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قامئة املصطلحات
اإلعالن
أي لوحــة عــى امتــداد الدليــل ألنهــا قــد تكــون

تطبــع يدويــا ،أو بالشاشــة الحريريــة ،أو رقميــا ،أو

الــذي يفــرض أن يكــون مربعــا أو مســتطيال

مــادة لدنــة ،كالقــاش أو الــورق ومــا شــابهها،

كرويــة أو بالــون أو بــأي شــكل غــر شــكل اللوحــة
ومســطحا .تعلــن عــن أي منتــج يف أي مــكان ،وال

يشــرط أن تكــون مثــة عالقــة بــن محتــوى اإلعــان
ومــكان عــرض الالفتــة.

تزخــرف بالفينيــل .أو هــي لوحــة تصنــع عمومــا مــن

قــد تحتــوي عــى كتابــة أو ال تحتــوي ،ويــراد بهــا
دامئــا لفــت االنتبــاه.

البانر أو الراية

الرسالة اإلعالنية

لوحــة مصنوعــة مــن القــاش أو البالســتيك أو

رســالة تعــ ِّرف مبنتجــات أو مرافــق أو خدمــات أو

إطــار مرفــق ،وميكــن دهانهــا أو طباعتهــا.

التــي تعــرض فيهــا الرســالة أو خارجهــا.

لوحة البانر أو لوحة الراية

نشــاطات ،وتصفهــا وتــروج لهــا ،تُثَ َّبــت داخــل البنايــة

املوافقة

غــره مــن املــواد غــر الصلبــة والتــي تكــون بــدون

لوحــة مرنــة ،تصنــع مــن قــاش خفيــف ،أو مــواد

مامثلــة ،تكــون مدعومــة مــن نقطتــن أو أكــر،

أي لوحــة تحتــاج إىل موافقــة قبــل طباعتهــا

وتُعلــق عــى بنايــة أو تُــدىل عــى واجهتهــا أو

الجهة اإلدارية

لوحة عمودية

وتثبيتهــا .

أي مؤسســة تــؤول إليهــا املســؤولية عــن تطبيق

املبــادئ التنظيميــة الــواردة يف هــذا الدليل.

لوحة مظلة نافذة قابلة للطي
مظلــة مصنوعــة مــن مــادة لدنــة ،تركــب عــادة
عــى إطــار داعــم يخــرج مــن الجــدار الخارجــي

مــل عليــه ،قــد تكــون مضــاءة أو غــر
ح َّ
للبنايــة ويُ َ

مضــاءة و/أو مزينــة بأشــكال تقــوم بعمــل اللوحــة.

ومــن هــذا النــوع مــن اللوحــات مــا هــو زجاجــي أو
معــدين.

اللوحة املضاءة من الخلف
لوحــة تصنــع مــن القــاش أو البالســتيك أو غريهــا
مــن املــواد اللدنــة ،ليــس لهــا إطــار يطوقهــا ،قــد

عــر فضــاء عــام.

اللوحــة املتعامــدة عــى ســطح الواجهــة نــوع
مــن اللوحــات املنبثقــة تثبــت عــى واجهــة بنايــة،
متعامــدة عليــه ،بحيــث تكــون مواجهــة لحركــة

الســر.

واجهة البناية
واجهــة البنايــة تشــر إىل كامــل البنايــة املرئيــة

مــن جهــة الشــارع بإســتثناء األســطح املنحــدرة.

إرتفاع البناية
املســافة العموديــة املقاســة مــن مســتوى

األرض إىل أقــى إرتفــاع البنايــة ،باســتثناء هوائيــات

االتصــاالت التــي قــد تركــب فــوق البنايــة.

لوحات البناية
لوحــة تعلــن عــن محــل تحــاري أو خدمــة أو عــرض

 أي جانــب مــن البنايــة يواجــه الشــارع أو فضــا ًء أوحــا.
فراغ ـاً مفتو ً

أو مكتــب ،تركــب عــى املحــل أو مــكان الخدمــة

اللوحة املوازية لسطح الواجهة

لوحة إطار املظلة

عنــه ،وتســمى أيضــا اللوحــة الجداريــة .wall sign

مظلــة مــن القــاش أو املعــدن أو الخشــب ذات

خط الكتابة

عــام ،أو قــد تكــون مدعومــة مــن أســفل بأعمــدة.

منــط محــدد يتكــون مــن مجموعــة كاملــة مــن

ذاتــه أو بداخلــه.

إطــار معــدين تنبثــق مــن البنايــة فــوق فضــاء

املنطقة التجارية

لوحــة تثبــت أفق ًيــا عــى الحائــط ،قــد تكــون بــارزة

الحــروف واألرقــام والرمــوز وعالمــات الرتقيــم ،

تســتخدم لكتابــة الرســائل النصيــة ،غالبــا مــا تتخــذ

تشــر إىل املناطــق غــر الســكنية ،أيًــا كانــت
نوعيــة اســتخدام العقــارات فيهــا.

بنظــام املعــدن الســاخن واألوفســيت) .وهنــاك

لوحة أعامل التشييد

والعــادي والســميك كــا تســتخدم بشــكل مائــل

الصيغــة الرقميــة (كانــت يف الســابق تكتــب

تنــوع كبــر يف الخطــوط وأحجامهــا (الرفيــع

لوحــة توضــح إســم وعنــوان األفــراد أو الــركات

أو مضغوطــة أو ممــدودة).

املالــك أو املســتفيد النهــايئ.

الواجهة

ذات الصلــة املبــارشة مبــروع بنــاء و /أو اســم

امل ُص ّنع

ترخيصــا ويقــوم بإنتــاج
الشــخص الــذي يحمــل
ً
اللوحــات لصالــح مســتفيدين مثــل مالــي املتاجــر
أو املكاتــب أو الخدمــات.

الكتابة

غالبــاً مــا تشــر إىل الكلــات أو الرســالة التــي
تعرضهــا اللوحــة .وميكــن توســيع املفهــوم
ليتضمــن جميــع الرســومات املوجــودة عــى وجــه
اللوحــة.

الواجهة

 املدخل األمامي أو الرئييس للبناية. كل مساحات النوافذ والجدران يف املستوىاألمامــي بإرتفــاع البنايــة أو واجهــة املحــات.

هــي املســافة األفقيــة للواجهــة الرئيســية أو

الجانبيــة املطلــة عــى شــارع عــام أو فضــاء عــام.

اللوحة املضاءة
هــي لوحــة تضــاء إمــا مبصــدر إضــاءة داخــي

فيهــا ،أو بكشــافات خارجيــة مســلطة عليهــا.

اللوحة املضاءة من داخلها
لوحــة مضــاءة باســتخدام تركيبــات كهربائيــة مثبتة
داخلها.

وضوح الكتابة
جــودة خطــوط اللوحــة التــي مت ِّكــن مــن يراهــا مــن
قرائتهــا بســهولة.

الرتخيص
الرخصــة املمنوحــة مــن الجهــات املعنيــة للســاح

بتثبيــت اللوحــة.

اللوحة النقالة
لوحــة قابلــة للنقــل حيــث ميكــن تحريكهــا ونقلهــا
مــن مــكان آلخــر.

العقارات
تعنـــي عقـــارا واحـــدا أو أكـــر تخضـــع مللكيـــة

عـــا ،أيًـــا كان عـــدد
مشـــركة ،أو يتـــم تطويرهـــا م ً
األغـــراض واالســـتخدامات لهـــا.

نوع املنتج
أســلوب التعامــل مــع اللوحــة ،عــى ســبيل املثــال
أســلوب اإلضــاءة والتصنيــع.

سهولة القراءة
جــودة التصميــم العــام للوحــة الــذي ميكّــن مــن

يشــاهدها مــن قــراءة املعلومــات املقدمــة

قــراءة صحيحــة ،وتشــر أيضــا إىل الوقــت األمثــل
واملســافة املثــى لضــان تلــك القــراءة ،يســهم
فيهــا حجــم الخــط ونوعــه ووضوحــه ،وتبايــن

األلــوان بــن الحــروف والخلفيــة ،ومخطــط اللوحــة.

اللوحات العقارية
لوحات تعلن عن عرض العقارات للبيع أو اإليجار.

لوحات أسطح البنايات
لوحــة يكــون جــزء منهــا فــوق بنايــة أو إفريزهــا

أو ســورها العلــوي .لوحــة مدعومــة مــن ســطح
بنايــة أو مركبــة فيــه أو منبثقــة منــه ،أو أعــى

إفريــز أو ســور البنايــة العلــوي .لوحــة منصوبــة
فــوق بنايــة ،أو مركبــة فــوق ســطح بنايــة مبــارشة.

هــذا النــوع مــن اللوحــات غــر مــرح به.عــى أو
فــوق أي جــزء مــن أي ســطح أو حاجــز املبنــى.

واجهة املتجر األمامية
مــا إىل الجــزء مــن
تشــر واجهــة املتجــر عمو ً
الجانــب األمامــي مــن املتجــر املطــل عىل الشــارع،
وهــي التــي تظهــر يف الخــارج مــن النشــاط الــذي

ميــارس يف الداخــل.

اللوحة
أداة أو بنيــة أو لــوح أو ملصــق يثبــت يف بنايــة ،أو

يوضــع فوقهــا ،أو بالقــرب منهــا ،أو ينبثــق منهــا،
للفــت انتبــاه الجمهــور ،بغــرض اإلعــان ،أو التعريــف

بســلع أو خدمــات ،أو توصيــل معلومــات حولهــا.

أداة برصيــة أو تصويــر ،يصمــم أو يســتخدم
ألغــراض توصيــل رســالة مــا ،أو التعريــف بعقــارات
أو منتجــات أو خدمــات أو أشــخاص أو منظــات أو
رشكات أو فعاليــات ،ولفــت انتبــاه الجهــور إليهــا،
ســواء اســتخدمت الكلــات أم مل تســتخدم.

مساحة اللوحة
مســاحة الســطح داخــل محيــط واحــد متصــل يحتوي
عــى يحتــوي رســالة إعالنيــة ،وكذلــك أي مــادة
يف اإلطــار تشــكل جــزءا مــن العــرض ،ويســتثنى

منهــا الهيــاكل الداعمــة وأوجــه البنــاء واألجــزاء
العرضيــة التــي ال تشــتمل عــى الرســالة اإلعالنيــة.

نوع اللوحة
لوحات منوذجية تُحدَّد بإستخدامها ومواصفاتها.

الطابق
مســتوى البنايــة الــذي ميكــن للنــاس اســتخدامه،
ويشــر املصطلــح عــادة إىل كل مســتويات البنايــة
األعــى مــن املســتوى األريض واألدىن منــه.

اللوحة املؤقتة

لوحــة تثبــت لفــرة يف األرض أو يف بنايــة ،مــن
أمثلتهــا البانــرات واللوحــات النقالــة واللوحــات
املثبــة فــوق عــي أو أعمــدة تنبثــق مــن أســفل.
لوحــة مصنوعــة مــن الــورق العــادي أو املقــوى
أو القــاش العــادي أو املقــوى وغريهــا مــن
املــواد خفيفــة الــوزن ،بقصــد عرضهــا لفــرة ال
تتجــاوز ثالثــن يومــا.
لوحــة ال يقصــد تثبيتهــا لفــرة مؤقتــة ،مــن أمثلتهــا
لوحــات البانــرات ولوحــات مواقــع التشــييد.

التصنيف الحرضي
حــدَّد التصنيــف باســتخدام معايــر املناطــق
يُ َ
الحرضيــة ،والطابــع املميــز للمناطــق .ويُنظَّــم
عمــل اللوحــات وفقــا للتصنيــف الحــري الــذي

توجــد فيــه .يحــدد التصنيــف الحــري الــذي
يغطــي كامــل مدينــة الريــاض ،املناطــق التــي
يســمح النظــام برتكيــب لوحــات فيهــا.

املنطقة الحرضية
مناطــق يتــم تحديدهــا مــن خــال إســتخدامات
األرايض ،و أحجــام القطــع وغريهــا مــن املعايــر.
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رؤية اململكة 2030

برنامج جودة الحياة

يعــد تحســن جــودة الحيــاة من أبــرز األهــداف التي
متــت صياغتهــا يف رؤيــة اململكــة  2030والتــي
تُعنــى بتحســن منــط الحيــاة املعيشــية لجميــع
املواطنــن مــن خــال خلــق بيئــات معيشــية تحقــق
نتائــج مرتفعــة عــى مــؤرش إزدهــار املــدن ()CPI
،مــا يســهم يف تعزيــز منــو االقتصــاد الحــري
وازدهــاره.
يُعــد التلــوث البــري الناتــج عــن الدعايــة واإلعــان
يف األماكــن العامــة مصــدر قلــق متزايــد ،وخاصــة
مــع تأثــره عــى الســلوك العــام والصحــة ،ومــن
هنــا ينشــأ العــزم القــوي عــى رفــع مســتوى
جــودة الحيــاة باعتبارهــا واحــدة مــن أهــداف
التنميــة املســتدامة لألمــم (.)SDGs
تواجــه األماكــن العامــة والبيئــة الحرضيــة يف
الريــاض تحديــات حقيقيــة نظــرا ً للمامرســات
الحاليــة يف تصنيــع و تثبيــت اللوحــات ،وهــو األمــر
الــذي يســبب تلوثــا برصيــا وضوئيــا.

أهداف التنمية املستدامة

تســعى اململكــة العربيــة الســعودية إىل أن
تكــون يف صــدارة الــدول يف تحقيــق تنميــة
مســتدامة نابعــة مــن داخــل املجتمــع الســعودي.
تنســجم أهــداف التنميــة املســتدامة متامــا مــع
رؤيــة اململــك  .2030وتتفــق املبــادئ التنظيميــة
الــواردة يف الدليــل الحــايل مــع «أهــداف
تحقيــق الرؤيــة» الســتة وتســعني ،التــي تعــد
برامــج تنفيذيــة ألهــداف التنميــة املســتدامة
الســبعة عــر .ومــن أجــل تحقيــق األهــداف
االســراتيجية الســتة وتســعني الــواردة يف
رؤيــة اململكــة  ،2030أطلــق مجلــس الشــؤون
االقتصاديــة والتنميــة  CAEDثالثــة عــر برنامجــا
لتحقيــق الرؤيــة ،مــن بينهــا برنامــج لجــودة الحيــاة
يركــز عــى تحســن كل مــن منــط الحيــاة وصالحيــة
البيئــة للحيــاة.
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الرياض الخرضاء

تشــكل املبــادئ اإلرشــادية للتصميــم ضمــن هــذا
املــروع الضخــم جــزءا مــن مبــادرة الريــاض
الخــراء التــي أطلقتهــا الهيئــة امللكيــة ملدينــة
الريــاض  ،RCRCكــا تعــد أداة رئيســة ملواصلــة
تنفيــذ وإدارة وتقييــم اســراتيجية الريــاض
الخــراء  2030التــي تحقــق رؤيــة «الريــاض حيــث
تزدهــر أرضنــا».
لذلــك يعــد الدليــل اإلرشــادي للوحــات جــزءا
ال يتجــزأ مــن عمليــة التخطيــط املســتقبيل
للشــوارع والفضــاء العــام يف مدينــة الريــاض.
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الغرض من الدليل

تعزيز الصورة البرصية ملدينة الرياض
الهــدف الرئيــي مــن الدليــل اإلرشــادي الحــايل
هــو توفــر قاعــدة معلومــات مشــركة ويســهل
الوصــول إليهــا عــى كل األطــراف املعنيــة ،مــا
يســاعد يف تنفيــذ لوحــات عاليــة الجــودة تدعــم
الصــورة املســتقبلية للمدينــة.
يعمــل الدليــل اإلرشــادي عــي معالجــة أمريــن،
األول توفــر أســس تصميميــة تتــايش مــع
اإلطــار العــام و متناغمــة مــع التشــكيل املعــاري
و الفضــاءات العامــة،
ثانيــاً عمليــة تنفيــذ دقيقــة و فعالــة و عــدم
وجــود أى مــن العنرصيــن يضعــف محاولــة تحســن
الصــورة البرصيــة ملدينــة الريــاض.
إن النمــو الكبــر ملدينــة الريــاض قــد ألهــم
رؤيــة  2030الهادفــة لتنميــة األقتصــاد ،تطويــر
التكنولوجيــا والبنيــة التحتيــة وتوفــر جــودة
حيــاة عاليــة مــع الحفــاظ عــى التقاليــد والثقافــة
املحليــة ،إذ يشــكل الــراث والثقافــة الغنيــان ،جنبــا
إىل جنــب مــع طموحــات االرتقــاء بجــودة الحيــاة،
األســاس املتــن لدعــم الصــورة البرصيــة الفريــدة
ملدينــة الريــاض و يعــزز هويتهــا.
يلعــب شــكل البنايــات ،وكذلــك الفضــاءات العامــة
واللوحــات ،دورا كبــرا عــى طريقة الحيــاة والرفاه
االجتامعــي والشــعور باالنتــاء للمــكان والتعلــق
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بــه .كــا أنــه يقــوي لــدى الســكان «الصــورة
الداخليــة» ،وتنمــي الفخــر ببيئتهــم ،ويف الوقــت
نفســه تدعــم «الصــورة الخارجيــة» للمدينــة،
باعتبارهــا التصــور العاملــي للمدينــة الــذي يبنــى
مــن خــال الهويــة املتفــردة والوضــوح البــن.
تكتســب البيئــة هــذه الهويــة املتميــزة مــن خــال
تحقيــق االنســجام والتناغــم والتكــرار واالتســاق
والتعدديــة والتنــوع يف الشــكل واملــواد واأللــوان
والعنــارص املعامريــة ،مــا يســاعد النــاس يف وضع
حــدود برصيــة .كــا يســاعد االســتخدام األصيــل
جيــد اإلعــداد للعنــارص املعامريــة يف بنــاء عالمــة
مميــزة للمدينــة..
ويُعــد دليــل اللوحــات جــز ًءا مــن التدابــر التي متكن
مــن تحقيــق رؤيــة صــورة برصيــة ملدينــة الريــاض
تعكــس جــودة عاليــة للحيــاة داخــل مجموعــة
متنوعــة مــن املناطــق الحرضيــة .تصنــف البيئــة
الحرضيــة إىل مناطــق ونطاقــات واضحــة املعــامل،
يكــون لــكل منهــا نظــم ومعايــر ملزمــة وواضحــة
لتنفيــذ اللوحــات واإلعالنــات..
وســتكون نتيجــة التنفيــذ الناجــح لهــذا الدليــل هــي
أن الســكان و املقيمــن والــزوار عــى حــد ســواء
قادريــن عــى التمتــع بتجربــة حيــاة املدينــة
وبيئتهــا دون أن تحجبهــا الفــوىض ،مــا يعكــس
اإلحســاس بالطابــع املحــي للمــكان وينقــل رســائل
اللوحــات اإلعالنيــة بوضــوح.

نطاق الدليل
مقدمة

تنطبــق املبــادئ اإلرشــادية الــواردة يف هــذا
الدليــل عــى كل املحــاور واملناطــق التجاريــة
ومختلطــة االســتخدامات ،وعــى املناطــق
الصناعيــة والخدميــة والســكنية مبدينــة الريــاض.
ويغطــي اللوحــات يف البنايــات متعــددة األغــراض
والبنايــات وحيــدة االســتخدام.

ُمص ِّنعو

اللوحات

طالبو
الرتخيص

أصحاب املصلحة

ضمــن هــذا النطــاق ،ينشــأ الحــرص عــى مخاطبــة
أصحــاب املصلحــة املتعدديــن وتلبيــة احتياجاتهــم،
وتوفــر الئحــة جامعــة لهــم جميعــا ،يجــد فيهــا
أصحــاب املتاجــر كل املتطلبــات واإلجــراءات
واملعايــر الواجبــة يف تصميــم اللوحــات
وتركيبهــا ،وتجــد فيهــا الجهــات الحكوميــة مرجعــا
تــرف مــن خاللــه عــى تنفيــذ اللوحــات مســتقبال.
ســتتعلم فــرق املتابعــة كيــف تتعامــل مــع األمــور
األساســية املتعلقــة بتصميــم اللوحــات الجديــدة،
ومــا يجــب مراعاتــه فيها ،مــا يوفــر أدوات ملراجعة
تنفيــذ اللوحــات ومراقبتهــا .ولبلــوغ الغايــة العامــة
مــن هــذه املبــادئ اإلرشــادية ،ينبغــي أن يعــرف
مصنعــو اللوحــات املعايــر والنظــم الجديــدة.

املبادئ
اإلرشادية

التسجيل

والتقديم

ســيوفر هــذا الدليــل اإلشــراطات وتفاصيــل الرتكيب
والصيانــة وســيعترب مرجعــاً للمكاتــب اإلستشــارية
التــي تشــارك يف عمليــة تصميــم اللوحــات.

إجراءات املوافقة

بشــكل عــام يجــب عــى أي شــخص يرغــب يف
تثبيــت لوحــة عــى بنايــة يف مدينــة الريــاض
التقــدم بطلــب للحصــول عــى ترصيــح مــن
الجهــات املعنيــة ،تبــدأ إجــراءات املوافقــة
بعمليــة التســجيل وتقديــم املســتندات والنــاذج
املطلوبــة (راجــع فصــل إجــراءات املوافقــة).
ويشــرط عــى طالــب الرتخيــص التعاقــد مــع
رشكات معتمــدة لتلبيــة متطلبــات الدليــل.

املوافقة
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تنظيم الدليل

تصميم اللوحة الجديدة
عــى أي شــخص يرغــب يف تغيــر أو إســتبدال أو وضــع لوحــة جديــدة أن يتحقــق مــن نــوع اللوحــات املســموح
بهــا ومــا إذا كانــت تتطلــب ترصيحــا أم ال.

لذلك تم تنظيم هذا الدليل اإلرشادي ضمن
األقسام الثالثة التالية:
 .1مقدمة

تحــدد أهــداف الدليــل ومــا يتضمنــه مــن مبــادئ
أساســية ،وكذلــك املنهجيــة املتبعــة لخلــق
صــورة متنوعــة داخــل مدينــة الريــاض.

 .2تصنيف املناطق

تحديــد موقــع النشــاط التجــاري أو الخدمــي،
والتحقــق مــن نــوع التصنيــف الــذي ينــدرج ضمنــه،
وبالتــايل نــوع اللوحــات املســموح بهــا ،والنظــم
الواجــب اتباعهــا ،إن وجــدت .والتعــرف عــى الطابــع
الــذي يجــب تحقيقــه يف اللوحــات ضمــن التصنيــف
الحــري الــذي يوجــد فيــه النشــاط.

 .3أنواع اللوحات

تــم تحديــد معايــر عاليــة الجــودة للوحــات داخــل
مدينــة الريــاض تتعلــق مبــكان تثبيتهــا وأبعادهــا
وتصنيعهــا ومادتهــا وإضاءتهــا أو إنارتهــا.
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للحصــول عــى ترخيــص للوحــات الجديــدة ،يجــب
تقديــم النــاذج الالزمــة إىل الجهــة املعنيــة
(راجــع الفصــل الــذي يتنــاول إجــراءات املوافقــة).

RIYADH GUIDELINE
FOR SIGNAGE

 .1اﺣﺼﻞ ﻋﲆ دﻟﻴﻞ اﳌﺒﺎدئ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ،واﻋﺮف ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ.

 .2ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﴬﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ.

 .3ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻠﻮﺣﺎت اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ.

 .4ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻮع اﻟﻠﻮﺣﺔ اﳌﺨﺘﺎرة.

 .5ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻌﺎﻳﺮﻴ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﳌﻘﺮرة.

 .6ﻗﻢ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻠﻮﺣﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﳌﻄﺎﺑﻖ ﻟﻬﺎ.
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تحليل املشكالت

القامئة للوحات عيل املباين

مــن أجــل وضــع هــذا الدليــل ،كان مــن الــروري
تحديــد وتحليــل املشــكالت الرئيســية للوحــات يف
الريــاض ،ووضــع إســراتيجية محــددة لحــل رؤيــة
اللوحــات يف املدينــة ،أخــذت يف حســبانها مــا
يــي:
•تأثري اللوحات عىل تصور الناس للمدينة.
•إمكانيــة تغيــر الصــورة البرصيــة للمدينــة
عــن طريــق اللوحــات.
•دور تطويـــر اللوحــــات يف دعـــــم رؤيــة
اململكــة .2023

إعتمــدت الخطــوة التاليــة عــي إجــراء دراســة
التجــارب الســابقة لتعامــل املــدن الكــرى مــع
اللوحــات ومــا هــي اإلســراتيجيات وأفضــل
املامرســات التــي ميكــن تطبيقهــا يف الريــاض.

بعــد املرحلــة األوىل ،تــم تحديــد أهــم املشــاكل
والخــروج بصــورة واضحــة ملــا يجــب تحســينه
وتنظيمــه.

يف الخطــوة األوىل ،تــم عمــل مســح بانورامــي
بــكل شــوارع املدينــة بهــدف الحصــول عــي جميــع
املعلومــات التفصيليــة للوحــات التجاريــة الحاليــة
و مــن خــال املســح الشــامل تــم تحديــد املشــاكل
الشــائعة للوحــات.
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13
14

7

تحليل املشكالت الحالية
املتعلقة باللوحات
ملخص ألهم مشكالت اللوحات يف املدينة.
بعد التحليل تم تصنيف املشكالت عىل النحو التاىل:

السياق
1

إخفاء العنارص املعامرية املميزة لواجهة
البناية.

2

إختالف مستويات اللوحات التجارية يف نفس
البناية لنفس الواجهة.

3

عشــوائية يف ترتيــب اللوحــات التجاريــة
للطوابــق املختلفــة عــى نفــس الواجهــة.

4

إضافة عنارص إنشائية من أجل تركيب اللوحات.

5

تثبيت اللوحة خارج الحدود املعامرية
والبنائية املعتمدة للبناية.

20

التصميم
6

7

التناقــض والتنافــر يف أحجــام الخطــوط
املســتخدمة عــى اللوحــات التجاريــة عــى
نفــس الواجهــة وبعضهــا خــارج إطــار اللوحة.
الخطوط املستخدمة يف الكتابة معقدة
وغري مقروءة.

8

اإلختالف والتنوع يف املحتوى املعروض
واملعلومات عىل اللوحات التجارية (مثل
رقم الهاتف أو املوقع اإللكرتوين أو رقم
السجل التجاري).

9

ال يوجد تسمية دولية.

11

12
3

4

10

1

5

6
9

8

2

أعامل الصيانة
 10لوحات متهالكة كلها أو بعض أجزائها.
 11لوحات مرتوكة بعد اإلغالق أو اإلنتقال أو
تغيري النشاط التجاري.
طمس أو إزالة بعض املكونات الرئيسية
12
للوحة.

13
14

تباين يف أحجام اللوحات عىل نفس
البناية لنفس الواجهة.
تثبيــت وحــدات إنــارة خــارج إطــار اللوحــة.

عنــارص اإلضــاءة يف بعــض أجــزاء اللوحــات
متهالكــة وتُركــت دون إصــاح.
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املبادئ اإلرشادية

لتصميم اللوحـات يف مدينة الرياض

1
2
3
4

22

فَهم السياق
التصميم
اإلضاءة
الصيانة

مقدمة حول القواعد والركائز األساسية
فَهم السياق

إن الوصــول إىل لوحــات متســقة عاليــة الجــودة
يتطلــب مراعــاة تأثــر التصميــم عــى البيئــة
املحيطــة ،.ولــذا يجــب أن تعكــس أبعــاد اللوحــات
وموادهــا وتفاصيلهــا اإلختالفــات بــن املناطــق
بشــكل مناســب ،يجــب أال تســتحوذ اللوحــات (أو
واجهــات املحــات ) عــى كل االنتبــاه ،أو تطمــس
محيطهــا .يجــب أن تتكامــل و تتناغــم األلــوان
واملــواد واإلضــاءة عــى كل لوحــة جيــدة متناغمــة
مــع التصنيــف الحــري للمنطقــة التي تنتمــي لها.
ينبغــي أن يعمــل التصميــم عــى تحســن مظهــر
البنايــة وســاتها املعامريــة ،ويحــرم الســات
املحيطــة للوحــة ،فــا تطمــس اللوحــة ســات
البنايــة .وهدفنــا هــو أن تتحــى البنايــات الحاليــة
واملســتقبلية باملظهــر الالئــق والتصميــم الجيــد،
مبــا يحســن مــن جــودة الحيــاة يف املدينــة.

اإلضاءة

الغــرض مــن التحكــم يف اإلضــاءة الخارجيــة هــو
التأكــد مــن أن املنطقــة املطلوبــة مضــاءة بكفاءة
مــع تقليــل اآلثــار الســلبية لإلضــاءة املفرطــة عــى
العقــارات املجــاورة والفضــاء العــام .وينبغــي
عــى أن تكــون اإلضــاءة موفــرة للطاقــة ويقــوم
فنيــون متخصصــون برتكيبهــا.

أعامل الصيانة

بشــكل عــام فــإن نظــام اللوحــات الجديــد يضــع
رشوطــا قياســية فيــا يتعلــق بالتصنيــع و التثبيــت،
كــا تؤكــد عــي جــودة املنتــج و أحــدث مــا توصلــت
إليــه التكنولوجيــا يف التصميــم ،يجــب اســتخدام
طــرق صديقــة للبيئــة يف إختيــار املــواد والتصنيع،
ويجــب عــى كل مســتخدم اإللتــزام باألحــكام
املتعلقــة بالجــودة والصيانــة وجوانــب الســامة.

