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 :المقدمة

 

 

تًٖ يّسّد ٌخؾسف ؽوَٖ فٕ نخة اهخبسٖد، ّتًٖ يحرد ٌذخسؽَ .. خخشبتم يؾعٖبح اهحٖبث 
ّ خذخوف ُزٍ اهيؾعٖبح ّخخشؾة تًٖ يحضّص ّسّحٕ، ّيبرٔ ّيؾٌّٔ، ٌّغسٔ .. أّ ٌحخم تَ

ؽياًل هَ يٖشاخَ ّذضبئضَ، ّهَ .. ّخعتٖلٕ، ّٖتسش اهؾيل اهيؾيبسٔ فٕ ذظى ُزٍ اهخشبتنبح
فٕ األضبضٖبح ّاهيٌبتؼ فظال ؽً .. سنبئشٍ ّ خفسٖؾبخَ، ٖحخل سكؾج ّاضؾج يً ُزٍ اهيؾعٖبح

 .اهخفبضٖل ّ اهخفسٖؾبح 

خعتٖلٕ ٖسؾل اهيٌفؾج ُرف هَ، ّاإلٌضبٌٖج ّيؾبٌِٖب .. ّاهؾيبسث تضفخِب ؽوى نضبئس اهؾوّى 
خخفبظل اهيشبسٖؼ اهيؾيبسٖج ـ تٌبءا ؽوٓ زهم ـ فٖيب تٌِٖب تحضة ٌفؾٖخِب ّ .. ُرٔ هَ ّيضوم

 .. كرسخِب ؽوٓ خوتٖج حبسبح يضخذيسِٖب 

ّخأذٖسٍ اهيتبشس ؽوٓ اإلٌضبً، .. ّاهيشسّػ اهزٔ تًٖ ٖرٌٖب هَ أُيٖخَ ّّشٌَ فٕ اهحٖبث 
فبإلٌضبً يحضوج هنذٖس يً اهلّْ ّاهيؤذساح فٕ يشبؽسٍ ّأحبضٖضَ، سّحَ ّسّاسحَ، ؽّاعفَ 

 ..ّذٖبهَ

يً سسبل ٌّضبء .. يّسَ هعٖف ّاضؼ يً اهٌبص .. ضٖبحٕ خسفِٖٕ خسبسٔ.. اهيشسّػ  
  ..ّأعفبل  ، ّيً أذسٖبء ّيخّضعٕ رذل 

 

 

 



 

  :Latakia الالذقية

 

 مدٌنة الالذقٌة عروس الشاطئ السوري مدٌنة اآلثار والزٌتون والحمضٌات 

 .مدٌنة من أقدم المدن وأعرقها فهً شمعة أضاءت ولم تنطفئ أضاءت الطرٌق لحضارات عظٌمة 

بنٌت هذه المدٌنة منذ ما ٌزٌد عن ثالثٌن قرناً وقد تعرضت للدمار مراراً عن طرٌق الغزاة حٌناً 

 .والزالزل حٌناً آخر

وقد تعددت األقوام التً اجتاحت هذه المنطقة فرأس شمرا من أقدم المناطق فً العالم وفً كل عصر 

 .الخ....ترك األقدمون أثراً لهم عن طرٌق الكتابة أو القالع أو البناء أو األوانً 

  laodicea، laodikeia,laodiceia    ذٍفع Λαοδικεία:تا١ٌٛٔأٟ

  Laodicea ad Mare:تاٌالذ١ٕٟ،Lazkiye:  تاٌرشوٟ

 

 حضارة وتاريخ وبحر

 

 ِٓ اٌّذْ اٌراس٠خ١ح اٌٙاِح اٌّٛغٍح فٟ اٌمذَ اٌرٟ ذعالثد ع١ٍٙا اٌذعاساخ ، ٚاسذثطد فٟ وافح اٌّشادً الالذقيةذعرثش 

اٌذعاس٠ح تاٌثذش ٚجاتد سفٓ اٌالرل١ح ١ِاٖ اٌثذش االت١ط اٌّرٛسػ داٍِح اٌذعاسج ٚاٌعٍُ تجأة ِا ذذٍّٗ ِٓ تعائع ، 

ٚلذِد ٌٍثشش٠ح أٚي ٌغح ِىرٛتح فٟ اٌعاٌُ أٚغاس٠د ، ذرذذز اٚاتذ٘ا ٚصشٚدٙا اٌذعاس٠ح ٚاٌراس٠خ١ح اٌثال١ح عٍٝ رٌه 

اٌراس٠خ ٚاٌذعاسج اٌغاتشج اٌرٝ جاتد اٌسفٓ ٚاٌّشاوة اٌعاٌُ أطاللا ِٓ ١ِٕائٙا اٌٙاَ عٍٝ سادً اٌّرٛسػ ٔمٍد اٌذش٠ش 

ٚاٌمّخ ٚاالٚأٝ ٚص٠د اٌض٠رْٛ ٚاٌضجاض ٚإٌث١ز اظافح إٌٝ اٌصمافح ٚاٌٍغح ٚسذش اٌششق ٚاْ ذغ١شخ أسّاء اٌّٛالع 

 .ٚاالِىٕح عثش اٌذمة ٚاالصِٕح اال اْ اٌصشٚح ٚاالشاس ظٍد ذرذذز عٓ ٔفسٙا ِرذذ٠ح ذمٍثاخ اٌضِٓ فٟ ِذ٠ٕح دعاس٠ح 

االسُ اٌزٞ ذذاٌٚرٗ اٌٛشائك اٌّىرشفح لذ٠ّا ٚذٕاٌٚرٗ الالَ اٌثادص١ٓ ٚاٌىراب ٚاٌّٙر١ّٓ فٟ / اٌالرل١ح / ٠عذ اسُ الٚد٠س١ا 

ِجاي االشاس ٚروشذٗ اٌّخطٛغاخ ِٕز صِٓ تع١ذ د١س وأد عثاسج عٓ تٍذج صغ١شج ٠سىٕٙا اٌص١ادْٚ دٛاٌٟ اٌمشْ اٌشاتع 

لثً ا١ٌّالد ٚاغٍك ع١ٍٙا اسُ  / 290/ ِذ٠ٕح اٌالرل١ح دٛاٌٝ عاَ / سٍٛلس ١ٔىاذٛس / عشش لثً ا١ٌّالد ٚعٍٝ أماظٙا تٕٝ 

 ، ٚلذ اغٍك ع١ٍٙا لثً الالذقية١ِالد٠ح إٌٝ / 637/ٚلذ ذذٛي ٘زا االسُ عٕذ اٌفرخ اٌعشتٟ االسالِٟ عاَ / الٚد٠س١ا /ٚاٌذذٗ 

 /.سا١ِرا / رٌه فٟ أدذ اٌفرشاخ اٌذعاس٠ح اٌرٟ ذعالثد عٍٝ اٌّذ٠ٕح اسُ 



 

   :راميتا والميناء االول

 

اٌرٝ عاصشخ فرشج اصد٘اس اٚغاس٠د خالي عصش اٌثشٚٔض اٌذذ٠س / سا١ِرا / اْ ١ِٕاء اٌالرل١ح ٠شجع ذاس٠خٗ إٌٝ عصش 

َ ٚا١ٌّٕاء عثاسج عٓ دٛض رٚ دّا٠ح غث١ع١ح ِٓ اِٛاض اٌثذش ٚلذ ٔشػ وص١شا ٚواْ ٠شىً ٔمطح / 1600/1200/ِات١ٓ 

االذصاي ت١ٓ اٌالرل١ح ٚدٚي اٌثذش اٌّرٛسػ ششلٗ ٚغشتٗ ٚوأد ذٕطٍك ِٕٗ اٌسفٓ ِذٍّح تاٌثعائع اٌرٝ ذشرٙش تٙا اٌّذ٠ٕح 

ٚذش١ش اٌّصادس اٌراس٠خ١ح إٌٝ أٗ خالي اٌعصٛس اٌىالس١ى١ح واْ ٠صذس ِٕٗ إٌث١ز / ص٠ٛخ ٚدثٛب ِٕٚسٛجاخ/ِٓ 

اٌفاخش إٌٝ ِٛأٝء اٌّرٛسػ ٚاٌٝ االسىٕذس٠ح ٚلذ شٙذ ٘زا ا١ٌّٕاء خالي اٌمشْ اٌعشش٠ٓ اعّاي ذط٠ٛش ٘اِح شٍّد ذٛس١ع 

اٌذٛض ٚاالسصفح ٚاشادج ِىاسش االِٛاض ٚخضأاخ ٌٍذثٛب ِٚسرٛدعاخ ٌٍثعائع ٚتشاداخ ِٚثاْ اداس٠ح ٚصاٌح سواب 

 ٚسص١ف خاص السرمثاي سفٓ اٌشواب

 

 :لمحة عن تاريخ الالذقية 

 

تدل المكتشفات األثرٌة،أن االنتقال من مرحلة الجمع و االلتقاط و الصٌد إلى مرحلة تدجٌن الحٌوانات و الزراعة ،فً 

.  منطقة الالذقٌة الحالٌة ، بدأمنذ األلف السابع قبل المٌالد

ففً السوٌات الدنٌا فً تل رأس الشمرة،كشفت التنقٌبات األثرٌةعن معالم قرٌة قدٌمة تعود للعصر الحجري الوسٌط 

و أظهرت هذه  (األلف السادس و األلف الخامس قبل المٌالد)و العصر الحجري الحدٌث  (األلف السابع قبل المٌالد)

االكتشافات أن سكان هذه المستوطنة عرفوا تدجٌن الحٌوان و الزراعة و بناء البٌوت من الحجارة و الطٌن و أغصان 

األشجار، 

فإن دراسة األدوات األثرٌة التً اكتشفت فً  (كلودشٌفر)كما أقاموا التحصٌنات و استخدموا األوانً الفخارٌة،و حسب 

رأس الشمرة توحً بؤن سكان المنطقة قد انحدروا من المنطقة الشمالٌة للهالل الخصٌب، و الفخار المكتشف فً السوٌات 

 .الدنٌا ٌدل على أنه كان هناك اتصال بٌن هذا الساحل و بٌن سورٌا الشمالٌة

كما دلت االكتشافات األثرٌة فً تل سوكاس،أن الحٌاة السكنٌة تعود فً هذا التل إلى األلف السادس قبل المٌالد،و استخدم 

سكان سوكاس فً ذلك الزمن أحجار السٌلٌكس فً صنع أدواتهم،و طحنوا حبوبهم بمطاحن من حجر البازلت،و 

عثر على  (قرب مصب نهر السن)استخدموا أوانً من الحجر الكلسً و الغضار ،و فً الطبقات السفلى من تل داروك 

.  خزف ٌعود إلى األلف الرابع قبل المٌالد

 

أي فً بداٌة العصور التارٌخٌة،قدم الكنعانٌون الذٌن توزعوا على  (م. ق2150-3000)فً العصر البرونزي القدٌم 

