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للمساجد، تجربة وقف سعد  شاملة تصميميةمعايير لوضع  مقترحةمنهجية 
 .نموذجا وعبدالعزيز الموسى

 أحمد بن رشدي طومان

 الرياض، المملكة العربية السعودية  جامعة الملك سعود،، كلية العمارة والتخطيط ،أستاذ مساعد

 Toman222@hotmail.com  

 في ../../....()قدم للنشر في ../../....، قبل للنشر 
 ص:لخستم

التتا  لمستاجد، و ابنتتا  تستتعرض ذتتال الدراستة المن ايتتة التتي اتبع تتا مشترو  المعتتايير الت تميمة ل     
ق أفضل استفادة ممكنة للم تلي  والمستتفيدي    يلبنا  المساجد لتحقت ميمية معايير  است دف وضع

، م مم، ج ة ج ة تمويل) دللمستفيم  وظائف المساد، وتقديم ا بأشكال ورقية والكترونية تيسر 
 ،والنستتا الملاليتتة  ،والمستتاتا  ،واألبعتتاد ،والمواقتتع ،واألعتتداد ،تنظيميتتة( الولتتول للموالتتفا  
خالل ا عرض سنوا ، است أربعمر المشرو  لمدة تزيد على استوقد  وتطبيق ا في مرتلة الت ميم.

م مت  أربعتة متخ  تي     فريتق دائت   فتي المشترو    شتكل للعمتل  والدراسا  السابقة في ذاا الماال، 
أربعي  متخ  ا مت   ما يزيد على  أو جزئي مؤقت بشكل في العمل ركتشكان الباتث أتدذم، وا

اجتمتا  عمتل خالفتا     خمسة وستبعي  ، وعقد أكلر م  م  خالل أكلر م  ألف ساعة عمل، الانسي 
مختتتص، ألتتف خبيتترا، ولقتتا  جمتتاذير  جمتتع أكلتتر متت  اثنتتي عشتتر لورشتتة عمتتل مخت تتة ضتتمت 

 محكما م  أساتاة وممارسي .أتد عشر سة تحكيم شارك في ا وجل
ايرة الرئيستية وعتددذا   عن را، وعوامل المع48تدد المشرو  عنالر المعايرة الرئيسية وعددذا 

عوامل، لتشكل مكعتا م تفوفة المعتايير، والتتي     10عوامل المعايرة الفرعية وعددذا عامال، و15
 نقطة من ا، وتف يل ا بالمعايرة.258تم ترشيح نقطة معايرة،  7200من ا أمك  استخالص 

ل  يل تحويت ست تمت المعايرة بأسلوب التفر  الشار  لتس يل الرجو  للنقطتة المتراد معايرت تا، ولت   
مدون مخرجي ، أتدذما  وتققأكتمل المشرو  باميع مراتله، ذال النقاط إلى برماية تاسوبية، و

-http://mosqueرل فتتتتي الموقتتتتع:  تتتتتم نشتتتت  ، واألختتتتر تطبيقتتتتي إلكترونتتتتي  ويمكتتتت  تباعتتتتته 
design.com/    اتتتو  علتى تاستبة المعتايير، والتتي تتطلتا عتددا         شتاملة واشتمل علتى واج تة

 يسيرا م  المدخال ، لتخرج المعايير الت ميمية كاملة ومف لة للمساد المراد بناؤل.
ألوقاف، ووزارة اختتمت الدراسة بعدد م  التوليا  كان أذم ا تبنى وزارة الشؤون اإلسالمية وا

 الشؤون البلدية والقروية ل ال المعاير.
 ، معايرة.اد، معاييرمست ميمية، عنالر، : كلما  مفتاتية
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 :المقدمة -أ

في مواضتع عتدة من تا قولته تعتالى       المساد ذو المكان الم يأ لل الة، وقد ورد في القرآن الكريم ب اا اللفظ
، وقتال تعتالى )أَجعْلتُتْم    (108)التوبتة،   ،َيْومٍ أتُق أْن َتقوَم ِفيه ... اآليتة( لَمسِاٌد ُأسَِّس َعلى التقَوى ِمْ  أّوِل )

 َيْخت  إ   ِسَقاَيَة الَحاجِ َوِعَماَرَة الَمْسِاِد الَحَراِم َكَمْ  آَمَ  ِباهلل َوالَيوِم اآلِختر َوأَقتاَم الّ تالَة وآتتى الّزَكتاَة َولتمْ      
 .(19)التوبة، ، ( َيْ ِد  الَقْوَم الّظاِلمي اهلل،   َيْستوُوَن ِعْنَد اهلل، َواهلل  

ستمعت النبتي لتلى اهلل     إنيرضي اهلل عنه: علمان ب  عفان ع  "وفي السنة النبوية في لحيح البخار : 
 "يقول: َمْ  َبنى َمْسِادا ـ قال بكير تسبت أنه قال يبتغي به وجه اهلل ـ َبَنى اهلل لُه ِمْلَله ِفتي الَاّنتة   عليه وسلم 

قال الزركشي رتمه اهلل: ولـَمـّا كان الساود أشرف أفعال ال الة، لقرب العبد م  و ذـ(.1410خار ، )الب
 (.ذـ1427الزركشي، )ع ربه، اشتق اسم المكان منه فقيل: مساد، ولم يقولوا: مرك

 ،غي أن يكون عليه الشي : نموذٌج مَتَحقٌَّق أو ُمَتَ وٌَّر لما ينبالِمْعَياُر، والامع : معاييُر، و(ِمعيار: ) اسموال
ويق تتد ب تتا ذنتتا: ماموعتتة متت  الضتتوابط التتتي ياتتا مراعات تتا عنتتد ت تتميم   ذتتـ(،1437)معاتتم المعتتاني، 

 المساجد.
ولقد مر المساد عبر الع ور اإلسالمية بالعديد م  األتوار غير  في بنيته األولى وشتكله التا  عترف    "

لتغيير في الشكل ومواد البنا  تغيير في الوظيفتة، فبعتد   به في زم  النبي للى اهلل عليه وسلم، ورافق ذاا ا
أن كتتان المستتاد مكانتتاة لل تتالة، وداراة للحكتتم والقضتتا ، ومتتأوىة للفقتترا ، تحتتول عبتتر الع تتور إلتتى أدا        

، "مختلفتتة تتتتقلص فتتي جوانتتا وتتستتع فتتي أختترى بحستتا األتتتوال المحيطتتة والظتتروف القائمتتة        وظتتائف
 ذـ(.1419)ال او ، 

 و نقطة انطالق أول مدينة إسالمية، وكان أول ، فزال مركز اذتمام الماتمع المسلم  ياد وكان المسولقد 
 نواة التخطيط في جميع الع ور اإلسالمية.  ليكونمدينة جديدة  وأما ُيبدأ به في كل قرية 

تفاو  في ا تتياج وا ستخدام م  مساد آلختر، وبترز  بعتل ال تعوبا  والمعوقتا       ظ ر ومع الزم  
مواقتف  اعتبار ، أو أن ي مم بدون ضيق على المستفيدي حقيق ال دف م  بنا  المساد، كأن يبنى بسعة تلت

المستتاد لتتم تكتت  موجتتودة فتتي الع تتور األولتتى       ىجديتتدة علتت  دختتول مكونتتا  "يضتتاف لتتالك   .للستتيارا 
 ذـ(،1436" )تومان،  وغير ذلك ومكبرا  ال و ، كالمواضئ، والحماما ، وأنظمة الت وية، والتكييف

والم ندستي   ستتيعاب ذتال المتغيترا ر وبتروز بعتل التاتارب غيتر          ج تا  التمويتل  مما نتج عنه اجت اد 
لت تاميم ناجحتة تحتل بعتل المشتكال ، ولكت  لغيتاب         توفتق التاتارب   بعل في المقابل، كانتالناجحة، و

 التوثيق   تاد ذال النااتا  تريق ا للتطبيق على نطاق واسع.
 

 دبياتاأل -ب

معايير التخطيطية للمستاجد بالعديتد مت  الدراستا  تفاوتتت فتي درجتة تناول تا مت  متخ  تة فتي            تظيت ال
وكما تتود  ومتت  ذلتتكالمعتتايير التخطيطيتتة للمستتاجد بتتل ولازئيتتة محتتددة من تتا إلتتى كتابتتا  أكلتتر عموميتتة،   

ذتـ.  1399في عتام:  ع  وزارة الشؤون البلدية والقروية  ةال ادر "المعايير التخطيطية للمساجد": تكومي
ططتا  تقستيما    الضتوابط والمعتايير التخطيطيتة إلعتداد مخ    "إلدار م  أمانتة مدينتة الريتاض باستم      اتبع 

ال يئتتة  عتت المخطتط ا ستتتراتياي الشتتامل لمدينتة الريتتاض ال تادر    يضتاف إلي تتا  .ذتتـ(1421)" األراضتي 
للمرتلتة اللانيتة، وكتان ممتا      العليا لتطوير مدينة الرياض بتقاريرل العشري  للمرتلة األولى، واللالثة عشر

 تة التتي تتتولى تتوفير وإدارة     ( فيمتا يختص المستاجد: الا   6تناوله تقرير استراتياية الخدما  العامة )مالد 
 ، وتعمتل ذتال التوزارة متع امانتة مدينتة      اإلستالمية واألوقتاف  ما  الدينية بالرياض ذي وزارة الشتؤون  الخد

 ذـ(.1424لعليا، )ال يئة ا الرياض على تحديد مواقع المساجد
دراسة إدارة مشرو  ينبع التابع لل يئة الملكية بالمعايير التخطيطية والت ميمية  توم  الدراسا  التي اعتن

فقد تناولت المعايير التخطيطية والت ميمية للمساجد في مدينتة   ر(ذـ1421، 1 الملكية )ال يئة للابيل وينبع
 :مساداة، دون باقي المدينة والتي تشتمل  29والبالغ عددذا ينبع ال ناعية، وباألخص مساجد الحي السكني 

إذ ي دق على أمتاك  ال تالة فتي ذتال األجتزا  مت  المدينتة         ،ومنطقة المكاتا اإلدارية ،المنطقة ال ناعية
 . (ذـ1421، 2 الملكية )ال يئة أن ا م ليا  خالة وليست مساجداة
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ا  قتويم المعتايير التخطيطيتة للمستاجد فتي مخططتت     ت ماجستتير بعنتتوان " وفتي ستياق المعتايير أعتد  رستالة      
  المستاجد  على المقارنة بي  اشتراتا  بنا اكز في مدينة الرياض تالة دراسية"، وقد ُر –تقسيم األراضي 
اة لدراسة بعتد اوكما يتبي  م  العنوان فقد أخا   .أمانة مدينة الرياضو شؤون البلدية والقرويةلدى وزارة ال

