
لوائح تطوير المساجد بإمارة أبوظبي





تكليف لجنة تطوير المساجد 
فــي عــام 2008، أمــر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد إمــارة أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة فــي دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة ورئيــس المجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي، بتشــكيل لجنــة تطويــر المســاجد بإمــارة أبوظبــي. وتهــدف اللجنــة إلــى تحقيــق رؤيــة ســمو 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة حاكــم إمــارة أبوظبــي، الراميــة إلــى مواصلــة تنفيــذ أعمــال التصميــم الراقيــة التــي 
طمــح إليهــا المغفــور لــه، بــإذن اهلل، صاحــب الســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، الوالــد المؤســس التحــاد دولــة اإلمــارات، فضــًا عــن التطويــر المســتمر 

إلمــارة أبوظبــي.

تتولــى اللجنــة مســؤولية وضــع اســتراتيجية لتوجيــه عمليــة تطويــر المســاجد فــي اإلمــارة، وتشــمل أهدافهــا تحقيــق أفضــل توزيــع للمســاجد، وتعزيــز دورهــا 
فــي المجتمعــات، وتشــجيع االبتــكار فــي التصميــم مــع الحفــاظ علــى التــراث المعمــاري اإلماراتــي، وضمــان بنــاء المســاجد وتشــغيلها وصيانتهــا وفقــً ألرقــى 

ــر الدولية. المعايي

وعليه، فقد وضعت لجنة تطوير المساجد استراتيجية تهدف إلى تحقيق ما يلي:

مســح شــامل لــكل المســاجد القائمــة فــي اإلمــارة لتقييــم الحالــة العامــة لهــا، وتحديــد مــا يمكــن اســتبداله فيهــا للوصــول إلــى التناســب المنشــود 	 
بيــن توزيــع المســاجد واتســاعها بمــا يتوافــق مــع معــدالت الكثافــة الســكانية. 

االســتعانة بــأداة معالجــة َتســتخدم تطبيقــً معتمــدًا علــى شــبكة اإلنترنــت تهــدف إلــى تحديــد الفجــوات بيــن العــرض والطلــب، وذلــك لتحديــد أنســب 	 
المواقــع للمســاجد المخطــط إنشــاؤها مســتقبًا.

وضع برنامج للنظافة والصيانة من شأنه ضمان خدمة جميع المساجد وفقً ألعلى المعايير الدولية.	 
ــة 	  ــاجد ذات الملكي ــك المس ــي ذل ــا ف ــغيلها، بم ــاجد وتش ــة المس ــن إدارة كاف ــاف م ــامية واألوق ــؤون اإلس ــة للش ــة العام ــن الهيئ ــج ُيمك ــع برنام وض

ــة. الخاص
وضع برنامج ُيمكن من استبدال كل المساجد المؤقتة في اإلمارة بأخرى جديدة دائمة متى دعت الحاجة إليها.	 
ــاة المســاجد 	  ــر أفضــل الممارســات خــال دورة حي ــاول تخطيــط المســاجد وتصميمهــا وتشــغيلها لضمــان تطبيــق معايي وضــع إطــار تنظيمــي يتن

الكاملــة.

وبنــاًء علــى مــا ســبق، يســر لجنــة تطويــر المســاجد إصــدار لوائــح تطويــر المســاجد بإمــارة أبوظبــي التــي تعتبــر بمثابــة إطــار تنظيمــي مــن شــأنه تنظيــم 
عمليــة تطويــر المســاجد وضبــط مســارها علــى الوجــه األمثــل فــي الوقــت الحاضــر وفــي المســتقبل.
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لـوائح تطـوير المسـاجد بإمارة أبـوظــبي
الدليل األول –التخطيط

بلدية مدينة 
أبوظبي

بلدية مدينة  
العين

بلدية منطقة الظفرة

الشكل )1( : النطاق الجغرافي إلمارة أبوظبي. 

I .مقدمة
تهــدف لوائــح  تطويــر المســاجد بإمــارة أبوظبــي إلــى إرســاء أفضــل المعاييــر لتوزيــع المســاجد الدائمــة وتصميمهــا وإدارتهــا فــي جميــع أنحــاء اإلمــارة )انظــر 

الشــكل 1(، ولــذا فقــد تقــرر  إعــداد كافــة المشــاريع الخاصــة بالمســاجد وتقييمهــا علــى مســتوى اإلمــارة وفقــً لهــذه اللوائــح.

وتتألف اللوائح من الوثائق التالية، كما هو موّضح في الشكل رقم )2(:

إستدامة
هــو برنامــج أطلقتــه حكومــة أبوظبــي لتحقيــق 
هــدف الوصــول إلــى بيئــة مســتدامة، وقــد قــام 
“مجلــس أبوظبــي للتخطيــط العمرانــي” بإعــداد 
ــم بدرجــات  ــم يســمى “نظــام التقيي نظــام للتقيي

اللؤلــؤ” ليصبــح جــزءًا مــن برنامــج إســتدامة.

وُيعــد نظــام التقييــم بدرجــات اللؤلــؤ بمثابــة إطــار عمــل شــامل لتصميــم 
وإنشــاء المجتمعــات العمرانيــة والمبانــي وتشــغيلها علــى نحو مســتدام، 
ممــا يعــزز القيــم والعــادات الثقافيــة واالجتماعيــة فــي جميــع أنحــاء إمــارة 

أبوظبــي.

وتنــص اللوائــح علــى ضــرورة حصــول  كافــة المســاجد فــي إمــارة أبوظبــي 
ــو  ــا ه ــً لم ــؤ وفق ــات اللؤل ــي بدرج ــم اإللزام ــن التقيي ــى م ــد األدن ــى الح عل
وارد فــي نشــرة المعلومــات رقــم 15، والســتيفاء شــروط الحصــول عليهمــا 

يجــب أن يتميــز تصميــم المســجد بمــا يلــي:

استيفاء التصميم لـ 20 وحدة من وحدات التقييم اإللزامية، 	 
طبًقا لنظام التقييم بدرجات اللؤلؤ للمباني.

استيفاء التصميم لمجموعة أخرى من وحدات التقييم، والتي 	 
يتم من خالها الحصول على 60 نقطة تقييم إضافية على 

األقل، متى تطلب ذلك.

العناصــر  مــن  أو مجموعــة  عنصــر  عــن  عبــارة  هــي  التقييــم  ووحــدات 
المحــددة، يتــم مــن خالهــا تحقيــق مبــادئ االســتدامة، وباســتيفائها يتــم 
تحصيــل نقــاط التقييــم، ويمكــن أن يختلــف عــدد نقــاط التقييــم التــي يتم 
تحصيلهــا تبعــً لوحــدة التقييــم، فعلــى ســبيل المثــال: وحــدة التقييــم 
)SM-10( هــي عبــارة عــن وحــدة تقييــم تتعلــق بالمــواد المعــاد تدويرهــا 
وتمنــح 6 نقــاط، بينمــا وحــدة التقييــم )SM-12( فهــي عبــارة عــن وحــدة 
تقييــم تتعلــق باألخشــاب المعــاد اســتخدامها أو الحاصلــة علــى شــهادة 

موافقــة وتمنــح نقطتيــن.

وفــي هــذا الدليــل، ســوف يظهــر شــعار “إســتدامة” بجــوار السياســات 
والمعاييــر واإلرشــادات المتصلــة ببرنامــج إســتدامة، وذلــك حتــى يتمكــن  
والفــرص  التقييــم  وحــدة  متطلبــات  علــى  التعــرف  مــن  المســتخدم 
“أ”  المرفــق  ُيرجــى مراجعــة  المعلومــات،  المتعلقــة بهــا. وللمزيــد مــن 
فــي  الموجــود  إســتدامة”  ببرنامــج  االلتــزام  متطلبــات  تدقيــق  “قائمــة 

إســتدامة*.  -  1 الملحــق 

حدود اإلمارة
بلدية مدينة أبوظبي

بلدية مدينة العين
بلدية منطقة الظفرة

دليل المستخدم  .1

األدلة التنظيمية  .2
الدليل األول: التخطيط.	 
الدليل الثاني: التصميم.	 
الدليل الثالث: التشغيل.	 

الملحقات    .3
الملحق األول: إستدامة.	 
الملحق الثاني: النماذج المعمارية.	 
الملحق الثالث: دراسة عن العمارة المحلية.	 

* ال تطبــق المعاييــر واإلرشــادات ذات الصلــة بوحــدات التقييــم االختياريــة علــى المســاجد التــي يتعيــن عليهــا 

تحقيــق تقييــم بدرجــة لؤلــؤة واحــدة علــى األقــل.
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ت
الملحقا

الملحق األول
إستدامة

الملحق الثاني
النماذج المعمارية

الملحق الثالث
دراسة عن العمارة المحلية

 إستدامة

الدليل األول

التخطيط دليل المستخدم

الدليل الثاني

التصميم

الدليل الثالث

التشغيل

توجيه المستخدم                                   

م 
صمي

ل الت
مراح

ظيمية
األدلة التن

تخطيط نموذج البناء 
وإعداده 

                  

إعداد أنظمة البناء وتخطيط 
الموقع والمباني والمساحات 

المفتوحة       

التشغيل واإلدارة

الشكل )2(: األدلة الخاصة بلوائح تطوير المساجد بإمارة أبوظبي ومراحل التصميم.
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لـوائح تطـوير المسـاجد بإمارة أبـوظــبي
الدليل األول –التخطيط

I . المعنّيــون باســـتخـدام  
هـذا الدليل  

تــم إعــداد اللوائــح الــواردة فــي هــذا الدليــل “التخطيــط” بحيــث تخــدم الفئــات 
التاليــة من المســتخدمين:

جهات التطوير التي تعمل على إعداد المخططات العامة.	 
البلديات )قطاع تخطيط المدن(.	 
مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.	 
مختصو التقييم في إدارة إستدامة.	 

 .)PQPs( المؤهلون المختصون للتقييم بدرجات اللؤلؤ

II .اللغة المستخدمة
يحتــوي هــذا الدليــل علــى منهجيــات ومعاييــر تخطيطيــة )تــم التعبيــر 
عنهــا ضمــن هــذا الدليــل بمختصــر )PS(( باإلضافــة إلــى إرشــادات تخطيطيــة 
)تــم التعبيــر عنهــا ضمــن هــذا الدليــل بمختصــر )PG((. وقــد تــم إعــداد هــذه 
المعاييــر واإلرشــادات لضمــان توفيــر مســاجد ُتلبــي المتطّلبــات العمرانّيــة 

للمجتمعــات.

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى الطبيعــة اإللزاميــة للمنهجيــات التــي يتناولهــا هــذا 
الدليــل، والتــي يجــب اســتخدامها لضمــان التوزيــع األمثــل لجميــع المســاجد 

فــي جميــع أنحــاء إمــارة أبوظبــي. 

كمــا تــم التعبيــر عــن التوجيهــات المندرجــة فــي المعاييــر واإلرشــادات 
ضمــن هــذا الدليــل باســتخدام الكلمــات التاليــة: 

كلمتي “يجب” و“ال يجب” تشيران إلى اإللزام.	 
كلمتي “ينبغي” و“ال ينبغي” تشيران إلى التوصية.	 
كلمة “يجوز” تشير إلى جواز التنفيذ.	 

III .محتويات الدليل
علــى  بخطــوة،  خطــوة  التعــرف،  مــن  المســتخدم  الدليــل  هــذا  ُيمّكــن 
المســاجد  تشــغيل  عمليــات  مــن  عمليــة  بــكل  الخاصــة  المتطلبــات 
وصيانتهــا، كمــا يخصــص معاييــر محــددة لتشــغيل المســاجد وصيانتهــا 

فــي كل منطقــة، ويتضمــن الدليــل مــا يلــي: 

مجلــس   لقواعــد  وفقــً  تحديدهــا  تــم  التــي  العمرانيــة  النطاقــات  أنــواع 
العمرانــي: للتخطيــط  أبوظبــي 

نطاق ذو كثافة سكانية مرتفعة.	 
نطاق حضري.	 
نطاق ضواحي.	 
نطاق ريفي.	 

