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 14/27ـومـ سـليمـاـطثقـو ـا نـاتـوالملـ ـاءـالثنـ ـوا ــض

 ـزك يـ يراضي ــ/أ

 واقيالثـأمـجامع ـ–ـاحلقواـكيي 

www.imane1977@gmail.com 
 

 :ـخصــيـم

ـوظيــزــاـ،ا نـوـ ـ والملـاـتـالعم انيــ ـليـزيئــ ـخاصــ ـقواعدـا  ا  يـااش  ـكّ س

ـ ــنيـوااوازنــ ـلألراضــيـاالقـصــاديـالـجلــي ـإطــارـ ـالثنــاءـق كــ ـوتـــومليـتنظــيم

ـالثقــا ـوالــرتاثـالـثيعــيـا ــي ـووقاملــ ـ،والصــناعي ـالـالقيــ ـ،الجلـــني ـالوظــا ف

ـالثناملـاـتـعيــ ـمـثقــ ـوتقنيــ ـمعمارملــ ـ،عم انيــ ـضـوا ـ ـجمموعــ ـط ملــقـعيـوالـارخيي

ـواالجـماعيــ ـاالقـصـادملـ ـ،الثيئيــ ـاأل عـاـدـ ـنـيـوتناسقـتـاعلـإجيادـ زدفـ،ااناطقـ زذه

ـو قـــاـوالـصــميـمـالـخـــيـ ـعمييـــ ـضـــميـإدراجزـــاـوكيـيـــ ـواالملـولوجيـــ ـوالثقا يـــ 

ـطثيعــ ـحتدملــدـعـدـمـعنــهـت ت ـهذاـكلـ،ااناخي ـومـغ اتزاـالصح اومل ـالثيئ ـاــيثات

 الثناء.ـعي ـوأ  هاـالضوا  ـهذه

 ت تي .ـ،تنظيمـ،توجيهـ، ناءـ،ضوا  ـ:ااــاقي ـالـيمات

Abstract: 

The Algerian legislator has devoted special rules to the urban 

development of the southern states , its function is to organize and 

form the construction movement within the framework of the 

economic management of the lands, and the balance between the 

residential, agricultural and industrial functions, and the protection of 

the natural environment and the cultural and historical heritage 

through a set of urban, architectural and technical restrictions applied 

to the building in these areas, interaction and consistency between 

environmental, economic, social, cultural, and ecological dimensions 

and how to include them in the process of planning and design process 

according to the requirements of the desert environment and its limate 

variables, all this has resulte to a lack of determination of the nature of 

these restrictions and their impact on the freedom of construction. 
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  :ــمدـــمق

ـالصـح اوملـ ـليثيئــ ـ عـااـلـاانعـاســـا  ا ــ ـجبنـوـ ـالـقييـدـيـالعم انــيـالنم ـكان

ـعشــوا ي ـ صـــ ـالثنــاءـعمييــ ـجتجلــدتـقيــ ـ،واالجـماعيــ ـالـثيعيــ ـ ظ و زــاـالقدميــ 

ـداخييـــاـوتوجيزـــهـالثنــاءـتصــميـمـ ـوتقنيـــ ـهندســي ـقيــوـلـخيـــقـط ملــقـعـــيـ،وتيقا يــ 

ـ اعـثــاراتـقانونيــ ـخمــــاتـدونـالـثيعيــ ـواأللــوانـا ييــ ـااــوادـواســـخدامـوخارجيــا

ـآ ـاـرـعنزــاـت تــ ـ،احلـدملـ ـالثنـاـءـعناصــ ـ رقحـاـمـلـــيـ،حمـددـةـمعمارمل ـأوـتشـييي 

ـااـــدنـإىلـاأل ـــ ادـنـــ وحـوكـــذاـ،احلضـــارمل ـاهلوملـــ ـ قـــدانوـعم انيـــ ـ وضـــ ـســـيثي ؛

ـاــاـ،الجلـياقـيـلالســثماـرـرا ـدـاـتعــرـبـالــ ـاانـاطـقـ زـذـهـالــعمـ ـعــيـوالع وفـالـربى

ـتــدخـلـالدولــ ـجعيــتـ،سـياقيـ ـومعـامـلـ،طثيعيــ ـ،م  ولوجيــ ـخصا صـميـعييهـتـو  

ــيم ــ ـلـنظـ ــ انـسياسـ ــاليمـ ـالعمـ ــ ـاألقـ ــاخـذاتـاخلاصـ ــاكـاانـ ــاريـواإلرثـاخلـ ـاحلضـ

ـا ـدـدـ01/02/2014 ـااؤرخـ14/27ـرقمـالـنـيذيـاا سومـخاللـميـاامي ـوالـارخيي

ــ ـليمواصـــات ــ ـالعم اني ــ ـوااعمارمل ــ ـوالـقني ــ ـااـثق ــاتـعي ــاتـ ـالثنامل ـ،ا نــو ـوالمل

ـملزـدـفـالـذـيـ،الــعمـ وـالـزيئــ ـقـانوـنـميـ(ـ47وـ46)ـااادتنيـألقـامـتنـيذاـجاءـوالذي

ـحتـمزــاـجدملدةـقانوني ـضوا  ـووضعـ،الثناءـعميي ـ ـوكميـكيـيـحتولـإلقداث

ـ،الصــح اوـيـليمجـمـــعـوالثقا يـــ ـواالجـماعيــ ـواالقـصــادملـ ـالثيئيـــ ـليمقـضــياـتـو قــا

 .العقارمل ـاايـي ـميـمـج  ـكحقـالثناءـق مل ـميـ احلدـقامـ ااوازاةـلـي

 ـ؟14/27ـاا سومـألقـامـو قاـالثناءـعميي ـضوا  ـوطثيع ـمضمونـ ماـ،لذلـ

 زي ـالـوجيـالعم اني ـالضوا  ـ:األولـااـي 

ــ ـملعـــــرب ــ ـالـــــوجيزيـااخـــ ـــعم ـليـزيئــ ــي ـأداةـ(1)والــ ــاليـليـخـــ ــي ـاجملــ ـوالـجلــ

ــ ي ــددـ،احلضـ ــهـحتـ ــاتـمبوجثـ ــي ـالـوجيزـ ــ ـاألساسـ ــ ـليـزيئـ ــث ـالعم انيـ ــيغـوتضـ ـالصـ

ـعمييــ ـأصـثـقـاا سـوـمـهذاـ ـاحلدمل ـمبـزومهـلـنهـ،األراضيـشغلـاخـ ـاا جعي 

ـ،الثنـاـءـ ـحلقـقداـجتجلدـجدملدةـتصوراتـمجي ـخيقتـ،مـعددةـمـغ اتـذاتـم كث 
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ــ ـالضــوا  ـهــلـ:الجلــؤالـليـــ ح ــهـالعم اني ــدـأوـتوجي ــ ـتقيي ــارـاســـعمالـ ـليح مل ـالعق

 ؟ـ يهـوالـص ف

 راضياألـاسـعمالـكيـي ـ:األولـالـ  

ـمثاد ــهـملجلــمـدـ،أقـامهـداخلـومـضميـ،العم انـلقانونـ ـثعيـهـالثناءـقانونـملـمي 

ـقواعــدـمجيــ ـمــيـلــونزمــاـ،وااصــ ـااصـدـرـوملشـاركـهـ،وااـدنـيـاإلداريـالقانونـمي

 (2)والثناملات.ـاألراضيـاسـغاللـكيـي ـا اقث ـمعدةـقانوني ـوأنظم 

ـمــيـمبثـادرـةـمشـ وعـهـحيض ـ،األراضيـشغلـمبخـ ـمنزاـج ءـأوـ يدمل ـكلـتغـ 

ـقواعــدـاا سـوـمـهـذـاـأسـحدثـلـيـ،(3)مجلؤوليـهـوحتتـالثيديـالشعيبـاجمليريـر يري

ـعــيـالـدنيـاـمجلـاقـزـاـتقــلـالـ ـ ـنـليثنـاـءـااخصصــ ـاألر ـاسـعمالـقدودـتضث ـخاص 

ـ صـــ ـإالـتقييصــزاـميـــيـ ــالـ،ااجلــاق ـصــغ ـقالــ ـ ـأنــهـغــ ـ،م  عــاـمــرتاـ(250)

ـــوملعــرـبـ، ـالعم اـنـااـيــفـالـوزملـ ـمــيـق ارـومبوج ـاسـثنا ي  ـعيــ ـتنظيميــاـقيـدـاـذلـ

ـسـيـاتـهـمــيـوحيــدـ،مادملــاـ يزــاـوالـصـ ـفـميـيـــهـاســعماـلـميـنــهـالـحبي ـ،ااالـ

ـوضـماـنـاإلنجلـاـنـلشخصـيـ ـامــداـدـهــوـالعقارملــ ـاايـيــ ـقــقـأنـأساسـعي ـ،ا وه مل 

ـاهلياكــلـاجنـاـزـم اقثــ ـاإلدارةـعاتقـعي ـملقعـكماـ،(4)الدسـورـ نصـومــولـحل ملـه

ــ  ــ ـ شــثـ ـاخلاصــ ـالقاعدمل ــ ـالـزيئ ــ ـ،الثالث ــعـملـــونـأنـعي ــ ـموق ـااخصصــ ـاانـق

 ــ.(5)ااوجودةـالـزيئ ـشثـاتـتواجدـمـانـ نـريـجدملدةـجت  اتـإلنشاءـأوـليـزيئ 

ـاإلطــارـوتنظــيمـليثنــاءـالقا يــ ـليمواقــعـا ــددةـالعم انيــ ـااواصـــاتـاعـمــادـملـوجــ 