 .(ذـ1422)تومان،   لبعد الت ميميتخطيطياة أكلر م  ا
 م تمتا ة" جا  كتاب "معايير ت ميم المستاجد والمراكتز اإلستالمي    السابقةرلدراسة لبملل المنحى التخطيطي 

 المستتاد الاانتا التخطيطتتي لمنطقتتة المستتاد وجوانتا ربتتط المفتتاذيم المعماريتتة بالمفتاذيم الدينيتتة فتتي بنتتا    ب
(Kahera, 2009). 
 ية ألماك "المعايير الت ميم :م معايير بنا  يمك  تطبيق ا في الت ميم جا   دراسةدراسة تف يلية تضوك 

و  دون تركيزذا على أماك  الوضجا  الوضو  في المساجد وقاعا  ال الة" والتي كما يتبي  م  عنوان ا 
غيرذتتا، وجتتا   الدراستتة بح تتر الت تتاميم المتتتوفرة للمواضتتي  وتقتتديم ا علتتى ذيئتتة ت تتاميم معماريتتة     

لمعتايير  اعدا اشتمال الدراسة على بعل التوليا  العامة التي   ترقى لمستوى فيما و .مف لة ومقارنت ا
)تنفتتي،   ا تتتال  عليتته  أمكتت فتت ن الدراستتة متت  أفضتتل متتا تنتتاول موضتتو  معتتايير بنتتا  المستتاجد ممتتا        

 ذـ(.1426
يتا   تيتاة مت  أت   25اة فتي  مستاد  52وقد استق ى الباتلان التدكتور علتى باذمتام والتدكتور محمتود إدريتس       

 مت  مستاجد الدراستة اتتاجتت إلتى تغطيتة الفنتا   تقتاة لغترض توستعة           %11.7مدينة الرياض ووجتدا أن  
سة أن المساد أو  ستخدامه كم لى للنسا  أو إلقامة مشرو  إفطار ال ائم في رمضان. كما وجد  الدرا

في رمضان، وذال النسبة وإن كانت  % م  المساجد فقط اتتاجت إلى إضافة م لى نسا  خ ولاة 1.3
لنستا   لم ت ل إلى تد الد لة الحرجة إ  أن ا تعطي إشارة إلى ضرورة تعميق دراستا  تعنتى بم تليا  ا   

 .ذـ(1419)باذمام وآخرون،  وتحديد مدى الحاجة إلي ا
ق ت تتر وت تتنيف م تتور لمشتتاكل وعوائتت  فقتتد تتتم في تتا "الرؤيتتة الحديلتتة فتتي بنتتا  المستتاجد"   مؤلتتف:أمتتا 

ستعودية  ريتاض بالمملكتة العربيتة ال   علتى مستاجد منطقتة ال    ا الكاتتا ا ستفادة م  مكونا  المستاد رّكتز في ت   
  .ذـ(1419)المشيقح،  تقديم رؤية جديدة وم ورة لبعل الحلولل

كليتة العمتارة والتخطتيط     اوعقتدت   انظمت ت  التيوتأتي الدراسا  واألبحاث المقدمة في ندوة عمارة المساجد 
، تيث ضم المالد اللالث م  ستال  مقدمة المراجع التي يستند إلي ا ذـ في 1419لملك سعود سنة باامعة ا

بحتتوث النتتدوة خمستتة عشتتر بحلتتاة تعنتتي فتتي مامل تتا برلتتد وتوثيتتق وتحليتتل توج تتا  الت تتميم العمرانتتي     
لمعمتار   وجا  مالدل الرابع في أربعة عشر بحلتاة غطتت الت تميم ا    .للمساجد في مختلف البلدان اإلسالمية

للمساجد في نماذج معينة م  بلدان إسالمية مختلفة مع التركيز على المئانة كرمز ودالة للمساد. وقتد جتا    
" المعتايير التخطيطيتة والت تميمية لعمتارة      :المالد الخامس م  سال بحوث ندوة عمتارة المستاجد بعنتوان   

علتى الاانتا التخطيطتي     تركتز الثتة عشتر   معظم أبحاث ذاا المالتد الل  كانتالمساجد" ولك  خالفاة للعنوان 
، وتميز م  بين ا بحث "المعتايير الت تميمية   1دراسا  إت ائيةع  لعمارة المساجد، وبعض ا كان عبارة 

 ذـ(.1419)نوفل،  ستوعا جميع عنالر المساديلعمارة المساجد"، إ  أنه لم 
والت ميم،  ئحة ثالثة أدلة: التخطيط،تناولت الالوفي دراسة لوائح تطوير مساجد أبوظبي، دليل المستخدم، 

لتوافق، االقسم، والمرجع، والمعيار، تحديد مدى  :وقد جا  على شكل قوائم مراجعة تحتو  علىوالتشغيل، 
 ذـ(.1428، تطوير المساجد لانة) والحلول البديلة

ستية علتى   ب تورة أسا ، اعتمتد   للمستاد  يت ميم الحيتز التداخل   يخ ائص التفكير ف دراسة بعنوان:وفي 
لتر  أربعة عنا يللمساد ف يت ميم الحيز الداخل يت نيف خ ائص التفكير فم  خالل ، يالمن ج التحليل

 يتت عتارض، وال ، التقييتد   اإلتتالق، والبستاتة   التعقيتد، والوظيفتة   الشتكل، والتوافتق   الت       يأساسية ذ
تولتل   يلتت للمساد. وم  أذم النتائج ا يمدى وإمكانية تطبيق ا على العنالر المختلفة للحيز الداخل درست

ة وغيتر  عمليتة مقيتدة بضتوابط معينت     يللمستاد ذت   يت ميم الحيتز التداخل   يإلي ا البحث، أن عملية التفكير ف
يتد،  عتدم التعق وتتناول ا تتسم بالبساتة  يكما أن المشكلة الت ميمية الت . متروكة  نطالقا  الفكر المعمار
 ورةيتا  المتطت  الوظيفتة أو ة، وأخيتراة أن تا متوافقتة متع ظتروف البيئتة والتقن        وأن ا ذا  اتاال واتد  عتبتار 

 ذـ(.1419، تس )
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لمستاد   وفي دراسة بعنوان: المساد كمؤسسة إسالمية بي  اللوابت والمتغيرا ، ُدرستت المالمتح الرئيستية   
ستي  اانتا السيا النبي للى اهلل عليه وستلم كمؤسستة مت  تيتث: الاانتا التعبتد ، والاانتا الماتمعتي، وال        

ر التشريعي، وما اعترى ذال الوظائف م  تغير تتى فقد المستاد فتي القترن التاستع عشتر )مت  وج تة نظت        
 ذـ(.1419)ال او ،  الدراسة( دورل المؤسسي

قتد ركتز    أما دراسة تطور الفراغ والنظام اإلنشائي لعمارة المستاجد فتي تركيتا ختالل الع تد الكالستيكي، ف      
 .(Erzan, 2009) وكمحور ارتكاز لعمارة المساجد في ذلك الع ر على القبة كعن ر داخلي

ل ا أما مت  المنظتور الشترعي، ف نتاك دراستا  كليترة عنيتت بالعنالتر الداخليتة للمستاجد مت  أذم تا وأشتم             
المنبتر،   دراسة بعنوان: الضوابط الشرعية لعمارة المساجد، وقد تناولت باألدلة الشرعية ضوابط لكتل مت :  

قالتتير، ة، رتبتتة المستتاد، التترواق، المئانتتة، الستتوار  )األعمتتدة(، الشتترفا ، النوافتتا، الم   المحتتراب، القبتت
 ذـ(.1419)السد ن،    المرافق ال حية، األبواب

لتتر فقتتد تناولت تتا دراستتا  عتتدة من تتا دراستتة: اأمتتا الدراستتا  المتخ  تتة فتتي عن تتر محتتدد متت  ذتتال العن
قبتاب(  د، وقتد ركتز  علتى كتل مت  اإلضتا ة األفقيتة )ال       المعايير الت تميمية لضضتا ة الطبيعيتة فتي المستاج     

 ذـ(.1419)الرداد ،  ا شدة اإلضا ة ومعامالت ارأسية )النوافا( م  منظور كمي تسواإلضا ة ال
لناتد   ، ولتفت المستاد ا  تطور العمـارة بالمملكة العربيتة الستعودية عبتر الع تور المختلفتة     وفي دراسة  ل

لعنالتتر باإلضتتافة إلتتى مستتاقط ا المستتتطيلة أو المربعتتة بالعديتتد متت  ا     وتتميتتز المستتاجد الناديتتة بتتاآلتي: "
  بستقف أفقتي مت    .فالمساد يتكون م  لح  مربع غالبا،  تليه مظلتة أو عريشته مستقوفة ج تة رواق القبتة     

،  يحيط المساد سور تعلول شرافا  مسننة ملللته  على عوارض خشبية م  جاو  النخيل،الطي  الم بوب 
، إبتتراذيم) ميقتتة،  مربعتتة الشتتكل أو ملللتتة،  فتتي الطتترف األعلتتى متت  الاتتدار الطينتتي  بتته فتحتتا  لتتغيرة ع

 ذـ(.1405
د، إ  م  مامل ما تم استعراضه م  أدبيا  البحث، يتضح الكم الكبير م  الدراستا  التتي عنيتت بالمستاج    

 أن ا تناولت جوانا محددة م  موضو  المعايير، دون الشمولية المطلوبة في ذال الدراسة.
 

