع
ــارع  ــىل ش ــة ع ــن )234م2(، واألرض الواقع ــل ع ــرض )15م( ال تق بع

بعــرض )20م( ال تقــل عــن )246م2( )بامهــام وحيــدر، 2020ب(.

ــة prototypes يف  ــامذج املقرتح ــاف الن ــواع أو أصن ــني مراعــاة أن أن )6( يتع

هــذه الدراســة البحثيــة، مل تقــرتح كتصميــم معــامري فراغــي حمــدد لعنــارص 
الوحــدة الســكنية ومكوناهتــا، بــل ُقدمــت بصفتهــا مقرتحــًا ألصنــاف مــن 
أصنــاف املســاكن، ومتــى مــا عدلــت الضوابــط لظهــور هــذه األصنــاف، 
فــإن مشــكلة التصميــم الفراغــي املحقــق ملتطلبــات األرس، تصبــح مشــكلة 
تصميميــة مــن اختصــاص املصممــني املعامريــني، وســتظهر بعــد ذلــك يف 
ــة،  ــة األرض، واملصفوف ــاكن: حاف ــة )ملس ــة متنوع ــل تصميمي ــوق بدائ الس
ــة األرس  ــز بانخفــاض تكلفتهــا، وحتقيقهــا لرغب ــة(، تتمي ــقق احلدائقي والش
الســعودية يف اســتقاللية مدخــل املســكن، وعــدم مشــاركة ســكان آخريــن 

يف فراغــات داخليــة مشــرتكة.

واحــدة، عــىل أرض كاملــة مســاحتها )750م2(، 
مفصــول بارتــدادات مــن جهاتــه األربــع عــن املبــاين 
ــارع،  ــىل الش ــتقل ع ــل مس ــال مدخ ــاورة، وللفي املج
ــتقل،  ــل ومس ــكل كام ــا بش ــك أرضه ــا يمل ومالكه
ــرد،  ــة للف ــة املخصص ــاحة املبني ــط املس ــغ متوس ويبل
بحســب الضوابــط واالشــرتاطات )210م2(، وينتــج 
عنهــا كثافــة ســكنية صافيــة تبلــغ )9.5 وحــدة 

ســكنية/هكتار(.

فيــال )عــىل أرض جمــزأة(: مبنى مســتقل ألرسة 
واحــدة، عــىل أرض جمــزأة مســاحتها )375م2(، 
مفصــول بارتــدادات مــن جهاتــه األربــع عــن املبــاين 
ــارع،  ــىل الش ــتقل ع ــل مس ــال مدخ ــاورة، وللفي املج
ــتقل،  ــل ومس ــكل كام ــا بش ــك أرضه ــا يمل ومالكه
ــرد،  ــة للف ــة املخصص ــاحة املبني ــط املس ــغ متوس ويبل
)102م2(،  واالشــرتاطات،  الضوابــط  بحســب 
ــغ )19.1  ــة تبل ــكنية صافي ــة س ــا كثاف ــج عنه وينت

ــكنية/هكتار(. ــدة س وح

مبنــى  جمــزأة(:  أرض  )عــىل  دوبلكــس 
ــاحتها  ــزأة مس ــىل أرض جم ــدة، ع ــتقل ألرسة واح مس
)375م2(، واملبنــى متالصــق مــن إحــدى جهاتــه مع 
مســكن آخــر، وللوحــدة الدوبلكــس مدخــل مســتقل 
عــىل الشــارع، ومالكهــا يملــك أرضهــا بشــكل 
كامــل ومســتقل، ويبلــغ متوســط املســاحة املخصصــة 
واالشــرتاطات،  الضوابــط  بحســب  للفــرد، 
)105م2(، وينتــج عنهــا كثافــة ســكنية صافيــة تبلــغ 

ســكنية/هكتار(. وحــدة   19.1(



387 جملة العامرة والتخطيط، م 33 )4(،  الرياض )2021م / 1443هـ (

 

نامذج الوحدات  

 السكنية املستقلة 

(م
ض 

ألر
ة ا

ح
سا

م
٢ ( 

تقسيامت البلك 

 

 خصائص الوحدة السكنية

ر) 
كتا

 ه
ة/

حد
(و

فة 
كثا

ال
 

(م 
ية 

ملبن
ة ا

ح
سا

امل
٢

ص)
خ

ش
/

 

ق 
ص

ال
مت

ري 
 غ

ى
ملبن

ا
لة  
تق

س
 م

ض
ألر

ة ا
كي

مل
دة  
ح

وا
ية 

كن
س

دة 
ح

 و
ى

ملبن
ا

 

ية 
ج

ار
خ

ت 
غا

را
ر ف

وف
تت

ج  
ار

خل
ىل ا

 ع
ل

تق
س

 م
ل

خ
مد

 
رصة 

ج املعا
النامذ

 

 فيال 

٧٥٠ 

 

 نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  ٢١٠ ٩٬٥

٣٧٥ 

 

 نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  ١٠٢ ١٩٬١

٣٠٠ 

 

 نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  ٧٦ ٢٣٬٩

 دوبلكس 

٣٧٥ 

 