ـ ـ(6)الثالثـــ ـالـزيئـــ ـشــثـاـتـوإدراجـ، يـــهـا دملـــدـالـضــا ـيـالـنظــيـمـوإدمــاـجـااــثـي

ـالثعــدـم اعـاـةـمــعـ،إجنازهــاـااـربمـ ـالعم انيــ ـواألشــاـلـ، ـااوقـعـااوجودةـالشثـات

ـ ــالنم ـااـعيقــ ـالـــغ اتـ،منـقــ ـلـــلـا غ ا يــ ـليـــغ اتـو قــاـوتغي اتــهـا يـــي

ـتغــ اتـ،احل ارملــ ـالشمجلــي ـالـاقــ ـتوجيزــاتـتغــ اتـ،الثنــاءـ ـمــــوحـونصــفـااغيــق

ـوخمـيــفـ،ا يــيـالنثـاتـيـالغــاـءـ،الـضارملريـ،ااياهـوو  ةـاألمـارـتجلاق ـنجلث ـااوقع

ـوالــنـيـالعدوانيــ ـواألت  ــ ـا و يــ ـاايـاـهـصـعوـدـكمخـاطـ ـ،القاسـيـ ـالـثيعيــ ـالعوامل

ـالصـح اـءـ واـمجلـق ةـمدارمل ـهوا ي ـكـي ـوجودـميـالناشئ ـالجل وكوـورملاحـ،اانــخ
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ـاأل ـياـلـالثح ـمجلـوىـعي ـطار  ـمنخـالـضغ ـومنـق ـم تـعـضغ ـذاتـمنـق ـ ني

 ـ.وجـا زاـحب ارتزاـتـمي ـ،ال ميي ـالـثثانـمناطقـ ـوتـث ـ،ااـوس 

ـ ـتـمثــلـ،جدملــدةـســـني ـجت  ــاتـأوـو/ـمنــاطقـااوجــودـالـزيئــ ـخمـــ ـملـضــمي

ــ ـأراضــيـ  جمــ  ــاجـليـــعم ـقا ي ــ ةـالـضــاءاتـوإدم ـوجتزيــ اتـســـناتـوتوزملــعـااعم

 ـهلا.ـم ا ق 

ـ ــنيـجتمــعـ،هلــاـم كثــ ـشــ وطاـوضــعـمتـ قــدـ،العم انيــ ـلألشـــالـ النجلــث ـأمــا

ـشـعورـاـتعـــيـقـــ ـ،احلضـارملـ ـوالعمارةـاهلندس ـومــيثاتـالـقييدمل ـاألشـالـمجالي 

 .(7).ليمجلـعمينيـ ال  اهي 

 ثيااـاإلطارـتنظيمـ:الثانيـالـ  

ـخدماتـميـليحياةـمال مـإطارـإنـاجـهوـوإمناـ، ق ـليعي ـوعاءـمنقـليريـاإلسـان

ـواالقـصـادـيـااـادـيـواالســق اـرـلإلدمـاـجـوسيي ـأنهـكماـ، ضاءاتوـعمومي ـوجتزي ات

ــامل  ــاعيـوالـع ــاتـ(8)االجـم ــو ـلوالمل ــاطقـ اعـثارهــاـ،ا ن ــاخـذاتـمن ــيـمن ـمميــ ـطثيع

ـ،اانـاطـقـهـذـهـ ـالـعم ـأدواتـوم اجع ـإعدادـعندـلذلــ،والعم انيـاحلضاريـ رتا ه

ـكــلـإجنــازـتشــملـ،خاصــ ـعم انيــ ـمواصـــاتـ ــ  ـا ييــ ـا ماعــاتـعيــ ـملـوجــ 

ـالـضــاءـتزيئــ ـعنــدـأوـ،وتوســيعـوتـ ميـمـتغــي ـمــيـعييزــاـملــ ـأـمــاـوكــلـالثناملــاتـأنـواـ 

ـوااعمارملـــ ـالعم انيـــ ـاخلاصـــ ـااواصــــاتـجيمـــعـد ـــرتـإعـــدادـمعـــهـوملــــمـ،(9)العمـــومي

 الثناملات.ـهذهـعي ـواعـمادهـوالـقني 

ـ ـضــاءاتـمزيــ ةـجدملــدةـانــاطقـإقدا ــهـهــوـ ــا نو ـالـزيئــ ـخمـــ ـمييــ ـمــاـأهــم

ـليمنــاخـااناســ ـوالـثيعــيـاالجـمــاعيـوالـــا عـتـــالءمـمقاســاتـذاتـومجاعيــ ـعموميــ 

 الشمري.ـوأشع ـال ملاحـت   ـميـملقيصـ شـلـالصح اوي

 نو ا ـ ـااثانيـأنوا ـ:أوال

ـالــاللـمـعــيـملثح ـوالذيـ،العم انيـالـضاءـضميـتدخلـ ش مل ـجمموع ـهوـاجملـمع

ـحبيــ ـ، زــاـا يـــ ـاألنشـــ وـواخلاصــ ـالعامــ ـالـضــاءاتـوكــلـ،الـحـيــ ـوالثنيــ 

ـااــوادـخمـيــفـلــهـوملــو  ـ،(10)احلضــ يـليمجـمــعـا ــادـالجلــ ـدعــمـ ـالعمــ انـملجلــاهم

 ااعيشي.ـليــورـالالزم ـااادمل ـواإلمـاناتـوااعيوماتـوالـاق 
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ـمـ وـرـمــيـمتـــيـ،وطـ ـاـوصغ ةـكث ةـساقاتـجمموع :ـمي العموـالـضاءاتـ-1

ـوالنشــاطاتـاخلــدماتـأنــوا ـوكــلـ،العموميــ ـالـجزيــ اتـلـوزملــعـااخصصــ ـاا كثــات

 ااخـص .ـوالـجارةـاحل  ي 

ـمبــ ورـتجلــمقـالـصــغ ةـســاقاتـمــيـتــــون:ـليــ االنـقاـا ماعيــ ـالـضــاءاتـ-2

ـالجلــنيـ ـليـجمعاتـتؤديـال ـوالـ اـ،والـار  ـاالسـثنا ي ـاحلاالتـ ـإالـاا كثات

ـأوـالوقـــداتـأوـ،اجملموعـــاتـت تيـــ ـ واســــ ـتـشــــلـالـــ ـاالجـماعيـــ ـوالـضـــاءات

 مدجم .ـجوارمل ـوخدماتـجتارمل ـحمالتـعي ـا ـومل ـالجلـني ـالـجمعات

 ناءـالثـتنظيمـش وطـ: انيا

ـتـمثــلـليثناملــ ـاهلندســيـو الشـــلـو الـزيئــ ـالــ ـاـ ـنظيمـمـعيق ـش وطـعدةـهناك

 ـ:ملييـماـ 

ـحبيــ ـ،الضـيقـ ـواامـ اـتـالــ ـاـأ عـاـدـقجلـاـ ـ ـاانـزجــ ـهــيـالعقالني ـالصـ  -1

ـمعا ــ ـوتـــونـ،ليجلـــناتـ الــدخولـوتجلــزلـليــ اجينيـأولوملــ ـوتعـــيـظــالالـتضـــي

 .آخ ـحمييـتثيي ـأيـأوـااجلـح ـاحلجارةـأوـال ملـ واسـ ـمنج ةـاألرضي 

ــرتامـ-2 ــ ـاقـ ــاءـاألولوملـ ــ ـأ نـ ــميمـعمييـ ــثـاتـتصـ ــ اـشـ ــاـ،الــ ــقـمـ ــاـتعيـ ـمبحاورهـ

ـااعمارملــ ـالـنظيمــاتـم اعــاةـمــعـ،ااجلــدودةـوالـ قــاتـ،الضــيق ـاامــ اتـ،ال  يجلــي 

ـجمـااـلـهلــمـتـو ـ ـإذـ،ليـ اجينـيـااغــاـةـليـضـاءاـتـ النجلـثـ ـمنـقــ ـلـــلـا يي ـوالـقني 

 لي ملاح.ـوقاج اـمظيال

ـااـيـــاتـاســـعمالـضــ ورةـإىلـتــؤديـ،الجلــن ـطييــ ـوا ــافـاحلــارـاانــاخـطثيعــ  -3

ـو غيــ ـ،الـز  ا يــ ـليـاقــ ـضــخمـاســـزالكـعنــهـملنـــ ـممــاـ،دا ــمـ شـــلـاهلوا يــ 

ـاانـاطـقـكلـعي ـااغيقـالـضا يـالـنظيمـمثدأـتـعيلـميـال دـ،اقـياجاتزاـميـاإلنقاك

ـمنــ ـوهوـ،العمومي ـليـجزي اتـأوـليجلـيـاسـعماهلاـجمالـعيـالنظ ـ غالـتزيئ ـحمل

 الداخل.ـعي ـااوجهـاأل قيـالثناء

ـاخلاص ـوااواصـاتـليمناطقـا غ ا ـليمجالـو قاـاألرضي ـالقـعـأقجامـحتددـ-4

 .(11)ااربم ـالجلـيـلنم ـأوـ،هلاـااخصصـلينشاطـأوـمنزاـ ـل
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ـ ـخاصــ ـكــث ـ قــدرـ ينزــاـ يمــاـمـالصــق ـالثناملــاتـجبعــلـا ــوارـمثــدأـاعـمـاـدـ-5

