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 املستخلص:
، وعليدة لد أ  ي وداوو  و  ي ري يد  للمدينة مبثابة الدستور الذي ينظم مركبها احلضري وحيدد  محمههدا ارورلولوةيدةألساسي يعد التصميم ا

ئل واررونة اليت ةاء هبا التصدميم األساسدي سيلدخل  عدر علدي البيضدة احلضدرية ومبدا يدنعخ  البدا حتتمله اليف صنف استعماالت األرض 
 ة للمدنية وعلي حياة ارواطن. سلبا علي الخفاءة الوظيفي

األساسية للمدأ ومت اختاذ مديندة الرطبدة كمنع دة  راسدة   التصاميم علي تالتجاوواةاء هذا البحث لتسليط الضوء علي ملخلة  
او  ددارا التصددميم ومت حتليددل  كوهنددا مددن بدد  اردددأ الدديت جتددهدت حدداالت ودداوو علددي  تلخددات الدولددة سددواء  ا ددل  التصددميم األساسددي

لدولدة ، كمدا مت االطدحمع علدي معظدم ال درارات الديت اختدذها ا0202 لتصاميم االساسية للمدينة مع التخريد  علدا التصدميم االساسدا لسدنةا
 ها الباحثاأ مبثابة عامل مساعد لحمستمرار حالة التجاوو كما مت ال يام مبسح جتامل للتجاووات.لتملك ارتجاووين واليت عد

التصددميم األساسددي، كددم مت  حالددة ودداوو ملدديدة، تيعهددا ري ددع  ددمن 973منهددا  160تجدداوو بل دد  وريبدد   أ ومددوع حدداالت ال 
يل تلددة مددن االسددتنتاةات   هددا  أ حدداالت التجدداوو ريعدد ي  يل  ددعف األةهدد ة التنفيذيددة ألهنددا  دد   ددا رة علددي رصددد حدداالت التوصددل ا

لددذي حفدد  ارددواطن  علددي التجدداوو لتح يددق مخاسدد  ما يددة، و دددم التجدداوو وريعبيددق ال ددانوأ رنددع حدددو ها لظددحم عددن العامددل اال تصددا ي ا
 .  التصميم األساسي من استيعاب حاالت التجاوو ال دمية إمخانيةالباحثاأ برامج للحد من التجاووات لظحم عن 

THE VIOLATION THE MASTER PLAN OF RUTBA CITY 

Abstract 
The master plan of a city like a constitution which systemizes the cultural composer of the city 

this design also defines the morphological features of the city consequently any any unbearable 

trespassing or change in using the land may form a big danger on the cultural environment this 

danger may also be negatively reflected on the functional efficiency of the city and the life the 

citizen 

This study sheds light on the problems of trespassing on the master plan of cities the city of 

Rutba is taken as an area of the study since if has witnessed a lot of trespassing on the 

government properties inside or outside the master plan these design have bean analyzed with 

focus on the master plan of the year 2010 the governments resolutions of violating to give 

those who trespassed the ownerships of the properties are taken by the researchers as a 

prominent factor in a continuous trespassing 

A general survey of the trespassing is also taken into account the numbers of the cases of 

trespassing are 56lout of which 379 are take to be made at the master plan the study also 
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concludes that there trespassing belongs to the weakness of the executive channels which are 

unable to show these trespassing or even to apply the government laws the study sheds light on 

the economic factor which motivates people to do such trespassing the researchers also give 

some programs to prevent such types of trespassing and to make these trespassing cases 

included in the master plan of the city. 

  Introductionاملقدمة
الدددذي يهددددال مدددن  حملددده السددديعرة علدددي ادددو ارديندددة وريوةيددده هددداور اوهدددا ورينظددديم  للمديندددة إطدددار العمدددل ميثدددل التصدددميم األسدددا 

ث ارعمدداري والتيعيعددي السدديما يف مركدد  و االسددتعماالت الوظيفددة واةدميددة مبددا يعمددل علددي ريعويرهددا ورلددع كفاءملددا لضددحم عددن  ايددة ارددور 
   اردينة.

لسددددخاأ ارديندددة وحصدددة الفددددر  مدددن تيددددع  واالةتمددداعا  راسددددات مسدددب ة للوا دددع اال تصددددا ي ويتعلددد  و دددع التصددددميم األسدددا  
ن الددددور ا  ليمدددي ائل حملددداور النمدددو لضدددحم عدددن الخلدددف عددداسدددتعماالت األرض واالطدددحمع علدددي ارسددداحات الددديت حتددديط ارديندددة   دددا  بدددد

 ال تصا ي وريعويره. للمدنية را له من  ور يف حتديد األسا  ا
التصدددميم األسدددا  يتعلددد  الددددعم ال دددانور واررا بدددة الصدددارمة لخالدددة اةعدددوات ارراحدددل الددديت حدددد ها  وودددد ا جتدددارة إيل إأ رينفيدددذ 

د  ايهيخددل العمددرار ملددالتصددميم األساسددي وبددذلك ريعددد التجدداووات علددي اريععددات والتصدداميم األساسددية للمدددأ مددن ا عددر الظددواهر الدديت 
 أ هدذه الظداهرة نلد ت  احلضدري ومبدا يعخد  سدلبا علدي البنيدة ارعماريدة والوظيفدة للمددأ وال  فدي ردا ريسدببه مدن ريلدويه ارلدهدللمددأ، 

 وطن . بفعل تلة عوامل   ها  عف الر ابة وري يي  ال وان  لضحم عن  لة الوعي لدي ار
ة مبا ليها العاصدمة ب ددا  السديما بعدد االحدتحمر األمريخدي عدام ومن اجلدير ابلذكر  أ هذه الظاهرة انتلرت يف ةل اردأ العرا ي 

( ومدددا رال ددده مدددن انفدددحمت امدددي و  اري بعدددد اهنيدددار السدددلعة التنفيذيدددة، وال  رابدددة  أ ادددد التجددداووات علدددي اريععدددات والتصددداميم 0229)
 األساسية حتدث من  بل بعض ارؤسسات احلخومية وال ري تصر علي األلرا . 

حث ليسلط الضوء علي هذه الظاهرة لرصد حاالت التجداوو ومدا ريعخسده مدن ريدداعيات يلمسدها السداكن احلضدري وةاء هذا الب 
علددي ريصددميم واحددد بددل اسددتمرت يف تيددع مراحددل للدراسددة  ذ وةددذ الباحثدداأ  أ ارلددخلة   ري تصددر يوميددا، ومت اختدداذ مدينددة الرطبددة منع ددة 

لتنظددديم التجددداووات وإصددددار بعدددض موعدددة مدددن التصددداميم ال عاعيدددة بصدددفة متحمح دددة التصددداميم األساسدددية األمدددر الدددذي   ي إيل إصددددار و
( لعددم وةدو  را ع  و 0229ال رارات والتلريعات لتنظيم ريلك ارنداطق والديت  صدبح  سدرطاأ ينيدر يف ةسدد ارديندة السديما بعدد عدام )

  رارات للحد من ريلك ارلخلة. 
 Research Problemالبحث  مشكلة
 Sectorلتصددميم األسددا  رددا و ددع لدده مددن لضدداءات مسدداحية وعدددم رينفيددذ مندداطق اةدددمات يف التصدداميم ال عاعيددة السددتنفاذ اكدداأ 

Planning االسددتعماالت يف اردينددة  ددا  ؤر ريسدداوال كدداأ هددور رو ددوع  ل  ى إىل جتدديوع ظدداهرة التجدداووات الدديت ابريدد  ري حددف إيل كدد
ل للدولددة مبؤسسدداملا وارددواطن  عحم ددة هبددذه التجدداووات ومددا ا ددر هددذه وهددة الرطبددة  البحددث ))هددل هنددا  ودداوو علددا التصددميم األسددا  رديندد
 التجاووات علا جتخل اردينة وكفاءملا الوظيفية ((. 
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 Research hypothesisفرضية البحث 
رض احلضددرية يصصددة السددتعماالت األةددو  حدداالت ودداوو علددا األرا ددي ارمددن  ددحمر حتديددد ارلددخلة ميخددن صدديا ة الفر ددية كدداأل   و 

ي ارددواطن د ا ددل مدينددة الرطبددة الدديت   ددرت مبوةدد  التصددميم األسددا  وارعمددور بدده حاليددا وذلددك لضددعف األةهدد ة الر ابيددة، و لددة الددوعي لدد
 خبعورة التجاوو علي التصميم األساسي را يسببه من ريلويه للملهد احلضري للمدينة ومبا ينعخ  سلبا علي حياة السخاأ.

