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 33.. ....................... البعد عن الضجيج والتلوث(16 - 9شكل )

املفاهيم والتعريفات  -1

 الوحدات التخطيطية:  - 1 – 1

ىل اطق( ختطيطية مما يؤدي اتقسم املدن عند ختطيطها اىل وحدات )من

الف ياتها املختلفة ومع اختالسهولة يف توزيع مراكز اخلدمات مبستو

ة هلا ا فإن املفاهيم الشائعمسميات تلك الوحدات ومساحاتها وتعريفه

   واملستخدمة يف هذا الدليل هي كالتالي:

ت من ية حتتوي على عدة جماوراسكن منطقةاحلي السكين:  - 1 – 1 – 1

 ( 30000 – 10000ي يرتاوح من )انــــم سكــجــحــع بــن اىل ثالث أو اربـــاورتيــجم

 حلدود. يف تلك ا يقلوممكن أن يزيد أو 

 اجملاورة السكنية: - 2 – 1 – 1

حوالي  نية تبلغ يف املتوسطمنطقة سكنية حتتوي على عدة جمموعات سك

( نسمه 6000-- 3000ح ما بني )جمموعة سكنية حبجم سكاني يرتاو ( 4 – 2)

  تلك احلدود .عن ذلك يف تقلوممكن أن تزيد أو 

 اجملموعة السكنية: - 3 – 1 – 1

أسرة  300بلغ يف املتوسط حوالي منطقة سكنية حتتوي على جتمعات أسرية ت

 تقلن ذلك أو ( نسمة وممكن أن تزيد ع1500مبا يقارب حجم سكاني يبلغ )

 يف تلك احلدود.                                               

 املعايري التخطيطية:  - 2 – 1

 ا يطية على خمتلف مستوياتههي األداة املستخدمة يف العملية التخط

 م من العناصر التخطيطيةوأنواعها بهدف حتديد مواصفات االستخدا

ها جم كما كمكن تعريفها بأنوالعمرانية املختلفة من حيث النوع واحل

 زمة لتحديد املتطلبات منجمموعة القواعد واألسس االرشادية الال

معهم وختصيص األراضي مة للسكان حسب أماكن جتاخلدمات العا

عادة ما يعرب و لى املدى البعيدالالزمة للوفاء مبتطلبات تلك اخلدمات ع

حتت عنوان  وسيتم و مسافات معينةرقام حتدد مساحات أو ابعاد أعنها بأ

    ذا الدليل شرح أكثر تفصيال. من همفهوم املعدالت واملعايري

املناسب  اىل حتديد احلجم السكاني تهدفجمية: املعايري احل - 1 – 2 – 1

 ن.ة املقابلة حلجم السكااملقابل للخدمة وكذلك حتديد سعة اخلدم
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 وكالة الوزارة لتخطيط المدن

 إدارة التخطيط المحلي

 ديد متوسط نصيب الفرد منوتستهدف حت نصيب الفرد:   - 2 – 2 – 1

 السكان من مساحة موقع اخلدمة 

قع املو ب املستخدم )املصلي( مناحتساب نصي نصيب املصلي:  - 3 – 2 – 1

 كمعيار ختطيطي .

بتغطية  كانية اليت تقوم خدمة مااحلدود امل نطاق اخلدمة:  - 4 – 2 – 1

ي هلا لى اخلدمة والشكل النظرالسكان الواقعني فيها من حيث احلصول ع

افة يطها احلد األقصى للمسيكون على هيئة دائرة مركزها اخلدمة وحم

ار مسافة انا عنه )مبعييعرب أحيبني موقع اخلدمة والسكان املخدومني، و

 السري(

 الضوابط التخطيطية :  - 3 – 1

 تمس اليت ياالسوأهم حدة اخلدمية العامة للو عدد من املبادئ توضح

ومراعاة اخلدمة  إبرازط باخلدمة مثل مراعاتها عند تطبيق املعايري وما يرتب

هولة الوصول سبارات األخرى مثل النواحي اجلمالية والبصرية وبعض االعت

ستوى جودة وابط العامة اىل الرفع من مث تساعد الضيحوالسالمة واألمان 

 ضافة اىل هداف الرئيسية للخدمة باإساعد يف حتقيق األم اخلدمة وتيدقت

 هذه كمكن حتقيقورقام أايري حمددة باملبادئ اليت ال يتم عكسها من خالل مع

ال  يب فنيه وختطيطية خمتلفةالضوابط واملبادئ واالسس العامة بأسال

 وتوضيحية . سرتشاديهاتقتصر على ما تضمنه الدليل من أمثلة  

تشرتك فيها  لدليل اىل ضوابط عامة واليتيف هذا ا الضوابط مت تقسيمقد و

لية أو جوامع وضوابط املساجد جبميع مستوياتها سواء كانت حم

 مع() حملي / جاة املسجد.وهي اليت ترتبط بدرج ختطيطية خاصة

 االشرتاطات املكانية:  - 4 – 1

ة كعالقة  لعامة ملوقع الوحدة اخلدميا واملتطلبات املواصفاتبغض حتدد 

عية كما ررئيسية والفا أو الشوارع الهدن وأطرافامل باألحياء أو مراكزاملوقع 

يف مراعاتها  تمياليت  االعتباراتو تضع االشرتاطات املكانية بعض التوصيات

ناطق ندة للخدمة كالساحات واملمثل إجياد بعض العناصر املسا املوقع

ستفادة عناصر لتحقيق اهذه ال اخلضراء واألرصفة ودراسة العالقات بني

احلركة يف  ودراسة طبيعة اخلدمة  من جودة وكفاءة تقديم أكرب والرفع

توصية مبراعاة خل املناسبة يف املوقع والومراعاة سهولة الوصول واملدا املوقع

التصميم و كانية ة امليئحتسني البي اىل ما يؤدوذوي االحتياجات اخلاصة 

 ة.ا تتضمنه الضوابط العامبشكل أكثر تفصيال مموذلك العمراني 
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 وكالة الوزارة لتخطيط المدن

 إدارة التخطيط المحلي

 مقدمة : - 2

 
لسكنية اصر مكونات املناطق اتعترب اخلدمات بشكل عام من أهم عن

ت بها ها من مدى توافر اخلدماحيث تستمد هذه املناطق أهميتها وكفاءت

بيعة تلف تبعا حلجم ونوع وطومدى مالءمتها الحتياجات السكان وهي خت

من  اختالف متطلبات السكاناملنطقة اليت تتواجد بها وكذلك ختتلف ب

اتهم قتصادي وسلوكياتهم وعادخرى وأيضا بتغري مستواهم االمنطقة أل

جمعات حد أهم عناصر مكونات التاالجتماعية ودرجة الثقافة ، واخلدمات أ

ا ستعماالت األراضي حبكم مالعمرانية واليت تظهر بوضوح يف خرائط ا

ا الستعماالت األخرى وأيضتشغله من مساحات كبرية بالنسبة لباقي ا

ألي جتمع  تها داخل الكتلة العمرانيةتوزيع املنتشر لوحداحبكم ضرورة ال

فة ا حسب مستوياتها املختلوهو ما يقتضي حتقيق يسر االستفادة منه

  وحسب معايري وحمددات املسافة والزمن .