 ــالشمري.ـألشع ـااع ض ـااجلاقاتـميـالـ اغاتـلـقييصـ،اا ك مل ـاألج اء

ـمجلـاقاـتـ ـنـيـااـاضـيـ ـتـــمـممــاـ،هلــاـمال مــ ـهندسـيـ ـأشــاـلـاألرضياتـحتـاجـ-6

ــ ـالجلـــانيـالـجمــع ــ ورـ ضــاءاتـعي ــقـمــعـ،اا ــا  ـخي ـذويـلألشــخاكـخمصصــ ـمع

 (12).الجلياراتـلـوقفـمجلاقاتـ،والرت يهـليع ـمجلاقاتـ،ا دودةـاحل ك 

 رجي اخلاـالـزيئ ـمعا  ـ: الثا

ـت   هــاـ ـأهميـزــاـوتـمثــلـ،ااــثيـاإلطــارـتنظــيمـضــميـاخلارجيــ ـالـزيئــاتـتــدخل

ـالــوظيـيـوت   هــاـال ملــاحـوق كــ ـاحلــ ارةـدرجــاتـ ـوالـــحـمـالظــلـ ـــو  ـالثيئــي

ـااجلاراتـحتدملدـ ـ اسـغالهلاـالثص يـوالـحـمـالصوتي ـااوجاتوـالضوضاءـ ـقييص

ــق ــاتـتضـــيهـمبــاـالنـجلــيـوت   هــاـ،اخلصوصــي ـوحتقي ــ ـالنثات ــيـ(13)الـثيعي ــقـم ـرون

ـعاتقـعي ـ يقعـ،اخلض اءـوااجلاقاتـالقاسيـااناخـ نيـتناسقـ ـحدثـ،لي مالـمجالي

ـالعوامــلـمــعـتـناســ ـ،مبنـقـهـخاص ـحميي ـنثاتي ـأنوا ـغ سـ،جز ـميـالثنامل ـصاق 

ـالـضـاءاـتـهلـذـهـالجلــاـنـاســعماـلـنجلـثـ ـميـمل ملدـحبي ـ،القاسي ـالصح اومل ـااناخي 

ــ  ــ ـاألشــجارـغــ سـأخــ ىـجزــ ـومــيـ،العمومي ــ ـالـقييدمل ــاانظ ـااـعيق ــ ـأوـ  ـأوـ احلمامل

ـاخلــارجـيـوا ــدارـااغ وســـ ـاألشــجارـ ــنـيـدنيــاـمجلــا ـ ـاقــرتامـمـــعـالنـعيــ ـاألشــجار

 ــاا تـع .ـواحل ارةـا ـافـميـملعانيـالنثاتيـالغـاءـأنـرغمـ،(14)ليثنامل 

ـ،تـوجيزـيـطـا ـعـهلــاـ،الثنـاـءـم قيــ ـقثــلـمــاـقيـوـدـالعم اني ـالضوا  ـهذهـتعـدـوعييه

ـمواصــاـتـد رتـوإعدادـااخـ ـعي ـااصادق ـأنـرغمـ،القانونـقوةـتــجل ـالـلـنزا

ـاا سومـأنـخاص ـ، ناءهـ ـ زاـااللـ امـعدمـلأل  ادـوميـيـ،إداريـق ارـمبثا  ـملصثق

ـتجلـييـمـ عـدـمـآمـ ـةـقاعـدـةـتــ ـ ـملـالــ ـ،منــهـالجلادســ ـااادةـ ـالقصورـشا هـ14/27

ـ،الضـوا ـ ـهـذـهـمــعـوأ عادهــاـو نيـزــاـالثناملـاـتـوجزــ ـتــا ـقـعـدـمـقال ـ ـالثناءـرخص 

ـعـــريـعيــ ـ،واخلاصــ ـالعامــ ـأقـامزــاـخمــالـيـملعاقــ ـنــصـإدراجـعــدمـوكــذلـ

ــاءـأوـاألراضــيـاســـعمالـجتيــ ـالـالــ ـ90/29ـقــانونـ ـالعامــ ـالقاعــدة ــ ـالثن ـحنــوـعي

ـ،القـانوـنـ ـعييزــاـاانصـوـكـليعقو ــ ـصاقثهـتع ملالـدونـالـعم ـتنظيماتـمعـملـناقال

ـ عاليــ ـلــهـاألراضــيـشــغلـوخمـــ ـالـــوجيزيـااخـــ ـأنـملظزــ ـالعميــيـالواقــعـلـــي
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ـوهـذـاـ،14/27ـاا سـوـمـأقــاـمـوتـثعــهـ،ا مـ ـةـالصـيغـ ـتــقــدـالــ ـالـوجيزي ـالـدا  

ـألهميـزــاـنظـ ـاـ،الـوجيزيــ ـالضـوا ـ ـهـذـهـ   ـ ـا يي ـا ماعاتـرقا  ـلغيا ـنات 

 .العم انيـالــورـحتقيقـ ـالـعالـودورها

 يمي الـنظـااعمارمل ـالضوا  ـ:الثانيـااـي 

ـ،اااليــ (ـااي انيــ ـ،وماليــ )األعمالـاقـصــادمل ـ:أ عــادـعــدةـالعم انيــ ـالـزيئــ ـتشــمل

ـ،الثيئــيـالنظـاـمـمشــمالـتـعيــ ـلـعيقزــاـطثيعيــ ـ،وإج ا ي (ـموضوعي ـقانوني )تنظيمات

ــهـوط ملقـــ ـالثنـــاءـتصـــميمـ ـيـيـــ ـمـعيقـــ ـ(15)وهندســـي  ــ ـهـــذهـلــــيـ،توجيزـ ـالـزيئـ

 منـق .ـلـلـااعمارمل ـااعا اتـاقـضياتـو قاـختـيفـالعم اني 

 ززاـوتوجيـالثناملاتـتصميمـ:األولـالـ  

ـالثناملـاـتـجملمو ـممي ةـأشـالـمواصـاتـمجي ـا نو ـ ـالعم انيـالـا عـملشـل

ـتصــميماـليجلــتـوالــ ـ،اهلندســي ـلثنيـزــاـااـــونـاحلضــاريـواإلرثـالـثيعــيـوا ــي 

ـالثنـاـءـوظيـــ ـمــعـملـناســ ـتصـميـمـهــيـإمنــاـ، قــ ـالداخييــ ـوتقجلـيماتـهـالثناملــ ـلشـل

 وا اف.ـاحلارـومناخزاـالقاسي ـتضارملجلزاـ ـلـ يزاـاانش ـوالثيئ 

ـهلــاـوأ ـ ـدـ ـا نوـ ـوتوجيززــاـالثناملـاـتـلـصـميـمـكربىـأهمي ـا  ا  يـااش  ـأوىل

ـ عــدةـالقيــامـمــيـمتنعــهـناهيــ ـقواعــدوـ ناملـــهـتصــميمـ ـااالــــ زــاـمليـــ مـ،آمــ ةـقواعــد

 ـ:ملييـ يماـتـمثلـ، يزاـأعمال

ــهـ:أوال ــ ـتوجي ـالواجزــ ـتـــونـمــعـتـوا ــقـقـــ ـ،مشــال/جنو ـليـوجيــهـطثقــاـالثنامل

ــ ـالشــ قي  ــهـوملـوجــ ـ،مشــرتك ـجــدرانـمــيـهلــاـوالغ  ي ــيصـعيي ــذـمجلــاق ـتقي ـالنوا 

ـوتوجيهـغ  ـش اـجتاهـ ـليثنامل ـالـوليـا ورـتوجيهـمبعن ـ،(16)وش قاـغ  اـااوجز 

ـميـواحلدـالشمريـألشع ـتع ضزاـميـالـقييلـذلــميـواهلدفـ،(17)جنو ـمشالـالنوا ذ

ــاـاحلــ اريـالـجلــ   ــقـ،إليز ــالـنيـاقـصــادملاـ عــداـوحتقي ــاكـ،ليم ـاســـزالكزمـ رنق

ـوالـزوملـــ ـالصـــوتي ـال  اهيـــ ـعناصـــ ـ ــــوا  ـالـثيعيـــ ـاإلضـــاءةـواســــغاللـليـز  ـــاء

ــاـ،ااناســث  ــيـكم ــيصـملنثغ ــادـتقي ــذةـأ ع ــ ـقــدـأقصــ ـإىلـوشـــيزاـالنا  ـمجلـــوىـعي

ـ ا ضــ ـأسـقـفـاعـمـاـدـأوـوعمودملــ ـأ قيــ ـ واقياتـوت وملدهاـوالش قي ـالغ  ي ـالواجزات

 (18)احلاج .ـأوـالثا ـ ـالجلـا  ـلـعدمللـالقا لـالنو ـميـااصار ـأو
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ـوردتـإذـ،العموميــ ـالـجزيــ اتـلنوا ــذـ النجلــث ـأ ــ ـهلــاـجتــدـالـا مــ ةـالقواعــدـهــذه

ـاإللـ اـمـتـيــدـالـوهــيـحتدملـدـ(ـ)ملـــمـ عثـارـةـالذك ـالجلالفـاا سومـميحقـميـ(24)ـااادة

ـأسـاـسـعيــ ـحتـدـدـالـجزيـ اـتـهلـذـهـ النجلـثـ ـلينوا ــذـالـدنيـاـااجلـاقـ ـأنـعيــ ـ،والوجو 

