
جملة العامرة والتخطيط، م 31 )2(، ص ص 237- 256،  الرياض )  2019م / 1440هـ (

237

مسكن ميرس مستقل حيقق احتياجات األرسة السعودية: جتربة تصميمية

عيل بن سامل بن عمر بامهـام  

أستاذ، قسم العامرة وعلوم البناء، كلية العامرة والتخطيط، جامعة امللك سعود
الرياض، اململكة العربية السعودية

bahammam@ksu.edu.sa,  alibahammam@yahoo.com 

قدم للنرش يف 1440/2/14 هـ ؛ وقبل للنرش يف 1440/3/27 هـ

ملخص البحث. يعد توفري املسكن املالئم ومتكني األرس السعودية من احلصول عليه وامتالكه؛ أحد أهداف 
ومستويات  أعامرهم  اختالف  عىل  لألفراد  السكن  فرص  فتوفري   .)2030( السعودية  العربية  اململكة  رؤية 
دخلهم وقدراهتم يندرج حتت بند قابلية العيش، ويعد من برامج جودة احلياة )2020( التابع للرؤية. ولكن 
السعودية  األرس  لدى  املفضل  النموذج   - حجمها  كرب  بسبب  املستقلة  املساكن  عىل  احلصول  تكلفة  ارتفاع 
لتوفري  فاعلة  أداة  املعامري  التصميم  أن  منطلق  ومن  اهلدف.  هذا  حتقيق  دون  حيوالن  امتالكها،  وصعوبة   -
مساكن ميرسة ومالئمة؛ فإن هذه الورقة هتدف إىل عرض جتربة تصميم مسكن مستقل وميرس، مساحته يف 
ويراعي  السعودية،  الوظيفية لألرسة  االحتياجات  يلبي  أرض مساحتها )200م2(،  حدود )232م2( عىل 
البلدية واالشرتاطات التصميمية لكود  البناء  متطلباهتا االجتامعية والثقافية، وينسجم تصميمه مع تنظيامت 

البناء السعودي. .

الكلامت املفتاحية:  مسكن سعودي ميرس مستقل، توظيف التصميم لتيسري اإلسكان، جتربة تصميمية.
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1. املقدمة

األرس  غالبيــة  أن  الدراســات  أظهــرت 
الســعودية تفضــل الســكن يف املســاكن املســتقلة، 
وال ترغــب يف الســكن يف الشــقق الســكنية، لتجنــب 
املضايقــات الناجتــة عــن مشــاركة اآلخريــن يف بعــض 
خدمــات مبــاين العامئــر الســكنية، وكذلــك يف املدخل 
ــية  ــة والرأس ــة األفقي ــات احلرك ــارص وفراغ ويف عن
 .)2011 و)بامهــام،   )Bahammam, 2002( املشــرتكة 
املســكن  عــىل  احلصــول  تكلفــة  ارتفــاع  ولكــن 
ــه،  ــة امتالك ــه، وصعوب ــرب حجم ــبب ك ــتقل بس املس
يعــدان مــن املعوقــات التــي تواجــه نســبة مــن األرس 
الســعودية يف احلصــول عليــه وامتالكــه، خصوصــًا يف 

ــة. ــنوات املاضي ــالل الس ــة خ ــدن الرئيس امل

تعــد  الشــابة  العمريــة  الرتكيبــة  أن  وبــام 
ــكان  ــتقبلية للس ــة واملس ــح الراهن ــم املالم ــد أه أح
ــعوديني دون  ــكان الس ــبة الس ــون نس ــعوديني؛ لك الس
ســنِّ اخلامســة والعرشيــن يشــكل قرابــة ثالثــة أمخاس 
ــة  ــة العام ــكان )58.5%( )اهليئ ــايل للس ــدد اإلمج الع
لإلحصــاء، 2016(؛ لــذا حــدد ضمــن أهــداف وثيقة 
خطــة التنميــة العــارشة يف اململكــة العربيــة الســعودية 
 1.25 إنشــاء  إىل  احلاجــة  1441هـــ(   -  1437(
مليــون وحــدة ســكنية جديــدة عــىل مــدى الســنوات 
ــات  ــكان الطلب ــر اإلس ــدر وزي ــة، وق ــس للخط اخلم
التــي ســتصل الــوزارة خــالل مخــس عــرشة ســنة بـــ 
)2.6 مليــون طلــب( )العربيــة نــت، 2016(. متثــل 
األرس منخفضــة ومتوســطة الدخــل حــوايل 80% مــن 

الطلــب )Global Property Guide, 2018(. ويصاحــب 
ذلــك مــا تظهــره اإلحصائيــات مــن انخفــاض نســبة 
تظهــر  ملســاكنها، حيــث  الســعودية  متلــك األرس 
اإلحصائيــات لرؤيــة اململكــة 2030 أن نســبة متلــك 
األرس الســعودية ملســاكنها ال تتجــاوز )47%( )جملــس 
لذلــك  والتنميــة، 2016(،  االقتصاديــة  الشــؤون 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــة اململك ــداف رؤي ــاءت أه ج
ــكن  ــك الس ــرص متل ــة ف ــىل إتاح ــد ع )2030( لتؤك
ــة 2030(،  ــة اململك ــعودية )رؤي ــألرس الس ــم ل املالئ
ومــن هــذا املنطلــق اســتهدف برنامــج التحــول 
الوطنــي رفــع نســبة متلــك األرس الســعودية ملســاكنها 
)برنامــج  2020م  العــام  يف   )%52 إىل   %47 )مــن 
الدراســات  ولكــن   .)2016 الوطنــي،  التحــول 
تظهــر عــدم مقــدرة نســبة كبــرية مــن األرس الســعودية 
ــة يف  ــتقلة املعروض ــاكن املس ــىل املس ــول ع ــىل احلص ع
و)بامهــام،   )2017 )بامهــام،  وامتالكهــا  الســوق 
كــرب  إىل  أســاس  بشــكل  ذلــك  ويعــود   ،)2011
ــرون،  ــام وآخ ــاحاهتا )Bahammam, 1998( و)بامه مس
ــي  ــريات، الت ــن املتغ ــدد م ــري ع ــة لتأث 2005(، نتيج

ــرتاطاته. ــاء واش ــط البن ــا ضواب ــن ضمنه م

2. املشكلة البحثية

ــىل  ــعودية ع ــول األرس الس  إن صعوبــة حص
املســكن املســتقل الــذي حيقــق احتياجاهتــا الوظيفيــة، 
ويتــالءم مــع متطلباهتــا االجتامعيــة، وتتناســب تكلفــة 
ــة؛ تتطلــب البحــث عــن  امتالكــه مــع مقدرهتــا املالي

ــكلة.  ــل املش ــة حل ــل متنوع ــات ببدائ معاجل
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3. فرضية التجربة التصميمية

 يفــرتض أن تقديــم تصميــم ملســاكن مســتقلة 
صغــرية، تراعــي مفهــوم التيســري، وحتقــق احتياجــات 
ــرة،  ــريات املؤث ــل املتغ ــن جمم ــعودية، ضم األرس الس
ســوف يعمــل عــىل متكــني األرس الســعودية مــن 
ــن  ــا ضم ــتقلة وامتالكه ــاكن املس ــىل املس ــول ع احلص
مقدرهتــم املاليــة بــام يتوافــق مــع أهــداف رؤيــة 
اململكــة )2030(. خصوصــًا أن التصميــم اجليــد 
توفــري                                                    النجــاح والفشــل يف  بــني  الفــرق  يصنــع 
ــزز  ــكاهنا، وتع ــات س ــي احتياج ــرسة تلب ــاكن مي مس
ــا  ــتمرار بقائه ــامن اس ــه لض ــأ في ــذي تنش ــع ال املجتم

.)Evans, 2014( لعقــود 

4. اهلدف من التصميم

 هيــدف التصميــم إىل إجيــاد مســكن ميــرس 
ــعودية  ــات األرسة الس ــع احتياج ــر مجي ــتقل، يوف مس
مــن عنــارص املســكن، وحيقــق متطلباهتــا االجتامعيــة 
تنظيــامت  مــع  تصميمــه  ويتوافــق  واالقتصاديــة، 
البنــاء البلديــة واالشــرتاطات التصميميــة لكــود 

البنــاء الســعودي.

