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القواعد اإلرشادية المعمارية    أبريل 2020

1. مقدمه

لفجــر  بالزمــن  وتعــود  بالتاريــخ،  متجــذرة  العــا 
الحضــارة. هــذه الطبيعــة املميــزة إرتبطــت بموجــات من 

اإلستيطان البشري.	

تســاهم كل حقبــة تاريخيــة بخيــط فــي هــذا النســيج 
الغني، ويجب محاكاة املرحلة الحالية التي وصلنا إليها 
من هذا املنطلق، حيث يساهم جيلنا باملرحلة التالية 
منطلقيــن مــن مبــدأ اإلحتــرام للما�ضــي واإلســتمتاع بــه 

 للمســتقبل. 
ً
بالحاضــر ولنجعلــه إرثــا

تتمتــع العــا بطبيعــة خابــة ومثيــرة للفضــول بأوديتهــا 
وواحاتهــا. إن وجــود الجبــال علــى جانبــي املدينــة يعطيهــا 

منظــر مهيــب وكذلــك الشــعور بالحمايــة.

تتجلى أصالة هذه املدينة في الراحة النفسية املتأتيه 
مــن الطبيعيــة، ومــن اإلحســاس بالواحــة والثــروات 
التاريخيــة غيــر املاديــة النابعــة مــن التقاليــد الراســخة. 
يجــب إحتــواء هــذه البيئــة الفريــدة وإدماجهــا فــي الحياة 
اليومية، سواء في البلدة القديمة والحالية، من أجل 
والتطلعــات  الجديــدة  االســتخدامات  مــع  التكيــف 

الجديــدة للســكان.

ســتكون العــا وجهــة ثقافيــة يتــم تقديمهــا كمتحــف 
املتحــف  هــذا  أرضهــا.  طبيعــة  مــع  منســجم  مفتــوح 
املفتــوح سيســهل إكتشــافات جديــدة تلقــي الضــوء 
على ماضينا املشــترك، وســباقة باملمارســات اإلبتكارية 
واألرا�ضــي،  والحيوانــات  النباتــات  علــى  الحفــاظ  فــي 
وإشراك املشاهدين بتجربة الرحلة الغنية عبر الزمن.

الهــدف مــن هــذه القواعــد اإلرشــادية هــو املســاعدة 
علــى تمكيــن هــذا اإلرث والحفــاظ عليــه، ولكــي تتناغــم 

األماكــن الجديــدة مــع القديمــة بــدون تكلــف. 

وموجــه  للتصميــم  مصــدر  هــي  اإلرشــادية  القواعــد 
لخلق تنمية موجهة ومتفاعلة مع موقعها. و تهدف الى 
ترويــج التنميــة املرتبطــة مــع الســياق واملــكان بطريقــة 
ذكيــة، وليســت مناجــاة لــأذواق واألنمــاط الفرديــة.

أجــل  مــن  التراثــي  البنــاء  أهــداف  تحقيــق  ســيتم 
املستقبل من خال مقاربة تعاونية ما بين التخطيط 

لتصميــم. وا

األهداف الرئيسية هي:

تحسين  مستوى املعيشة والسامة.	 

ضمان استدامة املصادر الحيوية.	 

تنمية إجتماعية وتطوير قطاعي غير ربحي.	 

املساهمة في تمكين القطاع الخاص.	 

الوصولية الى سوق العمل وجاذبيتها.	 

توفير البنية التحتية والسكن.	 

توفيــر الرعايــة الصحيــة والفــرص اإلقتصاديــة 	 
والتعليميــة.

تأسيس القطاع الترفيهي، التراثي منه والثقافي 	 
والفـــــــــــــــني والــــريا�ضي واالستجمــــــــــام والـــــــــــترابط 

اإلجتماعي.	
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القواعد اإلرشادية المعمارية    أبريل 2020

مكانة هذه الوثيقة

أعــدت القواعــد اإلرشــادية كجــزء مــن مشــروع إحيــاء 
املناطــق الحضريــة للعــا وفــي غيــاب الكــودة الجديــدة 
العــام  املخطــط  مظلــة  تحــت  تطويرهــا  ســيتم  التــي 
العــام/  باملخطــط  واملعــروف  الحضريــة  للمناطــق 
املاســتربان )2(. وبغــض النظــر عــن غيــاب هــذه الكــودة 
الجديــدة، فــإن هــذه القواعــد اإلرشــادية تمكــن الهيئــة 
امللكيــة ملحافظــة العــا مــن الســماح للمجتمــع املحلــي 
بالبنــاء وفتــح املجــال ألعمــال جديــدة وفــي الوقــت ذاتــه 

تحســين جــودة الحيــاة للســكان. 

لطبيعــة  املســتقبلية  املشــاريع  انعــكاس  لضمــان  و 
وصفــات العــا، فــإن هــذه القواعــد اإلرشــادية تقــدم 
املختلــط،  ولإلســتعمال  ســكنية  مختلفــة،  أنمــاط 
الهــدف منهــا تجويــد العيــش وتحســين املناظــر الجمالية 
للتصميــم  إرشــادات  تقديــم  وكذلــك  العــا،  ألهــل 
املعمــاري واأللــوان الخارجيــة، وتقديــم توصيــات حــول 

كيفيــة تحســين وتفعيــل املــكان العــام.

إن القواعــد اإلرشــادية املعماريــة، والتــي هــي عنصــر 
مفصلــي بهــذه الوثيقــة، ســتتيح تصميــم مبانــي جديــدة 
تضمــن بــأن املشــاريع املســتقبلية منســجمة مــع أرض 
اإلرشــادية  القواعــد  إن  الطبيعــي.  وجمالهــا  العــا 
والبيــوت  العمائــر  بنــاء  مــن  مســتلهمة  الجديــدة 

للعــا.  التقليديــة 

اإللتــزام بالقواعــد اإلرشــادية املعروضــة بهــذه الوثيقــة 
املفضلــة  التصميميــة  املمارســة  بمثابــة  ســيكون 
للمشــاريع االســكانية واملشــاريع متعــددة اإلســتعماالت 

فــي املناطــق الحضريــة. 

تــم تعريــف املتطلبــات اإللزاميــة علــى أنهــا مجموعــة 
املبانــي  مــن املتطلبــات الجوهريــة لجميــع تطبيقــات 
واألعمــال التجميليــة. اإللتــزام بكــود البنــاء الســعودي 

إجبــاري.  يبقــى 

تطبيــق هــذه القواعــد اإلرشــادية هــو إســتثمارفي جــودة 
الحيــاة لســكان العــا وألجيــال املســتقبل.

10

مســــودة



IN
T
R
O
D
U
C
T
IO

N

مســــودة



مســــودة



 .2
اإلرشادية  القواعد 

ية ر لمعما ا

مســــودة



14

1.2 متطلبات أساسية للتصميم

التالــي هــو تلخيــص للمســائل األساســية املعلنــة مــن 
توجيــه  تــم  لقــد  االرشــادية.  القواعــد  هــذه  خــال 
ذات  الخاصــة  املتطلبــات  الــى  للرجــوع  املصمميــن 
العاقــة املوجــودة ضمــن كل قســم  مــن هــذه القواعــد. 

القواعــد  إلــى  املســتندة  األدنــى  الحــد  متطلبــات 
املعمــاري: للتصميــم  اإلرشــادية 

 شكل البناء

الحجمية	 
عمــل تجزئــة بالواجهــات لتجنــب الحصــول علــى 

إنطبــاع الجــدران الثقيلــة. 

أسطح بدون ميان.

اإلرتدادات األمامية بالسكني	 
 للنمــط 

ً
إرتــدادات البنــاء الســكني ســتتغير وفقــا

املبنــى. وموقــع 

الواجهة السكنية	 
الواجهــات األماميــة والجانبيــة للمبانــي الجديــدة 
املبانــي  خصائــص  تطابــق  ان  يجــب  واملعدلــة 

املتقاربــة.

قياس النافذة	 
يشجع على أن تتجاوز مقاسات الشباك الحدود 
 لكــود البنــاء الســعودي كمــا هــو مبيــن 

ً
الدنيــا وفقــا

بالقســم 5.2.2 لتوفير إنارة داخلية كافية. 

املداخل والفتحات	 
يجــب أن تحظــى علــى األقــل 70% مــن مســاحات 
الطابــق علــى إضــاءة نهاريــة لتســمح للشــاغلين 
مــن أداء نشــاطاتهم بكفــاءة داخــل املبانــي. علــى 
اإلضــاءة النهاريــة ان تتخلــل الــى فراغــات املبنــى، 
علــى أن ال يقــل عمــق الغرفــة عــن مرتيــن ونصــف 
)2.5( مــن املســافة بيــن أعلــى الشــباك وجلســته.  

املصراع	 
يجــب ان تكــون مــادة ولــون املصــراع الخارجــي 

املبنــى. لتصميــم  مكملــة 

أدوات التظليل والبروزات	 
املواصفــات الفنيــة لهــذه العناصــر محــددة بكــود 
هــذه  تضميــن  علــى  يشــجع  الســعودي.  البنــاء 
العناصــر بتصميــم املبنــى لخلــق تشــويق بصــري 

املبنــى. وتنويــع بواجهــات 

مســــودة
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املسطحات األرضية واألماكن املفتوحة

الفراغات الخارجية	 
يجــب توفيــر مــا ال يقــل عــن 30% مــن مســاحة قطعــة 
نصفــه  يكــون  وان  خــاص،  خارجــي  كفضــاء  األرض 

ممكــن النفــاذ منــه.

التشجير	 
يجــب ان تنســجم املســطحات املزروعــة مــع تشــكيلة 

النباتــات املحليــة.

األغطية والتسقيف	 
لتحســين التحكــم بجــو املبنــى يجــب ان يكــون مــا ال يقــل 
 ،

ً
عــن 30% مــن الســطح )60 متــر مربــع( مظللــة جزئيــا

وهذا يوفر مســاحة إضافية للســاكنين )املبيت( بدون 
زيــادة مســاحة الطابــق اإلجماليــة.

الجــدار املحيــط )التصوينــة( علــى ســطح املبنــى يجــب 
، ويمكــن تقديــم حلــول مختلفــة 

ً
ان ال يكــون مغلــق كليــا

للحصــول علــى مــا ال يقــل عــن 50% مــن الشــفافية علــى 
قســم مــن الجــدار الــذي يزيــد إرتفاعــه عــن )1.1( متــر 

وبحــد أق�ضــى )1.5( متــر. 

يجب ان يتيح تصميم السطح تنويع اإلستعماالت و/
أو أن يدعم توليد الطاقة. 

نوعين من اإلنشاءات:

مــواد طبيعيــة، خيفــة مرئيــة، 	  خشــب ونخيــل، 
ضيــق. وإطــار 

حديد وقماش، إطار أكبر.	 
1.1 متــر جــدران مشــيدة عاليــة، مــع هيــكل تظليــل 	 

بالخصوصيــة  يســمح  أعلــى،  ســنتميتر   )40(
والتهويــة. 

80 ســنتميتر حاجــز حمايــة مــع خشــب أو أملنيــوم 	 
مطلــي يســمح بفتحــات كبيــرة للفضــاء العــام علــى 

األســقف.

األسيجة	 
ال يســمح بــأن يتجــاوز إرتفــاع األســيجة )2( متــر عــن 
ممــر املشــاة املحــاذي. يجــب تغييــر املــواد ملــا هــو أعلــى 
مــن )1.2( متــر )قاعــدة ثقيلــة ونهايــة خفيفــة(. تمنــح 
اإلســتثناءات فقــط للمبانــي واملنشــآت التــي تتطلــب 

إجــراءات أمنيــة خاصــة. 

التجاري والتجزئة

الواجهات التجارية	 
الجديــدة  للمبانــي  والجانبيــة  األماميــة  الواجهــات 
واملعدلــة يجــب ان تطابــق خصائــص املبانــي املجــاورة.

 يجــب ان تكــون املتاجــر مطروقــة مباشــرة للعامــة مــن 
رصيــف بــدون أي عوائــق عاموديــة مثــل األدراج.

الواجهة التجارية واإلرتدادات	 
ال يســمح باألســوار بعــد حــد البنــاء، بغــض النظــر عــن 
إرتفاعهــا أو طريقــة بنائهــا. هــذا لضمــان الحصــول علــى 

فضــاء عــام متواصــل بجــوار واجهــات املتاجــر.

  اللوحات اإلعالنية األمامية للمتاجر	 
يجــب أن ال تغطــي النوافــذ ويجــب ان ال تؤثــر بشــكل 

ســلبي علــى النمــط الســائد للبيئــة املبنيــة. 

يجب ان تكون املواد املســتخدمة متينة وأن ال تشــكل 
اي خطــر للحريــق.

اللوحــات  تصاميــم  جميــع  مراجعــة  يتــم  أن  يجــب 
اإلعانيــة مــن قبــل الجهــات الرســمية ذات العاقــة أو 
مــن قبــل دائــرة التنظيــم والتخطيــط قبــل أي موافقــة.

اقف السيارات مو
يجــب تأميــن مواقــف الســيارات داخــل حــدود املوقــع 

 مــع التعليمــات املحليــة. 
ً
وان يكــون متوافقــا

مســــودة
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املواد والخدمات

املواد	 
يجــب أن تســاهم العناصــر املاديــة بتعزيــز الصفــات 
اإلســتدامة  مبــاديء  وتدعــم  املحلــي  واملحتــوى 

املحليــة.  املــواد  كإســتخدام 

مواد اإلنشاء الخارجية يجب أن تتوافق مع توصيات 
هذه القواعد اإلرشادية.

األلوان	 
يجــب األخــذ باملبــاديء التوجيهيــة التاليــة عنــد التفكيــر 

بإعتمــاد األلــوان الخارجيــة للمبانــي أو األســوار: 

1. الرمــل الصحــراوي والدرجــات الترابيــة واألخضــر 
الخفيف املطفي ألوان مقبولة ألنها مكملة للبيئة 

الطبيعيــة غيــر املبنيــة.

واأللــوان  واألزرق  واألســود  والرمــادي  األبيــض   .2
الفاتحة املكثفة مثل األحمر واألصفر )بما في ذلك 
التنويعــات امللونــة أو املظللــة ألي ممــا ذكــر اعــاه( 

يجــب تجنبهــا بوجــه عــام.

3. أعمــال جــدران الطــوب غيــر املكتملــة و/ أو غيــر 
ممنوعــة. األملنيــوم  مــن  واألغطيــة  املدهونــة 

4. عنــد إســتخدام أكثــر مــن لــون، يجــب ان تكــون 
. منســجمة

5. إســتخدام نفــس اللــون أو لــون مشــابهه باملبانــي 
الجديــدة او القائمــة، يمكــن أن يوحــد مجموعــة 

مــن املبانــي.