 نعم  نعم  نعم  نعم  ال ١٠٥ ١٩٬١

٢٥٠ 

 

 نعم  نعم  نعم  نعم  ال ٧٢ ٢٨٬٦

حة 
رت

ج املق
النامذ

 

حافة 

 األرض 
٢٠٠ 

 

 نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  ٤٧ ٣٥٬٨

 مصفوف 

 
١٨٥ 

 

 نعم  نعم  نعم  نعم  ال ٤٢ ٣٨٬٧

جدول رقم )	(. مقارنة خصائص النامذج املعارصة مع املقرتحة للوحدات السكنية املستقلة.
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األدنــى(:  باحلــد  فيــال )عــىل أرض جمــزأة 
مبنــى مســتقل ألرسة واحــدة عــىل أرض جمــزأة باحلــد 
ــدادات  ــى، مســاحتها )300م2(، مفصــول بارت األدن
ــال  ــاورة، وللفي ــاين املج ــن املب ــع ع ــه األرب ــن جهات م
مدخــل مســتقل عــىل الشــارع، ومالكهــا يملــك 
ــط  ــغ متوس ــتقل، ويبل ــل ومس ــكل كام ــا بش أرضه
الضوابــط  بحســب  للفــرد،  املخصصــة  املســاحة 
واالشــرتاطات، )76 م2(، وينتــج عنهــا كثافة ســكنية 

ــكنية/هكتار(. ــدة س ــغ )23.9 وح ــة تبل صافي

دوبلكــس )عــىل أرض جمــزأة باحلــد األدنــى(: 
مبنــى مســتقل ألرسة واحــدة عــىل أرض جمــزأة باحلــد 
األدنــى، مســاحتها )250م2(، واملبنــى متالصــق 
ــدة  ــر، وللوح ــكن آخ ــع مس ــه م ــدى جهات ــن إح م
الدوبلكــس مدخــل مســتقل عــىل الشــارع، ومالكهــا 
يملــك أرضهــا بشــكل كامــل ومســتقل، ويبلــغ 
بحســب  للفــرد،  املخصصــة  املســاحة  متوســط 
ــا  ــج عنه ــرتاطات، )72 م2(، وينت ــط واالش الضواب
كثافــة ســكنية صافيــة تبلــغ )28.6 وحــدة ســكنية/

هكتار(.

الســكنية  للوحــدات  املقرتحــة  النــامذج   	.	
:)	 رقــم  )اجلــدول  املســتقلة 

ــة  ــكن حاف ــد مس ــة األرض: يع ــكن حاف مس
مســتقاًل  مبنــًى   zero-lot-line house األرض 
ألرسة واحــدة، مقامــًا عــىل حافــة أحــد جانبــي 
أرٍض مســاحتها )200م2(، وعرضهــا )8م( عــىل 
الشــارع، وال يلتصــق باملبنــى املجــاور، وهــو مــا 
ــاحة  ــط املس ــغ متوس ــة، ويبل ــتقاللية تام ــه اس يمنح
الضوابــط  بحســب  للفــرد،  املخصصــة  املبنيــة 
واالشــرتاطات، )47م2(، وتتوفــر ضمــن حــدود 
ــاء  ــيارة يف الفن ــف س ــة وموق ــة خلفي األرض حديق
األمامــي، وتســاهم مســاحة األرض الصغــرية يف 
ــة  ــا كثاف ــج عنه ــكنية، وينت ــة الس ــدل الكثاف ــع مع رف
ســكنية صافيــة تبلــغ )35.8 وحــدة ســكنية/هكتار( 

)الشــكل رقــم 3(.

ــوف  ــكن املصف ــد املس ــة: يع ــاكن املصفوف املس
ــني،  ــن اجلانب ــًا م ــتقاًل متالصق ــًى مس row house؛ مبن

مقامــًا عــىل أرض صغــرية مســاحتها )185م2(، 
ــط  ــغ متوس ــارع )7.4م2(. ويبل ــىل الش ــا ع وعرضه

    
 

الشكل رقم )	(. قطاع ومنظور متساوي القياس Isometric يوضح نموذج مسكن حافة األرض.
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املســاحة املبنيــة املخصصــة للفــرد، بحســب الضوابــط 
واالشــرتاطات، )42م2(، وتتوفــر ضمــن حــدود 
ــاء  ــيارة يف الفن ــف س ــة وموق ــة خلفي األرض حديق
ــألرض يف  ــرية ل ــاحة الصغ ــاهم املس ــي، وتس األمام
ــة  ــا كثاف ــج عنه ــكنية، وينت ــة الس ــدل الكثاف ــع مع رف
ســكنية صافيــة تبلــغ )38.7 وحــدة ســكنية/هكتار( 

ــم 4(.  ــكل رق )الش

الســكنية  للوحــدات  املعــارصة  النــامذج   	.	
:)	 رقــم  )اجلــدول  املشــرتكة 

وحــدة  جمــزأة(:  أرض  )عــىل  فيــال  يف  دور 
ســكنية مشــرتكة مــع وحــدة ســكنية أخــرى يف مبنــى 
واحــد عــىل أرض جمــزأة، مســاحتها )375م2(، وكل 
وحــدة يف دور مســتقل، واملبنــى مفصــول بارتــدادات 
املجــاورة، ويف  املبــاين  مــن جهاتــه األربــع عــن 
ــل  ــدة مدخ ــكل وح ــكنيتان، ول ــان س ــى وحدت املبن
مســتقل عــىل الشــارع، ومالــك الوحــدة يملــك 
األرض بشــكل مشــاع مــع مالــك الوحــدة الســكنية 
ــة  ــاحة املخصص ــط املس ــرتاوح متوس ــرى، وي األخ
للفــرد، بحســب الضوابــط واالشــرتاطات، بــني 

ــة  ــكنية صافي ــة س ــا كثاف ــج عنه )45-58م2(، وينت
تبلــغ )38.2 وحــدة ســكنية/هكتار(.