 

ا يف لى وجه اخلصوص فتنبع أهميتهوبالنسبة خلدمة املساجد ع         

هو الصالة ني من أركان اإسالم وثااجملتمع اإسالمي الرتباطها بالركن ال

الليلة سجد سمس مرات يف اليوم وووجوب اقامتها. واحلاجة للرتدد على امل

 رى وقد ة وتعليمية واجتماعية أخكما أن وظيفة املسجد متتد ألدوار ديني

 

 

تيار موقع ومه املدينة املنورة باخبدأ الرسول صلى اهلل عليه وسلم عند قد

ي أن تنطلق وتبنى ناء اجملتمع واملدينة وينبغأوىل يف ب املسجد وإنشائه كلبنة

للمساجد  همية واملكانة الكبريةاملعايري التخطيطية للمساجد من هذه األ

 ية. وبيوت اهلل يف املدن العربية واإسالم

 املعايري)ة اليت تناولتها دراسة ويتناول هذا الدليل املعايري التخطيطي

 املختلفة ( مع  قليمية واحمللية ومستوياتهاالتخطيطية للخدمات العامة اإ

فة اىل تضمينه ضاابط واالشرتاطات إفة عدد من الضوحتديث وايضاح وإضا

د من املفاهيم العوامل املؤثرة فيها وعدملفهوم املعدالت واملعايري التخطيطية و

 التحديث.ة يلتخطيطية وإيضاح منهجباملعايري ا واملصطلحات املرتبطة
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 وكالة الوزارة لتخطيط المدن

 إدارة التخطيط المحلي

   : املعايري منهجية حتديث -3

 

     لتخطيطيةا من دليل املعايريمت اعداد املعايري التخطيطية للمساجد ض

 عداده بعد تنسيق مع مجيعللخدمات الوطنية واإقليمية والذي مت ا

وجب يم اخلدمات ومت اعتماده مباجلهات ذات العالقة اليت تشرف على تقد

يث والتطوير ظل التحدويف  هـ21/4/1437وتاريخ   19378القرار الوزاري رقم 

وبراجمها  2030ملكة رؤية امل الشامل الذي تعيشه اململكة من خالل  )

سني البيئة اجملاالت التنموية وحت التنفيذية ( خاصة ما يتعلق بالتطوير يف

لعمل على رت التوجيهات الكركمة باالعمرانية وجودة احلياه للسكان فقد صد

 جد وذلك مبوجبخطيطية للمساحتديث املعايري الت

اع هـ وقد مت اتب1440/ 12/  23وتاريخ  73893رقم برقية الديوان امللكي 

  -:لعمل على حتديث املعايريا النقاط املنهجية األساسية التالية يف

  لدينية خلدمات اخاص بامستقل  يرتقرصدرت املعايري السابقة ب –1

نية وقد مت معايري اخلدمات الدي هاباإضافة اىل ملخص لكافة املعايري ومن

ضم املعايري ي تكون دليل واحد مستقلالعمل على املعايري احملدثة للمساجد ل

 اخلاصة باملساجد فقط  

التخطيطية  ريياألول( )حتديد املعا تضمن التقرير الفين الثالث )اجلزء – 2

اسات الدراسات املتعلقة بدر املطورة للخدمات الدينية( تضمن عدد من

تعلقة ى املعايري التخطيطية املالوضع الراهن وبعض العوامل املؤثرة عل

ول عربية عدالت واملعايري يف دباملساجد كما تطرق لبعض التطبيقات وامل

عدم حاجة إعادة للك يف املعايري احملدثة ذ وإسالمية ومل يتم نقل وتكرار

عند احلاجة  إمكانية الرجوع اليهاو الدراسات كونها حديثة لقيام بتلكا

 اص باملعايريمدة السابقة وليكون الدليل اخلاملعت املعايري من خالل تقارير

                     ال الدراسات السابقة وسهائج ونتخالصات  احملدثة مركزا على

  .تخذي القرارللمختصني ومات للتداول والتطبيق

يري اهي      املعو لتخطيطية الرئيسيةركز الدليل السابق على املعايري ا – 3

طوال، وحيث أن واال دالت واملساحاتاليت يتم حسابها وقياسها من خالل املع

مت يف  ن األهداف العمرانية فقدهناك اعتبارات ومبادئ هامة حتقق عدد م

عدد من إضافة بابرازها والتوسع يف ذلك و احملدثة إيضاح األهداف املعايري

قياسها ويتم   مة واليت ال يتم حسابها اوالتخطيطية العا املبادئ والضوابط

 .أبعاد عمرانية هامة مراعاتها  كمبادئ وضوابط هلا تأثريات و

     اليت يطية احلسابية املتغرية ومت التعديل يف بعض املعايري التخط – 4

املعايري  كانية ومت احملافظة علىتعتمد على حسابات معدالت الكثافات الس

ة اجلغرافية قاييس اإنسانية او البيئاليت ترتكز على الطبيعة وامل الثابتة

ملثال من ا الفرد على سبيل واليت هلا صفة الثبات يف الغالب كنصيب

 للموقع.املساحة الصافية 

                                                           خلاصة ا عايري التخطيطيةمت تصنيف الدليل وحتديد اهداف امل - 5

اشرتاطات وضوابط  و ة ومعايريللمساجد وتقسيم التقرير اىل ضوابط عام

 مكانية .
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 وكالة الوزارة لتخطيط المدن

 إدارة التخطيط المحلي

 

اجد   مبفهوم سكنية وعالقة معايري املسنظرا الرتباط املساجد باألحياء ال - 6

ية ي جمازا على جماورة سكناحلي السكين وقد يطلق أحيانا مسمى احل

يث كمكن اح وشرح ملفهوم احلي حبكبرية أو جماورتني أو أكثر فقد مت إيض

يئات حبسب واقع املساحات والبتطبيق املعايري حسب  متغريات األحياء و

 واملواقع الكثافات املختلفة .

فة على ية باعتباره اجلهة املشرمت التنسيق مع وزارة الشئون اإسالم –7

ملعايري اء الراي أثناء حتديث اتنفيذ اخلدمة وتشغيلها وللمشاركة وإبد

ن ها من على أرض الواقع موتطويرها وتضمينها ألي مالحظات مت رصد

 خالل املمارسة واملالحظة اليومية .

سب ئون اإسالمية من مالحظات حشمت مراعاة ما أبدته وزارة ال – 8

 خطابات وحماضر الدراسة .

