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مرحلة اإلظهار  للمساقط  األفقية -7

.كيفية استنتاج الواجهة  وإعطاء الشكل الجمالي لها -8

...مرحلة أخذ قطاع رأسي مار بالمبنى -9

2008لسنة 119نبذة عن االشتراطات المعمارية طبقا لقانون البناء الموحد رقم  -1

تعريفات  بالعناصر المعمارية-2

مرحلة رفع قطعة األرض في الموقع-3

مرحلة التعامل مع المالك ومعرفة متطلباته-4



ديد هى التى تبحث عن البساطة المطلقة وتبحث عن الخلق والتج

وليس الخداع والتقليد ،

وتتطلب العمارة دراسة ألحدث ماتوصل اليه العلم من تقدم فى

اء الصناعات المختلفة وخاصة المتعلقة بمواد البناء وطرق االنش

واألثاث



(  تأدية الوظيفة على اكمل وجه ) المنفعة-1

كون هو أن تعجب وتسر بالمبنى لرؤيته ويجب أن ي) الجمال -2

(متناسب مع المنفعة 

ذلك اختيار الشكل المناسب لعناصر المبنى وك) االقتصاد -3

(المواد االنشائية والدقة في التنفيذ 

تعرض يجب ان يكون المبنى ثابت وقوى ويتحمل جميع القوى التي ي) المتانة -4

( .لها 

وبة كل ما يحيط باإلنسان من شمس ورياح ورط) القيم اإلنسانية والبيئية-5

(.وحرارة 



1- مشكلة وأسلوب حل .

2- تجميع املعلومات.

3- تحليل املعلومات .

4- تولد فكرة .

5- وضع الحلول األولية وتقييمها واختيار الحل األمثل.



اوال قانون املباني  واشتراطاته

 ثانيا االسس التصميمية للفراغات.



(باملتر)الحد األدنى للبعد  للمسطح الداخلي الحد األدنى
(باملتر املربع )

االستخدام

2.50 7.50 سكنيةغرفة

0.80 0.80 دورة مياه

1.50 3.00 مطابخ

1.20 1.50 حمامات

2.00 5.00 غرفة الحارس



 _حات يجب أن يكون لكل غرفة أو مرفق من مرافق البناء للوحدات السكنية  فتحة أو عدة فت

يجب أن ال للتهوية  واإلضاءة  الطبيعية تطل على طريق او فناء مستوف  لإلشتراطات البنائية و

:يقل مسطح الفاتحة عن  مايلى  

1  _(8  )% ( .طعام _ أستقبال _صالون )من مسطح أرضية الغرف السكنية وكذلك

2  _(10 )% بئر السلم _ دورة مياه _ مطبخ _ حمام ) من  مسطح أى مرفق من مرافق البناء

(  للدور  

طح يكون الحد  األدنى  لصافى اإلرتفاع  الداخلي للطابق الواحد مقاسا من مستوى الس_  

.متر 2.7النهائى لألرضية حتى بطنية سقفه الظاهر فى جميع األدوار 

متر بالنسبة للمداخل والطرقات الداخلية 2.30ويجوز  أن يقل اإلرتفاع المذكور  غلى _  

والحمامات وغرف الغسيل وغرف حراس البناء 

وأال فى حالة تعدد الفتحات تحسب مساحة الفتحة الالزمة على أساس مجموع مساحات الفتحات

(  غرف السكن وابار السلم والمكاتب ) يقل مسطح الفتحة الواحدة عن نصف متر مربع 

.واال تقل عن ربع متر مربع  للمرافق 



__ من المتر إال فى حالة وجود 0.90ال يقل ارتفاع جلسات الشبابيك عن

بلكونات أو شرفات أمام هذه الشبابيك من الخارج أو وجود مانعات السقوط  

.من المتر 0.90درابزين بارتفاع  ال يقل عن 

_ يكون الحد األدنى لعروض األبواب على النحو التالى:

 سم 80الغرف السكنية والمكاتب.

 سم 70المطابخ والحمامات ودورات المياه

 سم 100المحالت التجارية

 سم 280الجراجات



الحد األدنى ملسطح الفناء الحد األدنى ألبعاد

الفناء 
نوع الفناء  املبنى الجزء من

ويته املطلوب إنارته وته

_ متر أيهما 3أو ع0.25

أكبر 
خارجى الغرف السكنية 

واملكاتب 

او مربع ربع االرتفاع أيهما أكبر2م9 متر أيهما 3أو ع0.25

أكبر
داخلى

_ م2.5 خارجى دورة _مطبخ _حمام 
األماكن_ سلم _مياه 

املخصصة للغسيل 

والتخزين 

م10إذا كانت ع أقل من أو يساوى 2م7.5

م20إذا كانت ع أقل من أو يساوى 2م10
30إذا كانت ع أقل من أو يساوى 2م12.5

م
فىم زيادة 10لكل 2م2.5ويزداد املسطح 

االرتفاع

م2.5 داخلى

 من جلسة أول فتحة مطلوب إضاءت( ع)
ً
ها وتهويتها تساوى ارتفاع أعلى واجهة للبناء تطل على الفناء مقاسا

.من هذا الفناء



 _يق فى حالة وجود غرف أو مرافق ال يتيسر فتح نافذة لها مطلة على الطر

بواجهات المبانى ( منور الجيب ) أو الفناء مباشرة يجوز عمل إرتدادات 

المطلة على الطرق العامة  أو الخاصة أو األفنية بقصد اإلنارةوالتهوية ،

 وفى هذه الحالة يشترط أال يتجاوز عمق اإلرتداد ضعف ادنى عرضه  وان

اد فى تكون النافذة فى الجانب المواجه للطريق ، ويجوز عمل شرفات باالرتد

.حدود نصف عرضه فقط 



_تزود كل وحدة سكنية بحمام ومطبخ على األقل.

عملها فى حالة إنشاء محالت تجارية بالمبنى يجب تهيئة دورات المياه الالزمة ليست

أصحاب وعمال هذه المحالت على أال تقل عن دورة مياه للرجال ودورة مياه للسيدات 

.لكل دور

 وحدات سكنية أو أكثر يلزم توفير غرفة لحارس ( عشرة ) 10كل بناء يشتمل على

.البناء مزودة بحمام ومطبخ

 كما يلزم تزويده بمكان لتجميع القمامة.

 الحدود الدنيا لعروض الممرات:

0.90ن يجب أال يقل صافى عرض الممرات الداخلية بين الغرف فى الشقق السكنية ع

.متر ، وتحسب لباقى االستعماالت كل على حسب نوع وحمل اإلشغال الخاص به 

ى مرة ارتفاع المبنى يتوقف على عرض الشارع حيث ان ارتفاع المبنى يساو

.ونصف عرض الشارع 





.هو من أهم الوحدات التي تقضى فيها األسرة أغلب ساعات النهار والليل -

.يفضل وجوده في االتجاه الشمالي أو الشرقي -

.وتتكون من ركن للجلوس و ركن للقراءة واالسترخاء -



- الرياح المفضلة هى الشمالية.

-وهو خاص بالضيف ويجب ان يكون موجود بالقرب من المدخل .

 او اكثر ( انتريه ) ويتكون من ركن للجلوس.