معايير وإرشادات كتل البناء:

مساحة قطعة األرض.	 
الحد األدنى إلجمالي المساحة الطابقية. 	 
مساحة البناء على قطعة األرض.	 
ارتفاع المبنى.	 
متطلبات مواقف السيارات.	 

معايير وإرشادات األراضي الخاصة بالمساجد:

موقع قطعة األرض.	 
ماءمة الموقع.	 
سهولة الوصول.	 
توافق استخدامات األراضي.	 

IV .التطبيق 
يجــب أن تتوافــق أي مســاحة تشــتمل علــى تركيبــة ســكانية أو أي منطقــة 
المســاجد.  بتوفيــر  المتعلقــة  اللوائــح  مــع  معــً  كاهمــا  أو  صناعيــة، 
وُتســتخدم عمليــة التخطيــط الموضحــة فــي هــذا الدليــل لتحديــد األراضــي 

المناســبة إلقامــة مســاجد وفقــً للتصــورات التاليــة:

تشمل عمليات تطوير األراضي الشاغرة ما يلي:. 1

تطوير المساجد في المناطق الحضرية القائمة.	 
إعادة تطوير أو تجديد المساجد القائمة بما في ذلك توسعة 	 

المساجد.  
تطوير المخططات العامة ومخططات الموقع:. 2

بناء المساجد في المناطق حديثة التخطيط بحيث يمكن إعداد 	 
مخطط متسلسل لتوزيع المساجد.

يجــب تخصيــص مصلــى داخــل أي مبنــى غيــر ســكني )الفنــادق والمكاتــب 
الرياضيــة والثقافيــة، ومــا  اإلداريــة ومراكــز التســوق ومنشــآت الخدمــات 
شــابه ذلــك( بحيــث توّفــر هــذه المصلّيــات مكانــً إضافيــً للصــاة إلــى جانــب 
المســاجد المطلــوب إقامتهــا، وال يعنــي وجودهــا االســتغناء عــن وجــود 

مســجد فــي المنطقــة بالكامــل.

ــق  ــي المناط ــاجد ف ــة للمس ــائم مخصص ــى قس ــة إل ــد الحاج ــون تحدي ويك
الريفيــة منوطـــً بالهيئــة  العامــة للشــؤون اإلســامية واألوقــاف ودائــرة 
العمرانــي،  للتخطيــط  أبوظبــي  ومجلــس  والنقــل  البلديــة  الشــؤون 
ويمكــن فــي هــذه الحالــة اســتخدام طــرق التقييــم الــواردة فــي هــذا الدليــل 

للمســاعدة فــي اتخــاذ القــرار. 
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الشكل )3(: تسلسل المواقع.

V .تسلسل المواقع
ــل  ــل بالتسلس ــا يتص ــي م ــة ف ــات التالي ــل المصطلح ــذا الدلي ــن ه يتضم
ــع المســاجد: ــد توزي الهرمــي للموقــع وتوظيــف هــذا التسلســل فــي تحدي

منطقــة رئيســية: وهــي أكبــر المســاحات المســتخدمة فــي احتســاب 	 
ــكان  ــدد الس ــى ع ــً عل ــوي أيض ــا تحت ــة، كم ــاجد المطلوب ــدد المس ع
المنطقــة  هــذه  حــدود  وتتشــكل  المســاجد،  مــن  المســتفيدين 
واألماكــن  الطبيعيــة  والحــدود  الرئيســية  الطــرق  مــن:  الرئيســية 
المفتوحــة ومــا شــابه، وقــد تعمــل هــذه الحــدود علــى تحديــد امتــداد 
المنطقــة الرئيســية المطلــوب تطويرهــا فــي المخطــط العــام أو 

مخطــط الموقــع.

ــث 	  ــية، حي ــة الرئيس ــن المنطق ــة ضم ــي منطق ــة: وه ــة فرعي منطق
مــن  عــدد  أو  أجــزاء  إلــى  الرئيســية  المنطقــة  تنقســم  أن  يمكــن 
المناطــق الفرعيــة بنــاًء علــى الحــدود الجغرافيــة والمعالــم المحــددة 
بوضــوح، أو بنــاًء علــى أي تغييــر فــي النطــاق العمرانــي، ويجــب أن 
تحتــوي المناطــق الفرعيــة علــى نطــاق عمرانــي وتعــداد ســكاني 
فــي  المســاجد  لتوزيــع  طريقــة  أفضــل  علــى  للحصــول  محــدد، 

الفرعيــة. المنطقــة 

المنطقة الرئيسية
)مدينة خليفة ب(

المنطقة الفرعية
)MFW 10 الحوض(

قطعة أرض المسجد
)MFW 10 - 71(

قطعــة أرض: عبــارة عــن قســيمة األرض المزمــع إقامــة المســجد عليها 	 
فــي المنطقــة الفرعية.



التخطيط     صفحة 5

لـوائح تطـوير المسـاجد بإمارة أبـوظــبي
الدليل األول –التخطيط

جدول )1(: أنواع المساجد.

نطاق تخديم المسجد الخصائصالمنطقة المحيطةالنوع 
)المنطقة المستفيدة من 

خدمات المسجد(

يخدم نطاق تخديم محدد داخل المنطقة الفرعية.مسجد 

عادة ما يكون في مكان يسهل الوصول إليه سيرًا 
على األقدام. 

يخــدم خــال أوقــات الصــاة اليوميــة، ومــن المفتــرض أن يســتوعب جــزءًا 
مسجدمــن المصليــن فــي المنطقــة الفرعيــة مقارنــة مــع المســاجد األخــرى.

المنطقــة جامع )مسجد لصاة جمعة(  داخــل  متعــددة  تخديــم  نطاقــات  يخــدم 
الفرعيــة. 

ــهيل  ــيارات لتس ــق للس ــاذاة طري ــع بمح ــا يق ــادة م ع
ــه.  ــول إلي ــة الوص عملي

ــن  ــة، وم ــاة الجمع ــى ص ــة إل ــة إضاف ــاة اليومي ــات الص ــال أوق ــدم خ يخ
المفتــرض أن يســتوعب عــددًا أكبــر مــن المصليــن مقارنــة مــع المســجد، 
ــرة مــن المصليــن  ــه أعــداد كبي ــذي يقصــده في ــوم الجمعــة ال وخاصــة ي

القادميــن مــن عــدة نطاقــات تخديــم.

جامع

يخــدم نطاقــات بنفــس حجــم تلــك التــي يخدمهــا جامع كبير )مصلى عيد(
الجامــع كحــد أدنــى. 

أعــداد  الســتيعاب  مفتوحــة  مســاحة  بمحــاذاة  يقــع 
العيــد. فــي صــاة  المصليــن 

يخــدم خــال أوقــات الصــاة اليوميــة إضافــة إلــى صــاة الجمعــة واألعيــاد، 
المدخــل، وذلــك الســتيعاب  بمحــاذاة  بجــوار مســاحة مفتوحــة  ويقــع 

ــد. ــاة العي ــاء ص ــن أثن ــن المصلي ــدة م ــداد المتزاي األع

كمــا يمكــن تخصيــص الجامــع الكبيــر لدعــم المجتمــع أثنــاء حــاالت 
الطــوارئ وعنــد حــدوث كــوارث طبيعيــة، وذلــك بعــد تلقــي التعليمــات 

عــن طريــق الجهــة المســؤولة عــن إدارة حــاالت الطــوارئ واألزمــات.

جامع كبير

مساحة مفتوحة

VII.  أنواع المساجد

ــواع  ــة أن تنقســم المســاجد حســب مــا هــو وارد فــي اللوائــح إلــى ثاث
ــه، وبحســب األدوار التــي تقــوم  ــكل واحــد منهــا دور معيــن يقــوم ب ل
بهــا تختلــف درجــات متطلبــات كل نــوع منهــا علــى مســتوى البنــى 

ــق التــي تحتاجهــا.  ــة والمراف التحتي

التــي يتــم وفقــً لهــا تحديــد تخطيــط قســائم  وتبنــى المعاييــر 
البنــاء المتصلــة بهــا علــى  األراضــي الخاصــة بالمســاجد ونمــاذج 

المســاجد(.  أنــواع   :1 الجــدول  )انظــر  المســاجد.  أنــواع  أســاس 
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الشكل  )4(: ملخص عملية تخطيط المساجد.

تمر عملية تخطيط المساجد بسلسلة من المراحل المتتالية، وتهدف 
إلــى تحديــد قســائم األراضــي التــي تحقــق أعلــى مســتوى مــن الكفــاءة فــي 

توزيــع المســاجد وســعتها ونوعهــا.

تنقسم عملية التخطيط الواردة في هذا الدليل إلى ثاث مراحل: 

مراجعة السياسات والمبادئ.. 1

حساب الطاقة االستيعابية والعرض والطلب.. 2

تقييم قطع األراضي وفقً ألفضل الممارسات.. 3

3.1  توزيع األراضي وتوجيهها

3.2  إمكانية الوصول

3.3  االستخدامات المجاورة

مراجعــة سياســات ومبــادئ التخطيــط التــي توفــر 
ــط  ــة تخطي ــير عملي ــه س ــة توج ــادات عام ــدة إرش قاع
المســاجد، كمــا تســاعد فــي عمليــة اتخــاذ القــرار 
مــن خــال تخطيــط وتصميــم وتقييــم مقترحــات 

التطويــر.

المرحلة األولى
السياسات والمبادئ

المرحلة الثانية
متطلبات السعة والعرض والطلب

المرحلة الثالثة
تخطيط األراضي الخاصة بالمساجد

 2.1  تحديد حدود منطقة تخديم المسجد ومساحتها

2.2  تحديد النطاق العمراني ووحدة تخطيط المساجد

2.3  حساب عدد المساجد وأنواعها  

2.4  حساب سعة المسجد

2.5  حساب مساحة قطعة األرض وإجمالي المساحة الطابقية لكل مسجد

2.6  حساب مساحة المصلى )عند الحاجة(

5.0   Building Services

5.0   Building Services

6.0   Fire Protection Systems

7.0   Mechanical Systems

8.0   Plumbing Systems

9.0   Electrical Systems

10.0 Telecommunications Systems

11.0 Sound Systems

5.0   Building Services

6.0   Fire Protection Systems

7.0   Mechanical Systems

8.0   Plumbing Systems

9.0   Electrical Systems

10.0 Telecommunications Systems

11.0 Sound Systems

5.0   Building Services

6.0   Fire Protection Systems

7.0   Mechanical Systems

8.0   Plumbing Systems

9.0   Electrical Systems

10.0 Telecommunications Systems

11.0 Sound Systems

IIIV.  ملخص عملية تخطيط المساجد





المرحلة األولى

 السياسات والمبادئ



المرحلة األولى
السياسات والمبادئ

المرحلة الثانية
متطلبات السعة والعرض والطلب

المرحلة الثالثة
تخطيط األراضي الخاصة بالمساجد
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لـوائح تطـوير المسـاجد بإمارة أبـوظــبي
الدليل األول –التخطيط

1.0 السياسات والمبادئ
توفــر هــذه السياســات والمبــادئ إرشــادات شــاملة عــن تخطيــط المســاجد، 
كمــا تســاعد فــي عمليــة اتخــاذ القــرار مــن خــال تخطيــط وتصميــم وتقييــم 

مقترحــات التطويــر:

المنهجية
ــة أي مشــروع للتأكــد مــن  مراجعــة مبــادئ التخطيــط وسياســاته فــي بداي
مراعاتهــا لعمليــة التخطيــط فــي كافــة المراحــل، بمــا يســاهم فــي التأثيــر 

اإليجابــي علــى النتائــج النهائيــة.

1.5 سياسة الشمولية والمساواة بين الجنسين1.4 سياسة دمج المساجد في المجتمع 1.3 سياسة الوصول إلى المساجد 1.2 سياسة مواقع المساجد 1.1 سياسة توفير المساجد    

ُتوفــر المســاجد بشــكل كاٍف لضمــان اســتيعاب كافــة المصليــن 
بغــض النظــر عــن الموقــع والنطــاق العمرانــي والجغرافــي.