تصحيح                        الفرعية وإعادة تصنيفها ومت إعادة ترتيب العناوين الرئيسية و -9

 .بعض الكلمات واألخطاء االمالئية
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 وكالة الوزارة لتخطيط المدن

 إدارة التخطيط المحلي

 

 : ةالتخطيطي املعدالت واملعايريمفهوم  - 4

دمات وهما ة عناصر منها اإسكان واخلتشتمل البيئة العمرانية على عد     

عنه باملعدالت  عربيملطلوبة للموقع وهو ما شرتاطات احيتاجان اىل دراسة لال

تخطيط ها عند إجراء عمليات الواملعايري التخطيطية وذلك لالسرتشاد ب

كم حلاعد يف القياس واحسب املستوى التخطيطي للخدمة وكذلك تس

ات بأرقام وقياسات وحساب على جودة التخطيط وكفاءته. ويعرب عنها

 ي وبيئي،أنساني واجتماعي واقتصادوحمددة وتعرب وتنتج عن احتياج مكاني 

 -ى أنها:كما كمكن تعريف املعدالت واملعايري عل

أنواعها طيطية على كافة مستوياتها واألداة املستخدمة يف العمليات التخ -

انية لعناصر التخطيطية والعمرمواصفات االستخدام من ا بهدف حتديد

 همااملختلفة حتديدا نوعيا أو كميا أو كال

وبة من ا حتديد املساحات املطلاألسس والضوابط اليت كمكن من خالهل -

 بقا لظروف اجملتمع.املختلفة ط تاألراضي لالستعماال

ص وأحجام ئلالزمة لتحديد خصاجمموعة القواعد واألسس اإرشادية ا -

 ني.رانية وفقا حلجمها السكااملشروعات وتوزيعها على التجمعات العم

      ية:االقتصادلتعريف من الناحية ا -

 املتجددة.ولى االحتياجات املتزايدة وارد عاملعدالت وحدة توزيع امل

    كما تعمل املعايري على حتقيق ما يلي :

 

 تخصيص الكفء لألراضي ضمان ثبات األسلوب واملساعدة يف ال -

 تقبلي.ملواجهة متطلبات التطوير احلالي واملس

اضي خالل حتديد مساحات األر توجيه أعداد املخططات العمرانية من -

 اقها املالئمة.الالزمة للمشروعات التنموية وحتديد مو

ديتها ها وتأكفاءتالية ومعرفة مدى ي احلتقييم استعماالت األراض -

شاد به تجمعات العمرانية لالسرتلوظيفتها وحتديد منط التدرج اهلرمي لل

 عند توزيع اخلدمات العامة 

ية وهو ما ادالزمة هلا وفق قواعد إرشدمات وختصيص األراضي الوزيع اخلت -

 سبة.ى اختاذ القرارات املناساعد اجلهات التخطيطية والتنفيذية علي

فيدين من ملخطط لتحديد احتياجات املستاملوحدة وسيلة ا تعترب املعايري -

فات تياجات إىل مسطحات ومواصاالستخدامات املختلفة وترمجة هذه االح

دولة أو اجلهة ختلفة. كما أنها وسيلة للاد املخططات املديتم من خالهلا أع

قها روعات املختلفة ومدى حتقياملسئولة عن الرقابة على قانونية املش

عة إقرارها باحملددات واألسس املوضو ت البيئة للتأكد من االلتزامملتطلبا

يث ييم تلك املشروعات من حأو رفضها وهي بذلك وسيلة الدولة يف تق

 والوظيفة.الكفاءة 

ة على توجيه التنمية العمراني يساعد وجود املعايري التخطيطية على -

  طنية(والوواإقليمية  لية)احملالتخطيطية  املستوياتمجيع 
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 وكالة الوزارة لتخطيط المدن

 إدارة التخطيط المحلي

   ملعايري التخطيطية :العوامل املؤثرة على حتديد ا - 5

ع وكمكن من ليت تشمل اختيار وتقييم املوقاواملعايري نطاقا واسعا  تغطي

تنادا على دمات الالزمة للسكان اسخالهلا حساب االحتياجات العامة من اخل

ذه ه املطلوب حتقيقها وأهم عدد من املعطيات أو األهداف التخطيطية

 املعايري:

 طيطية املعايري واملعدالت احلجمية والتخ -

 االشرتاطات املكانية  -

 الضوابط التخطيطية  -

جامها أنواعها ومستوياتها وأحوختتلف من حني اىل اخر أنواع اخلدمات و

علوم طور السريع يف جماالت الاملطلوبة للتجمعات العمرانية بسبب الت

نية ، ويتأثر اختالف وتنوع احلاجات السكاوووسائل النقل وأمناط التحضر 

صادية لعوامل االجتماعية واالقتحتديد املعدالت واملعايري بالعديد من ا

 ة اىل عامل الزمن  .والبيئة والعمرانية والسياسية باإضاف

 العوامل االجتماعية : 

يد ألساسية احلاكمة يف حتدتشكل العوامل االجتماعية أحد العناصر ا

لعمري والنوعي بالتجمع اخلدمة فحجم السكان والرتكيب امعدل 

لك لى معدالت ختطيط اخلدمات وكذواضح عالعمراني هلا تأثريها ال

يف حتديد  ائصها وأمناطها املختلفةتؤثر البيئة االجتماعية والثقافية خبص

 عمرانية من حيث كونهامعدل اخلدمة وتنعكس خصائص التجمعات ال

  عدل اخلدمة.د الدنيا أو القصوى ملحلدومباشر على ابشكل  ةأو حضريريفية 

 العوامل االقتصادية : 

ن جهة بني اإمكانات واملوارد م تعرب املعدالت  وسيلة لتحقيق املوازنة

لزاوية لعامل االقتصادي حجر اواالحتياجات من جهة أخرى ولذلك يعترب ا

نفعة مقابل ملاكم هو القدرة وايف حتديد املعدالت وأن يكون العنصر احل

ت املوارد ة  يف الدول النامية ذاالتكلفة وذلك باعتبار املعدل سلعة خاص

وزيادة  صادي مع كحدودية املوارداحملدودة حيث يتعاظم دور العامل االقت

لرتشيد  عدل من منظور أنه طريقةالطلب على سلعة ما واليت تتعامل مع امل

لنظر ملعيار ) من وجعة اكل ااستهالك املوارد وكمكن حتديد صورة أو ش

الالزمة  احلد األدنى من اخلدمات االقتصادية ( من خالل العمل على توفري

 .الوصول عن عوامل الراحة وسهولة رملعيشة السكان بأقل تكلفة بغض النظ

 

ام يف حتديد املعايري بشكل ع ويعترب العنصر االقتصادي عامل حاكم يف

هلل من موارد ململكة نظرا ملا وهبها اأكثر دول العامل إال أنه ليس كذلك يف ا

 والعناية  ما صخص عمارة بيوت اهللوخاصة ما تبذله الدولة من مزيد عناية يف

فري اخلدمة اديات تول دراسة اقتصبها ، ولكن جيب أخذه باالعتبار من خال

ي افئ احلجم السكاني الذمبعنى توفري اخلدمة بسعة وحجم معني يك

القتصادية يف  املوارد وتنعكس العوامل اهناك إهدار يف نال يكوختدمه حتى 
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 وكالة الوزارة لتخطيط المدن

 إدارة التخطيط المحلي

اءات اء وتشعيل اخلدمة من إنشتقدير املعدل من خالل تقدير تكلفة إنش

ض أو من سطح من األر صورة موجتهيزات ورواتب القائمني على اخلدمة يف

ية هي ربط معدل من جهة النظر االقتصادن الصورة املثلى للإاملنشآت لذا ف

 / مستخدم ( 2املسطح بعدد املستخدمني يف صيغة )م

اص دي وهو مشاركة القطاع اخلهناك صورة أخرى لتأثري العامل االقتصا

)  تخلريي والتطوعي والتربعايف توفري بعض عناصر اخلدمة أو العمل ا

(  30 20ة )ــململكــع عليه رؤية اــهو ما تشجو سواء بأراضي أو بناء وصيانه ( 

على  يعمل هذا التوجه ه حيثوبراجمها املتنوعة حيث يعمل هذا التوج

ابية لألفراد ماح وحتقيق املشاركة اإجيرات يف املال العام والسحتقيق الوف

 .  ةوزيادة االنتماء والشعور باملسؤولي

 العمرانية : العوامل

املكاني هلا  نشطة املختلفة واالستخدامملتطلبات السكان من األ انعكاسوهي 

 قق  مكان حمدد حيشكل مسطح من األرض يفواليت تظهر يف 

ة بالتوزيع ي تربط العوامل العمرانيتوزيع لالستعماالت بصفة عامة أأفضل 

كذلك قبولة للحصول على اخلدمة واملكاني األمثل هلا ومسافات السري امل

 / للفرد ( . 2توفري املساحة املطلوبة للمستخدم ) م

 