جمــزأة(:  أرض  )عــىل  دوبلكــس  يف  دور 
ــرى  ــكنية أخ ــدة س ــع وح ــرتكة م ــكنية مش ــدة س وح
مســاحتها  جمــزأة،  أرض  عــىل  واحــد،  مبنــى  يف 
واملبنــى  )375م2(، وكل وحــدة يف دور مســتقل، 
متالصــق مــن إحــدى جهاتــه مــع مســكن آخــر، ويف 
ــل  ــدة مدخ ــكل وح ــكنيتان، ول ــان س ــى وحدت املبن
مســتقل عــىل الشــارع، ومالــك الوحــدة يملــك 
األرض بشــكل مشــاع مــع مالــك الوحــدة الســكنية 
ــة  ــاحة املخصص ــط املس ــرتاوح متوس ــرى، وي األخ
للفــرد، بحســب الضوابــط واالشــرتاطات، بــني 
ــة  ــكنية صافي ــة س ــا كثاف ــج عنه )46-59م2(، وينت

تبلــغ )38.2 وحــدة ســكنية/هكتار(.

باحلــد  جمــزأة  أرض  )عــىل  فيــال  يف  دور 
األدنــى(: وحــدة ســكنية مشــرتكة مــع وحــدة ســكنية 
أخــرى يف مبنــى واحــد عــىل أرض جمــزأة باحلــد 
األدنــى، مســاحتها )300م2(، وكل وحــدة يف دور 
ــه  ــن جهات ــدادات م ــول بارت ــى مفص ــتقل، واملبن مس
ــان  ــى وحدت ــاورة، ويف املبن ــاين املج ــن املب ــع ع األرب

  

  

 

الشكل رقم )	(. قطاع ومنظور متساوي القياس Isometric يوضح نموذج املسكن املصفوف.
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جدول رقم )	(. مقارنة خصائص النامذج املعارصة مع املقرتحة للوحدات السكنية املشرتكة.
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ســكنيتان، ولــكل وحــدة - يف الغالــب - مدخــل 
مســتقل عــىل الشــارع، ومالــك الوحــدة يملــك 
األرض بشــكل مشــاع مــع مالــك الوحــدة الســكنية 
ــة  ــاحة املخصص ــط املس ــرتاوح متوس ــرى، وي األخ
للفــرد، بحســب الضوابــط واالشــرتاطات، بــني 
ــة  ــكنية صافي ــة س ــا كثاف ــج عنه )34-42م2(، وينت

تبلــغ )47.7 وحــدة ســكنية/هكتار(.

دور يف دوبلكــس )عــىل أرض جمــزأة باحلــد 
األدنــى(: وحــدة ســكنية مشــرتكة مــع وحــدة ســكنية 
أخــرى يف مبنــى واحــد عــىل أرض جمــزأة باحلــد 
األدنــى، مســاحتها يف حــدود )250م2(، وكل وحــدة 
إحــدى  مــن  متالصــق  واملبنــى  مســتقل،  دور  يف 
جهاتــه مــع مســكن آخــر، ويف املبنــى وحدتــان 
مدخــل  الغالــب،  يف  وحــدة،  ولــكل  ســكنيتان، 
مســتقل عــىل الشــارع، ومالــك الوحــدة يملــك 
األرض بشــكل مشــاع مــع مالــك الوحــدة الســكنية 
ــة  ــاحة املخصص ــط املس ــرتاوح متوس ــرى، وي األخ
للفــرد، بحســب الضوابــط واالشــرتاطات، بــني 
ــة  ــكنية صافي ــة س ــا كثاف ــج عنه )27-31م2(، وينت

تبلــغ )57.2 وحــدة ســكنية/هكتار(.

