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“تعــد واحــة األحســاء مــن أشــهر واحــات النخيــل التــي تزخــر بعيــون امليــاه 
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املقدمة

الشكل ١. منظور عام للمرشوع املقرتح

١،١ نطاق عمل مرشوع التطوير الحرضي  والتأهيل 
البيئي النموذجي

الــذي يعتمــده يف  يتألــف نهــج موئــل األمــم املتحــدة ثــاليث األبعــاد 
معالجــة شــؤون التخطيــط الحــرضي مــن الترشيعــات والحوكمــة الحرضيــة، 
لنجــاح  التمويليــة الرضوريــة  الحــرضي، واآلليــات  والتخطيــط والتصميــم 

تنفيــذ الخطــط العمرانيــة عــى نحــو مســتدام. 

إرشــادية  مشــاريع  ثالثــة  تنفيــذ  تــم  النهــج  لهــذا  عمــي  وكتطبيــق 
منوذجيــة، بهــدف تحفيــز العمــل عــى تحقيــق رؤيــة جديــدة للتخطيــط 
الحــرضي، ومنهــا املــرشوع اإلرشــادي يف مدينــة األحســاء الذي يشــتمل 
عــى تصميــامت أوليــة للمــرشوع ودراســات الجــدوى االقتصاديــة يتــم 
نقلهــا فيــام بعــد إىل إطــار التنفيــذ والتطويــر االســتثامري مبشــاركة 
القطــاع الخــاص. ويخضــع املــرشوع اإلرشــادي النموذجــي املحــي بعــد 
تنفيــذه لعمليــات الرصــد والتقويــم الســتخالص الــدروس املســتفادة 
فيــام يتعلــق باالبتــكارات الخاصــة مبنهجيــة التطويــر الحــرضي والتأهيــل 
البيئــي املســتدام وتطبيقهــا يف بقيــة املــدن الســعودية األخــرى بعــد 

تطويعهــا وفــق ظروفهــا وأولوياتهــا املحليــة.  

يســلط املــرشوع اإلرشــادي الضــوء عــى مواضيــع محــددة مثــل تصميــم 
وممــرات  أرصفــة  بــني  املتناســق  والربــط  العامــة  الحرضيــة  الفراغــات 
املشــاة والشــبكة الخــرضاء، وتكامــل املــوروث الحضــاري عــى اختــالف 
قلــب  يف  لألحســاء  الحضاريــة  الهويــة  يضــع  فهــو  وأشــكاله،  أنواعــه 
املامرســة الحرضيــة، مســتحدثاً روابــط ماديــة محسوســة مــع بنيــة الواحــة 
الطبيعيــة، ومعــّززاً العالقــة التكافليــة بــني نظــم البيئــة الطبيعيــة والبيئــة 
العمرانيــة. ويســتند التصميــم اإلرشــادي إىل التحليــل التفصيــي لنقــاط 
القــوة والضعــف ملحافظــة األحســاء بهــدف تحقيــق االتســاق والتكامــل 
بــني البيئــة الطبيعيــة والعمــران، لضــامن التعايــش املتــوازن بينهــام، إذ 
ليــس هنــاك مــن مالمــح تواصــل وتناســق وتكامــل بــني الكتلــة العمرانيــة 
الحاليــة واملســاحة الخــرضاء، فاملدينــة منفصلــة عــن إرثهــا الزراعــي بحــدود 
ــة،  قويــة. ولهــذا، تشــكل إعــادة ربــط العنــارص الطبيعيــة باملناطــق املبنيّ
وإنشــاء شــبكة مــن الفراغــات الحرضيــة العامــة الخــرضاء املتوافقــة مــع 
البيئــة الطبيعيــة األســاس واملنطلــق للمــرشوع اإلرشــادي املقــرتح، 
الــذي، برغــم خصوصيتــه بالنســبة ملحافظــة األحســاء، ميكــن بعــد توثيقــه 
العديــد مــن املــدن  بأســلوب معالجتــه وأدواتــه يف  ونــرشه، االحتــذاء 
الســعودية مبــا يتــواءم مــع محيطهــا العمــراين املحــي، ومــع االلتزامــات 
الــواردة يف األجنــدة الحرضيــة  املوجهــة للتحــول للتنميــة املســتدامة 