 

 

 العوامل البيئية : 

من خالل  قفظة على البيئة واليت تتحقئية بطرق احملايتهتم العوامل الب

ك ما ضي وبالنسبة للمساجد هناكثافة النشاط أو اخلدمة بالنسبة لألرا

تج عن حتليل مسافة السري النا دو حتديأيؤثر على حتديد موقع اخلدمة 

 ا. املوقع اجلغرايف ودرجات احلرارة وغريه

 العوامل السياسية :

ظرنا إذا ما نعايري باختالف البلدان وصختلف أسلوب التعامل مع املعدالت وامل

رمني ة يتضح اهتمام حكومة خادم احلكاىل العامل السياسي يف اململ

كان يف اىل لتصل اىل مجيع السعتالشريفني بضمان توفري خدمة بيوت اهلل 

 لقرى.نصيب الفرد من اخلدمة ا مجيع املدن واهلجر حتى أنه يرتفع معدل

 عامل الزمن :

شكل عية والثقافية اليت تمايصحب عامل الزمن تغيري يف األطر االجت

لزمن وارد االستعمال على مدى اتوجهات املستعملني كما تتغري قدرات وم

كانات مخلدمة أو يقل وفقا إب الفرد من احيث يزيد متوسط نصي

ال بني عتبار حتى ال حيدث انفصاملستعملني وجيب وضع هذا العامل يف اال

ا قد يسبب من جهة أخرى م  الواقعاألفكار واملعدالت النظرية من جهة وبني

 إشكاالت يف التنمية.
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 وكالة الوزارة لتخطيط المدن

 إدارة التخطيط المحلي

مساجد:ملعايري التخطيطية للاألهداف الرئيسية للضوابط وا - 6

 

 جياد املساجد بشكل كايف يفأن تضمن املعايري التخطيطية إ جيب -1

كافة  لسكنية ويغطى نطاق خدمتهااملدينة والقرية واحلي واجملاورات ا

 .لصالة فيها بيسراملساكن حتى يتمكن السكان من أداء ا

ة جود تداخل يف نطاقات خدمتضمن املعايري التخطيطية عدم وأن   -2

لسكنية فرق املصلني يف اجملموعة اذلك إىل ت ياملساجد لكي ال يؤد

االجتماع  ماعة وهولصاله اجل مما يقلل من هدف من األهداف السامية

ليف عباء وتكاذلك وجود أوالتواصل والتآلف بني أفراد احلي وك

 إضافية وجهود ضائعة.

حيقق  ساحات ألراضي املساجد مباتراعي املعايري التخطيطية إجياد م  -3

أوقات  أثري املسجد مبا يف ذلكافة املصلني داخل نطاق تاستيعاب ك

 الذروة.

        وأدواره  س األهمية الكبرية للمسجدأن حتقق املعايري التخطيطية وتعك  -4

 ة األخرى.الدينية واالجتماعية والتعليمي     

يمته اجلمالية يطية إىل ابراز املسجد وقأن تؤدي املعايري والضوابط التخط  -5

لعربية ى الطابع البصري للمدن االناحية العمرانية مبا ينعكس عل من

 واإلسالمية.
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 وكالة الوزارة لتخطيط المدن

 إدارة التخطيط المحلي

 ة:العام ةالضوابط التخطيطي -7

ساسيني األول أأو معيارين ضابطني  إجياد املساجد يعتمد بشكل عام على – 1

 .ثرينطاق التأ او السكاني والثاني ضابط املسافةاحلجم 

لكي حيقق و نى وأقصى إعطاء مرونة أكثرحد أديتم وضع املعايري على  -2

 واحلاجة. االختيار األنسب مبا يتوافق مع الواقع

رونة جود املة تقدير املتطلبات مع وتراعي املعايري والضوابط التخطيطي – 3

لفعلية ومراعاة األوضاع ا عمراني لتقديرال اليت تساعد املخطط واملصمم

األحجام انية واملساحات الطبيعية وواحملددات املك الظروف اجلغرافية

 السكانية. 

 التجاريةسكنية كاملواقع الصناعية وتزود كافة املواقع لألنشطة غري ال – 4

ناسبة ويكون مساكن العمال باملساجد املو والرتفيهية ومواقع العمل األخرى

 ع.املسجد العنصر البارز داخل هذه املواق

أو احلاالت اليت  بعض املواقع املسجد يف دور مكمل لدورتقوم املصليات ب – 5

 هلا وضع خاص.  

وصول اليها ال مركزية حبيث يسهل أماكن واضحة وتقام املساجد يف – 6

 7الشكل )ولمشاة ومن ثم السيارات ل حة وأمان عن طريق إعطاء األولويةبرا

             ( يوضح ذلك.1 –

                      

 
 اء أولوية للمشاة( موقع املسجد واضح ومركزي مع إعط1-7)شكل 

يث ال تكون حبالعمراني العام  إقامة املساجد مع دجمها يف النسيج – 7

 ري مناسبغ( يوضح موقع مسجد معزول 2- 7والشكل )معزولة ومنفردة 

        

 ناسب( يوضح موقع مسجد معزول غري م2- 7الشكل )               
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 وكالة الوزارة لتخطيط المدن

 إدارة التخطيط المحلي

املعوقات  ودثري وجألق بنطاق التيراعى عند إقامة املساجد فيما يتع – 8  

دم إطالة املشي واملرتفعات لع وديةاألاملكانية كالطرق ومسارات النقل العام و

 لعامة.والسالمة اياجات اخلاصة االحت وذوي ومراعاة لكبار السن

 ( يوضح ذلك 3 – 7والشكل ) 

   

 

 

 

 

 

 ند وجود معوقات( يوضح إمكانية تقارب املساجد ع3 – 7الشكل )

 متعلقة بإمكانية الوصول

 مراعاة مايلى :  يتم د توفري أرض املسجدنع – 9

 

 الشكل واالبعاد : -

ستطيل حمللي واجلامع هو الشكل املأرض املسجد ا األمثل لقطعةالشكل 

طول باجتاه القبلة الضلع األ يف وسطحملراب ا يتم وضععند البناء حيث أنه 

ن ستيعاب العدد األكرب موبذلك تتوفر مسافة أطول ومساحة أكرب ال

 الصالة  يفية ملسجد باعتبار أن هلا األفضل ايفاملصلني يف الصفوف األوىل 

 واالجتاه:املساحة  -

عايري ساحة الكافية حسب امليتم إجياد أرض املسجد واجلامع بامل

ضع وحتديد و جيبالشكل العام بعد حتديد املساحة ووالتخطيطية 

حبيث يكون )ة يف املقام األول موقع األرض مع مراعاة اجتاه القبل

 بلة حتى الراب يتوافق مع اجتاه القون عليه احملـذي سيكـالضلع ال

من  عةت ضائاسجد وحو القبلة فراغيه ارض املجــينتج عند عدم تو

يه قاعة جعند بناء املسجد وتوك د وذلجاملساحة املخصصة للمس

 القبلة.الصالة وحو 

دراسة  لقبلة يساعد املصمم يفكما أن توجيه أرض املسجد باجتاه ا -

 املشاة(و – السيارات)ملوقع احلركة احمليطة اليت ختدم ا

د جملسات احمليطة باحوالسا إضافة اىل إمكانية دراسة الفراغات -

ميلها ة واملواقف والساحات مع جتبإجياد األرصفلالستفادة منها 

كانة يطة وإبراز موقع ومبالرصف والتشجري لتحسني البيئة احمل

   املسجد.