5. التحديات التصميمية

أن   )2( مســتقاًل،  مســكنًا  يكــون  أن   )1(  
يكــون ميــرسًا، )3( أن يوفــر مجيــع احتياجــات األرسة 
ــة، )4( أن  ــكن الفراغي ــارص املس ــن عن ــعودية م الس
ــرتاطاته، )5( أن  ــاء واش ــامت البن ــع تنظي ــجم م ينس
يتوافــق مــع اشــرتاطات كــود البنــاء الســعودي، )6( 
أن يكــون قابــاًل للنمــو، )7( يمكــن تنفيــذه بســهولة.

6. حدود التصميم

تصميــم  املوضوعيــة:  احلــدود  وتشــمل   
ــط  ــعودية بمتوس ــتقل ألرسة س ــرس ومس ــكن مي مس
حجــم يبلــغ )5.97 فــرد/أرسة( )اهليئــة العامــة 
واحلــدود املكانيــة: األحيــاء  لإلحصــاء، 2017(، 
ــاكن  ــىل مس ــة ع ــة، املحتوي ــة الكثاف ــكنية منخفض الس

منخفضــة االرتفــاع يف مدينــة الريــاض. 

ــم مســكن  ــة تصمي تعــرض هــذه الورقــة جترب
صغــري مســتقل حيقــق احتياجــات األرسة الســعودية، 
ويتوافــق مــع بقيــة املتغــريات االقتصاديــة والتنظيميــة 
املؤثــرة عــىل تصميــم املســكن. وتبــدأ الورقــة بعــرض 
األرض  اختيــار  وأســلوب  التصميمــي،  املدخــل 
ــع  ــائعة لقط ــاد الش ــاه باألبع ــة مبن ــكنية، وعالق الس
وكفــاءة  الريــاض،  مدينــة  يف  الســكنية  األرايض 
اســتخدامها. وتقــدم عرضــًا لألســلوب التصميمــي، 
ــارص  ــد عن ــة لتحدي ــوات اإلجرائي ــالل اخلط ــن خ م
ــي  ــاج الوظيف ــب االحتي ــه، بحس ــكن ومكونات املس
ــدأ  ــة بمب ــع العناي ــعودية م ــألرسة الس ــي ل واالجتامع
ــة  ــة جمموع ــش الورق ــام تناق ــاحات. ك ــيد املس ترش
تصميــم  عنــد  املتبعــة  التصميميــة  املوجهــات 
خصائــص  اســتعراض  إىل  باإلضافــة  املســكن، 
ــوع  ــارصه، وتن ــني عن ــة ب ــة الوظيفي املســكن، والعالق
اســتخدام فراغاتــه، مــع تقديــم عــرض حتليــيل 
لبســاطة التصميــم بصفتهــا عامــاًل مؤثــرًا يف التيســري. 
القيميــة  املراجعــة  إجــراءات  أيضــًا  وتســتعرض 
لتصميمــه. وحتــوي مناقشــة ملــدى اســتجابة تصميــم 
املســكن لتنظيــامت البنــاء واشــرتاطاته، وكذلــك 
ــعودي.  ــاء الس ــود البن ــة لك ــرتاطات التصميمي االش
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ويف اخلتــام تناقــش الورقــة مســاحة املســكن وعالقتها 
ــي  ــط العامل ــا باملتوس ــراد األرسة، ومقارنته ــدد أف بع
ــراد األرسة،  ــرد مــن أف ــكل ف للمســاحة املخصصــة ل
الصغــرية  املســاكن  بمســاحة  مقارنتهــا  وكذلــك 

ــاض. ــة الري ــتقلة يف مدين املس

6. املدخل التصميمي للمسكن املعتدل

إن عــدم مقــدرة الكثــري مــن األرس الســعودية 
عــىل احلصــول عــىل املســكن املســتقل وامتالكــه 
تراعــي  ملســاكن  تصاميــم  تقديــم  يســتدعي 
ــن  ــًا، م ــة حديث ــعودية املتكون ــات األرس الس احتياج
ــه ومســاحاهتا  حيــث تنــوع عنــارص املســكن وفراغات
ومرونــة اســتخدامها بمفاهيــم مبتكــرة، وبتكلفــة 
متكــن األرس الســعودية مــن امتالكــه دون التأثــري 
ــن  ــرى، وم ــية األخ ــاق األساس ــب اإلنف ــىل جوان ع
الطويــل للحصــول عــىل  دون احلاجــة لالنتظــار 
فرصــة الدعــم احلكومــي، بحيــث تكــون تكلفــة 
امتالكــه يف حــدود ثــالث مــرات ونصــف املــرة 
 .).HIS, n.d( الســنوي  األرسة  دخــل  إمجــايل  مــن 
فبمثــل هــذه التصاميــم تبــدأ اخلطــوة األوىل لتحقيــق 
هــدف رؤيــة اململكــة )2030( بإتاحــة فــرص متلــك 
الســكن املالئــم لــألرس الســعودية. ومــن هنــا نشــأت 
فكــرة تصميــم املســكن الــذي أطلــق عليــه مســمى: 
»املســكن املعتــدل«، ألن االْعتِــداَل عنــد العــرب 
ــِف.  ــمِّ والَكْي ــنْي يف الَك ــني حاَل ــاِل ب ــُط احل ــو َتَوسُّ ه
ــول والِقــَر، ومــاء  كقوهلــم: ِجْســٌم ُمْعَتــِدٌل بــني الطُّ
ــِدٌل تســاَوى  ــوم ُمْعَت ، وي ــارد واحلــارِّ ــني الب ــِدٌل ب ُمْعَت
ــام  ــْرِده )ابــن منظــور، 1414هـــ(. وب ه وَب حــاال حــرِّ

أن مجيــع عنــارص هــذا املســكن ومكوناتــه ومســاحاهتا 
مناســبة الحتياجــات األرسة الســعودية املعــارصة مــن 
دون نقــص أو زيــادة أو هــدر؛ فهــو املســكن املعتــدل.

التصميــم  أن  مبــدأ  مــن  املصمــم  انطلــق 
ــض  ــة يف خف ــدى األدوات الفاعل ــد إح ــامري يع املع
ــعودية  ــألرسة الس ــاًم ل ــه مالئ ــكن وجعل ــة املس تكلف
وذا تكلفــة ميــرسة. ففكــرة تصميــم املســكن املعتــدل 
الوظيفيــة  االحتياجــات  مجيــع  تلبيــة  إىل  هتــدف 
لــألرسة الســعودية، مــع مراعــاة متطلباهتــا االجتامعية 
ــة  ــف األولي ــض التكالي ــة إىل خف ــة، باإلضاف والثقافي
لإلنشــاء، والتكاليــف املســتمرة للصيانــة والتشــغيل، 
والرفــع مــن مســتوى اجلــودة النوعيــة، والعنايــة 
ــاء  ــات البن ــن تقني ــتفادة م ــة، واالس ــل البيئي بالعوام

ــعودية. ــوق الس ــرة يف الس املتوف

7. اختيار قطعة األرض للمسكن املعتدل

املطبقــة  البنــاء واشــرتاطاته  تعــد ضوابــط 
التحديــات  أحــد  الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف 
أمــام إمكانيــة تصميــم وتوفــري مســاكن صغــرية 
ومســتقلة تتوافــق تكلفتهــا مــع مقــدرة األرس املاليــة. 
فالعديــد مــن ضوابــط بنــاء الوحــدات الســكنية 
ــاحة  ــىل مس ــارش، ع ــكل مب ــر، بش ــرتاطاهتا تؤث واش
األرض والوحــدة الســكنية املقامــة عليهــا )وزارة 
الشــؤون البلديــة والقرويــة، بــدون تاريــخ( و)أمانــة 
حمافظــة جــدة، 1430هـــ( و)أمانــة منطقــة الريــاض، 
1424هـــ(. ويتضــح مــن خــالل مراجعــة الضوابــط 
ــاكن  ــاء املس ــط بن ــة، أن ضواب ــرتاطات البلدي واالش
الدوبلكــس(،  نــوع  )مــن  واملتالصقــة  املســتقلة 
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ــرية  ــكنية صغ ــدة س ــري وح ــبة لتوف ــر مناس ــي األكث ه
ــيل:   ــام ي ــح في ــو موض ــام ه ــرسة، ك ومي

ال تقل مساحة األرض عن )200م2(.. 1

ال تزيد نسبة البناء عن )%60(.. 2

FAR عــن )1.5(، . 3 ال يزيــد معامــل البنــاء 
مســاحة  ونصــف  دوريــن  ببنــاء  يســمح  حيــث 

الســطح.