ـمــيـااـيو ـااجلـوىـعي ـ احلصولـتجلمقـ،الشمجلي ـاألشع ـميـوقا ي ـخاص ـقجلا ات

 .(19)الـضاءـاسـعمالـقجليـضمانـ زدفـالـا ـاهلواءـوانـقالـالضوء

ـوهنــاـ،(20)ـأشـعـ ـالسـقثالـمزمـم ك ـتعـربـالذيـليجلـقـمال مـجتزي ـملـ  ـكما

ـااـــاهيمـحتدملــدـ ـليدقــ ـملــقــدـاا ســومـهــذاـجيعــلـممــاـ،الـجزيــ ـهــذاـنــو ـحيــددـمل

 والـ وملل.ـليــجل ـاجملالـ يرتكـ،قانوني ـ صيغ ـااعمارمل 

ـــمينــعوـ،واقيــ ـ  جز ةـأوـاجملاورةـالجلـناتـ واجزاتـالواجزاتـةامل ـتـحقق ـااالـ

ـأدنــ ـقــدـضث ـوملـمـ،الصح اومل ـااناطقـ ـعييزاـال جاجيـالجلـارـنظامـاسـخدامـمي

ـ صــلـ ـاحلـ ارـيـليـجلـ ـ ـالقصوىـ القيمـمـعيق ـتنظيمي ـ حوكـو قـالنوا ذـاجلاق 

 .(21)صيـاـالشمريـأشع ـلنجل ـالقصوىـوالقيمـالشـاء

ـاحلــ اريـاالنـقــالـمبعامــلـلـعيقزــاـاألصــيقـهــيـاا دوجــ ـال جاجيــ ـ النوا ــذـلــذلـ

 .(22)وتنقيهـالضوءـوانعـاساتـالشمريـوعامل

ـااــ ادـالـــ اغـصـــاتـمــيـكــث ـ ـتـــحـمـتصــميمـأداةـ زــيـلإلضــاءةـ النجلــث ـأمــا

ـالضــوءـلـــو  ـووســا لـطــ اـتعـمــدـالــ ـالصــح اومل ـالعمــارةـ ـقاســمـوعامــلـإضــاءته

ـعيــ ـمـيــ ـنوا ــذـ ـتـججلــدـالــ ـال  يجلــي ـليغــ فـخاصــ ـ،الثناملــ ـداخــلـإىلـالـثيعــي

ـملضــميـجبزــازـ ـــ ودـالــحــاتـأمــاـ،اخلــدماتـمـعــددـ ضــاءـأوـم كــ يـ نــاءـأوـ نــاء

 (23)الشمري.ـألشع ـناجع ـةامل 

ـمــعـااـماشيـاليونـاسـعمالـ يجلـحجليـ،الثنامل ـ ـصميمـم ك ـا ماليـليثعدـ: انيا

ـهــوـمــاـوكــلـ،أنواعــهـمبخـيــفـاألةــ ـالـــنيـلــونـأوـالـــاتقـاليــونـ،ال مييــ ـالـثيعــ 

ـالواجزـاـتـليونـ النجلث ـأماـ،(24)ـخارجيـكـالءـتصيقـا يي ـالـقييدمل ـليموادـمنجلو 

ـلوالملــاتـا ييــ ـم جعيـــهـمــيـهلــاـاهليـييــ ـالعناصــ ـاســـنثاطـعيــ ـجمــربـااالــــ ــرن

ـأ ـواـ ـ ـوـاـااوجـودـةـااظـالـتـمثــلـ،الـصـميـمـ ـالـقييدملــ ـال خ  ــ ـ ـجلـعملـ،ا نو 
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ـ،ا ييــ ـالنجـارـةـ عناصــ ـاأل ـواـ ـزخ  ــ ـ،مشجلي ـوواقياتـااخ م ـواحلواج ـالدخول

 واألقثي .ـ(25)األقواس

ـمــيـتقيــيصـسياســ ـمــعـملـــالءمـأنـ ال ــدـليثناملــ ـاخلــارجيـليغــالفـ النجلــث ـ: الثــا

ـــ،احلـ ارـيـالـجلـ ـ ـمــيـواحلــدـ،والـربملــدـليـجلـخنـيـالـاق ـاقـياجات ـتع ملــ ـملـــمـولـذل

ـط ملــقـعــيـهلــاـاحل ارمل ـااقاوم ـور عـا درانـمـوناتـحتجلنيـط ملقـعيـالغالفـهذا

ـهـذـهـولضـماـنـ،احل ارملــ ـالصـدماـتـومنــعـاخلـــيـالـجلـ ـ ـإلزال ـاخلارجـ ـعازلـوضع

ـأشـعـ ـإلخــاـءـوالعمودمل ـاأل قي ـ ااقدماتـااـعيق ـااعمارمل ـالعناص ـدم ـجي ـ،احلمامل 

ــدـوكــذاـ،الشــمري ــ ـاحلجــ ـأ عــادـحتدمل ــ  ـوســاعاتـاا تقث ـ واســـ ـليشــمريـالـع

 .(26)الشمجلي ـاخل ا  ـخمـ 

ــارـملنقجلــمـ:را عــا ـوتــيــ ـ،عموميــ ـوجتزيــ اتـســـناتـإىلـاا ســومـهــذاـ ـالعق

 .(27)مرتـعش ـا يـ ارتـا ـوالثاني ـ،أمـارـتجلعـملـجاوزـالـمعماريـمبقاسـمنظ اـاألوىل

 ملاتـالثناـمن ـ:الثانيـالـ  

ـ عـدـدـالـقيدـض ورةـهوـالـ ديـالجلـيـ ـ هـااجلموحـالثناءـلـثا  ـالعام ـالقاعدة

ـلقاعـدـةـطثقــاـ،األكثــ ـعيــ ـعيـوملنـيـوآخـ ملـيـأرضــيـطـا ـقـ ـملـمثــلـالـوا ــقـمــيـمعني

(2R+)،ـمــيـملـــوـنـ،(28)مرتملــيـارتـاعــهـملـجاوزـالـاحلا  ـعي ـجبدارـاانـذـسـقـملعيوهـ

ــ ـحمــددةـعناصــ  ــوسـقاعــ ـ:احلصــ ـســثيلـعي ـمـــثخـ،غــ فـ ــالثـإىلـغــ  ـنيـ،جي

ـذلــــكــانـإذاـ،الـنــاءـمــيـاانـــذـســزلـوم قــا ـةــامـ،وتقــدميزاـالوجثــاتـإلعــداد

ـســـقـ،جـانيـبـأوـم كـ ـيـ نـاـءـ،االقـضاءـعندـقثوـ،الـخ مليـوقداتـ،مم ـ،ممـنا

 وجو ا.ـملثن ـاانـذـسزل

ـااــالـنيـقثــلـمــيـالقاعــدةـهــذهـتـثيــقـ عاليــ ـمــدىـمــاـ:ااـــ وحـالجلــؤالـلـــي

 ؟ـالعقارملنيـواا قينيـ،اخلواك

ـتشــــيلـ ـالواســـع ـ ااجلــاقاـتـوولعـــهـالصـــح اويـليمــواطـيـاالجـماعيـــ ـالـثيعـــ 

ـمــيـ رنــهـ،الغـ ـفـمــيـمعــرـبـلعـدـدـحتــاـجـكث ةـأس ةـلدملهـكانتـإذاـخاص ـ،سـناه

ــقـالصــع  ــهـمــيـتضــييقـالــ ـالقاعــدةـهــذهـأقـــامـتـثي ـأنـخاصــ ـ،الـضــا يـجمال

ـطثقــاـاألر ـقـعــ ـمجلـاقـ ـقـدوـدـضـمـيـإالـالجلـــيـ ـوسـيـعـملجلـمـقـالـ14/27ـاا سوم
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ــ ـليقواعــد ــرتـشــ وطـوكــذاـ،العم اني ــ ـاخلاصــ ـااواصـــاتـد  ــ ـااـعيق ـا ييــ ـ الثيئ

ـليجلـــناتـ النجلــث ـأمــاـ،ااــثيـالعــامـاإلطــارـقــدودـمــعـاالنجلــجامـوضــميـالصــح اومل 

ـالــ اـمـعدمـملثثتـمماـ،طوا قـ الثـذاتـسـني ـعماراتـإقام ـملشزدـ الواقعـ،الرتقومل 

ـحيقــقـالعموديـالثناءـألنـ،ا نو ـلوالملاتـااعمارمل ـااواصـاتـ نم ـالعقارملنيـاا قيني

ــ ـمــداخيلـهلــم ــ ـمالي ــقـملـــالثونـالجلـــناتـهــذهـمقـــيـجعــلـممــاـ،أكث ـهــذهـ ــثي

 اا سوم.ـ زاـجاءـال ـ(29)ااواصـات

ــاك ــ ـواردـاســـثناءـهن ــهـجــاءتـ،العامــ ـالقاعــدةـهــذهـعي ــيـ2/10ـ  ــاا ســومـهــذاـم

 ـ:ملييـكما

ـااخصصــ ـوااثـانـيـواإلداريـاازــيـلالســعماـلـااخصصــ ـااثانيـتــونـأنـ"ميـي

 .ـاألكث "ـعي ـمثين ـطوا قـ(3 ال  )ـميـاسـثنا ي ـو صـ ـالجلـيـغ ـر يجلي ـلوظيـ 

ـطوا ــقـعـدـةـمــيـمثـاـنـ ثنـاـءـالجلـماـحـعيــ ـاا سـوـمـميحــقـمــيـ2/32ـنصتـااقا لـو 

