
إمكانية التوسع واإلضافة في الوحدات اإلسكانية



معماريةة  تم تصميم الوحدة السكنية من الناحية ال

تقبلية لةاا اإلنشائية بحيث تتحمل اإلضافات المسة

ة نجةةد ان جميةةق القوااةةد وا ساسةةات فةة  الوحةةد

مةةق السةةكنية معةةدة لتحمةةل اضةةافة الةةدور ال ةةان 

دور الخدمات ف  السطح

محاضةةةرات انةةةد السةةةحح الةةة  الوحةةةدات ▪

.السكنية وتوقيق العقود

محاضةةةرات انةةةد تسةةةليم محةةةاتيح الوحةةةدات▪

.السكنية

: قنوات التواصل المختلحة ▪

التلحزيون واإلاااة▪

موقق الوزارة اإللكترون ▪

حةوسائل التواصل االجتماا  المختل▪

الخطوات المتخدة من قبل وزارة اإلسكان بخصوص اإلضافات في الوحدات السكنية 

.موقق الوزارة اإللكترون ▪

انةد الشريحة اإللكترونية المسلمة للمةواطن▪

.توقيق العقد

.الزيارة المباشرة ال  وزارة اإلسكان▪

الجانب التوعوي والتثقيفي للمواطنين عمللل نمللارس ورسللومات توضلليحية ل ضللافات 

فللللي جميللللع ونللللواس الوحللللدات السللللكنية وتقللللد  

للمواطن عن طريق

يلللة قابليلللة الوحلللدة السلللكنية للتوسلللع ملللن الناح

المعمارية واإلنشائية

لةةديات تةةم تطةةوير اإلشةةتراطات التعميريةةة مةةق الب

واطنين والمجالس البلدية لتكون أك ر مالئمةة للمة

ن أو وتتوافةةةع مةةةق متطلبةةةاتلم ويمكةةةن للمةةةواطني

اطات المكاتةح اللندسةية اإلسترشةةاد بلةات اإلشةةتر

ف  تصميم اإلضافات المطلوبة 

ي وضلللع اإلشلللتراطات التعميريلللة ل ضلللافات فللل

الوحدات السكنية



( اإلضافة الغير قانونية)مقارنة بين اإلضافة القانونية والمخالفة 

.حع مكحول للمواطن وفع القانون▪

الصل  توفر اإلضافة زيادة ف  المساحة مساوية تقريباً ال  المساحة البنائية للبيت ا▪

يمكةةةن امللةةةا اةةةن طريةةةع نمةةةااأ وزارة اإلسةةةكان أو اةةةن طريةةةع المكاتةةةح اللندسةةةية وفةةةع▪
.اإلشتراطات التعميرية لإلضافات

.يمكن المباشرة بتقديم اجازة بناء بعد استالم الوحدة السكنية▪

.تضمن سالمة المبن  والححاظ ال  أكبر قدر ممكن من الضمانات المقدمة من المقاولين▪

.تضمن حقوق الجيران وادم حدوث مشاكل بينلم▪

فتضمن اةدم اإلخةالل بالخةدمات فة  المنطقةة اإلسةكانية مةن خةدمات الكلربةاء والمةاء والصةر▪
.الصح  باإلضافة ال  ادم تا ر حركة السيارات سلباً ف  المنطقة

.تضمن ادم التعدي ال  ا راض  العامة وا راض  الخاصة▪

شةةتراطاتهة  البنةاء بةدون الحصةةول الة  اجةازة البنةةاء لإلضةافة أو اةدم التقيةةد بالبنةاء وفةع اإل▪
.التعميرية لالضافات

.ال توجد االقة بين زيادة نسبة البناء والمخالحة▪

لصةحية أوتؤ ر سلباً ال  صاحح الوحدة السةكنية سةواء مةن ناحيةة سةالمة المبنة  أو النةواح  ا▪
.الخ.....خسارة ضمان المقاولين

