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 كلمة شكر

 ..على شراع كلماتكم الكبيرة رفرفت أحالم غدنا

 وبين أيديكم ترعرعت غراس مستقبلنا..

                                     بعطائكم ومحبتكم يغدو اإلنسان كبيرا ..

                                                        لقد كنتم للعطاء منهال  وللمحبة رمزا  وللكبرياء عنوانا ..

                                                             كنتم مشاعل نور  حملتها أكف  القدر منيرة  ظلمة الدرب الطويل..

 .البقاء.واليوم صوت الغد ينادينا ومحبتنا لكم تسألنا 

  الوداع..                                                 على أنغام معزوفة الشمس التي ترسم   في األفق لوحة  

 ترسم حكاية البسمة والدمعة..

 .الخلود.نمد أيدينا الى حديقة 

                                                     لنقطف أطهر زهرة  لكل من أشعل شمعة  في دربنا الطويل..

                                                      نمد أيدينا لنزرع شجرة ياسمين  أبيض عرفانا   بالجميل..

 ولنهمس همسة حب الى اساتذتنا في كلية الهندسة المعمارية ونخص بالذكر: 

 

 لفاحماهر  د.أ.

 

 هاني ودحأ.د 

 

رمزي الشيخ دأ.  

 

بعلمهم  اللذين تفضلوا مشكورين باإلشراف على هذا المشروع ولم يبخلوا علينا

 وكانوا خير معلم...

 

 

 



 

 

 

 االهداء:

 علمني  نوالصديق، ملى من عشت في ظله ملكة وكان دائما األخ والحبيب إ

 الحب والصدق والوفاء وكان دائما منارة دربي بابتسامته وحكمته 

   الذي تعجز كلماتي عن التعبير اتجاهه  وأحالمه،لى من قاسمني قلبه وروحه إ

  حبيب قلبي وروحي وبطلي األول واألخير حقه،ومهما فعلت ال أوفيه 

  مؤمنة الطاهرةلروحك ال يغيب،ووجهك الذي ال  تنسى،لى ابتسامتك التي ال إ

بابا الغالي                                                                    

 ةصفاتها، صاحبالجميلة بكل  ،دربي، المضحيةلى شمعتي وغاليتي ورفيقة إ 

 ين جعلت حدودي السماء وما توفيقم ىمحدود، الالفضل الكبير والعطاء الال 

 .....ها بدعائإال

ماما                                                                        

 مر األيام على  ةهللا، الوفية، الثابتلى من جمعتني بها الصدف وكانت هبة من إ

 صديقة أجمل ايام العمر...

 أختي الثانية......
ليةغا                                                                

 كانوا أخوة وأصدقاء  نالعصيبة، الذيوقات إلى شركاء نهاية المشوار واأل

 أعزاء

احمد-جنى-كندا-طارق                                                               

 

 لى من والتعب، إصديق األوقات المرة والعصيبة والسهر  الختام،لى شريك إ

 .........الصعاب بلطفه وحالوة روحه  أخ، وهونكان أكثر من 

طارق                                                              



 

 و دعاء جميل....ودعمني بكلمة أو ابتسامة أى كل من ساندني لإ 

أهديكم عملي المتواضع                    

آصف شما عقيل                                                        

 

، ة التي تخصنا، أنتم كل شيء جميل رغم عدم االعتراف الدائم بسبب قواعد اإلخو

، ونسي ونعمتي من يضيف النكهة إلى حياتي اآلخر  

علي-جعفر                                                                

 أسراري،بيت  صديقتي، الثانية،إلى أمي  وقلبها دائما  التي أعارتني معطفها يومأ 

دعم. وكل لحظةشكرا  على كل لحظة أمان   

    فضيلةخالتي                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المقدمة:

فقد تضاعفت عدة  مطرد،إن الحركة االقتصادية في أنحاء العالم كله في تزايد         

ومن المتوقع أن تتضاعف مرات أخرى مما عليه  األخيرة،مرات خالل األربعون عام 

المقبلة.اآلن خالل األعوام   

هذا وقد تضاعف االحتياجات االستهالكية اليومية وخاصة في الفترات األخيرة أدى إلى 

ومنها الحاجة الملحة  العالم،خلق الكثير من المشاكل للعديد من المراكز التجارية في 

لعب  ومشترياتهم وأماكنلزيادة في المساحات المخصصة للزوار داخل المباني التجارية 

أطفالهم ... إلخ، باإلضافة لدراسة ساحات داخلية كافية كأماكن لالستراحة والترفيه ذات 