التصميم

يجــب أن تكــون اللوحــات مختــرة وواضحــة
وســهلة القــراءة ،ميكــن تحقيــق ذلــك بشــكل
مناســب مــن خــال تنــوع أحجــام الحــروف
والرســومات البســيطة والحــروف املجســمة
املضيئــة وتبايــن األلــوان ،لوضــوح رســالة اإلعــان
يُفضــل أن تكــون الكتابــة و الرســومات أقــل مــا
ميكــن ،وأن تتناســب مــع حجــم اللوحــة ،كــا أن
تصميــم اللوحــة يجــب أن يكــون منســجامً مــع
منــط الواجهــة وأن يحســن مظهرهــا العــام.
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أهم 5

فوائد للوحات الجيدة

1
2
3
4
5

ممة جيدا ً
تعطي الواجهات امل ُص ِّ

جاذبية أكرث للشوارع واألحياء وتعزز
من جودة الحياة.
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تعكس املحالت ذات الواجهات عالية

الجودة حيوية املنطقة ونشاطها،
وتكون بالتايل أكرث جاذبية
للمستخدمني.

تضمن القواعد املوحدة أن يعامل
الجميع عىل قدم املساواة،

وتقيض عىل التنافس بني اللوحات

بزيادة اإلضاءة أو الحجم.

يحسن التصميم الجيد للوحة

ووضعها يف املكان الصحيح

من إيجاد الطريق ويخلق تجربة

ممتعة للمشاة.

تضمن األبعاد املقننة للوحات

خفض استهالك الطاقة ،و توفر

من تكلفة املواد املستخدمة.

أهم 5

نصائح حول اللوحات

1
2
3
4
5

القليل أفضل من الكثري كلام كان

التصميم أبسط كلام كان أفضل،

فاللوحة املثبتة يف مكان جيد
تجذب االنتباه.

التحقــق مــن انســجام اللوحــة

مــع محيطهــا.

إخرت أفضل توجيه للوحة

لسهولة قراءتها.

األثر الجيد نهارا ً وليالً للوحة

مهم جدا ً.

ال تزعج أي شخص باللوحة أو
تعطل طرق املرور أو محاور

الرؤية الهامة.

صياغة رؤية اللوحات

قبل

لوحات مبعرثة ،وأخرى أغلقت النشاطات التي
تعلن عنها ،وثالثة مزعجة ،وزهيدة ،إلخ...

بعد
مشهد عايل الجودة للمدينة
نظام موحد لكل املحالت
يف نفس منطقة التصنيف الحرضي

نُظم اللوحات الجديدة جيدة
إضاءة مبهجة
واجهات مرئية واضحة
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2

التصنيف الحرضي
مقدمة

التصنيف الحرضي

املناطق الحرضية

34
36

40

الطابع العمراين للمناطق

44

مستوى التحكم

50

معايري التصنيف الحرضي

48

أنواع اللوحات

54

املحاور التجارية

املحاور التجارية  -املنطقة
الحيوية
املحاور التجارية  -النمط السائد

28
56
60

املناطق متعددة
االستعامالت

محور رئييس متعدد االستخدام -
النمط السائد
محور رئييس متعدد االستخدام -
القلب الثقايف
محور رئييس متعدد االستخدام -
املركز التاريخي
محور ثانوي متعدد االستخدام -
النمط السائد

املناطق التجارية

64
68
72
76
80

املناطق الصناعية

84

املناطق السكنية

92

املناطق الخدمية

88

الطابع العمراين للمناطق

96

وسط املدينة  -القلب الثقايف

102

القلب التاريخي  -وسط املدينة

وسط املدينة -املنطقة الحيوية

مناطق االمتدادات الحديثة -
النمط السائد

98

106
110

املقدمة
تؤثــر اللوحــات عــى املدينــة بطــرق ودرجــات
متباينــة .يف حــن أن املركــز التاريخــي ميكــن أن
يفقــد قيمتــه مــن خــال اللوحــات  ،فــإن اللوحــات
ميكــن أن تجعــل املنطقــة نابضــة بالحيــاة وحيويــة.
تقــوم الشــوارع بتقســيم املدينــة إىل مناطــق
مختلفــة ،ويحــدد نــوع اســتخدام األرايض طبيعــة
املناطــق وتصنيفهــا .مــع األخــذ يف االعتبــار أن
تأثــر اللوحــات يف مناطــق املدينــة املختلفــة
ســيعزز وضــوح املدينــة.
يف محاولــة ملواجهــة أوضــاع اللوحــات املختلفــة
مبدينــة الريــاض  ،وضــع هــذا الدليــل تصنيفــاً
للمدينــة .يصنــف عامــل التمييــز الرئيــي بــن
البنايــات الواقعــة عــى طــرق (محــاور) رئيســية،
والبنايــات داخــل املناطــق.
قــد تتغــر املبــاين عــى طــول الطــرق (املحــاور)
الرئيســة مــن حيــث االســتخدام والطابــع العمراين،
لذلــك يحــدد هــذا الدليــل تصنيفــاً حرضيــاً لهــا.
يجمــع هــذا التصنيــف بــن اســتخدام األرايض
(املنطقــة الحرضيــة) والطابــع املميــز للمنطقــة
(طابــع املنطقــة).
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الطابع العمراين 1

الطابع العمراين 2

محور رئييس

الطابع العمراين 3

29

التصنيف الحرضي
تقســم املدينــة إىل تصنيفــات حرضيــة عــدة ،وينبغــي أن تنســجم اللوحــات مــع هــذه التصنيفــات ،وتعــزز
وضــوح املدينــة.
ترتب قامئة التصنيف الحرضي حسب أهمية اللوحات التجارية للمنطقة.
(عــى ســبيل املثــال املنطقــة التجاريــة أكــر مالمئــة للوحــات مــن املناطــق الســكنية ،بينــا تكــون املحاور
أكــر أهميــة مــن املناطــق)  .ويف حــال تداخــل املناطــق ،تكــون الغلبــة للمنطقــة األعــى تصنيفا..

النوع

تصنيف املناطق الحرضية

الطابع/األسلوب
مناطق اإلمتدادات الحديثة -

محور تجاري

النمط السائد

وسط املدينة  -املنطقة
الحيوية

مناطق اإلمتدادات الحديثة -

املحاور

النمط السائد

محور رئيىس متعدد
االستخدامات

Mixed-Use

وسط املدينة  -القلب الثقايف
املركز التاريخي ( قلب نجد

Corridor

القدمية)

محور ثانوي متعدد
االستخدامات

املناطق التجارية

الصناعة /املخازن

مناطق اإلمتدادات الحديثة -
النمط السائد

التصنيف
الفرعي
CC1

محور حرضي TOD

CC2

طريق رسيع حرضي TOD

MC1
طرق وشوارع رئيسية داخل
MC2

السكنية
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املدينة

MC3
MC4

CA1
CA2

IA

املناطق
الخدمية

Street Type

SA

RA1
RA2

شوارع املدينة

استخدام استثنايئ لألرض كمجمع/حي كامل ،يعرف كمنطقة

محور

اســتخدام اســتثنايئ لــأرض ضمــن واجهــات أخــرى ،وفيــه
تكــون الغلبــة للمحــور عــى االســتخدام االســتثنايئ.

مالحظات

أمثلة
طريق جدة -طريق امللك خالد -طريق املطار

ىف الغالب عبارة عن مساحات تجارية ذات نطاق تخديم واسع.

الطرق الدائرية -طريق مكة -طريق امللك فهد املركزي-طريق امللك عبد الله-
طريق امللك سلامن طريق التحلية

الطرق الرئيسية تحيط املناطق السكنية
مزيج من املساحات التجارية والبنايات متعددة اإلستخدام ذات نطاق تخديم
واسع.

طريق امللك فيصل – طريق البطحاءطريق املدينة

مزيج من املساحات التجارية والبنايات متعددة اإلستخدام ذات
نطاق تخديم واسع.

الشوارع املحلية (غالبا تكون بعروض  30مرت ) املتقاطعة مع املناطق السكنية
(تتقاطع كل  2كم)

مراكز تجارية مثل الرياض جالريي  -النخيل مول والبانوراما مول
أسواق شعبية  /ومحالت الجملة

صناعات ثقيلة وخفيفة وبنايات ضخمة ومخازن وأسواق للحيوانات.

خدمات عامة بشكل رئييس ( مدارس وجامعات ومكاتب إدارية ومراكز رشطة
ومساجد) من املتوقع أن تضع الهيئات العامة ضوابطها الخاصة للوحات.
كل أنواع املناطق ذات الطابع السكني(مناطق التجزئة الصغرية محدودة النطاق
وكذلك الخدمات).

۱ leveL

مناطق االسرتاحات
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التصنيف الحرضي
خريطـة التصنيـف الحضري التـي تغطـي كامـل
مدينـة الريـاض تحـدد تصنيـف املناطـق التـي
توضـع فيهـا اللوحـات.

تصنيـف اإلطـار الحضري النموذجـي يعتمـد على
املعايير التاليـة:
•النطاقـات الحرضيـة عبـارة عـن مناطـق
مميـزة ومحـاور تتميـز بأنشـطتها (السـكن،

التسـوق ،العمـل) وأشـكال البنـاء فيهـا.

•طابـع املناطـق يعكـس «حس املـكان الذي
مييزه».

•املناطـق الخاصـة ( )special areasضمـن
خريطـة التصنيـف العمـراين هـي مواقـع
للمرشوعـات املميـزة التي تنشـئ هويتها

الفريـدة مـن خلال وظيفتهـا أو تصميمهـا

(على سـبيل املثـال املرشوعـات الكبرى
الحاليـة).
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اﻟﻤﺤﺎور

اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
CC1 ,CC2
اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
MC1 ,MC2 ,MC3
اﻟﻤﺤﺎور اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
MC4

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
CA1 , CA2
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ
SA
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ/اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت
IA
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
RA1 , RA2

اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻰ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ

ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻹﻣﺘﺪادات اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ  -اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺴﺎﺋﺪ
وﺳﻂ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ  -اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
ﻗﻠﺐ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ  -اﻟﻘﻠﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻰ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ )ﻗﻠﺐ ﻧﺠﺪ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ(

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ/اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ إﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ

ﻣﺤﺎور اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺣﺪود اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
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املناطق الحرضية

املحاور التجارية
مناطــق ذات اســتخدام تجــاري بالدرجــة األوىل.
تقــع عــى جانبــي محــاور مرتفعــة الكثافــة
متوســطة االرتفاعــات .تكــون يف منظــور ســائقي
الســيارات بالدرجــة األوىل ،وتضــم فضــاء عــام
للمشــاة عــى طــول طــرق الخدمــة.

املحاور متعددة االستخدامات
لالســتخدام التجاري/املختلــط بالدرجــة األوىل.
تقــع عــى جانبــي محــاور متوســطة الكثافــة
منخفضة-متوســطة االرتفاعــات .وتكــون يف
منظــور ســائقي الســيارات ،وتضــم فضــاء عامــا
حيويــا.

املناطق التجارية

مناطــق املــوالت و األســواق الكــرى والتــي
تغطــي املدينــة ككل.
لالســتخدام التجــاري .بنايــات ضخمــة مكثفــة
منخفضة-متوســطة االرتفــاع .يف منظــور ســائقي
الســيارات بوضــوح مــن الطريــق الرئيــس .تضــم
فضــاء عامــا حيويــا.
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املناطق الصناعية
لالســتخدام الصناعي/املســتودعات .بنايــات
منخفضــة االرتفــاع صغرية-متوســطة الحجــم.
يف منظــور ســائقي الســيارات مــن الطريــق
الرئيــس .لالســتخدام الصناعي/البنيــة التحتيــة.

املناطق الخدمية
لالســتخدامات الحكوميــة واملؤسســية .مناطــق
منخفضــة الكثافــة منخفضة-مرتفعــة االرتفاعــات
يف منظــور ســائقي الســيارات بوضــوح عــى
الجانبــن ،ومنظــور محــدود مــن داخــل املنطقــة،
وفضــاء عــام حيــوي جــدا داخــل املنطقــة.

املناطق السكنية
لالســتخدام الســكني .بالدرجــة األوىل وفــق
مخطــط دوكســياس .تحتــوي بعــض الخدمــات
العامــة (املــدارس ،املســاجد ،وغريهــا) .بنايــات
منخفضــة الكثافــة منخفضــة االرتفــاع (فيــات،
دوبلكــس ،شــقق) .يف منظــور ســائقي الســيارات
بدرجــة محــدودة .فيهــا فضــاء عــام للمشــاة.
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خريطة املناطق الحرضية
الخريطــة املعروضــة هــي مجــرد خريطــة

توضيحيــة  ،وملزيــد مــن التفاصيــل  ،يرجــى زيــارة

الخريطــة التفاعليــة للوحــات التجاريــة عــى موقــع
أمانــة منطقــة الريــاض.

الطبقات الرئيسية للتصنيف الحرضي

الطابع العمراين للمناطق

املناطق العمرانية
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اﻟﻤﺤﺎور

اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
CC1 ,CC2
اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
MC1 ,MC2 ,MC3
اﻟﻤﺤﺎور اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
MC4

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
CA1 ,CA2
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ
SA
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ/اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت
IA
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
RA1 , RA2

اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻰ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ

ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻹﻣﺘﺪادات اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ  -اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺴﺎﺋﺪ
وﺳﻂ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ  -اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
ﻗﻠﺐ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ  -اﻟﻘﻠﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻰ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ذو اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻨﺠﺪي

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ/اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى
اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ

ﻣﺤﺎور اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺣﺪود اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
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الطابع العمراين للمناطق
يتمثــل طابــع املنطقــة يف مــا يعلــق يف اذهــان
النــاس وهــم يكونــون خريطــة ذهنيــة ملدينــة
الريــاض .تتحــدد هــذه الخريطــة بالدرجــة األوىل مــن
خــال الذاكــرة العامــة واالنطبــاع الــذايت ومســارات
الحركــة خــال املدينــة (الطــرق ،املواصــات العامة)
والتخطيــط املســتقبيل االســراتيجي ،وميكــن أن
تتأثــر باملرشوعــات الكــرى املســتقبلية.
هــذا الدليــل اإلرشــادي يهــدف إىل تحديــد طابــع
املناطــق مــن خــال نَهــج موحــد للوحــات ،ســيكون
عنــرا أساســيا يف تكويــن الصــورة الجديــدة
ملدينــة الريــاض بنــا ًء عــى رؤيــة اململكــة .2030

القلب التاريخي  -وسط املدينة
الريــاض التاريخيــة أو املدينــة القدميــة هــى منطقــة
مبســاحة حــوايل واحــد كيلومــر مربــع (تعتــر النــواة
التاريخيــة للريــاض) وأبــرز معاملهــا قلعــة املصمــك ،و

تشــمل اليــوم أيضــاً قــر املربــع .تلعــب املنطقــة دورا ً
رئيســياً يف تاريــخ اململكــة وهــي معروفــة عــى نطــاق

واســع وتحتــل مكانــة كبــرة يف قلــوب املواطنــن.
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وسط املدينة  -القلب الثقايف
هــذه املنطقــة متثــل مراحــل النمــو األويل وإمتــداد الريــاض

خــارج مركزهــا التاريخــي ،ويظهــر التنافــس بــن البنايــات

التقليديــة والحديثــة التــى ترتبــط معــاً مــن خــال مخطــط
عضــوي للشــوارع .وتتجــى حيويــة املنطقــة يف طابعهــا
اإلنســاين الــذي يعطــي املشــاة ســات مميــزة مثــل

األروقــة واألســواق واملتنزهــات.

وسط املدينة -املنطقة الحيوية
َ

تتميــز هــذه املنطقــة ذات الطابــع الخــاص مبناخهــا املعــارص
والنابــض بالحيــاة التــي تســتلهم مــن حيــاة الريــاض الحديثــة
الناضــة بالحيــاة .تضــم هــذه املناطــق منطقــة األعــال
الرئيســية واألنشــطة التجاريــة داخــل املدينــة.
مــن أهــم مميزاتهــا الطــرق الواســعة املتصلــة بطــرق الخدمــة
وســهولة الوصــول إىل املحــات التجاريــة واملطاعــم مــا
يخلــق جــوا مــن الحيويــة وخاصــة خــال أوقــات املســاء.
مييــز املنطقــة طابعهــا املعــاري الحديــث وبناياتهــا
املرتفعــة (املكاتــب والفنــادق ومراكــز التســوق).

مناطق االمتدادات الحديثة  -النمط السائد

ميثــل هــذا الطابــع أكــر املناطــق إنتشــارا ً يف املدينــة
وتشــكل مــن خــال منــوذج دوكســيادس التاريخــي وتتواجــد
بهــا مجموعــة متنوعــة مــن املحــات واملطاعــم واملكاتــب
بأمنــاط معامريــة مختلفــة.
وهــذا النمــط مســتخدم يف مناطــق التنميــة الســابقة
والحاليــة ،ويتميــز بأحيــاء ســكنية متصلــة مبحــاور طــرق
متعــددة االســتخدامات.
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خريطة املناطق الحرضية
الخريطــة املعروضــة هــي مجــرد خريطــة

توضيحيــة  ،وملزيــد مــن التفاصيــل  ،يرجــى زيــارة

الخريطــة التفاعليــة للوحــات التجاريــة عــى موقــع
أمانــة منطقــة الريــاض.

الطبقات الرئيسية للتصنيف الحرضي

الطابع العمراين للمناطق

املناطق العمرانية
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اﻟﻤﺤﺎور

اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
CC1 ,CC2
اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
MC1 ,MC2 ,MC3
اﻟﻤﺤﺎور اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
MC4

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
CA1 , CA2
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ
SA
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ/اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت
IA
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
RA1 , RA2

اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻰ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ

ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻹﻣﺘﺪادات اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ  -اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺴﺎﺋﺪ
وﺳﻂ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ  -اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
ﻗﻠﺐ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ  -اﻟﻘﻠﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻰ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ )ﻗﻠﺐ ﻧﺠﺪ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ(

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ/اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ إﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ

ﻣﺤﺎور اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺣﺪود اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
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معايري التصنيف الحرضي

أختريت هذه املعايري حسب صلتها بتصميم اللوحات
املعيار
النوع

املحاور
املنطقة
تجاري
متعدد االستخدامات

االستخدام السائد لألرايض

صناعي /مستودعات
خدمات
سكني

محور حرضي ( متوسط /مزدحم)

طريق رسيع حرضي ( مزدحم)

نوع الطريق (النشاط)

املحاور الرئيسية (مزدحم)

طريق حرضي (مزدحم)

شوارع رئيسية (متوسطة)

شوارع سكنية (هادئة)
قطع أرايض صغرية املساحة

الطراز أو النسيج الحرضي
السائد

نوع الواجهة

قطع أرايض متوسطة املساحة
قطع أرايض كبرية املساحة
بنايات قامئة بذاتها/مرتاصة
بنايات قامئة بذاتها
مناطق اإلمتدادات الحديثة  -النمط السائد
وسط املدينة – املنطقة الحيوية

طابع املنطقة

قلب املدينة -القلب الثقايف
املركز التاريخي– قلب نجد القدمية

42

التعريف
تنمية عىل طول محاور الطرق ،مع تغيري حدودها عند تقاطاعات الطرق (الزوايا) حتى أقرب منطقة خلفية أو أقرب قطعة أرض.
أحياء تنمية غري طولية حسب استخدام األرض السائد.
قطع أرايض ذات إستخدام تجاري يف الغالب  ،باإلضافة إىل بعض االستخدامات األخرى .
هو مزيج من قطع األرايض التجارية متعددة االستخدامات والبنايات متعددة االستخدامات.
الصناعات الثقيلة والصناعات الخفيفة  ،واملستودعات واملزارع وأسواق الحيوانات.
ترتكز بها الخدمات العامة (مدارس  ،جامعات  ،إداري  ،مكاتب حكومية  ،مراكز رشطة  ،مساجد  ،صحة وغريها) حكومية وقطاع خاص.
جميع املناطق التي يغلب عليها الطابع السكني وتشمل املتاجر واالسرتاحات والخدمات متناهية الصغر.
تنمية الضواحي/محاور الوصول :تقع بالدرجة األوىل خارج محيط الطريق الدائري ،ويف الغالب عىل طول طريق رسيع حرضي (يف الغالب إما مرتفع أو منخفض
عن األرض املحازية له ،أو تقاطعات ذات مستويات مختلفة) ،تشمل أيضا طرق خدمة (تشمل مسارات للمشاة) ،وطرق التوزيع حول محطات املرتو .تقوم هذه
املناطق عىل اإلمداد التجاري ملنطقة كاملة أو املدينة كلل .من أمثلتها طريق جدة ،طريق امللك خالد ،طريق املطار.
محاور تنمية الضواحي (ومنها الطرق الدائرية) :تقع بالدرجة األوىل ضمن محيط الطريق الدائري ،ويف الغالب عىل طول طريق رسيع حرضي (يف الغالب إما
مرتفع أو منخفض عن األرض املحازية له ،أو تقاطعات ذات مستويات مختلفة) ،تشمل أيضا طرق خدمة (تشمل مسارات للمشاة) ،وطرق التوزيع حول محطات املرتو.
تقوم هذه املناطق عىل اإلمداد التجاري ملنطقة كاملة أو املدينة كلل .من أمثلتها الطرق الدائرية ،طريق مكة ،طريق امللك فهد ،طريق امللك عبدالله ،طريق
امللك سلامن.
األحياء السكنية املتاخمة للطرق الرئيسة (غالبا ما تتبع شبكة دوكسياس  ٢x٢كم) :تقوم عىل توفري مساحات مشاة وفرية ،واإلمداد التجاري ملنطة كاملة أو
للمدينة ككل .من أمثلتها طريق التحلية وطريق البطحاء.
األحياء السكنية املتاخمة للطرق الرئيسة (تشمل فضاءات للمشاة) :تقوم عىل اإلمداد التجاري ملنطة كاملة أو للمدينة ككل .من أمثلتها طريق امللك فيصل،
طريق املدينة املنورة.
الطرق الرئيسة (تشمل فضاءات للمشاة) التي تعرب املناطق السكنية (غالبا ما تتبع شبكة دوكسياس  ٢x٢كم :املفروقة) .تقوم عىل اإلمداد التجاري ملنطقة
محلية.
الشوارع الرئيسة (تركز عىل فضاءات املشاة) التي تعرب املناطق السكنية (غالبا ما تتبع شبكة دوكسياس  ٢x٢كم :املفروقة) .تقوم عىل اإلمداد التجاري ملنطقة
محلية.
األرض مساحة  1500مرت مربع وواجهة منطية  30مرت مربع.
أرض مساحتها من  10000 - 1500مرت مربع ذات واجهة منطية من  100 - 30مرت مربع.
أرض مساحتها أكرب من  10،000مرت مربع ذات واجهة منطية أكرب من  100مرت مربع.
خليط من البنايات املتصلة واملنفصلة وشبه املنفصلة.
البنايات املنفصلة.
املناطق العمرانية النمطية حسب منط دوكسيادس .
محاور األنشطة التجارية حول الطريق الدائري وإمتداداتها .
منطقة تجديد وسط املدينة :يحدها شارع اإلحساء جنوبًا وشارع اإلمام عبدالعزيز بن محمد غربًا وشارع الوشم شاماًلً و شارع الخرج رشقاً ومناطق أجياد وسط
املدينة.
مدينة الرياض القدمية األسوار التاريخية واألحياء النجدية املبنية من الطوب اللنب.
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مستوى التحكم
يجــب أن تســاهم اللوحــات يف تعزيــز الصــورة
البرصيــة للمنطقــة ،وينطبــق هــذا بشــكل خــاص
عــى املناطــق الحيويــة التــى يكــون حضــور
اللوحــات فيهــا مؤثــر يف املشــهد البــري مــن
ناحيــة أخــري ،يجــب أال تســيطر اللوحــات عــى
مجــال الرؤيــة ىف الفضــاء العــام ،فعــى ســبيل
املثــال يجــب أن تكــون اللوحــات محــدودة للغايــة
يف املناطــق التاريخيــة.

اعتــادًا عــى املعايــر الحرضيــة التاليــة:
اســتخدام األرايض النموذجــي  ،ونــوع  /نشــاط
الطريــق  ،والنســيج الحــري النموذجــي ،
والواجهــة النموذجيــة  ،والطابــع  ،يســمح هــذا
الدليــل بأنــواع اللوحــات املناســبة لــكل منطقــة.
تحديــد مســتوى االضــاءة واملــواد املســتخدمة
يتــم بنــاءا عــى الطابــع العمــراين للمحــاور
واملناطــق.

هنــاك عوامــل تؤثــر عــى أشــكال اللوحــات منهــا
الطابــع العمــراىن للمنطقــة وإســتخدام األرض
وتصميــم الشــوارع الســائد ،أو مســاحات قطــع
األرايض .وتــم اســتخدام هــذه العوامــل لتحديــد
مســتوي التحكــم املطلــوب ملنطقــة معينــة وقــد
تــم تحديــد ثــاث مســتويات مــن التحكــم :الضعيــف،
املتوســط ،الصــارم.

الشــكل التــايل للتصنيــف الحــري يصــف بالتفصيــل
مــا هــو مســموح ومــا هــو مســتوى التحكــم الذي
يجــب اتباعــه لتصميــم وتركيــب أي لوحــة.

وبنــا ًء عــى مســتوى التحكــم فــإن الدليــل
اإلرشــادي يحــدد أنــواع اللوحــات وأنــواع املنتجــات
التــي ميكــن اســتخدامها عــاوة عــى تحديد شــدة
اإلضــاءة يف محــاور ومناطــق مدينــة الريــاض.
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اﻟﺘﺤﻜﻢ
اﻟﻀﻌﻴﻒ

اﻟﺘﺤﻜﻢ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

اﻟﺘﺤﻜﻢ
اﻟﺼﺎرم

اﻹﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻤﻄﻲ
)ﺗﺠﺎري/ﺻﻨﺎﻋﻲ(

ﺳﻜﻨﻲ/ﺧﺪﻣﺎت /ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ

ﻧﻮع اﻟﻄﺮﻳﻖ  /اﻟﻨﺸﺎط ﻃﺮﻳﻖ
ﺣﻀﺮي ﺳﺮﻳﻊ -ﺷﺎرع ﺣﻀﺮي
رﺋﻴﺴﻲ

ﺷﻮارع اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ  /ﺷﻮارع
ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻫﺎدﺋﺔ

ﻧﺴﻴﺞ ﺣﻀﺮي ﻧﻤﻄﻲ )ﻗﻄﻊ
أراﺿﻲ ﻛﺒﻴﺮة(.

ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

واﺟﻬﺔ ﻧﻤﻄﻴﺔ )واﺟﻬﺔ
وﺣﻴﺪة(

اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﺘﺮاﺻﺔ

اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻣﺰدﺣﻤﺔ
/ﺣﻴﻮﻳﺔ/ﺣﺪﻳﺜﺔ /ﻣﻌﺎﺻﺮة

ﻫﺎدﺋﺔ /ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ /ذات ﻧﺸﺎط
ﻧﻬﺎري ﻓﻘﻂ /ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ /ﺑﻄﻴﺌﺔ
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مستوى التحكم

ﺳﻜﻨﻲ )اﻻﺳﺘﺮاﺣﺎت(

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ-اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت

CA1

5

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

RA2

RA1

SA

IA

CA2

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ﻣﻨﺎﻃﻖ

B
اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻀﻌﻴﻒ






























































اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎرم



















اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ





































اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎرم

اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻀﻌﻴﻒ

اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻀﻌﻴﻒ
اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎرم

اﻟﻤﺴﺘﻮى 3
اﻟﻤﺴﺘﻮى 2
اﻟﻤﺴﺘﻮى 1

اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻀﻌﻴﻒ
اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎرم

1


A

6





3

7

٥٣

46

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﻜﻢ

Level of control
ﻣﺤﺎور

ﻣﺤﻮر ﺻﻐﻴﺮ ﻣﺘﻌﺪد اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻣﺘﺪادات اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
-اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺴﺎﺋﺪ

ﻣﺤﻮر رﺋﻴﺴﻲ ﻣﺘﻌﺪد اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔاﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ -اﻟﻤﺮﻛﺰ ذو
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻨﺠﺪي

ﻣﺤﻮر رﺋﻴﺴﻲ ﻣﺘﻌﺪد اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ وﺳﻂ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ-اﻟﻘﻠﺐ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ










ﻣﺤﻮر ﺗﺠﺎري رﺋﻴﺴﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ وﺳﻂ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ -اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

ﻣﺤﻮر رﺋﻴﺴﻲ ﻣﺘﻌﺪد اﻹﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻹﻣﺘﺪادات
اﻟﺤﺪﻳﺚ-اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺴﺎﺋﺪ

اﻹﻣﺘﺪادات اﻟﺤﺪﻳﺚ

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ

ﻗﻠﺐ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

اﻹﻣﺘﺪادات اﻟﺤﺪﻳﺚ

وﺳﻂ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺤﻀﺮي

CC1
ﻣﺤﻮر ﺗﺠﺎري رﺋﻴﺴﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻹﻣﺘﺪادات اﻟﺤﺪﻳﺚ -اﻟﻨﻤﻂ
اﻟﺴﺎﺋﺪ

MC4

MC3

MC2

MC1

CC2

اﻟﻨﻮع

ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

اﻹﻣﺘﺪادات اﻟﺤﺪﻳﺚ











































































































اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﻤﻮازﻳﺔ ﻟﺴﻄﺢ اﻟﻮاﺟﻬﺔ
ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻟﻮﺣﺔ إﻃﺎر اﻟﻤﻈﻠﺔ

اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﻤﺘﺪﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻈﻠﺔ
ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻤﺪﺧﻞ

ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻤﻈﻠﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻲ

اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﻮاﺟﻬﺔ
ﻟﻮﺣﺔ ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻌﺮض

اﻷﻋﻼم

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﻤﻤﻴﻢ
 /أﻧﻮاع اﻟﻼﻓﺘﺎت





ﺣﺮوف ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد
ﻋﻠﺒﺔ اﻹﺿﺎءة

اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﻤﺴﻄﺤﺔ

أﻧﻮاع اﻹﺿﺎءة

دﻟﻴﻞ ﻟﻮﺣﺎت اﻟﺮﻳﺎض

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺤﻀﺮي

أﻣﺎﻣﻴﺔ
ﺧﻠﻔﻴﺔ
ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ

ﺧﺎرﺟﻴﺔ

ﻧﻤﻂ أﻧﺒﻮب اﻟﻨﻴﻮن
ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺿﺎءة

٥٢
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أنواع اللوحات
وفق مستوى التحكم

يعــرض الجــدول كل أنــواع اللوحــات الدامئــة واملؤقتــة الخاضعــة لتنظيــم
الدليــل االرشــادي .وكل مــا عــدا ذلــك مــن لوحــات غــر مســموح بهــا.