.تعدي ال  حقوق الجيران▪

.تشويه الشكل العام للمنطقة وادم تناسقه مق الطابق العام للا▪

(اإلضافة الغير قانونية)المخالفة  اإلضافة القانونية



ضاحية الرملي

يالجنوبالشمالياالخضزالشريط▪

بكافةالرابطالغربيوالشرقي

الضاحيةاجزاء

الناسعنالسياراتحركةفصل▪

العماراتمنطقةفي

نةالمديوجزاءبينالبصريالرابط▪



D11الوحدة السكنية 

األرضيالدور

مربقمتر92.2=القائمةالمساحة

األولالدور

مربقمتر121.6=القائمةالمساحة

األرضيالدور

مربقمتر13.8=االضافةمساحة

األولالدور

مربقمتر13.8=االضافةمساحة

اإلضافة–السكنيةالوحدةمخططالقائ الوضع–السكنيةالوحدةمخطط

مطبخ

صالة

مخزن

حما 

مجلس

كراس

غرفة نو 

غرفة نو 

حما 

حما 

غرفة نو  
رئيسية

غرفة نو  
رئيسية

حما 

مطبخ

صالة

مخزن

حما 

مجلس

كراس

غرفة نو 

غرفة نو 

حما 

حما 

غرفة نو  
رئيسية

غرفة نو  
رئيسية

حما 

مساحة االضافةمساحة االضافة فناء خارجي



D11الوحدة السكنية 

المجموس %النسبة  متر مربعالمساحة  الدور

50.3%

21.7% 92.2 الدور األرضي

ع 
ض
لو
ا

ئ 
قا
ال

28.6% 121.6 الدور األول

49.7%

3.2% 13.8 الدور األرضي

فة
ضا
ال
%3.2ا 13.8 الدور األول

31.8% 135.4 الدور الثاني

11.5% 48.8 السطح

100% 425.6 المجموس

الثانيالدور

مربقمتر122.5=القائمةالمساحة

السطح

مربقمتر48.8=القائمةالمساحة

القائ والوضعاالضافةبينالنسبةاإلضافة–السكنيةالوحدةمخطط

غرفة نو 

غرفة نو 

حما 

حما 

غرفة نو  
رئيسية

غرفة نو  
رئيسية

حما 

مساحة االضافة

غرفة نو 



اإلضافة–السكنيةالوحدةمخططالقائ الوضع–السكنيةالوحدةمخطط

Cالوحدة السكنية الدانة 

األرضيالدور

مربقمتر102.5=القائمةالمساحة

األولالدور

مربقمتر143.6=القائمةالمساحة

األرضيالدور

مربقمتر16.8=االضافةمساحة

األولالدور

مربقمتر16.8=االضافةمساحة



Cالوحدة السكنية الدانة 

المجموس %النسبة  متر مربعالمساحة  الدور

49.5%

20.6% 102.5 الدور األرضي

ع 
ض
لو
ا

ئ 
قا
ال

28.9% 143.6 الدور األول

50.5%

3.3% 16.8 الدور األرضي

فة
ضا
ال
%3.3ا 16.8 الدور األول

32.2% 160.4 الدور الثاني

11.7% 58.3 السطح

100% 498.4 المجموس

الثانيالدور

مربقمتر160.4=القائمةالمساحة

السطح

مربقمتر58.3=القائمةالمساحة

القائ والوضعاالضافةبينالنسبةاإلضافة–السكنيةالوحدةمخطط



مدينة شرق سترة

المائيةوالقنواتالجزيرة▪

المائيةوالقنواتاألحياءترابط▪

معالسكنيةاألحياءترتبط▪

البحريةالواجهات

نةالمديوجزاءبينالبحريالترابط▪



MV-1الوحدة السكنية بمدينة شرق سترة 

األرضيالدور

مربقمتر76.3=المساحة

األولالدور

مربقمتر114.2=المساحة

القائ الوضع–السكنيةالوحدةمخطط

األرضيالدور

مربقمتر14.2=االضافةمساحة

األولالدور

مربقمتر9.2=المساحة

اإلضافة–السكنيةالوحدةمخطط

4.1 X 3.2



MV-1الوحدة السكنية بمدينة شرق سترة 

الثانيالدور

مربقمتر123.4=المساحة

السطح

(الدرأغرفة)مربقمتر37.0=المساحة

المجموس %النسبة  متر مربعالمساحة  الدور

