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يهدف البحث الحالي إلى التعرف على التحوالت التي حدثت في نماذج الفلل السكنية بمدينة الرياض 
 التحليليم. ولتحصيل ذلك الهدف استخدم البحث المنهج  0109 إلى 0591من  الممتدة في الفترة

للوحدات السكنية التقليدية )البيت الشعبي( وكيف كان يبدو من  ليل وصفيوذلك من خالل إجراء تح
ن مالناحية التصميمية واالنشائية وبداية التحول إلى الفلل السكنية باعتبارها نمط منافس للبيت الشعبي 

من خالل مقارنة التحوالت التي حدثت في نماذج  المنهج المقارن كذلك استخدام و الدراسات السابقة، 
والعناصر السكنية من خالل دراسة  تمن حيث األسوار واالرتدادا فلل السكنية في مدينة الرياضال

منية التي وقسم البحث الفترات الز  .العناصر الوظيفية و المالحق والساللم والفراغات وكذلك مواد البناء
ائج سنة. وأظهرت النت ةعشر  رة زمنية تعادل خمسطرأ خاللها التحول إلى خمس فترات، طول كل فت

استخدام الفلل السكنية البسيطة التي كانت تتميز  تم 0599إلى  0591 الممتدة من فترةالأنه خالل 
بداية  0591 إلى 0599 الممتدة من فترةالشهدت  ، كماةبالبناء المستقل، واستخدام مواد البناء الحديث

 سواراال نخفاضااستخدام الخرسانة المسلحة و  تم بدء صميم المعماري للفلل السكنية حيثالتحول في الت
كبير من  تطوربحدوث  0559 إلى 0591 الممتدة من فترةال وتميزت، تحيط بالفلل السكنية التي

جية، أما ووجود فراغات خار أكثر للمنشأ  ام الحديد المسلح ليضمن أمان  استخدناحية مواد البناء فقد تم ا
، مدينة الرياضفي  ومتكامال   اكبير   اعمراني   افقد شهدت توسع   0101 إلى 0559 من الممتدة فترةال
 ا( من أكثر الفترات التي شهدت فيها مدينة الرياض تطور  0109 إلى 0101)من  ة الممتدةفتر التعتبر و 

 لفللوى اأما على مستت حلوال  سكنية بخيارات تمويلية، مظهرت برامج إسكان قد  و ، اوسكني   اعمراني  
تفاع عدد األدوار ار لك الفترة فقد تطورت بشكل كبير على الصعيد التصميمي من خالل السكنية في ت

خارجي ووجود موقف للسيارات، وظهرت مواد تشطيب جديدة لم  ملحق، كما شهدت وجود واالسوار 
 .تقليص مساحة الفيال والعناية باالفنية الخارجيةالى تعرف من قبل باإلضافة 

 –لحة الخرسانة المس  -البناء المستقل  –العناصر المعمارية  –الكلمات المفتاحية: الفلل السكنية 
 خيارات تمويلية. 
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Abstract: 
The current research aims to identify the transformations that occurred in the residential villa models 

in the city of Riyadh in the period from 1950 to 2025 AD. To achieve this goal, the research used the 

analytical method, by conducting a descriptive analysis of the traditional housing units (the popular 

house) and how it looked in terms of design and construction and the beginning of the transition to 

residential villas as a competing style for the popular house from previous studies, as well as using the 

comparative method by comparing the transformations that Occurred in the models of residential villas 

in the city of Riyadh in terms of fences, setbacks and residential elements through the study of functional 

elements, annexes, stairs and spaces, as well as building materials. The research divided the time periods 

during which the transformation took place into five periods, the length of each period equivalent to 

fifteen years. The results showed that during the period from 1950 to 1965, simple residential villas 

were used, which were characterized by independent construction, and the use of modern building 

materials. Surrounding the residential villas, the period from 1980 to 1995 was characterized by a great 

development in terms of building materials. Reinforced iron was used to ensure more safety for the 

structure and the presence of external spaces. As for the period from 1995 to 2010, it witnessed a large 

and integrated urban expansion in the city of Riyadh, and the period is considered the period from (2010 

to 2025) was one of the most periods in which the city of Riyadh witnessed urban and residential 

development, and housing programs appeared that provided housing solutions with financing options. 

As for the level of residential villas in that period, it developed significantly on the design level through 

the high number of floors and walls, It also witnessed the presence of an external annex and the presence 

of a car park, and new, previously unknown finishing materials appeared, in addition to reducing the 

space of the villa and taking care of the external courtyard. 

 
Keywords: residential villas - architectural elements - independent construction - reinforced 

concrete - financing options. 
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 المقدمة  .0

المسكن يعتبر أهم عنصر في تشكيل المدن، فهو مما ال شك فيه أن 
يعتبر الوحدة األساسية للنسيج العمراني للمدينة إذ أن االستخدام السكني 

إلى  %01ي مدينة وقد تتراوح نسبته من )يعتبر النسبة األكبر التي تشغل أ
مدينة، ليس ذلك فقط بل من الممكن أن ترتفع هذه ال( من مساحة 05%

(. وقد وفرت المملكة العربية السعودية 0119الشيحة، ) %99النسبة إلى 
مساكن للمواطنين وحققت لهم االستقرار بعد أن عاشوا حياة البادية في التجوال 

على توفير المسكن أهمية قصوى، العمل والترحال. ومن هنا أولت المملكة 
سكن مورعاية كبيرة في جميع خطط التنمية من أجل العمل على توفير ال

 اقتصادي ا وصحي ا، والعمل على تمكين أسر المملكةو  ئم ألبنائها اجتماعي االمال
 .من امتالك المسكن المناسب

ويرجح المؤرخون العمرانيون أن أول ظهور لحي سكني حديث بمدينة  
الرياض يعود إلى بداية الخمسينات حيث خطط حي الملز الذي يعد بمثابة 

 الفلل السكنية المنظمة معماري ا داخل البذرة األولى التي ساعدت على انتشار
المملكة العربية السعودية، والذي ساعد على انتشار الفلل السكنية بدال  من 
النمط التقليدي السائد في ذلك الحين، ومن خالل ذلك قد بدأ انتشار نمط 
الفلل السكنية الحديثة في المدن األخرى من المملكة ثم بدأت مدينة الرياض 

مائتين مليون و الل السنوات الالحقة حتى وصلت إلى ما يقارب في التوسع خ
م، ولقد توافرت في مدينة الرياض العديد 0101عام وحدة سكنية في  الف

من األنماط السكنية التي تعكس التطور التصميمي المعماري خالل كل حقبة 
زمنية حيث شهد كل منها مالمح تصميمية ومعمارية خاصة بها )القاضي، 

ومن هنا يحاول البحث الحالي الوقوف على التحوالت التي طرأت  (،0101
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لممتدة من ا على نماذج الفلل السكنية في مدينة الرياض خالل الفترة الزمنية
(، والتعرف على التصميمات المعمارية التي طرأت على 0109 إلى 0591)

 نماذج الفلل السكنية خالل هذه الحقبة من الزمن.