أنواع اللوحات املؤقتة

أنواع اللوحات الدامئة
1

لوحة املوازية لسطح الواجهة/لوحة محل

A

إعالنات العرض باملتاجر

2

لوحة إطار املظلة

B

بانرات/ملصقات السامرسة العقاريني

3

اللوحة املتدلية من املظلة

C

4

اللوحة املتعامدة عىل سطح الواجهة

5

لوحة العالمة التجارية

6

لوحة املظلة القابلة للطي

7

لوحة نافذة العرض

8

لوحة املدخل

D
E

لوحات السامرسة العقاريني
اللوحات النقالة
األعالم

5

C
4
1

8

2
D
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5

B

1

6

E
A
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7

3

CC1
محــور تجــاري رئيــى مبنطقــة اإلمتــدادات
الحديثــة (النمــط الســائد)
أمثلــة :طريــق جــدة  ،طريــق امللــك خالــد  ،طريــق
املطار.
هــذه املحــاور ذات الطابــع التجــاري متنوعــة
يف أحجــام املســاحات وأنــواع البنايــات وبالتــايل
فــإن جميــع أنــواع اللوحــات املمكنــة كلهــا متاحــة
يف إطــار القواعــد.

أنواع اللوحات املسموح بها

الرشوط الخاصة

املعايري الحرضية

لوحة املوازية لسطح الواجهة

 1/3ارتفاع واجهة املحل
بدون حد أقىص

النوع

لوحة العالمة التجارية

اإلستخدام السائد

لوحة إطار املظلة

نوع الطريق (النشاط)

اللوحة املتدلية من املظلة
لوحة املدخل
لوحة املظلة القابلة للطي

عىل السطح االمامي او
العلوي

اللوحة املتعامدة عىل سطح
الواجهة
لوحة نافذة العرض
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نافذة العرض أو املعرض

تجاري – متعدد

اإلستخدامات

محور حرضي رئييس
( متوسط /مزدحم)

الطراز الحرضى السائد

قطع صغرية وكبرية

نوع الواجهة

قامئة بذاتها – مرتاصة

طابع املنطقة
ال يتجاوز حجمها  50%من

محور

منطقة اإلمتدادات الحديثة
( -النمط السائد)

متطلبات التصميم

وفق طابع املنطقة
أنواع املنتجات

املتطلبات الخاصة

الحروف ثالثية األبعاد
صناديق اإلضاءة

تستخدم كلوحات أفقية ولوحات العالمة التجارية .غري مسموح باإلضاءة الكاملة،

بل إضاءة األشكال فقط .ميكن إضاءة اللوحات املتعامدة إضاءة كاملة.

اللوحات املسطحة

أنواع اإلضاءة

مستوى اإلضاءة

اإلضاءة األمامية

املستوى الثاين

اإلضاءة الخلفية
اإلضاءة الجانبية
اإلضاءة الخارجية
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CC1
CC1

اﻟﻠﻮﺣﺎتsep
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اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﻮاﺟﻬﺔ
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k 0 0 5 6max.
. xam6500k

0
0 0 1- 0 0 6
600-1000
2 m/ d c

0 0 01200-2000
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2 m/ d c

0 0 9 2- 0
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اﻟﻤﺴﺘﻮىleve
L

اﻟﺜﺎﻟﺚ3 lev
اﻟﻤﺴﺘﻮى eL

s eru
ﻟﻄﺎﺑﻊtaef lai
ceps a
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺera ret
c a r a hC
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻤﻤﻴﺰة

ﻧﻄﺎق اﻟﻮان واﺳﻊ
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مثال توضيحي  :مشهد نهاري

مثال توضيحي  :مشهد لييل
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CC2

محــور تجــاري رئيــى لــه طابــع وســط املدينــة -
(املنطقــة الحيويــة)
أمثلــة :الطــرق الدائريــة  ،طريــق مكــة  ،محــور امللــك
فهــد املركــزي  ،طريــق امللــك عبداللــه  ،طريــق
امللــك ســلامن.
هــي محــاور يســودها االســتخدام التجــاري ،وتحتوي
العديــد مــن مســاحات األرايض وأنــواع البنايــات،
ويســمح فيهــا بــكل أنــواع اللوحــات حســب النظــام.

أنواع اللوحات املسموح بها

الرشوط الخاصة

املعايري الحرضية

لوحة املوازية لسطح الواجهة

 1/3ارتفاع واجهة املحل
بدون حد أقىص

النوع

لوحة العالمة التجارية

اإلستخدام السائد

لوحة إطار املظلة
اللوحة املتدلية من املظلة
لوحة املدخل
لوحة املظلة القابلة للطي

عىل السطح االمامي او
العلوي

اللوحة املتعامدة عىل سطح
الواجهة
لوحة نافذة العرض
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ال يتجاوز حجمها  50%من

نافذة العرض أو املعرض

محور
تجاري – متعدد

اإلستخدامات

نوع الطريق (النشاط)

محور حرضي فرعي
( متوسط /مزدحم)

الطراز الحرضى السائد

قطع صغرية وكبرية

نوع الواجهة

قامئة بذاتها – مرتاصة

طابع املنطقة

وسط املدينة – (منطقة
حيوية)

متطلبات التصميم

وفق طابع املنطقة

أنواع املنتجات

املتطلبات الخاصة

الحروف ثالثية األبعاد
صناديق اإلضاءة

تستخدم كلوحات أفقية ولوحات العالمة التجارية .غري مسموح باإلضاءة الكاملة،
بل إضاءة األشكال فقط .ميكن إضاءة اللوحات املتعامدة إضاءة كاملة.

اللوحات املسطحة
أنواع اإلضاءة

مستوى اإلضاءة

اإلضاءة األمامية

املستوى الثالث

اإلضاءة الخلفية
اإلضاءة الجانبية
اإلضاءة الخارجية
اإلضاءة بأنابيب النيون
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CC2
CC2
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اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻤﻤﻴﺰة

أﻟﻮان زاﻫﻴﺔ أو ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺸﺒﻊ
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ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﺿﺎءة أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻨﻴﻮن

٦٢

مثال توضيحي  :مشهد نهاري

مثال توضيحي  :مشهد لييل
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MC1
محــور رئيــي متعــدد اإلســتخدامات لــه طابــع
اإلمتــدادات الحديثــة (النمــط الســائد)
مثــال :الطــرق الرئيســية التــي تحيــط باملناطــق و
األحيــاء الســكنية (تتبــع غالبــا شــبكة دوكســيادس
 ٢X٢كــم.).
تتميــز هــذه املحــاور الكبــرة بالتنــوع يف
إســتخدامات األرايض .ونظــرا ً للتنــوع يف
إســتخدامات األرض  ،فإنــه يُســمح بأنــواع مختلفــة
مــن اللوحــات بينــا ســيتم خفــض حجــم بعضهــا
بنــا ًء عــى الكثافــة الحرضيــة وطــراز البنــاء.

أنواع اللوحات املسموح بها

الرشوط الخاصة

املعايري الحرضية

لوحة املوازية لسطح الواجهة

 1/3ارتفاع واجهة املحل
بحد أقىص ارتفاع  1.8مرت

النوع

محور

اإلستخدام السائد

متعدد اإلستخدامات

لوحة العالمة التجارية
لوحة إطار املظلة
اللوحة املتدلية من املظلة
لوحة املدخل
لوحة املظلة القابلة للطي

عىل السطح االمامي أو
العلوي

اللوحة املتعامدة عىل سطح
الواجهة
لوحة نافذة العرض
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ال يتجاوز حجمها  50%من

نافذة العرض أو املعرض

نوع الطريق (النشاط)

محاور رئسية خرضاء
(مزدحمة)

النسيج الحرضي السائد

قطع صغرية وكبرية الحجم

نوع الواجهة

قامئة بذاتها – مرتاصة

طابع املنطقة

منطقة اإلمتدادات الحديثة
-النمط السائد

متطلبات التصميم

وفق طابع املنطقة

أنواع املنتجات

املتطلبات الخاصة

الحروف ثالثية األبعاد
صناديق اإلضاءة

تستخدم كلوحات أفقية ولوحات العالمة التجارية .غري مسموح باإلضاءة الكاملة،
بل إضاءة األشكال فقط .ميكن إضاءة اللوحات املتعامدة إضاءة كاملة.

اللوحات املسطحة
أنواع اإلضاءة

مستوى اإلضاءة

اإلضاءة األمامية

املستوى الثاين

اإلضاءة الخلفية
اإلضاءة الجانبية
اإلضاءة الخارجية
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مثال توضيحي  :مشهد نهاري

مثال توضيحي  :مشهد لييل
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MC2
محــور رئيــي متعــدد اإلســتخدمات لــه طابــع قلب
املدينــة (القلــب ثقايف)
أمثلة :طريق البطحاء ،طريق امللك فيصل.
تحتــوي هــذه املحــاور عــى أمنــاط أراىض
متعــددة اإلســتخدامات ،ذات أروقــة وأمنــاط بنــاء
بالبــوايك أو املمــرات املســقوفة ،ونظــرا ً لتنــوع
إســتخدامات األرايض فإنــه يُســمح بأنــواع مختلفــة
مــن اللوحــات ،لكــن ســيتم تقليــل حجــم بعضهــا
عــى أســاس الكثافــة وطــراز البنــاء يف املناطــق
الحرضيــة ،لذلــك ال يســمح باســتخدام لوحــات
املداخــل عــى طــول هــذه املحــاور ،ولكــن ميكــن
كبديــل إســتخدام اللوحــات القامئــة بذاتهــا ذات
التصميــم البســيط.
أنواع اللوحات املسموح بها

الرشوط الخاصة

املعايري الحرضية

لوحة املوازية لسطح الواجهة

 1/3ارتفاع واجهة املحل
بحد أقىص ارتفاع  1.8مرت

النوع

محور

اإلستخدام السائد

متعدد اإلستخدامات

لوحة العالمة التجارية
لوحة إطار املظلة
اللوحة املتدلية من املظلة
لوحة املظلة القابلة للطي

عىل السطح االمامي او
العلوي

اللوحة املتعامدة عىل سطح
الواجهة
لوحة نافذة العرض
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ال يتجاوز حجمها  40%من

نافذة العرض أو املعرض

نوع الطريق (النشاط)

محور رئييس
(مزدحم)

النسيج الحرضي السائد

قطع صغرية وكبرية الحجم

نوع الواجهة

قامئة بذاتها – مرتاصة

طابع املنطقة

قلب املدينة – القلب
الثقايف

متطلبات التصميم

وفق طابع املنطقة

أنواع املنتجات

املتطلبات الخاصة

الحروف ثالثية األبعاد
اللوحات املسطحة

بأضاءة خارجية

أنواع اإلضاءة

مستوى اإلضاءة

اإلضاءة الخلفية

املستوى الثاين

اإلضاءة الخارجية
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مثال توضيحي  :مشهد نهاري

مثال توضيحي  :مشهد لييل
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MC3
محــور رئيــي متعــدد االســتخدامات لــه طابــع
املركــز التاريخــي (املركــز ذو الطابــع النجــدى)
مثال :طريق املدينة املنورة.
تحتــوي هــذه املحــاور عــى اســتخدامات مختلفة،
ونظــرا ً لتنــوع االســتخدامات ،تــم تصغــر حجــم
اللوحــات بشــكل كبــر حســب الكثافــة العمرانيــة
والنســيج ،والهــدف األســاىس مــن ذلــك هــو
حاميــة العــارة والــراث الثقــايف يف املنطقــة،
لذلــك ال يُســمح باللوحــات يف الطابــق األول كــا
أن حجــم اللوحــات قليــل بشــكل ملحــوظ ويُســمح
فقــط بإســتخدام اللوحــات القامئــة بذاتهــا.

أنواع اللوحات املسموح بها

الرشوط الخاصة

املعايري الحرضية

لوحة املوازية لسطح الواجهة

 1/3ارتفاع واجهة املحل
بحد أقىص ارتفاع  1.8مرت

النوع

محور

اإلستخدام السائد

متعدد اإلستخدامات

لوحة العالمة التجارية
لوحة إطار املظلة
اللوحة املتدلية من املظلة
لوحة املظلة القابلة للطي

منطقة الكتابة عىل
السطح االمامي

اللوحة املتعامدة عىل سطح
الواجهة
لوحة نافذة العرض

66

ال يتجاوز حجمها  20%من

نافذة العرض أو املعرض

نوع الطريق (النشاط)

محور رئييس
(مزدحم)

النسيج الحرضي السائد

قطع صغرية وكبرية الحجم

نوع الواجهة

قامئة بذاتها – مرتاصة

طابع املنطقة

املركز التاريخي – الطابع
النجدي

متطلبات التصميم

وفق طابع املنطقة

أنواع املنتجات

املتطلبات الخاصة

الحروف ثالثية األبعاد
اللوحات املسطحة

أنواع اإلضاءة

مستوى اإلضاءة

اإلضاءة األمامية

املستوى األول

اإلضاءة الخارجية
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68

مثال توضيحي  :مشهد نهاري

مثال توضيحي  :مشهد لييل
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MC4
محــور صغــر متعــدد اإلســتخدامات لــه طابــع
اإلمتــدادات الحديثــة (النمــط الســائد)
مثــال :شــوارع رئيســية تعــر األحيــاء الســكنية
(مقســمة غالبــا إىل مربعــات  ٢X٢كــم حســب
شــبكة دوكســياس ،تســمى املفروقــة).
تحتــوى هــذه املحــاور عــى أشــكال مختلفــة
مــن إســتخدامات األرايض ،لذلــك تســتخدام أنــواع
مختلفــة مــن اللوحــات مــع تصغــر حجمهــا بشــدة
ة مــا
وفقــاً للكثافــة العمرانيــة والنســيج ،عــاد ً
تكــون البنايــات عــى طــول املحــور ذات إرتفاعــات

منخفضــة وتشــكل واجهــة متصلــة عــى الشــارع،
ولذلــك ال يُســمح بــأي لوحــات ثالثيــة األبعــاد أعــى
مــن الطابــق األول ،وميكــن تقليــل حجــم اللوحــات
بشــدة ويســمح بإســتخدام اللوحــة القامئــة
بذاتهــا فقــط عنــد الــرورة العمليــة ،ومــن
األفضــل تجنبهــا.

أنواع اللوحات املسموح بها

الرشوط الخاصة

املعايري الحرضية

لوحة املوازية لسطح الواجهة

 1/3ارتفاع واجهة املحل
بحد أقىص ارتفاع  1.2مرت

النوع

محور

اإلستخدام السائد

متعدد اإلستخدامات

لوحة العالمة التجارية
لوحة إطار املظلة
اللوحة املتدلية من املظلة
لوحة املدخل
لوحة املظلة القابلة للطي

عىل السطح األمامي أو
العلوي

اللوحة املتعامدة عىل سطح
الواجهة
لوحة نافذة العرض
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ال يتجاوز حجمها  40%من
نافذة العرض بحد أقىص 3
مرت مربع

نوع الطريق (النشاط)

طريق ثانوي
(متوسط)

النسيج الحرضي السائد

قطع صغرية وكبرية الحجم

نوع الواجهة

قامئة بذاتها – مرتاصة

طابع املنطقة

منطقة االمتدادات الحديثة
-النمط السائد

متطلبات التصميم

وفق طابع املنطقة

أنواع املنتجات

املتطلب ات الخاصة

الحروف ثالثية األبعاد
صناديق اإلضاءة

تستخدم كلوحات موازية لسطح الواجهة أو لوحات العالمة التجارية .غري
مسموح باإلضاءة الكاملة ،بل إضاءة األشكال فقط .ميكن إضاءة اللوحات
املتعامدة إضاءة كاملة.

اللوحات املسطحة

أنواع اإلضاءة

مستوى اإلضاءة

اإلضاءة األمامية

املستوى الثاين

اإلضاءة الخلفية
اإلضاءة الجانبية
اإلضاءة الخارجية
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CA1
املنطقة التجارية
أمثلة :مراكز التسوق  ،محالت الجملة والتجزأة.
تتطلــب املناطــق التجاريــة تنوع ـاً كبــرا ً يف أنــواع
اللوحــات ،وكل الواجهــات املنظــورة مــن الفضــاء
العــام (ســواء كانــت طرقــا عامــة أو فضــاء مفتــوح)
تحكمهــا القواعــد املطلوبــة يف كل نــوع مــن
اللوحــات ،وبشــكل عــام فإنــه يجــب أال يتعــارض
التصميــم مــع طابــع اللوحــات املجــاورة ،لذلــك
عــادة مــا يكــون طابــع «النمــط الســائد» هــو
املقبــول ضمــن هــذه املناطــق.
أنواع اللوحات املسموح بها

الرشوط الخاصة

املعايري الحرضية

لوحة املوازية لسطح الواجهة

النوع

طابع خاص

لوحة العالمة التجارية

االستخدام السائد

تجاري

لوحة إطار املظلة
اللوحة املتدلية من املظلة
لوحة املدخل
لوحة املظلة القابلة للطي
اللوحة املتعامدة عىل سطح
الواجهة
لوحة نافذة العرض
األعالم
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نوع الطريق (النشاط)

كل انواع الطرق

النسيج الحرضى السائد

مساحات صغرية وكبرية
الحجم

نوع الواجهة

بنايات قامئة بذاتها

طابع املنطقة

/

متطلبات التصميم

وفق طابع املنطقة
أنواع املنتجات

املتطلبات الخاصة

الحروف ثالثية األبعاد

يوىص بها يف هذة املنطقة

صناديق اإلضاءة

تستخدم كلوحات موازية لسطح الواجهة أو لوحات العالمة التجارية .غري
مسموح باإلضاءة الكاملة ،بل إضاءة األشكال فقط .ميكن إضاءة اللوحات
املتعامدة إضاءة كاملة.

اللوحات املسطحة
أنواع اإلضاءة
اإلضاءة األمامية

Special requirements

مستوى اإلضاءة
املستوى الثالث

اإلضاءة الخلفية
اإلضاءة الجانبية
اإلضاءة الخارجية
اإلضاءة بأنابيب النيون
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ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺄﺿﺎءة أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻨﻴﻮن

76

ﺧﺎرﺟﻴﺔnoitanimu
اﺿﺎءةlli lan
r et x E

مثال توضيحي  :مشهد نهاري

مثال توضيحي  :مشهد لييل

77

CA2
املنطقة التجارية
أمثلــة :األســواق الشــعبية  ،أســواق الطيــور
والحيوانــات.
عــادة مــا تكــون األســواق الشــعبية متنوعــة
للغايــة وملونــة وحيويــة ومتيــل إىل الظهــور
برسعــة غــر مرتبــة بســبب العديــد مــن التغيــرات.
لذلــك يجــب أن تكــون اللوحــات ذات تأثــر مهــدئ
يف هــذه املناطــق.
تتمتــع أنــواع اللوحــات بتحكــم متوســط إىل صــارم
،حيــث توفــر اإلضــاءة طابــع إعــاين جيــد ولكنهــا
ليســت ســاطعة.
أنواع اللوحات املسموح بها

الرشوط الخاصة

املعايري الحرضية

لوحة املوازية لسطح الواجهة

 1/3ارتفاع واجهة املحل
بحد أقىص ارتفاع  1.8مرت

النوع

طابع خاص

االستخدام السائد

تجاري

نوع الطريق (النشاط)

كل انواع الطرق

لوحة املدخل

النسيج الحرضى السائد

مساحات صغرية وكبرية
الحجم

لوحة املظلة القابلة للطي

نوع الواجهة

بنايات قامئة بذاتها

طابع املنطقة

/

لوحة العالمة التجارية

لوحة واحدة من نوع الفتة
اسم البناية

لوحة إطار املظلة
اللوحة املتدلية من املظلة

اللوحة املتعامدة عىل سطح
الواجهة
لوحة نافذة العرض
األعالم
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ال يتجاوز حجمها  50%من

نافذة العرض بحد أقىص 6
مرت مربع

متطلبات التصميم

وفق طابع املنطقة
أنواع املنتجات

املتطلبات الخاصة

الحروف ثالثية األبعاد

يوىص بها يف هذة املنطقة

صناديق اإلضاءة

تستخدم كلوحات موازية لسطح الواجهة أو لوحات العالمة التجارية .غري
مسموح باإلضاءة الكاملة ،بل إضاءة األشكال فقط .ميكن إضاءة اللوحات
املتعامدة إضاءة كاملة.

اللوحات املسطحة
أنواع اإلضاءة
اإلضاءة األمامية

Special requirements

مستوى اإلضاءة
املستوى الثالث

اإلضاءة الخلفية
اإلضاءة الجانبية
اإلضاءة الخارجية
اإلضاءة بأنابيب النيون
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اﻟﻤﻨﻄﻘﺔser
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اﻟﻤﻤﻴﺰة ceps
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺaera re
t c a r a hC

ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺄﺿﺎءة أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻨﻴﻮن
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n o i ta ni mu
اﺿﺎءةlli lan
r et x E
ﺧﺎرﺟﻴﺔ

اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﻮاﺟﻬﺔ

مثال توضيحي  :مشهد نهاري

مثال توضيحي  :مشهد لييل
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IA
الصناعية /املستودعات
أمثلــة :الصناعــات الثقيلــة والصناعــات الخفيفــة و
املســتودعات الكبــرة.
تســتخدم هــذه املناطــق عمومـاً ألغــراض تجاريــة
وإســتخدامات خدميــة ،ولــذا فــإن اللوحــات تخضــع
ملســتوى تحكــم ضعيــف.

أنواع اللوحات املسموح بها

الرشوط الخاصة

املعايري الحرضية

لوحة املوازية لسطح الواجهة

 1/3ارتفاع واجهة املحل
بحد أقىص ارتفاع  1.8مرت

النوع

منطقة

االستخدام السائد

صناعي /مخازن

لوحة العالمة التجارية
لوحة إطار املظلة
لوحة املدخل
لوحة املظلة القابلة للطي
اللوحة املتعامدة عىل سطح
الواجهة
لوحة نافذة العرض
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ال يتجاوز حجمها  50%من
نافذة العرض بحد أقىص 10
مرت مربع

نوع الطريق (النشاط)

كل انواع الطرق

النسيج الحرضى السائد

مساحات صغرية وكبرية
الحجم

نوع الواجهة

بنايات قامئة بذاتها

طابع املنطقة

/

متطلبات التصميم

وفق طابع املنطقة
ليس لهذه املنطقة طابع محدد ولكن يفضل استخدام طابع املدينة الحيوية واالمتدادات الحديثة.
أنواع اللوحات

املتطلبات الخاصة

الحروف ثالثية األبعاد
صناديق اإلضاءة
اللوحات املسطحة

أنواع اإلضاءة

اإلضاءة األمامية

Special requirements

مستوى اإلضاءة

املستوى الثالث

اإلضاءة الخلفية
اإلضاءة الجانبية
اإلضاءة الخارجية

83

IA
IA

اﻧﻮاع
اﻟﻠﻮﺣﺎتsep
y t e gan
gi S
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔngis yponaﻟﻮﺣﺔ إﻃﺎر nU
اﻟﻤﻈﻠﺔ yponac redاﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﻤﺘﺪﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻈﻠﺔ
اﻟﻌﻼﻣﺔ
C
ﻟﻮﺣﺔngis
اﻟﻤﻮازﻳﺔnﻟﺴﻄﺢ اﻟﻮاﺟﻬﺔgnidnarB
ﻟﻮﺣﺔgis aic
saF
ng i s
w o d ni w p o h S
ﻟﻮﺣﺔ ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻌﺮض
ng i s

ﻟﻮﺣﺔngi
s y a w et a G
اﻟﻤﺪﺧﻞ

ﻟﻠﻄﻲn
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔgis e
ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻤﻈﻠﺔ dalB
ng i s g nin w A

اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﻮاﺟﻬﺔ

اﻷﻋﻼمs
g alF

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎتse
اﻧﻮاعpyt t cud
o rP

ﻟﻮﺣﺔngis ta
lF
ﻣﺴﻄﺤﺔ

ﺛﻼﺛﻴﺔgnir
اﻟﺤﺮوفet tel
D3
اﻻﺑﻌﺎد

ﺻﻨﺎدﻳﻖxo b t
hg i L
اﻹﺿﺎءة

اﻻﺿﺎءةsep
y t g nith
gi L
اﻧﻮاع

اﻣﺎﻣﻴﺔ
d et a n i m
اﺿﺎءةulli t
norF

ﺧﻠﻔﻴﺔ
d et a n i m
اﺿﺎءةulli
kc a B

ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ
d et a n i m
اﺿﺎءةulli
e diS

ﺧﺎرﺟﻴﺔnoitanimu
اﺿﺎءةlli lan
r et x E

ﺷﺪﺗﻬﺎytisnetni gn
و i thgil
اﻻﺿﺎءة &
slevel g
ni thgi L
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
k 0 0 5 3 - 0 07 2
2700-3500k

k 0 0max.
0 4 . x4000k
am

k 0 0 5 6max.
. xam6500k

0 0 0 1- 0 0 6
600-1000
2 m/ d c

000
2- 0 0 2 1
1200-2000
2 m/ d c

0 0 9 2- 0
002
2000-2900
2 m/ d c

1 le
veL
اﻻول
اﻟﻤﺴﺘﻮى

اﻟﺜﺎﻧﻲ2
leve
L
اﻟﻤﺴﺘﻮى

اﻟﺜﺎﻟﺚ3 lev
اﻟﻤﺴﺘﻮى eL

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔser
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اﻟﻤﻤﻴﺰة ceps
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺaera re
t c a r a hC

84
٨٦

مثال توضيحي  :مشهد نهاري

مثال توضيحي  :مشهد لييل

85

SA
منطقة الخدمات
أمثلــة :الخدمــات العامــة :املــدارس والجامعــات
ومراكــز الرشطــة واإلســعاف واملســاجد أضيفــت
الحدائــق أو املتنزهــات  ...إلــخ (عامــة و خاصــة).
بشــكل عــام فإنــه مــن املفــرض أن تكــون
املؤسســات والجهــات الحكوميــة لديهــا بالفعــل
نظــام للوحــات وإن مل يكــن هــذا النظــام متوفــرا،
فــإن هــذا الدليــل يســعى إىل تطبيــق القواعــد
العامــة عــى كل املؤسســات والجهــات بغــرض
تبنــي تصميــا متســقا فيهــا جميعــا .وإىل
جانــب ذلــك ،يســمح لــكل املؤسســات الحكوميــة
باســتخدام األعــام.
أنواع اللوحات املسموح بها

الرشوط الخاصة

املعايري الحرضية

لوحة املوازية لسطح الواجهة

 1/3ارتفاع واجهة املحل
بدون بحد أقىص

النوع

منطقة

اإلستخدام السائد

الخدمات

لوحة العالمة التجارية
لوحة إطار املظلة
لوحة املدخل
اللوحة املتعامدة عىل سطح
الواجهة

لوحة نافذة العرض

ال يتجاوز حجمها  %٢٠من
املدخل ،إذ ميكن لألعامل
الخدمية أن تستخدم
املدخل لإلعالنات الخاصة أو
أوقات العمل أو اإلعالن عن
العروض.