53%

20% 76.3 الدور األرضي

ئ 
قا
 ال
ضع

لو
ا

29% 114.2 الدور األول

4% 16.1 السطح

47%

4% 14.2 الدور األرضي

فة
ضا
ال
%2ا 9.2 الدور األول

32% 123.4 الدور الثاني

9% 37 السطح

100% 443.81 المجموس

القائ والوضعاالضافةبينالنسبةاإلضافة–السكنيةالوحدةمخطط



MV-2الوحدة السكنية بمدينة شرق سترة 

األرضيالدور

مربقمتر76.5=المساحة

األولالدور

مربقمتر114.3=المساحة

اإلضافة–السكنيةالوحدةمخططالقائ الوضع–السكنيةالوحدةمخطط

األرضيالدور

مربقمتر9.2=المساحة

األولالدور

مربقمتر5.2=المساحة



MV-2الوحدة السكنية بمدينة شرق سترة 

الثانيالدور

(الدرأغرفة)مربقمتر119.5=المساحة

السطح

(الدرأغرفة)مربقمتر36.8=المساحة

المجموس %النسبة  متر مربعالمساحة  الدور

55%

20% 76.5 الدور األرضي

ئ 
قا
 ال
ع
ض
لو
ا

30% 114.3 الدور األول

4% 14.3 السطح

45%

2% 9.2 الدور األرضي

فة
ضا
ال
%1ا 5.2 الدور األول

32% 119.5 الدور الثاني

10% 36.8 السطح

100% 375.8 المجموس

القائ والوضعاالضافةبينالنسبة القائ الوضع–السكنيةالوحدةمخطط



MV-3الوحدة السكنية بمدينة شرق سترة 

األرضيالدور

مربقمتر76.6=المساحة

األولالدور

مربقمتر114.5=المساحة

القائ الوضع–السكنيةالوحدةمخطط

األرضيالدور

مربقمتر11.54=المساحة

األولالدور

مربقمتر6.66=المساحة

اإلضافة–السكنيةالوحدةمخطط



MV-3الوحدة السكنية بمدينة شرق سترة 

الثانيالدور

(الدرأغرفة)مربقمتر120.5=المساحة

اإلضافة–السكنيةالوحدةمخطط

السطح

(الدرأغرفة)مربقمتر36.3=المساحة

المجموس %النسبة  متر مربعالمساحة  الدور

54%

20% 76.6 الدور األرضي

ئ 
قا
 ال
ع
ض
لو
ا

30% 113.8 الدور األول

4% 14.8 السطح

46%

3% 11.5 الدور األرضي

فة
ضا
ال
%2ا 6.7 الدور األول

32% 120.5 الدور الثاني

10% 36.3 السطح

100% 380.2 المجموس

القائ والوضعاالضافةبينالنسبة



MV-5الوحدة السكنية بمدينة شرق سترة 

األرضيالدور

مربقمتر76.6=المساحة

األولالدور

مربقمتر114.5=المساحة

القائ الوضع–السكنيةالوحدةمخطط



MV-5الوحدة السكنية بمدينة شرق سترة 

األرضيالدور

مربقمتر16=المساحة

األولالدور

مربقمتر10.3=المساحة

اإلضافة–السكنيةالوحدةمخطط



MV-5الوحدة السكنية بمدينة شرق الحد 

السطح

(الدرأغرفة)مربقمتر38=المساحة

الثانيالدور

(الدرأغرفة)مربقمتر124.8=المساحة

اإلضافة–السكنيةالوحدةمخطط

المجموس %النسبة  متر مربعالمساحة  الدور

52%

19% 76.6 الدور األرضي

ئ 
قا
 ال
ع
ض
لو
ا

29% 114.8 الدور األول

4% 14.8 السطح

48%

4% 16 الدور األرضي

فة
ضا
ال
%3ا 10.3 الدور األول

32% 124.8 الدور الثاني

10% 38 السطح

100% 395.3 المجموس

القائ والوضعاالضافةبينالنسبة



MV-Hالوحدة السكنية بمدينة شرق الحد 

األرضيالدور

مربقمتر103.8=المساحة

األولالدور

مربقمتر95.1=المساحة

القائ الوضع–السكنيةالوحدةمخطط



MV-Hالوحدة السكنية بمدينة شرق الحد 

األرضيالدور

مربقمتر3.5=المساحة

األولالدور