 مشكلة البحث:  .0

التوسع الهائل الذي شهدته مدينة الرياض، حدثت بعض التحوالت مع 
في نماذج الفلل واألحياء السكنية على مر العصور بمدينة الرياض، فمع 
اختالف العقود والزمن تطورت الفلل السكنية داخل مدينة الرياض وحدثت 
بعض التحوالت في التصميم المعماري، وشكل األبنية، واألسقف وكذلك مواد 

، وهنا دعت الحاجة إلى محاولة الباحثين جاهدين بناء المستخدمة وغيرهاال
هذه التحوالت للتعرف على مدى االختالف الذي طرأ على شكل لى دراسة إ

  تساؤل التالي:البحث المن هنا يثير مع مرور الوقت و  بنيةهذه األ

ما هي أبرز التحوالت التي حدثت في نماذج الفلل  .0
 ؟ 0109إلى  0591الممتدة من  اض في الفترةالسكنية بمدينة الري

 أهداف البحث: . 3

 يهدف البحث الحالي إلى:

التحوالت التي حدثت في الفلل  تحديد مالمح ومراحل -
 .0109 إلى 0591الممتدة من  السكنية بمدينة الرياض في الفترة

 تحديد األسباب والدواعي التي أدت إلى هذه التحوالت. -

 أهمية البحث:   .4
المكتبة العربية بدراسة توثيقية عن عمران الفلل إثراء  -

 السكنية بمدينة الرياض.

سياسات التنمية والتخطيط العمراني التي اتبعتها  توثيق -
 المملكة العربية السعودية عبر العصور.
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 مدينة الرياض والتعرف على في تاريخ العمرانتوثيق ل -
 السكنية في مدينة الرياض. فللبالالتصميمات الخاصة 

 
 
 

 منهجية البحث:  .9

الوصفي  ليليتم استخدام المنهج التحليلي الذي سيعتمد على التحس
نشائية للفلل السكنية من الدراسات الدقيق لكافة العناصر المعمارية واإل

باإلضافة إلى تحليل المراحل المختلفة التي مرت بها الفلل السكنية  ،السابقة
هج المقارن والذي يتم من خالله كما سيتم استخدام المن ،في مدينة الرياض

مقارنة التحوالت التي حدثت في نماذج الفلل السكنية في مدينة الرياض من 
والعناصر السكنية من خالل دراسة العناصر  تاألسوار واالرتدادا حيث

ترة زمنية عبر كل ف الوظيفية و المالحق والساللم والفراغات وكذلك مواد البناء
 ت زمنية متساوية مدة كل منها خمسترات على فترامن خالل تقسيم تلك الف

حيث عمد البحث إلى  ،وعرض النتائج الخاصة بكل مرحلة ،سنة ةعشر 
 الخطوات التالية: 

  تحليل الدراسات السابقة التي تناولت التحوالت الخاصة
 بالفلل السكنية في مدينة الرياض.

  لفلل السكنية واستخالص اتطبيق اإلطار النظري على
ناصر والع تاألسوار واالرتدادامن حيث السكنية  تحوالت الفللابرز 

السكنية والمتمثلة في العناصر الوظيفية و المالحق والساللم 
في كل فترة من الفترات موضوع الدراسة والفراغات وكذلك مواد البناء 

 في مدينة الرياض. 

 اإلطار النظري للبحث .6
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 ال السكنية؟ يما الف 6.0

 تقديم العرض التالي للتعرف بشكل ، سيتملهذا التساؤ  لإلجابة عن
 عن المقصود بالفلل السكنية التي يتمحور حولها البحث الحالي:  تفصيلي

شهد المجتمع السعودي مع  بداية استخدام مفهوم الفيال السكنية: -
ل ، وبشكلمسكن السعوديفي نمط ا تطور بارز مرور الوقت، حدوث

من ليتض المسكنتغيير مفهوم  بدأمدينة الرياض حيث خاص في 
؛ حيث ظهرت الفيال في خمسينيات القرن الفيال مفهوم معاصر وهو

التي تم بناؤها باستخدام الخرسانة العادية وذات التسليح الماضي و 
البسيط، ومنذ ذلك الحين تم استخدام مفهوم الفلل السكنية كمفهوم 

دينة عام وفي م ثابت للمساكن في المملكة العربية السعودية بشكل
 .الرياض بشكل خاص

ع م األسباب التي أدت إلى اختيار المواطن للفيال السكنية:  -
ي ف مدينة الرياضلتغيرات االقتصادية واالجتماعية التي شهدتها ا

على المساكن ذات حصول ل، أصبح هناك حاجة لالعصر الحديث
ية معدالت الخصوص ىالمساحات الكبيرة والمستقلة والتي تضمن أعل

ببعض التسهيالت الدولة  ةساهم، كما أدت مفي المسكن السعودي
على الفلل السكنية المستقلة من خالل  لحصول المواطن السعودي

مت والتي ساهمنح األراضي وقروض التنمية العقارية  تنظيم برامج
في التحول من المساكن الشعبية صغيرة الحجم والتي يبلغ  بشكل كبير

إلى الفلل السكنية الحديثة  0( م001بها ) متوسط المساحة الخاص
، وهنا أدت هذه البرامج إلى 0( م900والتي يبلغ متوسط مساحتها )

التي و  ،تتمتع بالمساحة الكبيرة والمستقلةانتشار الفلل السكنية التي 
مساحات  من خاللالتصميم الجيد المريح الحصول على  تضمن
 قلةوعليه فقد أصبحت الفلل السكنية المست ،الضيوف الستقبالأكبر 
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ا في ذهن المجتمع  هي األكثر تداوال  في المملكة والمفهوم األكثر رسوخ 
 ي بداية تطور التصميم المعمار أنها السعودي وما ُأطِلَق عليه الحق ا 

 (.0100للفلل السكنية في مدينة الرياض )باهمام، 
( الفلل السكنية 0100عّرف )زعرور،  ال السكنية:يتعريف الف -

"أحد أنماط التصميمات المعمارية الخاصة التي تتسم  :على أنها
محاط  مستقل مستوى الخصوصية والتي تتشكل من مبنىبارتفاع 

بمساحة من الفراغ والتي يمكن استغاللها في العديد من الوسائل التي 
تجلب الرفاهية للسكان من خالل استغالل تلك المساحات في وضع 

وضع حمامات سباحة، و ضراء تضيف شعور بالراحة، بقعة خ
 جلسات خاصة بتناول الطعام وما إلى ذلك. و 
ة التي طرأت من خالل الثقافة الجديد أنواع الفلل السكنية: -