  1التجربةمشكلة  -ت

ة كبيترة لعمتار  المساجد، وبرغم األذمية اللبنا   معايير الت ميميةالم  خالل المراجعة األدبية لما كتا ع  
ندستتي ، المستتاجد لتتدى المستتلمي ، إ  أن الممتتاره لت تتميم ا ياتتد أن ذتتال العمليتتة تتتتم وفتتق اجت تتادا  الم  

 لمساجد.بنا  ايير ت ميمية شاملة ل، شاع م على ذلك عدم وجود معاج ا  التمويلورغبا  
ضدارة ال ندستتية فتتي وزارة الشتتؤون اإلستتالمية  لتتزيتتارة الولعتتل ذلتتك يبتتدو مستتتغربا بعتتل الشتتي ، إ  أن   

واألوقاف، وذي الا ة األولى المعنيتة بالمستاجد فتي المملكتة العربيتة الستعودية تؤكتد أن ت تاميم المستاجد          
ميمة مرجعية. وذا  األمر فتي وزارة الشتؤون البلديتة والقرويتة     واعتماد مخططات ا   يتم وفق معايير ت 

 .2وذي الا ة الم درة لتراخيص البنا 
لمساجدر إ  أن ا لتم تتاتاوز   بنا  القد تدى ذاا النقص بالمعنيي  بالمساجد لمحاولة وضع معايير ت ميمية ل

، وذنتاك  3عمتارة المستاجد  كون ا محاو  ، وم  ذلك مطوية مخت ترة نشترت ا مؤسستة األعمتال الخيريتة ل     
إ  أن ا كانت نواة مشرو  لم يكتمل.  4للخدما  ال ندسية )ذندسية( محاولة أخرى م  قبل الامعية الخيرية

دارذتتا معتتالي وزيتتر أإ  أن تتا وقفتتت عنتتد ورشتتة عمتتل  5لتتة ثاللتتة متت  قبتتل شتتركة المستتاجد المتكاملتتة وومحا
تقتدم ختدما  ذندستية شتاملة     لالمستاجد المتكاملتة    ذـ، وأعلت  في تا عت  إنشتا  شتركة     1434في عام  التاارة
 .6للمساجد

 

                                 
 .ق د بالتاربة: مشرو  المعايير الا  تم تنفيال بدعم م  وقف سعد وعبدالعزيز الموسىي 1

 لبحث، ولغرض اعتماد ت اميم مساجد لتنفياذا، وبالفعل ليس ذناك أ  مرجع ي دق عليه أنه معايير ت ميمية يمك  الرجو  إلي ا.تمت زيارة الوزارتي  عدة مرا  لغرض ا 2

 /http://msajed.comموقع مؤسسة األعمال الخيرية لعمارة المساجد:  3

 /http://handseah.org.sa/wordpressموقع الامعية الخيرية للخدما  ال ندسية  4

 https://twitter.com/masajedsaعطل موقع الشركة، ولم يبق ل م إ  الحساب: ت 5

 .تاابة لدعوة معالي وزير التاارةتمت المشاركة في ذال الورشة اس 6
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 هدف الدراسة -ث

املة شت الت تميمية  المعتايير  التا  بتال فتي مشترو : "ال    ا ستعراضية إبراز الا د الغرض م  ذال الدراسة 
املة شت وضتع من ايتة   مت  ختالل   ،  تا إلتى المستتويا  األعلتى    رقتي بأدائ للبيو  اهلل تعالى لخدمة "ر للمساجد

 لمساد. ن قابلة للتطبيق، والتوسع وا خت ار، والحاف واإلضافة، وفقا لطبيعة ومكان وزمان بنا  اتكو
 

 إطالق المشروع: -ج

، وشتكل لته فريتق    "شتاملة للمستاجد  الت تميمية  المعتايير  "ال :مشترو   1الموسى وقف سعد وعبدالعزيزدعم 
ذـ وفق اإلتار  1432لى م  سنة بدأ المشرو  في ش ر جمادى األو، وضم معد ذال الدراسة ل أساسيعم

 التالي للتنفيا:

   الم متةmission   لبنتا  المستتاجد، لتحقتق أفضتل استتفادة ممكنتة للم تتلي       ت تميمية  : إعتداد معتايير
، ج تة تمويتل  ) للمستتفيد والمستفيدي  م  وظائف المساد، وتقديم ا بأشكال ورقيتة والكترونيتة تيستر    

ألعداد والمواقع واألبعاد والمساتا  والنسا الملالية م مم، ج ة تنظيمية( الولول للموالفا  وا
 وتطبيق ا في مرتلة الت ميم.

  الرؤيةvision أن تبنى مساجدنا بمعايير بنا  مدروسة وواضحة وس لة التطبيق، توثق م  خالل ا :
 التاارب الناجحة ويعاد تطبيق ا، وتحل م  خالل ا المشاكل المزمنة و  يتكرر الوقو  في ا.

 لمشروع:ل العمل في امراح 1
 أربعتتي ، وعمتتل عليتته بشتتكل دائتتم أو مؤقتتت متتا يزيتتد علتتى  ستتنوا أربتتع لتتى استتتمر المشتترو  لمتتا يزيتتد ع

 ،با والخط ،واألئمة م  جميع التخ  ا  ال ندسية، والم ندسي  ،األكاديميي  :م  ا م  الانسي   ختم
ر م  م  خالل أكلالمكاتا ال ندسية، وبعل  ،والمخت ي  م  بعل الا ا  الحكومية التنظيمية ،والدعاة

ج  واقعيتتة وقابليتتة المعتتايير للتطبيتتق انتتتلضتتمان و .اجتماعتتا خمستتة وستتبعي أكلتتر متت  ، وألتتف ستتاعة عمتتل
 تملل في المراتل اآلتية: المشرو  أسلوبا دقيقا في تطويرذا 

   دبيتا   ، وقد تضتمنت ذتال المرتلتة استتعراض أ    لماا   عملهوضع الت ور األولى ببد  المشرو
 الموضو ، وزيارة عدد م  المسؤولي  في الا ا  الحكومية والخالة ذا  العالقة.

 وضع اإلتار العام للمشرو  م  قبل فريق العمل، وتطوير م فوفة المعايير. 

    خبيتترا متت  أستاتاة الاامعتتا  والم ندستتي  الممارستتي ،  اثنتتي عشتر  عقتد ورشتتة عمتتل مطولتة جمعتتت
   الحكومي لمناقشة خطة العمل وم فوفة المعايير.وأئمة المساجد، ومملل م  القطا

 .إكمال وضع المعايير وإخراج المسودة األولى، وفسح ا م  وزارة اإلعالم 

   مختص، وتضرل وكيل وزارة الشؤون اإلسالمية، وجمع م   مئةعقد لقا  جماذير  جمع أكلر م
ميتع المتدعوي  قبتل شت ر مت       أساتاة الاامعا  والمخت ي ، وقد سبق اللقا  توزيتع المستودة علتى ج   

 اللقا  لدراست ا وإبدا  ملحوظات م.

 .جمع فريق العمل ملحوظا  اللقا ، واعاد إلدار المسودة اللانية م  الدليل 

  مخت ا م  أساتاة جامعة  أتد عشرتحكيم المسودة اللانية م  قبل شركة مشورة وشارك في التحكيم
 سي ، وأبدوا ملحوظات م على المسودة.م ندسي  ممارالملك ف د للبترول والمعادن، و

            أعتتاد الفريتتق لتتياغة المستتودة اللاللتتة والختاميتتة، ومن تتا تتتم ت تتميم النستتخة المكتوبتتة، والتطبيتتق
 .2اإللكتروني، وسيأتي تف ل محتويات ما في أثنا  ذاا البحث

 

                                 
 =14http://www.walmosa.com/index.php?op=pages&idموقع وقف الموسى  1

 العديد م  وسائل اإلعالم. في ةجميع ذال المراتل موثقة، وقد غطت معظم ا التقارير الم ور 2
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 لمساجدبناء االتصميمة لمعايير الاللقاء الجماهيري لمناقشة المسودة الثانية من .  1 شكل

 http://www.walmosa.com/index.php?op=news2&id=23  الم در: موقع وقف الموسى

 

 :األهداف التفصيلية للمشروع 2

المستفيدي   تحقيق اتتياجا  وراتةلالمساجد لبنا  شاملة  ت ميمية في ضو  األذمية العالية إلعداد معايير
ركيتز  تتتّم  م  وظائفه ومكونات تا، وفتي إتتار الم متة اإلجماليتة للمشترو  وذدفته اإلجمتالي تويتل المتدى،           

 :على األذداف التاليةالمشرو  

 لتحقيتق المستاد لرستالته     وذلتك للولتول   الالزمتة للبنتا   الت تميمية  لمعتايير  تطوير م فوفة شاملة ل
 األملل وا ستلمار األفضل للموارد المتاتة.بالشكل 

      دراسة ذال المعايير بالبحث والتوثيق للتاارب الناجحة أو ة، وبالتحليل واإلعداد لمتا لتم يتتّم التطترق
 . قابلة للنشر والتطبيق بشكٍل عمليله ثانياة، وبتوثيق ا جميعاة على شكل معايير 

 اي نبوت ااستيعاب  ة مبسطة ب دف تس يلتقديم ذال المعايير ب ور. 

            تقديم ذال المعتايير للا تا  التنظيميتة لمستاعدت ا علتى تطتوير وتطبيتق اشتتراتا  متكاملتة وشتاملة
والم ممي  لزيادة عدد الم لي  على  ج ا  التمويللبنا  المساجد لتحقيق رسالت ا وللحد م  جنوح 

 تساب تكامل خدما  المساد ووظائفه. 

   الم تممون والمكاتتا ال ندستية،    ج تا  التمويتل  للا تا  ذا  العالقتة )   النشر الالزم ل تال المعتايير ،
 األبحاث، ... (   زوزارة الشؤون اإلسالمية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الاامعا  ومراك

    تقديم ذال المعايير ب ورة إلكترونية للمخت ي  وللا ا  التنظيمية لتمكّن م م  الولتول لماموعتة
يير والضتتتوابط المناستتتبة للمستتتاد متتت  ختتتالل إدختتتال ماموعتتتة متتت  المتتتدخال  الموالتتتفا  والمعتتتا

 والمتغيرا  يستخرج من ا الحسابا  والموالفا  الملالية بشكل تلقائي.

 
 منهجية العمل وخطة المشروع: 3

 :في اآلتي وتلخص، لتحقيق األذدافتولل بتسلسل ا التي  مراتلاتبع العمل أسلوب ال

 والت تويت  لفريتق العمتل   ةأستبوعي  ا عي المباشتر مت  ختالل اجتماعت    اأستلوب النقتاا الامت    انت اج ،
 .على جميع النقاطباألغلبية 

 يقوم بالعمل ما بي  ا جتماعا  بشكل فرد  ألدا  الم ام ل م ام البحلية والتحليلية لكل عضوتوزيع ال
 الموكلة إليه، وله ا ستعانة بم  يرى في م الكفا ة وا خت اص لمساعدته.

 تلبيت وتوثيق متا يتفتق عليته    األسبوعي، ولعمل الا  يقدم م  قبل األعضا  خالل ا جتما  مناقشة ا
 أو يترجح بالت ويت، ثم ا نطالق لما بعدل.