شماالً،و شكلوا ممالك مدن متعددة، و نرى  (صفون)طول الساحل السوري من صحراء سٌناء جنوباً حتى جبل األقرع 



فً هذه الفترة اتساع كبٌر فً االستٌطان فً منطقة محافظة الالذقٌة الحالٌة،حٌث نجد آثاره فً تالل مختلفة من 

الالذقٌة )رامٌتا - موقع ابن هانً- تل رأس الشمرا- تل نهر العرب- تل وادي قندٌل- تل رأس البسٌط: المحافظة،أهمها 

. تل الداروك- تل سوكاس- تل سٌانو(- شمال جبلة)تل الروس - (حالٌاً 

 

.  م،تؤتٌنا من المصادر األكادٌة و اآلشورٌة و المصرٌة و نصوص إٌبال.خالل األلف الثالث ق

بما فٌها البضائع القادمة من مرافئ الساحل السوري و جباله عبر نهر الفرات،و الثابت أن توسع مملكة أكاد طال سورٌا 

حتى الساحل 

غابة )و هً رامٌتا،أي الالذقٌة القدٌمة،فً سٌاق حدٌثه عن حملته إلى  (ٌرموتً) و ٌذكر شاروكٌن األكادي،مدٌنة 

و ٌقصد بها سلسلة الجبال الساحلٌة فً سورٌا و لبنان،كما وردت نصوص على لسان ( جبال المعدن الثمٌن)و  (األرز

البحر )حتى البحر األعلى  (الخلٌج العربً)أن سلتطهم امتدت من البحر األدنى  (نا رام سٌن)شاروكٌن و خلٌفته 

  (المتوسط

 

 فً أواخر األلف الثالث و أوائل األلف الثانً قبل المٌالد،وصلت جماعات بشرٌة جدٌدة إلى الساحل السوري،و سمى 

  (العمورٌون)علماء اآلثار و المإرخون هذه الجماعات باسم 

 

و هذه الجماعات قدمت من البادٌة السورٌة نتٌجة موجات من الجفاف و زٌادة كبٌرة بالسكان فً البادٌة،فلم تعد تستطٌع 

مواردها تؤمٌن حٌاتهم،مما دفعهم للهجرة إلى األماكن األكثر خصوبة و أمطاراً،أي فً اتجاه بالد الرافدٌن و شمال و 

 (أطلق علٌهم الٌونانٌون فٌما بعد اسم الفٌنٌقٌٌن )غرب سورٌا أسس العمورٌون عدة ممالك على الساحل السوري

 

  وفً هذه الممالك مملكة أوغارٌت والتً استمرت منذ بداٌة القرن الثانً قبل المٌالد حتى القرن الثانً عشر قبل المٌالد

والوثائق االوغارٌتٌة ،و كانت عاصمتها فً منطقة رأس الشمرة الحالٌة وضمت عدد من المدن الصغٌرة   (م.ق1182) 

. اسما للقرى والمزارع التً كانت تابعة لهذه المملكة (350 )التً ترجمت حتى اآلن ذكرت حوالً 

 

فً تل العمارنة بحمص وعدد من المواقع التارٌخٌة فً بالد ،  تظهر لنا الوثائق و النصوص التارٌخٌة التً اكتشفت 

إن اوغارٌت شكلت فً تلك الفترة مركزا تجارٌا إقلٌمٌا ودولٌا بٌن عالم البحر المتوسط ومصر ، الرافدٌن وسورٌة 

. وفً هذه الفترة تم اختراع أقدم أبجدٌة فً التارٌخ عرفت حتى اآلن ، وسورٌا وبالد الرافدٌن 

 

 اشتهرت الالذقٌة و منطقتها فً العصر السلوقً بزٌت الزٌتون و الخمور التً كانت تصدر الى مصر و بالد ما بٌن 

النهرٌن والجزٌرة العربٌة وفارس كما اشتهرت بصناعة النسٌج والسجاد واألقمشة الصوفٌة باإلضافة الى الزراعات 

. المختلفة كما أصبحت المدٌنة مرفؤ افامٌا الرئٌسً 

 



حٌث خضعت لالحتالل الرومانً وأصبحت منطقة الالذقٌة جزأ من  ( ق م 64) استمر االحتالل الٌونانً لسورٌا عام 

. (الودٌسٌا )والٌة سورٌا الرومانٌة ، وأطلق علٌها الرومان اسم 

 

فً نهاٌة القرن األول قبل المٌالد ومطلع القرن األول المٌالدي كانت منطقة الالذقٌة مزدهرة اقتصادٌا وعمرانٌا وكانت 

 .تملك مرفؤ هاماُ ٌشهد حركة استٌراد وتصدٌر نشطة 

 

 فً القرن األول المٌالدي ظهرت المسٌحٌة فً الساحل السوري وازدهرت المسٌحٌة فً المنطقة وكان أول أساقفة 

تلمٌذ بولس الرسول الذي مر فً المنطقة وهو فً طرٌقه من القدس الى انطاكٌة ، (لوقٌوس )الالذقٌة 

 

و أعاد بناءها و (المتروبولس ) م كافؤ الالذقٌة على موقفها ومنحها لقب 194عندما انتصر سفٌروس على ٌنجر عام 

وفً هذه الفترة بنً قوس النصر و التترابٌل . جملها و اعطاها جمٌع االمتٌازات التً كانت تعطى للمدن الرومانٌة 

. ، و رواق اعمدة باخوس و التً ما زالت قائمةحتى االن  (الكنٌسة المعلقة )والتً تسمى حالٌا 

 

 وتوسعت المدٌنة و شهدت تطورا عمرانٌا و زٌنت شوارعها باالعمدة على طرفٌها  

 

 و ما زال قسٌم منها باقٌا حتى اآلن و أصبح مرفؤ المدٌنة من اهم مرافىء الساحل الشرقً للمتوسط 

 

وبعد الفتح اخذت المنطقة الطابع العربً االسالمً   ( م636) فتح العرب المسلمون سورٌا بعد معركة الٌرموك فً أب 

. و تحول اسم الوذٌكٌة الى الالذقٌة ثم اصبحت تسمى الذقٌة العرب لتمٌٌزها عن مدن بٌزنطٌنٌة اخرى تحمل نفس االسم

 

) احتل الصلٌبٌون الساحل السوري و خضعت المنطقة للصلٌبٌٌن حتى عام  (م1103) فً بداٌة القرن الثانً عشر 

  (م1188

 

و سكنها عدد من التجار ،ازدهرت الالذقٌة و مدن الساحل االخرى ،خالل القرن الثانً عشر ، و أضحت الالذقٌة مركزاً 

االوربٌٌن 

 و تطورت المدٌنة عمرانٌاً و اصبح مٌناإها من أهم موانئ شرق البحر المتوسط 

 

فً نهاٌة القرن السابع عشر و بداٌة القرن الثامن عشر ، بدأت الالذقٌة و منطقتها تشهد تطوراً أقتصادٌاً ، ففً هذه الفترة 

كما انتشرت  (دخان أبو رٌحة )سم ابدأت المنطقة تشهد تطوراً بزراعة التبغ و تصدٌره ، و ظهر نوع من التبغ عرف ب

و تؤسست فً نهاٌة القرن الثامن عشر شركة تجار التبغ ، و . زراعة التوت و تربٌة دود القز و إنتاج خٌوط الحرٌر 

و هو حالٌاً مقراً للمتحف الوطنً بالالذقٌة  (خان الدخان  )كان مقرها فً 



 الجغــرافيـــــــا

   35°47'21: ٚ ششلا    35°31'40:اإلدذاش١اخ اٌجغشاف١ّح ٌّذ٠ٕح اٌالرل١ّح ٟ٘ شّاال 

وّا روش تأٔٙا ِذاغح تش٠ف خصة ٚ ، ٚ تأٔٙا ذّرٍه ِشفأ ِّراصا، ٚصف سرشاتٛ ِذ٠ٕح اٌالرل١ح تأٔٙاِذ٠ٕح دسٕح اٌّثأٟ

 إٌٝ اٌعذ٠ذ ِٓ الالذقيةاٌرٟ واْ ٠صٕع ِٕٙا إٌث١ز ٚ ٘ٛ اٌّادج األساس١ح اٌرٟ وأد ذصذس ِٓ ، غٕٟ ٚ خاصح تىشَٚ اٌعٕة

وشَٚ اٌعٕة ٚ اٌذّع١اخ وأد ذضسع عٍٝ اٌرالي اٌّذ١طح تاٌّذ٠ٕح ٚوأد ذّرذ ششلا . ِذْ اٌّرٛسػ ِٕٚٙا اإلسىٕذس٠ح 

 درٝ أفا١ِا

 
 

  :دراسة المناخ 
 

٣مصِق تُٔ٘ثق تُّثـ٢ِ ػٖ خو٤ر تُٔ٘ثؽن ك٢ تُوطً خثػصهتٍ تُطد٤ؼر تُٔ٘ثل٤ر ك٤ٚ ٤ًٔٝر 
تألٓطثي تُٜثؽِر ٣ِٞ٘ث أٝ لالٍ ٓهذ ٤ٌ٘ٓر ٓفظٞيذ ٗؽه إٔ تُٔ٘ثق ٓؼصهٍ ٝٓثؽً شصثءت كٔؼصهٍ 
ٝيؽح ّٗد٤ث ط٤لث ٝٓصوِح لالٍ كظ٢ِ تًُخ٤غ ٝتُم٣ًق كهيؼثز تُفًتيذ ػ٠ِ تُّثـَ شصًتٝؾ 

شوهي ِثػثز تُّطٞع ,  نيؼر لالٍ كظَ تُظ٤ق 38 نيؼثز ٓة٣ٞر لالٍ كظَ تُشصثء 3ٝخ٤ٖ 
% 72,66 ِثػثز ٓؼهٍ تًُؽٞخر تُّ٘د٤ر خ٤ٖ 8,4 ِثػثز ك٢ ت٤ُّٞ إ٠ُ 7,4تُش٢ّٔ خ٤ٖ 

 %.95ٝخؼغ أ٣ثّ تُظ٤ق ٣ظَ إ٠ُ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :لظثبض هٞذ ت٣ًُثؾ ًِٝػصٜث

 
 
 