اجلــوار . 4 مــن  ارتــداد مرتيــن  توفــري  يلــزم 
ــام  ــارع إال في ــة الش ــن جه ــارع م ــرض الش ــس ع ومخ

يســمح فيــه بالتالصــق.

ــدود . 5 ــل ح ــيارة داخ ــف س ــري موق ــزم توف يل
األرض.

ــن . 6 ــة األرض ع ــة قطع ــرض واجه ــل ع ال يق
)10م(.

الســكنية يف  أن عمــق األرايض  بــام  ولكــن 
ــول  ــني )25 - 30م(، وط ــرتاوح ب ــاض ي ــة الري مدين
ــليامن  ــو س ــني )20 - 25م( )أب ــرتاوح ب ــا ي واجهاهت
ــح  ــع من ــاحة قط ــرون، 1426هـــ(، وألن مس وآخ
 25( األعــم  الغالــب  يف  تبلــغ  الســكنية  األرايض 
يقــارب  مــا  منهــا  وزع  وقــد  625م2(،   =  25  ×
ــة  ــاء اململك ــع أنح ــة أرض يف مجي ــوين قطع ــن ملي م
العربيــة الســعودية حتــى هنايــة العــام 1429هـــ 
)وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، 1431هـــ(؛ لــذا 
ــة  ــة قطع ــرض واجه ــل ع ــرتاط )أال يق ــح أن اش يتض
ــاحة  ــع مس ــىل رف ــل ع ــار( يعم ــن 10 أمت األرض ع
قطعــة األرض الســكنية إىل )250م2(، وهــذه الزيــادة 

ــاحة  ــى ملس ــد األدن ــن احل ــبته )25%( م ــا نس ــل م متث
ــالك  ــة امت ــع تكلف ــك ترتف األرض )200م2(، وبذل
ــل  ــم العم ــرر املصم ــذا ق ــبة )25%(. ل األرض بنس
عــىل تصغــري عــرض واجهــة قطعــة األرض إىل )8م( 
خلفــض التكلفــة مــع اســتمرار ضــامن توفــري مســافة 
ــكن  ــام املس ــويل أم ــكل ط ــيارة بش ــوف س ــة لوق كافي

ــم 1(. ــكل رق )الش

تصميــم                           تقديــم  عــىل  املصمــم  عمــل 
واحــدة     جهــة  مــن  متالصــق  مســتقل  ملســكن 
مســاحتها  أرض  قطعــة  عــىل   ،Semi-detached

التاليــة: 25م(، لألســباب   x بأبعــاد )8  )200م2( 

ــة  ● ــىل قطع ــار ع ــم املخت ــوذج التصمي ــج نم ينت
أرض صغــرية مســاحتها )200م2(، وهــو مــا يعمــل 
عــىل اســتثامر مســاحة األرايض الســكنية وتوفــري 
ــض  ــم خف ــن ث ــا، وم ــاكن عليه ــن املس ــدد م ــرب ع أك

ــف. التكالي

الشكل رقم )1(. أبعاد قطعة أرض املسكن املعتدل ومساحتها.
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ــي  ● ــن أمام ــري فناءي ــق األرض بتوف ــمح عم يس
ــيارة  ــيل للس ــف داخ ــري موق ــم توف ــن ث ــي، وم وخلف
وفنــاء خلفــي لألنشــطة اخلارجيــة لــألرسة واألطفال. 

لكــون الـــ )25م( هــي العمــق الســائد لقطــع  ●
األرايض  تقســيامت  خمططــات  غالبيــة  يف  األرايض 
ــذا  ــق ه ــة تطبي ــمح بإمكاني ــا يس ــو م ــكنية، وه الس

ــع. ــاق واس ــىل نط ــوذج ع النم

ــىل  ● ــتقلة ع ــاكن مس ــة مس ــذ ثالث ــن تنفي يمك
قطعــة واحــدة مــن قطــع أرايض املنــح الســكنية، 
ــم  ــن ث ــب )x 25 25م(، وم ــا يف الغال ــي أبعاده الت
توفــري مســاكن مســتقلة لثــالث أرس ســعودية يف 
منحــة األرض الواحــدة، وهــو مــا يعمــل عــىل 
ــدة مــن أرايض املنــح ورفــع كفاءهتــا إىل  ــم الفائ تعظي

ــاف.  ــة أضع ــن ثالث ــر م أكث

يســاهم تصميــم املســكن املعتــدل يف رفــع  ●
الكثافــة الســكنية وخفــض تكلفــة تطويــر احلــي 
الســكني، فعنــد مقارنــة الكثافــة الســكنية )عــدد 
هلــذا  األرض(  مــن  هكتــار  كل  عــىل  املســاكن 

ــيامت أرايض  ــكنية لتقس ــة الس ــع الكثاف ــوذج م النم
ــذا  ــكنية هل ــة الس ــر أن الكثاف ــة؛ يظه ــح التقليدي املن
ــذه  ــكن/هكتار(، وه ــون )35.8 مس ــوذج تك النم
تعــد كثافــة ســكنية متوســطة، بينــام نجــد أن الكثافــة 
ــدًا  ــة ج ــد منخفض ــح تع ــامذج أرايض املن ــكنية لن الس
وتبلــغ )11.5 مســكن/هكتار( فقــط. ومعنــى هــذا 
ــة  ــة التحتي ــكني بالبني ــي الس ــر احل ــة تطوي أن تكلف
واخلدمــات للمســكن املعتــدل تبلــغ أقــل مــن ثلــث 
ــو  ــح، وه ــىل أرايض املن ــكن ع ــر للمس ــة التطوي تكلف
ــر  مــا يعمــل - مــن ثــم - عــىل خفــض تكلفــة تطوي

األرض. 

ــني duplex أو  ● ــني متالصقت ــاء وحدت ــة بن إمكاني
ــا  ــو م ــة األرض zero-lot-line، وه ــىل حاف ــاء ع البن
يــؤدي إىل احلــد مــن املشــاكل الناجتــة عــن التالصــق، 
ــدة  ــح الوح ــك تصب ــق، وبذل ــال احلرائ ــع انتق ويمن
الســكنية مســتقلة بالكامــل؛ هلــا مدخــل مســتقل عــىل 
الشــارع، وال يشــرتك ســكاهنا يف اســتخدام فراغــات 
أخــرى،  ســكنية  بوحــدة  تلتصــق  وال  مشــرتكة، 
ــم 2(.  ــكل رق ــل )الش ــكل كام ــة بش ــا مملوك وأرضه

.zero-lot-line أو البناء عىل حافة األرض duplex الشكل رقم )2(. إمكانية بناء وحدتني متالصقتني
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8. عنارص املسكن املعتدل 