 Research Importanceالبحث  هيمأه
ريعددد ملددخلة التجدداووات مددن ارلدداكل احلضددرية )ال دمية،احلديثددة( الدديت ريعددار منهددا اردددأ اريععددة لددذا ريصددبح  راسددة هددذه الظدداهرة ببعدددها 

 مدع اضدري ووعدل ارصدلحة اةاصدة ب دض النظدر عدن ري اطعهدالوا عي هدال للباحث  لت   ها يف تيع مفاصل اردينة وريلويه ملهدها احل
ال يدددنظم وةدددو هم وعملهدددم اجملمدددوع العنصدددر الدددذي يفدددرض وةدددو ه يف ارديندددة لتجعدددل ريلدددك ارديندددة عبدددارة عدددن ومدددع مدددن السدددخاأ  حلمصدددا

ومصدداحلهم  ي رينظدديم كدداأ، و ددد سددلعنا الضددوء علددي احلالددة للملدداركة يف احلددد مددن هددذا الددوابء وةدداء هددذا البحددث كمسددا ة مددن البدداحث  
 احللور وارعاجلات للحد منها ومنع ريخرارها.  للخلف عن  عورة هذه ارلخلة وو ع

 Research aimهدف البحث 
ندة التنبيه إيل  عورة ارلخلة اليت ريفا م  يف مدينة الرطبة واردأ األ رى السيما مرك  احملالظة والخلف عن ريداعياملا الديت سدتجعل اردي

الددديت  ضددد  علدددي كدددل مدددا هدددو مدددنظم علدددي  سدددا  علمدددي ريعدددان مدددن ملدددخحمت حضدددرية دتلدددف وعلهدددا مددددأ معتلدددة بسدددب  العلدددوائيات 
 البحث  ظهار ما أي   وختعيعي وعليه انص  هدال 

 والتعدي احلضري.  Encroachmentمفهوم التجاووات  -0
 عليها.  حتليل التصاميم األساسية وحتديد التجاووات -0
 ال رارات والتلريعات والتصاميم ال عاعية رعاجلة واحلد من ظاهرة التجاووات.  -9

 التلييص اريدار يهذه الظاهرة وحصر التجاووات يف مدينة الرطبة.  -4

 و ح احللور وارعاجلات من  حمر ار رتحات اليت  دمها الباحثاأ.  -1

 بحث األول: مفهوم التعدي احلضري والتجاوز داخل املدنامل

   احلضري داخل املدن التعديأوال: 
تداا إيل ارض ي حيث  أ  يمدة األرض عامدل مهدم يف عمليدة التوسدع احلضدري للمديندة ألأ التوسدع حيهنا  عحم ة عخسية ب   يمة األرض والتعدي احلضر 

يف اردينة علي  وء طلد  السدخاأ يهدا حيدث يتجده التوسدع إيل األرض الديت ريخدوأ  سدعارها منيفضدة  و بددوأ حدن يف بعدض األحيداأ وهذه حتد   سعارها 
  (.0)الذي يعي رير  األرض ب  االستعماالت ارتنالسة ريتفاعل من  حمر عمليات العرض والعل   ةالسيما يف ظل  ياب ال اعدة ال انونية ال وي

يف ارندداطق  ي دداميخانيخيددة السددول حالددة  دد  مر ددوب ليهددا لتنظدديم اسددتعماالت األرض  ا ددل اردينددة، واأ ارريفدداع  سددعار األر ومددن هنددا اددد  أ  
السخنية  د   ي إيل  ا اة من الريف إيل اردأ يف ظل عج  السول عن ا يفاء مبتعلبات السخاأ علي األر احلضرية وواي ة معدالت النمو السخار وايهجر 

  (.0)ال راعية احمليعة ابردأ  ي اانتلار ما يعرال مبناطق السخن العلوائي عند  طراال اردأ والذي  البا ما يخوأ ريوسعا علي حساب األر 
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 ر احلددو  مدن اةددمات األساسدية وريدر ي حداالت السدخن عدن مسدتوي الوحددة السدخنية لضدحم عدن ملدخلة اباللت دار  يل    ريتميدوهذه ارنداطق  
داث وةدرائم السخن اليت  ل ها ارهاةروأ هنا  الخث  من ارلاكل منهدا الضد ط علدي اةددمات األساسدية للمديندة وانتلدار البعالدة والتسدور وةندو  األحد

 . (9)االةتماعي  اردأ إيل ةان  انتلار ظواهر العنف
هددا  أ مدددننا العربيددة ارعاصددرة  ددد مددرت مبرحلددة التعدددي احلضددري والنمددو العلددوائي واريسددع  بسددب  التعددور الددوظيفي يهددا وواي ة عحم تهددا مددع   اليم 

 . (4)ارتوسعة األمر الذي ةعلها من ارناطق اجلاذبة لسخاأ ا  ليم احمليط ابلدرةة األسا  لتولر لرص العمل 
األرض احلضرية اريتلفة جملر  وةو   تذ هذا التوسع علي جتخل امتدا  للهيخل العمرار للمدينة بدوأ  عة مسب ة إذ مت ريو يع استعماالو د ا  

 (  1عوامل ريساعد علي   امة هذه االستعماالت ومتثل   جتخار التوسع يف مدينة الرطبة ابال )

 : unbalance extension التوسع الرتاكميــ 1
األرا دي ال راعيدة  ي يفاللا رة  ا ل ارديندة ويددلع ابلند و  إيل  طرالهدا، و دد حيصدل التوسدع والبنداء  دارا حددو  ارديندة   ا اعلي  سا  بناء األر  وي وم

ديندة لتصدل إليهدا احمليعة هبا  ا يلجع  صدحاب هدذه األرا دي بت سديمها إيل  عدع  را دي سدخنية صد  ة وبيعهدا  ولدا مدن امتددا  احلددو  البلديدة وريوسدع ار
 –ريدق الرطبدة وريو ع اليد من  بل الدولدة كمدا هدو احلدار ابلنسدبة ألرا دي الع دو  ال راعيدة يف اجلد ء اللدر ي مدن ارديندة الديت و عد   يدد الددر  علدي طدور ط

  .الرما ي ال دمي

 :multi-Nuclei extensionـ التوسع املتعدد النوى 2
اعمدة يف ر أل درى ورينددمج ابرديندة مدع مدرور الد من كمدا هدو احلدار ابلنسدبة جملمدع اللدركة األرانيدة و ريدة رمليدة والدثل بظهدور مسدت رات بلدرية ابل درب مدن اومي

 مدينة الرطبة. 
 ثانيا: التجاوز، مفهومه، تصنيفه، أسبابه، حتديده. 

 مفهوم التجاوو  -0
ا الت   يف ، والتجاوو اصعحمح(6)وو ختعي احلدو  ارسمو  هبا  ي واوو السلعة ارخاأ ةاوه وختعاه وواوو يف الليء  لرط ليه، والتجا واوو ل ة التجاوو

و د  (7)حميها  وأ وةه حق  و مسوغ  انور ي ارملوكة للعموم واست اصنف استعماالت األرض عن طريق استيحمء ارواطن   و مؤسسات الدولة علي األر 
ارملوكة للدولة واست حميها  حملا را ةاء به التصدميم األسدا  وال دانوأ النالدذ وهدذه العمليدة  ا الي األر مثل التجاوو يف ا ل   نواعه و جتخاله االستيحمء ع

ابألسددا  عددن  صددور التصددميم األسددا  للمدينددة و ددد اعددرتال النظددام ا سددحممي ابرلخيددة و دد   ليددل علددي ذلددك األحا يددث النبويددة اللددريفة حيددث  ددار  انتددة
)) من  حداط حائعدا علدي اللديء لهدو لده((، وهدذا مؤجتدر   (   ))من  حيا  ر ا ميتا لهي له(( و ار )صلي هللا عليه وسلم( الرسور )صلي هللا عليه وسلم

ارسددلم يسددتعيع  أ يسددت ل  ي  ععددة مددن األرض ابل راعددة  و البندداء  ذا   ريناوعدده ملخيددة ألحددد  يددث يددؤ ي إيل  اأ وا ددح للحددث علددي العمددراأ والبندداء  ي
ين ا سددحممي عمليددة التجددداوو و طلددق عليهدددا الددذي حدددرم ليدده الدددداألحيددداء واألعمددار سدددببا رلخيددة األرض الدديت و دددع عليهددا الفعدددل يف الو دد   عمارهددا ليخددوأاو 

 د  يدوم ا)ال ص ( لألرا ي اليت ريعو  ملخيتها لل   حيث ذكر الرسور الخرمي )صلي هللا علي وسلم(  ))مدن  صد  جتدما مدن األرض طو ده هللا بسدبع  ر 
 (8)لدولدة ألأ ارلخيدة يف النهايدة هدي لالو ي ة ارسماة التصميم األسا  يعدد هرمدا امة(( وبذلك لاأ االنتفاع اال تصا ي من األرا ي ارول ة حت  ريلك ال ي

ابلتلريعات وال واعد الديت ارتجاوو  الستهانة بؤر سرطانية  ا ل التصميم األسا  للمدينةومن ذلك ارنعلق حد  الباحثاأ مفهوم للتجاوو أبنه عبارة عن  
 ارلدددهد احلضدددرى ،وعلدددا  دددوء ذلدددك لددد أ اكددددا  الصددديور والسدددوارير الرتابيدددة الددد  و دددعها ارواطندددوأ  ريدددنظم  عمدددار العمدددراأ والبنددداء وا لدددراو وابلتدددايل ريلدددويه

  عن اللارع كلها ريعد واووات علدي ريركيد  ارديندة حور ارناطق اللا رة واةضراء وريلييد احملحمت التجارية مبجر   لع سياا الدار وعدم االرريدا واالسيجة
 الدا لي. 