-بخ من الممكن ان تكون ركن ف المعيشة يخصص للطعام او كاونتر بين المط

.والمعيشة او ف غرفة طعام خاصة 

- (.  نيش ) وايضا فيها يتواجد مكان لتخزين ادوات الطعام وعرضها

- وله عالقة بالمطبخ واالستقبال والمعيشة ودورة المياه.



لي يحتاج هدوء أكثر من أي  نشاط أخر يفضل أن يطل على حديقة أو فناء  داخ-

.أو خلفي  

.ة يفضل الدخول لجناح النوم مباشرة من المدخل وليس من خالل جناح المعيش-

.أفضل االتجاهات لجناح النوم هو الشمالي الشرقي -

لية المعيشة الداخ–ارتداء المالبس وتخزينها -النوم) يحتوى جناح النوم على -

(.الخاصة 

ال يفضل وضع السرير تحت الشباك-

سم60المسافة بين السرير وأقرب حاجز  ال تقل عن -

يفضل أن تجمع غرف النوم في جناح واحد-

..بالقرب من الحمام 



 هيزتج–( الثالجة )تخزين ) األنشطة التى  تتم فى المطبخ هى بالترتيب-

( .تخديم –طهى –اعداد –( حوض)غسيل 

 تجميع مراكز العمل فى المطبخ:

1- ترتيب على شكل حرفU

2- ترتيب على شكل حرفL

3- ترتيب على شكل حرفI

4-ترتيب على شكل صفين



-ه هو  ال يفضل وضع الحمام في اتجاه الرياح السائدة  وأفضل موضع ل

.الجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي أو الجنوب 

- ال يفضل وضع الحمام على الواجهة.

-ال يفضل وضع حمام البيت الرئيسي بالقرب من المدخل.

- متر مربع يفضل وجود دورة مياه 120اذا زادت مساحة الشقة عن

.للضيوف 

- يفضل وجود الحوض بالقرب من باب الحمام لكثرة استخدامه  وعدم

.وضعه تحت الشباك إلمكانية وضع مرآة أعلى الحوض 



ه منشأ يوصل من مستو إلى آخر أعاله أو أسفله بدرجات ويصعد علي: السلم
.الراجلين

ماله منشأ يوصل من مستو إلى مستو آخر بمستوى مائل يمكن استع: المنحدر
.لمرور ذي العجل

(  أقرب إلى الوضع الرأسى)سلم بزاوية ميل تقارب القائمة : السلم البحاري
.ويكون ذا نائمات أو بأسياخ حديد

المكان المتروك في المسقط األفقي ليشغله السلم: بئر السلم.

 هو الفراغ الذي يترك بين قلبات السلم(: الفانوس)الفراغ األوسط.

 درجة مستطيلة في المسقط األفقي ولها قائمة ونائمة(: العادية)الدرجة.

تينهي المسافة الرأسية بين السطحين العلويين لدرجتين متتالي: القائمة.

هي المسافة األفقية بين قائمتين متتاليتين: النائمة.

هي تقاطع القائمة مع النائمة: األنف.

نائمةهي الدرجة المتصلة بالبسطة في النهاية العليا للقلبة وهي ال: الطرفية.



.هو أول درجة في القلبة من أسفلها: البادي❑

.هي مجموعة مستمرة من الدرج توصل من مستو إلى آخر: القلبة❑

ستدارة هي سطح بين قلبتين للراحة في الصعود أو عند اال: البسطة❑

.بين قلبتين متعامدتين أو متوازيتين

ى هي البسطة الواقعة بمستوى الدور نفسه وتوصل إل: الصدفة❑

.وحدات الدور

.هو الجز المائل الذي يحمل الدرج: الفخذ ❑

ي هو الخط أو المستوى الذي يوصل بين أنوف الدرج ف: خط الميل❑

.القلبة

وهو يوازي بطنية القلبة كما يوازي : مستوى الميل❑

.الكوبستة

ط هو الحاجز المحيط بالقلبات والبسطات لمنع سقو: الدرابزين❑

.  مستعملي الدرج ويكون مباني أو خشب أو حديد أو غيرها

.هو مجموعة قوائم رأسية تحمل الكوبستة(: جمع برمق)البرامق ❑

.هي مقبض لليد تكون مستمرة أعال الدرابزين: الكوبستة❑

.جةهو السطح السفلي للقلبة أو الدر( : القلبة أو الدرجة)بطنية ❑



عادي يتوقف التصميم الجيد للساللم على مدى مطابقته ألبعاد اإلنسان ال

.  وحركته في الصعود والنزول

ويجب عند تصميم السلم أن تراعى الشروط اآلتية  :

أجود أن تكون جميع المواد المستعملة صلبة ومتينة، وأن تكون المصنعيات

.ما يمكن

مل أن تكون المواد المستعملة للتكسيات مأمونة ضد االنزالق أو أن تستع

.نائمات أو أنوف خاصة لمنع االنزالق في حالة عدم أمن هذه التكسيات

 سم وأال 27سم وال تقل عن 30عن ( ن)مع مراعاة أال تزيد عرض النائمة

سم أما في ساللم الخدمة 18سم وال تزيد عن 15يقل ارتفاع القائمة عن 

درجة بحيث تتساوى القائمة في الدرجة 45فيمكن أن تصل زاوية الميل إلى 

.سم20وتصبح تقريباً 



قلبة، وقد يزيد العدد في 14يجب أال تزيد عدد الدرج في القلبة الواحدة عن ❑

.األدوار األرضية أو المسروقة أو للضرورة المعمارية القصوى

فس القاعدة يجب أن تكون قائمات ونائمات نفس القلبة بمقاسات ثابتة وتتبع ن❑

ضل بالنسبة للدرج في جميع قلبات الدور الواحد من األدوار المتكررة، ومن األف

جب أن تثبيت نفس المقاسات للسلم بالكامل في جميع األدوار، كما ي( كلما أمكن)

ً )يكون مسقط السلم في األدوار المتكررة ثابتاً  (.غالبا

ثابتة في يمكن تغيير عرض القلبة فقط في الدور األرضي، بينما يجب أن تظل❑

.األدوار المتكررة

كون يجب أن يكون عرض البسطات والصدفات أكبر من عرض القلبات، وأن ت❑

.أعرض من البسطات الوسطى( بسطة الدور)الصدفة 

يجب أن يكون السلم جيد اإلضاءة والتهوية، ويالحظ في الساللم ذات ❑

تي الدرابزينات المصمتة أنها تحتاج فتحات إضاءة أوسع منها في الساللم ال

.درابزيناتها مفتوحة أو ذات برامق





مكن رسم يمكن حل السلم بتحديد عدد القلبات والبسطات ومقاساتها والقائمة والنائمة وبعدها ي

.السلم وسوف نعرض مثال لحل بئر سلم بمسقط أفقي وارتفاع محدد

المطلـوب:

 5.50متر واألبعاد الداخلية لبئر السلم 3.10تصمم سلم قلبتين لمبنى ارتفاع الدور النظيف

.متر3.00× 

خطوات الحل:

 (.بسطة الدور)ارسم كروكي المسقط والقطاع الرأسي محددا عليه موقع الصدفة

متر0.15( = ن)القائمة متر، و0.30( = ق)النائمة افرض.