انطلــق الربنامــج املعــامري املســاحي للمســكن 
املعتــدل بــدف حتقيــق مجيــع االحتياجــات الوظيفيــة 
واالجتامعيــة األساســية لــألرسة الســعودية املعارصة، 
ــي:  ــة )ه ــق وظيفي ــالث مناط ــن ث ــون م ــو يتك فه
ــة  ــة إىل األفني ــة(، باإلضاف ــة، والضياف ــوم، واملعيش الن
اخلارجيــة وموقــف الســيارة )الشــكل رقــم 3(. وألن 
ــوايل )6  ــغ ح ــعودية يبل ــم األرسة الس ــط حج متوس
أفــراد/أرسة(، فقــد روعــي توفــري أربــع غــرف للنــوم 
ــايل: )1(  ــو الت ــىل النح ــون ع ــوم، تك ــة الن يف منطق
غرفــة نــوم رئيســية للوالديــن مــع محــام خــاص، )2( 
غرفــة نــوم للبنــات مــع محــام مشــرتك، )2( غرفــة نوم 
لألبنــاء مــع محــام مشــرتك، )4( غرفــة نــوم لألقــارب 

)مثــل: اجلــد أو اجلــدة( مــع محــام مشــرتك، ويمكــن 
ــوم  ــة ن ــح غرف ــاص لتصب ــام خ ــة مح ــا بإضاف تعديله
للخادمــة. وحتــوي منطقــة املعيشــة العنــارص التاليــة: 
)1( صالــة معيشــة لــألرسة مــع دورة ميــاه ومغاســل، 
)2( مطبــخ ومســتودع، )3( امتــداد معيــي خارجــي 
األطفــال  )للعــب  عــىل شــكل حديقــة صغــرية 
والشــواء واجللســات اخلارجيــة(، )4( فــراغ معيــي 
إضــايف يف منطقــة النــوم متعــدد االســتخدامات. بينــام 
ــال  ــس للرج ــن: )1( جمل ــة م ــة الضياف ــون منطق تتك
ــن  ــام يمك ــة طع ــلة، )2( غرف ــاه ومغس ــع دورة مي م
ــارشة لتوفــري مســاحة أكــرب  فتحهــا عــىل املجلــس مب
الســتقبال الضيــوف، كــام يمكــن اســتخدامها جملســًا 
مســتقاًل للنســاء، )3( باإلضافــة إىل امتــداد خارجــي 

ــبات. ــتخدم يف املناس ــي يس ــاء األمام يف الفن

الشكل رقم )3(. عنارص املسكن املعتدل بام حيقق احتياجات األرسة السعودية.
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9. موجهات تصميم املسكن املعتدل

ــدل  ــكن املعت ــم املس ــق تصمي ــامن أن يتواف لض
لــألرس  والثقافيــة  االجتامعيــة  املتطلبــات  مــع 
الســعودية املعــارصة، وأن يراعــي العالقــات الوظيفية 
اجليــدة؛ فقــد صمــم بحســب املوجهــات املوضحــة يف 

ــم 5-1(: ــن )رق ــداول م اجل

املداخل

املدخل للمسكن.اخلارجيوضوح
الضيوف ومدخل اخلارجي املدخل بني مبارشة عالقة توفر

الرجال.
األرضمع حدود دخل موقفللسيارة عالقةةمراعاتوفر

األرسة بموقفالسيارة.مدخل
وربطهخصوصيةمراعاة األرسة وصالةمدخل باملطبخ

املعيشة.

اجلدول رقم )1(: موجهات تصميم منطقة املدخل.

جملسالضيوف

.اخلارجي املدخل من املبارش قربه
بقية عن والخيرتقخصوصيتها.أجزاءمعزول املسكن
.خاصبالضيوف ومحام مغاسل بالقربمنه تتوفر
بالفناء مبارشة عالقة امتداداألماميذو ًاالستخدامه

املناسبات. ألنشطة
.الطبيعية والتهوية اإلضاءة توفر

غرفةالطعام

.املطبخ مع سهلة ختديمية ذاتعالقة
ويمكن جملسالضيوف، مع مبارشة ذاتعالقة

للمجلس.ًاامتداداستخدامها
والتهوية اإلضاءة الطبيعية.توفر

اجلدول رقم )3(: موجهات تصميم منطقة الضيوف.

غرفةالنوم
الرئيسية

.خاص محام هلا يتبع
.فراغ( للمالبس( مكان هبا
التهوية الطبيعية.ةواإلضاءتوفر

غرفالنوماألخرى

.خصوصيتها نوم غرفة لكل
.فراغ( للمالبس( مكان هبا
والتهوية اإلضاءة الطبيعية.توفر
.املياه دورة من قرهبا

غسيلاملالبس

االمتداد منطقة ومن األسطح قريبمن
املستقبيل.

اجلدول رقم )4(: موجهات تصميم منطقة النوم.
غرفت
ا

نإضافيت
ا

دورةمياهنمع

أل أو للنوم استخدامها وظائفأخرى.يمكن ي
خصوصيتها.ةغرفلكل
اإلضاءة الطبيعية.توفر والتهوية
.املياه دورة من قرهبا

اجلدول رقم )5(: موجهات تصميم االمتداد املستقبيل.

صالةاملعيشة

.واالتساع بالرحابة تتميز
وبرصيًا.تتسم وظيفيًا العنارصاملعيشية بني بتوسطها
الرجالةخصوصيتوفر الضيوف جزء من .تامة

.متنوعة بأنشطة القيام تدعم
.ومغاسل مياه دورة بالقربمنها تتوفر
وتوفر الطبيعية.التهوية اإلضاءة

املطبخ

كافيةوفري والتجهيزلمساحة مساحةإلعداد مع والطبخ،
فريزر إىل باإلضافة الستيعابثالجة .كافية

.املستودع قريبمن
مبارش اتصال وبرصيًاذو املعيشة.وظيفيًا غرفة مع
مبارشبفناءذو اخلارجياتصال املعيشية .األنشطة

وتوفر الطبيعية.التهوية اإلضاءة

عالقةاملستودع املعيشةذو بمنطقة .والصالة(املطبخ)مبارشة

اجلدول رقم )2(: موجهات تصميم منطقة املعيشة.
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10. توزيع عنارص املسكن املعتدل وتعدد استعامهلا 

فصــل  املعتــدل  املســكن  تصميــم  يراعــي 
دوريــن  يف  املعيشــة  منطقــة  عــن  النــوم  منطقــة 
ــوم، كــام  ــة الن ــالزم ملنطق ــري اهلــدوء ال مســتقلني لتوف
روعــي فصــل جــزء الضيــوف عــن جــزء املعيشــة يف 
الــدور األريض لتحقيــق اخلصوصيــة الكاملة لألرسة. 
ــكل  ــة، ف ــاقط األفقي ــاطة املس ــم ببس ــز التصمي ويتمي
دور يتكــون مــن رشيطــني أساســيني، حيــوي الرشيــط 
األعــرض الوظائــف الرئيســة التــي تتضمــن عنــارص 
ــط  ــوي الرشي ــام حي ــوم؛ بين ــة، والن ــة، والضياف املعيش

ــن دورات  ــي تتضم ــة الت ــارص اخلدمي ــق العن األضي
ــر  ــة إىل عن ــتودع؛ باإلضاف ــل، واملس ــاه، واملغاس املي
احلركــة الرأســية الــذي جعل يف وســط رشيــط اخلدمة 
لتقليــص مســاحة احلركــة األفقيــة بني العنــارص يف كل 
ــة  ــاحات احلرك ــر مس ــم بصغ ــز التصمي دور. ويتمي
األفقيــة والرأســية، وهــو مــا يعمــل عــىل جتنــب اهلــدر 
الناتــج عــن زيــادة مســاحة الفراغــات غــري الوظيفية، 
فمســاحات احلركــة األفقيــة يف مســاقط الدوريــن 
ــن  ــد ع ــال، ال تزي ــبيل املث ــىل س األريض واألول، ع

