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صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
 ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 





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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دليل المستخدم     صفحة 1

بلدية مدينة 
أبوظبي

بلدية مدينة  
العين

بلدية منطقة الظفرة

الشكل )1( : النطاق الجغرافي إلمارة أبوظبي. 

ــارة  ــكان اإلم ــة س ــة لغالبي ــاة اليومي ــي الحي ــً ف ــاجد دورًا محوري ــؤدي المس ت
حيــث أنهــا، فــي المقــام األول، أماكــن للصــاة، ويمكــن أن تحتضــن أماكــن 
للدراســة واألنشــطة المجتمعيــة. وتعزيــزًا منهــا لهــذا الــدور االجتماعــي 
ــي  ــس أبوظب ــع مجل ــاون م ــاجد بالتع ــر المس ــة تطوي ــزم لجن ــوي، تعت الحي
العاليــة  الجــودة  ذات  المســاجد  مــن  عــدد  توفيــر  العمرانــي  للتخطيــط 
ــواع مائمــة فــي جميــع المواقــع االســتراتيجّية وفــي مختلــف  بمســاحات وأن
التجمعــات الســكانية داخــل اإلمــارة مــن خــال تنفيــذ لوائــح تطويــر المســاجد 

فــي إمــارة أبوظبــي.

تشــمل هــذه اللوائــح سلســلة مــن المعاييــر واإلرشــادات التنظيميــة التــي 
تحكــم عمليــات تخطيــط جميــع المســاجد الدائمــة فــي إمــارة أبوظبــي 
وتصميمهــا بمــا يشــجع فــن العمــارة المحلــي اإلماراتــي الــذي يبــرز الثقافــة 
اإلماراتيــة ويحتفــل بتراثهــا الحضــاري مــع هامــش منفتــح علــى كل مــا هــو 
ــر  ــً ألفضــل المعايي إبداعــي ومبتكــر، وبناءهــا وتشــغيلها وصيانتهــا وفق
كمــا  إليهــا.  المصليــن  جميــع  وصــول  يســهل  بمــا  مواقعهــا  واختيــار 
ستشــكل هــذه المســاجد بفضــل هــذه اللوائــح نموذجــً مرجعيــً للعمــارة 

ــي 2030. ــة أبوظب ــً لرؤي ــة وفق ــاة المجتمعي ــب الحي ــي قل ــتدامة ف المس

األهداف
أهداف لوائح تطوير المساجد بإمارة أبوظبي:

i . تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن توزيــع المســاجد وتعزيــز أدوارهــا فــي
المجتمــع.

ii . التــراث علــى  المحافظــة  مــع  التصميــم  فــي  االبتــكار  تشــجيع 
اإلماراتــي. المعمــاري 

iii . ضمــان بنــاء المســاجد وتشــغيلها وصيانتهــا وفقــً ألعلــى المعاييــر
الدولية. 

سمات التصميم
المحليــة  للمســاجد  المميــزة  والخصائــص  الســمات  ُحــددت 
فــي  التراثيــة  المســاجد  مــن  عــدد  دراســة  علــى  بنــاًء  اإلماراتيــة 
المســاجد  تطويــر  لوائــح  فــي  موضحــة  وهــي  الدولــة،  أنحــاء  جميــع 
المحليــة(.  العمــارة  عــن  دراســة   :3 رقــم  )الملحــق  أبوظبــي   بإمــارة 

تقــدم هــذه الدراســة، علــى الرغــم مــن أنهــا لــم تكــن شــاملة، نموذجــً 
لعناصــر التصميــم المحليــة األكثــر شــيوعً، وقــد اخِتيــرت خصيصــً لمــا 
المســجد  فــي  المصليــن  نفســية  علــى  وســكينة  هــدوء  مــن  تضفيــه 

ومحيطــه.

التطبيق 
بإمــارة أبوظبــي علــى كافــة المســاجد  ُتطبــق لوائــح تطويــر المســاجد 
الجديــدة، وينبغــي اســتخدامها عنــد ترميــم المســاجد القائمــة أو إعــادة 

بنائهــا.

I. مقدمة

vحدود اإلمارة
بلدية مدينة أبوظبي

بلدية مدينة العين
بلدية منطقة الظفرة
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الشكل )2( : األدلة الخاصة بلوائح تطوير المساجد بإمارة أبوظبي ومراحل التصميم.

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
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II. مجموعة أدلة لوائح تطوير المساجد بإمارة أبوظبي

ــة  ــة تنظيمي ــة أدل ــن ثاث ــي م ــارة أبوظب ــاجد بإم ــر المس ــح تطوي ــف لوائ تتأل
ــة ملحقــات كمــا يلــي: وثاث

الدليل األول - التخطيط
الرئيســية  التطويــر  شــركات  قبــل  مــن  ليســتخدم  الدليــل  هــذا  ُأُُعــدَّ 

وهــو: العمرانــي  للتخطيــط  أبوظبــي  ومجلــس  والبلديــات 

بتوزيــع 	  خاصــة  ومنهجيــات  ومبــادئ  وإرشــادات  معاييــر  ُيرســي 
تلبيــة  لضمــان  وســعتها  وأنواعهــا  مواقعهــا  واختيــار  المســاجد 
عمليــة توفيــر المســاجد الحتياجــات كل المناطــق فــي جميــع أنحــاء 

أبوظبــي. إمــارة 
البنــاء 	  وكتــل  بالمواقــع  خاصــة  وإرشــادات  معاييــر  علــى  َيحتــوي 

الدائمــة  المســاجد  أراضــي  لقطــع   المجــاورة   واالســتخدامات 
. ت لمصليــا ا و

ُيوجــه عمليــات التخطيــط لبنــاء المســاجد مــن حيــث تطويــر األماكــن 	 
الشــاغرة وإعــداد المخطــط العــام و/أو مخطــط الموقــع.

ــادات 	  ــر وإرش ــدم معايي ــة، وُيق ــكنية والصناعي ــق الس ــي المناط ُيغط
ــة. ــق الريفي ــكنية والمناط ــر الس ــي غي للمبان

الدليل الثاني - التصميم
ُأعــدَّ هــذا الدليــل ليســتخدم مــن قبــل مصممــي المســاجد واالستشــاريين 

و البلديــات وهــو:

ُيرســي معاييــر وإرشــادات للتصاميــم المعماريــة واألعمــال التجميليــة 	 
والتصاميــم الخاصــة بالموقــع وأنظمــة البنــاء لكافــة المســاجد.

ُيشــّجع علــى إعــداد التصاميــم المبتكــرة والمســتدامة مــع المحافظــة 	 
علــى التــراث المعمــاري اإلماراتــي فــي ذات الوقــت مــن خــال دعــم 

ــم األخــرى. ــي دون إغفــال ألنمــاط التصمي ــم المحلــي اإلمارات التصمي

يغطي هذا الدليل ما يلي:	 

ــاجد . 1 ــم المس ــي تصامي ــاداتها: تغط ــة وإرش ــر المعماري المعايي
والتــي تشــمل التصاميــم المحليــة اإلماراتيــة وتخطيــط المناطــق 
واعتبــارات  المســاحات  وتنظيــم  الفنيــة  والمتطلبــات  الداخليــة 

التصميــم المعمــاري لكافــة المســاجد.

معاييــر األعمــال التجميليــة وإرشــاداتها: تغطــي التقســيم . 2
العــام لمناطــق األعمــال التجميليــة وتطبيــق متطلبــات برنامــج 
ــة  ــال التجميلي ــي األعم ــتخدمة ف ــواد المس ــار الم ــتدامة” واختي “إس

وتفصيــل مســاحات المســجد الخارجيــة.

ــاداتها: تغطــي متطلبــات أنظمــة . 3 ــاء وإرش ــة البن ــر أنظم معايي
تطويــر  عنــد  االعتبــار  عيــن  فــي  تؤخــذ  أن  يجــب  التــي  البنــاء 
قوانيــن  إلــى  المســتخدمين  إرشــاد  إلــى  باإلضافــة  المســاجد 

المناســبة. التنظيــم 

الدليل الثالث - التشغيل
ُأعدَّ هذا الدليل ليستخدم من قبل الهيئة العامة للشؤون اإلسامية 

واألوقاف وشركة مساندة وشركات الصيانة والنظافة وهو:

ُيحــدد المســؤوليات والمتطلبــات الازمــة لتشــغيل المســاجد، وُيوفــر 	 
المعاييــر واإلرشــادات المناســبة لهــذه األغــراض.

ــة مســاحات األعمــال التجميليــة داخــل وخــارج 	  ُيغطــي عمليــات صيان
موقــع المســجد وإصاحهــا ونظافتهــا.

وإغاقهــا 	  المســاجد  فتــح  بأوقــات  الخاصــة  المتطلبــات  َيشــمل 
والتحكــم فــي أنظمــة الصــوت واإلضــاءة والمعلومــات التــي يتــم 
توفيرهــا للمصليــن فــي المســجد، باإلضافــة إلــى مســؤوليات اإلمــام 

وآليــة حفــظ الوثائــق.
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الملحق األول - إستدامة
ُأعــدَّ هــذا الملحــق ليســتخدم مــن قبــل مصممي المســاجد واالستشــاريين 

ــات وهو: والبلدي

ُيوفــر إرشــادات خاصــة بالمســاجد تبيــن كيفيــة االلتــزام بنظــام 	 
اللؤلــؤ. بدرجــات  التقييــم 

إمــارة 	  فــي  المســاجد  كافــة  لحصــول  الازمــة  الخطــوات  ُيوضــح 
اللؤلــؤ. بدرجــات  تقييــم  علــى  أبوظبــي 

ــه لتحقيــق 	  ُيبيــن لفــرق التصميــم مــا ســيكون لزامــً عليهــم إثبات
وأنظمــة  التصميــم  لعمليــات  اللؤلــؤ  بدرجــات  التقييــم  وحــدات 

البنــاء قبــل البــدء وبعــد االنتهــاء.
ُيبيــن ضــرورة عمــل كافــة أعضــاء فــرق التصميــم والبنــاء والصيانــة 	 

.)IDP( ســويً كجــزء مــن عمليــة التطويــر المتكاملــة
ُيبيــن أهميــة التركيــز علــى ترشــيد اســتهاك الميــاه والطاقــة، 	 

وضــرورة العنايــة فــي اختيــار مــواد البنــاء وعناصــر التظليــل وأنظمة 
ــول. ــهولة الوص ــة وس التهوي

الملحق الثاني - النماذج المعمارية
الرئيســية  التطويــر  شــركات  قبــل  مــن  ليســتخدم  الملحــق  هــذا  ُأعــدَّ 

ومصممي المساجد واالستشاريين والبلديات وهو: 

َيحتــوي علــى ســتة نمــاذج للمســاجد المحليــة اإلماراتيــة ناتجــة عــن 	 
ــح. ــق اللوائ تطبي

األراضــي 	  بأنــواع قســائم  علــى معاييــر تصميميــة خاصــة  َيحتــوي 
البنــاء. وكتــل 

ــزة للمــكان 	  ــة الجمــع بيــن الســمات الممي ُيلقــي الضــوء علــى كيفي
وبيــن أســاليب العمــارة المحليــة للوصــول إلــى حلــول تصميميــة 

ــدة.  فري
ُيوضــح إمكانيــة تصميــم مســاجد علــى الطــراز المعمــاري التراثــي أو 	 

المعاصــر مــع االلتــزام بخصائــص العمــارة المحليــة اإلماراتيــة.

الملحق الثالث - دراسة عن العمارة المحلية
الرئيســية  التطويــر  شــركات  قبــل  مــن  ليســتخدم  الملحــق  هــذا  ُأعــدَّ 
ــات  ــي والبلدي ومصممــي المســاجد ومجلــس أبوظبــي للتخطيــط العمران

األكاديميــة وهــو: والجهــات  والجامعــات 

َيعــرض دراســة مفصلــة اســُتخدمت لتحديــد أســاليب العمــارة المحلية 	 
اإلماراتــي  المعمــاري  التــراث  علــى  المحافظــة  لضمــان  اإلماراتيــة 
وحمايتــه مــن خــال عمليــات تطويــر المســاجد التــي تعكــس الهويــة 

ــة. ــة والثقافي ــة المادي ــن الناحي ــي م ــارة أبوظب ــدة إلم الفري
ُتحــدد هــذه الدراســة األســاليب المناســبة للعمــارة المحليــة اإلماراتيــة 	 

ــوان المســتخدمة، والتــي يمكــن  ــاء واألل ــواد البن ــاء وم ــات البن وتقني
االســتفادة منهــا فــي تطويــر المســاجد الحديثــة.

العمارة المحلية
ُتشــجع لوائــح تطويــر المســاجد بإمــارة أبوظبــي علــى 
تصميــم المســاجد وبنائهــا وفقــً ألســاليب العمــارة 
المحلية. كما تســاعد علــى تحديد العناصر المتعلقة 
 بالتصميــم المحلــي بســهولة ويســر. قــد وضعــت

والمعاييــر  السياســات  كافــة  بجــوار   v عامــة 
واإلرشــادات التــي تعبــر عــن خصائــص التصميــم المحلــي اإلماراتــي.
ــاجد  ــد المس ــم أح ــة تصمي ــي عملي ــص ف ــذه الخصائ ــع ه ــج جمي دم
ُتحقــق التصميــم المحلــي اإلماراتــي وفقــً للرؤيــة التــي حددتهــا 

لجنــة تطويــر المســاجد.

v
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يوضح الجدول التالي أهداف ومعطيات جميع األدلة وملحقات لوائح تطوير المساجد بإمارة أبوظبي ويحدد العاقة بينها:
الجدول )1( : مخطط طريقة عمل لوائح تطوير المساجد بإمارة أبوظبي.

الدليل الثالث - التشغيلالدليل الثاني - التصميمالدليل األول - التخطيط

المعنيون باستخدام 
هذا الدليل

ــات 	  ــداد المخطط ــى إع ــل عل ــي تعم ــر الت ــات التطوي جه
ــة. العام

 	.)PQPs( المؤهلون المختصون للتقييم بدرجات اللؤلؤ
البلديات )قطاع تخطيط المدن(.	 
مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.	 
مختصو التقييم في إدارة إستدامة.	 

ــو البنــاء والتخصصــات 	  االستشــاريون )معماريــون، مقاول
األخــرى(.

 	 .)PQPs( المؤهلون المختصون للتقييم بدرجات اللؤلؤ
البلديات )قسم ترخيص المباني(.	 
مختصو التقييم في إدارة إستدامة.	 

الهيئة العامة للشؤون اإلسامية واألوقاف.	 
أئمة المساجد.	 
الشركات العاملة في مجال البناء والصيانة.	 
 	.)PQPs(المؤهلون المختصون للتقييم بدرجات اللؤلؤ
مختصو التقييم في إدارة إستدامة.	 

األهداف الفنية

العــرض والطلــب والســعة لكافــة 	  حســاب متطلبــات 
المســاجد.

ــات 	  ــل الممارس ــى أفض ــاًء عل ــي بن ــائم األراض ــار قس اختي
المســتخدمة فــي التخطيــط العمرانــي.

ــم 	  ــق للتصامي ــاجد مواف ــاري للمس ــم معم ــاز تصمي  إنج
ــة. ــة اإلماراتي المحلي

َدمج أنظمة البناء في التصميم.	 
َضمــان توافــق طــرق معالجــة األعمــال التجميليــة مــع 	 

الملحقــات الخاصــة بهــا.

َضمان التشغيل  اليومي األمثل للمساجد. 	 
َضمان عمل صيانة دورية ذات جودة عالية للمساجد.	 

المخرجات
تفاصيــل 	  علــى  يحتــوي  للتخطيــط  ملخــص  جــدول 

المســاجد وحجمهــا وســعتها  األراضــي ونــوع  قســائم 
معينــة. منطقــة  فــي  المطلوبــة 

الرسومات المعمارية.	 
والكهربائيــة  	  الميكانيكيــة  األعمــال  متطلبــات  قائمــة 

والســباكة.
ملخص متطلبات االلتزام ببرنامج إستدامة.	 

دليل التشغيل.	 
دليل الصيانة.	 
الميكانيكيــة  	  بالمعــدات  الخاصــة  التعليمــات  كافــة 

الصيانــة. مواعيــد  وجــداول  والســباكة  والكهربائيــة 

االنتقال إلى الوثيقة 
التالية

ــروع/	  ــر المش ــى مدي ــط إل ــص التخطي ــدول ملخ ــدم ج َتق
ــة. ــة التالي المهنــدس المعمــاري فــي المرحل

َتقــدم الوثائــق المذكــورة أعــاه لمدير المشــروع المســؤول 	 
عــن اإلشــراف علــى بناء مســجد.

َتحديث عناصر من دليلي التشغيل والصيانة سنويً.	 
الميكانيكيــة 	  بالمعــدات  الخاصــة  الوثائــق  َتحديــث 

الحاجــة. عنــد  والســباكة  والكهربائيــة 

III. مخطط طريقة عمل لوائح تطوير المساجد بإمارة أبوظبي
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الجدول )1( : مخطط طريقة عمل لوائح تطوير المساجد بإمارة أبوظبي )يتبع(.

الملحق الثالث - دراسة عن العمارة المحليةالملحق الثاني - النماذج المعماريةالملحق األول - إستدامة 

المعنيون باستخدام 
هذا الدليل

بإمــارة 	  المســاجد  تطويــر  لوائــح  مســتخدمي  جميــع   
أبوظبــي.

  االستشــاريون )معماريــون، مقاولــو البنــاء والتخصصــات 	 
األخرى(.

  البلديات. 	 
 الهيئة العامة للشؤون اإلسامية واألوقاف.	 

 االستشــاريون )معماريــون، مقاولــو البنــاء والتخصصــات 	 
األخــرى(.

 المعاهد األكاديمية.	 

األهداف الفنية

اســتيفاء الحــد األدنــى مــن التقييــم اإللزامــي بدرجــات 	 
اللؤلــؤ وفقــً لنشــرة المعلومــات رقــم 15.

مراعــاة المتطلبــات االختياريــة للحصــول علــى تقييــم 	 
ــئ. ــى 5 آلل ــن 3 إل م

 َتوضيــح كيفيــة دمــج عناصــر التصميــم وســمات الموقــع 	 
إلعــداد حلــول تصميميــة محــددة لبنــاء مســجد إماراتــي 

محلــي. 
 تحديد السمات المميزة للمساجد المحلية اإلماراتية.	 

المخرجات
واألنظمــة 	  العمليــات  بكافــة  الخاصــة  المســتندات 

والمعــدات التــي توضــح مدى التــزام المشــروع بمتطلبات 
الحــد األدنــى للتقييــم بدرجــات اللؤلــؤ.