 تصنيف التجاوز -2
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 عدط اسدتعماالت األرض ميثددل الوةده  د  ارر ددوب ليده ابلنسددبة للمدواطن  يف العمليدة التيعيعيددة بسدب  منعهدا يهددم مدن  أ ي ومددوا  ذرينفيدد أ السديعرة علدي 
 ليها.  ي اهتمام بل يف ار ابل يتجاوو عن اليت ال يع  يها ارواط (3)ي حي ق ارصلحة العامة بعمليات البناء بلخل علوائي واأ هذا ارنع هو الذ

مدينة الرطبة متتد ظاهرة التجاووات إيل لرتات  دمية ريعو  إيل ما  بل و ع  ور ريصميم  سا  يها حيث جتدهدت مديندة الرطبدة تلدة ريعدورات ويف  
لدرص  ل صدبح السدخاأ يتوالددوأ إيل ارديندة لتدولر (02) 92/6/0313( بتداري  130اردر م )اررسوم اجلمهوري    ارية  بروها  صبح  مرك ا لل ضاء مبوة 

وت الع  علي امتدا  العريق العام وعلي  طراال حدو  ي جتخل جتريعي  ثحم مبجموعة من بييف است رارهم علة والتجارية األمر الذي ساهم يعمل احلخومال
را ي اريصصة مست بحم لتوسع اردينة  راب، وا  هذه التجاووات إيل  أ  صبح إلراو بعضها و االعرتاال هبا وا ع حار البد منه العمراأ مستول  علي األ

 . 0376 ثحم حاليا )حي  رب الوا ي( الذي ا ره  ور ريصميم  سا  للمدينة عام 
ومدا  0229بدعوى عدم وةو  واووات  بدل عدام  (00) 0228ح  عام  و  يوةد ريو يق رمسي لعد  التجاووات و جتخايها يف مديرية بلدية الرطبة 
حصدل الباحثداأ علدا ريو يدق ألعددا  التجداووات وبعدد  0228ح  عام بعدد عدام   ريست ر ظروال البلد و  ريعر الدولة  ي اهتمام يهذه احلالة  0228ريحمها 

 النظر عن التسجيل.  ظ   مسجل  و   معاب تها مع الدراسة اريدانية وةدها م ايرة للوا ع لمعظم احلاالت
أ يف مديريدة بلديدة الرطبدة ومدع بعدض ارتجداووين أل دراض وي اللد بحمت مدع ذوكلف  الدراسدة اريدانيدة هبدا هلتده مدن محمحظدات جتيصدية وم دا 

واهله معل ا وهبذا ميخن ريصنيف التجاووات السخن  و للتجارة عن  أ ارواطن  لي  وحدهم من ي وم بعملية التجاوو بل الدولة ومؤسساملا  ور ال ميخن 
 ريبعا للجهة اليت  ام  هبا إيل  

 جتاوزات املواطنني وقد أخذت األشكال اآلتية:  -2-1
 التجاوو علي  محم  الدولة والت  .  0-0-0
 التجاوو بت   صنف االستعمار السيما التجاري وعدم االرريدا  عن اللارع.  0-0-0

 الدولة وقد أخذت األشكال اآلتية:  مؤسسات اتجتاوز - 0-0
 صنف االستعمار ودالفة التصميم األسا  التجاوو بت ي  0-0-0
 منلات    دصصة لتلك الدوائر وارؤسسات ولق التصميم األسا . و  ي اي  ر التجاوو ابالستيحمء عل 0-0-0
 أسباب التجاوز:  -3

بدده ارددواطن و دددد  ي دددومعمددا   تلددفالدولدددة لمددا ري ددوم بدده    امدد  بددده ريتبدداين  سددباب التجدداوو  سددد  جتددخل التجدداوو واجلهدددة الدديت 
أ سدديا ها الصددحيح واردددرو  أل  ددمن يلددرتكاأ يف احددد  جتددخار التجدداوو،  أ ري دد  ةددن  اسددتعمار األرض هددي حالددة طبيعيددة إذ ةدداءت

  .(00)التصميم األسا   يناميخي يت  ر بت ي  النواحي اال تصا ية واالةتماعية والتخنولوةية 
ري د  ذلدك اسدتعماالت األرض ومندع اردالخ  مدن األمدر يف السديعرة علدي ةدن   صداحبه وسياسة الدولة يف هذا اةصوص ريخدوأ صداحبة

 . zoning (09)ي  علي األراب  من  حمر مبد  التنعيق هم للحصور علاجلن  حس  مبت ا
 :  ة اليت تقف وراء التجاوز وهيء ذلك ميكن حتديد األسباب الرئيسوعلى ضو 
(( ة مدألرا دي الديت و دع عليهدا اليدد ))اللمعدالت األراب  عن طريدق التجدارة ابمنها حت يق  علي  عوامل ا تصا ية ايهدال - 

 ب   حن. 

 ع البعالة. و عط اردينة )التصميم األسا ( وجتيواطن  أب ية دةهل ار -ب
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 اهرة علي مفاصل اردينة.ريلك الظ  عف الر ابة البلدية بتوةيه التبلي ات واألعحمم خبعورة و  رار -ا

جتدداهدملا اردينددة حيدث اسددت بل  العديددد مددن نتيجددة ايهجدرة الدديت  0229ري ايدد معدددالت النمددو السددخار  صوصدا بعددد عددام      - 
 .  0229العوائل علي ا ر األحداث بعد عام 

ريوويدع  عدن خ در البلديدة يف لدرو األساسية يف استيعاب حاةة ارواطن  من  عدع األرا دي السدخنية لضدحمإ فال التصاميم      -ذ
(م 922-022ل  األرا دي الديت ريدووع ريتسدم مبسداحاملا الصد  ة إذ ريدرتاو  بد  )ع ارواطن إيل التجاوو، كما  أ   األرا ي  ا يدل

 م(122احلصور عليها ابلتجاوو عن ) مت يف ح  ال ري ل مساحة  عع األرا ي اليت
 منه.  حتدد التجاوز ودور املسئولني يف احلد -4

اريععد  وال دائم   دعاة، لذا  صدبح   عورريده ريسدتلد ور يف كل نلاط من  نلعة اردينوصل التجاوو إىل حالة مخنته من ا
ينيدر ةسدد ارديندة العرا يدة علدي وةده اةصدوص يف ال درأ احلدا ي علي التصميم األسا  مواةهة هذا الدوابء الدذي  صدبح سدرطاان 

اردأ إىل و ع ح ام ا ضر وال اية هي حت يق الوظائف اال تصا ية والبنية االةتماعية ومدن تلدة والعلروأ ولذا جل ت العديد من 
وكما ي دار مدن امدن  (04)لوائد هذا احل ام هو حتديد التصميم األسا  للمدأ ومنع ال حف العمرار علي حساب األرا ي ال راعية 

ات وال ددوان  وال واعددد الدديت ريددنظم  عمددار العمددراأ والبندداء ابلتلددريع الع دداب  سدداء األ ب  صوصددا واأ التجدداوو انبددع مددن االسددتهانة
ل اتمدد   و الو ددع العمددرار ربانيهددا مددن اةددوا لددراو األمددر الددذي اوةدد  وةددو  حلددور محمئمددة مددن الناحيددة اال تصددا ية واالةتماعيددة 

متليددك ارتجدداووين و ددد سددب   ريلددك  تدور وموعددة  ددوان  وريلددريعات  ةدداو النمددو السددليم للمدينددة و ددد مت و ددع حلددور متثلدد  بصدد
 احللور إصدار ريصاميم  عاعية لتهيئ صدور ريصميم  سا  ينظم او اردينة، ومع هذا استمرت عمليات التجاوو. 

الأ التملدك كعدحما جتدجع الخثد  علدا التجداوو طمعدا يف  را دي الدولددة وريلد  التجدارب العاريدة رعاجلدة التجداوو الديت  ريبعتهدا ريركيددا 
 .  (01)حلل هذه ارلخلة  أ متليك ارتجاووين   حيد من هذه ارلخلة حيث استمرت التجاووات يف ريلك الدولة 0362 منذ عام

وإذا كدداأ مددن يدد عم  أ التجدداوو يععددي حددق التملددك يف بعددض اجملتمعددات يف مرحلددة مددن ارراحددل لدداأ هددذا الدد عم ابطددل لدداألرض هبددة 
مددن  هددم عناصددر ا نتدداا و دد   أ ريسددت ل مبددا حي ددق عامددل ة وذلددك الأ األرض اةددالق منحهددا لعبددا ه بتصددرال اجلهددات التيعيعيدد

االري اأ يف اردينة وهذا أليتم  ال بوةو   اعدة  انونية صارمة رينظم عمل اردينة وكل ما يتعلق بعمليات التعبيدق يف حددو  التصدميم 
 .  (06)األسا  الذي و ع للمدينة
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 نة الرطبة والتجاوز عليهااملبحث الثاني: التصاميم األساسية ملدي
( كمرك  انحية   ارة البا ية اللدمالية واحلددو  الدوليدة و ايدة طريدق  مدارة جتدرل األر أ 0306مت استحداث مدينة الرطبة يف عام )

و دحمر هدذه ارددة ال ريوةدد ريصداميم  ساسدية للمديندة جتداهنا يف  0313مث ريعورت   اراي و صبح  كما ذكران مرك   ضداء عدام ( 07)
نظددام العددرل واألبنيددة   ددانوأ االنبددار، ومت االعتمددا  علددي اجمللدد  البلدددي يف رينفيددذ ال ددوان  التيعيعيددة منهددا مدددأ هالظددة أذلددك جتددا
 0376 ال  أ التصددميم األسددا  لسددنة  0376رة البلدددايت ور ددم ذلددك لدداأ مدينددة الرطبددة ادد  اددوا علددوائيا  بددل عددام او ددانوأ   

نددة الرطبددة ولددق إسددرتارييجيات التيعدديط احلضددري وا  ليمددي وكدداأ مددن  واعددي التنظدديم احلضددري الددذي يعددد  ور ريصددميم  سددا  ردي
العمرانية والتوسع ابرلداريع اال تصدا ية  هنضةالنفط وما رال ه من  رتور بعد خميم حمر ريلك الفرتة هو واي ة عائدات البحم  من الب

ومدا   را دياالستجابة بتيصديص  كان   لألرا ي السخنية وابلتايللد ل األمر الذي انعخ  علي واي ة العل  وواي ة معدالت ا
 حتتاةه من مرالق  دمية مت رينفيذ ة ء منها. 