ُتقــام المســاجد فــي أماكــن واضحــة ومركزيــة تعمــل علــى دعــم 
ــا   ــي تقدمه ــة الت ــة الهام ــة واالجتماعي ــجيع األدوار الديني وتش
المســاجد فــي المناطــق واألحيــاء الســكنية المتواجــدة فيهــا. 

ُتخطــط المســاجد بحيــث يســهل الوصــول إليهــا براحــة وأمــان 
ســواًء أكان ذلــك عــن طريــق الســير علــى األقــدام )فــي المقــام 

ــيارات. األول( أو بالس

ُتصمم المساجد بحيث تكون متاحة لكافة المصلين.ُتقام المساجد بما يحقق تكاملها الكلي في المجتمع.

ــى المبدأ  1.1 أ ــن حت ــة المصلي ــجد كاف ــتوعب المس يس
ــذروة. ــات ال فــي أوق

النطــاق المبدأ  1.2 أ فــي  المســاجد  مكانــة  ُتراعــى 
العمرانــي المتواجــدة فيــه باعتبارهــا األماكــن 
الرئيســية للعبــادة داخــل أي منطقــة مــن 

المجتمعيــة. المناطــق 

ُتقــام المســاجد فــي مواقــع يســهل الوصــول المبدأ  1.3 أ
باســتخدام  أو  األقــدام  علــى  ســيرًا  إليهــا 

العامــة. المواصــات 

ُتقــام المســاجد بحيــث توفــر مســاحة تتســع المبدأ  1.4 أ
لكافــة المصليــن المقيميــن فــي المنطقــة أو 

الوافديــن عليهــا.

ُتوفــر مســاحة مائمــة تعمــل علــى تلبيــة المبدأ  1.5 أ
الجنســين. مــن  المصليــن  احتياجــات 

ُيعتبــر المصلــى جــزًءا مكمــًا فــي عمليــة المبدأ 1.1 ب
غيــر  لاســتخدامات  المســاجد  توفيــر 

. لســكنية ا

ُتقــام المســاجد، مــن أجــل تعزيــز دورهــا، فــي المبدأ 1.2 ب
أماكــن يمكــن الوصــول إليهــا بســهولة.

ُتعــد منافــذ وصــول المشــاة بحيــث تكــون المبدأ 1.3 ب
مريحــة وآمنــة ومــزودة بممــرات مظللــة دون 

ــة. ــق الحرك ــز تعي حواج

مثــل المبدأ 1.4 ب مجتمعيــة  خدمــات  المســاجد  ُتوفــر 
وأماكــن  قــرآن  تحفيــظ  ومركــز  دار حضانــة 

االجتماعــي. للتواصــل 

والمرافــق المبدأ 1.5 ب للصــاة  مريحــة  أماكــن  ُتوفــر 
واضحــة  بمداخــل  وُتــزّود  األخــرى  الضروريــة 
يســهل الوصــول إليهــا بمــا يلبــي احتياجــات 

الخاصــة. االحتياجــات  وذوي  الســن  كبــار 

مواضــع المبدأ 1.3 ج فــي  للمصليــن  مداخــل  ُتنشــأ 
العــام. الطريــق  طــول  علــى  واضحــة 

ــي المبدأ 1.4 ج ــا ف ــم دمجه ــث يت ــاجد بحي ــم المس ُتصم
األماكــن العامــة المحيطــة بهــا.

يســهل المبدأ 1.5 ج بحيــث  المســاجد  مداخــل  ُتصمــم 
إليهــا.  الوصــول 

مراكــز المبدأ 1.4 د توفــر  بحيــث  المســاجد  ُتخطــط 
للتواصــل  وأماكــن  المختلفــة  لألنشــطة 
المرافــق  مشــاركة  خــال  مــن  االجتماعــي 

الموقــع. نفــس  األخــرى  المجتمعيــة 
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1.5 سياسة الشمولية والمساواة بين الجنسين1.4 سياسة دمج المساجد في المجتمع 1.3 سياسة الوصول إلى المساجد 1.2 سياسة مواقع المساجد 1.1 سياسة توفير المساجد    

ُتوفــر المســاجد بشــكل كاٍف لضمــان اســتيعاب كافــة المصليــن 
بغــض النظــر عــن الموقــع والنطــاق العمرانــي والجغرافــي.

ُتقــام المســاجد فــي أماكــن واضحــة ومركزيــة تعمــل علــى دعــم 
ــا   ــي تقدمه ــة الت ــة الهام ــة واالجتماعي ــجيع األدوار الديني وتش
المســاجد فــي المناطــق واألحيــاء الســكنية المتواجــدة فيهــا. 

ُتخطــط المســاجد بحيــث يســهل الوصــول إليهــا براحــة وأمــان 
ســواًء أكان ذلــك عــن طريــق الســير علــى األقــدام )فــي المقــام 

ــيارات. األول( أو بالس

ُتصمم المساجد بحيث تكون متاحة لكافة المصلين.ُتقام المساجد بما يحقق تكاملها الكلي في المجتمع.

ــى المبدأ  1.1 أ ــن حت ــة المصلي ــجد كاف ــتوعب المس يس
ــذروة. ــات ال فــي أوق

النطــاق المبدأ  1.2 أ فــي  المســاجد  مكانــة  ُتراعــى 
العمرانــي المتواجــدة فيــه باعتبارهــا األماكــن 
الرئيســية للعبــادة داخــل أي منطقــة مــن 

المجتمعيــة. المناطــق 

ُتقــام المســاجد فــي مواقــع يســهل الوصــول المبدأ  1.3 أ
باســتخدام  أو  األقــدام  علــى  ســيرًا  إليهــا 

العامــة. المواصــات 

ُتقــام المســاجد بحيــث توفــر مســاحة تتســع المبدأ  1.4 أ
لكافــة المصليــن المقيميــن فــي المنطقــة أو 

الوافديــن عليهــا.

ُتوفــر مســاحة مائمــة تعمــل علــى تلبيــة المبدأ  1.5 أ
الجنســين. مــن  المصليــن  احتياجــات 

ُيعتبــر المصلــى جــزًءا مكمــًا فــي عمليــة المبدأ 1.1 ب
غيــر  لاســتخدامات  المســاجد  توفيــر 

. لســكنية ا

ُتقــام المســاجد، مــن أجــل تعزيــز دورهــا، فــي المبدأ 1.2 ب
أماكــن يمكــن الوصــول إليهــا بســهولة.

ُتعــد منافــذ وصــول المشــاة بحيــث تكــون المبدأ 1.3 ب
مريحــة وآمنــة ومــزودة بممــرات مظللــة دون 

ــة. ــق الحرك ــز تعي حواج

مثــل المبدأ 1.4 ب مجتمعيــة  خدمــات  المســاجد  ُتوفــر 
وأماكــن  قــرآن  تحفيــظ  ومركــز  دار حضانــة 

االجتماعــي. للتواصــل 

والمرافــق المبدأ 1.5 ب للصــاة  مريحــة  أماكــن  ُتوفــر 
واضحــة  بمداخــل  وُتــزّود  األخــرى  الضروريــة 
يســهل الوصــول إليهــا بمــا يلبــي احتياجــات 

الخاصــة. االحتياجــات  وذوي  الســن  كبــار 

مواضــع المبدأ 1.3 ج فــي  للمصليــن  مداخــل  ُتنشــأ 
العــام. الطريــق  طــول  علــى  واضحــة 

ــي المبدأ 1.4 ج ــا ف ــم دمجه ــث يت ــاجد بحي ــم المس ُتصم
األماكــن العامــة المحيطــة بهــا.

يســهل المبدأ 1.5 ج بحيــث  المســاجد  مداخــل  ُتصمــم 
إليهــا.  الوصــول 

مراكــز المبدأ 1.4 د توفــر  بحيــث  المســاجد  ُتخطــط 
للتواصــل  وأماكــن  المختلفــة  لألنشــطة 
المرافــق  مشــاركة  خــال  مــن  االجتماعــي 

الموقــع. نفــس  األخــرى  الشكل )5(: مثال لمسجد في نطاق عمراني ذي كثافة سكانية مرتفعة.المجتمعيــة 





المرحلة الثانية

متطلبات السعة والعرض والطلب 
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لـوائح تطـوير المسـاجد بإمارة أبـوظــبي
الدليل األول –التخطيط

المرحلة األولى
السياسات والمبادئ

المرحلة الثانية
متطلبات السعة والعرض والطلب

المرحلة الثالثة
تخطيط األراضي الخاصة بالمساجد

ونوعهــا  المســاجد  عــدد  تحديــد  لعمليــة  شــرحً  القســم  هــذا  يتنــاول 
وحجمهــا والعــدد المطلــوب إقامتــه منهــا فــي منطقــة رئيســية أو منطقــة 
فرعيــة، ويشــمل الجــدول 2 “موجــز مقاييــس المســاجد” كافــة المعاييــر 

2.0  متطلبات السعة والعرض والطلب 
بــكل  القيــام  طريقــة  ُيبيــن  كمــا  الازمــة،  الحســابات  إلجــراء  المطلوبــة 
ــة  ــة لكيفي ــة توضحي ــً أمثل ــدم أيض ــة. ويق ــورة مفصل ــابية بص ــة حس عملي
تطبيــق كل خطــوة، ويحتــوي الملحــق “ب” علــى جــدول المقاييــس الخاصــة 

1 ..)PG18 ال تشمل متطلبات مواقف السيارات )راجع المعيار

ال تشمل سكن اإلمام والمؤذن.. 2

انظر الشكل )6(.. 3

4 .  .)PS27و PS26 السرداب غير مخصص لمواقف السيارات )راجع المعيار

بالمســاجد والجوامــع فــي منطقــة معينــة، والــذي يحتــوي بــدوره علــى كافــة 
المعلومــات المحصلــة كنتيجــة لتطبيــق النمــوذج الدراســي. 

الجدول )2(: موجز مقاييس المساجد.

نوع المسجدالنطاق العمراني

معايير مساعدةجدول عناصر البناء/قطعة األرضنطاق تخديم المسجد 

وحدة تخطيط 
المساجد

نصف قطر 
نطاق تخديم 

المسجد  

الحد األدنى 
للمسافة بين 

المساجد

الحد األدنى 
لمعدل 

مساحة األرض 
)مترًا مربعً 
لكل مصل( 

الحد األدنى 
لمعدل إجمالي 

المساحة 
الطابقية )مترًا 

مربعً لكل 
مصل(

سكن اإلمام 
)إجمالي 
مساحة 
طابقية 
إضافية(

سكن المؤذن 
)إجمالي 
مساحة 
طابقية 
إضافية(

الحد األقصى 
لنسبة البناء 
على قطعة 

األرض

الحد األدنى 
لنسبة األماكن 

المفتوحة 
والمواقف

الحد األقصى 
الرتفاع المبنى

/MPU(
)SMPU

)CD()MD()PAr()GFAr()IR()MR()PC()OS()BH(

نطاق ذو كثافة 
أرضي + 2 + ٪30٪3401.81.81008070 متر175 متر9.5 هكتارجامعسكانية مرتفعة

سرداب4

نطاق حضري
جامع

340 متر350 متر38.5 هكتار
1.81.8

أرضي + 2 + 1008070٪30٪
سرداب4 1.92جامع كبير

نطاق ضواحي

3404.4 متر350 متر38.5 هكتارمسجد
1.8

100

غير مطلوب

60٪40٪

أرضي

جامع
680 متر700 متر154 هكتار 

3.5
80

أرضي + 1

أرضي + 3.722جامع كبير

نطاق ريفي
مسجد

يتم تحديدها من قبل الجهات المعنية
4.4

1.8100
أرضي٪40٪60غير مطلوب

أرضي + 1٪50٪5.68050جامع
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الجدول )2(: موجز مقاييس المساجد )تكملة(.

