املكان :ق�صر الثقافة بحي ال�سفارات

تقرير جلنة حتكيم

م�سابقة ت�صميم جممع مباين مكتبية يف حي ال�سفارات
بحمد اهلل عقدت جلنة التحكيم ،املكلفة بتقييم امل�شاريع املقدمة من املكاتب اال�ست�شارية يف م�سابقة
ت�صميم جممع مباين مكتبية يف حي ال�سفارات بالريا�ض ،املنعقدة يوم 1428/3/7هـ ،املوافق /3/26
2007م.

جلنة التحكيم

 .1د .علي باهمام
			
 .2م�.أ .يحيى النجار
				
 .3م .ثوما�س ت�شوكليك
			
 .4م� .سعود بن �صالح بن طالب
 .5م .خالد بن عبداهلل الهزاين )رئي�سا(ً

اللجنة الفنية

 .1م� .إبراهيم العقل				
				
 .2م� .سوكارنو زيدان

جامعة امللك �سعود
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض
�شركة نوما�س العربية للتطوير العقاري
الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض
الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض
الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض

 املكاتب امل�شاركة بامل�سابقة:.1
.2
.3
.4
.5

مكتب اخلدمات اال�ست�شاري ال�سعودي )�سعود كون�سلت(.
دلتا مهند�سون ا�ست�شاريون
مكتب عبدا إلله املهنّا لال�ست�شارات الهند�سية
مكتب العطي�شان  -مهند�سون ا�ست�شاريون
مكتب حممد حامد هر�ساين

�أ ً
وال :منهجية و�إجراءات التحكيم:

اعتمد �أ�سلوب التحكيم على مبد�أ عدم معرفة جلنة التحكيم بهوية املت�سابقني .ومتت �إجراءات التحكيم
على ثالث مراحل كالتايل:

املرحلة أ
الوىل :مرحلة تفهّ م امل�شاريع املعرو�ضة للتحكيم
مت �شرح امل�شاريع� ،أمام جلنة التحكيم ،من قبل اللجنة الفنية للم�سابقة (والتي �سبق �أن در�ست هذه
امل�شاريع ب�شكل مف�صل) .ومنحت اللجنة الفنية مدة ن�صف �ساعة ل�شرح كل م�شروع ،تبع ذلك �أ�سئلة
ومداخالت من قبل �أع�ضاء جلنة التحكيم على كل م�شروع.
املرحلة الثانية :مرحلة التحكيم أ
الويل
بعد انتهاء عر�ض امل�شاريع من قبل اللجنة الفنية للم�سابقة ,انتقلت جلنة التحكيم �إىل املرحلة التالية من
اجتماعها لتقييم امل�شاريع ,ومت يف البدء منح الوقت لكل حمكم ليذكر ايجابيات كل م�شروع ,ثم �أعطي

