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تقديم
بسم الله والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء سيدنا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني .اللهم
ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ،اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا
وزدنا علما وأجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،وأدخلنا برحمتك يف عبادك
الصالحني واملسلمني أجمعني.
الشك أن املجال العمراني يعترب من املجاالت الواسعة والشاملة للعديد من نواحي التطوير
والنمو ،ولعله يأتي يف مقدمة املجاالت التي تُعني بمفاهيم الحضارة والتنمية للدول
واملجتمعات .ولذلك يلعب املختص يف مجال العمران دورا أساسيا يف تنظيم هذه املفاهيم
وتحويلها إىل منتجات ملموسة عىل أرض الواقع ،كأحد الالعبني األساسني واملساهمني يف
تحقيق خطط التنمية وبلورتها .ولهذا فمن املهم جدا أن يكون املختص يف مجال العمران
عىل دراية تامة بأبعاد املشاريع التي تحصل ضمن نطاق التنمية التي تعيشها البيئة أو البلد
الذي ينتمي إليه ،خصوصا إذا ما كانت تمثل رؤية تنموية شاملة ،كما تسعى لها رؤية
اململكة (.)2030
شهد عام ( )2017الكثري من بوادر التحول يف اإلطار التنموي للملكة العربية السعودية،
كمسار ملا قد تم اإلعالن عنه كرؤية للمملكة العربية السعودية أو ما عرفت بـ(رؤية .)2030
ويأتي عىل رأس هذه املبادرات ،ما تم إطالقه من مشاريع عمرانية كربى ،كانت يف مجملها
تسعى لتحقيق الرؤية عىل أرض الواقع .هذه املشاريع تعد نقاط إرتكاز مهمة لرسم مالمح
التطور املستقبيل للمملكة ،والتي يشكل املختص العمراني جزء كبري منها ،كونها ترتبط
بشكل مبارش بمجال تخصصه.
ومن هذا املنطلق ،حاولنا نحن يف بوابة ) (LAYOUTاإللكرتونية واملختصة يف مجال التخطيط
والتصميم والعمارة .أن يكون عنوان تقريرنا السنوي األول لعام ( )2017بعنوان
(السعودية :اإلنعطاف نحو املستقبل) كمساهمة متواضعة منا يف رفع مستوى املعرفة
بالواقع العمراني ،وربط املختص بما يدور حوله من مشاريع كربى تمثل نقطة محورية
مهمة ومؤثرة يف مسريته األكاديمية واملهنية عىل حد سواء .باإلضافة إىل املساهمة والسعي
إليجاد محتوى عربي إلكرتوني متخصص وإحرتايف يليق بلغتنا العربية ومكانتها وأيضا
يقدم معلومة معرفية .وال يعني ذلك أن قد وصلنا بذلك ملرحلة الكمال ،فالكمال لله سبحانه
وتعاىل ،بل يمكن إعتبار هذا العمل أقرب لفتح باب املحاولة نحو تجسيد مجتمع معريف
عمراني متخصص ،تتوفر لديه املادة املعرفية التي يمكن أن تمثل نقطة إنطالق آلراء
وإتجاهات متنوعة تثري الساحة املعرفية وتضعها يف مصاف التخصصات األخرى ،تلك
املجاالت التي دأبت منذ زمن يف تقديم مثل هذه التقارير وبشكل متوسع وإحرتايف .سائلني
الله التوفيق والسداد ..والله من وراء القصد.
م .سامي سعيد الشمراني
املرشف العام
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ملخص التقرير
نصدر تقريرنا لهذا العام بعنوان (السعودية ( : )2017اإلنعطاف نحو
املستقبل) كراصد للخطوات التي تم أخذها من قبل اململكة العربية
السعودية تجاه تحقيق (رؤية  ،)2030وتحديدا من خالل املشاريع التي
سوف تساهم يف تحقيق التحول بإذن الله .حيث يختص هذا التقرير
بالجانب العمراني لهذه املشاريع وإنعكاساتها عىل املجال العمراني
والعاملني فيه من مختصني ومستفيدين .ويستعرض التقرير لتوصيات
عامة للمختصني يف املجال العمراني حول املالمح املستقبلية للمجال ،يف
ظل هذا التحول التنموي والعمراني الكبري.

منهجية التقرير:

يأتي التقرير يف ثالثة أقسام رئيسية ،حيث يرصد يف القسم األول أبرز املشاريع
العمرانية ،التي تم اإلعالن عنها يف عام ( )2017والتي تم اإلشارة إليها بأنها من
ضمن مشاريع رؤية ( ،)2030ويأتي هذا الرصد وفق منهجية تصنيف
املعلومات املنشورة من املصادر الرسمية وأيضا اإلعالمية ضمن عدد من
العناوين ،هي عىل النحو التايل )1( :نبذة عن املرشوع ( )2املوقع ( )3املالمح
العمرانية العامة ( )4املالمح األخرى .ييل ذلك تحليل عام (نظرة عامة)
يستعرض أبرز النواحي العمرانية للمرشوع مقارنة باملشاريع يف نفس السياق.
أما القسم الثاني فيستعرض آثار هذه املشاريع وإنعكاساتها عىل البيئة
العمرانية السعودية بشكل كامل لتحديد صورة عامة عن تكامل هذه املشاريع
عىل املستوى الوطني واإلقليمي .بينما يتناول القسم الثالث إنعكاسات هذه
املشاريع عىل املجال العمراني عموما ،من خالل تحديد أبرز املتطلبات والتحوالت
الالزمة ملواكبة هذه املشاريع كقراءة عامة ،سواء من خالل التعليم األكاديمي ،أو
البحث العلمي أو املمارسة املهنية يف املجال العمراني .حيث يستعرض الفرص
واملخاطر واإلتجاهات املمكنة للمواكبة بناء عىل الواقع الحايل للمجال العمراني،
وبوجهة نظر عامة لقراءة ذلك الواقع.
ويجدر اإلشارة إىل أن هذا التقرير قد أستند يف رصد معلومات املشاريع عىل ما
تم اإلعالن عنه يف القنوات اإلعالمية الرسمية املعتمدة ،وأيضا ما صدر من
الصحف املحلية والعاملية خالل الفرتة من ( 1يناير  )2017وحتى ( 15ديسمرب
 .)2017وأن ما ورد فيه من معلومات ونتائج وتوصيات ،هي ألغراض علمية
ومعرفية ،تضع القارئ املختص يف موضع يمكن من خالله تحديد التوجهات
املمكلنة له خالل السنوات القادمة .وتويص البوابة عىل رضورة القيام باملزيد من
التحليالت والدراسات الالزمة خصوصا للقرارات املالية واإلستثمارية وعدم
اإلعتماد عىل ما ورد يف التقرير ،وذلك ملحدودية نطاق البحث وتركيزه عىل
الجانب املعريف والتنموي كقضية.

أهمية التقرير:

تكمن أهمية التقرير للمتخصصني يف املجال العمراني ،يف كونه مساهمة
متواضعة لسد فجوة مهمة يف قراءة عالقة املجال العمراني من حيث املمارسة
واملعرفة بالتحوالت الحاصلة ضمن إطار التنمية املحلية .حيث يأتي التقرير
كخطوة رسيعة نحو وضع املتخصص السعودي ضمن إطار التحول والتوضيح
له قدر اإلمكان الفرص واملخاطر التي يمكن أن يواجها كمتخصص سواء
كممارس عىل أرض الواقع أو من كان يعمل يف مجال التعليم والبحث العلمي.
ولذلك يسعى هذا التقرير يف مجمله وتفاصيله نحو ربط وقراءة هذه التغريات
من زاوية عمرانية بسيطة للمختصني وتوفريا لجهد البحث والرصد .عىل أن ما
جاء من توصيات ،يعد من التوصيات العامة التي توضح القراءة وتلخصها
للمختص والتي ال يجدر إستخدامها يف أغراض غري معرفية وإن جاءت بعض
هذه التوصيات أو القراءات يف صيغة املستقبل.

LAYOUT
من نحن:
بوابة ( )LAYOUTهي بوابة إلكرتونية (مستقلة) ،مختصة يف التخطيط،
التصميم والعمارة .تم تأسيسها كمبادرة عىل يد شباب سعودي متخصص.
وهي تهدف نحو إثراء املحتوى العربي يف املجال العمراني سواء من خالل
بوابتها اإللكرتونية أو من خالل إصداراتها اإللكرتونية ،مثل التقارير
السنوية أو الكتيبات اإللكرتونية أو عرب نرشتها اإللكرتونية الشهرية.
ويمكن التعرف أكثر عن البوابة من خالل موقعها اإللكرتوني:
layoutmeg.com
أعد هذا التقرير فريق وحدة البحث يف البوابة:
 :للمادة العلمية
م .سامي الشمراني
بيان سعيد /خديجة راشد  :البحث وجمع املعلومات /طباعة محتوى
 :التصميم واإلخراج الفني
شمري جهاد الحق

جميع الحقوق محفوظة ©2017
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القسم األول:

مدخل:

أعلنت اململكة العربية السعودية عن حزمة من املشاريع يف عام ( ،)2017هذه
املشاريع تم وصفها باملشاريع الكربى والتي ستساهم يف تحقيق التوازن
اإلقتصادي التي تسعى اململكة لتحقيقه من خالل رؤية ( ،)2030ولذلك تأخذ
هذه املشاريع طابع إستثماري إىل حد كبري ،وهو ما يجب أخذه يف عني اإلعتبار
عند قراءة هذا النوع من املشاريع مع عدم إغفال النواحي األخرى .حيث تحاول
اململكة بشكل عام رفع إجمايل االستثمارات السياحية الجديدة إىل ()171.5
مليار ريال ،وزيادة إجمايل عدد الوظائف املبارشة يف قطاع السياحة والرتاث
الوطني إىل  1.2مليون وظيفة ،وطرح عدد  5وجهات سياحية جديدة ،وزيادة
نسبة التوطني يف الوظائف املبارشة ذات العالقة إىل  %29.6بحلول عام .2020
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1
مرشوع الطائف الجديد
نبذه عامة:

دشن خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -
حفظه الله  -يف قرص السالم بجدة ،مرشوعات الطائف الجديد التي تضم
مطار الطائف الجديد ،ومدينة سوق عكاظ ،وواحة التقنية ،والضاحية
السكنية ،واملدينة الصناعية ،واملدينة الجامعية .ويستهدف املخطط
الجديد مجموعة من املجاالت لتتناسب مع الحاجات واملصادر وامليزة
التنافسية يف الطائف بما يف ذلك مجاالت التقنية الحيوية ،ومجاالت
الخدمات الطبية والصحية ،واملجاالت العسكرية ،ومجال الطريان،
وتقنية املعلومات ومراكز قواعد البيانات ،والطاقة الشمسية وطاقة
الرياح ،والزراعة والصناعة الزراعية ،والعطورات ،والتدريب والتعليم
والسياحة ،ولتشجيع النمو يف مجال االبحاث والتطوير سيتم االستثمار
بشكل اسايس يف مرافق تعليمية ذات مستوى عاملي ،حيث يتم العمل عىل
انشاء ترابط وثيق مع الجامعات يف املنطقة.

املوقع:

الطائف الجديد يقع باتجاه الشمال الرشقي ملدينة الطائف الحالية عىل مساحة
تبلغ حوايل ( )1250كيلو مرتا مربعا وتقدر تكلفته اإلجمالية بحوايل أحد عرش
مليار ريال .حيث يبعد عن وسط مدينة الطائف ( )25كيلو مرت ،وتم مراعاة
طبيعة املنطقة واالستفادة من املقومات الطبيعية حيث يشمل املرشوع مناطق
طبيعية واخرى مفتوحة وحدائق ومرافق رياضية ،وسيتم مراعاة املحافظة عىل
التضاريس الطبيعية املوجودة يف املنطقة واستغاللها بشكل يخدم سكان
الضاحية .ومن املتوقع أن يتسع لعدد ( )750ألف نسمـة .ويبلغ إجمايل
املساحة املخصصة لالمتدادات العمرانية حوايل ( )400كم .2حيث أن عنارص
املرشوع بدأت من خالل املسح الطبوغرايف ،والتخطيط العمراني ووضع املخطط
عىل مساحة ( )538كلم 2يف مرحلته االوىل من ضمن املساحة الكلية وهي
( )1250كلم.2

@LAYOUTMEG
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1
مرشوع الطائف الجديد
املالمح العمرانية العامة:

وسيكون مرشوع الطائف الجديد مركزا إقليميا للمواصالت حيث سيشمل املركز
مطارا دوليا جديدا ،وخط سكك حديد عايل الرسعة يسري باتجاه الرياض
والخليج رشقا وباتجاه مكة وجدة غربا ،وسريبط نظام نقل رسيع بني املدينة
الجديدة والجامعة ،ومركز مدينة الطائف الحالية والهدا .كما سيشمل مركز
املواصالت ميناء جافا للتخفيف من الضغط عىل ميناء جدة االسالمي عرب
املساهمة يف توزيع البضائع ضمن املنطقة .ومع إدراك أهمية االمكانيات
السياحية للطائف ،فستتم االستفادة من السياح والحجاج والزوار من خالل
إنشاء املركز التجاري اإلسالمي يف قلب الطائف الجديدة ،حيث سيحتوي املركز
عىل معارض من مستوى عاملي ،ومركز للمؤتمرات وفنادق عاملية ،وبهذه
الطريقة سيتم تطوير االقتصاد املحيل من خالل االبتكار واالبحاث ،إضافة إىل
الدعائم االقتصادية األساسية يف املنطقة مما سيجعل الطائف البوابة الثانية ملكة
املكرمة وبصفتها مدينة ذات مجتمع صديق للبيئة فهي ستضع املعايري للمدن
املستقبلية يف الرشق االوسط ،وتتضمن الرؤية انشاء مدينة ذات انسجام مع
البيئة والثقافة وتدعم وتطور االقتصاد املحيل والوطني.
وسينطوي تخطيط املدينة الجديدة عىل أربع مراحل دراسية هي الدراسات
االساسية ،وإعداد البدائل  ،وإعداد املخطط النهائي ،وإعداد املخطط التفصييل،
وستكون الطائف الجديدة مدينة عرصية وحديثة عىل أحدث املستويات حيث
تضم آالف الوحدات السكنية واملحالت التجارية واملدارس والكليات واملعاهد
وسكة للحديد وغريها من الخدمات .ويمكن إستعراض مكونات املرشوع
العمرانية عىل النحو التايل:

أوال :مطار الطائف الدويل :

ومن املتوقع االنتهاء من تنفيذه عام (2020م) ،وبإنجاز مطار الطائف تكون
رؤية (2030م) حققت أوىل مشاريعها يف منطقة مكة املكرمة ،وتبلغ تكلفته
( )3.137.000.000ريال بمساحة تقدر بـ ( )48مليون م ،2ويقع املطار
الدويل الجديد شمال رشق محافظة الطائف وجنوب رشق مدينة سوق عكاظ
وشمال جبل حالة ويبعد عن مدينة الطائف ()40كم وعن مكة املكرمة ()117
كم.

ريال .إضافة إىل مشاركة القطاع الخاص يف املشاريع لتبلغ تكلفة املرحلة األوىل
( )3,318,861,665رياال ،وسيجذب مرشوع تطوير مدينة سوق عكاظ أكثر
من ( )260ألف سائح سنويا ،مع أثر عىل الناتج املحيل اإلجمايل يصل إىل ()294
مليون ريال ،وتوفري أكثر من ( )4400وظيفة إضافية مستحدثة ،وبناء حوايل
( )1250غرفة فندقية و( )130وحدة سكنية.

ثالثا :واحة التقنية :

إنشاء مرشوع واحة التقنية بمساحة ( )35مليون م ،2وتم البدء بتجهيز
مساحات محددة منها تمهيدا للبدء يف إنشاء املشاريع .ليحقق املرشوع بعد
االنتهاء منه الرؤية التنموية للمحافظة ،ويتكون املرشوع من أربعة مشاريع
وهي:
مرشوع تصنيع وتجميع طائرة األنتونوف :عىل مساحة ( )500ألف م،2
باإلضافة إىل إنشاء مطار مخصص ألغراض التصنيع بمدرج خاص للتجارب
طوله ( )3.5كم ،وتم البدء يف تنفيذه ومن املتوقع االنتهاء من املرشوع عام
(2021م).
مرشوع بناء مصنع إنتاج األلواح الشمسية :عىل مساحة ( )25ألف م،2
وسيقوم املصنع بتوفري مزيج من مصادر الطاقة املتجددة بقدرة (9,5ميجا
وات) بحلول عام (2030م).
مرشوع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الخاليا الكهروضوئية
والنظيفة :بإنشاء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية (1
ميجاوات) يوميا وتصل إىل ( )30ميجاوات خالل السنوات القليلة القادمة إن
شاء الله.
مرشوع األعالف فائق النمو :عىل مساحة ( )50ألف م ،2وتتميز هذه األعالف
باستخدامها كميات محدودة من املياه ورسعة تكاثرها وغزارة يف اإلنتاج ،وسيبدأ
اإلنتاج عام (2020م).

ثانيا :سوق عكاظ :

وتم تأسيس بعض مباني الفعاليات كخيمة عكاظ وجادة عكاظ وكذلك إيصال
الطرق والكهرباء للموقع .ثم انتقل اإلرشاف عىل السوق بدء من عام (1438هـ)
إىل الهيئة العامة للسياحة .وخصصت ميزانية للمرشوع بلغت ( )815مليون

LAYOUT
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مرشوع الطائف الجديد
رابعا :الضاحية السكنية:

تبلغ مساحة هذا املرشوع حوايل ( )390كيلومرتا مربعا تقريبا ،ويقع عىل حدود
املركز اإلداري ملحافظة الطائف الذي يمتد من منطقة الباحة جنوبا ،ملحافظات
منطقة املدينة املنورة والعاصمة الرياض شماال ،تبعد حوايل ( )60كيلومرتا من
جنوب رشقي مكة املكرمة و( )130كيلومرتا من رشق محافظة جدة.
مرشوع الضاحية السكنية حيث يضم ( )10.589وحدة سكنية عىل مساحة
تصل إىل ( )12مليون مرت مربع ،املرشوع سيضم كافة املرافق الحكومية
والخدمية ،وسيحقق االستفادة القصوى من التضاريس الطبيعية للمنطقة.
وأوضح املصدر الرسمي لوزارة اإلسكان بحسب ما جاء يف بيان صحفي ،أن
املرشوع يتكون من ( )6670فيال و( )3919شقة سكنية بمساحات تصل إىل
( )450مرت مربع للقطعة الواحدة بمساحة ()12.140.815م ،2مؤكدا أنه تم
البدء يف تطوير الضاحية السكنية عىل عدة مراحل تتضمن املرحلة الحالية
التطوير الهيكيل والطرق والتسوية ملساحة ( )4مليون مرت مربع ،وسيتم البدء
يف املرحلتني الثانية والثالثة والتي تشمل كل منها ( )4مليون مرت مربع ليكون
اجمايل املساحة ( )12مليون مرت مربع .
كما تضمنت املرشوعات التي أعلنت عنها للجنة العليا لتطوير الطائف مرشوع
(كورنيش السحاب) ،حيث يبلغ طوله ( )30كم وبعرض ( )13كم .واملرشوع
سيكون مكتمل الخدمات وفق أعىل معايري الجودة والسالمة ،وسيتم توفري البنية
التحتية ومقرات للمرافق الحكومية والخدمية والرتفيهية ،موضحا أنه يضم عدد
من روضات األطفال بمساحة (  130.412م )2ومدارس ابتدائية للبنني والبنات
بمساحة ( 132.813م )2ومدارس متوسطة وكذلك مدارس ثانوية للبنني
والبنات بمساحة (48.127م ،)2كما سيتم تخصيص أراض إلقامة املساجد
بمساحة (127.655م )2و مسجد لصالة الجمعة بمساحة (47.630م)2
ومسجد خصص لصالة العيد .ويشمل أيضا ( )25مركزا تجاريا عىل مساحة
(8320م )2ومركز للضاحية مساحته (30.151م )2ومحطتني للوقود وثالثة
مراكز اسعاف عىل مساحة قدرها ( 7.485م )2و( )5مراكز رعاية صحية و
( )3مراكز رشطة و ( )3مراكز للدفاع املدني ومكتبتني وفرع لألمارة ومركز
ثقايف و( )4مراكز بريدية وفرع خاص بالبلدية ،ومبنى للمحكمة ومركزين
اجتماعيني ومحطتي كهرباء ومحطة معالجة وخزاني مياه( .املصدر)

.