ــع 	  ــزة للموق ــة الجمــع بيــن الســمات الممي َتوضيــح كيفي
ــي.  ــي اإلمارات ــم المحل ــر التصمي وعناص

بمســجد 	  الخاصــة  العناصــر  تحــدد  التــي  الخصائــص 
إماراتــي.  محلــي 

االنتقال إلى الوثيقة 
التالية

ــدرج هــذا الملحــق فــي كافــة األدلــة كجــزء مــن عمليــة 	   ُي
.)IDP( ــة ــر المتكامل  الهدف من هذه الملحقات هو أن يتم استخدامها مع الدليل 2 - التصميم. 	 التطوي
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إستدامة
هــو برنامــج أطلقتــه حكومــة أبوظبــي لتحقيــق 
إلــى بيئــة مســتدامة، وقــد قــام  الوصــول  هــدف 
“مجلــس أبوظبــي للتخطيــط العمرانــي” بإعــداد 
ــات  ــم بدرج ــام التقيي ــمى “نظ ــم يس ــام للتقيي نظ

اللؤلــؤ” ليصبــح جــزءًا مــن برنامــج إســتدامة.

شــامل  عمــل  إطــار  بمثابــة  اللؤلــؤ  بدرجــات  التقييــم  نظــام  وُيعــد 
ــى  ــغيلها عل ــي وتش ــة والمبان ــات العمراني ــاء المجتمع ــم وإنش لتصمي
ــي  ــة ف ــة واالجتماعي ــادات الثقافي ــم والع ــزز القي ــا يع ــتدام، مم ــو مس نح

جميــع أنحــاء إمــارة أبوظبــي.

وتنــص اللوائــح علــى ضــرورة حصــول  كافــة المســاجد فــي إمــارة أبوظبي 
ــؤ وفقــً لمــا هــو  ــى مــن التقييــم اإللزامــي بدرجــات اللؤل علىالحــد األدن
الحصــول  شــروط  والســتيفاء   ،15 رقــم  المعلومــات  نشــرة  فــي  وارد 

ــز تصميــم المســجد بمــا يلــي: عليهمــا يجــب أن يتمي

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.

ووحــدات التقييــم هــي عبــارة عــن عنصــر أو مجموعــة مــن العناصــر 
المحــددة، يتــم مــن خالهــا تحقيــق مبــادئ االســتدامة، وباســتيفائها 
ــم  ــم، ويمكــن أن يختلــف عــدد نقــاط التقيي ــل نقــاط التقيي ــم تحصي يت
التــي يتــم 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 
أو  اســتخدامها  المعــاد  باألخشــاب  تتعلــق  تقييــم  وحــدة  عــن  عبــارة 

ــن. ــح نقطتي ــة وتمن ــهادة موافق ــى ش ــة عل الحاصل

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

الملحــق 1 - إســتدامة*.

IV. عملية التطوير المتكاملة

الرئيســية المطلوبــة  عمليــة التطويــر المتكاملــة هــي إحــدى العناصــر 
ــؤ، والحصــول  ــى للتقييــم اإللزامــي بدرجــات اللؤل للحصــول علىالحــد األدن
علــى هــذا التقييــم إلزامــي لكافــة المســاجد. يجتمــع كافــة المســتخدمين 
ــل  ــق عم ــن فري ــل، لتكوي ــي كل دلي ــم ف ــم تحديده ــن ت ــن، والذي والمعنيي
مــن المتخصصيــن وهــو مــا يتوافــق مــع تنفيــذ عمليــة التطويــر المتكاملــة. 
ويجــب أن تحتــوي أي وثيقــة علــى تسلســل للمعلومــات بحيــث تغطــي 
كيفيــة تطبيــق اللوائــح واإلرشــادات بــدًءا مــن عمليــة التخطيــط والتصميــم 
ومــروًرا بمتطلبــات التشــغيل. وســوف يــؤدي ذلــك إلــى ضمــان االلتــزام 
بمتطلبــات وحــدات التقييــم فــي أنظمــة التقييــم بدرجــات اللؤلــؤ والخاصــة 
بعمليــة التطويــر المتكامــل. لمزيــد مــن المعلومــات، راجــع الملحــق 1- 

ــتدامة. إس

نظام دعم تطوير المساجد
عبــارة عــن نظــام خــاص بمعالجــة الطلبــات الخاصــة بتطويــر المســاجد 
ــة  ــات المعني ــط الجه ــوم برب ــا يق ــت. كم ــبكة اإلنترن ــر ش ــً عب إلكتروني
مركزيــة  جغرافيــة  بيانــات  بقاعــدة  وإدارتهــا  المســاجد  بتخطيــط 

للمســاعدة فــي عمليــات تخطيــط األراضــي وتخصيصهــا.

* ال تطبــق المعاييــر واإلرشــادات ذات الصلــة بوحــدات التقييــم االختياريــة علــى المســاجد التــي يتعيــن عليهــا 
ــى األقــل. ــؤة واحــدة عل تحقيــق تقييــم بدرجــة لؤل
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برنامج إستدامة للمساجد
يتعيــن علــى جميــع المســاجد الجديــدة فــي إمــارة أبوظبــي اســتيفاء متطلبــات 
الحــد األدنــى لدرجــة التقييــم وفقــً لنظــام التقييــم بدرجــات اللؤلــؤ والتــي 
يتــم تحديدهــا بنــاًء علــى نوعيــة المتبرع/مصــدر التمويــل كمــا هــو موضــح 
فــي نشــرة المعلومــات رقــم15 )انظــر الشــكل 3(، ممــا يعنــي أنــه علــى فريــق 
عمــل المشــروع اســتيفاء جميــع »وحــدات التقييــم اإللزاميــة« للحصــول علــى 60 
نقطــة بحــد أدنــى. وفــي حالــة عــدم الوصــول إلــى 60 نقطــة عــن طريــق وحــدات 
ــق اســتيفاء بعــض مــن  ــك عــن طري ــق ذل ــه يمكــن تحقي ــة فإن ــم اإللزامي التقيي

ــة.  ــم االختياري وحــدات التقيي

وعلــى الرغــم مــن أن الحــد األدنــى للتقييــم هــو لؤلــؤة واحــدة أو لؤلؤتيــن كمــا 
هــو موضــج فــي نشــرة المعلومــات رقــم 15، إال أنــه يمكــن لفريــق عمــل المشــروع 

تحقيــق تقييــم أعلــى )مــن 3 آللــئ إلــى 5 آللــئ(.
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ــاملة  ــادات ش ــر وإرش ــي معايي ــارة أبوظب ــاجد بإم ــر المس ــح تطوي ــر لوائ ُتوف
وتشــغيلها  وتصميمهــا  المســاجد  تخطيــط  عمليــات  فــي  تتحكــم 

ــة،  ــة الثاث ــواردة فــي الملحقــات واألدل ــات ال المســتمر. واســتكماالً للمعلوم
يوضــح الجــدول أدنــاه الموافقــات وشــهادات عــدم الممانعــة التــي يمكــن أن 
تكــون مطلوبــة ولكنهــا غيــر واردة فــي معاييــر تطويــر المســاجد فــي إمــارة 

أبوظبــي وإرشــادات لوائحهــا. تعتمــد عمليــة الموافقــات علــى الممارســة 
ــة. ــات المعني ــل الجه ــن قب ــا م ــب مراجعته ــر، ويج ــت النش ــي وق ف

V. عملية تطوير المساجد 

الجدول )2( : عملية تطوير المساجد في إمارة أبوظبي.

إجراءات الموافقة أدلة/ملحقات لوائح تطوير المساجدالنتيجةالجهة المعنيةمرحلة

ط
طي

التخ

تخطيط واستحداث قطع 
أراضي جديدة

 المناطق الجديدة: مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني
المناطق القائمة: اقتراح البلدية المعنية واعتماد مجلس 

أبوظبي للتخطيط العمراني 

مخزون قسائم األراضي مع متطلبات التطوير 
حسب الدليل 1 - التخطيط من لوائح 

تطوير المساجد بإمارة أبوظبي

ال يتطلب كتاب اعتماد المتبرع البلدية المعنية )بناًء على طلب الهيئة العامة إضافة متبرع
واألوقاف( اإلسامية  للشؤون 

البلدية المعنية - إدارة التخطيط الحضري
ملكية أرضالجهات المختصة )بناًءعلى طلب الجهات التخطيطية( تخصيص قطع األراضي باسم األوقاف

الملحق األول - إستدامة
الملحق الثاني - النماذج المعمارية

الملحق الثالث - دراسة عن العمارة المحلية

الدليل الثاني - التصميم م
صمي

الت

الملحق األول - إستدامة
الدليل الثالث - التشغيل

شهادة إتمام مباني البلدية المعنية -  إدارة تراخيص البناء مرحلة اإلنشاء

شاء
اإلن

واألوقاف اإلسامية  الملحق األول - إستدامةالهيئة العامة للشؤون 

الدليل الثالث - التشغيل
شهادة تشغيل

البلدية المعنية -  إدارة تراخيص البناء
مساندة التسليم لألوقاف

الملحق األول - إستدامة
الدليل الثالث - التشغيل

مساندة صيانة طويلة المدى

ل 
شغي

الت
صيانة

وال

-

الدليل األول - التخطيط

ال يتطلب

رخصة بناء 
)حسب متطلبات البلدية المعنية(

البلدية المعنية - إدارة تراخيص البناء مراجعة التصميم
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المرفق أ:
قائمة المراجعة
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قائمة المراجعة الخاصة بدليل التخطيط

عدم التوافقالتوافق مع الحلول البديلة )حسب الحالة(التوافقالمعيار/المنهجيةالمرجعالمراِجعالقسم

1.0 مراجعة مبادئ التخطيط وسياساته

استخدام مبادئ التخطيط وسياساته.سياسات 1.1 - 1.5
حل بديل:

2.0 حساب متطلبات السعة والعرض والطلب

األراضــي منهجية2.1 قســائم  مســاحات  ُتحــدد 
. هــا د و حد و

حل بديل:

2.1PS1

يجــب أن يكــون إجمالــي المســاحة الكلية 
لمســاحة  مســاويً  الفرعيــة  للمناطــق 
المنطقــة الرئيســية أو أقــل منهــا فــي 
حــال كانــت المنطقــة الرئيســية مقســمة 

إلــى مناطــق فرعيــة.
حل بديل:

قائمة المراجعة
يحتــوي هــذا الدليــل علــى قائمــة تدقيــق مــن شــأنها المســاعدة علــى 
تحديــد مــا إذا كانــت الطلبــات المقدمــة لتطويــر المســاجد تشــتمل علــى 
كافــة المتطلبــات التنظيميــة. كمــا ستشــكل القائمــة ذاتهــا أساســً 
مرجعيــً عنــد تدقيــق مــدى اســتجابة المشــروع للمتطلبــات المنصــوص 

عليهــا والموافقــة عليــه. 
ــاه  ــة أدن ــة المراجع ــي قائم ــودة ف ــع الموج ــم المراج ــلة ترقي ــع سلس تتب
ترقيــم القواعــد المســتخدمة فــي لوائــح تخطيــط مســاجد أبوظبــي وقــد 
تمــت دراســتها بعنايــة بحيــث تخــدم أهــداف لوائــح تطويــر المســاجد 

ــي. ــارة أبوظب بإم

ــات تمثــل الشــخص المختــص فــي  تحتــوي قائمــة المراجعــة علــى أيقون
مراجعــة معيــار، وهــي كاآلتــي: 

المخطط - مجلس التخطيط العمراني/البلديات

فريق إستدامة - البلديات

مهندس معماري - أقسام تراخيص البناء في البلديات

مهندس أعمال تجميلية - البلديات

فريق التفتيش - البلديات

مهندس إنشائي - أقسام تراخيص البناء في البلديات

مهندس ميكانيكي وكهربائي وسباكة - البلديات

L A
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عدم التوافقالتوافق مع الحلول البديلة )حسب الحالة(التوافقالمعيار/المنهجيةالمرجعالمراِجعالقسم

2.1PS2

يجــب أن يكــون إجمالــي التعــداد الكلــي 
الفرعيــة  المناطــق  فــي  للســكان 
مســاويً لتعــداد الســكان فــي المنطقــة 
المنطقــة  كانــت  حــال  فــي  الرئيســية 
الرئيســية مقســمة إلــى مناطــق فرعيــة.

حل بديل:

يحدد النطاق العمراني.منهجية2.2
حل بديل:

2.2PS3

تضــم  الرئيســية  المنطقــة  كانــت  إذا 
ــي  ــة الت ــات العمراني ــد مــن النطاق العدي
حــدود  طريــق  عــن  تحديدهــا  يمكــن 
ومعالــم واضحــة، فإنــه يجــب تحديــد كل 
نطــاق عمرانــي علــى أنــه منطقــة فرعيــة 

. منفصلــة

حل بديل:

2.2PS4
واحــد  عمرانــي  نطــاق  اســتخدام  يجــب 

فرعيــة. منطقــة  فــي كل 
حل بديل:

ُتحدد وحدة تخطيط المساجد )MPU(.منهجية2.2
حل بديل:
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عدم التوافقالتوافق مع الحلول البديلة )حسب الحالة(التوافقالمعيار/المنهجيةالمرجعالمراِجعالقسم

2.2PS5

ــد أي منطقــة رئيســية كانــت  يجــب تحدي
أو فرعيــة، علــى أنهــا “نطــاق عمرانــي” 
ــت 200  ــال ضم ــي ح ــة ف ــة عالي ذو كثاف

ــار. ــكل هكت ــخص ل حل بديل:ش

2.2PS6

يجــب أن تكــون وحــدة تخطيــط المســاجد 
المســتخدمة فــي المناطــق الصناعيــة 
ــارًا، كمــا يجــب أال تقــّل  بمقــدار 154 هكت
 1400 عــن  المســاجد  بيــن  المســافة 

ــًرا. مت

حل بديل:

ُيحسب عدد المساجد وأنواعها.منهجية2.3
حل بديل:

2.3PS7
يجــب توزيــع المســاجد بحيــث يتــم الحــد 
ــات  ــن نطاق ــوات بي ــل أو الفج ــن التداخ م

ــا. حل بديل:تخديمه

2.3PS8
يجــب فــي حــال احتــواء المنطقــة الفرعية 

علــى مســجد واحــد، أن يكــون جامعً.
حل بديل:

2.3PS9

إداريــة  منطقــة  كل  تحتــوي  أن  يجــب 
لبلديــة  اإلداريــة  التقســيمات  حســب 
واحــد  كبيــر  جامــع  علــى  االختصــاص 

األقــل. حل بديل:علــى 

ــة منهجية2.4 ــي المنطق ــن ف ــدد المصلي ــب ع ُيحس
الرئيســية.

حل بديل:
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عدم التوافقالتوافق مع الحلول البديلة )حسب الحالة(التوافقالمعيار/المنهجيةالمرجعالمراِجعالقسم

2.4PS10

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

فــي هــذه المنطقــة.
حل بديل:

ُتحــدد ســعة كل مســجد مــن المصليــن منهجية2.4
حســب نــوع المســجد.

حل بديل:

2.4PS11

اإلجمالــي  العــدد  يكــون  أن  يجــب 
للمصليــن فــي جميــع المناطــق الفرعية 
ــي العــدد  مســاويً -علــى األقــل- إلجمال
المنطقــة  فــي  للمصليــن  المتوقــع 

لرئيســية. ا
حل بديل:

ُتحدد مساحة قطعة األرض.منهجية2.5
حل بديل:

ُتراعى مساحة موقف السيارات.منهجية2.5
حل بديل:

ُيحدد إجمالي المساحة الطابقية.منهجية2.5
حل بديل:

منهجية2.6
الطابقيــة  المســاحة  إجمالــي  ُيحــدد 
للمصليــات التــي تقــام فــي  المبانــي 

الســكنية. حل بديل:غيــر 
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عدم التوافقالتوافق مع الحلول البديلة )حسب الحالة(التوافقالمعيار/المنهجيةالمرجعالمراِجعالقسم

2.6PS12

يجــب احتســاب عــدد المصليــن المتوقــع 
ــبة 35%  ــكني بنس ــر س ــى غي ــي مبن ف
مــن مجمــوع مســاحات مواقف الســيارات، 
وفــق متطلبــات دائــرة الشــؤون البلديــة 
ــى  ــكنية، عل ــر الس ــي غي ــل للمبان والنق
أن ال تقــل مســاحة المصلــى عــن 20 متــر 

مربــع.

حل بديل:

2.6PS13

عــن  الرجــال  مصلــى  فصــل  يجــب 
مصلــى النســاء وأن يكــون لــكل منهمــا 
والمنفصــل  الخــاص،  ومخرجــه  مدخلــه 
بعضهــا عــن بعــض، وتوفيــر المرافــق 
ــال:  ــة األخــرى )علــى ســبيل المث الضروري
الوضــوء، ومــا  األحذيــة، وأماكــن  رفــوف 
شــابه ذلــك( وفًقــا لمتطلبــات الدليــل 

التصميــم.  -  2

حل بديل:

3.0 تخطيط األراضي الخاصة بالمساجد

اســتخدام نمــاذج قطــع أراضــي المســاجد منهجية3.0
وإمكانيــة تطبيقهــا.

حل بديل:

3.1PS14

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

حل بديل:الجــدول 2: موجــز مقاييــس المســاجد.

3.1PS15

يجــب أن تســتوفي قطعــة األرض المختــارة 
ــة  ــبة إلقام ــاحة المناس ــى للمس ــد األدن الح
الحســابية  للعمليــة  وفًقــا  مســجد، 
المعاييــر والمنهجيــات  المعتمــدة علــى 

الــواردة فــي هــذا الدليــل.

حل بديل:
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عدم التوافقالتوافق مع الحلول البديلة )حسب الحالة(التوافقالمعيار/المنهجيةالمرجعالمراِجعالقسم

3.1PS16

بجــوار  الكبيــر  الجامــع  يكــون  أن  يجــب 
يتســع  بحيــث  مفتوحــة  حديقة/مســاحة 
ــاء أداء  ــادة فــي عــدد المصليــن أثن ــة زي ألي

حل بديل:صــاة العيــد.

3.1PS17

الحديقة/المســاحة  تكــون  أن  يجــب 
المفتوحــة المجــاورة للجامــع الكبيــر علــى 
حتــى  المســجد  مدخل/جانــب  امتــداد 
ــف  ــاف خل ــن االصطف ــون م ــن المصل يتمك

اإلمــام.

حل بديل:

3.1PS18

الحديقة/المســاحة  تصميــم  يجــب 
المفتوحــة المجــاورة للجامــع الكبيــر بحيــث 
تضمــن الحفــاظ علــى عــدم قطــع صفــوف 
المصليــن وعــدم وجــود أيــة حواجــز تحجــب 

الرؤيــة.

حل بديل:

3.2PS19

ــمح  ــة تس ــاة آمن ــرات مش ــر مم ــب توفي يج
إلــى  المصليــن  وصــول  بســهولة 
للحــد  العوائــق  تجــاوز  وعــدم  المســاجد، 

حل بديل:األدنــى.