ــع  ــرتكة م ــكنية مش ــدة س ــكنية: وح ــقة س ش
وحــدات ســكنية أخــرى يف مبنــى واحــد، مقــام عــىل 
أرض مســاحتها يف حــدود )1050م2( تقــع عــىل 
شــارع عرضــه )30م أو أكثــر(. واملبنــى مفصــول 
بارتــدادات مــن جهاتــه األربــع عــن املبــاين املجــاورة، 
ويف املبنــى )14 وحــدة ســكنية(، موزعــة عــىل أربعــة 
ــر للوحــدة الســكنية مدخــل مســتقل  أدوار. وال يتوف
اســتخدام  يف  الســكان  ويشــرتك  الشــارع،  عــىل 

املدخــل وعنــارص احلركــة األفقيــة والرأســية. ومالــك 
الوحــدة يملــك األرض بشــكل مشــاع مــع بقيــة 
ــط  ــغ متوس ــرى. ويبل ــكنية األخ ــقق الس ــالك الش م
الضوابــط  بحســب  للفــرد،  املخصصــة  املســاحة 
واالشــرتاطات، )30م2(، وينتــج عنهــا كثافــة ســكنية 

ــكنية/هكتار(. ــدة س ــغ )78.2 وح ــة تبل صافي

	.	 النمــوذج املقــرتح للوحــدة الســكنية املشــرتكة 
)اجلــدول رقــم 	(:

الشــقة احلدائقيــة: وحــدة ســكنية مشــرتكة 
مــع ثــامين وحــدات ســكنية أخــرى يف مبنــى بارتفــاع 
ــة أدوار، مقــام عــىل أرض مســاحتها )900م2(،  ثالث
ويفتــح عــىل حديقــة كبــرية )الشــكل رقــم 5(. متثــل 
احلدائقيــة  الشــقق  مشــاريع  يف  احلدائــق  مســاحة 
ــاورة  ــاحة املج ــايف مس ــن ص ــبته )17.8%( م ــا نس م
ــطحات  ــادة املس ــاهم يف زي ــا يس ــو م ــكنية، وه الس
اخلــراء، وتعزيــز الرتابــط االجتامعــي بــني اجلــريان، 
اخلــارج  يف  للوجــود  للســكان  الفرصــة  وإتاحــة 
ــاًل  ــة بدي ــقق احلدائقي ــد الش ــة. وتع ــة الرياض ومزاول
ــر  ــز بتوف ــا تتمي ــة، لكوهن ــكنية التقليدي ــقق الس للش
ــقة،  ــكل ش ــارج ل ــىل اخل ــارش ع ــتقل ومب ــل مس مدخ
ــة  مــن دون احلاجــة إىل اســتخدام أي فراغــات داخلي
مشــرتكة مــع بقيــة الســكان. والشــقة احلدائقيــة 
ــقة  ــوي كل ش ــدور، وحت ــف ال ــىل دور ونص ــة ع مقام
فراغــًا خارجيــًا خاصــًا )عــىل شــكل: حديقــة خلفيــة 
ــف  ــقة موق ــكل ش ــر ل ــي(، ويتوف ــراس حدائق أو ت
ســيارة خــاص. ويبلــغ متوســط املســاحة املخصصــة 
األرض  يملــك  الشــقة  ومالــك  )41م2(،  للفــرد 
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بشــكل مشــاع مــع بقيــة املــالك، وينتــج عــن مشــاريع 
الشــقق احلدائقيــة كثافــة ســكنية صافيــة تبلــغ )41.5 

ــكنية/هكتار(.  ــدة س وح

النتائج . 	

يســتخلص مــن العــرض التحليــي الســابق، أن 
مجيــع نــامذج الوحــدات الســكنية املســتقلة )املعــارصة 
منهــا واملقرتحــة( حتظــى بعــدد مــن اخلصائــص 
ــه  ــا ل ــعودية؛ )فجميعه ــات األرسة الس ــة لرغب املالئم
مدخــل مســتقل، وال يســتخدم ســكاهنا فراغــات 
ــكل  ــة بش ــا مملوك ــن، وأرضه ــع اآلخري ــرتكة م مش
مســتقل(، بينــام يتميــز نموذجــا )الفيــال وحافــة 
ــوف(،  ــس واملصف ــي )الدوبلك ــن نموذج األرض( ع
بأهنــام ال يلتصقــان بمســكن آخــر )اجلــدول رقــم 4(. 
ويظهــر أن النــامذج تتفــاوت يف عــدد مــن اخلصائــص 
ــكنية،  ــة الس ــىل الكثاف ــا ع ــاحة وتأثريه ــة باملس املتعلق

ــي:  ــام ي ــه في ــيتم إيضاح ــام س ك

الكثافــة الســكنية: إن معــدل الكثافــة الســكنية 
ــن  ــتقلة )م ــارصة املس ــامذج املع ــع الن ــة يف مجي الصافي
نوعــي الفيــال والدوبلكــس( يقــل عــن متوســط 

وحــدة/  50-30( املســتهدفة  الســكنية  الكثافــة 
هكتــار(، بينــام حيقــق النموذجــان املقرتحــان )مســكن 
حافــة األرض، واملســكن املصفــوف( معــدالت كثافة 
تبلــغ )36-39 وحدة/هكتــار( عــىل التــوايل، ويقــع 
هــذا املعــدل مــن الكثافــة ضمــن النطــاق املســتهدف 
للكثافــة املتوســطة، وهــو مــا يزيــد القــدرة عــىل توفري 
ــة  ــة التحتي ــري البني ــة توف ــل تكلف ــر وجيع ــاكن أكث مس
وصيانتهــا وتشــغيلها أقــل، وهــو مــا ســينعكس 
بشــكل إجيــايب عــىل تيســري احلصــول عــىل املســكن ، 