يقع عىل حدود املركز اإلداري ملحافظة
الطائف والذي يمتد من جنوب منطقة الباحة

تبلغ املساحة ( )12مليون مرت مربعا

عدد ( )10,589وحدة سكنية

مجهز بجميع البنى التحتية والخدمات
الحكومية والتجارية والتعليمية

خامسا :املدينة الصناعية :

الطائف الجديد أول مدينة صناعية باملحافظة ،وتبعد عن وسط الطائف مسافة
( )55كم ،وعن املطار مسافة ( )29كم تقريبا ،بمساحة إجمالية ( )11مليون
م ،2وتتضمن املرحلة األوىل إنشاء مجموعة من الصناعات الثقيلة واملتوسطة
والخفيفة ومركز للتدريب املهني واستعماالت أخرى عىل مساحة تقدر بـ()1
مليون م .2وتقدر تكلفة املرحلة األوىل ( )120مليون ريال .
LAYOUT

9

1
مرشوع الطائف الجديد
مساحات القطاعات للمرشوع

مليون م2

مليون م2

10

مليون م2

35

390
كلم2

مليون م2

11

مليون م2

48

مطار الطائف الدويل

سوق عكاظ

واحة التقنية

الضاحية السكنية

املدينة الصناعية

املدينة الجامعية

سادسا :املدينة الجامعية :

يقع مرشوع املدينة بمنتزه سيسد الوطني بمدينة الطائف ،وبدأ العمل يف
إنشاء مدينة جامعية متكاملة كأحد املكونات الرئيسية ملرشوع (الطائف
الجديد) بهدف خدمة سكان محافظة الطائف واملراكز التابعة لها ،ويتكون
املرشوع حاليا من ( )16مرشوعا إنشائيا داخليا لعدد من الكليات واملجمعات
السكنية عىل مساحة تقدر بـ ( )16.344.000م ،2وتبلغ تكلفة إنشاء
املرشوع ( )2مليار ريال ،ويعترب املرشوع يف مراحل التنفيذ والعمل عىل
استكمال الطريق الرئييس الدائري حول املدينة الجامعية وربطه بالطريق
الدائري ملدينة الطائف

نظرة عامة:

يمكن القراءة وبشكل عام للمرشوع من خالل النقاط
التالية:

•

•

املالمح األخرى:

يحقق مرشوع (مدينة عكاظ) الذي يعترب أحد مبادرات الهيئة وأحد مكونات
مرشوع الطائف الجديد ،موازنة بلغت ( )775مليون ريال لتطوير املرحلة
األوىل منها ،و ( )220مليون ريال كلفة تقديرية إلنشاء مشاريع الهيئة العامة
للسياحة والرتاث الوطني ،و ( )555مليون ريال قدرت إلنشاء البنية التحتية،
إذ يتوقع أن يجذب املرشوع أكثر من ( )260ألف سائح ،بإجمايل دخل يصل
إىل ( )294مليون ريال سنويا ،ويوفر أكثر من ( )4400وظيفة إضافية
مستحدثة ،وبناء حواىل ( )1250غرفة فندقية و ( )130وحدة سكنية .فيما لم
تتوفر أي معلومات يف هذا الجانب لباقي املكونات األخرى.

LAYOUT
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•
•

املرشوع يعد نقله نوعية عىل مستوى التخطيط اإلقليمي .وهو أيضا يمثل
التوجه السائد نحو بناء املدن الجديدة خارج إطار املدن القديمة .لتاليف
األخطاء وأيضا لتقليل تكاليف تأهيل وإصالح املدن القديمة لكي تتناسب
مع املتطلبات الحديثة.
عىل املستوى اإلقليمي ،فإن قرب مدينة الطائف من مدينة مكة املكرمة،
وبوجود هذا اإلستثمار يف عدد من القطاعات الصناعية ،العسكرية،
الزراعية والصناعية ،يعد فتح الباب األخر ملدينة مكة املكرمة .يف ظل
إنطالق مرشوعها (الفيصلية) والذي تحدثنا عنه ضمن التقرير.
مدينة الطائف (مصيف اململكة) تعد من املدن التي تتمتع بمميزات
متعددة عىل مستويات .ابتداء من املناخ وانتهاء باملوقع اإلسرتاتيجي الذي
يربط الرشق بالجنوب والغرب.
من املمكن جدا التفكري يف هذا املرشوع كنقطة إنطالق نحو تطوير طريق
الجنوب (الحجاز) وبأسلوب تنموي محيل ينتهي يف مدينة مثل أبها عىل
سبيل املثال .هذه اإلستمرارية سوف تعود بالفائدة عىل الطريق والقرى
املتناثرة عليه .سواء من حيث التوسع يف تأهيل املحور والخدمات املقامه
عليه .أو حتى عىل مستوى القرى أو املدن التي تمثل نقاط أساسية يمكن
توظيفها ضمن مفهوم التنمية املحلية.
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2
مرشوع القدية الرتفيهي
نبذه عامة:

املرشوع يعد أحد مشاريع صندوق اإلستثمارات العامة .وهو عبارة عن
مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية .ويأتي ضمن إطار مشاريع تنويع
مصادر الدخل للمملكة العربية السعودية من خالل املشاريع
اإلستثمارية املحلية ،من خالل اإلستفادة من ميزانية الرتفيه التي ينفقها
املواطن السعودي خارجيا ،والتي تصل كما تم اإلعالن عنها إىل ()100
مليار ريال سنويا .املرشوع والذي سيتم وضع حجر األساس له يف عام
( ،)2018ينقسم إىل خمس مراحل ،سيتم من خاللها النمو تدريجيا
إلكتمال أعمال إنشاء وتشغيل املرشوع .والذي سيتم فيه الحقا فتح باب
اإلستثمار املحيل واألجنبي ،حيث سيكون املستثمر األول هو صندوق
اإلستثمارات العامة .ومن املتوقع أنه سيتم إفتتاح املرحلة األوىل
(2022م) بإذن الله.

املالمح األخرى:

يهدف املرشوع إىل تحقيق عد من األهداف اإلقتصادية واإلجتماعية
من خالل املرشوع .يأتي عىل رأسها اإلستثمار املحيل وتقليل قيمة
اإلنفاق السياحي للمواطن السعودي خارجيا .من خالل تقديم
خدمات منافسة ضمن اإلطار املحيل .أيضا يهدف املرشوع إىل إيجاد
فرص أعمال ووظائف جديدة ضمن القطاعات املختلفة واملتداخلة
مع قطاع الرتفيه أو الضيافة أو حتى املشاريع.

نظرة عامة:

يمكن القراءة وبشكل عام للمرشوع من خالل النقاط التالية:

.1
.2

املوقع:

يقع املرشوع يف املنطقة الوسطى من اململكة العربية السعودية وتحديدا يف
منطقة القدية جنوب غرب العاصمة الرياض .املوقع والذي يمتد عىل مساحة
( )334كلم 2ويبعد ( )40كلم من وسط الرياض .يتميز بعدد من املميزات
الجغرافية ،والتي هي عبارة عن تشكيالت من الجبال التي تطل من عىل إرتفاع
شاهق .حيث تأتي كإمتداد لجبال طويق والتي تمتد ألكثر من ( )1000كلم.
وتتميز تلك الجبال يف املنطقة املختارة بتكوينها الفريد من حيث النهايات
املتدرجة والتشكيالت الجبلية .وللمنطقة بُعد تاريخي متمثل يف الطريق الذي
يصل مدينة الرياض ببعض املدن النجدية املجاورة .وهناك بعض اإلشارات
التاريخية حول أهمية العمق التاريخي لهذا املوقع.

.3

.4

املالمح العمرانية العامة:

املرشوع يعد ترفيهيا يف املقام األول ،مع التنوع يف نوع الرتفيه بني عدد من
األنشطة الثقافية والرياضية .باإلضافة إىل الخدمات املساندة لها .كالفنادق
واملطاعم والضيافة والسكن .وقد تم اإلعالن عن إستثمار حول مرشوع (الفضاء)
مع السري (ريتشارد برانسون) ليكون ضمن املرشوع .تعد نقطة الوصول ()40
كيلومرت من وسط مدينة الرياض ،باإلضافة إىل ( )10كلم من أخر محطات املرتو
من أهم املالمح العمرانية.
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.6

املرشوع يعد من املشاريع الرتفيهية ( )Entertainmentوالتي تتطلب
مواصفات معينة لتحقيق كفاءة عالية.
أهم هذه املواصفات هو املساحة الشاسعة ،ولذلك تتميز هذه املشاريع بموقعها
خارج النطاق العمراني ،وهو ما تم تحقيقه يف مرشوع القدية بمساحة تصل
إىل ( )334كلم 2وتبعد مسافة ( )40كلم من الرياض.
يعتمد هذا النوع من املشاريع عىل التنوع ( )Varietyسواء من خالل
اإلستخدام أو من خالل التصاميم الجذابة وهو ما يتطلب مرونة يف التصميم
وقراءة للموقع واملميزات التي يتضمنها .وعىل الرغم من عدم وجود تفاصيل
دقيقة حول مرشوع القدية فيما يتعلق بالتصاميم ،إال أن املالمح العامة حول
األنشطة املستهدفة مثل السفاري والرياضات التابعة له تعكس توجه نحو
تحقيق إستثمار أفضل من املوقع.
يمكن أيضا اإلشارة إىل النمو العمراني ( )Urban Growthملدينة الرياض مع
بداية العمل يف موقع املرشوع .والذي سينعكس بشكل كبري عىل ماهية
املشاريع اإلستثمارية عىل طول الطريق املؤدي إىل الرياض .وكذلك أسعار
العقارات وهو ما يتطلب معالجة عمرانية لضبط هذا النمو باملقارنة مع املدينة
نفسها.
أيضا وجود هذا املرشوع يف منطقة جنوب غرب الرياض ،سينعكس عىل املدن
الثانوية املجاورة ملنطقة املرشوع ،وكيف يمكن اإلستفادة من ذلك نحو خلق
فرص محلية لتحقيق نمو عىل مستوى متوسط لهذه املدن .وتاليف التوجه
العمراني السابق والذي ساهم يف إتساع الفجوة العمرانية بني املدن الرئيسية
(الرياض/جدة/الدمام) واملدن الثانوية املحيطة بها.
يعتمد مثل هذا النوع من املشاريع عىل (الجداول الزمنية) الخاصة بالتشغيل،
فكون املرشوع يف منطقة مفتوحة ( ،)Open Areaفإن املناخ وحالة الطقس
تمثل نقطة أساسية .ويتم عادة تقسيم هذه املشاريع إىل مناطق ،بحيث يتم
التشغيل وفق فصول السنة وبطاقات مختلفة .كما هو مشاع أو معروف عن
هذه املشاريع.
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مرشوع الفيصلية
نبذه عامة

يمثل مرشوع تطوير الفيصلية نقلة تنموية هامة يف مسرية الوطن نحو تنويع
االقتصاد وتفعيل الرشاكة مع القطاع الخاص يف تطوير املشاريع الريادية وذلك
لتحقيق رؤية اململكة (2030م) ،ويتميز املرشوع بمجموعة من العوامل تساعد
يف مسرية النهضة والبناء والتنمية والتطوير ،حيث أنه من املخطط أن تنتهي
املدينة من مراحلها السبع املخطط لها بحلول (2050م) ،وبهوية سعودية
عربية إسالمية ،سواء يف الفكر ،البنيان والحضارة والثقافة.
املرشوع يحوي العديد من العنارص إذ يضم مرافق عدة تتمثل يف مركز إدارة
يضم جمع اإلدارات العامة باملنطقة بمكان واحد ،ومن بينها مقر إمارة منطقة
مكة املكرمة ،ومركز إسالمي لجميع املنظمات واملؤسسات اإلسالمية .كما سيتم
إنشاء مركز أبحاث إسالمي ومراكز لالجتماعات والندوات واملؤتمرات ،إىل جانب
املساكن وأسواق ومناطق للرتفيه والتعليم والصحة ،وسيتم توزيعها بشكل
علمي ومدروس عىل أرض املرشوع .وتم اإلعالن أن املرشوع سيضم أيضا مرافق
للقطاعات الزراعية والصناعية ،كذلك مطارا خاصا يتبع مطار امللك عبدالعزيز
وميناءا بحريا يتبع ميناء جدة اإلسالمي.

املالمح العمرانية العامة:

يحتوي املرشوع عىل مناطق االستثمارات العامة والخاصة لتحفيز نمو املرشوع
(مجمع إسالمي فقهي ،شارع محوري ،املقرات الحكومية ،الحي الدبلومايس،
املركز الحضاري ،األعمال والتجارة،
التسوق والبيع بالتجزئة ،رصيف للقوارب ،مساكن مطلة عىل البحر) حيث
سيساهم املرشوع يف تخفيف الضغط السكاني عىل مدينتي مكة وجدة خالل
السنوات الـ ( )25القادمة .ويسعى املرشوع لتوفري السكن االقتصادي ملا ال يقل
عن ( )700ألف أرسة أو ما يعادل ( )%70من عدد الوحدات السكنية الجديدة
بما يقارب ( )995,000وحدة سكنية يف املرشوع ،حيث يصل عدد السكان
بنهاية املرشوع وإكتماله عام (2050م) نحو ( )5.6مليون نسمة.
يقدم املرشوع ضمن خطته ،برنامج تحويل القرى لتحويل املجتمعات القروية
إىل أحياء مناسبة للمعيشة عن طريق إعادة تنشيط القرى القائمة وبطريقة
مبتكرة ومستدامة ،وتحسني ظروف الحياة فيها ،وذلك من خالل إرشاك
املجتمعات املحلية لضمان استدامتها عىل املدى الطويل ،وتحسينها بشكل
مستمر .أيضا سيتضمن املرشوع تنفيذ مطار إقليمي (مطار للشحن مع مرافق
لوجستية) باإلضافة إىل ميناء فرعي مزود بتجهيزات مساندة للموانئ املجاورة
(سفن سياحية ،يخوت ضخمة ،ويخوت وقوارب صغرية) وعدد من وسائل النقل
العام (قطار ركاب ،قطار شحن ،مرتو أنفاق ،ترام/حافلة رسيعة ،حافلة
فرعية).

من املتوقع أن يصل عدد السكان إىل()5,6
مليون نسمة وذلك بحلول عام (2050م) عند
نهاية إكتمال املرشوع

املوقع:

يقع مرشوع الفيصلية يف الجهة الغربية ملدينة مكة املكرمة ويربط بني مدينتي
مكة وجدة ،ويعترب يف العاصمة اإلدارية ملنطقة مكة املكرمة ،ومحور ملتقى
مناسب للخدمات البينية والتنمية الحرضية باملدن الرئيسية يف املنطقة .يغطي
النطاق الجغرايف للمرشوع حدود الشعيبة بمكة املكرمة وتبلغ مساحته (2,450
كلم ،(2ويحد املرشوع من الشمال طريق مكة جدة الرسيع ،ومن الجنوب
والغرب محافظة الليث والواجهة البحرية ملركز الشعيبة ،ومن الرشق مركز
البيضاء ،ومن الشمال الرشقي حدود منطقة الحرم املكي.

LAYOUT
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مرشوع الفيصلية
املالمح األخرى:

يعتمد املرشوع عىل التنمية املرحلية لجميع مكوناته االقتصادية وذلك لضمان
نجاح املشاريع قبل ضخ الكثري من األموال ورفع مستوى املخاطر املالية
للمرشوع ،إذ تضمن التنمية املرحلية تقييم ومراجعة خطط التطوير قبل
التوسع يف مجاالت االستثمار .وتم االعتماد يف التصميم عىل نظام مخصص
الستخدامات األرايض يتميز باملرونة والقابلية للتعديل (بنية تحتية ،مناطق
خرضاء ،تجاري ،صناعي ،نقل ،منطقة خاصة ،زراعي ،حكومي ،تعليم،
صحة ،مناطق استعماالت متعددة) ،كما يحتضن املرشوع مجتمعات ذكية يف
مختلف املجاالت ،ويستهدف إنتاج ( 9.5غيغاوات) من مصادر الطاقة
املتجددة ،وذلك لتلبية االزدياد يف الطلب املحيل عىل استهالك الطاقة.
وعىل الصعيد االجتماعي ،يستحدث املرشوع أكثر من مليون وظيفة يف مجاالت
متنوعة تقنية وتعليمية وصحية وخدمية لسكان وزائري املرشوع ،إضافة إىل
إنشاء منطقة ترفيهية تكون نقطة جذب لجميع رشائح املجتمع .كما يدعم
املرشوع الهدف الوطني املتمثل يف خلق مجتمعات ذات مستوى عاملي عن
طريق توفري االستقرار واملرونة ،والرعاية الصحية ،والثقافة ،والبيئة ،والتعليم،
والبنية التحتية.