نوع المسجدالنطاق العمراني

متطلبات المواقف

متطلبات مواقف 
السيارات

تخصيص 
مساحات 
لمواقف 
السيارات

متطلبات 
مواقف الدراجات 

الهوائية

)VPS()VPA()BP(

نطاق ذو كثافة 
موقف لسيارة جامعسكانية مرتفعة

واحدة لكل 
30 مصل، أو 

مساحة لسيارة 
واحدة لكل 45 
مترًا مربعً من 

إجمالي المساحة 
الطابقية7

30 متر مربع

توفير 5 مواقف 
للدراجات 

الهوائية على 
األقل في 

المساجد التي 
تتسع لـ 500 
مصل أو أقل/

توفير 10 
مواقف للدراجات 
الهوائية على 

األقل في 
المساجد التي 
تتسع ألكثر من 

500 مصل. 
يجب أن تخصص 
مساحة 2 متر × 
0.75 متر لكل 
دراجة هوائية 

كحد أدنى

نطاق حضري

جامع

جامع كبير

نطاق ضواحي

مسجد

موقف لسيارة 
واحدة لكل 15 

مصل7
35 متر مربع

جامع

جامع كبير

نطاق ريفي

مسجد

جامع

الشكل )6(: الحد األقصى الرتفاع المبنى.

تعتمد على معايير دائرة الشؤون البلدية والنقل المطبقة في وقت إصدار هذا الدليل.. 5

يشمل مساحة المواقف والممرات. ال تنطبق على المواقف التي تقع في الشارع.. 6

7 ..PS24و PS23 لمواقف اإلمام والمؤذن وذوي االحتياجات الخاصة راجع المعايير

النتائج
بالمســاجد  الخاصــة  المقاييــس  جــدول  إعــداد  المخطــط  علــى  يتعيــن 
والجوامــع بمنطقــة معينــة حيــث يتضمــن جميــع المخرجــات التــي تــم 

الفرعيــة. المنطقــة  أو  الرئيســية  للمنطقــة  حســابها 
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لـوائح تطـوير المسـاجد بإمارة أبـوظــبي
الدليل األول –التخطيط

المرحلة األولى
السياسات والمبادئ

المرحلة الثانية
متطلبات السعة والعرض والطلب

المرحلة الثالثة
تخطيط األراضي الخاصة بالمساجد

مثال:
المنطقــة الفرعيــة التــي 	 

عبــارة  اختيارهــا  تــم 
منطقــة  مــن  جــزء  عــن 

. ئيســية ر
ــة 	  ــة الفرعي ــدود المنطق ح

مــن  الطــرق  تشــكلها 
للموقــع. األربــع  الجهــات 

مســاحة الموقــع = 219 	 
هكتــار.

الشكل )7(: حدود المنطقة الفرعية.

2.1 تحديد حدود منطقة تخديم المسجد 
ومساحتها

تحــدد النقــاط التاليــة كيفيــة التعامــل مــع المنطقــة الرئيســية باعتبارهــا 
مســاحة واحــدة أو مقســمة إلــى مناطــق فرعيــة:

وجــود حــدود جغرافيــة ومعالــم قائمــة، مثــل الجــادات )3+3( والطــرق 	 
ــدام و/أو  ــى األق ــير عل ــافة الس ــن مس ــد م ــي تزي ــق الت )2+2( والحدائ

تعيــق وصــول المشــاة إلــى المســجد بشــكل آمــن.
وجود حدود ناجمة عن الفرق الواضح في النطاق العمراني.	 
لكا السببين.	 
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المنهجية 
i ..تحديد المنطقة الرئيسية بوضوح وحساب مساحتها
ii . تحديــد أي تشــكيل عمرانــي بمــا يســاعد فــي تحديــد حــدود أي مناطق

فرعيــة داخــل منطقــة رئيســية كمــا هــو موضــح أدناه:

يمكــن أن تشــمل الحــدود الجغرافيــة والمعالــم كًا مــن الجــادات 	 
والطــرق الرئيســية )كمــا هــو موضــح فــي دليــل تصميــم الشــوارع 
الحضريــة فــي أبوظبــي( والمواقــف والمســاحات المفتوحــة والقنوات 
أو  الخاصــة  واألراضــي  الخدمــات  وممــرات  النقــل  وطــرق  المائيــة 
األراضــي غيــر الســكنية والتــي ليــس لديهــا مداخــل والتــي تمثــل 
ــا  ــجد مم ــو المس ــافة نح ــة المس ــى إطال ــل عل ــة تعم ــدودًا واضح ح
ــجد. ــى المس ــول إل ــتغرق للوص ــت المس ــي الوق ــادة ف ــه زي ــب علي يترت

يمكــن أن يتــم تحديــد حــدود النطــاق العمرانــي بنــاًء علــى التغيــر 	 
تظهــر  أن  يمكــن  وعليــه  المختلفــة،  الســكانية  الكثافــات  بيــن 
الكثافــة  ذات  الســكنية  الفلــل  منطقــة  بيــن  بوضــوح  الحــدود 
ــطة  ــة المتوس ــكنية ذات الكثاف ــقق الس ــة الش ــة ومنطق المنخفض

المرتفعــة. أو 

iii ..)حساب مساحة كل منطقة فرعية )بالهكتار
iv . التأكــد مــن أن إجمالــي مســاحة المناطــق الفرعيــة يســاوي مســاحة

المنطقــة الرئيســية أو أقــل منهــا.
v . الفرعيــة المناطــق  الســكان فــي  إجمالــي تعــداد  أن  التأكــد مــن 

الرئيســية. المنطقــة  فــي  الســكان  تعــداد  يســاوي 

اإلرشاداتالمعايير

PS1
يجــب أن يكــون إجمالــي المســاحة الكليــة للمناطــق الفرعيــة مســاويً لمســاحة المنطقــة الرئيســية أو 

PG1أقــل منهــا فــي حــال كانــت المنطقــة الرئيســية مقســمة إلــى مناطــق فرعيــة.
يجوز، في حال وجود حدود واضحة و/أو عند وجود اختاف في النطاق العمراني داخل المنطقة 

الرئيسية، تقسيم هذه المنطقة إلى مناطق فرعية.

PS2
يجــب أن يكــون إجمالــي التعــداد الكلــي للســكان فــي المناطــق الفرعيــة مســاويً لتعــداد الســكان فــي 

ال يوجدالمنطقــة الرئيســية فــي حــال كانــت المنطقــة الرئيســية مقســمة إلــى مناطــق فرعيــة.

النتائج
تحديــد حــدود المنطقــة الرئيســية أو حــدود كل منطقــة فرعيــة 	 

بوضــوح.
و/أو 	  الرئيســية  للمنطقــة  بالهكتــار،  األراضــي  مســاحة  حســاب 

الفرعيــة. المناطــق 

 منطقة ذات كثافة
سكانية مرتفعة

ضاحية

صحراء

 منطقة
حضرية

الشكل )8(: حدود المنطقة الفرعية.
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لـوائح تطـوير المسـاجد بإمارة أبـوظــبي
الدليل األول –التخطيط

المرحلة األولى
السياسات والمبادئ

المرحلة الثانية
متطلبات السعة والعرض والطلب

المرحلة الثالثة
تخطيط األراضي الخاصة بالمساجد

جدول )3(: وحدة تخطيط المساجد لنطاق التخديم.   

وحدة تخطيط مسافة التخديمالنطاق العمراني
نطاق التخديم المساجد 

كثافــة  ذو  نطــاق 
مرتفعــة 175 9.5 هكتار175 مترًاســكانية 

متــر

38.5 هكتار350 مترًانطاق حضري

350 متر

38.5 هكتار350 مترًانطاق ضواحي

700 مترًا

154 هكتار

)وحدة تخطيط 
المساجد 

الثانوية(
700 متر

يتم تحديدها عن طريق الهيئة العامة للشؤون اإلسامية واألوقاف ودائرة الشؤون نطاق ريفي 
البلدية والنقل أو مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.

2.2 تحديد النطاق العمراني ووحدة 
تخطيط المساجد

أنــواع، وفقــً لتصنيــف مجلــس  أربعــة  إلــى  العمرانــي  النطــاق  ينقســم 
العمرانــي: للتخطيــط  أبوظبــي 

نطاق ذو كثافة سكانية مرتفعة. 	 
نطاق حضري.	 
نطاق ضواحي.	 
نطاق ريفي.	 

يقــدم النطــاق العمرانــي مؤشــرات عــن الكثافــة الســكانية ونمــاذج التطويــر 
العمرانــي فــي أي منطقــة مــن المناطــق الفرعيــة مــا يؤثــر علــى عــدد 
المســاجد المطلوبــة فــي كل منهــا ونوعهــا وعناصــر كتــل البنــاء الخاصــة 

بهــا.

فيمــا  خاصــة  حالــة  فتمثــل  الصناعيــة،  للمناطــق  بالنســبة  أمــا 
المســاجد بيــن  للمســافات  األدنــى  والحــد  العمرانــي  بالنطــاق   يتصــل 

.)PS6 راجع المعيار(

ولــذا يتــم االعتمــاد علــى نــوع النطــاق العمرانــي فــي تحديــد وحــدة تخطيــط 
المســاجد المناســبة. تشــير وحــدة تخطيــط المســاجد إلــى مســاحة نطــاق 
التخديــم الجغرافــي للمســجد بالهكتــار حيــث يتــم اســتنتاجها باعتبارهــا 
الحــد األقصــى للمســافة نحــو المســجد ســيرًا علــى األقــدام )مســافة نطــاق 
المطلــوب  المســاجد  عــدد  لحســاب  اســتخدامها  يتــم  كمــا  التخديــم(. 

ــة. )راجــع الجــدول 3(. إقامتهــا داخــل منطقــة رئيســية أو مناطــق فرعي

ــع  ــدد الجوام ــاب ع ــة لحس ــاجد الثانوي ــط المس ــدة تخطي ــتخدام وح ــم اس يت
الســكانية  الكثافــة  تكــون  حيــث  الضواحــي،  فــي  إقامتهــا  المطلــوب 
ــان  ــابية لضم ــة الحس ــذه العملي ــام به ــم القي ــام، ويت ــكل ع ــة بش منخفض

الحصــول علــى التوزيــع األمثــل للمســاجد والجوامــع.

مثال:
المثال المستخدم يمثل 	 

ضاحية.
سيتم استخدام وحدة 	 

تخطيط المساجد بقيمة 
 38.5 هكتار. 

 مسافة التخديم
المكافئة = 350 مترًا.

سيتم استخدام وحدة 	 
تخطيط المساجد 

الثانوية = 154 هكتار: 
 مسافة التخديم

 المكافئة = 350 مترًا.
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المنهجية
i . ســيقوم مجلــس أبوظبــي للتخطيــط العمرانــي بتحديــد النطــاق

فــي  المتبعــة  للمنهجيــة  توضيــح  علــى  للحصــول  العمرانــي. 
تحديــد النطــاق العمرانــي، ُيرجــى مراجعــة معاييــر تخطيــط المرافــق 

المجتمعيــة التــي أعدهــا المجلــس.
ii . اســتخدام “النطــاق العمرانــي” لمنطقــة رئيســية أو لــكل منطقــة

مــن المناطــق الفرعيــة )محــددة فــي القســم الســابق( لتحديــد وحــدة 
تخطيــط المســاجد المناســبة للتطبيــق.

iii . ســيتم اســتخدام وحــدة تخطيــط المســاجد الثانويــة فــي المنطقــة
وذلــك  فقــط،  الضواحــي  فــي  فرعيــة  منطقــة  كل  أو  الرئيســية 
 :)2( الجــدول  )راجــع  إقامتهــا.  المطلــوب  الجوامــع  عــدد  الحتســاب 

المســاجد(. مقاييــس  موجــز 

النتائج
تحديد “النطاق العمراني” للمنطقة الرئيسية أو لكل منطقة فرعية.	 
تحديــد وحــدة تخطيــط المســاجد المطلــوب تطبيقهــا علــى المنطقــة 	 

الرئيســية أو مناطــق فرعيــة.