تُمظثبض تُٔد٤٘ر ؽدوث  تُؼوهذ
 ُدٞف يٝف

ًِػر 
\ ت٣ًُثؾ ّ 

 ظث

 شأظ٤ً ت٣ًُثؾ ػ٠ِ ت٤ُثخّر

٣ًشلغ تُهلثٕ تُؼٔٞن١  0.2 - 0 تُؽٞ تُٜثنئ 0
 إ٠ُ تألػ٠ِ

٣فهن تشؽثٙ ت٣ًُؿ خفًًر  1.5 – 0.3 ت٣ًُؿ تُمل٤لر  1
 تُهلثٕ

ـل٤ق تألٝيتم ٝإـّثَ  3.3 – 1.6 ت٤ُّْ٘ تُٜثنئ 2
 تُٞؼٚ خٚ

ـًًر تألؿظثٕ ٝـل٤ق  5.4 – 3.4 ت٤ُّْ٘  تُمل٤ق 3
 تألٝيتم

٣ًشلغ تُـدثي ٝـًًر أؿظثٕ  7.9 – 5.5 ت٤ُّْ٘ تُٔؼصهٍ 4
 تُشؽً

 شأيؼؿ تُشؽ٤ًتز ت٤ُثكؼر  10.7 – 8 ت٤ُّْ٘ تُؼ٤َِ 5

 – 10.8 ت٣ًُؿ تُو٣ٞر 6
13.8 

 أ٣ٌٍ أِالى تًٌُٜخثء

 – 13.9 ت٣ًُؿ تُو٣ٞر ؼهت 7
17.1 

 ٣ظؼح ت٤ًُّ ك٢ تُط٣ًن

 – 17.2 ت٣ًُؿ تُؼثطلر 8
20.7 

شصًٌّ تألؿظثٕ ٣ٝظؼح 
 ت٤ًُّ

 – 20.8 تُؼثطلر 9
24.4 

ـهٝض خؼغ تألػطثج ك٢ 
 تُّوٞف

 – 24.5 تُؼثطلر تُو٣ٞر 10
28.4 

شوصِغ تألشؽثي ٖٓ 
 ؼىٝيٛث

 – 28.5 تُؼثطلر تُٜٞؼثء 11
32.6 

 إ٤ٜٗثيتز لط٤ًذ

 32.7 تٍُٝخؼر 12
 ٝٓثكٞم

 لًتج ٓهًٓ



 
 

 :ت٣ًُثؾ ٝتألٓطثي ك٢ تُالوه٤ر لالٍ أشًٜ تُّ٘ر
 
 
 
 

ٓهٍ تُٜطٍٞ  تُشًٜ
 (ْٓ)تُش١ًٜ

ٓصِٞؾ  تشؽثٙ ت٣ًُثؾ 
ًِػر ت٣ًُثؾ 

 ( ظث\ّ  )

أػ٠ِ ًِػر 
 ( ظث\ّ  )٣ًُِثؾ 

شٔث٢ُ  168.8 ًثٕٗٞ تُعث٢ٗ
 شًه٢

5.1 20 

شٔث٢ُ  90.8 شدثؽ
 شًه٢

5 16 

 16 4.1 ؼ٘ٞخ٢ 91.8 آوتي 

 16 3.9 ؼ٘ٞخ٢ 42.7 ٤ّٗثٕ

 16 3.1 ؼ٘ٞخ٢ 23.25 أ٣ثي

 13 3.4 ؼ٘ٞخ٢ 6.2 ـ٣ًٍتٕ

 10 3.7 ؼ٘ٞخ٢ 0.6 شٌٔٞ

 10 3.2 ؼ٘ٞخ٢ 5.6 آج

 13 2.9 ؼ٘ٞخ٢ 15.3 أ٣ٍِٞ

شٔث٢ُ  63 شش٣ًٖ تألٍٝ
 شًه٢

2.8 13 

شٔث٢ُ  101.7 شش٣ًٖ  تُعث٢ٗ
 شًه٢

4.1 20 

شٔث٢ُ  173.4 ًثٕٗٞ تألٍٝ
 شًه٢

5.1 23 

تُٔؼهٍ 
 ت١ُّٞ٘

 23 3.9 ؼ٘ٞخ٢ 783.1

 

تعد دراسة المناخ من المواضٌع الهامة لما فً ذلك من تؤثٌر على التكوٌن العام المختار للمشارٌع 

 .المعمارٌة والمتمثلة فً األبنٌة والحدائق التً ٌجب أن تإمن للناس الراحة بشكل تام 



أما بالنسبة لألمطار فالمنطقة تعتبر جزءاً من المناطق الغربٌة والساحلٌة ذات األمطار الكثٌرة نسبٌاً 

  م وفٌما ٌلً جدول توزع األمطار على مدار السنة 500فمعدل الهطول السنوي فً المنطقة هو تقرٌباً 

حزٌران أٌار نٌسان آذار شباط  2كانون الشهر 
 23-22 19-18 15 11 8 7درجة الحرارة 

 2كانون  2تشرٌن  1تشرٌن أٌلول آب تموز الشهر 
درجة الحرارة 

الجافة 
23-25 23-25 21-22 13 9-10 9-10 

 

أما بالنسبة لرطوبة المنطقة فإن المنطقة فإن المصدر الرئٌسً للرطوبة اإلشراف على البحر األبٌض 

المتوسط الرٌاح السٌطرة هً رٌاح غربٌة ذات سرعة متوسطة تلطف حرارة الصٌف ، المتوسط 

 . مئوٌة 30الشهري لدرجة الحرارة 

 درجة فً تشرٌن األول 23ٌتمٌز بؤقصى درجة فً الحرارة صٌفاً وشتاًء وٌبقى البحر ساخناً فً الشتاء 

كما أن المتوسط الشهري لدرجة الحرارة على طول الشاطئ نادراً ما .  درجة فً كانون الثانً 17و

 . درجة تؤتً رداءة الطقس وتلبد السماء واألمطار عادًة من الغرب 10ٌنخفض إلى ما دون 

أما الرٌاح فتؤتً من الشرق من الشمال الشرقً وتكون عادًة جافة ترافقها سماء صافٌة وشمس ساطعة 

ونادراً ما تنخفض الحرارة إلى الصفر ،لذلك نادراً ما . مما ٌحول دون االنخفاض الشدٌد  فً الحرارة 

 ٌحدث الجلٌد فً اللٌل     

بالرغم من ارتفاع . أما الثلج فال ٌكاد ٌتساقط أبداً وفً الصٌف ٌحافظ المناخ على طابعه البحري الممٌز

هذا مع العلم أن الشاطئ ال ٌعرف الحرارة الشرقٌة .الحرارة فإن مٌاه البحر تساهم فً ترطٌب الجو 

 درجة وتبقى الحرارة متساوٌة فً اللٌل والنهار تقرٌباً 40الهائلة التً تسود سورٌة الداخلٌة وتبلغ أحٌاناً  

 .، ففً اللٌل تؤتً الرٌاح الحارة من الداخل وفً النهار تلطف رٌح 

 

 

 

 



األمــــىاج 

 

 :تصًٌف األهــــواج  

 :ٌمكن أن تصنٌف األمواج بؤكثر من تصنٌف ،نذكر منه

 :تصنٌف األمواج بحسب الزمن

 .)sec0.5 )زمن الموجة ال ٌتعدى :أمواج شعرٌة -1

 .ٌتراوح زمن الموجة من الثانٌة إلى بضع ثوانً:أمواج الرٌاح -2

 (sec 20-2)ٌتراوح زمن الموجة : أمواج الرٌاح  -3

 (minutes 5.0- 0.5)ٌتراوح زمن الموجة : أمواج السٌرف  -4

 .ٌتراوح زمن الموجة بٌن خمس دقائق حتى بضع ساعات :أمواج التسونامً وأمواج الفٌضانات  -5

  (hours12-14)ٌتراوح زمن الموجة : أمواج المد والجزر  -6

 

 

  تصنٌف األمواج بحسب القوة المولدة لها: 

 .األمواج الشعرٌة وأمواج السٌرف : األمواج المتولدة بواسطة الرٌاح  -1

 .أمواج التسونامً والفٌضانات :األمواج المتولدة بالزالزل واألعاصٌر  -2

 .أمواج المد والجزر :أمواج التجاذب بٌن األرض والكواكب األخرى  -3

 

 :تولد أمواج الرٌاح 

ما ٌهمنا بشكل رئٌسً عند دراسة وتصمٌم المرافئ البرٌة ،هو أمواج البحار الناجمة عن الرٌاح 

 ، حٌث تتسبب هذه الرٌاح ، باختالف قٌم الضغط الجوي على سطح ماء البحر ،

األمر الذي ٌإدي إلى خفض منسوب الماء الساكن فً أمكنة الضغط العالً ،وإلى ارتفاع هذا 

 .المنسوب فً أمكنة الضغط المنخفض 

 



بهذا الشكل ٌبدأ سطح الماء الساكن بالتماوج ، وتبدأ األمواج بالتشكل ثم ٌزداد تباٌن قٌم الضغط 

، مما ٌإدي الزدٌاد (بحسب سرغة ودٌمومة الرٌاح )الجوي على نقاط هذا السطح المتماوج 

 .سرعة سرعة تشكل الموجة ،وإلى ازدٌاد ارتفاعها تدرٌجٌاً 

وبناء على ما سبق نستنتج بؤن لسرعة الرٌاح ،ولزمن استمرارها ، األثر الهام فً تشكل األمواج 

 .البحرٌة وتحدٌد مواصفاتها 

 

 :قعر الموجة 

 .هو الموقع ذو المنسوب األدنى الذي تحتله ذرة المٌاه من سطح الماء المتماوج

 

 :العقدة 

 

هً الموقع ذو المنسوب الثابت لذرة مٌاه سطح المتماوج وهً بنفس الوقت تمثل نقطة تقاطع 

 .منحنً سرٌان الموجة على سطح الماء المتماوج

 

 

 ( :H)ارتفاع الموجة 

 

 هو المسافة الشاقولٌة بٌن لمستوٌٌن األفقٌٌن المتوازٌٌن والماسٌن بقمة وقعر الموجة على الترتٌب 

 

 ( :L)طول الموجة 

 

 .هو المسافة األفقً بٌن قمتٌن أو قعرٌن متتالٌٌن مباشرة فً منحنً سرٌان الموجة 

 

 (:T)زمن الموجة 

 

هو الزمن الالزم لمرور قمتٌن أو قعرٌن متتالٌٌن مباشرة من سرٌان الموجة من أمام مراقب 

 .ثابت 

 

 (.T/L)هً النسبة   :  Cسرعة سرٌان الموجة 



 L/π2هو النسبة   :    Kعدد الموجة  

 T /π2هو بالنسبة    : σتواتر الموجة 

 K/σL\T==C: مما سبق ٌمكن أن نالحظ بؤن 

 

 :d عمق الماء الساكن   

 .هو االرتفاع الشاقولً بٌن سطح الماء الساكن وقاع البحر 

 .         إن مواصفات األمواج تختلف من المٌاه العمٌقة إلى المتوسطة فالضحلة 

كما أن مفهوم المٌاه العمٌقة والمتوسطة والضحلة ، هً مفاهٌم نسبٌة ، ترتبط بمواصفات الموجة 

 .ذاتها 

 