األعالم

يسمح باالعالم فقط يف
املؤسسات الحكومية
و التعليمية و املرافق
العامة
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نوع الطريق (النشاط)

كل أنواع الطرق

النسيج الحرضي السائد

مساحات صغرية و كبرية

نوع الواجهة

بنايات قامئة بذاتها

طابع املنطقة

/

متطلبات التصميم

وفق طابع املنطقة

أنواع اللوحات

املتطلبات الخاصة

الحروف ثالثية األبعاد
اللوحات املسطحة

أنواع اإلضاءة

اإلضاءة األمامية

يفضل اإلضاءة الخارجية يف هذه املنطقة

Special requirements

مستوى اإلضاءة

املستوى الثاين

اإلضاءة الخلفية
اإلضاءة الخارجية
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SA
SA
اﻟﻠﻮﺣﺎتsep
اﻧﻮاعyt egan
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اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔngis yponaﻟﻮﺣﺔ إﻃﺎر nU
اﻟﻤﻈﻠﺔ yponac redاﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﻤﺘﺪﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻈﻠﺔ
اﻟﻌﻼﻣﺔ
اﻟﻤﻮازﻳﺔ
C
ﻟﻮﺣﺔngis
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aF
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ﻟﻮﺣﺔw po
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اﻟﻌﺮض
ng i s

اﻟﻤﺪﺧﻞ
ﻟﻮﺣﺔngi
s y a w et a G

ﻟﻠﻄﻲn
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔgis e
ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻤﻈﻠﺔ dalB
ng i s g nin w A

اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﻮاﺟﻬﺔ

اﻷﻋﻼمs
g alF

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎتse
اﻧﻮاعpyt t cud
o rP
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F
ﻣﺴﻄﺤﺔ

ﺛﻼﺛﻴﺔgnir
اﻟﺤﺮوف et tel
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اﻻﺑﻌﺎد

ﺻﻨﺎدﻳﻖxo b t
hg i L
اﻹﺿﺎءة
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t g ni th
gi L
اﻻﺿﺎءة
اﻧﻮاع

اﻣﺎﻣﻴﺔ
d et a n i m
اﺿﺎءةulli t
norF

ﺧﻠﻔﻴﺔ
d et a n i m
اﺿﺎءةulli
kc a B

ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ
d et a n i m
اﺿﺎءةulli
e diS

ﺧﺎرﺟﻴﺔnoitanim
اﺿﺎءةulli la
n r et x E
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و i thgil
اﻻﺿﺎءة &
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ni thgi L
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
k
0 0 5 3 - 0 07 2
2700-3500k

k 0 0max.
0 4 . x4000k
am

k 0 0 5 6max.
. xam6500k

0
0 0 1- 0 0 6
600-1000
2 m/ d c

0 0 01200-2000
2- 0 0 2 1
2 m/ d c

0 0 9 2- 0
002
2000-2900
2 m/ d c

اﻟﻤﺴﺘﻮى1 le
veL
اﻻول

اﻟﺜﺎﻧﻲ2
اﻟﻤﺴﺘﻮىleve
L
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اﻟﻤﻤﻴﺰة ceps
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c a r a hC
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
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RA1
املناطق السكنية
أمثلــة :فيــا  ،شــقق دوبلكــس  ،شــقق طابــق
واحــد  ،إلــخ.

والهــدف العــام مــن ذلــك هــو ضــان بيئــة
هادئــة يف املناطــق الســكنية عــن طريــق تقليــل
اللوحــات إىل أقــل عــدد ممكــن وكذلــك التحكــم
الصــارم يف شــدة إضاءتهــا.

األنشــطة التجاريــة (ومنهــا االســراحات) واملحــات
واملتاجــر غــر مســموح بهــا عــادة داخــل املناطق
الســكنية وفــق قوانــن التخطيــط العمــراين ىف
مدينــة الريــاض ،ويف حالــة وجــود اســتثناء فإنــه
يُســمح بعــدد قليــل جــدا ً مــن أنــواع اللوحــات (يجــب
عــى املناطــق املصنفــة كاســراحات أن تتبــع
نفــس هــذا النظــام الــوارد يف الدليــل الحــايل) .

أنواع اللوحات املسموح بها

الرشوط الخاصة

املعايري الحرضية

لوحة املوازية لسطح الواجهة

 1/3ارتفاع واجهة املحل
بحد أقىص ارتفاع  1.2مرت

النوع

منطقة

لوحة املدخل

فقط للمجمعات السكنية

اإلستخدام السائد

سكني

اللوحة املتعامدة عىل سطح
الواجهة
لوحة نافذة العرض
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ال يتجاوز حجمها  %٢٠من
العرض ،بحد أقىص  2مرت
مربع.

نوع الطريق (النشاط)

شارع سكني

النسيج الحرضي السائد

مساحات صغرية و كبرية

نوع الواجهة

بنايات قامئة بذاتها-
مرتاصة

طابع املنطقة

/

متطلبات التصميم

وفق طابع املنطقة
ال يوجد طابع خاص باملنطقة ويفضل إستخدام النمط السائد واملظهر األكرث هدوءا ً.
أنواع اللوحات

املتطلبات الخاصة

الحروف ثالثية األبعاد
اللوحات املسطحة

أنواع اإلضاءة

اإلضاءة الخلفية

Special requirements

مستوى اإلضاءة

املستوى األول

اإلضاءة الخارجية
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اﻧﻮاع
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اﻟﻌﻼﻣﺔ
C
ﻟﻮﺣﺔngis
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RA2
املناطق السكنية
أمثلــة :الفلــل والشــقق الدوبلكــس والشــقق ذات
الطابــق الواحــد ومــا إىل ذلــك  ،مبــا يف ذلــك
األنشــطة التجاريــة مثــل االســراحة.

والهــدف العــام مــن ذلــك هــو ضــان بيئــة
هادئــة يف املناطــق الســكنية عــن طريــق تقليــل
اللوحــات إىل أقــل عــدد ممكــن وكذلــك التحكــم
الصــارم يف شــدة إضاءتهــا.

الطابــع الســائد لهــذه املناطــق هــو ســكني
منوذجــي  ،املحيــط أكــر هــدو ًءا مــن كونــه
مزدحــا .ميكــن لالســراحات تحديــد منشــآتهم
ً
لســهولة الوصــول اليهــا ولجــذب اهتــام
الضيــوف يف املســتقبل .يجــب أن تكــون اللوحــة
إرشــادية أكــر مــن كونهاإعالنًــا .مــن أجــل الحفــاظ
عــى الطابــع النموذجــي للمنطقــة الســكنية ،
يُســمح ببعــض أنــواع اللوحــات.
أنواع اللوحات املسموح بها

الرشوط الخاصة

املعايري الحرضية

لوحة املوازية لسطح الواجهة

 1/3ارتفاع واجهة املحل
بحد أقىص ارتفاع  1.2مرت

النوع

منطقة

لوحة العالمة التجارية

 ال يستخدم إال لالسرتاحات. عالمة واحدة لكل اسرتاحه. ال يُسمح به إال إذا كانت اللوحةمرئية من الفضاء العام.
 مسموح فقط بالقرب مناملدخل.
 الحد االقيص املسموح بههو  0.8مرت مربع.
 اللوحة يجب أال تعرقل او تزعجاملجاورين.

اإلستخدام السائد

سكني  -اسرتاحات

نوع الطريق (النشاط)

شارع سكني

النسيج الحرضي السائد

مساحات صغرية و كبرية

نوع الواجهة

بنايات قامئة بذاتها-
مرتاصة

طابع املنطقة

/

لوحة إطار املظلة
لوحة املدخل

مجمعات سكنية واسرتاحات.

اللوحة املتعامدة عىل سطح
الواجهة
لوحة نافذة العرض
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ال يتجاوز حجمها  %٢٠من
العرض ،بحد أقىص  2مرت
مربع.

متطلبات التصميم

وفق طابع املنطقة
ال يوجد طابع خاص باملنطقة ويفضل إستخدام النمط السائد واملظهر األكرث هدوءا ً.
أنواع اللوحات

املتطلبات الخاصة

الحروف ثالثية األبعاد
اللوحات املسطحة

أنواع اإلضاءة

اإلضاءة الخلفية

Special requirements

مستوى اإلضاءة

املستوى األول

اإلضاءة الخارجية
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طابع املنطقة
مــن أجــل الحصــول عــى لوحــات متســقة مــع
محيطهــا وعاليــة الجــودة ،يجــب أن تلتــزم اللوحــات
بطابــع تلــك املنطقــة التــي تقــع فيهــا هــذه
اللوحــات ،ويجــب أن تلتــزم باالبعــاد واملــواد
واإلضــاءة وتعكــس اإلختالفــات املحليــة بشــكل
مناســب.
يعلــق طابــع املنطقــة يف أذهــان النــاس حــن
يقومــون ببنــاء خريطــة ذهنيــة ملدينــة الريــاض،
يُحــدد طابــع املناطــق تأسيســا عــى ذاكــرة النــاس
واإلدراك الــذايت ومســارات الحركــة خــال املدينــة
(الطــرق والنقــل العــام) والتخطيــط اإلســراتيجي
املســتقبيل ،وال شــك أن تلــك الصــورة ســتتأثر
باملرشوعــات الكــرى و التخطيــط اإلســراتيجي
املســتقبيل.
يهــدف هــذا الدليــل إىل تحديــد هــذه املناطــق
مــن خــال نهــج اللوحــات املوحــدة ،الــذي ســيكون
أحــد عنــارص تكويــن صــورة مدينــة الريــاض الجديــدة
وفــق رؤيــة .2030
يف املناطــق التــي يغلــب عليهــا الطابــع
التاريخــي ،ســتقترص اللوحــات بالدرجــة األوىل عىل
أنــواع معينــة مــن اللوحــات واأللــوان واإلضــاءة
واملنتجــات .أمــا يف مناطــق وســط املدينــة
فســتكون أنظمــة اللوحــات وفــق مســتوي تحكــم
ضعيــف لدعــم تنــوع وحيويــة املناطــق التجاريــة.
كــا أن طابــع املناطــق لــه أيضــاً تأثــر قــوي
عــي شــكل ومظهــر اللوحــات التــي تعلــق عــى
البنايــات ،إذ يحــدد:
• األلوان واملواد التي يجب إستخدامها.
•مستوى ونوع اإلضاءة.
• أنواع اللوحات.
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املركز التاريخي  -املركز ذو الطابع النجدي
الوصف

مدينــة الريــاض التاريخيــة أو املدينــة القدميــة
تبلــغ مســاحتها حــوايل كيلومــر مربــع (النــواة
التاريخيــة للريــاض) وأبــرز معاملهــا قلعــة
املصمــك وتضــم اليــوم قــر املربــع .تلعــب
املنطقــة دورا ً رئيســياً يف تاريــخ اململكــة
وبالتــايل فهــي تحظــى مبكانــة كبــرة يف قلــوب
وعقــول مواطنــي اململكــة:
•تــم الحفــاظ عــى البنايــات التاريخيــة
والتقليديــة وترميمهــا ،ويتميــز شــكلها
املعــاري بزخــارف وألــوان تقليديــة.
•تتميــز تلــك املناطــق بتخطيطهــا املتعــرج
و شــوارعها الضيقــة ،التــي يرتادهــا أيضــاً
ســكان الريــاض والســياح بكــرة ،تســمح
شــبكة املشــاة باملــي والتنــزه وســط
الفراغــاتاملتناثــرةواملســطحاتالخــراء.

مغزى تصميم اللوحات

يجــب أن تتــاىش اللوحــات مــع الطابــع املعــاري
خاصــ ً
ة األحــرف املفــردة التــي تجعــل خلفيــة
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واجهــة املبنــى ،مرئيــة .ويجــب أن تكــون الكتابــة
داكنــة غــر ملونــة عــى واجهــة ذات لــون خفيــف.
وإذا مل يكــن ذلــك ممكنــاً ،فيمكــن إســتخدام
حــروف بيضــاء فاتحــة عــى خلفيــات داكنــة بدرجــات
ألــوان مثــل الرمــادي والرصــايص الغامــق والبنــي
الداكــن والخشــبي ،أمــا بالنســبة للواجهــات ذات
االلــوان الفاتحــة ،فيمكــن إســتخدام اإلضــاءة
الرماديــة والرصــايص الغامــق واملعــدين.

املواد

مواد ذات جودة عالية.
املواد الطبيعية:
•الخشب املضاد للحريق.
•خشب ملون ضد الحريق.
•املعادن مطفأة اللمعة.
•الصلب املقاوم للطقس

درجات األلوان

مــن األلــوان الداكنــة ،يفضــل األخــر واألحمــر  .ومن
األلــوان الفاتحــة ،يفضــل األبيــض بدرجــات متنوعــة
والبيــج ولــون الحجــر الرمــي ،ويُفضــل إســتخدام
الخلفيــة الداكنــة مــع خطــوط فاتحــة . ،ويفضــل
اســتخدام الزخــارف النجديــة والعربيــة التاريخيــة.
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املركز التاريخي -ذو الطابع النجدي
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قلب املدينة  -القلب الثقايف
الوصف

تــم تأســيس هــذه املنطقــة يف مراحــل النمــو
األوىلللريــاض خــارج مركزهــا التاريخــي ،ولــذا فــإن
الطابــعيتبايــن بــن البنايــات التقليديــة والبنايــات
الحديثــة املرتابطــة بإحــكام مــن خــال مخطــط
شــوارع عضــوي .ويتجــى الجــو الحيــوي للمنطقة
يف البعــد الإلنســاين يف التصميــم واللــذي
يعطــي املشــاة أفضليــة مثــل األروقــة واألســواق
التقليديــة واملتنزهــات.

مغزى تصميم اللوحات

تســتهدف اللوحــات التأثــر عــى املشــاة وراكبــي
الســيارات ،وتثبــت عــى هــذا املتاجــر ذاتهــا ،وتنفذ
بحســب أبعــاد البنايــة وتنــوع التصميــات واأللــوان
املختلفــة املمكنــة مبــا ينســجم مــع الهندســة
املعامريــة ،عــى أال تســتخدم ألــوان شــديدة
الســطوع ،وأن تســتخدم األلــوان الدافئــة ،ميكــن
إســتخدام االشــكال والزخــارف التقليديــة يف
الخلفيــات (طاملــا أنهــا واضحــة وال تعيــق إمكانيــة
القــراءة) .يجــب أن تكــون جميــع األســطح غــر
المعــة لتكويــن صــورة تتســم بالهــدوء ،يجــب أن
يكــون اإلطــار الجانبــي للوحــات مــن املعــدن الداكن
غــر الالمــع املائــل للزرقــة أو بلــون العــارة.
أمثلة التطبيق
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املواد

•املعــدن املطــي أو املغطــى بدهــان غــر
المــع.
•اإلكريليك املطيل بلون غري المع.

درجات األلوان

يجــب أن يكــون اإلطــار الجانبــي للوحــات مــن
املعــدن الداكــن غــر الالمــع املائــل للزرقــة أو
بلــون البنايــة.
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امتداد قلب املدينة – القلب الثقايف
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وسط املدينة  -املنطقة الحيوية
َ
الوصف
يتجــى طابــع تلــك املنطقــة يف جوهــا املعــارص
والحيــوي ،الــذى توفــرهمدينــة الريــاض الحديثــة،
كــا تحتــوى تلــك املنطقــة عــى األنشــطة
التجاريــة واألعــال الرئيســية داخــل املدينــة.
تحتــوي الطــرق الرئيســية عــى طــرق خدمــة
تــؤدي اىل املحــات التجاريــة واملطاعــم مــا
يخلــق مشــهدا ً حيويــاً خاصــة خــال ســاعات
املســاء ،وعــاوة عــى ذلــك تتميــز املنطقــة
بهندســتها املعامريــة «املتطــورة» وكذلــك
وجــود البنايــات الشــاهقة (مكاتــب،فنــادق ،مراكــز
تجاريــة).
مغزى تصميم اللوحات
تســتهدف لوحــات املتاجــر مســتخدمي طــرق
الخدمــة ،أمــا العيــادات والبنايــات التــي يشــغلها
مســتخدم واحــد فإنهــا تضــع اللوحــات عــى
جوانــب املبــاين بحيــث ميكــن رؤيتهــا أيضً ــا مــن
الشــارع الرئيــس .مــن املمكــن هنــا اســتخدام
ألــوان زاهيــة فــا دونهــا .ويفضــل األســلوب
املتقــن يف اللوحــات هنــا متاشــيا مــع التنــوع يف
أنــواع البنايــات.
أمثلة التطبيق
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املواد
•فئة اإلكريليك امل ُلون.
•املعادن املطلية.
•األلومنيوم مؤكسد غري الالمع.
•املزج اإلبداعي بني املواد ممكن.
درجات األلوان
ألوان زاهية ،أبيض وأسود ،ألوان طبيعية.
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امتداد قلب املدينة  -مدينة نابضة بالحياة

111

منطقة اإلمتدادات الحديثة – النمط السائد
الوصف
متثــل هــذه املنطقــة الحــاالت الحرضيــة األكــر
انتشــارا يف مدينــة الريــاض ،ويعــد مــن ضمنهــا
األرايض املطــورة باملدينــة التــي تشــكلت
وفقــا ألمنــاط التطويــر املعتمــدة يف املدينــة
(شــبكة دوكياكــس) ،وتشــمل مجموعــة متنوعــة
مــن املتاجــر واملطاعــم واملكاتــب املصممــة
املتنوعــة يف أســاليبها املعامريــة .ويســتخدم
مصطلــح طابــع «النمــط الســائد» لإلشــارة إىل
أعــال التطويــر القدميــة والجديــدة التــي تتميــز
مبزيــج مــن األحيــاء الســكنية التــي تصلهــا محــاور
طــرق متعــددة االســتخدامات.
مغزى تصميم اللوحات
يجــب تنظيــم اللوحــات الحاليــة أوالً وقبــل كل شــئ،
تثبــت اللوحــات يف األســاس عــى املتاجــر وعــى
نوافــذ العــرض التابعــة لهــا ،بأبعــاد تتناســب مــع
حجــم البنايــة ،مــع الحــرص عــى عــدم حجــب
الســات الخاصــة للواجهــة يف املســتقبل .وهنــا
أيضــا يجــب أن تلتــزم أجــزاء هــذه املنطقــة القريبــة
مــن املناطــق الســكنية أو املالصقــة لهــا بإضــاءة
دافئــة هادئــة .ميكــن أن تكــون اللوحــات ملونــة،
أمثلة التطبيق
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لكــن يجــب أن تكــون مالمئــة وبســيطة وغــر
معقــدة التصميــم ومنفــذة بطــرق متينــة مجربــة.
املواد
•املعــدن املطــي أو املكــي بدهــان غــر
المــع
•األكريليك غري الالمع.
مخططات األلوان
ميكــن أن تكــون اللوحــات ملونــة ،وســهلة التنفيــذ
وذات تصميــم بســيط وتعتمــد عــى طــرق إنشــاء
مثبتــة.
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منطقة املركز الحديث – املعيار الحرضي
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حول أنواع اللوحات ومواصفاتها

يف الصفحات التالية ستجد كل املعلومات التفصلية حول اشرتاطات أنواع اللوحات
املختلفة ،من تحديد مكان تثبيتها إىل مواصفات مواد إنتاجها .تحقق أوال مام إذا كانت
اللوحة املحددة مسموح بها يف التصنيف الحرضي ملنطقتك ،ثم بعد ذلك تحقق من
اشرتاطات طابع املنطقة بالنسبة للوحات.

املصطلحات الرئيسية
اللوحات

الواجهة

تشــر إىل واجهــة أو مدخــل محــل تجــاري يف
الطابــق األريض أو يف مســتوى الشــارع داخــل
بنايــة تجاريــة تطــل عــى الشــارع وتتضمــن أيضــاً
األبــواب ونوافــذ العــرض.

عرض البناية

يشــر عــرض البنايــة إىل الجانــب املواجــه للفضــاء
العــام ويقــاس مــن الحافــة إىل الحافــة.

إرتفاع البناية

يقــاس ارتفــاع البنايــة مــن منســوب االرض إىل
حافــة نهايــة دور الســطح .االرتفاعــات الناتجــة
عــن أي تقنيــات مســتخدمة مثــل (نظــام التربيــد
و غريهــا) ال يســمح بحســابة ضمــن ارتفــاع البنايــة
(املتعلــق بأبعــاد اللوحــات).

نافذة نافذة العرض

مساحة اللوحة

تعنــي إجــايل مســاحة الســطح املقاســة بـــاملرت
املربــع ،داخــل الحافــة الخارجيــة إلطــار اللوحــة أو
حدهــا املمتــد إىل أي مــن العنــارص الهيكليــة
الداعمــة املكشــوفة ،وتشــمل أي زخرفــة .وهــي
أيضــا املســاحة املســموح فيهــا بالكتابــة ثالثيــة
األبعــاد.

منطقة الكتابة باللوحة

تصــف منطقــة الكتابــة باللوحــة املســاحة
املســموح بالكتابــة ووضــع األشــكال فيهــا داخــل
حــدود اللوحــة .عــادة مــا يتــم تحديــد هــذه
املنطقــة مــن خــال مســافة هامــش محــددة.

السقف

يعــرف الســقف بأنــه الغطــاء الــذي يشــكل الجــزء
العلــوي مــن املبنــى.

سور سطح البناية

نافــذة العــرض يف الجــزء األمامــي مــن املحــل،
حيــث تعــرض البضائــع ليســهل رؤيتهــا مــن الخــارج.

يعــرف ســور ســطح البنايــة بأنــه امتــداد للجــدار
عنــد حافــة الســقف أو الرشفــة أو أي هيــكل آخــر
وهــذا يعنــي أيضــاً مســاحة الجــدار أعــى الصــف
العلــوي مــن الشــبابيك.

املدخل الرئييس

السامت املعامرية

مدخل املحل

هو املكان الذي يدخل منه إىل املحل.
املدخــل الرئيــي هــو مدخــل البنايــة الــذي مــن
خاللــه يصــل جميــع العمــاء إىل الخدمــات يف
الطوابــق العلويــة أو الســفلية .عــادة مــا يتــم
وضــع العنــوان الربيــدي عــى املدخــل الرئيــي.

الكتابة

الكتابــة عبــارة عــن الشــعارات والرمــوز واألحــرف
واألرقــام والرســومات التــي تتكــون منهــا الرســالة
امل ُعلنــة عــى اللوحــات ولكنهــا ال تشــمل لــون
الخلفيــة أو النمــط.
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الخصائــص التــي تحتــاج إىل الحاميــة والتــي ال
يســمح بوضــع الالفتــات عليهــا ,انظــر أيض ـاً الفصــل
الــذي يتنــاول الســات املعامريــة الســائدة.

إرتفاع اللوحة

ارتفــاع اللوحــة هــو ارتفــاع الحافــة الســفلية للوحــة
عــن ســطح األرض.

املنطقة املحظورة بالنسبة للوحات

املنطقــة فــوق الطابــق األريض حتــى ســور
ســطح البنايــة يحظــر تثبيــت لوحــات عليهــا .ويف
حــاالت نــادرة ،تســتثنى لوحــات األدوار املتكــررة.
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أنواع اللوحات
وفق مستوى التحكم

يعــرض الجــدول كل أنــواع اللوحــات الدامئــة واملؤقتــة الخاضعــة لتنظيــم
الدليــل االرشــادي .وكل مــا عــدا ذلــك مــن لوحــات غــر مســموح بهــا.

أنواع اللوحات املؤقتة

أنواع اللوحات الدامئة
1

لوحة املوازية لسطح الواجهة

A

إعالنات العرض باملتاجر

2

لوحة إطار املظلة

B

بانرات/ملصقات السامرسة العقاريني

3

اللوحة املتدلية من املظلة

C

4

اللوحة املتعامدة عىل سطح الواجهة

5

لوحة العالمة التجارية

6

لوحة املظلة القابلة للطي

7

لوحة نافذة العرض

8

لوحة املدخل

D
E

لوحات السامرسة العقاريني
اللوحات النقالة
األعالم

5

C
4
1

8

2
D

122

5

B

1

6

E
A
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7

3

القواعد العامة

اإلنسجام

البساطة

املقياس
يساعد إختيار الحجماملناسب

التكامل الجيد مع الطابع

الدمج بني عنارص متشابهة

اللوحة الواضحة تساعد

للوحة الذي يراعيالنواحي

املعامري للبناية وطابع

ومرتابطة يخلق تأثري برصي

عىل جذب اإلنتباه.

املعامرية يف تعزيزاألعامل

الشارع يساهم يف دعم

إيجايب.

التجارية والصورة البرصية

صورة املدينة.

التكامل

للشارع.

لوحات البنايات و املدينة

تســاهم اللوحــات يف خلــق هويــة تجاريــة
مرتابطــة ،يجــب أن تكــون اللوحــة مناســبة الحجــم
واألبعــاد يف تصميمهــا وعالقتهــا البرصيــة
باللوحــات والبنايــات األخــرى واملحيــط العــام.

لوحات البنايات والطابع املعامري

يجــب أن تتكامــل اللوحــات اإلعالنيــة جيــدا ً مــع
الطــراز املعــاري للبنايــة وال تحجــب خصائصــه
املعامريــة ،ميكــن تحقيــق ذلــك عــى ســبيل
املثــال عــن طريــق إضافــة لوحــات عــى املظــات
الحاليــة املخصصــة للحاميــة مــن الطقــس أو عــى
األجــزاء الفارغــة مــن جــدران املبنــى.
إن تقليــل العــدد اإلجــايل للوحــات املوجــودة
عــى املبنــى سيســاعد عــى جــذب االنتبــاه
للوحــات التجاريــة ،كــا أن إســتخدام اإلضــاءة
املركــزة واملحــدودة ســيحد مــن التأثــر الســلبي
عــى الســكان  .كــا أن وضــع اللوحــات يف املــكان
املناســب يســاعد النــاس يف التعــرف عليهــا
ويعطــي خــرة مبهجــة للمشــاة.
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محتوى اللوحة

يجــب أن يكــون محتــوى اللوحــات متعلــق بشــخص
أو رشكــة يف البنايــة الــذي يتــم فيــه عرضهــا،
ميكــن القيــام بذلــك عــن طريــق إســتخدام شــعار،
يجــب إســتخدام اللغــة العربيــة واللغــة اإلنجليزيــة
وأن يكــون هنــاك تــوازن يف الشــكل بينهــا.
إســتخدام الصــور (تعــرض مثــا عــددا مــن الســلع)
 ،وال يفضــل املعلومــات اإلضافيــة (مثــل قوائــم
األســعار) ،اللوحــات مخصصــة فقــط لإلعــان عــن
املحــل ،أمــا الخدمــة نفســها واملنتجــات واألســعار
فيجــب أن تظهــر يف نافــذة العــرض.

املواد

•لضــان لوحــات وتركيبــات عاليــة الجــودة
وآمنــة يجــب أن تتوفــر يف املــواد
املســتخدمة الــروط التاليــة:
•إســتخدم مــواد متينــة ومتوافقــة مــع مواد
البنــاء األخرى.
•إستخدام مواد مستدامة.
•إستخدم مواد سهلة الصيانة.
•إستخدام مواد تلبي املعايري واملواصفات
الدولية (مثل مقاومة الحريق ،مقاومة
الطقس).

أمثلة جيدة حول العامل

اللوحات تحرتم الطراز املعامري والسياق
يف الحجم والنوع واللون والصور

املحتوى الدقيق والواضح كايف لجذب
جذب اإلنتباه

الوعي بالسياق حيث تندمج اللوحات مع
الطراز املعامري بشكل جيد

محتوى اللوحة بسيط ودقيق

الخامات عالية الجودة تدوم عمرا ً أطول

125

اللوحة املوازية لسطح الواجهة
الوصف
هــي اللوحــة املوجــودة أعــى نافــذة (نوافــذ) العــرض مبــارشة أو املدخــل الرئيــي للمحــل وتحــدد إســم املتجــر الــذي
يشــغل املــكان أو إســم البنايــة فقــط ،وهــي العنــر األســايس املســيطر يف واجهــات املحــات أو البنايــات التجاريــة
وتكــون أفقيــة عــى وجــه البنايــة.
اللوحات املسموح بها لكل نشاط تجاري
املوضع

1

أعىل إرتفاع
أســفل عتبــات النوافــذ يف الطابــق األول أو أدىن
نقطــة يف الســقف أو كورنيــش الطابــق األريض.
إرتفاع اللوحة

2

الحد األقىص 6 :م حتى الحد السفيل للوحة.
الحــد األقــى 40 :ســم فــوق الحافــة العليــا
لنافــذة العــرض.

3

5

الواحدة.
االبعاد واملقاسات

7

مقاس اللوحة
أقــى ارتفــاع للوحــة  1/3ارتفــاع واجهــة املحــل
ومرتبطــة مــع التصنيــف الحــري للمناطــق.

8

عرض اللوحة
الحد االقىص هو عرض واجهة املحل.

9

بروز اللوحة
اقــى حــد لــروز اللوحــة  0.25ســم مــن واجهــة
البنايــة.

املسافة إىل العنارص املعامرية
تــرك مســافة  10ســم بحــد أدىن إىل الســات
املعامريــة مثــل األعمــدة واألرشطــة والحليــات.
املسافة بني اللوحات

4

يُسمح فقط بوضع لوحة واحدة ارشادية عىل البناية

حــد أدىن  10ســم أو يتــم تحديــد ذلــك مــن خــال
للتصميــم املعــاري.
أقل مسافة حتى نافذة العرض أو حافة بروز
البناية
الحــد األدىن للمســافة إىل نافــذة العــرض هــو 5
ســم .ويف حــال كان املــكان املتاحــة أقــل مــن ٨٠
ســم ،ميكــن تقليــل الحــد األىن للمســافة .ويف كل
األحــوال  ،يجــب أال تــرز اللوحــة فــوق نافــذة العــرض

!