اإلرشاداتالمعايير

PS3
إذا كانت المنطقة الرئيسية تضم العديد من النطاقات العمرانية التي يمكن تحديدها عن طريق 

حدود ومعالم واضحة، فإنه يجب تحديد كل نطاق عمراني على أنه منطقة فرعية منفصلة.

ال يوجد
PS4.يجب استخدام نطاق عمراني واحد في كل منطقة فرعية

PS5
يجب تحديد أي منطقة رئيسية كانت أو فرعية، على أنها “نطاق عمراني” ذو كثافة عالية في حال 

ضمت 200 شخص لكل هكتار.

PS6
يجب أن تكون وحدة تخطيط المساجد المستخدمة في المناطق الصناعية بمقدار 154 هكتارًا، كما 

يجب أال تقل المسافة بين المساجد عن 1400 مترًا.
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لـوائح تطـوير المسـاجد بإمارة أبـوظــبي
الدليل األول –التخطيط

المرحلة األولى
السياسات والمبادئ

المرحلة الثانية
متطلبات السعة والعرض والطلب

المرحلة الثالثة
تخطيط األراضي الخاصة بالمساجد

2.3 حساب عدد المساجد وأنواعها
المساجد ثاثة أنواع:

مسجد.	 
جامع.	 
جامع كبير.	 

والجوامــع  المســاجد  عــدد  لتحديــد  أدنــاه  الموضــح  األســلوب  ُيســتخدم 
ــاًء علــى قــرار مــن  المطلــوب إنشــاؤها. ويتــم تخصيــص الجامــع الكبيــر بن
البلديــة  الشــؤون  واألوقــاف ودائــرة  اإلســامية  العامــة للشــؤون  الهيئــة 
والنقــل ومجلــس أبوظبــي للتخطيــط العمرانــي، فيمــا يتــم التقييــم بنــاًء 

علــى متطلبــات المجتمــع.

ويمكــن إعــداد المخططــات المبدئيــة لتوزيــع المســاجد بعــد تحديــد عددهــا 
وأنواعهــا وذلــك للمســاعدة فــي مــا يلــي:

ــا، 	  ــاجد ومواقعه ــام للمس ــع الع ــن التوزي ــامل ع ــوم ش ــن مفه تكوي
إلــى معالجــة )علــى ســبيل  التــي تحتــاج  وتحديــد أوجــه القصــور 
ــث ال  ــوات حي ــاجد، الفج ــم المس ــات تخدي ــن نطاق ــل بي ــال: التداخ المث

ــك(. ــى ذل ــا إل ــم، وم ــو مائ ــى نح ــاجد عل ــر المس ــم توفي يت
ــد حلــول بديلــة يمكــن أن تعمــل علــى تحســين عمليــة توفيــر 	  تحدي

ــاجد. المس

مثال:
مساحة المنطقة الفرعية 	 

= 219 هكتاًرا
النطاق العمراني = 	 

ضاحية
وحدة تخطيط المساجد 	 

= 38.5 هكتاًرا
مسافة التخديم = 350 	 

مترًا
إجمالي عدد المساجد 	 

6 = 
كما تستخدم المعايير 

اإلضافية التالية في 
الضواحي:

وحدة تخطيط المساجد 	 
الثانوية = 154 هكتاًرا

مسافة التخديم = 700 	 
مترًا

عدد المساجد = 4 	 
عدد الجوامع = 2 	 

الشكل )9(: توزيع المساجد.

مسجد

نطاق تخديم الجامعنطاق تخديم المسجد

جامع

أ

ب

ج

د

هـ

و
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المنهجية
i . المنطقــة )N( بقســمة مســاحة  المســاجد  ُيحســب إجمالــي عــدد 

الرئيســية أو المنطقــة الفرعيــة )SA( علــى وحــدة تخطيــط المســاجد 
ــوة 2.2. ــي الخط ــح ف ــو موض ــا ه )MPU( كم

N = SA/MPU

ii . ســتحتوي المناطــق الرئيســية عامــة وجميــع المناطــق الفرعيــة ذات
النطــاق العمرانــي الحضــري أو ذات الكثافــة الســكانية المرتفعــة 
ــم، فــإن عــدد المســاجد المحتســب هــو  علــى جوامــع فقــط، ومــن ث

عــدد الجوامــع نفســه.
iii . فــي الضواحــي، يمكــن أن تحتــوي المناطــق الفرعيــة علــى المســاجد

والجوامــع.

iv . مســاحة بقســمة  الضواحــي،  فــي   )JM( الجوامــع  عــدد  ُيحســب 
المنطقــة الرئيســية أو المنطقــة الفرعيــة )SA( علــى وحــدة تخطيــط 

الثانويــة. المســاجد 
JM = SA/SMPU

v . فــي الضواحــي، بطــرح عــدد الجوامــع )MM( ُيحســب عــدد المســاجد
.)N( مــن إجمالــي عــدد المســاجد )JM(
MM = N – JM

vi . يتــم إعــداد المخطــط المبدئــي لتوزيــع المســاجد بنــاًء علــى مســافة
مقاييــس  موجــز   :2 الجــدول  )راجــع  المطلوبــة  التخديــم  نطــاق 

المســاجد(.
vii ..ُتكرر الخطوات من 1 إلى 7 مع كل منطقة فرعية

ــة علــى كســر لعــدد  ــي عــدد المســاجد المطلوب إذا اشــتمل إجمال
صحيــح فينبغــي أن يتــم إضافــة مســجد آخــر إلــى العــدد اإلجمالــي 
إذا كان الكســر بقيمــة 0.3 أو أكبــر )بمعنــى 3.29 = 3 مســاجد، أمــا 

3.3 = 4 مســاجد(

النتائج
عدد  المساجد وتحديد أنواعها داخل المناطق الرئيسية والفرعية.	 
وضع التخطيط المبدئي للمساجد.	 

اإلرشاداتالمعايير
PS7.يجب توزيع المساجد بحيث يتم الحد من التداخل أو الفجوات بين نطاقات تخديمهاPG2.ينبغي تحديد موقع الجامع باعتماد الموقع األفضل في نطاق التخديم

PS8.ًيجب في حال احتواء المنطقة الفرعية على مسجد واحد، أن يكون جامعPG3
تجــوز إقامــة الجامــع فــي موقــع قريــب مــن طــرق النقــل مــن أجــل الحــّد مــن االزدحــام المــروري فــي منطقــة 
رئيســية أو فرعيــة علــى أن يظــل المســجد داخــل حــدود المنطقــة الرئيســية أو المناطــق الفرعيــة التــي 

. يتبعها

PS9.ال يوجديجب أن تحتوي كل منطقة إدارية حسب التقسيمات اإلدارية البلدية على جامع كبير واحد على األقل
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لـوائح تطـوير المسـاجد بإمارة أبـوظــبي
الدليل األول –التخطيط

المرحلة األولى
السياسات والمبادئ

المرحلة الثانية
متطلبات السعة والعرض والطلب

المرحلة الثالثة
تخطيط األراضي الخاصة بالمساجد

مثال:
)P( إجمالي عدد السكان 	 

 في المنطقة الفرعية 
6,922 =

)W( العدد المتوقع 	 
للمصلين = 2,423 

 )35%(
عدد المساجدالكلية = 6	 
عدد المساجد = 4	 
عدد الجوامع = 2	 

سعة كل مسجد 
عدد المصلين في كل 	 

مسجد =404
عدد المصلين الذكور في 	 

كل مسجد = 343
عدد المصلين اإلناث في 	 

كل مسجد = 61
عدد المصلين في 	 

الجامع = 1,212
عدد المصلين الذكور في 	 

الجامع = 1,030
عدد المصلين اإلناث في 	 

الجامع = 182

الشكل )10(: سعة كل مسجد من المصلين.

2.4 حساب سعة المسجد 
ُيحتســب العــدد المتوقــع مــن المصليــن )الطلــب( كجــزء مــن إجمالــي عــدد 
الســكان فــي منطقــة رئيســية أو مناطــق فرعيــة، وبنــاًء عليــه ُتحتســب 
ــد  ســعة كل مســجد ســواًء فــي منطقــة رئيســية أو مناطــق فرعيــة لتحدي
مســاحة قطعــة األرض وإجمالــي المســاحة الطابقيــة لكل مســجد ما يســهم 

فــي ضمــان اســتيعاب المســاجد لكافــة المصليــن الذيــن يقصدونهــا.

وقــد تــم تحديــد ثــاث فئــات يجــب احتســابها ألعــداد المصليــن، وهــي 
كالتالــي:

 	.)W( العدد المتوقع للمصلين
 	.)M( عدد المصلين الذكور
 	.)F( عدد المصلين اإلناث

يجــب أن يتوفــر عــدد المصليــن مــن الذكــور واإلنــاث خــال مرحلــة التصميــم 
ــة  ــي المســاحة الطابقي ــع إجمال )الدليــل 2 - التصميــم( للتمكــن مــن توزي

علــى كافــة االســتخدامات داخــل كل مســجد.

404

1,212

1,212

404

404

404

مسجد

نطاق تخديم الجامعنطاق تخديم المسجد

عدد المصلين في المسجد404جامع

أ

ب

ج

د

هـ

و

 عدد المصلين في الجامع1,212
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المنهجية
i . عــدد إجمالــي  بتحديــد   )W( للمصليــن  المتوقــع  العــدد  ُيحســب 

الســكان )P( فــي المنطقــة الرئيســية أو فــي كل منطقــة فرعيــة ثــم 
ــي 35% . ــدد ف ــرب الع ُبض

 W = P x 35%

ii . بقســمة العــدد )WPM( ُيحســب عــدد المصليــن فــي كل مســجد
كل  فــي  أو  الرئيســية،  المنطقــة  فــي   )W( للمصليــن  المتوقــع 
منطقــة فرعيــة، علــى إجمالــي عــدد المســاجد )N( فــي المنطقــة 
الرئيســية أو المنطقــة الفرعيــة التــي تحتــوي علــى تلــك المســاجد.

WPM = W / N

iii . بقســمة )WJM( فــي الضواحــي: ُيحســب عــدد المصليــن لــكل جامــع
العــدد المتوقــع للمصليــن )W( فــي المنطقــة الرئيســية أو المناطــق 

الفرعيــة علــى عــدد الجوامــع المطلــوب حســابها.
WJM = w / JM

iv .:ُيحدد عدد المصلين من الذكور واإلناث لكل مسجد كما يلي

عدد المصلين الذكور = %85 من العدد المتوقع للمصلين.	 
عدد المصلين اإلناث = %15 من العدد المتوقع للمصلين.	 

v . ُتكــرر الخطــوات مــن 2 إلــى 4 لــكل مســجد يقــع داخــل المنطقــة
الفرعيــة. المناطــق  أو  الرئيســية 

النتائج 
حساب العدد المتوقع للمصلين للمنطقة الرئيسية أو المناطق  	 

الفرعيــة.
تحديد سعة كل مسجد من المصلين وعددهم من الذكور واإلناث.	 

اإلرشاداتالمعايير

PS10
يجــب حســاب العــدد المتوقــع للمصليــن فــي أّيــة منطقــة رئيســية أو فرعيــة علــى أنــه %35 مــن 

PG4إجمالــي عــدد الســكان فــي هــذه المنطقــة.
يجــوز توزيــع عــدد المصليــن علــى كل مســجد بالتســاوي للحصــول علــى مســاجد متســاوية فــي 
الســعة وإجمالــي المســاحة الطابقيــة ومســاحة قطعــة األرض إذا كان توزيــع الســكان متســاويً نســبيً 

ــة. ــق الفرعي ــية أو المناط ــة الرئيس ــل المنطق داخ

PS11
يجــب أن يكــون العــدد اإلجمالــي للمصليــن فــي جميــع المناطــق الفرعيــة مســاويً -علــى األقــل- 

PG5إلجمالــي العــدد المتوقــع للمصليــن فــي المنطقــة الرئيســية.
يجــوز أن يختلــف عــدد المصليــن فــي المســجد تبعــً للتفــاوت فــي الســعة وإجمالــي المســاحة الطابقيــة 
ومســاحة قطعــة األرض لــكّل مســجد إذا كان توزيــع الســكان غيــر متســاو فــي أّيــة منطقــة رئيســية أو 

مناطــق فرعيــة. 