ــدة:   الجدي

فقــرة ٣٧: نلتــزم بتشــجيع إقامــة مســاحات عامــة آمنــة ومتاحــة للجميــع 
ومفتوحــة وخــرضاء  وتتســم بالجــودة، مبــا يف ذلــك الشــوارع واألرصفــة 
وممــرات الدراجــات والســاحات واملناطــق املطلــة عــى امليــاه والحدائــق 
ــح للتفاعــل  واملتنزهــات، بحيــث تكــون مســاحات متعــددة األغــراض تصل
االجتامعــي وتتســم بالشــمول، وتراعــي صحــة اإلنســان ورفاهــه، وتتيــح 
التبــادل االقتصــادي والتعبــري الثقــايف والحــوار بــنٌي مجموعــة متنوعــة 
التنميــة  لكفالــة  ومــدارة  مصممــة  وتكــون  والثقافــات،  الشــعوب  مــن 

البرشيــة وبنــاء مجتمعــات ســليمة وشــاملة للجميــع وتشــاركية،  فضــالً 
عــن تشــجيع التعايــش والتواصــل والشــمول االجتامعــي.

الطبيعــي  للــرتاث  مســتدامة  بطريقــة  باالســتفادة  نلتــزم   :٣٨ فقــرة 
والثقــايف، املــادي وغــري املــادي عــى حــد ســواء، يف املــدن التجمعــات 
واملســتوطنات البرشيــة ، حســب االقتضــاء ، مــن خــالل اتبــاع سياســات 
حرضيــة وإقليميــة متكاملــة وتوظيــف اســتثامرات كافيــة عــى الصعيــد 
ــة  ــز البنــى التحتي ــات، لضــامن تعزي ــات واألمان الوطنــي املناطــق والبلدي
ولغاتهــا،  األصليــة  الشــعوب  وثقافــات  واملتاحــف  الثقافيــة  واملواقــع 
ــه هــذه  ــذي تؤدي ــدور ال ــراز ال ــة ، وإب وكذلــك املعــارف و الفنــون التقليدي
األمــور يف إصــالح وتجديــد املناطــق الحرضيــة وتنشــيطها، ويف تعزيــز 

املشــاركة االجتامعيــة ومامرســة املواطنــة.



٩

املقدمة

الحــرضي  للتطويــر  اإلرشــادي  املــرشوع  أهــداف   ٢،١
البيئــي والتأهيــل 

يهــدف هــذا املــرشوع إىل دمــج الشــبكات الخــرضاء والزرقــاء يف واحــة 
األحســاء مــع وســطها التاريخــي بقصــد إبــراز هويتهــا الحضاريــة الفريــدة 
وترســيخ الوعــي العــام باحــرتام نظــم البيئــة الطبيعيــة واملحافظــة عليهــا 
لضــامن االســتدامة البيئيــة يف املدينــة، عــرب توظيــف شــبكة املشــاة 
واملعــامل التاريخيــة والفراغــات الحاليــة يف وســط املدينــة يف تشــكيل 
مجــال حــرضي عــام قائــم عــى ترابــط وتناســق نســيج املدينــة التاريخــي 
مــع شــبكة قنــوات الــري والــرصف بعــد إعــادة تصميمهــا وتهذيبهــا وتجميل 

وتخضــري ضفافهــا، حيــث يهــدف املــرشوع مــن خــالل ذلــك إىل: 

• تكامل الشبكة الخرضاء واملائية مع الكتلة العمرانية الحالية.
• تطوير شبكة مشاة وفراغات حرضية عامة للجميع.

• تحقيق نسيج عمراين متجانس.
• تحقيق تكامل وتواصل حرضي بني القديم والحديث.

• التنقل بوسائط متعددة.
• مناطق سكنية آمنة، صحية، ومتنّوعة.

• شوارع نشطة وحيويّة.
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ربط الرؤية العمرانية املستقبلية ملدينة األحساء

الشكل ٣. املدينة املدمجة  الشكل ٢. املدينة املتصلة واملرتابطة 

١,٢ الرؤية العمرانية الشاملة ملحافظة األحساء

تقــع األحســاء يف املنطقــة الرشقيــة مــن اململكــة العربيــة الســعودية 
تعــداد  ويبلــغ  الســعوديني.  الســكان  مجمــوع  مــن   %١٥ تحتضــن  التــي 
عمرانيــة  كتلــة  يف  نســمة   ١,٢٤٠,٠٠٠ حــوايل  حاليــاً  األحســاء  ســكان 
مســاحتها ٢٢,٦٠٠ هكتــاراً. وتتألــف األحســاء   مــن تجمــع عــدة قــرى، أكربها 
الهفــوف واملــربز، وتشــكالن معــاً حــارضة األحســاء. وتعــد واحــة األحســاء 
موطــن العديــد مــن الحضــارات القدميــة يف العــامل، أدرجتهــا اليونســكو 
يف قامئــة الــرتاث العاملي،كنمــوذج حضــاري نجــح يف تحقيــق تكامــل 
بــني الطبيعــة والتنــوع األحيــايئ واالســتيطان البــرشي. ويركــز املــرشوع 
اإلرشــادي لألحســاء بشــكل كبــري عــى تراثهــا التاريخــي وإيكولوجيتهــا 
الحــرضي  املجــال  يف  التدخــالت  مــن  سلســلة  متقصيّــاً  الفريــدة، 
للهفــوف، أكــرب التجمعــات يف منطقــة األحســاء الحرضيــة وتضــم عــدًدا 

ــن املواقــع الرتاثيــة الهامــة.  م

تــم تطويــر هــذا املــرشوع اإلرشــادي امتــداًدا للرؤيــة العمرانيــة الشــاملة 
ملحافظــة األحســاء، حيــث يصــب هــذا املــرشوع يف الرؤيــة العمرانيــة 
الشــاملة لألحســاء، والتــي تحــدد سلســلة مــن التوصيــات االســرتاتيجية 
املســتقبلية  التنميــة  ألمنــاط  العمرانيــة  الهيكلــة  إلعــادة  الهامــة 
للمدينــة. وإىل ذلــك، سيجســد هــذا املــرشوع مثــاالً حقيقيــاً لرتجمــة 
االســرتاتيجيات إىل خطــط وبرامــج تنفيذيــة. وفيــام يــي إيجــاز للتوصيــات 
االســرتاتيجية الثالثــة مــن تقريــر الرؤيــة العمرانيــة الشــاملة ملحافظــة 

األحســاء أدنــاه، فيــام يتعلــق باملــرشوع اإلرشــادي.

١,١,٢  املدينة املدمجة »املرَُتاّصة«
يتوخــى مــن املدينــة املدمجــة أن تكــون عاليــة الكثافــة ، تتســم بالتطويــر 
القائــم عــى االســتعامل املختلــط لــألرايض، وعــى إعــادة إحيــاء أواســط 
املــدن و مراكزهــا لتصبــح آهلــة بالســكان نابضــة بالحيــاة، يســهل التعــرف 
وحدائــق  )مستشــفيات  واملرافــق  للخدمــات  جيــد   توزيــع  مــع  عليهــا، 
العمــراين  التصميــم  مفهــوم  ويؤكــد  ترفيــه(،  وســائل  و  ومــدارس، 
االســتغالل املســتدام  تأثــريات يف  لهــام  املــدن  بــأن شــكل وكثافــة 
األولويــة   إيــالء  عــرب  العمــراين  والتــامزج  التقــارب  ويتحقــق  للمــوارد. 
ــة مرتابطــة  ــة تحتي ــري بني ــط لتوف ــرضي، والتخطي ــد الح ــات التجدي ملرشوع
العامــة وكثافــات ســكانية مســتدامة. ومــن  املرافــق والخدمــات  جيــداً 
الــرضورة أيضــاً أن يكــون هنــاك تكامــل بــني املجــاورات الســكنية الجديــدة 
والنســيج العمــراين للحــد مــن زحــف العمــران. ويتبــع املــرشوع اإلرشــادي 
املدينــة  يف  تقدميــه  ينبغــي  مــا  تســتهدف  التــي  التاليــة  األســاليب 

واملرتاّصــة.  املدمجــة 

• اقــرتاح سلسلة من اآلليات لتوحيد الكتلــة العمرانيــة وتعزيــز الرتابطيــة 
الجيــدة  عــرب نظــام النقــل العــام وتســهيل التنقــل والتحرك اآلمن للمشــاة 

والتوزيــع املتســاوي للخدمــات والفراغــات الحرضيــة العامــة.
• اقرتاح تطويــر األرايض البيضــاء غــري املســتغلة باالســتعامل املختلــط 

لــألرايض والتنميــة املكثفــة.
ــر  ــق التطوي ــة عــن طري •  الحــد مــن زحــف العمــران عــى األرايض الزراعي

ــة.  املكثــف يف مناطــق عمــل مختــارة داخــل الكتلــة العمرانيــة الحالي
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ربط الرؤية العمرانية املستقبلية ملدينة األحساء

الشكل ٤. املدينة املرنة 

٢,١,٢ املدينة املتصلة
يتوخــى يف املدينــة املتصلــة أن تكــون شــبكة متواصلــة مــن املجــاورات 
واألحيــاء الســكنية، جيــدة الرتابــط والتــوازن ، لــكل منهــا حدائقهــا الخاصــة 
وأماكنهــا العامــة، وتســتوعب مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة العامــة 
تــدرج  وإيجــاد  وحيويــة.  صحيــة  عمرانيــة  بيئــة  بذلــك  مشــكلة  والخاصــة، 
هرمــي جيــد للطــرق الرشيانيــة والشــوارع املحليــة تبعــا لوســائط النقــل 
والرسعــات املروريــة مــن  شــأنه أن يســهم بدرجــة كبــرية يف تشــكيل 
هيــكل عمــراين يحــدد بــدوره أمنــاط وأحجــام البلــوكات والنقــاط »العقــد« 
املركزيــة الضاّمــة، واملبــاين والفضــاءات املفتوحــة واملشــاهد  العامــة. 
وميكــن لنظــم النقــل الجامعــي أن توفــر تنقــل برسعــة عاليــة بــني أجــزاء 
املدينــة عــن طريــق ربــط مركــز حــي مــع آخــر، تــاركاً الوصــول للوجهــات 
النهائيــة لوســائط النقــل املحليــة ولحركــة املشــاة، مــام يتيــح مجــاالً رحبــاً 
لرتكيــز وتكثيــف أعــامل التطويــر املختلــط يف محيــط محطــات النقــل 
العــام، لتقليــل أحجــام وتأثــريات الحركــة املروريــة ازدحامــاً وتلوثــاً. ومتاشــياً 
الحرضيــة  التدخــالت  مــع ذلــك، يقــدم املــرشوع اإلرشــادي حزمــة مــن 

التــي تســهم يف تحســني بيئــة املشــاة يف مدينــة األحســاء:  

• املقــرتح يربــط بــني املواقــع التاريخيــة الهامــة والســاحات واملياديــن 
العامــة مــن خــالل شــبكة مشــاة جيــدة  يف وســط الهفــوف.

بوصــالت  الواحــة  مبــزارع  الحاليــة  العمرانيــة  الكتلــة  يربــط  املقــرتح   •
األرايض  مــع  العمــراين  النســيج  تربــط  غربيــة،   - رشقيــة  مســتعرضة 

للواحــة. الزراعيــة 

٣,١,٢ املدينة املرنة
املدينــة املرنــة تأخــذ يف االعتبــار الشــكل املبنــي والتجهيــزات العمرانيــة 
االجتامعيــة  واألزمــات  والصعوبــات  التحديــات  ملواجهــة  املناســبة 
واالقتصاديــة والكــوارث الطبيعيــة التــي تنشــأ بســبب تغــريات املنــاخ. 
تحقيــق  تضمــن  أن  املــدن  عــى  الجديــدة،  الحرضيــة  لألجنــدة  ووفًقــا 
النظيفــة  الطاقــة  اســتخدام  تشــجيع  طريــق  عــن  البيئيــة  االســتدامة 
الحرضيــة،  التنميــة  يف  واملــوارد  لــألرايض  املســتدام  واالســتخدام 
أمنــاط  وتشــجيع  األحيــايئ،  والتنــوع  اإليكولوجيــة  النظــم  وحاميــة 
االســتهالك واإلنتــاج املســتدامة، وتعزيــز القــدرة عــى التكيــف، والحــّد 
مــن أخطــار الكــوارث، والتخفيــف مــن آثــار تغــرّي املنــاخ والتكيّــف معهــا. 

يف األحســاء، يوضــح املــرشوع اإلرشــادي كيفيــة االســتفادة الكاملة من 
املزايــا النســبية للمدينــة ومعاملهــا الفريــدة يف ترســيخ عالقــة تكافليــة 

بــني البيئــة العمرانيــة والبيئيــة الطبيعيــة عــى النحــو التــايل:
• ســيؤدي دمــج املمــرات املائيــة إىل تحســني البيئــة الطبيعيــة لألحســاء 
وتحقيــق توافــق وتكامــل بيئــي أخــرض ومــايئ مع نســيج الكتلــة العمرانية. 
ــة ســيعزز مــن  ــة عامــة خــرضاء يف وســط املدين • إنشــاء فراغــات حرضي
املواقــع  مــع  ربطهــا  عمليــة  ويســهل  املدينــة  يف  الخــرضاء  الشــبكة 
الرتاثيــة يف األحســاء، بحيــث تحــدد مناطــق مختــارة يف األرايض البيضــاء 

لتطويرهــا كشــبكة خــرضاء متاحــة للجميــع.
• تطويــر شــبكة مــن وصــالت املشــاة والفراغــات العامــة واســتكاملها 

بنظــام مغلــق مــن الوصــالت املائيــة لتدويــر ميــاه الــرصف الزراعــي.

مراكز حرضية

مناطق التكثيف

خطوط النقل 

حدود النمو

مسارات خرضاء

القنوات واملصارف

خطوط النقل 

مسارات ربط مستعرضة

مراكز رئيسية 

مراكز ثانوية 

مراكز محلية

أرايض زراعية

املنطقة املبنية

األرايض البيضاء - ضمن نطاق ١٤٥٠هـ 
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مراكز حرضية

مناطق التكثيف

خطوط النقل 

حدود النمو 

مسارات خرضاء

القنوات واملصارف

خطوط النقل 

مسارات ربط مستعرضة 

مراكز رئيسية 

مراكز ثانوية 

مراكز محلية

أرايض زراعية

املنطقة املبنية

األرايض البيضاء - ضمن نطاق ١٤٥٠هـ 

الشكل ٥. ثالثة إجراءات اسرتاتيجية لألحساء
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ربط الرؤية العمرانية املستقبلية ملدينة األحساء

٢,٢  تنفيذ الرؤية العمرانية : الخطة التنفيذية لألحساء

تؤثــر  أساســية  قضايــا  تحديــد  عــن  االســرتاتيجي  التشــخيص  أســفر 
تحديــد  تــم  ذلــك  مقابــل  ويف  األحســاء،  يف  الحرضيــة  التنميــة  يف 
سلســلة مــن التوصيــات االســرتاتيجية تحــدد اإلطــار التقســيمي للحلــول 
االســرتاتيجية املناســبة  ملســتقبل األحســاء ، وإعــداد الخطــة املناســبة 
عــى  اإلرشــادي  املــرشوع  ويعمــل  االســرتاتيجية،  التوصيــات  لتنفيــذ 
نقــل السياســات التنفيذيــة إىل مســتوى التدخــل يف املجــال الحــرضي 

الــذي يركــز عــى ربــط الواحــة الزراعيــة بوســط املدينــة التاريخــي.

وبرغــم تركيــز املــرشوع اإلرشــادي عــى السياســة التنفيذيــة الثالثــة، 
لكنــه يشــمل توصيــات خاصــة بتكثيــف الخدمــات العامــة ووســائل الراحــة 
األرايض  اســتعامالت  وتشــجيع  العــام،  النقــل  شــبكات  محيــط  يف 
املختلطــة، ورفــع الكثافــات يف املركــز الحــرضي، وفيــام يــي اســتعراض 

لرتجمــة السياســات التنفيذيــة املتصلــة باملــرشوع اإلرشــادي.