6. التبايــن باأللــوان و/ أو املــواد يمكــن أن يســتخدم 
لتسليط األضواء على األبواب والنوافذ والبوابات 
والعناصــر املعماريــة، أو لتقســيم اإلتســاع الكبيــر 
مــن مســاحات الجــدران للتقليــل مــن الضخامــة 

الظاهــرة، بحــدود.

دمج املعدات التقنية	 
يجــب إخفــاء جميــع املعــدات التقنيــة عن الظهور 

للفضــاء العام. 

خــارج  التقنيــة  املعــدات  ذات  القائمــة  املبانــي 
هــذه  بتغطيــة  مبانيهــا  تجمــل  أن  يجــب  املبانــي 

املعــدات.

اإلنارة	 
يجــب ان تكــون جميــع وحــدات اإلنــارة الخارجيــة 
مــن )الضــوء املنبعــث مــن الصمــام الثنائــي- ليــد(. 
يجــب ان ال تتجــاوز الحــرارة الضوئيــة املرتبطــة 
كلفيــن   2700 مــع  كلفيــن   3000 للمصابيــح 
)أبيــض دافــيء( لتكــون الحــرارة الضوئيــة املرتبطة 

املفضلــة.

النيــون  أو  الفلوروســنت  بإســتخدام  يســمح  ال 
امللون الســاطح، أو الوامض أو الغماز أو الخفاق 

أو اإلضــاءة املتحركــة.

بــاب  فــي  إضافيــة  مواصفــات  إعطــاء  ســيتم 
اإلرشــادية. القواعــد  هــذه  ضمــن  التوصيــات 

 ربط الخدمات	 
يجــب أن يوفــر أي بنــاء جديــد وصــات لشــبكة 
البنيــة التحتيــة املســتقبلية، بالتنســيق مــع وزارة 

البيئــة وامليــاه والزراعــة. 

 

مســــودة



17

مســــودة



القواعد اإلرشادية المعمارية    أبريل 2020

األوضاع القائمة:

 للنمــط الشــبكي 
ً
لقــد ظهــر إســلوب التخطيــط وفقــا

كنتيجة للحداثة، حيث ركزت السياسات التخطيطية 
إلســتعماالت األرا�ضــي علــى مســاكن العوائــل املنفــردة 
كفلــل منفصلــة قائمــة بذاتهــا. لقــد أدت خصائــص 
األرا�ضي املوزعة بموجب سياســات امِلنح إلى اإلنتشــار 
األفقــي ونشــوء مخططــات لتقســيمات أرا�ضــي فرعيــة 

علــى نطــاق واســع فــي املناطــق الجنوبيــة فــي العــا.

لقــد إرتكــزت أنمــاط املبانــي القائمــة فــي الغالــب إلــى 
تطبيقــات أحــكام تنظيــم محصــورة باملبانــي أحاديــة 
اإلســتعمال مثــل الفلــل املنفصلــة، وعلــى الشــقق فــي 
املناطــق الســكنية الكبيــرة واملتاجــر علــى طــول الطــرق 

التجاريــة أو علــى املنافــذ.

املبرر إلستحداث أنماط جديدة: 

تنويع اإلختيارات السكنية ملجتمع نامي ومتنوع.

تكثيــف عــدد النــاس بالقطعــة وتقديــم أنمــاط ســكنية 
مدمجــة.

نابضــة  أحيــاء  وتطويــر  املجتمعيــة  الصفــات  تعزيــز 
بالحيــاة.

تقليل األثر البيئي: والحد من اإلنتشــار األفقي وتقليل 
كلفة البنية التحتية والحد من إستهاك األرا�ضي. 

محاكاة اإلقتصاد وتنويع عروض الضيافة.

سكني 
منخفض 
الكثافة

مساكن مستقلة منزل بفناء داخليأبنية خضراء
واسعة

شقة صغيرة 
الحجم

مبنى سكني متوسط مبنى سكني-تجاري
الحجم

أنماط إستعمال مختلط على طول 
الطرق الشريانية

مجاورات سكنية أنماط سكنية

تكثيف وإستعمال 
مختلط

2.2 األنماط السكنية

 1.2.2
تقديم أنماط جديدة
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األنماط السكنية بحاجة إلى:

يتوافــق  أن  يجــب  العــا  فــي  الســكني  املعــروض 
للمســتجدات   

ً
تبعــا املتغيــرة  اإلحتياجــات  مــع 

حجــم  فــي  التطــور  مــن  الحاصلــة  اإلجتماعيــة 
وخصائــص العائــات الســعودية والنمــو املتســارع 

األجانــب. والعمــال  للــزوار 

كل من الســكان الحاليين واملســتقبليين مرتبطين 
بنــوع معيــن مــن العائلــة أو بمجموعــة مــن النــاس، 
معينــة،  إنســانية  بإحتياجــات  متعلــق  وكل 
وبأهــداف إنســانية وقناعــات ثقافيــة. إن الهــدف 
مــن تقديــم أنمــاط ســكنية جديــدة هــو تقديــم 
إجابــات خاصــة لهــذه اإلحتياجــات وتقديــم نســيج 

متجانــس. حضــري 

مائمــة  أكثــر  ســتكون  محــددة  وأنمــاط  أشــكال 
مختلفــة:  نواحــي  إلــى   

ً
إســتنادا مســتخدم  لــكل 

ســطح الوحدة الســكنية، مســقط توزيع الغرف، 
إحتياجــات املجموعــات املختلفــة للخصوصيــة 
ضمــن نفــس العائلــة )كمــا فــي العوائــل متعــددة 
األجيال بوجود الجد والجدة الوالدين واألوالد أو 
فــي حالــة تعــدد الزوجــات( تبــرز أهميــة اإلســتفادة 
الفراغــات  أو  املشــترك  املفتــوح  الفــراغ  مــن 
املتعــددة املفتوحــة، والقــدرة علــى تحمــل تكاليــف 

الســكن وكذلــك ربحيــة اإلســتثمار. 

إن الهــدف مــن تنويــع العــرض هــو منــح النــاس 
أن  يمكــن  التــي  الحلــول  بيــن  اإلختيــار  فرصــة 

وتطلعاتهــم. توقعاتهــم  تناســب 
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أفنية خاصةالفناء املركزي
الفناء املشترك

مجلس خارجي

 مــن الشــكل التقليــدي 
ً
لطاملــا كان البيــت ذو الفنــاء جــزءا

 
ً
للبيــوت العربيــة لعقــود، وقــد فــرض هــذا النمــط تبعــا

للظــروف املناخيــة والبيئيــة. لقــد لعبــت القيــم اإلســامية، 
وكذلك الظروف اإلجتماعية-اإلقتصادية أدوار حساسة 
فــي تنظيــم وتشــكيل البيئــة املبنيــة، مبتكــرة خصوصيتهــا 

وفضائهــا علــى النطــاق الضيــق. 

إحيــاء نمــط املنــزل ذو الفنــاء فــي املشــاريع الحضريــة بهــدف 
إســتغال القيــم التراثيــة الجوهريــة.

البيــت ذو الفنــاء يخلــق فضــاء مفتــوح داخلــي خــاص حيــث 
يمكن للعائلة ان تســتمتع باإلقامة، وحيث يمكن للطفل 
أن يلعب بأمان ويمكن لجميع الساكنين اإللتقاء ملمارسة 

النشــاطات املختلفــة خــال اليــوم.

ــن مــن إســتيعاب أنــواع 
ّ
إن تطويــر البيــت ذو الفنــاء يمك

وأحجام  مختلفة من العوائل. إن الشكل املعماري يمكن 
أن يعبر عن فوائد الفضاءات الداخلية املفتوحة بتقسيم 
فنــاء واحــد متميــز الــى عــدة فضــاءات مفتوحــة ومنظمــة 
علــى نفــس املنســوب أو متدرجــة حســب الخصوصيــة لــكل 

مجموعــة داخــل املســكن.   

ومــن اجــل تطبيــق هــذا النمــط، يتوجــب إزالــة اإلرتــدادات 
بمــا يســمح للبيــوت مــن التقــارب مــن بعضهــا البعــض  وبمــا 
يجعلهــا أقــل عرضــة لإلشــعاع الشم�ضــي ويعطيهــا إمكانــات 

أوســع لأماكــن املفتوحــة.

 2.2.٢
منزل ذو فناء 
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الفضاء العام

يعطي الفناء الخصوصية والتظليل والتهوية الطبيعية

شبه خاص خاص

واجهة خارجية إنطوائية

اإلمكانات الداخلية لأفنية

الراحة الحرارية واإلستدامة

تستفيد الفضاءات الداخلية املفتوحة من التظليل 	 
الجيد خال النهار )وخاصة باألقمشة املعلقة(. 

تتمتــع 	  الخارجيــة  األفنيــة  ذوات  املتقاربــة  البيــوت 
بالحمايــة مــن الكســب الحــراري خــال النهــار وفيهــا 

منعــش. بجــو  لإلحتفــاظ  ســكون 

الفتحــات الرئيســية تكــون موجهــة نحــو األفنيــة أو 	 
الفضــاءات املفتوحــة الصغيــرة والتــي تؤمــن بدائــل 
اإلضــاءة والتهويــة الطبيعيــة لجميــع الغــرف مقللــة 

بذلــك الحاجــة الــى اإلضــاءة والتكييــف. 

الفنــاء هــو فرصــة إلدخــال الشــجر واملزروعــات إلــى 	 
الســكنية. الوحــدة 

الخصوصية واألمان

خاصــة 	  داخليــة  اماكــن  حــول  منظمــة  الفراغــات 
الجيــران.  نظــر  عــن  ومحميــة  مفتوحــة، 

األماكــن الداخليــة املفتوحــة يمكــن أن تكــون مرئيــة 	 
آمــن  ملعــب  لتصبــح  الرئيســية  الغــرف  مــن جميــع 

لأطفــال.

الفتحات الرئيســية للبيوت ذات الفناء موجهه نحو 	 
داخل البيت، والفتحات املطلة على الشوارع أصغر 

الــى حــد كبيــر لكــي ال تشــجع علــى التطفــل والفضــول.

الهوية واملجتمع

علــى الرغــم مــن أن شــكل الواجهــات الخارجيــة املطلــة 	 
علــى الطريــق قــد تبــدو متواضعــة ومحافظــة، إال أن 

الواجهــات والفراغــات الداخليــة غنيــة ومتنوعــة.  

مــع 	  بالتشــارك  للمبنــى  املتجانســة  الواجهــة  تعطــي 
الشــارع. واجهــة  فــي  إســتمرارية  املحيــط  الجــوار 

 هنــاك عــدة إحتمــاالت للتعبيــر عــن هويــة الســاكنين 	 
مــن خــال حجــم املبنــى وتصميــم املدخــل الرئي�ضــي 

والفتحــات. 
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B3.5.4 Development, growth and activation

To ensure a positive transformation, and enable 
existing communities to participate in AlUla’s 
renewed focus as a global visitor destination, 
it will be necessary to develop a range of 
locations for different types of development and 
activation. These will be distributed to  protect 
and interpret AlUla's heritage and cultural 
assets, while realising the destinations full 
potential. This is illustrated in the accompanying 
Inset Plan and Figure 92.

The AlUla Framework Plan proposes the following:

• The creation of an exceptional visitor experience in 
AlUla from the point of arrival in the County

• The combination of the key assets of the AlUla 
valley within a single, immersive destination of 
global significance – The Journey Through Time.

• Activation of tourism facilities throughout the 
County in line with the distribution of cultural and 
natural attractions to offer diverse experiences 
for visitors and reduce the pressure of demand on 
individual sites 

• Interpretation and protection of natural 
monuments, with natural, spiritual and/or cultural 
value.

• Restoration of access to the historic short and long-
range trails offering journey-based, cross-country 
challenges, heritage and pilgrimage experiences. 

• Deliver seamless integration of the Arts into the 
landscape and cultural settings of AlUla

• Designate memorable and sensitive settings for 
events and festivals.

• Provision of sensitively designed and located 
hospitality facilities providing for a range of visitors.

For further details refer to:

• Strategic Principle 2: Heritage, Culture and Global 
Arts Destination

• Strategic Principle 7: Revitalisation, Restoration 
and Regeneration

108

الحديقة الرئيسية

ساحة أمامية خضراءساحة أمامية خضراء

فَسحات متعددة

التنســيق املعمــول بــه فــي الفيــا املنفصلــة الحاليــة يعــرض 
جميــع الواجهــات الــى اإلشــعاع الشم�ضــي وتكــون جميــع 
النوافــذ علــى محيــط املنــزل مواجهــة للجيــران بمــا ينــال مــن 

خصوصيــة الســكان وتخلــق دواخــل معتمــة. 

الفضاءات الخارجية هي محصلة لإلرتدادات وهي تفتقر 
 للخصوصيــة وللحمايــة املناخيــة.

ً
أيضــا

عــدة  إدخــال  يتوجــب  األمــور،  هــذه  أجــل تصويــب  مــن 
تحســينات الــى العمــارة إبتــداًء مــن إبتــكار فيــا مــن نــوع 
جديــد تحافــظ علــى الوضعيــة واإلســتقالية للمســكن.

هــذه التحســينات ســتقدم بيئــة جديــدة مظللــة ومحميــة 
تســتفيد منهــا العائلــة الكبيــرة. هــذا النمــط يمكــن تبنيــه 
بسهولة وتقسيمه الى طابقين منفصلين )أو حتى ثاثة مع 

توســعة الطابــق العلــوي(. 

.٣.٢.٢
الفيال الحدائقية
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وجود األرضية املفتوحة املزروعة

اإلصطفاف ضمن اإلرتداد األمامي الفتحات املطلة على الباحة الداخلية

شريط أخضر على طول الساحة األمامية

تعبير حجمي للواجهات

حديقة
باحة

23

الراحة الحرارية واإلستدامة

وزراعتهــا 	  مفتوحــه  بأرضيــة  اماميــة  حديقــة  عمــل 
واإلنتعــاش. الظــل  مــن  يزيــد  باألشــجار 

عمــل شــرفات وفجــوات عميقــة بالواجهــات ســيعطي 	 
تظليــل وتهويــة طبيعيــة لجميــع الغــرف مقللة الحاجة 

الــى التكييــف.

طبيعيــة 	  إضــاءة  لتأميــن  باحــات  لعمــل  إمكانيــة 
طبيعيــة. وتهويــات  متعــددة 

اإلنتبــاه الــى التظليــل علــى األســطح للتقليــل إلــى حــد 	 
كبيــر مــن الســطوع الشم�ضــي.