الشكل )11(: عدد المصلين كجزء من إجمالي عدد السكان.

35% 

35% 
15% 
إناث

85% 
ذكور
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لـوائح تطـوير المسـاجد بإمارة أبـوظــبي
الدليل األول –التخطيط

المرحلة األولى
السياسات والمبادئ

المرحلة الثانية
متطلبات السعة والعرض والطلب

المرحلة الثالثة
تخطيط األراضي الخاصة بالمساجد

الشكل )12(: سعة كل مسجد من المصلين.

2.5 حساب مساحة قطعة األرض وإجمالي 
المساحة الطابقية لكل مسجد

ُتحتســب مســاحة قطعــة األرض وإجمالــي المســاحة الطابقيــة للتأكــد مــن 
ــة اســتيعاب كل قطعــة أرض ومســجد للعــدد المتوقــع للمصليــن  إمكاني

ــر المســاجد. ــح تطوي ــات لوائ واســتيفائها لمتطلب

يؤثــر كّل مــن النطــاق العمرانــي ومســاحة قطعــة األرض وحجمهــا علــى 
كتلــة البنــاء ألي مســجد، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )2(: موجــز مقاييــس 

المســاجد والشــكل )6(: الحــد األقصــى الرتفــاع المبنــى.

مثال:
مسجد
عدد المصلين لكل مسجد 	 

404 =
معدل مساحة قطعة 	 

األرض = 4.4 مترًا مربعً 
لكل مصل

مساحة قطعة األرض = 	 
1,778 مترًا مربعً لكل 

مسجد
معدل إجمالي المساحة 	 

الطابقية = 1.8 مترًا مربعً 
لكل مصل

إجمالي المساحة الطابقية 	 
= 727 مترًا مربعً لكل 

مسجد )غير شامل سكن 
اإلمام والمؤذن(

جامع 
عدد المصلين لكل مسجد 	 

1,212 =
معدل مساحة قطعة 	 

األرض = 3.5 مترًا مربعً 
لكل مصل

مساحة قطعة األرض = 	 
4,242 مترًا مربعً لكل 

مسجد
معدل إجمالي المساحة 	 

الطابقية = 1.8 مترًا مربعً 
لكل مصل

إجمالي المساحة الطابقية 	 
= 2,181 مترًا مربعً لكل 
مسجد )غير شامل سكن 

اإلمام والمؤذن(

مسجد

عدد المصلين: 404

مساحة قطعة األرض: 1,778 متر مربع

إجمالي المساحة الطابقية: 727 متر مربع

جامع

عدد المصلين: 1,212

مساحة قطعة األرض: 4,242 متر مربع

إجمالي المساحة الطابقية: 2,181 متر 

مربع     
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المنهجية
i .:باستخدام المعادلة التالية )PA( ُتحسب مساحة قطعة األرض

    PA = WPM x PAr

ii ..)WPM( يتم إدخال عدد المصلين لكل مسجد
iii . راجع الجدول 2: “موجز مقاييس المساجد” لحساب الحد األدنى

لمعدل مساحة قطعة األرض )PAr( بناًء على النطاق العمراني 
المناسب ونوع المسجد.

iv . باســتخدام لــكل مســجد  الطابقيــة  المســاحة  إجمالــي  ُيحتســب 
التاليــة: المعادلــة 

GFA = (WPM x GFAr) + IR + MR

v ..)WPM( عدد المصلين لكل مسجد
vi . راجع الجدول )2(: “موجز مقاييس المساجد” لحساب الحد األدنى

لمعدل إجمالي المساحة الطابقية )GFAr( بناًء على النطاق 
العمراني المناسب ونوع المسجد.

vii . ُتضاف 100 مترًا مربعً إلى إجمالي المساحة الكلية لسكن اإلمام
)IR(، و80 مترًا مربعً أخرى إلى إجمالي المساحة الكلية في حال 

الحاجة لبناء سكن للمؤذن )MR( )راجع الجدول 2: موجز مقاييس 
المساجد(.

GFA = (WPM x GFAr) + IR + MR (إذا لزم األمر)

viii ..ُتكرر الخطوات من 1 إلى 2 لكل مسجد

مواقف السيارات:
مواقــف  عــدد  مراعــاة  يجــب  األرض،  عنــد حســاب مســاحة قطعــة 
الســيارات والمســاحة المطلوبــة لــكل ســيارة فــي كل مــن المواقــف 

.)PG18 داخــل محيــط قطعــة األرض وخارجهــا  )راجــع المعيــار

النتائج
تحديــد مســاحة قطعــة األرض وإجمالــي المســاحة الطابقيــة فــي كل مســجد 

مطلــوب إنشــاؤه فــي منطقــة رئيســية أو فرعيــة.



التخطيط     صفحة 25

لـوائح تطـوير المسـاجد بإمارة أبـوظــبي
الدليل األول –التخطيط

المرحلة األولى
السياسات والمبادئ

المرحلة الثانية
متطلبات السعة والعرض والطلب

المرحلة الثالثة
تخطيط األراضي الخاصة بالمساجد

2.6 حساب مساحة المصلى )عند الحاجة(
يجــب توفيــر مصلــى فــي كل المبانــي غيــر الســكنية )علــى ســبيل المثــال 

المبانــي الصناعيــة والتجاريــة والمتاجــر(، علــى أنــه جــزء مكمــل لمســاجد
المنطقــة، ونتيجــة لذلــك فــإن الضــرورة تقتضــي توفيــر مصلــى إضافــة إلــى 

متطلبــات المســاجد فــي منطقــة رئيســية أو مناطــق فرعيــة. 

الشكل )13(: مصلى في مجمع إداري داخل جزيرة أبوظبي.
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المنهجية
i . لمبنــى غيــر ســكني )WP( ُيحتســب العــدد المتوقــع للمصليــن

بضــرب مجمــوع مســاحات المواقــف )VPS(، وفــق متطلبــات دائــرة 
الشــؤون البلديــة والنقــل للمبانــي غيــر الســكنية، فــي 35%.

 WP = VPS x 35%

ii . مــن عــدد المصليــن )MW( 50% تحســب نســبة المصليــن الذكــور
ــاث 50%  المتوقعيــن، فــي حيــن تحســب نســبة المصليــن مــن اإلن

)FW( مــن عــدد المصليــن المتوقعيــن.

 	.WP x 50% = عدد المصلين الذكور
 	.WP x 50% = عدد المصلين اإلناث

iii . )ــة لــكل مصلــى )رجــال ونســاء ُتحــدد المســاحة الطابقيــة المطلوب
ــع. عــن طريــق ضــرب عــدد المصليــن الذكور/اإلنــاث فــي 0.9 متــر مرب

مصلى الذكور = MW x 0.9 متر مربع.	 
مصلى اإلناث = FW x 0.9 متر مربع.	 

النتائج
تحديــد المســاحة الطابقيــة لمصلــى الرجــال ومصلــى النســاء فــي المبانــي 

غيــر الســكنية.

اإلرشاداتالمعايير

PS12
يجــب احتســاب عــدد المصليــن المتوقــع فــي مبنــى غيــر ســكني بنســبة %35 مــن مجمــوع مســاحات 
ــر الســكنية، علــى أال  ــي غي ــة والنقــل للمبان ــرة الشــؤون البلدي ــات دائ مواقــف الســيارات، وفــق متطلب

تقــل مســاحة المصلــى عــن 20 متــر مربــع.
PG6.يجوز توزيع إجمالي مساحة المصّلى المطلوبة استراتيجيا ضمن مبنى لتحسين عملية التغطية

PS13
ــكل منهمــا مدخلــه ومخرجــه الخــاص،  يجــب فصــل مصلــى الرجــال عــن مصلــى النســاء وأن يكــون ل
والمنفصــل بعضهــا عــن بعــض، وتوفيــر المرافــق الضروريــة األخــرى )علــى ســبيل المثــال: رفــوف األحذيــة، 

وأماكــن الوضــوء، ومــا شــابه ذلــك( وفًقــا لمتطلبــات الدليــل 2 - التصميــم.





المرحلة الثالثة

تخطيط األراضي الخاصة بالمساجد
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لـوائح تطـوير المسـاجد بإمارة أبـوظــبي
الدليل األول –التخطيط

المرحلة األولى
السياسات والمبادئ

المرحلة الثانية
متطلبات السعة والعرض والطلب

المرحلة الثالثة
تخطيط األراضي الخاصة بالمساجد

الخطــوة األخيــرة فــي عمليــة التخطيــط هــي تحديــد األراضــي التــي ســتقام 
عليهــا المســاجد، لــذا يجــب أن تؤخــذ العوامــل التاليــة فــي عيــن االعتبــار: 

توزيع األراضي وتوجيهها.	 
ضمان استيفاء المتطلبات الخاصة بإمكانية الوصول إلى المسجد.	 
ضمان عدم وجود تعارض في استخدامات األراضي المجاورة.	 

ــح،  ــوع وموقــع قطعــة األرض علــى حــد اســتيفائها للوائ ــر ن إذ يمكــن أن يؤث
ويحتــوي الجــدول )4( علــى خمســة نمــاذج لقطــع أراض تمثــل النمــاذج األكثــر 
ــاذج،  ــك النم ــزة لتل ــمات الممي ــى الس ــً عل ــوي أيض ــا تحت ــا أنه ــيوعً، كم ش
ويجــب أن تؤخــذ هــذه النمــاذج فــي عيــن االعتبــار عنــد تحديــد قطــع األراضــي 

المناســبة للمســاجد.

المنهجية
i . إعــداد جــدول المقاييــس الخاصــة بالمســاجد والجوامــع فــي منطقــة

معينــة )راجــع المرفــق ب(.
ii . اســتخدام المخطــط المبدئــي لتوزيــع المســاجد كأســاس للحصــول

علــى معلومــات بخصــوص توزيــع األراضــي ومواقعهــا.
iii . تحــدد األراضــي فــي نطــاق تخديــم كل مســجد، والتــي تســتوفي

مســاحة األرض المطلوبــة لــه.
iv . تقييــم قطــع األراضــي مــن ناحيــة االعتبــارات الخاصــة بتوجــه األراضــي 

وإمكانيــة الوصــول إليهــا واالســتخدامات المجــاورة الموضحــة فــي 
هــذه المرحلــة.

v ..اختيار المواقع المطابقة للوائح

جدول )4(: نماذج قطع األراضي المحتملة للمساجد.

PT1PT2PT3PT4PT5

السمات المميزة

أرض شاغرة وسط مباني 
مرافق مجتمعية قائمة

تقع على زاوية مع 
واجهتين مفتوحتين.

تقع في وسط مجمع مبان، 
ويمكن الوصول إليها من 

جهتين متقابلتين.

يمكن أن تقع في نهاية 
مجمع مبان ويمكن 

الوصول إليها من ثاث 
جهات.

موقع منفصل محاط 
بشوارع أو ممرات مشاة.

الفرص 

أرض شاغرة وسط مبان 
قائمة لتطوير المجتمعات 

العمرانية.

رؤية واضحة جدًا للموقع/ 
سهولة الوصول.

سهولة الوصول/رؤية 
معتدلة للموقع.

رؤية واضحة للموقع/
سهولة الوصول/إمكانية 

الحركة حول الموقع.

رؤية واضحة جدًا للموقع/
سهولة الوصول.

العوائق

صعوبة الحركة حول 
الموقع والرؤية غير 

الواضحة وصعوبة الوصول 
إليه.

صعوبة توجيه بناء 
المسجد باتجاه القبلة.

عدم وجود فاصل كاف 
بين الموقع واالستخدامات 

المجاورة.
ال يوجد.