 متر3.30= 0.20+ 3.10= االرتفاع من منسوب األرضية حتى أرضية الدور الذي تليه

 قائمة22= 0.15÷ 3.30= عدد القوائم

 قائمة11= 2÷ 22= عدد القوائم في القلبة الواحدة

 نوائم10= 1–11= عدد النوائم في القلبة الواحدة

 متر3.00= 0.30× 10= (  ل)طول قلبة السلم

 (  عرض البسطة+ عرض الصدفة = )الجزء المتبقي من طول بئر السلم















 المكتبات 

 -:يشترط فى الموقع ان يوفر للمكتبة االتى•

 . جوا هادئا و مناسبا قدر االمكان1.

 . االتصال بالجمهور2.

 . أن يجذب المرتادين و القراء 3.

 . أن يكون متصل بوسائل المواصالت بشكل مناسب4.

 . (كمناطق التسوق و الترفية ) أن يكون قريب من مراكز النشاط 5.

 -:وهناك عدة معايير هامة يجب أخذها فى االعتبار عند اختيار موقع المكتبة و هى•

 . رؤية المكتبة بسهولة1.

 ان يكون الموقع واضحا و يفضل ان يكون فى النواصى و عند تقاطعات الطرق، بحيث 2.

 . يمكن للقادم

 . ان يسمح بوجود مدخل فى مستوى الشارع3.

   . ان يسمح و بدرجة كافية للتوسعات، كما يسمح بدخول المركبات و حافالت الكتب4.

 . ان يسمح الموقع لواجهة المبنى ان تتجة الى الشمال، حتى يمكن الحد من وهج الشمس5.

ان يسهل الموقع االشراف على الخدمات المستطيلة داخل المبنى، لذا يجب تشيد المبنى 6.

 . على الشكل المستطيل كلما أمكن ذلك
   

 

 

 -:االعتبارات التخطيطية و التصميمية ما يلىأهم 

 -:الموقع
 

 -:التصميم-2
األنشطة و  -الى حد كبير -يحدد مساحة المكتبة

  التى تحتويها أو المواد التى تستخدمها التجهيزات

ويختلف البرنامج الوظيفى و أسلوب التصميم للمكتبة 

 -:تبعا لحجمها و للغرض المحدد من أجلة، فمن حيث

 -:يمكن ان نجد -:الحجم.1 

 مكتبات صغيرة*

 مكتبات متوسطة*

مكتبات كبيرة*   

 مكتبه اطفال 



   -:ومن اهم القرارات االزمة فى تصميم المكتبة      

 تحديد العالقة فى المساحة بين األماكن المختلفة التى

 يجرى فيها العمل     

 تحديد أولوية الممرات الموصلة بينها 

 

ويمكن تنظيم العالقة بين االستخدامين الرئيسيين للمكتبة من 1.

 -:خالل ثالث صور مختلفة

تستخدم للمطالعة و التخزين فى وقت واحد: صالة واحدة 

تقسم داخليا عن طريق توزيع األثاث الى ركن : صالة واحدة

 للمطالعة و ركن اخر تنظم فية أرفف الكتب

واحدة للمطالعة، واخرى للكتب: صالتان منفصلتان 

 -:يمكن ان نجد -:النوع -2

 المكتبات العامة*

 المكتبات المتنقلة*

 مكتبات األطفال*

 المكتبات الرقمية*

 المكتبات األلكترونية*

 المكتبات األسالمية*

  مكتبات المراجع العامة*

 مكتبات المدارس و الجامعات*

 المكتبات المتخصصة فى احد علوم المعرفة* 

 

 صاله للتخزين فقط 

 صاله للمطالعه والتخزين  صاله للمطالعه فقط 



   -:الفتحات بالجدران واألسقف •

نراعى وضعها بحيث تتحكم فى  

الهواء والصوت والضوء وبحيث 

تسمح باألطاللة الحسنة، والمحافظة 

 على الخصوصية

احجام المناطق داخل المكتبة    •

 -:وعالقتها ببعضها

من األمور الهامة التى يجب دراستها  

قبل تصميم المكتبات، تحديد عناصر 

المكتبة واألقسام التى يجب ان تكون 

 متجاورة مع بعضها وأيهما األكثر 

 .قربا وهكذا 

ووجد ان أفضل طريقة لذلك هى  

وضع المعلومات المطلوبة داخل 

 الجدول 
 جدول العالقات 

 الرسم التخطيطي للعالقات بين االقسام لمكتبة كبيرة



 حركة القراء في المساحة الوسطى لمكتبة عامة العالقة بين اقسام المكتبة المركزية متوسطة الحجم

 حركة القراء في فرع مكتبة صغيرة

 حركة الخدمات والقراء في المكتبة





التخطيط بين مناطق 

 -:العمل بالمكتبات

:فرد 5000مكتبة مدينة تعداد سكانها   











 رسم تخطيطى لبعض المكتبات

 مكتبه ذات ارفف في

 الجوانب 





انواع 
 المسارح

المسرح 
المتعدد 
 االغراض

مسرح 
 المتغير

المسرح 
االلعاب 
 الرياضية

المسرح 
 المفتوح

المسرح 
 الرومانى

المسرح 
 االغريقى

هو أحد فروع فنون األداء أو التمثيل الذي يجسد أو يترجم قصص أو 

..  اإليماءات .. نصوص أدبية أمام المشاهدين باستخدام مزيج من الكالم 

والصوت على خشبة المسرح ذلك البناء الذي له مواصفات .. الموسيقى 

.خاصة فى التصميم  

انواع المسارح 
 من حيث التغطية

مسارح 
 مكشوفة

مسارح 
 مغطاه



 
 
 
 
 
 
 

أنشأ على  : المسرح اإلغريقي( 1
أرض مائلة طبيعيا، ويعتبر جيد  
في الصوتيات والرؤية، كذلك  

.بجانب بساطته في التنفيذ  
:       مثال      The Great 

Theatre at Ephesus 
  
 

أنشأ على    :المسرح الروماني( 2
أرض مسطحة تقريبا بشكل نصف  

دائرة على أساس مبنى ق ائم  
بنفسه له حوائطه الخارجية المميزة، 

وينقص هذا المسرح البساطة  
.بالمق ارنة بالمسرح اإلغريقي  

 
 Colosseum at Romaمثال   

: 
ويتميز هذا  : المسرح المفتوح( 3

المسرح بانفتاح خشبته على  
الجمهور دون جود أية حوائط أو  
حواجز بينهما، ومن مساوئ هذا  

النوع أن المتفرجين يجلسون  
بمواجهة بعض، ويشاهد الممثلين  

بخلفية من المتفرجين وبذلك  
يفسدوا العمل الدرامي المطلوب، 

وتستعمل هذه المسارح في األعمال  
.الدرامية والدفيليهات  

 
 

 انواع المسارح

1) Cavea 

2)Orchestra 

3) Scena 

جمهور قة ال نط م

سرح م بة ال ش خ

 خشبة المسرح

 منطقة االجمهور



 
وقد يسمى : مسرح األلعاب الرياضية( 4

المسرح الدائري، ويعتبر أكثر األشكال 

.المفتوحة للمسرح  
 

 