  المختلفة.األحجام واألشكال 

لة بسيطة كما كانت عليه في التجارية مشك وتصميم األبنيةمشكلة تخطيط  ولم تعد

وكانت  الزبائن،حيث كان المبنى عبارة عن فراغ داخلي صغير لخدمة  الماضي،

  بالهنغارات.البيع والشراء أشبه ما تكون  صاالت

أما اليوم فقد أصبحت األبنية التجارية إحدى النظم الهندسية ذات التجهيزات المعقدة 

واإلثارة.م ضمن فراغ داخلي مليء بالدهشة الزبائن من خالل تنقله والالزمة لخدمة  

     ذا ويقوم تصميم أي مبنى تجاري على التوافق التام بين حركة البائعين وحركة  ه

الحركتين.مسألة الفصل بين هاتين  والتركيز علىالمشترين   

ولقد اتخذت األبنية التجارية حديثا وظيفة جديدة تضاف إلى تعريفها كمكان للبيع 

لما يحتويه من المطاعم والكافيتريات وأماكن  المبنى أصبح مركز ترفيهيالشراء فو

الخ.لصغار والصاالت الرياضية...اللعب للكبار وا  

بصعوبة هائلة تواجه المتسّوق المحلي  الكبرى،يشعر كل من يرتاد أسواق المدن 

طواف في شتّى بحثا  عن مبتغاه في تأمين احتياجاته اليوميّة أو األسبوعيّة، مما يّضطره لل

أرجاء المدينة، وبخاصة األجنبي ـ سائحا  كان أو مقيما  ـ سواء من حيث عجزه عن 

التفاهم مع اآلخرين أو عن إمكانيّة استعالمه عن األماكن والمحالت التجاريّة التي يمكن 

 أن يجد فيها مبتغاه.



 

 

لثورة وإذا كانت حقبة السنوات العشر األخيرة قد شهدت بزوغ فجر جديد يؤسس 

فعليّة في عمليّة التسوق، إلقامة المجّمعات التجاريّة واألسواق الكبيرة، فإن المراقب 

يشهد أن تلك العمليّة ال تزال خجولة ومحدودة في العدد والحجم، ولعلّنا نالحظ أنه ورغم 

ام مثل هذه المجمعات التجاريّةضآلة أحج  

تسّوق الذي كان يمثّل عبئا  كثيرا  إال أنها تمّكنت من تحقيق قفزة نوعيّة في عالم ال

على المواطن الذي يضطر للتجّول في بعض الشوارع واألحياء حتى يؤّمن احتياجاته، 

وكما أّدت كثافة وسائط النقل وانعدام مواقف السيّارات واالختناقات المروريّة وسواها 

اطن عن االنتقال من نواتج التحوالت االقتصاديّة المعاصرة، كل ذلك أّدى إلى إقالع المو

بين مختلف أرجاء المدينة وتفضيله التسّوق من الجوار المباشر مع علمه بفروقات 

األسعار أو بعدم وجود كل ما يحتاجه في ذلك الجوار، خاصة وأن نشأة المدن العربيّة 

والشرقيّة قامت على مبدأ األسواق المتخّصصة، حيث نجد شوارع أو أحياء لأللبسة 

ت، وثالثة لألقمشة ورابعة لألغذيّة.....الخ.وأخرى للجلديّا  

لذلك فإن إقامة المجّمعات التجاريّة تأتي في قمة أولويّات نجاح التحّوالت التي 

يشهدها وطننا، وكمحاولة أوليّة مضمونة النجاح، تصبح المجّمعات التجاريّة داخل المدن 

د المجتمع، إيذانا  ببدء الخطوة خطوة أولى ال بّد منها، ريثما نغرس ثقافة  جديدة  بين أفرا

األهم أال وهي إقامة المجّمعات الضخمة واألسواق الُمنشأة على مساحات واسعة في 

 ضواحي المدن.