                                 
 فريق العمل المشكل م  قبل وقف الموسى، ويق د بالدراسة: ذاا البحث الا  وثق تاربة العمل في المشرو . وضع ا بالتي قام  المعاييريق د بالمشرو :  1
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 عت   في إتار المستاد لضفتادة    في ماال العمل النسو  انة بورا عمل نسائية م  المخت ا ا ستع
 حالي م  قبل  .ا تتياجا  النسائية م  وظائف المساد ونقد الوضع ال

    دعتتم فريتتق العمتتل بكفتتا ا  مؤقتتتة متت  المستشتتاري  المخت تتي  فتتي كافتتة الماتتا   التتتي تختتدم بنتتا
ورا العمتتل  غتترارالمستتاد أو تستتتفيد متت  وظائفتته، بشتتكل عمتتل استشتتار  فتترد  أو جمتتاعي علتتى 

 إلنااز.وماموعا  التركيز واللقا ا  المكلفة، ب دف إثرا  المشرو  وتوسيع المشاركة وتسريع ا
 ( اآلتي يوضح تسلسل ذال المراتل:2والشكل )

 

 
 

 .المساجدالتصميمية لبناء معايير الفي مشروع مراحل العمل  .  2 شكل
 
 
 

 :عناصر ونقاط معايرة بناء المسجدتحديد  4
 ةالموالتفا  داخلت   ت ر وتحليل عنالر المستاد وموالتفا  كتل عن تر وتحديتد أ  مت       كان م  الم م 

وذتي   م تفوفة المعتايير  ر  ّوـُـ، ألجل ذلك تلمعايرة المنشودة في ذاا المشرو وا فضم  نطاق التولي
توضتيح  فيمتا يلتي   وتحديد العالقة بين ما، و ،ونقاط المعايرة ،عنالر المعايرةل وت نيف ت رعبارة ع : 

 :آنفة الاكرلم طلحا  لمعاني ا
  :صر المعايرةاعن  3-1

  ة مستويا :على ثالثالمكونا  البنائية للمساد، ذي 

  عنالر 4عنالر رئيسية: المكونا  البنائية الرئيسية للمساد، وذي. 

     24، وذتي  عنالر فرعية أولية: المكونا  البنائية الازئية ألتد المكونتا  البنائيتة الرئيستية األربتع 
 عن را تتفر  من ا عنالر.

 العنالتر الفرعيتة األوليتة،    : وذي تلك العنالر البنائية الازئية المكونتة ألتتد   عنالر فرعية ثانوية
 عن را.32وذي 

 ( اآلتي:1يوضح ا جدول ) رعن را للمعايرة 48تكون بي  العنالر اللالث السابقة ي بط العالقةوبر
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 .عناصر المعايرة .  1 جدول
 

  عناصر فرعية ثانوية عناصر فرعية أولية عناصر رئيسية

  1  للمشرو  الموقع العام

 المصلى
وم لى النسا  على تٍد  رجال)م لى ال

 سوا (
 

 األرضية 
  2 الممرا 

  3 ال فوف

  4 الادران

  5 األعمدة

  6 السقف

 المدخل 
  7 األبواب

  8 دواليا األتاية

  9 المحراب

  10 المدخل المنبر

  11 الممرا 

 األثاث 

  12 الفرا

  13 مساند الالوه

  14 كراسي ال الة

  15 دواليا الم اتف

  16 لوتة اإلعالنا 

  17 التكييف والت وية

  18 )إنارة، مأخا، أفياا، ....( الك ربا 

  19 ال وتيا 

 اإلضا ة والنوافا 

  20 إضا ة تبيعية نوافا ثابتة

  21 إضا ة تبيعية نوافا متحركة

  22 إضا ة تبيعية قبا

  23 إضا ة لناعية

 المرافق

  24 المواقف

  25 السك 

  26 المستود 

  27 المنارة

  28 البرادة

 اهدورات المي
 )للرجال وللنسا  على تٍد سوا (

 المبنى 
  29 المدخل

  30 اإلضا ة

  31 األرضيا 

  32 الت وية

 ملحقا  المبنى 

  33 نشاف

  34 مرآة

  35 رك  غيار الطفل

 الحماما  

  36 الحمام

  37 الباب

  38 كرسي أرضي

  39 كرسي أفرناي

  40 الشطاف

  41 السيفون

  42 الحنفيا 

  43 الاداران

 المواضي 

  44 وقوف وضى عامم

  45 موضى عام جلوه

موضى كبار الس  وذو  
 الحاجة

46  

  47 موضى الكراسي المتحركة

  48 مارى ميال الوضو 
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لمستاد )عنالتر المعتايرة(    ل البنائيتة  مكونتا  الذي تلك المؤثرا  التي تتتحكم فتي   و :امل المعايرةوع 3-2
الم تلي  ذتو أذتم عامتل متؤثر فتي مامتل مكونتا           عددفوفي مدى تحقيق ا للوظيفة البنائية المرجوة من ا، 

 :وقد تم ت ر العوامل المتوقع تأثيرذا في المساد.
  :، ذيماموعا  4في  الرئيسية: المعايرة عوامل

 ، وتشمل:كميةعوامل  -
 المساتة. .1
 العدد. .2
 ا رتفا . .3
 األبعاد. .4

 عوامل ت ميمية، وتشمل:   -
 موالفا  خالة. .5
 الموقع .6
 اتتياجا  خالة. .7
 المادة .8

 ل تشغيلية، وتشمل: عوام -
 األمان .9
 النظافة .10
 ا ستدامة .11
 الترشيد .12

 عوامل متفرقة، وتشمل: -
 شرعية .13
 جيران .14
 راتة .15

 :في ماموعتي ، ذما فرعيةالمعايرة العوامل 
 :، وتشملالمستفيد نو  -

 رجال. .1
 نسا . .2
 ذوو ا تتياجا  الخالة )المقعدون على وجه الخ وص(. .3
 كبار الس . .4
 األتفال. .5

 :اجد كالتاليالمساد، وت نيف المس نو  -
 : المساد الا  تقام به لالة الامعة.مساد جامع .6
: مستاد داختتل تتي ستكني وتقتام فيتته الفتروض الخمستة عتدا لتتالة        مستاد ستكني   .7

 الامعة.
: مساد داخل منطقة أعمتال تااريتة أو تكوميتة أو تبيتة وتقتام فيته       مساد أعمال .8

 و  تقام فيه لالة الامعة. أو بعض ا، وض الخمسالفر
: مستاد داختل مبتاني تعليميتة )متداره، معاذتد، كليتا ، جامعتا (         مساد تعليمي .9

 ومخ ص لخدمة الطالب والمدرسي  والموظفي ، و  تقام فيه لالة الامعة.
 مساد سفر: مساد ملحق بأتد استراتا  أو محطا  ترق السفر بي  المدن. .10

فالنتياتة ذتي نقطتة     رفتي أدا ل بعامتل متؤثر    رإذا التقى عن ر البنا  المتراد معايرتته   المعايرة : طانق  3-3
ن "العدد" ذو عامل معايرة مؤثر في عن ر المعايرة "الم تلى" ونتياتة ذتاا    ف معايرة، فعلى سبيل الملال 

التالقي ذو نقطة معايرة رئيسية ذي "عتدد الم تلي "، ونقطتة المعتايرة "عتدد الم تلي " بعتد ا نت تا  مت           
 .ا تتحول إلى معيار "عدد الم لي "معايرت 

"م تتفوفة المعتتايير"، وذتتي  وضتتعتمعتتايير بنتتا   كتتونعتتايرة المطلتتوب نقاشتت ا وتعييرذتتا لحديتتد نقتتاط الملت
 :تدودلثالثي األبعاد )جدول مكعا(  ماسم عبارة ع  جدول

  والفرعية اللانوية ،عية األوليةوالفر ،الرئيسية :(المكونا  البنائية للمساد) المعايرة عنالرعامود. 
 .عن راة 48يضم و

 عامالة رئيسياة 15يضم و .األربع المؤثرة في عنالر البنا  :وامل المعايرة الرئيسيةع لف. 



10 

 

 يرة المساد( المؤثرة في كٌل م  عنالر المعتا  نو المستفيد، و نو ) :عوامل المعايرة الفرعية لف
والتقتا  العنالتر بالعوامتل المتؤثرة      .عوامتل معتايرة فرعيتة    10يضتم  و روعوامل المعايرة الرئيستية 

ب تاا تكونتت   و لرئيسية م  ج ة والفرعية م  ج ة أخرى في وسط الم فوفة يحتدد نقتاط المعتايرة.   ا
 نقطة معايرة. 7،200تلتقي بما ماموعه ( اآلتي، 2كما في الادول )م فوفة معايير 

 .مصفوفة المعايرة.  2 جدول

 عناصر المعايرة
                  

عناصر 
 رئيسية

عناصر فرعية 
 أولية

فرعية  عناصر
 ثانوية

                  

                 الموقع 

 رجال

ع
نو

 
يد
تف
س
لم
ا

 

ية
ع
فر
 ال
رة
اي
مع
 ال
مل
وا
ع

 

 المصلى
 

 األرضية 
                الممرا 

                ال فوف

                الادران

                األعمدة

                السقف

 نسا 
 المدخل 

                األبواب

                دواليا األتاية

                المحراب

                المدخل المنبر

                الممرا 
ذوو 

ا تتياجا  
 األثاث  الخالة

                الفرا

                مساند الالوه

                اسي ال الةكر

                دواليا الم اتف

                لوتة اإلعالنا 

 كبار الس 
                التكييف والت وية

                الك ربا 

                ال وتيا 

 اإلضا ة والنوافا 

                إضا ة تبيعية نوافا ثابتة

                إضا ة تبيعية نوافا متحركة

 األتفال

                إضا ة تبيعية قبا

                إضا ة لناعية

 المرافق

                المواقف

                السك 

                المستود 

 مساد جامع

ع 
نو

جد
س
لم
ا

 

                المنارة

                البرادة

دورات 
 المياه
 

 المبنى 
                المدخل

                اإلضا ة

                األرضيا 

 مساد سكني
                الت وية

 ملحقا  المبنى 

                نشاف

                مرآة

                رك  غيار الطفل

 الحماما  

                الحمام

مساد 
 أعمال

                الباب

                كرسي أرضي

                كرسي أفرناي

                الشطاف

                السيفون

مساد 
 تعليمي

                الحنفيا 

                الاداران

 المواضي 

                موضى عام وقوف

                موضى عام جلوه

 مساد سفر
                كبار وذو  الحاجةالموضى 

                موضى الكراسي المتحركة

                مارى ميال الوضو 

   

تة
سا
لم
ا

 

دد
لع
ا

  
فا
رت
 
ا

 

اد
بع
أل
ا

 

لة
خا
  
فا
ل
وا
م
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تيا
ت
ا

 

دة
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ال

ن 
ما
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ا

فة 
ظا
الن

مة 
دا
ست
 
ا

 

يد
ش
ر
الت

ية 
ع
ر
ش
ال

 

ن
را
اي
ال

 

تة
را
ال

 

   

    متفرقة تشغيلية تصميمة كمية   

    عوامل المعايرة الرئيسية   
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معيتار بنتا  تتدخل     7،200وتحويل تا إلتى    نقطة معايرة رقم ضتخم ياعتل دراستت ا نقطتةة نقطتة      7،200ن إ

كما يتضح ذلك م  خالل ت ور م فوفة المعايير ثالثية األبعاد  عمل موسوعي ضخمالمشرو  في نطاق 
كتل   روتلبيتت  روتعييتر  رستاعة واتتدة فقتط لمناقشتة     –على سبيل الملال  –، فلو تطلا األمر (3في الشكل )
سنة إلناتازل )بتافتراض عمتل     14 تتاج المشرو  أكلر م   روتوثيقه روتحويل ا إلى معيار رنقطة معايرة