إســتعمال املــواد املســتدامة )مثــل الرمــل والحجــر 	 
الكســب  مــن  للتقليــل  الجــدران  لتعبئــة  الطبيعــي( 
لتخزيــن  الجــو  ولتلطيــف  اليــوم  خــال  الحــراري 

اإلنتعــاش. 

الخصوصية واألمآن

الواجهــة 	  فــي  عميقــة  وفجــوات  شــرفات  تقديــم 
سيســمح بتوجيــه الفتحــات الــى داخــل القطعــة وان 

الحــي. تواجــه  ال 

 عمــل باحــة علــى جانــب واحــد مــن القطعــة للحصــول 	 
علــى مــكان خــاص مفتــوح.

 إمكانية الحصول على مداخل مختلفة على الطريق 	 
الرئي�ضي للحفاظ على الخصوصية للسكان.

الهوية واملجتمع

الســياج 	  بيــن  املــزروع  األخضــر«  »الشــريط  وجــود 
النباتــات.   بوجــود  الحــي  هــذا  يميــز  واملبنــى ســوف 

التجاويــف 	  تطبــق  التــي  الواجهــة  فــي  التعبيــر  لغــة 
والشــرفات ســوف تجعــل منهــا منــازل كثيــرة التنــوع 

ومميــزة. 

ية
كن

س
ط 

ما
أن

مســــودة



القواعد اإلرشادية المعمارية    أبريل 2020

حديقة خلفية

فتحات محمية

شرفات محميةاملدخل الرئي�ضي
ساحة أمامية خضراء

باحة

املبانــي الســكنية املســتقلة متعــددة الطوابــق نمــط ســكني 
أعلى كثافة، وهو ســكن متعدد املناســيب وتغطي أرضيته 

فقــط نصــف مســاحة أرض نموذجيــة فــي العــا. 

هــذا النمــط هــو خيــار ســكني جــذاب للعديــد مــن العوائــل 
الجديــدة ، ويمكــن أن تكــون بمتنــاول اليــد أكثــر مــن الفلــل 
أن  النمــط  لهــذا  ويمكــن  املنفــردة،  للعائلــة  املنفصلــة 
يســتحوذ علــى فــراغ مفتــوح خــاص يعكــس التفــرد لــكل 

. مســكن

 مجموعــات املبانــي الســكنية املســتقلة متعــددة الطوابــق 
ومــن  املشــتركة  الراحــة  مناطــق  مــن  اإلســتفادة  يمكنهــا 

مواقــف باحــة املشــتركة بجانــب الوحــدات الســكنية.

نابــض  ومجتمــع  جديــدة  تجمعــات  ســينتج  الحــي  هــذا 
بســهولة  يســتقطب  أن  التجمــع  لهــذ  ويمكــن  بالحيــاة. 

العرســان.    وكذلــك  وعائاتهــم  املغتربيــن  العمــال 

.٤.٢.٢
المباني السكنية المستقلة متعددة الطوابق )دوبلكس(
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يمكن لقسيمة واحدة إستيعاب عائلتين في 
منازل مستقلة.

التقليل من أثر اإلشعاع الحراري بالجدارن 
املشتركة والفسحات الداخلية. 

إصطفاف أمامي فردي فتحات على الباحة الداخلية

نسيج حضري مدمج وواجهة أمامية مضبوطة.

25

الراحة الحرارية واإلستدامة

املنــزل املســتقل امليســر أقــل مســاحة وأقــل مصاريــف 	 
للصيانــة، لعائلــة صغيــرة. 

يزيــد مــن كثافــة املنــازل املســتقلة مــع بنيــة تحتيــة أقــل 	 
وإســتهاك لنصف مســاحة األرض.

بجــدار 	   
ً
جزئيــا تتشــارك  املنفصلــة  شــبه  البيــوت 

ومدمجــة أكثــر، بمــا يقلــل بشــكل كبيــر مــن اإلشــعاع 
الحــراري علــى املســكن وتســتفيد مــن الحمايــة مــن 
الكســب الحــراري خــال النهــار ولديهــا ســكون أكثــر 

االنتعــاش.  الشــعور  لتوفيــر 

التشجير  يزيد من الشعور باإلنتعاش والتظليل.	 

الخصوصية واألمآن

كل منــزل مســتقل ســيحصل علــى مدخلــه الخــاص 	 
وموقــف صــف ســيارته األمامــي املطــروق مباشــرة مــن 

الشــارع.

إمكانيــة الحصــول علــى فــراغ خــاص خارجــي ومفتــوح 	 
غيــر منظــور مــن الحــي.

الشــعور باإلنتمــاء ملجتمــع املبانــي الســكنية املســتقلة 	 
متعــددة الطوابــق يزيــد مــن التفاعــل بيــن ســكان الحــي 

ويمنحهــم الشــعور باألمــآن.

الهوية واملجتمع

نســيج حضــري مدمــج بشــكل أكبــر، تقليــل قيــاس 	 
للمشــاة   

ً
نســبيا أكبــر  مســاحة  وإعطــاء  املســكن 

وللمســاحات الخارجيــة املفتوحــة املشــتركة، وتجويــد 
املجتمعيــة.  الــروح 

أكثــر جاذبيــة للتنــوع الســكاني بيــن الشــعب الســعودي 	 
والعمــال املغتربيــن.

املســاكن علــى شــكل صفــوف تخلــق شــارع مضبــوط 	 
الواجهــة وتنمــح إســتمرارية لخــط الســماء.

خــال 	  مــن  للمســكن  الخارجيــة  املامــح  ستتشــكل 
التظليــل. ووســائل  الفتحــات  تصميــم 

ية
كن

س
ط 

ما
أن

مســــودة



القواعد اإلرشادية المعمارية    أبريل 2020

APARTMENT COULEUR

حديقة
 مشتركة

س2 شقق

شرفات 
محمية

APARTMENT COULEUR

س4 شقق

مساحة أرضية 
مركزية مفتوحة

شرفات 
محمية

APARTMENT COULEUR

س5 شقق

باحه أرضية 
مفتوحة

شرفات 
محمية

يجــب أن يوفــر النــوع الجديــد مــن الشــقق تنــوع أكثــر فــي 
املعروض منها ويحسن الجاذبية لطيف أوسع من الناس: 

األجانــب والعامليــن الســعوديين والعائــات. 

سيســتفيد الســكان مــن توفيــر شــرفات مظللــة وفراغــات 
عامة مدرجة للمكوث فيها بالخارج مع عائاتهم. يجب ان 
يحظــى كل مســكن علــى حصــة مــن قطعــة األرض للنباتــات 

وزراعــة األشــجار كفضــاء مفتــوح شــبه خــاص. 

يجــب إدمــاج العديــد مــن املرافــق بالطابــق األر�ضــي أو علــى 
األســطح.

توفير عدة حلول للمواقف، كموقف للسيارات في خلفية 
القطعة ومواقف تحت أرضية للسكان. 

اإلحتماليــة لتجميــع عــدة قســائم ســيكون بصالــح إنشــاء 
مجمعــات ســكنية أكبــر بحضــور مهــم للنباتــات واملرافــق 

للســكان.

 تجميــع القطــع املتعــددة ســيتيح الفرصــة لتجربــة أشــكال 
كطريقــة  املتقاربــة  العمــارات  إنشــاء  تفضيــل  معماريــة. 

لخلــق واجهــة حضريــة مســتمرة.

.٥.٢.٢
عمائر سكنية
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توزيع مرن للشقق وبأسعار معقولة حضور للطابق األر�ضي املزروع

مواقف خلفية فتحات على الفراغ الداخلي

27

الراحة الحرارية واإلستدامة

أماكــن إقامــة بأســعار معقولــة وكثافــة كبيــرة للســكان 	 
لــكل قطعــة أرض.

املرونــة والقــدرة علــى التكيــف للنمــوذج إلســتيعاب 	 
أحجــام متعــددة مــن الوحــدات الســكنية.

تمركــز وحــدات التكييــف علــى األســطح، كفــاءة فــي 	 
النفايــات. وإدارة  امليــاه  إدارة 

الخصوصية واألمآن

وصــول آمــن للشــقق مــن خــال مدخــل مــن الشــارع 	 
متحكــم بــه.  

يمكن تأمين أماكن إصطفاف الســيارات في الســاحة 	 
الخلفيــة للقطعــة علــى املســتوى األر�ضــي وذلــك مــن 
 كحديقــة 

ً
أجــل اإلبقــاء علــى املســتوى األر�ضــي متاحــا

خارجيــة.  

مفتوحــة 	  وأماكــن  خاصــة  شــرفات  خلــق  إمكانيــة 
القطعــة. جانبــي  علــى  مدّرجــة 

يمكــن 	  الخــارج  مــن  املطــروق  غيــر  املفتــوح  الفــراغ 
لأطفــال.  كملعــب  إســتعماله 

الهوية واملجتمع

للســكان 	  فرصــة  الخاصــة  شــبه  األماكــن  ســتعطي 
صغيــرة.   مجتمعــات  مشــكلين  والتفاعــل  لإللتقــاء 

فرصــة لعمــل أســطح مميــزة حيــث يمكــن للســكان 	 
املختلفــة. الراحــة  وســائل  مشــاركة 

 لعــرض الشــارع 	 
ً
حريــة فــي التشــكيل املعمــاري وفقــا

الحضريــة. الواجهــة  علــى  والحفــاظ 
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طابق أر�ضي أر�ضي مفتوح
تجاري

طابق أر�ضي أر�ضي مفتوح
تجاري

العــا موجــودة علــى طــول طــرق  فــي  التجاريــة  امللكيــات 
أليــة  تفتقــر  للمشــاة  ضيقــة  أرصفــة  بوجــود  الســيارات 
وســائل تظليــل. ومــن أجــل رفــع جــودة الطريــق التجــاري 
يجــب علــى جميــع املبانــي إدخــال أقــواس و وســائل تظليــل 

مــن أجــل توفيــر ممــر مريــح ومظلــل للمشــاة.

 املبانــي الواقعــة علــى الطــرق الرئيســية لديهــا اإلمكانيــة 
 لعــرض الطريــق، 

ً
للوصــول حتــى إلــى أر�ضــي+3 طوابــق وفقــا

ويمكــن أن تســتغل هــذه الفرصــة لعمــل شــقق صغيــرة 
عاليــة الطلــب عليهــا وعــروض ضيافــة.

مــع   
ً
أيضــا يتوافــق  الصغيــرة  اإلقامــة  وحــدات  مخطــط 

عمــل مكاتــب علــى األر�ضــي+1. توفيــر عــدة حلــول للمواقــف 
كمــكان إصطفــاف مــوازي للتجــاري علــى الشــارع ومواقــف 

تحــت أرضيــة للســكان. 

تفضيــل إنشــاء مبانــي متقاربــة كطريقــة إليجــاد واجهــة 
مســتمرة. حضريــة 

والعمالــة  للســياح  الجديــدة  االقامــة  أماكــن  ســتكون 
الوافدة متناغمة مع الفعاليات التجارية والخدمات على 

الرئي�ضــي. املحــور 

.٦.٢.٢
عمائر سكنية تجارية
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Building Permit Case 2 – Mixed-use Building 

• Poor quality to street
• Sidewalks are much narrow 

• Provide a sheltered walkway for 
pedestrians

• Enhance the street life and encourage 
social interactions

Transformation of a mixed-use buildingEXISTING PLAN PROPOSED PLAN

فتحات على الفراغ الداخلي

ممر مشاة مظلل على طول الطابق األر�ضي التجاري

مواقف إصطفاف عامة تحت أرضية

29

الراحة الحرارية واإلستدامة

تخلــق األروقــة جــو مناســب للم�ضــي بإرتيــاح علــى طــول 	 
الواجهــة التجاريــة بالطابــق األر�ضــي. 

ســكانية 	  وكثافــة  معقولــة  بأســعار  إقامــة  أماكــن 
بالقطعــة رئيســية 

مرونة وتكيف للمخطط إلستيعاب أحجام مختلفة 	 
من الوحدات السكنية واملكاتب.

تمركز وحدات التكييف على أعلى السطح، وكفاءة 	 
في إدارة  املياه  وإدارة  النفايات. 

الخصوصية واألمآن

علــى 	  بوضــوح  مقســم  والســكني  التجــاري  البرنامــج 
الطابق األر�ضي ويسمح بمرور مستقل للشقق بدون 

تداخــل مــع النشــاطات التجاريــة. 

أرضيــة 	  تحــت  عامــة  مواقــف  توفيــر  علــى  يشــجع 
قطــع. عــدة  بيــن  مشــتركة 

مفتوحــة 	  وأماكــن  خاصــة  شــرفات  لعمــل  إمكانيــة 
القطعــة.  جانبــي  علــى  متدرجــة 

الهوية واملجتمع

جاذبيــة املمــرات املقوســة واملم�ضــى املظلــل كصفــة 	 
خاصــة بهــذا النمــط. 

الحضــور املتنــوع والحيــوي للســكان والــذي ســيعود 	 
الطابــق  فــي  والخدمــات  التجــاري  إلزدهــار  بالنفــع 

األر�ضــي. 

يمكــن 	  حيــث  متميــز  ســطح  طابــق  لعمــل  الفرصــة 
الخــاص  شــبه  املفتــوح  الفــراغ  مشــاركة  للســكان 

املختلفــة.  الراحــة  بوســائل 

محــاذاة جميــع الواجهــات ســيف�ضي لتكويــن بوليفــارد 	 
تجــاري

ســيتم تحديــد الطابــع الخارجــي للمبنــى مــن خــال 	 
التظليــل. ووســائل  والبــروزات  الفتحــات  تصميــم 
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املنزل ذو الفناءالفيا بحديقةاإلستعمال املدمج

التحجيم

تميــل العمائــر املحليــة لأشــكال املســتقيمة لتســهيل 
اإلنشــاء وزيــادة التكثيــف املكانــي. 

تقلــل األشــكال املدمجــة مــن كميــة األســطح املكشــوفة 
املعرضــة للكســب الحــراري، وكذلــك توفــر مجــال عــام 

جيــد التظليــل. 

املريحــــــة  القياسيـــــــــة  البيئــــــــــة  إلى  الوصــــــــــول  سيتــــــــــم 
والصديقــــــــــــة للمشـــــــاة بإدمـــــــاج اإلرتفــــــــــاع والتكتــــــــــيل 

املناسب للشارع.