قواعد عامة
يجب أن تكون جميع اللوحات يف البناية
الواحدة يف نفس املستوى.
يجــب أال تحجــب اللوحــات نوافــذ الطابــق األول أبــدا ً أو
تتداخــل مــع العنــارص املعامريــة.
يُســمح فقــط بوضــع لوحــة عــى الواجهــة األماميــةللبنايــة وال يُســمح بوضــع لوحــات عــى جانــب البنايــة
أو أي عنــارص زخرفــة.
عنــر الجــوار البــد أن يتــم اخــذه يف اإلعتبــار فمــن
املهــم أن تكــون اللوحــات منســجمة مــع البنايــات
املجــاورة بحيــث ميكــن رؤيتهــم كتكويــن واحــد.

أو حافــة البنايــة.

6

ال يُسمح بوضع اللوحات األفقية عىل
الطوابق املتكررة من الواجهة.
ماذا لو مل يوجد مكان متاح عىل االطالق
لرتكيب اللوحة؟
الرجاء استخدم حل لوحة نافذة العرض.
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اللون والخامات
بحسب التصنيف الحرضي
اإلضاءة
بحسب التصنيف الحرضي

6

4
3

4
7

5

1
9

2

بناية متعددة اإلستخدامات
مساحة اللوحة
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ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻹرﺗﻔﺎع ﻟﻮﺣﺔ
اﻟﻤﺤﻞ
كيفية حساب الحد األقىص إلرتفاع لوحة املحل

الرتفاع=  6م
األقىصﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺐ
الحداﻷﻗﺼﻰ
اﻟﺤﺪ
اللوحة =  6م

اقىصاﻟﻠﻮﺣﺔ
ارﺗﻔﺎع ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻀﺮي
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
! ! ﻳﺆﺛﺮ
ارتفاع للوحة
اﻗﺼﻰعىل
للمناطق
الحرضي
التصنيف
يؤثر
اﻹرﺗﻔﺎع اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﻤﻮازﻳﺔ = ارﺗﻔﺎع اﻟﻠﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﻻرض
ﻟﺴﻄﺢ اﻟﻮاﺟﻬﺔ
3

 2ﻣﺘﺮ اﻗﺼﻰ ارﺗﻔﺎع

إرﺗﻔﺎع اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
3

إرﺗﻔﺎع اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
3

اﻗﺼﻰ ارﺗﻔﺎع
ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺐ  6ﻣﺘﺮ
إرﺗﻔﺎع اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

إرﺗﻔﺎع اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ =  6ﻣﺘﺮ
أﻗﺼﻰ ارﺗﻔﺎع ﻟﻠﻮﺣﺔ =  2ﻣﺘﺮ

ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ = > 3ﻣﺘﺮ
أﻗﺼﻰ ارﺗﻔﺎع ﻟﻠﻮﺣﺔ = 0.5ﻣﺘﺮ  1 :ﻣﺘﺮ

ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ =  3ﻣﺘﺮ  4.5 :ﻣﺘﺮ
أﻗﺼﻰ ارﺗﻔﺎع ﻟﻠﻮﺣﺔ = 1ﻣﺘﺮ  1.5 :ﻣﺘﺮ

ﻣﺴﻤﻮح

ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻮح
ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ وﺑﺮوز اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ

ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ

اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ أﻋﻠﻰ ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻌﺮض اﻗﻞ
ﻣﻦ ) 50cmﺑﺴﺒﺐ اﻟﺒﺮوز اﻟﻤﻌﻤﺎري( ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻮﺿﻊ اﻟﻠﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮف ﺑﺮوز
اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ و ﻓﻲ ﻫﺬة اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺳﺘﺰﻳﺪ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
ﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﻤﺤﻞ
max. 40cm

<50 cm

min. 5cm

ارﺗﻔﺎع ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻌﺮض

ﻻ ﻳﺠﺐ إﺧﻔﺎء اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﺎﻓﺬة
اﻟﻌﺮض واﻟﻠﻮﺣﺔ ﺑﺄي ﺗﻜﺴﻴﺔ أو ﻣﻮاد
إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ او اي ﻣﻮاد اﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
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الخصائص املعامرية
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ

البنايــة
ـع هيـ
ﻣﻊدًا مـ
ﺟﻴﺪاجي ـ
يجــب أن تتكامــل اللوحــات
ﺗﺤﺠﺐ أي
ـكلوﻻ
اﻟﻤﺒﻨﻰ
ﻫﻴﻜﻞ
ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻠﻮﺣﺎت ً
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
تكــون
ميكــن أن
معامريــة،
تحجــب أي
وال
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
عنــارصأن ﺗﻜﻮن
ﻣﻌﻤﺎرﻳﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺟﻴﺪا ﻣﻊ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻤﺒﻨﻰ وﻻ ﺗﺤﺠﺐ أي
ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻠﻮﺣﺎت ً
أعمــدة
أوـارف أو
اﻟﻤﻮادزخـ
ـارة عــن
املعامريــة
الخصائ
اﻟﻜﻮرﻧﻴﺶ
اﻷﻟﻮان أو
عبـﻓﻲ
ﺗﻐﻴﺮات
ـصأﻋﻤﺪة أو
زﺧﺎرفـ أو
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎرﻳﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
يف املــواد أو األلــوان أو الكورنيــش أو
أوأوتغـ
ـرات ،إﻟﺦ.
اﻟﻨﻮاﻓﺬ
زﺧﺎرف أو أﻋﻤﺪة أو ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد أو اﻷﻟﻮان أو اﻟﻜﻮرﻧﻴﺶ
ﻣﺴﻤﻮحــخ.
النوافــذ  ،إل
أو اﻟﻨﻮاﻓﺬ  ،إﻟﺦ.
ﻣﺴﻤﻮح

ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻮح
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻮح

املجاورة
االرتفاعات
اﻟﻤﺘﺠﺎورة
اﻟﻠﻮﺣﺎت
إرﺗﻔﺎع

القواعــد العامة للمســافات .وتصــف اللوحــات املتعامدة
اإلمكان وفـ
إنـة قـ
اللوحـ
ارتفــاع
يضبــط
ﻳﺠﺐ أن
يجــب
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔـق ﻗﻮاﻋﺪ
ـدر دون
أﻣﻜﻦ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
إرﺗﻔﺎع
ﺿﺒﻂ
إرﺗﻔﺎع اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﻤﺘﺠﺎورة
اﻟﻌﺎﻣﺔ.ــى الحافــة الســفىل ،يف حني تكــون الكتابــة ثالثيــة األبعاد يف خــط املركز.
اﻟﺒﻴﻨﻴﺔـويئ ع
ـدوق الضـ
والصنـ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت
ﻳﺠﺐ ﺿﺒﻂ إرﺗﻔﺎع اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ إن أﻣﻜﻦ دون ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮاﻋﺪ

اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
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إذا كان :عرض اللوحة أقل من عرض الواجهة

يــوىص باســتخدام الواجهــة ذات نفســها للوحــة.
أمــا بالنســبة للوحــات املربعــة الشــكل أو األصغــر
مــن الواجهــة فــإن شــعار املحــل فقــط هــو
املســموح بــه  .كــا متنــع أيضــا اللوحــات التــى
غري مسموح

محالن أو أكرث ملالك واحد

بشــكل عــام يجــب أن تحتــوي كل واجهــة عــى
لوحــة واحــدة ،إذا كانــت رشكــة تجاريــة متتلــك أكــر

مثــال  :نافــذىت عــرض منفصلتــن بعمــود  ،وىف هــذه

تحتــوى عــى عــدة أســطر مــن الكتابــة  .كــا
ان اللوحــات األصغــر ىف الحجــم يجــب أن تكــون
متكاملــة مــع الطابــع املعــاري أو املدخــل أو
نافــذة العــرض للمحــل.
مسموح

مــن نافــذة عــرض أو مدخــل فإنــه مــن املســموح
وضــع لوحــة متصلــة عليهــم.

مثال  :نافذىت عرض مبدخل واحد

الحالــة تعطــى اللوحــات مســاحة للحليــات املعامريــة
وتنقســم اللوحــة إىل نفصــن .

يُســمح أيضــاً بكتابــة إســم املحــل أعــى كل مدخــل أو كل  7م ،بحــد أقــى ثــاث مــرات
عــى الواجهــة الواحــدة.
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وضع الزاوية
بناية الزاوية

إذا كانــت البنايــة عــى الزاويــة مــع
وجــود مداخــل أو نوافــذ عــى كال
الشــارعني ميكــن وضــع لوحــة حــول
الزاويــة.

بناية مالصقة لبانية مجاورة

يجــب أال متتــد اللوحــة حتــى ركــن
البنايــة األخــرى ،ولكــن يجــب تــرك
مســافة بحــد أدىن  10ســم مــن
الزاويــة ،تنطبــق هــذه القاعــدة إذا
كان هنــاك بنايــة مجــاورة واحــدة.

البنايات القامئة بذاتها

ميكــن للبنايــات القامئــة بذاتهــا أن
تضــع اللوحــة حتــى زاويــة البنايــة
بــدون تــرك فواصــل.
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األروقة

مالحظات

•ضــع يف إعتبــارك أن املشــاة داخــل األروقــة
بحاجــة إىل معلومــات كذلــك.
•إذا كان مــكان الرتكيــب وفقـاً لقواعــد الرتكيب
عــى الواجهــات ممكنـاً ،فإنــه ميكــن تركيــب
لوحــات املحــل الخارجيــة واللوحــات الجانبيــة
البــارزة وبخــاف ذلــك فالبــد مــن إســتخدام
نافــذة املحــل.

األروقــة نــوع مــن العــارة التــي تتواجــد بشــكل
متكــرر .لهــا تأثــر قــوي عــى التصميــم ويجــب
أال يتــم تشــويهها بــأي شــكل مــن األشــكال.
يف البنايــات ذات األروقــة ،يُنظــر إىل اللوحــات
عــى أنهــا مفهــوم شــامل  ،وبالتــايل يجــب
أن تكــون متســقة مــع األروقــة مــن حيــث مــكان
تركيــب اللوحــات  ،بحيــث تدمــج اللوحــات األفقيــة
يف بــوايك الــرواق أو تركــب يف حــدود قــوس
البــوايك ،ويحســب حجــم اللوحــة بنفــس الطريقــة
الســابقة.
إذا وضعــت اللوحــة األفقيــة عــى الســطح
الخارجــي للواجهــة (وليــس داخــل ممــر البــوايك)
 ،فيجــب أن تكــون اللوحــة مكتوبــة بأحــرف ثالثيــة
األبعــاد أو لوحــة مســطحة (حســب املوضــع).
الفتة مسطحة مدمجة داخل قوس الرواق

الفتة ثالثية األبعاد
تســتخدم الالفتــة ثالثيــة األبعــاد عنــد وضــع اللوحــة
عــى واجهــة البنايــة فــوق الــرواق

بناية متعددة االستخدامات لها رواق
قد تختلف األروقة ىف األشكال و لكن تطبق نفس القواعد
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غري مسموح
يجــب أال يكــون هنــاك اختــاف يف مواضــع تركيــب
اللوحــات ضمــن البنايــة الواحــدة ،إذ يجــب أن تكــون
مصطفــة مــع بعضهــا البعــض وبنفــس االرتفاعــات
حتــى ال تظهــر مبظهــر متعــرج .وال يُســمح بإخفاء
أي ميــزات معامرية لـــأروقة.

 يجب أال يختلف خط محاذاة اللوحات. يجب أال تغطى اللوحات عىل أقواس األورقة. يجــب عــدم وضــع اللوحــات املوازيــة لســطحالواجهــة وصناديــق اإلضــاءة فــوق أقــواس
األروقــه .
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لوحة إطار املظلة
الوصف
املظلــة تعنــي هيــكالً مســقوفاً يــرز خــارج املحــل أو البنايــة ،حاميــة مــن الشــمس  ،وهــو متصــل ببنايــة أو تحملــه بنايــة بالكامــل.
أمــا لوحــة إطــار املظلــة فإنهــا تشــر إىل لوحــة مرســومة أو ملصقــة أو مركبــة عــى إطــار مظلة.
الفرصة
توفر املظالت حامية من الشمس عند سوء األحوال الجوية وتساعد يف تحديد املداخل.
املوضع

أ

يجــب وضــع اللوحــة إن أمكــن عــى الجــزء األمامــي
مــن املظلــة .ويجــب أن تكــون واجهــة املظلــة حــوايل
35ســم عــى األقــل بــرط أال تتجــاوز اللوحــة إرتفــاع
الجــزء األمامــي مــن املظلــة.

قواعد عامة
ميكــن أن توضــع لوحــة إطــار املظلــة عــى املدخــل
املشــرك للبنايــة وتحــدد الشــاغل الرئيــي للبنايــة أو
اســم البنايــة فقــط .ويجــب أال تــرز اللوحــة عــن جانــب
املظلــة ؛ علــا بــأن جميــع قواعــد األبعــاد وموضــع
الرتكيــب الخاصــة باللوحــات األفقيــة تنطبــق عــى اللوحــات
اإلطاريــة .وعمومــا يجــب االنتبــاه لحســاب أقــى ارتفــاع

ب

إذا مل يكــن مــن املمكــن وضــع اللوحــة عــى الجــزء
األمامــي مــن املظلــة ،يجــب أن يتــم تركيبهــا فــوق
املظلــة.
يجــب أن يكــون الجــزء األمامــي مــن املظلــة واللوحــة
مســتويني ،أو مســتوى واحــد .ويجــب أن يكــون هنــاك

ممكــن للوحــة.
اللوحات املسموح بها لكل نشاط تجاري
تقتــر عــى لوحــة واحــدة عــى واجهــة البنايــة ذات
املدخــل الواحــد.

فاصــل بــن اللوحــة واملظلــة ال يقــل عــن  ١٥ســم ،يجب أال
تغطــي اللوحــة النوافــذ أو العنــارص املعامريــة األخــرى.

اللون والخامات
تتوقف عىل طابع املنطقة

ج

إذا مل يكــن كال الخياريــن (أ  ،ب) ممكنــا فإنــه ميكــن وضــع
اللوحــة عــى واجهــة املظلــة وتكــون بــارزة فوقهــا،
ولكــن دون أن تحجــب النوافــذ و العنــارص املعامريــة
األخــرى.
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اإلضاءة
تتوقف عىل التصنيف الحرضي

أقىص إرتفاع

(للوحة املوازية لسطح

الواجهة)  3/1واجهة املحل

ج

ب

أ
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الالفتة املتدلية من املظلة
الوصف
اللوحة املتدلية من املظلة تشري إىل لوحة معلقة بالكامل تحت املظلة وعمودية عىل البناية الذي تُعلق عليه املظلة.
الفرصة
من املفرتض أن تقدم معلومات للمشاة وراكبي الدراجات الذين ميشون أو يركبون بالقرب من الواجهة  ،ولذلك يكون
الحجم محدود وغري موجه لحركة مرور السيارات.

قواعد عامة
املوضع

1

باملبنــى ويجــب أال تســد النوافــذ أو الفتحــات أو ممــر

إرتفاع الصاىف

للمشــاة.

تحت املظلة يجب أال يقل عن  2.4مرت من مستوى

اللوحات املسموح بها لكل نشاط تجاري

الرصيف.

2

اللوحــات املتدليــة مــن املظلــة يجــب أن تكــون ملتصقة

البعد عن واجهة البناية

يُســمح لــكل نشــاط تجــاري بلوحــة واحــدة لــكل واجهــة.
الحــد األدىن للمســافة بــن اللوحتــن هــو  5مــر.

الحد األدىن  10سم
اللون والخامات
تتوقف عىل طابع املنطقة
األبعاد أو القياسات

3

االرتفاع
الحد األقيص  45سم.

4

الربوز
ال تربز خارج الحافة األمامية للمظلة.
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1

املوضع دامئا مرتبط باملدخل
الرئييس.
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اللوحات املتعامدة عىل سطح الواجهة
الوصف
لوحة تعلق متعامدة عىل سطح واجهة البناية ،وتكون مرئية جيدا للمشاة عىل أرصفة املشاة.
الفرصة
تعطــي اللوحــات املتعامــدة عــى ســطح الواجهــة معلومــات
للمشــاة وراكبــي الدراجــات ،وليســت موجهــة لراكبــي
الســيارات ،ولذلــك يكــون حجمهــا محــدودا.
املوضع

1

االتجاه
يســمح فقــط بالتوجيــة العمــودي ( 90درجــة) عــى

8
9

األبعاد
أقىص حجم للوحة
أقىص أبعاد  80*80سم أو  0.8مرت مربع.
عمق اللوحة
ال يزيد عن  20سم .

10
الربوز

ال يزيد عن  1.20م من واجهة البناية.

وجــه البنايــة.

2

موضع الرتكيب
مســموح فقــط يف الطابــق األريض مــن البنايــة وال

يزيــد ارتفــاع مــكان الرتكيــب عــن  4أمتــار.

3

املسافة اىل واجهة البناية
أقــى مســافة تكــون  20ســم مــن واجهــة البنايــة

بإســتثناء العنــارص املعامريــة.

4
5

املسافة إىل الشارع
املسافة إىل الحارات املرورية  40سم كحد أدىن.
املسافة إىل الالفتات
املســافة إىل لوحــات أخــرى  20ســم كحــد أدىن

واملســافة إىل الجــار  80ســم كحــد أدىن.

6

االصطفاف

واحــد .أمــا يف حــال اســتخدام كتابــة ثالثيــة األبعــاد ،فــإن

االصفــاف األوســط يكــون القاعدة.

اللوحــات األفقيــة ولكــن ال يُســمح باســتخدام محتــوى

آخــر .يفضــل اســتخدم هــذا النــوع مــن اللوحــات لشــعار
الرشكــة .مــن املســموح أن يكــون شــكل اللوحــة هــو

شــكل شــعار أو خطــوط خارجيــة متميــزة.
قواعد عامة

ال يســمح باســتخدام اللوحــات املتعامــدة عــى ســطح

الواجهــة عــى بنايــات بهــا بالفعــل لوحــة قامئــة بذاتهــا.
اللوحات املسموح بها لكل نشاط تجاري
يُســمح بلوحــة واحــدة فقــط عــى الطابــق األريض لــكل
رشكــة.

األلوان والخامات
تتوقف عىل طابع املنطقة

االرتفاع الرأيس الصايف

االرتفــاع الصــايف بــن حافــة اللوحــة الســفلية والطابــق
األريض  2،4م عــى األقــل.
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يُســمح باســتخدام نفــس املحتــوى املســموح بــه يف

إذا كانــت اللوحــة يف نفــس املنطقــة مــع لوحــة أفقيــة،
فيجــب أن تكــون الحافــة الســفلية للوحتني يف مســتوى

7

محتوى اللوحة

اإلضاءة
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6

لوحة العالمة التجارية
الوصف
لوحــة العالمــة التجاريــة هــي لوحــة تحــدد إســم البنايــة أو املســتأجر الرئيــي لبنايــة متعــددة الطوابــق أو بنايــة أحاديــة
االســتخدام.
الفرصة
ال شــك أن لوحــة العالمــة التجاريــة لهــا تأثــر بــري بعيــد املــدى ،فهــي موجهــة للمشــاة وراكبــي الدراجــات وكذلــك
ســائقي الســيارات ،كــا أن لوحــات اســم البنايــة عــى البنايــات متعــددة الطوابــق تشــكل أفــق املدينــة .أمــا البنايــات
املســتقلة املســموح لهــا بوضــع لوحــة اســم البنايــة ،فهــي مراكــز التســوق والبنايــات اإلداريــة الضخمــة.

1

املوضع

قواعد عامة
ال يُســمح بلوحــات العالمــة التجاريــة إال يف البنايــات

بشــكل عــام يجــب أن تكــون لوحــات العالمــة

التــي يتوافــر فيهــا الــروط التاليــة:

أعــى جــزء فيهــا ،يجــب أن تكــون هنــاك مســافة

 40م)

التجاريــة تثبــت عــى ســور ســطح البنايــة أو عــى

أ  -الحــد األدىن للطــول (املــوازي للشــارع الرئيــي

هامــش محــددة مســبقاً بــن اللوحــات وحــواف

ب  -البنايــات التــي يزيــد إرتفاعهــا عــن  4طوابــق

البنايــات ،ويجــب إحــرام التفاصيــل املعامريــة
والنوافــذ ،وإذا مل يكــن ذلــك محــددا ً ،فيجــب
اإلحتفــاظ مبســافة  10ســم عــى األقــل.

(فقــط إســم املبنــى مســموح بــه)

ج  -املباين أحادية االستخدام بحد أدىن  7أمتار.
اللوحات املسموح بها لكل نشاط تجاري
لوحة واحدة لكل بناية.

مســموح للمراكــز التجاريــة متعــددة املداخــل

2

األبعاد
منطقة الكتابة

األبنيــة التــي يزيــد إرتفاعهــا عــن  20م يجــب أال تزيــد

مســاحة الكتابــة فيهــا عــن  40/1مــن إرتفــاع تثبــت

بوضــع لوحــة اســم واحــدة فــوق كل مدخــل ،وال

يســمحبوضــعأكــرمــنلوحــةعــىواجهــةالبنايــة.
محتوى الكتابة
يســمح فقــط بتثبيــت الفتــة الشــعار التصويــري

اللوحــة مرضوبــة يف عــرض واجهــة البنايــة بحــد

للعالمــة التجاريــة التــي تتجــاوز  21م (الشــعار،

 -البنايــات التــي يصــل إرتفاعهــا إىل  20م تكــون

الرشكــة بالحــروف.

أقــى  47مــر مربــع.

مســاحة الكتابــة فيهــا ال تزيــد عــن  20/1مــن إرتفــاع
تثبيــت اللوحــة مرضوبــة يف عــرض واجهــة البنايــة
بحــد أقــى  25م  ،2والحــد األقــى إلرتفــاع الكتابــة
هــو  2م.

عالمــة مرســومة ،أو الصــور) وال يســمح بكتابــة اســم

اللون والخامات
تتوقف عىل طابع املنطقة
اإلضاءة
تتوقف عىل التصنيف الحرضي.
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)(Wاﻟﻤﺒﻨﻰ
ﻋﺮض
(w) width
Building

كيفية حساب مساحة الكتابة عىل لوحة
العالمة التجارية ؟

Building width

How to calculate the copy area of
?the branding sign

Mounting
اﻟﻠﻮﺣﺔ
 heightﺗﺜﺒﻴﺖ
) (Mhإرﺗﻔﺎع

ﺑﻨﺎﻳﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ m20مBuildings above 20

Mh

ارﺗﻔﺎع ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻠﻮﺣﺔ  Xﻋﺮض اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ

Mh x W
40

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
= Area

اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ
ﻋﺮض
Building
width
)(w
Building
)width (W
Buildings up
اﻟﻰ to
ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻳﺼﻞ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ20 m
 20م

Mh x W
20
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اﻟﻠﻮﺣﺔ
 heightﺗﺜﺒﻴﺖ
) (Mhارﺗﻔﺎع
Mounting

ارﺗﻔﺎع ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻠﻮﺣﺔ  Xﻋﺮض اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
= Area

Mh

١٣٩
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أﻧﻮاع اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ُﻳﺴﻤﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻠﻮﺣﺎت اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

min. 0.4 m clearance
to
Building
types where Branding signs are allowed
the public realm.

أنواع البنايات التي يُسمح فيها بلوحات العالمات التجارية

sideway

access road

 4أدوار أو اﻛﺜﺮ
4
storeys
or more
اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ ،
)
واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت  ،واﻟﻔﻨﺎدق (
Entrance

142

دﻟﻴﻞ ﻟﻮﺣﺎت اﻟﺮﻳﺎض

أﻧﻮاع اﻟﻠﻮﺣﺎت

ﺑﻨﺎﻳﺎت أﺣﺎدﻳﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻻ ﻳﻘﻞ
single use building
ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ  ٧م )اﻟﻤﺤﻼت،
min. 7 m high.
اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ،اﻟﻤﺼﺎرف ,اﻟﻮرش(..

Sign types

Riyadh Signage Guideline

Branding sign

ﺑﻨﺎﻳﺎت أﺣﺎدﻳﺔ أو ﻣﺘﻌﺪدة
min.
40 m Length
ﻳﻘﻞ ﻋﺮﺿﻬﺎ
اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻻ
ﻋﻦ  40م.
)اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ،
واﻟﺴﻮﺑﺮ ﻣﺎرﻛﺖ (

oad
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١٤٠

min. 0.4 m clearance
to
املسموح بها لكل بناية
اللوحات
اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ
عدداﻟﻠﻮﺣﺎت
ﻋﺪد

min. 0.4 m clearance toPermitted signs per building
ﻟﻜﻞ ﻣﺒﻨﻰ
the public realm.

min. 0.4 m clearance to
the public realm.

ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻮح

don't

the public realm.

ﻣﺴﻤﻮح

do

 أرﺑﻊ أدوار أو أﻛﺜﺮ-

- 4 storeys or more

اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ
building

اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ
building

Branding
sign
ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﻟﻮﺣﺔ ﻋﻼﻣﺔ

Branding
ﺗﺠﺎرﻳﺔ
 ﻋﻼﻣﺔsign
ﻟﻮﺣﺔ

Branding sign

sideway
ﺧﺪﻣﺔ
ﻃﺮﻳﻖ

اﻟﻤﺪﺧﻞ
Entrance

sideway

don't

اﻟﻤﺪﺧﻞ
Entrance

ﻃﺮﻳﻖ
access
road

access road

sideway
ﺧﺪﻣﺔ
ﻃﺮﻳﻖ

ﻃﺮﻳﻖ
access
road

 ﻣﺘﺮ7  ﺑﻨﺎﻳﺔ أﺣﺎدﻳﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻻ ﻳﻘﻞ إرﺗﻔﺎع ﻋﻦ-

building
ﻣﺒﻨﻰ
Branding
ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﻋﻼﻣﺔsign
ﻟﻮﺣﺔ

اﻟﻤﺪﺧﻞ
Entrance

building
ﻣﺒﻨﻰ
sign
ﺗﺠﺎرﻳﺔBranding
ﻟﻮﺣﺔ ﻋﻼﻣﺔ

sign
 ﺗﺠﺎرﻳﺔBranding
ﻟﻮﺣﺔ ﻋﻼﻣﺔ

اﻟﻤﺪﺧﻞ
Entrance

ﺧﺪﻣﺔ
ﻃﺮﻳﻖ
sideway
ﻃﺮﻳﻖ
access
road
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Entrance
اﻟﻤﺪﺧﻞ

Branding si

ﺧﺪﻣﺔ
ﻃﺮﻳﻖ
sideway
ﻃﺮﻳﻖ
access
road
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١٤١

ﺗﺠﺎرﻳﺔ
 ﻋﻼﻣﺔsign
ﻟﻮﺣﺔ
Branding

اﻟﻤﺪﺧﻞ
Entrance

Entrance

Branding
sign
ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ

- single use building min. 7 m ﻣﺘﺮ
high.
40  اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻄﻮل- min. 40 m Length

Entranc

لوحة املظلة القابلة للطي
الوصف
غال ًبــا مــا تســتخدم يف املقاهــي واملطاعــم لتوفــر الظــل لعمالئهــا  ،ولكــن أيضً ــا يســتخدمها بائعــو الطعــام والبائعــون

اآلخــرون لحاميــة بضائهــم مــن ضــوء الشــمس املبــارش .تســاعد املظــات يف تحديــد واجهــات املحــات  ،وميكــن أن تكــون
إضافــة جذابــة لألعــال.
الفرصة
يكــون اختيــار املظلــة القابلــة للطــي جيــد عندمــا تســتخدم كلوحــة .وميكــن ان تكــون قامشــية أو مشــدودة عــى هيــكل ذو
اطــار معــدين
قواعد عامة

1

2

املوضع
االرتفاع الصايف

حــد أبــواب ونوافــذ واجهــة املحــل ويجــب أال تغطــي

التفاصيــل املعامريــة أو األجــزاء التالفــة مــن البنايــة،

عندما تكون املظالت مفتوحة فيجب أن ال يقل

كــا يجــب أن تتــاىش مــع طابــع البنايــة.

إرتفاعها عن  2.4مرت فوق الرصيف.

مساحة الكتابة

إرتفاع الرتكيب
يبلغ الحد األقىص إلرتفاع تركيب اللوحة حوايل 4.5

3

يجــب أن تثبــت املظــات عــى أو أعــى بقليــل مــن

م ويجب أن يكون أقل من أرضية الطابق الثاين.
املسافة إىل الشارع
عندما تكون املظالت مفتوحة فيجب أن تبتعد عىل
األقل 1م من حد الرصيف وذلك حرصاً عىل سالمة
املشاة وعدم إعاقة الحركة اآللية.

ال يجــب أن تتجــاوز الكتابــة أو الرســومات املوجــودة

عــى املظلــة  40٪مــن مســاحتها وتخصــص منطقــة
الكتابــة فقــط عــى واجهــة املظلــة األماميــة ،كــا
يجــب أن ال يتجــاوز إرتفــاع الحــروف  35ســم وتعــرض فقــط

اســم النشــاط التجــاري.
محتوى الكتابة

مســموح باســتخدام نفــس محتــوى اللوحــات األفقيــة.
ويفضــل اســتخدام الشــعار.