مربقمتر10.3=المساحة

اإلضافة–السكنيةالوحدةمخطط



المجموس %النسبة  متر مربعالمساحة  الدور

52%

25% 76.6 الدور األرضي

ئ 
قا
 ال
ع
ض
لو
ا

23% 114.8 الدور األول

4% 14.8 السطح

48%

1% 16 الدور األرضي

فة
ضا
ال
%3ا 10.3 الدور األول

35% 124.8 الدور الثاني

9% 38 السطح

100% 409.3 المجموس

القائ والوضعاالضافةبينالنسبة

MV-Hالوحدة السكنية بمدينة شرق الحد 

السطح

(الدرأغرفة)مربقمتر38=المساحة

الثانيالدور

(الدرأغرفة)مربقمتر144=المساحة

اإلضافة–السكنيةالوحدةمخطط



مدينة خليفة

البراحاتنظا ▪

الجيرانبينالع قةتوطيد▪

يطةالمحوالمنطقةالناسبينالع قةتعزيز▪

ةالخارجيالفراغاتاستخدا علىالتشجيع▪

البوليفاردنظا ▪

فاردبالبوليوارتباطهاالمدينةبوابة▪

هيمانبئر–المفترحالمسرح▪



كراس

مطبخ

صالة

حما 

غرفة نو مجلس

غرفة نو  
رئيسية

غرفة نو  
رئيسية

غرفة نو 

حما 

حما 

حما 

اإلضافة–السكنيةالوحدةمخططالقائ الوضع–السكنيةالوحدةمخطط

األرضيالدور

مربقمتر121.7=القائمةالمساحة

األولالدور

مربقمتر115.2=القائمةالمساحة

األولالدور

مربقمتر11.6=االضافةمساحة

الثانيالدور

مربقمتر118.8=االضافةمساحة

HOUSE TYPE 1A-الوحدة السكنية بمدينة خليفة  



المجموس %النسبة  متر مربعالمساحة  الدور

54.9%

28.2% 121.7 الدور األرضي

ع 
ض
لو
ا

ئ 
قا
ال

26.7% 115.2 الدور األول

45.1%

2.7% 11.6 الدور األول

فة
ضا
ال
ا

27.4% 118.8 الدور الثاني

15.0% 65.0 السطح

100% 432.3 المجموس

القائ والوضعاالضافةبينالنسبة اإلضافة–السكنيةالوحدةمخطط

السطح

مربقمتر65.0=القائمةالمساحة

HOUSE TYPE 1A-الوحدة السكنية بمدينة خليفة 



كراس

مطبخ

صالة

حما 

مجلس

غرفة نو 

غرفة نو  
رئيسية

غرفة نو  
رئيسية

غرفة نو 

حما حما 

حما 

صالة

اإلضافة–السكنيةالوحدةمخططالقائ الوضع–السكنيةالوحدةمخطط

األرضيالدور

مربقمتر132.0=القائمةالمساحة

األولالدور

مربقمتر132.0=القائمةالمساحة

الثانيالدور

مربقمتر66.5=االضافةمساحة

السطح

مربقمتر69.0=القائمةالمساحة

HOUSE TYPE 1B-الوحدة السكنية بمدينة خليفة 



المجموس %النسبة  متر مربعالمساحة  الدور

50.3%

34.6% 132.0 الدور األرضي

ع 
ض
لو
ا

ئ 
قا
ال

34.6% 132.0 الدور األول

50.3%

18.1% 69.0 الدور الثاني

فة
ضا
ال
ا

12.7% 48.8 السطح

100% 381.8 المجموس

القائ والوضعاالضافةبينالنسبة

HOUSE TYPE 1B-الوحدة السكنية بمدينة خليفة 



اإلضافة–السكنيةالوحدةمخططالقائ الوضع–السكنيةالوحدةمخطط

األرضيالدور

مربقمتر141.3=القائمةالمساحة

األولالدور

مربقمتر128.1=القائمةالمساحة

األولالدور

مربقمتر13.3=االضافةمساحة

الثانيالدور

مربقمتر113.5=االضافةمساحة

كراس

مطبخ

صالة

حما 

غرفة نو مجلس

غرفة نو  
رئيسية

غرفة نو  
رئيسية

غرفة نو 

حما 

حما 

حما 

صالة

HOUSE TYPE 2A-الوحدة السكنية بمدينة خليفة 



المجموس %النسبة  متر مربعالمساحة  الدور

57.0%

29.9% 141.3 الدور األرضي