والتي ساعدت على تشكل مفاهيم جديدة فيما  على المجتمع السعودي
يختص بالشكل العام للفيال السكنية وفي العناصر التي تتضمنها من 

ن السكان من الحصول على الوجاهة حيث وفرة المساحة التي تمكِّ 
االجتماعية والتي أدت في ظهور العديد من المفاهيم والعادات 

ذلك رث التقليدي. لم واإلديثة مع الحفاظ على المفاهياالجتماعية الح
األشكال والفراغات التي يتم  من تضمنت الفلل السكنية العديد

لتي تلك الفلل ا :استخدامها في غرض واحد، ومنها على سبيل المثال
تشتمل على العديد من المجالس ذات األنماط المختلفة من األثاث 

عربي لتعتمد على األثاث ا مد على األثاث الغربي، ومنهافمنها تعت
التقليدي المكون من الجلسات العربية كما يمكن أن يكون الفناء بموقد 

 ر. ومن ثم، نجد أن تنوع الثقافاتعَ حطب تقليدي مشابه لبيت الش  
ساعد في تباين استخدام الفراغات داخل الفلل السكنية )باهمام، 

0100   .) 
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ء ومن خالل ما سبق فإن أهمية المسكن ال تتوقف عند حد اإليوا
ا لتدرج ماسلو الذي  فحسب ولكنها تمتد نحو تحقيق االحتياجات السكنية تبع 
يوضح االحتياجات اإلنسانية والتي يأتي المسكن في صدارتها من حيث 

 الشعور باألمان.

العوامل التي ساعدت على انتشار الفلل السكنية  هيما .6.0
 بمدينة الرياض؟   

ه مسكن وما يتعلق بشهدت مدينة الرياض تحوالت عديدة في شكل ال
من مساحة وتصميم وغيرها من العناصر؛ حيث أدى التطور االقتصادي 

قي فالفلل السكنية من خالل التحول األبمدينة الرياض إلى تحول السكان إلى 
المتمثل في الفلل السكنية واستبدال النظام الرأسي المتمثل في نظام العمارات 

 السكنية.

أنه حدث تحول جذري داخل المدينة من حياة الخيام  الباحث يجد وهنا
ا لحياة البادية التي عاشها المواطن السعودي في فترة سابقة من الزمن،  تبع 

من  ونةن مكبِ ثم التحول إلى وحدات سكنية ملتصقة مصنوعة من الطوب الل  
ثم ظهور مفهوم الفلل السكنية والتي  طابق واحد أو طابقين كحد أقصى

ا خمسينيات القرن الماضي؛ حيث كانت بداية ظهور الفلل السكنية تمتعت به
 المكونة من الخرسانة العادية.

 ومع هذه البداية التي شهدتها الفلل السكنية فقد كانت تتخذ أشكاال  
مستقلة وملتصقة بشكل أفقي ملحوظ أو رأسي بسيط؛ حيث انقسمت إلى 

المزيد من  ي إلىجل تلبية حاجة المواطن السعودطابقين وذلك من أ
الخصوصية. وقد استطاعت الفلل السكنية تحقيق أعلى معدالت 

 تقلشكل مصفوف مس الخصوصية؛ حيث أنها تميزت باالستقاللية واتخاذ
من الجانبين والذي يعد من النماذج  وملتصق من جانب واحد أو ملتصق
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صميمات المتطورة في ضمان استغالل المساحات والحصول على الت
درجات الخصوصية حيث تبلغ مساحة تلك  ة والحصول على أقصىالمطلوب

لكل فرد من أفراد األسرة بعد أن  0م 2029بواقع  0م 022الفلل ما يقارب 
تخطت النسبة العالمية لمتوسط المساحة الخاصة بكل فرد من أفراد األسرة 

 (. 0100وفق ا لمنظمة الصحة العالمية )باهمام،  0م 0529والتي تبلغ 

قدرتها و  حسب احتياج األسرة، كانت تتم الفلل السكنية ذلك الحينفي و 
ها كانت ، كما أنمقارنة باليوم كانت تنخفض تكلفتها المالية والتيالمالية 

ومع مرور الوقت ظهرت الخرسانات والطوب  تتميز بالمساحات الصغيرة.
ا في انتشاره أسعود بن عبد العزيز. ومن هنا بد سمنتي في عهد الملكاإل

م، وذلك 0590ذلك الوقت وبشكل خاص بعد مشروع الملز السكني في عام 
من أجل إسكان الموظفين التابعين للوزارات والذي تم عندما صدر قرار نقل 

أول تدخل حكومي  عد هذا المشروعيات من مكة المكرمة إلى الرياض. و الوزار 
تي السكانية الجديدة واللإلسكان يهدف إلى العمل على تقديم بعض النماذج 

 (. 0111)باهمام،  تتمثل في الفلل السكنية

 الفلل السكنية؟  ريما هي جهود المملكة في تطو  6.3

معدل النمو السكاني زيادة في  والذي شهدمع نهاية القرن الماضي، 
المدن  من اباعتباره، ومعدالت الهجرة الداخلية والخارجية مدينة الرياضفي 

 جعل الحكومة تنظر إلى إلى أدى، الرئيسية في المملكة العربية السعودية
 0591) ىام بها خالل الخطة الخمسية األولعملية إسكان المواطنين واالهتم

يتم ل صندوق التنمية العقاري تم اقتراح إنشاء  ( وخالل هذه الخطة0599 -
نماط وقد تسبب اختالف أ ن،من خالله تعبئة األموال الخاصة بمشاريع اإلسكا

ا لتغير أنماط السكان، في عام و  السكان إلى تغير أنماط الفلل السكنية تبع 
م قامت الحكومة بإنشاء اإلدارة العامة لإلسكان والتي أشرفت عليها 0590

عام  تنمية العقاري فيوزارة المالية واالقتصاد الوطني، كما أنشئ صندوق ال
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وكان ذلك السبب  ريالمليون  091بدأ برأس مالي حوالي  ذيم وال0599
الرئيسي في تحول الوحدات السكنية إلى نظام حديث متمثل في الفلل السكنية، 

تغير  إلى مويل التي وفرتها الحكومة مما أدىوالذي اتفق مع وفرة سبل الت
المهندسين المعماريين كأولوية استخدام  بعض المفاهيم المعمارية لدى

راغات واستخدام مواد البناء، فتطورت الواجهات السكنية في تلك الفترة عن الف
 .(0111)باهمام، السابق 

م( العمل على 0591 – 0599كما تضمنت الخطة الخمسية الثانية )
ألف قطعة أرض بحيث يتم تزويدها بالمرافق والعمل  2220تطوير حوالي 