المساحة المخصصة 
لحركة المصلين زائدة عن 

الحد الازم.

إمكانية تطبيق التصنيف

جامع وجامع كبير.مسجد وجامع وجامع كبير.مسجد وجامع .مسجد وجامع.مسجد.

 3.0  تخطيط األراضي الخاصة بالمساجد   

مفتاح الرسومات:

عبور مشاة/واجهة على شارع للسياراتاالتجاه الموصى به للقبلةالواجهة األمامية

حدود قطعة أرض المسجدكتلة البناء
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الشكل )14(: حديقة مجاورة لجامع كبير.

3.1 توزيع األراضي و توجيهها

اإلرشاداتالمعايير

PS14
يجــب فــي عمليــة توزيــع أراضــي المســاجد، المحافظــة علــى الحــد األدنــى للمســافة بيــن المســاجد، كمــا 

ينبغي توجيه قطعة األرض - إن أمكن - بحيث تعزز من موضع المدخل الرئيسي للمسجد.PG7هــو موضــح فــي الجــدول 2: موجــز مقاييــس المســاجد.

PS15
يجــب أن تســتوفي قطعــة األرض المختــارة الحــد األدنــى للمســاحة المناســبة إلقامــة مســجد، وفقــً 

للعمليــة الحســابية المعتمــدة علــى المعاييــر والمنهجيــات الــواردة فــي هــذا الدليــل.
PG8.ينبغي إقامة الجامع بجوار طرق المواصات و/أو محطات المواصات العامة

PS16 يجــب أن يكــون الجامــع الكبيــر بجــوار حديقة/مســاحة مفتوحــة بحيــث يتســع أليــة زيــادة فــي عــدد
PG9المصليــن أثنــاء أداء صــاة العيــد. )انظــر الشــكل 14(

ينبغــي إقامــة الجامــع الكبيــر بجــوار مرافــق مناســبة وفقــً للتقييــم الــذي يراعــي احتياجــات المجتمــع. 
)راجــع دليــل تصميــم األماكــن العامــة ومعاييــر تخطيــط المرافــق المجتمعيــة فــي أبوظبــي لمجلــس 

أبوظبــي للتخطيــط العمرانــي(.

PS17
يجــب أن تكــون الحديقة/المســاحة المفتوحــة المجــاورة للجامــع الكبيــر علــى امتــداد مدخل/جانــب 

PG10المســجد حتــى يتمكــن المصلــون مــن االصطفــاف خلــف اإلمــام.
ينبغــي إقامــة الجامــع الكبيــر فــي المناطــق الحضريــة والضواحــي، علــى مســافة 150 متــرًا مــن 

العامــة. المواصــات 

PS18
يجــب تصميــم الحديقة/المســاحة المفتوحــة المجــاورة للجامــع الكبيــر بحيــث تضمــن الحفــاظ علــى عــدم 

ال يوجدقطــع صفــوف المصليــن وعــدم وجــود أيــة حواجــز تحجــب الرؤيــة.

مرافق للسيدات

متاجر

مكان عام مفتوح

مكتبة

جامع كبير



التخطيط     صفحة 31

لـوائح تطـوير المسـاجد بإمارة أبـوظــبي
الدليل األول –التخطيط

المرحلة األولى
السياسات والمبادئ

المرحلة الثانية
متطلبات السعة والعرض والطلب

المرحلة الثالثة
تخطيط األراضي الخاصة بالمساجد

3.2 إمكانية الوصول

اإلرشاداتالمعايير
المشاة

PS19
يجــب توفيــر ممــرات مشــاة آمنــة تســمح بســهولة وصــول المصليــن إلــى المســاجد، وعــدم تجــاوز 

العوائــق للحــد األدنــى. )انظــر الشــكل 15(.

PG11 ينبغــي تظليــل ممــرات المشــاة الموصلــة إلــى المســاجد بمــواد و/أو أعمــال تجميليــة ال تشــكل أي عائــق
للمشاة. 

PG12
ــر  ينبغــي أن تشــتمل شــبكة الشــوارع المحيطــة بالمســاجد علــى عناصــر حمايــة للمشــاة، مثــل معاب
ــور المشــاة،  ــة عب ــى أولوي المشــاة المرتفعــة فــي وســط الشــارع والمناطــق المخططــة التــي تشــير إل

ــة فــي أبوظبــي. وفقــً للمعاييــر المذكــورة فــي دليــل تخطيــط الشــوارع الحضري

PG13
ينبغــي توفيــر شــبكة ربــط للمشــاة عــن طريــق إنشــاء ممــرات تربــط المســاجد بالمرافــق المجتمعيــة 
األخــرى المناســبة )علــى ســبيل المثــال: ربــط المســاجد بالمتاجــر، وربــط الجوامــع بمراكــز الخدمــات 

ــكل 17(. ــكل 16 والش ــر الش ــك(. )انظ ــى ذل ــا إل ــة، وم المجتمعي

PG14
ــط  ــك، وأن تكــون هنــاك ممــرات ترب ينبغــي إقامــة المســاجد، بجــوار مرافــق مجتمعيــة، متــى أمكــن ذل

ــق. ــة دون أي عوائ ــق المجتمعي ــك المراف ــاجد بتل المس

المركبات

PS20.يجب اختيار كافة المواقع الخاصة بالمساجد بحيث تتوفر فيها طرق جيدة للمركبات

PG15
األقــل.  علــى  واحــدة  جهــة  فــي  للمركبــات  طريــق  علــى  تطــل  بحيــث  المســاجد  إقامــة   ينبغــي 

)انظر الشكل 18(.

PG16
ينبغــي إقامــة الجوامــع بحيــث تطــل علــى طريــق للمركبــات فــي جهتيــن علــى االقــل. )انظــر الشــكل 

.)19

PG17
يجــوز أن تكــون للجوامــع الكبيــرة جهــة واحــدة فقــط مطلــة علــى طريــق للمركبــات، بشــرط أن يكــون 

المســجد مجــاورًا لمرافــق مجتمعيــة وأن يتــم تصميمــه بشــكل متكامــل. )انظــر الشــكل 20(.

مواقف السيارات

PS21
يجب أن تستوفي كافة المساجد معايير دائرة الشؤون البلدية والنقل الخاصة بمتطلبات مواقف 

PG18السيارات.

ينبغي أن يكون موقع مواقف السيارات كما يلي:

داخل حدود الموقع.	 
مجاور لموقع المسجد.	 
مجاور / مشارك لخدمات أخرى.	 
على الطريق )غير مفضل(.	 

PS22.يجب توفير مواقف للسيارات تخدم المساجد والجوامع في نطاق 150 مترًا من تلك المساجدPG19
يجــوز للجوامــع الكبيــرة إقامــة مواقــف للســيارات خــارج قطعــة أرض المســجد، بشــرط أال تزيــد المســافة 

عــن 300 متــر.

PS23
يجــب أن توفــر المســاجد مســاحة تصلــح موقًفــا لســيارة واحــدة علــى األقــل، لــكل مــن اإلمــام أو المــؤذن، 

PG20علــى أن تقــع داخــل محيــط قطعــة أرض المســجد )إذا لــزم األمــر(.
ينبغــي أن تقــع مســاحة موقــف ســيارة اإلمــام، وســيارة المــؤذن )إذا لــزم األمــر(، علــى جانــب المســجد أو 

خلفــه.



التخطيط     صفحة 32

الشكل )15(: ممرات مشاة للوصول إلى المسجد.

الشكل )18(: مسجد بواجهة واحدة على طريق مركبات.

الشكل )16(: ممرات مشاة تربط المسجد بالمتاجر.

الشكل )19(: جامع بواجهتين على طريقين للمركبات.

الشكل )17(: ممرات مشاة تربط الجامع بالمرافق المجتمعية .

الشكل )20(: جامع كبير بجوار مركز خدمات مجتمعية.

ي للمركبات
ق ثانو

طري

ات
كب

مر
ق 

طري

مساحة مفتوحة

مركز خدمات مجتمعية

جامع كبير

مركز خدمات مجتمعية

شاة
ق م

طري

طريق مشاة

طريق مشاة

شاة
ق م

طري

جامع

متاجر

مركز خدمات مجتمعية

طريق مشاة

شاة
ق م

طري

طريق مشاة

متاجر

مسجد

طريق مركبات

كبات
مر

ق 
طري

جامع

ات
كب

مر
ق 

طري

مسجد
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لـوائح تطـوير المسـاجد بإمارة أبـوظــبي
الدليل األول –التخطيط

المرحلة األولى
السياسات والمبادئ

المرحلة الثانية
متطلبات السعة والعرض والطلب

المرحلة الثالثة
تخطيط األراضي الخاصة بالمساجد

اإلرشاداتالمعايير

PS24
يجــب أن توفــر المســاجد مواقــف لــذوي االحتياجــات الخاصــة داخــل محيــط قطعــة أرض المســجد، علــى أن 

PG21تتوافــق مــع معاييــر دائــرة الشــؤون البلديــة والنقــل.
ــا  ــون له ــجد، وأن يك ــل للمس ــى األق ــن عل ــي واجهتي ــث تغط ــرة بحي ــف الكبي ــم المواق ــي تصمي ينبغ
عــدد مناســب مــن المداخــل والمخــارج، وذلــك حســب معاييــر دائــرة الشــؤون البلديــة والنقــل الخاصــة 

ــف. بالمواق

PS25.يجب تخصيص مساحة لمركبات الدفاع المدني حسب متطلبات الدفاع المدني

ال يوجد PS26.ال يجب السماح بإقامة مواقف للسيارات تحت المساجد

PS27
ــه علــى هيــكل  ــة بنائ ــاء مســجد فــي حال يجــب إعــداد تقييــم حــول المخاطــر قبــل الموافقــة علــى بن

ــجد. ــة بالمس ــه عاق ــس ل ــة( لي ــى منص ــت األرض أو عل ــم )تح ــيارات قائ ــف س مواق

PS28
ــع  ــب و/أو خلــف المســجد وال يجــب أن تق ــة التــي فــي الشــارع علــى جان يجــب أن تقــع المواقــف الخارجي

PG22بجــوار مدخــل المســجد.
ينبغــي تثبيــت اللوحــات اإلرشــادية التــي تشــير إلــى مــكان تواجــد المســجد داخــل موقــف الســيارات أو 

خارجــه.
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3.3 االستخدامات المجاورة

اإلرشاداتالمعايير

PS29.)21 يجب تعزيز رؤية المساجد في كافة الشوارع المؤدية لها. )انظر الشكلPG23
ينبغــي تحديــد ردهــات لرؤيــة واجهــة واحــدة أو أكثــر للمســجد )علــى ســبيل المثــال اســتخدام نقطــة 

ــة مرتفعــة(. طبوغرافي

PS30
يجــب أال تقــع األراضــي المخصصــة للمرافــق، والتــي تضــم معــدات فــوق األرض )يشــمل ذلــك أبــراج 

PG24االتصــاالت( فــي نطــاق 50 متــرًا مــن قطعــة األرض المخصصــة للمســجد.
ينبغــي إتاحــة رؤيــة واضحــة لواجهــة واحــدة علــى األقــل للمســاجد مــن مســتوى األماكــن العامــة/

المســاحات التجميليــة للشــوارع.

PS31
يجــب حجــب المعــدات الواقعــة فــي األراضــي المخصصــة للمرافــق الموجــودة حــول المســجد بتصاميــم 

PG25معماريــة، وذلــك لتقليــل التلــوث البصــري الــذي تتســبب فيــه.

تتوافــق االســتخدامات التاليــة مــع قطعــة األرض المخصصــة للمســجد، كمــا يجــوز أن تقــع بجــوار أو 
بالقــرب مــن المســجد.

سكنية وتجارية ومتاجر وتعليمية وصناعية وترفيهية ورعاية صحية وصناعات خفيفة ومحطات 	 
وسائل النقل.