اللون والخامات
تتوقف عىل طابع املنطقة
األبعاد

4
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الربوز
بحد أدىن  1مرت من البناية.

اإلضاءة
يحظر إستخدام لوحات املظلة املضيئة

2

1

3
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4

لوحة نافذة العرض
الوصف
لوحــة نافــذة العــرض باملحــات هــي لوحــة تعريــف قــد تكــون محفــورة أو مطبوعــة ومثبتــة يف نافــذة العــرض وتكــون
مرئيــة مــن خــارج املبنــى.

!

الفرصة
مخصصــة للمشــاه وراكبــي الدراجــات وميكــن أن تحســن
مــن الشــكل الجــايل بالنســبة املشــاة.

تنبيه
غــر مســموح اإلعــان عــن عــروض املنتجــات أو
الخدمــات أو غريهــا مــن الرســائل عــى لوحــة
نافــذة العــرض.

متى يُسمح باستخدام لوحة نافذة العرض؟
ميكــن اســتخدام لوحــة نافــذة العــرض كبديــل عــن اللوحــات املتعامــدة عــى ســطح الواجهــة إذا مل يكــن هنــاك مــكان لهــا
فــوق نافــذة املحــل.
املوضع

1

املوضع
تقتــر لوحــات نافــذة العــرض عــى املســتوى
األريضفقــطوتخصــصلوحــةواحــدةلــكلنافــذة.
األبعاد

2

املساحة القصوى
يجــب أال تتجــاوز خمســن باملائــة ( )50٪مــن
إجــايل مســاحة النافــذة  ،وبحــد أقــى  ٦م.٢
لحســاب حجــم واجهــة املحــل كلهــا نأخــذ النوافــذ
وبــاب املدخــل ىف حســاب املســاحات.

يجــب أن تضمــن لوحــات نافــذة العــرض ســهولة القــراءة

وال تعيــق الرؤيــة إىل داخــل املحــل ويجــب أن يكــون
الحجــم مناســب للمشــاة وموجــه نحــو املتســوقني

عــى الرصيــف.

مساحة الكتابة
يُســمح فقــط بعــرض اإلســم و  /أو شــعار الرشكــة.

ويجــب كتابــة ســاعات العمــل عــى املدخــل بحجــم
أقــى للخــط ال يتجــاوز  40ملــم.

ال يجــوز وضــع الفتــات أو أرشطــة اعالنيــه مبســاحة

وضع شعار إضايف (بدون نص)

للمحــل.

باللــون األبيــض غــر الالمــع أو الزجــاج املصنفــر أو

تغطــى كامــل الواجهــة و تعيــق الرؤيــة الداخليــه

أنواع امللصقات
رشائح معدنية أو مواد رقيقة غري مضاءة.
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قواعد عامة

مســموح بحجــم أقــى  1مــر مربــع و البــد ان يكــون

األحــرف املحفــورة.
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لوحة املدخل
الوصف
لوحــة املدخــل عبــارة عــن لوحــة تعرفيــة للمــكان أو ملجمــع أو ملنطقــة مســورة وغالبـاً مــا تســتخدم للرتحيــب بالــزوار ،وكــا
يــدل عــى ذلــك االســم فــإن هــذه اللوحــة غالبـاً ماتوضــع عــى املدخــل.
الفرصة
لوحــة املدخــل هــي أداة التعريــف الرئيســية للمجمعــات الخاصــة مثــل املجمعــات الســكنية ولهــا تأثــر بــري وهــي
موجهــة إىل املشــاه وراكبــي الدراجــات وكذلــك ســائقي الســيارات.

قواعد عامة
يجــب أن تصمــم اللوحــات بحيــث يكــون شــكلها وهيكلهــا
متســق مــع الطابــع املعــاري للمــكان ،ويجــب أن تكــون

املوضع
التوجيه
يجب أن تكون اللوحة موازية للشارع والرصيف.

متصلــه بالبنايــة ،وأال تؤثــر لوحــة املدخــل عــى حركــة

املــرور أو الرؤيــة أو إعاقــة املشــاه بــأي شــكل مــن

األشــكال.

مساحة الكتابة
يُســمح فقــط بعــرض االســم و  /أو شــعار املــكان و /أو
رســالة الرتحيــب.

اللون والخامات
تتوقف عىل التصنيف الحرضي

1

األبعاد
إرتفاع الكتابة

أقــى إرتفــاع هــو 3/1إرتفــاع اللوحــة ،بــرط أال

يتعــدى الجانــب أوالحافــة العلويــة للمدخــل.
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اإلضاءة
تتوقف عىل التصنيف الحرضي

Mh
3

Mh
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1

Entrance

ﻣﺪﺧﻞ

لوحات املستأجرين لألدوار العلوية املتكررة *
الوصف
يشــر مصطلــح لوحــات األدوار العليــا املتكــررة إىل لوحــات أصحــاب األعــال يف األدوار األعــى مــن الطابــق األريض،
إشــراطات اللوحــات تخــدم باإلضافــة إىل أمــور أخــرى للحفــاظ عــى والتأكيــد عــى طابــع البنايــة ،مــا يعنــي أن يظــل
جــزء كبــر مــن الواجهــة مــريئ ،ويفضــل تجنــب إســتخدام اللوحــات فــوق الطابــق األريض حتــى إذا كان مســموح بهــا يف
التصنيــف الحــري ،ويجــب إســتخدام حلــول أخــرى لتجنــب منظــر الفــوىض عــى الواجهــة إذا كان هنــاك حلــول ممكنــة ميكــن
إســتخدامها لتجنــب التشــوه البــري عــى الواجهــة.
الفرصة
توفــر هــذه اللوحــات ألصحــاب األعــال إمكانيــة تقديــم
أنفســهم للنــاس يف خــارج األعــال .حــول املــكان بالخــارج،
ويجــبمراعــاةإســتخدامالحــداألدىنواألبعــادواملســافات.

ومن املمكن حسب التصنيف الحرضي إستخدام:
 اللوحات املسطحة. اللوحات القامئة بذاتها. الحروف ثالثية األبعاد لألدوار العليا املتكررة.قواعد عامة
يجــب أن يكــون رقــم البنايــة دامئـاً مدرجـاً عــى املدخــل
الرئييس.

1

اللوحة املسطحة
املوضع
يجب وضع اللوحة املسطحة يف املدخل.
اليقــل بعــد اللوحــة عــن حافــة املبنــى أو املدخل أو
أي عنــارص معامريــة عن 10ســم.

أوال وقبــل كل يشء يجــب تحديــد املدخــل الرئيــي

للمبنــى.

مــن املمكــن وضــع أســاء جميــع أصحــاب األعــال عــى

اللوحــة املســطحة ويجــب إعطــاء الجميــع نفــس حجــم
ولــون الكتابــة عــى اللوحــة.
مساحة الكتابة
يُســمح فقــط بوضــع االســم أو/والشــعار للنشــاط
التجــاري.
اللون
تتوقف عىل التصنيف الحرضي.

2

األبعاد
أقىص مساحة

اإلضاءة

أقىص إرتفاع للوحة هو إرتفاع املدخل وأقىص

تتوقف عىل التصنيف الحرضي.

عرض هو  1.5م.

* يســمح بوضــع لوحــات بــاألدوار املتكــررة يف حــال كان النشــاط التجــاري عــى كامــل الــدور،
وتكــون إرتفــاع اللوحــة بحــد أقــى  1مــر وعــرض ال يتجــاوز  30%مــن عــرض واجهــة البنايــة بحــد
أقــى 10م.
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2

1

2

اللوحة املسطحة عند املدخل الرئييس

هي لوحة تشري إىل اسم وعنوان البناية واسامء أصحاب األعامل.
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أنواع البانيات ذات الطبيعة الخاصة

محالت البقالة والسوبر ماركت

يجــب متييــز محــات البقالــة والســوبر ماركــت بوضــوح مــن الخارج،
وتخضــع لوحاتهــم عمومــا ملتطلبــات محــات البقالــة والســوبر
ماركــت امل ُعــدَّة مــن ِ
قبــل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة
واالســكان.

شعار البقاالت والتموينات
8

ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎرﻛﺖ

Supermarket
8
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الفنادق

Hotel

تعتــر الفنــادق مؤسســات تجاريــة لتوفــر
اإلقامــة والوجبــات وغريهــا مــن الخدمــات
للمســافرين والســياح ،والفنــادق عنــر
مهــم للغايــة للتنميــة الســياحية ملدينــة
لريــاض ،ولذلــك يجــب أن تتســم بالوضــوح،
ولذلــك يُســمح لهــم بإســتخدام لوحــات
متعــددة يف نفــس الوقــت.
اللوحات شائعة اإلستخدام للفنادق هي:
•لوحات املوازية لسطح الواجهة.
•لوحة إطار املظلة.
•اللوحــات املتعامــدة عــى ســطح
الواجهة(قواعــد خاصــة ).
•لوحات العالمة التجارية.
•لوحات قامئة بذاتها.
•أعالم.

Hotel

Hotel

Hotel

ملحوظة  - :ال يجب استخدام جميع اللوحات ىف وقت واحد .
 -الشكل التوضيحى ال يتضمن جميع أنواع اللوحات املسموحة .
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املستشفيات
يجــب إبــراز مرافــق الرعايــة الصحيــة بوضــوح ،ولــذا يجــب أن تكــون
اللوحــات الخارجيــة مرئيــة بوضــوح مــن مســافة بعيــدة ،مــن املهــم
أيض ـاً التأكــد مــن أن املدخــل  /املداخــل الرئيســية مقــروءة للــزوار مــن
زوايــا مختلفــة وذلــك بإســتخدام نــوع خــط بســيط ذو تبايــن عــا ٍ
ل يف
النهــار والليــل ويجــب التأكــد مــن وجــود لوحــات متســقة.
اللوحات شائعة اإلستخدام للمستشفيات هي:
•لوحات املوازية لسطح الواجهة.
•لوحة إطار املظلة.
•اللوحات املتعامدة عىل سطح الواجهة(قواعد خاصة ).
•لوحات العالمة التجارية.
•لوحات قامئة بذاتها.
•أعالم.

HOSPITAL

Hospital

ملحوظة  - :ال يجب استخدام جميع اللوحات ىف وقت واحد .
 -الشكل التوضيحى ال يتضمن جميع أنواع اللوحات املسموحة .
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مكائن الرصف اآليل
راف اآليل منفصلــة وقامئــة بذاتهــا ومحاطــة
عــادة مــا تكــون أجهــزة الــ ّ
مبســاحة مزروعــة ،وعــادة ال يكــون لهــذه املاكينــات عالقــة مبــارشة بالبنايــات
املجــاورة ،ومــع ذلــك يجــب دمجهــم يف املوقــع إلعطــاء الشــارع صــورة
متناســقة .يجــب االلتــزام مبتلطبــات إدارة االســتثامر.
اللوحات الشائعة اإلستخدام يف أماكن الرصاف اآليل هي:
•اللوحات القامئة بذاتها

محطات الوقود
عــادة مــا تشــغل محطــات الوقــود منطقــة مســتقلة ،لذلــك فهــي تعتــر بنايــات
قامئــة بذاتهــا ،تخضــع لوحاتهــم للمتطلبــات العامــة ملراكــز الخدمــة امل ُعــدَّة مــن
وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واالســكان.
اللوحات شائعة اإلستخدام يف محطات الوقود هي:
•لوحات املوازية لسطح الواجهة.
•لوحات العالمة التجارية.
•لوحات قامئة بذاتها.
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أنواع املنتجات

نظرة عامة

هــي طــرق التصنيــع التــي ميكــن إســتخدامها إلنتــاج
األنــواع املختلفــة اللوحــات.

حروف ثالثية األبعاد

لوحات مسطحة

صندوق ميضء
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مزيج من أنواع املنتجات

لوحة مسطحة  +حروف ثالثية األبعاد

حروف ثالثية األبعاد  +صندوق ميضء

لوحة مسطحة  +صندوق ميضء  +حروف
ثالثية األبعاد

لوحة مسطحة  +صندوق ميضء
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الحروف ثالثية األبعاد

أنواع الحروف املجسمة أو الثالثية األبعاد

الحروف املضاءة من الداخل

الحــروف املضيئــة داخليــاً تكــون مثبتــة عــى
الواجهــه ،ويجــب أن يكــون مســار التوصيــات
الكهربائيــة وجميــع األســاك مخفيــة ،وهــي
مناســبة للوحــات املحــل الخارجيــة واللوحــات
التجاريــة.
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أحرف صلبة

أحــرف مقطوعــة مــن مــادة صلبــة مثــل الخشــب،
ثــم يتــم تركيــب املعــدن أو البالســتيك بشــكل
فــردي وقــد تكــون مضــاءة مــن الخلــف أو األمــام،
وهــي مناســبة ألنــواع مثــل لوحــات املحــل
األماميــة والعالمــات التجاريــة واللوحــات الجانبيــة
ولوحــات املظلــة.

اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
أنواعاﻹﺿﺎءة
أﻧﻮاع
اإلضاءة
املمكنةPossible
Lighting
Types
3D letters
illuminate
differ
اﻷﺑﻌﺎد ﺑﻄﺮق
canﺛﻼﺛﻴﺔ
اﻟﺤﺮوف
ﻀﺎء
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُ
ثالثيــة األبعــاد بطــرق مختلفــة ،فليســت
ُضــاء
ميكــنareأن ت
ـروفently.
Not
الحـall
lighting
types
اﻹﺿﺎءة ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ
أﻧﻮاع
ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻛﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
allowed everywhere. Lighting
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
اﻹﺿﺎءة
اإلضــاءة أﻧﻮاع
ﻣﻜﺎن ﺣﻴﺚ أن
كلﻛﻞ
ﻓﻲيف كل مــكان حيــث أن أنــواع
بهــا
مســموح
أنــواع
types are restricted by urbanclas
ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺤﻀﺮي.
sification.
اإلضــاءة مرتبطــة يحددهــا التصنيــف الحــري.
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞDetail
folded
ﺻﻔﺎﺋﺢ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ
metal
sheetﻟﻠﻄﻲ
ﻗﺎﺑﻠﺔ

واﺟﻬﺔ أﻛﺮﻳﻠﻴﻚ
acrylic
front

اﻟﻀﻮء
ﻣﺼﺪر
light
source

Internally Illuminated

Front illuminated

إﺿﺎءة أﻣﺎﻣﻴﺔ

اﻹﺿﺎءة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
;Two-part letter
illuminating parts made of: high
اﻟﺤﺮوف اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺟﺰﺋﻴﻦ
quality
and as
acrylicﻋﺎﻟﻲ
أﻛﺮﻳﻠﻴﻚ
foldedﻣﻦ
ﺗﻜﻮن اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﻀﺎءة ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ
metal sheet.
.
ﻟﻠﻄﻲ
ﻗﺎﺑﻠﺔ
اﻟﺠﻮدة ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺋﺢ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ
- no visible mounting parts
 ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﺒﺮوز أﺟﺰاء اﻟﺘﻌﻠﻴﻖallowed.

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ Detail
أﻛﺮﻳﻠﻴﻚ
ﺳﻄﺢ
acrylic
side

ﻣﺼﺪر
اﻟﻀﻮءlight
source

metal sheet

ﺻﻔﻴﺤﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ

إﺿﺎءة
ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ Side
illuminated

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ

Detail
folded
metal
sheet
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻲ
ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ
ﺻﻔﺎﺋﺢ

أﻛﺮﻳﻠﻴﻚ ﺧﻠﻔﻲ
acrylic
back

إﺿﺎءة ﺧﻠﻔﻴﺔ

Back illuminated

light
 sourceاﻟﻀﻮء
ﻣﺼﺪر

ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻠﻮﺣﺔ:
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮوف ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻣﻊ ﺑﻨﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ  ،ﻓﻴﺠﺐ أن
ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺑﻠﻮن اﻟﻮاﺟﻬﺔ أو داﻛﻨﺔ ﻋﻨﺪ
وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﺟﻬﺔ زﺟﺎﺟﻴﺔ  ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻨﻴﺔ
ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺸﻌﺎر  ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ً
ﺗﻠﻮﻳﻨﻬﺎ.

ﺣﺮوف ﻣﺠﺴﻤﺔ أو ﻣﺼﻤﺘﺔ
ﻣﻦ ﺟﺰء واﺣﺪ :
واﺣﺪة
ﺣﺮوف ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة
One-part
;letter
وﻣﻀﺎءة ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﻏﺎﻟﺒﺎً 3D Letters made of one material,.
Solid Letters

mostly illuminated externally.

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
Detail
اﻟﻀﻮء
ﻣﺼﺪر
light
source

Solid Letters
or Flat Sign
ﺣﺮوف ﻣﺠﺴﻤﺔ

أو ﻟﻮﺣﺔ ﻣﺴﻄﺤﺔ
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صندوق اإلضاءة

أنواع صندوق اإلضاءة

الصندوق كامل اإلضاءة

يكــون الســطح بالكامــل أو الجانــب األمامــي مضــا ًء
وهــو مصنــوع مــن ألــواح أكريليــك شــفافة مغطــاه
بطبقــة مــن الفينيــل أو األكريليــك امللون الشــفاف.
اللوحــات امللتويــة غــر مســموح بهــا .واإلضــاءة
الكاملــة مالمئــة للوحــات املتعامــدة ،وليــس
األفقيــة .وإســتخدامها مرتبــط بالتصنيــف الحــري.
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الصندوق امل ُفرغ امليضء

الصنــدوق املضــاء لألحــرف املفرغــة هــو صنــدوق
معتــم مضــاء مــن الداخــل ،والحــروف املفرغــة
فيــه مغطــاة باألكريليــك  .مالئــم لالفتــات األفقيــة
واملتعامــدة.

ﻣﻀﺎءة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

ﻣﻦ اﻷﻣﺎم ﻓﻘﻂ )اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﺪة ﻋﻠﻰ

ﺳﻄﺢ اﻟﻮاﺟﻬﺔ ﻓﻘﻂ(

ﻣﻌﺪﻧﻲ
ﻫﻴﻜﻞelfiorp la
teM

اﻟﺤﻀﺮي()
ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒnoitacfiiss
alC nabrU
)ﻣﻠﻮنyb r
(oloc
وﻓﻘﺎ
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cilyrcA

ﻓﻘﻂytila
)ﻣﺴﻤﻮحuq hg
(ih ylno
ﺑﺎﻹﻛﻠﻴﺮﻳﻚ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺠﻮدة(
)dewolla cilyrca

ﻗﻄﻊ ﻣﻀﺎءة

ﻣﻦ اﻷﻣﺎم ﻓﻘﻂ

ﻣﻌﺪﻧﻲ
ﻫﻴﻜﻞelfiorp la
teM
اﻟﺤﻀﺮي()
ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒnoitacfiiss
وﻓﻘﺎًalC nabrU
)ﻣﻠﻮنyb r
(oloc
cilyrcA
اﻷﻛﺮﻳﻠﻴﻚ

ﻓﻘﻂytila
)ﻣﺴﻤﻮحuq hg
(ih ylno
ﺑﺎﻹﻛﻠﻴﺮﻳﻚ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺠﻮدة(
)dewolla cilyrca

reyal tuo-kcolb thgiL

ﻃﺒﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻴﺌﺔ

cihparG - reyal tuo-tuC
ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ
ﻃﺒﻘﺔ)lioF
(.g.e

)ﻣﻦ اﻟﻔﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل(

ﻣﻀﺎءة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

ﻏﻼف اﻟﻠﻮﺣﺔ )اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﺪة ﻋﻠﻰ

ﺳﻄﺢ اﻟﻮاﺟﻬﺔ ﻓﻘﻂ(

ﻣﻌﺪﻧﻲ
ﻫﻴﻜﻞelfiorp la
teM

ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ)noitacfiiss
وﻓﻘﺎًalC nabrU
)ﻣﻠﻮنyb r
(oloc
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ(

اﻷﻛﺮﻳﻠﻴﻚ
cilyrcA

ﻓﻘﻂytila
)ﻣﺴﻤﻮحuq hg
(ih ylno
ﺑﺎﻷﻛﻠﻴﺮﻳﻚ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺠﻮدة(
)dewolla cilyrca

ﻗﻄﻊ ﻣﻀﺎءة
ﻏﻼف اﻟﻠﻮﺣﺔ

ﻣﻌﺪﻧﻲ
ﻫﻴﻜﻞelfiorp la
teM

ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ)noitacfiiss
وﻓﻘﺎًalC nabrU
)ﻣﻠﻮنyb r
(oloc
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ(
cilyrcA
اﻷﻛﺮﻳﻠﻴﻚ

ﻓﻘﻂytila
)ﻣﺴﻤﻮحuq hg
(ih ylno
ﺑﺎﻷﻛﻠﻴﺮﻳﻚ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺠﻮدة(
)dewolla cilyrca

reyal tuo-kcolb thgiL

ﻃﺒﻘﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﻀﻮء
reyal tuo-tuC

ﻃﺒﻘﺔ)lioF
(.g.e
ﻣﻔﺮغ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺣﺮف

)ﻣﻦ اﻟﻔﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل(

371

١٥٩

161

اللوحات املسطحة

أنواع اللوحات املسطحة

املفرغة

يتــم تفريــغ الحــروف بالقطــع مــن الخلفيــة  ،مــا
يعطــي صــورة ســالبة أو نيجاتيــف .هــذا النــوع
مالئــم للوحــات املوازيــة لســطح الواجهــة
واملتعامــدة عــى ســطح الواجهــة.
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املطبوعة (عىل خلفية)

لوحــات بأحــرف مرســومة أو مطبوعــة عــى خلفيــة
مصمتــة ،وقــد تكــون الواجهــة مضــاءة مــن الخــارج
مــن أعــى .هــذا النــوع مالئــم للوحــات املوازيــة
لســطح الواجهــة أو املتعامــدة عــى ســطح
الواجهــة.

حروف ثالثية األبعاد عىل لوحة مسطحة

يتــم تثبيــت الحــروف ثالثيــة األبعــاد عــى خلفيــة مصمتــة أو
تثبيتهــا مــن خــال تفريــغ يف الخلفيــة ،يف كلتــا الحالتــن
قــد تكــون األحــرف أو الشــعار فقــط مضــاء داخليــاً ،ولكــن
يجــب أن تظــل الخلفيــة معتمــة ،وهــي تناســب اللوحــات
املوازيــة لســطح الواجهــة أو لوحــة إطــار املظلــة أو
اللوحــات املتعامــدة عــى ســطح الواجهــة.
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مادة صنع اللوحات
نظرة عامة

البالستيك

يُســتخدم البالســتيك يف كل عنــارص اللوحــات
تقريبــاً ،ولكــن مــن املهــم إســتخدام مــواد
بالســتيكية عاليــة الجــودة تتحمــل ظــروف الطقــس
خاصــة اإلشــعاع الشــميس الشــديد ،ويجــب أال
يصبــح هشــا أويتــأكل مبــرور الوقــت ،ودامئــاً
يســتخدم البالســتيك مــع الحــروف املضيئــة،
وهنــاك مــواد بالســتيكية خاصــة متنــع رؤيــة نقــاط
املصابيــح الفرديــة ،ويفضــل دامئـاً إســتخدام مثــل
هــذه املــواد ،وهنــاك بالســتيك مــن األكريليــك
يظهــر داكنــا يف ضــوء النهــار وأبيــض يف الليــل
عنــد اإلضــاءة ،يتــم إســتخدام البالســتيك أيضــاً
كرقائــق إلعطــاء لــون لألحــرف عــى األحــرف
املضــاءة ،ويفضــل إســتخدام أنــواع عاليــة الجــودة
ملونــة بشــكل مثــايل مــع فــرة ضــان طويلــة
(عــى ســبيل املثــال  7ســنوات) ،وإذا كانــت
اللوحــات املســتخدمة مؤقتــة ،فيجــب إســتخدام
أنــواع ميكــن إزالتهــا دون تــرك أي بقايــا أو آثــار.
يجــب أن تكــون املــواد البالســتيكية املهمــة
متقطــرة غــر قابلــة لالشــتعال.
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املعادن

تســتخدم املعــادن يف تصنيــع اللوحــات عــى
نطــاق واســع ولهــا العديــد مــن املزايــا ،فهنــاك
مجموعــة متنوعــة مــن املعــادن التــي ميكــن أن
تُســتخدم مثــل الفــوالذ املقــاوم للصــدأ والربونــز
والنحــاس واأللومنيــوم ،وأكــر أنــواع املعــادن
شــيوعاً يف اإلســتخدام يف اللوحــات هــو
األلومنيــوم ،تتميــز اللوحــات املعدنيــة باملتانــة
والجــودة العاليــة ،وهــي مــادة جذابــة تجمــع بــن
الشــكل التقليــدي التاريخــي والطابــع الحديــث،
ومبــا أن هنــاك العديــد مــن األنــواع املتاحــة،
فإنــه مــن الســهل إختيــار مــادة تناســب الشــكل
املطلــوب.
هنــاك بعــض العيــوب التــي يجــب أن تؤخــذ يف
اإلعتبــار ،فاملعــادن تكــون ثقيلــة وينبغــي أن يؤخذ
هــذا اإلعتبــار عنــد النقــل والرتكيــب ،كــا أن قــوة
املعــدن تجعلــه أصعــب يف تشــكيله وتطويعــه
مــن املــواد األخــرى ،وغالبــاً مــا يحتــاج ذلــك إىل
أدوات متخصصــة ،كل هــذا يجعــل املعــادن أغــى
مــن املــواد األخــرى.
ويجــب وضــع طبقــات عــى اللوحــات املعدنيــة
للحاميــة مــن الصــدأ والتــآكل.

املواد الخاصة

ميكــن إســتخدام مــواد خاصــة إذا ثبت أنها مناســبة
لهــذا الغــرض ،غالبــاً مــا تكــون املــواد املناســبة
عبــارة عــن مركبــات مــن املعــادن و البالســتيك،
ومــع ذلــك فمــن الصعــب إعــادة تدويــر هــذه
املــواد وال يجــوز إســتخدامها إال إذا كان هنــاك
ســبب خــاص لالســتخدام (عــى ســبيل املثــال،
قدرتهــا عــى األســتمرار وعمرهــا األفــرايض
و قــوة تثبيتهــا) ،ميكــن أيضً ــا إســتخدام املــواد
املعدنيــة يف حــاالت نــادرة ،ويف هــذه الحالــة
يجــب اإلهتــام باالســتدامة مــع االســتخدام يف
أماكــن مكشــوفة.

مواد طبيعية

املــواد الطبيعيــة تتكــون أساســاً مــن الخشــب،
ويجــب بــذل عنايــة بالغــة عنــد إســتخدام الخشــب
لضــان مظهــر عــايل الجــودة ،وميكــن أن يتــم
دهانــه بحيــث تحافــظ عــى مظهــره طبيعــي،
وميكــن أن يكــون الخشــب بديــاً مســتداماً
للبالســتيك واملعــادن .وتحتــاج املــواد القابلــة
لالشــتعال إىل معالجتهــا مبــواد مضــادة للحريــق.
يف بعــض األحيــان يســتخدم الحجــر للوحــات،
عــى ســبيل املثــال عندمــا يتــم وضــع األســاء
والشــعارات عــى الواجهــات الحجريــة.
ويف حالــة إســتخدام مــواد طبيعيــة أخــرى ،فيجب
التأكــد مــن أنهــا مناســبة للغــرض املقصود.
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حروف ثالثية األبعاد

كيفية اختيار عمق الحروف ؟
2

1

لوحــة العالمــة التجاريــة طويلــة جــدا ً
والحــروف ثالثيــة األبعــاد عميقــة جــدا ً ولــذا
فإنهــا تــرك ظــا كبــرا عــى الواجهــة.

2

اللوحــة تحتــوي عــى الكثــر مــن املحتــوى
بالنســبة للوحــة ثالثيــة األبعــاد ،فاألحــرف
صغــرة جــدا ً وقريبــة جــدا ً مــن بعضهــا
البعــض وســميكة جــدا ً ،وال ميكــن قــراءة
اللوحــة مــن بعــض زوايــا الرؤيــة.

3

ترمــي اللوحــة بظــل قاتــم يختلــط بلــون
الحــروف الغامــق مــع الظــال مــا يحــد مــن
ســهولة قــراءة الـــلوحة.
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1

3

5

 4الحروف رقيقة وعميقة.
ميكن قراءتها بشكل جيد من كل إتجاه.

5

4

6

حــروف ثالثيــة األبعــاد تتبايــن بشــكل كبــر مــع
الخلفية.