  يجــب أن تأخــذ املســتوطنات والعمــارات الجديــدة مــا 
يلــي بعيــن اإلعتبــار:

قطع التواصل بالواجهات لتجنب إعطاء إنطباع 	 
املتأتي من شكل الجدران الكثيفة الضخمة.

األسطح بدون ميان.	 

إســتعمال أشــكال هندســية بســيطة عنــد تنظيــم 	 
الغــرف واملبانــي.

 لتمكيــن الحصــول علــى 	 
ً
جــدران مشــتركة جزئيــا
شــكل حضــري مكثــف. 

التقليــل مــن عــرض حــرم الطريــق ســيف�ضي إلــى 	 
وســوف  املشــاة  لحركــة  مناســب  مظلــل  طريــق 

إلــى: يــؤدي 

-  التخفيض في إستهاك الطاقة لتريد املباني.

-  خلق أجواء لطيفة مضيافة بالفراغ العام.

املســتوطنات  بشــكل  بحساســية  وســترتبط   -
ئد. لســا ا

3.2 القواعد اإلرشادية للتصميم

 1.3.2
شكل البناء - الحجمي
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واجهات صغيرة ولكن بعدد الئق 
على طول الواجهات الجنوبية 

والشرقية والغربية.

الفواصل العامودية للحد من رتابة 
الواجهات املمتدة

توفر الشرفات التظليل 
والخصوصية

جاذبية األروقة كطابع لهذا النمط. فرصة لعمل سطح 
متميز

يجب أن يكون باب الكراج بمحاذاة املدخل وعلى نفس 
فتحات كبيرة على الواجهة املنسوب. املدخل يجب ان يكون بمستوى الشارع.  

الشمالية

الشــوارع  علــى  املطلــة  الواجهــات  تعطــي  أن  يجــب 
واألماكــن العامــة املطروقــة إنطبــاع الصابــة والشــعور 

اإلســتعمال.  وكثــرة  بالنشــاط 

يجب ان تكون واجهات الطابق األر�ضي نشطة حيثما 
امكن بمنافذ ومداخل وفتحات على الفضاء العام.

يجــب بيــان املداخــل بوضــوح مــع عتبــة تؤشــر علــى 
والخــاص. العــام  الفضــاء  بيــن  الفصــل 

مــن  للتخفيــف  الواجهــات مفصلــة  تكــون  يجــب أن 
الــى داخــل املبانــي. دخــول اإلشــعاع الشم�ضــي 

الواجهــات  أثــر  مــن  ســتقلل  العاموديــة  الفواصــل 
املمتــدة لتتما�ضــى مــع مقيــاس حضــري أكثــر حساســية 
والتــي يمكــن عملهــا مــن خــال إســقاطات الجــدران 
املشــتركة والتجاويــف العميقــة والنتــوءات والتغييــر 
فــي مســاقط إرتــدادات الجــدران والســاحات الجانبيــة 

الضيقــة.   

يجــب اإلهتمــام بمتطلبــات الضــوء النهــاري الداخلــي 
لإلســتخدام.   

ً
وفقــا

إيــاء إهتمــام خــاص للتفاصيــل املعماريــة كاملنمنمــات 
واملقرنصــات لضمــان التناســق عنــد رؤيتهــا مــن جميــع 

الجوانــب.

يجب تظليل جميع النوافذ والفتحات املؤدية للغرف 
الصالحة للسكن واملواجهة للشارع بما نسبته%30 

خصوصية. 

يمكن تامين حواجز الخصوصية ضمن الفتحات بما 
يتائم مع متطلبات إستعماالت البناء.

يجــب التخفيــف مــن تأثيــر الجــدران الفارغــة املصمتــة 
أو  واإلنــارة  واملداخــل  للشــبابيك  إســتراتيجي  بوضــع 
مــن  للحــد  أو  والتشــجير  املدمجــة  الفنيــة  األعمــال 
ممارســة األفعــال غيــر الحضاريــة مثــل الرســم علــى 

القمامــة.   وإلقــاء  )الجرافيتــي(  الجــدران 

.2.3.٢
شكل البناء- الواجهة السكنية
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 املباني السكنية املستقلة متعددة الطوابق )دوبلكس(فيا/ منزل ذو فناء
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الداخليــة	 الفراغــات  فــي  النهــاري  الطبيعــي  للضــوء	
	مــن البشــر ويعتبــر	

ً
صفتيــن رئيســيتين:	مســتلطف كثيــرا

طاقــة مجانيــة.

النهــاري أثــر كبيــر علــى صحــة الســاكنين ألنــه	 للضــوء	
مقتــرن بعــدة فوائــد صحيــة.

توجيــه	 مراعــاة  	
ُ
أيضــا املصمــم  علــى  يجــب  وكذلــك 

النوافــذ والحــرارة.	وكمــا يبــدو ان توجيــه النوافــذ مــع	
حركــة الشــمس كحــل ممكــن ملعالجــة الضــوء	النهــاري	

املحــدود فــي املبانــي بالســعودية.

النوافــذ املوجهــة شمالي-شــرقي توفــر كميــة كافيــة مــن	
الضوء	النهاري وتقلل الحرارة بالداخل ومما يؤدي الى	

التقليــل بإســتهاك الطاقــة

تفضيل الفتحات العامودية

املواصفات:

يجــب أن تحظــى	70	باملئــة علــى األقــل مــن مســاحات	
الطابــق علــى اإلنــارة النهاريــة موزعــة بإنتظــام للســماح	
للســاكنين بممارســة نشــاطاتهم بفعالية داخل املباني.

إختــراق عميــق للضــوء	النهــاري لداخــل فراغــات املبنــى.	
يجــب ان ال يقــل عمــق الغرفــة عــن مرتيــن ونصــف	

)2.5(	عــن املســافة بيــن أعلــى عتبــة النافــذة.	

والجنوبيــة	 الشــمالية  املبنــى  واجهــات  إســتخدم 
إلســتراتيجية الضــوء	النهــاري لتحقيــق أفضــل توجيــه	
الشــرقي	 التوجيــه  النهــاري وتجنــب  للضــوء	 وتطبيــق 

والغربــي.	

في حال عدم وجود وسائل التظليل أو السواتر،	يجب	
الخلفــي مــن الفتحــة	 وضــع إطــار الشــباك فــي الجــزء	

املخصصــة بالجــدار.

املنظر من الداخل

القدرة على الفتح بوجود 
حماية شمسية

منطقة التهوية

الخصوصية

مكافح للتسلل )حماية(

منع تسرب الهواء

املنظر من الخارج

.3.3.٢
الشكل المبني- المداخل والفتحات
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3.5 OUTLOOK AND OVERLOOKING (MANAGING VISUAL PRIVACY)

GENERAL BUILDING DESIGN DETAILS

Examples of alternative screening measures

64

ü Wide Bay Windows or External Fins

This alternative screening method minimises downward 
overlooking towards areas of concern on neighbouring 
properties and otherwise provides a clear outlook for 
residents.  

ü Screening Passive Balconies 

Some designs incorporate balconies around bedrooms 
and other passive areas to provide an additional sense 
of space and connection to the outdoors. If required, 
screening of balconies to passive living areas is 
considered acceptable and an improvement to standard 
screened windows.

bedroom

bedroombedroom

bedroom

û Fixed obscure glazing or screens

This screening method mitigates overlooking effectively. 
However, the design provides poor internal amenity 
by making rooms feel closed-in by restricting any form 
of outlook for residents. Use only when no other 
alternative is practical.

ü External screens with fixed angled louvres 

This alternative screening method minimises downward 
overlooking towards neighbours while still maintaining 
some outlook for internal residents. The external screen 
also allows for internal windows to be openable to 
capture naturally cooling breezes.

Passive living areas (bedrooms, kitchens, studies or similar)
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تزجيج ثابت ومخفي 
أو سواتر

غرفة نومغرفة نومغرفة نوم

سواتر خارجية مع لوفر 
مثبت مائل

سواتر بلكونات

مظــات النوافــذ هــي حلــول تصميميــة لقطــع الطريــق	

الفراغــات	 الــى  وصولهــا  قبــل  الشــمس  أشــعة  علــى 

الداخليــة مــن خــال النوافــذ ولتقليــل الحــرارة.	وســائل	

املطلــوب	 النهــاري  الضــوء	 لتوفيــر  حــل  هــي  التظليــل 

وصد الحرارة والوهج. هذا باإلضافة لتوفيرها الراحة 

والبصريــة. الحراريــة 

يجــب تغطيــة الفتحــات بمشــربيات زخرفيــة أو أيــة 	 

ســواتر اخــرى.

 توضــع وســائل التظليــل/ الســواتر فــوق أو بجانــب 	 

الفتحــات.

يجب ان يكون لحمايات النوافذ وظيفة تغطية/ 	 

ســتر  يجــب أن تكــون نســبة التغطيــة 50% علــى 

األقــل.

.4.3.٢
شكل البناء- وسائل التظليل واإلسقاطات
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Figure 5-14 : démontre l’harmonie architecturale entre les différents éléments d’une façade 

dans le vieux Djeddah ; par l’auteur.  

Les espaces intérieurs étaient plus ou moins liés aux espaces extérieurs. Toutes les maisons 

traditionnelles avaient de grandes ouvertures sur l'extérieur qui ont permis aux personnes 

assises dans le Rowshan de se sentir en contact avec le monde extérieur, au même temps  le 

Rowshan garde l’intimité des habitant et leur vie privée (Figure 5-15). 

 

 Figure 5-15 : le rowshan et son efficacité au niveau de l’ Intimité visuelle ; par l’auteur  

Parfois, la personne installée dans le rowshan, au niveau du sol, peut parler avec les piétons 

passant à l'extérieur. Dans les étages supérieurs, les membres de la famille, notamment les 

femmes, peuvent profiter de l'extérieur sans être vus. Les espaces dans les maisons 

traditionnelles de la région de l'Ouest ne sont ni isolés, ni exposés de façon incontrôlable, sur 

l'extérieur ; ils ne sont ni fermés, ni ouverts. Dans la vieille ville, généralement, les gens 

s’assoient ou se rassemblent dans des espaces semi-privés en dehors de l'entrée de la 

maison, un endroit appelé Dakah, élevé à quelques pas du niveau du sol, ou dans le hall 

d'entrée. La plupart du temps, ces espaces sont intégrés aux espaces intérieurs de la maison. 
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Sub Part Prohibited Allowed Recommended

Shading screens Aluminium
Plastic materials
Metal sheet
Concrete

Concrete plastered Wood
Signature concrete

Claustras Aluminium
Plastic materials
Metal sheet

Aluminium, if painted in 
a non reflective colour. 
Materials of «prohibited 
section» if covered by 
claustra

Wood
Signature concrete

Window frame Aluminium
Plastic materials
Metal sheet

Aluminium painted
Plastic materials painted
Metal sheet painted

Invisible frame
Wood

Glass Coloured film if not covered by 
claustra

 \ Materials

 \ Shading and protection elements 

 • All openings should be covered by claustras or 
other screening device.

 • Favour solar screens above and/or along 
openings:

- shading screens/panels put above or beside 
openings (see specifications in the table 
below).

- claustras or mashrabiya.

 • Claustras shall not only be decorative, they shall 
have an effect on limitating glass reflection, 
solar radiation and privacy.

 • Window-protections must have a covering/ 
screening function. Covering percentage must 
be of at least 50%.

South

Southeast

Southwest

Horizontal parapet above the 
window or on rooftop, consi-
dered best system for south 
facades, and doesn’t affect 
window design and view.

South

Southeast

Southwest

Horizontal parapet consisting 
of shades wich replaces the 
solid one and allows additional 
light to go in while also provi-
ding shading.

East
West

Northwest
Northest

Vertical shades appropriate for 
east and west facades where 
the sun corner is small.
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Shading systems
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South 
Southeast-
Southwest

Horizontal parapet 
above the window 
or on rooftop – 
considered best 
system for south 
facades, and doesn’t  
affect window design 
and views

Designed as an 
extension of the roof 
or a parapet hung on 
top of the window; it 
is made of concrete or 
other materials such as 
steel and aluminum
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South
Southeast 
Southwest

Horizontal parapet 
consisting of shades 
which replaces the 
solid one and allows 
additional light to 
go in while also 
providing shading

Light metal horizontal 
frame (steel – 
aluminum) with metal 
shades, hung at 
window level and fixed 
to the building with 
metal joints
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East 
West
Northwest
Northwest

Vertical shades ap-
propriate for east 
and west facades 
where the sun corner 
is small

Vertical shades are 
fixed through a central 
axis (when using 
metallic shades) or 
between the floor 
and the ceiling in case 
other materials are 
used such as stone, 
or concrete. They 
must be designed 
in accordance with 
building façade and 
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Sub Part Prohibited Allowed Recommended

Shading screens Aluminium
Plastic materials
Metal sheet
Concrete

Concrete plastered Wood
Signature concrete

Claustras Aluminium
Plastic materials
Metal sheet

Aluminium, if painted in 
a non reflective colour. 
Materials of «prohibited 
section» if covered by 
claustra

Wood
Signature concrete

Window frame Aluminium
Plastic materials
Metal sheet

Aluminium painted
Plastic materials painted
Metal sheet painted

Invisible frame
Wood

Glass Coloured film if not covered by 
claustra

 \ Materials

 \ Shading and protection elements 

 • All openings should be covered by claustras or 
other screening device.

 • Favour solar screens above and/or along 
openings:

- shading screens/panels put above or beside 
openings (see specifications in the table 
below).

- claustras or mashrabiya.

 • Claustras shall not only be decorative, they shall 
have an effect on limitating glass reflection, 
solar radiation and privacy.

 • Window-protections must have a covering/ 
screening function. Covering percentage must 
be of at least 50%.

South

Southeast

Southwest

Horizontal parapet above the 
window or on rooftop, consi-
dered best system for south 
facades, and doesn’t affect 
window design and view.

South

Southeast

Southwest

Horizontal parapet consisting 
of shades wich replaces the 
solid one and allows additional 
light to go in while also provi-
ding shading.

East
West

Northwest
Northest

Vertical shades appropriate for 
east and west facades where 
the sun corner is small.
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extension of the roof 
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which replaces the 
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window level and fixed 
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where the sun corner 
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between the floor 
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Sub Part Prohibited Allowed Recommended

Shading screens Aluminium
Plastic materials
Metal sheet
Concrete

Concrete plastered Wood
Signature concrete

Claustras Aluminium
Plastic materials
Metal sheet

Aluminium, if painted in 
a non reflective colour. 
Materials of «prohibited 
section» if covered by 
claustra

Wood
Signature concrete

Window frame Aluminium
Plastic materials
Metal sheet

Aluminium painted
Plastic materials painted
Metal sheet painted

Invisible frame
Wood

Glass Coloured film if not covered by 
claustra

 \ Materials

 \ Shading and protection elements 

 • All openings should be covered by claustras or 
other screening device.