عدتهم على إنشاء على توزيعها على ذوي الدخل المنخفض من أجل مسا
دية أراضي البلف فيما بعد باسم برنامج منح رِ مساكن خاصة بهم والذي عُ 

فهوم المباني ؛ حيث بدأ موالذي تم تنفيذه بواسطة وزارة الشؤون البلدية والقروية
التقليدية يتالشى شيئ ا فشيئ ا من خالل تطوير المساحات التي زادت بشكل 

مفهوم الفراغ عند السكان والمصممين كبير بعد تلك المبادرة مما جعل 
المعماريين يتغير بشكل ملحوظ؛ حيث تسبب ذلك في زيادة مساحات الغرف 
وزيادة عدد الغرف، كما تعددت صاالت استقبال الضيوف وزادت مساحتها 

أكثر من صالة استقبال داخل الفال الواحدة، كما برز اتجاه أن  توأصبح
ا مس تحتوي تلك الصاالت على حمام خاص قال  تبالضيوف مما يجعله جزء 

ا للفيال الس همرافقوله  عن الوحدة السكنية ا أيض  كنية الخاصة به ويجعله تابع 
 (.0119من خالل اتصاله بباقي غرف الفيال )باهمام، 

ما مالمح الفلل السكنية التي شهدتها مدينة الرياض في الفترة  .7
 ؟ 0109إلى  0591الممتدة من 

التخطيط وقوانين البناء في ظهور ثالثة نماذج من ساهمت ضوابط 
( والتاون Duplexالفلل السكنية المتمثلة في الفلل المستقلة والدوبليكسات )
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(؛ حيث ظهرت هذه التصميمات بوفرة بعد تطبيق Town houseهاوس )
مشروع الملز، ومن خالل المميزات التي تمتعت بها تلك التصميمات، فقد 

لى اقتناء ن عن ورغبها ِبِشدة حيث حرص المواطنو من السكااستحسنها العديد 
 تلك الفلل نظر ا للوفرة االقتصادية التي شهدتها البالد. 

 يه التطور السكانيكما ساهمت الضوابط وقوانين البناء على توج
نتاج العناصر الثالث السابق ذكرها بشكل منظم ومتطور وعليه فقد ظل إ

 من أكثر المدن تطور ا على المستوى الرياض والذي يكفي ألن تكون مدينة 
 (.0119)باهمام، القاري 

بعض المشكالت المتعلقة  الوقت الماضي كما واجه السكان خالل 
سبب ت هة األمطار أو المياه الجوفية التيبعدم قدرة تلك البيوت على مواج

هبوط جدران تلك الفلل ورطوبة تلك البيوت شتاء ، ثم جاءت الحاجة إلى 
لتي تتميز هي الغالبية ا سوتعتبر الفلل السكنية من نوع الدوبليك ،تصميمال

من الفلل السكنية  %99رب من ابها مدينة الرياض بواقع نسبة قدرت بما يق
 العامة لتطوير مدينة الرياضالموجودة في المدينة، وفق ا لما ورد عن الهيئة 

 (. 0100)باهمام،  م0115عام في 

نية قسيم الفترات الزم، فقط قام الباحث بتونتيجة لما سبق عرضه
تناول وسيمنية(، سنة لكل فترة ز  ةعشر  إلى فترات زمنية متساوية )خمس

فيما يلي التحوالت التي طرأت على نماذج الفلل السكنية بمدينة  الباحث
الرياض من خالل االعتماد على الدراسات السابقة التي تناولت موضوع 

 تحوالت الفلل السكنية بمدينة الرياض، كالتالي: 

التحول في النماذج السكنية بمدينة الرياض في فترة ما قبل  .0
 الخمسينيات. 
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الزمن، كانت البيوت الشعبية عبارة عن بيوت خالل هذه الفترة من 
تقليدية تتكون من مواد بسيطة؛ حيث كان الطين في هذا الوقت هو أحد فنون 
العمارة وكانت تعتمد في بنائها على الحجر القديم والذي يضاف إليه الطين 
والقش من أجل زيادة درجة الصالبة والتماسك. وتميزت هذه البيوت الشعبية 

داخلي والذي يساعد على أن جميع األنشطة االجتماعية تتم  بوجود فناء
 داخل المسكن، كما أن هذا الفناء يساعد على استيعاب كافة هذه األنشطة

( وهذه البيوت تميزت بدرجة خصوصية عالية، حيث كان 0-ل)شك
يتم فتح الشبابيك الخاصة بالمنزل من الداخل أي على الفناء الداخلي 

تتميز بمعدل خصوصية عالية، وكذلك عدم جرح الخاص، وهذا جعلها 
ا باالعتماد  خصوصية المساكن المجاورة، وامتازت هذه البيوت الشعبية أيض 

 على الساللم الخشبية 

 

 
 (0115يوضح الفناء الداخلي للبيت الشعبي. )أبوعلي،(1-شكل)

من  متدةالم في نماذج الفلل السكنية بمدينة الرياض في الفترة التحول .0
 .0569إلى  0591

الذي الملز و  اسكان تدشين مشروعتم سينيات القرن الماضي في خم
ل الفلل السكنية في مدينة الرياض وفي المملكة بشك دشينفي ت ألثركان له ا

مدينة الرياض وصمم ليستوعب موظفي مركز كم عن  229حي الملزيبعد  عام
فيال سكنية  992ن المشروع من الحكومة وأسرهم في ذلك الوقت حيث تكو  
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كان ُيرمز إلى الملز على أنه نموذج للتطور في شقة سكنية، و  091و
التخطيط واستخدام مواد البناء حيث أنه تم استبدال طرق البناء بالطرق 

النموذج الذي سار على نفس منواله التصميم المعماري  نكاو الحديثة 
 (.  Al-Hathloul, 1981واستخدام مواد البناء في مدينة الرياض )

لقد شهدت مدينة الرياض تحوال  كبير ا في نوعية المسكن على الصعيد 
حيث شهدت خمسينيات  ي واالجتماعي والمعماري وكذلك اإلنشائيالحضر 

القرن الماضي بداية ظهور الفلل السكنية معتمدة على الخرسانة ألول مرة 
مية بيئة المعمارية والتصميفي تاريخ اإلسكان السعودي مما ساعد على نمو ال

وبداية مرحلة التطور المعماري للفلل السكنية في مدينة الرياض، وقد تميزت 
نت مدينة ، كما تضمالقصيرة سواراألالفلل السكنية في مدينة الرياض بوجود 

الرياض في تلك الفترة حوالي ألف فيال وكانت تتراوح ما بين الفلل الصغيرة 
. وقد كانت الواجهات في تلك الفترة ذات طابع (2-شكل)والكبيرة أنظر 

ا عن الطرق القديمة في التصميم القائم  حديث في ذلك الوقت فكان ابتعاد 
 (. 0109على الطرق التقليدية لمدينة إسالمية )الحديثي، 