ومع ريعد  مراحل التنظيم احلضري الذي  ع    ور ريصدميم  سدا  للمديندة  ال  أ حداالت التجداوو اسدتمرت ر دم العحمةدات الديت 
 ايهدددال التملددكالددوابء  صوصددا ال ددرارات والتلددريعات الدديت  ععدد  حددق  دددم  يهددا والدديت كاندد  مددن  واعددي و سددباب اسددتمرار هددذا 

منها الوصور إيل رينظيمات  عاعية ريظهر اردينة بصورة منسجمة ومحمئمدة ردا حدد  التصدميم األسدا  والدذي يتعدابق و ددم الوا دع 
 ها يف معاجلة التجاووات. ال ائم ويف هذا اربحث سيتم ريناور ارراحل اليت مرت هبا اردينة من ريصاميم  ساسية و ور 

 : 1792لسنة  22أوال: التصميم األساس رقم 
جتدددهدت مديندددة الرطبدددة  بدددل  عددددا  هدددذا التصدددميم ريوسدددع مسددداحي وعمدددرار بلدددخل علدددوائي علدددي امتددددا  العريدددق العدددام يف ظدددل  يددداب  

م يدددة  ددا ريرريدد  عليدده عدددم انتظددام  عدددع علددي األرا ددي األا ةددراءات ا  اريددة والتيعيعيددة الرا عددة األمددر الدددذي  جتدداع ظدداهرة التجدداووات 
ر مدددن ريلدددريعات وارع ومدددا صددددلددداألرا دددي مدددن حيدددث اللدددخل وارسددداحة إيل ةانددد  ريددددا ل اسدددتعماالت األرض وعددددم انتظدددام جتدددبخة ال

 . (08)و وان  علي مستوي البلد عاجل  ريلك احلاالت وهيضات ألعدا  ريلك الو ي ة منها
إذ مثددل  ور ريلددريع جتددامل لتنظدديم اردددأ وحسدد  هددذا النظددام ري سددم  0391( لسددنة 44نظددام العددرل واألبنيددة ر ددم ) -0

ارديندددة إيل منددداطق عمرانيدددة حسددد  ال ددددم وريصدددنف ارددددأ حسددد    يتهدددا ا  اريدددة ولخدددل منع دددة  دددوابط عمرانيدددة 
  اصة هبا ريلمل ما ة البناء ومساحة الدار وعرض اللارع. 

 الخث  من  رارات  انوأ العرل واألبنية.  والذي عدر 0360( لسنة 061ر م ) ا ارة البلدايت  انوأ -0

الددذي سدداهم يف رينظدديم الرتكيدد  الدددا لي للمدينددة  ال اندده   يلدد  حاةددة العددرل  0370( لسددنة 016 ددانوأ ر ددم ) -9
واللدددوارع يف ارددددأ كمدددا مت صددددور وموعدددة  دددرارات  دددحمر ريلدددك الفدددرتة اةاصدددة بتمليدددك ارتجددداووين منهدددا  دددرار ر دددم 

( والددذي نددص 700نددص علددي متليددك ارتجدداووين ابلسددعر ارددنيفض ومث ال ددرار ر ددم ) والددذي 0372( لسددنة 973)
 . (03)السابق  علا استمرار العمل ابل رار
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ريصدميم  سدا  رديندة الرطبدة بدر م   وروريعبي ا را ور  مدن  دوان  وريلدريعات علدي مسدتوى ال عدر مت اللدروع بو دع  -4
 (.1انظر خريطة رقم ) 0376( لسنة 06)

رية واسدددتيعاب حددداالت التجددداوو والنمدددو العلدددوائي للمديندددة  دددمن هيخدددل ختعيعدددي ضددداسدددتعماالت األرض احلل دددرض رينظددديم 
( وحدددة 896خنية )سدد(  حيدداء سددخنية هددي )احلددارة، ارعددار، الددوا ي،  ددرب الددوا ي( حيددث بلدد  عددد  وحددداملا ال4ريضددمن )

ملدددخحم ( 02)هختدددار(  79منهدددا )هختدددار( جتددد ل  76.62( نسدددمة وبل ددد  ارسددداحة الخليدددة للمديندددة )7391سددخنية ريضدددم )
 من مساحة اردينة الخلية.  %36نسبة 

 1759( لسنة 825ثانيا: التصميم األساس رقم )
  يعاجل التصميم األسا  السابق ملخلة التجداووات بلدخل هندائي حيدث اسدتمرت التجداووات نتيجدة النمدو احلضدري الدذي 

والددذي يددنص علددي متليددك ارتجدداوو  حملددا للتصددميم  08/4/0373( يف 148جتددهدريه اردينددة مددن ةهددة وصدددور  ددرار ر ددم )
األمدر الدذي جتدجع اردواطن  علدي التجداوو يف ارسدت بل ال ريد ، ومت اللدروع ( 00)ب ععة ارض ابلسعر السائد وي ار التجاوو 

ت ( دددثحم  دددا اريثدددال لتنظددديم اسدددتعماالت االرض  ا دددل ارديندددة وصدددهر حددداال4727)بو دددع ريصدددميم  عددداعي رديندددة بدددر م
وسددع العمددرار للمدينددة الددذي ا ددذ جتددخحم  عيددا  دد  منددتظم علددي امتدددا  العريددق التصددميم السددابق واحتددواء الت التجداوو  ددمن

 ددثحم  ددي االنتصددار ب ددي جتددا را حدد  بعددد و ددع  (09) 0384( لسددنة 424مث ريبعدده و ددع ريصددميم  عدداعي بددر م )( 00)العددام 
  (.2انظر خريطة رقم ) 0387نة ( لس108التصميم األسا  الثار للمدينة ارر م )

( نسدددمة عدددام 3716(  حيددداء  سدددة منهدددا ملددد ولة لعدددحم لددد اي ة حجدددم ارديندددة الدددذي بلددد  )6م )ضدددوهبدددذا  صدددبح  ارديندددة ري
ال دروض  حنتيجة ا ةراءات احلخومية اليت جتجع  علي السخن ومدلء الفدراغ مدن  دحمر لدرو وريوويدع األرا دي ومدن 0387

لدذي بل د  ا( وحدة سخنية يف الو د  0009و ع التصميم األسا  الثار للمدينة )ية عند إذ بل   عدا  الوحدات السخن
 هختار( ملخلة.  020.03ليه ارساحة ارل ولة لألحياء اةمسة )

 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية
 2102 -آذار  –العدد األول 

 التجاوز على التصميم األساسي ملدينة الرطبة
 تور/ أجمد رحيم حممد الكبيسيالدكاألستاذ الدكتور/ عبد الناصر صربي شاهر الراوي

9 

ارصدددر  ووارة التيعدديط، مديريددة التيعدديط العمددرار وايهندسددة العامددة،  سددم ختعدديط اردددأ،  ارطددة التصددميم األسددا  ردينددة 
 (.  0 1222، م يا  )0376، لسنة 06ر م الرطبة، 
( جتددا را وعلددي 424هختددار( وذلددك لب دداء التصددميم ال عدداعي ) 007.08مددن مسدداحة اردينددة الخليددة البال ددة ) %87نسددبة 

 ةلتنظدددديم وريوةيدددده اددددو اردينددددة العلددددوائي بو ددددع التصددددميم ارددددذكور  ال  أ ظدددداهر الددددر م مددددن اجلهددددو  التيعيعيددددة الدددديت بددددذل  
 . ت وب ي النمو العلوائي هو النمط السائد يف اردينةالتجاووات استمر 

 
املصددر: وزار  التطيدي م مديريدة التطيددي  العمدراد وااندسدة العامددةم قسدم  يدي  املدددمم  ارطدة التصدميم األسددا  

 (.  5111:0م مقيا  )0987م لسنة 528ملدينة الرطبةم رقم 
 . 1773( لسنة 281ثالثا: التصميم األساس رقم )

هددذه الفددرتة جتددهدت اردينددة ريوسددعا يف احليدد  احلضددري وريوسددع يف بندداء الوحدددات السددخنية نتيجددة لتحسددن   اء النلدداط  ددحمر 
ابلنسدددبة لألرا دددي لدددروع بسياسدددة مدددلء الفدددراغ  مسدددتوى اةددددمات ار دمدددة إذ مت الالتجددداري وريدددولر لدددرص العمدددل وريعدددور يف

( لسددنة 183 سددهم يف و ددع ريصددميم  عدداعي ةديددد ر ددم )اللددا رة علددي مسددتوي األحيدداء واألرا ددي اللددا رة األمددر الددذي 
 احلي ارذكور.  لدمج حاالت التجاوو  من (04)ليضاال حي ةديد إيل  حياء اردينة  ثحم  ي ارعار اجلديد  0383
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حيددل ارلددخلة واسددتمرت ظدداهرة  دينددة ومددع هددذا، لدداأ ذلددك التصددميم  رعاجلددة ال صددور التيعيعددي والنمددو العلددوائي للم -9
( 01) 0334( لسدنة 703ريصميم  عاعي   دايف للمديندة بدر م ) جاووات  ا  لع ابل ائم  علا العملية التيعيعية و عالت

  ثحم  ي اريثال اجلديد لتصبح بذلك اردينة ريتخوأ من حانية  حياء سخنية. 
 ددراض السددخن والددذي والددذي نددص علددا ختصدديص األرا ددي ارفتوحددة وريوويعهددا أل 0337( لسددنة 007وكدداأ ال ددانوأ ر ددم )