نظرة عامة:

يمكن القراءة وبشكل عام للمرشوع من خالل النقاط
التالية:

•
•
•

•

•

•

•

يعترب املرشوع نوع من اإلمتداد العمراني بني مدينة مكة املكرمة ومدينة
جدة.
قد يؤدي هذا النوع من اإلمتداد إىل إيجاد حارضة كربى ()Metropolis
عىل مستوى القطاع الغربي ،نتيجة إلتقاء عدد من املدن ضمن نطاقها
العمراني.
ال شك أن هذا املرشوع ،سيلقي بظالله عىل النمو العمراني ملدينة جدة
ومدينة مكة املكرمة .خصوصا مع بدء أعمال التطوير العقاري .فمدينة
جدة والتي كانت لسنوات طويلة تنمو تجاه الشمال ،أصبح مع هذا
املرشوع هناك نقطة جذب أخرى تجاه الجنوب .وال يختلف األمر بالنسبة
ملدينة مكة يف إعادة توجه نموها تجاه املرشوع.
هذا النمو سيدعمه املطار وامليناء املزعم إنشائهم ضمن املرشوع .وكما أن
نقل املطار يف مدينة جدة يف بداية السبعينات من القرن املايض ساهم يف
إعادة تشكيل املدينة .وسيساهم هذا املطار بعد مرحلة التنفيذ والتشغيل
نحو تغري املنطقة الغربية الواقعة بني مدينة مكة املكرمة ومدينة جدة
ومدينة الفيصلية بشكل شبه جذري
تناول املرشوع توجه أخر يعد من التوجهات املهمة يف عمليات التطوير
اإلقليمي ،وهو اإلعتناء بالقرى واملدن الثانوية الواقعة يف مجال هذا
التطوير .هذا اإلعتناء تم الكشف عنه ضمن مفهوم مستدام وبمشاركة
املجتمعات املحلية .وهو ما سيعد توجه تنموي مطلوب ومفيد إذا ما تم
توظيفه بالشكل الصحيح.
يعد التطوير املحيل ( )Local urban developmentمن أكثر
التوجهات التطويرية املناسبة للقرى واملدن املحلية الثانوية .إال أن معايري
هذا التطوير يجب أن تخضع لعوامل (التوطني) بالدرجة األوىل لضمان
تحسني مستوى الفرد املواطن يف املكان ،سواء من حيث الجانب
اإلقتصادي أو الخدمات (التعليم/البنية التحتية/املرافق الخدمية
الحكومية).
الفيصلية قد تكون بداية إنطالق للمحور الجنوبي من الساحل الغربي
للمملكة ،والذي تتبع فيه اإلدارات واملحافظات إىل منطقة مكة املكرمة.
الساحل الجنوبي يعد من الخطوط التنموية املهمة وذات طابع إستثماري
ملوازاتها عىل البحر األحمر .وهي تمثل إمتداد للمحور الشمايل الذي
يجري العمل عليه من خالل عدة مشاريع.

@LAYOUTMEG
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مرشوع البحر األحمر
نبذه عامة :

أعلن األمري محمد بن سلمان ،ويل العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس إدارة صندوق االستثمارات العامة ،عن إطالق مرشوع
سياحي عاملي يف اململكة تحت مسمى مرشوع (البحر األحمر) ،والذي
يقام عىل أحد أكثر املواقع الطبيعية جماال وتنوعا يف العالم ،بالتعاون مع
أهم وأكرب الرشكات العاملية يف قطاع الضيافة والفندقة ،لتطوير
منتجعات سياحية استثنائية عىل أكثر من ( )50جزيرة طبيعية بني
مدينتي أملج والوجه ،وذلك عىل بُعد مسافات قليلة من إحدى املحميات
الطبيعية يف اململكة والرباكني الخاملة يف منطقة حرة الرهاة .كما سيتم
ترميم املواقع الرتاثية وتجهيزها عىل أسس علمية لتكون مهيأة
الستقبال الزوار .فعىل سبيل املثال سيتم تحديد سقف أعىل لعدد الزائرين
للتواجد باملنطقة تماشيا مع أفضل املمارسات العاملية يف مجال السياحة
واآلثار .وحفاظا عىل الطابع البيئي الخاص والفريد للمنطقة ،وسيتم
وضع قوانني وآليات تخص االستدامة البيئية ،حيث سيتم العمل عىل
املحافظة عىل املوارد الطبيعية ،وفقا ألفضل املمارسات واملعايري املعمول
بها عامليا.
أيضا سيتم تطوير مرشوع (البحر األحمر) كمنطقة خاصة ،تُطبق فيها
األنظمة وفقا ألفضل املمارسات والخربات العاملية لتمكني تحقيق أهداف
املرشوع ،حيث من املتوقع وضع حجر األساس يف الربع الثالث من عام
(2019م) واالنتهاء من املرحلة األوىل يف الربع األخري من عام (2022م)،
وهي مرحلة ستشهد تطوير املطار ،وامليناء ،وتطوير الفنادق واملساكن
الفخمة ،واالنتهاء من املرافق والبنية التحتية ،وخدمات النقل
(كالقوارب ،والطائرات املائية ،وغريها).
وسيقوم صندوق االستثمارات العامة بضخ االستثمارات األولية يف هذا
املرشوع ،ويفتح املجال لعقد رشاكات مع أبرز الرشكات العاملية الكربى،
مما سيساهم يف جلب استثمارات مبارشة وجديدة إىل اململكة ،مع السعي
إىل استقطاب وإعادة توجيه مرصوفات السياحة السعودية إىل الداخل.

LAYOUT

يقع عىل ساحل البحر األحمر وتحديدا يف
املنتصف الشمايل بني مدينتي أملج والوجه

( )34ألف كم ،2وتضم ما يقارب عدد ()50
جزيرة ،ويمتد عىل طول ( )180كلم

من املتوقع أيضا أن يساهم املرشوع يف خلق
قرابة ( )35ألف فرصة عمل

املوقع :

يقع املرشوع عىل ساحل البحر األحمر أو الساحل الغربي ،وتحديدا يف املنتصف
الشمايل للساحل بني مدينتي أملج والوجه الساحليتان .وقد أشارت املصادر إىل
أن مساحة موقع املرشوع هي ( )34ألف كم ،2وتضم ما يقارب عدد ()50
جزيرة يف منطقة تعد منطقة بكر عىل شاطئ البحر األحمر والذي يعد من أغنى
بحور العالم بالشعب املرجانية .موقع املرشوع أيضا يعد قريب من موقع مدائن
صالح األثرية .والتي تعد أحد األهداف االستثمارية يف األجندة السياحية باململكة
العربية السعودية.
تمتاز منطقة املرشوع بمناخ معتدل ،بمتوسط درجة حرارة  31-30درجة
مئوية ،ويطل املوقع عىل البحر األحمر ،الذي يمتاز بكونه أحد أفضل مواقع
الغوص يف العالم ،العتدال درجة حرارة مياهه .ويمتد املرشوع عىل طول ()180
كيلومرتا بني مدينتي أملج والوجه عىل السواحل الغربية للمملكة .وتتنوع يف
البحر األحمر املصائد ،ألن سواحله من أجمل أماكن االستيطان للكثري من
الطيور ،والثدييات ( 12نوعا من الحيتان والدالفني) ،والزواحف ،والفقاريات،
وبعض النباتات ،والطحالب ،واألشجار مثل :شجر الشورى ،لكنه عُ رف بالشعب
املرجانية التي تحفظ التوازن البيئي فيه ،وتتكون من ( )200نوع وتأوي
( )400نوع من األسماك التي تتعايش معها.
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مرشوع البحر األحمر
املالمح العمرانية العامة:

وستشهد املرحلة األوىل تطوير مطار وميناء ،وتطوير الفنادق واملساكن الفخمة
واالنتهاء من املرافق والبنية التحتية وخدمات النقل التي تشمل القوارب
والطائرات املائية وغريها .وسيشكل املرشوع وجهة ساحلية رائدة ترتبع عىل
عدد من الجزر البكر يف البحر األحمر ،وتقع إىل جانبه آثار (مدائن صالح)،
التي تمتاز بجمالها العمراني وأهميتها التاريخية الكبرية .وبشكل عام تهدف
املحافظة عىل اإلطار البيئي للموقع ،عىل أساس أن (الحفاظ) يُعد هو
اإلسرتاتيجية األساسية الستمرار املرشوع .فهذا النوع من املشاريع السياحية
يتطلب أن تبقى الشواطئ أو الجزر كما هي وبأقل تدخل ممكن ،وهو ما
نعتقد أنه سيكون التحدي األكرب للمصممني يف تنفيذ املرشوع ضمن مفهوم
بيئي يعزز القيمة األساسية للموقع .النقطة األخرى واملهمة يف هذا الجانب ،أن
معظم املشاريع السياحية املشابهة يف املنطقة ،تعتمد عىل (صناعة هذه البيئة)
بطرق تعترب مكلفة ماديا وبيئيا .حيث تستند إىل مفهوم (صناعة املكان)
السياحي ،أو (صناعة القيمة للموقع) .وهو ما يجعل مرشوع البحر األحمر ذا
ميزة تنافسية عالية حتى وإن أقترص عىل مراحل متعددة يتم تشغليها مرحليا.

نظرة عامة:

يمكن القراءة وبشكل عام للمرشوع من خالل النقاط
التالية:

•
•
•
•

•

املالمح األخرى:

املرشوع سيعمل عىل تقديم عدة خيارات متنوعة لكافة رشائح وفئات املجتمع
مما سيجعل اململكة مركزا هاما لجذب االستثمارات األجنبية املوجودة عالوة
عىل دور املرشوع يف منح السائحني والزوار .وسيمكن اململكة من الدخول
للمنافسة العاملية يف املجال السياحي ،واالستفادة املحلية من ما قيمته ()80
مليار ريال يتم انفاقها بشكل خارجي من جانب ابناء اململكة نظرا العتمادهم
عىل السياحة الخارجية (خارج اململكة).
املرشوع سيعزز مكانة السعودية عامليا عىل خارطة السياحة ،حيث سيستقطب
السياح محليا وإقليميا وعامليا ،كما سيجذب االستثمارات املحلية والعاملية،
وبالتايل زيادة الناتج املحيل يف اململكة بمعدل ( )15مليار ريال سنويا .ومن
املتوقع أيضا أن يساهم املرشوع يف خلق قرابة ( )35ألف فرصة عمل،
وسيكون صندوق االستثمارات العامة هو املستثمر الرئييس يف هذا املرشوع،
وهذا االستثمار يتماىش مع أهداف الصندوق يف تنويع استثماراته وزيادة
الناتج املحيل.
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•

•

•

يعد املرشوع سياحي بالدرجة األوىل ،للموقع والنشاط .وهذا ما يميزه عن
املشاريع اإلستثمارية األخرى.
املرشوع يقع ضمن املحور الشمايل الغربي وهو يرتبط بعدد من املواقع
واملشاريع الجديدة التي تم اإلعالن عنها ،مثل بوابة العال أو مدينة نيوم
أو جرس امللك سلمان.
يشكل املطار وامليناء حجرا األساس للوصولية .فاملنطقة التي يقع فيها
املرشوع تعد منطقة تحتاج إىل منافذ إضافية ومبارشة للوصول للموقع،
دون اإلضطرار للمرور بمحطة أو محطتني.
تكمن املنافسة يف هذا املرشوع ،يف جودة ونوعية تصميم املرشوع عىل
املستوى العمراني ،والسبب هو تنوع املدن الساحلية يف املنطقة والتي
تعد جاذبة للسياح .مثل مدينة رشم الشيخ ودبي والبرتاء وغريها من
املدن السياحية التي تتنافس حول جذب السياح.
من املهم جدا أن يتم معالجة (مرشوع البحر األحمر) بأسلوب يعزز
الهوية وامليزة املحلية ،كنقطة جذب أساسية .سواء كان من حيث تطوير
الطرز املعمارية املحلية أو تطوير أفكار الضيافة املحلية كأسلوب
إستقبال الزائر .ولعل ذلك يعد حجر الزاوية أو املدخل ()Approach
للتصميم العام والخاص لهذه املنطقة.
ال يقترص التطوير عىل املشاريع البحرية .فاملوقع يعترب مناسب لألنشطة
خالل فصل الصيف والشتاء عىل حد سواء ،ولذلك يمكن القول بأن وضع
خطوط تصاميم عامة للطرز البحرية والداخلية سيزيد من إثراء املرشوع
عىل املدى الطويل.
تلعب املواد والطرق املحلية دورا كبريا يف املشاريع السياحية ،وتتكامل
مع تلك التي لها عالقة بالجوانب الرتاثية .كما هو الحاصل يف هذا
املرشوع .ولذلك يفضل لو أنه تم البدء يف التفكري لتقديم حلول عرصية
توظف هذا اإلطار أو جزء منه ،كوسيلة جذب.
طبيعة املشاريع السياحية ،قائمة عىل (اإلكتشاف) ()Discovery
واملغامرة ( )Adventureولذلك يبحث املسافرون أو السياح عن
ممارسة أو العيش ضمن أنماط مختلفة تعزز التجربة السياحية لديهم
وتبني الذكريات .هذا املدخل يعد نقطة اإلنطالق لتصميم مرشوع البحر
االحمر.
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مرشوع بوابة الدرعية
نبذه عامة:

صدر أمر ملكي كريم باملوافقة عىل إنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية،
حيث ستكون البوابة مقصدا وهدفا مبارشا الستثمارات القطاع الخاص
يف مشاريع عمالقة ،ستدر عليه أرباحا ضخمة يف فرتة وجيزة .وتعترب
مدينة (الدرعية) بوابة عىل التاريخ السعودي بكل ما فيه من أحداث
وقصص تختزن مسرية اململكة العربية السعودية عىل مر العصور
واألزمان .وللدرعية بُعدها الثقايف والرتاثي والحضاري .حيث يسعى
املرشوع إىل جعلها موقعا أثريًّا ومتحفيًّا ،تتكامل فيه الشواهد واآلثار
املعمارية والبيئة الطبيعية ضمن أسس وضوابط ،تٌعنى بمفهوم
املحافظة والرتميم بطريقة تم ِّكن الزائر من قراءة تاريخ املوقع،
ومعايشة األحداث التي جرت عليه ،واستشعار قيمته األثرية والحضارية
يف إطار ثقايف ترويحي مشوق.

املوقع :

تتميز (الدرعية) بموقعها االسرتاتيجي؛ إذ يحدها من الشمال محافظة حريمالء،
ومن الجنوب محافظة رضما ومدينة الرياض ،وبها آثار بلدة الدرعية القديمة
التي كانت عاصمة السعودية األوىل قبل أن يهدمها العثماني إبراهيم باشا عام
(1818م) بعد معارك ضارية مع سكانها .حيث تضم املدينة مجموعة من
األحياء الرتاثية املهمة ،منها حي البجريي الذي تم تحويله إىل بوابة ثقافية
وخدمية للدرعية عرب إنشاء وإقامة الساحات وامليادين ،ودعمها بالطرق
واملمرات الحديثة واملداخل واملواقف ،بما ينسجم مع أهمية الحي الوطنية
والتاريخية والثقافية .ويضم الحي مؤسسة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الثقافية
التي تعنى بتقديم تراث الشيخ العلمي والفكري ،واالهتمام بالدراسات العقدية
والدعوية املتخصصة ،وخدمة الباحثني يف مجالها .وتُعد من املؤسسات الثقافية
الكربى .وهناك حي الطريف التاريخي ،الذي يعد من أهم معالم الدرعية
التاريخية؛ الحتضانه املباني والقصور التاريخية ،وضمه معظم املباني اإلدارية
يف عهد الدولة السعودية األوىل .وتفوق مساحة مرشوع هيئة تطوير بوابة
الدرعية املليون وخمسمائة ألف مرت مربع.

عبدالوهاب ومسجد الظويهرة الذي يرجع تاريخ إنشائه إىل الدولة السعودية
األوىل (1233-1157هـ) ويعترب أقدم مساجد الدرعية وأحد معاملها التاريخية.
وتتمتع (بوابة الدرعية) بوجود مرشوع سياحي ثقايف حيوي يهدف إىل
تطويرها .وتضم البوابة أكرب متحف إسالمي يف الرشق األوسط ،وهناك أيضا
مدينة طينية ،تشتمل عىل مكتبة امللك سلمان وأسواق ومجمعات تجارية
ومطاعم ومواقع احتفاالت .وتفوق مساحة مرشوع بوابة الدرعية ( )1.5مليون
مرت مربع .ويمكن رسد بعض مميزات املرشوع عىل النحو التايل:
• بوابة عىل تاريخ السعودية و بُعدها الحضاري والثقايف.
• متميزة بإطاللتها عىل ضفاف وادي حنيفة كامتداد لحي البجريي من جهته
الرشقية.
• ستحتضن مجموعة من املرافق التاريخية والتعليمية والثقافية ومن أبرزها
املتحف االسالمي ومرافق للضيافة.
• ترتابط ميادينها وحدائقها وساحتها بشبكة مشاة متميزة بتصميمها
العمراني البيئي.
• ستستلهم تصميمها من البيئة املحلية متكاملة مع محيطها العمراني الرتاثي
املميز.
• ستدعم أنظمة النقل الذكي والوصولية العالية وتقنيات االستدامة والعمارة
الحديثة.

املالمح العمرانية العامة:

تحتضن بوابة الدرعية حي طريف األثري الذي أصبح ضمن الرتاث العاملي بعد
تسجيله لدى منظمة اليونسكو يف عام (2010م) وكذلك مسجد الشيخ محمد بن
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مرشوع بوابة الدرعية
وتتضمن مشاريع التطوير إنشاء متحف الدرعية بقرص سلوى بحي الطريف،
الذي يركز يف رسالته عىل إظهار الجانب السيايس ،وتأسيس الدولة السعودية
األوىل ،وتاريخ األئمة وإنجازاتهم .ومتحف الحياة االجتماعية الذي يعرض
جوانب الحياة اليومية ،والعادات والتقاليد واألدوات املستخدمة يف مرحلة
ازدهار الدولة السعودية األوىل .واملتحف الحربي الواقع بالقرب من قرص ثنيان
بن سعود .ومتحف التجارة واملال الذي يتضمن الحالة االقتصادية يف الدرعية
قديما ،ومعالم التجارة والعمالت واملوازين واألوقاف .ومتحف الخيل الذي
يعرف الزوار بالخيول العربية وطرق رعايتها .وتتضمن مشاريع الطرق
ِّ
واملرافق العامة والخدمات بالدرعية إنشاء جرس الشيخ محمد بن عبدالوهاب
املنطلق من حافة حي البجريي إىل مدخل حي الطريف ،إضافة إىل توفري
مساحات كافية ملواقف مركبات الزوار والعاملني يف املرشوع ،مع تسهيل
انتقالهم عرب وسائل نقل عامة ،إضافة إىل إتمام أعمال الحفر والتنقيب األثري
يف موقع جامع اإلمام محمد بن سعود يف حي الطريف .وأيضا دعم املشاريع
التطويرية والثقافية والسياحية يف حدود املنطقة ،وخصوصا يف أحياء مثل
البجريي والطريف ،مع مراعاة مالءمة التصاميم العمرانية مع طبيعة الدرعية
التاريخية ،بما يشمل نوعية األرصفة وآليات اإلنارة والتشجري يف الطرق
الرئيسة ،كطريق اإلمام محمد بن سعود ،وطريق اإلمام عبدالعزيز بن محمد بن
سعود ،وميدان امللك سلمان ،وطريق األمري سطام.