ــكنية. ــدة الس ــة الوح ــىل تكلف وع

املبنيــة  املســاحة  تــرتاوح  املبنيــة:  املســاحة 
ــامذج  ــراد األرسة يف الن ــن أف ــرد م ــكل ف ــة ل املخصص
ــخص(،  ــني )72-210م2/ش ــتقلة ب ــارصة املس املع
ــذه  ــل ه ــخص(. ومتث ــغ )103م2/ش ــط يبل وبمتوس
ــة املخصصــة  املســاحة أربعــة أضعــاف املســاحة املبني
املحقــق  املســكن  يف  )28.3م2(  شــخص  لــكل 
األساســية  واالجتامعيــة  الوظيفيــة  لالحتياجــات 
ــر  ــاض، وأكث ــة الري ــم يف مدين ــطة احلج ألرسة متوس
ــي  ــط العامل ــن املتوس ــرة م ــف امل ــني ونص ــن مرت م
مــن املســاحة املبنيــة املخصصــة لــكل فــرد مــن أفــراد 

  

 

الشكل رقم )	(. قطاع يوضح نموذج الشقق احلدائقية وعالقتها باحلديقة املشرتكة.
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األرسة7 )اجلــدول رقــم 6( و)الشــكالن رقــم 6 ورقم 
7(. بينــام نجــد أن املســاحة املخصصــة لــكل شــخص 
ــخص(،  ــني )42 و47م2/ش ــني املقرتح يف النموذج
ــارب  ــذا يق ــخص( وه ــغ )45م2/ش ــط يبل بمتوس
العاملــي، ويقــل عــن نصــف متوســط  املتوســط 
املســاحة يف النــامذج املعــارصة، وهــو مــا جيعــل منهــام 
الســعودية  األرسة  متطلبــات  حيققــان  نموذجــني 

ــرسة. ــة مي بتكلف

ــة  ــكن حاف ــوذج »مس ــبق أن نم ــا س ــح مم يتض
األرض« يمثــل بديــاًل أفضــل مــن نمــوذج »الفيــال«، 
فهــو حيقــق مجيــع مزايــا »الفيــال«، )فلــه مدخــل 
مســتقل، وال يســتخدم ســكانه فراغــات مشــرتكة مــع 
ــرى،  ــكنية أخ ــدات س ــق بوح ــن، وال يلتص اآلخري
وأرضــه مملوكــة بشــكل مســتقل، وتتوفــر بــه فراغات 

ــة  ــاحة املبني ــن املس ــي م ــط العامل ــابقة أن املتوس ــة س ــرت دراس )7( أظه
ــخص(  ــغ )39.5م2/ش ــراد األرسة، يبل ــن أف ــرد م ــكل ف ــة ل املخصص

.)2011 )بامهــام، 

وظيفيــة خارجيــة وموقــف للســيارة(. ويتضــح أيضــًا 
ــا  ــع مزاي ــق مجي ــوف« حيق ــكن املصف ــوذج »املس أن نم
»حافــة  نموذَجــي  أن  إال  »الدوبلكــس«.  نمــوذج 
نموذَجــي  عــىل  يتفوقــان  واملصفــوف«  األرض 
»الفيــال والدوبلكــس« بانخفــاض املســاحة املبنيــة إىل 
مــا يقــارب ثلــث متوســط مســاحة النــامذج املعــارصة 
العاملــي(، وتصغــري  )بمســاحة تقــارب املتوســط 
ــة  ــي »حاف ــة نموذَج ــة إلقام ــاحة األرض الالزم مس
ــى  ــد األدن ــي احل ــة ثلث ــوف« إىل قراب األرض واملصف
ــارصة،  ــامذج املع ــة للن ــاحة األرايض الالزم ــن مس م
وخفــض تكلفــة امتــالك املســكن، وجعــل احلصــول 
ــعودية يف  ــن األرس الس ــر م ــبة أك ــرسًا لنس ــه مي علي
مدينــة الريــاض. ولكــن املشــكلة القائمــة أن ضوابــط 
بنــاء  واشــرتاطات  الســكنية  األرايض  تقســيامت 
الوحــدات الســكنية الراهنــة، ال تســمح بتوفــري مثــل 