سيء التصرال ليه حيث مت التجاوو من  حمله علا ارساحات اةضراء واةدمات العامة وحتويها إىل اسدتعمار سدخي و دد 
 .(06)مثل هذا ال انوأ واووا من  بل الدولة ب يامها بت ي  ةن  االستعمار  وأ مراعاة ارلهد احلضري للمدأ 

( لسدنة 740لة ريصميم  عاعي ةديدد ليعداجل التجداووات  دثحم ابلتصدميم ال عداعي ر دم )والذي علا  ساسه مت اللروع إب ا
 .يف اجل ء اجلنويب اللر ي عذارىحلي  0337

 1773ة الرطبة لسنة ( التصميم األساس ملدسن3رطة رقم )خا

 
م  يدي  املددمم  ارطدة التصدميم األسدا  ملديندة الرطبدةم وااندسة العامةم قسداملصدر :وزاره التطيي  مديريه التطيي  العمراىن  

 (5111:0م مقيا  )0993م لسنة 26رقم 
هختددار(  080.80( وحدددة سددخنية جتدد ل  مسدداحة بل دد  )0818(  حيدداء سددخنية ريضددم )3مدينددة لتصددبح بددذلك اردينددة متخونددة مددن )

لتوسددع حددو ها البلديددة اسدتجابة لعددد  سدخاهنا البددال  هختدار(  033.20مدن مسدداحة ارديندة الخليددة البال دة ) %30نسددبة ملدخلة بدذلك 
يدد  بدده هددذا التصددميم اندده حددد  هدداور ريوسددع اردينددة ابودداه ال ددرب واللددرل واجلنددوب وةعددل اردينددة ريععددي متواهددم مددا ( 07)( نسددمة 09640)

الدديت ارريضدد  و والعلددوائيات لتخددرار حدددوث الفيضدداانت ولخثددرة حدداالت التجدداو  أظهرهددا لللددمار لوةددو  هددد  طبيعددي  ددثحم بددوا ي حددوار 
والسديعرة  zoningابلسخن يف ريلك ارنداطق  وال يف وصدور ارديندة يهدا يف ارسدت بل ال ريد  كمدا اهدتم كمدا اهدتم هدذا التصدميم ابلتنعيدق 
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ة ومدا رال هدا ال وان  والتلريعات احلخومية اليت  ساءت لتلك الو ي دالتامة علا او استعماالت األرض  ا ل اررك  احلضري إيل ةان  
وذلدك مدن اةدل و دع للتجداووات  دثحم بع يداأ ال درار ا  اري وري دميده علدا الدر ي التيعيعدي السدليم من ريصاميم  عاعية ور  ذكرها من 

بتصدداميم  عاعيددة أبي نددوع مددن اةدددمات  ددحمر ري دددير حاةددة اردينددة مددن اسددتعماالت األرض إيل ةاندد  اندده   ميددد األحيدداء ارسددتحد ة 
 ه انعحم ا من ال اعدة اللرعية الضرورات ريبيح احملظورات. لسوء رينفيذ

 2313( لسنة 313رابعا: التصميم األساس رقم )
استمر او ارديندة العدويل وابوداه اللدرل وال درب واسدتمرت معهدا حداالت التجداوو بخدل إجتدخايها مدن  بدل الدولدة واردواطن  وكاند  األوىل 

األرض بو ددع ريصددميم  سددا  ةديددد وكدداأ مددن ابق لتجدداوو ملددخلة ري يدد  بعددض اسددتعماالت وددري عمليددات رير يددع للتصددميم األسددا  السدد
والددذي مثددل ري دد  يف بعددض اسددتعماالت األرض  ددمن حددي الددوا ي اسددتجابة  0333( لسددنة 742معاجلتهددا هددو التصددميم ال عدداعي ر ددم )

ويل ابلنسددبة حلددي اريثددال ال دددمي والتصددميم ر ددم ولددنف   سددباب ارعاجلددة األ 0220( لسددنة 767للوا ددع ال ددائم مث التصددميم ال عدداعي ر ددم )
( لسدنة 824 حيداء  دثحم ابلتصدميم ال عداعي ر دم ) حلي  درب الدوا ي إيل ةاند  اسدتحداث لنف   ساب ابلنسبة 0220( لسنة 820)

ة ابلنسددبة  ددثحم ابحلددي العسددخري ومددا رال همددا مددن ريعددديحمت ختعيعيدد 0220( لسددنة 0097)حددي احلددارة اجلديددد( وريصددميم ر ددم ) 0220
 0221( لسددنة 731والتصددميم ال عدداعي ) 0220( لسددنة 0971حلددي ارعددار اجلديددد واريثددال اجلديددد  ددثحم ابلتصدداميم ال عاعيددة ارر مددة )
حدداالت التجدداوو السدديما الوا عددة عنددد األطددراال وا ددذ ميددد ذراعدده عددم  علددي التددوايل وهنايددة العددام ارددذكور اسددتوع  التصددميم األسددا  معظددم

والددذي الددرو مددؤ را ر ددم  ريوويعدده علددي مددوظفي  (08) 0221لسددنة  (0138أ ليددتم اللددروع بو ددع   ددر ريصددميم  عدداعي ارددر م )وا ي حددورا
الدولة و د مت وهي ه ابلخهرابء واراء األمر الذي واة  علي ارتجاووين رلع حاالت التجاوو  و الرتا دي مدع  صدحاب األرا دي، لتصدبح 

خي ومت اسدتبعا  احلدي الصدناعي ال تصدار ذلدك احلدي علدا ارنلدات الصدناعية مدن انحيدة ولضدعف ( حي س00بذلك اردينة مخونة من )
النلاط الصناعي يف اردينة والذي ا تصر علي اةدمات صناعية األمر الذي   يلجع علي التجاوو  من ذلك احلدي ار لدق واةدايل مدن 

 السخن. 
( 990.41( وحددة سدخنية جتدخل اجلد ء ارلد ور منهدا )4990ديندة )حيدا يف ار( 00هذا و د بل  عدد  الوحددات السدخنية الديت  دمها )

( وذلدك الريسداع حددو ها البلديدة والسدتيعاب  عددا  السدخاأ ال اطندة 480.10من مساحة ارديندة الخليدة والبال دة ) %63ملخحم نسبة 
 .  (03)0202( نسمة عام 01842والناوحة إىل ريلك اردينة والبال  حجمها )

لتتسع ابوداه اللدمار األمدر الدذي راأ و ف جتخل اردينة عن التصاميم الساب ة إذ   ذت رينمو وريتسع متحدية وا ي حو د ا تل 
وكمددا هددو مبد  يف اةريعددة ر ددم  0202( لسدنة 902 لدع اجلهددات التيعيعيدة إىل اللددروع بو ددع التصدميم األسددا  الرابددع للمديندة ارددر م )

(4) 
 ةمسددتمر  اتة التجدداوو احلددديث والددذي يعت ددد اندده عدداجل تيددع التجدداووات ولخددن يف احل ي دد وميخددن الو ددوال عنددد التصددميم األسددا  

لدددذلك  صدددبح  عمليدددة التجددداوو حالدددة سدددائدة ابلنسدددبة  0223السددديما واأ ا لدددراو والتيصددديص ابلنسدددبة لألرا دددي  دددد ريو دددف مندددذ عدددام 
الدولددة  ور ريلددك احلدداالت كمددا ذكددران  يامهددا بت يدد  اريدددار مت رصددد حدداالت ودداوو مددن  بددل  ددحمر التلددييص  لمددن للمددواطن  والدولددة

ت مددل التمليددك كمددا هددي احلددار يف الفددرتات السدداب ة هددذا مددن ةهددة ومددن  ددوان  وريلددريعات ةعلدد  ارتجدداوو ي ةددن  االسددتعمار وإصدددارها
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لتجددداوو علدددا مبددد  الفنددددل ابالسدددتيحمء علدددا بعدددض الددددوائر الددديت   ختصدددص يهدددا منهدددا  يدددام بلديدددة الرطبدددة ابةهددة   دددرى مثدددل وددداوو الدولدددة 
مديريددة بلديددة الرطبددة ابختدداذه م ددرا يهددا علمددا اندده  دد  اتبددع لددووارة البلدددايت والولدد  عمليددة السددياحي الوا ددع  ددمن احلددي العسددخري و  امدد  

( و بدل انت ايهدا إىل يف الو   الذي سبق واأ استول  الدائرة ذاملا علدا مبد  اريدابرات )سداب ا  (92)مع ووارة ارالية  مختملةك    يالتمل
 م رها اجلديد ةعلته مراب آللياملا. 

