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الدكتور/ سعادة  

حمد بن الشيخ أحمد الشيبا
د –مدير عام دائرة الشؤون  اإلسالمية والعمل الخيري 

كلمة المدير العام

 المبا فاتمواص بتطبيق والتوجيه اإلستراتيجية د خطة إطار         

 إمارة  المنشآت و المبا كافة ع المؤهلة البيئة ومعايير الخضراء

 إمارة تصبحل وذلك للبيئة الصديقة العالمية المعايير أفضل وفق د

 ذجوالنمو العالم وقبلة الهمم ألصحاب وصديقة صحية مدينة د

 روعمش الدائرة انتهجت النهج ذات ع ، المتكاملة للمدينة األمثل

 كان والذى الجديدة المساجد بناء واشتراطات معايير وتحديث تطوير

 إ المسجد بعمارة الوصول إ يهدف الذى الكتيب هذا   ثمرته

 المسجدب يعرف ما أو االستخدام  والشمولية التصميم  المثالية

 طابعال حيث من خصائص عدة فيه تجتمع الذى المسجد هو و المثا

 الشعائر داءأل المناسبة البيئة فيه وتتوافر المعماري والجمال اإلسالمي

 التي ابيةاالستيع والسعة المتميز بالموقع كذلك ويتصف اإلسالمية

 إليه ولالوص كذلك ويسهل السكانية والبنية المنطقة احتياج تغطي

 كافة ةوبكفاء ويخدم يفي الذى المسجد وهو ، المحيطة الطرق كافة من

  راءالخض المبا واشتراطات معايير فيه تتوافرو  المجتمع أفراد

. الهمم وأصحاب للبيئة الصديقة

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته



 فهو إلغاؤها باإلمكان كان وإن الرئيسي المسجد حرم داخل األعمدة عدد تقليل16.

.المصلين لصفوف فصل حدوث لتدارك وذلك األفضل،

 ةلسهول الجامع المسجد حالة  وذلك المحراب ناحية من لإلمام باب تخصيص17.

.طواريء كمخرج ليعتبر للخارج ويفتح ، الجمعة لصالة اإلمام وخروج دخول

.أمتار3عن ارتفاعها يقل ال أن يجب الرئيسية المسجد حرم أبواب18.

ية الجمالية النواحي بإبراز االهتمام19. .والمنبر المحراب لمنطقة المعما

ً  تشغل ال بحيث المنبر منطقة تصميم يجب20.   .لمصلينل األول الصف من كبيراً  حيزا

 جنباً ت ، المصلين وعدد الداخلية المساحة مع المسجد حرم مداخل تتناسب أن يجب21.

.المصلين خروج أثناء تحدث قد اختناقات ألي

.الداخلية المسجد جدران داخل للمصاحف أرفف توفير ضرورة22.

.دالمسج لحرم الرئيسية المداخل بجانب المصلين أحذية لوضع أماكن توفير23.

يع يراعى24. .عواالرتفا المساحة يالئم بما الصالة قاعة تصميم  الصوت تو

.المشاة حركة عن وإبعادها المسجد من بالقرب السيارات مواقف تخطيط25.

.المسجد حول مزروعة خضراء مناطق توفير26.

.تنفيذيةال المخططات ضمن للري شبكة توفير الخضراء المناطق تصميم عند يراعى27.

 دليل االشتراطات الواجب توافرها  بناء المساجد

 المسجد:  اوال 
 اتلمس أو جمالية لمسات وبه إسالمي طابع ذا المعماري المسجد تصميم يكون أن1.

ية الطرز ا النظر يرجى ، المحيطة البيئة من تراثية   صفحة ا 19 صفحة من ( المعما

30 (

  المنطقة ةلكثاف بالنسبة كافية النساء مص ومساحة المسجد حرم مساحة تكون أن2.

 وكذلك المقترح المسجد من بالقرب الموجودة المساجد عدد مراعاة مع السكانية

 للخدمات يةالتخطيط المعايير حسب وذلك ، الً مستقب مساجد لبناء المخصصة األراضي

.باالمارة الدينية

ً  المسجد حرم يكون أن3. .القبلة باتجاه األطول الضلع يكون وأن اإلمكان بقدر مستطيال

  17+18 الصفحه)ب-شكل(أوقات مسجد نموذج-)ا-شكل(جامع مسجد نموذج4.

 ندو األضالع منتظمة الداخلية الحرم مساحة تكون أن المسجد تصميم عند يراعى5.

.منكسرة زوايا أو تعرجات

 ال حيثب اختياره يتم الذي المعماري الطراز مع المسجد حرم ارتفاع صا يتناسب أن6.

.الحاالت كل  أمتار4عن الصا االرتفاع يقل

.المسجد تصميم ضمن للمسجد قبة وجود يراعى7.

.المسجد كتلة ارتفاع مع القبة ارتفاع يتناسب أن8.

.المسجد تصميم ضمن منارة وجود ضرورة9.

.للمسجد المعماري الطراز مع والمنارة القبة من كل تتناسب أن10.

بع متر0.8تعادل مساحة مصل لكل يخصص11. .يعادلها ما أو م

.مستقبلية توسعات أي المسجد تصميم يستوعب أن مراعاة12.

.وقاتاأل صالة ألداء إيواناً  الجمعة صالة فيه تقام الذي الجامع المسجد بناء يشمل أن13.

 الثانوية والصالة الرئيسي الحرم من كل  المصلين بين البصرى التواصل توفير يراعى14.

 زجاجال من الصالتين بن الفاصلة األبواب تكون بأن وذلك ، الجامعة المساجد 

ً  كاملة زجاجية فواصل بتركيب أو الشفاف  .الجدران عن بدال

 قتعي مساحة يشغل ال بحيث الثانوية الصالة وسط )عميق غير(محراب توفير15.

.الرئيسي الحرم داخل من المصلين

 النساء مص:  ثانيا 
ً  يكون وأن الرجال لمص األول الصف ع النساء مص مبنى يتقدم ال أن1.  مالصقا

 يتقدم ال نأ يجب الجامعة المساجد و الميزانين بمستوى أو الرئيسي المسجد لحرم

. للصالة الثانوية الصالة ع

ً  يكون بحيث النساء مص لمدخل خصوصية توفير2.  مع ، جالالر  مدخل عن منفصال

ً  النساء مرور منطقة يفصل حاجز عمل مراعاة .الرجال أنظار عن بعيدا

 من ونيك أن ع ، المسجد وحرم النساء مص بين علوي ثابت منور عمل يراعي أن3.

 ضليف كما ، اإلمام صوت لسماع وذلك المشغول الخشب أو ، الكولسترا أوG.R.Cال

 تخدامهاالس وذلك والنساء الرجال المصلين بين إلكترونية تواصل وسيلة توفير

.اإلمام لمتابعة

78



المنارة:  رابعا 
 سبةالن تكون وأن المسجد وارتفاع طراز مع المنارة وارتفاع تصميم يتناسب أن1.

. )  40 صفحة ا 36  صفحة (  1/3

.المنارة داخل حلزو حديدي سلم توفير2.

.األلمنيوم من المنارة باب يكون أن3.

 أو النحاس من يكون وأن المسجد ومنارة قبة من لكل هالل تركيب مراعاة4.

.االستنستيل

  ةصغير  سي آر الجي وحدات أو الناعم بالشبك مغطاة المنارة فتحات تكون أن5.

.الحجم

 المياه دورات: ثالثا 
ياح وتأثير للمسجد المياه دورات مبنى موقع دراسة1.   وقعهام يكون أن ويفضل ال

ياح اتجاه حسب الشرقية الجنوبية الجهة .اإلمارات بدولة ال

 النموذج وفق مغاسل، وتوفير الوضوء منطقة عن المياه دورات مدخل فصل2.

) 43+42 صفحة (  دالمعتم

 دالمسج لمستخدمي واضحاً  والميضأة المياه دورات مبنى موقع يكون أن مراعاة3.

 دورات قبلتست ال وأن الرئيسي المسجد مبنى عن بعيداً  يكون ال وأن المصلين، من

.تستدبرها وال القبلة المياه

 ةالتهوي واستخدام الوضوء ومناطق المياه لدورات الطبيعية التهوية توفير4.

.الضرورة عند الميكانيكية

.عرضا سم120و طوال سم160عن الواحد المياه دورة مساحة تقل ال أن يجب5.

 من المصلين بعدد موازنة كافية الوضوء وأماكن المياه دورات عدد يكون أن مراعاة6.

(لكل ميضأة ) فرد 100(لكل مياه دورة:والنساء الرجال  أقل ع)فرد50

.تقدير

بية المراحيض بجانب إفرنجيةتوفيرمراحيض7. .المياه دورات  الع

.للبناء د كود ضمن المؤهلة للبيئة د كود حسب الهمم ألصحاب مياه دورة توفير8.

 من سم110إرتفاع وع الوضوء مناطق عند ستيل اإلستينليس من مقابض عمل9.

.المياه مجرى

 نتكو بحيث الهمم ألصحاب وذلك والميضأة المياه دورات مدخل عند منحدر عمل10.

 المؤهلة ئةالبي معايير تطبيق خالل من الميضأة وكذلك الوصول سهلة المياه دورات

.للبناء د كود ضمن

.األلومنيوم من المياه دورات ونوافذ أبواب تكون ان يراعى11.

.الشرب مياه مبردات لوضع التصميم ضمن مناسبة مساحة توفير12.

 معدات لحفظ وذلك المياه ودورات الميضأة مبنى تصميم ضمن مخزن توفير13.

.المسجد تخص أخرى لوازم وأي النظافة وأدوات

 .) 55 صفحة(المعتمد النموذج وفق الوضوء جلسة بتصميم التقيد14.

 السكنات مبنى : خامسا  
ً  يكون بحيث السكنات مبني موقع دراسة1.  وفروي ، المسجد مبنى عن منفصال

) 94 صفحة نموذج ( .للساكنين الخصوصية

 مع)مياه اتدور  3+مطبخ+صالة+نيغرفت(: من يتكون أن يجب اإلمام سكن2.

.الخارجي لالستخدام سماوية فسحة توفير ضرورة

 مع )مياه دو+مطبخ+صالة+غرفة(: من يتكون أن يجب المؤذن سكن3.

.الخارجي لالستخدام سماوية فسحة توفير ضرورة

 اةمراع مع ) استديو ( مياه ودورة ومطبخ غرفة من يتكون أن يجب الفراش سكن4.

.اإلمكان قدر الخدمات مبنى من بالقرب سكنه يكون أن

4م4عن للسكنات الغرف مساحة تقل ال أن يجب5. بع متر15أو(م× .)م

2.5م3عن بالسكنات المطبخ مساحة تقل ال أن يجب6. م×

2م2عن بالسكن ةالرئيسي المياه دورة مساحة تقل ال أن يجب7. م×

 المساحة  يؤثر ال حتى وذلك ، واحدة كتلة  السكنات مبنى يكون أن يفضل8.

 .وجدت إن المستقبلية التوسعة بغرض المسجد لفناء الخارجية الكلية
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 سور المسجد: سادسا     
 لةلكت المعماري التصميم مع ومقارنته السور لتصميم الجمالية الناحية دراسة1.

.المسجد

.دالمسج وجماليات مبنى رؤية يمنع ال بحيث االرتفاع منخفض السور يكون أن2.

ً  منه جزء يكون بحيث سم150المسجد سور ارتفاع يكون أن3.  من واآلخر خرسانيا

.) 45 صفحة(ألمنيوم الكاست

 وذلك ، الرئيسية الشوارع ناحية من وخاصة السور عند الرئيسية المداخل تتعدد أن4.

.المصلين دخول لسهولة

 وذلك ، ألسوار تحتاج ال قد المزدحمة والمناطق األسواق مناطق  تقع التي المساجد5.

.األرض قطعة حدود لضيق

 طرق وتمهيد والسور المسجد حول)إنترلوك(المصنع الحجر من أرضيات عمل6.

 .وتسويتها المداخل

 

 
 مواقف المسجد الداخلية: سابعا     
 حرم إو من المصلين حركة تعيق ال بحيث الداخلية السيارات مواقف تصميم يجب1.

.اهالمي ودورات الخدمات مبا وإ من حركتهم مسار عن بعيدة تكون وأن المسجد

 ضمن هلةالمؤ للبيئة د كود معايير حسب الهمم ألصحاب سيارات مواقف تخصيص2.

ً  المتحرك والكرسي للسيارة الموقف يتسع بحيث للبناء د كود   كوني وأن معا

.المسجد مدخل من موقف أقرب

 الهمم أصحاب وصول لسهولة خاصة معايير : ثامنا 
 لمعايير ياالساس المرجع هو للبناء د كود ضمن المؤهلة للبيئة د كود يعتبر1.

د امارة مستوى ع الهمم أصحاب واشتراطات

1112

 ئةوالبي والسالمة بالصحة خاصة واشتراطات معايير : تاسعا
 والسالمة حةوالص بالبيئة المتعلقة واالتحادية المحلية القوانين بكافة االلتزام1.

 .المسجد وتنفيذ تصميم  المهنية

 

 

 الخضراء البيئة واشتراطات معايير : عاشرا
 لتقليل راءالخض األبنية تكنولوجيا استخدام المساجد وتنفيذ تصميم  يراعى1.

 من المعتمدة السعفات فئه حسب للمبا البيئي األداء وتحسين الطاقة استهالك

 د بلدية

 معايير واشتراطات االدارة العامة للدفاع المد: الحادي عشر 
د اإلمارات يجب التقيد بجميع اشتراطات االدارة العامة للدفاع المد الصادره بدليل كو 

يق وحماية األرواح والمتعلقه بالمساجد  للوقاية والسالمة من الح



أنواع المساجد ومعاييرها التخطيطية: عشر الثا   
 

  ) 93انظر النموذج صفحة  (   األوقاتمسجد 

هو مبنى مخصص لصالة المسلمين يستخدمه المسلمون للصالة خمس مرات  

:اليوم؛ ويقع  المنطقة المحيطة ع مستوى المجاورة السكنية

كثافة مرتفعة
 220أكثر من  (

)هكتار/شخص

ةكثافة متوسط
 220-70من (

)هكتار/شخص

ةكثافة منخفض
                    70أقل من (

)هكتار/شخص

املعايري التخطيطية

4000 3000 2000 عدد السكان المخدومين
نطاق اخلدمة

500 500 500 )متر(نطاق الخدمة 

1.8 1.8 2
نصيب المصلي من المساحة 

)2م(المبنية 

املعدالت 
التخطيطية

2.75 3.5 5
نصيب المصلي من مساحة 

)2م(الموقع 

0.3 0.5 0.9
نصيب الفرد من مساحة الموقع 

)2م(

غير إلزامي غير إلزامي
من مساحة % 10

الموقع

ن الحد األقصى لنسبة سكن اإلمام م

المساحة 

1200 1500 1800 )2م(الحد األدنى لمساحة الموقع 
حمددات 

25املوقع 25 30
أقل طول ضلع لموقع المسجد 

)متر(

65% 50 % 40 % (%)نسبة البناء 

التشريعات 
التخطيطية

أول+ أرضي  دور أرضي فقط  االرتفاع 

بيطبقاً للتشريعات المعتمدة ببلدية د 
أمتار من جميع  3

الجهات للمباني 
الرئيسية

)متر(االرتدادات 

دة طبقاً للتشريعات المعتم 

ببلدية دبي مصلٍ  15موقف واحد لكل  مواقف السيارات

1314

  ) 92+91انظر النموذج صفحة  (    الجمعةمسجد 

يوم هو مبنى مخصص لصالة المسلمين يستخدمه المسلمون للصالة خمس مرات  ال

كبر من المصلين  .وكذلك صالة الجمعة ويستخدمه عدد أ

كثافة مرتفعة
 220أكثر من  (

)هكتار/شخص

كثافة
متوسطة

 220-70من (
)هكتار/شخص

ةكثافة منخفض
                    70أقل من (

)هكتار/شخص

املعايري التخطيطية

12000 9000 6000 عدد السكان المخدومين
نطاق اخلدمة

1000 1000 1000 )متر(نطاق الخدمة 

1.8 1.8 2
نصيب المصلي من المساحة 

)2م(المبنية 

2.8يةاملعدالت التخطيط 4 5
نصيب المصلي من مساحة 

)2م(الموقع 

0.23 0.45 0.75
 نصيب الفرد من مساحة الموقع

)2م(

غير إلزامي غير إلزامي
من مساحة % 5

الموقع

ام الحد األقصى لنسبة سكن اإلم

واالستعماالت التعليمية 

2800 4000 4500
الحد األدنى لمساحة الموقع 

)2م(
حمددات املوقع

35 40 45
د أقل طول ضلع لموقع المسج

)متر(

65% 45 % 40 % (%)نسبة البناء 

التشريعات 
التخطيطية

أول+ أرضي 
+ دور أرضي  

ميزانين
االرتفاع 

طبقاً للتشريعات المعتمدة ببلدية دبي 
أمتار من جميع  3

الجهات للمباني 
الرئيسية

)متر(االرتدادات 

ة طبقاً للتشريعات المعتمد 

ببلدية دبي مصلٍ  15موقف واحد لكل  مواقف السيارات



  

كثافة متوسطة
 220-70من (

)هكتار/شخص

كثافة منخفضة
                    70أقل من (

)هكتار/شخص

املعايري التخطيطية

120000 70000 عدد السكان المخدومين نطاق اخلدمة

1 1
نصيب المصلي من مساحة الموقع 

)2م( ةاملعدالت التخطيطي

0.15 0.2 )2م(نصيب الفرد من مساحة الموقع 

18000 14000 )2م(الحد األدنى لمساحة الموقع 
حمددات املوقع

50 45 )متر(أقل طول ضلع لموقع المصلى 

 يتم توفيرها خارج(مصٍل  15موقف واحد لكل 
)مساحة موقع المصلى

مواقف السيارات
التشريعات 
التخطيطية

   ) 16صفحة  نموذج ( العيدمص 
د الفطر هو مبنى مخصص لصالة المسلمين يستخدمه المسلمون للصالة  عي

كبر من المصلين  وعيد األضحى؛ ويستخدمه عدد أ

1516

مخطط المصلى

واجهة المصلى



 المساجد وعناصرها  
 
مسجد أوقات  

.يتكون من مص الرجال ومص النساء وإيوان 

ً  299 – 100: السعة  مصليا

مسجد جامع
.يتكون من مص رئيسي ومص ثانوي للرجال ومص للنساء وإيوان 

كثر  300: السعة   مصٍل أو أ

1718



 
 والطراز المعماريالمساجد 

 الطراز الفاطمي1.

1920



الطراز المح. 2  

2122



الطراز العثما. 3  

2324



الطراز االندلسي. 4  

2526



 الطراز الحديث. 5

2728



يخية. 6  طراز المساجد  المناطق القديمة والتا

2930



ا ا

 القبة -وعناصره المساجد 

 الطراز المح. 2 الطراز الفاطمي1.

3132



ا
ا

 الطراز العثما. 3 الطراز األندلسي. 4

3334



ا
ا

 المنارة -وعناصره المساجد 

 الطراز الفاطمي1.
 الطراز الحديث. 5

3536



 الطراز العثما. 3

ا

 الطراز المح. 2

ا

3738



ا ا

 الطراز الحديث. 5 الطراز األندلسي. 4

3940



 
 
 
 
 
 
 

 النساء مص 
.صيلة أدناه التفحسب إضافة فتحة التواصل الروحا بين مص الرجال ومص النساء ، 

 المسجد خدمات
يع أفضل  المياه راتدو بين الفصل يجب حيث ، أدناه الصورة  كما المسجد لخدمات تو

 توحاً مف الموزع يكون كما ، الروائح النتشار منعا بأبواب مغلقة وتكون ، الوضوء وأماكن

ً  للخارج .ومظلال

4142



المغاسل.  2   دورات المياه.  1   

4344



واشتراطات أصحاب الهمممعايير  المسجدسور    

4546



دورة مياه أصحاب الهمم.  2 منحدر أصحاب الهمم. 1   

حركة دوران الكرسي ع 

متر 1.5شكل دائرة قطرها 

4748



4950



 موقف سيارات أصحاب الهمم. 3

موقف سيارة أصحاب الهمم موقف سيارة عادية

درجة 90مواقف سيارات 

)4(شكل رقم  -موقف سيارات أصحاب الهمم 

درجة 45مواقف سيارات برزاوية 

3.80

3.803.80

5152



يم  والمنبرالمحراب  أرفف مصاحف القرآن الك

5354



 الموضأ الداخ. 1

SECTION

PLAN

5556



 الخارجيالموضأ . 2
 

5758



 االحذيةخزانات 

5960



المياهسقيا 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6162



داخلية -المياه مبردات .  2 خارجية -المياه مبردات . . 1
 
 

6364



 
 خطوط إصطفاف المصلين.  3

م 1.33X0.60  = (0.80( المساحة الالزمة للمص الواحد 

م 1.33

م 0.25

6566



شالل المياه -المياه نافورة 
 
 
 

 الساعة الميقاتية ( ساعة مواقيت الصالة .  4

بقابس  كما  الشكل أدناه ، وتكون مزودةاإللكترونية  عمل إطار للساعة 
با  باء ذي حمل كه .أمبير ويكون بشكل مخفي وراء الساعة 14كه

 

6768



 
المسجدمداخل 

 
 
 

6970



خزانة المالبس
 
 

الدرج
 
 

7172



 
يفيةاالرشادية اللوحات . 1 والتع
 
 

 

 
 

الدراجات الهوائيةمواقف 
 
 

7374



اللوحات الخاصة بأبواب الطواريء. 3
 
 

يق. 2 لوحات نقاط التجمع عند حدوث ح

 

7576



يقخزانات  طفايات الح
 
 

السماعات -الصوت مكبرات 
 
 

7778



التبرعات النقديةخزنة 
 
 

االسعافات االوليةصندوق 
 
 

7980



  
 
 

االسالمية  واجهات المسجدالديكورات 
 
 

8182



المراقبة وغرفة التحكمكاميرات 
 
 

عند مدخل المسجددواسات 
 
 

8384



 
يفية للمشروع اللوحة   )المسجد ( التع

 
 

باالمصعد  الكه
 
 

8586



 
 

ير  مسجدالتدقيق ع بنود بناء تق
 
 

8788



 
 

 
 

8990



 
 

 مقترحةع تصاميم أمثلة 
 

دور أرضي وأول مقترح مسجد جامع. 1
 
 
 

GROUND FLOOR PLANMEZZANINE FLOOR PLAN

9192



 
سكن االمام والمؤذن والفراش. 3
 
 

 
مقترح مسجد أوفات دور أرضي فقط. 2
 
 

9394