 ة   عدم مراعا دئعة عنالضاالفراغات  وجود (4–7)ويوضح الشكل           

 (     5 – 7) ح الشكلويوضرع مع اجتاه القبلة الشوا االجتاه وشبكة          

 ارض املسجد ند حتديداعاة اجتاه القبلة عمر           

            مبنى املسجدو األرضقطعة  توافق( 6 –7رقم )ويوضح الشكل           
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 وكالة الوزارة لتخطيط المدن

 إدارة التخطيط المحلي

 

 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 لبناءاه القبلة ينتج عند ا(  وضع أرض املسجد دون مراعاة اجت4– 7شكل )
   جدة ضائعة من املساحة املخصصة للمسحمسا
 
 

                     
   

 

 
     
 

  
 
 
 

                                                      
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 

ىل ة اجتاه القبلة يودي ا(  وضع قطعة ارض املسجد مع مراعا5– 7شكل )
 ساحة األرضواالستفادة من كامل م  الةالصاالنسجام مع املبنى وقاعة 

 
لتجانس يف ا األراضي يراعىت عند أجياد املساجد وتوزيع استعماال- 10

فق راملا معي والبصري كأبراجاالستخدامات كتاليف مواقع االزعاج الس
  الكريهةعية الصناوالتلوث الشديد والروائح 
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 وكالة الوزارة لتخطيط المدن

 إدارة التخطيط المحلي

 : احلي السكين  -8
 

د مبفهوم سكنية وعالقة معايري املساجاملساجد باألحياء ال رتباطنظرا إ
رة سمى احلي جمازا على جماواحلي السكين كما أنه قد يطلق أحيانا م
تلف يف ة اىل أن األحياء قد ختسكنية كبرية أو جماورتني أو أكثر إضاف

 وشرحيضاح فقد مت يف هذا الدليل إ مساحاتها وطبيعتها والكثافات السكانية
سب أنواع تطبيق املعايري مبرونة ح م احلي ومكوناته حبيث يساعد يفملفهو

ئية ساحاتها وطبيعتها البيتلك األحياء وتصميماتها وحسب اختالف م
 .تقريب وتوحيد املفاهيموالكثافات السكانية ويساعد يف إيضاح و

 
 أمناط األحياء السكنية: - 1 – 8

تغريا على مدى السعودية تطورا ووالقرى  شهدت األحياء السكنية يف املدن     
يشها صادية والسكانية اليت تعفرتات التنمية والتحضر والطفرات االقت

ستمرة اهيم التخطيطية وحماولة مالبالد كم شهدت االحياء تنوعا يف املف
 تنموية اىل أخرى، ملعاجلة اإشكاالت اليت تظهر من مرحلة

لعضوية ء هي الشبكية واألحياومن أهم التوجهات واالمناط التخطيطية ل
انتشارا  ط األكثرمبكي هو النواملغلقة واحللقية والشك أن النمط الش
سباب ألراضي ومتديد الطرق وأالنبساط غالبية األراضي وسهولة تقسيم ا
خلدمات ثريا كبريا على أجياد اأخرى كما أنه الشك أن هلذه األمناط تأ

ث املوقع يبشكل خاص من ح ملساجد()ابشكل عام واخلدمات الدينية 
 يطة للمسجد .واملساحات ونطاق التأثري والبيئة احمل

 
 مكونات احلي السكين :  - 2 – 8

ا متنوعة عناصر مشرتكة شكليا لكنه األحياء السكنية غالبا حتتوي على    
ون هناك ف املختلفة وغالبا ما يكمضمونا طبقا للبيئات والعادات واألعرا

من عدد من  حلي السكين وعادة ما يتكوني واضح حلدود احدود أو إطار فراغ
ورة وقد يطلق على جما اتوراجملاورات ترتاوح من ثالث اىل سمس جما

 .ع  أو ارتباط معنيكبرية مسمى حي سكين الرتباط ذلك مبشرو

 حجم احلي السكين : - 3 – 8
 املنبسطةوت واملواقع كاجلبلية ختتلف طبيعة وحجم احلي باختالف البيئا

يف  وحمليًامليا عا ال العادية سواًءاضي لكن يف األحووكذلك توفر األر
اجة كة املشاة واحلد من احلاململكة يكون حجم احلي بنطاق قابل حلر

. لذا يت املسكن وبقية اخلدماتالستخدام السيارة يف الداخل لالنتقال ب
حول منطقة  ر( حبيث يتمحو 2كم 4يفضل أن تكون مساحة احلي املثالية )

اذا يسية على مستوى احلي فخدمات مركزية منها )اجلامع ( كخدمة رئ
لتنقل االعتماد على السيارات لكان أكرب من ذلك فانه يؤدي لإلزعاج  و

ق يف لتوفري اخلدمات وحتقيوأصغر من ذلك ال يوفر عدد السكان الكا
 الكفاءة .    

 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 

            
 

 ناته( يوضح احلي السكين ومكو1 -8شكل )              
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 وكالة الوزارة لتخطيط المدن

 إدارة التخطيط المحلي

 
الوحدات اخلدمية: -9

تشمل  اجد وحدات اخلدمات اليتتغطي املعايري التخطيطية احملدثة للمس

 العيد.لكبري مصلى املسجد احمللي املسجد اجلامع واجلامع ا

كونه  كبري كوحدة خدمية إضافيةوقد مت يف هذا الدليل إضافة اجلامع ال

مدن إضافية لل قدم خدماتأصبح ظاهرة مشاهدة يف عدد من املدن وي

ى العيد اجلامع أو مصل قدمهاوسكانها صختلف حجمها عن اخلدمة اليت ي

 إضافة ء على املعايريبنايتم دراستها عينة ميف مواقع هناك مساجد كما أن 

أو طق العشوائية و املناتارصخية أع الحمددات وظروف املوقع  مثل املواق إىل

عامل معها يتم التوووحو ذلك مة وعناصر قائوجود ملكيات وحمددات 

فيما يلي تفصيل وواقع ومكان املسجد دراسات لحسب اإمكانات من خالل 

إجياد ديم وتقة اليت يتم تخطيطياملستويات ال لذلك من حيث حتديد

ملكانية اليت تضبط اواالشرتاطات  اخلاصة والضوابط اخلدمة هلا واملعايري

يف  طة واليت توديياحملالبيئة املكانية  اخلدمات وتكوين وتوزيع تلك إجياد

 يطة.    احلياة احملدمة وجودة ة اىل حتسني وتطوير تقديم اخلالنهاي
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 وكالة الوزارة لتخطيط المدن

 إدارة التخطيط المحلي

 

 املسجد احمللي : – 1 – 9

 

 املستوى التخطيطي  – 1 – 1 – 9

 