نظرة عامة:

يمكن القراءة وبشكل عام للمرشوع من خالل النقاط
التالية:

•
•

املالمح األخرى:

شمل الربنامج تنشيط االقتصاد املحيل من خالل تهيئة فرص استثمارية،
وإرشاك السكان يف املجاالت املختلفة .وإعداد مجموعة من الدراسات التاريخية
واألثرية والزراعية لتوفري قاعدة بيانات ،يُحدَّد عىل ضوئها األهداف العامة
وسياسات التنفيذ والتوثيق املساحي والبرصي ،وتحديد آليات الحفاظ عىل
املباني وحمايتها من أي متغريات مناخية .فمحافظة الدرعية التي أصبحت
متنفسا لسكان العاصمة الرياض ،الذين قاربوا  6ماليني نسمة ،أصبحت مدينة
تاريخية ترفيهية ،تتفوق بمساحتها عىل الكثري من التجارب اإلقليمية والعربية،
وتنرش الراحة يف أوساط العاصمة.
ويجدر القول بأن الهيئة تعترب ذات إستقالل مادي وإداري ،حيث سيكون
مقرها محافظة الدرعية وتعمل عىل أسس ومعايري تجارية .ويهدف إنشاؤها إىل
تطوير مرشوع بوابة الدرعية يف املجاالت العمرانية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية والتاريخية.

LAYOUT

•

•

يعد املرشوع من مشاريع الحفاظ عىل الرتاث العمراني ويأتي ضمن
عملية تطوير مستمرة وطويلة للرتاث يف وسط نجد والتي بدأت منذ
سنوات.
ميزة مشاريع الحفاظ العمراني تكمن يف بُعدها (املعريف – التاريخي)
فهي عبارة عن بوابة الزمن لتنقل األجيال الحالية إىل املايض بتفاصيله.
ولذلك فهي تعد من املشاريع املرغوبة عىل املستوى املحيل .وأيضا تمثل
واجهة للمهتمني بهذا الجانب الرتاثي من الزوار غري املحليني .وعامة ما
ترتبط بمعالم أثرية واضحة لها دالالت ورمزيات للسكان املحليني
والتاريخ.
تكمن إشكالية مشاريع الحفاظ عىل الرتاث العمراني يف مستوى
(التدخل) ( )Interventionوضمن املبنى أو املنطقة .ويدرج تحت ذلك
العديد من الخطوات واملعايري املطلوبة للتقليل من هذا التدخل والحفاظ
عىل املوروث نفسه .ولعل هذا ما يجعل مشاريع الحفاظ عىل الرتاث
العمراني من أكثر املشاريع صعوبة عىل املعماري.
مشاريع الحفاظ العمراني والتي تم تنفيذها يف العاصمة الرياض .وما
يزعم اآلن تنفيذه يف الدرعية .قد ترسم مالمح عامة عن هوية العاصمة
(مستقبال) .فهل يمكن أن تتحول العاصمة إىل رمز ثقايف تاريخي بعد
سنوات من عمليات الحفاظ؟ وهل يمكن أن ينعكس ذلك عىل هويتها بني
املعارصة والكالسيكية ؟ هذه األسئلة تعد مهمة إذا ما تم تناول النشاط
العمراني للحفاظ عىل الرتاث العمراني خالل السنوات املاضية .بل إن
هذا التوجه قد يعد املدخل لتطوير العاصمة عمرانيا ومعماريا .وفتح
الباب للمعماريني والفنانني يف تكريس املفهوم الثقايف – التاريخي
للمدينة ضمن أشكال جديدة وبأفكار واسعة.
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مرشوع تطوير العال
نبذه عامة

تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني األمري سلطان بن
سلمان بن عبدالعزيز وأمري منطقة املدينة املنورة رئيس مجلس التنمية
السياحية باملنطقة األمري فيصل بن سلمان بن عبد العزيز تم وضع حجر
األساس ملرشوع منتجع أثلب الصحراوي يف محافظة العال ،كما تم توقيع عقد
استثمار املوقع بني الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني وإحدى الرشكات
الوطنية السياحية .ويعد هذا املنتجع الذي يقع بجوار جبل أثلب يف محافظة
العال أحد أهم املشاريع السياحية يف املحافظة ،كما أنه املرشوع الثاني الذي
توقع هيئة السياحة والرتاث الوطني (مالكة األرض) عقد استثماره بعد فندق
سمحان الرتاثي يف الدرعية التاريخية .وقد أسهمت الهيئة يف دعم املرشوع
بالتصاميم والدعم الفني ،إضافة إىل زيادة مدة االستثمار إىل ( )45سنة يف إطار
تطبيق الهيئة لقرار تمديد مدد اإليجار.
ويعد هذا املنتجع أحد املشاريع السياحية التي تشهدها املحافظة وضمن
مجموعة من النزل والفنادق واملشاريع الرتاثية والسياحية يف إطار خطة تطوير
العال سياحيا والتي تعمل عليها كل من هيئة السياحة والرتاث الوطني وإمارة
وأمانة املنطقة ،واملحافظة .ووفق ما أوصت به الخطة التنفيذية للتنمية
السياحية املعدة من قبل الهيئة أسفرت عن ترسية ( )4مواقع استثمارية
مجموع مساحتها ( )900ألف مرت مربع ،وذلك إلقامة مخيمات صحراوية ،تم
تنفيذ ثالثة مواقع منها وتشغيلها من القطاع الخاص ،واآلخر تحت اإلنشاء .كما
تم تخصيص ما يقارب من ( )5ماليني مرت مربع من األرايض البلدية داخل
حدود النطاق العمراني ملدينة العال ألغراض االستثمار السياحي كالفنادق
والشقق املفروشة والقرى الرتاثية واملقاهي واملطاعم الشعبية ،واعتماد ذلك يف
املخططات الهيكلية للمدينة.

قيمة اإلستثمارات
( )206مليار ريال حتى عام
( )2020منها

%27
حكومي
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%73
خاص

املوقع

ويقع املرشوع عىل مساحة ( )500ألف م 2ويبعد عن محافظة العال ()22
كيلومرتا وعن املطار ( )53كيلومرتا ،وسيحتوي منتجع أثلب عىل ( )50فيال
سكنية ذات استقاللية وخصوصية ومالئمة بأن تخدم رشيحة العوائل ،إضافة
إىل مبنى منفصل يتكون من دورين ويحوي ما يقارب ( )60غرفة تخدم رشيحة
املجموعات السياحية واألفراد ،ومن املتوقع اإلنتهاء من املرشوع خالل الثالث
سنوات القادمة ،حيث من املتوقع احتياج السوق السياحي وقطاع اإليواء يف
املنطقة ملا يعادل ( )530غرفة إيواء عىل مدى الخمس سنوات القادمة.

املالمح العمرانية العامة

وتتمثَّل املشاريع الجديدة ضمن هذه املبادرة يف مرشوع إنشاء متحف العال
الجديد ،بتكلفة ( )80مليون ريال ،إضافة إىل ( )18مرشوعا أثريا ،منها مرشوع
املرحلة الثانية من تطوير وتأهيل موقع مدائن صالح بتكلفة ( )15مليون ريال،
وتشغيل موقع مدائن صالح وإدارة الزوار بتكلفة ( )10مليون ريال ،وتأهيل
موقع املابيات األثري بمبلغ ( )20مليون ريال ،وترميم وتأهيل مباني محطة
سكة الحديد بمبلغ ( )8ماليني ريال ،وترميم وتأهيل قلعة مغرياء بمبلغ ()5
ماليني ريال ،وترميم وتأهيل قلعة زمرد بمبلغ ( )5ماليني ريال ،وترميم وتأهيل
قلعة البرئ الجديد بمبلغ ( )5ماليني ريال ،وتأهيل قطاع طريق الحج الشامي
بالعال بمبلغ ( )6ماليني ريال ،وتأهيل قطاع طريق الحج املرصي بالعال بمبلغ
( )6ماليني ريال ،وتنفيذ املرحلة الثانية لتطوير خدمات الزوار ومرافق موقع
الخريبة األثري بمبلغ ( )8ماليني ريال ،وترميم وتأهيل محطة سكة حديد العال
بمبلغ ( )5ماليني ريال ،وتنفيذ املرحلة الثانية لتطوير خدمات الزوار ومرافق
موقع عكمة األثري بمبلغ ( )4ماليني ريال ،ومرشوع تأهيل موقع أم درج
األثري وتهيئته للزيارة بمبلغ ( )10ماليني ريال.
ويف مجال الرتاث العمراني يتم تنفيذ املرحلة الثانية ملرشوع ترميم عدد من
املباني ببلدة العال الرتاثية بتكلفة ( )26مليون ريال ،ومرشوع إعداد دراسة
تصميم النزل الرتاثي ببلدة العال الرتاثية بتكلفة ( )12مليون ريال .كما يتم
العمل يف مجال الحرف اليدوية عىل مرشوع مركز اإلبداع الحريف بالعال بالتعاون
مع جامعة طيبة بمبلغ ( )5ماليني ريال ،حيث بلغت التكلفة اإلجمالية لكامل
املشاريع ( )172مليون ريال.
كما ستشمل املبادرة إنشاء مرشوع تنفيذ مسارات سياحية وتجول ،ومرشوع
تهيئة وتنسيق مسار سياحي بني مزارع العال القديمة وربط املسار بالخريبة
والبلدة الرتاثية ،ومرشوع تأهيل وترميم ( )100مبنى تراثي وتحويلها إىل فندق
تراثي بالبلدة الرتاثية بالعال ،ومرشوع تنفيذ البنية األساسية الالزمة لتطوير
منتزه مطل حرة عويرض ،وإقامة فعاليات فلكلورية تراثية يف فرتة اإلجازات

18

6
مرشوع تطوير العال
الرسمية ،واستكمال تطوير منطقة املعتدل وتهيئتها للفعاليات ولألنشطة
والرياضات الصحراوية ،ومرشوع إنشاء املركز الثقايف بالعال .واعتماد ()3
مسارات سياحية وتصميم برامج سياحية تتناسب مع كل مسار وتفعيل
الجوالت السياحية بها من خالل منظمي الرحالت السياحية املرخصني من قبل
الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني.
يقع متحف العال واملركز الثقايف يف امارة العال بمحافظة املدينة املنورة عىل
أرض مساحتها ( )16,000مرت مربع .علما ان كال املبنيني يقعا ضمن
خطة تطوير عمالقة للمنطقة املحيطة عىل مساحة ( )500الف مرت
مربع وتشمل إنشاء فندق اثلب الصحراوي وعدة خدمات أخرى متكاملة.
وسيقف املتحف بجانب جميع االستثمارات األخرى باملنطقة .حيث تم استيحاء
الفكرة املعمارية من البيئة الجيولوجية املميزة ملنطقة العال فهي تشتهر
باألرايض الخصبة ووفرة املوارد املائية ومزارع عديدة ومحاطة بجبال مخروطية
الشكل من الرشق والغرب واملتكونة من صخور رملية وتعترب جبال العال امتدادا
طبيعيا لسلسلة جبال الرسوات .يتخذ شكل املبنيني هيئة جبلني متعاكسني ذات
لون برتقايل داكن محاط بمسطحات خرضاء حيث اراد املعماري انسجام
املرشوع مع املنطقة .ويغلف املبنيني رشيحة عمالقة من الزجاج واملكسوة
بنقوش لحيانية تعمل كمرشبيات لتمكني الزوار من االتصال البرصي والنفيس
املستمر بني مقتنيات املتحف وربطها بالسياق التاريخي للمنطقة .وسيحتضن
املرشوع مقتنيات أثرية ترجع إىل حضارات متعاقبة ما قبل التاريخ وتشمل
الثمودية واللحيانية والنبطية .وسيعرض املتحف أثار عديدة ألول مرة

بالسعودية منها ثالثة تماثيل كبرية ترجع إىل مملكة دادان بالخريبة والتي
أكشفت حديثا وشاركت يف معرض روائع اآلثار السعودية حول العالم .كما ان
هناك أقسام أخرى يف املرشوع تحتوي عىل مكتبة تحتضن مراجع متنوعة
لتاريخ العال باإلضافة اىل قسم للدراسات والبحوث ذات العالقة.

املالمح األخرى:

ّ
املتوقع بحلول ( )2020أن تتجاوز االستثمارات ( )2.6مليار ريال
ومن
سعودي ،منها تمويل حكومي نسبته ( )%27وتمويل خاص نسبته ()%73
لتحقيق ( )400ألف سائح سنويا و ( )1878غرفة فندقية ،وإيرادات بقيمة
( )360مليون ريال مع أثر عىل الناتج املحيل اإلجمايل يصل إىل ( )280مليون
ريال ،وأكثر من ( )4200وظيفة مبارشة .وتوقع املصدر ارتفاع العوائد
االقتصادية للفعاليات السياحية إىل ( )15مليار خالل العامني القادمني،
خصوصا مع االرتفاع امللحوظ للفعاليات السياحية وتنوعها وزيادة اإلقبال
عليها .حيث ساهمت املهرجانات السياحية التي أقيمت منذ عام (2005م) حتى
اآلن يف توفري أكثر من ( )70ألف فرصة عمل مؤقتة من خالل العمل يف
الفعاليات واألنشطة املصاحبة للمهرجانات.

نظرة عامة:

يمكن القراءة وبشكل عام للمرشوع من خالل النقاط التالية:

•
•
•
•

ال يخرج هذا املرشوع عن مفهوم (الحفاظ عىل الرتاث العمراني) كأداة إسثتمارية .إال أن الجديد يف املرشوع هو موضوع الرتاث نفسه (مدائن صالح) أو
العمارة الثمودية .والتي لم تكن ذا حضور كبري يف مفهوم الرتاث املحيل خالل السنوات املاضية.
املرشوع يضم عدد من املشاريع التطويرية التي تندرج تحت هذا اإلطار العام .ويشكل املوقع األثري الركيزة األوىل للمرشوع .ليس لوجود املواقع والدالالت
األثرية وحسب .بل وقربه من املشاريع األخرى واملزعم إنشائها مثل مرشوع (البحر األحمر) ومرشوع (نيوم).
قد يكون من املفيد يف عمليات التطوير ،دراسة إمكانية تطوير القرى املحلية ،كمحركات دعم للمرشوع ونموه .وأيضا لتحقيق مسألة (التوطني) أو التنمية
املحلية.
هناك العديد من التجارب العاملية ،والتي رسمت مسارات تنموية للقرى واملدن الثانوية حول املشاريع الكربى .وتم تفعيل هذه القرى واملدن الثانوية ضمن
(املهمة الواحدة) أو النشاط الوحيد .كوجود املركز الطبي الكبري يف أحد القرى ،ووجود فرع الجامعة يف األخرى .وتمثل هذه املراكز الفرعية نقاط تشغيل ودعم
لهذه املشاريع األساسية وتحقيق تنمية محلية مستدامة كما هو املراد من هذه املشاريع.

LAYOUT

19

7
مرشوع جدة داون تاون
نبذه عامة:

أعلن صندوق االستثمارات العامة عن مرشوع إعادة تطوير الواجهة
البحرية يف وسط كورنيش مدينة جدة ،بهدف تحويلها إىل منطقة حيوية
ووجهة سياحية وسكنية وتجارية فريدة لتصبح (جدة داون تاون
الجديدة) .ويهدف املرشوع ،الذي يبلغ إجمايل قيمة االستثمار فيه حوايل
( )18مليار ريال عىل مدى ( )10سنوات ،إىل تهيئة بيئة جاذبة ومتميزة
تسهم يف تطوير مدينة جدة ودعم طموحاتها لتصبح ضمن أفضل
( )100مدينة عىل مستوى العالم ،حيث سيساهم املرشوع يف تطوير
منطقة حيوية مناسبة للرتويح عن النفس والرتفيه والتسوق .ومن
املخطط أن يتم وضع حجر األساس للمرشوع خالل الربع األول للعام
(2019م) لتفتتح املرحلة األوىل يف الربع األخري من العام (2022م).
وتقوم فكرة مرشوع جدوة داون تاون عىل إعادة تطوير الواجهة
البحرية يف وسط كورنيش مدينة جدة ،بهدف تحويلها إىل منطقة حيوية
ووجهة سياحية وسكنية وتجارية فريدة.

منطقة املكاتب واالستضافة :وقد تم تخصيص مساحة بنسبة ()%12
للمكاتب و ( )%11لالستضافة من املساحة اإلجمالية للمرشوع وتشمل
املنتجعات والفنادق ،وقد أتت منطقة املكاتب بهذه النسبة الضعيفة مقابل
منطقة الرتفيه وذلك العتماد املرشوع عىل عوامل الجذب السياحي مثل الرتفيه
والتسوق.
يتوقع أن يبلغ إجمايل قيمة االستثمار باملرشوع حوايل (  )18مليار ريال عىل
مدى ( )10سنوات ،وأن يسهم يف إيجاد أكثر من ( )36ألف فرصة عمل.

نظرة عامة:

يمكن القراءة وبشكل عام للمرشوع من خالل النقاط
التالية:

•

•

املوقع:

يقع املرشوع عىل الواجهة البحرية (الكورنيش الشمايل) ملدينة جدة ،وتقدر
إجمايل مسطحات البناء يف املرشوع بأكثر من ( )5ماليني مرت مربع ،تتسع ألكثر
من ( )58ألف نسمة.

•

املالمح العمرانية العامة

وتشمل خطة املرشوع تطوير مناطق رئيسية تضم منطقة متاحف ومراكز
لألنشطة الثقافية واالجتماعية ،ومنطقة مركزية ألنشطة األعمال واالبتكار،
ومنطقة للنشاطات التجارية والتسوق ،ومنطقة الحدائق واملتنزهات الرتفيهية
والنشاطات الرياضية ،ومنطقة للضيافة والفنادق واملنتجعات ،باإلضافة إىل
منطقة الشاطئ والنشاطات البحرية والتنزه ومرىس للقوارب واليخوت الخاصة.
ويمكن إستعراض مكونات املرشوع العامة عىل النحو التايل:
املنطقة السكنية :وتشمل الوحدات السكنية والتي تم تخصيص مساحة لها
بنسبة ( )%42من املساحة اإلجمالية للمرشوع ،تم تقسيمها الستيعاب ()12
ألف وحدة سكنية.
املنطقة الرتفيهية :وقد تم تخصيص مساحة لها بنسبة ( )%35من املساحة
اإلجمالية للمرشوع ،والتي سوف تحتوي عىل قطاعات للتسوق والرتفيه تشمل
الحدائق واملتنزهات وأماكن لألنشطة الرياضية.