جميتع نقتاط   أن لتيس بالضترورة   إ  أنته  ساعا  أسبوعياة في المشرو  بدون انقطتا (،   10فريق المشرو  
فعلتى ستبيل    .المستتفيد  بنتو  المعتايرة   تتتأثر   المعايرة تحتاج أو تستحق أن ت بح معياراة، فكلير م  نقاط 

أنته     فتي اإلمتام  والمفتترض   رالمستفيد تيث أن اإلمتام دائمتاة رجتل    نو محراب   دخل ل ا بالملال أبعاد ال
  أن ضئ يفترض االمساد فت ميم المو نو وملل ذلك يقال ع  نقاط المعايرة التي   تتأثر ب ،يعاني إعاقة

 .يتأثر بنو  المساد
 

ة 
ير
عا
لم
 ا
صر

نا
ع

 
4
 

 

  1 عوامل المعايرة الفرعية 

نقطة معايرة 
 نقطة   2 واحدة من  

 
  مكعب مصفوفة المعايير.  3 شكل

 
 مت  نقتاط المعتايرة ومتا ذتو غيتر معتبتر )متكترر، أو غيتر م تم، أو غيتر قابتل             ولك  لتحديتد متا ذتو معتبترٌ    

نقطتة فقتط    258نقطتة إلتى    7،200للمعايرة، أو مغطى باشتتراتا  البنتا ( تتم تقلتيص نقتاط المعتايرة مت         
دخلت مرتلة بنا  المعايير )ولك  تتى   يف م ذاا التقليص ال ائل خطأة ف ن مئا  نقتاط المعتايرة المكتررة    

  ما بقي مت  نقتاط المعتايرة    المساد يملل ا عادةة نقطة واتدة م نو المستفيد أو  نو بسبا عدم تساسيت ا ل
 ، والمئتتا  متت  نقتتاط المعتتايرة تااوزذتتا المشتترو  ألن تتا مغطتتاة ألتتالة فتتي         ي  واللمانيتتة والخمستت يالمئتتت

القليل م  نقاط المعايرة تتم إذمال تا    اشتراتا  البنا  المعمارية واإلنشائية والميكانيكية والك ربائية، واألقل
  ق داة لعدم أذميت ا أو استحالة تعييرذا(.

 
 شجرة المعايير: 5

التي ستاُق ا المستاد، والعنالتر الرئيستية للمستاد       ل ذو ثمرة ن ائية لشارة المعاييركل معيار في ذاا الدلي
عن ر رئيسي، والتي بدورذا نالر الفرعية م  كل عذي فروع ا الكبرى، وفروع ا المنقسمة من ا ذي ال

 اكتمال امعايرة والتي عند النقاط ، يضم كل من ا ماموعة م  تنقسم لفرو  )عنالر فرعية ثانوية( ألغر
 .( اآلتي ذال الشارة4، ويوضح شكل )ت بح المعايير
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  شجرة المعايير.  4 شكل
 
 
 

 
 ضوابط كتابة المعايير  6

مرتلة تحليل ودراسة كل نقطة معايرة على تدل، واستعراض متا نشتر    ر تبدأبتحديد نقاط المعايرة المنتخبة
بشتتأن ا ومتتا ذتتو مطبتتق بخ ولتت ا فتتي المستتاجد المبنيتتة مستتبقاة، وتحديتتد عالقت تتا بنقتتاط المعتتايرة األختترى  
وباشتراتا  البنتا  المعتمتدة والمطبقتة لتدى الا تا  التنظيميتة المعنيتة، ومت  ثتم اختيتار الموالتفا  التتي             

ثتم ا نتقتال    ق م  خالل ا وظائف المساد المرجوة، وأخيراة لياغت ا وتوثيق ا كمعيار معتمد،تحكم ا وتحق
 عتدة أشتخاص  كون المعايير مرتبطة بعدة تخ  ا ، ف ن لياغت ا تتم مت  ختالل   و لنقطة معايرة أخرى.

تم وضع  رلضمان وتدة المن ج وتناسق اإلنتاج وتكامل المعاييروأسلوب م في ال ياغة، و ذموج ا  نظرب
 :الضوابط اآلتية

 تياة لمرتلة تحديد نقاط المعايرةا لتزام بنقاط المعايرة المحددة كن. 

   متع إبقا ذتا فتي الاتدول     معايرة م  قبل الشخص المسند إليه تحرير المعيار،  نقطة  اقتراح إلغا يمك
لمواضتئ   يتتأثر   أن ت تميم ا  :ملال رمكان نص المعيار× وذلك بوضع عالمة  الشامل لنقاط المعايرة

 باختالف ت نيف المساد فله اقتراح إلغا  ذا النقطة كالتالي:
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 × ت نيف المساد مواضي وقوف المواضي دورا  الميال

 
 وذلك ب تدى ثالثة أشكال: رمحدٍد واضح وقابٍل للتطبيقبشكل ياا أن تكون لياغة المعيار 

 ملل : ر محدد رقمي
 م لي 40موضي  لكل  لعددا مواضي وقوف المواضي دورا  الميال

 
 

 ملل : ، محدد نوعي

 المادة مواضي وقوف المواضي دورا  الميال
ممر الت ريف مبلط بالسيراميك وتوافه مبلطة ببالتا  

 السيراميك ربع الدائرية

 
 ملل :  محدد ولفٍي َشرتي ...

 مواضي وقوف المواضي دورا  الميال
موالفة 
 خالة

غلق الحنفية بحركة دفع واتدة ذرا  الحنفية علو ، ويفتح وي
 لألعلى واألسفل، ويختار الحار والبارد بحركة دفع واتدة

 
 يمنع استعمال ال ياغة الفضفاضة في كتابة المعايير ملل:

ملتتتال: " بتتتد أن تكتتتون األرضتتتية ذا  ستتتطح غيتتتر قابتتتل لتامتتتع   ، الولتتتف الن تتتي العتتتام -
 األوساخ".

 ملال: "تسا الحاجة".، الامل غير المنضبطة -
 ملال: "م  الم م كون تدفق ال نابير بقدر متوسط للحفاظ على الما ".، التوليا  العامة -
 ملال: "يكون داخل المساد أو ماللق لدورة الميال".  ،الخيارا  المتعددة -
 لال : "يفّضل ... ، يستحس  ... ، م  األفضل ...". ، مليغ التفضيل   الازم -
ملال : "م  المؤكد اختالف المساد ال غير جدا ع  الكبير ع  ، نقد المعيار بد ة م  تحديدل -

 الاامع ع  الموجود ضم  بنايا  كبيرة أو لغيرة".
ملتال : "ياتا بحتث المق تد الشترعي من تا       ، بزيادة دراستة للولتول إلتى المعيتار    التولية  -

 للخروج بالعدد وا رتفا ".
: " بتتد متت  أن يقتتوم العمتتود   ملتتال، رجتتوة متت  المعيتتار بتتد ة متت  تحديتتدل  ولتتف النتتتائج الم -

 بوظيفته في تمل السقف".
معتمد على العدد وذتو ماتدول   ملال : "التوزيع ، لة لم ادر أخرى للبحث ع  المعياراإلتا -

 مة المباني".ظفي أن
 

 معايرته.أن يتبع المعيار شرح لكيفية  -ما دعت الحاجة إلى ذلك  –ياا 
 المعايرة العن ر

 التبرير المعيار ال نف الفئة يفرعي ثان فرعي أول رئيسي

دورا  
 الميال

 عدد عوامل كمية مواضي وقوف المواضي
للرجال : موضي  

 م لي 40لكل 

م  الم لي   %20بافتراض 
الرجال بحاجة للوضو  في 

المساد، وأن كل متوضي  بحاجة 
 لدقيقتي  ون ف للوضو 

 
وضتع كتل معيتار جزئتي فتي لتف مستتقل،        إذا كان المعيار يتضم  ماموعة م  المعايير الازئيتة، ياتا   

 لبرماة الرقمية على شكل قاعدة بيانا  على ا نترنت ملال :اوذلك ب دف 
 م لي 40للرجال : موضي  لكل  عدد عوامل كمية مواضي وقوف المواضي دورا  الميال

 م لية 80للنسا  : موضي  لكل  عدد عوامل كمية مواضي وقوف المواضي دورا  الميال

 لاو  ا تتياجا  الخالة : موضي  لكل دورة ميال عدد عوامل كمية مواضي وقوف المواضي لميالدورا  ا

 عدد عوامل كمية مواضي وقوف المواضي دورا  الميال
مواضي   10لكبار الس  وذو  الحاجة : موضي  لكل 

 وقوف، وبحد أدنى موضي  واتد

 مواضي  وقوف،  8تفال : من ة وقوف )منقولة( لكل لأل عدد عوامل كمية مواضي وقوف المواضي دورا  الميال
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بشتتكٍل ثنتتائي األبعتتاد فقتتد تتتم تحويتتل كامتتل      العمتتل علي تتا ن م تتفوفة المعتتايير ثالثيتتة األبعتتاد ي تتعا    وأل
ولفوف( وتم تحويل عوامل المعايرة الرئيسية )البعد اللاني في  أعمدةالم فوفة إلى جدول ثنائي األبعاد )

عنالتر   ألعمتدة المستاد )البعتد( إلتى تفريعتا  ت تنيفية       نتو  المستتفيد و  نتو  مت   م فوفة المعايير( وكل 
 المعايرة بالشكل التالي: 

 المستتفيد أو  نتو  إذا تعدد المعيار إلى معايير جزئية بحسا عوامل المعايرة الرئيسية المؤثرة فيه وبحستا  
المستتتفيد وثتتم تحديتتد المعيتتار  نتتو المستتاد ياتتا أن يبتتدأ المعيتتار الازئتتي بتعيتتي  عامتتل المعتتايرة ثتتم   نتتو 

 الخاص به )وفي لف مستقل( ...
 للرجال : 

 للنسا  : 

 لاو  ا تتياجا  الخالة : 

 لكبار الس  وذو  الحاجة : 

 لألتفال : 

 
المساد ثم تحديد  نو يبدأ المعيار الازئي بتعيي  ر المساد نو لى معايير جزئية( تسا إذا تعدد المعيار )إ

 .ص به )وفي لف مستقل(المعيار الخا
 مساد سكني : 

 مساد جامع : 

 مساد أعمال )تاار ، تكومي، تبي( : 

 مساد تعليمي : 

 مساد سفر : 

 
 ( اآلتي تريقة تكوي  جدول المعايير:5ويوضح الشكل )