ــامذج.   ــذه الن ه

نامذج الوحدات السكنية  
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جدول رقم )	(. مقارنة تأثري مساحات النامذج املعارصة مع املقرتحة للوحدات السكنية املستقلة.
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الشكل رقم )	(. مقارنة الكثافات السكنية الصافية لنامذج املساكن املستقلة بمتوسط الكثافة املستهدف.
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الشكل رقم )	(. مقارنة النامذج املستقلة من ناحية الكثافات واملساحة املبنية لكل فرد من أفراد األرسة.
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ويســتخلص أيضــًا مــن العــرض التحليــي 
لنــامذج الوحــدات الســكنية املشــرتكة )املعــارصة منها 
ــة يف  ــاحة املبني ــم 7( أن املس ــدول رق ــة( )اجل واملقرتح
الوحــدات املشــرتكة تعــد أقــل مــن املســاحة املبنيــة يف 
الوحــدات الســكنية املســتقلة، كــام أن الكثافة الســكنية 
ــلبيات،  ــن الس ــدد م ــىل ع ــتمل ع ــا تش ــىل. ولكنه أع
فالوحــدة الســكنية تشــرتك يف املبنــى نفســه مــع 
ــكل  ــة بش ــرى، واألرض مملوك ــكنية أخ ــدات س وح
ــامذج  ــوق ن ــام تتف ــدات، بين ــالك الوح ــني م ــاع ب مش
ــة«  ــقة احلدائقي ــس، والش ــال أو دوبلك ــدور يف في »ال
عــىل نمــوذج »الشــقق الســكنية« ببعــض اخلصائــص 
املالئمــة لرغبــات األرسة الســعودية، )فلهــا: مدخــل 
ــرتكة  ــات مش ــكاهنا فراغ ــتخدم س ــتقل، وال يس مس
وظيفيــة  فراغــات  هبــا  ويوجــد  اآلخريــن،  مــع 
ــام  ــيتم في ــتخدام األرسة(. وس ــة باس ــة خاص خارجي
يــي اســتعراض اخلصائــص املســاحية للوحــدات 
ــة الســكنية:  الســكنية املشــرتكة وتأثريهــا عــىل الكثاف

الكثافــة الســكنية: فيــام عــدا الكثافــة الســكنية 
املرتفعــة لنمــوذج الشــقق الســكنية )78.2 وحــدة/
ــىل أرض  ــام ع ــس، املق ــدور يف دوبلك ــار(، وال هكت
جمــزأة باحلــد األدنــى )57.2 وحدة/هكتــار(، والتــي 
قــد تــؤدي إىل ســلبيات التزاحــم نظــرًا لزيادهتــا 
عــن املعــدل املســتهدف للكثافــة املتوســطة؛ فــإن 
ــرتكة  ــامذج املش ــة الن ــة لبقي ــكنية الصافي ــة الس الكثاف
ــتهدفة )50-30  ــدالت املس ــاق املع ــن نط ــع ضم تق
وحدة/هكتــار(، وهــو مــا جيعــل توفــري البنيــة التحتية 
وصيانتهــا وتشــغيلها أقــل كلفــة، لتنعكــس بعــد ذلك 
بشــكل إجيــايب عــىل تكلفــة الوحــدة الســكنية. وتتميــز 
الشــقق  بنمــوذج  املطــورة  الســكنية  املجــاورات 
احلدائقيــة بمعــدل كثافــة متوســطة يصــل إىل )41.5 
ــم  ــكل رق ــم 7( )والش ــدول رق ــار( )اجل وحدة/هكت
8(، وتتميــز كذلــك بأهنــا توفــر حدائــق ومســاحات 
مفتوحــة إضافيــة، تبلــغ نســبتها )17.8%( مــن 
إمجــايل مســاحة املجــاورة، أي بمعــدل )28م2( لــكل 

نامذج الوحدات السكنية  

 املشرتكة

مساحة  

األرض 

 ) ٢(م

الكثافة  

السكنية 

 الصافية 

نسبة معدل  

الكثافة من  

 املستهدف 

 املساحة املبنية/ شخص
مساحة  

األرض/  

شخص  

 ) ٢(م

يف 

النموذج  

 ) ٢(م

مقارنة 

باملتوسط  

العاملي  

 ) ٢م٤٠(

 املعارصة 

 دور يف فيال 
٣٣ ١٬٣ ٥١ % ٢٧ ٣٨٫٢ ٣٧٥ 

٢٦ ١٬٠ ٣٠ % ٥٩ ٤٧٫٧ ٣٠٠ 

دور يف 

 دوبلكس 

٣٣ ١٬٣ ٥٣ % ٢٧ ٣٨٫٢ ٣٧٥ 

٢٢ ١٬٨ ٣٠ % ٩١ ٥٧٫٢ ٢٥٠ 

 ١٣ ٠٬٧ ٢٩ % ١٦١ ٧٨٫٢ ١٠٥٠ شقة 

 ٢٠ ١٬٠ ٤١ % ٣٨ ٤١٫٥ ٩٠٠ شقة حدائقية املقرتح 

 

جدول رقم )	(.مقارنة تأثري مساحات النامذج املعارصة مع املقرتحة للوحدات السكنية املشرتكة.
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الشكل رقم )	(. مقارنة الكثافات السكنية الصافية لنامذج املساكن املشرتكة باملتوسط املستهدف.

الشكل رقم )9(. مقارنة النامذج املشرتكة من ناحية الكثافات واملساحة املبنية لكل فرد من أفراد األرسة.
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وحــدة ســكنية. تتيــح هــذه املســاحات املفتوحــة 
واخلــراء الفرصــة لتقويــة الروابــط االجتامعيــة 
بــني الســكان، ومتكينهــم مــن مزاولــة الرياضــة 
ــة )اجلــدول رقــم 7(  وغريهــا مــن األنشــطة اخلارجي