ع 
ض
لو
ا

ئ 
قا
ال

27.1% 128.1 الدور األول

43.0%

2.8% 13.3 الدور األول

فة
ضا
ال
ا

24.0% 113.5 الدور الثاني

16.3% 77.1 السطح

100% 473.3 المجموس

القائ والوضعاالضافةبينالنسبة اإلضافة–السكنيةالوحدةمخطط

السطح

مربقمتر77.1=القائمةالمساحة

HOUSE TYPE 2A-الوحدة السكنية بمدينة خليفة 



كراس

مطبخ

صالة

حما 

مجلس

غرفة نو 

غرفة نو  
رئيسية

غرفة نو  
رئيسية

غرفة نو 

حما 

حما 

حما 

اإلضافة–السكنيةالوحدةمخططالقائ الوضع–السكنيةالوحدةمخطط

األرضيالدور

مربقمتر168.1=القائمةالمساحة

األولالدور

مربقمتر93.6=القائمةالمساحة

األولالدور

مربقمتر29.2=االضافةمساحة

الثانيالدور

مربقمتر110.7=االضافةمساحة

HOUSE TYPE 2B-الوحدة السكنية بمدينة خليفة 



المجموس %النسبة  متر مربعالمساحة  الدور

55.9%

35.9% 168.1 الدور األرضي

ع 
ض
لو
ا

ئ 
قا
ال

20.0% 93.6 الدور األول

44.1%

6.2% 29.2 الدور األول

فة
ضا
ال
ا

23.6% 110.7 الدور الثاني

14.3% 67.2 السطح

100% 468.8 المجموس

القائ والوضعاالضافةبينالنسبة اإلضافة–السكنيةالوحدةمخطط

السطح

مربقمتر67.2=القائمةالمساحة

HOUSE TYPE 2B-الوحدة السكنية بمدينة خليفة 



كراس

مطبخ

صالة

حما 

مجلس

غرفة نو 

غرفة نو  
رئيسية

غرفة نو  
رئيسية

غرفة نو 

حما حما 

حما 

صالة

غرفة نو 

اإلضافة–السكنيةالوحدةمخططالقائ الوضع–السكنيةالوحدةمخطط

األرضيالدور

مربقمتر166.5=القائمةالمساحة

األولالدور

مربقمتر128.6=القائمةالمساحة

األولالدور

مربقمتر38.0=االضافةمساحة

الثانيالدور

مربقمتر156.2=االضافةمساحة

HOUSE TYPE 2C-الوحدة السكنية بمدينة خليفة 



المجموس %النسبة  متر مربعالمساحة  الدور

51.9%

29.3% 166.5 الدور األرضي

ع 
ض
لو
ا

ئ 
قا
ال

22.6% 128.6 الدور األول

48.1%

6.7% 38.0 الدور األول

فة
ضا
ال
ا

27.5% 156.2 الدور الثاني

13.9% 78.7 السطح

100% 568.0 المجموس

القائ والوضعاالضافةبينالنسبة اإلضافة–السكنيةالوحدةمخطط

السطح

مربقمتر78.7=القائمةالمساحة

HOUSE TYPE 2C-الوحدة السكنية بمدينة خليفة 



مدينة سلمان

الجزرنظا ▪

مكانكلفيالبحر

ينةالمداجزاءبينالبصريالترابط▪

السواحلبينالمباشراإلرتباط▪

االحياءمعالبحريةوالواجهات

السكنية

الموقعتنسيق▪

عموترابطهاالخضراءالمناطقنسبةارتفاس

السكنيةالمنطقة

والواجهاتالسواحلتصمي تنوس▪

البحرية



القائ الوضع–السكنيةالوحدةمخطط

MS1الوحدة السكنية بمدينة سلمان 

األرضيالدور

مربقمتر89.7=المساحة

األولالدور

مربقمتر89.7=المساحة

الثانيالدور

مربقمتر49.2=المساحة



مساحة 
االضافة

مساحة 
االضافة

مساحة 
االضافة

مساحة 
االضافة

اإلضافةمخطط–السكنيةالوحدةمخطط

MS1الوحدة السكنية بمدينة سلمان 

األرضيالدور

مربقمتر10.3=المساحة

األولالدور

مربقمتر10.3=المساحة

الثانيالدور

مربقمتر50.8=المساحة

السطح

مربقمتر30.0=المساحة



المجموس %النسبة  متر مربعالمساحة  الدور

69.27%