3.2PS20
الخاصــة  المواقــع  كافــة  اختيــار  يجــب 
طــرق  فيهــا  تتوفــر  بحيــث  بالمســاجد 

للمركبــات. حل بديل:جيــدة 

3.2PS21
المســاجد  كافــة  تســتوفي  أن  يجــب 
معاييــر دائــرة الشــؤون البلديــة والنقــل 
الســيارات. مواقــف  بمتطلبــات  حل بديل:الخاصــة 

3.2PS22
تخــدم  للســيارات  مواقــف  توفيــر  يجــب 
المســاجد والجوامــع فــي نطــاق 150 متــرًا 

حل بديل:مــن تلــك المســاجد.
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عدم التوافقالتوافق مع الحلول البديلة )حسب الحالة(التوافقالمعيار/المنهجيةالمرجعالمراِجعالقسم

3.2PS23

ــح  ــاحة تصل ــاجد مس ــر المس ــب أن ُتوف يج
موقفــً لســيارة واحــدة علــى األقــل، لإلمــام 
تقــع داخــل محيــط  أن  المــؤذن، علــى  أو 

حل بديل:قطعــة أرض المســجد )إذا لــزم األمــر(.

3.2PS24

لــذوي  مواقــف  المســاجد  توفــر  أن  يجــب 
االحتياجــات الخاصــة داخــل محيــط قطعــة 
مــع  تتوافــق  أن  علــى  المســجد،  أرض 
حل بديل:معاييــر دائــرة الشــؤون البلديــة والنقــل.

3.2PS25
يجــب تخصيــص مســاحة لســيارات الدفــاع 
المدنــي حســب متطلبــات الدفــاع المدنــي.

حل بديل:

3.2 PS26
ال يجــب الســماح بإقامــة مواقــف للســيارات 

تحــت المســاجد.
حل بديل:

3.2PS27

يجــب إعــداد تقييــم عــن المخاطــر قبــل 
الموافقــة علــى بنــاء مســجد فــي حالــة 
بنــاءه علــى هيــكل مواقــف ســيارات قائــم 
)تحــت األرض أو علــى منصــة( ليــس لــه 

عاقــة بالمســجد.
حل بديل:

3.2PS28
يجــب أن تقــع المواقــف الخارجيــة التــي فــي 
الشــارع علــى جانــب و/أو خلــف المســجد 

حل بديل:وال يجــب أن تقــع بجــوار مدخــل المســجد.

3.3PS29.يجب تعزيز رؤية كافة المساجد
حل بديل:

3.3PS30

المخصصــة  األراضــي  تكــون  أن  يجــب 
للمرافــق، والتــي تضــم معــدات فــوق األرض 
)يشــمل ذلــك أبــراج االتصــاالت( غيــر واقعــة 
األرض  مــن قطعــة  متــرًا   50 نطــاق  فــي 

للمســجد. المخصصــة 

حل بديل:
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3.3PS31

فــي  الواقعــة  المعــدات  حجــب  يجــب 
األراضــي المخصصــة للمرافــق الموجــودة 
حــول المســجد بتصاميــم معماريــة، وذلــك 
لتقليــل التلــوث البصــري الــذي تتســبب 

ــه. في

حل بديل:

3.3PS32
يجب تخطيط المساجد كجزء من مخطط 

عام للمرافق المجتمعية المتكاملة.
حل بديل:

3.3PS33
يجــب حظــر جميــع أنــواع المتاجــر وأشــكال 
البيــع داخــل حــدود قطعــة أرض المســجد.

حل بديل:

3.3PS34

يجــب حظــر وجــود مــا يلــي علــى مســافة 
ــًرا مــن قطعــة أرض المســجد: 50 مت

•الفنادق.
•الصناعات الثقيلة.

حل بديل:

3.3PS35

األراضــي  اســتخدامات  تتفــق  أن  يجــب 
المجــاورة مــن حيــث الحجــم مــع المســجد، 
مراكــز  إلقامــة  الفرصــة  فيهــا  تتــاح  وأن 

مجتمعيــة. حل بديل:خدمــة 

المرفق  أ       

متطلبــات  تدقيــق  قائمــة  اســتخدام 
لهــذه  وفقــً  إســتدامة  ببرنامــج  االلتــزام 

. ييــر لمعا حل بديل:ا

وضع جدول المقاييس الخاصة بالمساجد المرفق  ب    
والجوامع بمنطقة معينة.

حل بديل:
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قائمة المراجعة الخاصة بدليل التصميم

عدم التوافقالتوافق مع الحلول البديلة )حسب الحالة(التوافقالمعيار/ المنهجيةالمرجعالمراِجعالقسم

1.0 مراجعة مبادئ التصميم وسياساته

استخدام مبادئ التصميم وسياساته.سياسات 1.1 - 1.5
حل بديل:

2.0 حساب متطلبات السعة والعرض والطلب

ُيراَجــع “جــدول المقاييــس الخاصــة بالمســاجد والجوامــع منهجية2.1
فــي منطقــة معينــة”.

حل بديل:

ُتحدد المعايير المكانية.منهجية2.2
حل بديل:

ُتطبق معايير العناصر المكانية والوظيفية.منهجية2.3
حل بديل:

ُيَعد مخطط خاص لحركة المصلين داخل المسجد.منهجية2.4
حل بديل:

3.0 تطوير الموقع

ُتستخدم العناصر المحلية في التصميم.منهجية3.0
حل بديل:

3.1.1AS1
يجــب أن يضمــن التصميــم وضــوح وبــروز العناصــر المحليــة 

فــي البنــاء.
حل بديل:
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3.2.1AS2
ــاة  ــة للص ــن المخصص ــع األماك ــه جمي ــم توجي ــب أن يت يج

ــات. ــدده البلدي ــذي تح ــة ال ــة القبل ــاه القبل باتج
حل بديل:

3.2.2AS3
يجــب التفريــق بوضــوح بيــن منافــذ الوصــول إلــى األماكــن 
العامــة بالمســجد والمنافــذ المســتقلة لألماكــن الخاصــة. 

حل بديل:

3.2.2AS4.يجب توفير مداخل آمنة ومستقلة للنساء
حل بديل:

3.2.2AS5
بمواقــف  المشــاة  ربــط  وممــرات  مداخــل  توفيــر  يجــب 
عــن  بعيــدًا  المقامــة  أو  للمســجد  المجــاورة  الســيارات 

. حل بديل:محيطــه

3.2.2AS6
يجــب أن يعــزز التخطيــط المكانــي للمســجد ويدعــم عملية 

ربطــه بمحطــات المواصــات المحيطــة به.
حل بديل:

3.2.2AS7

لكافــة  المخصصــة  المداخــل  تصميــم  يتوافــق  أن  يجــب 
التحــرك بحريــة مــن  فــي  األفــراد ممــن لديهــم صعوبــة 
داخــل المســجد وإليــه مــع قانــون أبوظبــي الدولــي للبنــاء 

حل بديل:بما يتعلق بمداخل ذوي االحتياجات الخاصة. 
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3.2.3AS8

يجــب علــى فريــق التصميــم وضــع “مخطــط إدارة منافــذ 
سيســاعد  ممــا  للمســجد،  للمشــاة”  والحركــة  الوصــول 
أرض  محيــط  داخــل  المختلفــة  المســاحات  تحديــد  علــى 
ــق  ــن طري ــا، ع ــول إليه ــة الوص ــتوى إمكاني ــجد ومس المس

التاليــة: التصنيفــات  اســتخدام 
مساحات عامة.	 
مساحات خاصة.	 
مساحات تحتاج إلى صاحيات للوصول إليها.	 

حل بديل:

3.2.3AS9
ــود  ــص وج ــى تقلي ــي عل ــط المكان ــل المخط ــب أن يعم يج
ــل  ــي عم ــتخدامها ف ــا أو اس ــاء فيه ــهل االختب ــن يس أماك
ــكان. ــة للم ــة طبيعي ــود مراقب ــن وج ــزز م ــا يع ــن، مم كمائ

حل بديل:

3.2.3
ADDC

AS10

يجــب االحتفــاظ بارتــداد بمقــدار 3 أمتــار علــى األقــل مــن الجــدار 
الخارجــي المواجــه للقبلــة، بينمــا يجــب أن تتوافــق جميــع الفواصــل 
األخــرى بيــن المبانــي داخــل قطعــة األرض مــع متطلبــات اإلدارة 

العامــة للدفــاع المدنــي - أبوظبــي. 
حل بديل:

3.2.3AS11
ــق  ــن المناط ــاء ع ــة للنس ــن المخصص ــل األماك ــب فص يج

ــة. ــل مادي ــجد بفواص ــي المس ــرى ف األخ
حل بديل:

3.2.3AS12

يجــب الحفــاظ علــى وجــود تواصــل بصــري أو مــادي بيــن 
التــي لهــا طبيعــة وظيفيــة متشــابهة داخــل  األماكــن 
محيــط المســجد وذلــك لتســهيل حركــة المتواجديــن فــي 

ــن. ــذه األماك ه
حل بديل:

3.2.3AS13.يجب وضع دار للحضانة بجوار المكان المخصص للنساء
حل بديل:
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3.2.3AS14
الجامــع  فــي  االســتخدامات  متعــددة  قاعــة  وضــع  يجــب 
والجامــع الكبيــر فــي مــكان يحقــق أقصــى كفــاءة فــي 
الوصــول إلــى المرافــق المجتمعيــة المحيطــة بالمســجد.

حل بديل:

3.2.3AS15

األماكــن  عــن  معزولــة  الميــاه  دورات  تكــون  أن  يجــب 
المخصصــة للوضــوء حتــى يتســنى الفصــل بيــن المنطقــة 
ــر المســتخدمة. )راجــع القســم  المســتخدمة والمنطقــة غي

.)2.4
حل بديل:

3.2.3AS16
يجــب مراعــاة اتجــاه الريــاح عنــد تحديــد موقــع دورات الميــاه 
لمنــع انتشــار الروائــح الكريهــة أو وصولهــا إلــى األماكــن 

ــاة. ــة للص المخصص
حل بديل:

3.2.3AS17
ال يجــب إقامــة دورات الميــاه وأماكــن الوضــوء وســكن اإلمــام 

والمــؤذن خلــف القبلة.
حل بديل:

3.2.3AS18
األماكــن  بوضــوح  المعمــاري  التصميــم  ُيحــدد  أن  يجــب 
غيــر  والمنطقــة  المســتخدمة  المنطقــة  بيــن   الفاصلــة 

لمســتخدمة. حل بديل:ا

3.2.3AS19
أرض  محيــط  داخــل  مفتوحــة  مســاحات  توفيــر  يجــب 
ــل  ــدث قب ــي تح ــات الت ــتيعاب التجمع ــك الس ــجد وذل المس

حل بديل:الصاة وبعدها.   

3.2.4AS20
يجــب إدراج األشــجار القائمــة والنباتات التــي تغطي األرضيات 

ذوات القيمة البيئية ضمن المخطط المكاني. 
حل بديل:
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3.2.5

NCEMA

AS21

يجــب أن يتــم مــن خــال الجامــع الكبيــر، الــذي تــم تخصيصــه 
للمســاعدة فــي “الدعــم االجتماعــي وفــي حــاالت الطــوارئ” 
ــً  ــازم وفق ــم ال ــر الدع ــط(، توفي ــل 1 - التخطي ــع الدلي )راج
حــاالت  عــن  المســؤولة  المحليــة  “الجهــة  لمتطلبــات 

الطــوارئ”.

حل بديل:

3.2.5NCEMAAS22
يجــب إدراج كافــة طــرق توفيــر “الدعــم االجتماعــي وفــي 

حــاالت الطــوارئ” فــي تصميــم الجامــع الكبيــر.
حل بديل:

3.2.6

ADDC

AS23
يجــب أن تكــون مســاحات مخــارج المســجد مناســبة بحيــث 
 - المدنــي  للدفــاع  العامــة  اإلدارة  متطلبــات  تســتوفي 

حل بديل:أبوظبــي. 

3.2.6

ADDC

AS24

يجــب توفيــر نقطــة تجمــع عنــد حــدوث حريــق تتســع لكافــة 
المســجد، علــى أن  المحتمــل تواجدهــم فــي  المصليــن 
تســتوفي هــذه المســاحة متطلبــات اإلدارة العامــة للدفــاع 

ــي.   ــي - أبوظب المدن
حل بديل:

3.2.7

DoT

AS25
يجــب أن تكــون مواقــف الســيارات علــى بعــد 3 أمتــار علــى 

األقــل مــن أي مبنــى داخــل محيــط قطعــة أرض المســجد.
حل بديل:

3.2.7

DoT

AS26
يجــب تخصيــص موقــف خــاص لســيارة اإلمــام و/أوالمــؤذن 

مــع وضــع عامــة واضحــة عليــه تشــير إلــى أنــه “محجــوز”.
حل بديل:

3.2.7

DoT

AS27
عــن  الســيارات  لموقــف  البصــري  التأثيــر  تقليــل  يجــب 
طريــق تقســيم الموقــف داخــل محيــط أرض المســجد إلــى 
حل بديل:مســاحات صغيــرة وتوزيعهــا داخــل محيــط أرض المســجد.
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3.2.7AS28
الهوائيــة  الدراجــات  لمواقــف  أماكــن  تخصيــص  يجــب 
ضمــن مســافة ال تزيــد عــن 30 متــرًا مــن مدخــل المصلــى 

حل بديل:الرئيســي.

3.3.1

ADDC

AS29

ــار مــن  ــي بمقــدار 3 أمت ــداد جميــع المبان يجــب أن يكــون ارت
الحــد الخــاص بقطعــة األرض المجــاورة. ويســتثنى مــن ذلــك 

الحــاالت التاليــة:
أحــد 	  مــع  الموقــع  فــي  يشــترك  المســجد  كان  إذا 

المرافــق المجتمعيــة أويقــع بجــواره مباشــرًة: تطبــق 
أبوظبــي. المدنــي -  للدفــاع  العامــة  اإلدارة  متطلبــات 

ــارع أو 	  ــة أو ش ــاحة عام ــاورًا لمس ــجد مج إذا كان المس
ــداد. ســكة: ال يتطلــب وجــود ارت

حل بديل:

3.3.2AS30
ــداد حــدود قطعــة األرض بمــا يتناســب مــع نطــاق  يجــب إع

المنطقــة المحيطــة بالمســجد.
حل بديل:

3.3.2AS31
ــد حــدود قطعــة األرض بوضــوح بحيــث تســهل  يجــب تحدي

رؤيتهــا خــال الليــل والنهــار.
حل بديل:

3.3.2AS32
يجــب أال يزيــد ارتفــاع الســور الخارجــي والســياج عــن 1.2 

متــرًا فــي حــال اســتخدامهما.
حل بديل:

3.3.2AS33
يجــب فــي حــال اســتخدام ســور خارجــي أو ســياج أن يكــون 

شــكله وتصميمــه متماشــيً مــع تصميــم المســجد.
حل بديل:

3.3.2AS34
يجــب تصميــم طــرق معالجــة حــدود قطعــة األرض فــي 
إذا  الحيوانــات،  تســلل  تمنــع  بحيــث  الريفيــة  المناطــق 

األمــر ذلــك. حل بديل:اقتضــى 



لـوائح تطـوير المسـاجد بإمارة أبـوظــبي
دليـل المستخــدم

دليل المستخدم     صفحة 27

عدم التوافقالتوافق مع الحلول البديلة )حسب الحالة(التوافقالمعيار/ المنهجيةالمرجعالمراِجعالقسم

4.0 التصميم المعماري

المســجد منهجية4.0 حجــم  مــع  تتناســب  تصميــم”  “وحــدة  ُتعــد 
فيــه. المتواجــد  العمرانــي  والنطــاق 

حل بديل:

4.1.1AS35
يجــب أن يتناســب ارتفــاع المســجد وحجمــه مــع الســعة 

للمنطقــة. العمرانــي  والنطــاق  لــه  المحــددة 
حل بديل:

4.1.1AS36
يجــب أن تكــون كافــة العناصــر المشــكلة لكتلــة بنــاء 
المســاجد ذات أشــكال هندســية مجــردة بحيــث تعكــس 

حل بديل:ســمات العمــارة المحليــة.

4.1.1AS37
وذات  وبــارزة  واضحــة  المحليــة  العناصــر  تكــون  أن  يجــب 
للعمــارة  المميــزة  الســمات  لتعكــس  بســيطة  تراكيــب 

اإلماراتيــة.  حل بديل:المحليــة 

4.1.1AS38
يجــب أال تطغــى العناصــر غيــر المحليــة علــى العناصــر 

المحليــة أوتقلــل مــن وجودهــا.
حل بديل:

4.1.1AS39
المعمــاري  والتصميــم  البنــاء  كتلــة  تتوافــق  أن  يجــب 

المســجد. تصميــم  مــع  والمــؤذن  اإلمــام  لســكن 
حل بديل:

4.1.1AS40
يجــب ترتيــب العناصــر المعماريــة المشــكلة لكتــل المبنــى 

بحيــث تــؤدي إلــى وجــود أماكــن وأفنيــة ظليلــة. 
حل بديل:

4.1.1AS41
ــن شــبكة تصميــم المســجد باســتخدام “وحــدة  يجــب تكوي

ــن عرضهــا وطولهــا 1:1.  ــم” يكــون التناســب بي تصمي
حل بديل:
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4.1.1AS42.يجب أن تعتمد العناصر المحلية على وحدة التصميم
حل بديل:

4.1.2AS43
لوحــدة  االرتفــاع  إلــى  العــرض  نســبة  تكــون  أن  يجــب 
التصميــم الخاصــة بصالــة الصــاة الرئيســية تســاوي 1:1.5 

الواحــد.  الطابــق  ذي  للمســجد  حل بديل:بالنســبة 

4.1.2AS44
يجــب أن يتوافــق ارتفــاع المســجد متعــدد الطوابــق مــع 
قواعــد االرتفــاع الــواردة فــي قانــون أبوظبــي الدولــي للبنــاء 

ــة. ــي العام ــاص بالمبان حل بديل:الخ

4.1.2AS45
ــية  ــاة الرئيس ــة الص ــي لصال ــاع الخارج ــد االرتف ــب أن يزي يج
عــن ارتفــاع كافــة العناصــر األخــرى الفعالــة فــي محيــط أرض 

حل بديل:المســجد، ويســتثنى مــن ذلــك المئذنــة. 

4.1.2AS46
يجــب أن تكــون النســبة بيــن االرتفــاع الخارجــي للمئذنــة 

وصالــة الصــاة الرئيســية بقيمــة 1:2.5 كحــد أقصــى. 
حل بديل:

4.1.3AS47
يجــب توفيــر الحليــات فــي قاعــدة الواجهــة أو منتصفهــا أو 

قمتهــا بنســب ضئيلــة جــًدا. 
حل بديل:

4.1.3AS48
يجب تحديد أساس العناصر المحلية بواسطة قاعدة واحدة 

مرتفعة.
حل بديل:

4.1.3AS49
الغائــرة  األلــواح  ذلــك  فــي  بمــا  الفراغــات،  تتجــاوز  أال  يجــب 
والمشــربيات،  %30 مــن إجمالــي الواجهــة الواحــدة، علــى أن 
حل بديل:تكــون النســبة اإلجماليــة علــى كل الواجهــات أقــل مــن 16%.