 

وقد يطلق عليه مسرح متعدد التشكيل، ويوصف هذا النوع من المسارح : المتغيرالمسرح  (5

ويعتبر أكثر المسارح . بأنه يجمع تشكيل جميع أساسيات المسارح المختلفة في مكان واحد

يسمح تصميم هذا النوع بإنشاء خشبة مسرح متحركة لها طابع متغير يدار . ديناميكية في التشكيل

.ميكانيكيا أو يدويا  

يعتبر ببساطة فراغ يستعمل ألغراض متعددة منها الغرض : المسرح متعدد األغراض( 6

.المسرحي، أو صالة محاضرات، أو صالة لأللعاب الرياضية  
 

جمهور ال

stage 

 الجمهور

 اوال : المسرح المكشوف :
فى العصر القديم ظهر فى عمارة            

.الحضارات القديمة عند الرومان واالغريق  
 

  
 

 انواع المسارح من حيث التغطية

ديث عادة ما حالمسارح المكشوفة فى العصر ال
تقام فى الحدائق العامة وتستغل المناظر 

.الطبيعية كخلفية للعروض   

تتميز باستيعاب عدد كبير من المشاهدين لكن 
المكشوفة لكن تقدم  االوبرا ال تقام فى المسارح

فيها العروض المسرحية البسيطة او الحفالت 
الن التحكم فى الصوتيات ضعيف فال يفضل 

اقامة العروض التى تعتمد على الدقة فى 
.الصوتيات   

ويمكن عمل خشبة مسرح قابلة للتغيير 
ولمعالجة المشاكل الصوتية يمكن على حائط 

.بسيط  

 صورة توضح احد المسارح المكشوفة القديمة

 المسرح المكشوف بالماجيك الند



:مقاعد المسارح المكشوفة  
.درجات من الحجار   

.ات من الخشب جدر  
.درجات من االحجار عليها مقاعد   

 

وقد  هذه المسارح قد تتطلب تغطية فوق المقاعد

.تكون من التغطيات الخفيفة   
يمكن فى هذه الحاالت استعمال تغطية بوحدات 

متحركة تفتح وتغلق بمرونة حسب الظروف 

.المناخية ونوعية العرض   
 

 

 

 

درجة            الزاوية صفر  90درجة         الزاوية  180الزاوية 

 درجة

درجة 360درجة         زاوية  220درجة          زاوية  180الزاوية   

 

:زوايا الرؤيا    
عادة ماتوضع المقاعد على 

درجة النه اذا  270زاوية 

 270زادت الزاوية عن 

يكون هناك جزء من 

رؤية جيدة  ىالمشاهدين ال ير

. 

 

 

درجة  90فى حالة الزاوية -

تكون الرؤية واضحة ولكن ال 

.تعطى عدد كبير من المقاعد  

درجة فهى  180اما الزاوية -

صالحة للعروض الموسيقية 

والغنائية وتسع عدد اكبر من 

.المقاعد  

درجة  220وبالنسبة للزاوية -

فتلزم معالجة صوتية لكى 

 تناسب نوع العرض

 جدول يوضح االشكال المختلفة لمقاعد المسارح المكشوفة



 ثانيا : المسرح المغطى :

 
:التغطية  

قد يتطلب االمر تغطية لصفوف 

المقاعد عن طريق اضافة بعض 

التغطيات الخفيفة لكل الصفوف او 

.جزء منها   
يمكن التغطية بوحدات متحركة تفتح 

وتغلق لمزيد من المرونة فى التعامل 

لمالئمة الوظيفة وفى مثل هذه الحاالت 

غطية خيمية مشدودة تيمكن استعمال 

بين برجين يستخدموا لوضع كشافات 

ويمكن ان  االضاءة والوحدات الضوئية

.تكون التغطية مؤقتة او دائمة   
  

:المسارح المغطاة   
حديثا من النادر ان يوجد مبنى منفرد 

مخصص للمسرح بل يوجد المسرح 

كجزء من مجموعة مبانى اخرى مثل 

بعض المعارض او دور السينما او 

المكتبات فيما يطلق عليه مركز ثقافى 

.او مجمع فنون   
فى هذه الحالة يتعامل المصمم مع 

مجموعة العناصر السابقة ككل فتظهر 

العالقة بين عناصر المشروع فى 

.الموقع العام   
لكن السيطرة تظل حكرا على كتلة 

.المسرح لما لها من تشكيل مميز   
 

Performing arts center(UAE)  
Designed by Zaha Hadid 

(شيكاغو)مسرح مغطى تغطية خفيفة   



 المعايير التصميمية لمبانى المسارح
 

ب جي: المبنى وعالقتة بالكتل المجاورة 

تسمح بدخول  هان تكون فروق ارتفاعات

االنارة كما يجب ان تبتعد النوافذ عن 

متر  6االبنية المجاورة مسافة تزيد عن 

. مهما كان نوعها   
 

تصميم االبعاد واالنارة فى الممرات 

بحيث : والمخارج والساحات  الساللمو

تسمح بتفريغ سهل ومنظم وسريع غير 

خطر حيث يمنع النشاءات القابلة لعرقلة 

السير وال توضع اى درجات فى المعابر 

. 
 
 

يجب ان تسمح بتفريغ سريع : الساللم 

للصالة دون اى اعاقة تتخلل المعابر 

.وصاالت البهو بين الدرج و الصالة   
 

 مسقط افقى يوضح سلم داخلى لمسرح                                   قطاع فى السلم

صورة توضح عالقة مبنى المسرح بالكتل 

 المجاورة

 مبنى المسرح



يكون االرتفاع الحر تحت : البلكونات 

متر وعمق البلكون  2.3البلكون اكبر من 

اكبر من عشر صفوف مع الممر ويستتيح 

واضحة كليا  الساللمذلك ان تكون المداخل و

.من اجل كل عشرة صفوف   
 

  
  
 

ال يوجد اتصال بين الصالة : غرفة االسقاط 

وغرفة االسقاط ماعدا الفتحات االزمة لالسقاط 

وفتحة المراقبة وتتم انارة هذه الغرفة اما 

. طبيعيا او بواسطة منور   
يؤمن لهذه الغرفة مخرج مباشر او بواسطة 

درج خاص وفى حالة خاصة يمكن وجود 

غرفة ملحقة تفصل بين غرفة االسقاط والوسط 

.الخارجى   
 

 صورة توضح عالقة البلكون بالصالة الرئيسية للمسرح

 البلكون

مترو  2عرض وطول الغرفة ال يقل عن : ابعاد الغرفة 

متر وعندما تتصل هذه الغرفة  2.8االرتفاع ال يقل عن 

باخرى يكون لها مخرج خاص نحو الوسط الخارجى فيمكن 

.متر مربع 4ان نكتفى بمساحة   
 

تفتح االبواب نحو الخارج اما بالدفع او :ابواب الغرفة 

.السحب من الخارج ويؤمن بالقرب من الغرفة دورة مياة   
 

 قطاع بغرفة االسقاط

 مسقط افقى للغرفة



  
 

احد العناصر الهامة فى -

التصميم المعمارى لمبانى 

المسرح ان يكون ذات تكوين 

موزع  رمميز يجعلها عنص

  .فى الفسيح البصرى 

 
اضافة عناصر مثل -

البحيرات الصناعية 

والحدائق يضيف قيمة 

جمالية كبيرة على التشكيل 

.المعمارى لمبنى المسرح   

التشكيل المعمارى المميز -

باستخدام عناصر الطبيعة 

فى التصميم لمبانى المسارح 

. 
 