 ب اردر مو دع  يدة ووداوو مديريدة جتدرطة الرطبدة علديوكذلك واوو علا مب  التجنيد الوا ع  من حي ارعار من  بدل ةهدات  من
 حي الوا ي وذلك لدواعي  منية حس   ويهم.  اروحد للمدينة و را ي ريعو  ملخيتها للمواطن   من

ريددؤ     ال ضدداء ارددذكور ابلتجدداوو علددا مبدد  مديريددة األمددن سدداب ا، وحتويلدده إيل علددوه بيددع اةضددر والدديت ىل ةاندد   يددام  ائم اميددةإ 
 ر ها، وكذلك  يام مديرية تار  ارنع ة ال ربية ابلتجاوو علا مب  االستيبارات العسخرية )سداب ا(  دمن حدي احلدارة هدذا لضدحم عدن 

 اةضراء واةدمات العامة يف  حياء متفر ة من اردينة. التجاوو علا ارناطق 
 (4 ارطة رقم )

 2101التصميم األسا  ملدينة الرطبة لسنة 

 
املصدر: وزار  التطيي م مديرية التطيي  العمراد وااندسة العامدةم قسدم  يدي  املددمم  ارطدة التصدميم األسدا  ملديندة الرطبدةم 

 (.  5111:0م مقيا  )2101م لسنة 301رقم 
 ما ابلنسبة إيل واوو ارواطن  لهو  كثر ريلعبا السيما بعد اهنيار السلعة و يداب ال دانوأ ل دد بل د  حداالت التجداوو ارسدجلة 

مووعدددة علدددا دتلدددف األحيددداء الوا عدددة  دددمن  طدددراال ارديندددة و دددد او ا ت هدددذه الظددداهرة حيدددث بلددد  عدددد   (90)( حالدددة 900) 0228عدددام 
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ه( ( حالددة ودداوو  د  ملدديدة )ل مدد080( حالدة ودداوو ملدديد والبدا ي )973( حالددة مددنهم )160الرطبدة )مدينددة يف  0200 ارتجداووين عددام
 (.  0ومووعة حس  األحياء السخنية كما هو مب  يف اجلدور ر م ) أل راض الرتبح أبسوال الع ار

 (0جدول رقم )
 2100طبة عام التوزيع املكاد حلاالت التجاوز حسب األحياء السكنية يف مدينة الر 

 
 املصدر من عمل الباحثام ابالعتماد على: 

 .  0200مديرية بلدية الرطبة، اللعبة الفنية، سجل التجاووات،    منلور،  -0

 02/8/0200 – 01/7الدراسة اريدانية  -0

ذي لددوحظ بندداء ومعظمهددا  ور سددخنية  يددد ا نلدداء يف الو دد  الدد %68مددن هددذه التجدداووات بل دد   ارلدديدومددن اجلدددور يتضددح  أ نسددبة 
 واحلي العسخري وميخن محمحظة من  حمر اجلدور حي احلارة اجلديدالعراو احلديث كما هو احلار يف مساكن وعلا 

(  أ معظدددم حددداالت التجددداوو كانددد   دددمن األحيددداء الوا عدددة  دددمن األطدددراال  و ريخدددوأ م ابلدددة ألحيددداء حديثدددة 1واةريعدددة ر دددم ) 
 التصميم  من األطراال. 

مدددرت مربدددع( ريعدددو   0222إيل ) ريصدددل ومعظمهدددا  عدددع  را دددي واسدددعة %90جددداوو  ددد  ارلددديد ل دددد جتدددخل نسدددبة  مدددا ابلنسدددبة للت 
 الدد  و ددع  علددا ارندداطق ار ابلددة لحمحيدداء السددخنية اريععددة ومندداطق السددخن ار ددرت  ملخيتهددا لددبعض األ ددرايء يف اردينددة  ثلددة ابالسدديجة

ي، احلددارة اجلديددد،  ددرب الددوا ي وعددذارى وتيددع هددؤالء ارتجدداووين يتدد ملوأ  أ  ددمن التصددميم األسددا  كمددا هددي احلددار يف احلددي العسددخر 
ميتلخدوا ولددق النظددام اجملدد   صوصددا واأ حددي احلدارة اجلديددد مت إيصددار اردداء والخهدرابء للمسدداكن ارلدديدة  دمن مندداطق السددخن ار ددرت  يف 

 التصميم. 
االت ودداوو  ددمن حددي  و لليدددمات العامددة ل ددد مت رصددد حدديصصددة للسددخن و  يختددف ارواطنددوأ ابلتجدداوو علددا األرا ددي ار 

علدا سداحة  لخدرة ال ددم وكدذلك التجداووالتجاوو و من نف  احلي علي ملع  ألرا ي ريعو  ملخيتها رواطن  إىل ةان   احلارة اجلديد
مددار  ال دددمي الوا ددع  ددمن  ددمن حددي  ددرب الددوا ي هددذا لضددحم عددن ودداوو ارددواطن  ربددار عامددة منهددا مبددي اجلدصصددة لبندداء مركدد  صددحي 

وعلدا امتددا  اللدارع  واست حمله أل راض واحلارة اجلديدعلا مب  اللباب والراي ة حي  رب الوا ي واست حمله أل راض وارية والتجاوو 
 إيل هذه ارناطق الوا عة علي م ربة السول.  ال رب المتدا  االستعمار التجارى الرئي   من حي احلارة ابواه

 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية
 2102 -آذار  –العدد األول 

 التجاوز على التصميم األساسي ملدينة الرطبة
 تور/ أجمد رحيم حممد الكبيسيالدكاألستاذ الدكتور/ عبد الناصر صربي شاهر الراوي

04 

 (5قم ) ارطة ر 
 2100التوزيع املكاد حلاالت التجاوز حسب األحياء السكنية يف مدينة الرطبة لعام 

 
 املصدر: من عمل الباحثني ابالعتماد على.  
يم األسدا  رديندة الرطبدة، ر دم ووارة التيعيط، مديرية التيعيط العمرار وايهندسة العامة،  سم ختعيط اردأ،  ارطة التصدم -0

 (0 1222م يا  )، 0202، لسنة 902
 (0اجلدور ر م ) -0

 د الرطبة واست حمله أل راض السخن. رية بريير االسرتاحة اجملاور ردإىل ةان  التجاوو علا  ا االنتصار السخن  من حي
وميار  ارواطن  نوع   ر من التجاوو مبثل بت ي  ةن  واالستعمار من سخي إىل واري مدن  دحمر اسدتيدام م دمدة الددار إبنلداء 

وكدذلك احلدار ابلنسدبة لللدارع  ال ددمي هحمت وارية كما هو احلار علا امتددا  جتدارع ارصدرال الدذي يفصدل بد  حدي ارعدار واريثدال
هددذا إىل ةاندد  عدددم االرريدددا  ابلنسددبة السددتعمار التجدداري اريعددط وعدددم االلتدد ام ب ددوان  السددحممة  احلددارة ي ددمن حدد ارمتددد ةنددواب

 جارية  من اللارع العام للمدينة. إبنلاء محمةئ للعمارات الت
( إال  أ حاالت التجاوو مسدتمرة بددوأ را ع  دانور ر دم ا ةدراءات 902وعلا الر م من اللروع بو ع التصميم األسا  للمدينة )

 ل اجلهات البلدية لرلع التجاووات. اليت مت اختاذها من  ب
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اووات  دددمن يدددنظم مندداطق التجدددتصددداميم ال عاعيددة اسدددتعاع  أ مددن  دددحمر الو ( 902و ددا ري ددددم ميخدددن ال ددور  أ هدددذا التصدددميم ) 
 حمر هذه الفرتة اليت سب    عدا  هذا التصميم هو  اهات اردينة األربعة واهم ما حدث  او
صوصددا بعددد عددام عددن ارعدداي  التيعيعيددة والدديت ري امندد  مددع الظددروال االسددتثنائية الدديت ميددر هبددا البلددد   التوسددع السددريع بعيدددا -0

   (90)ان  صدور العديد من ال رارات ارتعل ة بتيصيص  را ي  وأ  وابط  و  راسة منها إىل ة 9022
وذلدك بعددم ةدواو بنداء مدالخي  0387( لسنة 794 انوأ ) والذي مت ليه ريعديل 0229سنة ( ل016 انوأ ر م ) - 

ل راعيددة الوا عددة األرا ددي ال راعيددة والبسدداري   ا ددل التصددميم األسددا  وةددواوه  ارةدده  ددا جتددجع  صددحاب الع ددو  ا
 را دي الع دو  الوا عدة بد  ومدع اللدركة  ارا مدينة الرطبة من ري سديمها إيل  را دي وحتويلهدا إيل سدخن  صوصدا 

 األرانية واحلدو  البلدية للمدينة. 
 والذي نص علا متليك ارتجاووين ارعابق ألعراض السخن.  0229( لسنة 016ال رار ر م ) -ب

ل دد حدد ت منداطق ا  الذي يعتمدد علدا مسدوحات ميدانيدة   ي دة ريععدي صدورة لوا دع حدار ارديندة ال دائم سوء رينفيذ التصميم األس -0
 دددمن التصدددميم لسدددخن م دددرت  وهدددي حاليدددا ملددد ولة أبحيددداء سدددخنية يف ال سدددم اللدددر ي اللدددمايل مدددن ارديندددة كالتصدددميم ال عددداعي اردددر م 

الوا ددع مندداطق وعددرة و ددرات مائيددة  ثلددة بددوا ي ارسددا  احددد لددروع  وهددي يف ء ضددرا( ار ابددل حلددي الددوا ي وكددذلك حددد ت مندداطق 0138)
واالكتفداء   للمديندة احل ي ديابلوا دع  التيعيعيدةاجلهدات   رايدةمن ة ئها اللر ي هذا  ا يدر علا عددم  رتل اردينةحوراأ الذي   وا ي

 ور إىل اريداأ التيعيعي لتو يق ريلك اررئيات ابلدراسدة  وأ النبو ع اريععات والتصاميم األساسية ابالعتما  علي اررئيات الفضائية 
 اريدانية. 
ع  كاندد  انعخاسددا ومسددخنات لدد م اردددأ  ددالتيعيعيددة )التصدداميم األساسددية( الدديت و ومددن ذلددك ارنعلددق اددد  أ تيددع الوؤئددق  

 دل ارركد  احلضدري و جتداع وسداهم يف اسدتمرارية اسدتعماالت و اداط التوويدع  ا العرا ية ومنها مدينة الرطبة األمر الذي انعخد  علدا ري د 
 ظاهرة التجاوو مبتيلف  جتخايها. 

 التجاوز ةخامسا: إسرتاتيجية احلد من ظاهر
من اةل حت يدق رينميدة مسدتدامة وادو حضدري سدليم للمديندة البدد مدن و دع حلدور ومعاجلدات لظداهرة التجداوو وهندا سديتم عدرض 

 م يف احلد ولو جب ء يس  من ظاهرة التجاووات يف مدينة الرطبة.  لخار ووةهات متثل معاجلات وم رتحات ريسه
 لتجاوزات التي تقوم بها الدولة. تنظيم ا -أ

التجدداوو  اي كدداأ جتددخله واجلهددة الدديت ري ددف وراءه هددو  اء للمدينددة وسدديدمر بنيتهددا احلضددرية إذ مددا اسددتمر  صوصددا  ذا كاندد  الدولددة هددي 
     أ ريخوأ احلامية يهذه الو ي ة ارسماة التصميم األسا . الرائدة يف مسالة التجاوو يف الو   الذي 

ذي  يددع التيعيعددي للتصدداميم األساسددية بت دد  ةددن  االسددتعمار األمددر الددرت  ددوم بدده الدولددة هددو الوو الددذي ريواأ  ور  جتددخار التجددا 
التيعدديط لدده واأ أي ددذ بنظددر   ي ري دد  يف اسددتعماالت األرض  دد   أ يسددب ه مرحلددة مددن مراحددل أع ظدداهرة التجدداوو اليو يسدداهم يف جتدد

   (99)االعتبار خ   هذا الت   علا االستعماالت األ رى ومن تلة االعتبارات اليت     أ ريراعي عند الت   
 حجم ارو ع الذي سيتم ري   االستعمار ليه.  -
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 ات اليت سرتالق حالة الت   من النواحي اال تصا ية والبيضية واالةتماعية. ر معرلة التعو  -

 عد  السخاأ الذين ي يموأ يف ارنع ة  بل الت   و عدا هم ارتو عة بعد الت  .  -

 حجم اررور الذي يد ل من وايل ارنع ة بعد الت  .  -

م هددذا التجدداوو حتددد مددن الت دد  والعمددل ابالعتبددارات ارددذكورة الأ هددذا الت دد  سدديععي ارسددوغ للتجدداوو ابلتددايل  حلددال إسددرتارييجية ريددنظواأ 
ر ابردينددة كمددا هددو احلددار بعدددم االنسددجام علددا امتدددا  اللددوارع الدديت ري دد  االسددتعمار مددن سددخي إىل ودداري يف مدينددة الرطبددة واآلؤر الضددر 

 ا. البيضية اررريبة علا ري   ارناطق اةضراء إىل مباأ عامة السيما واأ اردينة ذات بيضة صحراوية حتتاا إيل ارناطق اةضراء  وأ   ه
  يدنص عليهدا ولدق  ئدرسبة لللخل الثار لتجاوو الدولة ل د يخوأ االستعمار معاب ا ولخن االستيدام م ايرا ابسدت حمر مبداأ  وا ما ابلن

ذ التصميم واألةدر رير  ريلك الدوائر التابعة للجهات  منية )ساب ة( معرو ة لسول االستثمار راله من  ور يف رينمية وريعدوير ارديندة واختدا
الددوا ي )ال لعددة( ليخددوأ ومعددا حخوميددا يضددم كددل  وائددر ال ضدداء  صوصددا واأ صددحمحية مو ددع مددن اردينددة  ددمن حددي  ددرب اجلدد ء ال ددريب 

ه  ا دددل مركددد  ارديندددة  دددد انتهددد  لتحدددل بدددذلك كدددل ملددداكل عرطبدددة و ائم اميدددة ال ضددداء مبدددا ريلددد له مدددن مسددداحات واسدددمديريدددة جتدددرطة ال
( وريخدوأ الدولددة بددذلك ال ددوة يف معاجلددة ريلددك 1احلخددومي ار درت  انظددر  ريعددة ) مددعاالسدتعمار التجدداري لدو انت لدد  ريلددك الددوائر إىل اجمل

 .  الظاهرة
 تنظيم التجاوزات التي يقوم بها املواطنون: -ب

وسياسية وطبيعيدة حيدث ا دذ ارواطندوأ ابلسديعرة واالسدتيحمء علدا كاأ من  سباب جتيوع هذه الظاهرة لر و   لعار ا تصا ية و ميو رالية 
 دولة بدوأ وةه حق و وأ الت يد ب وان  ملخية األرا ي ولوائح التيعيط العمرار  صوصا بعد اهنيار السلعة.  محم  ال
 الديت رصددت ميددانيا كاند  لر يدة  ثلدة ابالسدتيحمء علدا  را دا جتدا رة  لوكدة للدولدة الدولدة ومعظم حاالت التجاوو علا  محم  

واختداذه مسدخنا لل وائدل الناوحدة واأ مدن  اعيدة متثلد  ابالسدتيحمء علدا مبد  اللدباب والراي دة و  لوكه لل   كمدا ذكدران وحداالت وداوو ت
  ت هو رينظيم عمليات ايهجرة الدائمة إيل اردينة ووهي  األحياء ارستحد ة وارضدالة إىل التصدميم األسداإسرتارييجية احلد من ريلك احلاال

ين ع التجددداووات مدددن  بدددل اردددواطن  الدددذر ابدددل اختددداذ إةدددراءات صدددارمة ابلنسدددبة لرلدددابةدددمات لخدددي ريسدددتعيع اسدددتيعاب هدددؤالء الندددا  ويف ا
للحدي العسدخري مدن انحيدة اللدمار  يستولوأ علا مساحات واسعة من األرا ي ل رض الدرتبح واالنتفداع كمدا هدو احلدار يف اجلد ء ار ابدل

ات واحلد منها مرهوأ ابلسيعرة علا التجاووات اليت ي دوم ارواطندوأ واجل ء ار ابل حلي احلارة اجلديد من انحية اجلنوب واأ رينظيم التجاوو 
 هبا. 

بلديددة الرا عددة لدده إيل  مددا ابلنسددبة لتجدداوو ارددواطن  بت دد  االسددتعمار لهددو متصددل إبسددرتارييجية ختعيعيددة مددن  بددل السددلعات التيعيعيددة وال
 كورة. ةان  وحف االستعمار التجاري وعدم السيعرة عليه من  بل السلعات ارذ 
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 االستنتاجات والتوصيات
 أوال: االستنتاجات

مدددن حت يدددق متعلبدددات التوسدددع  0202ول ايدددة عدددام  0376عددددم  ددددرة التصددداميم األساسدددية الددديت و دددع  للمديندددة مندددذ عدددام  -1
د منهدا إذ الت درت هدذه السخنية، كمدا  هندا   ريسدتوع  ملدخلة التجداووات واحلد تاحلضري وحاةة السخاأ من االستعماال

 م للوا عية يف التعامل اال تصا ي واالةتماعي لسخاأ مدينة الرطبة. التصامي
 0200( حالددة عددام 160) إىللتصددل  ري ايدددت 0228( حالددة عددام 900كاندد  )    ددذت ظدداهرة التجدداوو ابلت ايددد لبعددد  أ -2

 .  0200من حاالت التجاوو عام  %68وجتخل  حاالت التجاوو ارليدة 
ليددددك ارتجدددداووين علددددا اسددددتمرار ظدددداهرة التجدددداووات مددددن  ددددحمر إععدددداء األمددددل جتددددجع  ال ددددوان  والتلددددريعات اةاصددددة بتم -3

 للمواطن  أبهنم سيملخوأ يف ارست بل ال ري . 
 ددعف الر ابددة البلديددة  ددا  ات  للمددواطن  ابلتجدداوو النعدددام الددوعي التيعيعددي و  يددة التنظدديم احلضددري ابلنسددبة للمدينددة بعددد  -4

ليت من ارفروض  أ ريخدوأ الراعيدة حلرمدات التصدميم مدن االنتهدا  ل امد  ابلتجداوو  أ  من عدم هاسبته من  بل الدولة وا
 عليه. 

 للمسدضول ام  مدحمت  عائيدة يد عف السدلعة التنفيذيدة الديت اكتفد  ابلتبلي دات وا ندذارات االنت ائيدة حلداالت التجداوو وال  -8
 ما هو عليه.  أ احلار ب ي علا برلع التجاووات  ال 

 طددراال اردينددة األمددر الددذي سدداهم يف مدد  يف مندداطق التجدداوو الوا عددة يف للمسدداكن الدديت   يمات ابلنسددبة ريدددر مسددتوي اةددد -2
 ىل ريلويه ارلهد احلضري للمدينة. إت    لق علوائيات 

 ثانيا: التوصيات
ضددري واعتمددا  احلرينفيدذ ل ددرات التصددميم األساسددي ارعتمددد ومبدا يتعددابق والوا ددع ال ددائم لتح يددق  هدالده اررةددوة  ا ددل ارركدد   -0

 من التصدميم األسدا  للمديندة ل درض واي ة العا دة االسدتيعابية لده  صوصدا يف حدي عدذارى و درب مبد  ا محمء احلضرى 
 للتجاووالوا ي لضحم عن األرا ي اررتوكة كوهنا متثل  الع 

 ات األمنيةع واوو ارؤسسات احلخومية مبا ليها اجلهابط الصارمة وريعبيق ال انوأ يف مناعتما  الضو  -0

لية احلفدددال علدددا األمدددحم  العائددددة للدولدددة ومرا بدددة حددداالت التجددداوو وهاسدددبة و  ددد  حتميدددل البلديدددة والسدددلعة التنفيذيدددة مسدددؤ  -9
 ين من  حمر ريعبيق ال وان  واللوائح اليت حتفظ ارار العامارتجاوو 