وقت �آخر إليراد �سلبيات كل م�شروع.
واعتمدت اللجنة يف تقييمها وحتكيمها على أ
الخذ باالعتبار عدة معايري ،م�ستقاة من املرجع الت�صميمي
للم�سابقة ،وهي:
· معايري فكرية (قوة الفكرة و جدتها ومقدار البعد الفكري يف امل�شروع ومقدار تعبري املبنى عن
الت�صميم احلديث للمكاتب �ضمن تقنيات وتكنولوجيا تلبي االحتياجات الع�صرية)
· معايري مكانية (احرتام البيئة الطبيعية والعمرانية املحيطة ،وكذلك طريقة التعامل مع خ�صو�صية
املجاورين ذو اال�ستخدام ال�سكني).
· معايري وظيفية وتقنية.
·
املرحلة الثالثة :مرحلة التحكيم النهائي:
يف هذه املرحلة من التحكيم ناق�ش �أع�ضاء جلنة التحكيم �إيجابيات و�سلبيات كل م�شروع من امل�شاريع
املقبولة للتحكيم النهائي ،ب�صورة م�ستفي�ضة ،وذلك للو�صول �إىل الرتتيب النهائي للفائزين �سواء باالتفاق �أو
أ
بالغلبية ،وبعد مناق�شات وتبادل لوجهات النظر املختلفة خل�ص �إىل اختيار الفائزين على النحو التايل:
 .1املركز أ
الول مكتب عبدا إلله املهنا لال�ست�شارات الهند�سية.
 .2املركز الثاين مكتب اخلدمات اال�ست�شاري ال�سعودي )�سعود كون�سلت(.
 .3املركز الثالث مكتب دلتا مهند�سون ا�ست�شاريون.
�أوالً :امل�شاريع الفائزة:
املركز أ
عبدالله املهنا لال�ست�شارات الهند�سية
الول :مكتب
إ
التكوين العام للم�شروع على �شكل بي�ضاوي ومت توزيع املباين املكتبية �ضمن �ساحات بينية و�ساحة
مركزية يف الو�سط باجتاه الريح املف�ضلة ومت ا�ستخدام حائط حميط أ
بالبنية لتقليل ت�أثري الرياح ال�ضارة
وزيادة الظالل وقد مت ا�ستخدام املناطق املظللة بني املباين بحيث تكون ذات درجة حرارة �أقل من البيئة
املحيطة فت�سبب خف�ضاً يف ال�ضغط اجلوي بني املباين مما يجذب الرياح املف�ضلة .هذا وقد مت عمل
حزام اخ�ضر يف املنطقة املقابلة للحي ال�سكني حلفظ اخل�صو�صية للمجاورين.
* ا إليجابيات:
 مبنى ذو كتل هند�سية جميلة والتنوع يف ت�شكيل الواجهات بطريقة ب�شكل ي�ضفي حيويةللم�شروع.
 حركة ال�سيارات وا�ضحة وو�ضع ال�شكل البي�ضاوي مميز �ضمن املنطقة العمرانية. يحتوي امل�شروع على بع�ض املعاجلات البيئية مثل ا�ستخدام املناطق املظللة بني املباين بحيثتكون ذات درجة حرارة �أقل من البيئة املحيطة فت�سبب خف�ضاً يف ال�ضغط اجلوي بني املباين مما
يجذب الرياح املف�ضلة.
أ
 يتميز امل�شروع بفكرة معمارية جيدة قابلة للتطوير وبجانب مهني عايل يف الداء. مبنى وا�ضح من الناحية الوظيفية والت�أجريية للمكاتب وكذلك و�ضوح املداخل وف�صل خدماتالعامة بكتلة منف�صلة ومدخل منف�صل.
 ميزة ا�ستخدام الفراغ املفتوح بني قبو مواقف ال�سيارات والدور أالر�ضي �ضمن تن�سيق جميل
للم�ساحات اخل�ضراء واملياه ب�شكل يوفر تهوية و�إ�ضاءة طبيعية للمواقف.
 -ا�ستخدام م�ساحة و�سط امل�شروع ك�ساحة ذات طابع جميل ي�ضفي �إطاللة جيدة ويوفر بيئة

منا�سبة للعمل.
* ال�سلبيات:
أ
 االلتزام بال�شكل البي�ضاوي �أدى �إيل خ�سارة جزء من الر���ض ومل يتم ا�ستغالل كامل م�ساحةأ
الر�ض.
 موقع الكافرتيا بعيد عن املباين املكتبية. طريقة الدخول لل�شوارع الداخلية ين�شئ تقاطعات مرورية خطرية وكذلك املبالغة يف عر�ض ال�شوارعاملقرتحة حول امل�شروع.
املركز الثاين :مكتب اخلدمات اال�ست�شاري ال�سعودي (�سعود كون�سلت):
مت جت�سيد كامل املبنى من �أربع وحدات مت�شابهة ومن خالل االلتفاف بني هذه الوحدات مت عمل قاعة
مركزية و�سطية لتكون حلقة الو�صل لكامل �أجزاء مبنى املكاتب با إل�ضافة �إىل �أن هذه الوحدات ت�شكل
فيما بينها �أفنية داخلية مزروعة مع عن�صر املياه ونظام اخليام وذلك لتح�سني البيئة الداخلية.
يتم الدخول للمبنى من ال�شارع ال�شمايل لتفادي االزدحام املروري با إل�ضافة �إىل و�ضع مظلة على �شكل
خيمة وجمرى مائي تو�صالن �إىل و�سط املبنى با إل�ضافة �إىل وجود منطقة حتميل وتنزيل حتت من�سوب
�سطح أ
الر�ض.
* ا إليجابيات:
 مت ا�ستغالل كامل �أر�ض امل�شروع. ا�ستغالل النظام ا إلن�شائي ب�شكل جيد لكامل أالدوار مع مرونة يف تق�سيم م�ساحة املكاتب يف
دور واحد �أو �ضمن مبنى كامل.
 امل�شروع قابل للبناء وب�شكل اقت�صادي. ا إل�ضاءة والتهوية كافية لكامل املكاتب.* ال�سلبيات:
 التعبري املعماري جامد وتقليدي وخايل من عن�صر الت�شويق. و�ضع وظائف العامة داخل املبنى مثل الكافرتيا. �ضخامة البهو الرئي�سي مما ي�ؤدي �إىل تكاليف عالية يف التكييف. امل�سافات بني أالعمدة غري كافية ملواقف ال�سيارات وعدم توفري �إ�ضاءة وتهوية طبيعية للمواقف.
 تقليل م�ساحة ال�شوارع التي تخدم امل�شروع. املبالغة يف م�سطحات املياه. وجود مدخل وخمرج واحد ملواقف ال�سيارات ي�ؤدي �إىل �أزمة مرورية.املركز الثالث :مكتب دلتا مهند�سون ا�ست�شاريون
مت �إعطاء الت�شكيل املعماري للمبنى حرية من مقيدات العمارة املتعارف عليها لعك�س �صورة ذات طابع
حديث للمبنى والت�أكيد على عنا�صر اللغة املعمارية احلديثة مثل املرونة وال�شفافية والديناميكية إلعطاء
املبنى �شكل مميز ومتغري ح�سب زاوية الر�ؤيا له.
* ا إليجابيات :
 فكرة جديدة وجريئة وخارجة عن النطاق امل�ألوف والتقليدي وي�ضيف للن�سج العمراين املحيط. التعبري املعماري للمبنى يعطيه �شكل املبنى املكتبي. التغيري يف معاجلة الواجهات وا�ستخدام أاللوان يعطي حيوية للمبنى من اخلارج.
 -توفري مدخل خا�ص للكافرتيا للعامة.