 
 . المعايير شجرة .  5 شكل
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ولتى دون تكترار كتابتة المعيتار )أو     إذا اشتركت نقطتا معايرة بمعيار واتد، فيشار في اللانية من متا إلتى األ  
المعيار الازئي( مع تحديد الم در األول )وإذا كانت المشاركة بي  عن ري  مختلفي  فياا ذكر ذلك في 

 ملال: ،الم در

 ارتفا  عوامل كمية مواضي وقوف المواضي دورا  الميال
بنفس مستوى أرضية دورة الميال، مع 
ضمان ميول مناسا تاال ماار  ميال 

 لوضو ا

 سم 65ارتفا  تاجز المواضئ  أبعاد عوامل كمية مواضي وقوف المواضي دورا  الميال

 أبعاد عوامل كمية مواضي وقوف المواضي دورا  الميال
شبك الت ريف أوتى م  أعلى الحاجز بـ 

 سم 15

 أبعاد عوامل كمية مواضي وقوف المواضي دورا  الميال
ممر الت ريف أوتى م  شبك الت ريف 

 سم 15ـ ب

 سم 40عرض شبك الت ريف  أبعاد عوامل كمية مواضي وقوف المواضي دورا  الميال

 [1 -]ارتفا   امان عوامل تشغيلية مواضي وقوف المواضي دورا  الميال

 [3إلى  1 -]أبعاد  نظافة عوامل تشغيلية مواضي وقوف المواضي دورا  الميال

 
تحليل ودراسة نقاط المعايرة نقطةة نقطة، واستعراض ما نشر  يةتمت عملبعد تحديد ضوابط كتابة المعايير 

بشتتأن ا ومتتا ذتتو مطبتتق بخ ولتت ا فتتي المستتاجد المبنيتتة مستتبقاة، وتحديتتد عالقتتا  نقتتاط المعتتايرة البينيتتة        
وعالقات ا باشتراتا  البنا  المعتمدة والمطبقة لدى الا ا  التنظيمية المعنية، وم  ثم اختيتار الموالتفا    

  ا وتحقق م  خالل ا وظائف المساد المرجوة، ولياغت ا وتوثيق ا كمعايير معتمدة.التي تحكم
بالمتوسط كانت كل نقطة معايرة تتطلا ما يقارب الخمس ساعا  للدراسة والتحليتل والتولتيف والتوثيتق    

  نقطتة فقتط فت ن فريتق المشترو      258كمعيار مكتمل، وذاا يعني بأنه تتى بعد اخت ار نقاط المعايرة إلى 
التوستع با ستتعانة بالمستشتاري      بنتا  المعتايير فقتط، فكتان لزامتاة      بحاجة إلى سنتي  ون ف إلن تا  مرتلتة  

الخارجيي  )خارج الفريق( وتنظيم ماموعا  تركيز وورا عمتل ولقتا ا  مكلفتة ب تدف إسترا  اإلناتاز       
د مبكتراة لتستويق   واخت ار الزم  م  ج ة وإثرا  المشترو  وتنويتع المشتارب مت  ج تة أخترى وا ستتعدا       

 نتائج المشرو  ودعم قبوله لدى الا ا  المستفيدة  تقاة.
بتل أذم تا علتى     –وقد كان م  بي  أذم المعتايير التتي تتور  لبنتا  المستاجد والتتي نتاتت عت  المشترو           

المعتتايير المستتاعدة علتتى تحديتتد الطاقتتة ا ستتتيعابية   –اإلتتتالق واألستتاه لتحديتتد معظتتم المعتتايير األختترى  
يير وذلتك بت فراد   اد، وألذميت ا فقد تم المبادرة بتوضيح ا بالشرح المف ل قبل بد  عرض كافتة المعتا  للمس

 لشرت ا.القسم التالي 
 
 حساب الطاقة االستيعابية للمسجد :  

م  خالل ذاا المشرو  وما تضمنه م  دراسة لمعايير بنا  المستاجد واستتعراض للتاتارب الناجحتة وتلتك      
ن معظتم التحتديا  والمشتكال  تنتتج عت  ستو  تحديتد الطاقتة         أ للم تممي  تبتي    دياةالتي ما زالتت تملتل تحت   

ا ستيعابية أو عدم تعميم الطاقة ا ستيعابية لتشمل كافة مكونا  المساد وذلك بسبا عدم كفاية األرض أو 
لتك علتى   عدم كفاية األموال المخ  ة للبنا  أو عدم خبرة المعمار  أو عدم كفا ته أو عتدم اذتمامته ، وذ  

 ثالثة أتوال:
لزيادة استيعاب المساد تلبتاة لزيتادة األجتر فيوستع الم تلى بقتدر متا         ج ة التمويلتاه ت: عندما األولى

يستطيع، و  يتم اتترام ذال الطاقتة ا ستتيعابية فتي ت تميم بتاقي مكونتا  المستاد )المتداخل، دورا          
تمر م  سو  مرافتق المستاد وعتدم كفايت تا     الميال، المواقف، ...( مما ينتج منه ضغط شديد وتململ مس

 ومضايقة الايران والطرق المحيطة بالمساد.
: عندما يبنى المساد على أساه األرض المتاتة )اتساعاة أو ضيقاة( بدون النظر لحاجتة المنطقتة   اللانية

المتاتة  المحيطة بالمساد، فيبنى مساد شديد ا تسا  في منطقة   تحتاج سوى ربع الطاقة ا ستيعابية
فيه، أو يبنى مستاد ذو ستعة غيتر كافيتة للمنطقتة المحيطتة ممتا يزيتد الضتغط علتى الم تلى والمرافتق             

 والطرق المحيطة.
ما ذو معتاد في المساجد األخرى   علتى دراستة جتادة وتحديتد ستليم      وفقا ل: عندما تبنى المرافق اللاللة

وال متاتتة أتيانتاة( ممتا ينتتج منته خلتل فتي        للطاقة ا ستتيعابية للمستاد )متع وجتود مستاتا  كافيتة وأمت       
الطاقة ا ستيعابية لمكونا  المساد المختلفة، كأن توجد دورا  ميال كبيرة جداة بدون تاجة متع وجتود   
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مواقتتف محتتدودة للستتيارا ، أو توجتتد مستتاتة كبيتترة للم تتليا  متتع وجتتود متتداخل لتتغيرة أو ستتيئة        
م  سو  مرافق المساد وعتدم كفايت تا ومضتايقة    التوزيع، وكل ذلك يسبا ضغط شديد وتململ مستمر 

 الايران والطرق المحيطة بالمساد.
 

 بنا  المساد:الت ميمية ل معاييرالبنا  عليه يتبي  بأن الخ ائص التالية تحتل القدر األكبر م  األذمية بي  

           منطقة تغطية المستاد: وذتي المستاتة المحيطتة بالمستاد المفتترض مت  الم تمم أختاذا بالحستبان 
 لتحديد عدد الم لي  المتوقع خدمت م ببنا  المساد.

       عتدد الم تتلي  المفتترض ختتدمت م: وذتو العتتدد األق تتى مت  الم تتلي  المتوقتع تضتتورذم للمستتاد
)بنتتا  علتتى تحديتتد منطقتتة تغطيتتة المستتاد ونتتو  األبنيتتة المتواجتتدة في تتا وعتتدد الم تتلي  المتوقتتع       

 تضورذم من ا(.

 المتاتة لبنا  المساد، بنا  علتى تتوفر األرض المتاتتة للبنتا ،      المساتة يمساتة الموقع العام: وذ
وعلتتى متتا   يمكتت  استتتغالله متت  األرض )ملتتل ا رتتتدادا  النظاميتتة ومستتكني اإلمتتام والمتتؤذن         
اإللزامية إن وجد (، وعلى توزيع المساتة المتاتة بي  مكونا  المستاد المختلفتة بطريقتة عادلتة     

 عابية في كافة المكونا  بال استلنا .يتم في ا اتترام الطاقة ا ستي
 

وذال الخ ائص اللالث في تقيقة األمر مترابطة ومتداخلة وتؤثر في بعضت ا التبعل باستتمرار، فكتل متا      
لمفتترض، وكلمتا زاد عتدد الم تلي      ات ا أكلر كلافة زاد عدد الم تلي   زاد  منطقة التغطية أو كانت تبيع

بر، ولك  مستاتة األرض المتتوفرة تكتون محتدودةة أتيانتاة ممتا       المفترض كانت مساتة األرض المطلوبة أك
ياعتل الطاقتتة ا ستتيعابية المتاتتتة بستبا محدوديتتة مستاتة األرض أقتتل مت  الطاقتتة ا ستتيعابية المفترضتتة       

بنا  عليه تبي  أن إيااد تريقة موتدة تشمل كافة ذال الخ ائص لمساعدة الم تمم   .بسبا منطقة التغطية
أذم ما في ذاا المشرو ، وذي الموضحة في معايير الموقع العتام   ا ستيعابية المللى ذو يد الطاقةعلى تحد

والتتتي ت تتدف إلتتى البحتتث عتت  الطاقتتة ا ستتتيعابية المللتتى عتت  تريتتق تكتترار    ، التتواردة فتتي بدايتتة المعتتايير 
المللى  (، تيث تسير عملية البحث ع  الطاقة ا ستيعابيةOptimizationالتحسي  تتى اختيار األفضل )

ثتم   ،ثتم تحستي  القترار    ،ثتم إعتادة التقيتيم    ،ثم التحليل والحستاب  المبدئير في دائرة متكررة م  اتخاذ القرار
 ،بقتدر اإلمكتان   ج تة التمويتل  تكرار ذلك تتى الولول للرقم األملل للطاقتة ا ستتيعابية التا  يحقتق رغبتة      

 ستتيعابية بشتكل عتادل فتي جميتع مكونتا        واتتترام الطاقتة ا   ،وخدمة منطقة تغطية المستاد بقتدر اإلمكتان   
 :تيعابية للمساد بالخطوا  التاليةالمساد بال استلنا . ويمك  شرح تريقة تحديد الطاقة ا س

  الكلمة األولى )وليس بالضرورة الكلمة األخيرة( في مشترو    ةلاتب يذ ج ة التمويلباعتبار أن
وتستمى الطاقتة ا ستتيعابية المحتددة مت        ،للمسادبنا  المساد تبدأ تريقة تحديد الطاقة ا ستيعابية 

 بعدد الم لي  المطلوب. ج ة التمويلقبل 

  فتي تحديتد تاقتة استتيعابية ابتدائيتة فيبتدأ الم تمم بحستاب الطاقتة           ج تة التمويتل  رغتا  تكت   تإن لم
 ة جوتسمى الطاقة ا ستيعابية المحددة م  قبل  ،ا ة على تاجة منطقة تغطية المسادا ستيعابية بن

 بعدد الم لي  المفترض. التمويل

  يأختا الم تمم ذتاا     –أو عتدد الم تلي  المفتترض     ،م  عدد الم لي  المطلتوب  –أياة كانت البداية
العدد ويحسا على أساسه مكونا  المساد المختلفة باستعمال العالقا  الحسابية المحددة فتي بتاقي   

 معايير بنا  المساد في ذاا الدليل.