4.1.3AS50
يجــب تشــكيل نمــط رأســي مكــون مــن مناطــق فارغــة 

مصمتــة.  ومناطــق 
حل بديل:
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4.1.3AS51
ــر  ــرة فــي الواجهــة حتــى تعب ــات غائ يجــب أن تكــون الفراغ

ــات الواجهــة.  عــن ثب
حل بديل:

4.1.3AS52
يجــب إخفــاء معــدات الحمايــة والمرافــق الموجــودة علــى 
الواجهــة، لدمجهــا مــع المبنــى باســتخدام طــرق معالجــة 

الواجهــة.
حل بديل:

4.1.3AS53
يجــب أن يتوافــق تســرب الهــواء مــن غــاف مبنــى المســجد 

مــع متطلبــات برنامــج إســتدامة.
حل بديل:

4.1.3AS54
 U( الحــرارة  انتقــال  معامــل  متوســط  يتوافــق  أن  يجــب 
Value( ومعامــل اكتســاب حــرارة الشــمس )SHGC( لغــاف 

حل بديل:مبنــى المســجد مــع متطلبــات برنامــج إســتدامة.

4.1.4AS55
يجــب أن يحتــوي التصميــم علــى ســطح مســتٍو محــدد 

الســطح. بــدروة 
حل بديل:

4.1.4AS56
يجــب أال تشــتمل المســاجد التــي ال تزيــد ســعتها عــن 300 

مصــٍل علــى قبــاب.
حل بديل:

4.1.4AS57
يجــب أن يكــون تواجــد القبــاب خلــف دروة ســطح المســجد 
وأن تكــون منخفضــة بحيــث ال تبــرز للرؤيــة مــن األماكــن 

ــة.  حل بديل:العام

4.1.4AS58
يجــب أال يكــون ارتفــاع القبــاب أكثــر مــن ضعفــي ارتفــاع دروة 

السطح.
حل بديل:
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4.1.4AS59

يجــب إخفاء المعــدات الميكانيكيــة والكهربائية والســباكة 
الموجــودة علــى الســطح وتغطيتهــا بمــواد تتماشــى مــع 
التصميــم العــام للمســجد، وأن تكــون علــى بعــد 3 أمتــار 

علــى األقــل مــن دروة الســطح.

حل بديل:

4.1.4AS60

يجــب أن يتوافــق مســتوى مؤشــر االنعــكاس الشمســي 
ــك فيمــا يخــص  )SRI( مــع متطلبــات برنامــج إســتدامة وذل
التظليــل  وســائل  فــي  المســتخدمة  األغطيــة  مــواد 
ــر  ــرى توف ــة أخ ــر معماري ــات أو أي عناص ــة المظ ــل أغطي مث

التظليــل.

حل بديل:

4.2.1AS61
الحــرارة  فــي  للتحكــم  الطبيعيــة  األســاليب  إدراج  يجــب 

المســجد. تصميــم  حل بديل:ضمــن 

4.2.1AS62
أماكــن  توفيــر  التظليــل،  اســتراتيجية  خــال  مــن  يجــب 
حل بديل:مظللــة خارجيــة بيــن األماكــن التــي يســتخدمها المصلــون.

4.3.1AS63
تكــون صالــة صــاة  أن  التصميــم،  علــى شــبكة  بنــاًء  يجــب 
ــى  ــة عل ــط قبل ــام حائ ــى أن يق ــكل عل ــتطيلة الش ــال مس الرج

حل بديل:الحــد الطويــل.

4.3.1AS64
عــدد  فيهــا  يقــل  بحيــث  الصــاة  يجــب تصميــم صــاالت 

بهــا.  الصــاة  صفــوف  قطــع  لتجنــب  األعمــدة 
حل بديل:
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4.3.1AS65
ــة الصــاة بمــا يجعلهــا تلبــي احتياجــات  يجــب أن تصمــم صال
كبــار الســن وذوي االحتياجــات الخاصــة مــن المصليــن لتتوافــق 

حل بديل:مــع متطلبــات قانــون أبوظبــي الدولــي للبنــاء.

4.3.1AS66
فــي  التخزيــن  ومســاحات  المصاحــف  رفــوف  إدراج  يجــب 

للمســجد  الداخلــي  المعمــاري  التصميــم 
حل بديل:

4.3.1AS67
يجــب توفيــر مســاحات تخزيــن المصاحــف بنســبة مصحــف 

واحــد لــكل 5 مصليــن.
حل بديل:

4.3.1AS68

ــرة، فصــل %25 مــن  ــع الكبي يجــب، فــي الجوامــع والجوام
للصلــوات  مــادي  بشــكل  الرجــال  صــاة  صالــة  مســاحة 
اليوميــة إلتاحــة الفرصــة إلغــاق أنظمــة اإلضــاءة وتكييــف 

الهــواء.

حل بديل:

4.3.1AS69
يجــب أن تحــدد العناصــر المســتخدمة فــي تغطيــة أرضيــة 

صالــة الصــاة صفــوف الصــاة بوضــوح. 
حل بديل:

4.3.1AS70
يجــب أن تكــون المســافة بيــن الصفــوف  1.2 متــر كحــدٍّ 
ــح. أدنــى لتمكيــن المصليــن مــن أداء الصــاة بشــكل مري

حل بديل:
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4.3.1AS71

يجــب أن توفــر ممــرات مخصصــة حــول كافــة صــاالت الصــاة 
ــون  ــى أن يك ــن عل ــة للمصلي ــهولة الحرك ــح س ــث تتي بحي

الحــد األدنــى لعــرض هــذه الممــرات كمــا يلــي:
ــد ســعتها عــن 	  ــة الصــاة التــي التزي 0.75 متــر لصال

1000 مصــل.

1.5 متــر لصالــة الصــاة التــي التزيــد ســعتها عــن  	 
مصــل.  2000

2.5 متــر لصالــة الصــاة التــي تزيــد ســعتها عــن 	 
مصــل.  2000

حل بديل:

4.3.1AS72
يجــب أن تكــون العناصــر المســتخدمة فــي تغطيــة األرضيــة 
الســجود  إلتاحــة  الملمــس  ناعمــة  مــواد  مــن  مصنوعــة 

ــح. ــكل مري حل بديل:بش

4.3.1AS73
يجــب عــدم اســتخدام الزخرفــة المفرطــة أو األلــوان الزاهيــة 

حل بديل:علــى حائــط القبلــة الداخلــي حتــى ارتفــاع 1.8 متــر. 

4.3.1AS74
مــع  متناســقة  المبنــى  أنظمــة  جميــع  تكــون  أن  يجــب 

الصــاة. لصالــة  الداخلــي  المعمــاري  حل بديل:التصميــم 

4.3.1AS75
التصميــم  فــي  والثرّيــات  الزينــة  أضــواء  إدراج  يجــب 

. لهيكلــي ا
حل بديل:
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4.3.1AS76
مــع  المرئــي  العــرض  وحــدات  وضــع  يتكامــل  أن  يجــب 
لدعــم  الصــاة  لصالــة  الداخلــي  المعمــاري  التصميــم 

اإلمــام. مــع  المصليــن  تواصــل 
حل بديل:

4.3.2AS77
الرجــال مرئيــً مــن  يجــب أن يكــون محــراب صالــة صــاة 

الخــارج.
حل بديل:

4.3.2AS78
يجــب أن يتكامــل المنبــر مــع تصميــم المحــراب فــي صالــة 

صــاة الرجــال، وأن يقــع فــي الجهــة اليمنــى للمحــراب.
حل بديل:

4.3.2AS79
يجــب أن تحتــوي الجوامــع والجوامــع الكبيــرة علــى بــاب 

المحــراب.  خارجــي للمحــراب يتماشــى مــع تصميــم 
حل بديل:

4.3.3AS80

يجــب تطبيــق كافــة اللوائــح الخاصــة بصالــة صــاة الرجــال 
علــى صالــة صــاة للنســاء، فيمــا عــدا مــا يتعلــق بالنســب 
ــود المفروضــه علــى  ــم بالقي ــر التصمي ــث يتأث واألبعــاد حي

الموقــع.

حل بديل:

4.3.3AS81
يجــب وضــع صالــة صــاة النســاء بحيــث ال تتجــاوز حائــط 

القبلــة.
حل بديل:

4.3.3AS82
يجــب أن يتــاح للمصليــات مــن النســاء إمكانيــة رؤيــة اإلمــام 

حل بديل:وسماعه.
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4.3.4AS83.يجب أن يكون الرواق ضمن تصميم المسجد
حل بديل:

4.3.4AS84
يجــب أن تكــون المســافة بيــن خــط منتصــف أعمــدة الــرواق 

مســاوية لعــرض وحــدة تصميــم واحــدة.
حل بديل:

4.3.4AS85

لوحــدة  الــرواق مســاوية  تصميــم  وحــدة  تكــون  أن  يجــب 
تصميــم صالــة الصــاة، وأن يكــون طــول الــرواق مســاويا 
لطــول صــف واحــد مــن وحــدات التصميــم، مــا عــدا فــي حالــة 
الجامــع والجامــع الكبيــر حيــث تتطلــب مســاحة أكبــر، فإنــه 
يســمح بزيــادة صــف واحــد أوأكثــر مــن وحــدات التصميــم. 

حل بديل:

4.3.4AS86
يجــب أال تتعــدى النســبة بيــن عــرض فتحــة الــرواق إلــى 

 .1.3:1 ارتفاعهــا 
حل بديل:

4.3.4AS87
يجــب تصميــم الــرواق بحيــث يتــم اســتخدامه كمســاحة 

تصلــح للصــاة.
حل بديل:

4.3.5AS88
الصــاة  صالــة  مــع  الصحــن  حجــم  يتناســب  أن  يجــب 
ــم  ــى تصمي ــاًء عل ــاحته بن ــد مس ــم تحدي ــية وأن يت الرئيس

وحجمــه. حل بديل:المســجد 

4.3.5AS89.يجب أن يتم تحديد حدود الصحن ماديً بوضوح
حل بديل:
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4.3.5AS90.يجب أال يتضمن تصميم الصحن أية أشجار
حل بديل:

4.3.5AS91 .يجب وضع بوابة على مدخل الصحن
حل بديل:

4.3.5AS92
يجــب تنســيق الصحــن بأعمــال تجميليــة بالمــواد الصلبــة 
حل بديل:وذلــك باســتخدام مــواد متجانســة فــي األلــوان والملمــس.

4.3.6AS93.يجب أن يكون للمسجد مئذنة واحدة
حل بديل:

4.3.6AS94
وعــرض  المئذنــة  ارتفــاع  بيــن  النســبة  تكــون  أن  يجــب 

 .1:3.7 بقيمــة  قاعدتهــا 
حل بديل:

4.3.6AS95
يجــب أن يكــون موضــع المئذنــة فــي الطــرف اآلخــر مــن 

القبلــة.  حائــط  عــن  بعيــدًا  األرض  قطعــة 
حل بديل:

4.3.6AS96
يجــب أن يكــون للمســاحة الداخليــة مــن المئذنــة اســتخدام 

فعــال. 
حل بديل:
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4.3.6AS97
يجــب دمــج مكبــرات الصــوت ووســائل االتصــال والمعــدات 

ــة. األخــرى فــي تصميــم المئذن
حل بديل:

4.4.1AS98
يجب تغطية المناطق الفاصلة بين مكان الوضوء وصالة 

الصاة بمواد مضادة للفطريات والجراثيم. 
حل بديل:

4.4.1AS99
يجب تخصيص نسبة %5 من إجمالي وحدات الوضوء 
أو وحدة واحدة على األقل بحيث تلبي المبادئ الخاصة 
بمنافذ الوصول لكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة.

حل بديل:

4.4.1AS100
يجب أن يتوافق تصميم وحدات الوضوء مع التصميم 

المعماري للمسجد وذلك لضمان أنها آمنة ومريحة في 
حل بديل:االستخدام وسهلة الصيانة.

4.4.1AS101
يجب إدراج رفوف بعمق 0.2 متر في تصميم وحدات 

الوضوء. 
حل بديل:

4.4.1AS102
يجب تصميم وحدات الوضوء بحيث تحافظ على المياه 

وتمنع تفلتها وانتشارها.
حل بديل:
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4.4.1AS103

ــا  ــوء بم ــي الوض ــتخدمة ف ــر المس ــز الصنابي ــب أن تتمي يج
يلــي:

ضغــط 	  لتحمــل  قابلــة  األمــد،  طويلــة  تكــون  أن 
. ل ســتعما ال ا

أن يكــون ذا كفــاءة عاليــة فــي ترشــيد اســتهاك 	 
الميــاه.

أن تكون مزودة بتقنية ضخ الهواء مع الماء.	 
أن تحتــوي علــى أجهــزة استشــعار باألشــعة تحــت 	 

الحمــراء أو تقنيــة التحكــم فــي االســتهاك وذلــك 
فــي جميــع المســاحات غيــر الســكنية )أي مــا عــدا 

ســكن اإلمــام والمــؤذن(.

حل بديل:

4.4.1AS104

يجــب تصميــم مقصــورة اســتحمام واحــدة علــى األقــل 
الدولــي  أبوظبــي  قانــون  متطلبــات  تســتوفي  بحيــث 
الذيــن  األفــراد  لكافــة  الوصــول  بمنافــذ  للبناءالمتعلــق 
التحــرك بحريــة مــن وإلــى داخــل  لديهــم صعوبــة فــي 

الخاصــة. االحتياجــات  وذوي  الســن  ككبــار  المســجد 

حل بديل:

4.4.1AS105
يجــب أن تشــتمل مقصــورة االســتحمام علــى مســاحات 

حل بديل:جافــة ومســاحات معرضــة للبلــل.

4.4.1AS106
كل  فــي  الميــاه  الســتهاك  موفــر  دش  تركيــب  يجــب 

اســتحمام. مقصــورة 
حل بديل:

4.4.2TBDAS107
المراحيــض  تجهيــزات  تصميــم  يســتوفي  أن  يجــب 
متطلبــات القانــون الموحــد ألعمــال الســباكة فــي إمــارة 

حل بديل:أبوظبــي. 
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4.4.2AS108
يجــب عــدم إقامــة المراحيــض فــوق أي مــكان مخصــص 

أســفله. أو  للصــاة 
حل بديل:

4.4.2AS109
يجــب توفيــر مقصــورة واحــدة علــى األقــل لتغييــر مابــس 
المخصصــة  المنطقــة  فــي  مراحيــض   5 لــكل  األطفــال 

حل بديل:للنســاء.

4.4.2AS110
يجــب أن يكــون اتجــاه المراحيــض بعيــدًا عــن اتجــاه القبلــة 

بمقــدار 30 درجــة علــى األقــل.
حل بديل:

4.4.2AS111
ــدة  ــورات جي ــل مقص ــض داخ ــة المراحي ــون كاف ــب أن تك يج
التهويــة ســواًء كانــت مقســمة بفواصــل أو وحــدات قائمــة 

حل بديل:بذاتهــا.

4.4.2AS112
يجــب توفيــر عــدد متســاٍو مــن المراحيــض الشــرقية "مثبتــة 
علــى األرضيــة" والمراحيــض األوروبيــة "مثبتــة علــى الحائط".

حل بديل:

4.4.2AS113
يجــب أن تكــون جميــع المراحيــض مــن النــوع الموفــر للميــاه 

حل بديل:وكمــا يجــب إخفــاء كافــة خزانــات طــرد الميــاه.

4.4.2AS114
ــب  ــى الجان ــة عل ــطيف المنفصل ــدة التش ــت وح ــب تثبي يج

ــتخدم. ــن المس ــن م األيم
حل بديل:

4.4.2AS115
علــى  المثبتــة  اليديــن  غســل  أحــواض  اســتخدام  يجــب 

دعامــة. بــدون  الحائــط 
حل بديل:



لـوائح تطـوير المسـاجد بإمارة أبـوظــبي
دليـل المستخــدم

دليل المستخدم     صفحة 39

عدم التوافقالتوافق مع الحلول البديلة )حسب الحالة(التوافقالمعيار/ المنهجيةالمرجعالمراِجعالقسم

4.4.2AS116

يجــب أن تشــتمل أحــواض غســيل اليديــن علــى صنابيــر 
بأجهــزة  أو  الميــاه  اســتهاك  ترشــيد  بتقنيــة  مــزودة 
فــي  وذلــك  الحمــراء،  تحــت  باألشــعة  تعمــل  استشــعار 
جميــع المســاحات غيــر الســكنية )أي مــا عــدا ســكن اإلمــام 

والمــؤذن(.

حل بديل:

4.4.3AS117
ــات  ــع األرضي ــي جمي ــتخدمة ف ــواد المس ــون الم ــب أن تك يج

ــزالق. ــة لان ــاء ومانع ــة للم مقاوم
حل بديل:

4.4.3AS118
يجــب عــدم اســتخدام عتبــات أو درج فــي المناطــق المعرضة 

. للبلل
حل بديل:

4.4.3AS119
يجــب تزويــد كافــة المناطــق المعرضــة للبلــل بفتحــات 

للصــرف لزيــادة كفــاءة تصريــف الميــاه.
حل بديل:

4.4.3AS120
يجــب تشــطيب الحيطــان باســتخدام مــواد مقاومــة للميــاه 

حل بديل:بارتفــاع 1.2 متــر علــى األقــل مــن األرضيــة. 

4.4.3AS121
يجــب اســتخدام بــاط الســيراميك المصقــول فــي المناطــق 

المعرضــة للبلــل فقــط.
حل بديل:

4.4.3AS122
يجــب تزويــد كافــة المناطــق المعرضــة للبلــل بوســائل 
تهويــة مســاعدة علــى تجفيــف المــكان علــى نحــو أفضــل.

حل بديل:

4.4.3AS123
يجــب توفيــر وحــدة توزيــع مناديــل التجفيــف الورقيــة وجهــاز 
التجفيــف بالهــواء وســلة مهمــات، واحــدة مــن كل نــوع 

حل بديل:علــى األقــل، لــكل خمــس وحــدات وضــوء أو مراحيــض.
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4.4.3AS124
يجــب تثبيــت شــماعة واحــدة علــى األقــل لحمــل المابــس 

ــاض. ــتحمام أو مرح ــورة اس ــي كل مقص ف
حل بديل:

4.5.1AS125
للمصليــن  تتيــح  بحيــث  األحذيــة  رفــوف  تصميــم  يجــب 
إمكانيــة وضــع أحذيتهــم فيهــا والوصــول إليهــا بمنتهــى 

حل بديل:الســهولة.

4.5.1AS126
ــة  ــن الفاصل ــول األماك ــى ط ــة عل ــوف األحذي ــع رف ــب توزي يج
انتهــاء  عقــب  المصليــن  خــروج  عنــد  االزدحــام  لتجنــب 

حل بديل:الصــاة.

4.5.1AS127.يجب أن يكون  الحد األقصى الرتفاع رفوف األحذية 1.8 متر
حل بديل:

4.5.1AS128
غيــر  المنطقــة  فــي  ودمجهــا  المقاعــد  توزيــع  يجــب 
المســتخدمة بالقــرب مــن المســاحة الفاصلــة، علــى أن تكــون 
المصليــن. عــدد  مــن   0.5% تســتوعب  بحيــث  حل بديل:مصممــة 

4.5.2AS129
يجــب أن يقتصــر الوصــول إلــى الســطح والمئذنــة وغــرف 

حل بديل:الخدمــات وغــرف التخزيــن علــى األشــخاص المعنييــن.