 الفلل السكنية في فترة الخمسينيات والستينيات(2-شكل)
 (0109، الرياضالهيئة العليا لتطوير مدينة المصدر: )

، ويالحظ على 0م 091-091كما تراوحت مساحة الفلل السكنية بين 
هذه المرحلة الجمود في التصميم حيث كان من الصعب تغيير مكان أحد 
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األبواب أو تغيير تقسيمات المساحات وبالتالي لم يؤدي التصميم في تلك 
فلل تميزت ال، كما الفترة االحتياجات األولية للمستخدمين بشكل ملحوظ

 السكنية خالل هذه الفترات األولى لها بأنها كانت محاطة بأسوار وبوابات
 (.0109)باهمام، 

تميزت الفلل السكنية في تلك الفترة باالعتماد على مواد البناء الحديثة 
بوجود الخرسانة العادية والمسلحة في البناء الهيكلي للعناصر اإلنشائية في 

اسات كما تم االعتماد على الطوب االسمنتي األسقف واألعمدة واألس
 ,Al-Hathloul) والخرسانة المسلحة الذي عرف باسم الحديد المسلح

( كما تم استخدام األلوان الصناعية ألول مرة في التشطيب الخارجي 1981
وبداية االعتماد على البالط السميك المستخدم في األرضيات )باهمام، 

0111.) 

 

  

من  متدةالم الفترة في الرياض بمدينة السكنية الفلل نماذج في التحول .3
1965-1980: 

ا أكثر في مفهوم الفيال السكنية مع بعض  شهدت تلك الفترة تنظيم 
التوسعات في التصميم ليشمل ملحقات إضافية في التصميم حيث زادت 
المساحة المصممة للبناء وكذلك المساحة المحيطة بالمساحة المخصصة 

شهدت تلك الفترة ظهور مصطلحات جديدة على الوحدات السكنية للبناء، كما 
في مدينة الرياض مثل االرتدادات حيث تم إغالق مساحة الشرفات 
واستخدامها داخل الغرف لتلبي احتياجات ساكني الفيال للتغيرات الطبيعية 

(. لقد ساعد Al-Hemaidi, 2001والبشرية التي قد تطرأ في أي وقت )
رى ك الفترة على تأثر الفلل السكنية بأنماط البناء في الدول األخاالنفتاح في تل
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وكانت تلك الفترة هي المرة األولى التي يتم فيها تغيير أنماط الغرف وترتيبها 
وأعدادها التي قل ت بشكل ملحوظ تأثر ا بالدول واستخدام الخرسانة المسلحة، 

كنية تأثر الفلل السوإضافة الديكورات والمعادن الخفيفة التي تبرز مدى 
باألنظمة العالمية في البناء، كما اعتمد التصميم في تلك الفترة على التصميم 

(. وعليه فقد شهدت تلك الفترة بداية مرحلة 0111الحديث كلي ا )باهمام، 
التصميم المعماري الحديث والذي أبرز بدوره مالمح التطور الحضري في 

ألحياء القديمة حيث امتازت هذه مدينة الرياض حيث تم إعادة إحياء ا
المشروعات بالبنية التحتية الجيدة وتطور المباني لتشمل قصر الحكم، 

الحكومية، المساجد واألسواق التجارية، أما عن الشكل العام للفلل  تالهيئا
السكنية فقد شهدت تطور ا كبير ا على مستوي الواجهات لتبدو أكثر رقي ا 
وتحضر ا وكذلك على مستوي عناصر الفلل التي شهدت ثبات عدد الغرف 

ض، اوزيادة المساحات المحيطة )الفناء( )الهيئة العليا لتطوير مدينة الري
(، كما شهدت مدينة الرياض طفرة غير مسبوقة في التصميم المعماري 0112

للفلل السكنية من حيث التنسيق عالي الجودة بين الفراغات لتشهد تلك المرحلة 
-الشكل(دخول أماكن خاصة بالسيارة في نهاية تلك الفترة كما هو واضح في 

طة بالفيال ألسوار المحي(، ليس ذلك فقط بل تميزت الفلل السكنية بارتفاع ا0
 (0555)باهمام، 

 

 : يوضح الفلل السكنية في فترة الثمانينات(3-شكل)
 (0555المصدر: )باهمام، 
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لقد حرصت وزارة الشئون البلدية والقروية على األراضي التي تصلح 
إلقامة المجتمعات العمرانية الجديدة الصالحة للبناء داخل المخططات العامة 
للمدن باالتفاق مع إدارات تخطيط المدن بتقسيم األراضي إلى قطع متساوية 

ن أجل ( وذلك م0555( )باهمام، 0م  211=01*01تبلغ مساحة كل منها )
ضمان توافق تصميم الفلل السكنية مع المبادئ التي تم استخدامها ترشيد 
المساحة المستخدمة وتجنب التعقيد المعماري بالحفاظ على جودة البناء 
وتحقيق احتياجات األسرة ولذلك اعتمد استغالل المساحة على العديد من 

قدر حة بالعوامل التي تضمن تحقيق المسكن الميسر منها تقليص المسا
اإلمكان بحيث تفي بالعناصر المعمارية المطلوبة وتعدد وظائف الفلل 
وفراغاتها وإمكانية التوسيع المستقبلي باإلضافة إلى تقديم نماذج لتصاميم 
أساسية ومبسطة مع توفير كافة البدائل التكميلية التي تحقق الرغبات المنشودة 

 (. 0110، لسان الفلل السكنية في مدينة الرياض )باهمام

شهدت الفلل السكنية استخدام مواد البناء التي تم استخدامها في 
السابق كالطوب اإلسمنتي والخرسانة المسلحة سابقة الصب المعتمدة على 
النظام الهيكلي الذي يتكون من األعمدة والكمرات والبالطات واألبواب 

تخدام وبداية اسالخشبية، كما ظهرت المواد الحديثة كوجود البالط الموزايكو 
الرخام بشكل بسيط، كما تم استخدام األبواب المعدنية بصورة أكثر من السابق 

 (.0110)باهمام، 
متدة من الم في نماذج الفلل السكنية بمدينة الرياض في الفترة التحول .4

 .0559إلى  0591

شهدت تلك الفترة تطور ا كبير ا من حيث الشكل العام للفلل السكنية 
صميم المعماري الداخلي والخارجي الذي شهد تأثر ا كبير ا بالتراث ومن حيث الت