القرى وكذلك يف و لسكنية يف أحياء املدناجملموعات ايتم توفريه على مستوى 

ع عمراني احمللى على مستوى أصغر جتم دعنى توفري املسجاملنطق الريفية، مب

 نيةاجملموعة السك  مركزيفيبني موقع املسجد احمللى ( 1-9والشكل رقم )

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

    

                                                                         

  

     

 

 

  

 

     

 

 

اجملموعة السكنية  ركزمموقع املسجد احمللى يف  (1 – 9الشكل رقم )     
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 وكالة الوزارة لتخطيط المدن

 إدارة التخطيط المحلي

:ضوابط ملوقع املسجد احمللي - 9-1-2

 

واجملاورات  وىل عند تصميم اجملموعاتأن حيتل املسجد احمللي املكانة األ – 1

سكان احلي هميته يف احلياة اليومية لالسكنية انطالقا من مكانته الدينية وأ

 لف فرتات الليل والنهار.لرتدد عليه يوميا يف خمتكونه يتم ا

 

األخرى   املرافق و االشرتاك مع األنشطةب مراعاة أن يشكل موقع املسجد – 2

كما  اجلريانني بللتفاعل اليومي  مكاناومركزا مميزا للمجموعة السكنية 

 لعربية اإسالمية.املدينة ا يشكل ذلك إحياء لرتاث

لسكينة ااجملموعة السكنية يشيع  اجياد املساجد يف قلب اجملاورة أو – 3

ويقوي اورة ية األمنية يف املنطقة اجملحوالنشاط ويعزز النا والطمأنينة

 أواصر اجلرية.

 

لتصميم واوإجياد التخطيط  ابراز املساجد من النواحي البصرية – 4

 ميز واألهمية.مبا حيقق ذلك الظهور والت العمراني

 

 

 

 األبنية اجملاورة( يوضح ابراز املسجد وعالقته ب2 – 9والشكل )     
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 وكالة الوزارة لتخطيط المدن

 إدارة التخطيط المحلي

م أن تكون وال يلز قرب املسجدبإجياد موقع سكن االمام واملؤذن  – 10

يف بعض  نكمكيع األحوال حيث عن القطع اجملاورة يف مجمعزولة 

موقع  أقربضمن  ن اجملاورةاملساكضمن دماجها إاحلاالت 

ع النسيج املسجد ومرافقه م ماجدحيث يشكل عالمة على إ للمسجد

 االنعزال.لتواصل بدال عن االنفراد ورابط اجلرية وات ويعززالسكين 

 
 

                          

 

 

     
 

 

 

ملساكن وبقرب املسجدسكن االمام واملؤذن مدمج مع ا(  4 – 9) شكل 

  مع كتلة املسجد ةمدجم( سكن االمام واملؤذن  3 – 9شكل )
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 وكالة الوزارة لتخطيط المدن

 إدارة التخطيط المحلي

 املعيار احلجمي: - 3 – 1 – 9

( نسمة.4000-1500يرتاوح حجم السكان املخدوم بني )  -

 معيار نصيب الفرد: - 4 – 1 – 9

 2( م0.7-0.5حمللي يرتاوح بني )نصيب الفرد من مساحة موقع املسجد ا -

 للفرد.

 2( م1.5-1.2حمللي يرتاوح بني )نصيب املصلي من مساحة موقع املسجد ا -

 للمصلي.

  - معيار مساحة املوقع: - 5 – 1 –9

ه من ذكرساس على ما سبق يعتمد حتديد مساحة موقع املسجد يف األ

 قما سبديده من كثافات للموقع كوكذلك ما يتم حتنصيب الفرد معيار 

 ذكره ويف احلاالت السائدة يف األحياء 

  2م (2800 – 750مساحة املسجد احمللي ترتاوح بني ) -

دون سكن  2( م1200ي ومرافقه )حتديد اقل مساحة للمسجد احمللتم ي -

حتى يف أوقات  املصلني تستوعبء حبيث عند ختطيط األحيااإمام واملؤذن 

ه  مثل ) دورات واحتياجاتومرافه سجد تشمل هذه املساحة خدمات املو الذروة

 - ءمصلى نسا – ــارس أو مستودع صغريغرفة ح –املياه = غرفة استقبال 

لساحات ا جياد املداخل اوعطاء فرصة أكرب إوكذلك إ( وغريها

الكثافة إضافة  و اية  تغريات مستقبلية يفأو موقف خاص أاملناسبة  واألرصفة

يطة حمراضي كافية أدم توفر بقية احتياجات املسجد خاصة عند عاىل 

 . الكافية املواقفاحلدائق والساحات  و توفر  باملسجد

 معيار مسافة السري : - 6 – 1 – 9

( يوضح 5 - 9م( والشكل رقم ) 300م اىل  150وترتاوح مسافة السري من )

ملسجد احمللي يرتفع معدل الرتدد على ا  -مسافة السري إىل املسجد احمللي

ام، وهو لرحالت مشيًا على األقدليصل إىل سمس مرات يوميًا، وتتم معظم ا

سكنية جملموعات واجملاورات الما يتطلب اجياد موقع املسجد يف مركز ا

 ومراكز القرى 

                                                

 ليحملسافة السري إىل املسجد ا( م 5 – 9شكل )           
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 وكالة الوزارة لتخطيط المدن

 إدارة التخطيط المحلي

 االشرتاطات املكانية:  - 7- 1– 9

ء املصلني زيع احلركة أثناء التقايفضل توفري ساحة أمام مدخل املسجد لتو

، ويتم فس أسلوب أرصفة املشاةوالدخول واخلروج للمسجد وحبيث تكون بن

زرع أو عمدة املعدنية وأحواض المنع صعود السيارات عليها باستخدام األ

صول الشامل وات األدلة االرشادية للاملقاعد وما شابه ذلك ، ومراعاة مواصف

(  يبني 2 – 9لسعودية والشكل رقم )يف البيئة العمرانية للملكة العربية ا

 يع حركة املشاةاستخدام ساحة مفتوحة أمام املسجد لتوز

 

 

  

 

 

 

 

 

 سجد لتوزيع حركة ( استخدام ساحة مفتوحة أمام امل 6 – 9شكل )

 املشاة عند اخلروج من املسجد.   

 

ارتباطه بالنسيج  ة وحتقيقاانية مع مراعالعمرإحاطة املسجد بالفراغات  -

 مة. العا املشاة والساحاتووخدمته بطرق السيارات  العمراني

 

م وأن ال تقل هذه 3باملسجد  يطوأن ال يقل الفراغ او الرصيف الذي حي -

 ،( من مساحة املسجد%50الساحات والفراغات احمليطة عن )

لساحة عب األطفال مرتابطة مع ايفضل أن تكون املساحات اخلضراء ومال -

غات امل والتواصل بني الفراويف اجتاه مداخل املسجد مبا حيقق التك

 فراغات. عزز االستفادة من هذه الالعمرانية ويساعد على ابراز املسجد وي

املسجد بألطفال وعالقتها ( يبني موقع احلديقة ومالعب ا7 - 9والشكل رقم )

 والساحة اجملاورة

 املؤدية إىل املسجد، باإضافة إىل االهتمام مبسارات املشاة

 

 ء ومالعب األطفال( يبني مواقع املناطق اخلضرا 7 – 9والشكل رقم )
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 وكالة الوزارة لتخطيط المدن