4.5.2AS130
يجــب توفيــر غــرف آمنــة لتخزيــن األثــاث ومعــدات التنظيــف 

حل بديل:والصيانــة.
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4.5.2AS131

الجــودة  عاليــة  بأقفــال  التاليــة  األماكــن  تزويــد  يجــب 
للتخريــب: ومقاومــة 

المناطق المحظورة.	 
األماكن المخصصة لمعدات الصيانة. 	 
غرف الخدمات وعدادات المياه والكهرباء.	 
معدات أنظمة الصوت. 	 

حل بديل:

4.5.2AS132

يجــب أن تكــون جميــع أبــواب المســجد ذات أقفــال بحيــث 
تقيــد الدخــول إلــى المســجد خــارج أوقــات الصــاة، باســتثناء 
ــح مــن  ــة للفت مخــارج الطــوارئ والتــي يجــب أن تكــون قابل

الداخــل.
حل بديل:

4.6.1AS133
ووســائل  واألبــواب  النوافــذ  تصميــم  يتوافــق  أن  يجــب 

للمســجد. المعمــاري  التصميــم  مــع  الحجــب 
حل بديل:

4.6.1AS134
ــذ بحيــث تعــزز االســتفادة مــن ضــوء  ــم النواف يجــب تصمي
النهــار الطبيعــي وتتفــادى ضــوء الشــمس المباشــر فــي 

ــجد. ــاءة المس حل بديل:إض

4.6.1AS135
يجب أن تتوافق تصاميم جميع النوافذ مع االستخدام 

الداخلي وتوجه الواجهة.
حل بديل:

4.6.1AS136
يجب عدم استخدام النوافذ المنزلقة أومحورية الدوران في 

تصميم المسجد في ما عدا األماكن المعرضة للبلل.
حل بديل:

4.6.1AS137
ــواب ذات الزجــاج المصقــول بالكامــل  ال يجــب اســتخدام األب
الشــمس  ألشــعة  المعرضــة  الوظيفيــة  المناطــق  فــي 

وجــدت(. )إن  حل بديل:المباشــرة 



دليل المستخدم     صفحة 42

عدم التوافقالتوافق مع الحلول البديلة )حسب الحالة(التوافقالمعيار/ المنهجيةالمرجعالمراِجعالقسم

4.6.1AS138

ــواب المقاومــة  يجــب أن تتوافــق مواصفــات مخــارج الطــوارئ واألب
ــة  ــات المتعلق ــد الممارس ــة قواع ــات مدون ــع متطلب ــق م للحرائ
بمكافحــة الحرائــق وســامة األرواح لدولة اإلمــارات العربية المتحدة 

وقانــون أبوظبــي الدولــي للبنــاء. 
حل بديل:

4.6.1AS139
يجــب اســتخدام ألــواح المشــربية أو وســائل حجــب شــدة 

الضــوء لتوفيــر الخصوصيــة ومنــع الرؤيــة مــن الخــارج.
حل بديل:

4.6.2AS140

يجــب أن تكــون جميــع الافتــات متوافقــة ومتكاملــة مــع تصميم 
المســجد وتعمــل علــى توجيــه حركــة المصليــن فــي المســجد 
ــي  ــون أبوظب ــات قان ــع متطلب ــق م ــم، وأن تتواف دون أن تعيقه

الدولــي للبنــاء. 
حل بديل:

4.6.2AS141
ــة الافتــات  يجــب اســتخدام خــط واضــح ومقــروء فــي كتاب

ــة. ــة واالنجليزي ــن العربي ــة باللغتي ــة والخارجي الداخلي
حل بديل:

4.6.2AS142
يجــب أن تتوافــق الفتــات منافــذ الهــروب فــي حــاالت الطــوارئ 

مــع متطلبــات اإلدارة العامــة للدفــاع المدنــي - أبوظبــي.
حل بديل:

4.6.2AS143
يجــب أن تحــدد الافتــات بوضــوح الفصــل بيــن مناطــق 
الرجــال والنســاء فــي جميــع األماكــن الفعالــة في المســجد. 

حل بديل:

4.6.2AS144
المســتخدمة  بالمنطقــة  الخاصــة  الافتــات  دمــج  يجــب 

التصميــم. فــي  المســتخدمة  غيــر  والمنطقــة 
حل بديل:

4.6.2AS145
يجب وضع الفتة بشكل دائم توضح مخطط المسجد بجوار 

جميع لوحات اإلعانات وجميع نقاط التجمع. 
حل بديل:
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4.6.2AS146
ــعافات  ــوازم اإلس ــى ل ــير إل ــي تش ــات الت ــع العام ــب وض يج
األوليــة بجــوار أقــرب تجهيــزات لإلســعافات األوليــة. )راجــع 

حل بديل:الدليــل 3 - التشــغيل(.

4.6.3AS147
يجــب أن تحتــوي كافــة المســاجد علــى منطقتيــن علــى 
وأخــرى  للرجــال  واحــدة  اإلعانيــة،  اللوحــات  لوضــع  األقــل 

حل بديل:للنســاء.

4.6.3AS148
يجــب أن تكــون مســاحة منطقــة وضــع اللوحــة اإلعانيــة 

1.2م )عــرض( × 1.0م )ارتفــاع( كحــّد أدنــى.
حل بديل:

4.6.4AS149
مــع  تتكامــل  بحيــث  لإلضــاءة  اســتراتيجية  إعــداد  يجــب 
ــد  ــي المتواج ــاق العمران ــه والنط ــجد وحجم ــم المس تصمي

ــه. حل بديل:في

4.6.4AS150
عمليــات  توفيــر  اإلضــاءة  اســتراتيجية  تضمــن  أن  يجــب 
ــاءة  ــة اإلض ــة أنظم ــة لكاف ــهلة وفعال ــة س ــغيل وصيان تش

حل بديل:فــي المســجد.

4.6.4AS151
يجــب أن تحــدد اســتراتيجية اإلضــاءة مــواد اإلضــاءة التــي 
إلــى  الحاجــة  وقلــة  الطاقــة  اســتهاك  بترشــيد  تتميــز 

وتوفرهــا. الصيانــة  حل بديل:عمليــات 

4.6.4
غير متوفر

AS152

العناصــر  والداخليــة  الخارجيــة  اإلضــاءة  تبــرز  أن  يجــب 
المعماريــة، كمــا يجــب أن تضمــن توفيــر اإلضــاءة الازمــة 
لحركــة المصليــن بأمــان ضمــن محيــط المســجد واألماكــن 

العامــة المجــاورة لــه.
حل بديل:
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4.7.1
غير متوفر

AS153

األســطح  معالجــة  وطــرق  البنــاء  مــواد  تتوافــق  أن  يجــب 
ومــواد التشــطيب مــع تصميــم المســجد وحجمــه والنطــاق 
العمرانــي المتواجــد فيــه ومعاييــر قانــون أبوظبــي الدولــي 

للبنــاء المتعلقــة باألســطح الخارجيــة والمخــارج.
حل بديل:

4.7.1
غير متوفر

AS154
يجــب أال تســتخدم المــواد العاكســة مثــل التكســية بألــواح 

األلومنيــوم أو المرايــا الزجاجيــة علــى الواجهــات الخارجيــة.
حل بديل:

4.7.2
غير متوفر

AS155
يجــب أال تســتخدم األلــوان الزاهيــة أو الامعــة و/أو العاكســة 

حل بديل:للضوء.

4.7.2AS156

فــي  المســتخدمة  األلــوان  مجموعــة  تكــون  أن  يجــب 
الواجهــات مســتمدة مــن األعمــال التجميليــة الطبيعيــة 
الموجــودة فــي المــكان، والتــي تتــراوح مــا بيــن األبيــض 

الامعــة.  غيــر  الرئيســية  األلــوان  ومجموعــة 
حل بديل:

4.7.2AS157
داخــل  المســتخدمة  األلــوان  مجموعــة  تتوافــق  أن  يجــب 

خارجــه.  المســتخدمة  األلــوان  مجموعــة  مــع  المســجد 
حل بديل:

4.7.3AS158
الديكــور  فــي  المســتخدمة  العناصــر  تكــون  أن  يجــب 
والزخرفــة الداخليــة والخارجيــة ضمــن الحــد األدنــى لتتوافــق 

حل بديل:مــع التصميــم المحلــي اإلماراتــي. 
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4.7.3AS159

يجــب أن تعتمــد جميــع أعمــال الزخرفــة علــى األشــكال الهندســية 
ــي بحيــث تتوافــق مــع  ــع العرب ــي والمــواد ذات الطاب والخــط العرب
مبــادئ الشــريعة اإلســامية التــي تنــص علــى عــدم اســتعمال 

ــة. ــال الزخرف ــي أعم ــور ذات األرواح ف الص
حل بديل:

4.8AS160
مرحلــة  أثنــاء  واتجاهــه  المصلــى  موقــع  مراعــاة  يجــب 

للمبنــى. المبدئــي  التصميــم 
حل بديل:

4.8AS161
المحافظــة علــى  المصلــى مراعــاة  يجــب عنــد تصميــم 
المســتخدمة. المســتخدمة وغيــر  المنطقــة  بيــن  حل بديل:الفــرق 

4.8AS162
يجــب اإلشــارة إلــى مــكان المحــراب بوضــوح وأن يتكامــل مــع 

حل بديل:تصميــم المســجد.

4.8AS163
يجــب تطبيــق كافــة المعاييــر الخاصــة بصالــة الصــاة فــي 
أي مســجد علــى جميــع المصليــات باســتثناء المعاييــر 

ــة. ــاد المختلف ــب واألبع ــاول النس ــي تتن حل بديل:الت

4.8AS164
يجــب أن يتوافــق تصميــم مــكان الوضــوء للمصلــى مــع 

معاييــر أماكــن الوضــوء للمســاجد. 
حل بديل:

4.8AS165
يجــب أن تكــون أماكــن الوضــوء بجــوار صالــة الصــاة بحيــث 
يتيــح ذلــك للمصليــن إمكانيــة الوصــول مباشــرة إلــى مــكان 

ــاة. حل بديل:الص

4.8AS166.يجب وضع رفوف األحذية بجوار مكان الوضوء
حل بديل:
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5.0 أنظمة المبنى

5.0TBDتصميــم متكامــل ومســتدام ألنظمــة المبنــى فــي جميــع منهجية
المســاجد.

حل بديل:

6.0 أنظمة مكافحة الحرائق

6.4TBDBS1
ــب  ــة، متــى تطل ــاه اآللي ــب أنظمــة مرشــات المي يجــب تركي
ذلــك، علــى أن تتوافــق هــذه األنظمــة مــع متطلبــات اإلدارة 

ــي. ــي - أبوظب ــاع المدن ــة للدف حل بديل:العام

6.4TBDBS2

يجــب تنســيق مواقــع المنافــذ الخارجيــة لتوصيــل خراطيــم 
اإلطفــاء وغــرف مضخــات مرشــات الميــاه لتتناســب مــع منافذ 
وصــول مركبــات اإلدارة العامــة للدفــاع المدنــي ومواقفهــا 

والمســارات الخاصــة بهــا.
حل بديل:

6.4TBDBS3
الحرائــق  مكافحــة  أنظمــة  اســتخدام  يتوافــق  أن  يجــب 
البديلــة مــع متطلبــات إدارة الدفــاع المدنــي - أبوظبــي.

حل بديل:

6.4BS4
الغازيــة  العناصــر  جميــع  تأثيــر  معــدل  يكــون  أن  يجــب 
المســتخدمة ODP فــي األنظمــة البديلــة إلخمــاد الحرائــق 

بقيمــة صفــر. يقــدر  األوزون  اســتنفاد  حل بديل:علــى 

6.4TBDBS5
مــع  الحرائــق  مكافحــة  أنظمــة  كافــة  تتكامــل  أن  يجــب 

للمســجد. المعمــاري  التصميــم 
حل بديل:

6.4TBDBS6
قبــل  الحرائــق  أنظمــة مكافحــة  أداء  مــن  التحقــق  يجــب 

البنــاء. إتمــام 
حل بديل:
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7.0 األنظمة الميكانيكية

7.3.1BS7
الحــد األدنــى لمتطلبــات التهويــة مــع  يجــب أن يتوافــق 

إســتدامة.  برنامــج  متطلبــات 
حل بديل:

7.3.1TBDBS8
يجــب أن ُتوفــر وحــدات أنظمــة معالجــة الهــواء الميكانيكيــة 
حل بديل:فــي المســجد هــواًء مكيفــً ونقيــً لضمــان راحــة المصليــن. 

7.3.1TBDBS9
األنمــاط،  متعــددة  تهويــة  أنظمــة  اســتخدام  عنــد  يجــب 
وســائل  تصميــم  عنــد  المبنــى  فتحــات  كافــة  مراعــاة 

حل بديل:التهويــة. 

7.3.1BS10

يجــب تصميــم جميــع منافــذ الهــواء، بمــا فــي ذلــك األبــواب 
ــن  ــد األدنــى م ــي الح ــث تلب ــة للفتــح، بحي ــذ القابل والنواف
ــً  ــوث وفق ــدر للتل ــن أي مص ــا وبي ــة بينه ــافة الفاصل المس

ــتدامة.  ــج إس ــات برنام لمتطلب
حل بديل:

7.3.1TBDBS11
يجــب أن تحتــوي وحــدات نظــم معالجــة الهــواء التــي تنقــل 
الهــواء النقــي - فــي أنظمــة تكييــف الهــواء - علــى فتحات 

حل بديل:تهويــة مــن النــوع المــزود بشــبكات لمنــع دخــول األتربــة.

7.3.1BS12
يجــب تركيــب وحــدات التخلــص مــن الهــواء غيــر النقــي 

بعيــدًا عــن األماكــن العامــة فــي محيــط المســجد.
حل بديل:

7.3.1BS13
التهويــة  أنظمــة  كافــة  تقييــم  المصمــم  علــى  يجــب 
الميكانيكيــة لتحقيــق الحــد األدنــى مــن متطلبــات أداء 

للمســجد. حل بديل:الطاقــة 
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7.3.1BS14
يجــب التحقــق مــن أداء كل مــن أنظمــة الهواء/ميــاه التبريــد/ 

حل بديل:التحكــم األوتوماتيكي/غــازات التبريــد قبــل إتمــام البنــاء.

7.3.1TBDBS15
يجــب علــى المصمــم توفيــر مداخــل لجميــع عناصــر نظــام 
واالســتبدال. الصيانــة  ألغــراض  الميكانيكــي  حل بديل:التهويــة 

7.3.2TBDBS16
يجــب تصميــم أنظمــة التخلــص مــن العــوادم لاســتخدام 
العــام وفقــً لمتطلبــات اإلدارة العامــة للدفــاع المدنــي - 

ــي. حل بديل:أبوظب

7.3.2TBDBS17

ــي  ــواء ف ــوادم اله ــن ع ــارج م ــواء الخ ــن اله ــص م ــب التخل يج
ــا  ــي، كم ــط الخارج ــى المحي ــاه إل ــوء ودورات المي ــن الوض أماك
أنظمــة  إلــى  العــوادم  هــذه  وصــول  عــدم  مراعــاة  ينبغــي 
العــوادم األخــرى لتجنــب تلــوث الهــواء وفقــً لمتطلبــات قانــون 

أبوظبــي الدولــي لألعمــال الميكانيكيــة.

حل بديل:

7.3.2TBDBS18

يجــب توفيــر أنظمــة منفصلــة لشــفط الهــواء فــي األماكــن 
كيميائيــة  مــواد  علــى  تحتــوي  أن  المحتمــل  مــن  التــي 
البنايــات، حيــث تعمــل هــذه  خطــرة مثــل غــرف حــراس 
األنظمــة علــى شــفط الهــواء الملــوث وطــرده إلــى خــارج 

المــكان مباشــرة.

حل بديل:

7.3.3TBDBS19
يجــب أن ُتصمــم أنظمــة التكييــف بنــاًء علــى وضــع التصميــم 
ــة  ــاف 46 درج ــواء الج ــرارة اله ــة ح ــون درج ــث تك ــي حي الصيف

حل بديل:مئويــة ودرجــة حــرارة الهــواء الرطــب 29 درجــة مئويــة.

7.3.3TBDBS20
يجــب أن تتحمــل وحــدات التكييــف الخارجيــة أقصــى درجــة 
ــى 50 درجــة  حــرارة فــي الصيــف والتــي يمكــن أن تصــل إل

ــة. حل بديل:مئوي
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7.3.3TBDBS21
ــدم  ــة ع ــي حال ــواء ف ــد باله ــة التبري ــتخدام أنظم ــب اس يج

وجــود وحــدات تكييــف مركزيــة. .
حل بديل:

7.3.3TBDBS22
أماكــن  فــي  الميكانيكيــة  المعــدات  غرفــة  وضــع  يجــب 
ــتخدامه  ــن الس ــذ آم ــود منف ــع وج ــا، م ــول إليه ــر الوص يحظ

حل بديل:عنــد إجــراء عمليــة صيانــة للمعــدات. 

7.3.3TBDBS23

أماكــن  فــي  الميكانيكيــة  المعــدات  غــرف  إقامــة  يجــب 
مناســبة بحيــث تســمح بوجــود مســاحات كافيــة تتيــح 
إمكانيــة صيانــة المعــدات وتنظيفهــا واســتبدالها وإزالتهــا 

بأمــان.
حل بديل:

7.3.3BS24

بيــن  تفصــل  حواجــز  علــى  جامــع  أي  يحتــوي  أن  يجــب 
المســاحات المســتخدمة ألداء الصــاة اليوميــة وتلــك التــي 
ــم  ــب تقيي ــة، ويج ــاة الجمع ــد أداء ص ــتخدامها عن ــم اس يت
كل مســاحة كجــزء مــن اســتراتيجية تقســيم المناطــق 

الحراريــة.

حل بديل:

7.3.3BS25
الغازيــة  العناصــر  جميــع  تأثيــر  معــدل  يكــون  أن  يجــب 
ــى  ــق عل ــاد الحرائ ــة إلخم ــة البديل ــي األنظم ــتخدمة ف المس

صفــر.  بقيمــة  يقــدر   OPD األوزون  حل بديل:اســتنفاد 

7.3.3TBDBS26
يجــب علــى المصمــم مراعــاة إمكانيــة الوصــول إلــى كافــة 

ــة واالســتبدال. حل بديل:أنظمــة التكييــف  ألغــراض الصيان

7.3.4BS27
وصــول  عــدم  يضمــن  بحيــث  المســجد  تصميــم  يجــب 
الضوضــاء أواالهتــزازات الناجمــة عــن األنظمــة الميكانيكيــة 

حل بديل:إلــى المصليــن أثنــاء أداء الصــاة.
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8.0 أنظمة السباكة

8.3.1BS28
يجــب أن يكــون معــدل اســتهاك الميــاه  أقــل من أو يســاوي 
لمتطلبــات  وفقــا  المحــددة  القياســية  التدفــق  معــدالت 

حل بديل:برنامــج إســتدامة. 