LAYOUT

•

•
•

يصنف املرشوع عىل أنه إعادة هيكلة حرضية ( Urban
 )redevelopmentوهو نوع شائع من املشاريع ،التي تقوم عىل مفهوم
قيمة األرض ( )Land Valueوكيف يمكن إعادة تطويرها وإستغاللها
لتحقيق مكاسب عالية.
تكمن الخطوة األوىل يف هذا النوع من املشاريع يف دراسة تغري اإلستخدام
( )Land Reuseوما يرتتب عىل ذلك من تغريات حرضية للموقع
واملناطق املجاورة .حيث تتأثر األحياء واملناطق املجاورة بهذا التغري إما
سلبا أو إيجابا ،بحسب نجاح املرشوع عىل أرض الواقع.
أيضا يتطلب هذا النوع من املشاريع التغيري يف أنظمة البناء املستخدمة
سابقا يف املنطقة ،بما يتماىش مع إعادة اإلستخدام كمساحات البناء
املخصصة وإرتفاعات املباني ومعايري تصميم الواجهات الخارجية
وغريها.
يؤثر هذا النوع من املشاريع عىل نقطة املركز األساسية للمدينة .إال أن
هذا التأثري يختلف من مرشوع ألخر ومن مدينة ألخرى .ويتقاطع
املرشوع مع طريق امللك عبدالعزيز آل سعود .والذي يعد نقط إرتكاز
مهمة يمكن الوصول إليها من جنوب وشمال ورشق املدينة.
قد يكون من املجدي التفكري يف تطوير طريق األمري محمد بن عبدالعزيز
من جهة الرشق وحتى الغرب كمحور أسايس للمرشوع يساهم يف ربطة
باملدينة.
أيضا من املهم معالجة املوقع العام املوصل إىل املرشوع من حيث الحركة
املرورية وعالقة ذلك باإلنسيابية التي يحققها محور طريق امللك
عبدالعزيز وربط املدينة شماال وجنوبا ،كخط موازي لطريق الحرمني.
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مرشوع جدة داون تاون
تم تقسيم املرشوع إىل عدد من اإلستخدامات

%42
سكني

%35
ترفيهي

يستوعب املرشوع عدد سكان إىل( )58ألف
نسمة عند نهاية إكتمال املرشوع

LAYOUT

%12
مكاتب

%11
ضيافة

من املتوقع أيضا أن يساهم املرشوع يف خلق
قرابة ( )36ألف فرصة عمل
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مرشوع نيوم
نبذه عامة:

أطلق األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،ويل العهد
السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق
االستثمارات العامة مرشوع (نيوم) ) ،(Neomوالذي يعد من أكرب
املشاريع التي أطلقها الصندوق خالل عام (2017م) .يركز املرشوع عىل
تسع قطاعات إستثمارية متخصصة وهي :مستقبل الطاقة واملياه
ومستقبل النقل ومستقبل التقنيات الحيوية ومستقبل الغذاء ومستقبل
العلوم التقنية والرقمية ومستقبل التصنيع املتطور ومستقبل اإلعالم
واإلنتاج اإلعالمي ومستقبل الرتفيه ومستقبل املعيشة الذي يمثل الركيزة
األساسية لباقي القطاعات .حيث سيتم دعم املرشوع بأكثر من ()500
مليار دوالر خالل األعوام القادمة من قبل اململكة العربية السعودية،
صندوق االستثمارات العامة ،باإلضافة إىل املستثمرين املحليني والعامليني.
وتم تصميم هذه املنطقة الخاصة لتتفوق عىل املدن العاملية الكربى من
حيث القدرة التنافسية ونمط املعيشة إىل جانب الفرص االقتصادية
املتميزة ،إذ من املتوقع أن تصبح مركزا رائدا للعالم بأرسه .

املوقع:

تقع املنطقة شمال غرب اململكة ،عىل مساحة ( )26,500كم ،2وتطل من
الشمال والغرب عىل البحر األحمر وخليج العقبة بطول ( )468كم ،ويحيط بها
من الرشق جبال بارتفاع ( )2,500مرت .وتمتاز منطقة املرشوع بخصائص
مهمة ،أبرزها املوقع االسرتاتيجي ،حيث تربط القارات الثالث؛ آسيا وأوروبا
وأفريقيا ،إذ يمكن لـ( )%70من سكان العالم الوصول للموقع خالل ()8
ساعات كحد أقىص .وسيشتمل املرشوع عىل أراض داخل الحدود املرصية
واألردنية ،حيث سيكون أول منطقة خاصة ممتدة بني ثالث دول وستكون بوابة
لجرس امللك سلمان املقرتح الذي سريبط بني مرص والسعودية .

املالمح العمرانية العامة

يكمن الهدف يف مرشوع مدينة (نيوم) ،أن تكون مثاال يُحت َذى به عامليا يف
املستقبل ،لالرتقاء بجودة الحياة بكافة جوانبها ،من التعليم والصحة والغذاء
والنقل والرتفيه والصناعة التقنية الحديثة ،باإلضافة إىل توظيف أحدث تقنيات
املستقبل األمنية وتضمينها يف البنية التحتية للمرشوع من أجل التأكيد عىل أمن
وسالمة ساكنيه ومكتسباته ،وتوفري فرص اقتصادية كربى .حيث يعتمد أيضا
عىل وسائل النقل املستدامة ،كأساس للتنقل داخل املرشوع الضخم وكتعزيز
للتوجه البيئي .باإلضافة إىل توفري أفضل البنى التحتية للنقل التي تتبنى تقنيات
املستقبل .وعالوة عىل ذلك ،ستكون خدمات حكومة (نيوم) مُؤتْمَتة بشكل كامل
وسهلة االستخدام ،مع توفري خدمات رقمية رسيعة ومجانية للناس ،تشمل
LAYOUT

26,500
كلم2

املساحة

%70
من سكان العالم يمكنهم
الوصول إىل املوقع خالل
( )8ساعات

اإلنرتنت يف كافة األماكن ،تعزيزا للتعليم وتسهيال للتواصل .حيث تقدر الثروة
الشمسية بـ( 20ميجا جول/مرت مربع يوميا) بينما رسعة رياح مثالية (متوسط
 10.3مرت/ثانية) .و تعد املنطقة غنية بالنفط والغاز ،باإلضافة إىل املعادن
الطبيعية ،وسيسهم استغالل هذه الثروات يف تعزيز معايري االستدامة .وتتمثل
املالمح العمرانية يف عدد من التوجهات الرئيسية التي سيتم تطويرها بالكامل،
والتي يمكن إستعراضها عىل النحو التايل:
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مرشوع نيوم
الرتكيز عىل اإلنسان بالدرجة األوىل :حيث سيوفر املرشوع لقاطنيه سبل
العيش املريح ضمن بيئة مثالية تشجع الناس عىل الحركة ،وتولد لديهم إحساسا
عميقا باالنتماء للمجتمع .وأيضا توفري أفضل البنى التحتية للنقل التي تتبنى
تقنيات املستقبل املستدامة.
أتمتة الخدمات /الحكومة اإللكرتونية :حيث ستكون خدمات حكومة
(نيوم) مؤتمتة بشكل كامل وسهلة االستخدام ،باإلضافة إىل التوسع خارج نطاق
العمل املادي إىل العالم االفرتايض عرب توفري خدمات رقمية رسيعة ومجانية
للناس ،تشمل اإلنرتنت يف كل األماكن؛ تعزيزا للتعليم وتسهيال للتواصل.
االستدامة :سيتم تشغيل املرشوع بشكل كامل باستخدام الطاقة املتجددة ،بما
يف ذلك جميع املباني وبدون استخدام الكربون عىل اإلطالق .وأيضا االبتكار يف
أعمال اإلنشاء ،حيث سيكون املرشوع أقرب إىل مخترب ألساليب ومواد البناء
املبتكرة مع مرونة كاملة ملواكبة احتياجات املستقبل.
الرتكيبة السكانية املثالية :حيث يستهدف أن يكون املرشوع بيئة شاملة
تستقطب مجتمعا فاعال ومتنوعا .تتمثل يف توفري بيئة مريحة وممتعة لحياة
اجتماعية نابضة بالحيوية ،باإلضافة إىل تطبيق أعىل املعايري العاملية لنمط
العيش من حيث الجوانب الثقافية ،والفنون ،والتعليم عايل الجودة ومتاح
للجميع عىل كافة املستويات التعليمية .يف ظل وفرة املساكن وتوافر كل
الخدمات ،وتحقيق االستقرار ملجتمع آمن ومستقر .وأيضا توفري مرافق صحية
عاملية املستوى تتمركز حول صحة اإلنسانِ ،ضمن تجربة متكاملة تضمن
خدمته بأكفأ اإلمكانيات وأحدثها.
مستقبل الطاقة واملياه :ويشمل االعتماد بشكل كامل عىل الطاقة املتجددة.
وعالوة عىل ذلك ،استخدا ُم التقنية الصديقة للبيئة لتعزيز آلية استخدام املياه
بأكفأ الطرق وأمثلها.

االتصال).
وسيخلق مرشوع (نيوم) فرصا جديدة لالستثمار يف قطاعات سيتم إنشاؤها من
الصفر ،باإلضافة إىل استفادة املستثمرين يف املرشوع من املوارد الطبيعية،
كطاقة الرياح والطاقة الشمسية .يف ظل توفري مزايا للمستثمرين ،تتمثل يف
الوصول إىل السوق السعودي بشكل مبارش أوال ،واألسواق العاملية ثانيا؛ كون
املنطقة مركزا لربط القارات الثالث .باإلضافة إىل كونها بيئة تنظيمية لقطاعات
خاصة ومحددة ،مع قوانني تجارية مشجعة عىل مستوى عاملي.
أما من حيث آلية تشغيل املرشوع ،فإنه من املستهدف أن ينمو تعداد السكان
متأثرا بالتطورات املستقبلية ،كاألتمتة والروبوتات والتي ستحد من األيدي
العاملة البرشية ذوي األعمال الشاقة ،وذلك سيزيد من وجود قوى عاملة عالية
املهارة (كاألطباء وغريهم) لشغل الوظائف ذات الطابع االسرتاتيجي واإلبداعي.
وسيزيد املرشوع من الناتج املحيل اإلجمايل للمملكة ،ويعزز أهمية املنطقة عرب
تطوير قطاعات اقتصادية تعالج مسألة الترسب االقتصادي ،وسيقوم اقتصاد
املرشوع عىل مزيج من القطاعات التقليدية واملستقبلية ،مع الرتكيز بصورة
رئيسية عىل القطاعات املستقبلية بهدف زيادة الصادرات إىل املنطقة والعالم،
كما سيسهم يف خلق فرص عمل يف القطاع الخاص ،مع تزايد الحاجة إىل العمالة
املاهرة تحديدا ،وتهدف املدينة كذلك إىل رعاية االبتكار ووضع اململكة عىل املسار
الصحيح لتبوؤ مكانة رائدة يف قطاعات املستقبل.

نظرة عامة:

يمكن القراءة وبشكل عام للمرشوع من خالل النقاط
التالية:

•

املالمح األخرى:

املرشوع يوفر فرصة استثنائية للحد من ترسب الناتج املحيل اإلجمايل ،وذلك عرب
إتاحة فرصة االستثمار داخل اململكة لكل من يستثمر أمواله يف الخارج ،وبالتايل
تقليل الترسب املايل نتيجة قلة الفرص االستثمارية الضخمة .إذ ينفق
السعوديون مبالغ ضخمة عىل السياحة ( 15مليار دوالر) ،والرعاية الصحية
( 12.5مليار دوالر) ،والتعليم (5مليارات دوالر) ،واالستثمارات يف الخارج
(5مليارات دوالر) .ومن أهم املكاسب الرئيسية للمرشوع ،هو إعادة توجيه
الترسب يف االقتصاد السعودي مجددا إىل البالد ،حيث من شأن القطاعات التي
سيتم تطويرها؛ أن تُعيد نحو  70مليار دوالر من إيرادات السلع املستوردة حاليا
من الخارج ،مع إمكانية إنتاجها يف املرشوع (مثل السيارات ،واآلالت ،ومعدات

LAYOUT

•
•

•

تعد املدينة من املدن الجديدة ( )New urbanووفق مفاهيم عمرانية
حديثة ومختلفة .باإلضافة إىل اإلعتماد عىل التكنولوجيا والجذب للمواهب
كرافدين أساسني لنشأة وتطور املدينة.
يمكن الرتكيز أكثر عىل املوقع املحيط باملدينة الجديدة .والخاص بجزء
اململكة العربية السعودية .وكيف يمكن تطوير محور محيل يربط املدينة
بالهيكل اإلقليمي أو الوطني للملكة العربية السعودية.
يمكن إعتبار (نيوم) عىل أنها نقطة جذب تنموية للمنطقة الشمالية.
وإعادة صياغة املدن الرئيسية أو الثانوية أو حتى القرى ،ضمن منظومة
واحدة لتفعيلها أثناء بناء وتشغيل املدينة الجديدة .هذا التوجه يفتح
املجال لتحوالت كربى يف القطاع الشمايل الغربي من اململكة وعىل عدة
مستويات لدعم بناء املدينة الجديدة.
تتكامل املدينة أيضا مع املشاريع األخرى ،كمرشوع جرس امللك سلمان
وأيضا مرشوع البحر األحمر ومرشوع بوابة تطوير العال.

23

القسم الثاني:

مدخل:

إستعرضنا يف القسم األول النظرة العامة عىل املشاريع بشكل منفصل تناول كل
مرشوع عىل حده .إال أنه من الرضوري من املنظور العمراني قراءة مجمل أثر
هذه املشاريع عىل البيئة العمرانية وانعكاساتها وتأثريها املتبادل ،سواء من حيث
الوضع الراهن أو من حيث عالقتها بعضها ببعض .وألجل ذلك ،فلقد حاولنا
القراءة وفق مستويني ،هما املستوى الوطني واملستوى اإلقليمي كونهما يرتبطان
بمفهوم التنمية املحلية من الزاوية العمرانية .وذلك لكي يتم وضع تصور نهائي
عن آثار هذه املشاريع وانعكاساتها عىل البيئة العمرانية بشكل شامل.

LAYOUT
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أوال :املستوى الوطني:
تؤثر هذه املشاريع عىل املحاور العامة يف التخطيط للمستوى الوطني أو
ما يعرف بـ( .)National planningكونها تعد مشاريع ذات طبيعة
تنموية إستثمارية .فمن املعروف عن هذا النوع من املشاريع ،أنها تعد
محركات إقتصادية تنموية لإلطار املحيل ،والتي يمكن أن تشكل (نواه)
إلعادة تطوير وهيكلة مسار التنمية املحلية عمرانيا .ولذلك فهذه
املشاريع يف مجملها تشكل نقاط إرتكاز جديدة ضمن خريطة اململكة
العربية السعودية .ويمكن قراءة انعكاساتها وفق املحاور التالية:

-1التوزان يف التنمية العمرانية:

يرى الكثري من املختصني أن التفاوت يف تنمية البيئة العمرانية بني مدن
السعودية ،يعود إىل تركيز التنمية العمرانية عىل املدن الرئيسية (الرياض ،جدة،

الدمام) خالل السنوات املاضية .حيث شكلت هذه املدن نقاط جذب رئيسية،
األمر الذي أدى إىل ظهر سلوكيات حرضية عىل املستوى الوطني كالهجرة
الداخلية املحلية أو عدم تكافؤ الخدمات واملرافق بني املدينة الرئيسية واملدن
الثانوية يف اإلقليم أو القطاع .هذا التفاوت كان عامال مهما يف تكوين البيئة
العمرانية ومحاور الربط والتواصل خالل سنوات تكوين املدينة السعودية
الحديثة .حيث تمركزت التنمية اإلقتصادية واملتمثلة يف (فرص العمل) داخل
هذه املدن الرئيسية وبشكل أكرب من املدن الثانوية ،سواء عىل مستوى الوظيفة يف
القطاع العام أو حتى الخاص .والذي تمخض عنه أيضا النمو اإلجتماعي ،الذي
جاء نتيجة لإلستقرار يف هذه املدن وبناء األرس .بل وأيضا التمهيد لفرص أقوى
للهجرة املحلية لألقارب من الدرجات األوىل والثانية .وهو ما أستمر لسنوات
طويلة تشكلت معه املجتمعات الكربى داخل املدن الرئيسية.

مرشوع نيوم
مرشوع تطوير العال
مرشوع البحر األحمر
مرشوع تطوير الدرعية
مرشوع القدية الرتفيهي
مرشوع جدة داون تاون
مرشوع الفيصلية
مرشوع الطائف الجديد
@LAYOUTMEG
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أوال :املستوى الوطني:
وعىل الرغم من التنبه لهذه الخلل التنموي يف السنوات األخرية ،وإتخاذ بعض
املحاوالت نحو إعادة هذا التوزيع والتوازن يف التنمية خالل السنوات املاضية،
مثل توزيع الجامعات وفروعها عىل مناطق اململكة ومدنها .إال أن هذا اإلجراء لم
يعكس نتائج مثالية ،كون هذا الحل يرتبط أكثر بمرحلة الدراسة ،بينما تعتمد
عمليات الهجرة املحلية عىل البحث عن فرصة العمل.
يمثل مرشوع (نيوم) ومرشوع تطوير العال ومرشوع البحر األحمر ،باإلضافة
إىل مرشوع جرس امللك سلمان نقطة إرتكاز جديدة تعيد فتح باب الحلول
املتاحة حول مسألة التمركز عىل محور املنتصف (الدمام ،جدة ،الرياض).
وذلك عن طريق إيجاد مركز جذب جديد يف الشمال (الشكل رقم ( )) .وألن
هذه املشاريع الجديدة يف املنطقة الشمالية تعد من أكرب املشاريع من حيث
الجدوى اإلستثمارية كما أرشنا يف القسم األول .فإن حجم التغري يف التوازن
سيكون عىل نفس مستوى ثقلها ضمن اإلطار التنموي .وهو ما يمكن إعتباره
عملية موازنة جزئية ستغري من شكل الهجرة املحلية مستقبال .خصوصا لجيل
الشباب الباحث عن فرص عمل ضمن بيئة متطورة .حيث تعكس هذه املشاريع
طبيعة إستثمارية تقوم عىل اإلحتياج لليد العاملة من فئات مختلفة وتوفري
فرص وظيفية جيدة ،وهي بذلك تعد نموذج تنموي مختلف عن النموذج
السابق والذي أعتمد عىل التعليم كعامل موازنة .ولذلك من املهم جدا يف هذه
املرحلة النظر لهذه املشاريع ضمن إطارين ،األول هو جانبها اإلستثماري

املبارش ،والذي يتمحور يف وجودها وأهميتها لإلقتصاد الوطني العام كما هو
املعلن عنه ،والجانب الثاني هو تأثريها عىل النطاق املحيل املحيط بها ،وكيف
يمكن توظيفه لتحقيق تنمية محلية تواكب هذا اإلستثمار .وهو ما أرشنا إليه
بـ(نطاق التنمية املحيل).