 :(األمواج المتذبذبة )أمواج المٌاه العمٌقة  -1

 :هً األمواج التً ٌكون العمق المائً تحتها ، محققاً للمتراجحة 

 

d  < 0.5 L 

  :(األمواج االنتقالٌة  )أمواج المٌاه المتوسطة  -2

 :هً األمواج التً ٌكون العمق المائً تحتها محققاً للمتراجحة 

 

0.04  <  d  <  0.5 L 

هنا تتؤثر مسارات ذرات المٌاه بقاع البحر ، فتتحول هذه المسارات من مسارات دائرٌة على 

 .مسارات على شكل قطع ناقص ، محوره األفقً هو المحور الكبٌر لهذه القطوع الناقصة 

 :أمواج المٌاه الضحلة   -3

 :هنا ٌحقق العمق المائً تحت هذه األمواج المتراجحة 

 

0.04  L  ≥  d 

فً هذه المنطقة تتهٌؤ الموجة للتكسر على الشاطئ ، حٌث أنه مع بداٌة هذه المنطقة تبدأ مٌول 

الموجة باالزدٌاد وتصبح حوافها حادة وتزداد هذه المٌول والحواف حدًة تدرٌجٌاً حتى تتكسر 

 .على الشاطئ عند نهاٌة هذه المنطقة 

 



 :قاعدة لتعٌٌن متى تتكسر الموجة
 

 

وٌحدث ذلك تكون النسبة بٌن ارتفاع الموجة وعمق الماء حوالً ثالثة أرباع إلى أربعة أي أن 

 .. م2 م تتكسر فً ماء عمقه 1.5الموجة التً بلغ ارتفاعها 

وٌمكن لمن ٌراقب الموج من على الشاطئ أن ٌقدر ارتفاع الموج وهً على بعد قلٌل قبل أن 

تتكسر وذلك بؤن ٌسٌر أسفل انحدار الشاطئ فً اتجاه الماء حتى ٌقع على مستوى نظره فً 

 ..مستوى واحد مع قمة الموجة واألفق

وتكون المسافة الرئٌسٌة بٌن عٌن المشاهد وأدنى نقطة ٌصلها الماء المرتد بعد تكسر الموجة 

 :االرتفاع الموجة المقاسة،هذا وٌقسم الخبراء الموجة الكاسرة إلى نوعٌن" مساوٌا

أثناء مسارها بعد أن ٌتم " الرقراقة والقالبة ،واألمواج الرقراقة هً التً ٌتهدل زبدها متداعٌا

ال ٌحدث أن تتكسر "تكونها عند الشاطئ وتتمٌز بؤن مإخرتها تنزلق على سطح الماء وغالبا

بل تظل محتفظة ببعض تموجها ، وهذا النوع من األمواج هو الذي ٌحبه هواة " متالشٌة تماما

 ....االنزالق على األمواج حٌث أنها تعطٌهم فرصة طوٌلة لممارسة هواٌاتهم 

، فإنها ترى فً " هادرا" ورذاذا" التً تتكسر على الشاطئ محدثة دوٌا:أما األمواج القالبة 

وٌخٌل للناظر إلٌها من شدة اندفاعها ..الغالب عندما ترتفع مإخرتها فجؤة فً اتجاه الشاطئ 

إنها  تنقض على الشاطئ اقضاضاً ز وٌسمى االسترالٌون وهم من أحسن سباحً العالم 

كما ولو أنها كانت من أسماك "  القالبات " لركوب األمواج العالٌة كما وٌتجنبوا هذه األمواج 

 .القرش 

هذا وال تصل األمواج دائماً إلى الشواطئ فً خطوط مستقٌمة بل تقترب منهامنحرفة بزواٌا 

 مختلفة 

وٌزداد جنوحها نحو الشاطئ كلما ازدادت قرباً منه ألن األجزاء من األمواج التً تدخل 

منطقة المٌاه الضحلة تنخفض سرعتها بفعل القاع ،بٌنما األجزاء التً ما زالت تتحرك فً 

 .المناطق األعمق تسٌر بسرعة متدافعة نحو األمام 

وإذا ما وجد لسان من األرض ٌبرز داخل البحر أدت تحركات األمواج إلى انبعاجها بحٌث 

ولكن تلك الحركة االنتقالٌة ال تكون . تصطدم باألالبارزة فً مختلف الجوانب الموضعة للماء 

دائماً كاملة تماماً بل تمٌل أن تالقً الشاطئ بزاوٌة انحراف ، وٌإدي ذلك إلى حدوث تٌارات 

 ...سحب تمر فٌها مٌاه الشاطئ وتسحب برجوعها بعض الرمال 

ومن بٌن أنواع األمواج التً تغسل شواطئ العالم قد تبدو تلك األمواج التً تهز المحٌطات 

مرتٌن فً الٌوم نتٌجًة لجاذبٌة الشمس والقمر فتبدو ألول وهلة إنها ذات بالولكن هذا االنطباع 



سطحً فخالفاً للرٌاح التً تحرك الطبقات العلٌا من البحر فقط نجد عملٌات المد والجزر 

تحرك المحٌط كله بل إنها فً الواقع تحرك األرض والهواء ، كذلك فإنه فً كل مرة ٌحدث 

  م 3مد أو جزر طوله حوالً   

بٌنما ٌنفلت الجو إلى الخارج فً اتجاه القمر .  سم تقرٌباً 15ٌرتفع سطح القارات بمقدار  

ومن الطرٌف أن نعلم أننا معشر البشر بوضعنا أٌة متحركة .... والشمس لعدة كٌلومترات 

تحتوي على الماء المالح بؤن كل منا ٌتعرض لهذه التؤثرات   التً تحدث األمواج بحٌث  

وتعتبر ظاهرتً ....  ٌكتسب أو ٌفقد بضع غرامات من رزمة كلما ارتفع مد وانحسر الجزر 

 المد والجزر تحدث نتٌجة لقوى الجذب 

من جرمٌن سماوٌٌن متجاورٌن هما القمر والشمس وبالطبع فإن جاذبٌة األرض بكثٌر األمر 

الذي ٌرجع جزئٌاً إلى صغر القمر من األرض ولكنه ٌعود فً جزئه األكبر إلى شدة بعد عنه 

أما الشمس فبالرغم من عظم حجمها فإنه نظراً لشدة بعدها عن األرض فإن تؤثٌرها فً ...

حدوث المد والجزر ٌعادل تؤثٌر القمر إال أنه تقوي أو تضعف تؤثٌر القمر على التوالً تبعاً 

 ....لموقعها النسبً منه  

وعندما ٌكون القمر والشمس على استقامة واحدة كما ٌكون الوضع عندما ٌبدأ القمر كهالل 

ـوٌكتمل بدراً تنضم قوى جذب القمر والشمس معاً ونشهد لذلك ظوهر المد والجزر العالٌة 

، أما عندما ٌكون القمر والشمس واألرض فً اتجاهات عمودٌة  (المد الربٌعً )المسماة  

على بعضها البعض كما ٌحدث فً الربٌعٌن األول والثالث من دورة القمر فإن قوى جذب 

   .(الجزر العام )القمر والشمس تتالشى فتشهد ظواهر الجزر المنخفض جداً والمسماة  

 

 

 

 

 

            



 الســـــــيـاحــــة
 اهزٔ اهشذص زهم ُّ ّاهضبئح. اهٌشبع هِزا اهيخؾولج اهذريبح ّخّفٖس ،اهخسفَٖ تِرف اهضفس ٌشبع :تأٌِب اهضٖبحج فسخؼ -

 اهضٖبحج يٌغيج خؾسٖف حضة ّزهم. يٌشهَ يً األكل ؽوٓ نٖوّيخسا ذيبًٌٖ هيضبفج اهضٖبحج هغسط تبالٌخلبل ٖلّى

 (.اهيخحرث األيى هِٖئج اهخبتؾج )اهؾبهيٖج

 

 اهحٖبث يسبالح     يؾغى فٕ خرذل ّأضتحح ّخراذوح فسّؽِب خشؾتح ..ضٌّاح يٌز نبٌح نيب اهضٖبحج ضٌبؽج خؾر هى   - 

 تًٖ ّٖخسّل اهفٌبرق أحر فٕ هٖبل ؽرث هٖلظٕ يب تور إهٓ ّٖضبفس ضغٖسث حلٖتج ٖحيل اهزٔ اهشذص زهم اهضٖبحج خؾر هى..اهّٖيٖج

 .تَ ّخخأذس فَٖ هخؤذس ينبً نل إهٓ تلّث هخرذل اهظٖلج اهحرّر خوم اهضٖبحج ّخذعح ّخترل اهحبل خغٖس..األذسٖج اهتور يؾبهى

 

 خينٌح فلر..اهؾبهى فٕ االكخضبرٖج اهلعبؽبح يلريج إهٓ شحفِب ٌّخبر اهضٖبحج ضٌبؽج خعّس ٌخبر ُّ اهخٌّػ ُزا  -

 نل سغى ؽبى تؾر ؽبيب خٌيّ تل خٌرذس ّال خٌظة ال ضٌبؽج أٌِب اهخسبسة ّأذتخح األشيبح نل خسبّش يً اهضٖبحج

 هلر ..اهحرّر ّخذعٕ اهيؾسفج فٕ اإلٌضبٌٖج تبهسغتج يسختعج ضٌبؽج ُٕ فبهضٖبحج..تِب خيس كر اهخٕ اهيؤضفج األحراد

 تبهيؾوّيبح خؾز اهخٕ اإلٌخسٌح شتنج ّغِّس اإلؽالى خعّس يؼ اهضٖبحج حسنج خلل أً ضٌّاح يٌز اهتؾط خّكؼ

 رّل رذّل ّسغى ..سضّذب ّأنذسُب ٌيّا اهضٌبؽبح أنذس ضخغل اهضٖبحج أً أذتخح اهضٌّاح ّهنً ..ّاهتٖبٌبح ّاهضّس

 يً اهؾبهى ضٌبؽج فِٕ   ..نوَ اهؾبهى اضخٖؾبة ٖضخعٖؼ اهضّق أً إال ّاهضٖبحج اهضفس ضّق إهٓ األذٖسث اهفخسث فٕ نذٖسث

 ..ٖسٖر  يب كرس يٌِب ٖأذز أً ٖضخعٖؼ اهزٔ ُّ ّخفخحب ّخفِيب خعّسا ّاألنذس ..اهؾبهى ّاهٓ اهؾبهى

 

 

 

 :يبحةـالس واعــأن



 اهؾبهى يضخّْ ؽوٓ اهيؾسّفج اهضٖبحٖج اهّسِبح إهٓ اهضفس ُّٕ :الثرفيهية السيبحة.  

 أفسٖلٖب فٕ اهعتٖؾٖج اهيحيٖبح يذل اهعتٖؾٖج اهيحيٖبح شٖبسث تِرف اهضفس :البيئية السيبحة . 