27.18 89.7 الدور األرضي

ئ 
قا
 ال
ضع

لو
ا

27.18 89.7 الدور األول

14.91 49.2 الدور الثاني

30.73%

3.12% 10.3 الدور األرضي

فة
ضا
ال
%3.12ا 10.3 الدور األول

15.39% 50.8 الدور الثاني

9.09% 30.0 السطح

100% 100% 330 المجموس

القائ والوضعاالضافةبينالنسبة

MS1الوحدة السكنية بمدينة سلمان 



القائ الوضع–السكنيةالوحدةمخطط

MS2الوحدة السكنية بمدينة سلمان 

األرضيالدور

مربقمتر81.8=المساحة

األولالدور

مربقمتر86.8=المساحة

الثانيالدور

مربقمتر51.7=المساحة



مساحة 
االضافة

مساحة 
االضافة

مساحة 
االضافة

مساحة 
مساحة االضافة

االضافة

اإلضافةمخطط–السكنيةالوحدةمخطط

MS2الوحدة السكنية بمدينة سلمان 

األرضيالدور

مربقمتر10.4=المساحة

األولالدور

مربقمتر10.4=المساحة

الثانيالدور

مربقمتر45.5=المساحة

السطح

مربقمتر29.0=المساحة



المجموس %النسبة  متر مربعالمساحة  الدور

69.80%

25.92 81.8 الدور األرضي

ئ 
قا
 ال
ضع

لو
ا

27.5 86.8 الدور األول

16.38 51.7 الدور الثاني

30.20%

3.30% 10.4 الدور األرضي

فة
ضا
ال
%3.30ا 10.4 الدور األول

14.42% 45.5 الدور الثاني

9.19% 29.0 السطح

100% 100% 330 المجموس

القائ والوضعاالضافةبينالنسبة

MS2الوحدة السكنية بمدينة سلمان 



األرضيالدور

مربقمتر129.89=المساحة

األولالدور

مربقمتر102.85=المساحة

السطح

مربقمتر16.8=المساحة

القائ الوضع–السكنيةالوحدةمخطط

MS3الوحدة السكنية بمدينة سلمان 



مساحة 
االضافة

مساحة 
االضافة

مساحة 
االضافة

مساحة 
االضافة

األرضيالدور

مربقمتر10.52=المساحة

األولالدور

مربقمتر30.75=المساحة

الثانيالدور

مربقمتر116.8=المساحة

السطح

مربقمتر40=اإلضافةمساحة

اإلضافة–السكنيةالوحدةمخطط

MS3الوحدة السكنية بمدينة سلمان 



المجموس %النسبة  متر مربعالمساحة  الدور

55.66%

28.87 128.98 الدور األرضي

ئ 
قا
 ال
ضع

لو
ا

23.02 102.85 الدور األول

3.76 16.8 الدور الثاني

44.34%

2.36% 10.52 الدور األرضي

فة
ضا
ال
%6.88ا 30.75 الدور األول

26.15% 116.8 الدور الثاني

8.95% 40 السطح

100% 100% 446.7 المجموس

القائ والوضعاالضافةبينالنسبة

MS3الوحدة السكنية بمدينة سلمان 



القائ الوضع–السكنيةالوحدةمخطط

SA1الوحدة السكنية بمدينة سلمان 

األرضيالدور

مربقمتر84.9=المساحة

األولالدور

مربقمتر78.8=المساحة

الثانيالدور

مربقمتر56.8=المساحة



مساحة 
االضافة

مساحة 
االضافة

مساحة 
االضافة

مساحة 
االضافة

مساحة 
االضافة

مساحة 
االضافة مساحة 

االضافة

اإلضافةمخطط–السكنيةالوحدةمخطط

SA1الوحدة السكنية بمدينة سلمان 

األرضيالدور

مربقمتر5.4=المساحة

األولالدور

مربقمتر19.0=المساحة

الثانيالدور

مربقمتر41.0=المساحة

السطح

مربقمتر29.0=المساحة



المجموس %النسبة  متر مربعالمساحة  الدور

70.02%

26.96 84.9 الدور األرضي

ئ 
قا
 ال
ضع

لو
ا

25.02 78.8 الدور األول

18.04 56.8 الدور الثاني

29.98%