  ولدددتح ابب االسدددتثمار يف اجملدددار رلدددع مسدددتوى اةددددمات للتصددداميم ال عاعيدددة ارسدددتحد ة والددديت  حل ددد  ابلتصدددميم األسدددا -4
 حلل  ومة السخن اليت يتيذها بعض ارتجاووين كذريعة للتجاوو.  يالسخ
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علدددا مسدددتوى اجملددددال  احملليدددة والبلديدددة واجلهدددات التيعيعيدددة والسدددلعات التنفيذيدددة لتوعيددددة ع دددد نددددوات وحل دددات ن اجتدددية  -1
بيددة وماليددة مرال ددة للجاندد  وددداطر التجدداوو ولددرض ريددداب  ع اارددواطن  وريث دديفهم وواي ة إ راكهددم أب يددة التصددميم األسددا  

 للميالف  التوعي ابلنسبة

ينب ي  أ يخوأ لليعباء واألئمة  ور يف حث ارواطن  من  حمر احملا رات ومنابر اجلمعة علي عدم التجداوو علدا  مدحم   -6
 .الدولة الأ اللريعة ا سحممية حترمها كوهنا مبثاية ا تصاب رار ارسلم 

جتددخار التجدداوو ولددرض  سددعار مضدداعفة لألسددعار السددائدة يف سددول عية إصدددار ال ددوان  الرا عددة لخددل اعلددا اجلهددات التلددري -7
 األرا ي علي ارتجاووين عند التمليك. 

 اهلوامش واملصادر
لدورة، ارعهدد العدايل  دي يف التلدريع العرا دي، رسدالة ماةسدت ،  د  مناعسدم، التجداووات علدا ملخيدات األر ألا ليل إبراهيم ةبار  (0)

 .66، ص0386وا  ليمي، ةامعة ب دا ،  احلضرى للتيعيط
(0) Thrall G.l.and others ninety years of urban growth as described with g.l.s an 

historic geography gains ville fland vail Colorado 1995.p20 

 www.egypt@achr.orgالسخن.رصري حل ول لووى عصام، العلوائيات والعنف االةتماعي، اررك  ا (9)

 0380اردينددة العربيددة، ارنظمددة العربيددة للرتبيددة والث الددة والعلددوم، معهددد البحددث والدراسددات العربيددة، ب دددا ،جتددع   ددالص حسددي األ (4)
 .  69ص

ر ارديندددة العرا يدددة،  طروحدددة  كتدددوراه،  ددد  منلدددور، كليدددة اآل اب، ةامعدددة صدددحم   يدددد اجلندددايب، الت ددد  يف اسدددتعماالت األرض حدددو  (1)
 .  08. ص0380ب دا ،  سم اجل رالية، 

 .  002، ص0366، 03لوي  معلوال، ارنجد يف الل ة واأل ب والعلوم، ارعبعة الخا وليخية، ب وت، ط  (6)

 .  09العرا ي، مصدر سابق، ص ملخيات األرا ي يف التلريععسم، التجاووات علا  ليل إبراهيم ةبار األ (7)

عمددا  طددارل  حلددديثي، لتجدداووات احلاصددلة علددا التصددميم األسددا  يف مدينددة ريخريدد ، رسددالة ماةسددت   دد  منلددورة، كليددة الرتبيددة،  (8)
 .  80-80ص، ص 0226ةامعة ريخري ، 

(9) Dix Gerald' development control Planning Staudands World Third Planning review Liver 

Pool university Press' may 1981,p. 130 

 .  0313( لسنة 130( ةريدة الو ائع العرا ية، اررسوم اجلمهوري ر م )02(
 .  0/8/0200( م ابلة جتيصية مع السيد همو  عبد الواحد الخبيسي، مدير بلدية الرطبة يف 00)
ض جتدوارع مديندة ب ددا  علدا كفداءة االسدتعماالت اجملداورة يهدا،  ر ري   استعماالت األرض يف بع و ي  سيموأ بوال  ايأ،  ( للي  00)

 .  30، ص0381، رسالة ماةست ،    منلور، مرك  التيعيط احلضري وا  ليمي، ةامعة ب دا 
(13) CLOWSAN, MARICON HELDR. BURNELL, STAUD LAND FOR THE FUTURE, BY THE GOHNS 

HAPKINS PRESS, MARYLAND, 1960, P.473.  
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 .  009، ص0222 د همد عفيفي، نظرات يف ختعيط اردأ،  ار ايهجرة للعباعة والنلر، مصر،  ( 04) 
( سددعد عبيددد حسددن، حتجدديم اردددأ الخددمى  راسددة إسددرتارييجية لسددخاأ ب دددا  الخددمى، رسددالة ماةسددت ،  دد  منلددورة، ارعهددد العددايل 01)

   .028، ص 0332ط احلضري وا  ليمي، ةامعة ب دا ، للتيعي
الناتدة عدن ريوسدع مديندة احملمو يدة، رسدالة ماةسدت ،  د  منلدورة، ارعهدد العدايل  ة(  يدة عبيد علواأ  لعبيدي، ارلداكل التيعيعيد06)

 .  078، ص 0221للتيعيط احلضري وا  ليمي، ةامعة ب دا ، 
 .  011، ص0374( عبد اجلبار الراوي، البا ية،  ار  ةلة، للعباعة والنلر، ب دا ، 07)
 .  40-42صص عسم، التجاووات علا ملخيات األرا ي يف التلريع العرا ي، مصدر سابق، (  ليل إبراهيم ةبار األ08)
 ( ووارة الدا لية، مديرية التيعيط العمرار، ال سم الفي، اللعبة ال انونية، بياانت    منلورة. 03)
ر السددخاأ، هالظددة العددام والدراسددات السددخانية، نتددائج ريددر يم اربددار وحصدد ( ووارة التيعدديط، اجلهدداو ارركدد ي ل حصدداء، هيضددة التعدددا 02)

 .0377االنبار،
 .  00/1/0073، 0700( ةريدة الو ائع، العد  00)
سدددم يدددة، رسدددالة ماةسددت ،  ددد  منلدددورة،  البنيددة الدا ليدددة الوظيفدددة و  يتهددا ا  ليم الرطبدددة ( عبددد احلميدددد ويل عبدددد العيسدداوي، مديندددة00)

 .  12، ص0200، كلية اآل اب، ةامعة االنبار، اجل رالية
 ( ووارة الدا لية، مديرية التيعيط العمرار، ال سم الفي،  ضاء الرطبة، بياانت    منلورة. 09)
 ( مديرية التسجيل الع اري يف  ضاء الرطبة، بياانت    منلورة. 04)
 ( ارصدر السابق. 01)
 لعمرار، ال سم الفي، اللعبة ال انونية، بياانت    منلورة. ( ووارة الدا لية، مديرية التيعيط ا06)
هالظددده  السددخاأوحصددر  اربددارنتددائج ريددر يم  السددخانيةهيضدده التعدددا  العددام والدراسدددات ، ل حصدداء ارركدد ياجلهدداو  ،( وواره التيعدديط07)

   .0337االنبار 
 ة. ( مديرية التسجيل الع اري يف  ضاء الرطبة، بياانت    منلور 08)
سلسدددلة ،0202ارسددداكن واألسددد وارنلددد ت وحصدددر  ر، التعددددا  العدددام للمبدددا0200( ووارة التيعددديط، اجلهددداو ارركددد ي ل حصددداء، 03)

 هالظة االنبار، ارستوى الوطي، ب دا ، العرال.  (ري رير اربان وارساكن واالسر،0ري ارير نتائج الرتمن واحلصر ري رير ر م)
 .  0/8/0200سيد همو  رويك عبد الواحد الخبيسي، مدير بلدية الرطبة يف ( م ابلة جتيصية مع ال92)
 .  0228( مديرية بلدية الرطبة، اللعبة ال انونية، سجل التجاووات،    منلور، 90)
 الدا لية، مديرية التيعيط العمرار، ال سم الفي، اللعبة ال انونية، بياانت    منلورة.  ة( ووار 90)

(33) Patterson. T. William, land use planning. Techniques of implementation, van no strand 

reinhold company, New York, 1979, p.66-67 

 .  02/8/0200-01/7اريدانية  (91)
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 (.  0 1222، م يا  )0339، لسنة 06( الدراسة الرطبة، ر م 96)
، 06دسة العامة،  سدم ختعديط ارددأ.  ارطدة التصدميم األسدا  رديندة الرطبدة، ر دم ( ووارة التيعيط، مديرية التيعيط العمرار وايهن97)

 (.  0 1222، م يا  )0376لسنة 
ووارة التيعددديط، مديريدددة التيعددديط العمدددرار وايهندسدددة العامدددة،  سدددم ختعددديط ارددددأ.  ارطدددة التصدددميم األسدددا  رديندددة الرطبدددة، ر دددم ( 98)

 (.  0 1222، م يا  )0387، لسنة 108
بلديدددة  مديريددة ووارة التيعدديط، مديريددة التيعددديط العمددرار وايهندسدددة العامددة،  سددم ختعددديط اردددأ.  ارطدددة التصددميم األسددا  رديندددة (93)

 .  0200الرطبة، اللعبة الفنية، سجل التجاووات،    منلور، 
لتصدددميم األسدددا  رديندددة الرطبدددة، ر دددم ( ووارة التيعددديط، مديريدددة التيعددديط العمدددرار وايهندسدددة العامدددة،  سدددم ختعددديط ارددددأ.  ارطدددة ا42)

 (.  0 1222، م يا  )0202، لسنة 902
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