ســمك الحــروف يجعلهــا تبــدو مســطحة
ُ
6
وال يعكــس ظــال كبــرة ولــذا فإنــه يســهل
قراءتهــا بشــكل جيــد.
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حروف ثالثية األبعاد

كيفية اختيار عمق الحروف ؟

t
d

عمــق الحــروف هــو قــرار مهــم عنــد تصميــم
اللوحــة ،يجــب أن تكــون ســهولة القــراءة أولويــة
قصــوى ،وهــي تعتمــد عــى العديــد مــن
العوامــل مثــل نســبة ســمك الخــط إىل العمــق
والتباعــد بــن الحــروف وحجــم الحــروف أو التبايــن
بــن لــون الحــرف و الخلفيــة.
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وبشــكل عــام فقــد لُوحــظ أن ســهولة القــراءة
تقــل مــع زيــادة نســبة العمــق إىل الســاكة ،فإذا
كانــت الحــروف عميقــة جــدا ً ،فالبــد مــن اإلنتبــاه
إىل اآلثــار الجانبيــة مثــل وجــود ظــال كبــرة جــدا ً
أو مســاحات كبــرة متســخة ،والبــد أن نضــع يف
اعتبارنــا تأثــر اللــون األمامــي والجانبــي حســب
الحالــة والخلفيــة والظــروف املعامريــة.

d = 0,5 x t

d=1xt

d=2xt
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أﻧﻮاع اﻹﺿﺎءة
أﻧﻮاع اﻹﺿﺎءة
التفصيلية
الرسومات
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻠﻮﺣﺎت ﻳﻤﻜﻦ إﺳﺘﺨﺪام اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﻹﺿﺎءة ﻣﻌﻬﺎ.
اﻟﻨﻈﺮة
ﺗﻘﺪم
اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ
اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت
أﻧﻮاع اﻹﺿﺎءة
اإلضاءة
أنواع
اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ

ميكن
اللوحات
ﻣﻦمن
نوع
ﺗﻘﺪمالنظرة
تقدم
إﺳﺘﺨﺪام اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﻹﺿﺎءة ﻣﻌﻬﺎ.
ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﻠﻮﺣﺎت
أيﻧﻮع
التاليةأي
العامةاﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ
إستخدام األنواع املختلفة مع اإلضاءة معها.
اﻟﻠﻮﺣﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻹﺿﺎءة
ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻣﻦ ﺧﻠﻒ أﺣﺮف أو رﻣﻮز
اإلضاءة من الخلف
اﻟﻠﻮﺣﺔ
اﻹﺿﺎءةﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻳﺨﻠﻖ
ﻓﺮدﻳﺔ ﻣﻤﺎ
خلــفاﻟﻀﻮء ﻣﻦ ﺧﻠﻒ أﺣﺮف أو رﻣﻮز
ﺗﺴﻠﻴﻂ
يتــم تســليط الضــوء ﻳﺘﻢ
مــن
اﻟﻀﻮء.
يخلــقﻳﺨﻠﻖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻓﺮدﻳﺔ ﻣﻤﺎ
أحــرف أو رمــوز فرديــة مــا
اﻟﻀﻮء.

تأثــر الهالــة .وال بــد مــن اســتخدام

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ

Detail
Detail
ﻣﻄﻮﻳﺔfolded
ﻣﻌﺪﻧﻴﺔmetal
ﺻﻔﺎﺋﺢsheet
ﻣﻄﻮﻳﺔ
ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ
ﺻﻔﺎﺋﺢ
folded
metal
sheet
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ

Detail
ﻣﻄﻮﻳﺔfolded
ﻣﻌﺪﻧﻴﺔmetal
ﺻﻔﺎﺋﺢsheet
acrylic
back
أﻛﺮﻳﻠﻴﻚ ﺧﻠﻔﻲ
أﻛﺮﻳﻠﻴﻚ
acrylic
back
ﺧﻠﻔﻲ

acrylic
back
أﻛﺮﻳﻠﻴﻚ ﺧﻠﻔﻲ

مــواد إنتــاج عاليــة الجــودة لضــان

اﻟﻀﻮء
ﻣﺼﺪر
light
source
اﻟﻀﻮء
ﻣﺼﺪر
light
source

تصميــم جيــد ووضــوح القــراءة.

ﻣﺼﺪر
اﻟﻀﻮءlight
source

اإلضاءة من األمام اﻟﻠﻮﺣﺔ أﻣﺎﻣﻴﺔ اﻹﺿﺎءة
اﻟﻀﻮء ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻠﻮﺣﺔ،
ُﻳ
ﺴﻘﻂمــن
مصــدر
يُســلط الضــوء مــن
اﻹﺿﺎءة
ﻳﺘﻜﻮنأﻣﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻠﻮﺣﺔ
ﺟﺰأﻳﻦ :ﺟﺴﻢ ﻣﻌﺘﻢ ووﺟﻪ
اﻟﺤﺮف ﻣﻦ
الحــرف
داخــل اللوحــة،
اﻟﻠﻮﺣﺔ،
ﻣﺼﺪرﺗﻢﻣﻦ داﺧﻞ
اﻟﻀﻮء ﻣﻦ
يتكــونﺴﻘﻂ
ُﻳ
أﺣﺮف
إﺳﺘﺨﺪام
ﺷﻔﺎف ،إذا
أﻣﺎﻣﻲ
ووﺟﻪ
ﺟﺴﻢ
اﻟﺤﺮف ﻣﻦ
ﻳﺘﻜﻮن
ووجــه
مــن جزأيــن :جســم معتــم
ﻗﻨﺎة
ﻣﻌﺘﻢﻓﻲ
إدﺧﺎﻟﻬﺎ
ﺟﺰأﻳﻦ:ﻳﺘﻢ
اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ
ﺻﻠﺒﺔ ،ﻓﺈن
أﺣﺮف
إﺳﺘﺨﺪام
ﺗﻢ
إذا
ﺷﻔﺎف،
أﻣﺎﻣﻲ
إذا ﻛﺎن ﺟﺴﻢ اﻟﻠﻮﺣﺔ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻤﺎ
أمامــي شــفاف ،إذا تــم ﻣﻔﺮﻏﺔ،
إســتخدام
ﻓﻲ ﻗﻨﺎة
ﻏﻴﺮإدﺧﺎﻟﻬﺎ
وأﻟﻮاﻧﻪﻳﺘﻢ
اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ
ﻓﻴﻪ ﻓﺈن
ﺻﻠﺒﺔ،
اﻟﺪاﺧﻞ
ﻻﻣﻌﺔ ﻣﻦ
اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
أحــرف مصمتــة ،فــإن املصابيــح يتــم
ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻤﺎ
ﻣﻔﺮﻏﺔ ،إذا
ﺑﺎﻟﺠﺪران
اﻟﻠﻮﺣﺔرﺑﻄﻪ
ﺟﺴﻢﻳﻤﻜﻦ
ﻣﺼﺪرﻛﺎناﻟﻀﻮء
ﻓﺈن
ـة ،إذا
كانوأﻟﻮاﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻻﻣﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ
اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
إدخالهــا يف قنــاة مفرغـﻓﻴﻪ
اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ.
فيــهاﻟﻀﻮء ﻳﻤﻜﻦ رﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﺠﺪران
مبــاﻣﺼﺪر
جســم اللوحــة عميــق ﻓﺈن
اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ.
الكفايــة وألوانــه غــر المعــة مــن

الداخــل فــإن مصــدر الضــوء ميكــن

folded

ﺻﻔﺎﺋﺢfolded
ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ
ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ
ﺻﻔﺎﺋﺢ
ﻣﻄﻮﻳﺔmetal
sheet
metal
sheet
ﻣﻄﻮﻳﺔ

Detail
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ

folded

ﺻﻔﺎﺋﺢ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ
ﻣﻄﻮﻳﺔmetal
sheet

ﺳﻄﺢ أﻛﺮﻳﻠﻴﻚ
acrylic
front

اﻟﻀﻮء
ﻣﺼﺪر
light
source
اﻟﻀﻮء
ﻣﺼﺪر
light
source
ﻣﺼﻤﺖ
أﻛﺮﻳﻠﻴﻚ
solid
acrylic
ﻣﺼﻤﺖ
أﻛﺮﻳﻠﻴﻚ
solid
acrylic
اﻟﻀﻮء
ﻣﺼﺪر
light
source
ﻣﺼﻤﺖ
أﻛﺮﻳﻠﻴﻚ
solid
acrylic
ﻣﺼﺪر اﻟﻀﻮء

sourceاﻟﻀﻮء
ﻣﺼﺪر
light
light
source

ﻣﺼﺪر اﻟﻀﻮء

light source

ربطــه بالجــدران الجانبيــة.اﻟﻠﻮﺣﺔ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ اﻹﺿﺎءة
ُﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻣﻦ ﻣﺼﺪر داﺧﻞ ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ.
اﻟﻠﻮﺣﺔ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ اﻹﺿﺎءة
ُﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻣﻦ ﻣﺼﺪر داﺧﻞ ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ.

اإلضاءة من الجانب

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
Detail

Detail

أﻛﺮﻳﻠﻴﻚ
ﺳﻄﺢ
acrylic
side
أﻛﺮﻳﻠﻴﻚ
ﺳﻄﺢ
acrylic
side
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ

Detail

أﻛﺮﻳﻠﻴﻚ
ﺳﻄﺢ
acrylic
side

اﻟﻀﻮء
ﻣﺼﺪر
light
source
اﻟﻀﻮء
ﻣﺼﺪر
light
source

يُســلط الضــوء مــن مصــدر داخــل

metal sheet
sheet
metal
اﻟﻀﻮء
ﻣﺼﺪر
light
source

لوحــة مغلقــة.

ﺻﻔﻴﺤﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ
ﺻﻔﻴﺤﺔ
ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ

metal sheet

ﺻﻔﻴﺤﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ

دﻟﻴﻞ ﻟﻮﺣﺎت اﻟﺮﻳﺎض
دﻟﻴﻞ ﻟﻮﺣﺎت اﻟﺮﻳﺎض
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Detail
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
Detail
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺳﻄﺢ أﻛﺮﻳﻠﻴﻚ
ﺳﻄﺢ
acrylic
front
أﻛﺮﻳﻠﻴﻚ
acrylic
front

أﻧﻮاع اﻟﻠﻮﺣﺎت
أﻧﻮاع اﻟﻠﻮﺣﺎت

١٦٨
١٦٨

اإلضاءة من الخارج
يُســلط الضــوء عــى أحــد أوجــه اللوحــة

أناﻹﺿﺎءة
ﺧﺎرﺟﻴﺔ
مــن مصــدر خارجــي ،والاﻟﻠﻮﺣﺔ
تضــاء
ينبغــي
اﻹﺿﺎءةأوﺟﻪ اﻟﻠﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﺧﺎرﺟﻲ،
ﻋﻠﻰ أﺣﺪ
ﺴﻠﻂ
ﺿﻮء ُﻣ
اﻟﻠﻮﺣﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
اللوحــات مــن األســفل ،يجــب أن يتــم
ﻳﺘﻢ
أن
ﻳﺠﺐ
اﻷﺳﻔﻞ،
ﻣﻦ
اﻟﻠﻮﺣﺎت
ﺗﻀﺎء
أن
ﻳﻨﺒﻐﻲ
وﻻ
ﺿﻮء ُﻣﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أوﺟﻪ اﻟﻠﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﺧﺎرﺟﻲ،
تركــز
أن
يجــب
توجيــه الضــوء لألســفل،
ﻋﻠﻰ
اﻹﺿﺎءة
ﺗﺮﻛﺰ
أن
ﻳﺠﺐ
ﻟﻸﺳﻔﻞ،
اﻟﻀﻮء
ﺗﻮﺟﻴﻪ
وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻀﺎء اﻟﻠﻮﺣﺎت ﻣﻦ اﻷﺳﻔﻞ ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ
إﺳﺘﺨﺪام
ﻳﻤﻜﻦ
ﻓﺈﻧﻪ
اﻟﻐﺮض
وﻟﻬﺬا
اﻟﻠﻮﺣﺔ،
واﺟﻬﺔ
ﻟﻸﺳﻔﻞ ،ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﻛﺰ اﻹﺿﺎءة ﻋﻠﻰ
اإلضــاءة عــى واجهــةﺗﻮﺟﻴﻪ
اﻟﻀﻮء ولهــذا
اللوحــة،
اﻹﺿﺎءة
ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ،
اﻟﻌﺪﺳﺎت
اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ذات
ﻳﻤﻜﻦإنإﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔﻓﺈﻧﻪ
اﻟﻐﺮض
اﻟﻠﻮﺣﺔ ،وﻟﻬﺬا
واﺟﻬﺔ
الغــرض فإنــه ميكــن إســتخدام املصابيــح
اﻟﻠﻮﺣﺎت
ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ،ﻓﻲ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ذاتﺟﺰءاً ﻣﻦ
ﺗﻌﺘﺒﺮ
اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ
إن اﻹﺿﺎءة
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
اﻟﻌﺪﺳﺎت
اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ
إن
للتعديــل،
ذات العدســات القابلــة
اﻟﻤﻨﺼﻮص
اﻟﻠﻮن
ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻹﻟﺘﺰام
ﻳﺠﺐ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻮﺣﺎت
اﻟﺤﻀﺮي.
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
ﻓﻲ
ﻋﻠﻴﻪ
ـارص ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻠﻮن اﻟﻤﻨﺼﻮص
اﻹﻟﺘﺰام
اإلضــاءة املرئيــة تعتــر جــزءا ً
ﻳﺠﺐالعنـ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲمــن

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ Detail
ﻣﺼﺪر اﻟﻀﻮء
light
Detailsource
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
ﻣﺼﺪر اﻟﻀﻮء
light
source
ﻣﺼﻤﺘﺔ
ﺣﺮوف
Solid
Letters
ﺑﻤﺤﺎذاة
أو ﻟﻮﺣﺔ
or
Flat Sign
اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ

ﻣﺼﻤﺘﺔ
ﺣﺮوف
Solid
Letters
ﺑﻤﺤﺎذاة
أو ﻟﻮﺣﺔ
or
Flat Sign
اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ

ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺤﻀﺮي.

األساســية يف اللوحــات وبالتــايل يجــب
اإللتــزام مبتطلبــات اللــون املنصــوص عليــه
يف التصنيــف الحــري.

ﻧﻤﻂ أﻧﺒﻮب اﻟﻨﻴﻮن اﻟﻤﻀﻲء
اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻛﻲ ﻧﻤﻂ
اﻟﻨﻴﻮنأﻧﺎﺑﻴﺐ
اﻟﻀﻮء ﻣﻦ
اﻟﻤﻀﻲء
ﻳﻨﺒﻌﺚأﻧﺒﻮب
ﻧﻤﻂ
ﻋﻠﻰ
أو
اﻟﺤﺮوف
داﺧﻞ
ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ
وﻳﺘﻢ
اﻟﻨﻴﻮن
أﻧﺒﻮب
ﻳﻨﺒﻌﺚ اﻟﻀﻮء ﻣﻦ أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻛﻲ ﻧﻤﻂ
منط أنبوب النيون امليضء
ﻣﺒﺎﺷﺮة.
ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺤﺮوف أو ﻋﻠﻰ
اﻟﻠﻮﺣﺔ وﻳﺘﻢ
واﺟﻬﺔ اﻟﻨﻴﻮن
أﻧﺒﻮب

ـي
اﻟﻠﻮﺣﺔـح التـ
املصابيـ
ينبعــث الضــوء مــن أنابيــب
ﻣﺒﺎﺷﺮة.
واﺟﻬﺔ

Detail
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
folded

metalﻣﻄﻮﻳﺔ Detail
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
sheetﻣﻌﺪﻧﻴﺔ
ﺻﻔﺎﺋﺢ
folded

metalﻣﻄﻮﻳﺔ
sheetﻣﻌﺪﻧﻴﺔ
ﺻﻔﺎﺋﺢ

تحــايك منــط أنبــوب النيــون ويتــم تثبيتهــا

داخــل الحــروف أو عــى واجهــة اللوحــة
مبــارشة.

sourceاﻟﻀﻮء
ﻣﺼﺪر
light
sourceاﻟﻀﻮء
ﻣﺼﺪر
light

١٦٩
١٦٩
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مصفوفة خيارات إضاءة اللوحات
أنواع اإلضاءة

نوع املنتج

إضاءة أمامية

حروف ثالثية األبعاد
حروف مصمتة

داخلية اإلضاءة

صندوق اإلضاءة

مضاء بشكل كامل
(اللوحات املتعامدة عىل
سطح الواجهة فقط)
مضاء بحروف مفرغة
(يسمح للنصوص والشعارات
فقط )

لوحة مسطحة

مطبوعة أو مرسومة

مفرغة

حروف ثالثية األبعاد عىل
لوحة مسطحة
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)

(

إضاءة خلفية

إضاءة جانبية

إضاءة خارجية

منط أنبوب النيون
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أنواع اإلضاءة

املامرسات األمثل

إضاءة خارجية
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إضاءة خلفية

إضاءة جانبية

إضاءة امامية

منط أنبوب النيون
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لوائح اإلضاءة
يحــدد هــذا الدليــل التوجيهــي جــودة ونــوع اإلضــاءة
الــذي ميكــن إســتخدامها يف اللوحــات.
يجب التمييز بني ثالثة عوامل.

 . 1نوع اإلضاءة

هــل اللوحــة مضــاءة أمامي ـاً أم خلفي ـاً أم أنهــا مضــاءة
وحســب؟

 . 2لون اإلضاءة

إن لــون الضــوء لــه تأثــر قــوي عــى الطابــع العــام
للمنطقــة.

 . 3شدة الضوء

يقلــل مــن التلــوث الضــويئ ويقلــل مــن إســتهالك
الطاقــة ،كــا أنــه يحمــي النــاس مــن أن يصابــوا
بالعمــى ،ومينــع زيــادة اإلضــاءة املفرطــة يف
اللوحــات ويحافــظ عــى جــودة الحيــاه يف املدينــة
و يحســنها .

لون اإلضاءة

الغــرض مــن التحكــم يف إضــاءة اللوحــات هــو التأكــد
مــن أنهــا تــيء املنطقــة املطلوبــة بكفــاءة وتعــزز
طابــع املنطقــة الحرضيــة التــي تتواجــد بهــا.

املستوى 1

إضاءة دافئة
درجة اإلضاءة
من  2700إىل  3500ك
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املستوى 2

إضاءة محايدة
درجة اإلضاءة
كحد أقىص 4000 .ك

مستوى 3

اإلضاءة الباردة
درجة اإلضاءة
كحد أقىص 6500 .ك

شدة اإلضاءة

يعــد التلــوث الضــويئ مشــكلة كبــرة ومتناميــة
يف جميــع أنحــاء العــامل ولهــا تأثــر ســلبي عــى
صحــة النــاس و تــوازن الطبيعــة ،يف نفــس الوقــت
فــإن درجــة اإلضــاءة تحــدد جــودة اإلقامــة يف
األماكــن الحرضيــة ،لذلــك فــإن هنــاك متطلبــات
مختلفــة لإلضــاءة يف املناطــق املختلفــة وفــق
طابعهــا.
يقتــي املبــدأ العــام أنــه يجــب أال يكــون الضــوء
مبهــرا ً ،وأال يكــون ســاطعاً لدرجــة أن يجعــل الشــعار
أو النــص غــر مقــروء ،وأال يــرك ظــا عــى البنايــة
لدرجــة حجــب الواجهــة ،وأال يســلط ضــوء متوهــج
أكــر بكثــر مــن الشــعار الفعــي.

املنطقة املضاءة
باملرت املربع

املستوى 1

املستوى  2املستوى 3

cd/sqm

cd/sqm

cd/sqm

حتى 0.5

1000

2000

2900

 0.5حتى 2

800

1600

2300

أكرث من 2

600

1200

2000
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توصيات محتوى اللوحة
!

محتــوى اللوحــة يف مدينــة الريــاض تنظمــه
الــوزارات والجهــات املعنيــة ،ومنهــا وزارة التجارة.
ويوفــر هــذا الدليــل اإلرشــادي فقــط نظــرة

املقدمة

قــد يتكــون محتــوى اللوحــة مــن شــعار أو نــص
مكتــوب ،يســمح بــأن يكــون لــكل لوحــة عنــوان
باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة وأن تكــون متوازنــة
يف الشــكل البــري ،كــا يجــب أن تكون الشــعارات

عامــة وتوصيــات حــول محتــوى اللوحــات وحجــم
املحتــوى والتعامــل مــع اللغــة

متكاملــة مــع تكويــن اللوحــة بشــكل جيــد ،وال ميكــن
عــرض نفــس املحتــوى أكــر مــن مرتــن يف نطــاق
طــول  7م.

النص املكتوب
االسم العريب
ال بــد مــن كتابــة اســم الرشكــة  /املحــل باللغــة
العربيــة عــى اللوحــة ،فــإذا كان شــعارك نصــاً
عربيــاً ميكنــك إســتخدام هــذا.

االسم اإلنجليزي
ال بــد مــن كتابــة اســم الرشكــة  /املحــل باللغــة
اإلنجليزيــة بالخطــوط الالتينيــة عــى اللوحــة ،إذا
كان شــعارك نصــاً مكتوبــاً بالالتينيــة ،فيمكنــك
إســتخدام هــذا.

الشعار الصوري
إذا كانــت عالمــة تجاريــة مســجلة فمــن املمكــن
إســتخدام الرمــز املســجل داخــل اللوحــة ،الرمــز
غالبــا يطلــق عليــه العالمــة التصويريــة.

الشــعار النــي هــو جــزء حــري مــن العالمــة
التجاريــة تصــف الرشكــة بإيجــاز.
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الحد األدىن من املحتوى
االسم العريب
االسم اإلنجليزي

الحد األقىص

االسم العريب
االسم االنجليزي
الشعار الصوري
الشعار النيص( حد أقىص  5كلامت)

كم مرة ميكنني كتابة اسم الرشكة
أو وضع الشعار التصويري؟

ميكنك كتابته فوق كل مدخل أو كل  7أمتار.
لكــن ليــس أكــر مــن ثــاث مــرات عــى الواجهــة
الواحــدة.
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املحتوى  -الشعار

باإلضافــة إىل اســم الرشكــة وشــعارها فإنــه
أيضــاً يُســمح بإســتخدام شــعار نــي عــى
عــى اللوحــات ،ويجــب أن يكــون هــذا النــوع مــن
املحتــوى تكميــي أو وصفــي أو داعــم للوحــات،

يجــب أن يكــون الشــعار بحــد أقــى 40٪ .مــن
إرتفــاع االســم الرئيــي ،وال يجــوز إدراج الخدمــات
أو املنتجــات تحــت بعضهــا.

أمثلة للشعارات النصية:

سنة التأسيس

نوع النشاط التجاري /الوصف

شعار إعالين

تحديد التخصص أو اإلختصاص

املعلومات الخاصة يجب وضعها
يف مكان محدد
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معلومات محظورة عىل اللوحة :

عالقة حجم الشعار باالسم

األسعار
املنتجات
الخدمات
العالمات التجارية(التي هي خالف اسم املحل)
الصور
تعدد الشعارات النصية
شعار نيص يحتوى أكرث من  5كلامت
عروض خاصة
إعالن خارجي
رقم التليفون
املوقع اإللكرتوين
ساعات العمل
رمز االستجابة الرسيعة
أي معلومات أخرى مامثلة
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أمثلة
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أمثلة جيدة للشعارات النصية
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توصيات متعلقة بالشكل والتصميم
ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺗﺼﻤﻴﻤﻴﺔ

هنــاك عــدة طــرق إلنتــاج رســومات وتصميــات
جيــدة ،ومــن املفضــل بشــدة أن تقــوم بذلــك
ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻃﺮق ﻹﻧﺘﺎج رﺳﻮﻣﺎت وﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺟﻴﺪة ،وﻣﻦ
وكاالت تصميــم محرتفــة و متخصصــة يف تصميــم
اﻟﻤﻔﻀﻞ ﺑﺸﺪة أن ﺗﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ وﻛﺎﻻت ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺤﺘﺮﻓﺔ و
الرســومات ،تشــتمل الصفحــات التاليــة عــى بعــض
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت ،ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
القواعــد األساســية التــي البــد مــن أخذهــا يف
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ أﺧﺬﻫﺎ ﻓﻲ
اإلعتبــار.
اﻹﻋﺘﺒﺎر.

مساحة الكتابة باملقارنة مع مساحة اللوحة
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻠﻮﺣﺔ

a

b

*X

Store name

b
10
b
10

*  Xﺗﺸــﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻷﺳــﻄﺮ ،وﻫﻮ ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ ارﺗﻔﺎع اﻟﺨﻂ أو اﻟﺤﺮوف

دﻟﻴﻞ ﻟﻮﺣﺎت اﻟﺮﻳﺎض
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أﻧﻮاع اﻟﻠﻮﺣﺎت

١٨٢

ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺻﻒ

Copy arrangement in a row

املحتوى عىل سطر واحد
ترتيب
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺻﻒ
ﺗﻨﺴﻴﻖ

Store name
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 Store nameﺧﻂ ﻣﺮﻛﺰ
Baseline

b

b

Copy arrangement in a row

b
5

b
5

b
5

اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺧﻂ ﻣﺮﻛﺰ
Baseline

b
5
If the
branding
in a row,
ﻳﺠﺐ
اﻟﺘﻮاﻟﻰ
is arrangedﻋﻠﻰ
اﺳﻢ اﻟﻠﻮﺣﺔ
اذا ﺗﻢ وﺿﻊ
ﻳﺠﺐtext must be optically
averaged
ﻋﻠﻰand
If
the
branding
العالمـis
arranged
وضعـin
a row,
اﻟﺘﻮاﻟﻰ
ـت اﻟﻠﻮﺣﺔ
اﺳﻢ
إذاوﺿﻊ
اذا ﺗﻢ
اﻹرﺗﻔﺎع ﻓﻲ
ﺗﻨﺎﺳﻖ
وﺿﺒﻂ
ﺑﺼﺮﻳﺎً
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺗﺮﺗﻴﺐ
التجــارة يف ســطر واحــد،
ـة
adjusted in height. The order of text

text must be optically averaged and
اﻹرﺗﻔﺎع
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺼﺮﻳﺎً وﺿﺒﻂ
is fixed.ﺛﻢ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
اﻷﺣﺮف
ﺗﻜﻮن
ﺑﺤﻴﺚ
اﻟﻴﺴﺎر،
وهــو
ثابــت،
النــص
وترتيــب
توســيطها.
ﺗﺮﺗﻴﺐيجــب
Left Latin
ﻓﻲthen
Arabic.
ﺗﻨﺎﺳﻖIt isin
adjusted
height.
The order of text
possible
not
to
use
a
logo.
If
the
text
ﺛﻢ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
اﻷﺣﺮف
ﺗﻜﻮن
ﺑﺤﻴﺚ
اﻟﻴﺴﺎر،
ﻋﺪم إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻣﺰ،
اﻟﻤﻤﻜﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
fixed.
Left
then
Arabic.
ـريب.
العisـ
وﻣﻦـم
Latinـار ثـ
اليسـ
ـى
الالتينisـItـي عـ

ist located in the same line
Latin not to use a logo. If the text
possible
اﻟﺮﻣﺰ،
إﺳﺘﺨﺪام
ﻋﺪم
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻣﻦ
ﻓﺈن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻧﻔﺲ اﻟﺨﻂ
ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻤﻤﻜﻦ وإذا
التــواىل
اللوحــة
اســم
اذا تــم وضــع
and Arabic
عــىshould
use the
the
same
ist located
in the same line Latin
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
اﻟﺨﻂ ﻓﺈن
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ
ﻧﻔﺲ
ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم
واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
baseline.

b
10

b
10

STORE

STORE

برصيــا ًand
Arabic should
use the
the same
وضبــط تناســق
الكتابــة
ترتيــب
يجــب
ﻧﻔﺲ
ﺗﺴﺘﺨﺪم
ﺑﺎﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺠﺐ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
أنﺧﻂ
ﻣﺮﻛﺰ
baseline.
الالتينيــةcanيف
اإلرتفــاع ،بحيــث تكــون
The logo
األحــرف be placed
'as the brands
ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
املمكــن عــدمneed.
العربيــة.
ومــنThe
logo can
ثــم be placed
اليســارas the
'brands
اﻟﺸﻌﺎر ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺷﻜﻞ
ﻳﻤﻜﻦ وﺿﻊneed.
الرمــز.
إســتخدام
It is recomended that distances bet
-

ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺷﻜﻞ
ﻳﻤﻜﻦ وﺿﻊ اﻟﺸﻌﺎر ﻛﻤﺎ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.
-اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.

ween graphical elements
are
even.
It is
recomended
that distances bet

ween graphical
كانــت elements
وإذاare even.
نفــس الخــط فــإن
الكتابــة عــى

وﻳﻔﻀﻞ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ و
ـبو أن تســتخدم
والعربيــة يجـ
بالالتينيــة
الكتابـ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت
أنـةﺗﻜﻮن
وﻳﻔﻀﻞ
ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ.
اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت

ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ .خــط الكتابــة.
نفــس مركــز
اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت

STORE
197
197

ميكــن وضــع الشــعار كــا يتطلــب شــكل
STORE
ا لتصميــم .
ويفضــل أن تكــون املســافات بــن العنــارص و
الرســومات متســاوية.
١٨٣
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١٨٣

مثال يسء

ال تشوه الكتابة.

مثال يسء

ال تستخدم خطوط يصعب قراءتها.

مثال يسء

ال تستخدم أكرث من تأثري مثل الظل والضوء
والحروف ثالثية األبعاد.

186

مثال جيد

اسم املحل بالعربية مع وصف قصري
باإلنجليزية.

مثال جيد

شعار صوري مبسط مع إمالة جذابة للكتابة ،الحظ أن
الخط املستخدم مرسوم خصيصاً .