 • Favour solar screens above and/or along 
openings:

- shading screens/panels put above or beside 
openings (see specifications in the table 
below).

- claustras or mashrabiya.

 • Claustras shall not only be decorative, they shall 
have an effect on limitating glass reflection, 
solar radiation and privacy.

 • Window-protections must have a covering/ 
screening function. Covering percentage must 
be of at least 50%.

South

Southeast

Southwest

Horizontal parapet above the 
window or on rooftop, consi-
dered best system for south 
facades, and doesn’t affect 
window design and view.

South

Southeast

Southwest

Horizontal parapet consisting 
of shades wich replaces the 
solid one and allows additional 
light to go in while also provi-
ding shading.

East
West

Northwest
Northest

Vertical shades appropriate for 
east and west facades where 
the sun corner is small.
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Horizontal parapet 
consisting of shades 
which replaces the 
solid one and allows 
additional light to 
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aluminum) with metal 
shades, hung at 
window level and fixed 
to the building with 
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Northwest
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Vertical shades ap-
propriate for east 
and west facades 
where the sun corner 
is small

Vertical shades are 
fixed through a central 
axis (when using 
metallic shades) or 
between the floor 
and the ceiling in case 
other materials are 
used such as stone, 
or concrete. They 
must be designed 
in accordance with 
building façade and 
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above the window 
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extension of the roof 
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is made of concrete or 
other materials such as 
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propriate for east 
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where the sun corner 
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Vertical shades are 
fixed through a central 
axis (when using 
metallic shades) or 
between the floor 
and the ceiling in case 
other materials are 
used such as stone, 
or concrete. They 
must be designed 
in accordance with 
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considered best 
system for south 
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affect window design 
and views

Designed as an 
extension of the roof 
or a parapet hung on 
top of the window; it 
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which replaces the 
solid one and allows 
additional light to 
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Light metal horizontal 
frame (steel – 
aluminum) with metal 
shades, hung at 
window level and fixed 
to the building with 
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propriate for east 
and west facades 
where the sun corner 
is small

Vertical shades are 
fixed through a central 
axis (when using 
metallic shades) or 
between the floor 
and the ceiling in case 
other materials are 
used such as stone, 
or concrete. They 
must be designed 
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جنوب/ جنوب-شرق/ جنوب-غرب

أمثلة على تنفيذ طرق عمل السواتر

جنوب/ جنوب-شرق/ جنوب-غرب

شرق/ غرب/ شمال-غرب

مســــودة
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فناء )حوش( الفناء الخلفي رواق شرفةباحة

38

واألفنيــة  البلكونــات  مــن  الخارجيــة  األماكــن  تتكــون 

والتيراســات والشــرفات واألماكن الخارجية املشــتركة.

بعــدة  للمجتمــع  حســاس  املشــترك  الخارجــي  املــكان 

طــرق، فهــو يوفــر أفــق طبيعــي وهــاديء محــاط بالشــجر 

ويســتر مجــال النظــر علــى الشــقق املجــاورة. أنــه يوفــر 

منظــر طبيعــي جــذاب وآمــن للعــب األطفــال بميانــات 

عشــبية وممــرات ومعــدات للعــب، كل هــذا تحــت مرمــى 

نظــر ومنــاداة أهــل البيــت.

وجود املكان الخارجي املشترك والذي يمكن التشارك 

يتيــح فرصــة  مــن قبــل املجموعــة  بإدارتــه وصيانتــه 

علــى  الهويــة(  )املكانــة،  بالســيطرة  للشــعور  للنــاس 

بيئتهــم املجــاورة وأن يقولبوهــا حســب إحتياجاتهــم 

الزمــن. بمــرور 

بعــض الســمات التــي تحــدد الفــراغ الخارجــي املشــترك 

الناجــح .

أبعاد ونسبة إرتفاع املباني إلى عرضها بالنسبة للفراغ 

الخارجي وبما ينسجم مع أبعاد جسم اإلنسان.

هنــاك حــدود واضحــة ودخــول ســهل بيــن مــا هــو خــاص 

)وحــدة ســكنية، باحــة، ســاحة( ومــا هــو مشــترك.

نقاط الدخول الى داخل هذا املكان من الشارع العام 

أو مــن الرصيــف مصممــة بشــكل واضــح بــأن يدخــل 

.
ً
 عامــا

ً
الشــخص إلــى منطقــة ليســت مكانــا

مشــترك،  خارجــي  مــكان  إلــى  الحاجــة  الــى  باإلضافــة 

خارجــي  للعائلــة  خــاص  مــكان  الــى  الحاجــة  هنــاك 

)فنــاء( والــذي يمكــن إســتخدامه كواحــد مــن عناصــر 

الوحــدة الســكنية. أنــه أداة معماريــة للحصــول علــى 

بــه  يمكــن اإلســتمتاع  الخصوصيــة وكذلــك كمــكان 

باملنــزل.

أنه يوفر مكان داخلي خاص مفتوح مع تواصل بصري 

مباشر بالسماء، مكان حيث يمكن للكبار الجلوس أو 

التجمــع، مــكان لإلحتفــاالت اإلجتماعيــة أو الدينيــة، 

وملعــب آمــن لأطفــال.

افــق جميــع تصميمــات األماكــن املفتوحــة  يجــب أن تتو

مــع تعليمــات الوقايــة مــن الحريــق والوصوليــة.

.5.3.٢
تنسيق الموقع - المكان المفتوح - الفضاءات الخارجية

مســــودة



39القواعد اإلرشادية المعمارية    أبريل 2020

ية
اد

ش
إلر

م ا
مي

ص
لت

د ا
اع

قو

مســــودة



القواعد اإلرشادية المعمارية    أبريل 2020

B4.2.10 Civil works
Sensitive retaining walls, terracing, groundworks.

B4.2.9 Roofscape
5th facade, privacy, view from elevated ground

82

B4.2.10 Civil works
Sensitive retaining walls, terracing, groundworks.

B4.2.9 Roofscape
5th facade, privacy, view from elevated ground

82

B4.2.10 Civil works
Sensitive retaining walls, terracing, groundworks.

B4.2.9 Roofscape
5th facade, privacy, view from elevated ground

82

B4.2.10 Civil works
Sensitive retaining walls, terracing, groundworks.

B4.2.9 Roofscape
5th facade, privacy, view from elevated ground

82

12

40

 مــا تكــون األســطح العليــا غيــر مســتغلة باملقارنــة 
ً
غالبــا

مع السطح املتوفر، ولديها إمكانات كبيرة سواًء كانت 

للترويــج الســياحي أو لإلســتخدام العائلــي

اإلطــاالت والتجربــة والراحــة التــي توفرهــا األســطح 

يجــب تحســينها بتنويــع األمكنــة بحيــث يتــم التفرقــة 

 أو مشمســة، 
ً
بينهــا كمظللــة بالكامــل أو مظللــة جزئيــا

وبإضافــة الــى مناطــق مطــورة كمســاحات خضــراء.

يســمح  الجزئــي  التظليــل  فــإن  املثــال،  ســبيل  علــى 

النهــار   خــال  الشم�ضــي  اإلشــعاع  مــن  بالحمايــة 

الليــل. خــال  النجــوم  ومشــاهدة 

يتوجــب تظليــل مــا ال يقــل عــن )30%( مــن الســطح 

)60( متــر مربــع، مــن أجــل تحكــم مناخــي أفضــل باملبنى، 

والتــي ســتوفر مــكان إضافــي للســاكنين )املبيــت( بزيــادة 

للمســاحة الطابقيــة اإلجماليــة.

 ،
ً
يجب أن ال يكون الجدار املحيط بالسطح مغلق كليا

وهنــاك حلــول متعــددة التــي يمكــن تقديمهــا للحصــول 

على ما ال يقل عن 50% شفافية على جزء من الجدار 

األعلــى مــن 1.10 متــر )بحــد أق�ضــى 1.5 متــر(. 

يكــون  للســطح  تصميــم  املبانــي  تتضمــن  أن  يجــب 

للمبنــى. الكلــي  بالتصميــم  ومدمــج  الطــراز  بســيط 

يجــب ان يســمح الســطح بإســتيعاب أكبــر قــدر ممكــن 

مــن املعــدات الفنيــة لتبريــد الداخــل.

يجب أن يســمح تصميم الســطح بتعدد اإلســتعماالت 

و/ أو يدعــم إنتــاج الطاقــة.

هناك نوعين من الهياكل لهذا الغرض:

مــواد طبيعيــة، خفــة ظاهــرة، 	  ونخيــل،  خشــب 
إطــار مشــدود )الشــكل 1(.

حديد وقماش، إطار كبير )الشكل 1(.	 

1.1 متــر جــدران عاليــة مشــيدة مــع هيــكل تظليــل 	 
بالخصوصيــة  يســمح  ســنتميتر   40 ب  أعلــى 

.)1 )الشــكل  والتهويــة 

80 ســنتميتر حاجــز حمايــة مــع خشــب أو أملنيــوم 	 
علــى  للعمــوم  كبيــرة  بجلســات  يســمح  مدهــون 

الســطح )الشــكل 2(. 

.6.3.٢
 تنسيق الموقع والمكان المفتوح- التغطية والتسقيف

مســــودة
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B4.2.10 Civil works

Sensitive retaining walls, terracing, groundworks.

B4.2.9 Roofscape
5th facade, privacy, view from elevated ground

82
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األسوار

تأمين سياج سكني يشكل إضافة للطابع العام للحي. 

تأكــد مــن أن تصميــم الســياج علــى درجــة عاليــة مــن 

التوحيــد علــى مســتوى مجتمــع الحــي ويكمــل املبنــى 

الطبيعيــة. املناظــر  وتصميــم 

تأكــد مــن أن عناصــر الســياج ال تتســبب بــأي أثــر ســلبي 

علــى امللكيــات املجــاورة أو علــى املــكان العــام.

.
ً
يمنع سقف أو تغطية الجدار وأن يتم دمجه بصريا

ُيشــّجع علــى تضميــن الجــدران مــواد أخــرى للتقليــل 

 مــن اإلرتفــاع.
ً
بصريــا

يشجع على أن ال يزيد إرتفاع السياج األمامي والجانبي 

والخلفي عن 2.5 متر.

يســمح بإســتعمال مــادة واحــدة حتــى إرتفــاع 1.2 متــر، 

ومــن 1.2 حتــى 2.5 متــر يتطلــب دمــج املــواد وإســتعمال 

هيــاكل خفيفــة )شــفافة(.

توضح األشكال التالية بعض البدائل.

املداخل

 فــي تكويــن نوعيــة وتشــكيل 
ً
 مهمــا

ً
تلعــب املداخــل دورا

شــخصية الشــوارع الحضريــة.

بحــب  الشــعور  إليصــال  املداخــل  تصميــم  يمكــن 

اإلختــاط اإلجتماعــي والتميــز أو التفــرد، اإلنفتــاح أو 

حب الخصوصية.  	

يجب ان تساهم املداخل بالشعور باألمان في الشوارع 

الحضريــة مــن خــال عمــل نوافــذ نظــر للمراقبــة. يمكن 

إستخدام السواتر للخصوصية.

بالضيافــة  توحــي  تصميميــة  تفاصيــل  إدمــاج  يجــب 

ذلــك  مثــال  يلــزم.  الشــخ�ضي حيثمــا  الطابــع  وتعــزز 

التظليــل  ووســائل  والنباتــات  واملقاعــد  الطاقــات 

. مة ملســتخد ا

يجب ان يفتح باب الكراج الى داخل قطعة األرض.

يجــب أن تســوى مناســيب املداخــل مــع الشــارع. وإن 

 مــن 
ً
تعــذر ذلــك، يجــب أن يكــون الرصيــف مطروقــا

املدخــل بــدون بــروز الدرجــات أو املنحــدرات لداخــل 

العــام. املــكان 

يجــب أن تلتــزم جميــع املداخــل بتعليمــات معاييــر ســبل 

الوصــول.

.٧.3.٢
 تنسيق الموقع والمكان المفتوح- األسوار والوصولية
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RÉFÉRENCES : CLÔTURE

Réinventer la limite public/privé  : des clôtures habitées

Dans les projets des « gated community », comme celle de Résidence Renaissance, la clôture omniprésente délimite chaque parcelle 
et assure la sécurité et l’intimité des villas. Elle devient un élément architectural important et joue le rôle de façade urbaine à l’échelle 
du quartier.

Le traitement de celle-ci est alors primordial et doit répondre à une insertion harmonieuse, discrète de façon à préserver un aspect 
cohérent : son implantation, sa hauteur, sa composition et ses matériaux sont donc à étudier avec soin. 

La clôture matérialise également la limite entre l’espace privé et l’espace public.  C’est pourquoi elle peut faire l’objet d’un traitement 
particulier côté rue, au profit de l’espace public. Elle peut alors prendre la forme de mobilier urbain, par exemple. Entre deux parcelles, 
elle pourra quant à elle prendre l’aspect de haies ou de clôture végétale dense, afin de préserver l’intimité et de mettre en valeur les 
jardins situés en fond de parcelle. 

RÉSIDENCE   RENAISSANCE  /  ESQUISSE DES VILLAS 
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التأكــد مــن أن الحدائــق الخاصــة تحســن املنظــر العــام 

ملنطقــة التطويــر وتشــكل إضافــة لتصميــم املســاكن.

التشــجيع علــى إســتعمال النباتــات املناســبة لســياق 

التنســيق العــام. تشــكيلة النباتــات املحليــة ســتكون 

متاحــة علــى النــت مــن خــال موقــع الهيئــة امللكيــة 

العــا.  ملحافظــة 

يجــب إســتعمال عناصــر تنســيق املوقــع للتخفيــف أو 

حجــب منظــر الخدمــات الظاهــرة ومناطــق مواقــف 

الســيارات.

يجــب أن يكــون مــا ال يقــل عــن 15% مــن املــكان العــام 

ســطح قابــل للعبــور منــه. 

لــأرض  امليــاه  بنفاذيــة  عمــل أســطح منفــذة تســمح 

لتجديــد امليــاه الجوفيــة مــن أجــل زيــادة األمــان املائــي 

وباألخــص خــال أوقــات الجفــاف املمتــدة. 