8.3.1BS29
يجــب أن يتوافــق قيــاس اســتهاك الميــاه فــي المســجد مــع 

متطلبــات برنامــج إســتدامة. 
حل بديل:

8.3.1BS30
يجب التحقق من أداء أنظمة السباكة، بما في ذلك اختبار 
أي معالجات كيميائية أوعملية تنقية المياه بالكلور قبل 

حل بديل:إتمام البناء.

8.3.1BS31
ــا الليجونيــا فــي  يجــب تقديــم خطــة عــن مكافحــة بكتيري

ــة اســتخدام صنابيــر الميــاه الرشاشــة. حال
حل بديل:

8.3.1BS32
يجــب اســتخدام صنابيــر الميــاه المــزودة بأجهــزة استشــعار 
فــي الحمامــات وأماكــن الوضــوء لترشــيد اســتهاك الميــاه.

حل بديل:

8.3.2TBDBS33

يجــب تصميــم المســجد بحيــث يكــون مســتوفيً لمعاييــر 
للتوزيــع  أبوظبــي  وشــركة  والرقابــة  التنظيــم  مكتــب 
وشــركة العيــن للتوزيــع فــي مــا يتعلــق بتخزيــن ميــاه 

الشــرب.
حل بديل:

8.3.3TBDBS34
ــث  ــاخنة بحي ــاه الس ــن المي ــات تخزي ــم متطلب ــب تصمي يج
ــون الموحــد ألعمــال الســباكة  تتوافــق مــع متطلبــات القان

ــارة أبوظبــي. حل بديل:إلم

8.3.4TBDBS35
يجــب تصميــم نظــام صــرف الميــاه المســتخدمة بحيــث 
ــون الموحــد ألعمــال الســباكة  يتوافــق مــع متطلبــات القان

ــي. ــارة أبوظب ــي إم حل بديل:ف
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9.0 األنظمة الكهربائية

9.3.1BS36
يجــب علــى المصمــم تقييــم كافــة األنظمــة الكهربائيــة 
حل بديل:لتحقيــق الحــد األدنــى مــن متطلبــات أداء الطاقة للمســجد.  

9.3.1TBDBS37

يجــب أن تراعــي كافــة التصاميــم حالــة البيئــة المحليــة، 
بمــا فــي ذلــك درجــات الحــرارة والرطوبــة وجــودة الهــواء 
ومقاومــة التربــة )لــكل مــن التيــار الكهربائــي والحــرارة( 

عنــد تقديــر أحجــام الكابــات والمعــدات.
حل بديل:

9.3.1TBDBS38
يجــب تقييــم متطلبــات األحمــال الكهربائيــة للمســاجد 
وفقــً لمتطلبــات شــركة أبوظبــي للتوزيــع وشــركة العيــن 

ــع. حل بديل:للتوزي

9.3.1TBDBS39
يجــب التأكيــد علــى عــدد المحطــات الفرعيــة وأماكنهــا 
بالتعــاون مــع شــركة أبوظبــي للتوزيــع وشــركة العيــن 

حل بديل:للتوزيــع كجــزء مــن عمليــة إصــدار الموافقــات.

9.3.1TBDBS40

)غــرف(  المســجد علــى غرفــة  يحتــوي تصميــم  أن  يجــب 
ــاحة  ــى لمس ــد األدن ــون الح ــى أن يك ــاء، عل ــق الكهرب لمراف
الغرفــة وفقــً لمتطلبــات شــركة أبوظبــي للتوزيــع وشــركة 

ــع. ــن للتوزي العي
حل بديل:

9.3.1TBDBS41
يجــب وضــع لوحــات توزيــع الكهربــاء بحيــث تلبــي احتياجــات 

المســجد مــن الطاقــة الكهربائيــة علــى النحــو األمثــل.
حل بديل:

9.3.1BS42
يجــب توفيــر عــدادات كهربائيــة فرعيــة لكافــة المعــدات ذات 
االســتهاك العالــي للكهرباءلمراقبــة االســتهاك وتســجيل 

حل بديل:معدالته.
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9.3.1BS43
يجــب التحقــق مــن أداء األنظمــة الكهربائيــة قبــل إتمــام 

البنــاء.
حل بديل:

9.3.2TBDBS44
يجــب حمايــة موصــات الطاقــة علــى النحــو المائــم عــن 
طريــق اســتخدام أنظمــة عــزل الكابــات وعــدم تثبيتهــا/

ــجد. ــى المس ــا بمبن حل بديل:وصله

9.3.2TBDBS45
يجــب أن تكــون أنظمــة دعــم الكابــات، بمــا فــي ذلــك قنــوات 
الكابــات المدفونــة والمثبتــة علــى الســطح، مصنوعــة مــن 

ــدن صلب. حل بديل:مع

9.3.3TBDBS46
يجــب توفيــر مصــدر طاقــة احتياطيــة ألنظمــة مكافحــة 
الحرائــق وســامة األرواح كمــا هــو محــدد فــي اســتراتيجيات 

ــك. ــن ذل ــا أمك ــق حيثم ــة الحرائ حل بديل:مكافح

9.3.3TBDBS47

أثنــاء  لاســتخدام  المســجد  تخصيــص  حالــة  فــي  يجــب 
أوقــات الطــوارئ، تزويــد أنظمــة المبانــي التاليــة بمصــدر 
طاقــة احتياطــي ومصــدر دائــم للطاقــة، أوبطاريــات طاقــة 

بديلــة:
اإلضاءة الرئيسية. 	 
أنظمة األمن.	 
نظام الصوت والسماعات الخارجية.	 
أنظمة االتصاالت.	 

حل بديل:

9.3.3TBDBS48

يجــب فــي حالــة مــا إذا كان هنــاك وقــود يتــم تخزينــه فــي 
ــود فــي  ــة الوق ــات الوقــود ومراكــز تعبئ ــع، إدراج خزان الموق
ــادة  ــاء إع ــارض أثن ــل أي تع ــك لتقلي ــى، وذل ــم المبن تصمي

ــات. مــلء الخزان
حل بديل:
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9.3.4TBDBS49
ــح  يجــب تصميــم أنظمــة التأريــض بحيــث تتوافــق مــع لوائ
تمديــد الكابــات لمكتــب التنظيــم والرقابــة ومتطلبــات 

ــع. ــن للتوزي ــركة العي ــع وش ــي للتوزي ــركة أبوظب حل بديل:ش

9.3.4TBDBS50

ــواردة فــي المواصفــات القياســية  يجــب اتبــاع التوصيــات ال
البريطانيــة  BS EN 62305  تحــت عنــوان "الحمايــة مــن 
الصواعــق"، وذلــك فــي األماكــن التــي يلــزم فيهــا تركيــب 

ــة مــن الصواعــق. أنظمــة الحماي
حل بديل:

9.3.5TBDBS51

منخفــض  كهربائــي  تيــار  لتوفيــر  مصــادر  توفيــر  يجــب 
الشــدة فــي المســجد وفقــً لمتطلبــات المبنــى، ويجــب أن 

ــن: ــف م يتأل
مقابس توصيل التيار الكهربائي ومنافذها.	 
وحــدات توصيــل مــزودة بقواطــع للتيــار )المفاتيــح 	 

المباشــر  للتوصيــل  للتيــار(  بفواصــل  المــزودة 
المنخفــض. التيــار  ذات  بالمعــدات 

بالمعــدات 	  المباشــر  أومفاتيــح للتوصيــل  فواصــل 
ذات التيــار المرتفــع )أعلــى مــن 13 أمبيــر(.

حل بديل:

9.3.5TBDBS52

يجــب توفيــر تصميــم متكامــل لمنافــذ توصيــل الكهربــاء 
ــال  ــة ألنظمــة المبنــى، علــى ســبيل المث للمعــدات الثانوي
ــات،  ــف )HVAC( المضخ ــة والتكيي ــة والتهوي ــة التدفئ أنظم

وســخانات الميــاه وأنظمــة الصــوت.
حل بديل:

9.3.6BS53
األقصــى  الحــد  مــع  اإلضــاءة  تصاميــم  تتوافــق  أن  يجــب 
لكثافــة اإلضــاءة المحــددة فــي معاييــر الجمعيــة األمريكيــة 
.ASHRAE 90.1 ــد والتدفئــة حل بديل:لمهندســي التكييــف والتبري

9.3.6BS54

ترشــيد  علــى  تعمــل  مصابيــح  أنــواع  اســتخدام  يجــب 
ســبيل  علــى  اإلضــاءة،  عمليــة  فــي  الطاقــة  اســتهاك 
ــد  ــي تعتم ــح الت ــنت والمصابي ــح الفلورس ــال المصابي المث

.)LED( الثنائيــة  الصمامــات  تقنيــة  حل بديل:علــى 
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9.3.6BS55
ــم  ــر التحك ــاءة وعناص ــة اإلض ــن أداء أنظم ــق م ــب التحق يج

ــاء. فيهــا قبــل إتمــام البن
حل بديل:

9.3.6BS56
يجــب تزويــد أي مــكان فــي المســجد، متــى وظفــت فيــه 
أجهــزة استشــعار بخايــا كهروضوئيــة، بعناصــر تحكــم 

حل بديل:يدويــة فــي الضــوء.

9.3.7TBDBS57
يجــب توفيــر أنظمــة اإلضــاءة فــي حــاالت الطــورائ وفقــً 

أبوظبــي.  - المدنــي  للدفــاع  العامــة  اإلدارة  لمتطلبــات 
حل بديل:

9.3.8TBDBS58
يجــب توفيــر أنظمــة الكشــف عــن الحريــق واإلنــذار الصوتــي 
وفقــً لمتطلبــات اإلدارة العامــة للدفــاع المدنــي - أبوظبــي.

حل بديل:

10.0 أنظمة االتصاالت

10.3TBDBS59

يجــب أن تتوافــق طــرق توصيــل المســجد بأنظمــة االتصــاالت 
وموقــع معــدات وتجهيــزات أنظمــة االتصــاالت مــع لوائــح 
ــاالت/ ــاالت )اتص ــات االتص ــرة لخدم ــركة الموف ــر الش ومعايي

.)UTT حل بديل:دو/ 

10.3TBDBS60

ــط ُيخصــص  ــرك مســاحة لحامــل يثبــت علــى الحائ يجــب ت
لوســائل االســتقبال فــي أنظمــة االتصــاالت لســكن اإلمــام 
ــاف  ــات األلي ــل كاب ــه توصي ــن خال ــم م ــذي يت ــؤذن، وال والم
الضوئيــة وتثبيــت جهــاز التوجيــه )الراوتــر(، علــى أن يتوافــق 

ــك مــع قواعــد الشــركة الموفــرة لخدمــات االتصــاالت.  ذل

حل بديل:

10.3TBDBS61
ــي المســجد  ــم أنظمــة االتصــاالت ف ــوي تصمي يجــب أن يحت
ســعة   20% مــع  مناســبة،  بيانــات  توزيــع  منافــذ  علــى 

المســتقبل.  فــي  لاســتخدام  حل بديل:احتياطيــة 
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10.3TBDBS62
اآلمــن  النقــل  بتقنيــة  أفقــي يعمــل  يجــب وجــود كابــل 
ــع اســتقبال خدمــات االتصــال ويجــب  للملفــات داخــل مواق

متــرًا.  90 طولــه  يتخطــى  حل بديل:أال 

10.3TBDBS63.يجب التحقق من أداء أنظمة االتصاالت قبل إتمام البناء
حل بديل:

10.3TBDBS64
يجــب أن تحتــوي المســاجد علــى نظــام ربــط البيانــات عــن 

ــق شــبكة افتراضيــة خاصــة VPN محميــة. طري
حل بديل:

10.3TBDBS65
يجــب أن ُيتيــح تصميــم نظــام االتصــاالت بالمســجد إمكانيــة 
ــام  ــي نظ ــرة ف ــات مباش ــة البيان ــد لمراقب ــن ُبع ــال ع االتص

ــي. حل بديل:إدارة المبان

10.3TBDBS66
يجــب أن يشــتمل تصميــم المســجد علــى مصــدر احتياطــي 

موفــر للطاقــة يكــون مائمــً ألجهــزة االتصــاالت.
حل بديل:

10.3TBDBS67

يجــب أن يحتــوي المســجد علــى طبــق اســتقبال إرســال 
األقمــار الصناعيــة وجهــاز اســتقبال )مــع إمكانية وضــع جهاز 
لتعزيــز اإلرســال( وفقــً لتوصيــات الهيئــة العامــة للشــؤون 
اإلســامية واألوقــاف. ويجــب أن يســتقبل هــذا الجهــاز تــردد 

محطــة اإلذاعــة المخصصــة إلذاعــة األذان. 

حل بديل:

10.3TBDBS68
يجــب أن يتضمــن تصميــم الجامــع الكبيــر وجــود نظــام 
حــاالت  دعــم  لتســهيل  الطــوارئ  حــاالت  فــي  لاتصــاالت 

. حل بديل:الطــوارئ. 
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10.3TBDBS69

كافــة  كابــات  وقنــوات  ممــرات وحوامــل  يجــب تصميــم 
المعــدات الميكانيكيــة والكهربائيــة بحيــث تســمح بزيــادة 
ســعتها فــي المســتقبل وتحديــث النظــام والتكنولوجيــا 

ــاالت. ــة االتص ــة ألنظم البديل
حل بديل:

11.0 أنظمة الصوت

11.3TBDBS70
يجــب أن ُيصمــم موقــع مكبــرات الصــوت بحيــث توفــر أعلــى 

درجــة جــودة للصــوت مــع مراعــاة التصميــم المعمــاري.
حل بديل:

11.3TBDBS71
حجــم  مــع  الصــوت  مكبــرات  حجــم  يتناســب  أن  يجــب 
المســجد، متوافقــا مــع تحقيــق أهــداف نظــام الصــوت فــي 

حل بديل:الوقــت نفســه.

11.3TBDBS72

يجــب أن تتضمــن أنظمــة الصــوت مكبــرات صــوت إضافيــة 
كافيــة لدعــم األحمــال المحتســبة لمصــدر الطاقــة الــذي 
تــم تصنيفــه بســعة احتياطيــة بنســبة %15 كحــد أدنــى 

مدمجــة فــي النظــام.
حل بديل:

11.3TBDBS73.يجب التحقق من أداء أنظمة الصوت قبل إنجاز البناء
حل بديل:

11.3TBDBS74
يجــب تصميــم نظاميــن منفصليــن للصــوت، األول لصالــة 

صــاة الرجــال واآلخــر لصالــة صــاة النســاء.
حل بديل:
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11.3TBDBS75
يجــب أن تتمتــع أنظمــة الصــوت بمرونــة كافيــة تضمــن 

منفصــل.  أوبشــكل  معــً  اســتعمالها  إمكانيــة 
حل بديل:

11.3TBDBS76

ــق  ــدوث حري ــة ح ــي حال ــوت ف ــة الص ــتعمال أنظم ــب اس يج
ــي: ــا يل ــام بم ــهيل القي لتس

غلــق االتصــاالت العاديــة بمجــرد اســتام إشــارة إنــذار 	 
الحريــق.

قوتهــا 	  حيــث  مــن  الحريــق  إنــذار  إشــارة  تقديــم 
أخــرى.  صوتيــة  رســائل  أيــة  قــوة  علــى  الصوتيــة  
)يمكــن أن تكــون صــوت أو صافــرة بنــاًء علــى تصميم 
نظــام إنــذار الحرائــق ومتطلبــات اإلدارة العامــة للدفــاع 

المدنــي - أبوظبــي(. 
ضمان سماع إشارات إنذار الطوارئ بوضوح.	 

حل بديل:

11.3TBDBS77
ضبــط  جهــاز  علــى  الصــوت  نظــام  يشــتمل  أن  يجــب 
للتحكــم فــي معاييــر الصــوت لتســهيل ضبــط جودتــه 
فيــه. المســتخدمة  والمــواد  المبنــى  مــع  تتــاءم  حل بديل:بحيــث 

11.3TBDBS78
يجب أن يشتمل نظام الصوت على جهاز استقبال متعدد 

القنوات.
حل بديل:

11.3TBDBS79

يجب استخدام مكبرات صوت تعمل بتقنية معالجة 
اإلشارات الرقمية )DSP(، ومجموعة مكبرات صوت مصفوفة 

على خط واحد، ومكبرات صوت خارجية كبيرة في أنظمة 
حل بديل:المسجد الصوتية. 
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11.3TBDBS80

يجب أن يكون لمجموعة مكبرات الصوت القدرة على:
تأخيــر الصــوت مــع إجــراء تــوازن لــكل وحــدة إدخــال/	 

إخراج.
تحكم آلي في مستوى الصوت.	 
استشــعار 	  بتقنيــة  )ميكروفــون(  صــوت  مكبــر 

المحيطــة. الضوضــاء 

حل بديل:

11.3TBDBS81
ــة  ــرات صوتي ــى مكب ــي عل ــام الصوت ــوي النظ ــب أن يحت يج

ــة.  خارجي
حل بديل:

11.3TBDBS82
مجموعــة  علــى  الصــوت  نظــام  يحتــوي  أن  يجــب 
أخــرى  وملحقــات  للصــوت  ومضخمــات  )ميكروفونــات( 

. ســلكية ال و حل بديل:سلكية

11.3TBDBS83

كافــة  كابــات  وقنــوات  ممــرات وحوامــل  يجــب تصميــم 
بحيــث  والســباكة  والكهربائيــة  الميكانيكيــة  المعــدات 
تســمح بزيــادة ســعتها فــي المســتقبل وتحديــث النظــام 

البديلــة ألنظمــة الصــوت. والتكنولوجيــا 
حل بديل:

12.0 األعمال التجميلية

منهجية12.0

تتوافــق األعمــال التجميليــة مــع المســجد ومــا يحيــط بــه مــع 
اســتيفاء متطلبــات نظــام تقييــم المبانــي بدرجــات اللؤلــؤ 
التابــع لبرنامــج إســتدامة، ودليــل تصميــم األماكــن العامــة 

فــي إمــارة أبوظبــي.
حل بديل:

12.1.1LS1

يجــب أن يتناســب حجــم المســاحات المفتوحــة وترتيبهــا 
ــه  ــذي تؤدي ــدور ال ــع ال ــجد م ــة أرض المس ــط قطع ــي محي ف
فــي المســجد والمحيــط المتواجــدة فيــه، علــى أن توفــر 
العامــة  األماكــن  وبيــن  بينهــا  روابــط  المســاحات  هــذه 

بالمســجد. المحيطــة 
حل بديل:
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12.1.1LS2

فــي  المفتوحــة  المســاحات  تصميــم  يتضمــن  أن  يجــب 
وذلــك  مظللــة،  أماكــن  المســجد  أرض  قطعــة  محيــط 
الســتيفاء متطلبــات نظــام تقييــم المبانــي بدرجــات اللؤلــؤ 

حل بديل:التابــع لبرنامــج إســتدامة.

12.1.1LS3
فــي  المفتوحــة  المســاحات  تصميــم  يتضمــن  أن  يجــب 
محيــط قطعــة أرض المســجد وجــود مســاحات لألعمــال 

بالنباتــات. حل بديل:التجميليــة 

12.1.1LS4

يجــب أن يســتوفي تصميــم األعمــال التجميليــة بالنباتــات 
متطلبــات نظــام تقييــم المبانــي بدرجــات اللؤلــؤ التابــع 
تصميــم  ودليــل  بالــري،  المتعلقــة  إســتدامة  لبرنامــج 

حل بديل:األماكــن العامــة فــي إمــارة أبوظبــي.

12.1.1L ALS5

يجــب أن يشــتمل التصميــم علــى طــرق واضحــة لمعالجــة 
يتــم  التــي  المســاحات  مــن  االنتقــال  توضــح  الحــدود 
ــات، وتلــك التــي يتــم تنســيقها بالمــواد  تجميلهــا بالنبات

حل بديل:الصلبــة.

12.1.1LS6

يجب تقليل استخدام الحواجز واألسوار عن طريق:
تصميم مساحات مفتوحة وآمنة لاستخدام.	 
دون 	  فاصلــة  ومناطــق  مفتوحــة  مســاحات  إعــداد 

للخطــر. احتمــال  أدنــى 
أو 	  حــدوده  حــول  وأثاثــه  الموقــع  تجهيــزات  وضــع 

وســطية  منطقــة  لتشــكيل  ســويً  تجميعهــا 
حة.  ا لاســتر

توجيــه المصليــن فــي محيــط المســجد عــن طريــق 	 
مــع  تتكامــل  التــي  المفضلــة  المســارات  تحديــد 

التجميليــة. األعمــال  تصميــم 

حل بديل:
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12.1.1
L A

LS7
لألعمــال  الخارجيــة  الميكانيكيــة  المعــدات  دمــج  يجــب 
التجميليــة والغــرف الخاصــة بهــا وأغطيــة فتحــات الصــرف 
حل بديل:الصحــي بطريقــة سلســة فــي تصميــم األعمــال التجميليــة.

12.1.2LS8
المســاحات  فــي  للشــرب  ميــاه  صنابيــر  توفيــر  يجــب 

المســجد. محيــط  فــي  حل بديل:المفتوحــة 

12.1.3
L A

LS9
يجــب أن يعمــل تصميــم األعمــال التجميليــة علــى تقليــل 
التأثيــر البصــري الســلبي الــذي تحدثــه مواقــف الســيارات. 

حل بديل:

12.1.3L ALS10
يجــب توفيــر ممــرات مخصصــة تربــط مواقــف الســيارات 

بالمســجد.
حل بديل:

12.1.3
L A

LS11
تتمتــع  بمــواد  الســيارات  مواقــف  أرضيــات  رصــف  يجــب 

الميــاه. وامتصــاص  النفاذيــة  بقابليــة 
حل بديل:

12.2LS12
متطلبــات  مــع  الــري  أنظمــة  تصميــم  يتوافــق  أن  يجــب 

إســتدامة.  برنامــج 
حل بديل:

12.2L ALS13
باألعمــال  الخاصــة  النباتــات  “قائمــة  اســتخدام  يجــب 
التجميليــة للمســاجد” لتحديــد تجميــع أنــواع النباتــات فــي 
حل بديل:مجموعــات حســب احتياجهــا مــن المــاء.  )راجــع المرفــق ب(.
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12.2LS14
بحيــث  الــري  ألنظمــة  التحتيــة  البنيــة  تصميــم  يجــب 
تســتوعب أقصــى حــد ممكــن مــن اســتهاك الميــاه لتلبيــة 
ــنة. ــم الس ــً لمواس ــاه وفق ــى المي ــب عل ــي الطل ــر ف حل بديل:التغي

12.3L ALS15

باألعمــال  الخاصــة  النباتــات  “قائمــة  اســتخدام  يجــب 
التجميليــة للمســاجد” الختيــار مجموعــة النباتــات التــي 
التجميليــة  األعمــال  تصميــم  فــي  اســتخدامها  ســيتم 

ب(. المرفــق  )راجــع  حل بديل:للمســجد. 

12.3L ALS16
ــت  ــط توقي ــرة وضب ــرة المعم ــات القصي ــر النبات ــب توفي يج
خــال  أوراقهــا  وتخضــر  زهورهــا  تتفتــح  بحيــث  زراعتهــا 

ب(. المرفــق  )راجــع  اإلســامية.  حل بديل:المناســبات 

12.3L ALS17
يجــب عــدم اســتخدام النباتــات التــي تســتخدم فــي تغطيــة 
األرضيــات، والتــي تنمــو بشــكل موســمي، فــي األماكــن 

ــم. ــات بشــكل دائ حل بديل:التــي يســتوجب تغطيهــا بالنبات

12.3L ALS18
يجــب أن يكــون هنــاك فــراغ لألشــجار والنخيــل بارتفــاع 2 
متــر مــن مســتوى األرض وقاعــدة الجــزء الــذي يســتخدم فــي 

حل بديل:التظليــل. 

12.3L ALS19
يجــب أن تكــون النباتــات األخــرى مثــل الشــجيرات الصغيــرة 
والســياج والنباتــات المســتخدمة فــي تغطيــة األرضيــات 

ــر.  ــن 1.2 مت ــّل ع ــاع يق ــائش بارتف حل بديل:والحش

12.4
L A

LS20
يجــب أن يضمــن تصميــم تنســيق الموقــع بالمــواد الصلبــة 
تكامــل جميــع المــواد المســتخدمة مــع التصميــم المعماري 

حل بديل:للمســجد ومــا يحيــط بــه.

12.4
L A

LS21
بالمــواد  الموقــع  تنســيق  تصميــم  يســهم  أن  يجــب 
الصلبــة فــي وجــود تنــوع فــي المــواد المســتخدمة واأللــوان 
ــر. ــى آخ ــكان إل ــن م ــال م ــح االنتق ــك لتوضي ــكال وذل حل بديل:واألش
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12.4
L A

LS22
يجــب أن تلتــزم كافــة التشــطيبات النهائيــة بمســتويات 
دليــل  فــي  محــددة  هــي  كمــا  بهــا  المســموح  االنــزالق 

أبوظبــي. إمــارة  العامــة فــي  األماكــن  حل بديل:تصميــم 

12.4LS23
يجــب تحديــد مــواد ذات ضــرر أقــل علــى البيئــة وقــوة تحمــل 

أكبــر الســتخدامها فــي تنســيق الموقــع بالمــواد الصلبــة.
حل بديل:

12.4LS24
يجــب أن تكــون كافــة المــواد المســتخدمة فــي تنســيق 
الموقــع مــوادًا يســهل تنظيفهــا وصيانتهــا واســتبدالها.

حل بديل:

12.4
L A

LS25

يجــب مراعــاة وجــود اختــاف فــي مســتويات الميل/االنحــدار 
طــوالً وعرضــً فــي المســاحات التــي يتــم تنســيقها بالمــواد 
الميــاه وتحقيــق  الصلبــة وذلــك للمســاعدة فــي صــرف 

حل بديل:تغييــر فــي المســتويات.

12.4
L A

LS26
ــة  ــة بطبق ــة المســاحات المزروع ــة كاف يجــب أن يتــم تغطي

ــق 0.075 م. ــة بعم ــواد عضوي ــن م ــة م واقي
حل بديل:

12.5L ALS27

يجــب أن تنظــم اســتراتيجية األعمــال التجميليــة للمســجد 
ــاث الموقــع والتــي  علــى اســتخدام تصاميــم متناســقة ألث
والنطــاق  للمســجد  المعمــاري  التصميــم  مــع  تتناســب 
بتحملهــا  تتميــز  أن  يجــب  كمــا  بــه،  المحيــط  العمرانــي 

لظــروف المنــاخ واالســتخدام الشــاق.
حل بديل:

12.5L ALS28.يجب توفير مساحات خارجية للمقاعد
حل بديل:
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12.5L ALS29
المشــاة  ممــرات  فــي  الموقــع  أثــاث  وضــع  عــدم  يجــب 

المســجد. نطــاق  فــي  المتوفــرة 
حل بديل:

12.5LS30
يجــب أن تكــون جميــع تجهيــزات الموقــع وأثاثــه ســهلة 

واالســتبدال. والصيانــة  التنظيــف 
حل بديل:

12.5LS31
يجــب وفقــً للمتطلبــات الــواردة فــي دليل تصميــم األماكن 
العامــة فــي إمــارة أبوظبــي، توفيــر وســائل التظليــل علــى 

حل بديل:طــول ممــرات المشــاة وأماكــن الجلــوس. 

12.5L ALS32

يجــب اســتخدام أحــواض زرع الحتــواء النباتــات فــي األماكــن 
التحتيــة  والبنيــة  التربــة  حالــة  فيهــا  تســمح  ال  التــي 
بزراعــة نباتــات ذات جــذور  الموجــودة تحــت ســطح األرض 

حل بديل:ممتــدة.

12.5LS33
والمســاحات  المداخــل  كافــة  تصميــم  يحتــوي  أن  يجــب 
المخصصــة للجلــوس علــى صناديــق لتجميــع القمامــة 

حل بديل:والمــواد التــي يمكــن إعــادة تدويرهــا.

12.6LS34
يجــب إضــاءة المســاحات الخارجيــة المخصصــة للمشــاة 

لضمــان االســتخدام اآلمــن أثنــاء الليــل. 
حل بديل:

12.6
L A

LS35
ســكان  إزعــاج  فــي  الخارجيــة  اإلضــاءة  تتســبب  أال  يجــب 

الشــارع. مســتخدمي  أو  المجــاورة  المبانــي 
حل بديل:

12.6
L A

LS36

يجــب أن تعمــل اســتراتيجية اإلضــاءة علــى تعزيــز اســتخدام 
للمشــاة،  المخصصــة  اإلضــاءة  أو  المنخفضــة،  اإلضــاءة 
الــدرج  علــى  أو  األرضيــات  داخــل  تثبيتهــا  يتــم  كالتــي 

حل بديل:أوالحيطــان. 
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12.6
L A

LS37

اســتخدام  علــى  اإلضــاءة  اســتراتيجية  تحــرص  أن  يجــب 
الطاقــة الشمســية وعناصــر اإلضــاءة التــي تعمــل بتقنيــة 
إضــاءة  فــي   ،LED للضــوء  الباعــث  الثنائــي  الصمــام 

للمشــاة. المخصصــة  حل بديل:المســاحات 

12.6
L A

LS38
يجــب أن تســهم اســتراتيجية اإلضــاءة فــي إضــاءة الممــرات 

الرئيســية والثانويــة بمختلــف المســتويات.
حل بديل:

12.6
L A

LS39
 يجــب اســتخدام عناصــر اإلضــاءة، التــي تعكــس الضــوء 
أو التــي تصــدر أكثــر مــن شــعاع للضــوء، لتوضيــح بعــض 

حل بديل:العناصــر المعماريــة المهمــة.

12.7
L A

LS40
 4.6.2 القســم  فــي  العاقــة  ذات  اإلرشــادات  اتبــاع  يجــب 

الخارجيــة. الافتــات  تصميــم  عنــد 
حل بديل:

12.7
L A

LS41
المســجد  إلــى  االتجــاه  تحديــد  الفتــات  تتوافــق  أن  يجــب 
ــارة  ــي إم ــة ف ــم األماكــن العام ــل تصمي ــات دلي مــع متطلب

حل بديل:أبوظبــي.

12.7
L A

LS42
يجــب عــدم وضــع الافتــات فــي أماكــن تعيــق حركة المشــاة 

أو تحجــب الرؤية.
حل بديل:
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12.7
L A

LS43
مواقــف  بيــن  مــا  االتجاهــات  الافتــات  تحــدد  أن  يجــب 

واضــح. بشــكل  المســجد  ومبنــى  الســيارات 
حل بديل:

12.7
L A

LS44
يجــب وضــع العامــات المناســبة علــى مواقــف الســيارات 
الخاصــة بــذوي االحتياجــات الخاصــة وفًقــا لمتطلبــات دائــرة 

ــة والنقــل. حل بديل:الشــؤون البلدي

12.7
L A

LS45
فــي  لإلضــاءة  الافتــات علــى عناصــر  أن تشــتمل  يجــب 
ــل. ــات اللي ــردد عليهــا فــي أوق ــر الت المســاحات التــي يكث

حل بديل:

المرفق أ  
ــج  ــزام ببرنام ــات االلت ــق متطلب ــة تدقي ــتخدام قائم ــم اس ت

ــر. ــذه المعايي ــً له ــتدامة وفق إس
حل بديل:

تم استخدام قائمة النباتات الخاصة باألعمال التجميلية المرفق ب
للمساجد وفقً لهذه المعايير.

حل بديل:
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قائمة تدقيق الخاصة بدليل التشغيل

عدم التوافقالتوافق مع الحلول البديلة )حسب الحالة(التوافقالمعيار/ المنهجيةالمرجعالمراِجعالقسم

1.0 مراجعة مبادئ التشغيل والصيانة وسياساتهما

1.6 - 1.1TBDوالصيانــة سياسات التشــغيل  عمليــات  مبــادئ  اســتخدام 
. تهما ســا سيا و

حل بديل:

2.0 دليل التشغيل

األدوار والمســؤوليات منهجية2.0 التشــغيل” وتعييــن  إعــداد “دليــل 
ووضــع جــدول زمنــي لهــا وفقــً لهــذه المعاييــر.

حل بديل:

2.1.1TBDOMS1
ــر بـــ 60  ــاة الفج ــد آذان ص ــل موع ــجد قب ــح المس ــب فت يج

ــل. ــى األق ــة عل دقيق
حل بديل:

2.1.1TBDOMS2
يجــب غلــق المســجد عقــب انتهــاء صــاة العشــاء بـــ 60 

دقيقــة كحــد أقصــى .
حل بديل:

2.1.1TBDOMS3
ــاف  ــامية واألوق ــؤون اإلس ــة للش ــة العام ــى الهيئ ــب عل يج
إصــدار تعليمــات خاصــة بشــهر رمضــان المبــارك والعيديــن.

حل بديل:

2.1.2TBDOMS4
محيــط  فــي  والخارجيــة  الداخليــة  األنــوار  إضــاءة  يجــب 
المســجد لمــدة 30 دقيقــة قبــل أذان الفجــر، علــى أن يتــم 

حل بديل:إغاقهــا بعــد 60 دقيقــة مــن صــاة العشــاء.

2.1.2TBDOMS5
يجــب إضــاءة المئذنــة مــن وقــت المغــرب وحتــى صــاة 

الفجــر.
حل بديل:
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2.1.2
 

OMS6
ينبغــي التحكــم فــي درجــة الحــرارة الداخليــة للتأكــد مــن 

ــن.  ــا للمصلي ــا وماءمته حل بديل:كفاءته

2.1.3TBDOMS7

يجــب اســتعمال مكبــرات الصــوت الخارجيــة فــي الحــاالت 
التاليــة:

األذان.	 
صاة الجمعة وصاة العيد.	 
فــي حالــة الطــوارئ )بنــاًء علــى توجيــه مــن هيئــات األمــن 	 

والسامة(.

حل بديل:

2.1.3TBDOMS8
أداء  أثنــاء  الداخليــة  الصــوت  مكبــرات  اســتعمال  يجــب 

للخطبــة. اإلمــام  إلقــاء  وعنــد  المفروضــة  الصلــوات 
حل بديل:

2.1.4
 

OMS9
يجــب وضــع الملصقــات اإلرشــادية علــى لوحــة اإلعانــات 

المســجد فقــط.  الموجــودة داخــل 
حل بديل:

2.1.4
 

OMS10
يجــب الحصــول علــى موافقــة الهيئــة العامــة للشــؤون 
اإلســامية واألوقــاف علــى كافــة الملصقــات اإلرشــادية قبــل 

ــات. حل بديل:وضعهــا علــى لوحــة اإلعان

2.1.5
 

OMS11.يجب منع التدخين مطلقً داخل أي مسجد
حل بديل:

2.1.5TBDOMS12
ــجد  ــن إلدارة المس ــر التابعي ــن غي ــمح للعاملي ــب أال ُيس يج

ــة فــي المســجد ســكنً لهــم. ــة غرف باســتخدام أي
حل بديل:
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2.1.5TBDOMS13
ــجد  ــن إلدارة المس ــر التابعي ــن غي ــمح للعاملي ــب أال ُيس يج

ــجد. ــرف المس ــي أو غ ــح مبان ــى مفاتي ــول عل بالحص
حل بديل:

2.1.5TBDOMS14

يجب أال يسمح ألي شخص بالقيام بتعديات على أي مبنى 
بتعليمات  إال  ملحقاتها  أو  القائمة  المسجد  مباني  من 

حل بديل:مباشرة من الهيئة العامة للشؤون اإلسامية واألوقاف.

2.1.6TBDOMS15

يجب على اإلمام إرسال قائمة بمتطلبات الصيانة إلى المقاول 
اإلسامية  للشؤون  العامة  الهيئة  قبل  من  تعيينه  تم  الذي 
من  األقل  على  واحد  أسبوع  قبل  المسجد  لصيانة  واألوقاف 

عمليات المعاينة الشهرية المحددة وفقً لجدول زمني.

حل بديل:

2.1.6TBDOMS16

يجب على اإلمام في حاالت الصيانة الطارئة، االتصال بالهيئة 
الذي  الصيانة  ومقاول  واألوقاف  اإلسامية  للشؤون  العامة 

تم تعيينه للقيام بأعمال الصيانة.
حل بديل:

2.1.6TBDOMS17

الخاصة  االتصال  ببيانات  المتعلقة  التفاصيل  تحديد  يجب 
العامة  الهيئة  قبل  من  تعيينه  تم  الذي  الصيانة  بمقاول 
أنشطة  سجات  ومكان  واألوقاف،  اإلسامية  للشؤون 

الصيانة في “دليل التشغيل”.

حل بديل:

2.1.7TBDOMS18

الصيانة  أنشطة  متطلبات  كافة  تدوين  اإلمام  على  يجب 
التي تحدث في محيط المسجد في سجل أنشطة الصيانة 

حل بديل:واالحتفاظ به في مكتبه.

2.1.7TBDOMS19
في  بالمسجد  الخاصة  الوثائق  كافة  مكان  تحديد  يجب 

حل بديل:“دليل التشغيل”.
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2.1.7TBDOMS20

الخاصة  الهواتف  أرقام  بكافة  االحتفاظ  اإلمام  على  يجب 
واألوقاف  اإلسامية  للشؤون  العامة  الهيئة  بممثلي 
المعنيون بعمليات الصيانة، ووضعها على لوحة اإلعانات 

داخل مكتبه.

حل بديل:

2.1.7TBDOMS21
في  التشغيل”  “دليل  من  حديثة  بنسخة  االحتفاظ  يجب 

حل بديل:مكتب اإلمام.

2.1.7TBDOMS22
يجب االحتفاظ بنسخة حديثة من “دليل التشغيل” في مقر 

حل بديل:الهيئة العامة للشؤون اإلسامية واألوقاف.