متوسط إنفاق النقل الشهري
حبسب دخل األسرة السعودية باملناطق

2016

1000

500

0
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التوزيع السكاني
املناطق اإلدارية الكربى مقارنة باملناطق األخرى

إمجالي سكان اململكة 31742308 :نسمة
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أوال :املستوى الوطني:
-2نطاق التنمية املحيل:

يستهدف كل مرشوع تأمني وتوفري العديد من الفرص اإلستثمارية والوظيفية
داخل املرشوع نفسه ،إال أنه يساهم أيضا يف توفري العديد من الفرص
اإلستثمارية والوظيفية الثانوية للمناطق املحيطة به ،وهو ما نقصد به (نطاق
التنمية املحيل) .فلو حددنا نطاق تنموي تقريبي بواقع ( )300 – 150كلم
للمشاريع .كنطاق يحدد الفئة األوىل والقريبة من املستهدفني أو املهاجرين
املحليني (الشكل رقم( )) فسوف يتضح لنا تمركز النطاق التنموي عىل منطقة
الرياض ومكة املكرمة بما ال يتجاوز حدود املنطقة .بينما يتسع ألكثر من ذلك يف
منطقة تبوك ليشمل منطقة املدينة املنورة وحائل.
هذا النطاق التنموي يمثل نقطة إنطالق لتطوير البيئة املحلية ضمن النطاق
نفسه .سواء من حيث البيئة العمرانية أو املشاريع الثانوية التي تخدم املرشوع
األسايس .أو للحد من الهجرة خارج النطاق يف سيل تحقيق التوازن .خصوصا

يف تلك املناطق الجديدة والتي تمثل مساحات شاسعة يمكن أن تحل قضايا
التكدس السكاني يف املدن الرئيسية .وتوجيه دفة اإلستثمار للقطاع الخاص نحو
الخروج إىل آفاق أوسع يف ظل تأهيل وتطوير بنية تحتية جيدة ومثالية.
هناك العديد من العوامل املساعدة لتحقيق هذا التوجه ،والتي يمكن سنها
كإجراءات تحفيزية وتشجيعيه للشباب ،كتسهيل القروض اإلستثمارية
والصناعية ،ومنح األرايض ،واملكافئات والبدالت للوظائف الحكومية يف هذه
املناطق وغريها من السياسات التي يمكن أن تزيد الجذب لهذه املناطق الثانوية.
إال أن األهم يف هذا اإلتجاه يكمن يف توفري منظومة نقل ممكنة ورسيعة بني هذه
املناطق ،وتمثل خيار إضايف محفز للسكن يف هذه املناطق والتنقل بينها وبني
املدن الرئيسية التي تتمركز فيها القوى اإلجتماعية (العائالت) .حيث من املهم
مراعاة الجانب اإلجتماعي يف مسألة التنمية املحلية ،والذي يعد يف مجتمعنا
السعودي من العوامل املؤثرة يف شكل ونمو التنمية.

مرشوع نيوم
مرشوع تطوير العال
مرشوع البحر األحمر
مرشوع تطوير الدرعية
مرشوع القدية الرتفيهي
مرشوع جدة داون تاون

مرشوع الفيصلية
مرشوع الطائف الجديد
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أوال :املستوى الوطني:
-2الوصولية والربط

يأتي دور الربط بني هذه املشاريع كرافد قوي لتحقيق الجدوى اإلقتصادية
منها .باإلضافة إىل تمكني وتحقيق الوصولية العالية بني هذه املناطق ملعالجة
الجانب اإلجتماعي كما أرشنا .يتضح لنا من الخريطة مسارات خطوط تلك
السكك الحديدية الحالية واملستقبلية .وبمقارنة ذلك مع مواقع املرشوع ،نجد أن
ما يقارب ( )%70من املسارات تأتي متوافقة مع مواقع هذه املدن .ماعدا
املنطقة الشمالية التي تستدعي تمديد مسار خط (الشمال – الجنوب) وأيضا
تمديد مسار (الساحل الغربي) والذي ينتهي يف رابغ نحو الشمال مرورا
بمرشوع البحر األحمر حتى يصل إىل مدينة (نيوم) الجديدة .وتكمن أهمية
السكك الحديدة يف كونها وسيلة النقل املثىل عىل املستوى املحيل.
أما األمر األهم ،فيكمن يف كونها ذات بُعد تنموي يمكن توظيفه من خالل

محطات التوقف .بما يتماىش مع ما تم اإلشارة له من خطة نطاق التنمية ووفق
التطوير اإلقليمي .وبهدف تفعيل املدن الثانوية داخل اإلقليم نفسه والتي تقع
عىل مقربة من مسارات هذه السكك األمر الذي يمكن معه التطوير املحيل
للوصولية العالية .وال شك أن هذه اإلسرتاتيجية مجربة يف الكثري من البلدان
العاملية ،وكانت وال تزال ذات فعالية عالية.
وال يعني ذلك عدم أهمية املسارات الربية (الطرق) ،فهي تمثل نتاج ضخم
لعمليات تنموية يف املايض .إال أنه ومن خالل معطيات التوجه نحو زيادة
تكاليف الطاقة مستقبال .لن تكون هذه الطرق مجدية للفرد باملقارنة مع توفر
السكك الحديدة .ومع ذلك يظل وجودها مهم كخيار ضمن منظومة النقل العامة
للمملكة.

قطاع النقل يستهلك حنو ( )%23من إمجالي الطاقة
باململكة.

عام :2014

وصل عدد املركبات إىل ()12
مليون مركبة .تستهلك ما
يقارب ( )811000برميل من
البنزين والديزل يومياً.

عام :2015

وصل عدد املركبات إىل ()17.5
مليون مركبة .تستهلك ما
يقارب ( )1182708برميل من
البنزين والديزل يومياً.

عام ( :2030متوقع)

أن يصل عدد املركبات إىل ()26
مليون مركبة .تستهلك ما
يقارب ( )1860000برميل من
البنزين والديزل يومياً.
@LAYOUTMEG
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خط الحرمني الرسيع
خط الشمال  -الجنوب
مشاريع مستقبلية
الجرس الربي
@LAYOUTMEG

مواقع املشاريع الجديدة
خطة السكة الحالية
خطة السكة املضافة
@LAYOUTMEG
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أوال :املستوى الوطني:
آفاق تنموية مستقبلية:

قد يكون من املمكن أن يتم اإلشارة إىل (الساحل الغربي) عىل أنه محور التنمية
القادم .فبوجود خمس مشاريع جديدة عىل هذا املحور من أصل ثمانية مشاريع
معلن عنها .يصبح هذا املحور املمتد عىل ساحل البحر األحمر الفرصة
اإلستثمارية والتنموية الكربى .كونه يضم معظم مدن اململكة من شمالها
وجنوبها .باإلضافة إىل أنه يعد من املحاور البكر التي لم تصلها عجلة التنمية يف
السابق .هذا الساحل يمثل فرصة كربى عىل مستوى التنمية املحلية ،يوضح
اللون األحمر عىل الخريطة ،اإلمتداد التنموي الحايل بحسب املشاريع الحديثة.
بينما يوضح الجزء باللون األخرض اإلمتداد املستقبيل له يف حال الرغبة نحو
اإلستفادة من مواقع إستثمارية لها نفس املميزات املوجودة عىل الساحل يف

الجهة الشمالية .وأيضا لكونها تتمتع بوصولية عالية من مناطق مجاورة
كمنطقة عسري والباحة .تكمن أهمية هذا اإلمتداد إىل جانب محاذاته للبحر
األحمر ،أنه سريبط العديد من املشاريع السابقة والقائمة حاليا ،كمدينة امللك
عبدالله اإلقتصادية ومدينة جازان الصناعية ،باإلضافة إىل املشاريع الجديدة
املعلن عنها.

مواقع املشاريع الجديدة
محور التنمية للمشاريع
محور التنمية اإلضايف
@LAYOUTMEG
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ثانيا :املستوى اإلقليمي:
ال شك أن أثر هذه املشاريع عىل املستوى اإلقليمي (املناطق) كبري جدا من
حيث توازن التنمية املحلية بني املدن الرئيسية والثانوية بل وحتى القرى.
هذا التأثري يمكن توجيهه نحو تفعيل تنمية محلية ولو كانت يف إطار
محدود ومساند .وحيث أننا أرشنا إىل أهمية هذه املشاريع عىل املستوى
الوطني يف تحقيق التوازن ،فإنه من الواجب يف هذا املستوى أن نوضح
الكيفية لتحقيق ذلك عىل مستوى النطاق اإلقليمي .حيث أن الهدف من
ذلك هو تخفيف الضغط عىل املدن الرئيسية داخل نطاق اإلقليم وتحقيق
توازن عادل إىل حد ما ،سواء من حيث نسبة السكان أو الخدمات
واملرافق الخدمية .ويمكن إستعراض بعض هذه اآلثار بحسب املناطق
عىل النحو التايل:

-1منطقة الرياض:

والتي ستضم مرشوع (القدية) الرتفيهي ومرشوع (تطوير الدرعية التاريخية)،
واللذان يعتربان من املشاريع املوجهة للعاصمة الرياض .أكرب املدن يف اإلقليم أو
املنطقة الوسطى .كال املرشوعني يقعان يف الجهة الغربية من املدينة وعىل إمتداد
واحد .قد يمكن معه إيجاد محور تنموي داخل القطاع .خصوصا أن وجود هذا
النوع من املشاريع يساهم يف دفع النمو تجاه الغرب مستقبال وبشكل مكثف.
وهو ما يتطلب دراسة البعد العمراني لهذا املحور واملناطق املحيطة وتوظيفها
كمراكز تنمية محلية تخدم املرشوع .سواء من خالل إستعماالت األرايض عىل
املحور أو من خالل طرح األفكار واملشاريع اإلستثمارية الخدمية للمستثمرين
كرافد إستثماري ثانوي لإلستثمارات الكربى يف املرشوعني.

-2منطقة مكة املكرمة:

الشك أن التمدد العمراني يف مرشوع (الفيصلية) بني مدينة مكة املكرمة وبني
جدة .وأيضا مرشوع (الطائف الجديد) ستلقي بظاللها عىل التطوير اإلقليمي
للمنطقة خالل السنوات القادمة .وستعيد ترتيب النمو العمراني داخل اإلقليم
نفسه .يظهر ذلك من جانبني .األول هو موقع مرشوع الفيصلية والذي يتوسط
مدينة مكة املكرمة ،حيث سيشكل نقطة جذب جديدة إلتجاه النمو العمراني
لكال املدينتني إضافة إىل أنه وبمشاريع خدمات النقل التي يتضمنها يعد بابا
آخر للحرم املكي الرشيف ،يساهم يف تقليل الضغط عىل مدينة جدة كبوابة
وميناء يف نفس الوقت .مع اإلشارة إىل عدد القرى واملدن الثانوية التي سوف
تتأثر بشكل قوي نتيجة لهذا التمدن .وهو ما يستوجب عمل خطط تنموية
وتطويرية عىل مستوى املخططات التفصيلية التي تخدم التوجه العام .الجانب
اآلخر هو مرشوع الطائف والذي تكمن أهميته يف ثالث نقاط رئيسية:
( )1إيجاد فراغ عمراني جديد مستقل عن مدينة الطائف القديمة .بما فيها من
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مشكالت تخطيطية وعمرانية اليوم.
( )2فتح بوابة ثالثة للحرم املكي الرشيف ،وبالتايل توزيع مسارات الوصول إىل
الحرم املكي (قبلة املسلمني) .األمر الذي يعيد توازن اإلقليم (املنطقة) وفق
أهميتها الدينية.
( )3فتح مجال لتطوير املحور الحجازي مستقبال عىل إمتداد جبال الرسوات
بإتجاه الجنوب من مدينة الطائف مرورا بمنطقة الباحة وحتى أبها يف منطقة
عسري .وهو ما يشمل مسار تنموي محيل إستثماري وتفعيل املسار السياحي
الربي الحايل بإضافة وتفعيل مخطط سكك الحديد بني مدينة الطائف وبني
مدينة خميس مشيط (كما هو مخطط له مسبقا) .هذا اإلطار الشمويل سيساهم
يف ربط األقاليم (املناطق) لتعزيز فعالية هذه املشاريع عىل مستوى التنمية
املحلية الثانوية عىل املدى الطويل .وإن كانت هذه التنمية ضمن إطار مستقل
اليرتبط بشكل مبارش مع املشاريع الجديدة ،بل يتماىش مع التغيري الحاصل يف
اإلقليم أو املنطقة نفسها نتيجة وجود هذه املشاريع التنموية الجديدة.

-3منطقة تبوك:

يعترب التغري الحاصل يف منطقة تبوك من أقوى التأثريات عىل املستوى اإلقليمي.
وتكمن مالئمة املنطقة لهذا التغري يف كونها ال تزال غري مستغلة بالشكل الكبري.
األمر الذي يسهل معه إعادة تشكيل اإلقليم بحسب متطلبات املشاريع الجديدة
باملنطقة .يمكن القول بأن النقطة األهم يف التنمية املحلية لإلقليم تقوم عىل مسار
سكة الحديد .فطبيعة املنطقة الجبلية وترامي القرى واملدن الثانوية يعزز هذا
التوجه .حيث ستمثل نقاط التوقف لهذه املسارات نقاط تنمية محلية كما أرشنا
لها سابقا .حتى لو إقترصت عمليات التنمية عىل (التوطني) سواء من خالل
توفري املساكن الالئقة ،الخدمات ،التعليم والفرص الوظيفية .وبوجود نقطة
الوصولية مع املناطق األخرى واملتمثلة يف (السكك الحديدة) تصبح هذه املدن
خيار مفضال حتى عىل مستوى سكان اإلقليم نفسه وبالتايل الحد من عمليات
الهجرة الداخلية .ويعد هذا التوجه من أكثر التوجهات شيوعا يف كثري من الدول
مع إختالف األطر التنموية له .فأحيانا تكون زراعية أو صناعية أو إدارية
وغريها .إال أن السبب الحقيقي وراء نجاح هذه اإلسرتاتيجيات يقوم عىل توفري
نفس مستوى جودة الخدمات للمدن باإلضافة إىل املميزات الجاذبة كجودة
املعيشة وتوفر املساكن بتكاليف منخفضة ومساحات أكرب .والهدوء وجودة
البيئة وغريها من املميزات التي تتطلب وضع توجهات محددة سابقا.
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ثانيا :املستوى اإلقليمي:
مقرتح عمل:

عىل الرغم من إستعراض العديد من األفكار الشائعة يف مجال التنمية املحلية،
والتي تتبناها دول متقدمة وأخرى نامية .إال أنه من املهم يف هذا التقرير اإلشارة
إىل نقطة جوهرية يجب مراعاتها قبل البدء يف إتخاذ إجراءات تنموية عىل
املستوى املحيل .هذه النقطة تقوم عىل (تقييم املجتمع) خصوصا يف ما وراء املدن
الرئيسية .كاملدن الثانوية والقرى والتي تتدنى فيها نسبة الخدمات نتيجة
لتفاوت التوازن بينها وبني املدن الرئيسية خالل السنوات املاضية .هذا (التقييم)
ال بد أن يشمل عدد من املحاور العمرانية ،اإلجتماعية ،اإلقتصادية ،البيئية
واملعرفية وغريها من املحاور املهمة .والتي بناء عليها يمكن وضع نماذج
( )Formsتطويرية وفق مستويات ،تتناسب مع واقع كل مدينة أو حارضة يراد
تطويرها .ولذلك تتطلب هذه اإلجراءات إعداد مسح شامل للمناطق املراد
تطويرها ودراستها وتصنيفها ومن ثم تحديد شكل وتوجه التنمية املحلية لها.
هذا التدرج أو الرتاتبية يف التنمية تعد من أساسيات التطوير املعروفة يف أوساط
التخطيط ،سواء عىل املستوى العمراني ،أو اإلجتماعي أو اإلقتصادي .إال أن

التوجهات القديمة كانت وال تزال قائمة عىل (عدد السكان) بمثابة معيار لتوفر
الخدمات .وهو ما قد ال يتماىش مع التطور الهائل الذي تحاول أن تحققه
مشاريع الرؤية التي إستعرضناها أو حتى املشاريع املستقبلية لها.
إال أن اإلشكالية تكمن يف إستمرار التفاوت بني أسلوب ومستوى البيئة املحلية
القديم مقابل التحوالت الكربي الحاصلة يف التنمية الوطنية .هذا التفاوت ال بد
من معالجته من قبل املختصني والباحثني املحليني يف املجال العمراني واملجاالت
األخرى .حيث أن جزء من تحقيق التنمية املحلية هو أن تكون هناك كوادر فاعلة
وواعية تجاه قراءة املتغريات واملتطلبات يف السنوات القادمة .ودعم هذه
املشاريع من خالل تقديم أفضل املمارسات املهنية القائمة عىل املعرفة الكاملة
بهذه املشاريع وما يخدمها .ولذلك يركز هذا التقرير يف الفصل الثالث عىل واقع
املجال العمراني تجاه هذه النقلة النوعية وكيف يمكن مواكبتها.

مقارنة توضيحية بني مناذج التنمية اإلقليمية
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القسم الثالث:

مدخل:

أن الهدف الحقيق من وراء إعداد هذا التقرير ،هو تحديد اإلنعكاسات لهذه
املشاريع عىل واقع ومستقبل مهنة ومجال العمران  .والعاملني فيه واملستفيدين
منه .ولذلك تم تخصيص هذا القسم لقراءة التحليالت السابقة وربطها باملجال
العمراني بحسب فئاته املختلفة.
ولذلك عمدنا إىل تصنيف هذه اإلنعكاسات عىل ثالث فئات رئيسية هي :التعليم،
البحث العلمي واملمارسة .حيث تمثل هذه الفئات املجال العمراني يف الوطن إىل
جانب اإلستثمار .هذه الفئات سوف يتم إستعراضها بيشء من التفصيل كال عىل
حده ،عىل النحو التايل:
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أوال :التعليم األكاديمي
ويقصد فيه ،املسار األكاديمي يف الكليات والجامعات املحلية .لطالب
كليات العمارة والتخطيط والتصميم والبيئة .والذي يعد أحد أهم روافد
املجال العمراني املحلية .واإلنطالقة األوىل للمهن واملعرفة العمرانية .ولعل
هذا ما يجعل هذه الفئة من أوىل الفئات باإلهتمام والعناية ،كون
املخرجات النهائية لها خالل السنوات القادمة .ستكون رافد قوي
للمشاريع املطروحة ودعمها بالكوادر املحلية املؤهلة .ويمكن تحقيق
ذلك من خالل عدة نقاط:

مواكبة املشاريع

سواء من خالل برامج املقررات أو من خالل مشاريع التصميم كقضايا
تصميمية ،يمكن للطالب من خاللها التعرف عىل املفردات الحديثة التي تدمج ما
بني العمران والنواحي األخرى كاإلقتصاد أو التكنولوجيا بشكل مبارش كأهداف
تعليمية للطالب .هذا التوسع يتطلب أيضا تكثيف تقديم الحلول واملبادرات
كمقرتحات لهذه املشاريع والتي ال تزال يف طور التكوين العام .حيث يمكن
تطوير الحلول وإستعراضها .ويأتي ذلك من خالل التنسيق املبارش مع الجهات
املعنية أو من خالل املبادرة كتنظيم املعارض والندوات ومن ثم تقديم الحلول
املبتكرة .وال يقترص ذلك عىل الطالب وحسب .فأعضاء هيئة التدريس هم من
أصحاب الخربات والكفاءات يف مثل هذه املشاريع ،والتي يمكن توظيفها من
خالل العمل الجماعي للكليات كحلول ومقرتحات تساعد عىل صقل الهدف
النهائي.

تعليمية (عامة) ،لم يعد مالئم للسوق املحيل أو حتى الدويل .خصوصا أن هناك
توجه (تقني) للوظائف واملجاالت بعمومها .دراسة هذه املسارات وتوظيفها
كمهارات خاصة للطالب حسب امليول أو حتى من خالل برامج القدرات أثناء
الدراسة الجامعية يف الكليات .مع تكثيف الجانب التدريبي خالل فرتة الدراسة
من خالل معاهد التدريب أو الرشكات املخصصة ،سيساهم يف إيجاد مخرجات
تعليمية ذات (تخصصية) إىل حد ما .يمكن من خاللها تقليل حجم املنافسة
الوظيفية يف املجال وتوزيعه عىل عدد من القطاعات الثانوية يف املجال العمراني،
كالتصميم ،املواد ،اإلرشاف ،التخطيط ،اإلدارة ،التنسيق وغريها من القطاعات
الثانوية .قد تكون فكرة دراسة مقررات إختيارية يف مجاالت خارج اإلطار
العمراني ومرتبطه به ،كاإلجتماع واإلقتصاد أو النظم والربمجة داخل كليات
واقسام الجامعة ،خطوة مفيدة لوقوف الطالب املعماري عىل طبيعة هذه العلوم
ضمن إطار تخصصها الدقيق ،عىل أن يتم توظيف ذلك من ضمن املخرجات
النهائية للمرشوع كالتقارير أو الدراسات املصاحبة للمرشوع والتي تدعمه
خصوصا يف مشاريع التخرج.

التواصل وتسويق املواهب

من املهم أن تقوم الكليات والجامعات بعمليات التسويق للمواهب املميزة من
خالل عدد من القنوات املحلية واإلقليمية والدولية .هذا التسويق يجب أن يكون
وفق منهجية إحرتافية يحددها مختصون بمجال التسويق ،بحيث يتكامل مع
مجهودات (العالقات العامة) باألقسام والكليات .األمر الذي سيزيد من فرص
إلتحاق املوهبني يف عدد من املناصب أو الوظائف يف رشكات رائدة يف املجال.
ستساهم هذه املبادرات إىل التعريف أكثر باإلمكانيات املحلية املوهبة من الطالب،
والتي يمكن إعتبارها لبنة أساسية للتطوير املرحيل إلدارة وتشغيل مثل هذه
النوع من املشاريع.

التخصص الدقيق

من املجدي أن تعيد الكليات واألقسام العمرانية ،التفكري يف املسارات التخصصية
الدقيقة عىل مستوى شهادة البكالوريوس .الشك أن العمل عىل إنتاج مخرجات
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ثانيا :البحث العلمي
يشكل البحث العلمي أساس وروافد مهم لتقنني وتوجيه وضبط الحلول
املقرتحة يف هذه املشاريع بما يتالئم مع الواقع واملعطيات لبيئة هذه
املشاريع وعىل عدة مستويات إجتماعية ،وإقتصادية وبيئية وعمرانية
ومعرفية .ولذلك من املهم جدا توجيه دفة البحث العلمي نحو هذه
املحاور واملوضوعات من خالل الدراسات العليا يف مجال العمران سواء
للطالب املحليني أو املبتعثني .باإلضافة إىل تشجيع ممارسة البحث
والنرش العلمي يف األوساط األكاديمية وأيضا املهنية .ويمكن تحديد
بعض املحاور البحثية التي يمكن أن تساهم يف إيجاد الكوادر العمرانية
املتخصصة ملثل هذه املشاريع وتقدم الخلفية املعرفية وقاعدة اإلنطالق
للحلول العمرانية مستقبال .هذه املحاور املقرتحة يمكن رسدها عىل
النحو التايل:

-1أتمتة املدن واملباني:

ويعد من املجاالت املتطورة والتي تضم العديد من املحاور الثانوية والفرعية
املهمة .ويتميز هذا املجال بالتطور املستمر والدائم ويعمل عىل ربط العمران يف
أشكاله ومستوياته (مدن/أحياء/مباني/فراغات) بالتقنية لتحقيق أهداف بيئة
مستدامة وأيضا التحكم والسيطرة لتحسني األداء والتشغيل األمثل .واإلستفادة
من املواد الطبيعية والتقنيات البديلة.

-2التخطيط اإلقليمي ومنظومة النقل:

تتميز املشاريع املعلن عنها والتي أرشنا إليها يف الفصل األول من هذا التقرير.
بأنها نواه لتغري عىل مستوى التخطيط اإلقليمي لألقاليم الخمسة باململكة .هذا
التغيري يساهم يف إعادة توزيع نقاط الجذب داخل األقليم نفسه وأيضا عالقته
األقاليم األخرى .ولذلك ربطنا هذا املجال بمجال النقل والذي سيعد التحدي
األكرب خالل السنوات القادمة .سيكون من املجدي أن تناول بعض األبحاث هذه
املحاور وعالقاتها الثانوية .كالنقل يف مستوى املدينة ،اإلقليم أو القطاع وأيضا
عىل املستوى الوطني .مع أخذ اإلعتبارات للجغرافيا ومحاور التنمية التي يمكن
أن تغري من شكل التنمية املحلية عىل مستوى املدن الثانوية أو القرى .بل وحتى
عىل مستوى املدن الكربى الحالية وعالقتها بالتحوالت يف إطارها اإلقليمي.
يدخل هذا املجال أيضا (التوسع العمراني) لإلقليم وعمليات املوازنة بني
الحوارض واألرياف والتأثري املتبادل عىل كال منهما ضمن اإلطار اإلجتماعي،
اإلقتصادي ،التعليمي ،البيئي وغريها.

املدينة أو عىل مستوى املباني والفراغات .والسبب يف ذلك ،أن هذا املجال أو ما
يعرف بـ( )Land Reuseيعد أحد أهم أدوات ( )Toolsالتطوير للفراغات
الحرضية واملباني .حيث تكمن أهميته يف إعادة مواكبة وتفعيل الفراغات
الحرضية ضمن املنظومة الحرضية بعد تعديلها بما يف ذلك املباني .فمثال يعد
مرشوع (جدة داون تاون) من املشاريع الحرضية التي تتطلب إعادة اإلستخدام
ليس لحدود املرشوع وحسب بل أيضا للمنطقة املحيطة والتي يجب أن تساعد
وتتكيف مع هذا التغري الحرضي .وال يختلف األمر يف مجال (الرتاث العمراني)
واملنطقة املحيطة به .كمشاريع (تطوير الدرعية) و(بوابة العال) أو املشاريع
املستقبلية يف هاذين املسارين .ويشمل هذا املجال (املباني) كعنرص أسايس
إلعادة اإلستخدام واملتطلبات الفراغية واإلنشائية حتى التقنية الالزمة لذلك .وهو
ما يتطلب إعداد الدراسات وتعديل األنظمة ووضع املعايري بناء عىل الواقع الفعيل
للمكان أو املبنية أو حتى املعطيات الالزم توفرها ألخذ القرار .كل ذلك يتطلب
جهد بحثي متواتر للحصول عىل هذه اإلجابات وتفعيلها ضمن نطاق تنفيذي
معتمد.

-4تأهيل القرى واألرياف:

وهو من املجاالت الغائبة عىل الرغم من أهميتها .فمعظم الدراسات واألبحاث
تتجه نحو املدن أو اإلطار التقني املعارص يف مجال العمران .مع إهمال واضح
لهذا الجانب رغم توسع مجاالت البحث والدراسة فيه .وتكمن أهمية هذا املجال
خالل الفرتة القادمة يف رسم السياسات واإلسرتاتيجيات العامة والخاصة
لتطوير هذا الجانب املهم ،يف ظل الخروج باملشاريع الجديدة عن حدود النطاق
العمراني القائم حاليا .وهو ما يعني تأثر القرى واملدن الثانوية والريف عموما
بهذا التغري .وبالتايل من املهم تحقيق موازنة بني هذه املراكز الجديدة والبيئة
املحيطة.
ال يقترص هذا املجال عىل الجوانب التخطيطية .بل يتجاوز ذلك للجوانب
املعمارية والتصميم الداخيل والبناء .كالدراسات البيئية واملستدامة حول مواد
البناء التقليدية يف ظل التوجهات نحو اإلستدامة .وكيف يمكن تطويرها ضمن
إطار تقني إنتاجي واسع ولو يف إطار القرى واألرياف واملباني الخدمية العامة.
هذا املجال يعد واسعا ويحتاج إىل أبحاث معملية ومخربية علمية تدرس
خصائص املواد وكيف يمكن من زيادة قدرتها وتحملها يف ظل متطلبات اإلنشاء
الحديثة .أو حتى مالئمتها من حيث الفراغ الداخيل ضمن عمليات التصميم
والتأثيث.

-3إعادة اإلستخدام:

قد يكون من املهم إعادة فتح باب هذا املجال مرة أخرى .سواء عىل مستوى
LAYOUT
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ثانيا :البحث العلمي
-5املشاريع السياحية:

تمثل املشاريع السياحية مجاال واسعا ومتنوعا ،يندرج تحته العديد من املشاريع
الثانوية والفرعية .كونه يرتبط بنشاط (الرتفيه) والذي يمثل أحد القوائم
الرئيسية للنشاط اإلنساني .وتكمن أهمية هذا املجال بالسبة لهذه املرحلة ،هو
أن التوجه العام لهذه املشاريع يصب يف مسار اإلستثمار السياحي ،أحد
التوجهات الحديثة للتنمية وزيادة الدخل الوطني .هذا التوجه تطور بشكل
رسيع ومتطور خالل السنوات املاضية ،ليضم ويشمل العديد من التخصصات
واألدوات وحتى الفروع .ويتقاطع مع نشاطات ثانوية كاملعرفة والثقافة
والصحة وغريها .من املجدي البحث يف هذا املجال وفق أخر التطورات الحاصلة
به ويف ظل الخلفية الثقافية واإلجتماعية واإلطار البيئي واإلقتصادي املحيل.
فاملشاريع السياحية يف إطارها العمراني أو املعماري ،تعتمد عىل تكاليف عالية،
سواء من حيث اإلنشاء أو التشغيل وهو ما يعد إستثمار عايل املخاطر كونه قابل
للنجاح أو الفشل .ولذلك تكمن أهمية البحث يف هذا املجال يف تحديد هذه
الجوانب وإستعراضها وتطوير الحلول واإلمكانيات واألساليب املتاحة واملتوفرة
.

-6الطاقة النظيفة وإعادة التدوير وقضايا البيئة
واإلستدامة:

عىل الرغم من أن هذا املجال يعد من املجاالت النشطة عىل مستوى البحث
العلمي ،إال أن معظم الدراسات املحلية تدور حول املفاهيم والجانب النظري،
األمر الذي يتطلب توجه نحو الجانب املعلمي أو املختربي ()Empirical
للتقنيات واألنظمة ومدى مالئمتها عىل أرض الواقع .ونقصد باملعميل أو
التجريبي ،مسائل (اإلبتكار) للنماذج واألنظمة أو تطويرها وطرق معالجتها
ضمن البيئة العمرانية ومعطيات املناخ .ويدخل ضمن هذا املجال أيضا
اإلستفادة من املوارد األساسية يف اململكة .كالدراسات حول الطاقة الشمسية أو
تدوير مياه األمطار والسيول وقضايا األمن املائي والسكن وأيضا قضايا التدوير
الصغرية يف البيئة السكنية .وهناك املخاطر البيئية .كالجودة والهواء والتلوث
املائي واملياه الجوفية والتقنيات الحديثة لإلستفادة منها .وكذلك قضايا التشجري
وزيادة الحمل الحراري للمدن ومخاطر التصحر .هذه املجاالت الفرعية ،تتطلب
حلول ( )Solutionمن خالل الوقوف واملقارنة بني التقنيات الحديثة وكيفية
تطبيقها وحتى تصنيعها .وعدم اإلكتفاء بدراسة (الظاهرة) وأثرها أو أهميتها
بشكل نظري.

LAYOUT

مجاالت أوسع:

هذه املجاالت التي أرشنا إليها هي جزء بسيط من املجاالت املمكنة واملفيدة
للمملكة خالل املرحلة املقبلة ،وتعد من املجاالت النادرة أو املطلوبة لسد الفراغ
أو العجز العلمي يف هذا املجال وغريه من املجاالت األخرى .إال أن األمر ال يقترص
عىل املجاالت الجديدة .فهناك عمليات التجديد املعريف للدراسات واألبحاث
السابقة وإعادة طرحها بعد التحديث واملراجعة ووفق املعايري العلمية الالزمة
لذلك .عمليات التجديد هذه قد تكون عن طريق الباحثني أنفسهم أو الجهات
املعنية بتلك األبحاث أو حتى فرق عمل متطوعة من هذه الجهات تعمل عىل
إعادة إبراز وطرح هذه األبحاث .أما النقطة األخرى املهمة هي التمكني ،بمعنى
أن تتاح هذه األبحاث والدراسات عن طريق الجامعات أو الكليات أو املراكز أو
املكتبات العامة حتى لو بمقابل رمزي كما هو معمول به يف كثري من الدول.
التي نقلت هذه املنهجية إىل الواقع اإلفرتايض عن طريق اإلنرتنت .هذا التمكني
يساهم يف عدة نقاط:
-1تطوير املنهجيات البحثية ونقدها.
-2إستمرارية البحث املتواصل واملرتاكم يف املجاالت ومعرفة تطورها.
-3ضمان عدم التكرار واإلستنساخ.
-4إنتشار ثقافة البحث واألوراق واملقاالت العلمية ،كأسلوب معريف
للمجال.
-5إظهار الجانب (التقني) للمجال العمراني واملتمثل يف الصناعة
والتكنولوجيا وعدم اإلقتصار عىل الدراسات النظرية أو التاريخية.
-6التأكيد عىل تطوير املصطلح العلمي العربي واللغة عموما كلغة علمية
يمكن نرش األبحاث بها.
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ثالثا :املمارســـة
تواجه املمارسة العمرانية املحلية تحديات كربى عىل أرض الواقع .هذه
التحديات تمثل خطرا عىل واقع وبيئة املمارسة العمرانية خالل السنوات
القادمة يف ظل التطور التكنولوجي للتواصل واملنافسة العالية من
الكيانات الغري محلية .وهذا ما يفرض عىل املكاتب والرشكات املحلية
العاملة يف مجال العمران ،العمل عىل عدة محاور لتحقيق تطور يواكب
هذه التحديات .عىل أنه من املهم اإلشارة إىل رضورة التدخل من الجهات
املعنية لتحقيق توازن يضمن توفري بيئة تنافسية عادلة .ويمكن اإلشارة
إىل هذه التحديات عىل النحو التايل:

-1املنافسة الخارجية :

بعد صدور بعض القرارات اإلستثمارية حول فتح باب اإلستثمار للرشكات
الهندسية االجنبية بنسبة ( )%100فإنه من املتوقع إرتفاع حدة املنافسة بني
املكاتب املحلية واألجنبية ،يف ظل التفاوت يف اإلمكانيات والخربات الفنية
والهندسية .هذه املنافسة تمثل تحديا كبريا للمكاتب الهندسية املتوسطة وحتى
الكربى .األمر الذي سينعكس عىل املكاتب املحلية الصغرية .والتي ستجد منافسة
عالية يف هروب املكاتب املتوسطة والكربى إىل األعمال الصغرية .وتحاول الجهات
املعنية باملهن الهندسية عموما ،تصحيح هذه األوضاع وحماية املكاتب املحلية
قدر املستطاع ضمن املشاريع الحكومية .من خالل التصنيف املحيل للمكاتب
وهو ما يعد خطوه إيجابية إىل حد كبري .عىل أنه ال يزال القطاع الخاص (الحر)
يف منأى عن هذا التنظيم .وهو ما يمكن إعتباره أيضا ثغره يف ظل تباطء وترية
املشاريع الحكومية وتقنينها خالل الفرتة الحالية ومن املتوقع خالل الفرتة
القادمة.

-2املمارسة الحرة :

إنترشت يف اآلونة األخرية العديد من املمارسات الحرة يف املجال العمراني ،والتي
تعتمد عىل تقديم خدمات التصميم تحت مظلة املمارسة الحرة .وعىل الرغم من
صدور نظام الحر عن وزارة العمل والخدمة اإلجتماعية باململكة عام (.)2017
إال أن هذا النظام لم يشمل سوى (التصميم الداخيل) كتخصص وحيد يرتبط
بالعمل العمراني .وتختلف قراءة املمارسة الحرة للمجال العمراني بني اإلطار
السلبي واإليجابي .فمن جهة يرى أصحاب املكاتب املحلية أن هذا تهديد مبارش
يف ظل عدم تكافؤ التكاليف واملرصوفات املرتتبة عىل املكاتب الرسمية مع
املمارس الحر .وضياع فرصة العمل املحيل نتيجة لبحث العميل عن السعر األقل.
ويرى البعض أن هذه املمارسة هي عمل إبداعي ملواهب عمرانية ذات كفاءة
عالية تمنعها عدد من املعوقات عن تأسيس العمل املستقل .كعدم وجود الدعم
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املايل أو العمل الوظيفي يف القطاع العام وغريها .وأيا كانت الرؤية تجاه املمارسة
الحرة .فإنها تعترب جزء من واقع وتحديات املكاتب املحلية التي يجب التعامل
معها.

-3التطورات اإلقتصادية:

يرتبط العمل العمراني يف إطاره العام ،باإلطار اإلقتصادي سواء يف مساره العام
للدولة أو يف مساره الخاص للرشكات واألفراد .ولذلك عادة ما تكون النهضة
العمرانية نتيجة لطفرة إقتصادية حاصلة .اليوم .من املهم جدا قراءة الوضع
اإلقتصادي لألرسة السعودية ضمن مفهوم وخيارات البناء .هذه القراءة تتوجب
الوقوف عىل القدرة الرشائية ملكونات املسكن إذا ما كان الحديث عن حركة
العمران الفردي باململكة .سواء من حيث قيمة األرض وتكاليف البناء والتصميم.
والذي يمكن بناء عليه تحديد القدرة عىل البناء بالنسبة لألرسة .تكمن أهمية
هذه القراءات بالنسبة للمكاتب املحلية يف معرفة األسواق املستهدفة وأيضا
تحديد التخصص كما سيأتي معنا يف (خطة العمل) .أيضا بناء التصورات
العامة حول القرار تجاه املسكن بني البناء أو الرشاء .وال يختلف األمر بالنسبة
للتطوير العقاري السكني .أو التطوير العقاري التجاري أو الخدمي .والذي
عادة ما يبنى عىل دراسات أولية للقدرة الرشائية لألرسة السعودية.

خطة العمل:

ذكرنا فيما سبق اإلطار العام للتحديات التي تواجها املكاتب املحلية يف مجال
العمران .هذه التحديات قد تتوسع وتتشعب أكثر .إال أنه تم تسليط الضوء عليها
بشكل عام يف هذا التقرير .يبقى الجانب األخر وهو (خطة العمل) والتي تمثل
خارطة طريق مقرتحة نحو مواجهة هذه التحديات واإلستعداد للتحوالت الكربى
التي تعيشها اململكة يف رؤيتها ( )2030وهو ما يتطلب مرونة عالية .ويمكن
إستعراض محاور هذه الخطة عىل النحو التايل:
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ثالثا :املمارســـة
-1تحديد التخصص:

يتجه العالم منذ سنوات نحو التخصص يف مجاالت تعترب دقيقة جدا .هذا التوجه
قد يكون معدوما إىل حد كبري يف املكاتب املحلية .والتي تعمل وفق السياسات
السابقة ذات القاعدة الواسعة للنشاط .ويقصد بالتخصص هو ممارسة نشاط
معني وواحد والتوسع فيه .مثل أن يكون املكتب متخصص بالعمل السكني .أو
باملشاريع التجارية .أو املشاريع الرتفيهية وغريها من أنواع املباني والتوجهات
كالحفاظ عىل الرتاث العمراني أو العمل عىل التطوير العمراني أو التوثيق
وغريها من النشاطات التي تعترب متخصصة .ويمكن أن يكون هذا التخصص
يف إطار إنشائي كالتصميم املعدني أو التغطيات وهناك الجانب التقني أو
التكنولوجي كتصميم الواجهات أو األنظمة وغريها.
تكمن أهمية تحديد التخصص للمكاتب والرشكات املحلية ،يف موضوع بناء
الخربات بشكل أرسع إضافة إىل تقليل حدة التنافس يف األسواق املفتوحة ،يف ظل
وجود كيانات هندسية وعمرانية كربى .هذا التخصص قد يساهم يف إيجاد سوق
(محيل) للمشاريع الصغرية واملتوسطة وتطويرها.

