




شكر وتقدير
ــى  ــه الفضــل يف األول ــل الفضــل واإلكــرام، فل احلمــد هلل املتفضــل بتمــام األعمــال، وجزي

واآلخــرة .. 
جهــد امتــد ألكثــر مــن ســنينت.. وحــان وقــت قطــاف بعــض غرســه ، وإبــراز شــيء مــن 
ثمــاره .. وكيــف ال نذكــره ونبــرزه وقــد بذلــت فيــه جهــود وخبــرات وأمــوال وأعمــار .. عبــر 
عمــل دؤوب مــن خــال ورش عمــل واجتماعــات واستشــارات شــارك فيهــا مــا يزيــد علــى 
)40( رجــا وامــرأة مــن املختصــن وذوي العاقــة وبعــض اجلهــات احلكوميــة واملكاتــب 

الهندســية ،  و)1000( ســاعة عمــل مجتمعــة حتــى كتابــة هــذا الدليــل..
يجــب علينــا يف هــذا املقــام .. وبعــد شــكر اهلل تعالــى .. أن نزجــي الشــكر وافــرا لفريــق 
املــدة، وصنــع املفاصــل ، وتابــع  بــذل جهــده ووقتــه طــوال تلكــم  الــذي  العمــل الرائــع 
التفاصيــل ، حتــى وجدنــا )معاييــر تصميــم املســاجد( قطوفهــا دانيــة، وظالهــا وارفــة، 
وســهلة متاحــة، بلغــة قريبــة، وتبويــب رشــيق، وتقســيمات مفصلــة ..لــكل أعضــاء الفريــق... 

نقولهــا ) شــكرا (:
د. ماجد بن عبد العزيز املقبل. رئيس الفريق	 
د. أحمد بن رشدي طومان. عضو	 
م. عبد الرحمن بن محمد األحيدب. عضو	 
م. محمد بن فوزان الشايع. عضو	 

وأبطــال هــذا املشــروع .. جعلــوا عملهــم وســاعات عملهــم التــي بذلوهــا، صدقــة وقربــة 
يتقربــون بهــا إلــى اهلل ، فلــم يأخــذوا عليــه أجــرا يف الدنيــا ، رغــم اإلحلــاح واملطالبــة، 

فعســى اهلل أن يجعــل هــذا مزيــد بركــة عليهــم وعلــى املشــروع .
وشــكر آخــر ملجلــس النظــارة بوقــف ســعد وعبدالعزيــز املوســى ، والــذي وافــق وســاند 
ودعــم هــذا املشــروع.. رغــم مــا يكتنــف الدراســات أحيانــا مــن صعوبــات ومخاطــر.. فاللهــم 

اجزهــم جميعــا خيــر اجلــزاء .
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملن ..
وصلى اهلل وسلم على الرسول األمن..
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            مـدخـل
  

منــذ فجــر اإلســام كان املســجد ومــازال مركــَز اهتمــام املجتمــع املســلم، فعنــد   
ــى اهلل عليــه وســلم  ــًة بهجــرة الرســول الكــرمي صل ــة اإلســامية ممثل ــة تأســيس الدول بداي
كان أول ما أمر به بناء املســجد، فكان املســجد هو نقطة انطاق أول مدينة إســامية، 
ومــع اتســاع األمــة كان أول مــا ُيبــدأ بــه يف كل قريــة ومدينــة جديــدة هــو بناء املســجد الذي 
ــة  ــادة رقعــة الدول ــع العصــور اإلســامية، ومــع زي ــواة التخطيــط املعمــاري يف جمي أصبــح ن
ــة وتقــدم العصــور أخــذ طــراز عمــارة املســاجد يف  ــداد مســاحتها اجلغرافي اإلســامية وامت
التنــوع حســب البيئــة التــي يتــم البنــاء فيهــا والتغيــرات والتطــورات االجتماعيــة التــي مــرت 
علــى املجتمعــات اإلســامية، فأصبــح هنــاك تفــاوت كبيــر يف االحتيــاج واالســتخدام مــن 
ــاء  ــق الهــدف املعمــاري مــن بن ــات واملعوقــات لتحقي ــرزت بعــض الصعوب مســجد آلخــر، وب
املســجد، كأن ُيبنــى املســجد بســعة معينــة ثــم يضيــق علــى املســتفيدين منــه مــع زيــادة 
عــدد ســكان املنطقــة احمليطــة، أو أن يصمــم املســجد خلدمــة أهــل احلــي بــدون مواقــف 
ــة ألهــل  ــة املادي ــر املواقــف أمــرًا ملحــًا مــع حتســن احلال ــح احلاجــة لتوفي ــم تصب للســيارات ث
املنطقــة وحصــول الكثيــر منهــم علــى ســيارة كوســيلة تنقــل أساســية، وكذلــك دخــول 
مكونــات جديــدة علــى املســجد لــم تكــن موجــودة يف العصــور األولــى كاملواضــئ ثــم 
احلمامــات وكأنظمــة التهويــة ثــم التكييــف وكمبكــرات الصــوت وغيــر ذلــك، ممــا نتــج 
عنــه اجتهــاد املتبرعــن واملهندســن الســتيعاب هــذه املتغيــرات وبــروز بعــض التجــارب غيــر 
الناجحــة والتــي أضافــت يف بعــض األحيــان حتديــات معماريــة جديــدة، ويف بعــض التجــارب 
املعماريــة كان املتبرعــون أو املعماريــون أو املجتهــدون يوفقــون لتصاميــم ناجحــة حتل بعض 
مشــاكل بنــاء املســاجد ولكــن لغيــاب التوثيــق ال جتــد هــذه النجاحــات طريقهــا للتطبيــق 

علــى نطــاق واســع.
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مــن هنــا جــاء وقــف ســعد وعبدالعزيــز املوســى للمشــهد كأحــد اجلهــات الوقفيــة   
الراغبــة يف التبــرع لبنــاء مســاجد تخــدم املصلــن وتعــود باألجــر اجلزيــل علــى الواقفــن بــإذن 
اهلل، ولرغبــة الوقــف يف العمــل باحترافيــة وحتقيــق اجلــودة يف كل مــا يعمــل اتباعــًا لســنة 
ــه وســلم حــن قــال ) إن اهلل يحــب إذا عمــل أحدكــم عمــا أن  ــى اهلل علي رســول اهلل صل
يتقنــه ( وقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) إن اهلل كتــب اإلحســان علــى كل شــيء ( فقــد رأت 
إدارة الوقــف رعايــة مشــروع علمــي يقــوم علــى توثيــق التجــارب الناجحــة يف تصميم املســاجد 
التــي حققــت اخلدمــة املثلــى ألهــداف بنــاء املســجد وإيجــاد حلــول للتحديــات التــي مــا زالــت 
قائمــة وتقدميــه علــى صيغــة معاييــر لبنــاء املســاجد كمرجــٍع محــدٍد ملواصفــات بنــاء وجتهيز 
املســاجد ميكــن للوقــف أواًل ثــم املتبرعــن اآلخريــن واجلهــات احلكوميــة والهندســية املهتمــة 

االســتفادة منهــا يف مرحلــة التصميــم.
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أهمية المشروع 

عنــد بنــاء أي مســجد فــإن أكبــر املؤثريــن يف هــذا العمليــة ومــا ينتــج عنهــا همــا 
املتبــرع واملصمــم، ويأتــي يف املقــام الثانــي اجلهــات احلكوميــة املنظمــة.

يطمــح املتبــرع أو مجموعــة املتبرعــن دائمــًا إلــى زيــادة األجــر املأمــول مــن بنــاء 
املســجد مــن خــال اســتيعاب أكبــر عــدد ممكــن مــن املصلــن، وإن كان علــى حســاب 
قــدرة املســجد علــى تقــدمي كافــة اخلدمــات املرجــوة لهــم أحيانــًا. يف كثيــر مــن األمثلة جتد 
أن املتبــرع خصــص ٨0% أو أكثــر مــن مســاحة األرض املخصصــة للبنــاء للمصلــى، ويتــم 
بعــد ذلــك توزيــع املســاحة املتبقيــة وغيــر الكافيــة علــى اخلدمــات واملداخــل واالرتــدادات، 
ومــا  الســيارات  ملواقــف  مــن مســاحة األرض  أي  بــدون تخصيــص  األحيــان  بعــض  ويف 
شــابهها مــن األساســيات املســاندة. ولرمبــا بنــي املســجد بأعلــى املواصفــات املعماريــة 
واجلماليــة لتجــد بعــد االفتتــاح معانــاة املصلــن مــن ضيــق املداخــل، أو انتشــار روائــح دورة 
ــه أو حتــى داخــل املصلــى، أو اتســاخ الفــرش بســبب  امليــاه حــول املســجد أو قــرب مداخل
تراكــم األحذيــة حــول األبــواب ويف داخــل املصلــى. أو أن تاحــظ معانــاة كبــار الســن 
وذوي احلاجــة وذوي املقاعــد املتحركــة لعــدم توفــر مداخــل مناســبة، أو أن جتــد معانــاة 
ــر النظامــي.  ــران مــن نقــص أو انعــدام املواقــف وانســداد الطــرق بســبب الوقــوف غي اجلي
واحلقيقــة أنــه ال يتوقــع مــن املتبــرع أن يســتطيع تقديــر مســاحات اخلدمــات املســاندة لوظيفــة 
املســجد، وال أن ميلــك املهــارة واخلبــرة الازمــة لتقديــر التناســب األمثــل بــن مســاحات 
مكونــات وعناصــر املســجد بالشــكل الــذي ميكــن املســجد مــن حتقيــق أهدافــه وخدمــة 
املســتفيدين منــه بشــكل تكاملــي ال يكــون فيــه تضــاد بــن الوظائــف اجلزئيــة لعناصــر 

املســجد وال يكــون فيــه اســتعمال املســجد مصــدر إزعــاج للجيــران واملنطقــة احمليطــة.
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أمــا املصمــم - ممثــًا باملعمــاري ومــن يتبعــه مــن مهندســن إنشــائي وميكانيكــي 
وكهربائــي - فهــو بحكــم التعاقــد تابــع للمتبــرع ال آمــٌر عليــه. ومــع أن مــن مهــام املصمــم 
تثقيــف املتبــرع ونصحــه يف التصميــم األمثــل للمســجد بتقديــر مســاحات اخلدمــات املســاندة 
واحملافظــة علــى التناســب األمثــل بــن مســاحات مكونــات وعناصــر املســجد بالشــكل 
الــذي ميكــن املســجد مــن حتقيــق أهدافــه وخدمــة املســتفيدين منــه - ويفتــرض منــه 
امتــاك املهــارة واخلبــرة الازمــة لذلــك - إال أنــه عــادة مــا يرضــخ لرغبــة وضغــط املتبــرع 
ــات األخــرى واخلدمــات املســاندة. كمــا أن  ــى حســاب املكون ــى عل ــادة مســاحة املصل بزي
املصمــم - مثلــه مثــل املتبــرع واجلهــات املنظمــة - أســيٌر للمعتــاد واملتــاح وقليــٌل أولئــك الذيــن 

يبذلــون اجلهــد للخــروج علــى املعتــاد بهــدف إيجــاد حلــول إبداعيــة للمشــاكل املزمنــة.

أمــا اجلهــة أو اجلهــات احلكوميــة املنظمــة فمــن املاحظ تركيزها على االشــتراطات 
العامــة مثــل االرتــدادات )ومــع ذلــك غالبــًا ال تتضمــن العــدد الــكايف مــن املواقــف(، ويغلــب 
جتاهلهــا لدراســة وحتديــد مســاحات واســتيعاب ومواصفــات كافــة العناصــر واملكونــات 
اجلزئيــة للمســجد بالشــكل الــذي ميّكــن املســجد مــن حتقيــق أهدافــه وخدمــة املســتفيدين 
منــه بشــكل تكاملــي ال يكــون فيــه تضــاٌد بــن الوظائــف اجلزئيــة لعناصــر املســجد وال 
إزعــاج للجيــران واملنطقــة احمليطــة. ورمبــا تتدخــل اجلهــات احلكوميــة بعــد تشــغيل املســجد 
حملاولــة حــل بعــض اإلشــكاالت التــي تســبب بــه التصميــم والبنــاء غيــر األمثــل للمســجد، 
مثــل شــكاوى اجليــران مــن ازدحــام وانســداد الطــرق وتوقــف املصلــن أمــام مداخــل البيــوت 

فتأتــي بحلــول ترقيعيــة تعالــج مشــكلة وتوجــد أخــرى.
يف املثــال التالــي ســنحاول توضيــح كيــف أن مــا ُذكــر أعــاه - بالرغــم مــن رغبــة 
كٍل مــن املتبــرع واملصمــم واجلهــة املنظمــة يف تقــدمي اخليــر وخدمــة املصلــن - يــؤدي إلــى 
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ــاء ويوِجــد مشــكاٍت وعوائــق ألداء رســالة املســجد: إســاءة تنفيــذ مشــروع البن

لــو أن متبرعــًا ملــك أرضــًا مبســاحة ٢.٥00 م٢ يف أحــد األحيــاء الســكنية، ورغــب 
يف بناءهــا كمســجٍد جامــع، فإنــه غالبــًا مــا يطمــح إلــى اســتيعاب أكبر عــدد من املصلن 

بــدون التركيــز واالهتمــام الــكايف حلاجــة املصلــن للخدمات املســاندة.

يحدد املتبرع طاقة املسجد االستيعابية بـ 1.٥00 مصٍل مثًا.	 

عندهــا يحســب املصمــم مســاحة املصلــى لتصبــح 1.٥00 م٢ )بواقــع 1 م٢ لكل 	 
مّصل(.

يوزع املصمم الـ 1000 م٢ املتبقية على باقي عناصر املسجد.	 

ــار 	  ــع اجلهــات بعمــق ٣ أمت ــًا مــن جمي ــدادًا جانبي ــًا ارت ــة تشــترط مث وألن البلدي
لباقــي عناصــر  يتبقــى  املواقــف( مبســاحة إجماليــة ٦00 م٢ فــا  )متضمنــًا 

املســجد ســوى 400 م٢.

بالنتيجــة يقــوم املصمــم - حتقيقــًا لرغبــة املتبــرع - بتصغيــر دورات امليــاه، وبوضعهــا 
مبجــاورة مداخــل املصلــى، وبتصغيــر املداخــل علــى شــكل أبــواب مباشــرة مــن الشــارع 
إلــى املصلــى بــدون أي مســاحة للتظليــل وحلمايــة املســجد مــن ميــاه األمطــار وبــدون مــكان 
كاٍف الســتيعاب دواليــب كافيــة لألحذيــة وبــدون منحــدرات خلدمــات ذوي املقاعــد 
ــر مصلــى النســاء يف  املتحركــة ومبســتودع صغيــر ال يكفــي حلاجــة املســجد، ويصغِّ
األعلــى مبداخــل غيــر مناســبة وبــدرج عــاٍل ال يناســب كبيــرات الســن وبــدورات ميــاه 
داخــل مســاحة املصلــى، ومــا إلــى ذلــك ... كل هــذا ونحــن لــم نســتقطع بعــُد مســاحًة لبيــت 

اإلمــام واملــؤذن يف املواقــع التــي تشــترط ذلــك.
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ولألســف، عــادة مــا تفســح البلديــة البنــاء لتحقيقــه اشــتراطاتها العامــة - وكذلــك 
اجلهــات املنظمــة األخــرى - دون النظــر للمشــكات التــي ســتنتج عــن هــذا التصميــم 
كمــا أشــير إليــه ســابقًا، وبعــد البنــاء وتشــغيل املســجد تبــرز هــذه املشــكات وغيرهــا 
فــور اســتعمال املســجد، وتبــدأ معانــاة املصلــن وشــكاواهم، وكذلــك شــكوى جيــران 

املســجد بســبب نقــص املواقــف وانســداد الطرقــات ومداخــل املنــازل.

ال شــك أن املثــال املذكــور أعــاه يتكــرر كثيــرًا بأشــكال متعــددة، ولــو أن 
املتبــرع مت تثقيفــه وإقناعــه بــأن حتقيــق التــوازن بــن املســاحات والقــدرة االســتيعابية 
لكافــة عناصــر املســجد يحقــق أواًل وأخيــرًا راحــة املصلــن الذيــن مــن خــال صلواتهــم 
وخشــوعهم يحصــل هــو علــى مثــل أجورهــم - بــإذن اهلل - لرمبــا أختــار هــذه الطريقــة املثلى 
للتصميــم والبنــاء ومت بذلــك حتاشــي كثيــر مــن املشــكات واملعاناة املعتادة يف املســاجد. 
كمــا أن املصممــن واجلهــات املنظمــة إذا مت تزويدهــم ودعمهــم بآليــات مناســبة حلســاب 
وتقديــر مســاحات اخلدمــات املســاندة للمحافظــة علــى التناســب األمثــل بــن مســاحات 
مكونــات وعناصــر املســجد بالشــكل الــذي ميّكــن املســجد مــن حتقيــق أهدافــه وخدمــة 
ــول بالطريقــة  ــى القب ــرع عل ــروا املتب ــوا أو يجب ــه لرمبــا اســتطاعوا أن يقنع املســتفيدين من

املثلــى لتصميــم وبنــاء املســاجد.

كمثــال علــى أهميــة التثقيــف وتقــدمي آليــات ومواصفــات ومعاييــر مناســبة حلســاب 
الطاقــة االســتيعابية للمســجد يف إقنــاع املتبــرع بالعــدول عــن تكبيــر املصليــات علــى 
حســاب املكونــات األخــرى ســنعود ملثالنــا املوضــح أعــاه حلســاب الطاقــة االســتيعابية 
بطريقــة مختلفــة تبــن للمتبــرع بأنــه ليــس دائمــًا امُلصلــى األكبــر يعنــي عــددًا أكبــر مــن 

املصلــن :
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املثال املعتاد :. 1
يف مثــال املســجد اجلامــع املذكــور أعــاه يســتطيع املســجد اســتيعاب ٥00،1 	 

مصــٍل يف صــاة اجلماعــة.
ولكــن علــى ســبيل التمثيــل فــإن عــدد املصلــن يف الصلوات األخــرى يف األحياء 	 

الســكنية يتراوح من ٥0 إلى 100 مصٍل يف كل صاة مبتوســط ٧٥ مصٍل.
هــذا يعنــي أن مجمــوع املصلــن املتوقــع يف هــذا املســجد كل أســبوع 4.0٥0 	 

مصــٍل.
وكل هــؤالء يعانــون يف كل صــاة مــن املشــكات والعوائــق الناجتــة عــن 	 

التصميــم غيــر األمثــل املشــار إليــه أعــاه.

٢.    الوضع البديل :
أربعــة مســاجد 	   - الكبيــر  اجلامــع  املســجد  عــن  املتبــرع - عوضــًا  يبنــي  أن 

ســكنية صغيــرة يف ثاثــة أحيــاء مختلفــة يراعــي فيهــا جميــع متطلبــات مختلف 
ــر. عناصــر املســجد وبنفــس تكلفــة املســجد اجلامــع الكبي

مجموع املصلن املتوقع أسبوعيًا يف كل مسجد كل أسبوع ٢.٦٢٥  مصٍل.	 
مجموع املصلن يف األربعة مساجد أسبوعيًا ٧،٨٧٥  مصٍل.	 
نسبة الزيادة املأمولة يف األجر ٩4%.	 

لــم نقصــد يف املثــال الســابق دقــة األرقــام املدرجــة إمنــا قصدنــا توضيــح أهميــة دراســة 
أفضــل الطــرق حلســاب املســاحات وحتديــد النســب وحتديــد املواصفــات التــي مــن املمكــن 
أن تســاعد املتبــرع واملصمــم وحتــى اجلهــات املنظمــة علــى الوصــول لبنــاء أمثــل للمســجد 

يحقــق مــن خالــه وظائفــه املرجــوة بــدون تقصيــر وال تعــارض بــن مكوناتــه.
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                             نطاق المشروع 

ليــس الهــدف مــن هــذا الدليــل التدخــل يف املواصفــات واملعاييــر الهندســية للبنــاء - 
معماريــة كانــت أو ميكانيكيــة أو إنشــائية أو كهربائيــة - فتلــك محلهــا اشــتراطات 
البنــاء املعتمــدة )كــودات البنــاء( واملطبقــة يف كل بلــد، وإمنــا يبــدأ نطــاق عمــل هــذا الدليل 
باالنطــاق مــن هــذه االشــتراطات الهندســية احملــددة يف أنظمــة )كــودات( البنــاء للوصــول 
إلــى تحديــد معاييــٍر اجتهاديــة لتلــك الخيــارات التــي ال يوجــد لهــا معيــار يحكمهــا 
فــي اشــتراطات البنــاء والتــي تحصــل بســببها معظــم مشــاكل وعوائــق االســتفادة مــن 
ــة لهــذه  ــى ثابتــة ومعياري ــف المســجد، ونحــن نأمــل مــن خــال توفيــر اختيــاراٍت مثل وظائ
ــًا أن نلغــي املشــاكل الناجتــة عــن عــدم انضباطهــا وعــدم  ــر املنضبطــة حالي ــارات غي اخلي

توافقهــا مــع بعضهــا البعــض.

ميتــد نطــاق عمــل هــذا املشــروع مــن حتديــد هــذه اخليــارات غيــر املنضبطــة حاليــًا 
التــي حتصــل بســببها معظــم مشــاكل وعوائــق االســتفادة مــن وظائــف املســجد - والتــي 
ال يوجــد لهــا معيــار يحكمهــا يف اشــتراطات البنــاء - وحتــى حتديــد اختيــارات مثلــى لهــا 
وتوثيقهــا علــى شــكل معاييــر بنــاٍء )مضافــة ملعاييــر أنظمــة )كــودات( البنــاء( مدروســٍة 
وثابتــٍة ومباشــرٍة وواضحــٍة وســهلة التطبيــق لتحقــَق أفضــَل اســتفادٍة ممكنــٍة للمصلــن 
واملســتفيدين مــن وظائــف املســجد، بــدون املســاس بحريــة املصمــم يف أي خيــارات أخــرى.

التاليــة لتمثــل  وبعــد دراســة معمقــة؛ مت حتديــد املجموعــات التصميميــة اخلمــس 
ــار أو مواصفــة يف  ــًا والتــي ال يحكمهــا أي معي ــارات التصميمــة غيــر املنضبطــة حالي اخلي

أنظمــة البنــاء وســيركز هــذا املشــروع علــى دراســتها وتعييرهــا إن شــاء اهلل :
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األعــداد : مثــل حتديــد الطاقــة االســتيعابية للمســجد )عــدد املصلــن األقصى(   •
بنــاء علــى األرض املتاحــة واملنطقــة احمليطــة وطبيعــة املســجد، واألعــداد املثالية 
واملواضــئ  احلمامــات  وأعــداد  املداخــل  كعــدد  املختلفــة  املســجد  لعناصــر 

ومواقــف الســيارات.

االرتفاعــات والمناســيب : فهــل األفضــل علــى ســبيل املثــال أن يرفــع املســجد   •
عــن منســوب املداخــل واألرصفــة درجــة أو عــدة درجــات حلمايــة املصلــى والفرش 
مــن ميــاه األمطــار والســيول؟ أم أن األفضــل أن يكونــوا علــى نفــس املنســوب 
حتــى يســهل حركــة دخــول وخــروج املقعديــن وكبــار الســن وذوي احلاجــة؟ 
منســوب  عــن  ومــاذا  الفائدتــن؟  يجمــع  بديــل  أمثــل  حــل  تقــدمي  هــل ميكــن 
أرضيــة دورة امليــاه نســبًة للمدخــل واألرصفــة احمليطــة؟ وارتفــاع ســقف املصلــى 
ــة مــن جهــة أخــرى؟ ــه بالراحــة املعماري ــه بالتكييــف مــن جهــة وعاقت وعاقت

•  المســاحات واألبعــاد : مثــل حتديــد مســاحات املكونــات والعناصــر املختلفــة 
وتوزيــع املســاحة اإلجماليــة لــألرض عليــه، ومــا لذلــك مــن عاقــة بتحديــد 
بنــاء علــى األرض املتاحــة واملنطقــة احمليطــة  الطاقــة االســتيعابية للمســجد 
مســتفيد  كل  يناســب  مبــا  احلمامــات  أبعــاد  وحتديــد  املســجد،  وطبيعــة 
)مســتفيد عــادي، ذوي االحتياجــات اخلاصــة، النســاء ذوات األطفــال الرضع(، 
وحتديــد مســاحة املداخــل وأبعادهــا مبــا يناســب عــدد املصلــن املتوقــع دخولهــم 
وخروجهــم بحركــة سلســة مــن كل مدخــل ومبــا يكفــي أيضا لتوفيــر دواليب 

أحذيــة الســتيعاب أحذيتهــم جميعــا.

المواقــع : هــل توضــع دورة امليــاه بقــرب املداخــل لســهولة الوصــول؟ أم األفضــل   •
إبعادهــا قــدر اإلمــكان لتصريــف الروائــح الكريهــة بعيــدًا عــن املصلــى؟ وماذا 
عــن مداخــل مصلــى النســاء، هــل تكــون قريبــة مــن مداخــل الرجــال حتقيقــًا 
لألمــان؟ أم توضــع أبعــد مــا ميكــن لتحقيــق اخلصوصيــة؟ ومثــل ذلــك التحديــد 
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األمثــل ملواقــع املداخــل نســبًة للمصلــى وموقــع املواقــف يف املوقــع العــام وموقــع 
املنــارة وغيرهــا.

المواصفــات الخاصــة : مثــل إعــادة تصميــم املواضــئ مبــا يحقــق االســتفادة   •
املثلــى منهــا، وإعــادة تصميــم دورات امليــاه مبــا يضمــن إزالــة كل املضايقــات 
الصــادرة عنهــا عــادة مثــل وصــول الروائــح الكريهــة ملداخــل املصلــى ورمبــا 
بداخــل املصلــى، وإعــادة تصميــم املداخــل مبــا يشــجع املصلــن علــى وضــع 
أحذيتهــم يف دواليــب األحذيــة ويحقــق االنســيابية يف احلركــة، وتصميــم دورة 

ميــاٍه مناســبٍة للمقعِديــن، وتصميــم موضــٍئ مخصــٍص لهــم.

إن إعــداد هــذا النــوع مــن املواصفــات اإلضافيــة الشــتراطات البنــاء وتقدميهــا علــى 
شــكل معاييــر ثابتــة لتصميــم املســاجد لتائــم الظــروف احمليطــة باملســجد وتضمــن 
حتقيــق احتياجــات وراحــة املســتفيدين مــن وظائفــه ومكوناتــه لــذو أهميــة قصــوى ... 
فابــد مــن وضــع الضوابــط التصميميــة التــي حتكــم مواصفــات واشــتراطات البنــاء يف 
املســاجد، وتقدميهــا للمكاتــب الهندســية واملتبرعــن واجلهــات التنظيميــة للمســاعدة علــى 

ــاء لتحقيــق رســالة املســجد. االســتفادة القصــوى مــن البن
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        مهمة المشروع ورؤيته :

عندمــا بــدأ وقــف ســعد وعبدالعزيــز املوســى مبمارســة نشــاطاته اخليريــة قبــل عــدة 
ســنوات كانــت علــى رأس هــذه النشــاطات اخليريــة الرغبــة يف بنــاء بيــوت هلل ســبحانه 
وتعالــى تصبــح مقــرات لاســتثمار األخــروي للواقَفــن علــى مــر الزمــن بــإذن اهلل تعالــى، 
ولتوفــر دعــٍم كبيــٍر لهــذا املصــرف اخليــري عرفــت إدارة الوقــف أن األمــر لــن يتوقــف - 
بــإذن اهلل تعالــى - عنــد بنــاء مســجٍد واحــد أو مســاجد معــدودة وإمنــا سيشــمل بنــاء عــدٍد 
كبيــر مــن املســاجد يف مناطــق عــدة ورمبــا دوٍل مختلفــة، عندهــا أدركــت إدارة الوقــف 
أن مــن واجباتهــا لتعظيــم اســتثمار وأجــور الواقفــن بنــاء هــذه املســاجد علــى أفضــل وجــه 
ال تركــز فقــط علــى زيــادة مســاحة املصلــى وإمنــا تســعى لتحقيــق هدفــن يف وقــت واحــد 
ــة  : إقبــال أعــداد وفيــرة مــن املصلــن لهــذه املســاجد ويف نفــس الوقــت توفيــر أفضــل بيئ
عبــادة لهــم لتحقيــق اخلشــوع وزيــادة األجــر لهــم وللواقَفــن بــإذن اهلل، وبعــد اطاعهــم 
علــى بعــض التجــارب الفرديــة الناجحــة جزئيــًا توصلــت إدارة الوقــف إلــى قناعــة بــأن دعــم 
ــاء املســاجد جتمــع التجــارب الناجحــة وتقتــرح  ــاء معاييــر لبن مشــروع علمــي احتــرايف لبن
احللــول الناجعــة لكافــة مشــاكل وعوائــق االســتفادة مــن املســاجد ... وهنــا بــدأ »مشــروع 
معاييــر بنــاء املســاجد«. وهــذا املشــروع يف حــد ذاتــه هــو مشــروع وقفــي خيــري، فتقدميــه 
للمتبرعــن اآلخريــن واجلهــات الهندســية واحلكوميــة والبحثيــة ســيعود باألجــر بــإذن اهلل 
علــى الواقفــن مــن بــاب »علــم ينفــع بــه« و »مــن ســن ســنة حســنة يف اإلســام فلــه أجــراه 

وأجــر مــن عمــل بــه إلــى يــوم القيامــة«.

بــدأ املشــروع يف شــهر جمــادى األولــى مــن ســنة 14٣٢ هـــ بتكليــف رئيــس املشــروع 
بــدأ العمــل، ومنــذ البدايــة توافقــت نظــرة كٌل مــن فريــق املشــروع وإدارة الوقــف علــى 
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اإلطــار التالــي لتنفيــذ املشــروع ولنتائجــه املرجــوة :

املهمــة )mission وتترجــم عــادًة بالرســالة وهــي ترجمــة غيــر دقيقــة( : إعــداُد 
معاييــٍر لتصميــم املســاجد - مباشــرٍة وواضحــٍة وســهلة التطبيــق - لتحقــَق أفضــَل اســتفادٍة 
ورقيــٍة  بأشــكاٍل  وتقدميهــا  املســجد،  وظائــف  مــن  واملســتفيدين  للمصلــن  ممكنــٍة 
والكترونيــٍة ُتيســر للمســتعمل )متبــرع ومصمــم وجهــة تنظيميــة( الوصــول للمواصفــات 
ــم. ــة التصمي ــة لتطبيقهــا يف مرحل واألعــداد واملواقــع واألبعــاد واملســاحات والنســب املثالي

الرؤية )vision الهدف طويل املدى( : أن ُتبنى املساجد مبعايير تصميٍم مدروسة، 
ــل مــن خالهــا املشــاكل املزمنــة  ُتوَثــق مــن خالهــا التجــارب الناجحــة ويعــاد تطبيقهــا وحُتَ

وال يتكــرر الوقــوع فيها.
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        للمشروع :         األهداف التفصيلية

يف ضــوء األهميــة العاليــة إلعــداد معاييــر إضافيــة لتصميــم املســاجد لتائــم   
الظــروف احمليطــة باملســجد وتضمــن حتقيــق احتياجــات وراحــة املســتفيدين مــن 
وظائفــه ومكوناتهــا، ويف إطــار املهمــة اإلجماليــة للمشــروع وهدفــه اإلجمالــي 
طويــل املــدى، مّت التركيــز علــى األهــداف التاليــة للتطلــع إليهــا خــال فتــرة عمــل 

فريــق املشــروع وحتقيقهــا علــى املــدى القصيــر بنهايــة تنفيــذ املشــروع:

الفنيــة . 1 املعاييــر  تغطيهــا  ال  )التــي  االجتهاديــة  اخليــارات  مجموعــة  حتديــد 
والهندســية اإللزاميــة احملــددة يف أنظمــة )كــود( البنــاء املعتمــد يف كل بلــد( 
ومعايرتهــا بثبيــت االختيــارات املثلــى لــكٍل منهــا مبــا يحقــق للمســجد رســالته 

بالشــكل األفضــل ويحقــق االســتثمار األمثــل للمــوارد املتاحــة.

أواًل، . ٢ مســبقا  الناجحــة  للتجــارب  والتوثيــق  بالبحــث  املعاييــر  هــذه  دراســة 
ــا  ــًا، وبتوثيقه ــه مســبقًا بنجــاٍح ثاني ــّم التطــرق ل ــم يت ــا ل ــل واإلعــداد مل وبالتحلي
جميعــاً علــى شــكل معاييــر قابلــة للنشــر والتطبيــق بشــكلٍ عملــي ومتكــرر. 

تقــدمي هــذه املعاييــر بصــورة ورقيــة مبســطة للمتبرعــن بشــكٍل خــاص بهــدف . ٣
تســهيل اســتيعابهم وتنبيهــم لهــذه املعاييــر، ولتيســير التواصــل بينهــم وبــن 

املهندســن املختصــن.

وتطبيــق . 4 تطويــر  علــى  ملســاعدتها  التنظيميــة  للجهــات  املعاييــر  هــذه  تقــدمي 
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رســالتها  لتحقيــق  املســاجد  وبنــاء  لتصميــم  وشــاملة  متكاملــة  اشــتراطات 
وللحــد مــن جنــوح املتبرعــن واملصممــن لزيــادة عــدد املصلــن علــى حســاب 

ووظائفــه.  املســجد  تكامــل خدمــات 

النشــر الــازم لهــذه املعاييــر للجهــات ذات العاقــة )املتبرعــون ، املصممــون . ٥
البلديــة  الشــؤون  وزارة  اإلســامية،  الشــؤون  وزارة  الهندســية،  واملكاتــب 

.) ... والقرويــة، اجلامعــات ومراكــز األبحــاث، 

تقــدمي هــذه املعاييــر بصــورة إلكترونيــة - يف مرحلــة الحقــة - للمختصــن . ٦
علــى وجــه اخلصــوص وللجهــات التنظيميــة لتمكّنهــم مــن الوصــول ملجموعــة 
املواصفــات واملعاييــر والضوابــط املناســبة للمســجد مــن خال إدخــال مجموعة 
مــن املدخــات واملتغيــرات يســتخرج منهــا احلســابات والتناســبات واملواصفــات 

املثاليــة بشــكل تلقائــي.
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        منهجية العمل 
        وخطة المشروع 

منــذ بدايــة املشــروع توافقــت إدارة الوقــف وإدارة املشــروع علــى أن يتبــع 
املشــروع منهجــًا علميــًا منظمــًا ومخططــًا ومقســمًا علــى مراحــل ذات 
نتائــج مرحليــة توصــل بتسلســلها وتكامــل لتحقيــق األهــداف املرجــوة 

بــإذن اهلل، ونلخصهــا باخلطــوات التاليــة:

حتديــد خطــة مرحليــة منهجيــة ألداء املشــروع واعتمادهــا مــن إدارة . 1
الوقــف، وهــي املوضحــة يف الصفحــة التاليــة )خطــة مبدئيــة لســتة 

ــًا(. أشــهر وقــد مت متديدهــا الحقــًا بنفــس تفصيــل املراحــل تقريب

 

ــى طريقــة النقــاش اجَلماعــي املباشــر مــن . ٢ ــد أســلوب العمــل عل حتدي
خــال اجتمــاع شــبه أســبوعي ثابــت، والتصويــت باألغلبيــة ضمــن 

فريــق املشــروع لتثبيــت املعاييــر.
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خــال االجتمــاع شــبه األســبوعي يتــم التوافــق علــى خطــوات العمــل وتوزيــع . ٣
املهــام البحثيــة والتحليليــة لــكل عضــو.

