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ماحصل باالمس ألهلنا بالجهراء وخاصة بصالة االفراح ، مأسة نسأ هللا
العلي القدير أن يلهم اهلهم الصبر والسلوان ويجبر مصيبتهم   ، كانت
وجودة ألسس  الكويت  في  االفراح  صاالت  فقدان  االسباب  أهم  من 
معايير التصميم مما يعرض المبنى بعد التنفيذ واألستخدام الي الكوارث
على المستخدمين للمبنى ، و هناك عدة أسس ومعايير تصميمية يجب
كبيرة أعداد  فيها  يجتمع  التي  الصاالت  لبناء  تصميم  عند  أخذها 

بالمناسبات ،
التصميمي العنصرالتصميمي العنصرالمعيارالمعيار

صالة الرجال1.65 م2 / رجل
فيها1.80 م2 / امرأة (بما  النساء  صالة 

( Stage المنصة
0.80م2 / وجبة ( امرأة أو

رجل
صالة الطعام

0.20 م2 / ( امرأة + رجل
(

المطبخ

دورات المياه1 لكل 40 رجل أو امرأة
 

الحركة وسهولة  ببعضها  المشروع  عناصر  عالقة  مراعاة  أهمية 
داخلها بما يخدم الهدف ويتناسب مع عدد المدعوين وإتجاه المبنى
التهوية وحركة  الصاالت  وارتفاع  واتجاهاتها  والمخارج  المداخل  و 
إليستيعاب   كثافة االبواب  قياسات  و  والصناعية  الطبيعية 
باالعتبار   التوزيعات يأخذ  لذلك  الزوار   ،  من  للصاالت  المستخدمين 
للتمكن دخول  أو  خروج  نقطة  ألقرب  المستخدمة  للمجاميع  الداخلية 
في األساسية  المداخل  مواقع  تحدد   ، واألخالء  االنقاذ  عمليات  من 
الخطر مصادر  عن  بعيدة  تكون  بحيث  الطوارئ  ومخارج  المشروع 
الرئيسية المداخل  أبواب  ،تصمم  الكهرباء  ولوحات  وغرف  كالمطبخ 
بحيث تفتح للخارج ، وال تسبب أية إعاقة لدى استعمالها في حاالت
الطوارئ و يجب أال يقل عرض أي مدخل عن 2 متر ، وفي حالة زيادة
عرض يزاد   ( شخص  (ثالثمائة  شخص   300 عن  االستيعابية  الطاقة 
جهة   و من  هذه  أشخاص  عشرة  لكل  متر   0.05 بمقدار  المدخل 
الجو تلطيف  على  والطبيعية  الصناعية  التهوية  تعمل  الوقت  بنفس 



االسم *

التعلیق *

وطرد االدخنة الخانقة   ، لذلك هناك عالقة مابين المساحة و االرتفاع 
قلة الداخلية   ولكن  الحركة  بإنسيابية  الفراغات   وعالقة   شكل 
المعماريين    و وعيهم الثقافي المعماري ادى الي ترخيص التصميم
وتطبيق سليمة  فنية  دراسة  المخطط  دراسة  عدم  مع  المعماري 

شروط التصميم المعماري عليه .
 

المعماري المصمم  من  نابعة  التصميم  وأسس  بمعايير  االهتمام  لذلك 
الجيد الذي دائما يعمل على تطوير ذاته  وفكره المعماري .

 
 
 
 

رئيس رابطة المعماريين الكويتية
المهندس المعماري/ مزيد عبداللة المطيري
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