  نيب       اهؾبهى تلبػ يذخوف فٕ اهضحٖج اهيٌخسؾبح فٕ ّاالضخسيبى اهؾالر تِرف اهضفس :العالجية  السيبحة  

 . اهيذبل ضتٖل ؽوٓ هٌِر افٕ

  هويضويًٖ تبهٌضتج ّاهيرٌٖج ينج يذل هألرٖبً تبهٌضتج اهيلرضج األيبنً شٖبسث تِرف اهضفس : الديهية السيبحة  
 شٖبسث ّنزهم يضس فٕء ضٌٖب تسٌّة نبخسًٖ ضبٌح رٖس ّيٌِب هويضٖحًٖٖ تبهٌضتج اهيذخوفج ّاألرٖسث اهفبخٖنبً

 .ّاهتّزًٖٖ هوٌِرّص تبهٌضتج اهستبل فٕ اهرٌٖٖج اهيؾخشالح أّ األشسى

  تبهؾّاضى خنًّ ُّٕ اهؾبهيٖج اهيؤخيساح هحظّس اهيضبحتج اهضٖبحٖج األٌشعج ُّٕ :المؤثمرات سيبحة  

 . اهؾبهى حّل اهيذخوفج            

  ّسّرثء اهشسا يسيؾبح فٕ تّفسث خخيٖش اهخٕ اهرّل يً اهخضّق أسل يً اهضفس ُّٕ:   الثسوق سيبحة 

  .هوخضّق ّسِبح فِٕ ّتبسٖص ّهٌرً رتٕ ّيٌِبساألضؾب
  تأٌّاؽِب الريبضية السيبحة . 

  ّؽبراخِى اهضنبً ّيساكتج اهغسائة ؽوٓ ّاالعالػ المغبمرات سيبحة . 

 

 

 

 

 السياحة يف الالذقيــــــــــة



 ِٓ أجًّ ِذْ اٌثذش اٌّرٛسػ ٠جرّع ف١ٙا جّاي اٌطث١عح اٌسادش ٚاٌجثاي ٚاٌغاتاخ اٌخعشاء ٚاٌشٛاغٟء الالذقيةِذ٠ٕح 

اٌّّرذج ، ٠ضٚس اٌالرل١ح فٟ اٌص١ف االف اٌس١اح ٚاٌّصطاف١ٓ ، ٠ٛجذ فٟ اٌالرل١ح اٌىص١ش ِٓ اٌمشٜ اٌس١اد١ح ٚاٌّصا٠ف 

ٚإٌّرجعاخ اٌثذش٠ح ٚعذد ِٓ اٌشٛاغٟء اٌّخصصح ٌٍسثادح ِٕٚاغك االسرجّاَ ، ٚذٕرشش اٌىاص٠ٕٛ٘اخ ٚاٌّماٟ٘ 

ٚاٌّطاعُ تطٛي اٌشاغٟء اٌج١ًّ ٚذجذ اٌشا١ٌٙاخ ٚاٌفٕادق عٍٝ اٌشٛاغٟء ٚفٟ داخً اٌّذ٠ٕح ِٚذ١طٙا ، ِٕٚجٙح شا١ٔح 

ٕ٘ان اٌىص١ش ِٓ اِاوٓ اٌض٠اسج ِصً اٌّرذف ٚاٌّثأٟ االشش٠ح ٚاٌّساسح ٚصاالخ اٌس١ّٕا ٚإٌٛادٞ ٚاِاوٓ اٌسٙش 

 وُ ، ٚذماَ فٟ اٌالرل١ح عذج 9ٚاٌىاص٠ٕٛ٘اخ وّا اْ أشاس ِذ٠ٕح أٚغاس٠د اٌرٟ ذعُ ألذَ أتجذ٠ح فٟ اٌعاٌُ ذثعذ عٓ اٌالرل١ح 

 .فعا١ٌاخ ِٚٙشجأاخ س١اد١ح ِصً ِٙشجاْ اٌّذثح ٚ ِٚٙشجاْ اٌس١ادح ٚاٌرسٛق ٚ ِٙشجاْ اٌّٛس١مٝ ٚغ١ش٘ا 

 

 

تعلٌهات وزارة السٌاحة بالًسبة للهجهعات 

 والهًشآت والهشارٌع السٌاحٌة
  

 :القسم االستثهاري 

 هو األرض التً تخصص إلقامة مجمع سٌاحً والغٌر قابلة لإلفراز 

 :القسم التًظٌهً 

هو األرض المتبقٌة بعد إقامة المجمع السٌاحً بهدف تنظٌمها وتقسٌمها وإقامة وحدات المبٌت فٌها 

 .لالصطٌاف أو اإلشتاء علٌها والقابلة لإلفراز 

 

 

 :شروط إقامة المجمعات والنشآت السياحية 

 :2الهـــادة  



ٌسمح بإقامة مجمع سٌاحً ذا صفة استثمارٌة خارج المخططات التنظٌمٌة العامة وعلى األراضً التً 

ال تقل مساحتها اإلجمالٌة عن ثالثٌن ألف متر مربع ، وتتؤلف من عقار واحد أو مجموعة عقارات 

متالصقة باستثناء ما ٌقع منها على الساحل فٌكتفً بمساحة اجمالٌة قدرها عشر آالف متر مربع وٌتم 

 ذلك بموافقة الوزارة

 

 :  وضمن الشروط التالٌة 

من المساحة اإلجمالٌة لألرض مشروعاً  % 40أن ٌقٌم المالك على جزء ال تقل مساحته عن  -1

 .سٌاحٌاً عبارة عن مجمع سٌاحً ذا صفة استثمارٌة 

ٌسمح بتنظٌم الجزء الباقً من األرض بهدف بناء وحدات مبٌت لالصطٌاف واإلشتاء معدة  -2

 .لإلفراز 

ٌلتزم مالك األرض بتؤمٌن المرافق العامة لكامل القسم التنظٌمً وهً الطرق واألرصفة  -3

والمجاري والكهرباء والمٌاه واإلنارة العامة ومحطة معالجة المٌاه وشبكة الهاتف ، كما ٌلتزم 

 .بتنفٌذ المبانً التجارٌة والخدمٌة 

ٌجب أال تقل نسبة االستٌعاب فً الهكتار ضمن حدود القسم االستثماري عن خمسٌن سرٌر فً  -4

 .الهكتار   وال تزٌد غن المائة 

أن ال ٌزٌد عدد  وحدات المبٌت فً القسم التنظٌمً عن خمس وعشرٌن وحدة مبٌت لكل هكتار  -5

 .حسب كل وحدة أربعة أسرة 

أن ٌخصص نسبة مساحة ثلث مساحة القسم التنظٌمً للطرق والمساحات والحدائق والمشٌدات  -6

 .العامة وأن ٌتم التنازل عنها مجاناً لألمالك العامة وللجهات المختصة 

 .صافً مساحة هذا لقسم % 15أن ال تزٌد المساحة المبنٌة فً القسم التنظٌمً عن  -7

 % .2تحدد نسبة المساحة الطابقٌة إلى صافً مساحة القسم التنظٌمً  بنسبة واحد على أربعة  -8

 .تحدد وجائب الرجوع عن الحدود الخاجٌة ألرض المشروع بعشرة أمتار  -9

 

  :3الهـــادة 

 

ٌسمح بإقامة المنشآت السٌاحٌة ذات الصفة االستثمارٌة على أراضً ال تقل مساحتها اإلجمالٌة 

 .عن ألف متر مربع وٌتم ذلك بموافقة الوزارة وضمن الشروط الواردة سابقاً 

 

  :4الهـــادة  



 

 :تحدد الشروط الواجب توافرها فً موقع المنشؤة السٌاحٌة بماٌلً 

 

 

  أن ال ٌكون موقع المنشؤة ضمن حدود: 

 حرم المطارات  -1

 حرم المواقع العسكرٌة  -2

 مسافة الحماٌة من المنشآت المسببة للتلوث والمحددة من قبل الجهة المعنٌة بذلك  -3

 .منطقة منع بناء ألي جهة كانت  -4

  أن تإخذ موافقة الجهات المختصة فً الدولة على موقع المنشآة فً الحاالت التً تقع فٌها

 :المنشآة ضمن حدود 

 حرم الٌنابٌع والبحٌرات الطبٌعٌة واالصطناعٌة  -1

 مسافة الحماٌة للطرق بجمٌع درجاتها  -2

 مسافة الحماٌة والحرم للمناطق والمواقع األثرٌة  -3

   

 تؤمٌن ربط المنشآة مع شبكة الطرق المعتمدة - 1

تؤمٌن المصدر المائً بصورة كافة الستعماالت الشرب وسقاٌة األشجار والمناطق - 2

 الخضراء 

 .تؤمٌن معالجة المٌاه المالحة بصورة مناسبة منعاً للتلوث -3

 

 

 

 

 

منهـاج الىجائـب العمرانيــة المفروضـة علـى 
 :المنشــآت والمجمعـات السياحيــة 

 

  :1الهـــادة  



 

منهاج الوجائب العمرانٌة المفوضة على المنشآت والمجمعات العمرانٌة السٌاحٌة المشادة 

 :على القسم االستثماري والمنشآت السٌاحٌة المحددة بالمادة الثالثة كما ٌلً 

 

الحد األدنى لوجائب الرجوع عن الجوار خمسة أمتار عن حدود األمالك العامة عشرة  -1

 .أمتار 

 .من مساحته  % 15أن ال تزٌد المساحة المبنٌة فً القسم االستثماري عن  -2

  %.40تحدد نسبة المساحة الطابقٌة إلى مساحة القسم االستثماري بنسبة  -3

 

م من منسوب الترخٌص على أال ٌزٌد عن  (15)ٌحدد االرتفاع األعظمً للبناء بــ   -4

 .أربعة طوابق 

( 25)ٌسمح بالمنشآت السٌاحٌة من الدرجٌتٌن الدولٌة والممتازة بارتفاع أعظمً قدره  -5

 .م عن منسوب الترخٌص على أال ٌزٌد عن سبعة طوابق 

ٌسمح ببناء قبو كامل مساحة القسم المبنً وال تدخل فً حساب المساحات الطابقٌة  -6

 .المساحات المحصصة للمستودعات والتجهٌزات والمطابخ ومواقف السٌارات 

على أن ال ٌإدي % 20ٌفرض بناء السطح األخٌر بشكل مائل وبحد أدنى للمٌل قدره   -7

ذلك إلى زٌادة فً عدد اطوابق وٌقاس االرتفاع المحدد فً الفقرات السابقة من منسوب 

 .الترخٌص على منصف السطح المائل 

 .من كامل مساحة المشروع % 10تؤمٌن مواقف للسٌارات على أال تقل عن   -8

 

 

   :6الهـــادة  

 

 :ٌحدد منهاج الوجائب العمرانٌة المفروضة على القسم التنظٌمً كما ٌلً 

 :تقسٌم القسم التنظٌمً إلى مقاسم ٌعد كل منها لبناء وحدات بٌت منفصلة ضمن الشروط التالٌة  - أ