يقــوم كل عضــو مــن فريــق املشــروع بالعمــل مــا بــن االجتماعــات بشــكل . 4
فــردي ألداء املهــام املوكلــة إليــه، ولــه االســتعانة مبــن يــرى فيهــم الكفــاءة 

ملســاعدته. واالختصــاص 
تتــم مناقشــة العمــل الــذي يقــدم مــن قبــل األعضــاء خــال االجتمــاع شــبه . ٥

األســبوعي، ويتــم تثبيــت وتوثيــق مــا يتفــق عليــه أو يترجــح بالتصويــت، ثــم 
االنطــاق ملــا بعــده.

االســتعانة بــورش عمــل نســائية مــن املختصــات والناشــطات يف مجــال العمــل . ٦
مــن  النســائية  باالحتياجــات  لإلفــادة  املســجد  إطــار  يف  والدعــوي  النســوي 

وظائــف املســجد ونقــد الوضــع احلالــي مــن قبلهــن.
دعــم فريــق العمــل بكفــاءات مؤقتــة مــن املستشــارين املختصــن يف كافــة . ٧

املجــاالت التــي تخــدم بنــاء املســجد أو تســتفيد مــن وظائفــه، بشــكل عمــل 
استشــاري فــردي أو جماعــي علــى شــاكلة ورش العمــل ومجموعــات التركيــز 
وتســريع  املشــاركة  وتوســيع  املشــروع  إثــراء  بهــدف  املكثفــة،  واللقــاءات 

اإلجنــاز.
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يف بدايــة األمــر توقــع كل مــن إدارة الوقــف وفريــق املشــروع أن يكــون 
املشــروع ســريعًا وقصيــر األمــد فحــددت خطــة عمــل متتــد ملــدة 4 إلــى ٦ أشــهر 
إلنهــاء املشــروع، ولكــن بعــد الدخــول يف تفاصيــل املشــروع أدرك الطرفــن 
بــأن املشــروع أعمــق مــدًى وأوســع مجــااًل فــكان االتفــاق مــع إدارة الوقــف علــى 
إعطــاء املشــروع مــا يســتحق مــن الوقــت إلنهائــه بالشــكل املرضــي القابــل 
االســتمرار  املشــروع  فريــق  أعضــاء  قــرر  جهتهــم  ومــن  واإلفــادة،  للتطبيــق 
والصبــر حتــى إنهــاء املشــروع، فــكان أن أعاننــا اهلل ســبحانه وتعالــى علــى 

اســتمرار املشــروع ملــدة ســنتن ونصــف حتــى رأى هــذا الدليــل النــور.
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                فريق العمل 

إميانــًا منهــا بأهميــة هــذا املشــروع بــادرت إدارة الوقــف ورئيــس املشــروع املكلــف 
مــن قبلهــا بتشــكيل فريــق عمــل متخصــص لتنفيــذ املشــروع واخلــروج بدليــل متكامــل 
الهــدف تكويــن فريــق متخصــص  بنــاء املســاجد املنشــودة، وقــد كان  يضــم معاييــر 
ومحــدود مــن املهتمــن ذوي االلتــزام والرغبــة الذاتيــة للعمــل بهــذا النــوع مــن املشــاريع 
البحثيــة التطويريــة، وقــد ضــم هــذا الفريــق أعضــاء يشــكلون اجلوانــب الهامــة يف زوايــا 

هــذا املشــروع حيــث احتــوى االختصاصــات التاليــة:
مهندس معماري 	 
مهندس ميكانيكي	 
إمام جامع	 
باحث شرعي ومقرر	 

وكانــوا مــن مســتويات علميــة مختلفــة ضمــت درجــات البكالوريــوس واملاجســتير 
والدكتــوراة.

وخــال العمــل بهــذا املشــروع حــرص فريــق العمــل علــى ضــم كفــاءات وخبــرات 
تــارة  تــارة ونســائية  مؤقتــة حســب احلاجــة، ومجموعــات تركيــز وورش عمــل رجاليــة 
أخــرى، وذلــك لإلفــادة باحتياجــات الفئــات املختلفــة مــن املســتفيدين مــن وظائف املســجد، 

ولتقييــم الوضــع القائــم يف املســاجد
وتوثيــق التجــارب الناجحــة ونقــد احللــول املتوفــرة، ولتقييــم بعــض املعاييــر املقترحــة، 

والقتــراح معاييــر جديــدة.

وقــد كان أن اجتمــع فريــق املشــروع أكثــر مــن خمســٍة وســبعن اجتمــاع عمــٍل علــى 
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مــدى عمــر املشــروع الــذي زاد علــى الســنتن، ومت االســتعانة واالســتفادة مبــا يقــارب 
العشــرين مــن املختصــن مــن الرجــال مــن دكاترة العمــارة واملهندســن املعمارين واملدنين 
وامليكانيكــن واإلنشــائين والكهربائيــن مــن أمانــة مدينــة الريــاض وعمــادة وأعضــاء 
هيئــة التدريــس كليــة العمــارة والتخطيــط بجامعــة امللــك ســعود وأعضــاء هيئــة التدريــس 
مــن قســم التقنيــة املعماريــة وشــعبة التبريــد والتكييــف بقســم التقنيــة امليكانيكيــة 
بالكليــة التقنيــة بالريــاض وغيرهــم مــن املختصــن باالســتفادة مــن وظائــف املســجد مــن 
اخلطبــاء واألئمــة والدعــاة، وكذلــك مت االســتفادة مــن 10 مــن النســاء الفاضــات املهمــات 
واملختصــات باالحتياجــات النســائية مــن وظائــف املســجد، وفيمــا يلــي مختصــر باألرقــام 

عــن الناشــط التــي شــارك بهــا هــؤالء مشــكورون:

75   اجتماع شبه أسبوعيفريق املشروع

لقاٌء مكثف مطول لعدة أيامفريق املشروع

2ورشة عمل نسائية

1لقاء موسع مع مختصن

ورشة عمل موسعة: مجموعات 
التركيز

2

6تكليف ملستشارين خارجين
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              المنشورة والتجارب               استعراض البـحـوث 
              السابقة 

ال يزعــم فريــق املشــروع بــأن هــذا العمــل بدعــًا مــن األعمــال قــام علــى غيــر مثــال 
ســابق، بــل أنــه - ومنــذ البدايــة - كان مــن أهــداف املشــروع توثيــق التجــارب الســابقة 
الناجحــة والبنــاء عليهــا، والبحــث عــن اجلهــود واملشــاريع البحثيــة املشــابهة إن وجــدت 
واالســتفادة منهــا، حفظــًا للحقــوق أواًل، والختصــار الزمــن ثانيــًا بالبــدء مــن حيــث انتهــى 
اآلخــرون، ومــن خــال النظــر يف التجــارب غيــر املوفقــة وحتليــل أخطائها لتحاشــيها وتقدمي 
حلــول أجنــع، وكذلــك إمعــان النظــر يف املشــاريع البحثيــة املنقطعــة أو غيــر املكتملــة 
ملعرفــة أســباب انقطاعهــا ثــم جتاوزهــا، فكانــت مرحلــة اســتعراض البحــوث املنشــورة 
والتجــارب الســابقة هــي أول مرحلــة فعليــة يف املشــروع بعــد حتديــد خطــة العمــل وتكويــن 

فريــق املشــروع.

يأتــي يف مقدمــة األبحــاث والدراســات اخلاصــة مبعاييــر تصميــم املســاجد الدراســة 
املعــدة مــن خــال وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة باململكــة العربيــة الســعودية يف 1٣٩٩ 
ــد مــن التصنيفــات  ــة للمســاجد«، وقــد شــملت العدي ــر التخطيطي هـــ ]1[ مبســمى »املعايي
واملعاييــر لتحديــد مكونــات املســاجد وحســاب املســاحات املختلفــة وتصنيــف املســاجد، 
ومــع فائدتهــا التــي ال تنكــر ومرجعيتهــا إال أننــا أخذنــا عليهــا بعــض امللحوظــات مثــل 
الســرد النصــي )لــم تقــدم الدراســة علــى شــكل معاييــر ثابتــة ومنمذجــة(، واجلنــوح إلــى 
التوصيــات العامــة وليــس لتقــدمي معاييــر محــددة يف بعــض األحيــان، والقصــور عــن بعــض 

مــا يحتــاج للمعايــرة يف أحيــان أخــرى.

ومــن األعمــال البــارزة رســالة املاجســتير املقدمــة مــن الباحــث أحمــد بــن رشــدي 
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طومــان ]٢[ بعنــوان »تقــومي املعاييــر التخطيطيــة للمســاجد يف مخططــات تقســيم األراضــي 
- مدينــة الريــاض حالــة دراســية«، وقــد ركــز فيــه علــى املقارنــة بــن اشــتراطات بنــاء 
املســاجد لــدى وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة وبــن مــا لدى أمانة مدينــة الرياض، وكما 

يتبــن مــن العنــوان فقــد أخــذت الدراســة بعــدًا تخطيطيــًا أكثــر مــن البعــد التصميمــي.

مبثــل املنحــى التخطيطــي لدراســة د. أحمــد طومــان جــاء محتــوى كتــاب عقيــل 
بعنــوان  اإلجنليزيــة  باللغــة  املنشــور   ]٣[ آنــز  وكريــق  عبداملالــك  لطيــف  و  كاهيــرا 
»معاييــر تصميــم املســاجد واملراكــز اإلســامية« فــكان أن ركــز املؤلفــون علــى اجلانــب 
التخطيطــي ملنطقــة املســجد وجوانــب ربــط املفاهيــم املعماريــة باملفاهيــم الدينيــة يف بنــاء 

املســجد.

 وكأفضــل دراســة تفصيليــة تضــم معاييــر تصميــم ميكــن تطبيقهــا يف التصميــم 
جــاءت دراســة د. أحمــد مختــار ]4[ »املعاييــر التصميميــة ألماكــن الوضــوء يف املســاجد 
وقاعــات الصــاة« والتــي - كمــا يتبــن مــن عنوانهــا - كان تركيزهــا علــى أماكــن 
الوضــوء دون غيرهــا، وجــاءت الدراســة بحصــر التصاميــم املتوفــرة للمواضــيء وتقدميهــا 
ــى بعــض  ــة ومقارنتهــا، و عــدا اشــتمال الدراســة عل ــة مفصل ــم معماري ــة تصامي ــى هيئ عل
التوصيــات العامــة التــي ال ترقــى ملســتوى املعاييــر فــإن الدراســة مــن أفضــل مــا تنــاول 

ــه. ــم املســاجد ممــا اســتطعنا االطــاع علي ــر تصمي موضــوع معايي

عــرض  بتقــدمي  مختلفــًا  منحــًى  نحــا  فقــد  املشــيقح  عبدالوهــاب  الباحــث  أمــا 
مصــور )مت احلصــول عليــه مــن صاحــب الدراســة مباشــرة( بعنــوان »الرؤيــة احلديثــة يف 
بنــاء املســاجد« قــام مــن خالــه بحصــر وتصنيــف مصــور ملشــاكل وعوائــق االســتفادة 
مــن مكونــات املســجد ورّكــز فيــه علــى مســاجد منطقــة الريــاض باململكــة العربيــة 

الســعودية وتقــدمي رؤيــة جديــدة ومصــورة لبعــض احللــول.
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ومــن ضمــن اجلهــود املبذولــة وجــد فريــق املشــروع بعــض املقــاالت املنشــورة علــى 
http://www.3dm3mare.com/( االنترنــت بــدون معرفــة كتابهــا، يف األولــى

vb/t3030.html( بعنــوان »معاييــر تصميــم املســاجد« قــدم الكاتــب غيــر املعــروف 
تصنيــف مختصــر ملكونــات املســجد وتوصيــات عاميــة للتصميــم، ويف املوقــع الثانــي 
مشــروع  بــدء  إلــى  الكاتــب  نــزع   )http://3marh.mam9.com/t123-top(
دراســة تعاونيــة عــن طريــق االنترنــت مشــابهة ملشــروعنا هــذا وبعنــوان »ورشــة عمــل : جتميــع 
وتنقيــح املعاييــر التصميميــة للمســاجد« ولكــن املشــروع لــم يتعــدَّ املشــاركة األولــى مــن 

قبــل الكاتــب نفســه وانقطــع بعــد ذلــك.

اجلمعيــة اخليريــة للخدمــات الهندســية )هندســية( هــي إحــدى اجلمعيــات املختصــة 
بتقــدمي اخلدمــات الهندســية اخليريــة لبنــاء املســاجد يف اململكــة العربيــة الســعودية، وقــد 
أعلنــت يف 14٣٢ هـــ عبــر موقعهــا باإلنترنــت وبعــض وســائل اإلعــام عــن بــدء مشــروع 
لدراســة معاييــر تصميــم املســاجد، ولكــن لــم يطّلــع فريــق مشــروعنا علــى نتــاج هــذه 

الدراســة، ويبــدو لنــا بأنــه لــم جتــر ألســباٍب غيــر معروفــة لنــا.

مؤسســة األعمــال اخليريــة لعمــارة املســاجد هــي جمعيــة أخــرى مختصــة بتقــدمي 
اخلدمــات الهندســية اخليريــة لبنــاء املســاجد يف اململكــة العربيــة الســعودية، ومــع أنهــا لــم 
تعلــن عــن بــدء دراســة إلعــداد معاييــر تصميــم املســاجد إال أنهــا وعبــر موقعهــا ونشــراتها 
ــاء املســاجد بطــرق هندســية وعلميــة تتحاشــى فيهــا أخطــاء  التســويقية تعــرف بعملهــا لبن
البنــاء الســائدة، ولكــن لــم نطلــع علــى دليــل معاييــر ثابتــة وموثقــة يتــم االســتناد إليــه يف 
أعمــال املؤسســة، ولكــن حصلنــا - قــرب نهايــة مشــروعنا - وبشــكل شــخصي علــى 
منذجــة   « النموذجــي  »املســجد  بعنــوان  الرميــح  بنــدر  املعمــاري  أعــده  مختصــر  عــرض 
املســاجد« )مت احلصــول عليــه مــن صاحــب العــرض مباشــرة( لصالــح اجلمعيــة )كمــا بــدا من 
إضافــة اســم اجلمعيــة يف الصفحــة األولــى مــن العــرض( وقــد ضمــت علــى اختصارهــا بعــض 
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األفــكار املهمــة ممــا وجدنــا لبعضهــا صــدًى يف دراســتنا هــذه، مثــل تصنيــف املســاجد 
بشــكل أكثــر توســعًا إلــى إثنــى عشــر نــوع )ولكنــه عــاد وجمعهــا يف ثاثــة أصنــاف 
مختلفــة  بطريقــة  املســجد  مكونــات  وتصنيــف  املعماريــن(،  أكثــر  لــدى  كاملعتــاد 
شــيئًا مــا عــن مــا نحونــا إليــه يف مشــروعنا، واقتراحــه لبعــض املزايــا املبتكــرة كاملنــارة 
الذكيــة والكرســي املنزلــق والــدوالب الشــامل وخافــه، ولكــن لــم نلمــس منهجــًا ثابتــًا 
يف حتديــده لبعــض معاييــر البنــاء التــي أوردهــا يف عرضــه، وأخذنــا علــى العــرض بعــض 
املآخــذ التــي الحظناهــا يف مجمــل الدراســات األخــرى وهــو اخللــط يف املصطلحــات وعــدم 
وجــود منهــج ثابــت للدراســة واملعايــرة واالنتهــاء إلــى توصيــاٍت عامــة يف كثيــر مــن األحيــان 

دون الوصــول إلــى معاييــر مرجعيــة واضحــة.

وتأتــي الدراســات واألبحــاث املقدمــة يف نــدوة عمــارة املســاجد ]٥[ الــذي نظمتــه 
وعقدتــه كليــة العمــارة والتخطيــط بجامعــة امللــك ســعود يف ســنة 141٩ هـــ يف مقدمــة 
املراجــع التــي يســتند إليهــا يف مثــل مشــروعنا هــذا، حيــث ضــم املجلــد الثالــث مــن ســجل 
بحــوث النــدوة خمســة عشــر بحثــًا تعنــي يف مجملهــا برصــد وتوثيــق وحتليــل توجهــات 
ــده الرابــع يف  ــدان اإلســامية، وجــاء مجل التصميــم العمرانــي للمســاجد يف مختلــف البل
أربعــة عشــر بحثــًا غطــت التصميــم املعمــاري للمســاجد يف منــاذج معينــة مــن بلــدان إســامية 
مختلفــة مــع التركيــز علــى املئذنــة كرمــز ودالــة للمســجد، وقــد جــاء املجلــد اخلامــس مــن 
ســجل بحــوث نــدوة عمــارة املســاجد بعنــوان جذاب وهو » املعاييــر التخطيطية والتصميمية 
لعمــارة املســاجد« ولكــن خافــًا للعنــوان قامــت معظــم أبحــاث هــذا املجلــد الثاثــة عشــر 
بالتركيــز علــى اجلانــب التخطيطــي لعمــارة املســاجد، وبعضهــا كان عبــارة دراســات 
إحصائيــة، ومتيــز مــن بينهــا بحــث »املعاييــر التصميميــة لعمــارة املســاجد« حملمــد حســن 
نوفــل. وجــاء يف ال§مجلــد الثامــن مــن ســجل بحــوث نــدوة عمــارة املســاجد ســبعة أبحــاٍث 

تعنــي بالضوابــط لشــرعية لعمــارة املســاجد.
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ومــن املراجــع املتميــزة التــي اســتفاد منهــا هــذا املشــروع »الدليــل اإلرشــادي للوصــول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« ]٦[ الصــادر عــن مركــز األميــر 

ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة، والــذي وإن لــم يكــن مخصصــًا للمســاجد - 

أميــا  الســابقة  مــن األبحــاث والدراســات واملشــاريع  لقــد اســتفاد فريــق املشــروع 
اســتفادة، وكان مــن ذلــك االطــاع علــى النمــاذج الســائدة والتوجهــات احلاليــة والضوابــط 
املطبقــة لــدى اجلهــات املنظمــة، كمــا كان مــن هــذه االســتفادة معرفــة قصــور الدراســات 
األخــرى والصعوبــات التــي واجهتهــا، ومــن ذلــك أن معظــم الدراســات لــم تأخــذ مســمى 
معاييــر مبعناهــا احلــريف وحــادت عنهــا إلــى التوصيــف النصــي العــام والتوصيــات غيــر 
احملــددة، كمــا الحظنــا علــى مجمــل الدراســات واملشــاريع الســابقة القصــور عــن تقــدمي 

دليــل متكامــل وشــامل ملجمــل عناصــر البنــاء باملســجد.
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              تصميم المسجد                  ونقاط معايرة                        تحديد عناصر 

كان أمــام فريــق العمــل منــذ بدايــة املشــروع حتــٍد يتمثــل يف كيفيــة حتديــد مجــاالت 
املعايــرة والعناصــر والنقــاط التــي يجــب معايرتهــا. بعــض نقــاط املعايــرة واضــح بــا مواربــة، 
مثــل مواصفــات دورات امليــاه التــي متثــل همــًا متكــررًا يف كل مشــروع تصميــم وبنــاء 

مســجد، ولكــن بعــض النقــاط األخــرى ليســت بــذات الوضــوح أو اإلحلــاح. 

علــى ســبيل املثــال؛ هــل يجــب حتديــد عــدد املصلــن كمعيــار؟ أم يتــرك اخليــار 
للمتبــرع؟ قــد يبــدوا هــذا الســؤال غيــر منطقــٍي ابتــداًء، حيــث أن البعــض قــد يجــادل بــأن 
املتبــرع محســٌن ومــا علــى احملســنن مــن ســبيل، فــإذا أراد املتبــرع خدمــة عــدد محــدد مــن 
املصلــن فلــه احلــق يف االســتجابة لرغبتــه ... ولكــن بعــد النظــر والتحليــل، وبعــد تبيــان 
أن معظــم مشــاكل وعوائــق االســتفادة مــن املســجد هــي يف األصــل بســبب عــدم مناســبة 
ــه خلدمــة العــدد احملــدد ســلفًا مــن املتبــرع، تتغيــر النظــرة ويبــرز عــدد  املســجد ومكونات

ــة البحــث. ــى طاول ــرة املطروحــة عل املصلــن األقصــى كواحــٍد مــن أهــم نقــاط املعاي

مــن جهــة أخــرى فقــد اتخذنــا مــن البدايــة منهجــًا بــأن ال نتدخــل يف اشــتراطات البنــاء 
)كــود البنــاء( املعتمــدة يف كل بلــد، فــأي مواصفــة بنــاء تدخــل ضمــن مســمى اشــتراطات 
البنــاء يف اجلهــة احلكوميــة املنظمــة واملهيمنــة علــى عمليــات بنــاء املســاجد يف أي بلــد هــي 

خــارج إطــار النقــاش والتعديــل حتــى لــو كان لــدى أحــد أعضــاء الفريــق رأي فيهــا.

وحتــى يســتطيع فريــق البحــث تغطيــة ونقــاش أهميــة جميــع نقــاط التصميــم وتقريــر 
ــل عناصــر  ــًة يف حصــر وحتلي ــق طريقــًة منهجي ــرة اتخــذ الفري ــل للمعاي مــا هــو مهــم أو قاب
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نطــاق  ضمــن  داخــل  املواصفــات  مــن  أي  وحتديــد  عنصــر  كل  ومواصفــات  املســجد 
التوصيــل واملعايــرة املنشــودة يف هــذا املشــروع ... وذلــك عبــر مــا أســميناه مصفوفــة املعاييــر.

قبــل البــدء مبعايــرة مواصفــات التصميــم الداخلــة ضمــن نطــاق عمــل املشــروع بــدأ 
أعضــاء الفريــق حصــر وتصنيــف ومناقشــة عناصــر املعايــرة ونقــاط املعايــرة وحتديــد 

ــي: ــا التال ــي به العاقــة بينهمــا، وهــذه املصطلحــات نعن

عنصر املعايرة : أحد املكونات البنائية للمسجد، وهي على ثاثة مستويات:

عناصــر رئيســية : وهــي املكونــات البنائيــة الرئيســية ملشــروع املســجد، وقــد 	 
مت اختيــار أربعــة عناصــر رئيســية وهــي:

املوقع العام للمشروع.. 1
املصلى )مصلى الرجال ومصلى النساء على حٍد سواء(.. ٢
املرافق.. ٣
دورة امليــاه )للرجــال وللنســاء علــى حــٍد ســواء(، وهــي أحــد مرافــق املســجد وال . 4

شــك ولكــن ألهميتهــا يف هــذا املشــروع متــت ترقيتهــا لتصبــح عنصــرًا رئيســيًا.

أحــد 	  مــن  اجلزئيــة  البنائيــة  املكونــات  تلــك  وهــي   : أوليــة  فرعيــة  عناصــر 
للمصلــى. نســبة  املصلــى  مداخــل  مثــل  األربــع،  الرئيســية  البنائيــة  املكونــات 

عناصــر فرعيــة ثانويــة : وهــي تلــك العناصــر البنائيــة اجلزئيــة املكونــة ألحــد 	 
العناصــر الفرعيــة األوليــة، فاملدخــل وهــو عنصــر متفــرع مــن املصلــى ينقســم 

بــدوره إلــى العناصــر الفرعيــة اجلزئيــة التاليــة :
)بهو( املدخل.. 1
األبواب.. ٢
دواليب األحذية.. ٣
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وقــد يضــاف لــه الــدرج واملصاعــد يف مداخــل مصليات النســاء العلويــة إن وجدت . 4
أو مصليــات الرجاليــة حتــت األرضية إن وجدت.

هــذه التقســيمات املعتمــدة لعناصــر املعايــرة موضحــة يف شــجرة املعاييــر يف الشــكل 
رقــم 1.

عامــل املعايــرة : عوامــل املعايــرة هــي تلــك املؤثــرات التــي تتحكــم يف مكونــات 
املســجد املختلفــة )عناصــر املعايــرة( ويف مــدى حتقيقهــا للوظيفــة البنائيــة املرجــوة منهــا، 
فأبعــاد املصلــى - علــى ســبيل املثــال - هــي العامــل الرئيســي املؤثــر يف مــدى اســتيعاب 

املصلــى، وعــدد املصلــن هــو أهــم عامــل مؤثــر يف مجمــل مكونــات املســجد.

وقــد مت حصــر مجمــل العوامــل املتوقــع تأثيرهــا يف مكونــات املســجد )عناصــر 
ــة، تشــغيلية، متفرقــة( وكل مجموعــة  ــة، تصميمي ــع مجموعــات )كمي ــرة( يف أرب املعاي
تضــم عــدد مــن عوامــل املعايــرة كمــا هــو موضــح يف اجلــدول املبــن يف الشــكل رقــم ٢.

وممــا يزيــد األمــر تشــعبًا أن بعــض عوامــل املعايــرة التابعــة لهــذه املجموعــات األربــع 
تتأثــر بعوامــل معايــرة فرعيــة وهــي :

صنف املستفيد :	 
رجال.. 1
نساء.. ٢
ذوو االحتياجات اخلاصة )املقعدون على وجه اخلصوص(.. ٣
كبار السن وذوو احلاجة.. 4
األطفال.. ٥

صنف املسجد، وقد اتفق الفريق على تصنيف املساجد كالتالي : 	 
-   مســجد جامــع : املســجد الــذي تقــام فيــه صــاة اجلمعــة.            

                -   مســجد ســكني : مســجد داخــل حــي ســكني وتقــام فيــه الفــروض 
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اخلمســة عــدا صــاة اجلمعــة.
-   مســجد أعمــال : مســجد داخــل منطقــة أعمــال جتاريــة أو حكوميــة    

: ويشــمل  اجلمعــة،  صــاة  عــدا  اخلمــس  الفــروض  فيــه  وتقــام  طبيــة  أو 
مســجد األعمــال التجــاري : مســجد داخــل منطقــة تســوق . 1

مغلقــة أو مفتوحــة ومحصــور خلدمــة املتســوقن وجتــار وعمالــة 
الســوق علــى وجــه اخلصــوص )علــى خــاف املســاجد املســتقلة 
بقــرب األســواق وتخــدم األســواق واملناطــق األخــرى املجــاورة، 
فهــذه إن أقيمــت فيهــا صــاة اجلمعــة فهــي مســاجد جامعــة 

وإال فهــي تعــدُّ يف هــذا الدليــل مســاجد ســكنية(.
مســجد األعمــال احلكومــي : مســجد داخــل مبانــي عمــل . ٢

حكومــي مخصــص حصــرًا خلدمــة املوظفــن واملراجعــن، 
وال تقــام فيــه صــاة اجلمعــة.

مستشــفيات . ٣ داخــل  مســجد   : الطبــي  األعمــال  مســجد 
واملوظفــن  الطبــي  الطاقــم  خلدمــة  حصــرًا  ومخصــص 

اجلمعــة. صــاة  فيــه  تقــام  وال  واملراجعــن، 
-    مســجد تعليمــي : مســجد داخــل مبانــي تعليميــة )مــدارس، معاهــد، 
واملدرســن  الطــاب  خلدمــة  حصــرًا  ومخصــص  جامعــات(  كليــات، 

واملوظفــن، وال تقــام فيــه صــاة اجلمعــة.
-    مســجد ســفر : مســجد ملحــق بإحــدى اســتراحات أو محطــات طــرق 

الســفر بــن املــدن.

نقطــة املعايــرة : إذا التقــى عنصــر البنــاء املــراد معايرتــه بعامــل مؤثــر يف أدائــه 
ــا أعــاه أن »العــدد« هــو عامــل  ــال ذكرن ــى ســبيل املث ــرة، فعل فالنتيجــة هــي نقطــة معاي
معايــرة مؤثــر يف عنصــر املعايــرة »املصلــى« ونتيجــة هــذا التاقــي هــو نقطــة معايــرة رئيســية 
هــي »عــدد املصلــن«، ونقطــة املعايــرة »عــدد املصلــن« بعــد االنتهــاء مــن معايرتهــا تتحــول 
ــم املســجد  ــر تصمي ــن« وهــو - كمــا يتبــن الحقــًا - أهــم معايي ــار »عــدد املصل ــى معي إل

قاطبــة. 
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لتحديــد نقــاط املعايــرة املطلــوب دراســتها وحتويلهــا إلــى معاييــر تصميــم نــزع فريــق 
املشــروع إلــى تطويــر »مصفوفــة املعاييــر«، وهــي عبــارة عــن جــدول ثاثــي األبعــاد )جــدول 
)الرئيســية  املســجد  بنــاء  عناصــر  جميــع  فيــه  تنــدرج  رئيســي  عامــود  يحــده  مكعــب( 
والفرعيــة األوليــة والفرعيــة الثانويــة(، وصــٌف رئيســي تنــدرج فيــه جميــع عوامــل املعايــرة 
مــن مجموعــات عوامــل املعايــرة الرئيســية األربــع املؤثــرة يف عناصر البنــاء، وصٌف يف البعد 
الثالــث يضــم عوامــل املعايــرة الفرعيــة )أصنــاف املســتفيد، وأصنــاف املســجد( املؤثــرة يف 
كٌل مــن عناصــر املعايــرة وعوامــل املعايــرة الرئيســية ... والتقــاء العناصــر بالعوامــل املؤثــرة 
الرئيســية مــن جهــة والفرعيــة مــن جهــة أخــرى يف وســط املصفوفــة يحــدد نقــاط املعايــرة.

بهــذا تكونــت لدينــا مصفوفــة معاييــر مجســمة يحكمهــا عامــود لعناصــر املعايــرة 
ــة : محــور ص( يضــم 4٨ عنصــرًا، وصــٌف لعوامــل  ــة ثانوي ــة وفرعي ــة أولي )رئيســية وفرعي
املعايــرة الرئيســية )محــور س( يضــم 1٥ عامــًا رئيســيًا، وصــف متعامــد عليــه )محــور ع( 

يضــم 10 عوامــل معايــرة فرعيــة ... وتلتقــي مبــا مجموعــه ٧.٢00 نقطــة معايــرة.

ال شــك أن ٧.٢00 نقطــة معايــرة رقــم ضخــم يجعــل دراســتها نقطــًة نقطــة وحتويلهــا 
إلــى ٧.٢00 معيــار بنــاء تدخــل املشــروع يف نطــاق املســتحيات البشــرية، فلــو تطلــب األمــر 
ــرة  ــرة وتثبيــت كل نقطــة معاي ــال - ســاعة واحــدة فقــط ملناقشــة ومعاي ــى ســبيل املث - عل
وحتويلهــا إلــى معيــار وتوثيقــه الحتــاج املشــروع أكثــر مــن 14 ســنة إلجنــازه )بافتــراض 
عمــل فريــق املشــروع 10 ســاعات أســبوعيًا يف املشــروع بــدون انقطــاع(، ولكــن - برحمــة 
مــن اهلل ســبحانه وتعالــى - وجدنــا أنــه ليــس بالضــرورة أن جميــع نقــاط املعايــرة حتتــاج أو 
تســتحق أن تصبــح معيــارًا، فكثيــر مــن نقــاط املعايــرة ال تتأثــر بصنــف املســتفيد ممــا 
يختصــر املعاييــر ويطــوي زمــن املشــروع كثيــرًا، فعلــى ســبيل املثــال أبعــاد احملــراب ال 
عاقــة لهــا بصنــف املســتفيد حيــث إن اإلمــام دائمــًا رجــل واملفتــرض العــام أنــه ال يعانــي 
ــم  ــف املســجد، فتصمي ــر بصن ــي ال تتأث ــرة الت ــك يقــال عــن نقــاط املعاي ــل ذل إعاقــة ، ومث
املوضــئ مثــًا يفتــرض فيــه أال يتأثــر بنــوع املســجد، كمــا أن كثيــرًا مــن نقــاط املعايــرة 
تغطيــه اشــتراطات البنــاء املعتمــدة عــادة مثــل مواصفــات مــواد الكهربــاء وتوصيــف مــواد 



37

الســباكة مبــا يدعــم االســتدامة وحتديــد العــزل احلــراري للجــدران مبــا يحقــق الترشــيد.

ولكــن لتحديــد مــا هــو معتبــٌر مــن نقــاط املعايــرة ومــا هــو غيــر معتبــر )متكــرر، أو 
غيــر مهــم، أو غيــر قابــل للمعايــرة، أو مغطــى باشــتراطات البنــاء( كان لزامــًا علــى فريــق 
املشــروع اســتعراض )وليــس دراســة ومعايــرة( كل نقــاط املعايــرة يف مصفوفــة املعاييــر 
لتحديــد مــا هــو مهــم وحتييــد مــا هــو غيــر معتبــر وتقليــص نطــاق املعايــرة ألقــل مــدًى 
ممكــن ... وقــد كان ذلــك علــى مــدى أربعــة أشــهر مــن عمــر املشــروع مت تقليــص نقــاط 
املعايــرة مــن ٧.٢00 نقطــة إلــى ٢٥٨ نقطــة فقــط دخلــت مرحلــة بنــاء املعاييــر )ولكــن 
حتــى ال يفهــم هــذا التقليــص الهائــل خطــًأ فــإن مئــات نقــاط املعايــرة املكــررة بســبب 
عــدم حساســيتها لصنــف املســتفيد أو صنــف املســجد ميثلهــا عــادًة نقطــٌة واحــدٌة ممــا بقــي 
مــن نقــاط املعايــرة املئتــن والثمانيــة واخلمســن، واملئــات مــن نقــاط املعايــرة جتاوزهــا 
املشــروع ألنهــا مغطــاة أصــًا يف اشــتراطات البنــاء املعماريــة واإلنشــائية وامليكانيكيــة 
والكهربائيــة، واألقــل القليــل مــن نقــاط املعايــرة مت إهمالهــا قصــدًا لعــدم أهميتهــا أو 

اســتحالة معايرتهــا(.