أشجار
الســنط . 1 النجــدي/  الســمر 

العراقــي. الســنط  الورقــي/ 

السنط اللولبي.. 2

التين/ الحماط البري.. 3

شجيرات جافة
األرطي/ العبل.. 1

جردى عربية.. 2

ســم الفــار/ كــرز الشــتاء/ . 3
الهنــدي. الجينســينج 

نباتات متدلية
أوك�ضي عطرة.. 1

الليمون.. 2

كابر غضروفي.. 3

أغطية أرضية
السليسلة/ الغريراء.. 1

األربيان أسود القدم.. 2

رعراع/ جثجاث.. 3

.8.3.٢
تنسيق الموقع )المكان المفتوح(- تنسيق الحدائق والتشجير

مســــودة
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Acacia gerrardii Benth Acacia raddiana Savi Ficus palmata Ficus salicifolia Miq

Moringa peregrina Salvadora persica Searsia tripartita (Ucria) Tamarix nilotica

Ziziphus nummularia

Acacia tortilis

2.2. LOCAL PLANTS

 Materials and Atmosphere / Medium Wadi Vegetal Layer
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TAILY WEED 
Ochradenus baccatus Delile.
Resedaceae

This is a desert shrub with pretty greenish-
yellow flowers, able to grow in very arid 
conditions. It is spread over sandy and 
stony places. Its distribution area extends 
throughout coastal countries of North-East 
Africa, Libya, Egypt, Sinai Peninsula, the 
Arabian peninsula, South Iraq and Pakistan. 
The plant is often grazed by livestock. It is a 
valuable medicinal plant.  

Growing conditions
Micro-climate

Windy

Soil
poor rich

Aesthetic value
Appearance

Shape

Foliage

Flowering

Fruits

Landscape uses
◁
◁

◁
◁

Landscaping
Nursery crop

Planting

Maintenance
Various

Type

Acidic, neutral, or alkaline grounds

Sandy, silty and rocky soils

No need for irrigation

Able to grow under saline conditions

Up to 3m high

Shrubs and bushes

Bushy, ovoid shape, very branched 
from the bottom, straggling

Permanent foliage

Medium dense foliage

Long cluster of small flowers, in 
dense terminal rigid racemes

January - May

Hedge
Windbreak

Slope stabiliser 
Ornamental bush

Pricking out

Depth of plantation pit : 
at least 30cm

Biological solutions

Mulching, protection net

Various pruning systems possible : 
Hedge-shape / Round-shape / Large 
solitary shrubs 

Harvesting seeds in wild populations on 
female individual (this species is dioecious).

One year of storage for breaking the 
dormancy of seeds.

Transplant in pots of appropriate size to 
encourage the optimal growth of root 
system. 

Production of young plants in nursery for at 
least 2 years.

Little pearlescent fleshy berries

Edible

The plant can be used as fodder 
for dromedaries.

OLD CITY AREA MASTERPLAN | APRIL 2019 | AFALULA  44

2.2. LOCAL PLANTS

 Materials and Atmosphere / Medium Oasis Vegetal Layer

Bitter Orange Tree Bitter Orange Fig Tree Orange Tree

Lemon Tree Lemon CedratCedrat tree

©AFALULA68

NEGEV
CHAMOMILE 
Anthemis deserti  Boiss 
Asteraceae

The current valid name ot the species is 
Anthemis melampodina subsp. deserti (Boiss.) 
Eig. This is the most common annual herb found 
on the dunes and deep sands of open and desert 
environments, found in Egypt and Arabian 
Peninsula. The species is drought tolerant  and 
presents a very extensive, deep root system. 
Its small size provides resistance to wind. This 
attractive species shows an abundant white 
flowering for a long time throughout spring.

Growing conditions
Micro-climate

Windy

Soil
poor rich

Aesthetic value
Appearance

Shape

Foliage

Flowering

Landscape uses
◁
◁
◁
◁

Landscaping
Nursery crop

Planting

Maintenance

Type

Preference for sandy soils

Irrigation is not necessary

Saline-free soils

15-30 cm high

Ground cover, annual herb

High lawn, branched plant

Deciduous foliage of dark green color

Sparse foliage

Numerous attractive flowers: white 
capitules with yellow central disc

Long duration: from February to May

Ornamental lawn
Base of trees

Base of hedges
Around ornamental massive 

(herbaceous or shrubs)

Preparatory works on the soil.

Fertilizer is not necessary

Sow in October-November

Requires no maintenance

Harvesting seeds in wild populations.

Readily propagates by seed 
production.

Produces an adequate amount of 
seeds in an annual crop cycle.

©AFALULA33

CALLIGONUM 
Calligonum comosum L’Hér. 
Polygonaceae

The currently valid name of this species is 
Calligonum polygonoides L. This is an evergreeen 
shrub, growing to 3 m tall. Its shape can be 
bushy and very spreading, branching from the 
base. The linear leaves look like needle, of pure 
green color. This hardy bush is drought tolerant 
and able to grow in sandy desert. The plant has 
been traditionally harvested as a source of food, 
medicines and materials.

Growing conditions
Micro-climate

Windy

Soil
poor rich

Aesthetic value
Appearance

Shape

Foliage

Flowering

Landscape uses
◁
◁
◁
◁

Landscaping
Nursery crop

Planting

Maintenance

Various

Type

Sandy and draining soils

 

No need for irrigation

Saline-free soils

2 to 3 m high

Shrubs and bushes

Rounded bush, very 
branching

Persistent foliage

Moderately dense

Elongated cluster of small white 
flowers

Febuary to April

Single rounded bush
Ornamental bushy massive

 
Hedge

Slope stabilizer

Plant between October and December

Depth of plantation pit: at least 40 cm

Organic matter and biological solutions

Mulching

Requires no maintenance.

Multiplication by seeds: sow at the 
end of winter in a greenhouse, then 
prick out into pots of appropriate 
size, put outside in early summer of 
the following year.
 
Vegetative multiplication: the plant 
produces root suckers and is easily 
propagated by cutting and layering.
Production of young seedling in 
nursery for  1-2 years.

Leaves and young shoots have 
medicinal properties.

Provides good fodder for livestock.

Tannins can be extracted from 
branches.

It is planted to stabilize the shifting 
sands, due to its extensive root system.

Fruits
The fruits are attractive 
tassels of 1-2 cm wide, 

Yellow or red (dimorphic)

©AFALULA50

FRAGRANT OXEYE 
Asteriscus graveolens Less.
Asteraceae

This is a common desert perennial sub-shrub. 
The leaves have a deep green color; the foliage is 
persistent and can provide a permanent dense cover. 
The flowers are very attractive heads of intense 
yellow. Its distribution area extends throughout 
North Africa, and in the North of the Arabian 
Peninsula. It is a perennial plant, highly aromatic, 
with peach-scented leaves used for tea. The plant is 
also used in traditional medicine.   

Growing conditions
Micro-climate

Windy

Soil
poor rich

Aesthetic value
Appearance

Shape

Foliage

Flowering

Landscape uses
◁

◁
◁

Landscaping
Nursery crop

Planting

Maintenance

Various
Its leaves are collected in the 
spring and and are used in 

infusions and decoctions by the Bedouins.

The flowers of fragrant oxeye are 
attractive to wildlife, especially to many 
different types of insect.

 

Type

Neutral to high alkaline ground 

Sandy-gravelly soils and sand-
clayey soils

No need for irrigation

Saline-free soils

30cm - 50cm

Low stratum

Little round-bushy shaped

Permanent foliage

Dense foliage

 Many flowers forming large 
flower heads  of 1-2cm

March - April

Ornamental herbaceous 
massifs

Herbaceous alignments
Garden of aromatic plants

Pricking out

Depth of plantation pit : at least 30cm 

Organic matter and biological solutions

Mulching

Requires no maintenance

Harvesting seeds in wild populations .

Scarification and controlled 
germination.

Transplant in pots of adapted size to 
the optimal growth of root system. 

Production of young plants in nursery 
during at least 1 or 2 years. 
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Stipagrostis ciliata Tephrosia purpureaCapparis cartilaginea

Capparis cartilaginea

Cenchrus ciliaris

Citrullus colocynthis Eremobium aegyptiacumFagonia bruguieri

2.2. LOCAL PLANTS

 Materials and Atmosphere / Low Wadi Vegetal Layer
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WINTER
CHERRY 
Withania somnifera (L.) Dunal
Solanaceae

Winter Cherry is a moderately tall perennial 
bush. The plant shows a persistent foliage, 
composed of large leaves of pure green 
color. The flowering can last all year round. 
Its distribution is widespread and the plant 
can grow in many different climatic and 
environmental conditions. It is, for example, 
cultivated in India for medicinal properties. 

Growing conditions
Micro-climate

Windy

Soil
poor rich

Aesthetic value
Appearance

Shape

Foliage

Flowering

Fruits

Landscape uses
◁
◁

◁

Landscaping
Nursery crop

Planting

Maintenance

Various

Type

Neutral or slightly alkanilne soils

Sands and  Loams 

Little irrigation is necessary until 
well established

Saline-free soils

50 to 100 cm high 

Shrubs and bushes
 

Medium tall bush, rounded and 
very branching

Persistent foliage of pure green color

Dense foliage

Cluster of 3-6 small light 
flowers, calyx enlarging after  

flowering to 2 cm long

Single small bush
Bushy alignement

Intermediate layer between 
bush and low stratum

Plant in October-November 

Depth of plantation pit: at least 30 cm
  
Organic matter and biological solutions

Mulching

Low maintenance only. 

Harvesting seeds in wild 
populations.
 
Sow in early spring 
greenhouse, then transplant in 
pots of appropriate size, and 
put outside since first autumn. 

Production of young seedling 
in nursery for1-2 years.

Berry globose and bright red 
Firstly 5 mm diameter,  

then can become wider 
 during ripen period

Several parts of the plant are known 
for their various medicinal properties. 
This species is traditionally used to 

treat intestinal parasitic infections, but also 
snake or scorpion stings. 

The fruit can be used as a soap 
substitute

©AFALULA42

CARTILAGE CAPER 
Capparis cartilaginea Decaisne.  
Capparaceae

This is a perennial creeper bush. This plant can 
be decumbent, pendulous or ascending. The 
white or rose flowers are attractive with purple 
showy stamens. Its distribution area extends 
throughout East Africa, the Sinai Peninsula 
and the Arabian Peninsula. This Caper plant 
has been used for a long time for food and it is 
known for its medicinal properties.

Growing conditions
Micro-climate

Windy

Soil
poor rich

Aesthetic value
Appearance

Shape

Foliage

Flowering

Fruits

Landscape uses
◁
◁
◁

Landscaping
Nursery crop

Planting

Maintenance

Various

The flower buds,  young fruits, and 
tender branch tips can be pickled 

and used as a condiment. In Africa the 
fruit is reported as edible and the dried 
leaves are directly chewed as a medicine 
to treat cough.

The flower smell is slightly 
aromatic. 

Type

Neutral, or alkaline soils

Adapted to many kind of well-
drained soils.

No need for irrigation

Able to grow under high salinity 
conditions

1m - 3m high

Climbing or hanging plants

Covering or drooping

Permanent foliage

Dense foliage

Beautiful medium sized 
flowers, with many 

longs filaments 

January-April

Plant cascades 
Erosion control

Bushy ground cover

Pricking out

Depth of plantation pit : at least 30cm 

Organic matter and biological solutions

Mulching

Requires no maintenance

Harvesting fruits in wild populations. 
Immediately sow the seeds in a 
greenhouse.
Transplant in individual pots of appropriate 
size and into well-drained soil to 
encourage optimal growth of root system.
Propagation is possible by stem cuttings.
Production of young plants in nursery 
during 1 or 2 years.

Fruit ovoid, 3-6cm long, 
fleshy with pips  

Edible

©
 Mori Chen
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Ferula sinaica Lycium shawii Lavandula coronopifolia Ochradenus baccatus

Pennisetum divisum Pulicaria incisaPergularia tomentosa Retama raetam

Solenostemma argel

Trigonella stellata

2.2. LOCAL PLANTS

 Materials and Atmosphere / LowWadi Vegetal Layer
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Commercial frontage
Commercial frontages are key components of 
the urban environment. Their appearances have 
a decisive impact on the identity and vibrancy of 
city centres and gateways. Their proper integration 
into streetscapes are fundamental to improve the 
overall urban and architectural design quality and 
related atmosphere.

 • The location of the store will be integrated 
into the general composition of the building 
(symmetry, rhythm of the breakthroughs, grip 
on the ground, coherence with the floors, 
lowering of the load...) (Fig. 1)

 • The plot defines the boundary of the 
commercial sign Use of commercial setbacks 
(Fig. 2)

 • It is recommended to use the 6m Parking 
spaces of front setbacks for other use than 
parking 

 • Shops shall be directly accessible to public 
from sidewalks, with no vertical obstacle (e.g. 
stairs). (Fig. 5)

In  case of difference of level (if no other 
option is possible): 

 • Available space between window shop and 
upper step must be of 1.50 minimum. 

 • Ramps should be created alongside stairs 
(They should not form obstacle to pedestrian 
movements: no projection on public space) 

In cases of existing front setbacks, they 
shall be dedicated to: 

 • Other uses than parking: FnB terraces, outdoor 
retail spaces, etc 

 • Shaded pedestrian paths are mandatory using 
features such as arches or awnings (Fig. 4)

05-Guidelines-Streetscape

Existing

Option 1

Option 2

Option 3
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الواجهــات التجاريــة هــي عناصــر أساســية فــي البيئــة 

أثــر حاســم علــى هويــة وحيويــة  الحضريــة ولشــكلها 

مراكــز املــدن واملداخــل. إدماجهــا الصحيــح بتنســيق 

العــام  التصميــم  جــودة  لتحســين  أسا�ضــي  الشــارع 

بذلــك.   املرتبطــة  وفضائاتهــا  واملعمــاري  الحضــري 

دمــج وتوحيــد اإلرتــدادات العلويــة بحيــث تكــون واجهــة 

ذات مســتوى واحــد، وبالــذات عندمــا يتطلــب األمــر 

مثــل  معينــة  أوضــاع  ملعالجــة  متداخلــة  إرتــدادات 

الزائــد. التظليــل 

الســيارات)6(  مواقــف  أمــكان  بإســتخدام  يو�ضــى 

متــر لإلرتــدادات األماميــة إلســتعماالت أخــرى غيــر 

املواقــف. ومــع ذلــك، فــإن مواقــف الســيارات التــي 

تكــون بزاويــة )45 درجــة( قــد يتيــح إمكانيــة لتأميــن 

مــا ال يقــل عــن)1.5-2( متــر كممــر للمشــاة.