 بنتا  علتى عتدد     –اتة اإلجمالية )مساتة الموقع العام( المطلوبة لبنا  المستاد  يحسا الم مم المس
 م  خالل تاميع مساتا  كافة مكونا  المساد. –الم لي  المطلوب أو عدد الم لي  المفترض 

       يقارن الم مم مساتة الموقع العام المطلوبة بمساتة الموقتع العتام المتاتتة علتى األرض المتتوفرة
نت المساتة المتوفرة أكبر تعتمد المساتة اإلجماليتة المطلوبتة والمستاتا  التف تيلية     للبنا ، ف ن كا

 ويستكمل الم مم خطوا  ت مم المساد بنا  علي ا. ،لعنالر المساد كما تم تساب ا مسبقاة

      أمتتا إن كانتتت المستتاتة المتتتوفرة ألتتغر متت  المستتاتة اإلجماليتتة المطلوبتتة فتتال بتتد ن تقليتتل الطاقتتة
يتتتم التوجتته لحلتتول رأستتية )ك ضتتافة أدوار   ج تتة التمويتتلللمستتاد، أو فتتي تتتال رغبتتة   ا ستتتيعابية
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إضتتافية للم تتلى( علتتى أن يتتتم اتتتترام الطاقتتة ا ستتتيعابية فتتي جميتتع عنالتتر المستتاد )ك ضتتافة     
دورا  ميتتال إضتتافية وأدوار مواقتتف ستتيارا   ستتتيعاب الطاقتتة ا ستتتيعابية المطلوبتتة فتتي تتتدود     

 المساتة المتوفرة(.

             يتم تقليل عتدد الم تلي  المفتترض وإعتادة الحستابا  والتحليتل تتتى الولتول للعتدد المناستا فتي
 تدود المساتة المتاتة.

 
 كيفية استخدام دليل المعايير:  

تم ت ميمه بتسلسل منطقي لبنا  المعايير، ف تو يبتدأ مت  تحديتد أذتم       لمساجدالت ميمية لبنا  امعايير ال دليل
المعايير الكمية )المحددة رقميتاة(، ثتم ينطلتق من تا لتحديتد بتاقي المعتايير النوعيتة          المعايير، ومن ا يستخلص

توزيع المعايير فتي النستخة الورقيتة تتّم علتى أستاه التقستيم         التنبه إلى أنيادر ولك   ،والولفية الشرتية
أن يستتخرج  أٌ  م  المعايير ياتا   :وليس على أساه .لآلخر رم  مكون بنائي: المتسلسل لشارة المعايير
عليه ياا على الم مم عند استعمال الدليل التنبه إلى أن ا ستعمال األملل ل تاا   .أو ة عند ت ميم المساد

 تسلسل التالي:الالدليل يتم ب

 .تساب الطاقة ا ستيعابية المللى 

 .)تساب المعايير المحددة رقمياة )المعايير الكمية 

 فية الشرتية بعد ذلتك كتٌل فتي إتتار عن تر البنتا  التا         استعمال المعايير النوعية والمعايير الول
 يار  ت ميمه في تينه.

ويمك  استعمال معايير الموقع العام في ذاا الدليل لتحديتد الطاقتة ا ستتيعابية للمستاد بالطريقتة الموضتحة       
 والمتمللة بالخطوا  المتسلسلة التالية: (6)في الشكل

 

 
 . للمسجدابية تحديد الطاقة االستيعخطوات  .  6 شكل
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 وتف يل ذال الخطوا  على النحو اآلتي: 

   وتستتمى الطاقتتة ، بختتدمت م فتتي المستتاد إن وجتتد ج تتة التمويتتلرغتتا تمعرفتتة عتتدد الم تتلي  التتاي
 بعدد الم لي  المطلوب. ج ة التمويلا ستيعابية المحددة م  قبل 

  بتدأ الم تمم بحستاب الطاقتة     في ررغتا فتي تحديتد تاقتة استتيعابية ابتدائيتة      ت ج ة التمويلك  تإن لم
ج ة وتسمى الطاقة ا ستيعابية المحددة م  قبل ر ا ة على تاجة منطقة تغطية المسادا ستيعابية بن

 بعدد الم لي  المفترض. التمويل

  ويحسا على  –م  عدد الم لي  المطلوب أو عدد الم لي  المفترض  –يأخا الم مم ذاا العدد
 باستعمال العالقا  الحسابية المحددة في باقي معايير بنا  المساد.أساسه مكونا  المساد المختلفة 

  بنتا  علتى عتدد     –يحسا الم مم المساتة اإلجمالية )مساتة الموقع العام( المطلوبة لبنا  المساد
 م  خالل تاميع مساتا  كافة مكونا  المساد. –الم لي  المطلوب أو عدد الم لي  المفترض 

 قع العام المطلوبة بمساتة الموقتع العتام المتاتتة علتى األرض المتتوفرة      يقارن الم مم مساتة المو
تعتمد المساتة اإلجمالية المطلوبة والمستاتا  التف تيلية    :للبنا ، ف ن كانت المساتة المتوفرة أكبر

 لعنالر المساد كما تم تساب ا مسبقاة ويستكمل الم مم خطوا  ت مم المساد بنا  علي ا.

 تقليتل الطاقتة   مت فتال بتد    :ة المتتوفرة ألتغر مت  المستاتة اإلجماليتة المطلوبتة      أما إن كانت المسات  
يتتتم التوجتته لحلتتول رأستتية )ك ضتتافة أدوار  رج تتة التمويتتلا ستتيعابية للمستتاد، أو فتتي تتتال رغبتتة  

إضتتافية للم تتلى( علتتى أن يتتتم اتتتترام الطاقتتة ا ستتتيعابية فتتي جميتتع عنالتتر المستتاد )ك ضتتافة     
دوار مواقتتف ستتيارا   ستتتيعاب الطاقتتة ا ستتتيعابية المطلوبتتة فتتي تتتدود    دورا  ميتتال إضتتافية وأ

 المساتة المتوفرة(.

             يتم تقليل عتدد الم تلي  المفتترض وإعتادة الحستابا  والتحليتل تتتى الولتول للعتدد المناستا فتي
 تدود المساتة المتاتة.

واستتعمال ا لحستاب    رللت تميم  عندما يتم تحديد الطاقة ا ستيعابية للمساد يقوم الم تمم باعتمادذتا كأستاه   
 ( اآلتي:7)باقي المعايير الكمية لبنا  المساد كما ذو موضح في الشكل 
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 .الطاقة االستيعابية  حساب باقي المعايير بعد حسابخطوات .    شكل
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كما يمك  للم مم البحث ع  معيار أو عن ر محدد م  عنالر المساد لالستتفادة فتي ت تميمه فتي تتال      
أو الم مم ا لتزام بكافة معايير بنا  المساجد المقدمة في ذاا الدليل، ف ال المعايير   ة التمويلجعدم رغبة 

أو الم تتمم مبنتتي علتتى مبتتدأ ا قتنتتا     ج تتة التمويتتلوتبني تتا متت  قبتتل   را جت اديتتة ليستتت اشتتتراتا  بنتتا  
، ولكت   انفست   ج تة التمويتل  أو مت  قبتل    رمالم يتم اإللزام ب ا مت  قبتل إتتدى الا تا  التنظيميتة      روا ختيار

ضتم  أن يتؤد  أتتد    يادر التنبيه بأن معايير البنا  المقدمة في ذاا التدليل معتدة بشتكل تكتاملي، عليته فتال يُ      
ذا وتطبيق ا م  دون ا لتتزام بكافتة معتايير    ؤالمعايير أو تتى ماموعة من ا األذداف المرجوة إذا تم اجتزا

 الدليل.
 
 :نموذج عرض المعيار 9

 التالي: (8) الدليل نموذجاة موتداة لعرض جميع المعايير وذو الموضح في الشكل رقيالويتبع 
 

 
  . نموذج عرض المعايير في الدليل.    شكل
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 ف ن كل تقل في النموذج أعالل يعني التالي تسا الترقيم الموضح في الدوائر ال فرا : :وللتوضيح

 ويمكت  استتعمال ما فتي البحتث عت  المعتايير       كتل معيتار،   ليرمتّزان   ختانتي   مكون م : رقم المعيار
وللحفاظ على تسلسل ا المنطقي، ف ن رقم المعيار يساعد على الربط بي  النموذج الورقي  روترتيب ا

 لدليل معايير البنا  وقاعدة البيانا  الرقمية التي بني علي ا الدليل.

 .الرقم الرئيسي للمعيار 

 ر الازئية ف ن رقم المعيار الرئيسي يبقتى موتتداة ويضتاف    للمعايير التي تتازأ إلى عدد م  المعايي
 ألجزا  المعيار لتمييزذا وترتيب ا وربط ا مع قاعدة البيانا  الرقمية.آخر في ذاا الحقل رقم 

      وتشتتمل العن تتر الرئيستتي وأيضتتاة   معايرتتته المتترادماموعتتة الحقتتول التتتي تحتتدد عن تتر البنتتا ،
 ن وجدا.العن ر الفرعي األول والفرعي اللاني إ

  محتدد مت  المستاجد     نو المساد الا  يخ ه ذال المعيار، إذا كان المعيار   يختص ب نو يوضح
 فيكتا في ذاا الحقل )جميع المساجد( أ  أن ذاا المعيار يشمل جميع المساجد.

  محتتدد متت    نتتو المستتتفيد التتا  يخ تته ذتتاا المعيتتار، إذا كتتان المعيتتار   يختتتص ب       نتتو يوضتتح
 ا في ذاا الحقل )الاميع( أ  أن ذاا المعيار يشمل جميع المساجد.المستفيدي  فيكت

   عامل المعايرة أ  تلك ال فة التي جرى معايرت ا وتوليف ا في ذال الورقة لعن ر البنا  المحتدد
 .(4)في الحقل 

      للمعايير الكمية )العددية( التي تتطلا تساباة  ستخراج ا ف ن ذاا الحقل يحتدد الكميتا  التتي تحكتم
 عادلة تساب ذاا المعيار الكمي.م

 (4ل )ذو معيار البنا  الا  يحكم عن ر البنا  المحدد في الحق. 

             يتضتم  ذتاا الحقتل أتيانتتاة التبريترا  التتي تبتتي  لمتاذا قتام فريتق المشتترو  بمعتايرة عن تر البنتتا
 .(9) لبواسطة المعيار الموضح في الحق (4)المحدد في الحقل 

  (10)أمللة لتعضيد التبرير المدرج في الحقل يتضم  ذاا الحقل أتياناة. 