إن من يتجّول بين المجّمعات التجاريّة القائمة يشعر بمدى استعداد الناس الكتساب 

دون حاجة لالستعالم  ثقافة جديدة تقوم على االختيار الحر والطواف بين مختلف األقسام

وبال رقيب، وفي ذلك انقالب حقيقي في المفاهيم التي تعّودنا عليها على مّر األجيال، كما 

يسهل مالحظة سعادة األجنبي الذي يرتاد هذه المجّمعات من حيث أنه لم يعد بحاجة 

شعر إليجاد وسيلة تفاهم حول المواد واألسعار، وهذا ما كان ينقُصه قبل سنوات قليلة لي

وكأنه في وطنه وأن تأمين حاجيّاته ال يتطلّب أكثر من أن يقصد مجّمعا  ويطوف في 

أرجائه التي تعرض كل ما لديه وبأسعار لم تعد مثار جدال ونقاش بينه وبين البائع، 

 والذي كان يخرج دائما  بشعور الغبن لعد إتقانه لغة خطاب مشت
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 الفصل األول:

 المشروع: ننبذة ع 

 اسم المشروع:

 مجمع استثماري متعدد الوظائف على المتحلق الشمالي لمدينة الالذقية.

 طبيعة المشروع:

ترفيهي-سياحي-اداري–سكني -تجاري  

 التعريف بالمشروع:

 ريالستثماوا لترفیهیهوا يةرلتجاا تلخدماا ميقد ائفظلوا دمتعد مجمع عن رةعبا وعلمشرا

على  الالذقية مدينة في لمجمعا يقع، یةهلرفاا تمستويا قىربأ، ولمدينةا تحتیاجاإ لتلبیة

آلتیة:ا تلخدماا لمجمعا ميقدو المتحلق الشمالي  

سكني:-تجارية-1  

 ضافةا كترايبرماوه ،لمجمعا رجخا من للمستخدمین خدمة ميقد ووه مختلفة. يةرتجا مراكز

وروضة وصالة العاب رياضية وحدائق سطح  للمطاعم  

 وابراج سكنية فاخرة فوق المراكز التجارية

ترفيهية:-2  

 لمختلفةا بخدماتها ترفیهیة تفعالیاومن نادي اجتماعي ترفيهي ، ترفیهیة تخدما لمجمعا يقدم

ومدرج بالهواء الطلق .لونا بارك  من  

استثمارية:-3  

الصاالت والمعارض وبرجي المكاتب  كتلةريق ط عن يةرستثماا تخدما لمجمعا ميقد

 والشركات االستثمارية.

سياحية:-4  

به. والتراسات الخاصةنجوم مع المسابح  5يقدم المجمع خدمات ترفيهية من خالل فندق   

 



 

 :الحاجة للمشروع 

 المدينة اقتصاد دعم في أهميتها تتركز التي المشاريع من النوع هذا لوجود الالذقية مدينة تفتقر

لها والتنوع التجاري واالستثماري   

 تعتبر حيث المدينة في النفس عن للترويح مخصصة أمكنة وجود عدم ايضا نالحظ حيث

 اماكن يوجد ايضا انما السلع بيع على فقط مقتصرة غير الحالي وقتنا في التسوق مراكز

الكثيرة.. النشاطات من سينما( وغيرها ألعاب، صاالتللترفيه )مقاهي، مطاعم،  مخصصة  

 :أهداف المشروع 
إقامة مجمع متعدد الوظائف يخدم مناطق التوسع العمراني والمنطقة  -1

 السياحية الشمالية.
المساهمة في التنمية االقتصادية للمدينة من خالل توفير المشروع المقترح  -2

 لعدد كبير من فرص العمل الجديدة.
تفعيل مسار المتحلق الشمالي كمحور طرقي هام له تأثيرات مختلفة على  -3

 مستوى إقليم المدينة.
إقامة حزام مبني من جهة األراضي الزراعية يحد من الزحف العمراني  -4

 )البناء المخالف( باتجاه أطراف المتحلق الشمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 الفصل الثاني:

 :موقع المشروع 

شمال مدينة الالذقية على المتحلق الشمالي المقترح في المخطط التنظيمي الجديد لمدينة الالذقية 

:وخط عرضعلى خط طول   

33°35'42.22"N 45°35'56.56"E 

 

 
 الربط الطرقي وأهمية الموقع:

 الموقع الجغرافي استراتيجي 

 شارع الثورةيتم الوصول إليه من خارج المدينة من المدخل الشرقي عن طريق 

 ومن المدخل الشمالي عن طريق كسب _ الالذقية 

اتستراد الشاطئومن مركز المدينة فيتم الوصول إليه عن طريق   



 

 
 

 
 :تحليل الموقع 

الناحية الجغرافية : يقع على مقربة من تقاطع المحلق الشمالي مع طريق الشاطئ األزرق-  

) دوار المدينة الرياضية (   

 األرض مخدمة طرقيا-

/ وهو  400-350المساحة كبيرة ويمكن تحديد المساحة الالزمة للمشروع على أساس / -

 العمق المعتمد في المحور الشمالي من المخطط التنظيمي المصدق

 الطبيعة الطبوغرافية لألرض : منبسطة وال يوجد ميول-



 

 

 أبعاد وطبوغرافية األرض:

 .هكتار 28مساحة األرض  الصورة،طبيعة األرض منبسطة شكلها وأبعادها كما موضح في 

  

 :محددات األرض

 الموقع.ال توجد محددات طبيعية في -

توجد بعض األبنية السكنية والتي ال يمكن اعتبارها محددا قويا كونها مخالفة ويجب -

 ازالتها. 

 ازالتها.يمكن  )حمضيات(،يوجد بعض المحاصيل الزراعية -

 

 تحليل الجوار:

 راهن(اراضي زراعية )وضع  الشمالية:من الجهة -

منطقة مجاورة  التنظيمي(:المخطط  )فيسكنية  –شريحة سياحية  الغربية:من الجهة -

وقد تكون ذات تأثير واضح على تصميم المشروع من اجل تحقيق التكامل الوظيفي  لألرض

 المقترح.مع المشروع 

ايجابي للموقع يؤخذ بعين االعتبار كونها  تأثيرذات  راهن(، )وضعالمدينة الرياضية -  

 منطقة مهمة على المستوي االقليمي.

محدد ذات تأثير  راهن(:وضع  العاشر، )المشروعمنطقة سكنية  الجنوبية:ن الجهة م-

 المشروع.ايجابي يؤخذ بعين االعتبار عند دراسة 

 راهن(. )وضعاراضي زراعية  :الشرقيةمن الجهة -

 للمشروع.موقع طرفي نوعا ما بالنسبة  تنظيمي(: )مخططشريحة خدمية اقليمية  -

 

 



 

 :والتنظيميةتحليل الطرق القائمة 

كونه شريان طرقي مهم على المستوى  ايجابي(:ذات تأثير  )محددطريق المحلق الشمالي  -

 االقليمي.

طريق رئيسي يربط مدينة الالذقية مع  ايجابي(: كونه )محددطريق على الشاطئ االزرق -

الشريط.ات السياحية الواقعة على المدينة الرياضية والمنطقة السياحية الشمالية والمنتجع  

 :الدراسات المناخية 

ا متوسطي ا معتدال ، الحار  الصيف يتميز بأربع فصول واضحة فهناك                                           يعتبر مناخ المدينة مناخ 

ا شتاء بارد وممطر؛ تبلغ درجات الحرارة معتدالن  وخريف ربيع والجاف ومن ثم                                             وأخير 

واألمر نفسه بالنسبة لدرجات الرطوبة، أما  وأغسطس يوليو ذروتها في شهري

فهما األكثر برودة. وال تتساقط الثلوج في المدينة، إال أنها تتساقط بغزارة  وفبراير يناير شهري

 كصلنفة في المناطق القريبة منها والجبال المحيطة بها،

 



 

 

 



 

 

 













 

 الفصل الثالث:

مساحة  اسم الزون

 الزون

مساحة 

 البناء

نسبة 

البناء 

ضمن 

 الزون

نسبة 

المسطحات 

الخضراء 

 من الزون

نسبة 

المواقف 

وممرات 

المشاة 

 من الزون 

 نسبة 

 الزون

 من 

 األرض 

الزون التجاري 

 السكني:

يحوي على مراكز 

تجارية على ارتفاع 

ثالث طوابق تعلوها 

 سكنية. أبراج

9.7 

 هكتار

4.85 

 هكتار

60% 12% 28% 38% 

:السياحيالزون   

 5يحوي على فندق 

.نجوم  

 1.25 هكتار 5

 هكتار

25% 40% 35% 15% 

:االداريالزون   

يحوي على صالتين 

معارض على شكل 

قاعدة كبيرة يعلوها 

 برجين  مكاتب

2.3 

 هكتار

1.13 

 هكتار

60% 10% 30% 8% 

 الزون الترفيهي

نادي اجتماعي ولونا 

  بارك

7.2 

 هكتار

10% 

 هكتار

20% 50% 30% 20% 

 %15     هكتار 3 الشوارع الرئيسية



 

 التخطيطي: البرنامج 

 المعماري : البرنامج الوظيفي

  اإلداري:الزون .1

 

 كتلة معارض وأبراج الشركات والمكاتب االستثمارية: -

 تينهي عبارة عن برجين على قاعد -

 األرضي:الطابق   -

 . m² 400 بهو دخول -

 . استعالمات مع مراقبة -

 . m² 380كفتريا  -

 . بطاريات حركة -

 . للمكتب الواحد m² 30مكاتب إدارية بمساحة  -

 . m² 2000  وحتى m²600 من  مختلفة المساحات صاالت عرض -

 

 :الطابق األول  -

  m² 2150وحتى   m²400صاالت عرض مختلفة المساحات من   -

 وأركان جلوس.

 

 الشركات :برج  -

 طابق ، يتكون من : 20برج يتكون من  -



 

وخدمات صحية  مكتب استعالمات :10و  9و 8و  الطابق االول وحتى الثالث -

-انتظار-استعالمات :شركات هندسية مختلفة المساحات تتكون من  6وجلسات للزبائن و

 سكرتاريا ورئيس الشركة -مكاتب -خدمات صحية

 

مكتب استعالمات وخدمات  :18و 14و 11والسابع والطابق الرابع  -

شركات هندسية مختلفة المساحات تتكون  5صحية وجلسات للزبائن وحديقة سطح و

 . سكرتاريا ورئيس الشركة -مكاتب - خدمات صحية-انتظار-استعالمات :من 

 

 : 20و19و13و12 والسادسالطابق الخامس  -

خدمات -انتظار-تتضمن كل شركة: استعالمات مختلفة المساحاتشركات استثمارية  4 :

 .  سكرتاريا ورئيس الشركة - مكاتب -صحية

 

 الطابقين األخيرين:

 مطعم بانورامي يحقق اطاللة على البحر -

 

 التجاري السكني: المركز.2

 طوابقثالث على ارتفاع التجاري:  مركزال -1

 الطابق االرضي : -

 بهو دخول  -



 

 والخدمات الصحية بطاريات الحركة -

 و 320و 160و  m² 80من  ) أحذية وثياب ...الخ(محالت تجارية كبيرة وصغيرة -

m² 480 

  m²500  كفتريا مع ركن تحضير وخدمات صحية بمساحة -

يتضمن بهو دخول   m² 1050: بمساحة طابقين على مستوىصالة العاب رياضية  -

 . وركن انتظار وخدمات صحية والمشالح والحمامات واالدواش وصالة االالت الرياضية

 

 على مستوى طابقين m² 1200شركة مفروشات بمساحة -

 

 الطابق الثاني :  -

 و 320و 160و  m² 80محالت تجارية كبيرة وصغيرة) أحذية وثياب ...الخ( من  - 

m² 480 

 

 : ابق الثالثالط-

 1400و 1260و m² 480 صاالت ألعاب أطفال مختلفة المساحات من  -

 تتضمن ألعاب الكترونية وصالة بولينغ وبلياردو وشطرنج

  m²500  بمساحةكفتريا مع ركن تحضير وخدمات صحية  -

 :  السكن-2

 لكل برجطابق  13بارتفاع  انسكني انبرج -

 m²180مساحة الشقة   :  الطابق األول يحتوي شقتين-

 wcتحتوي الشقة على قسم نهاري : غرفة معيشة وبلكون ومطبخ وبلكون و 



 

 القسم الليلي : ثالث غرف نوم وحمام ماستر وحمام صغير وبلكون 

 وممر للوصول الى حديقة السطح -

 

 12و  11و 10و  8و  7و  6و  4و  3و  2 : الطابق المكرر-

 m² 110و شقة   m²180يحتوي ثالث شقق : شقتان 

 : m² 180الشقة  

 wcتحتوي الشقة على قسم نهاري : غرفة معيشة وبلكون ومطبخ وبلكون و 

 القسم الليلي : ثالث غرف نوم وحمام ماستر وحمام صغير وبلكون 

: تحتوي الشقة على قسم نهاري : غرفة معيشة وبلكون ومطبخ وبلكون و  m² 110الشقة 

wc 

 القسم الليلي : غرفتين نوم وحمام ماستر وحمام صغير وبلكون 

 

 13و 9و 5:  الطابق المكرر-

   وحديقة سطح مسورة وجلسات m²180 مساحة الشقة   شقتين :يحتوي 
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