 التشكيل المعمارى فى مبانى المسارح 

اكبر اوبرا في العالم في بكين من 

 تصميم المعماري بول اندرو

 اوبرا جوجنهايم

الساحة الداخلية المستقلة ذات تصميم مميز -
.تربط جميع عناصر المشروع   

 
المدخل الرئيسى لمبنى المسرح متسع -

الستقبال عدد كبير من االشخاص فى وقت 
.واحد ذات تصميم معمارى متميز   

  
التشكيل المعمارى المثير للجدل فى - 

الوجهة مثل مركز جورج بومبيدو 

بباريس والذى يظهر كما لو كان لم 

يكتمل بعد حيث تركت السقاالت 

مثبتة على الوجهه والساللم 

والمصاعد وانابيب توصيل المياة 

والغاز و الكهرباء تركت ظاهرة فى 

.جهه االو  

 

   



  
 
 
  
 

 :المعايير التصميمية للمسارح
 

يتوقف تصميم المسارح على السعة المطلوبة للجمهور، ونوعية العروض، وبالتالي حجم  

 .خشبة المسرح، والعالقة المطلوبة بين الممثل والمتفرج
 كراسي المسرح:

سم، حيث  144سم إلى  86يجب أن تكون المسافة بين خلف الكرسي لخلف الكرسي من  

 تكون المسافة األخيرة مناسبة للمتفرج بحيث ال يقف لتمرير متفرج آخر في 
 نفس صف مقاعد المسرح

 المعايير التصميمية للمسارح

 المسافات بين كراسي المسرح: -

 

- والتي تسمح بمرور ( المسافة التي تفصل بين كل كرسي واآلخر من األمام والخلف)

 14سم، عدد الكراسي فى الصف الواحد  145 -85األشخاص للوصول إلى مقاعدهم 

. كرسى  

...االبعاد والمسافات الفاصلة الالزمة للحركة بين كل صف كراسى والذى يليه   



 ممرات صالة المسرح: 
 

كرسي، لغرض رؤية خشبة المسرح  14يكون أكبر عدد ممكن من الكراسي في الصف الواحد 

بطريقة وضع الممرات اإلشعاعية حيث تفضل هذه الطريقة، كما يفضل الممر اإلشعاعي المستقيم 

عن الممر اإلشعاعي المقوس، والممرات العمودية على خشبة المسرح غير مفضلة ألن 

المتفرجين الذين يمرون في الممرات يقطعون مجال الرؤية للمتفرج الذي يجلس على مقعده في 

  .صالة المسرح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ح يجب أن يكون عرض الممرات عند مستوى المسر م وفي المستويات األخرى يكون العرض 2 

 15فإنه يجب زيادة عرض الممرات بمقدار 2م350م،أما إذا كانت مساحة المسرح أكثر من 1.5

2م50سم لكل .  
 

 شكل الممرات فى المسرح

 ممرات اشعاعية
ممرات عمودية على خشبة 

 المسرح



: خطوط الرؤية  
ون أكبر زاوية أفقية في خطوط الرؤية بمقدارتك ْ  وإال يحدث تشويه في الصورة، كما 60

ْ  أكبر زاوية رأسية مساعدة على قدرة تمييز الممثل على خشبة المسرح33 وتعتبر زاوية . 
:الحجم الصافي للمسرح  

لكل مقعد، وال يدخل في ذلك  3م5.6إلى  3م4.2صالة المسرح تحتاج إلى حجم من  

 .خشبة المسرح
- م 15-12م للدراما، ومن12-9يكون عرض الفتحة من: عرض وارتفاع فتحة المسرح

م للموسيقى9-6م للدراما، ومن6-4.5أما ارتفاعها فيكون من. للموسيقى . 
 

 
:االرضيات  

عند تصميم المسارح يجب االنتباه إلى تغطية األرضية بالمواد الماصه -
 للصوت

 
 
 
 

:االسقف  
يجب أن يقع السقف في المحور الطولي للمسرح، وفوق خط مستقيم   

م فوق أرضية أعلى مكان في 3يتجه من نقطة واقعة على ارتفاع 

 الصالة
 



 تصميم المسرح اليونانى قديما

 - العناصر الهيكلية للمسارح

 

 هو الحيز من المكان الذي يتقاسمه المشاهدون والممثلون، ومن الخطأ الشائع عند ذكرها أن الصالة هي  :

المكان المخصص للجمهور والذي يوجد به الكراسي لمشاهدة العرض المسرحي الذي يقدم على خشبة 

ال يدخل نطاق الصالة فقط خشبة المسرح المخصصة للممثلين أو مقاعد المتفرجين وإنما تمتد . المسرح

وكانت الصالة فى المسارح القديمة . أماكن الدخول والخروج.. أماكن االستراحة .. لتشمل شباك التذاكر 

تشتمل على مقصورات فى مستوى مرتفع عن األرض وبالقرب من خشبة المسرح بخالف المقاعد 

 .العادية األرضية

 - الصالة: 

 تصميم المسارح حديثا



  -:خشبة المسرح -

أوبرا متروبليتان بمركز 

 لينكولن بمدينة نيويورك

نموذج لخشبة مسرح 

-:موسيقي   

لتقديم العرض ... خشبة المسرح 

 المسرحى

g 

خشبة المسرح هي ذلك الجزء  

من الصالة الذي يخص الممثلون 

لتقديم العرض المسرحي من خالله 

.أمام الجمهور  

 
:المكونات األساسية في خشبة المسرح   

يجب التعامل مع خشبة المسرح و صفوف 

المتفرجين في صالة المسرح على أنهما 

فراغ واحد و يجب مراعاة مكان فرقة 

األوركسترا بحيث يحقق أقصى استغالل 

لخشبة المسرح في المشهد ، و المتطلبات 

الصوتية تملي على المصمم أن تصبح 

األسطح العاكسة لسقف األوركسترا 

وامتدادها فوق أسقف الجمهور متناهية في 

.الصغر   
 



-:األسقف   

يجب أن يقع في المحور الطولي للمسرح وفوق خط مستقيم يتجة من نقطة واقعة على ارتفاع أرضية أعلى 

.عرض فتحة المسرح <مكان في الصالة إلي نقطة على جدار المسرح بعدها عن األرضية   

األسقف الناتجة عن تقدم البالكين في الصالة والتي تقع ضمن محور المسرح يجب أن تقع فوق خط 

م فوق أرضية الجزء الخلفي من البلكون السفلي أعلى 1,5مستقييم يتجه من نقطعه واقعه على ارتفاع 

.جدار المسرح بعدها عن االرضية يعادل البعد السابق   

 ارتفاع االسقف 

 

مقطع في صالة مسرح أمريكي يحوي على بلكون واحد وعلى 

وهناك أمكنة متشلبهة .ردهة لها اشراف على مؤخرة الصالة 

.بالتالى فاألسعار متساوية   

 

مسقط لمسرح أمريكي ذو بلكون واحد 

"صالوة وبلكون"  

 

ميل للبالكين واالرضية    

 



  

 

 مسقط أفقي للمسرح والسينما 
 

 قطاع للمسرح والسينما 



:صدى الصوت   
 يحدث صدى الصوت عندما يكون الصوت

المنعكس يتخلف عن الصوت المباشر   
ا يوافق حوالي مسافة\ثانية و ه 1/17ب    
( .قدم  65)م  20   

= صدى الصوت  a + b > 20 m  
= زاوية السقوط  i 

= زاوية االنعكاس  y 
 

:أسلوب منع أشعة الصوت المنعكسة   
ج من الحوائط الخلفية التي يمكن إضافتها لمنع الصوت المنعكس لتقليل صدى \نما

.الصوت   
  
  
  
. 