السعودي حيث شهدت واجهات تلك الفلل أشكاال  تعكس التراث المعماري في 
مدينة الرياض، كما شهدت الفلل السكنية تواجد األسوار بشكل أكثر تطور ا 
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ة يمن ذي قبل حيث شهدت تطور ا في الجانب التصميمي لتصبح أكثر جمال
كما  زاد ارتفاع االسوار وتمت إضافة اإلضاءة فيها ألول مرة، باإلضافة إلى 
استخدام األلوان البسيطة في التشطيب الداخلي والخارجي، كما شهدت تلك 
ا  الفترة تغير ا في شكل الفناء الداخلي للفلل السكنية وتغيرت أعداد الغرف تبع 

(. لقد شهدت الفلل 0111ام، لزيادة المساحة الكلية للفلل السكنية )باهم
السكنية في مدينة الرياض تطور ا ملحوظ ا على صعيد استخدام االرتدادات 
في الفلل السكنية وعلى ذلك فقد زاد تعرض الفلل السكنية للحرارة نظر ا مما 
كان السبب في استعمال مواد البناء المناسبة باإلضافة إلى زيادة تجمع 

(. كما 0110تعرضها للشمس )بن حموش،  الوحدات السكنية بهدف تقليل
شهدت تلك الفترة إضافة المساحات والفراغات المعمارية الالزمة للمداخل 
والممرات والساللم التي تغير شكلها مقارنة بالسابق وغرف المضخات والفصل 
بين ركن الضيوف والعائلة لتحقيق أعلي درجات الخصوصية داخل الفلل 

  (.0555السكنية )باهمام، 

عرفت الفلل السكنية في تلك الفترة تغير ا على مستوى االستغالل  
المعماري حيث بدأ التحول في شكل الفلل السكنية في مدينة الرياض بداي ة 
من استخدام الطابق األرضي الذي أصبح عبارة عن مكان متعدد األغراض 
المتعلقة باستقبال الضيوف حيث تم توفير المساحات الالزمة الستخدام 

لم ،  كما أصبح استخدام السالالجلسات العربية المستمدة من التراث السعودي
الدائرية مظهر ا من مظاهر الرقي والتحضر في مدينة الرياض باإلضافة إلى 

ي الطابق العلو  استخدام األعمدة الدائرية ألول مرة، كما تمحورت الغرف في
حول السلم الدائري بشكل منظم وفيه أعلى درجات الخصوصية التي يرغبها 

ي اتخذت الفلل السكنية في مدينة الرياض فبشدة المجتمع السعودي وبالتالي 
تلك الفترة شكال  آخر من ناحية التكامل التصميمي واإلنشائي حيث أصبحت 
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ما تميزت األسوار الميحطة ، كبشكٍل غير مسبوق  مواكبة للتطور العالمي
 (.0119)باهمام، متر 029بالفلل السكنية باالرتفاع أكثر من 

كما تظهر البيانات الموجودة في المخطط االستراتيجي الشامل 
الخاص بمدينة الرياض فإن متوسط مساحة األراضي للفلل السكنية حوالي 

فإن المساحة (، وعليه 0112)الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض،  0م999
المخصصة لبناء طبق ا الشتراطات البناء تبلغ نصف القيمة السابقة والتي 

وحيث أن الفلل السكنية يتم بناؤها في دورين ونصف الدور  0م09089تبلغ 
 كما هو واضح 0م 990مما يجعل المساحة المستغلة في البناء تصل إلى 

 (.0101( )باهمام، 4-الشكل)في 

 

 الطوابق في الفلل السكنية (: يوضح شكل4-شكل)

 (0202المصدر:) باهمام، 

لقد شهدت الفلل السكنية في مدينة الرياض تطور ا كبير ا على صعيد 
استخدام مواد البناء في تلك الفترة، حيث تم استخدام أنظمة التصميم اإلنشائي 

الحاملة والنظام الهيكلي والنظام الفراغي والمعماري الحديث  باستخدام الحوائط
الذي يعتمد بشكل أساسي على الخرسانة المسلحة ومواد اإلنشاء المعتمدة 
ومراعاة التمدد اإلنشائي المستقبلي وأعمال التوسيع كما جاء في الكود العالمي 



 

19 
 

 فة إلىلمواد البناء حيث تم االعتماد على الحديد في الخرسانة باإلضا
التشطيبات المعمارية في الديكورات الداخلية الموجودة في الساللم المزخرفة 
وهو ما يعرف اسم الدرابزين الحديدي، كما تم استخدام األلوان بدرجات متطورة 
أكثر من السابق واالعتماد على الجرانيت بجانب الرخام في األرضيات 

 (.0111، 0555واألعمدة والحوائط في المطابخ )باهمام،

 من متدةالم الفترة في الرياض بمدينة السكنية الفلل نماذج في التحول .9
 .0101إلى  0559

لقد شهدت تلك الفترة تحوال  غير مسبوق في التنمية العمرانية للفلل 
السكنية والتي تغير شكلها جذري ا على مستوى التصميم واإلنشاء، كما بدأت 
الفلل السكنية تتخذ شكال  رأسي ا أكثر حيث تعددت الطوابق بشكل ملحوظ 

ل السكنية فلحيث زاد عدد الطوابق ليصبح طابقين، كما ظهرت أنماط جديدة لل
في مدينة الرياض مثل الدوبليكسات والتي اتخذت شكال  معماري ا مختلف ا حيث 

 (. 0115أصبحت أكثر تطور ا من الفترات السابقة )الشيحة، 

أصبح الطابع السكني األكثر هو نماذج الفلل والدوبليكسات حيث 
 %99ي لسجلت الفلل السكنية والدوبليكسات تطور ا ملحوظ ا بنسبة بلغت حوا

مما جعلها الوحدات السكنية األكثر استخدام ا في مدينة الرياض )باهمام، 
0109.) 

كما اتجهت التصميمات المعمارية الخاصة بالفلل إلى الحداثة  
والتطوير من ناحية التصميم ليشمل العناصر اإلنشائية المطلوبة؛ حيث 

ضي، كما شكلت المرونة التخطيطية الطابع األكبر في استعمال األرا
من البناء، ويوجد ملحق إضافي علوي  %91أصبحت نسبة البناء ال تتجاوز 

من مساحة الدور األول، وهنا خالل هذه  %91ال تتعدى نسبة البناء فيه 
المرحلة كانت األسوار المحيطة بالفلل السكنية تتميز باالرتفاع إضافة إلى 
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لي وتصميمي فريد إدخال اإلضاءة واإلنارة على األسوار لتعطي شكل جما
 (.0115)الهيئة الملكية لمدينة الرياض، 

شهدت تلك الفترة زيادة في مساحات األراضي الممنوح في الفلل 
وعليه فقد  0م 211( بدال  من 0م 909=09*09السكنية حيث أصبحت )

زادت المساحة المبنية داخل الفلل السكنية بشكل غير مسبوق وبشكل يزيد 
والتي تتخطي متوسط  0م 2089من المساحة المخصصة للفرد لتتخطي 