ــم 4(. ــكل رق )7%( )الش

الشكل رقم )4(. وظائف املسكن املعتدل وطريقة توزيعها.
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عنــارص  املعتــدل  املســكن  تصميــم  يقــدم 
وفراغــات متعــددة االســتخدام؛ فغرفــة الطعــام، 
ــس  ــىل املجل ــا ع ــن فتحه ــال، يمك ــبيل املث ــىل س ع
وجعلــه جملســًا أكــرب، أو اســتخدامها غرفــة اســتقبال 
ــوم  ــة الن ــم 5(، وغرف ــكل رق ــاء )الش ــوف النس للضي
ــا  ــن حتويله ــدة يمك ــد أو اجل ــة للج ــة املخصص الرابع
إىل غرفــة نــوم للخادمــة، بينــام يمكــن اســتخدام 
الفــراغ املعيــي يف الــدور األول ليكــون: صالــة 

معيشــة علويــة، أو مكانــًا لدراســة األبنــاء، أو مطبخــًا 
صغــريًا للفطــور، أو مكانــًا لغســيل املالبــس )الشــكل 

ــم 6(. رق

ــة  ــاقط األفقي ــم )7( املس ــكل رق ــح الش يوض
التــي تتضمــن التوزيــع الفراغــي والوظيفــي لعنــارص 
واألول  األريض  األدوار:  عــىل  املعتــدل  املســكن 

ــطح. والس

الشكل رقم )5(. نموذج لتعدد استخدامات عنارص وفراغات منطقة الضيافة.

الشكل رقم )6(. نامذج خمتلفة الستخدام الفراغ اإلضايف يف الدور األول.
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يبــني الشــكل رقــم )8( ثالثــة نــامذج مقرتحــة 
ــة  ــع األصال ــي طاب ــدل حتاك ــكن املعت ــات املس لواجه
ــة  ــارص التكميلي ــة العن ــام أن إضاف ــة. ك ــروح عري ب
ــا  ــرب يف تصميمه ــًا أك ــج تنوع ــوف تنت ــات س للواجه
املســكن  هويــة  حتديــد  مــن  املــالك  يمكــن  بــام 

ــة.  ــم اخلاص بطريقته

10. التوسع املستقبيل للمسكن املعتدل 

إمكانيــة  املعتــدل  املســكن  يوفــر  وأخــريًا، 

التوســع املســتقبيل بــام يتســق مــع احتياجــات األرسة 
ــاء  ــون األبن ــا يك ــا، عندم ــة تكوهن ــية يف بداي األساس
صغــارًا، وليســت يف حاجــة لســائق أو خادمــة. ويبــني 
ــة  ــن قابلي ــم م ــره التصمي ــا يوف ــم )9( م ــكل رق الش
للتوســع املســتقبيل بإضافــة عنــارص أخــرى مثــل 
ملحــق للســائق يف الفنــاء األمامــي أو غرفــة للخادمــة 
أو غــرف إضافيــة يف امللحــق العلــوي عنــد زواج أحد 

ــدة. ــوم األرسة املمت ــتيعاب مفه ــاء الس األبن

الشكل رقم )7(. مساقط األدوار األريض واألول والسطح للمسكن املعتدل.
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11. املراجعة القيمية لتصميم املسكن املعتدل 

تصميــم  تطويــر  مراحــل  خــالل  طبقــت 
ــاء  ــة بن ــة القيمي ــراءات املراجع ــدل إج ــكن املعت املس
ــدول  ــري )اجل ــة معاي ــن ثامني ــة م ــة مكون ــىل جمموع ع

رقــم 6(.

12. توافق تصميم املسكن املعتدل مع تنظيامت البناء 
واشرتاطات كود البناء

ــتجابة  ــدى اس ــم )7( م ــدول رق ــح اجل يوض
واشــرتاطاته.  البنــاء  لتنظيــامت  املعتــدل  املســكن 

ــتجابته  ــدى اس ــم )8( م ــدول رق ــح اجل ــام يوض بين
ــعودي.  ــاء الس ــود البن ــة لك ــرتاطات التصميمي لالش

12. مقارنة مساحة املسكن املعتدل باملتوسطات العاملية 
للمساكن 

يبلــغ متوســط املســاحة املخصصــة لــكل فــرد 
ــدل )40.5م2(،  ــكن املعت ــراد األرسة يف املس ــن أف م
ــث إن  ــة، حي ــب العاملي ــط النس ــل ملتوس ــذا مماث وه
املســاحة املخصصــة للفــرد مــن إمجــايل مســاحة 
ــرتاوح  ــامل ت ــن دول الع ــدد م ــكنية يف ع ــدة الس الوح

الشكل رقم )8(. نامذج لتصاميم الواجهة األمامية للمسكن املعتدل.

الشكل رقم )9(. إمكانية إضافة ملحق علوي )غرفتان ومحام( للمسكن املعتدل.
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القيمية املراجعة حتققمعايري املعتدلمدى املسكن يف املعايري

الفراغاتغري١ يف اهلدر للحركة)الوظيفيةجتنب املخصصة
.(والتخديم

للحركة املخصصة األريضواألولاألفقيةاملساحة الدورين تزيديف عنال
فقط%٧) االحتياج حيقق بام عنارصاخلدمة ومساحة الدور، مساحة .( من

املعام٢ والكتل الفراغات يفانتظام ورصحية،مجيعرصحية.أشكالرية ومنتظمة بسيطة وتشكيالهتا الفراغية يسهلماوهوالتكوينات
التنفيذ. عملية

الوظيفية.٣ غري الداخلية اجلدران توجدإلغاء وظيفية.ال غري داخلية جدران أي

)مثل: النوافذ٤ الوظيفية العنارصواملكوناتغري ،إلغاء
احلاممات(.،واألبواب توجدوعنارصأثاث وظيفية.ال مكوناتغري أي

واخلارجية( بوظائف٥ )الداخلية املعامرية الفراغات استغالل
.متعددة

لوظائفمتنوعة،تستخدم املعيشة وظائفوختدمصالة الطعام خمتلفةغرفة
رقم األولختصيصيمكنو،(٥)الشكل الدور يف املوجود عألربالفراغ

أوهي: )خمتلفةوظائف مطبخصغري، أو للدراسة، منطقة أو علوية، صالة
املالبس( رقملغسيل .(٦)الشكل

منها.٦ واالستفادة املستغلة الفراغاتغري توظيف

اخلارجية،وظفت للعبإمايستخدماخللفيفالفناءاألفنية صغرية حديقة
يف السمر ألمسيات أو للشواء أو حيوي،املعتدلةاألجواءاألطفال الفناءبينام

موقف يمكنًااألمامي كام للمجلسيفًاخارجيًاامتداداستخدامهللسيارة،
املناسبات.

بشكل٧ املسكن عنارصومكونات منمعياري.توحيد فقط معيارية نامذج واألبواب.استخدمتثالثة النوافذ

اإلنشائي.٨ اهليكل نظام ووضوح لضامنبساطة األعمدة، نموذجنيمن وحتوي وبسيطة، اإلنشائيرصحية اهليكل شبكة
البناء.تهوسهولالتنفيذرسعة مواد من الفاقد وجتنب ،

اجلدول رقم )6(: املراجعة القيمية للمسكن املعتدل.

مصدر معايري املراجعة: عيل بامهام وآخرون. املرجع يف تيسري تصميم وبناء املسكن احلديث. اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الرياض، )1424ه(.