 صـــــــــــــــــدى الصــــــــــــــــــــوت

 المسافة تحت البلكون فى المسرح

   
 

H
ع 
فا
رت
ال
 ا

2H  max. 

  مسقــــط افقــى

لك أسقف تمتص الصوت أو تقويه أو تعكسهذو ك  
. حتى نتفادى صدى الصوت ( الصوت المنعكس ) بشرط أال يكون هناك فرق بين الصوت و الصدى   
. شكل الدرج يسمح بوصول الصوت بحالة جيدة   

ن الصوتيجب تجنب وضع مقاعد أسفل البالكونات العميقة حتى ال تكون بمعزل ع  

 شكل يوضح انعكاس الصوت من السقف والجدران 

.بحيث ال يحدث صدى وتشويش للصوت المصدر  



 أشكال االضاءات على خشبة  المسرح
www.montada.com 

 أنواع اإلضاءة فى العمل المسرحي الواحد : 

 - اإلضاءة المحددة: وهى اإلضاءة التي تختص بتركيز الضوء على مساحة معينة من خشبة المسرح 

.دون غيرها إليالء اهتمام خاصاً ألداء شخصية من شخصيات الرواية للفت نظر الجمهور إليها  

 

 - اإلضاءة العامة: وهى إضاءة خشبة المسرح ككل أثناء العرض المسرحي، باإلضافة إلى إضاءة 

.الوحدات التي توجد خلف خشبة المسرح  

 

 - اإلضاءة األخرى: وهى المؤثرات الضوئية بخالف اإلضاءة العامة أو المحددة، إلبراز حدث ضمن 

.غروب الشمس وما بخالف ذلك.. مشاهد المسرحية مثل النيران   

 

  

 



Malls  الموالت 

أن يكون الموقع مخصصا لالستخدام التجاري *

وعلى شارع تجاري رئيسي أو ضمن مراكز 

 الحي الفرعية أو في المواقع األستثماريه للبلديات
. 

أن يكون الموقع بعيداً عن محطات الوقود *

وأماكن بيع الغاز أو أية منشآت قد تنتج عنها 

خطورة بحيث يفصل بين موقع المشروع وأي 

 25من هذه المنشآت شارع ال يقل عرضه عن 

 25مترا أو قطعة أرض ال يقل عرضها عن 

 متر
 

أن تكون حركة الدخول والخروج من جهة الشارع *

مخارج الطوارئ يمكن فتحها على ) التجاري فقط 

وال يسمح بعمل مداخل أو مخارج ( الشوارع الفرعية 

عند تقاطعات الشوارع وأال تقل المسافة بين ركن 

الموقع عند التقاطع الرئيسي إلى محور المدخل أو 

متر لمنع التسبب في إعاقة المرور  35المخرج عن 

 .عند التقاطع
 

 
أخذ موافقة الجهة صاحبة الصالحية علي المواقع *

الغير مخصصة لالستعماالت كمراكز تجارية في 

المخططات الهيكلية للمدن والقرى وذلك حسب 

 التعليمات المنظمة لذلك.
  
طول واجهة األرض على الشوارع التجارية ال *

.يقل  خمسين مترا( م  50) عن   
 



تكون نسب البناء واالرتفاعات وفقاً لنظام البناء *

المعمول به في المنطقة التي يقع فيها موقع المجمع أو 

 المركز التجاري
ارتدادات البناء علي الشوارع المحيطة طبقا للمسافات *

المسموح بها في نظام البناء المعمول به في المنطقة 

ثالثة أمتار كحد أدنى( م3)وعن المجاورين   

توفير موقف سيارة لكل محل بالمجمع أو المركز التجاري*  

توفير مواقف سيارات لمرتادي المركز بواقع موقف *

من المساحة اإلجمالية المخصصة  2م50سيارة لكل 

 لالستعمال التجاري بالمركز

%  5تخصيص مواقف لسيارات المعاقين بواقع *

من المواقف العامة وبحد أدنى موقفين على أن 

تكون قريبة من مداخل السوق مع تمييز مواقف 

المعاقين بالشعار الخاص بهم وأال تقل المساحة 

متر مربع  25المخصصة لسيارة المعاق عن 

طبقا لألبعاد الموضحة باالشتراطات الخاصة 

بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعاقين الصادرة عن 

 وكالة الوزارة للشئون الفنية
  
سهولة حركة دخول وخروج السيارات من والى *

المواقف بحيث ال تعيق حركة المرور في الشوارع 

 . المحيطة
في حالة عمل مـواقف سيارات بالقبو ال يقل ارتفاع *

متر 2.5سقف المدخل وسقف القبو عن  . 
عند تصميم وتنفيذ مواقف السيارات تكون وفقا *

لالشتراطات الفنية لمواقف السيارات الصادرة عن 

 . وكالة الوزارة للشئون الفنية
أن يكون في مكان تتحمل فيه شبكات الطرق المحيطة 

 . للضغوط المرورية التي سيحدثها وجود المركز
يفضل الموقع المتصل بطريق سريع واحد أو أكثر 

ألن المركز التجاري عنصر يعتبر جذب للسيارات )

 . (المارة
  
 



اعتبار المشروع كتلة معمارية واحدة تتوفر فيها عدة مداخل رئيسية أوفرعية يمكن الوصول منها إلى  - 

بهو داخلي رئيسي كبير يضم مجموعة من الساللم ويتفرع منه مجموعة من الطرقات التي تصل إلى 

.عناصر المشروع  

تقسيم المشروع إلى أجزاء حسب الوظائف 

الموجودة فيه مع الربط الفراغي وإمكانية توفير 

مسطحات خضراء كمناطق مفتوحة مع األخذ بعين 

االعتبار عالقة العناصر المكونة للمشروع 

 وتشكيله مع الوسط المحيط .