 ـاازي.ـاالسـعمالـذاتـالثناملاتـأوـالعمومي ـليـجزي اتـاسـثنا ي ـ صـ 

ـكثا ــ ـحتـــمـالــ ـهــيـااثنــ ـوظيـ ـأنـنالق ـ،ااادتنيـهاتنيـاسـق اءـخاللـمي

ـلـا قنيـالـثا  ـقيتـليجلـيـخمصصاـكانـ مـ ـ،العام ـقاعدتزاـعيـلـخ جـالثناء

ـ،((R+3ـلقاعـدـةـطثقــاـاألقصــ ـاحلــدـمــيـت ملــدـواإلدارمل ـاازني ـالوظيـ ـقنيـ ـ، ق 

ـجممــوـ ـ ثاعـثارهــاـالعموميــ ـالـجزيــ اتـأمــاـ،مـــغـ ـعامــلـالثالــ ـالـــا قـ يـــون

ــات ــ ـااؤسجلـ ــ ـالعموميـ ــدمـالـ ــدماتـتقـ ــواطننيـخـ ــيـليمـ ــاللـمـ ــاتـخـ ــ ـحمــ ـوم اكـ

ـدونـمــوقــاـاجملـاـلـهلــاـ ـرتـكـ،العام ـااصيح ـمقـضياتـضميـتدخلـ رنزاـ،خمصص 

ـالقـياجاتزــاـنظـ ـاـ،اازــيـاالســعماـلـذاتـأوـااثنيــ ـالـوا قـلعددـ النجلث ـش طـأوـقيد

 العام .ـا ا قزاـالعموديـالثناءـ ـااـعددة

 ـااثن .ـوخارجـ داخلـتـعيقـخاص ـمعمارمل ـمواصـاتـ ا نو ـالثناملاتـلنم 

 امل ـليثنـاخلارجي ـالنمـي ـااواصـاتـ:أوال

ـااعمارملــ ـاخلارجيــ ـ ااواصــاـتـااـعيقــ ـالنمـيــ ـالــدا ـ ـمــيـجمموعــ ـاا سـوـمـعـدـد

 ـ:ملييـماـمنزاـ،ليثنامل 
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ـالضــيق ـواامــ اتـالـ قــاتـطــولـمجلـــوىـعيــ ـمال ــمـتصـــيفـضــمانـملجلـــوج ـ-1

 .ليقـع ـاخليـي ـا ز ـميـالجلـناتـتوسيعـ،سياجزاـأوـالثنامل ـهيـلـ واسـ 

ـليمنـقــ ـا يــيـااعيشــيـالنم وـتناسثهـليجلـيـالـضا يـالـنظيمـإعدادـملــي ـ-2

 ـ يزا.ـملقعـال 

ــاجـهــيـالعمــارةـ-3 ــ ـنـ ــ ـااـــغ اتـ ــنيـتـاعــلـلعميي ــلـ،واإلنجلــانـالثيئي ـت مجــ ـومتث

ـالثيئــيـالثعــدـمــيـااغيق ـصــهـالجلـيـ يــجل ـ،ا انثنيـهذمليـ نيـااـثادل ـليعالق 

ــذي ــداـأصــثقـال ــ ـقي ــ ـعي ــاءـق مل ــهـ،الثن ــهـوجــدـلـن ــ ـ ـمربرات ـالعامــ ـااصــيح ـتق مل

ــ ـوالصــح  ــ ادـالعام ــثزمـلأل  ــ ـالعوامــلـكــلـخمــاط ـوجتني ــيـالـثيعي ــاحـمشــريـم ـورمل

 .(30)رميي 

ـــعيــ ـ ييـ ـمـ،جمـاورـةـســناـتـأيـت  ـزــاـالـمع ولــ ـ ناملاتـوجودـقال ـ ـ-4 ـااالـ

ـااجلـاقاـتـمــيـالـقييــلـ زـدـفـاخلـارجـيـالغـالـفـومجلـاقـ ـااـثـيـاحلجــمـ ـنـيـالنجلث ـر ع

 .(31)ـالشمريـألشع ـســع  ـال 

 امل ـليثنـالداخيي ـالنمـي ـااواصـاتـ: انيا

ـأساسـيـاـضـا ــاـالصـح اوـيـاجملـمــعـلـثيعــ ـواالملـولـوجـيـاالجـمـاعـيـالثعدـ   

ـمــعـملـالءمـالـالذيـااجلـيـحل م ـا ا ظ ـالثيئ ـعيـااعربـااغيقـليثناءـالداخييـلينم 

ــوت ــ ـالثي ــوحـليعــ زـاا ســومـميحــقـجــاءـلــذلــ،ااــوقــ ـاحلدملث ــاةـ ـالـم ـأكثــ ـقي

ـتصـميمزـاـوكيـيــ ـمجلـاقــهـ ـوظيــفـتـعيــقـقيودـعدةـق رـنـجلهـ الوقتـلـيـ،ر اهي 

 ـ:ملييـكما

ـليـ واـرـالسـقثالـومال مـجمز ـج ءـ ـخصيصـليجلـيـالداخيي ـااجلاقاتـتنظيمـ-1

ـلـثـاـ ـإنجلـانيـاـ عـدـاـملعـــيـوهـذـاـ،ليعا يــ ـاخلاصــ ـليحيـاـةـااخصــصـا  ءـعيـمنـصل

ـســياقياـ عــداـوقـــ ـ،األخــالاـوقجلــيـالضــيا  ـ ـــ مـملـميــ ونـالــذمليـ،ا نــو ـأهــل

 ــالصح اومل .ـوالقدمي ـاأل  مل ـااناطقـحنوـوجزـزمـتـونـالذمليـاألجان ـلـل

ـ،الـثيعيــ ـليـزوملــ ـكمصــدرـواا كــ يـالــداخييـليـنــاءـمعـــربةـمجلــاق ـتوظيــفـ-2

ـ زثـوـطـملجلـمـقـممــاـ،مثاشـ ـةـإليــهـالـدخوـلـوملجلـزـلـااــثـخـمبـدخـلـمـصالـملـونـحبي 

ـونثاتــاتـااثمــ ةـاألشــجارـحتـــويـقدملقــ ـختصــيصـملجلـحجلــيـكمــاـ،إليــهـالثــاردـاهلــواء
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ـحتجلـنـيوـ،الغـ ـفـكا ــ ـإىلـوسـحثـهـاهلـواـءـرطو ــ ـزملـادـةـ غيــ ـا يــيـاانـاـخـمــيـليــ ملنـي

ـقظــا  ـأوـ،مـنوعــ ـواجـماعيــ ـ قا يــ ـ ضــاءاتـوختصــيصـ،(32)ليجلـــيـالعــامـاانظــ 

 ا ض .ـالـالقي ـااناطقـكلـعي ـاألليـ ـاحليواناتـ رت ي ـمـعيق ـت  يزي 

ـ الـنـاـءـمـصــلـوسي ـ ناءـط ملقـعيـال صيفـعيـالثعيدةـليجلـناتـالدخولـملـمـ-3

ـملـعــدىـالوـ، ــحــاتـ جلــياجـالوســي ـا ــ ءـهــذاـةاملــ ـوتـــمـ،مغـــ ـمبمــ ـاا كــ ي

 ـ.(33)مرتمليـالصي ـج  هـارتـا 

ـــإل امــاـالضـوا ـ ـأكثــ ـااعمارملــ ـااواصـاتـتعـرب ـتنظيميــ ـقيـوـدـ زــيـ،العقـاـرـاالـ

ـاخلــارجيـوشـــيزاـالــداخييـو نا زــاـ ناملـــهـوتوجيــهـتصــميمـم اقــلـمجيــعـ ـتـــحـم

 الثناء.ـعميي ـ ـتؤ  ـواجـماعي ـ يئي ـقيودـمعزاـوتـداخلـ، يزاـالـزيئ ـوطثيع 

 يثي الرتتـالـقني ـالضوا  ـ:الثال ـااـي 

ـ،اهلندسـيـ ـليعمييـاـتـمـميــ ـ،مـادـيـطـا ـعـذاتـت تيثيــ ـإجـ اءاـتـالـقنيــ ـااواصـات

ـهــذاـأقـــامـ ـجــاءتـ،والـصــميمـالـخـــي ـم قيــ ـ عــدـالثنــاءـواجنــازـتنـيــذـمناطزــا

ـنجلـيجزـاـوتنجليقـالصح اومل ـاحلض مل ـالثيئ ـحتومل ـهد زاـ،توصياتـشـلـ ـاا سوم

ـاخلارجيــ ـااواصـــاتـوشـــلـ،خاصــ ـمبــوادـمميــ ـ نــاءـنظــامـط ملــقـعــيـالعم انــي

 ـله.ـوالداخيي 

 مي ـااجلـعـوااوادـالثناءـنظامـطثيع ـ:األولـالـ  

ـ ـحتمــلـالــ ـالـقييدملــ ـااثــانيـ ـااـمثــلـااعمــاريـالــرتاثـعيــ ـاحلـــاظـأهميــ ـإن

ـ ــنـيـالـواصــلـولـ كيـــدـ،ا  ا ــ يـا نــوـ ـ جلـــانـاخلاصـــ ـاهلوملــ ـ نا زـــاـط ملقــ 

 واحلاض .ـاااضي

 ناءـالثـنظامـطثيع ـ:أوال

ـمــيـااصـنعـ ـالثنـاـءـمـواـدـاســعماـلـملعـمــدـالـذـيـوااـصــلـا مـوـلـالثناءـنظامـوضعـمت

ـنظـاـمـاســخداـمـمــعـ،والعصـ نـ ـاألصـالـ ـ نيـجتمعـمــورةـهندسي ـوط زـحميي ـخامات