 (.0100)باهمام،  0م 0589المساحة العالمية المخصصة للفرد والتي تبلغ 

عتماد الشهدت تلك الفترة استخدام الطوب اإلسمنتي الحديث، كما تم ا
على الخرسانة المسلحة ذاتية الدمك ألول مرة في الهياكل اإلنشائية وبداية 
استخدام الخشب في األرضيات تحت مسمى الباركيه، كما شهدت تلك الفترة 
استخدام السيراميك في األرضيات بشكل أكبر من السابق، كما تم استخدام 

كل كذلك، كما تغير ش الرخام والجرانيت في الحوائط والواجهات واألرضيات
الساللم لتتغير إلى الرخام والجرانيت بشكل أساسي كما تطورت ليتم استخدام 

 (. 0100()باهمام، 5-الشكل)الساللم الزجاجية بشكل بسيط  كما في

 
 0101-0559يوضح الفلل السكنية في الفترة (5-)شكل

 (.0115الشيحة، المصدر: )
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 فترةال في الرياض بمدينة السكنية الفلل نماذج في التحول .6
 . 0109 إلى 0101 من الممتدة

لقد شهدت تلك الفترة تحوال  غير مسبوق في التنمية العمرانية للفلل 
السكنية كما شهدت تلك الفترة ظهور مشاريع ضخمة للفلل السكنية كما هو 
الحال في مشروع سرايا الجوان شمال مدينة الرياض لتصبح أيقونة اإلسكان 

والتي أصبحت تلبي احتياجات السكان الراغبين في الحصول على السعودي 
ا عل الفلل السكنية الحياة العصرية الحديثة، وقد أصبح بناء الخرسانة  ىمعتمد 

ا لكود البناء السعودي حيث تساعد البساطة في التصميم  المسلحة المتطورة تبع 
في الحصول  ساهمعلى إبراز الهوية السكنية والتجميلية للفلل السكنية كما ت

 على أكبر قدر ممكن من الرفاهية من خالل عمل التكوينات الزخرفية
، من خالل استخدام مواد خاصة المصنوعة من الخشب، الجبس أو الحديد

أو اعتمادها على التراث من  تحضرها ىبالواجهات والتي تبرز جمالها ومد
الي ا للفلل خالل استخدام األحجار في الواجهات التي تضمن مظهر ا جم

السكنية بشكل غير مسبوق، كما تم ظهور نماذج جديدة من الفلل السكنية 
(. كما تطور نظام االرتدادات من خالل 0109)برنامج جودة الحياة،  مثل

األنظمة السكنية المعتمدة في مدينة الرياض باالرتداد جهة المجاورين من 
باإلضافة إلى  %70جهتين كحد أقصي للفلل السكنية بنسبة بناء تناهز 

لملحق الدور األرضي بينما تم السماح باستخدام االرتداد من جانب  01%
(. كما تم 0109واحد في أنظمة الفلل )الدوبليكسات( )غازي وآخرون، 

استخدام العوازل الحرارية بصورة مستحدثة وذلك للتخلص من األثار السلبية 
ات الحرارة نظر ا لتطبيق لالرتدادات وذلك من أجل التغلب على ارتاع درج

أنظمة االرتدادات المستعملة في الدول األوروبية ذات الطقس البارد كما هي 
(. لقد شهدت تلك الفترة ظهور نماذج 0101دون أي تعديالت )الهذلول، 

( Town House) جديدة من الفلل السكنية والدوبليكسات والتاون هاوس
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لكل عضهما من جانب واحد فقط و والتي تميزت بكونها منزلين متصلين مع ب
منهما حديقة خاصة من الجوانب الثالث األخرى كما هو واضح في الشكل 

ا الفلل المستقلة 9) ( لتحقيق أعلى Stand Alone Villa)(، كما ظهرت أيض 
معدالت الخصوصية واالستقاللية لدي السكان في مدينة الرياض )باهمام، 

0109.)   

 ر الشئون البلدية والقروية المتعلق بتجزئةبعد القرار الصادر من وزي
األراضي السكنية والبناء عليها وعليه فإن مساحة الوحدة السكنية المعتدلة في 

( وهي المساحة التي تناسب أغلب 0م200)قيم أكبر من مدينة الرياض تبلغ 
ا للعادات التي تضمن أعلي درجات الخصوصية األسر السعودية  تبع 

ستويات م ىيبرز أهمها في الخصوصية والحصول على أعلالسعودية والتي 
 مستويات األمان المتمثلة في بساطة التنفيذ الجيد وأعلى التصميم المعماري 

  (. 0109)باهمام،  وتجنب التعقيد

عرفت تلك الفترة استخدام أعلى معدالت الجودة في مواد البناء 
إلسمنت يث تم استخدام االمستخدمة في األنماط المختلفة في الفلل السكنية ح

بأنواعه المختلفة لتالئم االستخدامات المتعددة في الفلل حيث أصبح نظام 
الخرسانة الهيكلية النظام السائد في تنفيذ الفلل السكنية باإلضافة إلى االعتماد 
على  الطوب االسمنتي والبلوك في البناء وفي التشطيب، كما برز استخدام 

كما في األرضيات وهو ما يسمي الباركيه بشكل الخشب في جوانب متعددة 
واضح واستخدامه في جوانب الديكور المختلفة، كما برز استخدام المعادن 

 (.0101الخفيفة في كافة أغراض الديكور كما في أنظمة اإلضاءة )القاضي، 
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جودة . المصدر: )برنامج 0109إلى  0101(: يوضح التاون هاوس في الفترة الممتدة من 9-لشك (

 (0109الحياة، 

 الدراسة التحليلية: .7

رض يستعالسكنيةمن دراسة لتحوالت الفلل  ومن خالل ما تم عرضه
التي تم الزمنية   خالل السطور التالية مقارنة تفصيلية بين الفترات الباحث

تناولها من خالل التعرف على التحوالت التي طرأت على الفلل السكنية 
 كالتالي:

 ما قبل الخمسينات الميالدية: ةمرحل أوال:

ي الفترة فكانت المنازل الشعبية هي النمط السائد في مدينة الرياض 
وكانت عبارة عن فراغات معمارية مطلة على الفناء الزمنية ماقبل الخمسينات 

الداخلي وال يحيط بها سور خارجي وكان البناء على الصامت وال يوجد 
البناء مستمدة من البيئة الطبيعية المحيطة  ارتدادات حول المنازل وكانت مواد

 كالطين والخشب واألحجار.