مثال جيد

شعار صوري بالعريب واإلنجليزي مع شعار
نيص قصري
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ترتيب الكتابة يف سطرين متتالني
ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺷﻜﻞ ﻣﻮازي

Copy arrangement in parallel

Rectangular

Square
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔright
alignment
إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ
ﺻﻒ

Store name

Store name
centered
ﺗﻮﺳﻴﻂ

Store name

Store name

ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن
ﺑﻌﻀﻬﺎ
اﻟﺨﻄﻮط ﻓﻮق
إذا ﺗﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﻟﺒﻌﺾ،يجــب
متتاليــن،
ســطرين
املحتــوى يف
إذا وضــع
وإذاﻣﻮاﺻﻔﺎت
األعــى،ﺗﻮﺟﺪ
يف وإذا ﻟﻢ
اﻷﻋﻠﻰ،
العــريب ﻓﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ داﺋﻤﺎً
اﻟﺨﻂ
دامئــاً
الخــط
أن يكــون
-

يف ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ
ﺗﺮﺗﻴﺐـةاﻟﺨﻂ،
ﻃﺮﻳﻘﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ
ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ
التجاريـ
للعالمــة
معينــة
مواصفــات
مل توجــد

يجــبﻓﻲ
اﻟﻴﻤﻴﻦ أو
الخــط،ﻧﺎﺣﻴﺔ
اﻟﺨﻂ ﻣﻦ
طريقــةﺿﺒﻂ
اﻟﻤﻨﺘﺼﻒ .إىل
صــف الخــط
فإنــه
ترتيــب
اليمــن أو توســيطه.
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If the fonts are arranged on top of each other,
the Arabic font must always be at the top. If
there are no brand specifications for the arran
gement of the font, the font must be aligned
right or in the middle.
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ﺴﺒﺔ اﻟﺨﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻼﺗﻴﻨﻲ

Proportion of Arabic and Latin font

نسبة الخط العريب والالتيني
 %5ﻣﻦ أﻋﻠﻰ

5%
Ascender

Sg

 %5ﻣﻦ أﺳﻔﻞ
Descender
5%

z

z

Baseline
ﻣﺮﻛﺰ ااﻟﺨﻂ

Same weight of lines are
good option

ﺗﺤﺪﻳﺪ ُﺳﻤﻚ ﻣﺘﺴﺎوي
a
ﻟﻠﺨﻄﻮط ﻳﻌﺘﺒﺮ
أﺧﺘﻴﺎر ﺻﺤﻴﺢ

Sg

اﻣﺘﺪاد اﻟﺤﺮوف
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ

Arabic Ascender
%100
100%
اﻣﺘﺪاد اﻟﺤﺮوف
Arabic
Descender
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﺳﻔﻞ

اﻣﺘﺪاد اﻟﺤﺮوف
ﻣﻦ أﻋﻠﻰ
اﻻﺗﻴﻨﻴﺔ
Latin
Ascender

Sg

ادﻧﻰ
 50%ﺑﺤﺪ
%50
min

اﻣﺘﺪاد اﻟﺤﺮوف
Latin
Baseline
ﻣﻦ أﺳﻔﻞ
اﻻﺗﻴﻨﻴﺔ

يجــب أن يظهــر الخط العــريب والالتيني متناســقني
وإذا كان مــن الواجــب أن يكــون الخــط الالتينــي
ﻣﻦ
أﺻﻐﺮ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻲ
اﻟﺨﻂ
ﻳﻜﻮن
أن
اﻟﻮاﺟﺐ
ـالﻛﺎن
وإذا
ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﻴﻦ
واﻟﻼﺗﻴﻨﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺨﻂ
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻈﻬﺮ
and
Latin
font should
appear
even
إذا ﻣﻦ in
theـ If
Latin
يكـfont
has
ـادةto
be smaller
the
ara
ـو الحـ
ـذا ه
ـون هـ
مــا
وعـ
thanـم،
الحجـ
يف
Arabicأال يكــون
يجــب
فإنــه
العــريب
الخــط
مــن
أصغــر
size.
Usually
this
is
still
the
case
if
Latin
descen
bic
font
the
Latin
font
must
not
be
smaller
than
الخــط ٪50ﻣﻦ
أﺻﻐﺮ ﻣﻦ
ﻳﺠﺐ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﺈﻧﻪ
أقــل مــناﻟﺨﻂ
5٪ﻛﺎن
حــوايلإذا
ﻫﻮ اﻟﺤﺎل
ﻳﻜﻮن ﻫﺬا
وﻋﺎدة ﻣﺎ
الكتابــة
الســفيل
الخــط
ﻓﻲ اﻟﺤﺠﻢ ،كان
العــريب بالكامــل.
ﻳﻜﻮنمــن
أﻻ 50٪
مــن
أصغــر
der and ascendor line are about 5% lower than
50% of the whole Arabic font.
نفــس
ســطور
وإذا
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
الكتابــه لهــااﻟﺨﻂ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
كانــتاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
أﻗﻞ ﻣﻦ
العربيــة٪5،
اﻟﺨﻂ اﻟﺴﻔﻠﻲ ﺣﻮاﻟﻲ
the Arabic total.
ـيظهر بشــكل عــام
اللوحــة
ﻟﻬﺎــيق
اﻟﻜﺘﺎﺑﻪتنس
ـوزن ،فــإن
وإذا ﻛﺎﻧﺖ الـ
If the lines of text have the same weight the
اﻟﻮزن،سـﻓﺈن
ﻧﻔﺲ
ﺳﻄﻮر
جيــد ومناســب ،ومــن املناســب أن يكــون -حجــم proportion generally will appear good. Its suita
ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻠﻮﺣﺔ ﺳﻴﻈﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺟﻴﺪ وﻣﻨﺎﺳﺐ،
ble if the latin font line weight is -5%.
الخــط العــريب.
اﻟﺨﻂ 5%مــن
ﺣﺠﻢأقــل
الالتينــي
اﻟﻼﺗﻴﻨﻲ أﻗﻞ
الخــطﻳﻜﻮن
وﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ أن
 %5ﻣﻦ اﻟﺨﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
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أﺣﺠﺎم اﻟﺤﺮوف

Lettering sizes
الحروف
أحجام
اﻟﻠﻮﺣﺎت ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺑﻌﻴﺪة ،ﻳﻤﻜﻦ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺗﺘﻢ ﻗﺮاءة
ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ أن
It’s important that signs can be easily read, even at a distance. The fol
بســهولة،
اللوحــات
قــراءة
املهــم أن
لــدى
اإلبصــار
والتباينــات
واأللــوان
الكتابــة
واﻷﻟﻮان
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
أﻧﻤﺎط
ﺑﺈﺧﺘﻼف
ﻳﺨﺘﻠﻒ
أن ﻫﺬا
تتــم ﻻﺣﻆ
اﻟﻠﻮﺣﺎت،
مــن ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻨﺪ
lowing
وقــوةtable
can be used
as a guide
when
designing
signs.
أن Note
ﻳﻤﻜﻦthat
إســتخدام
ميكــن
بعيــدة،
مســافة
مــن
حتــى
ومؤثرات
عوامـ
فهناك
وﻫﺬهـات،
اللوحـ
ـاهدون
 andيشـ
ﺟﺪاًـن
visualمـ
ـلthis can
vary
with
ﺣﺎﻟﺔ text
styles,
colours,
contrasts
acuity
of
اﻟﺮؤﻳﺔ
ﻟﺤﺴﺎب
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
وﻣﺆﺛﺮات
واﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت وﻗﻮة اﻟﺒﺼﺮ ﻟـﻠﻤﺸﺎﻫﺪ ،ﻓﻬﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ
the
viewer.
There
are
very
different
fomulars
to
calculate
visbility.
ً
اﻟﻤﺜﺎل .كدليــل عنــد تصميــم اللوحــات،
ﺳﺒﻴﻞالتــايل
الجــدول
مختلفــة جــدا لحســاب الرؤيــة وهــذه حالــة واحــدة
واﺣﺪة ﻋﻠﻰ
This is one example.

الحــظ أن هــذا ميكــن أن يختلــف بإختــاف أمنــاط

عــى ســبيل املثــال.

وﺿﻮح اﻟﻘﺮاءة
ﻣﺴﺎﻓﺔ
Readability
distance

X height

ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻤﺘﺮ
اﻻرﺗﻔﺎعin mm

X

400m

2000

200m

1000

180m

900

160m

800

140m

700

120m

600

100m

500

80m
60m
40m
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اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﻂ

Font use
، ﻣﺎ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﺧﻂ ﺗﻌﺒﻴﺮاً ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺘﻚ، ﻓﻜﻞ ﺧﻂ ﻟﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻓﺮﻳﺪ،أﻧﺖ ﺣﺮ ﻓﻲ أﺧﺘﻴﺎر اﻟﺨﻂ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ
You are free to choose your font. Every font has
.اﻧﻈﺮ أدﻧﺎه أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
a unique expression. Decide what expresses
your company the most.
See below examples of suitable Latin fonts.

استخدام نوع الخط

 فــكل،أنــت حــر يف أختيــار نــوع الخــط الخــاص بــك
ً  مــا هــو أكــر خــط تعبــرا،نــوع خــط لــه تعبــر فريــد
 انظــر أدنــاه أمثلــة مناســبة للخطــوط،عــن رشكتــك
.الالتينيــة

Helvetica

Example Text ABC 1234567890

Helvetica

Example Text ABC 1234567890

Myriad Pro

Example Text ABC 1234567890

Myriad Pro

Example Text ABC 1234567890

Garamond

Example Text ABC 1234567890

Regular

Bold

Regular

Bold

Medium

١٨٩
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التباين
البــد مــن اإلنتبــاه للتبايــن عنــد إســتخدام األلــوان،
مــن املفضــل إســتخدام تبايــن عــايل بــن األلــوان
خاصــة بــن الكتابــة والخلفيــة( ،كــا يف املثــال
أبيــض وأســود) ،ونفــس الــيء يجــب أن يؤخــذ
يف اإلعتبــار إذا تــم تركيــب الحــروف ثالثيــة األبعــاد
عــى الواجهــة.
ويجــب تجنــب الرتكيبــات التــي تحتــوي اللونــن
األحمــر واألخــر مع ـاً ،لصعوبــة رؤيتهــا والتعــرف
عليهــا مــن األشــخاص املصابــون بعمــى األلــوان
خاصــة األحمــر واألخــر ،وعــاوة عــى ذلــك ،فــإن
تبايــن األلــوان التكميليــة غــر مناســب ألنهــا تــؤدي
إىل وميــض وذبذبــة غــر واضحــة.
إن الصــور وتدرجــات األلــوان غــر مناســبة لخلفيــات
الكتابــة ،حيــث يــؤدي كالهــا إىل تغــر وتذبــذب
نســب التبايــن ،وكذلــك تقلــل األســطح الالمعــة أيضــا
مــن إمكانيــة القــراءة بســبب اإلنعكاســات و آثــار
التوهــج.

تباين غري جيد

192

Bad praxis

تباين جيد

Best praxis

مناذج جيدة

الحروف البارزة ذات
الظل تزيد من التباين
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الصيانة
املواد والتصنيع
لضامن جودة عالية وأمان للمنتجات والتصنيع البد من توفري املواد التالية مسبقاً.
•إستخدم مواد متينة ومتوافقة مع مواد
البناء األخرى.
•إستخدم مواد مستدامة.
•إستخدم مواد يسهل صيانتها.
•إستخدم مواد مطابقة للمواصفات
واملقاييس العاملية( ،مثل مقاومة
الحريق ،مقاومة الطقس).

غري مسموح

194

•يف حالة إستخدام املعدن ،يجب أن يكون
مناسباً للبناية ،وأن يكون ذو خامة عالية
الجودة لضامن شكل جذاب مع مرور الوقت.
•املواد البديلة البد أن تكون مطابقة
إلشرتاطات بأكرب قدر ممكن.

Maintain

الصيانة والنظافة

األمان

أي لوحــة تــرى الجهــة املختصــة أنهــا غــر آمنــة
البــد مــن تصحيــح وضعهــا أو إزالتهــا متامــا مــع
إزالــة أي هيــكل داعــم لها ،ويكــون هذا مســئولية
صاحــب النشــاط أو مالــك العقــار الــذي تقــع عليــه
اللوحــة ويكــون ذلــك خــال  72ســاعة مــن اإلخطــار
الكتــايب املوجــه مــن الجهــة املختصــة.

تتطلــب الســامة العامــة تحقيــق بعــض املتطلبــات
األساســية تحــت أي ظــرف مــن الظــروف ،حيــث
يجــب أن تبقــى اللوحــات يف حالــة آمنــة.

يجب يف اللوحات أن:
•تبقى نظيفة متناسقة.
•يتم إصالحها عندما تتناقص جودة الرؤية
املقررة بسبب التهالك واإلستعامل.
•يتم إصالحها بطريقة متسقة مع الترصيح
األصيل املعتمد للوحة.
•يجب أن تكون املنطقة املحيطة بقاعدة
اللوحات القامئة بذاتها يف حالة جيدة
وشكل نظيف.
•تحقق بانتظام مع مراعاة كل ما يتعلق
بجوانب السالمة.

ويشرتط يف اللوحات اآليت:
•ال تُعرض سالمة األشخاص الذين يستخدمون
الطرق للخطر.
•ال تحجب أو تعوق الطرق أو السكك
الحديدية أو املمرات املائية أو تؤدي ألي
نوع من الخطر لوسائل النقل املذكورة.
•ال تعيق تشغيل أي جهاز يستخدم ألغراض
األمن أو املراقبة أو لقياس رسعة أي
مركبة عىل الطريق.
•ال تسد الرصيف وخاصة فيام يتعلق بذوي
اإلحتياجات الخاصة واألشخاص الذين لديهم
أطفال.
•يجب أن يتم تنفيذ األعامل الكهربائية
بواسطة كهربائيني مدربني .يجب أن تلبي
املكونات املعايري الدولية والوطنية.
•األجزاء اإللكرتونية  ،وخاصة معدات التحكم
،يجب أن تكون جيدة التهوية.
•يجب أن تكون املواد مقاومة للحريق.

أعامل الصيانة
األصالح

خالل شهر

التنظيف

كل  6شهور

الصيانة الكهربائية

سنوياً

اإلزالة بعد إنتقال النشاط التجاري

خالل إسبوعني ( 15يوم)
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إدارة الجودة
مــن الــروري لضــان جــودة اللوحــات يف مدينــة
الريــاض وضــع عمليــة إلدارة الجــودة للمصنعــن.
تنقسم إدارة الجودة إىل أجزاء رئيسية:
•ضامن الجودة
•مراقبة الجودة

مراقبة الجودة

ضامن الجودة
يتــم ضــان الجــودة مــن املنبــع يف بدايــة
مــروع تصنيــع املنتــج داخــل الرشكــة املصنعــة،
فهنــاك مجموعــة مــن األنشــطة والعمليــات
التجاريــة واألســاليب والسياســات واملعلومــات
واألدوات املوثقــة لضــان إنتــاج لوحــات عاليــة
الجــودة.

تشــر إىل نظــام فحــص الجــودة النهائيــة للمنتــج،
تشــر املراقبــة بالنســبة للوحــات إىل التحكــم يف
الجــودة أثنــاء التثبيــت وتقديــم الخدمــات لـــصيانة
اللوحــات مثــل التنظيــف والصيانــة الكهربائيــة.
ميكــن للســلطات ضــان الجــودة مــن خــال
تحديــد الحــد األدىن مــن املتطلبــات للمصنعــن
ومطالبتهــم بالتقــدم للحصــول عــى ترخيــص،
وتشــمل متطلبــات الحصــول عــى الرخصــة األمــور
التاليــة:
الخربة وشهادة املستخدمني

القدرة عىل القيام بعملية التصنيع من خالل اآليت:
 الرتخيص بتصنيع لوحات للمباين الرتخيص بالرسومات الفنية اإلظهارإدارة الجودة املعتمدة (مثل )ISO 9000

األدوات

 -1لإلنتاج

-2للرتكيب

مؤهالت الفنيني
اإلمتثال للمعايري اإلجتامعية مثل العاملة الدامئة
الحد األدىن من األجر
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إدارة الجودة

ضامن الجودة

مراقبة الجودة
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توصيات متعلقة بالرتكيب
أنواع الرتكيب عىل الزجاج
الفينيل والرشائح املعدنية

يُسمح بإستخدام الرشائح
املعدنية عىل واجهات الزجاج.

أحرف مسطحة

يســمح بإســتخدام مــادة مصمتــة
رقيقــة لكتابــة الحــروف عــى
الواجهــات بــرط أن تكــون ذات
جــودة عاليــة وأن تكــون املــواد
الالصقــة املســتخدمة معتمــدة.

غري مسموح

حروف ثالثية األبعاد

غري مسموح تثبيت حروف ثالثية
األبعاد ذات إضاءة داخلية مبارشة
عىل الزجاج بالصق ،ألن ذلك يشكل
مخاطرة كبرية قد تؤدي إلتالف
الواجهة.
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غري مسموح
ال تضع املادة الالصقة بشكل
عشوايئ عىل الجزء الخلفي من
الحروف.

الصق
حروف مصمتة

مسموح
ضع املادة الالصقة عىل كل الجانب
الخلفي من الحروف ،دون أن ميتد
الالصق حتى الحافة.

مادة الصقة
حروف مصمتة
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إمداد الطاقة والكيابل الكهربائية

يجــب تصميــم متديــد الكابــات واملعــدات التقنيــة
داخــل اللوحــات املضيئــة بطريقــة تجعلهــا غــر
مرئيــة ،ومــن البدائــل لفعــل ذلــك وضــع الكابــات
داخــل األنابيــب ،ومــن املمكــن أيضً ــا وضــع كابــات
تحــت الرتكيبــات.

الوصلة الواحدة

Power entrance

كل حــرف مــزود باإلنــارة بشــكل فــردي،
تــأيت الكهربــاء مبــارشة مــن الحائــط
بــدون أن تكــون الكابــات مرئيــة ،جميــع
املكونــات اإللكرتونيــة توضــع داخــل
الحــروف إذا كانــت كبــرة مبــا يكفــي
أو يتــم وضعهــا داخــل البنايــة ،ويعتــر
هــذا حــل عــايل الجــودة ،مــع مالحظــة
رضورة إصــاح جميــع الثقــوب بعــد فــك
اللوحــات.

الحروف املتصلة

Tube

Power entrance

Power entrance

يتــم تزويــد حــرف واحــد باإلنــارة بشــكل
فــردي ،تــأيت الكهربــاء مبــارشة
مــن الحائــط بــدون أن تكــون الكابــات
مرئيــة ،يتــم متريــر الكهربــاء مــن خــال
أنبــوب إىل الحــروف األخــرى ،ولــذا
يجــب أن يكــون األنبــوب بنفــس لــون
الواجهــة ويتــم وضــع جميــع املكونــات
اإللكرتونيــة داخــل الحــروف أو داخــل
البنايــة.

مصدر الطاقة عىل الواجهة

يتــم متديــد الكهربــاء مــن خــال أنبــوب
مــريئ عــى الواجهــة ،ويجــب أن
يكــون يف خــط مســتقيم يف الحــروف
وبنفــس لــون الواجهــة .يجــب تجنــب
هــذا الخيــار إن أمكــن.

Tube
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التثبيت من خالل الهياكل

ميكــن تركيــب الحــروف ثالثيــة األبعــاد عــى
الهيــاكل يف البنايــات ذات الواجهــات الزجاجيــة
والبــد أن يتــم تنفيــذ ذلــك بنفــس لــون الواجهــة.
يجــب أن يكــون للهيــكل نفــس مظهــر الواجهــة،
ويجــب أن تقــدم الرشكــة املصنعــة للواجهــة دليــل
إنشــايئ و  /أو املنتجــات املناســبة لإلســتخدام.
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4

املالحق
املناطق ذات الطبيعة
الخاصة

202

اللوحات املحظورة

204

اللوحات املؤقتة

206

إجراءت املوافقة
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املناطق ذات الطبيعة الخاصة
املرشوعات الكربى

تعترب املشاريع الكربى الحالية واملستقبلية
واملبادرات عىل مستوى املدينة مناطق ذات
ذات طبيعة خاصة.
فإذا قامت هذه املناطق بوضع اشرتاطات
للوحات ،فيمكنهم التغايض عن إشرتاطات
اللوحات القياسية يف هذا الدليل ،إذا كان ذلك
مفيدا ً لتحقيق التنوع اإلضايف أو نظرا ً لطابع
املرشوع املحدد أو للرغبة يف وجود لوحات ذات
عنارص مميزة.
وبخالف ذلك فإن املشاريع الكربى األخرى يجب
أن تطبق الدليل العام للوحات يف مدينة الرياض.

الدليل اإلرشادي للمناطق ذات الطبيعة الخاصة
الدليل اإلرشادي للوحات
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علام بأن املناطق ذات الطبيعة الخاصة املعروفة
حتى اآلن هي:
الحي الدبلومايس ()DQ
برنامج تطوير طريق امللك عبدالله
مرشوع منتزه امللك سلامن
بوابة الدرعية ()DGDA
تطوير وسط الرياض
مرشوع القدية
مسار الرياض الريايض
مرشوع الرياض الخرضاء
التطوير املوجه للنقل العام بالرياض ()TOD
مرشوع امللك عبدالعزيز للمواصالت العامة
بالرياض
محاور التنمية ذات األولوية
مدينة مسك
مرشوع روشن الرياض
املركز الفرعي لرشق الرياض

مرشوع القدية

Source: https://qiddiya.com

)DGDA( بوابة الدرعية

Source https://www.dgda.gov.sa/media-center/news/news-articles / https://dgda.gov.sa

منتزه امللك سلامن

/Source https://kingsalmanpark.sa/en
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اللوحات املحظورة

نظرة عامة
1

اللوحات املثبتة عىل أسطح البنايات.

2

اللوحات التي تتجاوز حدود البناية.

3

اللوحات املهجورة.

 4اللوحات املتحركة وذات األلوان املتغرية والرقمية وما شابهها.

5

اللوحــات التــي عــى شــكل املنتــج أو تحــايك املنتــج (محظــورة

يف اللوحــات املوازيــة لســطح الواجهــة واللوحــات القامئــة بذاتهــا

تســتخدم فقــط مــع اللوحــات املتعامــدة عــى ســطح الواجهــة).
 6اللوحات املستخدمه كتكسية حوائط معامرية.

7

اللوحات بأعمدة أشعة الليزر (كشافات الليزر).

1

2

5
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Moving
Rotating

3
Colour changing

gnivoM
gnitatoR

6
gnignahc ruoloC

7

4
Flashing
Sign
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gnihsalF
ngiS

اللوحات املؤقتة

اإلعالن عىل البنايات

إزالــة اللوحــات اإلعالنيــة املؤقتــة يجــب أن يتــم
خــال فــرة زمنيــة محــددة ويجــب أال توضــع إال
عــى ملكيــة خاصــة فقــط وذلــك بعــد الحصــول
عــى إذن مالــك العقــار ،كــا أن اللوحــات املؤقتــة
يجــب أن تكــون ثانويــة وأن توضــع بطريقــة ال تحجــب
اللوحــات الدامئــة املثبتــة عــى األرض يف نفــس
العقــار حتــى تظــل مرئيــة.
ويُحظــر إســتخدام أي عالمــة غــر مســموح بهــا
يف هــذا الدليــل.

لوحات سامرسة العقار

تســتخدم لوحــات الســارسة العقاريــن لإلعــان
عــن بيــع أو إيجــار العقــارات ،يجــب إزالــة اللوحــات
يف غضــون  14يوم ـاً مــن إمتــام البيــع ،يجــب أيض ـاً
أن يتــم إصالحهــا أو إســتبدالها عنــد تلــف ســطحها،
ويجــب تثبيتهــا عــى النوافــذ ،واملنتــج املطــوي
(كــا هــو موضــح بالشــكل) هــو الحــل املفضــل
ويجــب أن يكــون مصنوعــاً مــن مــواد قياســية.

البانرات/امللصقات

جميــع العالمــات املؤقتــة غــر مســموح لهــا أن
تومــض أو تكــون مضيئــة أو تكــون دوارة أو متنــع
رؤيــة حركــة املــرور أو تشــكل خطــر عــى حركــة
مــرور الســيارات أو املشــاة ،أو تتســبب يف إزعــاج
عــام مــن أي نــوع.

ال يســمح باســتخدام البانــرات وامللصقــات إال
لإلعالنــات العقاريــة عــن بنايــات ال يقــل ارتفاعهــا
عــن  10م.
ويجــب أال تغطــي أكــر مــن  20٪مــن الواجهــة
مبســاحة  30م  2كحــد أقــى.

لوحات اإلعالنات عىل نوافذ العرض باملتاجر

اللوحات النقالة

تقتــر جميــع لوحــات نوافــذ العــرض باملتاجــر
عــى  30٪مــن مســاحة نافــذة العــرض وحجمهــا
األقــى  10مــر مربــع .ويجــب أن يكــون الجــزء
الداخــي مــن املتجــر مرئيــاً دامئــاً أثنــاء العــرض
املؤقــت.
ويجــب أن توضــح اللوحــات ســبب عرضهــا فتوضــح
الســبب املؤقــت ،ولــذا يجــب أن يكــون اإلعــان
املؤقــت مرتبــط مبناســبة مــا ،عــى ســبيل املثــال
فــرة التخفيضــات عــى املبيعــات أو مبيعــات
التصفيــة أو الذكــرى الســنوية ألحــداث هامــة أو ما
شــابه ،ويجــب تحديــد الفــرة الزمنيــة للحــدث ،ميكن
أن تكــون فــرة الحــدث بحــد أقــى أســبوعني.
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ال يســمح باللوحــات النقالــة إال للمطاعــم لعــرض
قامئــة الطعــام اليوميــة ،ولهــا حجــم محــدود
ويجــب وضعهــا بالقــرب مــن املدخــل ،وال يُســمح
بوضعهــا عــى األرصفــة إال إذا كانــت هنــاك
مســافة بحــد أدىن  2م  ،ويجــب رفعهــا عنــد إغــاق
املطعــم.

األعالم

تقتــر الفــرة الزمنيــة لألعــام عــى فــرة الحــدث،
يســمح برتكيبهــا قبــل الحــدث بـــ  3أيــام فقــط،
ويجــب أن تتــم إزالتهــا بعــد الحــدث بـــ  3أيــام ويجــب
الحــرص عــى أال تغلــق األعــام أرصفــة املشــاة،
ويُســمح بوضــع األعــام ىف أماكــن امللكيــات
الخاصــة وليــس أماكــن امللكيــات العــام وللجهــات
املختصــة زيــادة فــرة الســاح باســتخدام األعــام
حســب طبيعــة كل نشــاط.

لوحات السامرسة العقاريني

الشــكل املطــوي هــو الحــل املفضــل بحيــث
تكــون اقــى مســاحة  1مــر مربــع

لوحات  /ملصقات عقارية
عرض البناية

حسابات مساحة الواجهة

 20%من مساحة الواجهة/مبساحة اقصاها  30مرت مربع

FOR RENT
FOR RENT

ارتفاع البناية

event

 30%من مساحة الواجهة
/مبساحة اقصاها  10مرت مربع
INFORMATION

SA
LE

FROM
1.APRIL 24 TO 14.APRIL 24

ارتفاع فتحة نافذة املحل

FOR RENT

عرض نافذة املحل متضمنة املدخل
إعالن نافذة العرض
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الوثائق املطلوبة و الرسومات
يجــب أن يكــون صاحــب املحــل (أو الشــخص الــذي يســعى للحصــول عــى الرتخيــص) عــى درايــة
بإرشــادات اللوحــات املعتمــدة ،ويجــب تأكيــد ذلــك مــن خــال التســجيل عــر اإلنرتنــت أو تقديــم
املوافقــة عــر اإلنرتنــت.

1
2
3
4
5

السجل التجاري
تقديم نسخة من العقد مع جهة تصنيع مرخصة تلتزم بجميع املعايري الفنية واللوائح املوضحة يف دليل اللوحات
باإلضافة إىل ذلك ،يتم تغطية اللوحات بضامن الرشكة املصنعة لفرتة زمنية (عىل سبيل املثال ،ال تقل عن سنة
واحدة)
صور للواجهة توضح الوضع الحايل ،يجب أن تلتقط الصور من األمام مع تحديد اللوحات التي سيتم إستبدالها.
أبعاد املنشآت مع رسومات الرتكيبات اإلعالنية.
أبعاد الرتكيبات اإلعالنية نفسها (اإلرتفاع) وإرتفاع الرتكيب عىل البناية (تحديدا ً من حافة اللوحة اإلعالنية إىل الحد
األعىل لألرضية أو الحد األعىل للرصيف).
تصور برصى بالصور يُظهر اللوحات الجديدة يف املوضع الصحيح ،مع جميع املعلومات والرسومات كالشعارات
الصورية والنصية واأللوان.
الرسم الهنديس التفصييل للوحات مع عرض املحتوى وجميع املواصفات.
•نوع اإلعالن.

6

•الحجم.
•املادة  /اللون.
•تصنيع اللوحة مبا يف ذلك تثبيتها.
•طريقة التثبيت عىل البناية أو األرض.
•نوع اإلضاءة.
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أصحاب املصلحة /الرشكاء:

تم إعداده بواسطة:
 -رشكة خارطة االمناء لإلستشارات الهندسية (		)NAMAA MAP

(السعودية ,مرص)

 -مكتب الربت اشبري (						)AS+P

( أملانيا )

					
 -مكتب يونيت ديزاين ()UNIT-DESIGN

( أملانيا )
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