 إدارة التخطيط المحلي

وافر حملي أو أكثر على أن يت يفضل أن يقع املسجد احمللي على شارع -

ارات، ويكون ضافة إىل حارة ملرور السيللشارع أمام املسجد باإرصيف عريض 

أسية تقلل سبوق مبنحنيات أفقية أو رالعبور إىل املسجد من الناحيتني غري م

ا املسجد كون الشوارع الواقع عليهمسافة الرؤية للسائقني، كما يراعي أن ت

مام لى تهدئة سرعة السيارات أملسافة كبرية حتى يساعد ع ةغري ممتد

 شاة من وإىل املسجد.             املسجد وتأمني العبور األمن حلركة امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املواقف: - 8 – 1 – 

 

ن تكون يف نفس من مساحة أرض املسجد وأ %20عن  لتوفري مواقف ال تق -

 يتم الدخول واخلروج اجلانب من الشارع املوجود به املسجد و

 طة باملسجد.لى الشارع أو الشوارع احمليعمنها مبا ال يتعارض مع احلركة 

مات مة للمسجد من الفتات وعالجيب توفري وسائل التحكم املروري الالز

 عية مسطحة إذا لزم األمرأرضية ووسائل تهدئة للمرور )مطبات صنا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح ساحة مواقف السيارات8 – 9شكل )                 
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 وكالة الوزارة لتخطيط المدن

 إدارة التخطيط المحلي

 املسجد اجلامع – 2 - 9

 

 املستوى التخطيطي :   -1 – 2 – 9

 

لتنمية ملدن، وعلى مستوى مركز ايتم توفريه على مستوى احلي السكين يف ا

لقرى ية، وذلك خلدمة جمموعة اومركز اخلدمة القروي يف املناطق الريف

 الواقعة يف نطاق املركز.

 

 الضوابط اخلاصة ملوقع اجلامع: - 2 – 2 – 9 

 

وجيب ان  ل مركز اجملاورة أو احلياملسجد اجلامع هو العنصر البارز داخ –1

 ال ينافسه أي مبنى جماور أو يطغى عليه

ي يتكون ري جامع ويف حالة أن احلأصغر حي )جماورة سكنية( حيتاج لتوف – 2

يد بري أو جامعني ويتم حتدمن جماورتني أو أكثر جيب توفري جامع ك

 ة يف احلي.عدد السكان ونطاقات اخلدم اء علىمساحة كل جامع وموقعه بن

ية يف تشكيل وإبراز اهلو اجلامع يعكس قيم مجالية وجزء أساسي – 3

 العمرانية للحي 

وامع على حياء جيب أيضا إبراز اجلباإضافة اىل خدمتها وارتباطها باأل – 4

المات عكس هوية املدينة وتشكل عالشوارع الرئيسية ومراكز املدن حبيث ت

 ووظيفيا يف املدينة. رضيه ويزيد من حضورها وتأثريها بصرياأ

 

 املعيار احلجمي: - 3 – 2 – 9

 ( ألف نسمة.20 – 5يرتاوح احلجم السكاني املخدوم بني ) -

 

 معيار نصيب الفرد: - 4 – 2 – 9 

 للمصلي. 2( م1.4-1.25)سجد يرتاوح بنية موقع املنصيب املصلي من مساح -

 2( م0.5 - 0.4)سجد اجلامع يرتاوح بني قع املمساحة مونصيب الفرد من  -

 للفرد.
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 وكالة الوزارة لتخطيط المدن

 إدارة التخطيط المحلي

 معيار مساحة املوقع: - 5 – 2 – 9

كره من ذألساس على ما سبق يعتمد حتديد مساحة موقع املسجد يف ا -

 قما سبديده من كثافات للموقع كوكذلك ما يتم حتنصيب الفرد معيار 

 ذكره ويف احلاالت السائدة يف األحياء 

دون سكن  2( م2500ومرافقه ) تم حتديد اقل مساحة للمسجد اجلامعي -

جياد رصة أكرب إإعطاء ف اإمام املؤذن عند ختطيط األحياء وذلك

عدم توفر  ألرصفة املالصقة واملداخل عندلاملداخل املناسبة والساحات و

ساحة ملسجد حبيث تشمل هذه املأراضي كافيه إضافة اىل بقية احتياجات ا

صق مام سواء كان السكن مالات املسجد ومن ذلك سكن املؤذن واالخدم

 .رةاواجمل تالبلوكادى للمسجد او منفصل بقرب املسجد او يف اح

 

 

 

 

 

 

 معيار مسافة السري : - 6 – 2 – 9

 .م(800م اىل  450ترتاوح مسافة املشي للمسجد اجلامع )

 ع( يبني مسافة السري إىل اجلام9 – 9والشكل رقم )

 

 

 ع( يبني مسافة السري إىل اجلام 9 – 9الشكل رقم )
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 وكالة الوزارة لتخطيط المدن

 إدارة التخطيط المحلي

 االشرتاطات املكانية : - 7– 2 – 9

ركز يف مركز احلي يف منطقة ت يف املدن يفضل أن يقع املسجد اجلامع -

اقف حبيث كمكن استخدام مو حية التجارية واحلديقة العامة للاألنشط

زداد فيها عدد ت اليت يصة يف األوقاالسيارات مبركز احلي خلدمة املصلني خا

-1ل رقم )عة وصالة الرتاويح، والشكرواد املسجد من املصلني مثل صالة اجلم

 سكين.( يبني املسجد اجلامع يف مركز احلي ال5

الواقعة  قع حبيث يتوسط جمموعة القرىيف املناطق القروية يتم اختيار املو -

 ليمية أو حرة.القرى اليت صخدمها طرق إق يفصله عن يف نطاق خدمته، وأن ال

 

 

 

 

         

 ( اجلامع يف مركز احلي السكين10-9شكل )        

لإلمام  لتلوث والضجيج توافر مسكنيتم اختيار املوقع بعيدًا عن أماكن ا -

  النساء.الة لص واملؤذن وأيضًا توفري مكان

ملسجد د اجلامع واليت يكون اسجيف أجزاء احلي السكين القريبة من امل -

سارات املشاة اجملاورة جيب االهتمام مب اجلامع أقرب إليها من املساجد احمللية

 ذا اجلزء، املؤدية إليه من املساكن القريبة يف ه

ر العابر ي أو شرياني خلدمة املرويفضل أن يكون املوقع على شارع جتميع -

ام وسائل ويتم استخد مشاة،للة على هذه الشوارع بشرط توفري معابر آمن

د اجلامع املسج يبني موقع( 7-1)الشكل رقم و املعابر،التحكم املناسبة هلذه 

  /جتميعي.شرياني على طريق

 

 

 

 

 / جتميعي  ( املسجد اجلامع على طريق شرياني11-9) شكل   
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 وكالة الوزارة لتخطيط المدن