ــ ـاهلياكــل ــيـااشـــي ـاادعم ــ ـواحلجــارةـا جــ ـم ـوااـجليجلــي ـااجلـــخ ج ـأوـالـثيعي

ـالــذيـوااــدعمـاحلامــلـ(34)الـــا وكـط ملــقـعــيـذلــــوملـــونـ،وعمودملــ ـأ قيــ ـ ـ ملقــ 

ـ،ا نـوـ ـلوالملـاـتـاامي ةـال ل الي ـوااخاط ـالقاسي ـااناخي ـالعواملـضدـةامل ـملضمي
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ـإجيـاـدـاا سـوـمـوقـاوـلـ،ليغـالـفـالـاقوملــ ـالـعاليــ ـملـدعـمـكـث ـاـمجـودـاـالـا واـوملو  

ــي  ــيـخي ــ ـالعــوار ـمل اعــيـحمي ــ ـقــادرـوملـــونـالـثيعي ــاطقـتضــارملريـحتمــلـعي ـاان

ـ ـواحلجــ ـااجلـــق ـالـــو ـمــيـااصــنو ـوا جــ ـالـــنيـاســـعمالـ ـشــجيعـالصــح اومل 

ــاءـاســـق ارـملضــميـممــاـاادعمــ ـا ــدرانـتشـــيل ــاـوقصــوراـالثن ــاـذاتي ـكــث اـق ارمل

ـالـزوملــ ـط ملــقـعــيـااخ ونــ ـالـربودـةـوقـــ ـالشــاـءـ ـاحل ارملــ ـالجلع اتـ ـخ مليـملجلمق

ـســاـنـعنزــاـختيــ ـالــ ـالقدمي ـالثناءـاوادـالعودةـعي ـملجلاعدـوهذاـ،(35)صيـاـاليييي 

ـسـنـ ـااجلـاكـيـميـاائاتـمعزاـج تزاـال ـالـو اني ـاألمـارـ عدـالواديـمبدملن ـا نو 

ـداخــلـوااـجـددـةـااــغ ـةـالعوامــلـحتمــلـعيــ ـقادرةـغ ـا يي ـااوادـأصثحتـإذـ،1987

ـ ـالــوـ ـ،وغ داملــ ـالـوادـيـ ـا يــيـا ـثرـيـملجلـعملـكانـ عدماـ،الصح اومل ـالثيئ 

ـ ـااميــ ـالــا ـعـااجلـيـقـالثنـاـءـأصـثـقـقي ـ،وامليي يـمتن استـ ـاحلج ـ،و شارـأدرار

 الصح اوي.ـالثناءـ ـموقدةـط ملق ـوجودـعدمـخيفـمماـ،الثناملاتـأشـالـمجيع

 ثناءالـ ـااجلـعمي ـااوادـ: انيا

ـمتثــلـالــ ـوحمــدداتزاـالـصــميمـ ـــ ةـإىلـالعم انــيـالـضــاءـتصــميمـعمييــ ـتنقجلــم

ـالنجلــثي ـ،اخلـــوطـ،الـــ اغـ،والــــلـالــــومليـملظزــ ـخالهلــاـمــيـالـشـــييي ـالقــيم

ـالثصـ ـيـاخلـداـ ـت   ـ اسـخدامـ، ني ـمجالي ـتضـيـال (36)األلوانـوتقني ـ،والـناس 

ـاعـمـاـدـومتـ، الضـيـقـقـامـتـو يـوـنـ االتجلـاـ ـتوقيـاأل يالـ اليونـمجلاق ـتيومليـخاللـمي

ـدالالتـ زــيـ،الصــح اويـاجملـمــعـعنــدـالجلـــيـمظــاه ـ ـالقــدمـمنــذـالـ ملقــ ـهــذه

 ــ،راسخ ـ قا ي ـهلومل ـاجـماعي 

ـ ـاألساسـيـ ـال كيـ ـةـالثنـاـءـمـواـدـجبعــلـ،الـناســقـهـذـاـعص ن ـااش  ـقاولـوعييه

ـطثيعـــ ـتـــوـنـمزمـــاـ ع هلـــاـتـعيـــقـخاصـــ ـأقـــاـمـووضـــعـ،ليثناملــاـتـالـــقـيـاالجنــاز

 ــ.(37)ااعـمدـاادعمـاهليـل

ـرملــاحـ وجــودوـم تـعــ ـقــ ارةـ ـإمــاـ،قصــوىـمناخيــ ـظــ وفـ ـالـــالءـتنـيــذـجيــ 

ـــحي سـأنـوال دـ،قومل  ـاحلـا ـ ـ زــاـملثنــ ـالــ ـااـادـةـمــعـالــالـءـتـالءـمـمـدـىـعيــ ـااالـ

ـ، احلجـارـةـاانجــ ـليحا  ـالينيـاإلمسنتـخيي ـ،الـييـليجدارـااثثتـالـنيـ: يـون

 .(38) ا ثريـااـعيقـليحا  ـ،ا ثريـخيي 
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ـالـنظيميــ ـواإلجـ اءاـتـااعامل ـلـلـ يهـااجلـعمي ـوااوادـليثناءـااعـمدـالنظامـخيضع

ـوحتقيــقـ،الـدا ـمـالــا ـعـ،وااقاومــ ـواالســق اـرـاألمــيـشـ وـطـملضـمـيـممــاـ، زاـااعمول

ـ،ليمشـارملـعـاااليــ ـواألعثـاـءـالنـقاتـتقييلـ ـااجلاهم ـ،(39)والصوتي ـاحل ارمل ـال  اهي 

 ا يي.ـالثيئيـالوس ـمعـتـييـهـإىلـ اإلضا  

 ثناءليـوالداخيي ـاخلارجي ـااواصـاتـ:الثانيـالـ  

ـالجلـــقـشـــلـ ـااـمثيــ ـاخلارجيــ ـمواصـــاتهـ ـحدملــدـإالـالثنــاءـنظــامـملــمــلـال

 الداخيي .ـومواصـاته

 جلـقـالـشـلـ:أوال

ــا ـالــدا  يـأوـااجلـــويـلينظــامـا نو يــ ـ اانــاطقـالجلـــوحـشـــلـخيضــع ـ،(40) قث

ـالشـمرـيـتعامــدـعنــدـقيــ ـ،أســيـهـ ـحـاـتـلوجـوـدـااقثــ ـالجلـــقـليثناءـأسيو ـوأ ضل

ـاهلـواـءـمـانــهـليحــلـالجلـاخـيـاهلواءـالــحاتـميـ يخ جـ،الظاللـتو  ـعي ـالقث ـتعمل

ـ،الشـمرـيـارتــاـ ـمعـتدرجيي ـ صورةـليح ارةـالجلـقـهذاـاكـجلا ـمل دادـلـيـ،الثارد

ـــ عــدـملـنخـاـلـ ــمـ،النزـاـرـمنـصــفـالجلـاعـ ـعنــدـاكـجلا ـقيم ـأعي ـليصل ـكيمــاـذلـ

ـكــاءـةـمـؤ  اـتـعيــ ـليجلـقـفـاهلندســيـليشـــلـت   ـ زناكـلذلــ،الشمريـاخنـضت

ـ زنـاـكـ،الشـــلـهـذـاـخصـا ـصـ ـغـيـ ـملـثـاملـيـالــ  ـ ـوهـذـاـ،ااثانيـ ـاحل اريـاألداء

ــ ـالـاقــ ـ ـنقــص ــ ـليجلـــقـااـنقي ــ ـااقث ــ ـأنـغــ ـ،ااجلـــويـمــعـمقارن ـملـــونـااقث

ـكــاءـةـذاتـ نـاـءـمـواـدـاســخداـمـوقـــ ـ،الشــاـءـ ـوسـيثيـاـالصـيـفـ صلـضميـاجيا يا

ـالجلـــقـشـــلـ ـغـيـ ـالــحــمـليمصـمـمـاجملـاـلـملـجلقـليجلـقـاحل اريـالع لـ ـجيدة

 .(41)ا ا  ـاحلارةـااناطقـهلذهـالـصميمي ـااــيثاتـميـقدرـأكربـحيققـمباـوتوجيزه

 ومل ـالـزـنوعي ـ: انيا

ــ ـاانــاطقـ ـالـزوملــ  ــاتـتـناســ ـطثيعيــ ـا نو ي ـوت شــيدـاالقـصــاديـالثعــدـومــيث

ـااناخيــ ـالظـ وـفـملـالءـمـ شـــلـالـز  ا يــ ـالـاقــ ـاســزالـكـ ـقيـيـصـالعام ـالنـقات

ـسـاخنـ ـوهــيـ،هلــاـ دملالـالشمجلي ـالـاق ـوجعلـ،العام ـ الصح ـاإلض ارـودونـالقاسي 

 ذلـ.ـ ـعااياـاألوىلـوتعدـ،سنوملاـساع ـ(ـ3600)ـإىلـساع ـ(ـ3000)ـميـمتـد
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ـمال مــ ـتزوملــ ـعميي ـملضث ـالذيـهوـوس عـزاـالجلا دةـال ملاحـاجتاهـحتدملدـمع   ـإن

 ــ:ا تي ـالعناص ـ ـالـحـمـط ملقـعيـليثنامل 

ـانـشـاـرـلنجلـثـ ـوو قــاـوسـ عـزـاـال ملـاـحـالجتاهـو قاـالــحاتـوأ عادهاـموقعـحتدملدـ-1