PS32.)22 يجب تخطيط المساجد كجزء من مخطط عام للمرافق المجتمعية المتكاملة. )انظر الشكلPG26

ينبغي مراعاة وجود المرافق التالية بالقرب من أي مسجد:

محال بقالة.	 
حديقة صغيرة.	 
براحة.	 

PS33.يجب حظر جميع أنواع المتاجر وأشكال البيع داخل حدود قطعة أرض المسجد

PG27

ينبغي مراعاة وجود المرافق التالية بالقرب من أي جامع:

مركز اجتماعي.	 
ماعب.	 
محال بقالة.	 
مواقف سيارات عامة.	 
منتزهات.	 
ساحات عامة.	 

PS34

يجب حظر وجود ما يلي على مسافة 50 مترًا من قطعة أرض المسجد:

الفنادق.	 
الصناعات الثقيلة.	 
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لـوائح تطـوير المسـاجد بإمارة أبـوظــبي
الدليل األول –التخطيط

المرحلة األولى
السياسات والمبادئ

المرحلة الثانية
متطلبات السعة والعرض والطلب

المرحلة الثالثة
تخطيط األراضي الخاصة بالمساجد

اإلرشاداتالمعايير

PS35
يجب أن تتفق استخدامات األراضي المجاورة من حيث الحجم مع المسجد، وأن تتاح فيها الفرصة إلقامة 

PG28مراكز خدمات مجتمعية. )انظر الشكل 23(.

ينبغي مراعاة وجود المرافق التالية بالقرب من أي جامع كبير:

ماعب.	 
مراكز خدمات مجتمعية.	 
مكتبات.	 
مطاعم ومقاهي.	 
أسواق ومراكز تسوق كبيرة.	 
ساحات عامة.	 
حدائق.	 
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الشكل )22(: تخطيط لضمان ربط المسجد بالمرافق المجتمعية.

الشكل )23(: ينبغي أن تكون مساحة المرافق المجتمعية المجاورة للمسجد مقاربة لمساحة المسجد.

الشكل )21(: مثال يبّين كيفية تعزيز رؤية المسجد.

متاجر

مرافق للسيدات

مكتبة

مساحة مفتوحة

مساحة مفتوحة متاجر

مدرسة

محطة نقل

متاجرمكتبة

مرافق للسيدات مساحة مفتوحة

مسجد مسجد

مسجد





المرفق  أ :

قائمة تدقيق متطلبات االلتزام ببرنامج إستدامة
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لـوائح تطـوير المسـاجد بإمارة أبـوظــبي
الدليل األول –التخطيط

المرفق  أ: قائمة تدقيق متطلبات االلتزام ببرنامج إستدامة*

رقم 
القسم

رقم المعيار/
اإلرشاد

الدليل  1- 
المعايير واإلرشاداترقم الصفحة

وحدات التقييم 
في برنامج 

إستدامة

)وحدات التقييم في برنامج إستدامة( رقم 
القسم المرجعي الملحق )أ(

الملحق - 1 رقم 
الصفحة

2.116 تقييم األنظمة الطبيعية والحضريةLBO-R2سياسة توفير المساجد.9سياسة1.1

سياسة الموقع.9سياسة1.2
NS-R1

LBo-R2

2.015 الموقع

2.116 تقييم األنظمة الطبيعية والحضرية

3.326 وفرة المرافق وسهولة الوصول

سياسة إمكانية الوصول .9سياسة1.3
LBo-R2

LBi-10

2.015 الموقع

2.116 تقييم األنظمة الطبيعية والحضرية

3.225 تخفيف درجة الحرارة الخارجية

3.326 وفرة المرافق وسهولة الوصول

3.427 البيئات الصحية واآلمنة 

سياسة دمج المساجد في المجتمع.10سياسة1.4
LBo-R2

LBo-3

2.015 الموقع

16 2.1 تقييم األنظمة الطبيعية والحضرية

3.326 وفرة المرافق وسهولة الوصول

* ال تطبق المعايير واإلرشادات ذات الصلة بوحدات التقييم االختيارية على المساجد التي يتعين عليها تحقيق تقييم بدرجة لؤلؤة واحدة على األقل.
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رقم 
القسم

رقم المعيار/
اإلرشاد

الدليل  1- 
المعايير واإلرشاداترقم الصفحة

وحدات التقييم 
في برنامج 

إستدامة

)وحدات التقييم في برنامج إستدامة( رقم 
القسم المرجعي الملحق )أ(

الملحق - 1 رقم 
الصفحة

تحديد حدود منطقة تخديم المسجد ومساحتها.16منهجية2.1
NS-R1

LBo-R2

2.015 الموقع

2.16 تقييم األنظمة الطبيعية والحضرية

3.326 وفرة المرافق وسهولة الوصول

3.1PG830
ينبغي إقامة الجامع بجوار طرق المواصات و/أو 

LBo-R2محطات المواصات العامة.

2.015 الموقع

2.116 تقييم األنظمة الطبيعية والحضرية

3.326 وفرة المرافق وسهولة الوصول

3.1PS1630
يجــب أن يكــون الجامــع الكبيــر بجــوار حديقــة/

ــي  ــادة ف ــة زي ــع ألي ــث يتس ــة بحي ــاحة مفتوح مس
عــدد المصليــن أثنــاء صــاة العيــد. 

LBo-3

2.116 تقييم األنظمة الطبيعية والحضرية

3.326 وفرة المرافق وسهولة الوصول

3.2PG1131
ــى  ــة إل ــاة الموصل ــرات المش ــل مم ــي تظلي ينبغ
المســاجد بمــواد و/أو أعمــال تجميليــة ال تشــكل 

ــاة.  ــق للمش أي عائ

LBo-R3

LBo-1
3.225 تخفيف درجة الحرارة الخارجية

3.3PS3234
يجــب تخطيــط المســاجد كجــزء مــن مخطــط عــام 

للمرافــق المجتمعيــة المتكاملــة. 
IDP-R1

LBo-3

1.411استراتيجية التطبيق

2.116 تقييم األنظمة الطبيعية والحضرية

3.326 وفرة المرافق وسهولة الوصول





المرفق ب :

جدول المقاييس الخاصة بالمساجد والجوامع في منطقة 
معينة
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لـوائح تطـوير المسـاجد بإمارة أبـوظــبي
الدليل األول –التخطيط

جدول المقاييس الخاصة بالمساجد والجوامع في منطقة معينة 

مسجد

وهـدجبأ

مسجدمسجدجامعمسجدمسجدجامعالنوع

إذا كانت معلومةإذا كانت معلومةإذا كانت معلومةإذا كانت معلومةإذا كانت معلومةإذا كانت معلومةرقم قطعة األرض

إذا كانت معلومةإذا كانت معلومةإذا كانت معلومةإذا كانت معلومةإذا كانت معلومةإذا كانت معلومةالمساحة الفعلية لقطعة األرض

ضاحيةضاحيةضاحيةضاحيةضاحيةضاحيةالنطاق العمراني

12124044041212404404عدد المصلين

10303433431030343343عدد المصلين الذكور

18261611826161عدد المصلين اإلناث

1,778 متر مربع1,778 متر مربع4,242 متر مربع1,778 متر مربع1,778 متر مربع4,242 متر مربعالحد األدنى لمساحة قطعة األرض

727  متر مربع727  متر مربع2,181 متر مربع727  متر مربع727  متر مربع2,181 متر مربعالحد األدنى إلجمالي المساحة الطابقية

100 متر مربع100 متر مربع100 متر مربع100 متر مربع100 متر مربع100 متر مربعسكن اإلمام

غير مطلوبغير مطلوب80 متر مربعغير مطلوبغير مطلوب80 متر مربعسكن المؤذن

الحد األقصى لنسبة البناء على قطعة 
%60  %60  %60  %60 %60 %60 األرض

الحد األدنى لنسبة األماكن المفتوحة 
%40  %40 %40  %40  %40 %40 والمواقف

أرضيأرضيأرضي + طابق واحدأرضيأرضيأرضي + طابق واحدالحد األقصى الرتفاع المبنى

812727812727الحد األدنى لعدد السيارات بالمواقف

10551055الحد األدنى لعدد مواقف الدراجات الهوائية
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مسرد 
المصطلحات
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لـوائح تطـوير المسـاجد بإمارة أبـوظــبي
الدليل األول –التخطيط

مسرد المصطلحات

التعريفالمصطلح

النطاق العمراني

منطقــة يغلــب عليهــا طابــع معيــن مــن نمــاذج البنــاء مصحوبــة بكثافــة ســكانية 
معينــة. وتصّنــف هــذه النطاقــات ألربعــة أنــواع رئيســية كمــا يلــي:

نطاقات ذوات كثافة سكانية مرتفعة.	 
نطاقات حضرية. 	 
نطاقات ضواحي. 	 
 نطاقات ريفية. 	 

راجع “معايير تخطيط المرافق المجتمعية في أبوظبي” لمزيد من المعلومات.

النطاقات 
ذوات الكثافة 

السكانية 
المرتفعة

مناطــق يزيــد تعــداد ســكانها عــن 200 نســمة فــي كل هكتــار كمــا تشــكل المبانــي 
المرتفعــة غالبيــة المبانــي فــي المنطقــة.

النطاقات 
الحضرية

مناطق تشكل البنايات متوسطة االرتفاع غالبية المباني فيها. )كما هو مذكور في 
معايير تخطيط المرافق المجتمعية في أبوظبي(

نطاقات 
الضواحي

مناطق تشكل الفلل السكنية غالبية المباني فيها. )وكما هو مذكور في معايير 
تخطيط المرافق المجتمعية في أبوظبي(

النطاقات الريفية
مناطق تحتوي على كثافة سكانية متدنية جدًا وال تحوي أنماط معينة للبناء، كما 

تكون المباني فيها متباعدة. )وكما هو مذكور في معايير تخطيط المرافق المجتمعية 
في أبوظبي(

نسبة البناء على 
قطعة أرض

إجمالي المساحة المبنية من إجمالي مساحة قطعة األرض، وُيعبر عنها عادة بنسبة 
مئوية.

التعريفالمصطلح

إجمالي المساحة 
GFA الطابقية

مجمــوع كل المســاحات األفقيــة فــي كل طابــق مــن طوابــق أي مبنــى أو هيــكل، مقاســة 
مــن أوجــه الحوائــط الخارجيــة، أو مــن الخــط المركــزي للحوائــط المشــتركة بيــن اثنيــن 
مــن المبانــي، وفقــً لقواعــد القيــاس المتبعــة فــي تحديــد إجمالــي المســاحة الطابقيــة.

نطاق تخديم 
المسجد

مساحة المنطقة التي تنتفع من خدمات المسجد، وتقاس بنصف قطر دائرة مركزها 
المسجد.

وحدة تخطيط 
نطاق التخديم الخاص بكل مسجد في منطقة معينة.المساجد

وحدة تخطيط 
المساجد 

الثانوية
نطاق التخديم لجامع في الضواحي.
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شكر وتقدير



لجنة تطوير المساجد
سعادة فالح محمد األحبابي - رئيس اللجنة

مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني
سعادة الدكتور حمدان المزروعي - عضو

الهيئة العامة للشؤون اإلسامية واألوقاف
سعادة حمد الشامسي - عضو

وزارة الداخلية
سعادة أحمد محمد الشريف - عضو

دائرة الشؤون البلدية والنقل
سعادة خميس سلطان السويدي - عضو

األمانة العامة للمجلس التنفيذي

فريق إدارة المشروع
مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني

الجهات الحكومية
الهيئة العامة للشؤون اإلسامية واألوقاف

دائرة الشؤون البلدية والنقل
بلدية مدينة أبوظبي

بلدية مدينة العين
بلدية منطقة الظفرة

شركة أبوظبي للخدمات العامة )مساندة(
هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية
المركز الوطني للوثائق والبحوث

مشاركون آخرون
تتوجــه لجنــة تطويــر المســاجد بالشــكر لجميــع الهيئــات والجامعــات واألفــراد 

الذيــن شــاركوا فــي إعــداد “لوائــح تطويــر المســاجد بإمــارة أبوظبــي”