من إجمالً مساحة القسم التنظٌمً للمبانً التجارٌة والخدمٌة وأن ال % 2أن تخصص نسبة   -1

 .وعلى طابق واحد بارتفاع أعظمً أربع أمتار ونصف  % 50تزٌد المساحة المبنٌة فٌه على  

 .أن تقل مساحة القسم الواحد عن أربعمائة متر مربع  -2

ٌفرض على كل قسم ترك وجائب أمامٌة وخلفٌة وجانبٌة كل منها ال تقل عن أربعة أمتار عن  -3

 .حدود األمالك العامة باستثناء المقسم التجاري 

 .تحدد المساحة المبنٌة على كل مقسم بما ال ٌزٌد عن خمسة عشر بالمئة من مساحته  -4

  % .25تحدد المساحة الطابقٌة  على مساحة المقسم بنسبة واحد إلى أربعة  -5

ٌحدد االرتفاع األعظمً للبناء بسبعة أمتار وصف عن  منسوب الترخٌص على أن ال ٌزٌد عن  -6

 .طابقٌن 
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 عــمارة الىســـــط   المائـــــً
 

إن المشارٌع الممكن تنفٌذها فً هذا المجال محدودة نظراً لما تالقٌه من صعوبات فً طرق التنفٌذ 

وطرٌقة استغالل البناء وطرٌقة استغالل البناء كما أن العامل اإلنسانً ٌلعب دوراً هاماً فً مثل هذا 



فإحساس اإلنسان بالخوف من الغرق بدخول الماء إلى المبنى أو حدوث خلل فً . النوع من المشارٌع 

ولكن هذه المخاوف . أجهزة التهوٌة والتنفس ، كل ذلك أدى إلى تعطٌل تقدم هذه المشارٌع فً الماضً 

مما تقدم نجد أنه ٌمكن تحقٌق سلسلة من المشارٌع التً . سرعان ما تبددت مع التقدم الفكري لإلنسان 

 :تالقً تطبٌقاً موفقاً تحت سطح الماء وهً فٌما ٌلً 

 

 :الهًشآت التجارٌة والهالهً 

ضمن البرامج المعمارٌة ٌمكن تحقٌقها كذلك تحت الماء مبان تمثل نوعاً المشروعات ألغراض تجارٌة 

إن السبب فً إنشائها لٌس اجتذاب وجلب المولعٌن بارتٌاد ورإٌة هذه األماكن فحسب ولكن . وسٌاحٌة 

اختفائه تحت سطح الماء ٌفسح المكان لغٌرها من المنشآت والمرافق التً ٌتحكم وجودها فوق سطح 

األرض مثالً البوفٌهات والمطاعم المتخصصة فً تقدٌم األسماك والمنتجات المختلفة للبحار والنوادي 

كذلك ٌمكننا التفكٌر فً إنشاء األسواق التجارٌة وأسواق السمك إذ . وأماكن اللهو وصاالت االستعراض 

هذا النوع من األسواق ٌفضل إنشاإه على جانبً نفق معد .ٌكون من الطرٌف بٌعه فً مكانه الطبٌعً 

 .مجرى مائً 

 

 : أبًٌــــة األبحــاث والهتاحــف وأبًٌــة التعلٌـــم 

هذه األبنٌة هً متاحف األسماك .ٌوجد كذلك نوع من األبنٌة من األفضل وجودها تحت سطح الماء 

واألحٌاء المائٌه التً تسمح بالدراسة والرإٌة فً الوسط الطبٌعً مما ٌساعد علماء البحث والدراسة على 

 .التعرف 

ومن المشروعات البحرٌة األخرى والتً ٌمكن التفكٌر بها بنجاح هو عمل أماكن تدرٌب الغواصٌن 

كذلك تخصٌص أبنٌة للمدارس البحرٌة لتخرٌج .والضفادع البشرٌة تحت سطح الماء فً مكانها المناسب 

 أخصائٌٌن للعمل بالغواصات  

 

 :أبًٌـــــة خاصـــة باستــــغالل قـــاع البحــار واألًهـــر 



هل نستطٌع التفكٌر بإنشاء محطات لجمع اللإلإ والنباتات البحرٌة النادرة ومعامل األبحاث والجلسات 

 لتعرف على مواطن البترول ؟

حقٌقة ستظهر لنا مشكالت . كل هذه سلسلة من المشارٌع ٌمكن التفكٌر فٌها والوصول إلى نتائج هائلة 

 جمة من حٌث التنفٌذ ولكن هل من األفضل اإلقدام علٌها ؟

إن هذا السإال ٌبرز دائماً حٌن اإلقدام على أي نوع من المشروعات المعمارٌة أو غٌرها إذ ال بد ألي 

 .مشروع أٌاً كان نوعه أن تدرس نواحٌه االقتصادٌة التً تحدد مدى نجاح المشروع بوجه عام 

 

 :الهًشــــآت البحرٌــــة الحربٌـــة 

أما فٌما ٌتعلق باألعمال البحرٌة .إن ما تقدم من المشروعات ٌمكن حصره فً نطاق األعمال المدنٌة 

فمثالً نستطٌع أن نبنً تحت سطح الماء .الحربٌة فال ننسى الفائدة الحربٌة التً تقوم علٌها المنشآت 

مخازن للذخٌرة والمحطات السرٌة لتغذٌة وتوجٌه الغواصات . أماكن مختارة حتى ال ٌراها العدو 

 .والجرارات الخاصة بها والخابئ وخالفه 

 

 :األبًٌـــــة الخاصــة باســـتخدام طاقــــــة البحــــر 

 .ففً بداٌة القرن العشرٌن بدأت دراسة مشارٌع الستخدام طاقة البحر 

 

 

 :ُٔفر ػٖ شثي٣ك ًٓكأ تُالوه٤ر هه٣ٔث ٝـه٣عث

 

ٓ٘ى ٓطِغ تُوًٕ تألٍٝ ت٤ُٔالن١ ًثٕ ًٓكأ تُالوه٤ر ٗش٤طث ٣ٝظهي ٓ٘ٚ تُ٘د٤ى تُلثلً إ٠ُ تُمثيغ 

ٝلثطر إ٠ُ تإلٌِ٘هي٣ر ٝالشي خإٔ تُهتكغ ُِ٘شثؽ تإلهصظثن١ تُى١ ًثٗس شصٔصغ خٚ تُٔه٣٘ر ٛٞ 

ًٓكأٛث تُى١ ًثٕ ٣هكؼٜث ٗفٞ تُ٘ٔٞ ٝ تالٌنٛثي ٝتُؽه٣ً خثُىًً أٗ٘ث ًٟٗ ت٤ُّٞ ػ٠ِ أـه تُ٘وٞن ٖٓ 

 ٜٗث٣ر تُوًٕ تألٍٝ ئِث ُِٔ٘ثيذ تُص٢ ًثٗس شظح ػ٘ه ٓهلَ ًٓكأٛث ٢ٛٝ شؼِٞ خًؼث ًد٤ًت 



 ٛهّ تٍٍُُتٍ هّٔث ٖٓ خًغ 1822 ًإٔ تًُٔكأ٣صّغ ُّدغ ِلٖ ٝك٢ ػثّ 1477ٝك٢ ػثّ 

تًُٔكأ كصًتًٔس أٗوثػٚ ػ٘ه تُٔهلَ ٝأطدؿ ػ٤وث ٝػ٤ًّت ػ٠ِ نلٍٞ تُّلٖ ٝلًٝؼٜث ٖٝٓ 

 ٣صد٤ٖ أ ٕ تًُٔكأ ًثٕ ًٓشدطث خمطٞؽ خف٣ًر شدٚ نٝي٣ر ٓغ ػهن ٖٓ 1861ٓظهي ٣ؼٞن إ٠ُ ِ٘ر 

 أ٤ًٌٓ – يٝنَٝ –تإلٌِ٘هي٣ر  (تُّثـَ تُّٞي١ تُلِّط٢٘٤)ٓٞتٗا شًه٢ تُدفً تُٔصِٞؾ 

 . هدًص – ٤ًِٖٓ –

 

 ًًٓح أٓث تُدؼثبغ 676 خثلًذ 111ٝ نلَ تًُٔكأ 1872ٛ٘ثى ٓظهي ٣ل٤ه خأٗٚ لالٍ ػثّ 

تُٔظهيذ كٌثٗس آٗىتى تُصدؾ ٝتُوطٖ ٝتُفدٞج ٝتإلِل٘ػ أٓث تألػٔثٍ تُص٢ شٔس ك٢ تًُٔكأ ٖٓ 

 ... كِْ شؼؾ تُ٘ص٤ؽر تُٔطِٞخر 1932 – 1930ِ٘ر 

 

 1822ُوه أٓ٘س أيطلر ِٝٔفس خص٘ظ٤ق تُفٞع ٝٓهلِٚ ٖٓ تألٗوثع تُٔصًتًٔر ٓ٘ى ٌٍُتٍ 

ؿ٤ً إٔ ػهّ خ٘ثء ًٌّٓ ٣ف٢ٔ تًُٔكأ ٖٓ تُؼٞتطق ؼؼِٚ ؿ٤ً طثُؿ ُالِصؼٔثٍ ٖٓ هدَ 

 ...تُّلٖ تٌُد٤ًذ ُىت تٗفظً تِصمهتٓٚ ػ٠ِ تًُٔتًح ٝتُدٞتلً تُظـ٤ًذ

 

الشي إٔ إٗشثء تًُٔكأ تُؽه٣ه ٖٓ أًعً تُؼٞتَٓ شأظ٤ًت ػ٠ِ ٗٔٞ تُٔه٣٘ر ٝتٌنٛثيٛث ٝإٔ تألػٔثٍ 

تُٔفهٝنذ تُص٢ شٔس ك٢ ػٜه تإلٗصهتج ُْ شّٔؿ ًُِٔكأ إٔ ٣وّٞ خهٝي تهصظثن١ ٣ىًً إو خو٢ 

ٓوصظًت ػ٠ِ تُفٞع تُى١ ًثٕ ٣ّصؼَٔ ك٢ تُؼظٞي تُوه٣ٔر ٝتُوًٕٝ تُِٞط٠ ٝتُؼٜه 

 تُٔصؼٖٔ إـهتض 38 أطهيز تُفٌٞٓر تُّٞي٣ر تُوثٕٗٞ يهْ 1950 شدثؽ 12تُؼعٔث٢ٗ كدصثي٣ك 

 1972 ٝك٢ ػثّ 1956شًًر ًٓكأ تُالوه٤ر ُٝوه خٞشً كٞيت ٝتًصِٔس تإلٗشثءتز تًُب٤ّ٤ر ِ٘ر 

شوًي ش٤ِٞغ تًُٔكأ ٝشط٣ًٞٙ ٝإٔ أػٔثٍ تُص٤ِٞغ ٝتُصط٣ًٞ الٌتُس ّٓصًٔذ ٝك٤ٔث ٢ِ٣ ّٗصؼًع 

  .1991 ـص٠ تُؼثّ 1925ًٓتـَ شطٞي تًُٔكأ ٓ٘ى تُؼثّ 

 

 ًإٔ ـٞع ًٓكأ تُالوه٤ر ػدثيذ ػٖ ـٞع طـ٤ً ٝخهٕٝ أيطلر ًٝثٗس تُّلٖ 1925كل٢  تُؼثّ 

 ...تٌُد٤ًذ شًِٞ ك٢ ػًع تُدفً ٣ٝصْ ٗوَ تُدؼثبغ ػدً تًُٔتًح تُظـ٤ًذ

 

ّ ظْ أٗشا تًُط٤ق تُؽ٘ٞخ٢  4.5 – 4 ٝخؼٔن 276 أٗشا تًُط٤ق تُشٔث٢ُ ٝٛٞ خطٍٞ 1931

 . ّ 3 – 2.5 ّ ٝخؼٔن 160خطٍٞ 



 

ٓصً ًٔث شْ إٗشثء تًُط٤ق تُشًه٢ ك٢  9.5 ٓصً ٝخؼٔن 600 أٗشا يط٤ق ًفثُر خطٍٞ 1954

 . ّ 7 ّ  ٝخؼٔن 270ٗلُ تُؼثّ خطٍٞ 

 

 ٓؽٔٞػثز 3 تًصِٔس تإلٗشثءتز تًُٔكأ شو٣ًدث ًْ أٗشةس تُٔفطر تًٌُٜخثب٤ر تُص٢ شف١ٞ 1956

 .. ٤ًِٞ كُٞس أٓد٤ً 3000شدِؾ تِصطثػصٜث تإلؼٔث٤ُر 

 

 ؽٖ 45000 – 35000 ٝـهذ شم٣ٍٖ ِؼصٜث 65ٝك٤ٜث  (ت٤ُِّٞٓثز) إٗشثء طٞتٓغ تُفدٞج 1958

 ؽٖ ٝأٗشا يط٤ق 150ٖٓ تُفدٞج تُص٢ ششفٖ ػ٠ِ تُّلٖ خظٞيذ أ٤ُر ٝخوهيذ شؼثنٍ 

 . 9ّ ّ ٝخؼٔن 185ت٤ُِّٞ خ٘لُ ُؼثّ ٝٛٞ خطٍٞ 

 . ؽٖ 1500 أٗشا ّٓصٞنع تُصد٣ًه ٝشدِؾ ِؼصٚ تُصم٤٘٣ٍر 1963

 . ػ٠ِ شط١ٞ ًٓكأ تُالوه٤ر 1972 – 2 -25 شْ شٞه٤غ تشلثم ك٢ 1972

 . أهًز تُهيتِر تُٔوهٓر خًٔـِص٤ٜث تأل٠ُٝ ٝتُعث٤ٗر 1974

 . ّ 2100 شْ إٗؽثٌ إؽثُر تًٌُّٔ تًُب٢ّ٤ خطٍٞ إؼٔث٢ُ 1981

 ٓصً ًٓخغ  ًٝىُي 30000 ؽٖ ّٝٓثـصٜث 15000 ّٓصٞنػثز خطثهر شم٤٘٣ٍر 3 شْ إٗؽثٌ 1991

 . ٓصً ًٓخغ30000 ِثـثز ػثن٣ر ُِدؼثبغ تُلًؽ ٝ تأل ُدثز ّٓثـصٜث 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تًُٞثالز تُدف٣ًر 

 

إٕ أْٛ تٌُٔثشح ٝتًُٞثالز تُدف٣ًر تُص٢ ًثٗس ششًف ػ٠ِ ش٘ظ٤ْ تًُـالز تُدف٣ًر ٝكن خًتٓػ 

 :ٓؼ٤٘ر شمض ٗظثّ تًُٞثُر ٢ٛٝ

 . خش٣ً٤ٌث–تُص٢ ش٤ًّ ِل٤٘ص٤ٖ خِد٤ًِٝث : تًُٞثُر تُدف٣ًر ت٤ًُِٝر 

 .تُص٢ ًثٗس ش٤ًّ ِل٤٘ر ٝتـهذ: تًُٞثُر تُدف٣ًر تُص٤ًًر 

 .ٝش٤ًّ تُّل٤٘ص٤ٖ ؽ٤ِطِر ٝؿًٗثؽر ًٝالٛٔث ٖٓ تُهيؼر تُٔٔصثٌذ: تًُٞثُر تُدف٣ًر ت٤ُِد٤ر 

 .ٝش٤ًّ ِل٤٘ر ٝتـهذ: تًُٞثُر تُدف٣ًر تُٔظ٣ًر 

 .ٝش٤ًّ ِل٤٘ر ٝتـهذ ُِٞل٣ًٖ: تًُٞثُر تُدف٣ًر ت٤ُٞٗث٤ٗر 

 



الخه ٖٓ تإلشثيذ أل٤ًت إ٠ُ إٔ تُهُٝر ػٔهز ك٢ ت٥ٝٗر تألل٤ًذ إ٠ُ إطهتي ًِّٓٞ شش٣ًؼ٢ 

٣وؼ٢ خإلؼثع تًُٞثالز تُٔىًٞيذ ِثخوث ػ٠ِ إنتيذ شًًر تُص٤ًٞالز تُٔالـ٤ر ًُِٔكأ تألًٓ 

تُى١ هه ٣ل٤ه ّٓصودال ك٢ ش٤ِٞغ نتبًذ تُ٘وَ تُدف١ً ٝنيتِصٜث خشٌَ ػ٢ِٔ ًٔث ٛٞ تُفثٍ 

خثُّ٘در ًُٔكأ خ٤ًتَٝ ت٤ُٞٗث٢ٗ تُى١ ٣ؼَٔ ػ٠ِ ش٘ظ٤ْ ـًًر تًًُثج ًٔث ٣ؽ١ً شظ٤٘ق ٛىٙ 

 : ٗٔثوغ3تُفًًر ٝكن 

 ...(ش٣ًٍٗس )يًثج ػدً تُدفثي  -

 ...يًثج ِٞتؾ هثن٤ٖٓ إ٠ُ تُدِه -

 ..يًثج ٓف٤٤ِٖ ٓـثني٣ٖ تُدِه -

ٝهه شـ٤ًز تُ٘ظًذ تُوه٣ٔر ُٔد٠٘ تًًُثج ٖٓ ًٞٗٚ ٓؽًن ٗوطر ُصاله٢ ـًًر تًًُثج ٝشؼهٟ 

تألًٓ ٛىٙ تُ٘ظًذ خّدح تُؼه٣ه ٖٓ تُصطٞيتز تُٜ٘ه٤ِر ٝتُصٌُ٘ٞٞؼ٤ر إ٠ُ تػصدثي ٓد٠٘ تًًُثج 

ـث٤ُث ٖٓ أػوه أٗٞتع تُٔدث٢ٗ تُٔؼًٝكر ـ٤ط ٣صْ ك٤ٚ تُؼه٣ه ٖٓ تُؼ٤ِٔثز تُالٌٓر ُصدثنٍ ـًًر 

 ...تًًُثج ٝتُفوثبح ٝتُدؼثبغ ٝتإلنتيذ ٝتُؼث٤ِٖٓ 

 

ٝشمصِؾ ك٤ٚ تُؼه٣ه ٖٓ ٗظْ تُفًذ تُٔصٞتكور ٝتُٔصؼثنذ ٖٓ تُؼه٣ه ٖٓ تألـ٤ثٕ كوه شصشؼح 

 .ـًًر تًًُثج ٓثخ٤ٖ هثن٤ٖٓ ٓـثني٣ٖ ٝػثخ٣ًٖ أٝ ٓؽًن ٌتبً أٝ ّٓصودَ أٝ ّٓصمهّ 

٣ٌٝٔ٘٘ث شظٞي تشؽثٛثز تُفًًر تُٔمصِلر ٌَُ ْٜٓ٘ نتلَ ٛىت تُف٤ٍ أٝ تُلًتؽ ت٠ُّٔٔ ٓد٠٘ 

تًًُثج كٌَ ّٓصمهّ أٝ يتًح ْٜٓ٘ ـًًر لثطر شصدغ ٗظثٓث ٓؼ٤٘ث ك٢ إشؽثٙ ٓؼ٤ٖ ٝٓث٣صدغ وُي 

 ٓطِٞج ٌَُ ٓ٘ث شٞك٤ً  flow of circulationٖٓ ٝؼٞن ِِِّر ٖٓ تُؼ٤ِٔثز ٝتُص٢ ٤ّٜٔٗث 

تُؼه٣ه ٖٓ تُصؽ٤ٍٜتز تُالٌٓر ألنتبٜث ٛىت خثإلػثكر إ٠ُ أ٤ٔٛر شٞك٤ً أٓثًٖ لثطر ُِمهٓثز 

ُؽ٤ٔغ ٖٓ ك٢ تُٔد٠٘ ًثٌُثك٤ص٣ًثز أٝ تُد٘ٞى أٝ تُد٘ٞى أٝ  تإلِصًتـثز ٝٓ٘ثؽن تُمهٓثز 

 ...تُصؽثي٣ر ٝتإلنتي٣ر ٝتُطد٤ر ٝنٝيتز ت٤ُٔثٙ ٝؿ٤ًٛث 

 

 :األرصفة 

 

 :ٌنشؤ الرصٌف بحٌث ٌستطٌع تحمل القوى التالٌة 

 دفع التربة  -1

 ( عربات –مخازن –بضائع  )الحموالت الثابتة  -2

 أصدام السفن  -3

 شد السفن لحبال الربط الناتج بفضل الرٌاح  -4



 الدفع الهٌدرو ستاتٌكً الناتج عن ضاهرة المد  -5

 :نماذج األرصفة 
 :تختلف األرصفة حسب تربة األساس الذي تقام علٌه لذلك ٌمكن أن تصنف إلى 

 :أرصفة مإسسة على تربة صخرٌة 

 / .1.5/ٌعمد بهذه الحالة إلى قسم الصخر على شكل مدرج ٌطلً طبقته من البٌتون سماكتها 

 :أرصفة مإسسة على تربة قابلة 

ٌعمد فً هذه الحالة إلى إنشاء جدار مستمر ، إما من الحجارة أو البٌتون المصبوب تعطى أبعاد هذا 

 :الجدار بشكل وسطً وفق ماٌلً 

 

 .تقرٌباً وٌستخدم فً التمدٌدات الداخلٌة  (2)فً الرأس  -1

 .من االرتفاع  (1/10 )فً القاعدة  -2

 .مٌل الوجه الداخلً على شكل المدرج  -3

ٌغمد إلى طرٌقة الحواجز المعروفة إلنشاء مثل هذا النوع من األرصفة والتً تعتمد بشكل أساسً على 