 اانـقل.ـاهلواء

 ـالنوا ذـميحقاتـ ردماجـالـزومل ـحتجلنيـ-2

 اااءـونا وراتـااا ي ـااخــاتـط ملقـعيـال ط ـا وـاسـعمالـ-3

 ـحاتالــمعا  ـ: الثا

ــ ـالــحــاتـمعا ــ ـتعـمــد ـاحلــارةـا نو يــ ـاانــاطقـ ـالشمجلــيـاإلشــعا ـمــيـليوقامل

ـ،ااعاكجلــ ـا زــ ـ ـكـث ـةـو ـحاتـالجلا دةـال ملاحـضدـصغ ةـ ـحاتـ ردراجـا ا  

ـليجـدراـنـ النجلـثـ ـأمــاـ،لــهـواســعـانـشـاـرـ غيــ ـخم جــهـمــيـأصـغـ ـملــوـنـليـزواـءـومدخل

ـتقـدملـ ـمــعـ،اهلـواـءـ ـجلـ ـ ـليجلماحـوالعيويـالجلـييـا  ءـ ـصغ ةـ ـحاتـ يزاـ ـجعل

ـوسـقـفـالثـاـ ـعـثــ ـأســــ ـ ـنـيـالجلـاخنـ ـاهلوا ي ـا يو ـظزورـمينعـ شـلـارتـاعزا

 .(42)الجلـي

ـالـزوملــ ـلـــيـ،خمالــزــاـجيـوـزـمـمي ـقواعدـشـلـ ـجاءتـالـوصياتـهذهـكل

ـنشـيــ ـتــوـنـأنـملــيــ ـليـزيئــ ـأوـوال اق ـليـثخـااخصص ـال  يجلي ـليغ فـالداخيي 

 الثارد.ـاهلواءـالصـحا ـو عال 

ــزاـالــحــاتـمعا ــ ـ ـملـخــذـااصــ يـااشــ  ـجنــدـ ينمــا ـالواجزــ ـاجتــاهـعيــ ـجبعي

ـالشمجلــيـاإلشـعاـ ـولـوـجـمــيـليـقييــلـالداخييــ ـاأل نيــ ـعيــ ـالغـ ـفـو ـــقـ،الــح ـموضع

ـ ــرذاـ،صــغ ةـمبجلــاقاتـ ـحــاتـلوجــودـحتـــاجـالــ ـاخلارجيــ ـالواجزــاتـعيــ ـااثاشــ 

ـورأسـيـ ـ،ا نو ي ـالواجزاتـلــحاتـاأل قي ـالشمريـكاس اتـاسـخدامـملـضلـاتجلعت

 .(43)االجتاهاتـ ميعـم كث وـ،والغ  ي ـالش قي ـالواجزاتـلــحات

ـ قــ ـالجلـــيـالــا ـعـذاتـليمحـالـتـالـثيعيــ ـالـزومل ـعي ـتنـثقـالـاألقـامـهذه

ـاا ا ــــقـأوـالجلـــــني ـااشــــارملعـ ـاجنازهــــاـاا مــــعـالـزوملــــ ـمنشــــ تـ زــــاـتيـــــ مـ ــــل

 .(44)العمومي 
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  :ـــامتـــخ

ـالــا ـعـواايحقـ27ـ/14ـاا سومـاضمونـتقني وـقانوني ـق اءةـو عدـ،سثقـماـخاللـمي

 ـ:لآلتيـالـوصلـمتـ،له

ـ،مـعــددـطــا عـذوـقــانونيـكرطــارـ14/27ـاا ســومـا  ا ــ يـااشــ  ـاســـحدث-

ــي ــيـ،معمـــاريـ،عم انـ ــاءـلعمييـــ ـتقـ ــزاـجبميـــعـالثنـ ـوالـصـــميمي ـالـخـيـيـــ ـم اقيـ

 .والـنـيذمل 

ـ ـاحلــقـتقيــدـ،وتنظيميــ ـتوجيزيــ ـتـدا ـ ـا نـوـ ـوالملـاـتـ ـالثنـاـءـضـوا ـ ـتعد-

ـــحب مانـالثناء ـااـادـيـالـصـ ـفـأوـلعقـارـهـااناســ ـالشـــلـاخـيـاـرـ ـق ملـــهـمــيـااالـ

ـاهلـاـمـدورهاـرغمـلقواعدهـا م ةـالصثغ ـمعاملـتـضقـالـالواقعي ـالناقي ـميـلـيـ، يه

ـــملثقــ ـقيــ ـ،ا نـوـ ـ والملـاـتـالعم اني ـالجلياس ـ  ـهـذـهـإىلـاالســجا ـ ـ ـقـ ـاـااالـ

ـااـعيقــ ـاانشــ تـعيــ ـآمــ ـ،مــ دوجـطــا عـذوـقيــداـجيعيــزاـممــاـ،عــدمزاـمــيـالضــوا  

ـمجيــعـ ـوضـوا ــهـمقـضـياتـهـوكــلـ،الثنـاـءـأقــاـمـإتثـاـ ـعييزــاـملـ  ـوال ـ الدول 

ـاايـيــ ـاســعماـلـعيــ ـنجلـيـبـقيــدـ زوـلأل  ادـ النجلث ـأماـ،اا سومـهلذاـو قاـم ا قزا

ـمـــورـةـووقا يــ ـق ارملــ ـ عـوازـلـااـ وـدـالثنـاـءـعمييــ ـأنـخاص ـ، يزاـوالـص فـالعقارمل 

ـوتـيـــ ـوااقـاولنـيـااعمـارملنـيـاازندسـنـيـمــيـليمخـصـنـيـحيــاـجـواجنـاـزـوتنـيــذـ ـصميم

ـجعيـــهـ،الصــح اويـليـــ دـا ــدودـوالــدخلـالثجلــيـ ـاحليــاةـومظــاه ـ،كــث ةـمادملــ 

 اانظم.ـالثناءـعيـملع ف

ـ ـملـعجلــوـنـجيعيـزـمـ،واســعماهلـاـميـيــزـمـ ـالـص فـ ـاأل  ادـحبقـالـجلييم-

ـتــدخلـلــذلــ،اخلاصــ ـطــ ملقـزمـعيــ ـالجلـــني ـقاجيــاتزمـإشــثا ـ زــدفـالثنــاءـق ملــ 

ـواالجـماعيــ ـاالقـصــادمل ـالعم انيــ ـالعامــ ـااصــيح ـ ــنيـالـو يــقـعمييــ ـلضــث ـااشــ  

ـســيــزاـ قــدتـالــ ـالعقارملــ ـليميـيــ ـاالجـماعيــ ـالوظيـــ ـو ــنيـ،والثقا يــ ـوالثيئيــ 

ـالـعــديـملظزــ ـالعميــيـالواقــعـأنـرغــمـ،والـنظيمــاتـالضــوا  ـ ــاقرتامـلــقيــدـ،ااـيقــ 

ــ  ــ ـالـوجزــاتـعي ــالـ، ــا نو ـالـخـيـي ــقـجمــالـ ـوإهم ـأدواتـملـقــدـممــاـ،الــثي

 ــالعم انيـلألداءـالض وريـالوظيـيـوالدورـوااصداقي ـالـعالي ـالـعم 
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ــثحت- ــادـأصـ ــ ـاأل عـ ــ ـالثيئيـ ــادمل ـواالجـماعيـ ــوداـواالقـصـ ــؤ  ةـقيـ ــ ـمـ ــدـعيـ ـقواعـ

ـ ـملــحــمـ  صـثـقـ،وإجنازهاـا نو ـوالملاتـ ـالثناملاتـوتوجيهـوالـصميمـالـخـي 

ـوالــا ـعـ،الـثيعيــ ـاإلضـاءـةـ،ال مييــ ـال ملاحـق ك ـ،الغثارـ،النثاتي ـاحلياةـالثناءـمن 

ـ ـالـاقــ ـاســعماـلـوت شـيـدـ،وشــيـهـالثنـاـءـمنــ ـ ـملـدخلـاالجـماعيـاالملـولوجي

 احل اري.ـليع لـمـيـ ـقدملث ـط اـ   

ـ ـالعمــ انـتــوملـ ـأطــ ـ ـوت قيـــهـالجلـياقـ ـقــاـ ـ ـاالســثماـرـت قيــ ـأهميــ ـإن-

ـالنـقـاـتـوت شـيـدـا  وقـاـتـقــاـ ـخـارـجـوتنمومل ـاقـصادمل ـ دا لـملو  ـجيعيهـ،ا نو 

 العمومي .