-2دراسة السوق وإعادة الهيكلة:

تحديد التخصص أو التوجه للمكتب أو الرشكة املحلية .يتطلب إعادة تقييم
السوق املحيل والوقوف عىل املعطيات الجديدة واملتغريات .ومن ثم إعادة الهيكلة
بناء عىل التقييم الجديد للسوق املحيل .سواء من حيث النشاط أو فرص اإلندماج
أو حتى التقليص أو التوسع .قد يكون من املجدي للمكاتب الناشئة العمل عىل
إعادة هيكلة التكاليف واملرصوفات للخمس أو العرش سنوات القادمة .وإعادة
دراسة الجدوى بناء عىل التقديرات املالية املنشورة حول الفئات املتوسطة
وواقعها املايل .وتصدر العديد من البنوك واملؤسسات املالية بعض البيانات
والتقديرات املالية التي يمكن اإلستفادة منها يف هذا التقييم .ويعترب العمل مع
جهة متخصصة يف مجال الدراسات للجدوى اإلقتصادية نقطة مهمة قد تساهم
يف تحديد املسارات املمكنة للممارسة خالل السنوات القادمة.

-3اإلندماج:

يشكل اإلندماج أحد الحلول املطروحة للمكاتب املحلية من خالل الفرتة القادمة
ولتحقيق قوى مهنية متوسطة وكبرية ،يمكن أن تزيد من حصتها السوقية عىل
أرض الواقع وتحقق منافسة قوية .هذا اإلندماج يمكن أن يأتي وفق عدة أشكال،
نرسدها عىل النحو التايل:
(-)3-1التعاون املهني:
ويكون بني مكتبني أو ثالثة ،يمثل أو يلعب كل واحد منهم دور معني وتخصص
واحد .بحيث يحقق اإلندماج توسع يف تقديم املنتج النهائي .يف ظل إستقالل كل
جهة يف إطارها املايل وجهازها الفني .هذا النوع من التعاون يتم وفق إتفاقيات
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قانونية يتم تحديد املسؤليات واملهام واملدد .وهو تعاون معروف يف كثري من
الدول واملجتمعات التخصصية.
(-)3-2الرافد التنفيذي:
وهي الرشاكة بني املكتب املحيل وبني الجهة أو الجهات التنفيذية .وهو يعد نوع
من التعاون الحرصي الذي يفرض نوع أو مسار من العمل .كأن يتم إعتماد
املواصفات التنفيذية لرشكة أو جهة معينة والعمل وفقها ضمن إطار
التخصص .مثال ذلك .إعتماد تصميم التغطيات بناء عىل منتجات مصنع معني.
أو العمل عىل تصميم واجهات بإستخدام مواد تتبع لرشكة أو مصنع محدد.
وهذا النوع من العمل له إيجابيات وسلبيات ،إال أنه يفتح مجال عمل دائم
وحرصي .ويمكن التوسع بني أكثر من رشكة ويمكن التعمق أكثر يف تطوير
املنتج .وقد يأتي املنتج أو النظام التقني كرافد للمعماري نفسه أو صاحب
املكتب كأن يكون عمل تجاري أخر.
(-)3-3الحيز األجنبي:
ويمثل اإلندماج أو التعاون مع مكتب خارجي بإمكانيات وسمعة يف مجال أو
تخصص معني .وهذا النوع من املكاتب أو الرشكات يعد منترشا يف املجتمعات
الغربية كون أن ثقافة التخصص موجودة منذ وقت طويل .وعىل الرغم من قوة
هذا التعاون إال أن تأثرياته السلبية قد تكون كبرية جدا عىل املكاتب املحلية ،إذا
ما تم اإلكتفاء بالدور التنظيمي وعدم املشاركة يف العمل وإضافة قيمة حقيقة
لألعمال .ويمكن القول بأن هذا النشاط أو التعاون يعد من أكثر أنواع التعاون
إنتشار يف الوسط العمراني املحيل ومنذ فرتات طويلة وسابقة .إال أن أشكال أو
طريقة تنفيذ هذا التعاون كانت تخضع ألنظمة وإجراءات العمل واإلستثمار يف
اململكة والتي تم تعديلها مؤخرا.

-4التسويق:

تشكل عمليات التسويق للمكاتب والرشكات العمرانية املحلية نقطة مهمة يف
تحقيق مكاسب عىل أرض الواقع .وتكمن إشكالية التسويق يف إعتماد املكاتب
املحلية عىل القدرات أو املهارات الداخلية يف عمليات التسويق كنوع من تقليل
التكاليف .هذا التوجه قد يكون مفيد من حيث التكاليف إال أنه مكلف جدا من
حيث القيمة الفعلية أو املحصلة عىل أرض الواقع .خصوصا أن األخطاء
التسويقية ذات أثر طويل املدى يمكن أن يحد من النشاط والسمعة للمكتب أو
املمارس .وكما يوضح املختصني فإن هناك فرق بني التسويق والدعاية واإلعالن.
ولذلك من املهم بالنسبة للمكاتب املحلية إعادة النظر مع املختصني يف مجال
التسويق لدراسة إمكانية ومجاالت التسويق والتوسع بشكل يتناسب طرديا مع
حجم السوق املستهدف والذي تم اإلشارة له سابقا يف النقطة الثانية من هذه
املحاور.
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خـــاتمة
الزال األمر ممكنا:

ما طرحناه من محاور قد يكون إيجابيا لدى البعض وقد يكون سلبيا لدى
البعض األخر .وعىل حجم اإلختالف حول ذلك .فإنه ال يمكن الجزم بمالئمة هذه
املحاور للعاملني يف مجال املمارسة العمرانية عىل أرض الواقع .إال أننا وكما
أرشنا يف مقدمة هذا الباب ،يظل هذا الجانب نصف الواقع .بينما يشكل النصف
الثاني اإلجراءات التي تقوم بها الجهات املعينة لحماية البيئة وتنظيم عملها بما
تراه مناسبا .ما يهمنا يف هذا الصدد هو خطة العمل الواجب عىل املكتب املحيل.
وخصوصا الناشئ العمل عليها خالل الفرتة القادمة .قد تكون هذه الخطة جيدة
وفعالة ويمكن التوسع بها .وقد تحتاج إىل بعض التعديالت أو التغري بالكامل.
وأيا كان واقع هذه الخطة .فإن الشخص املعني بتقييم أداء العمل هو القائم
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عليه .ولذلك حاول التقرير أن يرسم الصورة العامة ما أمكن لجميع هذه الفئات
املختلفة وتقربيها قدر املستطاع.
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مرشوع هيئة تطوير العال:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

أمر ملكي بإنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية وإنشاء هيئة ملكية ملحافظة العال برئاسة ويل العهد – موقع مزمز ()2017هيئة تطوير لـ «بوابة الدرعية» وأخرى ملكية ملحافظة العال – موقع الحياة ()2017وضع حجر ا ٔالساس ملرشوع منتجع أثلب الصحراوي بمحافظة العال – موقع صحيفة سبق االلكرتونية ()2017البدء يف إنشاء مشاريع تراثية وسياحية يف العال باستثمارات تتجاوز  2.6مليار ريال – موقع الجزيرة ()2017متحف العال و املركز الثقايف – موقع مشاريع السعودية ()2017العال التاريخية برؤية ملكية -موقع العربية ()2017هيئة السياحة توقع عقد استثمار منتجع أثلب الصحراوي – موقع ترحال مجلة للسياحة والرتاث الوطني يف السعودية ()2017-هيئة الطريان ومطار العال – موقع البالد ()2017

مرشوع البحر االحمر:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

نائب امللك يطلق مرشوع "البحر األحمر" وجهة سياحية عاملية – موقع العربية ()2017أعلنت اململكة العربية السعودية ،مساء أمس االثنني ،عن إطالق مرشوع سياحي عاملي يف اململكة ،تحت مسمى "مرشوع البحر األحمر "– موقع عربيسبوتنيك نيوز ()2017
مرشوع البحر األحمر السعودي ..منافسة للوجهات السياحة العاملية – موقع إرم نيوز ()2017تفاصيل أضخم مرشوع سياحي سعودي عىل البحر األحمر – موقع سكاي نيوز العربية ()2017السعودية تدخل عىل خط السياحة العاملية بمرشوع ضخم يف البحر األحمر – موقع عربي أرت ()2017دور مرشوع البحر االحمر يف تعزيز السياحة – موقع املرسال ()2017رئيس مؤسسة البحر األحمر :مرشوع البحر األحمر" سيخدم دول املنطقة – موقع الرشق –()2017مرشوع «البحر األحمر« – موقع اليوم ()2017ماذا قال امللياردير ريتشارد برانسون لدى رؤيته مرشوع البحر األحمر ..وبماذا وصف األمري محمد بن سلمان! – موقع مزمز ()2017مرشوع البحر األحمر ..وثبة حضارية ورحلة تنزه يف حدائق الشعب املرجانية – موقع الحياة ()2017-مرشوع البحر زيارته ال تحتاج اىل تأشرية وأنظمته تختلف عن أنظمة اململكة – موقع صحيفة الوئام االلكرتونية ()2017

مرشوع الطائف الجديد:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الطائف الجديد – موقع مشاريع السعودية ()2017امللك يدشن مرشوعات الطائف الجديد ويؤكد :الثروة موجودة واألمن واالستقرار قبل كل يشء – موقع صحيفة سبق االلكرتونية ()2017"اإلسكان" تعلن بدء العمل يف مرشوع ضاحية الطائف الجديد – موقع صحيفة سبق االلكرتونية ()2017بدء مرشوع الطائف الجديد ..واإلسكان تطلق  10.5ألف وحدة – موقع العربية ()2017العاهل السعودي ّيدشن مشاريع ضخمة يف "الطائف الجديدة" – موقع عربي أرت ()2017
اإلسكان تعلن بدء العمل يف مرشوع الضاحية السكنية بالطائف الجديد – موقع مكة املكرمة نيوز ()2017وزير اإلسكان 10 :آالف وحدة سكنية يوفرها مرشوع الضاحية السكنية بالطائف الجديد – موقع مكة املكرمة نيوز ()2017انطالق العمل يف مرشوع ضاحية الطائف الجديد – موقع الحياة ()2017-مرشوع «الطائف الجديد» جامعة عرصية وواحة للتقنية ومطار دويل – موقع الحياة ()2017

LAYOUT

40

املراجع
تابع  -مرشوع الطائف الجديد:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اإلسكان تعلن بدء العمل يف مرشوع الضاحية بالطائف الجديد – موقع املواطن ()2017وزير اإلسكان :مرشوع الضاحية السكنية بـ«الطائف الجديد» يوفر  10آالف وحدة – موقع تواصل ()2017بدء العمل يف مرشوع ضاحية الطائف الجديد – موقع الرشق ((2017 اإلسكان تعلن بدء العمل يف مرشوع ضاحية الطائف الجديد – موقع وزارة اإلسكان (( 2017 محافظ الطائف يشكر القيادة بمناسبة تدشني مرشوع الطائف الجديد – موقع رصد نيوز ()2017“ اإلسكان” تكشف تفاصيل مرشوع الضاحية السكنية بالطائف الجديد – موقع مزمز ((2017األمري خالد الفيصل يرفع شكره لخادم الحرمني بعد تدشينه مرشوع الطائف الجديد – موقع مكة االن ((2017(الطائف الجديد)..حلم يتحقق عىل أرض الواقع  ..أمري منطقة مكة يوجه بتنفيذ البنى التحتية ملرشوعات الطائف – موقع الهيئة امللكية للجبيل وينبع((2017
-البدء يف تنفيذ مرشوع البنى التحتية ملطار الطائف الجديد – موقع السعودية ((2017

مرشوع الفيصلية:
•
•
•
•
•

تعرف عىل تفاصيل مرشوع الفيصلية ..كشفها "الفيصل" يف مؤتمر صحفي – موقع صحيفة سبق االلكرتونية ()2017 «الفيصلية» امتداد لـ«مكة» ..وينفذ بهوية سعودية عىل سبع مراحل – موقع الحياة ()2017تفاصيل مرشوع «الفيصلية» ..يتسع لـ  700ألف أرسة وينتج  9.5جيجاوات طاقة متجددة – موقع صحيفة الوئام االلكرتونية ()2017أمري مكة املكرمة :مرشوع الفيصلية سيتم بالرشاكة مع القطاع الخاص – موقع االخبارية ()2017-خادم الحرمني يطلع عىل مرشوع الفيصلية السكني واإلداري بمكة – موقع صحيفة التحلية ()2017

مرشوع القدية :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مرشوع "القدية" الرتفيهي ..مصدر دخل جديد للمملكة – موقع صحيفة سبق االلكرتونية ()2017بالتفصيل 5..مراحل لـ "القديّة" وصوال للمدينة الرتفيهية – موقع العربية ()2017 صندوق االستثمارات العامة يطلق شعار "القدية" الرتفيهية – موقع العربية ()2017 القدية ..تُدخل املزاحمية ورضما وقصور آل مقبل يف دائرة االستثمار – موقع الرياض ()2017 تفاصيل عن مرشوع ” القدية” بناء أكرب مدينة ترفيهية يف العالم – موقع املرسال ()2017السعودية ّتعني رشكة أمريكية مستشارا لـ مرشوع القدية – موقع العربية أون الين ()2017
" القدّية" من معلقة بن كلثوم ألكرب مرشوع ترفيهي بالعالم – موقع الوطن نيوز ()2017الحسابات املعادية تحرض ضد (القدية) الرتفيهية – موقع البالد ()2017» القدية» ترسم مالمحها من خالل شعارها التنوع والحيوية واملتعة – موقع مكة املكرمة نيوز()2017مرشوع القدية… وتطوير خيارات املدينة! – موقع صحيفة املرصد()2017 االمري الطموح محمد بن سلمان يبهر العالم باعالنه اطالق مرشوع القدية الرتفيهي بالسعودية "املدينة األوىل من نوعها يف العالم" – موقع الكون نيوز()2017
-األمري محمد بن سلمان :مرشوع «القِ ِديّة» صمم بأحدث املواصفات العاملية – موقع الرشق األوسط ()2017
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مرشوع بوابة الدرعية :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

" بوابة الدرعية" ..األمر امللكي يعيد "عاصمة السعودية األوىل" للمجد والشهرة – موقع صحيفة سبق االلكرتونية ()2017بوابة الدرعية ..أضخم مرشوع سياحي ومقصد لسكان وزوار الرياض – موقع عني اليوم ()2017«بوابة الدرعية» ستعيد إىل العاصمة األوىل جاذبيتها – موقع الحياة ()2017 بوابة الدرعية والدور التنموي– موقع الرياض ()2017بوابة الدرعية ..توثيق للتاريخ الوطني و«استثمار» يحفظه لألجيال املقبلة – موقع الرياض ()2017الدرعية ..بوابة عىل تاريخ اململكة – صحيفة صدى ()2017تنفيذا لرؤية اململكة  .. 2030اعادة تأهيل بوابة الدرعية والعُ ال بامر من امللك سلمان – موقع صحيفة مال االقتصادية ()2017 6موارد مالية لهيئة تطوير بوابة الدرعية – موقع الوطن ()2017-امللك سلمان يش ّكل هيئات لتطوير منطقتي العال وبوابة الدرعية لتتحول إىل معالم جذب سياحي رئيسية – موقع ايتوس وير ()2017

مرشوع داون تاون :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 الكشف عن مرشوع تطوير "داون تاون جدة" لتصبح ضمن أفضل  100مدينة عامليا – موقع العربية يس إن إن ()2017السعودية تضخ  18مليار ريال يف "جدة داون تاون الجديدة"– موقع العربية ()2017جدة داون تاون ..مرشوع ريادي لـ"املدينة التي ال تنام "– موقع سكاي نيوز العربية ()2017باألرقام  10 ..حقائق عن مرشوع جدة داون تاون – موقع املواطن ()2017زلزال يف أسعار األحياء الفاخرة بـ "جدة" والسبب  " ..جدة داون تاون "– موقع ع اليوم()2017تفاصيل مرشوع ” جدة داون تاون ” الجديدة – موقع املرسال ()2017 صندوق االستثمارات العامة يعلن عن مرشوع “جدة داون تاون” الجديد – موقع مرص فايف ()2017السعودية تنشئ "جدة داون تاون الجديدة" باستثمارات  18مليار ريال – موقع العني االخبارية()2017السعودية :مرشوع لتطوير الواجهة البحرية لكورنيش مدينة جدة بأكثر من  4مليارات دوالر – موقع صحيفة الشعب اليومية ()2017-صندوق االستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مرشوع ضخم يف إعادة تطوير الواجهة البحرية يف وسط كورنيش جدة – موقع صحيفة املرصد ()2017

مرشوع نيوم :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

" نيوم" ..تفاصيل أضخم مرشوع سعودي ممتد بني  3دول – موقع سكاي نيوز العربية ()2017 ما هو مرشوع “نيوم” ؟ ..وما هي املنطقة التي ستحتضنه؟ ..تعرف عىل األسئلة األكثر شيوعا عنه – موقع صحيفة املرصد ()2017 مدينة "نيوم" ...أضخم مرشوع سعودي يمتد بني ثالث دول – موقع فرانس )2017( 24تعرف عىل تفاصيل مرشوع "نيوم" الذي أعلن عنه ويل العهد اليوم – موقع صحيفة سبق االلكرتونية ()2017
 ّ تضم موانئ يف مرص ...بن سلمان يعلن تفاصيل جديدة عن مرشوع "نيوم" – موقع مرصاوي ()2017 سؤاالن برسم مرشوع 'نيوم' – موقع الحرة ()2017 بن سلمان يطلق مرشوع "نيوم " NEOMاملدينة العربية األكثر عرصية وأمانا بالعالم – موقع السومرية نيوز ()2017 يف صحف عربية " :إشادات" و"شبهات" حول مرشوع "نيوم" السعودي – موقع بي بي يس ()2017 وزير اإلعالم :مرشوع نيوم ..مستقبل يصنع بإتقان يف هذا العهد الزاهر – موقع مكة املكرمة نيوز ()2017 للروس دور يف مرشوع “نيوم” السعودي – موقع إرم نيوز ()2017 »الذكاء االصطناعي» أساس مرشوع «نيوم« – موقع االقتصادية ()2017LAYOUT
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مت حبمد اهلل
بوابتك املعرفية
لعامل التخطيط والتصميم والعمارة

LAYOUT
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