ــم 9(.  ــم 8 ورق ــكالن رق و)الش

املبنيــة  املســاحة  تتبايــن  املبنيــة:  املســاحة   
ــامذج  ــراد األرسة يف ن ــن أف ــرد م ــكل ف ــة ل املخصص
الــدور يف فيــال أو دوبلكــس؛ تباينــًا كبــريًا بــني )30-
51م2/شــخص( )اجلــدول رقــم 7( و)الشــكل رقــم 
ــق  ــاكن حتق ــج مس ــاحات تنت ــذه املس ــع ه 9(، ومجي
األساســية  واالجتامعيــة  الوظيفيــة  االحتياجــات 
ــام أن  ــاض. ك ــة الري ــم يف مدين ــطة احلج ألرسة متوس
ــن  ــرد م ــكل ف ــة ل ــة املخصص ــاحة املبني ــط املس متوس
ــس  ــال أو دوبلك ــدور يف في ــامذج ال ــراد األرسة يف ن أف
يبلــغ )41م2/شــخص(، وهــذا يف حــدود املتوســط 
ــة  ــة املخصص ــاحة املبني ــط املس ــا متوس ــي. أم العامل
الشــقة  نــامذج  يف  األرسة  أفــراد  مــن  فــرد  لــكل 
الســكنية فيبلــغ )30م2/شــخص( فقــط، وهــذا يقــل 
عــن املتوســط العاملــي، بينــام نجــد أن املســاحة املبنيــة 
ــوذج  ــراد األرسة يف نم ــن أف ــرد م ــكل ف ــة ل املخصص
ــغ  ــي، وتبل ــط العامل ــل املتوس ــة متاث ــقق احلدائقي الش

)41م2/شــخص(.   

نمــوذج  أن  الســابقة  النتائــج  مــن  يتضــح 
ــع  ــن مجي ــل م ــاًل أفض ــد بدي ــة« يع ــقة احلدائقي »الش
املعــارصة  املشــرتكة  الســكنية  الوحــدات  نــامذج 
»الــدور يف فيــال أو دوبلكــس« أو »شــقة العامئــر 
ــال  ــدور يف في ــا »ال ــع مزاي ــق مجي ــو حيق ــكنية«، فه الس
ــه مدخــل مســتقل، وال يســتخدم  أو دوبلكــس«، )فل

ــر  ــن، وتتوف ــع اآلخري ــرتكة م ــات مش ــكانه فراغ س
ــف  ــه موق ــر ل ــة، ويتوف ــة خارجي ــات وظيفي ــه فراغ ب
خــاص للســيارة(، ويتميــز بتوافــق متوســط املســاحة 
املبنيــة املخصصــة لــكل فــرد مــع املعــدالت العامليــة، 
وبمعــدل الكثافــة الســكنية املتوســطة. كــام أنــه يتفوق 
ــاحات  ــق واملس ــتقلة باحلدائ ــامذج املس ــع الن ــىل مجي ع
ومــا  الســكنية،  املجــاورة  املفتوحــة يف  اإلضافيــة 
حتققــه مــن إجيابيــات تعزيــز الرتابــط االجتامعــي 
بــني ســكاهنا، وإتاحــة الفرصــة هلــم ملزاولــة الرياضــة 
واألنشــطة اخلارجيــة. ولكــن املشــكلة القائمــة أيضــًا 
أن ضوابــط تقســيامت األرايض الســكنية واشــرتاطات 
بنــاء الوحــدات الســكنية الراهنــة، ال تســمح بتوفــري 

ــة«. ــقق احلدائقي »الش

التوصيات. 	

البحثيــة  الدراســة  هــذه  تــويص  وعليــه 
األرايض  تقســيامت  ضوابــط  تعديــل  بــرورة 
الســكنية واشــرتاطات بنــاء الوحــدات الســكنية، 
الوحــدات  نموذَجــي  جلعــل  صياغتهــا،  وإعــادة 
و»املســكن  األرض«  حافــة  »مســكن  املســتقلة 
ــرتاط  ــكان. إن اش ــوق اإلس ــًا يف س ــوف« واقع املصف
ــرض  ــكنية، أو ف ــة األرض الس ــى لقطع ــاحة أدن مس
ــرض  ــارع، أو ف ــىل الش ــا ع ــي لواجهته ــرض إلزام ع
االرتــدادات، يعــد مجيعهــا مــن األســباب التــي تعيــق 
ــات  ــع اإلمكاني ــق م ــرسة، تتواف ــاكن مي ــري مس توف
املاليــة لــألرسة الســعودية، وتفــي بجميــع متطلبــات 
املســكن الوظيفيــة الداخليــة واخلارجيــة املشــتملة 
األرض،  حــدود  داخــل  للســيارة  موقــف  عــىل 
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ومراعــاة عــدم جــرح خصوصيــة املســاكن املجــاورة، 
باإلضافــة إىل خاصيتهــا يف رفــع الكثافــة الســكنية إىل 

معدالهتــا املتوســطة. 