يجــب أن تكــون املتاجــر مطروقــة للعامــة مــن األرصفــة 

مباشــرة بــدون عوائــق عاموديــة مثــل األدراج.

التشــجيع على عمل ممرات املشــاة املظللة بإســتعمال 

بعــد األقــواس، ومــن  مــا  األقــواس أو الشــوادر وإلــى 

األمثلــة علــى ذلــك املقاهــي علــى جوانــب الطرقــات والتــي 

تلطــف األجــواء.

يراعــى  بتصميــم  للمشــاة  آمنــة وجذابــة  بيئــة  تأميــن 

أبعــاد جســم اإلنســان مــع حمايــة مــن الظــروف الجويــة 

حيويــة. وواجهــات 

بوســائل  وتزويدهــا  األر�ضــي  الطابــق  أركان  إحيــاء 

الحمايــة مــن الظــروف الجويــة )املظــات( وأن تكــون 

نشــاطات  أماكــن  املعماريــة  والتفاصيــل  الفتحــات 

للنــاس.  مهمــة 

يجــب أن تلتــزم جميــع الواجهــات بتعليمــات معاييــر ســبل 

الوصول. 

.٩.3.٢
تجاري وتجزئة- تصميم الواجهة

قائم البديل )2(

البديل )1(البديل )3(

مســــودة
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 � To Do � Not To Do

1

2

3

4

5
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أن موضــوع إدارة مواقــف الســيارات مهــم ويجــب أن 

يحســب حســابه عنــد التصميــم.

في إستعماالت األرا�ضي السكنية ذات الكثافة العالية 

أو األقــل كثافــة يجــب إصطفــاف الســيارات ضمــن 

حدودهــم الخاصــة، وبالتالــي يمنــع االصطفــاف علــى 

الطريــق ألي تطويــر ســكني داخــل النطــاق العمرانــي.

يجــب حجــز قطعــة واحــدة إلصطفــاف الســيارات مــن 

أجــل تفــادي اإلنتهــاء بواجهــة ســكنية ملئــى بالســيارات. 

ــار  وتنسيــــــــــق املوقــــــــع  لفــــــــرض  يجـــــــب  زراعــــــــــة  األشجــــ

حضــور أفضــل للشــارع والســماح لتظليــل الســيارات.

يجــب تأميــن اإلصطفــاف الخــاص للســاكنين داخــل 

حــدود قطعــة األرض وخــارج حــرم الشــارع.  

اقف السيارات السكني مو

 بطريقــة معالجــة 
ً
تتأثــر جــودة الشــوارع الســكنية كثيــرا

إصطفــاف الســيارات.

يجــب تصميــم املواقــف علــى طــول الطــرق لتــرك 	 

مــكان كافــي ملمــرات املشــاة.

يجــب أن يحــدد مــكان مواقــف الســيارات علــى 	 

الطريــق باألطاريــف حيثمــا تطلــب ذلــك.

يجــب ان يســاعد تنســيق املوقــع فــي تجميــل شــكل 	 

املواقــف فــي املــكان العــام.

التأكيد على السامة العامة والراحة	 

ســبل  معاييــر  بتعليمــات  اقــف  املو تلتــزم  أن  يجــب 

 . الحريــق  ســالمة  تعليمــات  و  الوصــول 

.١٠.3.٢
إدارة مواقف السيارات

48

مواقف إصطفاف ملنزل الفناء إلى جانب الشارع

اصطفاف داخل حدود اإلرتداد 
للفيا الحدائقية

موقف منفرد إلى جانب الشارع للمباني السكنية 
املستقلة متعددة الطوابق )الدوبلكس( 

مواقف إصطفاف للشقق خلف املبنى

مســــودة
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B3.2.7  Active frontages
Along commercial roads and at mixed-use sub-centres, 
animation of the public realm can be promoted by 
strategic location of active frontages at ground level.

Active frontages include:

• Facades with greater transparency and visual interest, 
such as commercial storefronts.

• Occupancies with outdoor components, such as cafes, 
restaurants, or garden centres.

• Primary entrances to buildings.

To animate the public realm in appropriate locations.

B3.2.8  On-plot parking
Where provided, on-plot parking should be designed to 
improve the interface of the building and the urban fabric.

• Pedestrian circulation from the public realm through the 
parking lot to buildings should be clearly defi ned and well 
designed.

• The landscaping at the plot boundary should create a 
positive street presence for the development.

• Landscaping and shading structures/plants should be 
interspersed with parking stalls, to break up the expanse 
of parking lot and to shade vehicles.

To mitigate the townscape effects of on-plot, surface 
parking.

To promote pedestrian safety and comfort.

X

Active frontages.

Existing on-plot parking.

Enhanced on-plot parking.
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اقف السيارات في القطعة مو

يجــب أن يصمــم مواقــف الســيارات فــي قطعــة األرض 

ليحســن مظهر املبنى والنســيج الحضري، حيثما يلزم.

يجــب أن تكــون مســارات حركــة املشــاة مــن املــكان 	 

العــام ومــن خــال املوقــف إلــى املبانــي واضحــة 

ومصممــة بشــكل جيــد.

يجب أن ينجم عن تنسيق املوقع املجاور لحدود 	 

القطعــة شــارع بحضــور متميــز يضيــف ملنطقــة 

التطويــر.

املوقــع 	  تنســيق  عناصــر  يتخلــل  أن  يجــب 

والهيــاكل اإلنشــائية والنباتــات أكشــاك وقــوف 

الســيارات  موقــف  إمتــداد  لكســر  الســيارات 

ولتظليــل الســيارات.	

الســيارات  إصطفــاف  اقــف  مو آثــار  مــن  التخفيــف 

للمدينــة.  العــام  الشــكل  علــى  القطــع  داخــل  االرضيــة 

العمل على تعزيز سالمة وراحة املشاة.  

49

ية
اد

ش
إلر

م ا
مي

ص
لت

د ا
اع

قو

مســــودة



القواعد اإلرشادية المعمارية    أبريل 2020

يجــب أن تســاهم العناصــر املاديــة بمشــاريع التطويــر 

الجديــدة فــي بتعزيــز الطابــع واملضمــون املحلــي، وتدعــم 

مباديء اإلســتدامة في العا. يجب اإللتزام بمتطلبات 

الهيئــة امللكيــة ملحافظــة العــا فيمــا يخــص مبــادرة 

إســتخدام مــواد اإلنشــاء املحليــة.

أسا�ضــي  عنصــر  البنــاء  وتقنيــات  مــواد  إختيــار  إن 

بمراحل التصميم. 	  

يجــب علــى املصمميــن إســتغال الخصائــص املناخيــة 

للعــا املميــزة بفــرق الحــرارة بيــن الليــل والنهــار بإختيــار 

املــواد ذات الكتلــة الحراريــة العاليــة محليــة املنشــأ.

إســتعمال الهيــكل اإلنشــائي واملعبــأ بالطيــن املكبــوس 

أو املــواد املحليــة.

أنظر امللحق ملزيد من املواصفات.

يو�ضــى بإســتعمال املــواد واأللــوان املتماشــية مــع تلــك 

املســتخدمة فــي الــوادي.

إســتخدم املــواد املســتدامة ذات عمــر افترا�ضــي كبيــر 

وباألخــص فيمــا يتعلــق بــاألداء الحــراري والبيئــي.

تمنــح األفضليــة ملــواد كالطيــن والعناصــر اإلنشــائية، 

والتشطيب يكون باأللوان الطبيعية خاصة للطوابق 

األرضيــة. 

تستخدم مواد العزل للمساعدة على ابقاء الفراغات 

الداخليــة والخارجيــة بــاردة، وتجنــب املــواد العاكســة 

لألــوان لضمــان تحقيــق اإلرتيــاح البصــري للســكان، 

وكذلــك تجنــب تشــطيبات التلبيــس.

يجــب تعظيــم مســاهمة القطاعــات املحليــة. تنســجم 

هــذه التوصيــات مــع أهــداف خلــق قطــاع إقتصــادي 

جديــد للبنــاء واملــواد فــي العــا. 

.11.3.٢
المواد و الخدمات- المواد

3 Materials

 3.1. The matter

CONCEPT / 1
�e material chains 

local bio-sourced and geo-sourced building materials are necessary in order to have an ecological and economic approach to future 
construction on Al Ula.  The impact of building materials on climate change is a major challenge for the construction sector, these are 

as the energy consumption of our buildings during the operating phase decreases while that of grey energy (amount of energy needed to 

used. We recommend here at all scales, to use the local and available channels in order to reduce the ecological footprint.

realities. The typologies of materials allow us to have a look at the future appropriations of places intended for the private or the public. 
The constitution of a raw or synthetic material allows a material to respond to different and impacting uses from both an environmental 
and a constructive point of view. The knowledge about the materials used tends to control the future uses of spaces and their comforts. 
The typology deals by scale with the level of importance of materials.
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A -  Territorial scaleB  -  Urban scale and public spaceC - Building scaleD - Scale of the architectural detail

M.RA. Stone itM.RD. Architectural detail M.RC. Materials M.RB. Public space surface
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M1. C3.Palm wood
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M1. B1.Proximity of materials
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الصالبة

يمكــن لإلنشــاءآت أن تعّمــر مــع اإلحتفــاظ برشــاقتها 

حيــث تعمــل الظــروف الجويــة علــى كشــف دواخــل 

بالســطح.   امللتصقــة  املــواد 

يجــب ان تكــون املــواد الخارجيــة للمبانــي صلبــة 	 

أكثــر مــن أن تكــون قشــرية أو مكســوة.

يجــب ان تكــون قطــع الزوايــا متجانســة أو قطعــة 	 

بإســتعمال  ينصــح  ال  أمكــن.  حيثمــا  واحــدة 

الوصــات املقفــاة أو وصــات الزاويــة ألنهــا عرضــة 

. للتلــف

ُيشجع على إستعمال املواد والتقنيات املحلية.	 

النمط

أن  بالعمــارة  الشــكلية  األنمــاط  إلســتعمال  يمكــن 

يعطــي اســتعمال االنمــاط فرصــة للتعبيــر عــن الحرفيــة 

البنــاء  طريقــة  توثيــق  ويمكنهــا  املحليــة.  والصفــات 

وكيفيــة تصنيــع املــواد، وإظهــار املنطــق فــي تصنيعهــا أو 

 . تجميعهــا

يحــب ان تحاـكـي األنمــاط واألشــكال املســتخدمة تلــك 

املوجودة بالطبيعة أو املوروث الثقافي بحساســية، أو 

ان يكــون لهــا مثيــل فــي الفنــون الشــعبية والحرفيــة فــي 

العــا. 

يجــب النظــر الــى األنمــاط واألشــكال كفرصــة إليصــال 

الحــس الفنــي والتفاهــم ولكــن يجــب تطبيقــه بإعتــدال 

 مــع األرث الثقافــي الريفــي  والحضــري. 
ً
تماشــيا

.١٢.3.٢
المواد و الخدمات - خصائص المواد
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B4.1.8  Solidity
The Nabatean monuments, Dadanite ruins, AlUla Old 
Town and the petroglyphs in and around AlUla establish 
a sense of gravitas for the region. Built of solid materials, 
the historical and cultural inheritance of AlUla sets a high 
benchmark for the quality and the durability of the built 
environment. 

These structures are able to age more gracefully: as 
weathering exposes the interior of materials that is 
consistent with the surface.

• Exterior building materials should be solid, rather than 
veneered.

• Where cladding on primary and secondary facade differ, 
the nobler material from the primary facade should turn 
the corner onto the secondary facade for a minimum of 
600mm. 

• Corner pieces should be monolithic or integral where 
possible. Butt joins and mitre joints are discouraged as 
they are subject to damage.

• Use of local materials and construction techniques are 
stongly encouraged. 

To reinforce the solidity of regional architecture.

Create context sensitive development

Revitalise traditional construction and craft techniques

Respond to built heritage of AlUla 

Rock texture and petroglyphs

Stone and earthern construction Old Town

Thick wall construction

Solid vernacular architecture.

126

Local Building Materials – Visual Identity Workshop 
© 2018 - AFALULA - All rights reserved 48 

Abandoned mud brick house in the village of Mogayra, south of Alula Detail of the wall surface (earth coathing) 

Mud brick + plastering 

OLD CITY AREA MASTERPLAN | APRIL 2019 | AFALULA  27

2.1. LOCAL MATERIALS, ARCHITECTURAL SCALE

 Materials and Atmosphere, contemporary use and practice

• As displayed on this various examples from the site 
(left page), colours of materials using earth significantly 
change thoughout different times of days and seasons. 
This means location and orientation of built settlements is 
key to perception of their color.

• Compactness and height, same as size and quantity of 
openings will also have a significant impact on perception 
of buildings.

• The forms and spaces are a reinterpretation of the tra-
ditional local habitats, they rehabilitate a certain way of 
living according to the conditions of the Alula site.

B4.1.8  Solidity
The Nabatean monuments, Dadanite ruins, AlUla Old 
Town and the petroglyphs in and around AlUla establish 
a sense of gravitas for the region. Built of solid materials, 
the historical and cultural inheritance of AlUla sets a high 
benchmark for the quality and the durability of the built 
environment. 

These structures are able to age more gracefully: as 
weathering exposes the interior of materials that is 
consistent with the surface.

• Exterior building materials should be solid, rather than 
veneered.

• Where cladding on primary and secondary facade differ, 
the nobler material from the primary facade should turn 
the corner onto the secondary facade for a minimum of 
600mm. 

• Corner pieces should be monolithic or integral where 
possible. Butt joins and mitre joints are discouraged as 
they are subject to damage.

• Use of local materials and construction techniques are 
stongly encouraged. 

To reinforce the solidity of regional architecture.

Create context sensitive development

Revitalise traditional construction and craft techniques

Respond to built heritage of AlUla 

Rock texture and petroglyphs

Stone and earthern construction Old Town

Thick wall construction

Solid vernacular architecture.

126

B4.1.6 Pattern
The use of patterns in architecture can be an opportunity 
for expressing craftsmanship and local character. They can 
capture the way a building or a material is fabricated, and 
show the logic of its manufacture or assembly. 

The use of patterns and form must sensitively interpret 
patterns in the lanscape or heritage setting , or reference  
AlUla’s  artistic and craft traditions and heritage.  

The use of pattern should be looked upon as an 
opportunity to convery artistic sensibility and 
understanding but should be applied sparingly in line with 
existing rural and urban heritage strcutures. 

Particular motifs can function as a shorthand 
representation for the identity of a place. Like the 
petroglyphs of the region, patterns mark the presence of 
intelligent civilisation. 