1.71% 5.4 الدور األرضي

فة
ضا
ال
%6.03ا 19 الدور األول

13.02% 41 الدور الثاني

9.21% 29 السطح

100% 100% 314.9 المجموس

القائ والوضعاالضافةبينالنسبة

SA1الوحدة السكنية بمدينة سلمان 



القائ الوضع–السكنيةالوحدةمخطط

SA2الوحدة السكنية بمدينة سلمان 

األرضيالدور

مربقمتر82.8=المساحة

األولالدور

مربقمتر83.5=المساحة

الثانيالدور

مربقمتر55.3=المساحة



مساحة 
االضافة

مساحة 
االضافة

مساحة 
االضافة

مساحة 
االضافة

مساحة 
االضافة

اإلضافةمخطط–السكنيةالوحدةمخطط

SA2الوحدة السكنية بمدينة سلمان 

األرضيالدور

مربقمتر14.3=المساحة

األولالدور

مربقمتر28.5=المساحة

الثانيالدور

مربقمتر56.7=المساحة

السطح

مربقمتر33.0=المساحة



المجموس %النسبة  متر مربعالمساحة  الدور

62.58%

23.38 82.8 الدور األرضي

ئ 
قا
 ال
ضع

لو
ا

23.58 83.5 الدور األول

15.62 55.3 الدور الثاني

37.42%

4.04% 14.3 الدور األرضي

فة
ضا
ال
%8.05ا 28.5 الدور األول

16.01% 56.7 الدور الثاني

9.32% 33.0 السطح

100% 100% 314.9 المجموس

القائ والوضعاالضافةبينالنسبة

SA2الوحدة السكنية بمدينة سلمان 



األرضيالدور

مربقمتر71.2=المساحة

األولالدور

مربقمتر84.9=المساحة

القائ الوضع–السكنيةالوحدةمخطط

الثانيالدور

مربقمتر64.2=المساحة

SA3الوحدة السكنية بمدينة سلمان 



مساحة 
االضافة

مساحة 
االضافة

مساحة 
االضافة

مساحة 
االضافة

اإلضافة–السكنيةالوحدةمخطط

األرضيالدور

مربقمتر11.8=المساحة

األولالدور

مربقمتر36.3=المساحة

الثانيالدور

مربقمتر57=المساحة

السطح

مربقمتر36.3=اإلضافةمساحة

SA3الوحدة السكنية بمدينة سلمان 



المجموس %النسبة  متر مربعالمساحة  الدور

60.91%

19.68 71.2 الدور األرضي

ئ 
قا
 ال
ضع

لو
ا

23.47 84.9 الدور األول

17.75 64.2 السطح

39.09%

3.26% 11.8 الدور األرضي

فة
ضا
ال
%10.04ا 36.3 الدور األول

15.76% 57 الدور الثاني

10.04% 36.3 السطح

100% 100% 361.7 المجموس

القائ والوضعاالضافةبينالنسبة

SA3الوحدة السكنية بمدينة سلمان 



مساحة
االضافة

مصعد

القائ الوضع–السكنيةالوحدةمخطط

مساحة االضافة

األرضيالدور

مربقمتر190.4=المساحة

األولالدور

مربقمتر12.78=المساحة

اإلضافةمخطط–السكنيةالوحدةمخطط

SC1الوحدة السكنية بمدينة سلمان 



مساحة 
االضافة

مساحة 
االضافة

اإلضافةمخطط–السكنيةالوحدةمخططاإلضافةمخطط–السكنيةالوحدةمخطط

SC1الوحدة السكنية بمدينة سلمان 

السطح

مربقمتر60=المساحة

األولالدور

مربقمتر203.18=المساحة

مصعد مصعد



المجموس %النسبة  متر مربعالمساحة  الدور

40.83%

40.83 190.4 الدور األرضي

ئ 
قا
 ال
ضع

لو
ا

- - الدور األول

- - السطح

59.17%

2.74% 12.78 الدور األرضي

فة
ضا
ال
ا

43.57% 203.18 الدور األول

12.87% 60 السطح

100% 100% 466.36 المجموس

القائ والوضعاالضافةبينالنسبة

SC1الوحدة السكنية بمدينة سلمان 



مدينة شرق الحد

القديمةالسكنيةاألحياءفكرة▪