توزيع عناصر المشروع على أجنحة تتفرع  -

 رئيسي .من مركز توزيع 



توزيع عناصر المشروع بحرية في فراغ 

.واحد كبير تحت سقف وبشكل منتظم  
الخروج عن قاعدة المألوف في التصميم - 

المعماري الذي يلتزم بالمحددات الوظيفية 

. واإلنشائية  

وضع محالت جذب الجمهور في موقع 

يضمن تنشيط حركة الجمهور ولذا البد من 

معرفة المواقع السلبية لمناطق جذب 

 األطفال

يعتبر المشروع على صلة وثيقة بالعنصر 

البشري من خالل األنشطة اإلنسانية 

المختلفة التي يقدمها وبالتالي البد أن 

تحترم الواجهات القياس االنسانى في 

أبعادها باإلضافة إلى أن يتوفر فيها 

صراحة التعبير عن العناصر التي 

. تحتويها  

كما يجب أن يراعى ارتباط العناصر المختلفة 

للمشروع بحيث يترك فيها أثرا جميال ومحببا إلى 

,  النفس وذلك من خالل دراسة الواجهات بعناية

أيضا يجب أن تكون جذابة تعمل على جذب 

المتسوقين للمركز التجاري وتكون تشطيباتها من 

المواد ذات الجودة العالية وسهلة الصيانة 

وتتحمل األحوال الجوية المختلفة وتأثيرات 

.اإلشعاع الشمسي  



تعتبر من أهم عوامل الجذب حيث إن الناحية الجمالية تشكل عامل جذب محيط 

بالمشروع فيراعى أن يكون النسيج المحيط بالموقع يمثل إطاللة جيدة ومتميزة سواء 

بالمساحات الخضراء أو جمال الطرق المؤدية لهم أو ربطه بمناظر طبيعية كالبساتين 

الخ........والحدائق   

يجب ان يحتوى المشروع على عناصر متعددة ومختلفة المتطلبات من الناحية البيئية كاإلضاءة والتهوية 

 والتوجيه كل حسب وظيفته ونجاح المعماري في توفير الظروف المناسبة لكل عنصر يعطى قوة للمشروع



من أهم العناصر ولها دور كبير في نجاح المشروع أو فشله نظرا لضخامة عدد المستخدمين المتوقع 

فينبغي أن يتحقق أكبر قدر من الراحة للمستخدمين وأعلى كفاءة في االستخدام كما يجب مراعاة 

الوضوح وسهولة االستعمال والمرونة سواء في محاور الحركة الرأسية أو األفقية لتالءم السعة 

المتوقعة كما يجب العناية بدراسة بداية المحور ونهايته ألنهما يشكالن مناطق قوية لوضع العناصر 
 المهمة مع مراعاة وجود حركة جمهور وحركة عاملين



  
مداخل المركز التجاري البد أن :                  

تكون واضحة و مؤكدة والمطلوب أن توحي بالعظمة 

والفخامة ألنها منطقة انتقالية من الخارج إلى الداخل 

، و يستحب استخدام مواد ذات جودة عالية إضافة 

إلى أن عناصر التشجير و المزروعات بالمداخل 

تعزز أهمية المركز التجاري أيضا ارتفاع وعرض 

المداخل يجب إن يتناسب مع م الواجهات الخارجية 

والداخلية ألنه إذا ما كانت هذه المداخل منخفضة 

وغير مضاءة جيدا فأنها تشكل عائقا أمام جذب 

المتسوقين لمركز التسويق لذا فان المداخل يجب إن 

 تكون ذات تميز خارجي شديد



تتجمع عندها مسارات الحركة بمركز :     

التسوق وقد يتواجد بها أنشطة العروض 

الموسيقية أو تستغل أجزاء منها 

ككافيتريات مفتوحة أو كمعرض للسيارات 

، مع مراعاة اإلضاءة و تحمل األرضيات 

لكمية األحمال الحية الواقعة عليها ويستفاد 

من الساحات الرئيسية كسر الملل الزائد 

 الناتج عن ممرات التسوق الطويلة

مثل الحدائق الداخلية وتوفير الوسائل 

اإلرشادية المختلفة لتسهيل الوصول إلى 

مختلف المتاجر وفقا ألنواعها 

مناطق للجلوس والعاب األطفال ,المختلفة

 .والعاب الفيديو
كذلك يعتبر الماء من المعالم الجذابة للغاية 

في مراكز التسوق ولذا وجود النفورات 

يعتبر من األشياء المفضلة ، هذا وتعتبر 

الموسيقى الخفيفة من العناصر المفضلة 

في مراكز التسوق المغلقة لما لها من 

تأثير جيد على نفسية المتسوقين و توفير 

مناطق جلوس و استخدام نظام للنداء العام 

 إضافة إلى توفير وحدات للتليفون 



خارجيا: أوال  
استخدام األشجار الطبيعية وأشجار ال تحتاج 

يجب أن توزع بشكل , إلي الكثير من العناية

 يؤكد الممرات مع تظليل أماكن الجلوس
داخليا : ثانيا  

يجب أن يشمل العديد من العناصر النباتية 

والمائية وتغير المستويات واأللوان كما يجب أن 

 .تشتمل علي مقاعد داخليه
االضاءة يجب أن تكون مناسبة للشجيرات 

والزهور ويجب أال يؤدي استخدام الشجيرات 

إلي إحداث تشويش علي رؤية المتاجر 

ويجب أن تتحمل الشجيرات ,والالفتات الداخلية 

والمزروعات الحرارة والرطوبة الداخلية 

كذلك , ويفضل استخدام نباتات دائمة الخضرة 

يجب أن تعطي الحدائق انطباعا جيدا للمتسوقين 

 وتدفعهم للصعود إلي األدوار العلوية

الممرات هي العنصر الذي يحدد شكل التسوق و 

تتكون من طرق رئيسية للمتسوقين تحيط بها 

المحالت التجارية من الجانبين باإلضافة إلي ممرات 

جانبية قلية و يمكن أن تؤدي إلي نقطة أو أكثر من 

و تقع المداخل الرئيسة ( الفراغات)نقاط االلتقاء 

لجميع المحالت الصغيرة علي الممر التجاري 

و أن كان )الرئيسي أو علي الممر الجانبي  ذلك غير )
 مرغوب فيه

يجب أن يكون تصميم الممرات التجارية بحيث 

 توفر انسياب حركة المتسوقين ألقصي درجة

أن تكون في تخطيطها العام بسطة و يسهل التعرف 

 عليها



عروض الممرات التجارية: أوال   

يتم تحديد عروض الممرات التجارية 

بحيث يكون مناسبا النتظار المتسوقين 

 وحركتهم

أطوال الممرات التجارية:ثانيا  

يجب أال يتعدى الممر التجاري عن 

متر و إال سوف يشعر المتسوق  250
 بالملل من طول الممر التجاري

 