3.0 دليل الصيانة

والمســؤوليات منهجية3.0 األدوار  وتحديــد  الصيانــة”  “دليــل  إعــداد 
المعاييــر. لهــذه  وفقــً  لهــا  زمنــي  جــدول  ووضــع 

حل بديل:

3.1.1TBDOMS23

المســاجد  مــن  لمجموعــة  الصيانــة  فــرق  تعييــن  يجــب 
بواقــع  أو  كــم   4 تتجــاوز مســاحته  ال  خدمــة  نطــاق  فــي 
الواحــد لضمــان  خمســة مســاجد كحــد أقصــى للفريــق 
ــة  ــة كاف ــق لصيان ــلوب متناس ــدة وأس ــة موح ــر طريق توفي

المســاجد.
حل بديل:

3.1.1TBDOMS24
ــة  ــي غرف ــة” ف ــل الصيان ــن “دلي ــخة م ــاظ بنس ــب االحتف يج
المعــدات الميكانيكيــة والكهربائيــة  فــي جميــع المســاجد.

حل بديل:

3.1.2TBDOMS25
ــة  ــة بالنظاف ــة أعمــال متصل ــام بأي يجــب التوقــف عــن القي
ــة أي صــاة، كمــا يجــب الحصــول  قبــل 30 دقيقــة مــن بداي

حل بديل:علــى موافقــة اإلمــام قبــل القيــام بتلــك األعمــال.
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3.1.2TBDOMS26.ًيجب تنظيف المسجد من الداخل بالكامل يومي
حل بديل:

3.1.2TBDOMS27.يجب تنظيف جميع المساحات الخارجية مرة كل أسبوع
حل بديل:

3.1.2TBDOMS28
يجــب أن تخضــع جميــع المســاجد لعمليــة تنظيــف شــاملة 

ودقيقــة مــرة كل ســنة.
حل بديل:

3.1.2TBDOMS29
يجــب تنظيــف أي مســجد مــن الداخــل والخــارج يوميــً خــال 

شــهر رمضــان والعيديــن.
حل بديل:

3.1.3TBDOMS30
ــة” الخــاص  يجــب االحتفــاظ بهــذا الجــزء مــن “دليــل الصيان

ــة فــي مكتــب اإلمــام. ــة األعمــال التجميلي بصيان
حل بديل:

3.1.3TBDOMS31
يجــب التوقــف عــن القيــام بأّيــة صيانــة لألعمــال التجميليــة 
ــة أي صــاة، كمــا يجــب الحصــول  قبــل 30 دقيقــة مــن بداي

حل بديل:علــى موافقــة اإلمــام قبــل القيــام بذلــك.

3.1.3TBDOMS32
يجــب صيانــة األعمــال التجميليــة لجميــع المســاجد مــرة كل 

أسبوع.
حل بديل:

3.1.3TBDOMS33
يجــب تخزيــن كافــة معــدات األعمــال التجميليــة فــي غرفــة 

تخزيــن قابلــة لإلغــاق.
حل بديل:
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3.1.4TBDOMS34
يجــب تخزيــن كافــة معــدات الصيانــة فــي غرفــة تخزيــن 

قابلــة لإلغــاق.
حل بديل:

3.1.4TBDOMS35
يجــب عــدم القيــام بــأي أعمــال صيانــة قبــل 30 دقيقــة مــن 
ــام  ــة اإلم ــى موافق ــول عل ــب الحص ــا يج ــاة، كم ــة أي ص بداي

حل بديل:للقيــام بذلــك.

3.1.4TBDOMS36
ــى  ــررة عل ــة المق ــال الصيان ــة أعم ــعار بكاف ــع إش ــب وض يج
أقلهــا  لمــدة  وذلــك  المســجد  داخــل  اإلعانــات  لوحــة 

أعمــال. هــذه  مــن  االنتهــاء  قبــل  حل بديل:أســبوعين 

3.1.4TBDOMS37
يجــب إعــداد خطــة لكافــة أعمــال الصيانــة حرصــً علــى 

خفــض نســبة اإلزعــاج إلــى الحــّد األدنــى.
حل بديل:

3.1.4TBDOMS38
يجــب وضــع ســاتر حــول كافــة أعمــال الصيانــة لتوفيــر 

والمصليــن.  للمشــاة  الحمايــة 
حل بديل:

3.1.4OMS39
يجــب أن يقــوم المقــاول المســؤول عــن الصيانــة أو أعمــال 
البنــاء بإعــداد خطــة إلدارة مخلفــات البنــاء قبــل القيــام بأّيــة 

حل بديل:أعمــال صيانــة رئيســية أو أعمــال بنــاء.

3.1.4TBDOMS40
يجــب توفيــر دورة ميــاه متنقلــة لعمــال البنــاء لتجنــب 

المســجد. ميــاه  لــدورات  اســتعمالهم 
حل بديل:

3.1.4TBD OMS41
يجــب أن يقــوم المقــاول المســؤول عــن الصيانــة أو أعمــال 
البنــاء بإعــداد خطــة للبنــاء تراعــي البيئــة قبــل القيــام بأّيــة 

حل بديل:أعمــال صيانــة رئيســية أو أعمــال بنــاء.
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3.1.4TBDOMS42
يجــب إعــداد خطــة لكافــة أعمــال الصيانــة الرئيســية حرصــا 

علــى غلــق المســجد ألقــل مــدة ممكنــة.
حل بديل:

3.1.4TBDOMS43
يجــب طــاء المســاحات الداخليــة لكافــة المســاجد متــى 

ــورًا. ــك ف ــه لذل ــت الحاج دع
حل بديل:

3.1.5OMS44 .يجب تركيب عدادات مياه وكهرباء في جميع المساجد
حل بديل:

3.1.5TBDOMS45.يجب تسجيل قراءات العدادات أثناء المعاينات الشهرية
حل بديل:

3.1.5OMS46
يجــب التحقيــق فــي أي تغييــر بمعــدل االســتهاك يزيــد 
علــى %10 عــن الشــهر الســابق عليــه، وذلــك لمعرفــة 

حل بديل:مصــدر الزيــادة.

3.1.5OMS47

 يجــب قيــاس اســتهاك المناطــق ذات االســتهاك المرتفــع، 
مثــل منطقــة الوضــوء ودورات الميــاه والصــاالت المخصصــة 
بمراقبــة  للســماح  وذلــك  منفصــل  بشــكل  للصــاة، 

االســتهاك. 
حل بديل:

3.1.5TBDOMS48
يجــب تدريــب كافــة أعضــاء فريــق عمــل الصيانــة علــى 

الصيانــة. دليــل  فــي  الــواردة  المتطلبــات 
حل بديل:

3.1.5TBDOMS49
ــاء وســباكة  ــن )عمــال كهرب يجــب تفويــض عمــال معتمدي

وخافــه( باألعمــال التــي تناســب مهنهــم.
حل بديل:
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3.1.5TBDOMS50
يجــب فحــص جميــع المســاجد شــهريً)على األقــل( لتقييــم 

حاجــة المســاجد إلــى الصيانــة.
حل بديل:

3.1.5TBDOMS51
صيانــة  لعمليــات  المســاجد  جميــع  تخضــع  أن  يجــب 
مرتيــن  التجميليــة  لألعمــال  شــامل  وفحــص  وتشــغيل 

حل بديل:ســنويا.

3.1.5TBDOMS52
يجــب إعــادة طــاء جميــع المســاحات الخارجيــة الواقعــة فــي 

محيــط المســجد كل ســنتين أو كّلمــا لــزم األمــر.
حل بديل:

3.1.5TBDOMS53.يجب إجراء فحوصات سنوية على جميع المساجد
حل بديل:

3.1.5TBDOMS54
يجــب أن تخضــع جميــع المســاجد لعمليــات فحــص ميدانيــة 
ــة شــهر رمضــان،  دقيقــة قبــل حلــول فصــل الصيــف وبداي

حل بديل:للتأكــد مــن كفــاءة عمــل أنظمــة التكييــف.

3.1.5TBDOMS55

وضــع  الصيانــة  عــن  المســؤول  المقــاول  علــى  يجــب 
كمــا  المســاجد،  لكافــة  والســامة  للصحــة  اســتراتيجية 
يجــب أن يتــم إدراج هــذه االســتراتيجية وتوضيحهــا فــي 

الصيانــة.  حل بديل:دليــل 

3.1.5TBDOMS56
يجــب علــى المقــاول المســؤول عــن الصيانــة إجــراء عمليــة 
فــي  صيانــة  أعمــال  أي  تنفيــذ  قبــل  للمخاطــر  تقييــم 

حل بديل:المســجد.
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3.1.5OMS57
ــث  ــا، بحي ــا الليجوني ــة بكتيري ــة لمكافح ــر خط ــب توفي يج
تســتوفي متطلبــات برنامــج إســتدامة وتطبيقهــا علــى 

حل بديل:كافــة المســاجد.

3.1.5TBDOMS578
ــة والنظافــة علــى  يجــب تدريــب كافــة أعضــاء فــرق الصيان

إنجــاز أعمالهــم وفــق أعلــى المعاييــر.
حل بديل:

3.1.5TBDOMS59
يجــب علــى المقــاول المســؤول عــن الصيانــة االحتفــاظ 
بســجل تفصيلــي لكافــة الحــوادث فــي كل مســجد، ســواًء 

ــة.   ــة بالصيان ــر المرتبط ــة أو غي حل بديل:المرتبط

3.1.5TBDOMS60
يجــب توفيــر لــوازم اإلســعافات األوليــة فــي كل مســجد 
ووضعهــا فــي أماكــن يســهل الوصــول إليهــا فــي جميــع 

حل بديل:األوقــات.

3.1.5TBDOMS61
يجــب عــدم تخزيــن لــوازم اإلســعافات األوليــة فــي صالــة 

الصــاة.
حل بديل:

3.1.5TBDOMS62
يجــب علــى المقــاول المســؤول عــن الصيانــة اتبــاع معاييــر 

ألــوان رمزيــة خاصــة بتنظيــف المســاجد.
حل بديل:

3.1.5TBDOMS63
يجــب علــى المقــاول المســؤول عــن الصيانــة إعــداد دليــل 
والســباكة  والكهربائيــة  الميكانيكيــة  بالمعــدات  خــاص 

ــجد. ــكل مس حل بديل:ل
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3.1.5TBDOMS64

ــة  ــدات الميكانيكي ــل المع ــات دلي ــق محتوي ــب أن تتواف يج
والكهربائيــة والســباكة مــع معاييــر الجمعيــة األمريكيــة 
 )ASHRAE( والتدفئــة  والتبريــد  التكييــف  لمهندســي 
وأن    ،)ANSI( الوطنيــة  للمعاييــر  األمريكــي  المعهــد   ،
ــل 2 -  ــي الدلي ــورة ف ــد المذك ــة القواع ــى كاف ــتمل عل تش

التصميــم.

حل بديل:

3.1.5TBDOMS65
للمحتويــات  فهــرس  علــى  الدليــل  يشــتمل  أن  يجــب 
والقواعــد العامــة التــي تحــدد مجــال الدليــل والهــدف منــه.

حل بديل:

3.1.5TBDOMS66

يجــب أن يحتــوي الدليــل علــى وصــف لألنظمــة المثبتــة 
ــك  ــة، وذل ــوم البياني ــم بالرس ــل مدع ــجد بالكام ــي المس ف
لضمــان اســتيعاب فريــق عمــل الصيانــة المعيــن مــن قبــل 
ــل  ــة عم ــاف آللي ــامية واألوق ــؤون اإلس ــة للش ــة العام الهيئ

ــجد. ــي المس ــودة ف ــق الموج المراف

حل بديل:

3.1.5TBDOMS67
يجــب أن يحتــوي الدليــل علــى شــرح لطريقــة تشــغيل كافــة 
األنظمــة بمــا فــي ذلــك قــدرة تلــك األنظمــة علــى توفيــر 

حل بديل:الخدمــات والقيــود المفروضــة عليهــا. 

3.1.5TBDOMS68
مــع  التواصــل  تفاصيــل  علــى  الدليــل  يحتــوي  أن  يجــب 
شــركات التجهيــزات الخاصــة بالمســجد، مــع قائمــة بأرقــام  

حل بديل:المعــدات فــي كتالوجــات الشــركة.

3.1.5TBDOMS69
يجــب أن يحتــوي الدليــل علــى بيــان يوضــح نطــاق عمــل 

مقــاول الصيانــة وطريقــة تنفيــذ األعمــال.
حل بديل:
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3.1.5TBDOMS70

يجــب أن يحتــوي دليــل المعــدات الميكانيكيــة والكهربائيــة 
والســباكة علــى ســجات ألي قصــور أو أعطــال فــي أي جــزء 
ــة التــي تتــم عــن طريــق مقــاول ثانــوي  مــن أعمــال الصيان
أثنــاء فتــرة تحمــل مســؤولية األعطــال، مــع التفاصيــل التــي 
توضــح اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا إلصــاح العيــوب وإعــادة 
ــج المترتبــة علــى  الفحــص بعــد إجــراء التصليحــات والنتائ

ذلــك.

حل بديل:

3.1.5TBDOMS71
توضــح كيفيــة  علــى خطــوات  الدليــل  يحتــوي  أن  يجــب 

المشــكات.  معالجــة 
حل بديل:

3.1.5TBDOMS72

يجــب أن يحتــوي دليــل المعــدات الميكانيكيــة والكهربائيــة 
الفنيــة  بالمنشــورات  خــاص  ملحــق  علــى  والســباكة 
للشــركات المصنعــة لألجهــزة والمعــدات تشــرح جميــع 
ــً  ــا خصيص ــم تجميعه ــي ت ــدات الت ــة بالمع ــزاء الخاص األج
ــة  ــة الرســومات التفصيلي للمشــروع، علــى أن تشــمل كاف
الخاصــة  والتعليمــات  اإللكترونيــة  الدوائــر  وتفاصيــل 
بالتشــغيل والصيانــة، مــع اســتبعاد العناصــر التــي ليــس 

لهــا صلــة بالموضــوع.

حل بديل:

3.1.5TBDOMS73

يجــب أن يحتــوي دليــل المعــدات الميكانيكيــة والكهربائيــة 
والســباكة علــى ملحــق يحتــوي علــى نســخة مــن شــهادات 
ــجات  ــات وس ــص والمعاين ــجات الفح ــارات وس ــة االختب كاف
اختبــار األداء والتشــغيل )علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، 
ــارات  ــارات الصــدأ واختب ــة واختب ــر الكهربائي ــارات الدوائ اختب
لكافــة  التشــغيل(  عمليــة  واختبــارات  التشــغيل  بــدء 

ــا. ــم تركيبه ــي ت ــات الت ــدات والصمام ــات والمع المحط

حل بديل:

3.1.5TBDOMS74

يجــب أن يلحــق بالدليــل نســخة مــن ضمانــات المعــدات 
ــة  ــود الصيان ــن عق ــخ م ــع، ونس ــة بالموق ــزة  المركب واألجه
مــع الشــركات المصنعــة لألجهــزة والمعــدات، والمقاوليــن 

حل بديل:الثانوييــن.
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3.1.5TBDOMS75
تقاريــر وشــهادات  مــن  بالدليــل نســخة  يلحــق  أن  يجــب 
الجهــات المعنيــة بفحــص المعــدات واألجهــزة والتأميــن 

حل بديل:عليهــا.

3.1.5TBDOMS76
المذكــورة  والســجات  الوثائــق  بكافــة  االحتفــاظ  يجــب 
ــؤون   ــة  للش ــة العام ــب الهيئ ــي مكات ــل ف ــذا الدلي ــي ه ف

واإلمــام. واألوقــاف  حل بديل:اإلســامية 

3.1.5TBDOMS77

يجــب االحتفــاظ بالرســومات النهائيــة المعــدة بعــد االنتهــاء 
مــن عمليــات البنــاء وتركيــب األجهــزة فــي الموقــع، فــي 
غرفــة المعــدات، علــى أن توضــح هــذه الرســومات مــكان 
المعــدات واألنظمــة داخــل المســجد، إضافــة إلــى عمرهــا 

وحالتهــا.

حل بديل:

3.1.5TBDOMS78
يجــب االحتفــاظ بنســخة مــن الرســومات النهائيــة فــي كل 

مســجد.
حل بديل:

3.1.5TBDOMS79
يجــب أن تحتــوي كافــة المســاجد علــى وثائــق إرشــادية 
توضــح كيفيــة التحكــم اليــدوي فــي كل نظام مــن األنظمة.

حل بديل:

3.1.5TBDOMS80
يجــب االحتفــاظ بكافــة الســجات، التــي تتيــح لشــركات 
وطريقــة  منهــا  والهــدف  األعمــال  حجــم  فهــم  التطويــر 

ذلــك. علــى  المبنيــة  حل بديل:التشــغيل 

3.1.5TBDOMS81
يجــب توفيــر مخططــات داخــل محيــط المســجد توضــح  

مواقــع كافــة األنظمــة وعمقهــا تحــت ســطح األرض.
حل بديل:

3.1.5TBDOMS82
يجــب أن توضــح الســجات مــكان وترتيــب العناصــر المكونــة 

لكافــة األنظمــة واألعمــال التــي تــم إنجازهــا بدقــة. 
حل بديل:
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3.1.5TBDOMS83

يجــب توفيــر المخططــات التــي توضــح أبعــاد وأقســام غــرف 
الخدمــات وممــرات الخدمــات تحــت األرض واألنفــاق واألنابيــب 
األخــرى  المســاحات  وجميــع  الخدمــات  بهــذه  الخاصــة 
المكتظــة بالخدمــات، علــى أن توضــح هــذه المخططــات 
موقــع ونوعيــة وحجــم وتفاصيــل كافــة األجهــزة والمعــدات. 
كمــا يجــب االحتفــاظ بهــذه المخططــات داخــل قطعــة أرض 

المســجد.

حل بديل:

3.1.5TBDOMS84

يجــب توفيــر مخططــات توضــح جميــع التفاصيــل الخاصــة 
بتنظيــم التوصيــل والربــط بالكابــات، علــى أن توضــح هــذه 
ــة  ــات الخاص ــز الوص ــي وتميي ــل الرئيس ــات الكاب المخطط
والتحكــم  األمــن  وأنظمــة  الحرائــق  ضــد  اإلنــذار  بأنظمــة 
وكافــة األنظمــة المماثلــة. كمــا يجــب االحتفــاظ بنســخة مــن 

ــجد. ــة أرض المس ــل قطع ــات داخ ــذه المخطط ه

حل بديل:

3.1.5TBDOMS85

يجــب أن توضــح كافــة المخططــات مــا إذا كان أي كابــل/
معبــر قــد تــم تثبيتــه علــى الســطح أو داخــل الحيطــان أو 
تحــت األرضيــات أو فــوق األســقف المعلقــة أو مــا شــابه ذلــك، 
ــزة  ــات أو األجه ــدات أو الماكين ــرف المع ــة بغ ــا متصل أو أنه

ــة. المختلف

حل بديل:

3.1.5TBDOMS86
ــات التحقــق مــن األداء  ــة عملي يجــب تســجيل وتوثيــق كاف
والتشــغيل الخاصــة بتثبيــت الكابــات وحفــظ هــذه الوثائق 

حل بديل:داخــل قطعــة أرض المســجد.

المرفق  أ 
ببرنامــج  االلتــزام  متطلبــات  تدقيــق  قائمــة  اســتخدام 

المعاييــر. لهــذه  وفقــً  إســتدامة 
حل بديل:
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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”