 :ـم اهلواـ
 

ااخـ ـالـوجيزيـليـزيئ ـوالـعم ـملقا يهـ ـالـش ملعـااص يـالـصميمـالعم انـي:ـمشـ وعاتـإنشـاءـــــ-(1)

جمموعـ ـمـيـااثـانيـالعامـ ـأوـاخلاصـ ـااـصــي ـأوـاانـصـي ـعيـ ـقـعـ ـأر ـواقـدةـوملــمـحتدملــدهاـ ـــــــــــ

،ـااـعيقـ الثناءـااوقـدـااصـ ي،ـج ملـدةـرمسيـ ـــــ119نـرقمـميـالقانوـ2ااخـ ـالــصييي،ـأنظ ـااادةـ

 .11/5/2008مـ ر)أ(،ـمؤرخ ـ ــ19مص مل ،ـالعددـ

صا ي ـإقيوليـولدـرا ـق:ـقـانونـالعمـ انـا  ا ـ ي،ـأهـدافـقضـ مل ـووسـا لـقانونيـ ،ـدارـهومـ ،ـــــــــــ-(2)

 .38-37،ـكـ2014ا  ا  ،ـ

،ـج ملـدةــ01/12/1990ااـعيـقـ الـزيئـ ـوالــعم ،ـمـؤرخـ ــــــ90/29ميـالقانونـرقـمـــ34أنظ ـااادةـ-(3)

ــ ـعـــــددـ ــادرـ ـ52رمسيـــ ــمــ02/12/1990،ـصـــ ــانونـرقـــ ــؤرخـ ـ04/05،ـمعـــــدلـومــــــممـ القـــ ،ـااـــ

 .15/08/2004،ـصادرـ ـ51،ـج ملدةـرمسي ،ـعددـ14/08/2004

مسيحــ ـخوادجيــ :ـ"ـقيــودـاايـيــ ـالعقارملــ ـاخلاصــ ـ ـا  ا ــ "،ـجميــ ـااــــ ،ـكييــ ـاحلقــواـــ-(4)

 .ـ232،ـكـ2009والعيومـالجلياسي ،ـجامع ـحممدـخيض ـ جلـ ة،ـالعددـال ا ع،ـأ  مللـ

،ـحيـددـااواصــاتـالعم انيـ ــــ01/02/2014،ـااـؤرخـ ــ14/27مـيـاا سـومـرقـمــــ9ـ-8أنظـ ـااـادةــــ-(5)

ــ ـعـــددــــوااعم ــ ـعيـــ ـالثناملـــاتـ ـوالملـــاتـا نـــو ،ـج ملـــدةـرمسيـ ــ ـ ــ06ارملـــ ـوالـقنيـــ ـااـثقـ مؤرخـ

 .4،ـكـ12/02/2014

ملقصــدـ الـزيئــ ـالثالثــ :ـشــثـاتـمنــا عـاادملنــ ـمـعيقــ ـ قنــواتـالصــ فـالصــحي،ـشــثـاتـالغــازـــ-(6)

والـز  ــاء،ـشــثـاتـالـ قــات،ـاايــاه.....ـاخل،ـوهنــاـنالقــ ـأنـااشــ  ـا  ا ــ يـأخـــ ـ ـالــنصـــــ

عثـارةـالـواردةـــالع  يـليمادةـالثاني ـميـميحقـاا سوم،ـال ـوردتـ عثارةـالـزيئـ ـالثالثـ ،ـ ينمـاـاألصـقـالــــ

(ـملعيـالـزيئ ـالثال ي ـماـحتتـاألر ،ـوهيـم ادفـأضـيقـمـيـــviabilité tertiaires النصـالـ نجليـ)ـ

ـ.(ـمبعناهاـالواسعL’aménagement) كيم ـتزيئ 
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مــادة،ـوااـعيــقـ ااواصـــاتـالعامــ ــ42،ـتضــميـ14/27أضــافـااشــ  ـا  ا ــ يـميحقــاـليم ســومــ-(7)

 .ـ5منه،ـكــ4-3-2-1ااـثق ـعي ـالثناملاتـ ـوالملاتـا نو ،ـأنظ ـااادةـ

عاملـــدةـمصـــــاوي:ـ"ـالنظـــامـالقـــانونيـلعمييـــ ـالثنـــاءـ ـالـشـــ ملعـا  ا ـــ ي"،ـرســـال ـدكــــوراه،ـــ-(8)

 .16،ـكـ2013ختصصـقانونـخاك،ـكيي ـاحلقواـوالعيومـالجلياسي ،ـجامع ـالثييدة،ـجوانـ

 .4،ـكـ14/27ميـاا سومــ05ااادةــ-(9)
(10)- Thierry vilmin: l’aménagement (acteurs et système), éditions parenthèse 
Paris, 2015, p 10 

 .6،ـميحقـاا سوم،ـكـ9-8-7-6ـ-5ااوادــ-(11)

 .ـ6،ـاا جعـنـجله،ـكـ11-10ااادةــ-(12)

حممــودـأةــدـعثــدـاليـيــف،ـعــنرتـعثــدـالعــالـأ ــوـقــ مليـوآخــ ون:ـ"ـخصــا صـالنجلــي ـالعم انــيــــــ-(13)

ليـجمعاتـالعم اني ـ الصحاريـااص مل "،ـاجملي ـالعيمي ـلـيي ـاهلندس ،ـجامعـ ـاانيـا،ـمصـ ،ـاجمليـدـــــ

 .314،ـكـ2005،ـالعددـاألول،ـجومليي ـ24

 .ـ6،ـميحقـاا سوم،ـجـر،ـاا جعـالجلا ق،ـكـ12ااادةــ-(14)

)15(- Thierry vilmin ,op.cit, p 11.  

 5،ـجـر،ـاا جعـالجلا ق،ـكـ14/27،ـاا سومـ12ااادةــ-(16)

 .7،ـميحقـاا سوم،ـكـ16ااادةــ-(17)

 .7،ـميحقـاا سوم،ـكـ22-21ااادةــ-(18)

 8،ـميحقـاا سوم،ـكـ24ااادةــ-(19)

 .7،ـاا سومـالجلا ق،ـكـ18ـ-17ااادةــ-(20)

 .ـ5،ـاا جعـنـجله،ـكـ14-13ااادةــ-(21)

 .8،ـميحقـاا سوم،ـكـ25ااادةــ-(22)

 ـ7،ـاا جعـنـجله،ـكـ20ااادةــ-(23)

 .8،ـميحقـاا سوم،ـكـ30،ـوااادةـ5،ـاا سومـالجلا ق،ـكـ15ااادةــ-(24)

 .ـ8،ـميحقـاا سوم،ـكـ31ااادةــ-(25)

 .8،ـميحقـاا سوم،ـاا جعـالجلا ق،ـكـ28-27ااادةــ-(26)

 .8،ـاا جعـنـجله،ـكـ32ااادةــ-(27)

 5،ـاا سومـالجلا ق،ـكـ16ااادةــ-(28)

شخصـميـمـــيبـعدلـ ـورقي ـوزارةـالجلـيـوالعمـ انـواادملنـ ـ ضـ ورةـــــ150طال ـأزملدـميــ-(29)

الـــدخلـالعاجــلـمــيـأجــلـالنظــ ـ ـمشــ و ـإجنــازـســـناتزمـالــ ـملـتـــا قـطموقــاتزم،ـإذـمتـاجنــازــ
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عماراتـ ثالثـطوا قـوهـوـالـملـماشـ ـوااواصــاتـالعم انيـ ـوالـقنيـ ـااـثقـ ـ والملـاتـا نـو ،ـأنظـ ــــــــــ

 .2014جلـيـوالعم انـواادملن ،ـا  ا  ،ـموقعـوزارةـال

 .7ـ-6،ـميحقـاا سوم،ـكـ13ااادةــ-(30)

 .7،ـاا جعـنـجله،ـكـ14ااادةــ-(31)

 .6،ـاا جعـنـجله،ـكـ13ااادةــ-(32)

 .7،ـاا جعـنـجله،ـك15ااادةــ-(33)

الع  يـ ـــالـملوجدـ ااصـيحاتـاهلندسـي ـكيمـ ـطـا وك،ـ ـلـأخــ ـااشـ  ـا  ا ـ يـ ـالصـياغ ــــــــ -(34)

هلـذهـااـادةـالـقنيـ ـالـ ـتعـيـالــا وا:ـوقـدةـ نا يـ ـذاتـأ عـدـ ا ــ ـتعمـلـ شــلـمنــظمـولـدملزاـميـ ةــــــــــــــــ

سـزول ـنقيــزاـواســـعماهلاـ ـالثنــاء،ـوهــيـمــادةـ نــاءـمصـنوع ـمــيـالـــو ـا ــ واـ ـأ ــ انـخاصــ ـ ــمــــ

تــورـليصـثقـمصـنوعاـمـيـــــملصفـملدوملاـوملشدـ ااالط،ـوملصنعـتقييدملاـميـالـنيـأوـالصيصـال،ـلـنـهـــ

ـاخل سان .

 .9-8،ـميحقـاا سوم،ـكـ33ااادةــ-(35)

هـانيـالــ ان:ـ"حمـدداتـالـصـميمـالثصـ يـليـضـاءاتـالعم انيـ ـالعامـ ـ ـاادملنـ ـالع  يـ ،ـجميــ ــــــــــــ-(36)

 .73كــ-69،ـكـ2010العم انـوالـقنياتـاحلض مل ،ـالعددـالثاني،ـ

 .9،ـميحقـاا سوم،ـكـ35-34ااادةــ-(37)

 .9،ـاا جعـنـجله،ـكـ36ااادةــ-(38)

 .9،ـاا جعـنـجله،ـكـ38-37ااادةــ-(39)

 .9،ـاا جعـنـجله،ـكـ39ااادةــ-(40)

األ ني ،ـمـذك ةـماججلــ ،ــــالجلودانيـمجالـعثدـالواقد،ـالقثا ـوأ  هاـ ـالثيئ ـاحل ارمل ـداخلـ-(41)

 .79،ـكـ2007قجلمـاهلندس ـااعمارمل ،ـا امع ـالــنولوجي ،ـالع اا،ـ

 .9،ـميحقـاا سوم،ـك41-40ااادةــ-(42)

 .309حممودـأةدـعثدـاليـيف،ـعنرتـعثدـالعالـأ وـق مليـوآخ ون،ـاا جعـالجلا ق،ـكــ-(43)

 .9،ـميحقـاا سوم،ـكـ42ااادةــ-(44)