وجزاءجميعمعالساحلارتباط▪

الخضراءبأألشرطةالمدينة

المنطقةبينالمباشراإلرتباط▪

والساحلالسكنية



اإلضافة–السكنيةالوحدةمخططالقائ الوضع–السكنيةالوحدةمخطط

األرضيالدور

مربقمتر114.5=القائمةالمساحة

األولالدور

مربقمتر121.8=القائمةالمساحة

الثانيالدور

مربقمتر09.31=االضافةمساحة

السطح

مربقمتر68.0=االضافةمساحة

   VILLA TYPE 1مدينة شرق الحد



المجموس %النسبة  متر مربعالمساحة  الدور

57.1%

27.7% 114.5 الدور األرضي

ع 
ض
لو
ا

ئ 
قا
ال

29.4% 121.8 الدور األول

42.9%

26.5% 109.3 الدور الثاني

فة
ضا
ال
ا

16.4% 68.0 السطح

100% 413.6 المجموس

القائ والوضعاالضافةبينالنسبة

   VILLA TYPE 1مدينة شرق الحد



اإلضافة–السكنيةالوحدةمخططالقائ الوضع–السكنيةالوحدةمخطط

األرضيالدور

مربقمتر107.1=القائمةالمساحة

األولالدور

مربقمتر123.1=القائمةالمساحة

األرضيالدور

مربقمتر17.2=االضافةمساحة

الثانيالدور

مربقمتر110.1=االضافةمساحة

VILLA TYPE 2مدينة شرق الحد   



المجموس %النسبة  متر مربعالمساحة  الدور

56.1%

26.1% 107.1 الدور األرضي

ائ
لق
 ا
ضع

لو
ا

 30.0% 123.1 الدور األول

43.9%

4.2% 17.2 الدور األرضي

فة
ضا
ال
ا

26.9% 110.1 الدور الثاني

12.8% 52.4 السطح

100% 409.9 المجموس

اإلضافة–السكنيةالوحدةمخطط

السطح

مربقمتر52.4=القائمةالمساحة

القائ والوضعاالضافةبينالنسبة

VILLA TYPE 2مدينة شرق الحد   



اإلضافة–السكنيةالوحدةمخططالقائ الوضع–السكنيةالوحدةمخطط

األرضيالدور

مربقمتر113.3=القائمةالمساحة

األولالدور

مربقمتر120.9=القائمةالمساحة

األرضيالدور

مربقمتر12.0=االضافةمساحة

األولالدور

مربقمتر12.0=االضافةمساحة

VILLA TYPE 3مدينة شرق الحد   



الثانيالدور

مربقمتر119.2=القائمةالمساحة

السطح

مربقمتر73.4=القائمةالمساحة

اإلضافة–السكنيةالوحدةمخطط

المجموس %النسبة  متر مربعالمساحة  الدور

51.9%

25.1% 113.3 الدور األرضي

ع 
ض
لو
ا

ئ 
قا
ال

26.8% 120.9 الدور األول

48.1%

2.7% 12.0 الدور األرضي

فة
ضا
ال
%2.7ا 12.0 الدور األول

26.4% 119.2 الدور الثاني

16.3% 73.4 السطح

100% 450.8 المجموس

القائ والوضعاالضافةبينالنسبة

VILLA TYPE 3مدينة شرق الحد   



اإلضافة–السكنيةالوحدةمخططالقائ الوضع–السكنيةالوحدةمخطط

األرضيالدور

مربقمتر100.7=القائمةالمساحة

األولالدور

مربقمتر126.7=القائمةالمساحة

األرضيالدور

مربقمتر18.3=االضافةمساحة

VILLA TYPE 3مدينة شرق الحد   



ROOF DECK

الثانيالدور

مربقمتر113.8=القائمةالمساحة

السطح

مربقمتر71.0=القائمةالمساحة

اإلضافة–السكنيةالوحدةمخطط

VILLA TYPE 4مدينة شرق الحد   

المجموس %النسبة  متر مربعالمساحة  الدور

52.8%

23.4% 100.7 الدور األرضي

ع 
ض
لو
ا

ئ 
قا
ال

29.4% 126.7 الدور األول

47.2%

4.3% 18.3 الدور األرضي

فة
ضا
ال
ا

26.4% 113.8 الدور الثاني

16.5% 71.0 السطح

100% 430.5 المجموس

القائ والوضعاالضافةبينالنسبة