 إدارة التخطيط المحلي

صول إليه من شرياني رئيسي وال كمكن الو على طريق اجلامعيف حالة وقوع  -

اجلانب اآلخر من  الواقعة على ار املنطقةيتم اعتب ،خالل معرب آمن للمشاة

جد جامع وجيب خدمتها مبس ملسجد،االطريق الشرياني خارج نطاق خدمة 

رق السريعة واحلرة الط ساجد الواقعة علىويتم تطبيق هذه املعايري يف امل آخر،

ء التقاء ملسجد لتوزيع احلركة أثنايفضل توفري ساحة أمام مدخل ا ،أيضًا

املشاة،  تكون بنفس أسلوب أرصفة املصلني والدخول واخلروج للمسجد وحبيث

اض الزرع م األعمدة املعدنية وأحوويتم منع صعود السيارات عليها باستخدا

من  %50 نذه الساحات والفراغات عأو املقاعد وما شابه ذلك، وأن ال تقل ه

 م  3ن االرصفة احمليطة باجملامع عو مساحة اجلامع وال تقل الفراغات

 

 

 

 

 

 :املواقف  - 8 – 2- 9

من ( % 50) جلامع مبساحة ال تقل عناتوفري مواقف عامة جبوار املسجد  -

  اجلامع.مساحة 

ت أرضية للمسجد من الفتات وعالما توفري وسائل التحكم املروري الالزمة -

صول الشامل واصفات األدلة االرشادية للوومراعاة م للمرور.ووسائل تهدئة 

الستفادة من ة السعودية. كما أنه كمكن االعمرانية للملكة العربي ةيف البيئ

  واقفعيار مساحة املوجود املواقف العامة اجملاورة لتحقيق م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 اجلامع   مواقف  ( 12 – 9) كلش                               
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 وكالة الوزارة لتخطيط المدن

 إدارة التخطيط المحلي

 اجلامع الكبري:   - 3 – 9
 

 املستوى التخطيطي : - 1 – 3 – 9
 

ملدينة ا لى مستوى قطاع كبري يفع كمكن توفريه على مستوى املدينة او

 .ةالكبري هبالنسبة للمدن املليوني

 

  :ضوابط خاصة ملوقع اجلامع الكبري – 2 – 3 – 9

 

ينية يف املرتبة  املدينة ليحقق عدة أهداف دجيب اختيار موقع اجلامع الكبري يف -     

 سالمية.رية وحضارية ورمزية للمدن اإوبصرانية األوىل واجتماعية وعم
 

أدواره املتعددة ب ري إمكانية قيام اجلامعامع الكبجيب ان حيقق موقع اجل -

 لعيدين.وصالة اجلنائز وصالة ا كإقامة الصلوات اخلمس اليومية واجلمعة

   

كة رئيسية يف حر  ليكون على حماورع اجلامع الكبريجيب أن يكون موق -

 ستيعاب احلركة الكثيفة.ال أو خمدوم بشبكات النقلاملدينة 

  

مثل  للمسجديفية الوظ قع تكامل األدوارأن حيقق اختيار املو ةجيب مراعا -

مميزة يف مساء  بصريةية ليشكل عالمة ربطه بواجهات املدن أو احملاور الرئيس

وية املدينة. ليشكل ويعكس ه املعماريولتوظيف التصميم العمراني واملدينة 

لوظيفي مركز وسط املدينة ودوره ا أو أن يكون يف قلب املدينة ليعزز هوية

الساحلية أو  تيار موقع مميز خاصة يف املدنخويعزز النشاط واحليوية. أو ا

 فة لألدوارن واجهة حضارية باإضااجلبلية ليكو

 الرئيسية األخرى.  

 

ملدينة ليحقق اواقع خدمات رئيسية يف ع الكبري مبكمكن ربط موقع اجلام -

 التكامل بني هذه اخلدمات واملرافق. 

 

يف املدينة  ة املميزةبعض األنشط كمكن ربط موقع اجلامع الكبري مبواقع -

 و الساحات واحلدائق.أو املتاحف أ كاملواقع التارصخية
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 وكالة الوزارة لتخطيط المدن

 إدارة التخطيط المحلي

 :مصلى العيد  - 4 – 9

 

  التخطيطي:املستوى  - 1 – 4 – 9

ى جمموعة مستو والصغرية وعلى يتم توفريه على مستوى املدن املتوسطة 

قروي وجمموعة مستوى اجملمع ال وعلى رية،الكباألحياء السكنية يف املدن 

 القرى.

 ضوابط خاصة ملوقع مصلى العيد: - 2 – 4 – 9

املدينة  تلعمرانية للمدينة إذا كانيتم اختيار املوقع على حدود الكتلة ا -

 املوقع رية يتم اختيارويف املدن الكب صغرية،متوسطة أو 

املوقع  اختيارتم ي ويف القرى دمها،صخحبيث يتوسط جمموعة األحياء اليت  

قع يف ت دمة جمموعة القرى اليتخارج الكتلة العمرانية للقرية وذلك خل

 ن.( يوضح موقع املصلى باملد13-9والشكل )  خدمته.نطاق 

أن يكون  ويفضل تواجدها،لعام يف حالة مراعاة ارتباط املوقع بشبكة النقل ا -

( يبني 14-8والشكل رقم ) لشبكة.ا املصلي موقع حمطة من حمطات هذه

 ارتباط مصلى العيد بشبكة النقل

تحقيق االرتباط ال ريق شرياني رئيسييف املدن يفضل أن يكون املوقع على ط -

ويف  لسيارات،امسارات الوصول  افر عدةويفضل تو املدينة،اجليد بأجزاء 

ليت يسي يتوسط جمموعة القرى االقرى يفضل اختيار املوقع على طريق رئ

  صخدمها.

 لقرى( يوضح موقع مصلى العيد يتوسط ا15 -9)والشكل   

 ان واألخطار البيئية، البعد عن الضجيج والتلوث والدخ -

 والتلوث. ( يبني البعد عن الضجيج16-8والشكل رقم )   

 

 

 

             

                  

 ن ( موقع مصلى العيد بأطراف املد13-9شكل )           

                           

 

 

 

 

       

           

        

 

 منقل العا( ارتباط مصلى العيد بشبكة ال14 - 9شكل )          
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 وكالة الوزارة لتخطيط المدن

 إدارة التخطيط المحلي

                      
 ( موقع مصلى العيد يتوسط القرى15 -9شكل )

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ( البعد عن الضجيج والتلوث16 - 9شكل )

 

 مساحة املوقع :  معيار - 3 – 4 – 9

 .2( م30000-4000) مساحة موقع مصلى العيد ترتاوح بني -

  االمتداد.وأن يوفر املوقع إمكانية التوسع  - 

  احلجمي:املعيار  - 4 – 4 – 9

 نسمة.ألف  (100-20)يرتاوح احلجم السكاني املخدوم بني  -

  نصيب الفرد :معيار  - 5 – 4 – 9

  صلى العيد يرتاوح بنيم نصيب املصلي من مساحة موقع -

  للمصلي. 2م( 1.05-1.2) 

  للفرد. 2م( 0.5-0.4)د يرتاوح بني نصيب الفرد من مساحة موقع مصلى العي -

 معيار مسافة السري :  - 6 – 4 – 9

 

شي ويلزم ع مصلي العيد ومسافة امللطبيعة اخلدمة ال يوجد ارتباط بني موق

 احمليطة.ناطق بامل وارتباطهااملوقع احمليطة ب األرصفةاجياد وحتسني 

 

  املواقف: - 7 – 4 –9

 ،لىمساحة املص من %40حة ال تقل عن توفري مواقف عامة جبوار املوقع مبسا -

ملوقع اخلدمة حول ا )حتميل( تنزيل رانتظاويفضل وجود أكثر من ساحة 

 .األجزاء املختلفة من املصلي