* ال�سلبيات:
 الربط بني مواقف ال�سيارات يف القبو أوالدوار العلوية غري وا�ضح.
 كرثة الفراغات غري املفيدة ب�سب كرثة الزوايا احلادة. تن�سيق املوقع يف م�ساحة أالر�ض اخلارجية غري م�ستغل ب�شكل جيد.
 م�ساحات املكاتب �ضخمة وغري مق�سمة ب�شكل يعطي �إنارة وتهوية طبيعية لها با إل�ضافة ل�صعوبةفر�ش امل�ساحات املكتبية وعدم و�ضوح احلركة داخل املكاتب املقرتحة.
ثانيا :امل�شاريع أ
ً
الخرى
املركز الرابع :مكتب العطي�شان – مهند�سون ا�ست�شاريون
تعتمد فل�سفة الت�صميم على التكامل بني جمموعة من املفاهيم الت�صميمية التي ت�شكل يف النهاية �صياغة
توافقية لعنا�صر امل�شروع املختلفة حيث اال�ستثمار يقابله الت�صميم املعماري والتكلفة يقابلها الفخامة
والت�سويق يقابله التميز.
وت�شكل العنا�صر املختلفة للم�شروع اعتماداً على الو�ضوح وب�ساطة الو�صول حيث مت �إن�شاء فراغني
داخليني مفتوحني يتو�سطان كتل امل�شروع وبطريقة حتقق التكوين العام املتجان�س للكتل املعمارية.
* ا إليجابيات :
 اال�ستفادة من ال�شوارع املحيطة القائمة ب�شكل جيد والتما�شي مع �شكل املوقع. �إمكانية ت�أجري مبنى كامل �أو ن�صف مبنى �أو دور واحد. يوجد اهتمام جيد يف الرتتيب العام للفراغات وتوزيع امل�ساحات. وجود مداخل منف�صلة لكل مبنى مكتبي وكذلك مدخل منف�صل ملبنى خدمات العامة.* ال�سلبيات:
 االنتقال من الداخل �إىل اخلارج غري عملي �ضمن املناخ املحلي للريا�ض. ال�صورة الذهنية والتعبري املعماري للمبنى ال يعطي انطباعاً مل�شروع مبنى مكتبي وهو اقرب �إىلم�شروع ملجمع جتاري وت�سويقي.
 ترتيب الفراغات املكتبية وفر�شها غري وا�ضح. ا�ستخدام الزجاج يف املبنى املتعدد اال�ستخدام غري عملي للوظيفة الداخلية.املركز اخلام�س :مكتب حممد حامد هر�ساين
الفكرة العامة للم�شروع تعتمد على �أن املخطط يتجاوب ب�شكل مبا�شر للحرم املحيط ملجل�س التعاون
اخلليجي يف حي ال�سفارات وبالعودة �إىل املجتمع املجاور ف�إن امل�شروع مفتوح �إىل م�ساحة عامة لتن�سيق
املوقع بحيث �أن كامل املكاتب ت�ستقبل �أ�شعة ال�شم�س ال�شمالية غري املبا�شرة ويتم التحكم ب�أ�شعة ال�شم�س
املبا�شرة من خالل نظام ( )brise-soleilمما يخف�ض من تكاليف التربيد داخل املبنى ويح�سن من بيئة
العمل الداخلية.
* ا إليجابيات :
 املمرات الداخلية واحلركة بني املكاتب ت�ساعد يف توزيع منا�سب للمكاتب. وجود مواقف �أ�سفل كل مبنى ب�شكل منف�صل يعطي خ�صو�صية ومرونة يف حركة ال�سيارات.* ال�سلبيات:
 الكتل املعمارية عادية ومعاجلة الواجهات تقليدية. -وجود الكتل ب�شكل منف�صل وبدون ات�صال.