ال شــك أن هــذا الشــرح املفصــل موجــه للمتخصصــن الذيــن يحبــون أن يعرفــوا 
كيــف مت حتديــد مــا هــو مهــم مــن املعاييــر ومــا هــو املنهــج الــذي ُاتبــع يف انتاجهــا، 
وألولئــك املهتمــن مــن األكادمييــن والباحثــن الذيــن يرغبــون يف البنــاء علــى هــذه املعاييــر 
وتطويرهــا واإلضافــة إليهــا، أمــا للمســتعمل النهائــي لهــذه املعاييــر فاملهــم هــو تقدميهــا 
بصــورة ســهلة الفهــم ومتكاملــة الصــورة وقابلــة للتطبيــق بــدون عنــاء ... عليــه ففــي قائمــة 
املعاييــر النهائيــة املوجهــة للمســتعمل النهائــي )املعاييــر املعروضــة يف هــذا الدليــل( ســيتم 
التغاضــي عــن املصطلحــات التخصصيــة »عناصــر املعايــرة« ومســتوياتها الثــاث و »عوامــل 
املعايــرة« الرئيســية ومجموعاتهــا األربــع و »نقــاط املعايــرة« و »صنــف املســتفيد« واســتبدال 
ذلــك مبســميات أســهل وأقــرب لذهــن املســتعمل النهائــي وهــي »عنصــر البنــاء« و »عامــل 

املعايــرة« و »املســتفيد« و »صنــف املســجد« فقــط.
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        بناء معايير التصميم         

بتحديــد نقــاط املعايــرة املنتخبــة لدخــول مرحلــة بنــاء املعاييــر بــدأت مرحلــة حتليــل 
ودراســة كل نقطــة معايــرة علــى حــده، واســتعراض مــا نشــر بشــأنها ومــا هــو مطبــق 
األخــرى  املعايــرة  بنقــاط  املبنيــة مســبقًا، وحتديــد عاقتهــا  املســاجد  بخصوصهــا يف 
وباشــتراطات البنــاء املعتمــدة واملطبقــة لــدى اجلهــات التنظيميــة املعنيــة، ومــن ثــم اختيــار 
وأخيــرًا  املرجــوة،  املســجد  مــن خالهــا وظائــف  التــي حتكمهــا وحتقــق  املواصفــات 

صياغتهــا وتوثيقهــا كمعيــار معتمــد، ثــم االنتقــال لنقطــة معايــرة أخــرى. 

ــة - وخصوصــًا حــن متــت االســتعانة باملستشــارين  ــة العمــل يف هــذه املرحل مــع بداي
ــة باختــاف وجهــات نظــر  واملستشــارات مــن خــارج الفريــق - جــاءت نتائــج العمــل متباين
العاملــن يف املشــروع وباختــاف منهجهــم أســلوبهم يف الصياغــة، عندهــا توقــف الفريــق 
قليــًا وقــام بإعــداد »ضوابــط كتابــة املعاييــر« لضمــان وحــدة املنهــج وتناســق اإلنتــاج 

ــي: ــر، وهــي احملــددة بالتال وتكامــل املعايي

االلتــزام بنقــاط املعايــرة احملــددة مــن قبــل فريــق املشــروع كنتيجــة ملرحلــة . 1
حتديــد نقــاط املعايــرة... وميكــن للعضــو اقتــراح نقــاط معايــرة إضافية بشــكل 
مســتقل يف ورقــة مقتــرح خارجيــة، ولكنهــا لــن تناقــش حتــى اكتمال املشــروع 

يف مرحلــة التطويــر الاحقــة.

إذا رأى العضــو عــدم مناســبة نقطــة معايــرة موجــودة يف قائمــة نقــاط املعايــرة . ٢
مــع  املعايــرة -  مــن  إلغائهــا  اقتــراح  املشــروع فيمكنــه  التــي حددهــا فريــق 
إبقاءهــا يف اجلــدول - وذلــك بوضــع عامــة × مــكان نــص املعيــار ... مثــل أن 
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يــرى أن تصميــم املواضــئ ال يتأثــر باختــاف تصنيــف املســجد فلــه اقتــراح إلغــاء 
ــي : هــذ النقطــة كالتال

 
×تصنيف املسجدمواضي وقوفاملواضي دورات املياه

يجــب أن تكــون صياغــة املعيــار بصيغــِة محــدٍد واضــٍح وقابــٍل للتطبيــق ... وذلــك . ٣
بإحــدى ثاثــة أشــكال:

مثل:  محدٌد رقمي ...  أ- 
 

موضئ لكل  العددمواضي وقوفاملواضي دورات املياه
40 مصلي

ب-  محدٌد نوعي ...      مثل : 
 

 دورات 
املياه

مواضي املواضي
وقوف

ممر التصريف مبلط بالسيراميك املادة
وحوافه مبلطة بباطات 
السيراميك ربع الدائرية

محدٌد وصفٍي َشرطي ...    مثل :  ج- 
 

 دورات 
املياه

مواضي املواضي
وقوف

مواصفة 
خاصة

ذراع احلنفية علوي، ويفتح ويغلق 
احلنفية بحركة دفع واحدة 

لألعلى واألسفل، ويختار احلار 
والبارد بحركة دفع واحدة
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مينع بتاتًا استعمال الصياغة الفضفاضة يف كتابة املعايير، مثل :. 4
الوصــف النصــي العــام  ... مثــال : »البــد أن تكــون األرضيــة ذات 	 

ســطح غيــر قابــل لتجمــع األوســاخ«.
اجلمل غير املنضبطة  ... مثال : »حسب احلاجة«.	 
التوصيــات العامــة ...  مثــال : »مــن املهــم كــون تدفــق الصنابيــر بقــدر 	 

متوســط للحفــاظ علــى املــاء«.
أو ماصــق 	  املســجد  : »يكــون داخــل  مثــال    ... املتعــددة  اخليــارات 

امليــاه«. لــدورة 
ــال : »يفّضــل ... ، يستحســن ... ، مــن 	  صيــغ التفضيــل ال اجلــزم ...  مث

األفضــل ...«. 
: »مــن املؤكــد اختــاف 	  ...  مثــال  بــداًل مــن حتديــده  نقــد املعيــار 

املســجد الصغيــر جــدا عــن الكبيــر عــن اجلامــع عــن املوجــود ضمــن 
بنايــات كبيــرة أو صغيــرة«.

التوصيــة بزيــادة دراســة للوصــول إلــى املعيــار ...  مثــال : »يجــب بحــث 	 
املقصــد الشــرعي منهــا للخــروج بالعــدد واالرتفــاع«.

وصــف النتائــج املرجــوة مــن املعيــار بــداًل مــن حتديــده ...  مثــال : »البــد 	 
مــن أن يقــوم العمــود بوظيفتــه يف حمــل الســقف«.

اإلحالــة ملصــادر أخــرى للبحــث عــن املعيــار ...  مثــال : »التوزيــع معتمــد 	 
علــى العــدد وهــو مجــدول يف أنظمــة املبانــي«.

يجــب - مــا دعــت احلاجــة إلــى ذلــك - أن يتبــع املعيــار شــرح لكيفيــة قيــام . ٥
مــن  املشــروع  فريــق  يتمكــن  حتــى  »التبريــر«،  مبســمى  اخلارجــي  العضــو 
مناقشــته وتقييمــه الحقــًا، وليبقــى الحقــًا يف الدليــل النهائــي ليبــن للمســتعمل 

أهميــة املعيــار.
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املعايرةالعنصر

فرعي رئيسي
أول

فرعي 
ثاني

التبريراملعيار الصنفالفئة 

دورات 
املياه

مواضئ املواضئ
وقوف

عوامل 
كمية

للرجال : عدد
موضيء لكل 

40 مصٍل

بافتراض 20% من 
املصلن الرجال 

بحاجة للوضوء يف 
املسجد، وأن كل 
متوضيء بحاجة 
لدقيقتن ونصف 

للوضوء

إذا كان املعيــار يتضمــن مجموعــة مــن املعاييــر اجلزئيــة، يجــب وضــع كل . ٦
معيــار جزئــي يف صــف مســتقل، وذلــك بهــدف تهيئــة املشــروع منــذ البدايــة 
للتحــول للبرمجــة الرقميــة إلعــداده علــى شــكل قاعــدة بيانــات ميكــن نشــرها 

علــى االنترنــت يف مرحلــة الحقــة ... مثــال :
 

دورات 
املياه

مواضئ املواضئ
وقوف

للرجال : موضيء لكل 40 مصٍلعددعوامل كمية

دورات 
املياه

مواضئ املواضئ
وقوف

للنساء : موضئ لكل ٨0 مصليةعددعوامل كمية

دورات 
املياه

مواضئ املواضئ
وقوف

لذوي االحتياجات اخلاصة : عددعوامل كمية
موضئ لكل دورة مياه

دورات 
املياه

مواضئ املواضئ
وقوف

لكبار السن وذوي احلاجة : عددعوامل كمية
موضيء لكل 10 مواضيء 

وقوف، وبحد أدنى موضيء واحد
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دورات 
املياه

مواضئ املواضئ
وقوف

لألطفال : منصة وقوف )منقولة( عددعوامل كمية
لكل ٨ مواضيء وقوف، .....

ثنائــي . ٧ بشــكٍل  عرضهــا  يصعــب  األبعــاد  ثاثيــة  املعاييــر  مصفوفــة  وإلن 
األبعــاد فقــد مت حتويــل كامــل املصفوفــة إلــى جــدول ثنائــي األبعــاد )عواميــد 
وصفــوف( ومت حتويــل عوامــل املعايــرة الرئيســية )البعــد الثانــي يف مصفوفــة 
ــى تفريعــات  املعاييــر( وكل مــن صنــف املســتفيد وصنــف املســجد )البعــد( إل

تصنيفيــة لعواميــد عناصــر املعايــرة بالشــكل التالــي : 
إذا تعــدد املعيــار إلــى معاييــر جزئيــة بحســب عوامــل املعايــرة الرئيســية  أ- 
املؤثــرة فيــه وبحســب صنــف املســتفيد أوصنــف املســجد يجــب أن يبــدأ 
املعيــار اجلزئــي بتعيــن عامــل املعايــرة ثــم صنــف املســتفيد وثــم حتديــد 

املعيــار اخلــاص بــه )ويف صــف مســتقل( ...
 

للرجال:
للنساء:

لذوي االحتياجات اخلاصة:
لكبار السن وذوي احلاجة:

لألطفال:
إذا تعــدد املعيــار )إلــى معاييــر جزئيــة( حســب صنــف املســجد ... يبــدأ  ب- 
ــه  ــار اخلــاص ب ــد املعي ــار اجلزئــي بتعيــن صنــف املســجد ثــم حتدي املعي

)ويف صــف مســتقل( ...
              

مسجد سكني:
مسجد جامع:

مسجد أعمال )جتاري،حكومي،طبي(
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مسجد تعليمي:
مسجد سفر:

إذا اشــتركت نقطتــا معايــرة مبعيــار واحــد، فيشــار يف الثانيــة منهمــا إلــى . ٨
األولــى دون تكــرار كتابــة املعيــار )أو املعيــار اجلزئــي( مــع حتديــد املصــدر 
األول )وإذا كانــت املشــاركة بــن عنصريــن مختلفــن فيجــب ذكــر ذلــك 
يف املصــدر(، وتكــون الكتابــة للمعيــار املكــرر باللــون األزرق اخلفيــف وبــن 
قوســن قائمــي الزاويــة، وذلــك متهيــدًا إللغــاء أحدهمــا ودمجمهــا يف القائمــة 

النهائيــة للمعاييــر ... مثــال :
      

دورات 
املياه

مواضئ املواضئ
وقوف

بنفس مستوى أرضية دورة املياه، ارتفاععوامل كمية
مع ضمان ميول مناسب جتاه 

مجاري مياه الوضوء
دورات 

املياه
مواضئ املواضئ

وقوف
ارتفاع حاجز املواضئ ٦٥ سمابعادعوامل كمية

دورات 
املياه

مواضئ املواضئ
وقوف

شبك التصريف أوطى من أعلى ابعادعوامل كمية
احلاجز بـ 1٥ سم

دورات 
املياه

مواضئ املواضئ
وقوف

ممر التصريف أوطى من شبك ابعادعوامل كمية
التصريف بـ 1٥ سم

دورات 
املياه

مواضئ املواضئ
وقوف

عرض شبك التصريف 40 سمابعادعوامل كمية

دورات 
املياه

مواضئ املواضئ
وقوف

]ارتفاع - 1[أمانعوامل كمية

دورات 
املياه

مواضئ املواضئ
وقوف

]أبعاد - 1 إلى ٣[نظافةعوامل كمية

بعــد حتديــد ضوابــط كتابــة املعاييــر انطلــق فريــق العمــل يف حتليــل ودراســة نقــاط 
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مــا نشــر بشــأنها ومــا هــو مطبــق بخصوصهــا يف  املعايــرة نقطــًة نقطــة، واســتعراض 
املســاجد املبنيــة مســبقًا، وحتديــد عاقــات نقــاط املعايــرة البينيــة وعاقاتهــا باشــتراطات 
البنــاء املعتمــدة واملطبقــة لــدى اجلهــات التنظيميــة املعنيــة، ومــن ثــم اختيــار املواصفــات 
التــي حتكمهــا وحتقــق مــن خالهــا وظائــف املســجد املرجــوة، وصياغتهــا وتوثيقهــا 

كمعاييــر معتمــدة.

كانــت كل نقطــة معايــرٍة تتطلــب باملتوســط مــا يقــارب اخلمــس ســاعات للدراســة 
والتحليــل والتوصيــف والتوثيــق كمعيــار مكتمــل، وهــذا يعنــي أنــه حتــى بعــد اختصــار 
نقــاط املعايــرة إلــى ٢٥٨ نقطــة فقــط فــإن فريــق املشــروع بحاجــة إلــى ســنتن ونصــف 
إلنهــاء مرحلــة بنــاء املعاييــر فقــط، مــع العلــم بأنــه قــد مــر علــى املشــروع منــذ بدايتــه 
مــا يقــارب الســنة، فــكان لزامــًا علــى فريــق املشــروع التوســع باالســتعانة باملستشــارين 
ــز وورش عمــل ولقــاءات مكثفــة  ــم مجموعــات تركي ــق( وتنظي اخلارجيــن )خــارج الفري
بهــدف تســريع اإلجنــاز واختصــار الزمــن مــن جهــة وإثــراء املشــروع وتنويــع املشــارب مــن 
جهــة أخــرى وكذلــك االســتعداد مبكــرًا لتســويق نتائــج املشــروع ودعــم قبولــه لــدى 

اجلهــات املســتفيدة الحقــًا.

وقــد كان أن اجتمــع فريــق املشــروع أكثــر مــن ٧٥ اجتمــاع عمــل علــى مــدى عمــر 
املشــروع الذي زاد على الســنتن، ومت االســتعانة واالســتفادة مبا يقارب ٢0 من املختصن 
وامليكانيكــن  واملدنيــن  املعماريــن  واملهندســن  العمــارة  مــن دكاتــرة  الرجــال  مــن 
واإلنشــائين والكهربائيــن مــن أمانــة مدينــة الريــاض وعمــادة وأعضــاء هيئــة التدريــس 
كليــة العمــارة والتخطيــط بجامعــة امللــك ســعود وأعضــاء هيئــة التدريــس مــن قســم التقنية 
التقنيــة  بالكليــة  التقنيــة امليكانيكيــة  التبريــد والتكيــف بقســم  املعماريــة وشــعبة 
بالريــاض وغيرهــم مــن املختصــن باالســتفادة مــن وظائــف املســجد مــن اخلطبــاء واألمــة 
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والدعــاة، وكذلــك مت االســتفادة مــن 10 مــن النســاء الفاضــات املهتمــات واملختصــات 
باالحتياجــات النســائية مــن وظائــف املســجد )يف مرحلــة حتديــد نقــاط املعايــرة(، وفيمــا 

يلــي مختصــر باألرقــام عــن املناشــط التــي شــارك بهــا هــؤالء مشــكورين:

75   اجتماع شبه أسبوعيفريق املشروع

لقاٌء مكثف مطول لعدة أيامفريق املشروع

2ورشة عمل نسائية

1لقاء موسع مع مختصن

2ورشة عمل موسعة: مجموعات التركيز

6تكليف ملستشارين خارجين

   
وكان نتــاج ذلــك إمتــام معاييــر بنــاء املســاجد بحمــد اهلل وإنهــاء املشــروع بنســخته 
املبدئيــة يف شــهر رجــب 14٣4، وتســليمه رســميًا مبســودته األولــى إلدارة الوقــف يف بدايــة 

شــهر ذو احلجــة 14٣4 بحمــد اهلل وتوفيقــه. 

وقــد كان مــن أهــم املعاييــر التــي ُطــورت لبنــاء املســاجد والتــي نتجــت عــن املشــروع 
- بــل أهمهــا علــى اإلطــاق واألســاس لتحديــد معظــم املعاييــر األخــرى - املعاييــر املســاعدة 
بتوضيحهــا  املبــادرة  فقــد مت  للمســجد، وألهميتهــا  االســتيعابية  الطاقــة  علــى حتديــد 
بالشــرح املفصــل قبــل بــدء عــرض كافــة املعاييــر وذلــك بإفــراد القســم التالــي مــن املقدمــة 

لشــرحها.
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        االستيعابية للمسجد             معايير حساب الطاقة

املســاجد  تصميــم  ملعاييــر  دراســة  مــن  تضمنــه  ومــا  املشــروع  هــذا  خــال  مــن 
واســتعراض للتجــارب الناجحــة وتلــك التــي مــا زالــت متثــل حتديــًا للمصممــن تبــن لفريــق 
املشــروع بــإن معظــم التحديــات واملشــكات تنتــج عــن ســوء حتديــد الطاقــة االســتيعابية، 
أو عــدم تعميــم الطاقــة االســتيعابية الصحيحــة لتشــمل كافــة مكونــات املســجد بســبب 
عــدم كفايــة األرض أو عــدم كفايــة األمــوال املخصصــة للبنــاء أو عــدم خبــرة املعمــاري 

ــة أحــوال: ــى ثاث ــه أو عــدم اهتمامــه، وذلــك عل أو عــدم كفاءت

األولــى : عندمــا يتجــه املتبــرع لزيــادة اســتيعاب املســجد طلبــًا لزيــادة األجــر 	 
فيوســع املصلــى بقــدر مــا يســتطيع، وال يتــم احتــرام هــذه الطاقــة االســتيعابية 
يف تصميــم باقــي مكونــات املســجد )املداخــل، دورات امليــاه، املواقــف، ... ( 
ممــا ينتــج منــه ضغــط شــديد ومتلمــل مســتمر مــن ســوء مرافــق املســجد وعــدم 

كفايتهــا ومضايقــة اجليــران والطــرق احمليطــة باملســجد.

الثانيــة : عندمــا يبنــى املســجد علــى أســاس األرض املتاحــة )اتســاعًا أو ضيقــًا( 	 
دون النظــر حلاجــة املنطقــة احمليطــة باملســجد، فيبنــى مســجد شــديد االتســاع 
ُيبنــى  يف منطقــة ال حتتــاج ســوى ربــع الطاقــة االســتيعابية املتاحــة فيــه، أو 
مســجد ذو ســعة غيــر كافيــة للمنطقــة احمليطــة ممــا يزيــد الضغــط علــى 

املصلــى واملرافــق والطــرق احمليطــة.

الثالثــة : عندمــا تبنــى املرافــق بنــاء علــى مــا هــو معتــاد يف املســاجد األخــرى ال 	 
علــى دراســة جــادة وحتديــد ســليم للطاقــة االســتيعابية للمســجد )مــع وجــود 
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الطاقــة  منــه خلــل يف  ينتــج  أحيانــًا( ممــا  وأمــوال متاحــة  مســاحات كافيــة 
االســتيعابية ملكونــات املســجد املختلفــة، كأن توجــد دورات ميــاه كبيــرة 
جــدًا بــدون حاجــة مــع وجــود مواقــف محــدودة للســيارات، أو توجــد مســاحة 
ــك  ــع، وكل ذل ــرة أو ســيئة التوزي ــات مــع وجــود مداخــل صغي ــرة للمصلي كبي
وعــدم  املســجد  مرافــق  ســوء  مــن  مســتمرًا  ومتلمــًا  شــديدًا  ضغطــًا  يســبب 

كفايتهــا ومضايقــة اجليــران والطــرق احمليطــة باملســجد.

بنــاء عليــه؛ يتبــن بــأن اخلصائــص التاليــة حتتــل القــدر األكبــر مــن األهميــة بــن 
معاييــر بنــاء املســجد :

منطقــة تغطيــة املســجد : وهــي املســاحة احمليطــة باملســجد املفتــرض مــن املصمم 	 
أخذهــا باحلســبان لتحديــد عــدد املصلــن املتوقــع خدمتهم ببناء املســجد.

: وهو العدد األقصى من املصلن املتوقع 	  عدد املصلن املفترض خدمتهم  
حضورهــم للمســجد )بنــاء علــى حتديــد منطقــة تغطيــة املســجد ونــوع األبنيــة 

املتواجــدة فيهــا وعــدد املصلــن املتوقــع حضورهــم منهــا(.

مســاحة املوقــع العــام : وهــو املســاحة املتاحــة لبنــاء املســجد، بنــاء علــى توفــر 	 
)مثــل  األرض  مــن  اســتغاله  ميكــن  ال  مــا  وعلــى  للبنــاء،  املتاحــة  األرض 
االرتــدادات النظاميــة ومســكني اإلمــام واملــؤذن اإللزاميــة إن وجــدت(، وعلــى 
توزيــع املســاحة املتاحــة بــن مكونــات املســجد املختلفــة بطريقــة عادلــة يتــم 

فيهــا احتــرام الطاقــة االســتيعابية يف كافــة املكونــات بــا اســتثناء.

وهــذه اخلصائــص الثــاث يف حقيقــة األمــر مترابطــة ومتداخلــة، وتؤثــر يف بعضهــا 
البعــض باســتمرار، فــكل مــا زادت منطقــة التغطيــة أو كانــت طبيعتهــا أكثــر كثافــة 
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املفتــرض كانــت مســاحة  املصلــن  عــدد  زاد  للمفتــرض، وكلمــا  املصلــن  عــدد  زاد 
األرض املطلوبــة أكبــر، وإن كانــت مســاحة األرض املطلوبــة أكبــر مــن مســاحة األرض 
املتوفــرة صــارت الطاقــة االســتيعابية املتاحــة أقــل مــن الطاقــة االســتيعابية املفترضــة 
خلدمــة منطقــة التغطيــة، وبالنتيجــة العــودة ملنطقــة التغطيــة وإعــادة النظــر يف مســاحة 
املنطقــة التــي ميكــن أن يغطيهــا املســجد وإعــادة النظــر يف عــدد املصلــن الذيــن ميكنهــم 

ــه. االســتفادة من

بنــاء عليــه؛ يتبــن أن أهــم معيــار يف هــذا املشــروع هــو إيجــاد طريقــة موحــدة تضبــط 
كافــة هــذه املؤثــرات ملســاعدة املصمــم علــى حتديــد الطاقــة االســتيعابية املثلــى لــألرض 
املتاحــة ، وهــو معيــار عــدد املصلــن املعتمــد لتصميــم املســجد والــذي نســميه اختصــارًا يف 

هــذا الدليــل »عــدد املصلــن«.

وقــد مّت - بحمــد اهلل - خــال هــذا املشــروع تطويــر طريقــة منهجيــة لتحديــد »عــدد 
املصلــن«، وهــي املوضحــة يف معاييــر املوقــع العــام الــواردة يف بدايــة قســم املعاييــر يف هــذا 
الدليــل، وقــد مت تبســيطها وتوضيحهــا يف رســٍم توضيحــي ]الشــكل ٣[ يف نهايــة الدليــل، 
وهــي طريقــة منهجيــة منطقيــة حســابية تقــود إلــى إيجــاد الطاقــة االســتيعابية املثلــى عــن 
طريــق تكــرار التحســن حتــى اختيــار األفضــل )Optimization(، حيــث تســتمر 
عمليــة البحــث عــن الطاقــة االســتيعابية املثلــى يف دائــرة متكــررة مــن اتخــاذ القــرار ثــم 
التحليــل واحلســاب ثــم إعــادة التقييــم ثــم حتســن القــرار ثــم تكــرار ذلــك حتــى الوصــول 
ــل للطاقــة االســتيعابية التــي يســتطيع املصمــم أن يخدمــه بشــكٍل عــادل يف  للرقــم األمث
تصميمــه يف جميــع مكونــات املســجد بــا اســتثناء ومــن خالــه ُيحقــق رغبــة املتبــرع بقــدر 

اإلمــكان وَيخــدم منطقــة تغطيــة املســجد بقــدر اإلمــكان.

ميكــن شــرح طريقــة حتديــد الطاقــة االســتيعابية للمســجد املوضحــة يف الرســم 
التوضيحــي ]الشــكل٣[ باخلطــوات التاليــة :

ــى )وليــس بالضــرورة الكلمــة . 1 ــرع هــو صاحــب الكلمــة األول ــار أن املتب باعتب
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األخيــرة( يف مشــروع بنــاء املســجد؛ تبــدأ طريقــة حتديــد الطاقــة االســتيعابية 
للمســجد - املطــورة يف مشــروعنا هــذا - مــن نقطــة منطقيــة وهــو رغبــة املتبرع ... 
وتســمى الطاقــة االســتيعابية احملــددة مــن قبــل املتبــرع »عــدد املصلــن املطلــوب«.

إن لــم يكــن يرغــب املتبــرع يف حتديــد طاقــة اســتيعابية ابتدائيــة فيبــدأ املصمــم . ٢
ــة املســجد، وقــد  ــى حاجــة منطقــة تغطي ــاًء عل بحســاب الطاقــة االســتيعابية بن
مّت حتديــد مســاحة منطقــة تغطيــة املســجد لــكل صنــف مــن أصنــاف املســجد 
يف هــذا الدليــل، ومّت حتديــد طريقــة حســاب احتيــاج منطقــة تغطيــة املســجد 
أيضــًا ... وتســمى الطاقــة االســتيعابية احملــددة مــن خــال دراســة احتيــاج منطقــة 

تغطيــة املســجد »عــدد املصلــن املفتــرض«.

أيــًا كانــت البدايــة - مــن عــدد املصلــن املطلــوب أو عــدد املصلــن املفتــرض - . ٣
يأخــذ املصمــم هــذا العــدد ويحســب علــى أساســه مكونــات املســجد املختلفــة 
باســتعمال العاقــات احلســابية احملــددة يف باقــي معاييــر تصميــم املســجد يف 

هــذا الدليــل واملوضحــة بالشــكل رقــم 4.

لبنــاء . 4 املطلوبــة  العــام(  املوقــع  املســاحة اإلجماليــة )مســاحة  يحســب املصمــم 
املســجد مــن خــال جتميــع مســاحات كافــة مكونــات املســجد احملســوبة يف 

اخلطــوة ٣.

يقــارن املصمــم مســاحة املوقــع العــام اإلجماليــة )مــن اخلطــوة 4( مبســاحة املوقــع . ٥
العــام املتاحــة علــى األرض املتوفــرة للبنــاء، فــإن كانــت املســاحة املتوفــرة أكبر 
تعتمــد املســاحة اإلجماليــة املطلوبــة واملســاحات التفصيليــة لعناصــر املســجد 
كمــا مت حســابها مســبقًا ويســتكمل املصمــم خطــوات تصميــم املســجد بنــاء 

عليهــا.
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أمــا إن كانــت املســاحة املتوفــرة أصغــر مــن املســاحة اإلجماليــة املطلوبــة فــا . ٦
بــد مــن تقليــل الطاقــة االســتيعابية للمســجد.

ــة عــن املســاحة . ٧ ــن بنفــس نســبة نقــص املســاحة املطلوب ــل عــدد املصل ــم تقلي يت
املتاحــة، ثــم العــودة للخطــوة ٣، ثــم إعــادة احلســابات والتحليــل حتــى الوصــول 

للعــدد املناســب يف حــدود املســاحة املتاحــة.

أو يف حــال رغبــة املتبــرع؛ يتــم التوجــه حللــول رأســية )كإضافــة أدوار إضافيــة . ٨
للمصلــى(، علــى أن يتــم احتــرام الطاقــة االســتيعابية يف جميــع عناصــر املســجد 
)كإضافــة دورات ميــاه إضافيــة وأدوار مواقــف ســيارات الســتيعاب الطاقــة 

االســتيعابية املطلوبــة يف حــدود املســاحة املتوفــرة(.

باعتمادهــا  املصمــم  يقــوم  للمســجد  االســتيعابية  الطاقــة  حتديــد  يتــم  عندمــا 
كأســاس للتصميــم واســتعمالها حلســاب باقــي املعاييــر الكميــة لبنــاء املســجد كمــا هــو 

موضــح يف الشــكل رقــم 4.
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              امتداد المشروع 

بعــد هــذا نشــر هــذا الدليــل الورقــي؛ يأمــل القائمــون علــى هــذا املشــروع أن حتظــى 
التطبيــق علــى أرض  الدليــل علــى فرصــة  املوثقــة يف هــذا  املســاجد«  »معاييــر تصميــم 
الواقــع، حيــث أنــه مــن خــال التطبيــق ســيتبن مــدى االســتفادة منهــا - إن شــاء اهلل - 
وســتبرز ميزاتهــا وعيوبهــا، وقــد صمــم فريــق املشــروع هــذه املعاييــر وطريقــة عرضهــا 
بشــكل يســمح بالتعديــل عليهــا وحتســينها واإلضافــة إليهــا مــع الزمــن، ونــرى بــأن املنهــج 
الــذي بنيــت عليــه هــذه املعاييــر أهــم مــن املعاييــر نفســها علــى أهميتهــا، فاملنهــج والتصميــم 
الــذي بنــي عليــه هــذا الدليــل قصدنــا بــه أن يكــون قالبــًا للتوثيــق والتطويــر املســتمر بــإذن 

اهلل.

وقــد بــذل فرقــًا املشــروع جهــدًا إضافيــًا أثنــاء إعــداد هــذا الدليــل لبنــاءه علــى شــكل 
قاعــدة بيانــات الكترونيــة، ومــن هــذه القاعــدة املنهجيــة ســينطلق هــذا الدليــل بــإذن اهلل 
إلــى مراحــل أخــرى ملشــروٍع أو مشــاريع قادمــٍة تعــد إمتــدادًا للمشــروع احلالي وتتمثــل باآلتي:

التفاعليــة للمعاييــر الكميــة يف هــذا الدليــل وتقدميهــا كبرنامــج 	  البرمجــة 
واملعاييــر  املســاحات  حســاب  لهــم  ميكــن  حتــى  للمســتفيدين،  الكترونــي 
الكميــة بشــكٍل الكترونــي تلقائــٍي ســريع مبجــرد حتديــد مســاحة األرض 

املتاحــة.

النشــر االلكترونــي لدليــل معاييــر تصميــم املســاجد، وذلــك لتوفيرهــا علــى 	 
إلــى أكبــر شــريحة ممكنــة مــن املســتفيدين يف  شــبكة االنترنــت لتصــل 

جميــع أنحــاء املعمــورة.



52

إمكانيــة 	  التاحــة  للدليــل،  االلكترونــي  النشــر  ملوقــع  التفاعليــة  البرمجــة 
البحــث التخصصــي للوصــول ألي معيــار فــردي أو معلومــة جزئيــة مباشــرة، 
ولتضمــن برنامــج حســاب الكميــات واملعاييــر الكميــة مــن خــال املوقــع 

مباشــرة. االلكترونــي 

برمجــة نظــام الكترونــي للتواصــل مــع فريــق املشــروع )احلالــي واملســتقبلي( 	 
وتضمينــه يف املوقــع االلكترونــي، وذلــك بهــدف تيســير واســتمرار إيصــال 
املاحظــات وتقــدمي االقتراحــات وتوثيقــق التجــارب الناجحــة وتقــدمي احللــول 

اإلبداعيــة لتطويــر معاييــر تصميــم املســاجد بشــكٍل مســتمر.

إعــداد ونشــر الرســومات املعياريــة املوضحــة يف نهايــة هــذا الدليــل الكترونيــًا 	 
بتهيئــة برنامــج التصميــم الهندســي )األوتــوكاد( حتــى يتمكــن املصممــون 
املعماريــون مــن تبنيهــا واســتعمالها يف مخططات ورســومات التصميــم املعمارية 

تلقائيــًا.

ترجمة الدليل وما ينتج عنه لعدة لغات ونشرها الكترونيًا.	 

ختامــًا ... نســأل اهلل العظيــم رب العــرش العظيــم أن يجعــل هــذا العمــل خالصــًا 
لوجهــه الكــرمي وعلــى ســنة نبيــه املصطفــى صلــى اهلل عليــه وســلم، ونســأله ســبحانه أن 
ينفــع بــه الداعمــن لهــذا املشــروع والقائمــن عليــه واملتلقــن لــه ... واحلمــد هلل رب العاملــن.
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معايير 
تصميم المساجد
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معايير 
تصميم المساجد
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        شجرة المعايير 

كل معيار يف هذا الدليل هو ثمرة نهائية لشجرة املعايير )الشكل 1( التي ساُقها 
املســجد، والعناصــر الرئيســية للمســجد هــي فروعهــا الكبــرى، وفروعهــا املنقســمة منها 
هــي الناصــر الفرعيــة مــن كل عنصــر رئيســي، والتــي بدورهــا تنقســم لفــروع )عناصــر 
فرعيــة ثانويــة( أصغــر، يضــم كل منهــا مجموعــة مــن األزهــار التــي نســيمها نقــاط معايــرة 

والتــي عنــد نضجهــا تصبــح ثمــار هــذا املشــروع التــي نســميها املعاييــر.

ومن أهم ما مييز شجرة املعايير املصطلحات التالية :
ثاثــة  علــى  وهــي  للمســجد،  البنائيــة  املكونــات  أحــد  هــو   : املعايــرة  عنصــر   

مســتويات:
عناصــر رئيســية : وهــي املكونــات البنائيــة الرئيســية ملشــروع املســجد، وقــد   -

دجسملاا

ههايیملاا تتاارروودد قفاارملااىلصملاا مماعلاا عقوملاا

ةةءاضإلاا
ذفااونلااوو تتايیتوصلاا ءابرهھكلاابباارحملاا  فيیيیكتلاا

ةيیوهھتلااوو ربنملاا لخدملااةةدمعألاانناارردجلاا فقسلاا ثثاثألااةيیضررألاا

ففوفصلاا

ببااوبألااتتاارمملاا

بيیلااوودد
ةيیذحألاا

ذفااون

ةيیعيیبطط"ةةءاضإإ

ةيیعانص"ةةءاضإإ

ششرفلاا

ةةالصلاا يساارك

 بيیلااوودد
فحاصملاا

سسولجلاا"دناسم

ةحول
تتانالعإلاا

ءيضااوملااتتامامحلااتتايیضررألاا ةيیوهھتلااىنبملاا

ممامحلاا

ففاطشلاا

ننوفيیسلاا

يضررأأ"يسرك

نناارردجلاا

ببابلاا

مماع"ئضوم

"ههايیم"ىىرجم
ءوضولاا

ةةددااربلااممدداخلاا"ةفرḟفقااوملاا تتاقحلمةةررانملااععددوتسملاا
ىنبملاا

لخدملاا

يجنرفاا"يسرك

لخدملاا

ففاشن

"ررايیḟ"نكرر
للافططألاا

 نسلاا"ررابك"ئضومةةآآرم
ةجاحلاا"ييووذذوو

 يسركلاا"ئضوم
ككرحتملاا

١۱٢۲٣۳٤

١۱٢۲٣۳٤٥٦٧۷٨۸٩۹١۱٠۰١۱١۱١۱٢۲

١۱٢۲٣۳٤٥١۱٢۲٣۳٤٥٦

١۱١۱

٢۲

٣۳

١۱

٢۲

٣۳

٤

٥

٦

٧۷

١۱

٢۲

٣۳

٤

١۱

٢۲

٣۳

٤

٥

١۱ ١۱

٢۲

١۱

٢۲

٣۳

١۱

٢۲
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مت اختيــار أربعــة عناصــر رئيســية وهــي:
املوقع العام للمشروع.	 
املصلى )مصلى الرجال ومصلى النساء على حٍد سواء(.	 
املرافق.	 
دورة امليــاه )للرجــال وللنســاء علــى حــٍد ســواء(، وهــي أحــد مرافــق 	 

ترقيتهــا  متــت  املشــروع  هــذا  املســجد وال شــك ولكــن ألهميتهــا يف 
رئيســيًا. عنصــرًا  لتصبــح 

أحــد  مــن  اجلزئيــة  البنائيــة  املكونــات  تلــك  وهــي   : أوليــة  فرعيــة  عناصــر   -
للمصلــى. نســبة  املصلــى  مداخــل  مثــل  األربــع،  الرئيســية  البنائيــة  املكونــات 
عناصــر فرعيــة ثانويــة : وهــي تلــك العناصــر البنائيــة اجلزئيــة املكونــة ألحــد   -
العناصــر الفرعيــة األوليــة، فاملدخــل وهــو عنصــر متفــرع مــن املصلــى ينقســم 

بــدوره إلــى العناصــر الفرعيــة اجلزئيــة التاليــة :
)بهو( املدخل.	 
األبواب.	 
دواليب األحذية.	 
وقــد يضــاف لــه الــدرج واملصاعــد يف مداخــل مصليــات النســاء العلويــة 	 

إن وجــدت أو مصليــات الرجاليــة حتــت األرضيــة إن وجــدت.

عامــل املعايــرة : عوامــل املعايــرة هــي تلــك املؤثــرات التــي تتحكــم يف مكونــات 
املســجد املختلفــة )عناصــر املعايــرة( ويف مــدى حتقيقهــا للوظيفــة البنائيــة املرجــوة منهــا، 
فأبعــاد املصلــى علــى ســبيل املثــال هــي العامــل الرئيســي املؤثــر يف مــدى اســتيعاب املصلى، 
وعــدد املصلــن هــو أهــم عامــل مؤثــر يف مجمــل مكونــات املســجد. وقــد مت حصــر مجمــل 
العوامــل املتوقــع تأثيرهــا يف مكونــات املســجد )عناصــر املعايــرة( يف أربــع مجموعــات 
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)كميــة، تصميميــة، تشــغيلية، متفرقــة( وكل مجموعــة تضــم عــدد مــن عوامــل املعايــرة 
كمــا هــو موضــح يف اجلــدول املبــن يف الشــكل ٢.

ومــن العوامــل الرئيســية يف معايــرة بنــاء املســجد حتديــد أصنــاف املســتفيدين مــن 
املســجد وأصنــاف املســاجد التاليــة، وقــد مت اعتمــاد التصنيفــات التاليــة يف هــذا الدليــل:

صنف املستفيد :
رجال.	 
نساء.	 
ذوو االحتياجات اخلاصة )املقعدون على وجه اخلصوص(.	 
كبار السن وذوو احلاجة.	 
األطفال.	 

صنف املسجد :
مسجد جامع : املسجد الذي تقام به صاة اجلمعة.	 
مســجد ســكني : مســجد داخــل حــي ســكني وتقــام فيــه الفــروض اخلمســة 	 

عــدا صــاة اجلمعــة.
مســجد أعمــال : مســجد داخــل منطقــة أعمــال جتاريــة أو حكوميــة أو طبيــة 	 

وتقــام فيــه الفــروض اخلمــس عــدا صــاة اجلمعــة، ويشــمل :
مســجد األعمــال التجــاري : مســجد داخــل منطقــة تســوق مغلقــة أو 	 

مفتوحــة ومحصــور خلدمــة املتســوقن وجتــار وعمالــة الســوق علــى وجــه 
اخلصــوص )علــى خــاف املســاجد املســتقلة بقــرب األســواق وتخــدم األســواق 
واملناطــق األخــرى املجــاورة، فهــذه إن أقيمــت فيهــا صــاة اجلمعــة فهــي 

مســاجد جامعــة وإال فهــي تعتبــر يف هــذا الدليــل مســاجد ســَكنية(.
مســجد األعمــال احلكومــي : مســجد داخــل مبانــي عمــل حكومــي 	 

مخصــص حصــراً خلدمــة املوظفــن واملراجعــن، وال تقــام فيــه صــاة اجلمعــة.
مســجد األعمال الطبي : مســجد داخل مستشــفيات ومخصص حصرًا 	 

خلدمــة الطاقــم الطبــي واملوظفــن واملراجعــن، وال تقــام فيه صــاة اجلمعة.
مســجد تعليمــي : مســجد داخــل مبانــي تعليميــة )مــدارس، معاهــد، كليــات، 	 

جامعــات( ومخصــص حصــرًا خلدمــة الطــاب واملدرســن واملوظفــن، وال تقــام 
فيــه صــاة اجلمعــة.

مســجد ســفر : مســجد ملحــق بأحــد اســتراحات أو محطــات طــرق الســفر بــن 	 
املدن.
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              كيفية استخدام
              دليل المعايير 

هــذا الدليــل مت تصميمــه بتسلســل منطقــي لبنــاء املعاييــر، فهــو يبــدأ مــن حتديــد 
ــق  ــم ينطل ــًا(، ث ــة )احملــددة رقمي ــر الكمي ــة املعايي ــا يســتخلص غالبي ــر، ومنه أهــم املعايي
املســتعمل  ... ولكــن علــى  الشــرطية  والوصفيــة  النوعيــة  املعاييــر  باقــي  لتحديــد  منهــا 
لدليــل املعاييــر هــذا التنبــه إلــى أنــا توزيــع املعاييــر يف هــذه النســخة الورقيــة مّت علــى أســاس 
التقســيم املتسلســل لشــجرة املعاييــر )الشــكل 1( مــن مكــون بنائــي لآلخــر وليــس علــى 
ــى  ــه يجــب عل ــم املســجد، علي ــر يجــب أن يســتخرج أواًل عنــد تصمي أســاس أٌي مــن املعايي
املصمــم عنــد اســتعمال الدليــل التنبــه إلــى أن االســتعمال األمثــل لهــذا الدليــل يتــم بتسلســل 

ــي: االســتعمال التال
حساب الطاقة االستيعابية املثلى.. 1
حساب املعايير احملددة رقميًا )املعايير الكمية(.. ٢
اســتعمال املعاييــر النوعيــة واملعاييــر الوصفيــة الشــرطية بعــد ذلــك كٌل يف إطــار . ٣

عنصــر البنــاء الــذي يجــري تصميمــه يف حينــه.

وكمــا مّت توضيحــه يف املقدمــة فــإن اخلصائــص التــي تشــترك يف حتديــد الطاقــة 
االســتيعابية للمســجد )واملوزعــة علــى عــدد مــن معاييــر املوقــع العــام يف هــذا الدليــل( حتتــل 
القــدر األكبــر مــن األهميــة بــن معاييــر بنــاء املســجد ألنهــا متكــن املصمــم مــن حســاب 

أهــم معيــار لتصميــم املســجد وهــو عــدد املصلــن املثالــي، وهــذه اخلصائــص هــي :
منطقــة تغطيــة املســجد : وهــي املســاحة احمليطــة باملســجد املفتــرض مــن املصمم 	 

أخذهــا باحلســبان لتحديــد عــدد املصلــن املتوقــع خدمتهم ببناء املســجد.
عــدد املصلــن املطلــوب أو املفتــرض خدمتهــم : وهــو العــدد األقصــى مــن املصلن 	 

املتوقــع حضورهــم للمســجد )بنــاء علــى رغبــة املتبــرع أو بنــاء علــى حتديد منطقة 
تغطيــة املســجد ونــوع األبنيــة املتواجــدة فيهــا وعــدد املصلــن املتوقــع حضورهــم 

منها(.
مســاحة املوقــع العــام : وهــو املســاحة املتاحــة لبنــاء املســجد، بنــاء علــى توفــر 	 
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األرض املتاحــة للبنــاء مخصومــًا منهــا مــا ال ميكــن اســتغاله مــن األرض )مثــل 
االرتــدادات النظاميــة ومســكني اإلمــام واملــؤذن اإللزاميــة إن وجــدت(، وبنــاًء 
علــى توزيــع املســاحة املتاحــة بــن مكونــات املســجد املختلفــة بطريقــة عادلــة 

يتــم فيهــا احتــرام الطاقــة االســتيعابية يف كافــة املكونــات بــا اســتثناء.

وميكــن اســتعمال معاييــر املوقــع العــام يف هــذا الدليــل لتحديــد الطاقــة االســتيعابية 
للمســجد بالطريقــة املوضحــة يف الشــكل ٣ واملتمثلــة باخلطــوات املتسلســلة التاليــة :
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معرفــة عــدد املصلــن الذيــن يرغــب املتبــرع بخدمتهــم يف املســجد إن وجــد ... . 1
وتســمى الطاقــة االســتيعابية احملــددة مــن قبــل املتبــرع »عــدد املصلــن املطلــوب«.

إن لــم يكــن يرغــب املتبــرع يف حتديــد طاقــة اســتيعابية ابتدائيــة فيبــدأ املصمــم . ٢
ــة املســجد، وقــد  ــى حاجــة منطقــة تغطي ــاًء عل بحســاب الطاقــة االســتيعابية بن
مّت حتديــد مســاحة منطقــة تغطيــة املســجد لــكل صنــف مــن أصنــاف املســجد 
يف هــذا الدليــل، ومّت حتديــد طريقــة حســاب احتيــاج منطقــة تغطيــة املســجد 
أيضــًا ... وتســمى الطاقــة االســتيعابية احملــددة مــن خــال دراســة احتيــاج منطقــة 

تغطيــة املســجد »عــدد املصلــن املفتــرض«.

أيــًا كانــت البدايــة - مــن عــدد املصلــن املطلــوب أو عــدد املصلــن املفتــرض- . ٣
يأخــذ املصمــم هــذا العــدد ويحســب علــى أساســه مكونــات املســجد املختلفــة 
باســتعمال العاقــات احلســابية احملــددة يف باقــي معاييــر بنــاء املســجد يف هــذا 

الدليــل واملوضحــة بالشــكل رقــم 4.

لبنــاء . 4 املطلوبــة  العــام(  املوقــع  املســاحة اإلجماليــة )مســاحة  يحســب املصمــم 
املســجد مــن خــال جتميــع مســاحات كافــة مكونــات املســجد احملســوبة يف 

اخلطــوة ٣.

يقــارن املصمــم مســاحة املوقــع العــام اإلجماليــة )مــن اخلطــوة 4( مبســاحة املوقــع . ٥
العــام املتاحــة علــى األرض املتوفــرة للبنــاء، فــإن كانــت املســاحة املتوفــرة أكبر 
تعتمــد املســاحة اإلجماليــة املطلوبــة واملســاحات التفصيليــة لعناصــر املســجد 
كمــا مت حســابها مســبقًا ويســتكمل املصمــم خطــوات تصميــم املســجد بنــاء 

عليهــا.

أمــا إن كانــت املســاحة املتوفــرة أصغــر مــن املســاحة اإلجماليــة املطلوبــة فــا بــد . ٦
مــن تقليــل الطاقة االســتيعابية للمســجد.

يتــم تقليــل عــدد املصلــن بنفــس نســبة نقــص املســاحة املطلوبــة عــن املســاحة . ٧
املتاحــة، ثــم العــودة للخطــوة ٣، ثــم إعــادة احلســابات والتحليــل حتــى الوصــول 
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للعــدد املناســب يف حــدود املســاحة املتاحــة.
أو يف حــال رغبــة املتبــرع؛ يتــم التوجــه حللــول رأســية )كإضافــة أدوار إضافيــة . ٨

للمصلــى(، علــى أن يتــم احتــرام الطاقــة االســتيعابية يف جميــع عناصــر املســجد 
)كإضافــة دورات ميــاه إضافيــة وأدوار مواقــف ســيارات الســتيعاب الطاقــة 

االســتيعابية املطلوبــة يف حــدود املســاحة املتوفــرة(.

باعتمادهــا  املصمــم  يقــوم  للمســجد  االســتيعابية  الطاقــة  حتديــد  يتــم  عندمــا 
كأســاس للتصميــم واســتعمالها حلســاب باقــي املعاييــر الكميــة لبنــاء املســجد كمــا هــو 

موضــح يف التالــي )الشــكل 4 يف نهايــة الدليــل( :

كمــا ميكــن للمصمــم البحــث عــن معيــار أو عنصــر محــدد مــن عناصــر املســجد 
لاســتفادة يف تصميمــه يف حــال عــدم رغبــة املتبــرع أو املصمــم االلتــزام بكافــة معاييــر 
بنــاء املســاجد املقدمــة يف هــذا الدليــل، فهــذه املعاييــر االجتهاديــة ليســت اشــتراطات بنــاء 
وتبنيهــا مــن قبــل املتبــرع أو املصمــم مبنــي علــى مبــدأ االقتنــاع واالختيــار مالــم يتــم اإللــزام 

 اهھمدخيی يتلاا ةقطنملاا
دجسملاا ععربتملاا"ةبḟررةحاتملاا ضضررألاا

 ضضرتفملاا نيیلصملاا"دددع
مهھتمدخ

 ببوغرملاا نيیلصملاا"دددع
مهھتمدخ

دجسملاا ميیمصتل دمتعملاا نيیلصملاا"دددع

للاجرلاا"ىلصم"ةحاسم

ءاسنلاا"ىلصم"ةحاسم

"نم"بسحيی"ام"لثم"اهھنم"بسحيیوو(
)للاجرلاا"ىلصم"ةحاسم

 ميیسقت دداعبأأ
"ىلصم
 يف للاجرلاا
 دجسملاا
عماجلاا

ىلصملاا دداعبأأ

 ععافترراا
فقسلاا

لخاادملاا"دددع

"عقوم
لخاادملاا

 دداعبأأ
ببااوبألاا

ببااوبألاا"دددع

"يلامجإإ
"ضضرع
ببااوبألاا

ششرفلاا"ةحاسم

"ةحاسم
تتاارمملاا

"ططوطخ
ةةدمعألاا

دناسملاا دداعبأأ

 بيیلااوودد دداعبأأ
فحاصملاا

 يساارك"دددع
ةةالصلاا

 بيیلااوودد"دددع
فقااوملاا"دددعفحاصملاا

فقااوملاا"ةحاسم ععددوتسملاا"ةحاسم

مماعلاا عقوملاا

ةةررانملاا"عقوم

ههايیملاا تتاارروودد"ىنبم"ةحاسم

"ةحاسم
تتامامحلاا

"ةحاسم
ئضااوملاا

ههايیملاا"ةةرروودد"لخدم"ببوسنم

ههايیملاا"ةةرروودد"ىنبم"ببوسنم

ءاسنلاا"ىلصم"عقوم

ءاسنلاا"ههايیم"ةةرروودد"عقوم

"دددع
تتافاشنلاا

ةماعلاا ئضااوملاا"دددع
ةجاحلاا ييووذذوو نسلاا ررابك ئضااوم"دددعوو
ةكرحتملاا دعاقملاا ييووذذ ئضااوم"دددعوو

تتامامحلاا"دددع

 يساارك"دددع
ةيیجنرفإلاا ممامحلاا

 يساارك"دددعوو
ةيیضررألاا ممامحلاا
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بهــا مــن قبــل إحــدى اجلهــات التنظيميــة أو مــن قبــل املتبــرع نفســه علــى املصمــم، ولكــن 
يجــدر التنبيــه بــأن معاييــر البنــاء املقدمــة يف هــذا الدليــل معــدة بشــكل تكاملــي، عليــه 
فــا يضمــن فريــق املشــروع أن يــؤدي أحــد املعاييــر أو حتــى مجموعــة منها األهــداف املرجوة 

منهــا إذا مت اجتزاؤهــا وتطبيقهــا مــن دون االلتــزام بكافــة معاييــر الدليــل.
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        نموذج عرض 
        المعيار 

يتبــع هــذا الدليــل منوذجــًا ورقيــًا موحــدًا لعــرض جميــع املعاييــر وهــو املوضــح يف 
الشــكل التالــي :

 
ارتباط املعيار: مساحة مصلى    للنساء حميع املساجد15

           الرجال

  الموقع العام  <   األرضية <   <<      المساحة

  منطقة تغطية املسجد )مساحة املنطقة احمليطة التي تخدمها املسجد( : مربع، مركزه املسجد، 
وطول وتره ٥00 م.

بتقدير معدل مصلية لكل ٢0 مصلي  التبرير

مسجد سكني استيعابه ٣00 مصلي يجب أن يخصص مساحة ملصلى   مثال
النساء تكفي لــ 1٥ مصلية

٧ الرسم التوضيحي

وللتوضيــح فــإن كل حقــل يف النمــوذج أعــاه يعنــي التالــي حســب الترقيــم املوضــح 
يف الدوائــر الصفــراء :

ــزان كل معيــار، . 1 هــو عنــوان حقَلــي رقــم املعيــار : وهمــا رقمــان فريــدان يرمِّ
وميكــن اســتعمالهما يف البحــث عــن املعاييــر وترتيبهــا وللحفــاظ علــى تسلســلها 
املنطقــي، ولفريــق العمــل خاصــة فــإن رقــم املعيــار يســاعد علــى الربــط بــن 
النمــوذج الورقــي لدليــل معاييــر البنــاء وقاعــدة البيانــات الرقميــة التــي بنــي 

عليهــا الدليــل.
هو الرقم الرئيسي للمعيار.. ٢

1
٢

4

٩

10

11

1٢

٧

٥٦٨
٣
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للمعاييــر التــي تتجــزأ إلــى عــدد مــن املعاييــر اجلزئيــة فــإن رقــم املعيــار الرئيســي . ٣
يبقــى موحــدًا ويضــاف يف هــذا احلقــل رقــم فريــد ألجــزاء املعيــار لتمييزهــا 

وترتيبهــا وربطهــا مــع قاعــدة البيانــات الرقميــة.

هــو مجموعــة احلقــول التــي حتــدد عنصــر البنــاء املبــن معايرتــه يف هــذه الورقــة، . 4
وتشــمل العنصــر الرئيســي وأيضــًا العنصــر الفرعــي األول والفرعــي الثانــي إن 

وجــدا.

يوضــح صنــف املســجد الــذي يخصــه هــذه املعيــار، إذا كان املعيــار ال يختــص . ٥
بصنــف محــدد مــن املســاجد فيكتــب يف هــذا احلقــل )جميــع املســاجد( أي أن 

هــذا املعيــار يشــمل جميــع املســاجد.

يوضــح صنــف املســتفيد الــذي يخصــه هــذا املعيــار، إذا كان املعيــار ال يختــص . ٦
ــع( أي أن هــذا  بصنــف محــدد مــن املســتفيدين فيكتــب يف هــذا احلقــل )اجلمي

املعيــار يشــمل جميــع املســاجد.

هــو عامــل املعايــرة أي تلــك الصفــة التــي جــرى معايرتهــا وتوصيفهــا يف هــذه . ٧
الورقــة لعنصــر البنــاء احملــدد يف احلقــل 4.

يحــدد . ٨ احلقــل  هــذا  فــإن  تتطلــب حســابًا  التــي  )العدديــة(  الكميــة  للمعاييــر 
املعيــار. هــذا  حســاب  معادلــة  حتكــم  التــي  الكميــات 

هو معيار البناء الذي يحكم عنصر البناء احملدد يف احلقل 4.. ٩

يتضمــن هــذا احلقــل أحيانــًا تبريــرات ســبب معايــرة عنصــر البنــاء احملــدد يف . 10
احلقــل 4 بواســطة املعيــار املوضــح يف احلقــل 9.

يتضمن هذا احلقل أحيانًا أمثلة لتعضيد التبرير املدرج يف احلقل 10.. 11

يبــن الرســوم التوضيحيــة التــي توضــح املعيــار املذكــور يف احلقــل 9 بشــكل . 1٢
هندســي ســهل االســتيعاب.
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     التعاريف 

داخل هذا الدليل يقصد باملصطلحات التالية التعريف املوضح لكٍل منها:

مسجد جامع : املسجد الذي تقام به صاة اجلمعة.	 

ــه الفــروض اخلمســة عــدا 	  مســجد ســكني : مســجد داخــل حــي ســكني وتقــام في
صــاة اجلمعــة.

مســجد أعمــال : مســجد داخــل منطقــة أعمــال جتاريــة أو حكوميــة أو طبيــة وتقــام 	 
فيــه الفــروض اخلمــس عــدا صــاة اجلمعــة، ويشــمل :

أو 	  مغلقــة  تســوق  منطقــة  داخــل  مســجد   : التجــاري  األعمــال  مســجد 
ــى وجــه اخلصــوص  ــة الســوق عل مفتوحــة ومحصــور خلدمــة املتســوقن وجتــار وعمال
)علــى خــاف املســاجد املســتقلة بقــرب األســواق وتخــدم األســواق واملناطــق األخــرى 
املجــاورة، فهــذه إن أقيمــت فيهــا صــاة اجلمعــة فهــي مســاجد جامعــة وإال فهــي تعتبــر 

ــل مســاجد ســكنية(. يف هــذا الدلي
: مســجد داخــل مبانــي عمــل حكومــي 	  مســجد األعمــال احلكومــي 

فيــه صــاة اجلمعــة. تقــام  املوظفــن واملراجعــن، وال  مخصــص حصــرًا خلدمــة 
مســجد األعمــال الطبــي : مســجد داخــل مستشــفيات ومخصــص حصــرًا 	 

خلدمــة الطاقــم الطبــي واملوظفــن واملراجعــن، وال تقــام فيــه صــاة اجلمعــة.

)مــدارس، معاهــد، كليــات، 	  تعليميــة  : مســجد داخــل مبانــي  تعليمــي  مســجد 
جامعــات( ومخصــص حصــرًا خلدمــة الطــاب واملدرســن واملوظفــن، وال تقــام فيــه 

صــاة اجلمعــة.

مسجد سفر : مسجد ملحق بأحد استراحات أو محطات طرق السفر بن املدن.	 

ذوي االحتياجــات اخلاصــة : يقصــد بــه علــى وجــه اخلصــوص املقعديــن الذي يحضرون 	 
للمســجد على الكراســي املتحركة.

كبــار الســن وذوي احلاجــة : يقصــد بــه احملتاجــن للمســاعدة مــن كبــار الســن 	 
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وغيرهــم ممــن يعانــون مــن الضعــف اجلســماني واحلاجــة الســتعمال الكراســي عنــد 
الوضــوء والصــاة واســتعمال دورات امليــاه.

أبعاد )يف عوامل املعايرة( : أبعاد العنصر قيد املعايرة من طول أو عرض أو ارتفاع.	 

 ارتفــاع )يف عوامــل املعايــرة( : ارتفــاع العنصــر نفســه عــن األرض أو املنســوب )أي 	 
بدايــة العنصــر مقارنــة بــاألرض أو املنســوب(، وذلــك خافــًا لارتفــاع كبعــد )الطــول 

العامــودي( للعنصــر والــذي يذكــر يف هــذا الدليــل ضمــن مســمى األبعــاد.

مســاحة )يف عوامــل املعايــرة( : للعناصــر املســطحة )مثــل املصلــى واملواقــف( التــي ال 	 
ــار  ــة املصمــم املعمــاري فــإن املعي ــد أبعــاد محــددة لهــا مبــا يحصــر حري يحســن حتدي
املناســب لهــا هــو املســاحة باألمتــار املربعــة، وللمصمــم تكييفهــا طــواًل وعرضــًا 

حســب مناســبة األرض واملتطلبــات املعماريــة.

مــن 	  الصــاة، ويضــم مجموعــة  أداء  العناصــر يف مســاحة  هــو مجمــوع   : املصلــى 
والفــرش. واملنبــر  واحملــراب  والســقف  واملداخــل  كاألرضيــة  اجلزئيــة  العناصــر 

لداخــل 	  ويقــود  األبــواب  يضــم  الــذي  االســتقبال  بهــو  هــو   : املصلــى(  )يف  املدخــل 
املدخــل  ومظلــة  كاألبــواب  اجلزئيــة  العناصــر  مــن  عــدد  داخلــه  ويضــم  املصلــى، 

األحذيــة. ودواليــب 

األرضية )يف املصلى( : مساحة املكان الداخلي املخصص ألداء الصاة.	 
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         الموقع العام        

رقم الصفحةعامل املعايرةعنصر املعيارة

٦٩املساحةاملوقع العام

٧1االرتفاع

٧٢العدد

٧4املوقع 

٧٥مواصفة خاصة
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جلميع اصناف جميع املساجد1     1
املصلن 

ارتباط املعيار:       األرض املتاحة

الموقع العام  <    <   <<      المساحة

عند توفر أرض محددة لبناء املسجد : ميكن حساب مساحة املوقع العام املتاحة لبناء املسجد 
وعناصره الرئيسية املعايرة يف هذا الدليل باملعادلة احلسابية التالية :

مساحة املوقع العام = مساحة األرض املتوفرة لبناء املسجد - االرتدادات املفروضة من قبل 
البلدية )مالم يتاح استغالها لصالح املسجد، كمواقف مثًا(  - مساحة مسطح بناء بيتي 

اإلمام واملؤذن إن وجدت ضمن املشروع - مساحة أي مكونات أخرى مستقلة البناء وليست 
داخلة ضمن عناصر املسجد املعايرة )مثل مدرسة حتفيظ قرآن مستقلة(

أرض املســجد توجــد عــادة قبــل البــدأ بفكــرة التصميــم، فمســاحة األرض التبرير
معطــى رئيــس يبنــى عليــه حســاب االســتيعاب ووضــع املواصفــات األخــرى

يف البلــدان التــي تفــرض بنــاء بيــت لإلمــام أو املــؤذن أو كليهمــا يجــب خصــم 
مســاحة هــذه البيــوت مــن األرض، وذلــك ألن هــذه البيــوت ال تدخــل ضمــن 

املعايــرة واحلســابات املقدمــة يف هــذا الدليــل
يف حــال وجــود ارتــدادات مفروضــة مــن قبــل البديــة وغيــر متــاح اســتعمالها ألي 
مــن مكونــات املســجد فيجــب خصــم مســاحة هــذه االرتــدادات مــن مســاحة 

املســجد
أرض متاحة ملشروع مسجد مساحتها ٢000 م٢مثال

منها ٣00 م٢ مخصصة لبناء بيت لإلمام واملؤذن
مفروض عليها ارتداد مبقدار ٣ أمتار من كل جهة، وميكن استغالها 

كمواقف للمسجد، ما عدا من اجلهة الشمالية بامتداد ٣0 م ماصقة ملباني 
أخرى

مخصص ضمن أرض املسجد مبنى كمدرسة حتفيظ قرآن مبساحة ٢00 م٢
مساحة املوقع العام املتاحة لبناء املسجد وعناصره الرئيسية املعايرة يف هذا 

الدليل = ٢000 -  ٣00  -  ٣ × )٦٦.٦+٦٦.٦+٣0(  - ٢00  = 1.010 م٢
الرسم 

التوضيحي
٥ ،4 ،٣
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جلميع اصناف جميع املساجد       1           ٢
املصلن

ارتباط املعيار:       عدد املصلن املرغوب
                            أو عدد املصلن املفترض خدمتهم

الموقع العام  <    <   <<      المساحة

عنــد رغبــة املتبــرع ببنــاء مســجد خلدمــة عــدد محــدد مــن املصلــن )بــدون مبــرر أو بنــاء علــى حســاب عــدد املصلــن املفتــرض 
خدمتهــم يف منطقــة تغطيــة املســجد واملبــن يف معيــار العــدد يف املوقــع العــام( : ميكــن حســاب مســاحة املوقــع العــام املتاحــة 
لبنــاء املســجد وعناصــره الرئيســية املعايــرة يف هــذا الدليــل خلدمــة هــذا العــدد احملــدد مــن املصلــن باتبــاع اخلطــوات التاليــة 

:
1- حتســب مســاحة كل عنصــر مــن مكونــات املســجد الرئيســية )مصلــى الرجــال، مصلــى النســاء، مداخــل املصليــات، 

دورات امليــاه، مناطــق اخلدمــات، املواقــف، األرصفــة اخلارجيــة واملمــرات( بنــاء علــى عــدد املصلــن احملــدد ســلفًا.
٢- حتسب املساحة الدنيا للموقع العام من خال املعادلة التالية :

مســاحة املوقــع العــام = مســاحة مصلــى الرجــال + مســاحة مصلــى النســاء + مســاحة مداخــل املصليــات + مســاحة دورات 
امليــاه + مســاحة مناطــق اخلدمــات + مســاحة املواقــف + مســاحة األرصفــة اخلارجيــة

٣- إذا كان املتبــرع يســتطيع توفيــر أرض باملســاحة احملــددة  فــا بــأس، وإن لــم يكــن فيجــب اعتمــاد حســاب مســاحة 
املوقــع العــام بنــاء علــى مســاحة األرض املتاحــة، ويجــب االلتــزام مبســاحة األرض ومســاحات املكونــات الداخليــة للموقــع 

العــام التــي تفــي بهــا األرض، ومينــع زيــادة مســاحات املصليــات علــى حســاب اخلدمــات املســاندة.
ــر  ــى عــدد املصلــن احملــدد ســلفًا أصغــر مــن األرض املتاحــة فتعتب ــاء عل ــا للموقــع العــام بن 4- إذا كانــت املســاحة الدني
املســاحة املثاليــة احملتســبة للموقــع العــام هــي املســاحة الدنيــا احملســوبة يف هــذا املعيــار، ويتــم اســتغال املســاحة الزائــدة 
يف حتســن املوقــع العــام فيمــا ال يزيــد تكاليــف التأســيس والتشــغيل بشــكل أساســي مثــل زيــادة املواقــف أو احلدائــق أو 

األرصفــة اخلارجيــة.
٥- ال يســمح للمتبــرع بزيــادة مســاحة أحــد املكونــات وإهمــال أخــرى لتحقيــق العــدد الــذي يرغــب بــه، كتكبيــر 

املصليــات وإلغــاء املواقــف مثــًا.
٦- ميكــن للمتبــرع واملصمــم التوســع رئســيًا بإضافــة طوابــق علويــة أو ســفلية لتحقيــق رغبــة املتبــرع بشــرط كفايــة األرض 
لتوفيــر اخلدمــات املســاندة املطلوبــة لهــذا العــدد )مداخــل، مواقــف، دورات ميــاه، ممــرات وأرصفــة، ...( مبســاحات 

كافيــة خلدمــة نفــس العــدد.
مع ماحظة التالي :

- عــدم احتســاب بيتيــي اإلمــام واملــؤذن ضمــن املوقــع العــام وال اإلرتــدادات الغيــر متاحــة لاســتغال وال املكونــات 
األخــرى املســتقلة عــن املســجد، فــإن وجــدت فتقتطــع مســاحتهما مــن األرض أواًل ثــم يتــم إجــراء احلســابات التــي حتــدد 

مســاحة املوقــع العــام بعــد ذلــك.
- احلســابات أعــاه مبنيــة علــى االختيــار األساســي التــي بنيــت عليــه هــذه املعاييــر وهــو أن تكــون جميــع مكونــات املوقــع 
العــام متجانبــة علــى منســوب أرضــي واحــد، فــإن وجــدت أدوار متعــددة ألي مــن املكونــات فيجــب إضافــة املســاحات إلــى 

مســاحة الــدور األرضــي عنــد إجــراء احلســابات التــي حتــدد مســاحة املوقــع العــام واملكونــات األخــرى.

التبرير

يف بعــض احلــاالت يطلــب املتبــرع بنــاء مســجد خلدمــة عــدد محــدد مــن املصلــن، بــدون مبــرر 
ســوى االســتزادة يف األجــر، أو بنــاء علــى حســاب عــدد املصلــن املفتــرض خدمتهــم يف منطقــة 

تغطيــة املســجد واملبــن يف معيــار العــدد يف املوقــع العــام،
ــر أرض تســتوعب املســجد الــكايف خلدمــة هــذا  ــى توفي ــر قــادٍر عل وقــد يكــون قــادرًا أو غي

العــدد،
عليــه فــا بــد مــن مســاعدة املتبــرع واملصمــم لفهــم العاقــة بــن املســاحة والطاقــة االســتيعابية 
للمســجد بتقبــل رغبتــه ثــم اجــراء احلســابات الازمــة التــي توضــح لــه إمكانيــة حتقيــق رغبتــه 

يف األرض املتاحــة مــن عدمــه
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مثال

متبرع يرغب ببناء مسجد يستوعب ٢.٥00 مصلي
تبن بعد احلسابات أن املوقع العام املطلوب لتحقيق ذلك 4.000 م٢ مثًا
إن استطاع املتبرع توفير أرض بهذه املساحة أو أكبر يتم حتقيق رغبته

توفيــر إال أرض مبســاحة ٢.000 م٢ فيتــم حســاب عــدد املصلــن  املتبــرع  لــم يســتطع  إذا 
للمتبــرع وتقدميــه  األرض  لهــذه  املناســب 

وال يســمح للمتبــرع بزيــادة مســاحة أحــد املكونــات وإهمــال أخــرى لتحقيــق العــدد الــذي 
يرغــب بــه، كتكبيــر املصليــات وإلغــاء املواقــف مثــًا

ميكــن للمتبــرع واملصمــم التوســع رئســيًا بإضافــة طوابــق علويــة أو ســفلية لتحقيــق رغبــة 
املتبــرع بشــرط كفايــة األرض لتوفيــر اخلدمــات املســاندة املطلوبــة لهــذا العــدد )مداخــل، 

مواقــف، دورات ميــاه، ممــرات وأرصفــة، ...( مبســاحات كافيــة خلدمــة نفــس العــدد

٣، 4، ٥الرسم التوضيحي

ارتباط املعيارجلميع اصناف املصلن جميع املساجد٢

الموقع العام  <    <   <<      االرتفاع

يجب أن يكون منسوب املوقع العام بنفس مستوى ارتفاع املناسيب احمليطة املعتمدة لدى البلدية

لتســهيل احلركــة، خصوصــًا لكبــار الســن وذوي احلاجــة وحركــة كراســي ذوي التبرير
االحتياجــات اخلاصــة، ولتحاشــي التعثــر بســبب الــدرج واختــاف منســوب األرضيــات
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ارتباط املعيارجلميع اصناف املصلن مسجد جامع٣

الموقع العام  <    <   <<      العدد

عدد املصلن املفترض خدمتهم باملسجد اجلامع :
1- يقتطــع مــن مســاحة منطقــة تغطيــة املســجد أي مســاحة يفصــل بينهــا وبــن املســجد مــا مينــع وصــول 
املصلــن مثــل األنهــار والطــرق الســريعة أو مــا ميثــل خطــرًا عليهــم مثــل الطــرق العامــة التــي ال يوجــد بهــا 

تقاطعــات بإشــارات ضوئيــة أو جســور مخصصــة للمشــاة.
٢- يحصــر عــدد الوحــدات املســجد ســكنية )ســواء الفلــل أو الشــقق( يف مســاحة املنطقــة التــي 
يخدمهــا املســجد، بحســب مخطــط البلديــة املعتمــد، ويحســب فيــه كٌل مــن الوحــدات احلاليــة بالعــدد 

ــة. ــه مــن قبــل البلدي احلقيقــي واملســتقبلية باحلــد األقصــى املســموح ب
أو  أو مبانــي جتاريــة  الغيــر منتميــة ألســواق  التجاريــة واملكاتــب  إليــه عــدد احملــات  ٣- يضــاف 

تعليميــة. أو  طبيــة  أو  حكوميــة 
4- يحتسب عدد املصلن كالتالي :

عدد املصلن = )عدد الوحدات املسجد سكنية + عدد احملات التجارية + عدد املكاتب( × ٢
عدد املصليات = عدد املصلن ÷ ٢0

الرسم 
التوضيحي

4،٣
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ارتباط املعيارجلميع اصناف املصلن مسجد سكني4

الموقع العام  <    <   <<      العدد

عدد املصلن املفترض خدمتهم باملسجد املسجد سكني :
1- يقتطــع مــن مســاحة منطقــة تغطيــة املســجد أي مســاحة يفصــل بينهــا وبــن املســجد مــا مينــع وصــول 
املصلــن مثــل األنهــار والطــرق الســريعة أو مــا ميثــل خطــرًا عليهــم مثــل الطــرق العامــة التــي ال يوجــد بهــا 

تقاطعــات بإشــارات ضوئيــة أو جســور مخصصــة للمشــاة.
٢- يحصــر عــدد الوحــدات املســجد ســكنية )ســواء الفلــل أو الشــقق( يف مســاحة املنطقــة التــي 
يخدمهــا املســجد، بحســب مخطــط البلديــة املعتمــد، ويحســب فيــه كٌل مــن الوحــدات احلاليــة بالعــدد 

احلقيقــي واملســتقبلية باحلــد األقصــى املســموح بــه مــن قبــل البلديــة.
أو  أو مبانــي جتاريــة  الغيــر منتميــة ألســواق  التجاريــة واملكاتــب  إليــه عــدد احملــات  ٣- يضــاف 

تعليميــة. أو  أو طبيــة  حكوميــة 
4- يحتسب عدد املصلن كالتالي :

عدد املصلن = )عدد الوحدات املسجد سكنية + عدد احملات التجارية + عدد املكاتب( × ٢
عدد املصليات = عدد املصلن ÷ ٢0

الرسم 
التوضيحي

4،٣

ارتباط املعيارجلميع اصناف املصلن مسجد أعمال / جتاري٥      1

الموقع العام  <    <   <<      العدد

عدد املصلن املفترض خدمتهم مبسجد األعمال - جتاري/إداري : 
عدد املصلن = عدد غرف املكاتب × ٢

الرسم 
التوضيحي

4،٣
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ارتباط املعيارجلميع اصناف املصلن مسجد أعمال / حكومي٥       ٢ 

الموقع العام  <    <   <<      العدد

عدد املصلن املفترض خدمتهم مبسجد األعمال - حكومي : 
عدد املصلن = عدد غرف املكاتب × ٣

الرسم 
التوضيحي

4،٣

 
ارتباط املعيارجلميع اصناف املصلن مسجد أعمال / طبي٥       ٣

الموقع العام  <    <   <<      العدد

عدد املصلن املفترض خدمتهم مبسجد األعمال - طبي : 
عدد املصلن = عدد غرف العيادات + عدد غرف املكاتب

عدد املصليات = عدد غرف العيادات + عدد غرف املكاتب

الرسم 
التوضيحي

4،٣

ارتباط املعيارجلميع اصناف املصلن مسجد تعليمي٦

الموقع العام  <    <   <<      العدد

عدد املصلن املفترض خدمتهم باملسجد التعليمي : 
عدد املصلن = عدد القاعات × ٢٥

الرسم 
التوضيحي

4،٣
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ارتباط املعيارجلميع اصناف املصلن مسجد سفر٧

الموقع العام  <    <   <<      العدد

عدد املصلن املفترض خدمتهم مبسجد املسجد سفر : 
عدد املصلن  = ٥0

عدد املصليات  = ٥0

   مســجد املســجد ســفر ال جتتمــع فيــه جماعــة واحــدة يف بدايــة وقــت الصــاة التبرير
فقــط، بــل تتكــرر فيــه اجلماعــات الواحــدة تلــو األخــرى
العدد احملدد يكفي خلدمة متوسط 30 سيارة يف كل مرة

الرسم 
التوضيحي

4،٣

ارتباط املعيارجلميع اصناف املصلن جميع املساجد٨

الموقع العام  <    <   <<      الموقع

حسب موقع األرض املتوفرة لبناء املسجد

ارتباط املعيارجلميع اصناف املصلن مسجد جامع٩

الموقع العام  <    <   <<      مواصفة خاصة

منطقــة تغطيــة املســجد )مســاحة املنطقــة احمليطــة التــي تخدمهــا املســجد( : مربــع، مركــزه املســجد، 
وطــول وتــره 1000 م.

الرسم 
التوضيحي

٦
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ارتباط املعيارجلميع اصناف املصلن مسجد سكني10

الموقع العام  <    <   <<      مواصفة خاصة

منطقــة تغطيــة املســجد )مســاحة املنطقــة احمليطــة التــي تخدمهــا املســجد( : مربــع، مركــزه املســجد، 
وطــول وتــره ٥00 م.

الرسم 
التوضيحي

٦

ارتباط املعيارجلميع اصناف املصلن مسجد أعمال11

الموقع العام  <    <   <<      مواصفة خاصة

منطقة تغطية املسجد )مساحة املنطقة احمليطة التي تخدمها املسجد( : املنشأة التي يضمها املسجد 
فقط.

الرسم 
التوضيحي

٦

ارتباط املعيارجلميع اصناف املصلن مسجد تعليمي12

الموقع العام  <    <   <<      مواصفة خاصة

منطقة تغطية املسجد )مساحة املنطقة احمليطة التي تخدمها املسجد( : املنشأة التي يضمها املسجد 
فقط.

الرسم 
التوضيحي

٦
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ارتباط املعيارجلميع اصناف املصلن مسجد سفر13

الموقع العام  <    <   <<      مواصفة خاصة

منطقــة تغطيــة املســجد )مســاحة املنطقــة احمليطــة التــي تخدمهــا املســجد( : االســتراحة املتواجــد فيهــا 
فقــط، ولعــدد مســافرين محــدد بخمســن رجــل وخمســن إمــرأة بحــد أقصــى..

مســجد املســجد ســفر ال جتتمــع فيــه جماعــة واحــدة يف بدايــة وقــت الصــاة فقــط، التبرير
بــل تتكــرر فيــه اجلماعــات الواحــدة تلــو األخــرى

العدد احملدد يكفي خلدمة متوسط ٣0 سيارة يف كل مرة

الرسم 
التوضيحي

٦
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               المصلى               

رقم الصفحةعامل املعايرةعنصر املعايرة
٨1االبعاداألرضيةاملصلى

٨1املساحة
٨4االرتفاع
٨4املوقع

٨٥مواصفة خاصة
٨٦األبعاداملمرات

٨٦املوقع
٨٧األبعادالصفوف

٨٧االرتفاع
٨٧املوقع

٨٨االرتفاعالـجدران
٨٨النظافة
٨٨الترشيد
٨٩شرعية

٨٩املوقعاألعمدة
٩0مواصفة خاصة

٩1شرعية
٩٢االرتفاعالسقف
٩٣األبعاد املدخل

٩4االرتفاع
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٩4العدد
٩٥املوقع

٩٥مواصفة خاصة
٩٦احتياجات خاصة

٩٧شرعية
٩٧جيران

٩٨األبعاداألبواب
٩٨العدد
٩٩املوقع

٩٩مواصفة خاصة
100احتياجات خاصة

100األبعاددواليب األحذية
101العدد
10٢املوقع

10٣النظافةاحملراب
10٣الشرعية

104األبعاداملنبر
104املوقع

10٥مواصفة خاصة
10٥األمان

10٥األبعاداملدخل
10٦املوقع

10٦مواصفة خاصة
10٧املساحةالفرشأثاث املصلى

10٧مواصفة خاصة
10٨األمان
10٨شرعية
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10٩األبعادمساند اجللوس
10٩مواصفة خاصة

110األمان
110العددكراسي الصاة

111املوقع
111العدددواليب املصاحف 

114املوقع
114األبعادلوحة االعانات

114العدد
11٥املوقع

11٥مواصفة خاصة
التكييف 

والتهوية
11٥املوقع

11٦االرتفاع
11٦مواصفة خاصة

11٨راحة
11٨املوقعالكهرباء

11٩األمان
11٩االرتفاعالصوتيات

1٢0مواصفة خاصة
االضاءة 
والنوافذ

1٢0االرتفاعنوافذ

1٢1مواصفة خاصة
1٢٢املساحةاإلضاءة الطبيعية

1٢٣املوقع
1٢٣املوقعاإلضاءة الصناعية

1٢4مواصفة خاصة
1٢4األمان
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ارتباط املعيارللرجال جميع املساجد14

المصلى  <  األرضية  <   <<      األبعاد

يكــون شــكل املصلــى مســتطيًا بحيــث يكــون طــول ضلــع احملــراب ضعــف طــول الضلــع املتعامــد 
معــه مــا أمكــن ذلــك

لتقليــل املســافة مــن املداخــل يف خلفيــة املســجد إلــى الصفــوف املتقدمــة، ولتحقيــق التبرير
ــة، ولتقليــل املســاحات املخصصــة خلطــوط األعمــدة الراحــة البصري

مصلى مساحته 4٥0 م٢مثال
ــة يعمــل املصمــم بقــدر االســتطاعة علــى  بحســب أبعــاد األرض واإلمكانيــة املعماري

ــة 1٥ م ــع املــوازي الجتــاه القبل جعــل ضلــع احملــراب أقــرب لطــول ٣0 م والضل

ارتباط املعيار: مساحة للنساءجميع املساجد15
مصلى الرجال

المصلى  <  األرضية  <   <<      المساحة

٥%  من مساحة مصلى الرجال، وبحد أدنى ٢0 م٢

بتقدير معدل مصلية لكل ٢0 مصليالتبرير

مسجد مسجد سكني استيعابه ٣00 مصلي يجب أن يخصص مساحة ملصلى مثال
النساء تكفي لـ 1٥ مصلية
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ارتباط املعيار: عدد املصلنللرجال مسجد جامع16

المصلى  <  األرضية  <   <<      المساحة

عدد املصلن × 1.٣ م٢

العواميــد وصفــوف التبرير )املمــرات وصفــوف  املصلــى  الصــاة وخدمــات  تضــم مســاحة 
وجــدت( إن  املســاند 

وأخــذ باحلســبان مــدة جلــوس املصلــي بانتظــار اخلطبــة وخالهــا ومــا يحتاجهــا مــن 
توســع يف اجللــوس خــال ذلــك

مسجد جامع عدد املصلن املستهدف له 1000 مصلي وبه صفان من األعمدة مثال
وقطر العامود ٦0 سم،

يجب أن تكون مساحة املصلى 1٣00 م٢، وتضم التالي:
مساحة املمرات = ٣٦ م × 0.٩ م × ٦ ممرات = 1٩4.4 م٢ 

مساحة خط األعمدة = ٣٦ م × 0.٦ م × ٢ خط = ٢٥.٩٢ م٢
مساحة خط املساند إن وجد = ٣٦ م × 0.٥ م × 1 خط = 1٨ م٢

مساحة صفوف الصاة = مساحة املصلى - مساحة احلركة وخطوط العواميد 
واملساند

= 1000 مصلي × 1.٣ م٢\مصلي - )1٩4.4+٢٥.٩٢+1٨( م٢ = 10٦1.٦٨ م٢
فتكون بذلك املساحة الصافية لكل مصلي 1 م٢ تقريبًا وهي نفس املساحة 

املعتادة واملخصصة أدناه للمصلي يف املسجد السَكني
ومتثل عدد صفوف صاة = 10٦1.٦٨ \ )1.٢×٣4.٢( = ٢٥.٨ صف

الرسم 
التوضيحي

٧



83

عدد املصلنارتباط املعيار :للرجالمسجد سكني1٧

المصلى  <  األرضية  <   <<      المساحة

عدد املصلن × 1 م٢

تضــم مســاحة الصــاة وخدمــات املصلــى )املمــرات وصفــوف العواميــد وصفــوف التبرير
املســاند إن وجــدت(

مثال

مسجد مسجد سكني عدد املصلن املستهدف له ٢00 مصلي وبه صف من 
األعمدة وقطر العامود ٣0 سم،

يجب أن تكون مساحة املصلى ٢00 م٢ )بافتراض ٢0×10م(، وتضم التالي:
مساحة املمرات = ٢0 م × 0.٩ م × ٥ ممرات = ٧٢ م٢ 
مساحة خط األعمدة = ٢0 م × 0.٣ م × 1 خط = ٦ م٢

مساحة خط املساند إن وجد = ٢0 م × 0.٥ م × 1 خط = 10 م٢
مساحة صفوف الصاة = مساحة املصلى - مساحة احلركة وخطوط 

العواميد واملساند
= ٢00 مصلي × 1 م٢\مصلي - ٨٨ م٢ = 11٢ م٢

ومتثل عدد صفوف صاة = 11٢ \ )1.٢×1٨.٢( = ٥.٢ صف

ارتباط املعيار :للرجالجميع املساجد1٨

المصلى  <  األرضية  <   <<      المساحة

نفس منسوب املدخل

التبرير

لتسهيل احلركة ومراعاة ذوي احلاجة وأصحاب املقاعد املتحركة
فاختــاف املنســوب يعيــق حركــة الكراســي املتحركــة وكبــار الســن وذوو 

احلاجــة
وميكــن حمايــة املصلــى مــن تدفــق ميــاه األمطــار للداخــل بعمــل مجــرى ميــاه 

مغطــى بشــبك علــى طــول فتحــة البــاب
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جميع 1٩
ارتباط املعيار :للنساءاملساجد

المصلى  <  األرضية  <   <<      االرتفاع

بنفس منسوب املدخل

التبرير
لتسهيل احلركة ومراعاة ذوي احلاجة وأصحاب املقاعد املتحركة

فاختاف املنسوب يعيق حركة الكراسي املتحركة وكبار السن وذوو احلاجة
وميكــن حمايــة املصلــى مــن تدفــق ميــاه األمطــار للداخــل بعمــل مجــرى ميــاه مغطــى 

بشــبك علــى طــول فتحــة البــاب

ارتباط املعيار :للنساءجميع املساجد٢0

المصلى  <  األرضية  <   <<      الموقع

يف الدور األرضي فيالركن اخللفي من مصلى الرجال، األقرب للشارع الرئيسي ما أمكن ذلك

التبرير

يف الــدور األرضــي خلــف مصلــى الرجــال لتحقيــق وجــود مصلــى النســاء يف الــدور 
األرضــي تســهيًا للوصــول للمصلــى ولزيــادة األمــان وتســهيًا لتقــدمي خدمــات النظافــة 
والصيانــة ملصلــى النســاء )املهمــل عــادة بســبب بعــده وارتفاعــه يف الدور الثانــي وانعزاله 

عــن عــن املــؤذن واإلمــام(
النســاء مــن  الرئيســي مــا أمكــن ذلــك حتقيقــًا لســرعة وصــول  واألقــرب للشــارع 

احلركــة عــن  وبعــده  املدخــل  انعــزال  لعــدم  ولألمــان  للمصلــى،  الســيارة 
ويف الركــن اخللفــي ملصلــى الرجــال لتحقيــق اخلصوصيــة بعــزل مدخــل النســاء عــن 
الرجــال، ويف الركــن بــداًل مــن الوســط التاحــة احلريــة للمصمــم املعمــاري لفتــح بــاب 

خلفــي للرجــال يف الركــن اخللفــي اآلخــر عنــد الرغبــة
الرسم 

٨التوضيحي
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جميع ٢1
ارتباط املعيار :للنساءاملساجد

المصلى  <  األرضية  <   <<      مواصفة خاصة

يجب أن يكون مصلى النساء يف نفس مستوى مصلى الرجال
واحلاجز بينهما بارتفاع ٢ م فقط

مع وجود باب يف احلاجز يوصل ملساحة الصاة للرجال

التبرير

مــن  امليزانــن  يف  وجــوده  يتطلــب  ملــا  امليزانــن،  يف  النســاء  مصلــى  وضــع  لتــايف 
وضــع درج طويــل يصعــب علــى ذوي احلاجــات الصعــود مــن خالــه، وزيــادة متطلــب 
إضافــة مصعــد لكبيــرات الســن واملقاعــد املتحركــة ممــا يزيــد متطلبــات املســاحة 
علــى  أمنيــة  مخاطــر  يف  يتســبب  قــد  الــذي  الكامــل  العــزل  ولتــايف  والصيانــة، 

واألطفــال، املصِليــات 
ولتسهيل متابعة أعمال نظافة وصيانة مصلى النساء،

والبــاب الداخلــي يســمح بفتــح املســاحة لاســتعمال املتعــدد داخــل املســجد يف غيــر 
وقــت الصــاة

الرسم 
٨التوضيحي

مساحة مصلى الرجالارتباط املعيار :للرجالمسجد جامع٢٢

المصلى  <  األرضية  <   <<      مواصفة خاصة

يخصص ثلث املصلى اخللفي مبساحة مستقلة الستعماله للصاة يف الفروض اخلمس

التبرير
لتقسيم مصلى الرجال وتخصيص الثلث اخللفي للصلوات اخلمس بشكل معزول 

عن باقي املصلي
بهدف ترشيد استهاك الطاقة )تكييف وإنارة( وزيادة العمر االفتراضي للفرش

الرسم 
٩التوضيحي
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جميع ٢٣
ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلناملساجد

المصلى  <  األرضية  <  الممرات <<      األبعاد

العرض ٩0 سم

ملنح مسافة كافة ملرور املصلن وحلركة ومناورة الكراسي املتحركةالتبرير
الرسم 

10التوضيحي

جميع ٢4
ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلناملساجد

المصلى  <  األرضية  <  الممرات <<      الموقع

يجب توزيع املمرات كالتالي:
- ممرات محيطية

- ممرات عرضية  أمام كل صف أعمدة
- إذا تباعدت األعمدة لثمانية صفوف أو أكثر أو لم توجد أية أعمدة، فيضاف ممر عرضي وسط 

كل ثمانية صفوف

التبرير
لتسهيل حركة اخلروج والدخول يف جميع االجتاهات مع عدم إيذاء املصلن

علــى أن تكــون املمــرات العرضيــة أمــام العواميــد وليســت بينهــا، إلن املمــرات البينيــة 
ال تــؤدي الغــرض حيــث يضطــر املــار للدخــول علــى صفــوف املصلــن وإيذاءهــم لتجــاوز 

األعمــدة
الرسم 

10التوضيحي
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جميع ٢٥
ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلناملساجد

المصلى  <  األرضية  <  الصفوف <<      األبعاد

عرض الصف 1.٢ م

الرسم 
10التوضيحي

جميع ٢٦
ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلناملساجد

المصلى  <  األرضية  <  الصفوف <<      االرتفاع

نفس منسوب أرضية املمرات

الرسم 
10التوضيحي

جميع ٢٧
ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلناملساجد

المصلى  <  األرضية  <  الصفوف <<      الموقع

يجب عدم وضع صفوف بن األعمدة

الرسم 
10التوضيحي
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ارتباط املعيار :للنساءجميع املساجد٢٨

المصلى  <  الجدران  <   <<      االرتفاع

ارتفاع جدران مصلى النساء الفاصل عن مصلى الرجال ٢ م

الرسم 
٨التوضيحي

ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلنجميع املساجد٣٩

المصلى  <  الجدران  <   <<      النظافة

تكسية اجلدران الداخلية بارتفاع  1 م مبواد تكسية أو دهانات قابلة للتنظيف

لتسهيل غسل األجزاء السفلية من اجلدران التي تتعرض للمس واالتساخ مع الزمنالتبرير
الرسم 

11، 14، ٢٥التوضيحي

ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلنجميع املساجد٣0 

المصلى  <  الجدران  <   <<      الترشيد

يجب أن تبنى اجلدران اخلارجية مبا يحقق معامل العزل احلراري املتطلب يف منطقة البناء
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جميع ٣1
ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلناملساجد

المصلى  <  الجدران  <   <<      شرعية

أن تكون اجلدران خالية من الزخارف

لتجنب إلهاء املصلنالتبرير
الرسم 

٧التوضيحي

جميع ٣٢
ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلناملساجد

المصلى  <  األعمدة  <   <<      الموقع

يجب أن توزع األعمدة على شبكة متعامدة
وأال تعيق األعمدة احلرة رؤية اخلطيب واحملراب ما أمكن ذلك

وأال تكون أي من األعمدة احلرة يف محور احملراب

الرسم 
٩التوضيحي
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جميع ٣٣1
ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلناملساجد

المصلى  <  األعمدة  <   <<      مواصفة خاصة

يجب أن تكون األعمدة احلرة داخل املصلى اسطوانية

األعمدة دائرية املقطع تعطي انطباعًا بصريًا بأنها أصغر من حقيقتهاالتبرير
واالنعكاسات الضوئية والصوتية لاسطوانة أفضل من العواميد مستطيلة املقطع

الرسم 
1٢،٩التوضيحي

جميع ٣٣٢
ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلناملساجد

المصلى  <  األعمدة  <   <<      مواصفة خاصة

يجب أن تكون املسافات )املتعامدة مع ضلع احملراب( بن األعمدة تسمح بعمل عدد صحيح من 
الصفوف واملمرات

الرسم 
10التوضيحي
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جميع ٣٣٣
ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلناملساجد

المصلى  <  األعمدة  <   <<      مواصفة خاصة

يجب أن تكون املسافات العرضية بن األعمدة مبلطة بنفس مادة املمر املجانب لها

الرسم 
التوضيحي

10

جميع ٣4
ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلناملساجد

المصلى  <  األعمدة  <   <<      شرعية

يجب أال توضع صفوف بن األعمدة

لكراهة الصاة بن السواريالتبرير
الرسم 

التوضيحي
10
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جميع ٣٥
أبعاد املصلىارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلناملساجد

المصلى  <  السقف  <   <<      االرتفاع

ارتفاع أدنى سقف منظور )مبا فيه السقف املستعار( هو 1\٣  من عمق املسجد )من احلد اخللفي 
للمصلى إلى ضلع احملراب( وبحد أدنى ٣ م وحد أقصى ٨ م

لتحقيق الراحة البصرية بعدم النزول بالسقف عن احلد املقبولالتبرير
ولتوفير الطاقة بعدم رفع السقف عن احلد املقبول

مسجد مبصلى رجال بعمق ٢1 م سقفه )أو السقف املستعار يف حال وجوده( ٧ ممثال
ومصلى نساء بعمق ٦ م يكون سقفه بارتفاع ٣ م

الرسم 
1٣التوضيحي
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جميع ٣٦
ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلناملساجد

أبعاد األبواب
أبعاد دواليب 

األحذية
المصلى  <  المدخل  <   <<      األبعاد

ارتفاع سقف املدخل ٣ م بحٍد أدنى 
العرض )م( = مجموع عرض أبواب املدخل × 1.٧ + مجموع دواليب األحذية × ٣.0 + 1

العمق )الضلع املتعامد على الباب( )م( = العرض اإلجمالي لدوالب األحذية + 1
على أال تقل نسبة عمق املدخل إلرتفاعه عن ٢\٣

التبرير

مت زيادة 1 م يف العرض والعمق حلماية دواليب رفوف األحذية من املطر والشمس
مت ضــرب عــرض األبــواب يف 1.٧ لزيــادة مســافة فتــح درف األبــواب بزاويــة 4٥ درجــة 

ليتســع مدخــل البــاب عــن عرضــه بنســبة ٧0%
مت حتديــد نســبة عمــق املدخــل إلــى ارتفاعــه لضمــان تغطيــة ســقف املدخــل مبــا يكفي 

حلمايــة مدخــل املصلــى مــن األمطار

مثال

مدخل به بابان، كل منهما عرضه ٢ م
وبــه أربعــة دواليــب أحذيــة )اثنــان موتزيــان ملدخــل كل بــاب( عــرض كل منهــا 1.٥ م 

وعمقــه )عمــق رف احلــذاء( ٣0 ســم
عرض املدخل = ٢ × ٢ × 1.٧ + 4 × 0.٣ + ٢ = ٩ م

عمق املدخل = 1.٥ + 1 = ٢.٥ م
احلــد األدنــى الرتفــاع ســقف املدخــل ٣ م ، واحلــد األقصــى الرتفــاع املدخــل = ٢.٥ × 

٣ / ٢ = ٣.٧٥ م
مساحة املدخل = عرضه × عمقه = ٢٢.٥ م٢

الرسم 
1٦،1٧،1٨،1٩التوضيحي
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جميع ٣٧
ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلناملساجد

المصلى  <  المدخل  <   <<      االرتفاع

يجــب أن يكــون منســوب أرضيــة املداخــل أعلــى مــن أعلــى منســوب مجــاور لهــا مــن املوقــع العــام بدرجــة 
واحــدة علــى األقــل )1٥ ســم(

مع مراعاة توفير منحدر معياري لذوي الكراسي املتحركة

ملنع دخول مياه األمطار والسيول للمداخل واملصلىالتبرير

الرسم 
1٩التوضيحي

جميع ٣٨
عدد املصلنارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلناملساجد

المصلى  <  المدخل  <   <<      العدد

يجب أن يخصص مدخل مستقل لكل ٣00 مصل

لتوفير عدد كاف من املداخل لتوزيع املصلن عليها عند اخلروجالتبرير

مثال
مسجد جامع بسعة ٩00 مصل

بحاجة لثاثة مداخل )كل مدخل يضم عدد من األبواب لتحقيق العرض اإلجمالي 
لألبواب(
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جميع ٣٩
عدد املداخلارتباط املعيار :للرجالاملساجد

المصلى  <  المدخل  <   <<      الموقع

يجب عدم وضع أية مداخل يف اجتاه القبلة
وعلى املصمم توزيع مداخل مصلى الرجال مبا يراعي اجتاهات حركة املصلن اخلارجية

ويجب أن تكون املداخل اجلانبية - إن وجدت - يف الربع األخير البعيد عن القبلة

التبرير

ملراعــات توزيــع املداخــل بشــكل منتظــم يخــدم حركــة املصلــن اخلارجيــة للمواقــف 
والشــوارع الرئيســية وخافــه

ــة فهــو ملراعــاة  ــد عــن القبل ــر البعي ــع األخي ــة يف الرب ــواب اجلانبي وبالنســبة لوجــود األب
وســط  إلــى  الصــاة  موقــع  تنقــل  التــي  املســاجد  بالــذات يف  املصلــى،  خصوصيــة 

املســجد يف بعــض فصــول الســنة

الرسم 
1٥التوضيحي

جميع 401
ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلناملساجد

المصلى  <  المدخل  <   <<      مواصفة خاصة

تكسية جدران املدخل بالكامل مبواد تكسية أو دهانات قابلة للتنظيف
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جميع 40٢
ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلناملساجد

المصلى  <  المدخل  <   <<      مواصفة خاصة

عرض ممر األحذية )أمام كل باب يف املدخل( = عرض الباب + ٢ م )تضم عمق الدوالبن 
اجلانبن(

الرسم 
1٧،1٦التوضيحي

جميع 41
ارتباط املعيار :للنساءاملساجد

المصلى  <  المدخل  <   <<      مواصفة خاصة

يجب أن يكون مدخل النساء ساترًا وال ينفذ الرؤية لداخل املصلى

 

جميع 4٢
ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلناملساجد

المصلى  <  المدخل  <   <<      احتياجات خاصة

يجب توفير املنحدرات واملسكات اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة يف كل مدخل
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جميع 4٣
ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلناملساجد

المصلى  <  المدخل  <   <<      شرعية

يجب أال يكون املدخل يف قبلة املسجد أو متقدمًا عن الصفوف

الرسم 
1٥التوضيحي

جميع 44
ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلناملساجد

المصلى  <  المدخل  <   <<      جيران

يجب أال توضع املداخل مقابلة ألبواب اجليران مباشرة

حتى ال تكشف بيت اجلارالتبرير
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جميع 4٥
عدد املصلنارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلناملساجد

المصلى  <  المدخل  <  االبواب <<      األبعاد

إجمالي عرض األبواب = ٥.0 × عدد املصلن × ٥ ث\مصلي ÷ 0٢1 ث × ٥٦.0 م
مع وجوب أال يقل عرض أي من األبواب عن ٥.1 م

التبرير
يتوقع خروج ٥0% من املصلن يف الدقيقتن األول بعد السام

وبافتراض أن خروج املصلي من الباب وتناول احلذاء ولبسه يستغرق ٥ ثواني
وأن كل مصلي يحتاج لعرض ٦٥ سم من عرض الباب

عليه فإن الباب بعرض ٢ م يكفي إلخراج ٧٥ مصلي تقريبًا خال دقيقتن

مثال
مسجد جامع بسعة ٩00 مصل يتوقع خروج 4٥0 مصلي منهم خال دقيقتن من 

السام
بحاجة ألبواب )موزعة( مبجموع عرض 1٢ م )وهي عرض األبواب فقط وليس 

املداخل(

الرسم 
1٦التوضيحي

 

جميع 4٦
ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلناملساجد

المصلى  <  المدخل  <  االبواب <<      العدد

عدد األبواب = إجمالي عرض األبواب ÷ عرض الباب حسب التصميم

الرسم 
1٥التوضيحي
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جميع 4٧
موقع املداخلارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلناملساجد

المصلى  <  المدخل  <  االبواب <<      الموقع

توزع على املداخل توزيع منتظم

مثال
مسجد بحاجة ألبواب بإجمالي عرض مقداره 1٢ م

وله ثاثة مداخل ملصلى الرجال
واختار املصمم أبواب بعرض ٢ م لكل منها

يجب توزيع األبواب فيه بواقع ٣ أبواب لكل مدخل
الرسم 

1٥التوضيحي

جميع 4٨
ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلناملساجد

المصلى  <  المدخل  <  االبواب <<      مواصفة خاصة

يجب أن يفتح الباب للخارج
ويجب  أن تكون آلية الفتح من الداخل بكباس دفع
ويجب أن يزود الباب برداد يعيد إغاق الباب تلقائيًا

ويجب أن يتضمن اجلزء العلوي من الباب نافذة مصمتة من اللكسان الشفاف

التبرير
ملراعاة انسيابية اخلروج خصوصًا يف حاالت الزحام والطوارئ

ولترشيد الطاقة واحلفاظ على النظافة
ولانتباه للداخلن للمسجد عند دفع املصلن للباب عند اخلروج

الرسم 
1٥،14التوضيحي
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ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلنجميع املساجد4٩

المصلى  <  المدخل  <  االبواب <<      احتياجات خاصة

يجب عدم تركيب أي عتبات حتت الباب أعلى من منسوب املدخل واملصلى
ويجــب أن يكــون بــاب واحــد علــى األقــل مؤهــًا للفتــح الكهربائــي يف اإلجتاهــن )للداخــل واخلــارج( 
خلدمــة ذوي االحتياجــات اخلاصــة حســب املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصــول الشــامل يف 
البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة يف 

ســنة14٣1 هـــ - ٢010 م
ويجب توفير لوحات إرشاد ملوقع هذا الباب من جميع جهات املسجد اخلارجية والداخلية

ويجــب زيــادة مســاحة املدخــل واحلركــة لهــذا البــاب وأبعــاد البــاب مبــا يحقــق معاييــر »الدليل اإلرشــادي 
للوصــول الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربية الســعودية« ا

لعدم إعاقة مرور الكراسي املتحركة وذوي احلاجةالتبرير
وخلدمة ذوي الكراسي املتحركة خدمة كاملة باب واحد على األقل

جميع ٥0
ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلناملساجد

المصلى  <  المدخل  <  دواليب األحذية <<      األبعاد

أبعاد رف احلذاء : االرتفاع ٥1 سم، العرض 0٢ سم، العمق 0٣ سم
أبعاد كل دوالب رفوف أحذية :

االرتفاع ٥.1 م بحد أقصى )وتبدأ الرفوف من األرضية(
العرض اإلجمالي لدوالب األحذية )م( = عدد رفوف األحذية يف الدوالب ÷ 01 × 0٢

الرسم 
1٦،1٧،1٨التوضيحي
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جميع ٥1
ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلناملساجد

المصلى  <  المدخل  <  دواليب األحذية <<      العدد

عدد دواليب األحذية = عدد األبواب × ٢
إجمالي عدد رفوف األحذية = 1.٣ × عدد املصلن

عدد رفوف األحذية يف كل دوالب = إجمالي عدد رفوف األحذية ÷ عدد األبواب ÷ ٢

مت زيــادة عــدد رفــوف األحذيــة بنســبة ٣0% عــن عــدد املصلــن األقصــى ملراعــاة تســهيل التبرير
بحــث املصلــي عــن الرفــوف الفارغــة

مثال

مسجد جامع يتسع لـ 900 مصل وبه 12 باب
يكــون بــه ٢4 دوالب أحذيــة، بواقــع 2 لــكل بــاب )واحــد علــى كل جانــب ملمــر 

األحذيــة أمــام البــاب(
ويكون إجمالي عدد رفوف األحذية 1170 رف

ويكون عدد الرفوف بكل دوالب 50 رف )مت تقريب العدد ألقرب عشرة(
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جميع ٥٢
ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلناملساجد

المصلى  <  المدخل  <  دواليب األحذية <<      الموقع

يجــب أن تكــون الدواليــب علــى جانبــي كل بــاب بشــكل مــوازي الجتــاه احلركــة إلــى خــارج املدخــل 
)متعامــد مــع األبــواب(

دوالب األحذيــة يبــدأ بعــد نهايــة فتــح درفــة البــاب بزاويــة 4٥ درجــة علــى أن تكــون مامســة عنــد هــذا 
الفتــح لبدايــة دوالب األحذيــة

مت زيــادة عــدد رفــوف األحذيــة بنســبة ٣0% عــن عــدد املصلــن األقصــى ملراعــاة تســهيل التبرير
بحــث املصلــي عــن الرفــوف الفارغــة

مثال

مــوازاة دواليــب األحذيــة حلركــة الدخــول واخلــروج والتصاقهــا باألبــواب يســهل علــى 
املصلــي اســتخدام الدواليــب لقربهــا مــن البــاب ولعــدم إعاقتهــا للحركــة

وبــدء الدواليــب مــن نهايــة فتحــة درفــة البــاب بزاويــة 4٥ درجــة يحقق انســيايبة احلركة 
عنــد التدافــع خروجــًا، حيــث تتســع مســاحة احلركــة مــن ضيــق البــاب إلــى ســعة تزيــد 

عــن عــرض الباب بنســبة ٧0%
ويجــب أن ال تبــدء دواليــب األحذيــة مــن ماصقــة اجلــدار حتــى ال يضطــر املصلــي 
ــه خلفهــا ممــا يربــك احلركــة وقــد يتســبب  ــاب للبحــث عــن حذائ لتحريــك درفــة الب

اإلصابــات يف 
الرسم 

1٩،1٨،1٧،1٥التوضيحي
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جميع ٥٣
ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلناملساجد

المصلى  <  المحراب  <   <<      النظافة

يجب مراعة عدم وجود بروز كبير لسقف احملراب من الداخل بحيث يصعب مسح الغبار عنه

بقــدر اإلمــكان علــى املعمــاري حتاشــي إيجــاد أماكــن تتجمــع فيــه األتربــة أو الطيــور التبرير
ويصعــب الوصــول إليهــا لتنظيفهــا أو حمايتهــا

الرسم 
٢0،٢1التوضيحي

جميع ٥4
ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلناملساجد

المصلى  <  المحراب  <   <<      شرعية

يجب مجانبة الزخرفة الزائدة يف احملراب

التبرير
يصعــب قيــاس الزخرفــة الزائــدة، ولكــن يجــب علــى املعمــاري حتاشــي مــا يلهــي 
املصلــن، وبالــذات يف جهــة القبلــة، ويف األرضيــات واألعمــدة وحتــى ارتفــاع متريــن 

مــن األرض يف كل اجتــاه
الرسم 

٢0،٢1التوضيحي
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ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلنمسجد جامع55

المصلى  <  المنبر  <   <<      األبعاد

يؤسس املنبر يف املمر األمامي بعمق ٩0 سم )مدخل املنبر باجلانب األمين احملراب(
وبارتفاع ٦0 سم )ثاث درجات(

وعرض شرفة اخلطيب ٨0 سم
وارتفاع حاجز الشرفة 1 م من أرضية الشرفة

التبرير
لتايف التكلف يف بناء املنابر أواًل
ولتحقيق الراحة البصرية للمصلن

وإقتداء مبنبر النبي صلى اهلل عليه وسلم
وكونه يف املمر األمامي ملنع اعتداء بناء املسجد على الشوارع أو اإلرصفة اخلارجية

الرسم 
٢0،٢1التوضيحي

ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلنمسجد جامع56

المصلى  <  المنبر  <   <<      الموقع

باجلانب األمين للمحراب

الرسم 
٢0التوضيحي
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ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلنمسجد جامع57

المصلى  <  المنبر  <   <<      مواصفة خاصة

حاجز الشرفة مزود مبسند لتثبيت الاقط ووضع األوراق

الرسم 
٢0التوضيحي

ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلنمسجد جامع5٨

المصلى  <  المنبر  <   <<      األمان

يجب أن تكون أرضية الشرفة والدرج من مواد غير قابلة لانزالق

الرسم 
٢0التوضيحي

 

ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلنمسجد جامع59

المصلى  <  المنبر  <  المدخل <<      األبعاد

عرض 100سم وارتفاع ٢٢0سم.

الرسم 
٢1التوضيحي
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ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلنمسجد جامع60
المصلى  <  المنبر  <  المدخل <<      الموقع

أن يؤدي مباشرة إلى املنبر

الرسم 
٢1التوضيحي

ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلنمسجد جامع611
المصلى  <  المنبر  <  المدخل <<      مواصفة خاصة

أن يفتح للخارج

الرسم 
٢1التوضيحي

ارتباط املعيار :جلميع أصناف املصلنمسجد جامع61٢
المصلى  <  المنبر  <  المدخل <<      مواصفة خاصة

يجب أن يكون باب املدخل معزول حراريًا وصوتيًا
وأن تكون حوافة مزودة بحواف مطاطية إلحكام الغلق

لتايف الهدر احلراري، وملنع اإلزعاج، وملنع الغبارالتبرير
الرسم 

٢1التوضيحي
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جلميع أصناف جميع املساجد62    
ارتباط املعيار: املصليظن

مساحة املصلى ومساحات 
املمرات وخطوط األعمدة 

واملساند

المصلى  <  أثاث المصلى  <  الفرش <<      المساحة

مساحة صفوف الصاة = مساحة املصلى - مساحة ممرات احلركة وخطوط العواميد واملساند

صفوف الصاة هي املساحة املطلوب فرشها من املصلى فقطالتبرير

مسجد مسجد سكني مبساحة املصلى 400 م2مثال
ومساحة املمرات  90 م2 

ومساحة خط األعمدة 6 م2
ومساحة خط املساند 10 م2

مساحة صفوف الصاة = 294 م2
ومتثل عدد صفوف صاة = 294 \ )1.2×1٨.2( = 13.5 صف

الرسم 
التوضيحي

10

 

ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصليظنجميع املساجد63    

المصلى  <  أثاث المصلى  <  الفرش <<      مواصفة خاصة

يثبت الفرش جيدا يف األرضية باستخدام مواد الصقة
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ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصليظنجميع املساجد64  

المصلى  <  أثاث المصلى  <  الفرش <<      األمان

أن يكون الفرش واملمرات يف مستوى واحد
ويجب أن يكون الفرش من النوع املقاوم للحريق

لكي ال يعيق حركة كبار السن وذوي االحتياجات اخلاصةالتبرير
وللحماية من احلريق

ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصليظنجميع املساجد65  

المصلى  <  أثاث المصلى  <  الفرش <<      شرعية

أن يكون الفرش بسيطًا وخاليًا من الرسومات والزخارف

لتايف إلهاء املصلنالتبرير

الرسم 
التوضيحي

10
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ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد66  

المصلى  <  أثاث المصلى  <  مساند الجلوس <<      األبعاد

يف حال استعمال مساند جلوس، يجب أن تكون باألبعاد التالية:
ارتفاعها ٥0 سم،

زاوية ميل املسند ٧٥ درجة،
مع مسافة سماحية للسجود مبقدار 10 سم أمام الساند و10 سم خلفه

مسافة السماحية لتايف إصطدام املصلن بالساند عند السجودالتبرير

الرسم 
التوضيحي

٢٢

ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد67

المصلى  <  أثاث المصلى  <  مساند الجلوس <<      مواصفة خاصة

تكون املساند على شكل وحدات منفصلة بطول ٥ متر لكل منها، 
واملسافات بينها ٩0 سم

املســافة البينيــة تســمح بالوصــول للصــف بــدون قفــز للمســاند وتســهل وصــول ذوي التبرير
احلاجــة

كل مصل يحتاج ٨0 سم وبالتالي يكفي املسند الواحد جللوس عدد ٦ مصلنمثال

الرسم 
التوضيحي

٢٢
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ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد6٨

المصلى  <  أثاث المصلى  <  مساند الجلوس <<      األمان

تثبت بشكل جيد يف األرضية وتكون حوافها مقوسة

الرسم 
التوضيحي

٢٢

ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد69

المصلى  <  أثاث المصلى  <  كراسي الصالة <<      العدد

كرسي لكل ٢0 مصل

مسجد جامع سعته 1000 مصلي يجب أن يوجد به 50 كرسي خلدمة ذوي احلاجةمثال

الرسم 
التوضيحي

٢٣
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ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد70

المصلى  <  أثاث المصلى  <  كراسي الصالة <<      الموقع

مكان جتميع الكراسي يكون بجانب األبواب من الداخل
ويجب عند التصميم إضافة عمق الكراسي لعرض املمر بجانب األبواب

ليأخذها املصلي وهو داخل إلى مكان صاتهالتبرير

الرسم 
التوضيحي

٢٣

عدد املصلنارتباط املعيار: للرجالمسجد جامع71

المصلى  <  أثاث المصلى  <  دواليب المصاحف <<      العدد

إجمالي عدد املصاحف يف املسجد ٢٥% من عدد املصلن

ربــع املصلــن يأتــي عــادة قبــل وقــت كاف مــن اخلطبــة لقــراءة القــرآن، وكذلــك يف التبرير
رمضــان يف املســاجد املســجد ســكنية

مسجد جامع يتسع لـ 1000 مصل تكفيه ٢٥0 مصحفمثال
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عدد املصلنارتباط املعيار: للرجالمسجد سكني72

المصلى  <  أثاث المصلى  <  دواليب المصاحف <<      العدد

إجمالي عدد املصاحف يف املسجد ٢٥% من عدد املصلن

ربــع املصلــن يأتــي عــادة قبــل وقــت كاف مــن اخلطبــة لقــراءة القــرآن، وكذلــك يف التبرير
رمضــان يف املســاجد املســجد ســكنية

مسجد جامع يتسع لـ 1000 مصل تكفيه ٢٥0 مصحفمثال

عدد املصلنارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنمسجد أعمال73

المصلى  <  أثاث المصلى  <  دواليب المصاحف <<      العدد

إجمالي عدد املصاحف يف املسجد 10% من عدد املصلن،

ــرة جــدًا ال التبرير ــة واألعمــال واملســجد ســفر قصي مــدة بقــاء املصلــن يف املســاجد التعليمي
تســمح لكثيــر منهــم بقــراءة القــرآن

مسجد تعليمي يتسع لـ 1000 مصل يكفيه 100 مصحفمثال
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عدد املصلنارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنمسجد تعليمي74

المصلى  <  أثاث المصلى  <  دواليب المصاحف <<      العدد

إجمالي عدد املصاحف يف املسجد 10% من عدد املصلن،

ــرة جــدًا ال التبرير ــة واألعمــال واملســجد ســفر قصي مــدة بقــاء املصلــن يف املســاجد التعليمي
تســمح لكثيــر منهــم بقــراءة القــرآن

مسجد تعليمي يتسع لـ 1000 مصل يكفيه 100 مصحفمثال

عدد املصلنارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنمسجد سفر7٥

المصلى  <  أثاث المصلى  <  دواليب المصاحف <<      العدد

إجمالي عدد املصاحف يف املسجد 10% من عدد املصلن،

ــرة جــدًا ال التبرير ــة واألعمــال واملســجد ســفر قصي مــدة بقــاء املصلــن يف املســاجد التعليمي
تســمح لكثيــر منهــم بقــراءة القــرآن

مسجد تعليمي يتسع لـ 1000 مصل يكفيه 100 مصحفمثال
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد7٦

المصلى  <  أثاث المصلى  <  دواليب المصاحف <<      الموقع

توزع يف املمرات، وفيما عدا بن العواميد يجب أن يضاف عمق الدوالب لعرض املمر
ويجب أن يكون توزيع الدواليب منتشرًا ومنتظمًا

الرسم 
التوضيحي

٢4

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد7٧

المصلى  <  أثاث المصلى  <  لوحة االعالنات <<      األبعاد

الطول 1٥0سم والعرض ٨0سم

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد7٨

المصلى  <  أثاث المصلى  <  لوحة االعالنات <<      العدد

إن وجدت فتوضع لوحة لكل مدخل
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد7٩

المصلى  <  أثاث المصلى  <  لوحة االعالنات <<      الموقع

يف داخل املصلى بجوار املدخل

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد٨0

المصلى  <  أثاث المصلى  <  لوحة االعالنات <<      مواصفة خاصة

ذات سطح من الفلن

لسهولة لصق وإزالة االعاناتالتبرير

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد٨1

المصلى  <  التكييف والتهوية  <   <<      الموقع

عنــد اســتعمال أنظمــة التكييــف ذات شــبكات ومجــاري توزيــع الهــواء يجــب أن ال تزيــد املســافة بــن 
فتحــات التغذيــة عــن ٥ م

وألنظمــة التكييــف املنفصلــة العلويــة املباشــرة )بــدون مجــاري هــواء( يجــب توزيــع الوحــدات بشــكل 
متجانــس علــى محيــط املســجد، وإذا كان أبعــاد املصلــى )عرضــًا أو طــواًل( تزيــد علــى ٢0 م فتــوزع 
وحــدات يف وســط املصلــى أيضــًا )مــن ضمــن العــدد احملــدد لتحقيــق حمــل التبريــد( بحيــث ال يزيــد بعــد 

كل مكيــف منهــا عــن أي مكيــف آخــر مســافة 10 م

لتحسن التوزيع وملنع التهوية املباشرة املسلطة على وجوه املصلن ولتقليل اإلزعاجالتبرير
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد٨٢

المصلى  <  التكييف والتهوية  <   <<      االرتفاع

عند استعمال املكيفات املنفصلة احلائطية يجب أن يكون ارتفاع املكيف ٢.٥ م

لتحسن التوزيع وملنع التهوية املباشرة املسلطة على وجوه املصلن ولتقليل اإلزعاجالتبرير

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد٨٣     1

المصلى  <  التكييف والتهوية  <   <<      مواصفة خاصة

يجب أن يحقق مجمل نظام التكييف أو التهوية شروط مدى الراحة التصميمي )درجة حرارة، 
رطوبة، تهوية، تنقية هواء، جتديد هواء(

لتحسن التوزيع وملنع التهوية املباشرة املسلطة على وجوه املصلن ولتقليل اإلزعاجالتبرير

بحســب مســاحة وارتفــاع املصلــى وعــدد ونوعيــة املصلــن األقصــى واإلنــارة وموقــع مثال
واجتــاه املســجد والفراغــات املجانبــة للمصلــى وأقصــى الظــروف اجلويــة يف موقــع 
التكييــف  نظــام  واختيــار  املناســبة  األحمــال  حســاب  املصمــم  يســتطيع  املســجد 
املناســب الــذي يحقــق الشــروط التصميمــة لتحقيــق الراحــة )مــدى الراحــة التصميمــي( 

للمصلــن
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد٨٣      ٢

المصلى  <  التكييف والتهوية  <   <<      مواصفة خاصة

للمناطــق التــي حتتــاج لنظــام تكييــف )يشــمل التبريــد  والتدفئــة والتهويــة والتنقيــة( يجــب أن يكــون 
نظــام التكييــف أحــد النوعــن التاليــن :

)Packeged Unit( 1- نظام املكيفات املجمعة
٢- نظــام مكيفــات منفصلــة علويــة )حائطيــة، أو ســقفية، أو مخفيــة(، مــع نظــام تهويــة يحقــق نفــس 

نســبة الهــواء النقــي املتطلــب يف دراســة حمــل التكييــف للمســجد
وللمناطــق التــي ال حتتــاج إال لنظــام تهويــة أو نظــام تدفئــة، يجــب أن يوفــر للمســجد نظــام تهويــة يحقــق  

نســب ومعــدالت جتديــد وحتريــك الهــواء النقــي املتطلــب للمســجد.
ويف كل األحــوال يجــب أن تتضمــن منظومــة التكييــف )تكييــف كامــل أو تهويــة فقــط أو تدفئــة 
فقــط بحســب املتعــارف عليــه يف منطقــة بنــاء املســجد( آليــة لتنقية الهواء الداخلي وجتديده )باســتبدال 
ــة  ــه بهــواء نقــي مــن خــارج املســجد( بالقــدر املتطلــب يف الدراســات التصميمــة امليكانيكي جــزء من

املناســبة لظــروف ومواصفــات واســتعماالت املســجد.
مت اســتبعاد أنــواع التكييــف الصحراويــة والشــباكية واملنفصلــة األرضيــة لتــايف التبرير

الســلبيات العديــدة فيهــا، مثــل اإلزعــاج والتهويــة املباشــرة املســلطة علــى وجــوه املصلن 
وزيــادة أحمــال التكييــف وزيــادة الرطوبــة

ومت اإللــزام بإضافــة نظــام تهويــة مــع فئــة أنظمــة التكييــف املنفصلــة العلويــة يف حــال 
اختيارهــا لضــرورة جتديــد الهــواء

فباإلمــكان عنــد اســتعمال أنظمــة تكييــف داخليــة )األجهــزة املنفصلــة التــي ال جتــدد 
الهــواء بإدخــال هــوا نقــدي مــن اخلــارج( ميكــن تركيــب نظــام تهويــة مســتقل )مــراوح 
ســحب( يســحب جــزءًا مــن هــواء املصلــى إلــى اخلــارج بحيــث يدخــل هــواء نقــي بــداًل منــه 
مــن خــال فتحــات األبــواب، فيجــدد الهــواء وينقيــه ويزيــل الروائــح الكريهــة، وعلــى 
املهنــدس املصمــم أن يــوزع هــذه املــراوح بشــكل متجانــس يضمــن وجــود تيــار هوائــي 
ــد الهــواء احملــددة  ــدل )بحســب حســابات حركــة هــواء التكييــف ونســب جتدي معت
يف معاييــر حســابات التكييــف( ومــوزع بحيــث ال يســمح بوجــود أماكــن أو أركان 
معزولــة ال يتجــدد فيهــا الهــواء بالقــدر املطلــوب، وميكــن لنظــام التهويــة املســتقل هــذا 
أن يكــون مســتمر التشــغيل عنــد مراعاتــه للنســب الصحيحــة لتجديــد الهواء ولســرعة 
تدفــق الهــواء احملــددة يف معاييــر التكييــف )مــع أخــذه باحلســبان عنــد تصميــم أحمــال 
التكييــف أيضــًا( أو أن يكــون مؤقتــًا يــدوي التشــغيل بحيــث يتــم تشــغيله عنــد احلاجــة
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد٨4

المصلى  <  التكييف والتهوية  <   <<      راحة

يجب أال يزيد مستوى صوت وحدة التكييف الداخلية عن اإلجمالي عن ٦٥ ديسيبل يف أي موقع 
من مواقع املصلى.

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد٨٥

المصلى  <  التكييف والتهوية  <   <<      راحة

يجب جتميع كل املفاتيح الكهربائية )مكيفات، إنارة، ...( يف صندوق/غرفة حتكم واحدة يف 
مصلى الرجال بشرط أن يكون غير متاح لوصول غير املختصن

لتسهيل التحكم، ولتايف العبثالتبرير

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد٨٦

المصلى  <  الكهرباء  <   <<      الموقع

يجب توزيع األفياش بعدد واحد وسط كل جهة على األقل، وفيش كل عشرة أمتار يف جهة القبلة

للتوزيــع األمثــل لتســهيل اســتخدام امللحقــات الكهربائيــة )مكنســة كهربائيــة، التبرير
)... دفايــة، 
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد٨٧

المصلى  <  الكهرباء  <   <<      األمان

يجب أن تكون األفياش ثاثية )بتأريض( وأن تكون شبكة الكهرباء مأرضة بالكامل
يجب أن تكون األفياش بآلية أمان متنع الوصول لفتحات الفيش بدون دخول جزء التأريض أواًل

حلمايــة األطفــال علــى وجــه اخلصــوص، وللحمايــة يف حــال وجــود التمــاس أجهــزة التبرير
صواعــق أو  كهربائيــة 

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد٨٨

المصلى  <  الصوتيات  <   <<      االرتفاع

يجب أن ال يقل ارتفاع الكبرات عن ٣م من أرضية املسجد

ملنع الضرر واإلزعاج للمصلن املتواجدين بقرب املكبراتالتبرير
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد٨٩

المصلى  <  الصوتيات  <   <<      مواصفة خاصة

يجب أن يحقق نظام التوزيع الصوتي شدة صوت ال تزيد عن ٧٥ ديسيبل يف أي موقع من مواقع 
املسجد

يجب أن يكون توزيع الصوت متساويًا يف جميع أرجاء املسجد
يجب أن يخلو صوت املكبرات الداخلية من الدوي )الصدى املتردد(

ملنع الضرر واإلزعاج للمصلن املتواجدين بقرب املكبراتالتبرير

إليصال صوت اإلمام واملؤذن بدون إزعاج أو ضرر للمصلنمثال
وليكون الصوت موزعًا بشكل متجانس جلميع املصلن

وملنع تداخل القراءة وإزعاج املصلن

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد٩0

المصلى  <  االضاءة والنوافذ  <  نوافذ <<      االرتفاع

احلد األدنى الرتفاع النوافذ هو 1م من األرض

للستر وعدم إلهاء املصلنالتبرير

الرسم 
التوضيحي

٢٥
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد٩1    1

المصلى  <  االضاءة والنوافذ  <  نوافذ <<      مواصفة خاصة

يجب أن يكون كا من زجاج وإطار النوافذ معزول حراريًا
يجب مراعاة تصميم النوافذ وملحاقتها مبا مينع إشعاع الشمس املباشر

يجب أن تكون جلسة النافذة اخلارجية ذات ميول
يجب توفير شبك مانع للحشرات يف النوافذ املتحركة

لتقليل استهاك الطاقة ولراحة املصلنالتبرير
وميول جلسة النافذة ملنع تواجد الطيور يف اخلارج

الرسم 
التوضيحي

٢٥

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد٩1    ٢

المصلى  <  االضاءة والنوافذ  <  نوافذ <<      مواصفة خاصة

ــح وموزعــة بشــكل  ــة للفت يجــب أن يكــون ٢0% مــن مســاحة النوافــذ بحــد أدنــى مــن النوافــذ القابل
ــار هوائــي متجانــس يســمح مبــرور تي

وإذا كانت النوافذ القابلة للفتح بارتفاع ٢م فأقل عن األرض فيجب أن تكون من النوع السحاب

لتحقيق متطلبات التهوية يف األوقات واملواسم التي ال يستعمل فيها نظام التكييفالتبرير
والنوافذ السحاب حلماية املصلن من االصطدام

الرسم 
التوضيحي

٢٥
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ارتباط املعيار: للنساءجميع املساجد٩٢

المصلى  <  االضاءة والنوافذ  <  نوافذ <<      مواصفة خاصة

نوافذ مصلى النساء يجب أن تكون غير شفافة

للسترالتبرير

الرسم 
التوضيحي

٢٥

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد٩٣

المصلى  <  االضاءة والنوافذ  <  اإلضاءة الطبيعية <<      المساحة

يجــب أن حتقــق مســاحة األجــزاء النافــذة لإلضــاءة الطبيعيــة )النوافــذ الثابتــة واملتحركــة والقبــب 
ــة الشــفافة وشــبه الشــفافة( شــدة إضــاءة يف وســط النهــار مبقــدار 1٥0 لوكــس  ــواب الزجاجي واألب

لــكل متــر مربــع علــى أرضيــة املصلــى

لتحقيــق ٥0% مــن شــدة اإلضــاء املطلوبــة نهــارًا مبــا يحقــق اإلحســاس بوقــت النهــار و التبرير
يرشــد اســتهاك كهربــاء اإلنــارة مــع عــدم اإلخــال بشــدة اإلضــاءة الكليــة املطلوبــة 

يف املصلــى
الرسم 

التوضيحي
٢٥
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد٩4

المصلى  <  االضاءة والنوافذ  <  اإلضاءة الطبيعية <<      الموقع

إذا كانت األجزاء النافذة لإلضاءة الطبيعية يف اجتاه القبلة فيجب أال تكون شفافة

ملنع إلهاء املصلن، ومنع األشعة املباشرة يف أعن املصلنالتبرير

الرسم 
التوضيحي

٢٥

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد٩٥

المصلى  <  اإلضاءة والنوافذ  <  اإلضاءة الصناعية <<      الموقع

توزيــع وحــدات اإلضــاءة بنظــام ســقفي يضمــن احلصــول علــى شــدة اإلضــاءة املعياريــة بشــكل متســاوي 
ألرضيــة املصلــى ومنبــر اخلطيــب

لضمان الراحة البصرية، وجتنب تكون الظالالتبرير
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد٩٦

المصلى  <  اإلضاءة والنوافذ  <  اإلضاءة الصناعية <<      مواصفة خاصة

يجــب اســتخدام مصابيــح غازيــة بنوعيهــا املنخفــض الضغــط )الفلورســنت( واملرتفــع الضغــط )معــدن 
)LED( أو مصابيــح الليــد )الهاليــد

ــة، التبرير ــة باملصابيــح احلراري ــة تعتبــر منخفضــة مقارن ــة مــن املصابيــح الغازي احلــرارة املنبعث
للمصابيــح  االفتراضــي  العمــر  مــن  أطــول  الغازيــة  للمصابيــح  االفتراضــي  العمــر 

عمــل( ســاعة   10.000( احلراريــة 

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد٩٧

المصلى  <  اإلضاءة والنوافذ  <  اإلضاءة الصناعية <<      مواصفة خاصة

أن تكون شدة اإلنارة عن ٣00 لوكس لكل متر مربع على أرضية املصلى

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد٩٨

المصلى  <  اإلضاءة والنوافذ  <  اإلضاءة الصناعية <<      األمان

)EN 60598( تطبيق معايير السامة الكهربائية حسب املواصفة األوربية
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                الـمـرافــق

رقم الصفحةعامل املعايرةعـنصـر الـمـعـــايــرة
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1٣٦املساحةاملستودع
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1٣٨املوقع

1٣٩مواصفة خاصة
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141املوقعالبرادة
141مواصفة خاصة

14٢النظافة
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد٩٩

المرافق  <  المواقف  <   <<      المساحة

مســاحة املواقــف الداخليــة )داخــل املوقــع العــام( = )عــدد املواقــف - عــدد املواقــف يف االرتــدادات( × 
٢0 م٢\موقــف

وذلــك باعتبــار املواقــف الداخليــة ذات ممــرات حركــة أحاديــة االجتــاه ومواقــف مائلــة بزاويــة ٣0 
درجــة، املوقــف الفــردي الصــايف مبســاحة ٢.4م×٥م ومســاحة حركــة ٢.4م×٢.٥م 

ــام( واملســاحات  ــة وداخــل املوقــع الع واملســاحة أعــاه تشــمل ممــرات املشــاة )خــارج املواقــف الداخلي
اإلضافيــة ملواقــف ذوي االحتياجــات اخلاصــة

ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها  املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصــول الشــامل يف 
البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة يف 

ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

حتتــاج الســيارة ملوقــف )مــع مســاحة حركــة( عبــارة عــن ٢.4 م × ٥ م أي مســاحة 1٢ التبرير
م٢، ومســاحة حركــة خلفيــة مبمــر بعــرض ٥ م )يقســم علــى موقفــن متقابلــن(، 

وذلــك مبجمــوع 1٨ م٢ لــكل موقــف
واملداخــل  احلركــة  مســاحة ممــرات  موقــف الســتيعاب  لــكل  م٢   ٢ لهــا  ويضــاف 
واملخــارج وزيــادات مســاحة مواقــف ذوي االحتياجــات اخلاصــة، فتزيــد مســاحة املوقــف 

الواحــد بتوابعــه إلــى ٢0 م٢ لــكل موقــف داخلــي
مثال

الرسم 
التوضيحي

٢٧،٢٦
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عدد املصلنارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنمسجد جامع100

المرافق  <  المواقف  <   <<     العدد

0.1٥ × عدد املصلن

بافتراض ٢٥% املصلن بحاجة ملوقف سيارة يف صاة اجلمعةالتبرير
وبافتــراض أن 1٥% مــن فقــط احتيــاج املواقــف هــذا ال بــد مــن توفيــره مــن مســاحة 

املوقــع العــام
أمــا البقيــة )٨٥% مــن احتيــاج املواقــف( يتوفــر عــادة علــى شــكل مواقــف يف ارتــدادات 
املســجد بنســبة ٣٥% مــن احتيــاج املواقــف )وال بــد مــن تصميمهــا علــى شــكل مواقــف 

عرضيــة الســتيعاب أكبــر عــدد مــن املواقــف يف االرتــدادات(
والبقيــة )٥0% مــن احتيــاج املواقــف( يتوفــر عــادة يف مواقــف ارتــدادات املبانــي احمليطــة 

باملسجد.
مسجد جامع يستوعب ٥00 مصلي يحتاج لعدد 1٢٥ موقف سيارةمثال

44 موقــف ميكــن توفيرهــا بالتصميــم األمثــل للمواقــف اجلانبيــة يف ارتــدادت املســجد 
علــى الشــوارع احمليطــة

املبانــي  ارتــدادات  يف  املتوفــرة  باملواقــف  منهــا  بــداًل  االســتفادة  منهــا ميكــن   ٦٣ و 
باملســجد احمليطــة 

والبقيــة 1٨ موقفــًا ال بــد مــن إيجــاد مســاحة مواقــف داخليــة لهــا تقتطــع مــن املوقــع 
العــام للمســجد مبســاحة ٣٦0 م٢ ومتثــل مــا مقدتــرة ثلــث مســاحة املوقــع العــام تقريبــًا
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عدد املصلنارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنمسجد سكني101

المرافق  <  المواقف  <   <<     العدد

0.0٥ × عدد املصلن

بافتراض 10% من املصلن بحاجة ملوقف سيارةالتبرير

ــاج لعــدد ٢0 مواقــف، تتوفــر عــادة يف مثال ــي يحت مســجد حــي يســتوعب عــدد ٢00 مصل
االرتــدادات اجلانبيــة وال حاجــة القتطــاع جــزء مــن أرض املســجد لعمــل مواقــف داخليــة

عدد املصلنارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنمسجد أعمال10٢

المرافق  <  المواقف  <   <<     العدد

بدون مواقف خاصة

لوجود مواقف اجلهة التجارية أو الطبية أو احلكوميةالتبرير
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عدد املصلنارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنمسجد تعليمي10٣

المرافق  <  المواقف  <   <<     العدد

بدون مواقف خاصة

لوجود مواقف اجلهة التعليميةالتبرير

عدد املصلنارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنمسجد سفر104

المرافق  <  المواقف  <   <<     العدد

0.٢٥ × عدد املصلن

بافتــراض وجــود 4 ركاب يف كل ســيارة، ولعــدم تواجــد كل املصلــن يف وقــت التبرير
واحــد

عــادة يف  لوجــود مواقــف كافيــة  للمســجد  لعمــل مواقــف معينــة  عــادة  وال حاجــة 
ســفر املســجد  اســتراحات 
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد10٥

المرافق  <  المواقف  <   <<      الموقع

يجــب أن تكــون مواقــف ذوي االحتياجــات اخلاصــة عنــد أقــرب موقــع ملدخــل املصلــى املؤهــل بأبــواب 
خاصــة بــذوي االحتياجــات اخلاصــة

ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها  املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصــول الشــامل يف 
البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة يف 

ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

لتسهيل وصولهم للباب املخصصة لهمالتبرير

الرسم 
التوضيحي

٢٧،٢٦

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنمسجد أعمال10٦

المرافق  <  المواقف  <   <<      مواصفة خاصة

يجب أن يكون ارتفاع رصيف املواقف 1٥ سم
ويجب أن يكون شكل قائمة الرصيف مشطوفة أو ربع دائرية

تكــون هنــاك ممــرات مشــاة بأقصــر مســافة ملدخــل املســجد لتســهيل وصــول املصلــن املاريــن عبــر 
املواقــف إلــى مدخــل املســجد.

ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصــول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

لوجود مواقف اجلهة التجارية أو الطبية أو احلكوميةالتبرير

الرسم 
التوضيحي

٢٧،٢٦
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ارتباط املعيار: للنساءجميع املساجد10٧

المرافق  <  المواقف  <   <<      مواصفة خاصة

يجب توفير موقفن للتحميل والتنزيل بجانب كل مدخل ملصلى النساء
ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصــول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

لتسهيل احلركة ومراعاة عدم سد الطريق العامالتبرير

٢٧،٢٦الرسم التوضيحي

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد10٨

المرافق  <  المواقف  <   <<      احتياجات خاصة

ــى األقــل لــذوي االحتياجــات اخلاصــة بأقــرب موقــع ممكــن مــن كل  يجــب توفيــر موقــف واحــد عل
مدخــل

يجــب أن يكــون هنــاك ممــرات ومنحــدرات خــال قواطــع املواقــف لكراســي املعاقــن وصــوال ملدخــل 
املسجد

ــع جهــات املســجد  ــر لوحــات إرشــاد ملواقــع هــذه املواقــف واملمــرات واملنحــدرات مــن جمي يجــب توفي
اخلارجيــة

ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصــول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد10٩

المرافق  <  المواقف  <   <<      األمان

يجــب عــدم إطالــة ممــرات الســيارات داخــل املواقــف ويف حــال االضطــرار لذلــك يفصــل الطــول 
بأرصفــة عبــور مشــاة أو مطبــات

ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصــول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

ملنع تسارع السياراتالتبرير

٢٧،٢٦الرسم التوضيحي

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد110

المرافق  <  المواقف  <   <<      النظافة

يعمــل ميــول ألرضيــة املواقــف لصــرف امليــاه خارجــًا مــن منطقــة الدخــول واخلــروج أو  عبــر جتويــف 
تصريــف أرضــي

٢٧،٢٦الرسم التوضيحي
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد111

المرافق  <  المواقف  <   <<      االستدامة

توضــع مصــدات عجــات بارتفــاع 1٥ ســم، وطــول 1٨0 ســم و تبعــد ٧0 ســم عــن حافــة الرصيــف وذلــك 
حلمايــة الرصيــف املقابــل لــكل موقــف وكذلــك أعمــدة اإلنارة.

وملنع السيارات من سد ممرات املشاة

٢٧،٢٦الرسم التوضيحي

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد11٢

المرافق  <  غرفة الخادم  <   <<      المساحة

1٥ م٢ )تضم دورة مياه(

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنمسجد جامع11٣

المرافق  <  غرفة الخادم  <   <<      العدد

يجب توفير غرفة واحدة خلادم املسجد مبنافعها )دورة مياه ومطبخ(
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنمسجد سكني114

المرافق  <  غرفة الخادم  <   <<      العدد

يجب توفير غرفة واحدة خلادم املسجد مبنافعها )دورة مياه ومطبخ(

مسجد أعمال / 11٥
ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجتاري

المرافق  <  غرفة الخادم  <   <<      العدد

يجــب توفيــر غرفــة واحــدة خلــادم املســجد مبنافعهــا )دورة ميــاه ومطبــخ( إذا كان املســجد مســتقًا أو 
يف ســوق مفتــوح

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد11٦

المرافق  <  غرفة الخادم  <   <<      جيران

ال تفتح أبواب ونوافذ الغرفة على أي من أبواب اجليران احمليطن باملسجد

لتحقيق اخلصوصية للجيرانالتبرير
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مساحة املصلىارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنمسجد جامع11٧

المرافق  <  المستودع  <   <<      المساحة

ال تقل مساحة املستودع عن ٢ % من مساحة املصلى

مسجد مساحته 1000 م٢ يضم مستودع مساحته ٢0 م٢مثال

مساحة املصلىارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنمسجد سكني11٨

المرافق  <  المستودع  <   <<      المساحة

ال تقل مساحة املستودع عن ٥ % من مساحة املصلى

مسجد مساحته ٣00 م٢ يضم مستودع مساحته 1٥ م٢مثال

مساحة املصلىارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنمسجد أعمال 11٩

المرافق  <  المستودع  <   <<      المساحة

ال تقل مساحة املستودع عن ٢ % من مساحة املصلى

مسجد مساحته 1000 م٢ يضم مستودع مساحته ٢0 م٢مثال
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد1٢0    1

المرافق  <  المستودع  <   <<      مواصفة خاصة

إذا كان بــاب املســتودع خارجــي فيجــب أن تكــون أبــواب ونوافــذ املســتودع مصمتــة بــدون أي فتحــات 
ســفلية أو بينيــة

حفاظــا علــى املســتودع مــن دخــول األتربــة واحلشــرات والعوامــل األخــرى داخــل التبرير
املســتودع

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد1٢0    ٢

المرافق  <  المستودع  <   <<      مواصفة خاصة

مبنــى  عــن  املســتقل  األعمــال  ومســجد  واجلامــع،  ســكني،  املســجد  للمســجد  املســتودع  يضــاف 
التعليمــي املبنــى  عــن  مســتقًا  كان  إذا  التعليمــي  واملســجد  األعمــال، 

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد1٢1

المرافق  <  المنارة  <   <<      االرتفاع

من ضعف إلى ضعفي ارتفاع سقف مصلى الرجال

ــق تناســق التبرير ــراز املســجد مــن بعــد مــع حتقي ــرات الصــوت وإب ألداء مهمــة رفــع مكب
كتــل املبنــى بــدون مبالغــة يف التكاليــف

الرسم 
التوضيحي

٢٨
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد1٢٢

المرافق  <  المنارة  <   <<      العدد

يجب توفير منارة واحدة فقط

ألداء مهمة رفع مكبرات الصوت وإبراز املسجد من بعدالتبرير

الرسم 
التوضيحي

٢٨

املوقع العامارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد1٢٣

المرافق  <  المنارة  <   <<      الموقع

تكون املنارة قرب أكبر شارع رئيسي حول املسجد

إلبراز املسجد ألبعد مسافة بصرية ممكنةالتبرير

الرسم 
التوضيحي

٢٨
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد1٢4     1

المرافق  <  المنارة  <   <<      مواصفة خاصة

يجب أن حتتوي املنارة على مصابيح إضاءة

إلبراز املنارة ليًاالتبرير

الرسم 
التوضيحي

٢٨

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد1٢4    ٢

المرافق  <  المنارة  <   <<      مواصفة خاصة

تضــاف املنــارة للمســجد املســجد ســكني، واجلامــع، واملســجد ســفر، ومســجد األعمــال املســتقل عــن 
مبنــى األعمــال، واملســجد التعليمــي إذا كان مســتقًا عــن املبنــى التعليمــي

ــق تناســق التبرير ــراز املســجد مــن بعــد مــع حتقي ــرات الصــوت وإب ألداء مهمــة رفــع مكب
كتــل املبنــى بــدون مبالغــة يف التكاليــف

الرسم 
التوضيحي

٢٨
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد1٢٥

المرافق  <  المنارة  <   <<      األمان

يكون الصعود يف املنارة بدرج )وليس سلم( يضم بسطة راحة كل عشرة متر ارتفاع

ملنع السقوط من السالم احلديدية العالية، وحتقيق الراحة واألمانالتبرير

الرسم 
التوضيحي

٢٨

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد1٢٦

المرافق  <  المنارة  <   <<      النظافة

يجب أال تضم املنارة منافذ إضاءة مفتوحة

ملنع استقرار الطيور يف هذه الفتحات وتراكم األوساخ على املنارة وبداخلهاالتبرير

الرسم 
التوضيحي

٢٨
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد1٢٧

المرافق  <  البرادة  <   <<      الموقع

خارج املصلى، بقرب مداخل املصلى

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد1٢٨    1

المرافق  <  البرادة  <   <<      مواصفة خاصة

يجب استعمال البرادات ذات النافورة فقط

لتايف استعمال البرادات ذات القارورة )اجلوالن القابلة لاستبدال(التبرير
خلطرها على السامة أثناء نقل وتركيب القارورة

ولتحاشي محاذير قلة التنظيف والتعقيم لدى اجلهة البائعة للقوارير
ولتحاشي تخزين القوارير داخل املصلى

ولتايف استعمال البرادات ذات احلنفيات
لتحاشي استعمالها لغير أغراض الشرب

ولتايف استعمال الثاجات
لإلزعاج الصادر منها

ولعدم مناسبتها للمسجد
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد1٢٨    ٢

المرافق  <  البرادة  <   <<      مواصفة خاصة

يجــب أن توفيــر بــرادة ذات النافــورة عنــد املدخــل املؤهــل بــاب خــاص بــذوي االحتياجــات اخلاصــة 
ومبســتوى ارتفــاع مناســب خلدمــة األطفــال وذوي االحتياجــات اخلاصــة

ويجــب أن يراعــي تصميمهــا وارتفاعهــا ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصــول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقــة يف ســنة14٣1 هـــ - ٢010 م
لتنقية مياه الشبكة العامةالتبرير

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد1٢٨    ٣

المرافق  <  البرادة  <   <<      مواصفة خاصة

يجب أن تتضمن البرادة صفايات

لتنقية مياه الشبكة العامةالتبرير

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد1٢٩

المرافق  <  البرادة  <   <<      النظافة

يجب أن تكون األرضية احمليطة بها مبلطة بعرض ال يقل عن ٦0 سم

لتايف مشاكل الرطوبة يف الفرشالتبرير
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                 دورات المياه

رقم الصفحةعامل املعايرةعـنصـر الـمـعـــايــرة
14٧املساحةاملبنىدورات املياه

14٧االرتفاع
14٧العدد
14٨املوقع

14٨مواصفة خاصة
14٩ترشيد
14٩شرعية

1٥0األبعاداملدخل
1٥0االرتفاع
1٥1املوقع

1٥1مواصفة خاصة
1٥٢االرتفاعاألرضيات

1٥٢مواصفة خاصة
1٥٣األمان

1٥٣النظافة
1٥4املوقعالتهوية

1٥٥مواصفة خاصة



144

1٥٦االرتفاعنشافملحقات املبنى
1٥٦العدد
1٥٧املوقع

1٥٧األبعادمرآة
1٥٨االرتفاع
1٥٨العدد
1٥٩املوقع

1٥٩مواصفة خاصة
1٦0األبعادركن غيار األطفال

1٦0االرتفاع
1٦0العدد

1٦1مواصفة خاصة
1٦1األبعاداحلماماحلمامات

1٦٢األبعاد
1٦٢االرتفاع
1٦٣العدد
1٦٩املوقع

1٦٩األبعادالباب
1٧0االرتفاع

1٧1مواصفة خاصة
1٧٢املادة
1٧٢األمان

1٧٣االرتفاعكرسي أرضي
1٧٣العدد
1٧4األمان
1٧4شرعية
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1٧٥االرتفاعكرسي افرجني
1٧٥العدد

1٧٦مواصفة خاصة
1٧٦شرعية

1٧٧االرتفاعالشطاف
1٧٧املوقع

1٧٨مواصفة خاصة
1٧٨احتياجات خاصة

1٧٩املادة
1٧٩االرتفاعالسيفون

1٨0مواصفة خاصة
1٨1ترشيد

1٨1املادةاجلدران
1٨٢األمان

1٨٢النظافة
1٨٣األبعادموضئ عاماملواضئ

1٨٣االرتفاع
1٨4العدد
1٨4العدد

1٨٥مواصفة خاصة
موضئ كبار السن وذوي 

احلاجة
1٩1األبعاد

1٩1االرتفاع
1٩٢العدد

1٩٣مواصفة خاصة
٢0٢األبعادموضئ الكرسي املتحرك
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٢0٣االرتفاع
٢0٣العدد

٢04مواصفة خاصة
٢1٢األبعادمجرى مياه الوضوء

٢1٢مواصفة خاصة
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد130

دورات المياه  <  المبنى  <   <<      المساحة

ــاه =  مســاحة املواضــئ بعــد خصــم املواضــئ اخلارجيــة إن وجــدت  + مســاحة  مســاحة مبنــى دورة املي
احلمامــات + مســاحة حركــة املواضــئ بعــد خصــم املواضــئ اخلارجيــة إن وجــدت  + مســاحة حركــة 

احلمامــات
٢٩ ، ٣٥ ، ٣٩ ، 40 ، 41 ، 4٥٢ ، 4٣ ، 44الرسم التوضيحي

منسوب مدخل ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد1٣1
دورة املياه

دورات المياه  <  المبنى  <   <<      االرتفاع

يكون املبنى بنفس منسوب مدخل دورة املياه

ارتباط املعيار: للرجالجميع املساجد1٣٢

دورات المياه  <  المبنى  <   <<      العدد

يجب توفير دورة مياه واحدة على األقل للرجال

املقصــود هنــا دورة امليــاه التــي تضــم العــدد الــكايف مــن املواضــئ واحلمامــات واحملــدد التبرير
يف هــذه املعاييــر
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ارتباط املعيار: للنساءجميع املساجد1٣٣

دورات المياه  <  المبنى  <   <<      العدد

يجب توفير دورة مياه واحدة على األقل للنساء

املقصــود هنــا دورة امليــاه التــي تضــم العــدد الــكايف مــن املواضــئ واحلمامــات واحملــدد التبرير
يف هــذه املعاييــر

موقع املصلىارتباط املعيار: للنساءجميع املساجد1٣4

دورات المياه  <  المبنى  <   <<      الموقع

ضمن بناية مصلى النساء

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد1٣٥

دورات المياه  <  المبنى  <   <<      مواصفة خاصة

يجب أن يكون الضغط يف شبكة املياه 4 بار.
ويجب توفير نظام تسخن مركزي للمياه .

التسخن املركزي للمياه أوفر يف استهاك الطاقةالتبرير
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد1٣٦

دورات المياه  <  المبنى  <   <<      ترشيد

يجــب توفيــر نظــام لتدويــر ميــاه الوضــوء الســتعمالها يف ســيفونات احلمامات وســقاية األشــجار والغطاء 
الباتــي حــول املســجد إن وجد

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد1٣٧

دورات المياه  <  المبنى  <   <<      شرعية

أال يكون مبنى دورة املياه حتت مصلى

لوجود نص شرعي بالنهي عن ذلكالتبرير
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد1٣٨

دورات المياه  <  المبنى  <  المدخل <<      األبعاد

يجب أال يقل عرض املدخل عن 1 م

لتسهيل احلركة وبالذات ذوي االحتياجات اخلاصةالتبرير

الرسم 
التوضيحي

٣0 ، ٢٩

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد1٣٩

دورات المياه  <  المبنى  <  المدخل <<      االرتفاع

نفس مستوى منسوب املنطقة احمليطة

لتسهيل احلركة وعدم إعاقة ذوي االحتياجات اخلاصة على وجه اخلصوصالتبرير

الرسم 
التوضيحي

٣0



151

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد140

دورات المياه  <  المبنى  <  المدخل <<      الموقع

يجب أن يؤدي املدخل إلى منطقة املواضيء مباشرة

لعدم إجبار املتوضيء على املرور مبنطقة احلمامات بدون حاجةالتبرير

الرسم 
التوضيحي

٣1 ، ٣0 ، ٢٩

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد141

دورات المياه  <  المبنى  <  المدخل <<      مواصفة خاصة

يجــب إضافــة مجــرى ميــاه مغطــى بشــبك تصريــف بــن أرضيــة املدخــل وأرضيــة دورة املياه يتــم تصريف 
مياهــه يف مجــرى ميــاه الوضوء الرئيســي

لتسهيل غسل األرضية ومنع خروج املياه خلارج دورة املياهالتبرير

الرسم 
التوضيحي

٣0
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد14٢

دورات المياه  <  األرضيات  <   <<      االرتفاع

نفس مستوى منسوب مدخل دورة املياه

لتسهيل احلركة وعدم إعاقة ذوي االحتياجات اخلاصة على وجه اخلصوصالتبرير

الرسم 
التوضيحي

٣0 

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد14٣

دورات المياه  <  األرضيات  <   <<      مواصفة خاصة

يراعى جتنب األلوان الفاحتة يف اختيار باط األرضية

لتقليل احلاجة للتنظيف املتكررالتبرير

الرسم 
التوضيحي

٣1 ، ٣0 ، ٢٩
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد144

دورات المياه  <  األرضيات  <   <<      األمان

يجب أال تكون مادة األرضية من النوع الصقيل املسبب لإلنزالق

ملنع اإلنزالقالتبرير

الرسم 
التوضيحي

٣1 

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد14٥

دورات المياه  <  األرضيات  <   <<      النظافة

يجب توفر ميول مبقدار 1% باجتاه مجاري مياه الوضوء واحلمامات

لتسهيل غسل األرضية ومنع خروج املياه خلارج دورة املياهالتبرير

الرسم 
التوضيحي

44 ، ٣٨
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد14٦

دورات المياه  <  التهوية  <   <<      الموقع

ــى منطقــة  ــة يف أعل ــاه، ليتضمــن مــراوح هــواء مركزي ــة مســتقل لــدورات املي ــة نظــام تهوي يجــب تهيئ
احلمامــات مــن مبنــى دورات امليــاه، يف أبعــد نقطــة عــن منطقــة الوضــوء، أو مــراوح هــواء فرديــة موزعــة 

يف أعلــى كل حمــام، بحيــث يســحب الهــواء مــن منطقــة الوضــوء باجتــاه  منطقــة احلمامــات.
يجــب أن يتضمــن نظــام تهويــة احلمامــات تصريفــًا مناســبًا للهــواء املســحوب للخــارج بعيــدًا عــن مداخــل 

املســجد وبعيــدًا ممــرات املشــاة وبعيــدًا بيــوت اجليــران.
يجــب أن تكــون مــراوح الشــفط ســقفية أو يف اعلــى اجلــدار مــع مراعــاة التصريــف بعيــدًا عــن املداخــل 

واملمــرات واجليــران.
ميكــن االســتفادة مــن الهــواء املمســحوب مــن املصليــات )بهــدف تنقيــة هــواء املصليــات، وهوأنقــى مــن 
هــواء دورات امليــاه( بتجميعــه يف متــدادات هــواء مناســبة وضخــه يف دورات امليــاه فــوق املواضــئ، ليحقــق 

التبريــد لــدورات امليــاه وتوفيــر الطاقــة

لسحب الهواء النقي من اخلارج مرورًا مبنطقة الوضوء إلى احلمامات ثم إلى اخلارجالتبرير
للسماح لدورة الهواء للمرور من األسفل لألعلى، وللحماية من اإلصابات

الرسم 
التوضيحي

٣ ، ٣٢ ، ٣٣1 ، ٢٩
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد14٧

دورات المياه  <  التهوية  <   <<      مواصفة خاصة

يجــب توفيــر نظــام تهويــة مســتقل لــكل مبنــى دورة ميــاه علــى حــدة، منفصــل عــن نظــام تكييــف 
املســجد

يجب أن تكون أبواب احلمامات مرتفعة مبقدار 10 سم عن األرض أو مزودة بشبك تهوية سفلي
يجــب أن يتضمــن نظــام تهويــة مبنــى دورات امليــاه مجــاري لتجميــع هــواء دورات امليــاه اخلــارج وطــرده 
بعيــدًا عــن مداخــل ونوافــذ املســجد ومداخــل ســحب الهــواء النقــي لنظــام تكييــف املســجد ومدخــل 

دورة امليــاه واملواقــف وممــرات املشــاة
يجب أن تكون قدرة نظام التهوية على السحب مبقدار = حجم مبنى دورة املياه لكل دقيقتن 

يجــب االســتفادة مــن الهــواء الزائــد مــن املصليــات )مقابــل الهــواء النقــي املطلــوب لتهويــة املصليــات( 
بإعــادة اســتعماله لتهويــة دورات امليــاه عــن طريــق الســحب املباشــر مــن خــال مدخــل دورة امليــاه إذا 
كانــت جــزء مــن مبنــى املصلــى أو عــن طريــق متديــدات هــواء متــرر الهــواء الزائــد مــن املصليــات لــدورة 

امليــاه
يف حــال كان مدخــل دورات امليــاه يقــع بــن منطقــة الوضــوء ومنطقــة احلمامــات فيجــب علــى املصمــم 

مراعــاة تصميــم نظــام التهويــة بحيــث ميــر تيــار الهــواء علــى منطقــة الوضــوء أواًل ثــم احلمامــات

ملنع تداخل هواء دورات املياه مع دورة هواء تكييف املسجدالتبرير
للسماح لدورة الهواء للمرور باحلمامات من األسفل لألعلى

لضمــان بعــد الهــواء املطــرود بعيــدًا عــن املصلــى واملصلــن ونظــام تكييــف املســجد 
ــاه ــدورة املي ــع عــودة الهــواء اخلــارج ل وملن

لضمــان احلــد األدنــى مــن جتديــد كامــل هــواء مبنــى دورة امليــاه مــرة كل دقيقتــن 
وبــدون إزعــاج بســبب التدفــق الزائــد عــن احلــد املقبــول

لاستفادة من هواء املصليات البارد والنقي بدون حاجة لتكييف دورة املياه
الرسم 

التوضيحي
٣ ، ٣٢ ، ٣٣1 ، ٢٩
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد14٨

دورات المياه  <  ملحقات المبنى  <  نشاف <<      االرتفاع

بارتفاع 1.٥ م، واملخصص لذوي االحتياجات اخلاصة واألطفال يكون بارتفاع 0.٧٥ م

ارتفاع 1.٥ مناسب ملتوسط أطوال البالغنالتبرير
الكراســي  علــى  )املقعــدون  اخلاصــة  االحتياجــات  ذوي  يناســب  م   0.٧٥ وارتفــاع 

واألطفــال املتحركــة( 
الرسم 

التوضيحي
٣4

عدد املواضيءارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد14٩

دورات المياه  <  ملحقات المبنى  <  نشاف <<      العدد

واحــد لــكل خمســة مواضــيء، وبحــد أدنــى عــدد ٢ نشــاف، ويخصــص واحــد منها لــذوي االحتياجات 
اخلاصــة واألطفال

يســتغرق التنشــيف ٣0 ثانية\متوضــيء، والوضــوء يســتغرق دقيقتــن ونصــف لــكل التبرير
متوضــيء

ويخصص واحد لذوي االحتياجات اخلاصة واألطفال ليثبت يف ارتفاع مناسب لهم
الرسم 

التوضيحي
٣4
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد1٥0

دورات المياه  <  ملحقات المبنى  <  نشاف <<      الموقع

بقرب مدخل دورة املياه بدون إعاقة حلركة الدخول واخلروج

الرسم 
التوضيحي

٣4

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد1٥1

دورات المياه  <  ملحقات المبنى  <  مرآة <<      األبعاد

بعرض 0.٥ م وارتفاع 1.٥ م

لتكفي املقعدين على الكراسي املتحركة واألطفال وحتى البالغن إلى طول ٢ مالتبرير

الرسم 
التوضيحي

٣4
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد1٥٢

دورات المياه  <  ملحقات المبنى  <  مرآة <<      االرتفاع

٥0 سم من أرضية دورة املياه

الرسم 
التوضيحي

٣4

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد1٥٣

دورات المياه  <  ملحقات المبنى  <  مرآة <<      العدد

واحدة لكل دورة مياه

الرسم 
التوضيحي

٣4
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ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد1٥4

دورات المياه  <  ملحقات المبنى  <  مرآة <<      الموقع

بقرب مدخل دورة املياه بدون إعاقة حلركة الدخول واخلروج

الرسم 
التوضيحي

٣4

ارتباط املعيار: جلميع اصناف املصلنجميع املساجد1٥٥

دورات المياه  <  ملحقات المبنى  <  مرآة <<      مواصفة خاصة

يجب أن تكون سماكة املرآة ٨ مم على األقل

ملقاومة الكسرالتبرير

الرسم 
التوضيحي

٣4
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ارتباط املعيار: للنساءجميع املساجد1٥٦

دورات المياه  <  ملحقات المبنى  <  ركن غيار األطفال <<      األبعاد

٦0 سم * ٨0 سم بحد أدنى

ارتباط املعيار: للنساءجميع املساجد1٥٧

دورات المياه  <  ملحقات المبنى  <  ركن غيار األطفال <<      االرتفاع

٩0 سم

ارتباط املعيار: للنساءجميع املساجد1٥٨

دورات المياه  <  ملحقات المبنى  <  ركن غيار األطفال <<      العدد

واحد لكل مبنى دورة مياه نساء

التبرير

مثال

الرسم 
التوضيحي
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ارتباط املعيار: للنساءجميع املساجد1٥٩

دورات المياه  <  ملحقات المبنى  <  ركن غيار األطفال <<      مواصفة خاصة

يجــب أن يكــون ســطح طاولــة التغييــر محــاط بحاجــز مينــع الســقوط، علــى أن ال توكــن حــواف 
احلاجــز حــادة

ملنع سقوط الطفل يف حال تقلبهالتبرير

ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد1٦0

دورات المياه  <  الحمامات  <  الحمام <<      األبعاد

مساحة احلمام العام = 100 سم × 1٥0 سم
بارتفاع السقف باحلد األدنى ٣00 سم

 مساحة حركة احلمام )خارج احلمام( = 1 م٢

الرسم 
التوضيحي

٣٥ ، ٣٦
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ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد1٦1

دورات المياه  <  الحمامات  <  الحمام <<      األبعاد

مساحة احلمام العام = 1٥0 سم × ٢00 سم
بارتفاع السقف باحلد األدنى ٣00 سم

 مساحة حركة احلمام )خارج احلمام( = 1.4 م × 1.٦ = ٢.٢٥ م٢
ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصــول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

الرسم 
التوضيحي

٣٥ ، ٣٦

ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد1٦٢

دورات المياه  <  الحمامات  <  الحمام <<      االرتفاع

نفس منسوب أرضية املمرات
ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصــول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

الرسم 
التوضيحي

٣ ، ٣٣ ، ٣٥ ، ٣٦1
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لكبار السن وذوي جميع املساجد1٦٣
ارتباط املعيار: احلاجة

دورات المياه  <  الحمامات  <  الحمام <<      العدد

ــة مشــابهة  ــه مســكات جانبي ــًا ل ــة مضاف ــاه، وهــو أحــد احلمامــات العادي ــى دورة مي واحــد لــكل مبن
ملســكات حمــام ذوي االحتياجــات اخلاصــة

ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصــول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

الرسم 
التوضيحي

٣٧

لكبار السن وذوي جميع املساجد1٦4
ارتباط املعيار: احلاجة

دورات المياه  <  الحمامات  <  الحمام <<      العدد

واحد لكل مبنى دورة مياه
ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصــول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م
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عدد املصلنارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنمسجد سكني1٦٦

دورات المياه  <  الحمامات  <  الحمام <<      العدد

حمام  لكل ٦٥ مصلي
بحد أدنى حمام واحد للرجال

حمام  لكل ٥0 مصلية
بحد أدنى حمام واحد للنساء

بافتراض ٥ % من املصلن الرجال بحاجة الستعمال احلمام يف املسجدالتبرير
وأن كل مستعمل بحاجة لـ ٥ دقائق

مسجد بسعة ٢00 مصليمثال
على افتراض أن ٥% منهم يحتاجون للحمام  وقت امتاء املسجد، أي  10 مصلون

ومبا أن وقت ما بن األذان واإلقامة ٢0 دقيقة
وبافتراض بقاء كل مستخدم ٥ دقائق يف احلمام

فإن كل حمام يخدم 4 مصلن ما بن األذان واإلقامة
فعدد احلمامات املطلوبة = 10 ÷ 4 = ٣ حمام تقريبًا

معامل التوزيع = ٢00 ÷ ٣ = حمام لكل ٦٥ مصلي تقريبًا
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مسجد أعمال / 1٦٧    1
عدد املصلنارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجتاري

دورات المياه  <  الحمامات  <  الحمام <<      العدد

حمام  لكل 1٣ مصلي
بحد أدنى حمام واحد للرجال

حمام  لكل 1٣ مصلية
بحد أدنى حمام واحد  للنساء

بافتراض ٣0 % من املصلن الرجال بحاجة الستعمال احلمام يف املسجدالتبرير
وأن كل مستعمل بحاجة لـ ٥ دقائق

مسجد بسعة ٢٥0 مصليمثال
على افتراض أن ٣0% منهم يحتاجون للحمام  وقت امتاء املسجد، أي  ٧٥ مصلون

ومبا أن وقت ما بن األذان واإلقامة ٢0 دقيقة
وبافتراض بقاء كل مستخدم ٥ دقائق يف احلمام

فإن كل حمام يخدم 4 مصلن ما بن األذان واإلقامة
فعدد احلمامات املطلوبة = ٧٥ ÷ 4 = 1٩ حمام تقريبًا

معامل التوزيع = ٢٥0 ÷ 1٩ = حمام لكل 1٣ مصلي تقريبًا
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 مسجد أعمال / 1٦٧    ٢
عدد املصلنارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنحكومي و طبي

دورات المياه  <  الحمامات  <  الحمام <<      العدد

حمام  لكل 1٣ مصلي
بحد أدنى حمام واحد للرجال

حمام  لكل 1٣ مصلية
بحد أدنى حمام واحد  للنساء

بافتراض ٣0 % من املصلن الرجال بحاجة الستعمال احلمام يف املسجدالتبرير
وأن كل مستعمل بحاجة لـ ٥ دقائق

مسجد بسعة ٢٥0 مصليمثال
على افتراض أن ٣0% منهم يحتاجون للحمام  وقت امتاء املسجد، أي  ٧٥ مصلون

ومبا أن وقت ما بن األذان واإلقامة ٢0 دقيقة
وبافتراض بقاء كل مستخدم ٥ دقائق يف احلمام

فإن كل حمام يخدم 4 مصلن ما بن األذان واإلقامة
فعدد احلمامات املطلوبة = ٧٥ ÷ 4 = 1٩ حمام تقريبًا

معامل التوزيع = ٢٥0 ÷ 1٩ = حمام لكل 1٣ مصلي تقريبًا
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عدد املصلنارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلن مسجد تعليمي1٦٨

دورات المياه  <  الحمامات  <  الحمام <<      العدد

حمام  لكل 1٣ مصلي
بحد أدنى حمام واحد للرجال

حمام  لكل 1٣ مصلية
بحد أدنى حمام واحد  للنساء

بافتراض ٣0 % من املصلن الرجال بحاجة الستعمال احلمام يف املسجدالتبرير
وأن كل مستعمل بحاجة لـ ٥ دقائق

مسجد بسعة ٢٥0 مصليمثال
على افتراض أن ٣0% منهم يحتاجون للحمام  وقت امتاء املسجد، أي  ٧٥ مصلون

ومبا أن وقت ما بن األذان واإلقامة ٢0 دقيقة
وبافتراض بقاء كل مستخدم ٥ دقائق يف احلمام

فإن كل حمام يخدم 4 مصلن ما بن األذان واإلقامة
فعدد احلمامات املطلوبة = ٧٥ ÷ 4 = 1٩ حمام تقريبًا

معامل التوزيع = ٢٥0 ÷ 1٩ = حمام لكل 1٣ مصلي تقريبًا
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عدد املصلنارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلن مسجد سفر1٦٩

دورات المياه  <  الحمامات  <  الحمام <<      العدد

حمام  لكل ٨ مصلن
بحد أدنى حمام واحد للرجال

حمام  لكل ٨ مصِليات
بحد أدنى حمام واحد  للنساء

بافتراض ٥0 % من املصلن الرجال بحاجة الستعمال احلمام يف املسجدالتبرير
وأن كل مستعمل بحاجة لـ ٥ دقائق

مسجد بسعة 100 مصليمثال
على افتراض أن ٥0% منهم يحتاجون للحمام  وقت امتاء املسجد، أي  ٥0 مصلون

ومبا أن وقت ما بن األذان واإلقامة ٢0 دقيقة
وبافتراض بقاء كل مستخدم ٥ دقائق يف احلمام

فإن كل حمام يخدم 4 مصلن ما بن األذان واإلقامة
فعدد احلمامات املطلوبة = ٥0 ÷ 4 = 1٣ حمام تقريبًا

معامل التوزيع = 100 ÷ 1٣ = حمام لكل ٨ مصلن تقريبًا
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ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد1٧0

دورات المياه  <  الحمامات  <  الحمام <<      الموقع

إذا كان مبنــى دورة امليــاه يحتــوي علــى حمامــات ومواضــي فيجــب أن تكــون منطقــة احلمامــات 
مســتقلة عــن منطقــة الوضــوء وأن تكــون األبعــد عــن املدخــل

لتحقيق الستر وبعد الروائحالتبرير
ولعدم إجبار املتوضيء على املرور مبنطقة احلمامات دون حاجة

الرسم 
التوضيحي

٣ ، ٣٢1 ، ٢٩

ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد1٧1

دورات المياه  <  الحمامات  <  الباب <<      األبعاد

٧٥ سم * ٢٢0 سم

الرسم 
التوضيحي

٣٥ ، ٣٦
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ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد1٧٢

دورات المياه  <  الحمامات  <  الباب <<      األبعاد

100 سم * ٢٢0 سم
ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصــول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

الرسم 
التوضيحي

٣٧

ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد1٧٣

دورات المياه  <  الحمامات  <  الباب <<      االرتفاع

يجب أن يكون الباب أرفع من منسوب أرض احلمام مبقدار ٥ سم

للتهوية وسهولة التنظيف واحلفاظ على البابالتبرير
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ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد1٧4

دورات المياه  <  الحمامات  <  الباب <<      مواصفة خاصة

يجب أن يكون نظام الفصاالت يغلق الباب تلقائيًا مع ترك فراغ  ٥ سم عند عدم القفل 
يجب أن يكون خلف الباب معاق للمابس

يجب أن تكون املقابض وجميع امللحقات من املواد املقاومة للصدأ
يجب أن يكون الباب يفتح للداخل

لذوي االحتياجات جميع املساجد1٧٥
ارتباط املعيار: اخلاصة

دورات المياه  <  الحمامات  <  الباب <<      مواصفة خاصة

يجب أن الباب يفتح للخارج
يجب أن تكون املقابض وجميع امللحقات من املواد املقاومة للصدأ

ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصــول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

لتسهيل حركة الكرسي املتحركالتبرير
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ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد1٧٦

دورات المياه  <  الحمامات  <  الباب <<      المادة

من مواد مقاومة للصدأ

ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد1٧٧

دورات المياه  <  الحمامات  <  الباب <<      األمان

يكون نظام القفل يسمح بالفتح من اخلارج عند احلاجة
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ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد1٧٨

دورات المياه  <  الحمامات  <  كرسي أرضي <<      االرتفاع

يكون  الكرسي األرضي بنفس منسوب األرضية وان تكون موقع األرجل أعلى

الرسم 
التوضيحي

 

عدد احلماماتارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد1٧٩

دورات المياه  <  الحمامات  <  كرسي أرضي <<      العدد

٨0% من عدد احلمامات

لتوفير خيارات متعددة للمستعملنالتبرير

دورة ميــاه بعشــرة حمامــات، يكــون فيهــا ٨ حمامــات أرضيــة وحمــام افرجنــي وحمــام مثال
لــذوي االحتياجــات اخلاصــة
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ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد1٨0

دورات المياه  <  الحمامات  <  كرسي أرضي <<      األمان

يكون موطئ الرجل من الكرسي محزز

ملقاومة اإلنزالق وتصريف املياهالتبرير

ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد1٨1

دورات المياه  <  الحمامات  <  كرسي أرضي <<      شرعية

اجتاه محور الكرسي منحرف عن اجتاه القبلة
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ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد1٨٢

دورات المياه  <  الحمامات  <  كرسي افرنجي <<      االرتفاع

4٥ سم من أرضية احلمام

الرسم 
التوضيحي

٣٦

عدد احلماماتارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد1٨٣

دورات المياه  <  الحمامات  <  كرسي افرنجي <<      العدد

٢0% من عدد احلمامات، وبحد أدنى واحد

لتوفير خيارات متعددة للمستعملنالتبرير

دورة ميــاه بعشــرة حمامــات، يكــون فيهــا ٨ حمامــات أرضيــة وحمــام افرجنــي وحمــام مثال
لــذوي االحتياجــات اخلاصــة
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ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد1٨4

دورات المياه  <  الحمامات  <  كرسي افرنجي <<      مواصفة خاصة

يكون الكرسي من النوع املعلق باحلائط

لتسهيل تنظيف أرضية احلمامالتبرير

الرسم 
التوضيحي

٣٦

ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد1٨٥

دورات المياه  <  الحمامات  <  كرسي افرنجي <<      شرعية

اجتاه محور الكرسي منحرف عن اجتاه القبلة

الرسم 
التوضيحي

٣٦
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ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد1٨٦

دورات المياه  <  الحمامات  <  الشطاف <<      االرتفاع

محبس املاء وقاعدة التعليق مثبتة على احلائط بارتفاع أكثر من نصف طول اللي

ملنع انسدال اللي على األرضيةالتبرير

ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد1٨٧

دورات المياه  <  الحمامات  <  الشطاف <<      الموقع

على مين املستخدم عند الطرف األمامي للكرسي

لتسهيل املسك باليمنالتبرير
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ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد1٨٨

دورات المياه  <  الحمامات  <  الشطاف <<      مواصفة خاصة

يكون الشطاف مكون من لي فقط بدون آلية رش
يكون محبس املاء مثبت يف احلائط دون احلاجة إلى ضاغط يف نهاية اللي

يكون احملبس عبارة عن ذراع فتح وإقفال ٩0 درجة
يف نهاية اللي احلرة معاق

سهولة استخدام احلنفية ذات الذراع ونظافتهاالتبرير
كثرة أعطال الشطاف )الرشاش( وإمكانية سرقته

ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد1٨٩

دورات المياه  <  الحمامات  <  الشطاف <<      احتياجات خاصة

يف احلمام ذو الكرسي االفرجني يكون الشطاف مكون من لي بضاغط )رشاش(

تســهيل اســتعمال الشــطاف مــن قبــل ذوي االحتياجــات اخلاصــة ومســتعملي الكرســي التبرير
االفرجنــي
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ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد1٩0

دورات المياه  <  الحمامات  <  الشطاف <<      المادة

يكون اللي من الباستك

التبرير

مثال

الرسم 
التوضيحي

ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد1٩1

دورات المياه  <  الحمامات  <  السيفون <<      االرتفاع

ال يزيد ارتفاع زر الضغط -إن وجد- عن 1٥0 سم
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لذوي االحتياجات جميع املساجد1٩٢
ارتباط املعيار: اخلاصة

دورات المياه  <  الحمامات  <  السيفون <<      االرتفاع

ال يزيد ارتفاع زر الضغط -إن وجد- عن 100 سم
ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصــول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد1٩٣

دورات المياه  <  الحمامات  <  السيفون <<      مواصفة خاصة

يعمل السيفون بزر ضغط أو بحساس تلقائي التشغيل
يغذى السيفون من نظام مركزي إلعادة تدوير مياه الوضوء
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ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد1٩4

دورات المياه  <  الحمامات  <  السيفون <<      ترشيد

يكون دفع املاء من ٣-4 لتر لكل استخدام

ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد1٩٥

دورات المياه  <  الحمامات  <  الجدران <<      المادة

سطح اجلدار من مادة صقيلة

لسهولة التنظيف وتقليل الكتابة على اجلدرانالتبرير
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ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد1٩٦

دورات المياه  <  الحمامات  <  الجدران <<      األمان

يف الواجهة األمامية للحمام، تبقى املساحة فوق الباب إلى السقف مفتوحة

ملنع اخلصوصية املطلقةالتبرير

الرسم 
التوضيحي

٣٦

 

ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد1٩٧

دورات المياه  <  الحمامات  <  الجدران <<      النظافة

يكون التقاء اجلدار مع األرضية على شكل ربع دائرة

ملنع جتمع األوساخ وتسهيل الشطف والتنظيفالتبرير

الرسم 
التوضيحي

٣٦
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ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد1٩٨

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ عام <<      األبعاد

مساحة املوضئ 1م٢

يحتاج املتوضيء مساحة مثل مساحة الوضوء للحركة ومثلها للمنتظرالتبرير

املساحة املخصصة لكل موضئ مع مساحة احلركة هي ٣ م٢مثال

الرسم 
التوضيحي

40 ، ٣٩

ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد1٩٩

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ عام <<      االرتفاع

أرضية املواضئ بنفس مستوى أرضية دورة املياه

لتســهيل احلركــة، خصوصــًا لكبــار الســن وذوي احلاجــة وحركــة كراســي ذوي التبرير
اخلاصــة، االحتياجــات 

ولتحاشي التعثر بسبب اختاف منسوب األرضيات
الرسم 

التوضيحي
40 ، ٣٩
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عدد لكل مصليارتباط املعيار: للرجالجميع املساجد٢00

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ عام <<      العدد

موضئ لكل 40 مصلي

بافتراض ٢0% من املصلن الرجال بحاجة للوضوء يف املسجدالتبرير
وأن كل متوضيء بحاجة لدقيقتن ونصف للوضوء

مســجد بســعة 1000 مصلــي \ عــدد احملتاجــن للوضــوء وقــت الــذروة )وقــت امتــاء مثال
املســجد( ٢00 \ وقــت مــا بــن األذان واإلقامــة ٢0 دقيقــة \ كل موضــئ يخــدم ٨ 
متوضئــن \ عــدد املواضــيء املطلوبــة = ٢00÷٨ = ٢٥ موضــئ \ معامــل التوزيــع = 

1000÷٢٥ = موضــئ لــكل 40 مصلــي

عدد لكل مصليةارتباط املعيار: للنساءجميع املساجد٢01

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ عام <<      العدد

موضئ لكل ٨0 مصلية

بافتراض 10% من املصليات بحاجة للوضوء يف املسجدالتبرير
وأن كل متوضئة بحاجة لدقيقتن ونصف للوضوء

مســجد بســعة ٢00 مصليــة \ عــدد احملتاجــات للوضــوء وقــت الــذروة )وقــت امتــاء مثال
 ٨ يخــدم  موضــئ  \ كل  دقيقــة   ٢0 واإلقامــة  األذان  بــن  مــا  وقــت   \  ٢0 املســجد( 
التوزيــع =  \ معامــل  \ عــدد املواضــيء املطلوبــة = ٢0÷٨ = ٢.٥ موضــئ  متوضئــات 

٢00÷٢.٥ = موضــئ لــكل ٨0 مصلــي \ يجبــر عــدد املواضــيء الفعلــي إلــى ٣
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ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد٢0٢     1

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ عام <<      مواصفة خاصة

ارتفاع احلنفيات ٨0 سم عن أرضية املوضيء،
يجب أن تكون طول رقبة احلنفية )من احلائط إلى مخرج املاء( ٢0 سم،

يجب أن تكوم احلنفية الكترونية )ذاتي التشغيل بحساس(،
يجب تكون احلنفية مصنوعة من الصلب املقاوم للصدأ،

يجب أن تكون احلنفية ثابتة )ال تسمح باإلمالة لليمن واليسار(،
ــى مقعــد الوضــوء، ولتســهيل غســيل األيــدي واألرجــل دون التبرير ــغ اجلالــس عل مناســب للبال

إنحنــاء شــديد نحــو احلائــط
الرسم 

التوضيحي
40 ، ٣٩

ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد٢0٢    ٢

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ عام <<      مواصفة خاصة

تتضمــن كل وحــدة وضــوء حنفيــة ومســكة يــد وســاند أرجــل وعاقــة مابــس ورف أغراض شــخصية 
وعلبــة صابــون وحاجــز أمامــي وحاجــزان جانبيــان، وبعــرض 110 ســم وعمق 1٢0 ســم

الرسم 
التوضيحي

40 ، ٣٩
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ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد٢0٢    ٣

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ عام <<      مواصفة خاصة

منطقــة وقــوف املتوضــيء بعمــق ٦0 ســم )ومجــرى امليــاه 40 ســم(، ويجــب أن تكــون مبلطــة ببــاط 
خشــن ومختلــف اللــون أو املنظــر عــن باقــي منطقــة املواضــيء، وحوافــه مبلطــة بباطــات ربــع الدائريــة

ملنــح املتوضــئ مســاحة حركــة كافيــة، وملقاومــة انــزالق املتوضــئ، وملنــع جتمــع امليــاه التبرير
أو الشــوائب يف األركان

الرسم 
التوضيحي

40 ، ٣٩

ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد٢0٢     4

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ عام <<      مواصفة خاصة

ساند غسل األرجل ومسكة اليد وجميع امللحقات يجب أن تكون من مواد مقاومة الصدأ

ملقاومة الصدأالتبرير

الرسم 
التوضيحي

40 ، ٣٩
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ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد٢0٢    ٥ 

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ عام <<      مواصفة خاصة

ســاند غســل األرجــل يتكــون مــن قضيبــن مــن أنابيــب الصلــب املقــاوم للصــدأ، بقطــر ٥ ســم لــكل 
منهمــا، وبتباعــد 10 ســم عــن بعضهمــا، وموازيــه للحائــط، والبعــد بــن املركــز مــا بــن القضيبــن 

واحلائــط ٢0 ســم، وبارتفــاع 40 ســم، وبعــرض املوضــئ

لتسنيد األرجل، ولألمان من اإلنزالق، وملقاومة الصدأالتبرير

الرسم 
التوضيحي

40 ، ٣٩

ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد٢0٢    ٦

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ عام <<      مواصفة خاصة

مسكة اليد يف اجلهة األمامية للموضئ،
تتكون من قضيب واحد ٣ سم من أنابيب الصلب املقاوم للصدأ، 

وبعرض املوضئ،
بارتفاع 110 سم عن أرضية املوضي، 

وببعد 10 سم ما بن احلائط وسطح املسكة

ملساعدة املتوضئ على الثبات أثناء وقوف وحركة الوضوءالتبرير

الرسم 
التوضيحي

40 ، ٣٩
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ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد٢0٢    ٧

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ عام <<      مواصفة خاصة

يف اجلهة األمامية للموضئ،
علبة الصابون يجب أن تكون من مادة مقاومة للصدأ، 

وبارتفاع ٨0 سم، 
وتبعد عن احلاجز األمين ٢٥ سم

لتخصيــص علبــة صابــون لــكل متوضــئ، ولتصريــف الصابــون املتســاقط يف مجــرى التبرير
ميــاه الوضــوء

الرسم 
التوضيحي

40 ، ٣٩

ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد٢0٢    ٨

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ عام <<      مواصفة خاصة

يف اجلهة األمامية للموضئ،
ارتفاع رف األغراض الشخصية 1.٦ م عن أرضية املوضئ، 

وبعرض 40 سم، وعمق ٢0 سم، 
وببعد 10 سم عن احلاجز األمين، 

ويجب أن تكون حواف الرف دائرية

لوضــع األغــراض الشــخصية أمــام املتوضــيء، ولعــدم اعتــراض حركــة املتوضــئ، التبرير
وتــرك مســافه بينــه وبــن احلاجــز لتســهيل التنظيــف، واحلــواف الدائريــة لألمــان

الرسم 
التوضيحي

40 ، ٣٩
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ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد٢0٢    ٩

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ عام <<      مواصفة خاصة

يف اجلهة األمامية للموضئ،
ارتفاع عاقة املابس 1.٨ م عن أرضية املوضئ، 

وببعد ٢0 سم عن احلاجز األيسر

ملساعدة املتوضئ على الثبات أثناء وقوف وحركة الوضوءالتبرير

الرسم 
التوضيحي

40 ، ٣٩

ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد٢0٢    10

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ عام <<      مواصفة خاصة

حاجــز املوضــئ األمامــي يثبــت يف وســط املواضــئ، ويحجــز مجــرى امليــاه عــن منطقة وقــوف املتوضئ، 
وبارتفاع ٦0 ســم، وبعرض 40 ســم

حلجز رذاذ املاء املرتد من ساند األرجل وشبك مجرى املياهالتبرير

الرسم 
التوضيحي

40 ، ٣٩
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ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد٢0٢    11

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ عام <<      مواصفة خاصة

حاجزا املوضئ اجلانبيان بارتفاع 100 سم، وبعمق 40 سم

حلجز رذاذ املاء املرتد عن ومن املتوضئ املجاورالتبرير

الرسم 
التوضيحي

40 ، ٣٩

ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد٢0٢    1٢

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ عام <<      مواصفة خاصة

ارتفاع احلنفيات 100 سم عن أرضية املوضيء
يجب أن تكون طول رقبة احلنفية )من احلائط إلى مخرج املاء( ٢0 سم

يجب أن تكوم احلنفية الكترونية )ذاتية التشغيل بحساس(
يجب تكون احلنفية مصنوعة من الصلب املقاوم للصدأ

يجب أن تكون احلنفية ثابتة )ال تسمح باإلمالة لليمن واليسار(

مناسب للمتوسط من البالغنالتبرير
إلطالــة العمــر االفتراضــي للحنفيــة، ولتســهيل غســيل األيــدي واألرجــل دون إنحنــاء 

شــديد نحــو احلائــط
الرسم 

التوضيحي
40 ، ٣٩
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لكبار السن وذوي جميع املساجد٢0٣
ارتباط املعيار: احلاجة

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ كبار السن وذوي الحاجة <<      األبعاد

مساحة املوضئ 1م٢،
مساحة احلركة لكل موضئ ٢ م٢

ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصــول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

يحتاج املتوضيء مساحة مثل مساحة الوضوء للحركة ومثلها للمنتظرالتبرير

املساحة املخصصة لكل موضئ مع مساحة احلركة هي ٣ م٢مثال

الرسم 
التوضيحي

41

لكبار السن وذوي جميع املساجد٢04
ارتباط املعيار: احلاجة

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ كبار السن وذوي الحاجة <<      االرتفاع

أرضية املواضئ بنفس مستوى أرضية دورة املياه
ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصــول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

لتســهيل احلركــة، خصوصــًا لكبــار الســن وذوي احلاجــة وحركــة كراســي ذوي التبرير
اخلاصــة، االحتياجــات 

ولتحاشي التعثر بسبب اختاف منسوب األرضيات
الرسم 

التوضيحي
41
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لكبار السن وذوي جميع املساجد٢0٥
عدد املواضئارتباط املعيار: احلاجة

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ كبار السن وذوي الحاجة <<      العدد

موضئ  من كل 10 مواضيء ، وبحد أدنى واحد
ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصــول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

بافتــراض أن كبــار الســن )مــن ذوي احلاجــة( وذوي احلاجــة ال تتعــدى نســبتهم ٥% مــن التبرير
املصلــن

وأن 10% من هذه النسبة بحاجة للوضوء باملسجد
وأن كل منهم يحتاج لعشر دقائق للوضوء

مســجد بســعة 1000 مصلــي  / عــدد املواضــئ املطلوبــة ٢٥ موضــئ / عــدد مواضــيء مثال
كبــار الســن وذوي احلاجــة املطلوبــة ٢.٥ موضــئ وجتبــر إلــى ٣ / عــدد مــن تخدمهــم ٣ 
مواضــيء ٦ مــن كبــار الســن وذوي احلاجــة الذيــن بحاجــة للوضــوء يف املســجد / عــدد 
املصلــن مــن كبــار الســن وذوي احلاجــة الذيــن تخدمهــم هــذه املواضــيء = ٦×10= ٦0 

مــن كبــار الســن وذوي احلاجــة مــن مجمــوع 1000 مصلــي
الرسم 

التوضيحي
41
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لكبار السن وذوي جميع املساجد٣0٦    1
ارتباط املعيار: احلاجة

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ كبار السن وذوي الحاجة <<      مواصفة 
خاصة

تتضمــن كل وحــدة وضــوء مقعــد وضــوء وحنفيــة ومســكة يــد أماميــة ومســكتا يــد جانبيتــان وســاند 
أرجــل وعاقــة مابــس ورف أغــراض شــخصية وعلبــة صابــون وحاجــز أمامــي وحاجــزان جانبيــان 

ولوحــة إرشــادية، 
ووحدة الوضوء بعرض 110 سم وعمق 1٢0 سم

ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصــول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

حلجز رذاذ املاء املرتد من ساند األرجل وشبك مجرى املياهالتبرير

الرسم 
التوضيحي

41
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لكبار السن وذوي جميع املساجد٣0٦    ٢
ارتباط املعيار: احلاجة

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ كبار السن وذوي الحاجة <<      مواصفة 
خاصة

منطقة جلوس املتوضيء بعمق ٦0 سم )ومجرى املياه 40 سم(، 
ويجب أن تكون مبلطة بباط خشن ومختلف اللون أو املنظر عن باقي منطقة املواضيء، 

وحوافه مبلطة بباطات ربع الدائرية
ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصــول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

ملنــح املتوضــئ مســاحة حركــة كافيــة، وملقاومــة انــزالق املتوضــئ، وملنــع جتمــع امليــاه التبرير
أو الشــوائب يف األركان

الرسم 
التوضيحي

41

لكبار السن وذوي جميع املساجد٣0٦    ٣
ارتباط املعيار: احلاجة

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ كبار السن وذوي الحاجة <<      مواصفة 
خاصة

ساند غسل األرجل ومسكة اليد وجميع امللحقات يجب أن تكون من مواد مقاومة الصدأ
ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصــول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

حلجز رذاذ املاء املرتد من ساند األرجل وشبك مجرى املياهالتبرير

ملقاومة الصدأمثال

الرسم 
التوضيحي

41
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لكبار السن وذوي جميع املساجد٣0٦    4
ارتباط املعيار: احلاجة

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ كبار السن وذوي الحاجة <<      مواصفة 
خاصة

مقعد الوضوء مربع بعرض ٥0 سم،
بارتفاع ٥0 سم،

مكسي مبواد متوسطة اخلشونة ومقاومة للصدأ وذات لون فاحت
ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصــول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

للجلوس أثناء الوضوء، التبرير
ولألمان من اإلنزالق، 

وملقاومة الصدأ،
وللوضوح يف حال وجود مياه أو أوساخ على املقعد

الرسم 
التوضيحي

41
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لكبار السن وذوي جميع املساجد٣0٦    ٥
ارتباط املعيار: احلاجة

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ كبار السن وذوي الحاجة <<      مواصفة 
خاصة

ساند غسل األرجل يتكون من قضيبن من أنابيب الصلب املقاوم للصدأ، 
بقطر ٥ سم لكل منهما، 

وبتباعد 10 سم عن بعضهما، 
وموازيه للحائط، 

والبعد بن املركز ما بن القضيبن واحلائط ٢0 سم، 
وبارتفاع 40 سم، 

وبعرض املوضئ
ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصــول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

لتسنيد األرجل، ولألمان من اإلنزالق، وملقاومة الصدأالتبرير

الرسم 
التوضيحي

41
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لكبار السن وذوي جميع املساجد٣0٦    ٦
ارتباط املعيار: احلاجة

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ كبار السن وذوي الحاجة <<      مواصفة 
خاصة

مسكة اليد األمامية تتكون من قضيب واحد بقطر ٣ سم من أنابيب الصلب املقاوم للصدأ، 
بعرض املوضئ،

بارتفاع ٩0 سم عن أرضية املوضي، 
وببعد 10 سم ما بن احلائط وسطح املسكة

ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصــول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

ملساعدة املتوضئ على الثبات أثناء الوقوف واجللوس وحركة الوضوءالتبرير

الرسم 
التوضيحي

41
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لكبار السن وذوي جميع املساجد٣0٦     ٧
ارتباط املعيار: احلاجة

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ كبار السن وذوي الحاجة <<      مواصفة 
خاصة

مسكتا اليد اجلانبيتان تتكونان من قضيب واحد لكل منهما،
بقطر ٣ سم من أنابيب الصلب املقاوم للصدأ،

بعرض احلاجز اجلانبي، 
وبارتفاع ٩0 سم عن أرضية املوضي، 

وببعد 10 سم ما بن احلائط وسطح املسكة
ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصــول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

ملساعدة املتوضئ على الثبات أثناء الوقوف واجللوس وحركة الوضوءالتبرير

الرسم 
التوضيحي

41
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لكبار السن وذوي جميع املساجد٣0٦     ٨
ارتباط املعيار: احلاجة

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ كبار السن وذوي الحاجة <<      مواصفة 
خاصة

علبة الصابون يجب أن تكون من مادة مقاومة للصدأ، 
وبارتفاع ٨0 سم، 

وتبعد عن احلاجز األمين ٢٥ سم
ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصــول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

لتخصيــص علبــة صابــون لــكل متوضــئ، ولتصريــف الصابــون املتســاقط يف مجــرى التبرير
ميــاه الوضــوء

الرسم 
التوضيحي

41
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لكبار السن وذوي جميع املساجد٣0٦     ٩
ارتباط املعيار: احلاجة

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ كبار السن وذوي الحاجة <<      مواصفة 
خاصة

رف األغراض الشخصية يثبت يف اجلهة األمامية للموضئ،
بارتفاع األغراض الشخصية 1.٣0 م عن أرضية املوضئ، 

وبعرض 40 سم، 
وعمق ٢0 سم، 

وببعد 10 سم عن احلاجز األمين، 
ويجب أن تكون حواف الرف دائرية

ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصــول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

لوضــع األغــراض الشــخصية أمــام املتوضــيء، ولعــدم اعتــراض حركــة املتوضــئ، التبرير
وتــرك مســافه بينــه وبــن احلاجــز لتســهيل التنظيــف، واحلــواف الدائريــة لألمــان

الرسم 
التوضيحي

41
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لكبار السن وذوي جميع املساجد٣0٦    10
ارتباط املعيار: احلاجة

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ كبار السن وذوي الحاجة <<      مواصفة 
خاصة

عاقة املابس يف اجلهة األمامية للموضئ،
بارتفاع  1.٨ م عن أرضية املوضئ، 

وببعد ٢0 سم عن احلاجز األيسر
ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصــول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

41الرسم التوضيحي

لكبار السن وذوي جميع املساجد٣0٦    11
ارتباط املعيار: احلاجة

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ كبار السن وذوي الحاجة <<      مواصفة 
خاصة

حاجز املوضئ األمامي يثبت يف وسط املواضئ، 
ويحجز مجرى املياه عن منطقة وقوف املتوضئ، 

وبارتفاع ٦0 سم، 
وبعرض 40 سم

ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

حلجز رذاذ املاء املرتد من ساند األرجل وشبك مجرى املياهالتبرير

41الرسم التوضيحي
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لكبار السن وذوي جميع املساجد٣0٦    1٢
ارتباط املعيار: احلاجة

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ كبار السن وذوي الحاجة <<      مواصفة 
خاصة

حاجزا املوضئ اجلانبيان بارتفاع 100 سم، 
وبعمق 40 سم

ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

حلجز رذاذ املاء املرتد عن ومن املتوضئ املجاورالتبرير

41الرسم التوضيحي

لذوي االحتياجات جميع املساجد٣0٧
ارتباط املعيار: اخلاصة

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ الكرسي المتحرك <<      األبعاد

مساحة املوضئ 1.٨ م٢
مساحة احلركة للموضئ 1.٢ م٢

ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

يحتاج املتوضيء مساحة للحركة للدخول واخلروج من املوضئالتبرير

املساحة املخصصة لكل موضئ مع مساحة احلركة هي ٣ م٢مثال

4٢ ، 4٣الرسم التوضيحي
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لذوي االحتياجات جميع املساجد٢0٨
ارتباط املعيار: اخلاصة

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ الكرسي المتحرك <<      االرتفاع

أرضية املوضئ بنفس مستوى أرضية دورة املياه وبدون أية عوائق

لتسهيل حركة كراسي ذوي االحتياجات اخلاصةالتبرير

4٢ ، 4٣الرسم التوضيحي

لذوي االحتياجات جميع املساجد٢0٩
عدد دورات ارتباط املعيار: اخلاصة

مياه

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ الكرسي المتحرك <<      العدد

موضئ لكل دورة مياه
ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصــول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقــة يف ســنة14٣1 هـــ - ٢010 م

بافتــراض احتيــاج ٢ بحــد أقصــى مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة للوضــوء يف التبرير
املســجد

وأن كل متوضيء بحاجة لعشر دقائق للوضوء
4٢ ، 4٣الرسم التوضيحي
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لذوي االحتياجات جميع املساجد٢10
ارتباط املعيار: اخلاصة

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ الكرسي المتحرك <<      مواصفة 
خاصة

تتضمــن كل وحــدة وضــوء مغســلة علويــة وحنفيــة غســل أرجــل جانبيــة وعاقــة مابــس جانبيــة ورف 
أغــراض شــخصية جانبــي وعلبــة صابــون وحاجــزان جانبيــان ولوحــة إرشــادية، 

ووحدة الوضوء بعرض 1٥0 سم وعمق 1٢0 سم
ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م
4٢ ، 4٣الرسم التوضيحي

لذوي االحتياجات جميع املساجد٢11      1
ارتباط املعيار: اخلاصة

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ الكرسي المتحرك <<      مواصفة 
خاصة

منطقة وقوف كرسي املتوضيء بعمق ٨0 سم )وعمق مجرى املياه املجانب للحائط 40 سم(،
ويجب أن تكون مبلطة بباط مختلف اللون أو املنظر عن باقي أرضية املواضئ، 

وحوافه مبلطة بباطات ربع الدائرية
ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م
خصوصيــة التبرير وإلعطــاء  للكرســي،  كافيــة  حركــة  مســاحة  املتوضــئ  ملنــح 

األركان يف  الشــوائب  أو  امليــاه  جتمــع  وملنــع  وضــوءه،  ملــكان  معماريــة 
4٢ ، 4٣الرسم التوضيحي
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لذوي االحتياجات جميع املساجد٢11       ٢
ارتباط املعيار: اخلاصة

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ الكرسي المتحرك <<      مواصفة 
خاصة

جميع امللحقات يجب أن تكون من مواد مقاومة الصدأ
ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

ملقاومة الصدأالتبرير

4٢ ، 4٣الرسم التوضيحي
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لذوي االحتياجات جميع املساجد٢11      ٣
ارتباط املعيار: اخلاصة

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ الكرسي المتحرك <<      مواصفة 
خاصة

املغسلة العلوية تسمح بدخول الكرسي املتحرك حتت املغسلة، 
ارتفاع السطح السفلي للمغسلة ال يقل عن ٧٥ سم، 

وارتفاع السطح العلوي ٨٥ سم، 
وعمق املغسلة ال يزيد عن ٥0 سم،  

وارتفاع حنفية املغسلة العلوية ٢٥ سم عن سطح املغسلة العلوية، 
يجب أن تكون طول رقبة احلنفية )من احلائط إلى مخرج املاء( ٢0 سم،

يجب أن تكوم احلنفية الكترونية )ذاتي التشغيل بحساس(،
يجب تكون احلنفية مصنوعة من الصلب املقاوم للصدأ،

يجب أن تكون احلنفية ثابتة )ال تسمح باإلمالة لليمن واليسار(
ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

لغسل األعضاء العلويةالتبرير

4٢ ، 4٣الرسم التوضيحي
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لذوي االحتياجات جميع املساجد٢11      4
ارتباط املعيار: اخلاصة

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ الكرسي المتحرك <<      مواصفة 
خاصة

علبة الصابون يجب أن تكون فوق املغسلة العلوية، 
و من مادة مقاومة للصدأ

ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

ــون املتســاقط يف التبرير ــف الصاب ــون لــكل متوضــئ، ولتصري ــة صاب لتخصيــص علب
مجــرى املغســلة

4٢ ، 4٣الرسم التوضيحي
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لذوي االحتياجات جميع املساجد٢11      ٥
ارتباط املعيار: اخلاصة

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ الكرسي المتحرك <<      مواصفة 
خاصة

رف األغــراض الشــخصية مثبــت علــى أحــد احلاجزيــن اجلانبــن ومعــه جميــع امللحقــات اجلانبيــة )حنفيــة 
غســل األرجــل، و عاقــة املابــس، ومجــرى تصريــف ميــاه غســل األرجــل(، 

ارتفاع رف األغراض الشخصية ٨٥ سم عن أرضية املوضئ، 
وبعرض 40 سم، 

وعمق ٢0 سم، 
ويبعد ٥ سم من الضلع اخلارجي للمغسلة العلوية، 

ويجب أن تكون حواف الرف دائرية
ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

حركــة التبرير اعتــراض  ولعــدم  املتوضــيء،  أمــام  الشــخصية  األغــراض  لوضــع 
لألمــان الدائريــة  واحلــواف  املتوضــئ، 

4٢ ، 4٣الرسم التوضيحي
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لذوي االحتياجات جميع املساجد٢11      ٦
ارتباط املعيار: اخلاصة

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ الكرسي المتحرك <<      مواصفة 
خاصة

عاقة املابس على احلاجز اجلانبي الذي توجد به امللحقات اجلانبية،
تقع أعلى رف األغراض الشخصية مبوازاة املركز،  

وارتفاع عاقة املابس 1.4 م عن أرضية املوضئ
ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م
حركــة التبرير اعتــراض  ولعــدم  املتوضــيء،  أمــام  الشــخصية  األغــراض  لوضــع 

لألمــان الدائريــة  واحلــواف  املتوضــئ، 
4٢ ، 4٣الرسم التوضيحي

لذوي االحتياجات جميع املساجد٢11      ٧
ارتباط املعيار: اخلاصة

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ الكرسي المتحرك <<      مواصفة 
خاصة

حاجزا املوضئ اجلانبيان بارتفاع 1.4 سم، وبعمق 1.٢ م
ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

حلجز رذاذ املاء املرتد عن ومن املتوضئ املجاورالتبرير

4٢ ، 4٣الرسم التوضيحي
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لذوي االحتياجات جميع املساجد٢11     ٨
ارتباط املعيار: اخلاصة

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ الكرسي المتحرك <<      مواصفة 
خاصة

حنفية غسل األرجل تقع أسفل رف األغراض الشخصية مبوازاة املركز،
ارتفاع حنفية األرجل 40 سم عن أرضية املوضئ، 

يجب أن تكون طول رقبة احلنفية )من احلائط إلى مخرج املاء( ٢0 سم، 
يجب أن تكون احلنفية الكترونية )ذاتي التشغيل بحساس(، 

يجب تكون احلنفية مصنوعة من الصلب املقاوم للصدأ،
يجب أن تكون احلنفية ثابتة )ال تسمح باإلمالة لليمن واليسار(

ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م

إلطالــة العمــر االفتراضــي للحنفيــة، ولتســهيل غســيل األيــدي واألرجــل دون التبرير
ــاء عن

4٢ ، 4٣الرسم التوضيحي
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لذوي االحتياجات جميع املساجد٢11     ٩
ارتباط املعيار: اخلاصة

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ الكرسي المتحرك <<      مواصفة 
خاصة

مجرى املياه أسفل حنفية غسل األرجل موازية للحاجز اجلانبي الذي يضم امللحقات اجلانبية،
بنفس مواصفات مجرى مياه الوضوء الرئيسي،

بعرض احلاجز اجلانبي،
يلتقي مبجرى مياه الوضوء الرئيسي،
مبيل باجتاه مجرى الوضوء الرئيسي

ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م
لتصريف مياه غسل األرجلالتبرير

4٢ ، 4٣الرسم التوضيحي

لذوي االحتياجات جميع املساجد٢11     10
ارتباط املعيار: اخلاصة

دورات المياه  <  المواضي  <  موضئ الكرسي المتحرك <<      مواصفة 
خاصة

اللوحة اإلرشادية تثبت يف منتصف الواجهة األمامية، بارتفاع 1.٨ م ، تضم صورة كرسي مقعد
ويجــب أن يراعــي تصميمهــا ومســاحاتها ومواصفاتهــا املعاييــر احملــددة يف »الدليــل اإلرشــادي للوصول 
الشــامل يف البيئــة العمرانيــة للملكــة العربيــة الســعودية« الصــادر عــن مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث 

اإلعاقة يف ســنة14٣1 هـ - ٢010 م
لتبن أن املوضئ مخصص لذوي الكراسي املتحركة فقطالتبرير

4٢ ، 4٣الرسم التوضيحي
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ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد٢1٢

دورات المياه  <  المواضي  <  مجرى مياه الوضوء <<      األبعاد

موازي للحائط وبطول جميع املواضئ من كافة األنواع،
عرض املجرى املتعامد مع احلائط 40سم،

وبعمق ٢0 سم

٣٨ ، ٣٩ ، 44 ، 4٥الرسم التوضيحي

ارتباط املعيار: جلميع أصناف املصلنجميع املساجد٢1٣

دورات المياه  <  المواضي  <  مجرى مياه الوضوء <<      مواصفة خاصة

يجب أن يكون املجرى مغطى بشبك من مادة مقاومة للصدأ،
يجب أن تكون فتحات الشبك صغيرة بحيث متنع سقوط األغراض الشخصية يف املجرى،

يجب أن تكون شرائح الشبك الطولية مائلة بشكل يعكس املاء املرتد باجتاه اجلدار،
يجب توفير فتحة تصريف بنهاية كل ضلع من مجرى التصريف،

ويف حــال وجــود أكثــر مــن عشــرة مواضــيء يف الضلــع فيجــب توفيــر فتحــة تصريــف إضافيــة يف 
املنتصــف،

يجب مراعاة ميول املجرى باجتاه فتحات التصريف،
يجــب جتميــع ميــاه الوضــوء املســتعملة وإعــادة تدويــره يف نظــام تصفيــة يوجــه هــذه امليــاه لاســتعمال 

يف صناديــق طــرد احلمامــات

لتصرسف مياه الوضوء،التبرير
ولتوفير نظام تصريف مباشر وفعال ملياه غسيل دورة املياه،
وتصميم الشبك لتوجيه رذاذ املاء املرتد بعيدًا عن املتوضئ،

ونظام التدوير لترشيد املياه
٣٨ ، ٣٩ ، 44 ، 4٥الرسم التوضيحي
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