 

 م:0569إلى  0591مرحلة الفترة من ثانيا: 

السكنية كنموذج معماري منافس للمنازل الشعبية  الظهرت الفي
ناء من السكنية عبارة عن ف التقليدية بمدينة الرياض، وكانت عناصر الفيال

 عن نتجتاألمام من جهة الشارع العام وارتدادات جانبية بمحيط الفيال 
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التشريعات المستحدثة في تلك الفترة، وكانت إطالالت نوافذ الفراغات 
 المعمارية على الفناء الخارجي والمناور واالرتدادات الجانبية، باإلضافة إلى

إلى  029من  السورارتفاع  حيث تراوحزل األسوار المحيطة بالمن انخفاض
 مترا  مربعا . 091إلى  091م ومساحة الفيال السكنية بين 029

وكانت الفيال السكنية تحتوي على ملحق خارجي بالفناء األمامي 
الساللم في وسط الفيال في القسم الخاص بالعائلة، وخالل تلك الفترة ظهرت و 

 ي المكون من الخرسانة المسلحة.عملية البناء بواسطة الهيكل اإلنشائ

 م:0591إلى  0566مرحلة الفترة من ثالثا: 

أبرز مالمح الفيال السكنية في مدينة الرياض في هذه الحقبة تمثلت 
 001مساحة الفيال السكنية من  تراوحتمساحات األراضي حيث  تقليص في

لية ختم تقليص مساحات الفراغات الدا لذلكمترا  مربعا  ونتيجة  091إلى 
ومساحة الفناء األمامي المطل على الشارع العام ولكن حافظ نموذج الفيال 

 على األفنية الناتجة عن االرتدادات الجانبية.

باإلضافة إلى أن ارتفاع األسوار الخارجية زاد بشكل ملحوظ كما 
حافظ نموذج الفيال السكنية على المالحق والساللم واستمر استخدام مواد 

 ية لبناء الهيكل االنشائي مثل الحقبة السابقة. البناء الحديث

 م:0559إلى  0590الفترة من رابعا: 

ث احات حيالمسفي بزيادة  في هذه الفترة السكنية للتميزت نماذج الف
مترا  مربعا  نتيجة لمبادرات المملكة الداعمة للتنمية  051و  091بين  تراوحت 

العمرانية ونتج عن هذه الزيادة في المساحة زيادة مساحات الفراغات الداخلية 
المحافظة على االرتدادات الجانبية كما هي و وزيادة مساحة الفناء األمامي 

سابق ة على ارتفاعها الاألسوار الخارجي ،كما لوحظ محافظةفي الحقب السابقة
مواد البناء الحديثة في التشطيبات الخارجية من دهانات ووحدات  دخولو 
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تتحمل األجواء الخارجية، باإلضافة إلى ظهور الساللم بالسور إنارة كهربائية 
 .  الفلل هذه الفترةالدائرية المسقط بشكل ملحوظ في نماذج 

 :م2010-1996الفترة من خامسا: 

 0م091ازدادت مساحات الفيالت السكنية حيث أصبحت تزيد عن 
ملحوظ  بشكلللفيال السكنية، وظهرت المالحق العلوية كما تعددت الطوابق 

،نتج عن ذلك ارتفاع سترة السطح، كما حافظت الفيال السكنية على 
االرتدادات الجانبية وزادت مساحة الفناء األمامي وكان العامل المؤثر في 

للبناء من المساحة  ٪91شتراطات التنظيمية حيث تم تحديد نسبة ذلك اال
االجمالية لألرض، كما تم استمرار استخدام النظام االنشائي المستخدم في 

تغيرت مواد البناء المستخدمة في و  الحقبة السابقة من الخرسانة المسلحة،
 والرخام والجرانيت.الساللم بإضافة الزجاج 

 م:2011-2025الفترة من سادسا: 

لوحظ في هذه الحقبة صغر مساحة الفيالت السكنية حيث بلغ متوسط  
ونتيجة لذلك قلصت مسطحات البناء والفناء الخارجي  0م200مساحة الفيال 

، كما لوحظ تقليص مساحة  العناصر مع المحافظة على االرتدادات الخارجية
 الدور األرضيالفراغية الداخلية مع المحافظة على المالحق الخارجية في 

واالسطح، كما تم استخدام مواد البناء المستخدمة في الفترة الزمنية السابقة 
 باإلضافة الى استخدام نماذج البناء المصنعة.

 

 

 

 النتائج:مناقشة  .9
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 عمارة بمدينة الرياض واختلف موقعه الفناء عنصر أساسي في ال
الفترات الزمنية الحديثة نتيجة لألنظمة والتشريعات  عبر ومساحته

 الحديثة وتقليص مساحة الفيال.

  االسوار الخارجية للفلل السكنية بمدينة الرياض تزداد ارتفاعا
عبر الفترات  الزمنية وذلك نتيجة الرتفاع عدد األدوار وظهور 
 المالحق مما يؤكد على أهمية مراعاة الخصوصية اثناء تصميم الفلل

 السكنية.

  تزداد وتتقلص عبر مساحة الفلل السكنية بمدينة الرياض
ية نتيجة لمبادرات المملكة الداعمة للتنمية العمرانالفترات الزمنية نتيجة 

 واألوضاع االقتصادية.

  تطور المواد المستخدمة واألسلوب االنشائي للساللم بسبب
 يثة.تطور التصاميم المعمارية واستخدام مواد التشطيب الحد

  تنوع أنظمة تشييد الفلل عبر الفترات الزمنية نتيجة للطلب
 المستمر على الفلل.

  من العوامل التي ساعدت على انتشار الفلل السكنية في مدينة
مشاريع اإلسكان التي كانت تابعة للحكومة والتي هدفت إلى الرياض 

 .في نماذج سكنية جديدة متمثلة في الفلل السكنيةإسكان المواطنين 

 التوصيات: .5

  أهمية دراسة موقع ومساحة الفناء للفلل السكنية بمدينة الرياض
 حيث انه عنصر أساسي فيها.

  همية دراسة ارتفاعات االسوار الخارجية بما يضمن أ
 لسكان الفلل السكنية.الخصوصية واألمان 

  أهمية دراسة مسطحات البناء بما يحقق الراحة واالستقرار
 .لسكان الفلل السكنية
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 .أهمية دراسة أنظمة البناء الحديثة وتفعيلها بمشاريع اإلسكان 

  أهمية دراسة وتطوير وتحديث األنظمة والتشريعات في مجال
 اإلسكان وبما يحقق المصلحة العامة.

 .المراجع10
 العربية عالمراج

 ،في المباني السكنية اإلسالميالمضمون (، 0559. )عبد الباقي، إبراهيم
 .جمهورية مصر العربية ،القاهرة ،التخطيطية والمعماريةمركز الدراسات 

 
أثر التصميم الداخلي في إنجاح (. 0100. )حمد هللاأبو زعرور، روند 

محتوى الفضاءات المعمارية الداخلية والخارجية "المباني السكنية 
لس، ناب ،جامعة النجاح الوطنية، نموذجا   نابلس)الفلل( في  المنفصلة
 .فلسطين
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