         بشتتكل ذندستتي ستت ل    ( 9)يبتتي  الرستتوم التوضتتيحية التتتي توضتتح المعيتتار المتتاكور فتتي الحقتتل
 ا ستيعاب.

 
 :مخرجات المشروع  1

منتتا البتتدايا  األولتتى لوضتتع التتدليل، كتتان ال تتدف األذتتم ذتتو إمكانيتتة تحويلتته متت  نستتخة ورقيتتة إلتتى تطبيتتق   
وعليته فت ن مخرجتا     ى واج ة موتدة يس ل م  خالل تا الولتول للمعتايير المطلوبتة،     إلكتروني يشتمل عل

. (Soft Copy) ، والتطبيق اإللكتروني(Hard copyالمكتوبة )ذاا المشرو  كانت على شقي : النسخة 
 وفيما يلي ولف لكل من ما:

 
 :  opyCHardالنسخة المكتوبة 

لتفحة، وتتم تباعتة     230ى تسلسل المعايير، وجا   في   علوقد تم ت ميم ا وإخراج ا بشكل مبوب بنا
، إضتافة إلتى إتاتتة تحميل تا مت  الموقتع علتى ثالثتة         نسخ من تا لتوزيع تا علتى الا تا  الحكوميتة والتعلميتة      

( اآلتتتتي لغتتتالف النستتتخة  9. وشتتتكل ) mobiب تتتيغة  ، أو epubب تتتيغة ، أو  PDFب تتتيغة أشتتتكال: 
 المكتوبة: 
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 .توبة من المعاييرغالف النسخة المك.  9 شكل

 http://test.is.sa/mosالم در: موقع معايير المساجد/ 

 

 (soft copyالتطبيق اإللكتروني )
 ورابطه ذو: الموقع الخاص بمعايير بنا  المساجدبحمد اهلل إتالق تم قد 

http://mosque-design.com 
 اآلتية:  ا في الواج كما وذو موقع متاح للاميع، ويحتوى على كامل الدليل بطريقة برماية 

معايير : الرئيسية، المشرو ، الدليل، وذي الخمساسم المشرو ، واأليقونا  وتحتو  على  واج ة الموقع،
 ( اآلتي:10الت ميم، تاسبة المعايير. ويوضح ا شكل )

 
 موقع معايير تصميم المساجدالرئيسة لواجهة ال .  1شكل

 http://mosque-design.comالم در: موقع معايير المساجد/ 
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 ( اآلتي:11وأذدافه والا د المباول في، وذلك في الواج ة التي في شكل ) التعريف بالمشرو ،
 

 .التعريف بالمشروع والمعاييرواجهة .  11 شكل
 http://mosque-design.comالم در: موقع معايير المساجد/ 

 

 
نا  عتت  ج تتد البحتتث فتتي لتتفحا  النستتخة  وذتتي خاللتتة التطبيتتق، ومن تتا يمكتت  ا ستتتغ  تاستتبة المعتتايير،

ماموعتة مت  ا ختيتارا ، ومت  ثتم تخترج جميتع        الورقية، وإجرا  الحستابا  اليدويتة، ف تي تطلتا إدختال      
 ( اآلتي:12وذلك في الواج ة التي في شكل )المساتا  والمعايير المطلوبة، 

 

 .واجهة الحاسبة السريعة.  12 شكل
 http://mosque-design.comالم در: موقع معايير المساجد/ 

 
واج ة للمخت ي  الاي  يرغبون في معرفتة تفالتيل متخ  تة عت  آليتة المعتايرة       وذي  ،معايير الت ميم

( اآلتي13، ويوضح ا شكل )وتساب المساتا 
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 .، والواجهة المتفرعة منهاواجهة معايير التصميم.  13 شكل

 http://mosque-design.comالم در: موقع معايير المساجد/ 

 
 

 "شاملة للمساجدالتصميمية المعايير "ال، ورأي الباحث في مشروعالنتائج -ح

وتولتلت إلتى   ، "شتاملة للمستاجد  الت تميمية  المعتايير  "المشترو   ذتال الدراستة من ايتة العمتل فتي       ولفت
 :النتائج اآلتية

 أذمية وضع معايير شاملة لبنا  المساجد.  

 م  خالل استعراض الدراسا  السابقة، لمساجد، تبي  ذلك تام النقص الموجود في ماال معايير ا
 .واقع التطبيقوالوقوف على وزيارة الا ا  الحكومية المعنية ببنا  المساجد، 

 قابلتتتة للتطبيتتتق، والتوستتتع ر لمستتتاجدبنتتتا  امن ايتتتة شتتتاملة ل تتتياغة المعتتتايير الت تتتميمية ل  وضتتتع
 بنا  المساد. وا خت ار، والحاف واإلضافة، وفقا لطبيعة ومكان وزمان 

     المطبتتو  والرقمتتي(  المكتتتوب :ت يئتتة المعتتايير لتكتتون قابلتتة لالستتتخدام والنشتتر بكافتتة األشتتكال( ،
 )على شكل جداول تاسوبية، أو برنامج تطبيقي(.  واإللكتروني

       وأن شتتاملة للمستتاجد الت تتميمية المعتتايير تولتتلت الدراستتة إلتتى ضتتخامة تاتتم العمتتل فتتي "ال ،"
ذتال الدراستة با ستتعراض لتم يستتكمل العمتل كتامال فتي ذتاا الماتال، و            المشرو  التا  تناولتته   

 زالت ذناك جوانا بحاجة إلى استكمال وم ا: 
 

o      والعمرانيتتة ،البيئيتتة :تطتتوير الم تتفوفة أو شتتارة المعتتايير لتحتتتو  محتتددا  الت تتميم ،
يم واإلداريتتة، وأستتس الت تتميم، ومعتتد   الت تتم    ،التقنيتتةو ،وا قت تتادية ،وا جتماعيتتة

 )المساتا  تبقا لعدد المنتفعي  وا تتياجا (.
o   إضافة أسس الت ميم المستدامة التي تبدأ باختيار الموقع الاكي وتوجيه المبنى لحمايته م

اإلشعا  الشمسي والمخاتر الطبيعية والحضرية، واستعما   األرض وتوزيتع األتيتزة،   
 ية المتاددة ال ديقة للبيئة. ومواد اإلنشا  المحلية ومواد اإلنشا  والن و المسام

o     إضافة أسس الت ميم الاكي للمعالاا  البيئية السالبة ومنخفضة الطاقة قبتل اللاتو  للتنظم
 .الميكانيكية الملوثة والمست لكة للطاقة

o  التقنيا  الاكية للطاقة الشمسية في اإلنارة وتشغيل المبنتى، وتستخي    استخدام إضافة أسس
ر ميال الوضتو   ك روضوئية بمظال  مراك  السيارا ، ونظم تدويالميال وألواح الخاليا ال
تتتا  ستتوا  فتتي تغايتتة أج تتزة تتترد المتتراتيل أو أعمتتال ر  النبا      وال تترف ال تتحي، 

نا  المركز  للتبريد والتدفئة السالبة، فالتوظيف و ،نحو ذلكواألشاار في محيط المساد و
 وشبكة المشاة الظليلة. 

o  ير الراتتتة الحراريتتة وال وائيتتة والستتمعية والب تترية  ستتبل وعنالتتر تحقيتتق معتتايتوضتتيح
، وتعظتيم دور  (والنفستية، ومعتايير التقتوى )التواضتع والترشتيد وعتدم اإلستراف والنظافتة        

العنالر الب رية بتوظيف ا كالمنارة في بئر السلم أو في بترج تبريتد لتتعظم فائدتته، كتالك      
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الفاستد، وتعظتيم المتوارد الطبيعيتة     القبة ذا  المضاو  لضنارة الطبيعية وت تريف ال توا    
تالفتي  وكالميال م  خالل الزراعتة الملمترة بالفراغتا  المحيطتة، وتختزي  ميتال األمطتار.        

 .المحاريا الزخارف المبالغ في ا، والمنابر العالية
o   الت تتميم التتداخلي والفتترا والتا يتتزا  والمتتداخل والمختتارج       إضتتافة عنالتتر لمعتتايرة

 د.والمراك  تبقا لحام المسا
o مساتة الحرية المعمارية في التعبير التي تطلق العنان لخيال وتوضيحا  ل إضافة ضوابط

المبد  الم مم ب دف وضع ت ميما  تديلة غير نمطية لعمارة المساجد، مع وجود ملل 
تلك المعايير وذال ا شتراتا  التي يطالا ب ا المشرو ر والتي قد تحد تي  ا لتتزام ب تا   

 .نطالق المعمار  المطلوب بقدر مالك ا م  تلك الحرية وذ
 

 التوصيات -خ

 تولي ذال الدراسة باآلتي: 

 ومتابعة تبني وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ل ال المعايير ،
 .تطبيق ا، وتطويرذا وتنقيح ا

 فية تطبيق ا مت  ختالل أتتد متواد     كيفي الاامعا  ل ال المعايير، وتعليم الطالب  تبني أقسام العمارة
 الت ميم المعمار .

         تفاعل م ممي المساجد ومنفاي ا مع ذال المعتايير وتطبيق تا ليتتم تطويرذتا وتألتيل ا بشتكل أكلتر
 نضاا.

  النشر الورقية واإللكترونية. المعايير في كافة منافاالم تمي  بالمساجد ل ال نشر 

 بقة )ح(  لتطتوير المشترو  وجعلته أكلتر قابليتة لالنتشتار       األخا بالملحوظا  الواردة في الفقرة السا
 والتطبيق.
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Abstract: This study reviews the methodology followed by the project of design 

standards for mosque construction , which is aimed: developing  a design criteria 

for mosques building to achieve the best possible use of the functions of the 

mosque, And present it as a paper forms and electronic application to enable the 

users (donor, designer, regulators) to find the specifications, numbers, locations, 

dimensions, spaces, and the ideal proportions, and their application in the design 

stage. 

The project has continued for more than 4 years, to review the previous studies in 

this field, and engaged in the work (permanently or temporarily as a team) more 

than 40 between a man and a woman from different disciplines, they spend more 

than a thousand hours of work, and met in more than 75 business meeting, in 

addition to the workshop involving 12 experts, and a public meeting brought 

together more than 100 specialist, and an arbitration session was attended by 11 

professors from as a university professors and practitioners. 

Project identified: the main standardization elements (48 component) ,  the main 

standardization factors (15 factors), and the Sub-standardization factors (10 

factors), to form a cubic matrix standards, to find 7200 standardization point, 258 

points has been nominated. 

The project achieved two results, one written and printable, and the other is 

electronic application was published on the site: http://mosque-design.com. 

The study recommended that the Ministry of Islamic Affairs and Endowments, and 

the Ministry of Municipal and Rural Affairs adopting this standard. 

 

Keywords: design, elements, mosque, standards, standardization 