 عدم اكتمال الفكرة املعمارية.وقد قامت جلنة التحكيم مبناق�شة امل�شروع الفائز باملركز أ
الول ب�شكل م�ستفي�ض لتطوير الفكرة املعمارية
وقامت بتقدمي التو�صيات التالية:
تطوير ال�شارع املقرتح املحيط باملبنى والتقاطعات املرورية با إل�ضافة �إىل �أن عر�ض
.1
ال�شارع من اجلهة ال�شمالية مبالغ فيه.
لي�س بال�ضرورة االلتزام بال�شكل البي�ضاوي يف دور القبو ملواقف ال�سيارات.
.2
اقرتاح بنقل ال�شكل البي�ضاوي املحيط باملكاتب من اجلهة اخلارجية �إىل اجلهة الداخلية
.3
لي�شكل نظام احلركة الرابط بني الكتل املعمارية للمباين املكتبية.
عمل مداخل خارجية من ال�شارع املقرتح لكل مبنى وب�شكل منف�صل.
.4
أ
الخذ بعني االعتبار النواحي البيئية يف معاجلة الواجهات.
.5
نقل �أنظمة احلركة من موقعها احلايل لتوفري �إطاللة جيدة على ال�ساحة الداخلية بني
.6
املباين.
عدم الرتكيز على ال�شكل البي�ضاوي يف ترتيب جمموعة املباين املكتبية حيث من املمكن
.7
�أن يكون رابط منحني لربط احلركة مع تطبيق املوديول للمكاتب وتكون �أ�سا�س الت�صميم.
احلفاظ على امل�ساحة املفتوحة بني دور القبة ملواقف ال�سيارات والدور أ
الر�ضي وا إلكثار
.8
منها.
� 9إ�ضافة موقف لل�سيارات على �سطح أالر�ض تخدم كل مبنى وب�شكل منف�صل.
10و�ضع الكافرتيا و�أك�شاك للطعام يف و�سط ال�ساحة الرئي�سية بني املباين خلدمة املجمع املكتبيوالعامة مع ا�ستحداث مطعم مب�ستوى راقي لل�شخ�صيات الهامة �ضمن كتلة املبنى اخلدمي ويخ�ص�ص له
مدخل ومواقف لل�سيارات ب�شكل منف�صل عن املدرج والقاعة متعددة اال�ستخدام كما مت الت�أكيد على
عمل مدخل �شريف للقاعة متعددة اال�ستخدام.
11ا�ستخدام مواد ومزروعات �سهلة ال�صيانة والري يف ال�ساحات البينية بني املباين املكتبية والرتكيزعلىال�ساحة الو�سطية الرئي�سية.
 12ي�ضاف �إىل املبنى اخلدمي مكاتب �إدارية وا�ستقبال للمدخل الرئي�سي للم�شروع وخدمات ال�صيانة�أ�سفل املبنى.
13ا�ستحداث مدخل من اجلهة ال�شمالية على �شكل بوابة �أمنية للدخول واخلروج يف ا�ستئجار كاملاملباين من جهة واحدة.
أ
14ابتكار ت�صاميم وجرافيك للو�صول للمباين من قبل املراجعني من الوهلة الوىل ب�شكل مييز كلمبنى عن آ
الخر.
واهلل املوفق.
جلنة التحكيم
د .علي باهمام

جامعة امللك �سعود

م�.أ .يحيى النجار

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

م� .سعود بن �صالح بن طالب

�شركة نوما�س العربية للتطوير العقاري

م .توما�س ت�شوكليك

الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض

م .خالد بن عبداهلل الهزاين

الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض

