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The role of building codes - as a tool of achieving an environmental quality - has become a main 

theme nowadays. This could be seen as a result of decreasing role of people similar choices, and 

increasing role of professionals and consultant firms. The research aims to identify the procedure 

which could be followed in order to control the architectural form in relation to cultural identity. 

This will include three main items: Visual Elements Matrix, Design Drawings Review and Field 

Supervision. To achieve the previous goals, the research methodology divided to two main parts: 

Theoretical part which aims to define the elements of this procedure and their mutual 

relationship.  Case study which has been selected to testify the credibility of discussed notions. 

 
المشكلة 

ٌمثل المظهر المعماري أحد عناصر الطابع العمرانً كناتج عن الشخصٌة الحضارٌة للمجتمعات عبر العصور؛ تلك 
المجتمعات التً توحدت فٌها القٌم اإلنسانٌة ما بٌن األفراد، وتمازجت القرارات واالختٌارات بٌنهم فٌما ٌتعلق بالمستوى 

ومع تداخل الثقافات والمفاهٌم تؤثرت سلبٌاً تلك القدرة على االختٌار، ونتج عن . المطلوب للبٌئة العمرانٌة التً ٌعٌشون بها
ذلك فوضى بصرٌة وتالشً للطابع العمرانً ٌصل لعدم المالئمة الوظٌفٌة بٌن الفراغ العمرانً بوجه عام وبٌن مستخدمٌه، 

. وما ارتبط بذلك من ضعؾ لعالقة التفاعل المتبادلة ما بٌن اإلنسان وبٌئته المشٌدة
 

هـدف البحـث 
نتٌجة وضوح اآلثار السلبٌة لتلك اإلشكالٌة على المجتمعات، وظهور تٌارات فكرٌة كثٌرة تنادي بضرورة الحفاظ على 

الطابع البصري العام كجزء من شخصٌة المكان، ومن خالل تزاٌد دور التشرٌعات كقاعدة قانونٌة لتنظٌم خطط التنمٌة 
الحضارٌة للمجتمعات الحدٌثة، فإنه ٌبرز دور التشرٌعات العمرانٌة كإطار عام لتحقٌق مستوٌات مقبولة لمتطلبات الصحة 

وٌهدؾ هذا البحث إلى التركٌز على مناقشة االرتباط ما بٌن لوائح البناء . العـامة واألمن والنـواحً الجمالٌة فً البٌـئة المشٌـدة
. والمظهر المعماري من خالل شخصٌة المكان الحضارٌة (Building Codes)التنظٌمٌة 

 
منهجية البحـث 

: نتحقٌقاً لذلك الهدؾ فقد انقسم البحث إلى جزئٌن رئٌسًٌ
مدخل نظري للتعرؾ على العالقة المتبادلة ما بٌن اإلنسان والبٌئة والشخصٌة الحضارٌة للمكان مع تحدٌد لماهٌة : أوالً 

وٌتبع ذلك تحدٌد مفهوم التشرٌعات العمرانٌة بوجه عام مع , الطابع العام من خالل تلك المنظومة العمرانٌة
ومن ثم تحدٌد آلٌة , التركٌز على تشرٌعات ولوائح البناء التنظٌمٌة كؤحد الوسائل الفاعلة للتحكم فً البٌئة المشٌدة

مصفوفة مكونات الصفات البصرٌة، آلٌة : العمل لتحقٌق الطابع البصري العام من خالل ثالث محاور رئٌسٌة
المراجعة وإصدار الموافقات أو تصارٌح البناء، وأخٌراً اإلشراؾ على عملٌات التنفٌذ الموقعً وقوة السلطة 

ومن خالل تلك اآللٌة ٌتم التعرض لعناصر القصور واشتراطات النجاح فً كل من البعد التشرٌعً . التنفٌذٌة
. واإلجراءات التطبٌقٌة والتنفٌذٌة

نموذج تطبٌقً الختبار الطرح النظري السابق من خالل استخدام مشروع تطوٌر المنطقة المركزٌة حول المسجد : ثانٌاً 
: النبوي الشرٌؾ بالمدٌنة المنورة، وقد تم اختٌار ذلك النموذج لألسباب التالٌة

ٌمثل المشروع تجربة ؼٌر متكررة فً مجال التصمٌم الحضري، حٌث تم إزالة المدٌنة القدٌمة ومن ثم إعادة - أ 
. بناء لكامل األرض

. ارتباط المنطقة بتراث عمرانً ممٌز- ب
مشاركة الباحث فً تطوٌر اللوائح التنظٌمٌة للمشروع من خالل العمل بمكتب زهٌر فاٌز ومشاركوه - ج 

.  المدٌنة المنورة–كاستشاري للجنة التنفٌذٌة لتطوٌر المنطقة المركزٌة 
البيئة العمرانية والهوية الحضارية - 1 

ولقد عبر . مثلت المدٌنة عبر العصور الماضٌة عالقة متبادلة ما بٌن اإلنسان وكل من بٌئة المكان الطبٌعٌة والمشٌدة
وضوح القٌمة اإلنسانٌة فً تلك المجتمعات عن نفسه من خالل وعاء فٌزٌائً ٌتناسب مع احتٌاجات األفراد من أنشطة إنسانٌة 
مختلفة، وكذلك فً مظهر معماري متجانس ٌعكس توحد الرإى الفردٌة والجماعٌة لتلك المجتمعات، ولقد ساهمت اإلمكانٌات 

التقنٌة المحدودة لمواد ونظم اإلنشاء فً ذلك التجانس لعملٌات التشكٌل العمرانً للبٌئة المشٌدة، وبالتالً فإن الحدٌث عن 
، حٌث ٌمكن قراءة (Place Cultural Identity)المظهر العمرانً دائما ما ٌرتبط بالحدٌث عن الهوٌة الحضارٌة للمكان 
 (. 1شكل )تلك الهوٌة الحضارٌة من خالل العناصر المعمارٌة لتلك البٌئة المشٌدة 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٌمكن أن تعرؾ على أنها مجموعة من  (Culture)فً أن الثقافة "1"(Rapoport Amos) مع ما ذكره قوٌتفق ما سب
األفراد لدٌهم مجموعة من القٌم والمعتقدات التً تحتوي على المبادئ األساسٌة للمجتمع والتً تنتقل عبر الزمان والتؤثر 

وٌمكن القول أن البٌئة . ، ومن خالل تلك المبادئ ٌرى المجتمع حوله بما ٌشمل البٌئة المشٌدة(Acculturation)الحضاري 
لعدة اختٌارات لبدائل متعددة ٌتحكم فٌها القانون   (Product)العمرانٌة التً تعبر عن هوٌة المكان الحضارٌة ما هً إالّ نتاج 

 Model of)الؽٌر  معلن  ما بٌن أفراد المجتمع الواحد،  أو بتعبٌر آخر على أنها  نموذج  تتابعً  للعملٌة  التصمٌمٌة 
Design Process)  ٌمكن تطبٌقه عندما تتوحد االختٌارات ما بٌن البدائل الذهنٌة اإلدراكٌة للمجتمع الواحد، وٌكون ناتج تلك

العملٌة مجموعة من األماكن المتناسقة فً المظهر المعماري والمالئمة لألسلوب المعٌشً لألفراد، وٌنتج عن هذا التوافق 
(. 2شكل )إمكانٌة توقع السلوك اإلنسانً لألفراد بتلك األماكن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وٌعتبر هذا التوافق ما بٌن الشكل العمرانً وثقافة األفراد هو أهم خصائص االختالؾ ما بٌن البٌئة العمرانٌة 
للمجتمعات السابقة التً عبرت عن الهوٌة الحضارٌة للمكان، والبٌئة الحالٌة للعمارة الحدٌثة التً تضاءل فٌها ذلك التوافق 
وازداد فٌها دور الرإٌة الذاتٌة طبقاً لرإٌة فردٌة للمصممٌن ال تلتزم بتقدٌم حلول معاصرة لقضاٌا البٌئة، أو إلتباع مناهج 

. ؼٌر متالئمة مع الظروؾ المحلٌة للمجتمعات المختلفة(Universal Approaches ) فكرٌة عالمٌة 
 

مشاري النعٌم أنه من الناحٌة الشكلٌة فهناك إطاران ٌحكمان قدرتنا على معرفة األشكال وتمٌٌزها عن . وٌضٌؾ د
بعضها البعض، اإلطار األول ظاهري وهو المسئول عن قدرتنا على التعرؾ على األشكال ظاهرٌاً أي تمٌز شكل من اآلخر، 

فعندما ترتبط األشكال بالقٌم ٌتطور الجانب الؽٌر حسً . والثانً إطار ضمنً ٌمكننا من تمٌٌز األشكال فً صورتها الوحدوٌة
بها وٌصبح هناك معانً ضمنٌة ؼٌر مرئٌة ٌعكسها شكل ما فً ثقافة ما؛ فً حٌن أن نفس الشكل ال ٌعكس نفس المعنً فً 

تتولد الهوٌة فً البٌئة العمرانٌة  (قوٌة، متوسطة، ضعٌفة)ثقافة أخرى، ومن خالل درجات المعنى التً ٌتضمنها الشكل 
فاألشكال عبر تفاعلها الدائم مع قٌم األفراد والجماعات فً ثقافة ما ال بد لها أن تتخذ مسار أو أكثر وأن . بمستوٌات مختلفة

تجد لها مكاناً فً أحد مستوٌات الهوٌة ٌتناسب مع تقبل الجماعات لها وإدراجها ضمن األوساط التوصٌلٌة الؽٌر شفهٌة التً 
. "2"ٌستخدمونها للتعبٌر عن قٌمهم ورإاهم

 
ونتٌجة لتلك اإلشكالٌة فقد ظهر عدٌد من التٌارات الفكرٌة التً تإٌد االهتمام باألبعاد اإلنسانٌة فً عملٌات التنمٌة 

العمرانٌة من خالل التفاعل المتبادل ما بٌن اإلنسان والبٌئة العمرانٌة وبالتالً ظهرت أطروحات متعددة عن مقومات العمارة 
المحلٌة وخصائصها، وظهور تٌارات المحافظة واألحٌاء والصٌانة واالرتقاء بالمناطق التارٌخٌة اعتماداً على أهمٌة التواصل 
التارٌخً، وٌكون ذلك من خالل التعرؾ على خصائص ومقومات نجاح تلك المناطق ومن ثم استخدام المالئم منها فً توفٌر 

العمران المتمٌز للبٌئة الجدٌدة المشٌدة كجزء من منظومة عمرانٌة شاملة تحترم ظروؾ المكان المادٌة ومكوناته الثقافٌة 
كٌؾ نوفر ذلك الطابع المعماري المنشود ومن هو المسئول عن ذلك العمل فً : وعلٌه فإنه ٌبرز هنا سإال هام. واالجتماعٌة

. ظل التناقض والتضاد واختالؾ االتفاقات الضمنٌة بٌن أفراد المجتمع الواحد
 

الطابع العمراني  - 2
أو مجموعة "  عبق المكان"سٌد التونً الطابع العمرانً على أنه هو توفٌر المراجع البصرٌة لمجتمع ما وهو . عّرؾ د

الصفات المركبة التً تمٌز مكاناً بذاته، وٌضم فً ثناٌاه مفاهٌم طابع األبنٌة والعناصر المعمارٌة ومالمح الموقع والمناخ 
... واألنشطة الثقافٌة، إذ أنه تعبٌر شامل عن حاصل تجربة الجماعة اإلنسانٌة فً مكان محدد وخالل فترة زمنٌة بعٌنها

التً ٌؽلب علٌها اإلضافات أو  ((Urban Contextوٌستخدم تعبٌر الطابع العمرانً فً المجاالت العمرانٌة الحضرٌة
وهو بذلك ٌشمل التفاعل بٌن العناصر الطبٌعٌة واإلضافات  (Man Made Feature)العناصر التـً من صنع اإلنسان 

اإلنسانٌة وبٌن المكان والمبانً واألنشطة، وٌعتبر حجر الزاوٌة فً دراسات التصمٌم العمرانً، وبالتالً ٌمكن رإٌة تحقٌق 
وللطابع العمرانً بعد مكانً . "3"الطابع المتمٌز كؤحد األهداؾ األساسٌة لعملٌة التصمٌم العمرانً ومعٌار هام فً تقٌٌم نتائجة 

وٌتمثل البعد . وٌمكن رإٌة البعد المكانً فً الخصائص الجؽرافٌة والمناخٌة لكل إقلٌم أو بٌئة مشٌدة, مادي وآخر زمانً
الزمنً فً حركة الزمان المعاصرة للحٌاة اإلنسانٌة وتؤثٌرها على الظروؾ االجتماعٌة والثقافٌة للمجتمع، و ٌمكن إٌجاز 

: عناصر الجوانب المادٌة فً عنصرٌن رئٌسٌٌن
 
(:  Natural Environment) عناصر البٌئة الطبٌعٌة  –أ 

 النموذج اإلجرائً التتابعً للعملٌات التصمٌمٌة (2)شكل 

 

 بٌئة مشٌدة

 

 سلوك إنسانً

 

 ثقافة المجتمع
 

 قٌم مشتركة لألفراد
 

 تماثل االختٌارات

 المظهر المعماري واختالؾ الهوٌة الحضارٌة (1)شكل 



. (-..... مناخ – نباتات – جبال –أنهار )
 

(: Man Made Environment) عناصر البٌئة الصناعٌة–ب
:  التكوٌنات الفراؼٌة وعناصر التشكٌل العمران1ً-ب

. نسق الحركة اآللٌة وشبكة الطرق- 
. نسق حركة المشاة- 
. نسق توزٌع الكتل السكنٌة والفراؼات العمرانٌة- 
. نسق توزٌع االستعماالت- 

:  عناصر البٌئة المشٌدة2-ب
:  الصفات البصرٌة للمبانً- 

. (/....نسب البناء/ االرتفاعات/ خطوط التنظٌم )
:  الصفات البصرٌة لعناصر تنسٌق المواقع- 

. (/....اللوحات اإلعالنٌة/ أثاث الطرٌق/األرضٌات/المزروعات)
 

ودون إؼفال ألهمٌة عناصر التكوٌنات الفراؼٌة فً المنظومة العمرانٌة، فإنه سوؾ ٌتم التركٌز الحقاً على الحدٌث عن 
البٌئة المشٌدة وصفاتها البصرٌة لكل من المبانً وعناصر تنسٌق المواقع، وذلك لعالقتها المباشرة باللوائح التنظٌمٌة لعملٌات 

 وهنا ٌجب اإلشارة إلى ارتباط عملٌات تشكٌل البٌئة العمرانٌة بسإال عن مسئولٌة تلك العملٌة، سواء كانت مسئولٌة .البناء
وحٌث أن محور الدراسة فً هذا البحث ٌرتبط بالمظهر العمرانً . جماعٌة ألفراد المجتمع أم مسئولٌة فردٌة للمتخصصٌن

. للمناطق الحضرٌة فإنه تبرز أهمٌة دور مسئولٌة الجهات االستشارٌة والمصممٌن المعمارٌٌن والعمرانٌٌن
  

( Building Codes) التشريعات العمرانية ولوائح البناء التنظيمية – 3
تهدؾ التشرٌعات العمرانٌة إلى التحكم فً عملٌات العمران بوجه عام بؽرض تحقٌق أهداؾ عملٌات التنمٌة الحضرٌة 

على المستوى اإلقلٌمً أو المحلً، وبذلك تتضمن تلك التشرٌعات مجاالً واسعاً بدءاً من تشرٌعات التخطٌط العمرانً، 
تشرٌعات التحكم فً األراضً، تشرٌعات الحفاظ على المناطق التارٌخٌة أو ذات الطابع الخاص وصوالً إلى تشرٌعات التحكم 

: وٌمكن تحدٌد أهداؾ استخدام لوائح البناء فً العملٌة العمرانٌة من خالل النقاط التالٌة. فً تنظٌم أعمال البناء
 
.   التحكم والمحافظة على المستوى البٌئً من خالل التحكم فً الكثافات السكانٌة والبنائٌة–أ 
.  التحكم فً إٌجاد مظهر معماري ٌتناسب مع الطابع العمرانً المطلوب–ب
.  تحدٌد الحدود الدنٌا المقبولة للعناصر التصمٌمٌة–ج 
. (مستخدم/مصمم/مالك) تنظٌم العالقة بٌن أطراؾ العملٌة العمرانٌة –د  

.  منع االتجاهات الفردٌة التً قد تكون ؼٌر مناسبة مع المحتوي العمرانً العام للمنطقة1-د
 إلى األرخص فقط ن منح المصممٌن أداة قانونٌة لمجابهة متطلبات بعض المالك والمستثمرٌن الذٌن قد ٌلجؤو2-د

. دون االهتمام بالمستوى المعماري أو حتى العمر االفتراضً للمبنى
.  منع التؤثٌر السلبً الناتج عن خبرات تصمٌمٌة تفتقد للكفاءة أو الخبرة3-د

 
 بل تتعداه لتشمل – مجال هذا البحث – وال تقتصر أهداؾ استخدام لوائح البناء التنظٌمٌة على النواحً العمرانٌة فقط 

األهداؾ االقتصادٌة من حٌث تحقٌق الكفاءة االقتصادٌة لعملٌات البناء بما ٌعمل على تشجٌع االستثمار فً مجال العمران، 
وكذلك األهداؾ االجتماعٌة بما ٌإدي إلى تحقٌق الترابط والتجانس بٌن فئات السكان والتوافق مع اسلوب حٌاتهم من خالل 
مستوٌات الخصوصٌة المطلوبة، باإلضافة إلى أهداؾ الصحة واآلمان من حٌث توفٌر الظروؾ البٌئٌة المناسبة مع توفٌر 

. وسائل السالمة لألفراد
  

: على ثالثة مراحل أساسٌة- من خالل اللوائح التنظٌمٌة -  وتشمل عملٌات التحكم فً البناء 
منظومة الصفات البصرٌة للمبانً التً تشكل إطار عمل للمصممٌن بما ٌساعد فً تقنٌن العناصر التصمٌمٌة  - 1

المإثرة فً تصمٌم المبنى بشكل عام وفً تشكٌل واجهات بشكل خاص 
الخطوات اإلجرائٌة التطبٌقٌة التً تتعلق بعملٌات إجراءات التدقٌق والمراجعة للمخططات التصمٌمٌة للمشارٌع،  - 2

 .وذلك بهدؾ الموافقة علٌها وإصدار تراخٌص البناء
مراقبة األجهزة التنفٌذٌة التً تمثل آخر مراحل العمل بلوائح البناء والتً تهدؾ إلى ضمان تنفٌذ المشارٌع الهندسٌة  - 3

. طبقاً للمخططات التصمٌمٌة المعتمدة ارتباطا بسلطة القوة التنفٌذٌة
 منظومة الصفات البصرٌة للمبانً 3-1 
 

تعتبر العملٌة التنظٌرٌة لوضع مصفوفة الصفات البصرٌة للمبانً هً الخطوة األولى واألساسٌة للتحكم فً المظهر 
ونتٌجة لذلك ٌجب أن ٌكون إعداد تلك المصفوفة مرتبطاً بكوادر فنٌة مإهلة تدرك أن تلك اللوائح هً . العمرانً للبٌئة المشٌدة

وسٌلة البتكار حلول تحقق األهداؾ األساسٌة فً المنظومة العمرانٌة وترتقً بالواقع العمرانً لتجنب سلبٌاته، وال تتحول 
عملٌات اإلعداد لتلك المنظومة إلى مجرد إستؽراق فً الجزئٌات والتفاصٌل من خالل تحدٌد األبعاد واإلرتفاعات وألوان 

ومواد البناء بما ٌحول العملٌة التصمٌمٌة إلى خطوات آلٌة تستهدؾ تحقٌق أبعاد هندسٌة مع إهمال للجانب الفكري الذي ٌمثل 
فال ٌمكن تجاهل أو تناسً أن البٌئة العمرانٌة هو وعاء لخدمة الحٌاة االجتماعٌة، أي أنها . أساس عمل المصمم العمرانً

وٌرتبط بالتالً . الصور الفٌزٌائٌة المناسبة الختالؾ األفراد فً الثقافة والظروؾ المعٌشٌة واالقتصادٌة وتراث التارٌخ
مستوى نجاح تلك المنظومة بمدى ما تتٌحه من مالئمة بما ٌزٌد من مشاركة الفرد وتفاعله مع تلك البٌئة وتضعؾ احتماالت 

ومع التؤكٌد على أهمٌـة شمولٌة العناصر المكونة لمنظومة . الرفض الذي ٌمكن أن ٌصل إلى رد الفعل العدائً تجاه تلك البٌئة
(: 1)الصفات البصرٌة، فإنه ٌمكن ذكر أهم بنودها الرئٌسٌة فً الجدول رقم 

 
  



المجـــال العنصر 

 
خطوط التنظٌم 

 
ٌتم تحدٌد شكل الفراؼات العمرانٌة وخطوط الرإٌة بها من خالل خطوط التنظٌم التً تمثل وسٌلة 

.  تحدٌد ملكٌات األراضً والتحكم فً توزٌع كتل المبانً
 

نسبة البناء 
 

ٌتم التحكم فً مدى التكدس الكتلً للمبانً من خالل التحكم فً نسبة مساحة األرض المؽطاة 
بالمبانً من إجمالً المساحة الكلٌة لقطعة األرض وترتبط تلك النسبة بكل من اإلعتبارات المناخٌة 

. والبصرٌة 
 

مساحة البلوكات 
العمرانٌة 

 
 الخدمة لتلك تٌرتبط تحدٌد مساحة البلوكات العمرانٌة بنسق شبكات الطرق المستخدم وإمكانٌا

. البلوكات مع تحقٌق التالإم مع متطلبات المستوٌات االقتصادٌة المستهدفة بالمشروع
 

االرتفاعات 
 

ٌتم تحدٌد ارتفاعات المبانً ارتباطا بالكثافات السكانٌة والبنائٌة المطلوبة وكذلك أبعاد وقطاعات 
. و تشمل االرتفاعات كل من االرتفاعات اإلجمالٌة للمبانً وارتفاعات األدوار, الطرق

 
االرتدادات 

 
ٌتم تحدٌد األجزاء التً ٌجب تركها بدون بناء داخل خط التنظٌم وبكامل االرتفاع وتكون كحد أدنى 
من األمتار بٌن خط التنظٌم وحد البناء، أو حد أدنً من األمتار بٌن محور الشارع وخط البناء، أو 

. نسبة مئوٌة من مساحة األرض
 

البروزات 
 

ٌتم تحدٌد األجزاء التً ٌسمح بإضافتها خارج خطوط التنظٌم وٌحدد لها الحدود القصوى باألمتار 
وكذلك نسبة مئوٌة من مساحة األرض، وذلك ارتباطا بنسب الفراغ المحددة من خالل عرض 

. الطرٌق وارتفاعات المبانً المطلة
 

توجٌه المبانً 
 

دٌنً، سٌاحً، سكنً، )ٌتم توجٌه المبانً ؼالباً ارتباطاً بالنواحً المناخٌة أو طبقاً لطبٌعة المشروع 
 .)....

 
الفتحات 

 
ٌتم تحدٌد نسبة الفتحات من إجمالً مسطح الواجهات وذلك ارتباطاً للظروؾ المناخٌة للمنطقة مع 

. تؤثٌر االتجاهات األصلٌة على المبنى
 

األفنٌة وجٌوب 
التهوٌة الطبٌعٌة 

 
الالزمة للتهوٌة الطبٌعٌة للؽرؾ وذلك  (االرتدادات)ٌتم تحدٌد الحد األدنى لمساحة األفنٌة والجٌوب 

. من خالل عالقة إرتباطٌة ما بٌن األبعاد األفقٌة واألبعاد الرأسٌة فً المبنى
 

اإلضاءة وأشعة 
الشمس 

 
ٌتم تحدٌد الحد األدنى لمساحة الفتحات الالزمة إلضاءة الؽرؾ طبقاً لمساحاتها وارتفاعاتها، وكذلك 

. المسافات بٌن المبانً الالزمة لنفاذ أشعة الشمس للمبنى
 

بطارٌة الحركة 
الرأسٌة 

 
ٌتم تحدٌد الحدود الدنٌا ألبعاد بطارٌات الحركة الرأسٌة وكذلك عدد المصاعد المستخدم ارتباطاً 

. بنوعٌة المشروع وإجمالً عدد المستخدمٌن
 

الؽرؾ الداخلٌة 
 

. ٌتم تحدٌد الحدود الدنٌا ألبعاد الؽرؾ الداخلٌة للمبنى وذلك ارتباطاً بنوعٌة ومستوى المشروع
 

احتٌاجات المعوقٌن 
 

ٌتم مراعاة توفٌر مسارات حركة بال فروق مناسٌب لخدمة المعاقٌن من خالل األرصفة والشوارع 
. أو مداخل المبانً

 
المفردات التراثٌة 

 
ٌتم إعادة استخدام عناصر العمارة المحلٌة كجزء من المخزون التراثً من خالل دمجها مع 

. التكوٌنات العمرانٌة الجدٌدة فً إطار من المعاصرة والفهم الواعً لمقومات ثقافة المجتمع



 

 

العنصر 
 

المجـــال 

 
المواد واأللوان 

المستخدمة 

 
ٌرتبط اختٌار المواد واأللوان المستخدمة بالخامات المحلٌة المتوافرة، المستوى االقتصادي 

. (...سكنً، سٌاحً، دٌنً، )للمشروع وكذلك طبٌعة المشروع 
 

األماكن المظللة 
وممرات المشاة 

 
ٌتم توفٌر المسارات المظللة التً توفر الظروؾ المناخٌة المالئمة للمشاة، وخاصة فٌما ٌتعلق 

. بؤماكن تواجد المحالت التجارٌة مع تحدٌد الشكل واألبعاد والطرز المعمارٌة المناسبة
 

أماكن مداخل 
السٌارات 

 
ٌتم تحدٌد أماكن مداخل السٌارات بما ٌإثر سلبٌاً على خطوط الحركة حول الموقع مع تحدٌد 
المعدالت المطلوبة بالنسبة لمساحة المبنى أو لعدد الوحدات السكنٌة به وذلك ارتباطاً بنوعٌة 

. (سكنً، فندقً، إداري  )االستخدام 
 

نهاٌات المبانً 
 

ٌتم تحدٌد شكل نهاٌة المبانً وذلك طبقاً لنسق خط السماء المستهدؾ وكذلك لتحقٌق الحجب 
. إن وجدت أعلى السطح" وماكٌنات التكٌٌؾ"البصري لعناصر الخدمات 

 
المعالجات الخاصة 

 
ترتبط األشكال المختلفة للطابع العام بوجود معالجات خاصة تإدي أهدافاً عمرانٌة محددة كتحقٌق 

. النواحً الرمزٌة أو االجتماعٌة لألفراد أو مالئمة مع الظروؾ المناخٌة للمكان
 

التهوٌة الصناعٌة 
 

، مع طرق (شباك، مجزأة، مركزٌة)ٌتم تحدٌد نوعٌات األجهزة المقبولة لعملٌات التكٌٌؾ الصناعٌة 
وكذلك لتصرٌؾ , المعالجات المعمارٌة المطلوبة الالزمة لحجب الوحدات الخارجٌة لتلك األجهزة

. المٌاه الناتجة عن تشؽٌل بعض تلك األجهزة
 

صرؾ مٌاه 
األمطار 

 
ٌتم تحدٌد وسائل صرؾ مٌاه األمطار فً المبنى سواء كانت من خالل عناصر ظاهرة أو ؼٌر 

. ظاهرة مع تحدٌد مواقع تصرٌؾ المٌاه ارتباطاً بحركة المشاة
 

ؼرؾ الكهرباء  
 

ٌتم تحدٌد موقع ؼرؾ الكهرباء بالنسبة للواجهات والمداخل الرئٌسٌة وذلك ارتباطاً بمسارات 
. خطوط المرافق حول المبنى

 
واجهات المحالت 

 
ٌتم وضع الشروط الخاصة ألشكال واجهات المحالت الخارجٌة من حٌث أبعاد الفتحات ومواد 

. التكسٌات وشكل اللوحات اإلعالنٌة ونوعٌة اإلضاءة
 

اللوحات الدعائٌة 
 

ٌتم وضع محددات لمقاس وشكل اللوحات ونوعٌات اإلضاءة المستخدمة للتحكم فً أكثر العناصر 
. (…أسماء المبانً، أسماء المكاتب وأنشطة األعمال الحرة، )المرتبطة بالتلوث البصري 

 
عالقات التجاور 

 
ٌتم وضع شروط خاصة لحاالت المبانً المتالصقة من حٌث المواد الخام وألوانها وارتفاعات 

. األدوار والفتحات، وكذلك أشكال القناطر إن وجدت
 

احتٌاجات األمن 
والسالمة 

 
: ٌتم مراعاة توفٌر متطلبات السالمة فً ثالثة عناصر رئٌسٌة بالمبنى

.  وسائل منع وإطفاء الحرٌق والدخان–أ 
 (الفتحات الخارجٌة)سهول الوصول للؽرؾ بؽرض اإلنقاذ - ب
. (ساللم الهروب،مهابط الطائرات العمودٌة)سهولة عملٌات اإلخالء من داخل المبنى لخارجه - ج

 
اإلضاءة الخارجٌة 

 
ٌتم تحدٌد نوعٌات اإلضاءة الخارجٌة للمبنى، وٌرتبط ذلك بإبراز العناصر التصمٌمٌة الرئٌسٌة 

. للمبنى أثناء فترات اللٌل
 

تنسٌق المواقع 
 

من خالل أهداؾ تنسٌق المواقع الوظٌفٌة والمناخٌة والجمالٌة والرمزٌة ٌتم تحدٌد كل من العناصر 
عناصر أثاث الطرٌق، )والعناصر الصلبة  , Softscape-(األشجار والمزروعات)اللٌنة 

 . Hardscape - (....األرضٌات، اللوحات اإلرشادٌة، اإلشارات المرورٌة، 
 

 
العناصر الرئٌسٌة لمنظومة الصفات البصرٌة  (1)جدول رقم 

 
: وٌتضح أوجه قصور الجانب التشرٌعً فً العناصر التالٌة

 عدم توافق المحاور األساسٌة للوائح التنظٌمٌة مع األهداؾ العامة لبرامج التنمٌة العمرانٌة واالعتماد على لوائح –
. وقوانٌن ؼربٌة ال تتوافق مع االحتٌاجات المحلٌة

.  عدم شمولٌة بنود الالئحة بما ٌوفر كافة العناصر المعمارٌة المطلوبة للمنظومة العمرانٌة–
.  تكرار عملٌات التعدٌل واإللؽاء للقوانٌن بما ٌإدي إلى تضاربها وإضعاؾ فاعلٌتها–
.  عدم استهداؾ تحقٌق طابع عمرانً ممٌز–
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ٌالحظ أن نجاح العملٌة التنظٌرٌة لتحدٌد عناصر مصفوفة الطابع العام ٌتواكب مع عنصر آخر ال ٌقل عنه أهمٌة 
وٌمكن القول بؤن األثر المباشر للوائح البناء . أال وهو الخطوط اإلجرائٌة والوسائل التطبٌقٌة لتلك اللوائح

التنظٌمٌة هً تحقٌق التوحٌد البصري وإٌجاد التناؼم والتناسق بٌن العناصر المعمارٌة للبٌئة المشٌدة، إال أنه ٌجب 
اإلشارة إلى أن عملٌات التطبٌق الصارم لتلك اللوائح ٌمكن أن ٌإدي إلى نماذج عمرانٌة متماثلة ٌقل بها أو ٌنعدم 

فلوائح البناء هً منهاج تنظٌمً للعملٌات التصمٌمٌة وال تإدي بالضرورة إلى عمل . اإلبداع الفنً والمعماري
معماري متمٌز، حٌث تبقى دائماً الحاجة إلى عملٌات اإلبداع الذاتً التً تمزج المنهاج التنظٌمً بالفكر 

التصمٌمً وما ٌحتوٌه من مضمون إنسانً ٌعبر عن فكر ذاتً ٌرتفع وٌزٌد من تؤلقه عندما ٌعبر عن فكر 
وبالتالً ترتبط عملٌات المراجعة الواعٌة لتلك اللوائح بضرورة . الجماعة واحتٌاجات مستخدمً تلك المبانً

المحافظة على اللوائح كإطار عام مع ترك مساحة من الحرٌة الالزمة للمصمم فً التعبٌر عن ذاتٌته، وبالتالً 
عن تنوع المجتمع من حوله وأال تكون عملٌات المراجعة تدخالً تصمٌمٌاً ٌستند على السلطة من قبل القائمٌن على 

. ذلك العمل
   

: وٌتضح هنا عناصر قصور عملٌات المراجعة من خالل العناصر التالٌة
. إشكالٌة ضعؾ المستوى الفنً للكوادر العاملة المناط بها عملٌات المراجعة من موظفً البلدٌات واألحٌاء-  
.  ارتباط الضعؾ الفنً للكوادر العاملة بقصر عملٌات المراجعة على تحدٌد المخالفات-  
. مشاكل طول مدة عملٌات المراجعة الناتجة عن اإلجراءات الروتٌنٌة وبٌروقراطٌة العمل اإلداري-  
. مع قصور عملٌات المراقبة اإلدارٌة لمنع التجاوزات الفردٌة, ضعؾ مستوي الدخل المادي للكوادر الفنٌة-  
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تمثل عملٌات المراقبة علً عملٌات البناء والتشٌٌد آخر حلقات العمل بمنظومة التحكم فً المظهر العمرانً للبٌئة 
وٌمكن القول أن نجاح كل من الفكر النظري المحدد من خالل اللوائح التنظٌمٌة ومراحل المراجعة , المشٌدة

التطبٌقٌة علً مدى قدرة األجهزة التنفٌذٌة على التحكم فً عملٌات المراقبة للتنفٌذ الموقعً وذلك لضمان مطابقة 
وٌالحظ هنا أن أخطاء العملٌات التنظٌرٌة أو المراجعات التطبٌقٌة ٌمكن , األعمال المنفذة للمخططات المعتمدة

وتبقً , أو من خالل رفع الكفاءات المهنٌة لكوادر العمل, معالجتها أثناء مراحل التطوٌر الدورٌة للوائح البناء
 ةوما ٌتبع ذلك من استمراري, خطورة أخطاء عملٌات المراقبة التنفٌذٌة نتٌجة وضوح رإٌتها فً البٌئة المشٌدة

وجودها كمثال ٌفتح اتجاها لسلسلة من التجاوزات واالستثناءات التً تإدي إلً انحراؾ مسار تحقٌق األهداؾ 
.   للبٌئة المشٌدة

 
: وٌمكن تحدٌد نقاط القصور فً العناصر التالٌة

. ضعؾ السلطات الممنوحة لألجهزة المسئولة عن العملٌات الرقابٌة- 
 .ضعؾ عملٌات المتابعة نتٌجة عدم تناسب أعداد أجهزة العمل بالنسبة لحجم المبانً المنفذة- 
. وجود خبرات ضعٌفة ؼٌر مإهلة وبالتالً القدرة على التقٌٌم الواعً ما ٌتبعه من اتخاذ القرارات- 
والجهات اإلدارٌة المختصة ,  ضعؾ عملٌات التنسٌق بٌن الجهات الهندسٌة كمصدر للمراجعة الفنٌة و الهندسٌة- 

. باإلجراءات التنفٌذٌة المرتبطة بالمخالفات والجزاءات القانونٌة
وٌرتبط ذلك بالرؼبة فً تحقٌق أكبر مكسب مادي دون النظر لمصلحة الجماعة، : ؼٌاب الوعً والضمٌر الذاتً- 

وذلك بدءاً من المالك، ومن ثم الجهات الهندسٌة سواء كانت تصمٌمٌة أو تنفٌذٌة وأخٌراً ممثلً الجهات الرقابٌة 
. كمهندسً األحٌاء والمحافظات
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حول المسجد " تطوٌر المنطقة المركزٌة"استهدؾ مشروع 
النبوي الشرٌؾ بالمدٌنة المنورة تحقٌق بٌئة عمرانٌة مناسبة لزوار 

المدٌنة من حجاج ومعتمرٌن بما ٌشمل أعداد الوحدات السكنٌة 
الكافٌة لحجم الطلب المتزاٌد من زوار المنطقة، االحتٌاجات 

الوظٌفٌة، الخدمات المناسبة، احتٌاجات األمن والسالمة، وذلك من 
خالل بٌئة عمرانٌة ذات طابع بصري ٌتناسب مع طبٌعة المكان 

وبهدؾ تحقٌق تلك . (3شكل )وإحاطته للمسجد النبوي الشرٌؾ 
ذات جهاز إداري - األهداؾ فقد تم تشكٌل لجنة تنفٌذٌة مستقلة 

ٌناط بها تلك المهمة مع االستعانة بجهاز استشاري - ومالً وفنً 
متخصص ٌوفر الكوادر الفنٌة الالزمة للمشروع، وأعطٌت اللجنة 

الصالحٌات والسلطات الالزمة إلدارة عمل، وشمل نطاق 
مسئولٌات اللجنة عناصر متعددة، وٌمكن ذكر البنود المرتبطة 

: "4"بمحور هذا البحث فً العناصر الرئٌسٌة التالٌة
 
.  اعتماد المخطط التطوٌري–
.  وضع اللوائح التنظٌمٌة لعملٌات التصمٌم والبناء–
.  مراجعة واعتماد المخططات المعمارٌة وإصدار تصارٌح البناء–
. اإلِشراؾ على عملٌات التنفٌذ الموقعٌة- 
.  التنسٌق بٌن الجهات المعنٌة- 

المنطقة المركزٌة حول المسجد النبوي الشرٌؾ  (3)شكل 
 المدٌنة المنورة



وتوضح العناصر السابقة منهجٌة العمل التً تمت للتحكم فً عملٌات العمران للمنطقة، وذلك بعد اعتماد المخطط 
التطوٌري للمنطقة، حٌث شملت تلك المنهجٌة كل من عملٌات التشرٌع لصٌاؼة الئحة البناء، وعملٌات المراجعة المعمارٌة، 
وسلطة اإلشراؾ الموقعٌة، وارتبط تفعٌل كفاءة منظومة الصفات البصرٌة كؤهم عنصر داخل الالئحة التنظٌمٌة بتحدٌد منهج 

فكري ٌرتبط مع احتٌاجات المشروع وطبٌعة مستخدمٌه من حٌث سكان المدٌنة والمخزون التارٌخً لدٌهم عن المكان، وكذلك 
وعلٌه فقد اعتمد . زوار المنطقة من مختلؾ البالد اإلسالمٌة وتوقعاتهم الحسٌة عن المنطقة ارتباطاً بالمسجد النبوي الشرٌؾ

: ذلك المنهج الفكري التصمٌمً على تحقٌق المحاور التالٌة
 

: احترام مقومات المكان التارٌخٌة والجؽرافٌة والمناخٌة-  
تمثل المدٌنة المركز الدٌنً الثانً للمسلمٌن نتٌجة وجود المسجد النبوي الشرٌؾ، وبذلك تحولت األرض من مجرد 
مكان إلى رمز وقٌمة خاصة فً قلوب المسلمٌن، وتمٌز أهل المدٌنة عبر العصور بتلك السماحة فً أرض اشتهرت 

. بكثرة الواحات وانتشار النخٌل وعٌون الماء
 

: التؤكٌد على سٌطرة المسجد النبوي الشرٌؾ، وتحقٌق التناؼم مع هٌئته المعمارٌة-  
ٌمثل المسجد النبوي الشرٌؾ القلب النابض للمدٌنة المنورة، وارتبط العمران دائماً بسٌطرة المسجد على نسق النسٌج 

ومثلت توسعات . العمرانً حٌث ارتبطت مسارات الطرق والحارات دائماً بسهولة الوصول إلٌه مع وضوح رإٌة مآذنه
. المسجد العنصر الرئٌسً فً التؽٌٌرات المتالحقة لنسٌج المدٌنة العمرانً عبر التارٌخ

 
: إٌجاد عالقة توازن ما بٌن احترام العمارة التراثٌة وحداثة الفكر التصمٌمً-  

وبناء  (صلى هللا علٌه وسلم)مثلت المدٌنة لساكنٌها وزائرٌها ذاكرة الماضً وزمن الحاضر، وذلك منذ هجرة الرسول 
مسجده فً صورته األولى، وإلى الٌوم حٌث التوسعة السعودٌة الضخمة للمسجد بؤحدث عناصره التكنولوجٌة، فمن 

الدروب والحارات إلى الشوارع والمٌادٌن حٌث تمٌزت المدٌنة بذلك الخلٌط من التارٌخ والمعاصرة الذي ٌتطلب فكراً 
.  عمرانٌاً ٌجمع بٌن األصالة والحداثة

 
ومن خالل الدراسة التحلٌلٌة للنسٌج العمرانً للمدٌنة القدٌمة، فقد أمكن تحدٌد أهم المفردات التراثٌة لمبانٌها فً العناصر 

(:   4شكل  )التالٌة 
األحجار البركانٌة السوداء - األسوار واألبراج والبوابات  - 
الفتحات الدائرٌة والبصلٌة - السقائؾ ومداخل البٌوت واألحواش - 
تنوع التفاصٌل والمعالجات الزخرفٌة - المشربٌات المتصلة أفقٌاً ورأسٌاً  - 
األعمدة والكوابٌل الحجرٌة - البواكً المظللة لألسواق التجارٌة          - 
نسبة الفتحات للحوائط المصمتة  - خطوط السماء ونسق االرتفاعات          - 
النسٌج المتضام وتظلٌل المبانً والفراؼات  - العناصر البصرٌة الممٌزة  - 

 
 

 
 -
 
 
 
 

 المفردات التراثٌة لعمارة المدٌنة المنورة (4)شكل 



 

وبمراجعة ما تم تطبٌقه فً مشروع تطوٌر المنطقة المركزٌة فٌما ٌتعلق بعملٌات التحكم فً المظهر العمرانً للبٌئة 
: المشٌدة ٌتضح ما ٌلً

 
 تم وضع مصفوفة العناصر البصرٌة ارتباطاً بالطابع العام المستهدؾ للمنطقة وكذلك تعبٌرا عن المحددات الوظٌفٌة 4-1

والبٌئة الجمالٌة، ولقد اتاحت استمرارٌة العمل فً المشروع فرصة التقٌٌم بهدؾ التعرؾ علً اٌجابٌات وسلبٌات 
وذلك من خالل كل من الدراسات التحلٌلٌة والتعرؾ علً مستوي الرضا النسبً لدي , الحالة العمرانٌة فً المنطقة

ومن ثم تم , (المكاتب االستشارٌة والمقاولون, المستثمرون, متخذي القرار, زوار المنطقة, سكان المدٌنة )األفراد 
وٌجدر اإلشارة هنا إلً . استثمار تلك النتائج فً عملٌة تطوٌر المصفوفة وذلك بعملٌات الحذؾ واإلضافة والتعدٌل

أن اختالؾ قٌم تؤثٌر المحددات السابقة علً الطابع العام والمظهر العمرانً حٌث ارتفعت قٌم العوامل االقتصادٌة 
 األرض المتاحة وبالتالً ارتفاع ثمن تلك عأألولً بما ٌرتبط بمحدودٌة مساحة ارض المشروع وقط. والوظٌفٌة
 عن ذلك من عالقة متبادلة مع نسب االستثمار للمشارٌع المشٌدة بما اثر علً االرتفاعات جوما ٌنت, األراضً

 ةوالثانٌة بما ٌرتبط بطبٌعة المشروع من حٌث االحتٌاج لتوفٌر أعداد الوحدات السكنٌة الالزم, والكثافات البنائٌة
 ذلك من عمع ضرورة رفع كفاءة عملٌات التحمٌل والتفرٌػ من خالل شبكات النقل وما ٌتب, للحجاج والمعتمرٌن

. تؤثٌر علً شراٌٌن الحركة اآللٌة ونسب الفراؼات العمرانٌة
 

دلٌل إجراءات ولوائح تنظٌم أعمال التصمٌم والتشٌٌد بالمنطقة " ولقد مثلت تلك المصفوفة جزءا أساسٌا من 
التً شملت أٌضا الخطوات اإلجرائٌة التً تنظم العالقة ما بٌن كل من المالك والجهة االستشارٌة " المركزٌة

المصممة وأجهزة التنفٌذ كطرؾ أول فً المنظومة العمرانٌة، وبٌن اللجنة التنفٌذٌة كجهة إدارٌة مناط بها تنظٌم 
العمل فً تلك المنطقة كطرؾ ثانً، وتحتوي تلك اإلجراءات علً عناصر متعددة كنماذج تقدٌم المشارٌع االبتدائٌة 

ولقد أتاح ذلك الدلٌل وسٌلة جٌدة للتحكم فً المظهر العمرانً من .  أو التنفٌذٌة أو الحصول علً رخصة اإلنشاء
.    خالل وضوح كل من الخطوات اإلجرائٌة والمتطلبات التصمٌمٌة

 
 
 اشتملت عملٌات المراجعة التصمٌمٌة لمخططات مشارٌع المنطقة المركزٌة على كل من المخططات االبتدائٌة 4-2

: ولقد اعتمدت مراجعة المخططات االبتدائٌة علً أربعة عناصر أساسٌة, والمخططات التنفٌذٌة
 

التحقق من مدى مالئمة المشروع بوجه عام مع الطابع العام الذي تم تحدٌده للمنطقة من خالل المنهج الفكري - ا 
. التصمٌمً السابق إٌضاحه، والنابع من احترام مقومات المكان وعالقة التوازن ما بٌن األصالة والمعاصرة

وارتبطت أٌضاً عملٌات المراجعة بتحقٌق التنوع ألشكال المبانً لتجنب التماثل البصري الذي ٌإدي بدوره إلى 
عدم تمٌٌز فراؼات المنطقة بما ٌعٌق زوار المنطقة من التعرؾ على مواقعهم وأماكن سكناهم، وتإثر سلبٌاً على 

وٌجب اإلشارة هنا إلى أن ذلك التنوع ال ٌتعارض مع الوحدة التصمٌمٌة الناتجة من . المستوى البصري للمنطقة
مع االحتفاظ بؤربعة عناصر أساسٌة مشتركة لجمٌع مبانً المنطقة , إطار اللوائح بل هً تنوع من خالل الوحدة

: "5"المركزٌة كما ٌلً 
استخدام األلوان الفاتحة لتكسٌات الواجهات، لما لذلك من تؤثٌر على اإلحساس بالراحة النفسٌة لزوار - 

. المنطقة
استخدام القناطر لما لها من فوائد بٌئٌة ووظٌفٌة ترتبط بتوفٌر مساحات مظللة مناسبة لحركة المشاة فً - 

. المناطق التجارٌة
. استخدام المشربٌات كعنصر تراثً ٌإكد االستمرارٌه التارٌخٌة- 
خط )توحٌد ارتفاعات المبانً بما ٌعمل على سٌطرة مآذن المسجد النبوي الشرٌؾ على خط القطاع  - 

. (السماء
 

التحقق من استٌفاء المشروع للعناصر والمعاٌٌر واألبعاد المحددة فً مصفوفة الصفات البصرٌة ضمن إطار - ب 
وهنا ال بد أن نشٌر إلى احتمالٌة عدم إمكانٌة تحقٌق المعاٌٌر واألبعاد . الئحة البناء والتشٌٌد لمبانً المنطقة

المحددة لبعض البنود المذكورة فً المصفوفة نتٌجة لظروؾ خاصة بالموقع كضٌق طول الواجهة، عالقة 
وتبرز هنا أهمٌة المراجعة الواعٌة من حٌث تحقٌق المرونة الالزمة لمثل تلك الحاالت . الجوار أو نوعٌة التربة

. الخاصة
 

. التحقق من مطابقة المشروع مع أصول العمل الهندسً، وكذلك المواصفات واألبعاد القٌاسٌة- ج 
 

مراجعة وتقٌٌم مدى نجاح المشروع المقدم فً تحقٌق المبادئ التصمٌمٌة األساسٌة لعملٌات التشكٌل وتصمٌم - د 
، المقٌاس (Harmony)، التوافق واالنسجام (Unity)، كعنصر الوحدة "6"الواجهات بعناصرها المختلفة

. الخ… (Proportion)، النسب الهندسٌة (Visual Balance)، االتزان البصري (Scale)اإلنسانً 
من -    وٌالحظ هنا أن البند األخٌر لٌس إلزامٌاً، بل ٌمكن التوصٌة به فقط وذلك بهدؾ رفع الكفاءة البصرٌة 

وجهة نظر المراجع، وٌكون العمل به اختٌارٌاً للجهة المصممة للمشروع، وذلك بعكس البنود الثالثة السابقة 
. التً ترتبط بمرجعٌة قانونٌة تتطلب ضرورة استٌفاء التعدٌالت

 
وتهدؾ مراجعة المخططات التنفٌذٌة إلى التؤكد من التزام المكاتب االستشارٌة بما تم الموافقة علٌه فً مراجعة 

المخططات االبتدائٌة، ومن ثم استكمال المراجعة الفنٌة لعناصر المخططات بشكل متكامل بما ٌشمل األعمال المعمارٌة 
. واإلنشائٌة والكهربائٌة والمٌكانٌكٌة وأعمال الدفاع المدنً

 
 



: إلى أربعة أقسام رئٌسٌة (2) ومن خالل عملٌات المراجعة فإنه ٌمكن تقسٌم المشارٌع طبقاً لما هو موضح فً الجدول رقم 
 
. التزام بكل من اللوائح والطابع العام مع مستوى تصمٌمً جٌد:  مشارٌع موافق علٌها –أ 
التزام بكل من اللوائح والطابع العام وتحتاج لبعض التطوٌر لزٌادة الكفاءة البصرٌة أو : مشارٌع تحتاج لتطوٌر -   ب

. الوظٌفٌة للمبنى
. عدم التزام بؤي من اللوائح أو الطابع العام وتحتاج لتعدٌل فً نفس الخط التصمٌمً: مشارٌع تحتاج لتعدٌل -     ج 
عدم التزام بؤي من اللوائح أو الطابع العام وتحتاج لتقدٌم أفكار جدٌدة           : مشارٌع مرفوضة تحتاج لتؽٌٌر اساسً- د 

. للواجهات
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المشروع بعد التنفيذ  المشروع المعتمد  فكر تصميمي مقبول  مشروع مرفوض  
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       كفـاءة القوانٌـن التنفٌذٌـة  

 
 

مراحل ومستوٌات المراجعة التصمٌمٌة  (2)جدول رقم 
 وتمثل القوة التنفٌذٌة الحلقة األخٌرة فً منهجٌة العمل للتحكم فً العمران، وتوضح مبانً المنطقة المركزٌة مثاالً 4-3

جٌداً لجدٌة االلتزام بتنفٌذ المشارٌع الهندسٌة طبقاً للمخططات المعتمدة، وذلك نتٌجة السٌطرة الفعالة على عملٌات التنفٌذ بما 



ومن خالل ما تم تنفٌذه فً مبانً المنطقة المركزٌة فإنه . (2جدول )أتٌح لها من صالحٌات وسلطات وكوادر فنٌة مإهلة 
من خالل عناصر مصفوفة الصفات - ٌمكن التعرؾ على مالمح الطابع العمرانً كمنتج نهائً لتكامل الجانب التنظٌري 

(. 5شكل ) التنفٌذٌة القانونٌة تومنهج عملٌات المراجعة مع قوة سلطة اإلجراءا- البصرٌة للمبانً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النتائج   – 5
تتزاٌد أهمٌة اللوائح التنظٌمٌة فً ظل ؼٌاب الرإى المشتركة لألفراد والتً تإدي إلى توحد االختٌارات ومن ثم تحدٌد 

ومع تحدٌد دور اللوائح التنظٌمٌة كوسٌلة للتحكم فً البٌئة العمرانٌة المشٌدة، فانه ٌجب مالحظة . المستوى العمرانً المطلوب
بل تحتاج لفكر تصمٌمً مصاحب ٌحترم مقومات كل , أن تلك اللوائح ال ٌمكن أن تإدي بالضرورة إلى مظهر عمرانً متمٌز

من المكان والزمان، وٌرتبط نجاح اللوائح التنظٌمٌة كؤداة لرفع المستوى العمرانً فً مدى التوافق المتكامل ما بٌن عناصره 
: الثالثة الرئٌسٌة

 
 كفاءة اإلجراءات التنظٌرٌة الالزمة إلعداد بنود الالئحة، بحٌث تؤخذ صفة الشمولٌة بال ثؽرات تمثل نقاط ضعؾ فً 5-1

المصفوفة مع تجنب كثرة التعدٌالت التً تإدي إلى التضارب ما بٌن بنود الالئحة، وال بد أن ٌرتبط إعداد الالئحة بفكر 
واعً ٌهدؾ أساساً إلً إٌجاد طابع عمرانً ممٌز من خالل عالقة متزنة ما بٌن خصائص البٌئة الجؽرافٌة والمناخٌة 

وبٌن القدرة علً استخدام المخزون التراثً اإلنسانً فً إطار من حداثة التصمٌم والتكوٌنات , ومواردها الطبٌعٌة
المعمارٌة، وتزٌد المشاركة الفعالة ألفراد المجتمع فً عملٌات اإلعداد من فرص نجاح المصفوفة حٌث تؤتً معبرة عن 

. االحتٌاجات المحلٌة ولٌست نسخة ؼٌر مرتبطة من اللوائح العالمٌة الؽربٌة
 

 كفاءة عملٌات المراجعة المرتبطة باألجهزة المختصة بالموافقات اإلدارٌة وإصدار التراخٌص وتصارٌح البناء، وتمثل 5-2
وجود الكفاءات والكوادر المإهلة أهم عناصر المراجعة، حٌث أن المراجعة الواعٌة هً التً ال تقتصر فقط على 

التحقق المباشر من استٌفاء عناصر المنظومة فً التصامٌم المقدمة، بل تشمل تقٌٌم العناصر المرتبطة بالطابع البصري 
والجمالً والتً ٌصعب التعامل معها من خالل استٌفاء ُمّجرد لبنود الالئحة، بل ترتبط بالتقدٌر الشخصً وبالتالً 

وفً هذا البد أن نشٌر إلى أن نجاح تلك الجزئٌة ٌرتبط بمدى . الكفاءة الفردٌة والخبرة الذاتٌة التصمٌمٌة ألجهزة العمل
نجاح المراجعٌن فً الفصل ما بٌن شخصٌتهم التصمٌمٌة الذاتٌة وبٌن القٌام بمهام وظٌفٌة لمراجعة أهداؾ عمرانٌة 

: وتحقٌقاً لرفع مستوى كوادر عملٌات المراجعة فؤنه ٌلزم االهتمام بتوفٌر ما ٌلً. محددة للطابع العمرانً المنشود
. إٌجاد عالقة تعاون واتصال مباشر مع الخبرات األكادٌمٌة التصمٌمٌة             - 

. عمل دورات تدرٌبٌة دورٌة             -  
. تؤمٌن مستوٌات دخول مادٌة مناسبة           -  
توفٌر األعداد المناسبة مع منح الصالحٌات الالزمة            -  

 
 كفاءة وصرامة قوة السلطة التنفٌذٌة التً تتحكم فً عملٌات البناء طبقاً للمخططات المعتمدة، وذلك من خالل منح 5-3. 

وكذلك تفعٌل كفاءة عملٌات التنسٌق بٌن األجهزة الهندسٌة واألجهزة , السلطات الالزمة لعملٌات التحكم الموقعً
. مع تحدٌد العقوبات الرادعة لنوعٌات المخالفات المختلفة, الرقابٌة

 المراجع – 6
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