واشرتاطاته البناء املعتدلاملسكناستجابةتنظيامت
)أال األرضعن مساحة مساحة(.٢م٢٠٠تقل (.٢م٢٠٠)أرضهتبلغ

)أال عن البناء نسبة نسبة(.%٦٠تزيد )هبنائتبلغ األرض ( فقط.%٥٣عىل
البناءأالجيب معامل )FARيزيد ببناء١٫٥عن ويسمح ،)

السطح. ونصفمساحة البناءدورين معامل )FARيبلغ منه املكتمل (١٫٢٦للنموذج

ارتداد اجلوار٢توفري من جهة،م من ومخسعرضالشارع
بالتالصق. فيه يسمح فيام إال الشارع

اجلنب،نامرتارتداداته:  اخللف،٣من من الشارع٦م من وهوم
بعرضبإقامتهيسمحما شارع م.٣٠عىل

جهتني. عن الواحدة للوحدة التالصق يزيد فقط.ال واحدة جهة من متالصق
األرض. حدود داخل موقفسيارة أرضه.توفري حدود داخل موقفللسيارة يتوفر

( األرضعن قطعة عرضواجهة يقل م(.١٠ال
)كيال األرضعن مساحة يكون( ٢م٢٠٠تزيد بأن أكتفي

)ال وهي٨عرض لم(، كافية طويلمسافة بشكل أماموقوفسيارة
.املسكن

اجلدول رقم )7(: استجابة املسكن املعتدل لتنظيامت البناء واشرتاطاته.

مصادر التنظيامت واالشرتاطات: )وزارة الشؤون البلدية والقروية، بدون تاريخ( و)أمانة حمافظة جدة، 1430هـ( و)أمانة منطقة الرياض، 1424هـ(.
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ــاحة  ــط املس ــغ متوس ــام يبل ــني )13 - 73م2(، بين ب
ويظهــر  )39.5م2(،  نحــو  للفــرد  املخصصــة 
اجلــدول رقــم )9( متوســط املســاحة املخصصــة مــن 
ــراد األرسة يف  ــن أف ــرد م ــكل ف ــكنية ل ــدة الس الوح

عــدد مــن دول العــامل، مرتبــًا تنازليًا بحســب املســاحة 
املخصصــة لــكل فــرد للمقارنــة مع متوســط املســاحة 

ــدل. ــكن املعت ــرد يف املس للف

لكودالتصميميةشرتاطاتاال املعتدل املسكن البناءاستجابة
فراغ لكل الطبيعية التهوية للتهوية.توفري نوافذ املسكنيفوفرت فراغات .مجيع

)ال عن التهوية فتحات مساحة األفقية%٤تقل املساحة ( من

للفراغ.
( عن تزيد للنوافذ مساحة للفراغ.%٦أقل األفقية املساحة ( من

للغر الزجاجية املساحة تقل املرادال )فة عن طبيعيًا ( %٨إضاءهتا

الغرفة. مساحة من
امل للغرف زجاجية مساحة عنأقل يزيد طبيعيًا إضاءهتا راد

الغرفة.%١٠) مساحة ( من

( عن الغرفة عرض يقل )٢٫١ال عن )(.٢م٦٫٥م( ومساحتها لعرضالغرفة األدنى )٢٫٩احلد مساحة وأقل (.٢م٩٫٩م(،

( عن السقف ارتفاع يقل عنم( للغرف٢٫٣ال واملمرات ،
م(.٢٫١)

األدنى )الرتفاعاحلد الغرفواملمرات م(.٢٫٥سقف

يقل وال والعرض، االرتفاع متساوية مجيعها الدرجات تكون
( عن )١٢االرتفاع عن يزيد سم(.١٥سم( وال

( القائم وارتفاع االرتفاع، الدرجاتمتساوية سم(.١٥مجيع

اجلدول رقم )8(: استجابة املسكن املعتدل لالشرتاطات التصميمية لكود البناء السعودي.

مصــدر االشــرتاطات التصميميــة: كــود البنــاء الســعودي. املتطلبــات املعامريــة. الطبعــة األوىل. اللجنــة الوطنيــة لكــود البنــاء الســعودي، اململكــة العــريب 
ــعودية، )1438هـ(. الس

الوحدةالعامالدولة األرسة(٢)ممساحة أفراد للفرد)فرد/ أرسة(عدد املخصصة (٢)ماملساحة

٢٢٧٫٦٣٫١٧٣م٢٠٠٣أسرتاليا
١٢٨٢٫٥٥١م٢٠٠٧كندا

٨٦٫٩٢٫٤٤٤م٢٠٠١بريطانيا
٨٩٫٧٢٫٢٤٠م٢٠٠٢أملانيا
٩٣٫٩٢٫٥٣٨م٢٠٠٣النمسا
٩٤٫١٢٫٨٣٧م٢٠٠٨اليابان
٩٦٢٫٦٣٧م٢٠٠١إيطاليا
٦٩٣٫٢٢٣م٢٠٠٤بولندا

كونغ ٣٦٫٥٢٫٩١٣م٢٠١٠هونغ
األرسة أفراد من فرد لكل املخصصة العاملية املساحة ٣٩٫٥متوسط

يف األرسة أفراد من فرد لكل املخصصة املساحة ٤٠٫٥املعتدلاملسكنمتوسط

اجلدول رقم )9(: مقارنة املساحة املخصصة للفرد يف املسكن املعتدل باملتوسطات العاملية.

 Australian Bureau of Statistics, 2005), (Hong Kong Housing Authority, 2010), (Italian Housing Federation,(:املصادر
.)2006), Ministry of Internal Affairs and Communications, 2009) and (Natural Resources Canada, 2007
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13. مقارنة مساحة املسكن املعتدل بمتوسط مساحة 
املساكن املستقلة يف مدينة الرياض 

تظهــر البيانــات يف املخطــط االســرتاتيجي 
ــاض أن متوســط مســاحة قطعــة  ــة الري الشــامل ملدين
التــي تــم  األرض الســكنية يف األرايض احلرضيــة 
ختطيطهــا يبلــغ )765م2( )اهليئــة العليــا لتطويــر 
ــاحة  ــإن مس ــه ف ــاض، 1424هـــ(، وعلي ــة الري مدين
نصفهــا بعــد الســامح بتجزئــة األرايض الســكنية1 تبلغ 
)382.5م2(. ويظهــر باملقارنــة، كــام يف اجلــدول رقم 
)10(، أن مســاحة أرض املســكن املعتــدل البالغــة 
مســاحة  متوســط  مــن   )%52( متثــل  )200م2(، 
أرايض املســاكن الصغــرية املســتقلة، وهــو مــا جيعــل 
تكلفــة أرض املســكن املعتــدل حــوايل نصــف تكلفــة 
أرايض املســاكن الصغــرية املســتقلة يف مدينــة الرياض. 
ــاء عــىل األرض بنســبة يمكــن  ــه يســمح بالبن ــام أن وب
ــن  ــاء دوري ــًا ببن ــامح أيض ــل إىل )60%(، والس أن تص
ــاحة  ــط مس ــإن متوس ــطح؛ ف ــاحة الس ــف مس ونص
ــد  ــاض ق ــة الري ــتقلة يف مدين ــرية املس ــاكن الصغ املس
ــبة  ــد بنس ــاحة تزي ــذه املس ــل إىل )573م2(، وه يص
ــدل  ــكن املعت ــاحة املس ــن مس ــل إىل )147%( م تص

ــة  ــة والقروي ــر الشــؤون البلدي ــم وزي ــدر يف العــام 1434هـــ تعمي )1( ص
ــا. ــاء عليه ــكنية والبن ــة األرايض الس ــق بتجزئ ــم 13384( املتعل )رق

األســايس والبالغــة )232م2(، وهــو مــا جيعــل تكلفة 
املســكن املعتــدل األســايس تبلــغ حــوايل )%40(، 
وتكلفــة املســكن املعتــدل بعــد إضافــة ملحق الســطح 
ــاكن  ــط املس ــة متوس ــن تكلف ــوايل )47%( م ــغ ح تبل
الصغــرية املســتقلة يف مدينــة الريــاض. ويســتنتج ممــا 
ــف  ــن نص ــل ع ــدل تق ــكن املعت ــة املس ــبق أن تكلف س
تكلفــة متوســط املســاكن املســتقلة الصغــرية يف مدينــة 