تعديــل  بــرورة  الدراســة  تــويص  كــام   
ــرتاطات  ــكنية واش ــيامت األرايض الس ــط تقس ضواب
صياغتهــا؛  وإعــادة  الســكنية،  الوحــدات  بنــاء 
ــقة  ــوع »الش ــن ن ــرتك م ــكن املش ــوذج املس ــل نم جلع
ــرتاط  ــكان. إن اش ــوق اإلس ــًا يف س ــة« واقع احلدائقي
إقامــة الشــقق عــىل شــوارع بعــرض )30م( أو أكثــر، 
ــاكن  ــطح للمس ــل دور الس ــاء كام ــامح ببن ــدم الس وع
ــباب  ــن األس ــد م ــكنية، يع ــوارع س ــىل ش ــة ع املقام
ــىل  ــاكن، ع ــن املس ــوع م ــذا الن ــري ه ــق توف ــي تعي الت
الرغــم مــن أن »الشــقة احلدائقيــة« بديــل جيــد؛ 
ــن  ــري م ــدد كب ــة لع ــات املالي ــع اإلمكاني ــق م يتواف
املســكن،  يف  رغباهتــا  وحيقــق  الســعودية،  األرس 
ــة  ــي احلاج ــتقل يلغ ــل مس ــا: مدخ ــر هب ــث يتوف )حي
إىل اســتخدام فراغــات مشــرتكة مــع ســكان آخريــن، 
وتشــتمل عــىل مجيــع عنــارص املســكن الوظيفيــة 
ــكل أرسة،  ــة ل ــة خاص ــات خارجي ــة، وفراغ الداخلي
ــة  ــقة(، باإلضاف ــكل ش ــتقل ل ــيارة مس ــف س وموق
إىل مــا حتويــه مــن حدائــق ومســاحات مفتوحــة.  
ــيامت األرايض  ــط تقس ــت ضواب ل ــا ُعدِّ ــى م ــه مت فإن
الســكنية  الوحــدات  بنــاء  الســكنية واشــرتاطات 
لتســمح بظهــور نــامذج الوحــدات الســكنية املقرتحــة 
املصفوفــة،  واملســاكن  األرض،  حافــة  )مســاكن 
ــاهبة  ــرى مش ــامذج أخ ــة( أو أي ن والشــقق احلدائقي
ــطة يف  ــدالت متوس ــة إىل مع ــع الكثاف ــىل رف ــل ع تعم
ــال  ــتغالل الفع ــدل االس ــإن مع ــاض؛ ف ــة الري مدين

لــألرايض يف املناطــق الســكنية ســيزداد، نتيجــة زيــادة 
عــدد الوحــدات املقامــة عليهــا، وســتنخفض تكلفــة 
ــا  ــة صيانته ــة وتكلف ــة التحتي ــات البني ــري خدم توف
وتشــغيلها، واألهــم مــن ذلــك أن األرسة الســعودية 
ــكنية  ــدات س ــىل وح ــاف ع ــة املط ــتحصل يف هناي س

ــرسة. ــة مي ــا، بتكلف ــق متطلباهت حتق

وأخــريًا تــويص الدراســة بالعمــل عــىل تطبيــق 
ــكنية  ــامذج س ــر ن ــة أو تطوي ــامذج املقرتح ــذ الن وتنفي
ــات  ــن الدراس ــد م ــل العدي ــة، وعم ــرى متنوع أخ
املســتقبلية لدراســة مــدى رضــا مجيــع أصحــاب 
وترشيعيــة  بلديــة  جهــات  مــن  عنهــا  املصلحــة 

ومصممــني وخمططــني ومســتخدمني.

املراجع. 9

املراجع العربية

أبــو ســليامن، عبدالعزيــز وآخــرون )1426هـــ(. 
ــيامت األرايض  ــامت تقس ــداد تنظي ــة إع دراس
الســكنية بمدينــة الريــاض حتــدد مســاحة 
القطــع وأبعادهــا. اهليئــة العليــا لتطويــر مدينــة 

الريــاض، الريــاض، ص 40.

أمانــة منطقــة الريــاض )1432هـــ(. ضوابــط فصــل 
ــم(. ــكنية، )تعمي األدوار الس

ــري  ــام. )2020أ(. » تأث ــدر، عص ــي وحي ــام، ع بامه
الســكنية  األرايض  قطــع  جتزئــة  إجــراءات 
وفصــل الوحــدات الســكنية عــىل ازدحــام 
الشــوارع بالســيارات املتوقفــة يف بعــض أحيــاء 
مدينــة الريــاض.« جملــة جامعــة أم القــرى 
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للهندســة والعــامرة، جملــد رقــم )10(، جامعــة 
ــة.  ــة املكرم ــرى، مك أم الق
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Abstract. The wide spread of large dwelling units in the city of Riyadh led to the domination of low density 
over most residential areas, with an average of (10 units/hectare). This lead to the urban sprawl of the city, 
and all the urban problems associated with it. To address these problems, and to provide affordable and 
sustainable housing, this study aims to propose a set of housing prototype units as an alternative means to 
raise the density in residential areas, and comparing them with the current prototypes. To accomplishing this 
research, alternative housing prototypes will be selected to suit the requirements of Saudi households, be 
compatible with the households’ financial capacity, and contribute to increasing residential density. Rules 
and regulations required to achieve these proposed prototypes will be discussed, after a review of the char-
acteristics of current housing prototypes and their governing rules and regulations. Then, a comparative 
analysis of the proposed and current prototypes will be conducted, to be concluded with the findings and 
recommendations.

Key words: Homeownership affordability, Housing unit prototypes, Increasing housing density, 
Neighborhood, and the city of Riyadh.
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