• Buildings should employ patterning in a deliberate, well-
researched and considerate manner

• Particular consideration should be given to the 
appearance of building facades facing the public realm.

• Private, interior facades of buildings can provide the 
opportunity to explore even more delicate and refined 
patterns. 

To support local craftsmanship.

To express local character.

Sustain trandition craft and construction techniques

             

Vernacular parapet pattern.

Mud brick parapet pattern.

Vernacular latticework.

Tent fabric.

124
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11.7.1 Materiality
The materiality of new developments should contribute 
to the character and the quality of its local context, and 
support the sustainability principles of AlUla. 

• Materials should conform with the requirements of the 
RCU Local Building Material Initiative.

• For additional guidance on materiality for vernacular-
inspired developments, see B4.2.10.

• For additional guidance on materiality for rock-integrated 
buildings, see B3.4.6 and B3.4.7.

To reinforce the material coherence and the overall 
identity of AlUla.

To support the local economy.

xliv

9

ألوان العال

املــواد ومكونــات  بيــن  التفريــق  املعمــاري  علــى  يحــب 

كاللياســة  األســطح  وألــوان  كالحجــر  املــواد  ألــوان 

والجــص والزجــاج واملعــدن املتــروك علــى حالــة املــادة 

الطبيعيــة الصادقــة والحقيقيــة، واأللــوان املدهونــة 

األســطح. علــى  املنفــذة 

لتركيبــة املــواد أثــر علــى املظهــر حيــث تعطــي الظــال 

ألــوان مختلفــة وهــذا يخلــق إنطبــاع حــي للمشــاهد.

ال يعتمــد إختيــار املــواد واأللــوان فقــط علــى إعتبــارات 

مــوارد محليــة، ولكنهــا  إســتعمال  أو  البنــاء  أساســها 

 بالســياق اإلقليمــي حيــث تلعــب هويــة 
ً
متعلقــة أيضــا

وثقافــة اإلقليــم والعــادات والحــرف املســيطرة هنــاك 

 .
ً
مهمــا  

ً
دورا

ملزيد من املواصفات، أنظر املرفق.

من هذا املنطلق، على املصمم أن يحترم ألوان طيف 

الــى  املســتندة  الجديــدة  املبانــي  تصميــم  عنــد  العــا 

الجيولوجيــا املحليــة والغطــاء النباتــي والثقافــة املاديــة 

للمشــروع  العــام  الســياق  مــع  تكــون متوافقــة  حتــى 

ولتف�ضــي الــى كل متجانــس. 

يجــب أن يكــون هنــاك عــدد محــدد مــن درجــات  

اللــون )بحــد أق�ضــى لونيــن للواجهــات ولــون واحــد 

لوســائل التظليــل(.

يجب أن يستند التغيير في األلوان إلى الشكل 	 

املتعامدة،  الجــــــدران  والصفــات:  الهندســـــــي 

الشرفة، إطار النافذة.

يجب ان تستند ألوان الواجهات إلى:	 

- ألوان الخلفية الطبيعية املعدنية.

- معدل البياض.

للقصــارة  )األصبــاغ(  املحليــة  الرمــال  توفــر  -

 . لجــص وا

.١3.3.٢
المواد و الخدمات - إختيار األلوان
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59Best  Prac t i ce s  fo r  E f fec t ive  Lighting

Ineffective Lighting
Fixtures that produce 
Glare and Light Trespass 
could disturb your 
neighbours, as well as 
waste energy.

Effective Lighting
Fixtures that shield the light 
source minimize Glare and 
Light Trespass. It saves 
money and energy.

I l lust rat ion  Credi t :  Monika  Hoxha

ال يو�ضى بها

إنارة جدارية تقليدية إنارة لطيفة جدارية بسقف معتم 

إنارة مكانية متدفقة إنارة متدفقة مكانية بغطاء

إنارة تقليدية للساحات إنارة ساحة مع عاكس 

اإلنارة املؤثرة

الوحدات التي تحجب مصدر 
الضوء وتقلل الوهج وال 

تتجاوز حدود الجار. هي تلك 
التي توفر املال والطاقة.

اإلنارة غير املؤثرة

الوحدات التي يصدر عنها 
الوهج والضوء العابر لحدود 
الجار والتي يمكن أن تزعج 

الجيران وكذلك مهدرة للطاقة. 

يو�ضى بها

تعــّرف اإلنــارة الخارجيــة علــى انهــا أي شــكل مــن اإلنــارة 
املركبــة بالخــارج بشــكل دائــم والتــي تبعــث بالضــوء 
الــذي قــد يصــل الــى خــارج املوقــع. هــذا يشــمل كا 

النوعيــن إنــارة املبنــى وإنــارة األســوار. 

الغــرض مــن التحكــم باإلنــارة الخارجيــة هــو لضمــان 
إضــاءة املنطقــة املطلوبــة بكفــاءة والحــد مــن تســرب 
اإلنــارة الــى امللكيــات املجــاورة أو الــى الفضــاء العــام. 

تكــون وحــدات اإلنــارة الخارجيــة الجديــدة مــن 	 
الضــوء املنبعــث مــن الصمــام الثنائــي- ليــد.

يجب ان ال تتجاوز درجة الحرارة املرتبطة باللون 	 
لوحــدات اإلنــارة 3000 كلفــن، مــع 2700 كلفــن 
)أبيــض دافــيء( كونهــا تحظــى بدرجــة الحــرارة املثلى 

املرتبطــة باللــون.

غيــر 	  بنــوع  محصــورة  الخارجيــة  اإلنــارة  تكــون 
 مثــل اإلضــاءة 

ً
مســلط لأعلــى عندمــا يثبــت أفقيــا
املقطوعــة ألعلــى مــن 90 درجــة.

يجــب توجيــه وحــدات اإلنــارة املثبتــة علــى املبنــى 	 
لأســفل إلــى داخــل القطعــة الخاصــة باملشــروع 
لكــي ال  بالكامــل  تكــون محميــة  وإال فيجــب أن 
تســبب مضايقــة أو وهــج للملكيــات املجــاورة. 

املعماريــة 	  اإلضائــة  إســتعمال  علــى  يشــجع  ال 
ويحصــر إســتخدامها إلبــراز عناصــر معينــة. يمنــع 
إســتخدام اإلنــارة املســلطة علــى مواقــع معينــة 

األســطح. علــى  او  املمتــدة  بالجــدارن 

يجــب أن تكــون اإلنــارة املســتخدمة فــوق املداخــل 	 
أو علــى محيــط املبنــى وحــدات مغطــاة بالكامــل 

مثــل العلــب أو املصابيــح املســلطة لأســفل.  

ال يســمح بإســتخدام الفلوروســنت أو أي نيــون 	 
ملــون مشــع أو أي إضــاءة ذات وميــض أو غمــاز أو 

ترمــش او متحركــة.

واملواســير 	  الترنــكات  األقنيــة/  إخفــاء  يجــب 
واألســاك واألجهــزة الكهربائيــة املثبتــة علــى الجزء 

املرئــي مــن الســور مــن الفضــاء العــام. 

يجــب أن ال تعيــق أو تتداخــل اإلنــارة الخارجيــة مــع 	 
أمــآن أو حركــة املــرور أو ان يكــون لهــا تأثيــر ســلبي 

علــى ســامة املشــاة.  

.١٤.3.٢
المواد و الخدمات -  اإلنارة الخارجية الخاصة
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11.7.14 Retail signage
Retail signage should follow a consistent horizontal datum 
and have the same height.

To improve architectural quality of the building

قوست
قوست

قوست

قوست

قوست قوست

قوست
قوست

قوست

قوست

قوست قوست

قوست قوست

قوست
قوست

قوست

قوست

قوست قوست

11.7.15 Rolling shutters
Roller shutters that are surface mounted should be 
avoided. Roller shutters should be integrated within the 
design of the building

To improve architectural quality of the building

X

X

AlUla  Framework Guidelines   PART B lv
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Integration of technical devices
Technical devices combine water tanks, satellite 
dish, thermal chimney, vertical circulation, air 
conditionner block.

• Thermal chimney is a device to improve the 
natural ventilation of a building by using the 
convective movement of passively heated air 
in a duct exposed to solar radiation. (Fig. 4)

• Technical masonry block hiding the water tank 
technical devise at the back 

• Work on the quality of the processing of bricks 
or concrete, in order to make the technical 
chimney an architectural element.  (Fig.4)

• Instal a frame block to hide the technical 
devises in case of mechanical air conditioning 

• The roofs must also allow the installation of 
solar panels for hot water and energy. (Fig. 6)

• Prohibition of water tanks in new buildings. 
They will be underground 

• In case of renovation or adding new floor 
technical devices can be hide differents ways:

-Light wooden structure hiding technical 
devices

-Install water tank on the stair, permit a better 
protection from heat and sun. 

-Install small wall around the lower technical 
devices still out on the roof

-Thermal chimney can be add.

• Allow the installation of of solar panel

05-Guidelines-Roofscapes
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Option 1: Hide technical devices

Option 2: Thermal chimney

Option 3: Raising chimney
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يجــب إخفــاء خزانــات امليــاه وأجهــزة التكييــف وأي 

أجهــزة خدمــات أخــرى موجــودة علــى أعالــي األســطح 

لضمــان حضورهــا بأقــل مــا يمكــن عنــد مشــاهدتها مــن 

الفضــاء العــام. 

التصـــريف  وانابيــب  الكهربــــاء  أقنيــة  إخفـــاء  يجــب 

وممرات الهواء.	

يجــب تصميــم فتحــات التهويــة والفوهــات كجــزء مــن 

تشــكيلة الواجهــة وأن ال يتــم لصقهــا بأســلوب غيــر 

مناســب.

الخدمــات  ولوحــات  املرافــق  صناديــق  وضــع  يجــب 

داخــل أماكــن مغلقــة توضيعهــا فــي الواجهــات الثانويــة 

أمكــن. حيثمــا 

يجــب إخفــاء وحــدات التكييــف املثبتــة علــى الحائــط 

وتوضيعهــا علــى الواجهــات الثانويــة حيثمــا أمكــن.

يجب تغطية خزانات املياه املوجود على السطح.

غــرف  بداخــل  واملداخــن  املعــدات  إحتــواء  يجــب 

للمعــدات أو بمــكان مغلــق مــزود بتهويــة وأن تكــون 

املبنــى. شــكل  مــع  ســلس  بشــكل  مدمجــة 

غــرف  وبوابــات  الخدمــة  مداخــل  تكــون  أن  يجــب 

األخــرى الخدمــات  وغــرف  واإلتصــاالت  الكهربــاء 

الواجهــات. لتصميــم  العــام  الســياق  مــع  منســجمة 

يجــب أن يكــون تصميــم ســواتر النوافــذ مدمــج مــع 

تصميــم البنــاء حيثمــا أمكــن ذلــك. 

العمــل علــى تجميــل منظــر الشــارع مــن خــال التصميم 

املتوافــق لجميــع عناصــر البناء.

تتيــح األســطح تركيــب الخايــا الشمســية  يجــب أن 

الطاقــة.  وتوليــد  امليــاه  لتســخين 

.١٥.3.٢
المواد و الخدمات- دمج المرافق

قائم

البديل الثالث: املدخنة املرتفعة البديل األول: إخفاء املعدات امليكانيكية

البديل الثاني: مدخنة حرارية
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2.4.3NONRESIDENTIAL PLOTS 
GUIDELINESANDCONTROLS
THE SOUQ

FACADE TREATMENT

Facade Treatment Option:Arcade

ProvisionofanarcadealongthefacadeA
isencouraged.Thewidthofthecovered 
walkwayistobedeterminedonindividual 
meritsbuta5.0mwidthinclusiveof 
column is to be used as a guide. 

5.
5 
- 6
.0
m

2.5 - 3.5m

3.
0 
- 4
.0
m

3.
0 
- 4
.0
m

A

B

C

D
Adjacent Right of 
Way boundary

Thearcadewillprovideanexternal 
extensiontotheshopsandfoodand 
beverageoutletsalongthewaterfront, 
sincenosetbackswillbeprovidedat 
thegroundlevel.Itwillalsobeapositive 
visualfeatureofthearea.Acohesive 
designpaletteisrequired,withagreed 

dimensions.

ARCADE

SL ORTNOC YROTADNA M SENI LEDI UG st nenop mo C

AColumns>Consistent size and module spacing

>First and last column aligned to building 
edge

>Continuous along building facade

>SPAN MINIMUM 3.0M

BExpression Line>Continuous trim along top of arcade>TO MATCH STYLE OF UPPER FLOORS

CRetail Frontage>To suit shopfront solution>SHOPFRONT TO BE ALIGNED WITH COLUMNS

DArcade Interior>Space to be kept clear for pedestrian 
movement

>INTERIOR WIDTH 5M (2M TO BE KEPT CLEAR)
HEIGHT 6M

<
بديل معالجة الواجهات: الرواق

ُيشجع على عمل رواق أو مظلة على طول الواجهة. 

ويتم تحديد عرض هذا املمر املغطى بموضوعية، 

ويمكن إعتماد عرض )5( أمتار شاملة األعمدة 

كمؤشر. 

بما أنه ال توجد إرتدادات على املستوى األر�ضي، 

وأمكنة  للمتاجر  خارجي  إمتداد  الرواق  سيوفر 

التجاري،  البوليفارد  طول  على  الطعام  ملناولة 

وسيعتبر ذلك إضافة جمالية للمنطقة. ويتوجب 

ذلك توفير تصميم مقنع ومتماسك ومنسجم مع 

املعايير و اشتراطات البناء التي تحدد موقع ومدى 

وأبعاد هذا الرواق.

.١٦.3.٢
تجاري و تجزئة -الالفتات و اللوحات اإلعالنية

حدود حرم الطريق املحاذي

قياس ثابت وتباعد قيا�ضي.األعمدة
العمود األول واألخير مضبوطة مع حافة 

البناء.
مستمرة على طول واجهة املبنى.

تقليم مستمر على طول الرواق من اعلى.

تتناسب مع حل واجهة املتاجر.

 لحركة املشاة.
ً
( يجب ان يبقى املكان فارغا

ً
العرض الداخلي 5 متر ) الحفاظ على 2 متر منه فارغا

اإلرتفاع 6 متر.

على واجهة املتاجر أن تكون متماشية مع األعمدة.

يتما�ضى مع طابع الطوابق العليا.

الحد األدنى للبحر 3 متر.

الطابع

واجهة محات التجزئة

الرواق من الداخل

  ضوابط إلزامية  القواعد اإلرشادية  املكونات

ية
اد

ش
إلر

م ا
مي

ص
لت

د ا
اع

قو
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