 
يعتبر وضع عناصر االتصال 

الراسية مثل الساللم و المصاعد في 

غاية األهمية و بصفة عامة فان 

الساللم الرئيسية و المصاعد ينبغي 

تجميعها أمام المدخل الرئيسي 

مباشرة و ذلك لكي يمر العمالء 

 علي أقصي كمية من العرض
 

-:و هي تنقسم إلي   

الساللم المتحركة: أوال   

و هي تعطي منظرا جماليا ومن فوائدها 

أنها تجذب أنظار المتسوقين دائما إلي 

المستويات العلوية و لكن من عيوبها 

أنها تشغل حيزا كبيرا من المساحة كما 

 أن تكلفتها عالية



  
و تعتبر الميزة األساسية للسيور الناقلة الساللم 

المتحركة انه يكون بواسطتها نقل البضائع التي 

يشتريها العمالء مثل الكراسي و عربات األطفال 

بسهولة و من عيوب السيور الناقلة انه من الممكن 

أن تكون طويلة جدا بدرجة اكبر بكثير من السلم 

 المتحرك و ذلك لتجنب االنحدار أو الميل الشديد

يوصي دائما باستخدامها ألنها تشغل حيز اقل بكثير 

مما تشغله السيور الناقلة أو الساللم المتحركة و هي 

اقل في تكلفة التشغيل من الساللم المتحركة و تنقل 

معظم احتياجات المتسوقين من عربات األطفال إلي 

الكراسي المتحركة كما تتميز بأنها أسرع من الساللم 

 .المتحركة
و نجد في بعض المراكز التجارية وجود المصاعد 

داخل أبراج زجاجية تظهر تحركاتها ومن المهم 

(  كراج )وجود المصاعد بحيث تربط بين جراج 

السيارات ومسارات حركة المتسوقين و تكون بأحجام 

مناسبة ألعداد المتسوقين المتوقعة و يفضل وجود 

 مصعد كبير عن وجود مصعدين اصغر
 

يندر استخدام الساللم ولكن مراعاة  

 تصميمها في المراكز التجاريه 



 :االشتراطات الواجب توافرها في المبنى 

 :متطلبات الموقع 

أن يقع المطعم على شارع تجاري ، أو في المراكز التجارية ، أو في  -1

 .األماكن المخصصة لذلك في المخططات المعتمدة 

 .متراً  25أن يبعد الموقع عن محالت بيع الغاز مسافة ال تقل عن  -2

متراً مقاسة  30أن يبعد الموقع عن محطات الوقود مسافة ال تقل عن  -3

 .من الحدود الخارجية ألرض 

 75وال تقل عن  2م 440 -290المساحة العامة للمطعم تكون من  -4

الطرقات ، أماكن الجلوس ، الكاشير ، المطبخ ، : و يشمل ذلك  2م

 .صالة ألعاب األطفال ، المغاسل ، دورات مياة، خدمات المأكوالت

 :مساحة المطعم 

و يشمل ذلك كال من  2م 440 -290المساحة العامة للمطعم تكون من 

الطرقات ، أماكن الجلوس ، الكاشير ، المطبخ ، صالة ألعاب األطفال ، 

 المغاسل ، دورات مياة، خدمات المأكوالت و الدور الثاني

 المطاعم 



  :أنواع الطاوالت

  :وهناك أنواع ثالث أنواع من الطاوالت 

  

 :المثبت في األرض : األول

كراسي و بين كل  4و عادة ما يكون مثبت معها 

سم و مسافة  30كرسي و األخر مسافة ال تقل عن 

و . سم  50بين الكرسي و الطاوله ال تقل عن 

يتراوح المسافة ما بين كل طاولة و أخري حوالي 

 .متر 1.20

 :المستودع 
 . 2م  20المساحة ال تقل عن  -

مدهونة بطالء مناسب لمنع ) ـ يجب أن تزود بالعدد الكافي من االرفف المعدنية  1

سم  20على أن يكون أخفض رف يرتفع عن سطح األرض بمقدار ( ظهور الصدأ 

  .على األقل 

ـ تحفظ المواد الغذائية في مستودع خاص على درجة الحرارة المناسبة وأن يكون  2

منفصال عن مستودع المواد األخرى مثل الفحم والحطب ومواد التنظيف والمبيدات 

  .الحشرية وخالفه 

ـ يتم تخزين ونقل المواد الغذائية تحت ظروف تمنع تلوثها أو فسادها أو تلف  3

  .العبوات وان ترص بطريقة منتظمة وغير مكدسة لتسهيل عملية المراقبة 

ـ يجب مراعاة عدم وجود مصادر للرطوبة داخل المخزن حتى ال تؤثر على  4

  .صالحية المواد الغذائية 

الطاوالت  اشكال  

 شكل المخزن 



 :المطـابـخ 
و  2م 50تكون في مساحة المطبخ حوالي 

 .يحتوي على أدوات الطهي و ثالجات تبريد 

 :متطلبات موقع المطبخ  -1

 .أن ال يقع المطبخ على شارع تجاري  -

الصامت ، أما المناطق ذات االرتداد في مبانيها 

 فيكتفي باالرتداد كموقف 

.للسيارات   

 80أال تقل مساحة المطبخ بجميع مرافقه عن  -

 . 2م

أن يبعد الموقع عن محطات المحروقات مسافة  -

متراً مقاسة من الحدود الخارجية  30ال تقل عن 

 لألرض

أن يبعد الموقع عن محالت بيع الغاز مسافة ال  -

متراً مقاسة من الحدود الخارجية  25تقل عن 

 .لألرض 

أن يتم توفير موقف لسيارة واحدة  -

 على األقل في المناطق المبنية على

 :دورات المياه ومغاسل األيدي 

  :يجب أن 

ـ تزود دورات المياه بمروحة شفط وصندوق  1

  (سيفون ) طرد 

ـ يوفر العدد المناسب من دورات المياه بالنسبة  2

  .لعدد العاملين 

 ـ يوفر العدد المناسب من دورات المياه للمرتادين  3

ـ ال تتصل دورات المياه مباشرة بأماكن التحضير  4

  .والطبخ أو صاالت الطعام

ـ يوفر العدد المناسب من مغاسل االيدي وتزود  5

 .بالصابون والمناسف الورقية ويمنع استخدام الفوط 

  .ـ تزود بمصدر مياه ساخنة  6

  .ـ يعتني بنظافة دورات المياه ومغاسل األيدي  7



 دورات المياه ومغاسل األيدي -

 :التقسيم العام 

المدخل يجب أال يحتوي على طاوالت وأن يكون الكاشير في مواجهة الباب لكن ببعد كافي 

 .يسمح بمرور الفرد على الطاوالت ومن ثم الوصول الى الكاشير

أمتار و يلي ذلك الكاشير و وراء الكاشير يوجد  10يوجد طرقة توزيع يبلغ عرضعا حوالي 

 المطبخ و يوجد في الركن األيمن و األيسر أماكن للجلوس

وفي حالة ازدياد الطلب على تخصيص , لكل كرسي بصالة الطعام 2م 1,25ويمكن تخصيص 

ال بد أن تفي هذه الصالة باحتياجات هذا الطلب وأن تستوعب , المساحة في هذه الصالة

 .االعداد الكبيرة التي من الممكن أن تتواجد في وقت واحد خالل بعض المناسبات

أشخاص وفي حالة  10-1أشخاص ، وكذلك مغسلة لكل  10-1يلزم توفير مرحاض لكل  -

 .أشخاص يزداد العدد بنفس االنسبة ( 10)زيادة العدد عن 

 . 2م 1,20الحد األدنى لمساحة الدورة ال تقل عن  -

 .يلزم أن يكون هناك مرحاض افرنجي ( 1)يكون المرحاض عربياً ، واذا زاد العدد عن  -

  توفير دورات مياه للسيدات في حالة ارتياد العائالت لهذه المطاعم بنفس النسبة السابقة -

 اشكال للموقعع العام للمطعم 