ــاض. الري

14. تنفيذ املسكن املعتدل وعنارصه التكميلية

ــاطته،  ــدل ببس ــكن املعت ــم املس ــم تصمي يتس
ــائية،  ــبكته اإلنش ــوح ش ــد، ووض ــن التعقي ــوه م وخل
ــذه  ــل تنفي ــا جيع ــو م ــا، وه ــاد عنارصه ــد أبع وتوحي
ــه  ــد بنائ ــر عن ــة أق ــدة زمني ــهاًل ويف م ــرسًا وس مي
اململكــة  املســاكن يف  لتنفيــذ  الشــائع  باألســلوب 
ــة الســعودية )واملعــروف باملســلح(: اخلرســانة  العربي
اهليكليــة مــع البلــك املعــزول. كــام أن انتظــام حمــاور 
مكوناتــه اإلنشــائية، ووضــوح شــبكتها، وُبعدهــا عن 
ــواح  ــلوب األل ــًا بأس ــذه ممكن ــل تنفي ــد جيع أي تعقي
اخلرســانية ســابقة الصنــع )الربيكاســت(، أو بألــواح 

املستقلةاملساحة الصغرية املعتدلاملساكن مناملسكن املعتدل املسكن نسبة
املستقلة الصغرية املساكن

األرض %٣٨٢٬٥٢٠٠٥٢(٢)ممساحة

املبنى)م األساس٥٧٣٢٣٢(٢مساحة %٤٠للمسكن

السطح٢٦٧ ملحق %٤٧مع

اجلدول رقم )10(: مقارنة املسكن املعتدل مع املساكن الصغرية املستقلة يف مدينة الرياض.
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األبعــاد  ذات  )الســيبوركس(  الرغويــة  اخلرســانة 
ــات  ــذه التقني ــل ه ــتخدام مث ــة اس ــية، ويف حال القياس
ســابقة التصنيــع فــإن مــدة التنفيــذ ســوف ختتــر إىل 
ــدد  ــذ ع ــة تنفي ــًا يف حال ــف، خصوص ــن النص ــل م أق

ــَيهام.  ــت نفس ــع والوق ــاكن يف املوق ــن املس ــري م كب

ــدل  ــكن املعت ــم املس ــرة تصمي ــم فك ــام تدع ك
ــاٍل  ــيط خ ــكن بس ــاس ملس ــوذج أس ــم نم ــدأ تقدي مب
ــة جمموعــة مــن  ــة إضاف ــات، مــع إمكاني مــن اإلضاف
ــا  ــألرسة ومتكنه ــمح ل ــي تس ــة الت ــارص التكميلي العن
ــارص  ــري عن ــكنية بتغي ــدة الس ــة الوح ــراز هوي ــن إب م
املعاجلــات اجلامليــة للــدروة العلويــة )ســرتة الســطح( 
التكميليــة  العنــارص  باســتخدام  أو  وللواجهــات، 
)القابلــة لإلضافــة( مثــل: التكوينــات الزخرفيــة، 
ومظــالت احلاميــة مــن حــرارة الشــمس واملطــر عــىل 
ــع  ــيارات، أو بتنوي ــف الس ــذ ومواق ــواب والنواف األب

ــا. ــات وألواهن ــة للواجه ــاء اخلارجي ــواد اإلهن م

15. اخلامتة

يطمــح املصمــم أن تســاهم فكــرة تصميــم 
مناســب  مســكن  تقديــم  يف  املعتــدل  املســكن 
لالعتبــارات الوظيفيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة 
لــألرس الســعودية، ويكــون خطــوة نحــو متكــني 
املســاكن  عــىل  احلصــول  مــن  الســعودية  األرس 
املســتقلة وامتالكهــا دون التأثــري عــىل املتطلبــات 
ــة  ــام يتوافــق مــع أهــداف رؤي األساســية األخــرى، ب
اململكــة 2030، وبــام يســاهم يف حتقيــق برنامــج 
جــودة احليــاة 2020، مــن خــالل توفــري فــرص 
الســكن لألفــراد عــىل اختــالف أعامرهــم ومســتويات 

دخلهــم وقدراهتــم، واملنــدرج حتــت بنــد قابليــة 
العيــش )برنامــج جــودة احليــاة، 2018(. 

ويف اخلتــام يأمــل املصمــم أن تعمــل وزارة 
ــامت  ــل تنظي ــىل تعدي ــة ع ــة والقروي ــؤون البلدي الش
واشــرتاطات البنــاء بــام يمكــن املصممــني مــن تقديــم 
ــة ملســاكن مســتقلة صغــرية وميــرسة  ــم معامري تصامي
ــع  ــق م ــعودية، وتتواف ــات األرس الس ــق احتياج حتق
مقدرهتــا املاليــة. كــام يرجو املصمــم أن يشــجع نموذج 
املســكن املعتــدل املصممــني املعامريــني لالســتفادة من 
التصميــم املعــامري، بصفتــه أحــد األســاليب الفاعلــة 
ــكار  ــم أف ــامهة بتقدي ــرسة، واملس ــاكن املي ــري املس لتوف
تصميميــة تطبيقيــة للمشــاركة يف توفــري األعــداد 
ــا  ــغ عدده ــتهدفة والبال ــاكن املس ــن املس ــة م املطلوب

ــدة. ــكنية جدي ــدة س ــون( وح )1.25 ملي

16. املراجع 
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253 جملة العامرة والتخطيط، م 31 )2(،  الرياض )2019م / 1440هـ (

www.jeddah.gov. )1430هـــ(.  جــده، 
//:sahttp

بامهــام، عــيل وآخــرون. )1424هـــ(. املرجــع يف 
تيســري تصميــم وبنــاء املســكن احلديــث. اهليئــة 
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 .)2017( التاســع.  املجلــد  االجتامعيــة، 

لتوفــري  فعــال  »منهــج   .)2018( عــيل.  بامهــام، 
العربيــة  اململكــة  يف  املالئــم  اإلســكان 
الســعودية«. جملــة العــامرة والتخطيــط، املجلــد 

.)2018(  ،)1( االصــدار   ،)30(

ــق  ــكانية تتواف ــامذج إس ــيل. )2011م(. »ن ــام، ع بامه
ــة  ــعودية: حال ــكانية الس ــريات الس ــع املتغ م
دراســية ملدينــة الريــاض«. جملــة جامعــة امللــك 
ســعود ، العــامرة والتخطيــط، املجلــد )23( - 

اإلصــدار )2(، )2011م(.

ــة  ــي 2020. )2016(. وثيق ــول الوطن ــج التح برنام
ــادرات برنامــج  برنامــج التحــول الوطنــي، مب
ــة  ــكان. اململك ــي ، وزارة اإلس ــول الوطن التح

ــعودية، )2016(. ــة الس العربي

وثيقــة   .)2018(  .2020 احليــاة  جــودة  برنامــج 
برنامــج جــودة احليــاة، خطــة التنفيــذ 2018-
اململكــة   ،2030 اململكــة  رؤيــة   .2020

.)2018( الســعودية،  العربيــة 

http://vi- .2030 ــعودية ــة الس ــة العربي ــة اململك  رؤي
/sion2030.gov.sa

العربيــة نــت. )2016(. منتــدى صناعــة العقــار. 
http://www.alarabiya.net/ar/ أســرتجع مــن 

aswaq/realestate/2016/11/24/.html

املتطلبــات  الســعودي. )1438هـــ(.  البنــاء  كــود 
املعامريــة. الطبعــة األوىل. اللجنــة الوطنيــة 
لكــود البنــاء الســعودي، اململكــة العــريب 

)1438هـــ(. الســعودية، 

الســكان   .)2016( لإلحصــاء.  العامــة  اهليئــة 
http://www.stats.ــن ــرتجع م ــعوديون. اس الس

 /gov.sa/ar

اهليئة العامة لإلحصاء. )2016(. مسح املساكن. 