 .مجموعة من الحوجز وشدها إلى الخلف بواسطة مشدات 

 :دراسة هلحقات الرصٌف 

 :تنقسم ملحقات الرصٌف إلى قسمٌن رئٌسٌٌن هما 

 : الملحقات الالزمة لربط السفن وتشمل بدورها 

 

 :الهدفع القائم 

م وٌتم توزٌعها عى الرصٌف بمسافات  ( 3- 1)تصنع قدٌماً من البرونز أما الٌوم من البٌتون بحجم  

 .م من الرصٌف ( 1.5) م وعلى بعد 0.5فاصلة 

 



 : الهدفع الهائل 

وهو عبارة عن عنصر ٌصنع من الفوالذ واالسمنت المسلح المصبوب موضوع مباشرة على عرض إلى 

 .داخل الرصٌف بواسطة مشدات وصفائح من الفونت

 :الحلقات 

تصنع عادًة من البرونز وتوضع فً فجوة مخصصة لها من الرصٌف حتى ال تسبب ضررا عندما 

 .تصطدم بالرصٌف 

 :الهدافع ذات البكرة 

وهً عبارة عن مدافع تحمل فً رإوسها بكرة أفقٌة تسمح بوقوف السفن وتساعد على القٌام ببعض 

 .الحركات ألثناء الحركات أثناء اإلقالع 

 : الملحقات الالزمة لرسو السفن وتشمل بدورها – 2

 

 :األدراج 

 .ٌعد إنشاإها غٌر عملً وٌكلف إلى حد مما ٌسبب وضعها فً الرصٌف بسبب ظاهرة المد والجزر 

 :الساللم 

توضع فجوات ماصة وٌجب أن تكون مصنوعة من مواد غٌر قابلة للتآكل كما هو الحال فً الفوالذ 

م وٌالحظ أنه ٌجب  (50)المزٌبق أو البرونز ، وٌتم توزٌع هذه الساللم على مسافات فاصلة تصل إلى 

 أن توزع بشكل ٌساعد على النزول والصعود منها 

 :الفواشات 

 .وهً عبارة عن كتل عائمة ٌصلها بالرصٌف ممر متحرك 

 

 :دراسة الهستودعات فً الهرفؤ وتصًٌفها 

 :تنقسم المستودعات إلى 



 مغلقة 

  (مظالت)نصف مغلقة 

  (ساحات )مكشوفة 

 :المستودعات المغلقة 

وتم بناء معظمها من المعدن وذلك حتى ٌسهل توسٌعها أو تصغٌرها أو حتى إزالتها أو تغٌٌر مكانها وقد 

بنٌت على شكل كرفانات معدنٌة عبارة عن جدران مصفحة من المعدن تركب فً مكانها بواسطة 

 .البراغً والمشدات وستكون هذه المستودعات على األرصفة مباشرة وفً المساحات الخلفٌة للمرفؤ 

وتجهٌز أسقف هذه المستودعات بمحركات خاصة تمكن من فتح األسقف وإغالقها من أجل سهولة 

التفرٌغ والتحمٌل لنقل البضائع عن طرٌق السقف وإغالقها من أجل سهولة التفرٌغ والتحمٌل لنقل 

 .البضائع عن طرٌق السقف إضافًة للبوابات وذلك باستخدام الروافع 

 

 :المستودعات نصف المغلقة 

وهً عبارة عن مساحات مظللة ستستقبل البضائع لفترات محددة لعدم الحاجة لدخولها إلى المستودعات 

المغلقة وبهذا تتم حماٌتها من العوامل الجوٌة وستنفذ المظالت الثابتة من القشرات البٌتونٌة أما الغٌر 

 .ثابتة فستنفذ من المعدن وسٌكون قسم منها على األرصفة وأخر سٌكون على الجهة الخلفٌة من الرفؤ 

 :المستودعات المكشوفة

أو الساحات وهً عبارة عن مساحات ضخمة ستشكل نسبة كبٌرة من المساحات المخصصة 

للمستودعات وهذه الساحات ستكون مبلطة ببالط بٌتونً مسلح سٌتم وضع البضائع فٌها رٌثما تصدر 

سٌارات ،قضبان ،حدٌد ، تجهٌزات معدنٌة  )أوتدخل إلى القطر وأغلب هذه البضائع ستكون معدنٌة 

).... 

  % ( .40)وتبلغ نسبة ذه الساحات من المستودعات ككل  

 

 :الحوض القدٌم لمرفؤ الالذقٌة 



 

ٌعتبر هذا الموقع محط اهتمام كافة الجهات الرسمٌة فً مدٌنة الالذقٌة فكان من أول المعطٌات  •

باإلضافة ،  مقترحات المخطط التنظٌمً المحدث لمدٌنة الالذقٌة كمنطقة ترفٌهٌة التً عنٌت بها

 وإدخاله ضمن خطط تطوٌر وتوسٌع مرفؤ به (بصفتها المالكة)إلى اهتمام شركة مرفؤ الالذقٌة 

  .الالذقٌة من خالل تحوٌله إلى منطقة استثمارٌة ترفٌهٌة تعود بفوائد جّمة على كافة األصعدة 

 

   :دراسة الىاقع المروري فً المنطقة المحيطة بالحىض

  :الغاٌة 

الوصول إلى ًظرة شاهلة  

 عى الوضع الهروري فً 

, الشوارع الهحٌطة بالحوض القدٌم

 : ولتحقٌق هذه الغاٌة تم اختٌار هحطات التعداد الهروري كاَتً 

o  جًوبا / 1/ الباب رقم. 

o  2/ الباب رقم. / 

o  شهاال / 4/ الباب رقم. 

 وهًطقة الوصل بٌى الهرفؤ القدٌم والجدٌد  o .عًد  جاهع الهًٌا 

o زاوٌة شارع هبًى االستثهار . 

باإلضافة إلى دراسة دخول وخروج القطار فً جوار   .الحوض القدٌم 

 

 



 
 :تم إجراء تعداد هروري للسٌارات وفق التصًٌف اَتً 

. شاحنات عامة - 

. (لتقل البضائع ضمن المرفؤ )شاحنات مرفؤ - 

. (حاضنات، ناقالت ، روافع )آلٌات مرفؤ - 

 .سٌارات سٌاحٌة - 

: تم اعتماد المفاهٌم التالٌة  

. اتجاه المركبات القادمة من المرفؤ القدٌم الى الجدٌد: الذهاب - 1

            .اتجاه المركبات اآلتٌة من المرفؤ الجدٌد الى القدٌم : االٌاب - 2

   :وكاًت الًتائج كالتالً   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد هروري فً هحطة تعداد جاهع الهرفؤ / ذهاب /
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دد
لع
ا

شاحنات عامة فارغة شاحنات عامة ملٌئة شاحنات مرفؤ فارغة شاحنات مرفؤ ملٌئة آلٌات مرفؤ سٌارات سٌاحٌة  مجموع ساعً

شاحنات عامة فارغة 17 115 120 28 53 39 132 15 21 8 1 2

شاحنات عامة ملٌئة 13 20 126 32 60 28 124 24 13 7 4 4

شاحنات مرفؤ فارغة 17 42 21 20 3 2 14 1 11 5 0 1

شاحنات مرفؤ ملٌئة 3 6 1 6 1 2 12 2 9 3 0 0

آلٌات مرفؤ 16 4 1 8 2 1 2 1 5 4 1 2

سٌارات سٌاحٌة  44 118 188 84 154 125 278 37 46 40 20 30

مجموع ساعً 110 305 458 179 272 197 561 80 104 67 26 38

7_8 8_9 9_10 10_11 11_12 12_13 13_14 14_15 15_16 16_17 17_18 18_19

المجموع الساعً 

لمحطة الذهاب



                    
7_817131734416110

8_9115204261184305

9_101201262111881458

10_112832206848179

11_125360311542272

12_133928221251197

13_1413212414122782561
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  تعداد هروري فً هحطة تعداد جاهع الهرفؤ /اٌاب/
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شاحنات عامة فارغة شاحنات عامة ملٌئة شاحنات مرفؤ فارغة شاحنات مرفؤ ملٌئة آلٌات مرفؤ سٌارات سٌاحٌة جموع الساعً

شاحًات عاهة فارغة 16 45 80 41 21 22 3 7 10 6 22 8

شاحًات عاهة هلٌئة 9 21 33 63 68 38 27 47 104 84 19 23

شاحًات هرفؤ فارغة 6 3 2 5 4 3 1 3 1 10 4 3

شاحًات هرفؤ هلٌئة 1 1 0 1 1 1 2 1 10 7 1 1

آلٌات هرفؤ 60 5 7 18 37 4 10 13 28 74 39 17

سٌارات سٌاحٌة 60 123 171 225 232 110 74 115 56 41 23 32

جهوع الساعً 152 198 292 353 364 178 116 187 209 222 108 83

7_8 8_9 9_10 10_11 11_12 12_13 13_14 14_15 15_16 16_17 17_18 18_19

الهجهوع الساعً 

لهحطة االٌاب
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28153545291231295ه وىع
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  :الحوض القدٌم لساحات والهستودعات فً هًطقةا عوائد

الغاٌة من دراسة العائدات هً تحدٌد حجوم التخزٌن واإلٌرادات للساحات والمستودعات الواقعة فً 

  2006 – 2005 – 2004منطقة الدراسة  خالل األعوام 
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تؤتً فكرة المشروع منسجمًة مع  الرإى المستقبلٌة فً إعادة منح مدٌنة الالذقٌة جزءاً مهماً كانت قد 

نتٌجة االمتداد الكبٌر لمٌناء الـالذقٌة على طـول الواجــهة ، خسرته من اتصالها المباشر مع البحر

البحرٌة للمدٌنة  مما أفقد ذلك الطابع المتمٌز لمدٌنة طالما اشتهرت بارتباطها مع البحر على سواحل 

المتوسط وٌتمٌز موقع المــشروع  بكونه كان ٌشكل مٌناء الالذقٌة سابقا و مع مرور الوقت تحول إلى 

 .جزء صغٌر من المرفؤ الممتد على طول الشرٌط الساحلً للمدٌنة 

و كان لفكرة إعادة تؤهٌل الحوض القدٌم فً مرفؤ الالذقٌة وتحوٌله إلى منطقة ترفٌهٌة لمدٌنة الالذقٌة كل 

 بعد أن  طرحت هذه الفكرة على، الدعم واالهتمام 

 سٌادة رئٌس الجههورٌة الدكتور بشار األسد          

 حٌث وجه سٌادته بؤن تتم متابعة فكرة 24/9/2006أثناء زٌارته الكرٌمة لمرفؤ الالذقٌة بتارٌخ 

 المشروع ودراستها من كافة النواحً الفنٌة واإلجرائٌة 

د رئٌس هجلس الوزراء  ٌّ                     وكاى للس

 .كل الدعم لهذه الرإى و وجه فً أن ٌخرج هذا المشروع عن طرٌق مسابقة معمارٌة 



 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 