عيل بن سامل بن عمر بامهـام: مسكن ميرس مستقل حيقق احتياجات األرسة السعودية: جتربة تصميمية.254

اهليئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض. )1424هـــ(. 
ملدينــة  الشــامل  االســرتاتيجي  املخطــط 
الريــاض: اســرتاتيجية اإلســكان. التقاريــر 

)1424هـــ(.  ،13-5 جملــد  النهائيــة، 

ــص  ــط. )1428ه(. اخلصائ ــاد والتخطي وزارة االقتص
العربيــة  اململكــة  يف  والســكنية  الســكانية 
الســعودية )مــن واقــع البحــث الديموجرايف يف 
1428هـــ )2007م((.  مصلحــة اإلحصاءات 
ــكانية  ــاءات الس ــات، اإلحص ــة واملعلوم العام
الســعودية،  العربيــة  اململكــة  واحليويــة. 

)1428ه(.

خطــة  )1437هـ-1441هـــ(.  التخطيــط.  وزارة 
الريــاض. العــارشة.  التنميــة 

ــخ(.   ــدون تاري ــة. )ب ــة والقروي ــؤون البلدي وزارة الش
ــاين  ــية للمب ــات اهلندس ــق املخطط ــل تدقي دلي

ــة.  ــكنية والتجاري الس

Arabic References:

Abu Sulaiman, Abdulaziz. et al. )1426H(. A 
Study of Residential Land Subdivision Reg-
ulation in Riyadh to Determined plots’ Ar-
eas and dimensions. Riyadh Development 
Authority, Riyadh, )1426H(.

Arabiya Net. )2016(. Real Estate Industry Forum. 
Retrieved from http://www.alarabiya.net/
en/aswaq/realestate/2016/11/24/.html

Bahammam, Ali. )2011(. “Dwelling Prototypes to 
Meet the Saudi Demographic Changes: Case 
Study of Riyadh.” Journal of King Saud 
University – Architecture and Planning, Vol. 

23-2, pp.161-184. )2011(.
Bahammam, Ali. )2001(.  “Making Contemporary 

Saudi Arabian Dwelling Affordable.” Jour-
nal of The Gulf and Arabian Peninsula Stud-
ies. )2001(. 

Bahammam, Ali. )2015( “The Difficulty of Ob-
taining and Possessing a Dwelling in Light 
of the Recent Circumstances in Saudi Ara-
bia.” The Social Journal, Saudi Association 
for Sociology & Social Work. Al Imam Mu-
hammad Ibn Saud Islamic University, Vol. 
9. )2015(

Bahammam, Ali. )2018(. “An Approach to Pro-
vide Adequate Housing in Saudi Arabia.” 
Journal of Architecture and Planning )JAP( 
– King Saud University, Vol. 30-1, )2018(.

Bahammam, Ali. et al.  )2005(.  Developing Af-
fordable Dwelling Units’ Designs for Sau-
di’s households. A National Research Proj-
ect, published by Deanship of Scientific 
Research, King Saud University, )2005(.  

Bahammam, Ali. et al. )2004(.  The Encyclope-
dia for Designing and Building Affordable 
Housing. A Reference Book published by 
ADA-Arriyadh Development Authority, 
)2004(.  

Ibn Manzoor, Mohammed bin Makram. )1414 
H(. Arabs’ Tong. Dar Sader, Beirut: Third 
Edition, )1414 H(.

Jeddah Municipality. )1430H(. Local Plan of Jed-
dah Governorate, Building Regulations and 
Regulations. Jeddah, )1430H(. Retrieved 
form www.jeddah.gov.sahttp: //

Ministry of Economy and Planning. )1428H(. 
Population and Housing Characteristics in 
the Kingdom of Saudi Arabia )From Demo-
graphic Research in 2007(. Department of 
Statistics and Information, Population and 
Vital Statistics. Kingdom of Saudi Arabia, 
)1428H(.

Ministry of Municipal and Rural Affairs. )n.d.(. 
Manual Guide to Auditing Blueprints for 



255 جملة العامرة والتخطيط، م 31 )2(،  الرياض )2019م / 1440هـ (

Residential and Commercial Buildings. Na-
tional Transformation Program 2020. Na-
tional Transformation Program Document, 
National Transition Program Initiatives 
- Ministry of Housing. Kingdom of Saudi 
Arabia, )2016(.

Quality of Life Program 2020. )2018(. Quality 
of Life Program Document, Implementa-
tion Plan 2018-2020. Vision of the Kingdom 
2030, Saudi Arabia, )2018(.

Riyadh Development Authority. )1424 H(. Stra-
tegic Plan for Riyadh City: Housing Strate-
gy. Final Reports - Volume 5-13, )1424 H(.

Saudi Vision 2030. http://vision2030.gov.sa/
The General Authority for Statistics. )2017(. 

Housing Survey. 
The General Authority for Statistics. )2016(. 

Saudi Population. Retrieve from http://
www.stats.gov.sa/en/

The Ministry of Planning. )1437H-1441H(. Tenth 
Development Plan. Riyadh.

The Saudi Building Code. )1438 H(. Architec-
tural Requirements. First Edition. Nation-
al Committee of the Saudi Building Code, 
Saudi Arabia, )1438 H(.

English References:

Australian Bureau of Statistics. )2005(. Year 
Book Australia )Average Floor Area of new 
houses( Building Survey, Australia, )2005(.

Bahammam, Ali )1998(. Factors which affect the 
size of the contemporary dwelling in Saudi 
Arabia. HABITAT INTERNATIONAL, Vol-
ume 22, no.4.

Bahammam, Ali )2002(. Saudi Households’ Ex-
perience and Satisfaction with Apartment 
Dwellings: A Case Study of Al-Mather 
Housing Project, Riyadh, Saudi Arabia. 
Dirasat Journal, University of Jordan, Vol-
29, Issue -2.

Evans, Deane. )2014(.  “Bringing the Power of 

Design to Affordable Housing”. Cityscape: 
A Journal of Policy Development and Re-
search. Volume 16, Number 2. )2014(.  

Global Property Guide. )2018(. Property prices 
are falling in Saudi Arabia )2018(. Rarefied 
from https://www.globalpropertyguide.com/
Middle-East/Saudi-Arabia/Price-History.

HIS – Housing Unit. )n.d.(. Glossary of Basic 
Terms used in Housing Finance. Rotterdam: 
Institution for Housing and Urban Develop-
ment Studies. 

Hong Kong Housing Authority. )2010(. Housing 
in Figures, Hong Kong, )2010(.

Italian Housing Federation. )2006(. Housing Sta-
tistics in the European Union 2005/2006.  
Ministry of Infrastructure of the Italian Re-
public, Italy, )2006(.

Ministry of Internal Affairs and Communica-
tions. )2009(. Japan statistical Yearbook 
2009.  Housing and Land Survey, Japan, 
)2009(.

Natural Resources Canada. )2007(.   Survey of 
Households 2007.  Canada, )2007(. 



عيل بن سامل بن عمر بامهـام: مسكن ميرس مستقل حيقق احتياجات األرسة السعودية: جتربة تصميمية.256

An Affordable Single-family House Fits Saudis Households’ Needs: 
A Designing Experience

Ali S. O. Bahammam

Professor of Architecture and Housing, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia.

bahammam@ksu.edu.sa, alibahammam@yahoo.com

Received 23/10/2018 ; accepted for publication 5/12/2018

Abstract. Providing adequate and affordable dwellings that Saudi households can acquire is one of the Saudi 
Arabia’s )2030( Vision objectives. Providing housing opportunities, for individuals of all ages, income lev-
els and abilities, falls within the sustainable livelihood, as part of the Quality of Life Program 2020. Howev-
er, the high cost of obtaining and owning the single-family houses, a preferred model by Saudi households, 
prevents the achievement of this vision›s goal. 
Since architectural design can be an effective tool for providing affordable and appropriate dwellings for 
Saudi households, the paper aims to present a designing experience of single-family house. Its built area is 
less than )232 m2(, and built on a )200 m2( plot. This house design fits the Saudi households› functional 
needs, takes into account their socio-cultural requirements and complies with both the municipal building 
regulations and the design requirements of the Saudi Building Code.

Key words: Affordable Single-family Saudi house; Utilizing design for affordability; A design experience.