٢,٢,١ السياســة التنفيذيــة األوىل: إنشــاء نظــام شــامل للنقــل 
العــام لدعــم إقامــة محــاور منــو جديــدة

تركــز السياســة التنفيذيــة األوىل عــى حاجــة األحســاء إىل إعــادة هيكلــة 
الشــوارع  شــبكات  االعتبــار  يف  تأخــذ  املدينــة  داخــل  التنقــل  أمنــاط 
وتوزيــع الخدمــات ووســائط النقــل الجديــدة، مــام يعنــي اقــرتاح إنشــاء 
نظــام نقــل جديــد وفــق تنفيــذ مرحــي. ويركــز املــرشوع اإلرشــادي عــى 
دمــج شــبكات املشــاة مــع مســارات النقــل العــام الرئيســة، ومحطــات 
ــلة  ــز إقامــة سلس ــام يحف ــة الهفــوف، م ــط مدين ــة مــن وس وقــوف قريب
ــة  مــن الخدمــات واألنشــطة الجديــدة ورفــع الكثافــات يف وســط املدين
إلحيــاء املبــاين الرتاثيــة وتعزيــز أهميتهــا عــرب إقامــة وصــالت مســتعرضة 
حركــة  شــبكات  ودمــج  للواحــة  موصلــة  الواحــة  وبلــدات  قــرى  ملختلــف 

وتنقــل املشــاة فيهــا. 

الحــرضي  التكثيــف  زيــادة  الثانيــة:  التنفيذيــة  السياســة   ٢,٢,٢
حــول عقــد ومســارات النقــل الرئيســة  

تقــرتح السياســة التنفذيــة الثانيــة زيــادة أعــامل التكثيــف الحــرضي يف 
أنويــة جديــدة يف محيــط مســارات النقــل الرئيســة. ويعمــل املــرشوع 
النســيج  ضمــن  الحــرضي  التكثيــف  إمكانيــة  تقويــم  عــى  اإلرشــادي 
التاريخــي الــذي يبــدو كثيفــاً، لكنــه   غــري مدمــج لوجــود مســطحات فضــاء 
غــري مســتغلة جيــداً تتخلــل قطــع األرايض الحاليــة، كــام توجــد أراض فضــاء 
كبــرية حــول املواقــع املختــارة ميكــن حفــز تطويرهــا الســتيعاب خليــط من 
االســتعامالت مثــل اإلســكان واألنشــطة التجاريــة واملرافــق العامــة ومــا 
إىل ذلــك، اعتــامداً عــى املوقــع ومــدى االحتيــاج وذلــك بعــد الدراســة 
والتحليــل الــوايف. ومــن شــأن تحســني الرتابــط والتواصــل عــرب الفراغــات 
الحرضيــة العامــة الجديــدة مــع تحســني شــبكة الشــوارع وتســهيل التنقــل 
األرايض  قيمــة  يف  يزيــد  أن  العــام  النقــل  وســائط  إىل  والوصــول 

وامللكيــات املجــاورة، ويقلــل مــن اســتخدام املركبــات الخاصــة.

العنــارص  ربــط  إعــادة  الثالثــة:   التنفيذيــة  السياســة   ٣,٢,٢
الطبيعيــة باملناطــق املبنّيــة، وإنشــاء شــبكة مــن الفراغــات 
الطبيعيــة البيئــة  مــع  املتوافقــة  الخــرضاء  العامــة  الحرضيــة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
مرونــة  أكــر  املدينــة  جعــل  إىل  الثالثــة  التنفيذيــة  السياســة  تهــدف 
ــة لســكانها. فالواحــة مدرجــة عــى قامئــة اليونســكو  واســتدامة وجاذبي
ــزة أساســية لحــارضة األحســاء  للــرتاث اإلنســاين العاملــي، وتشــكل ركي
وجــزءاً ال يتجــزأ مــن هويتهــا، لكنهــا منفصلــة عــن نســيج الكتلــة العمرانيــة 
مــام يقطــع اســتمرارية الهيــكل الحــرضي، إذ ينبغــي أن تصبــح الحقــول 
الزراعيــة جــزءا ال يتجــزأ مــن نســيج املدينــة مــن خــالل تهذيــب وتخضــري 
ضفــاف شــبكة قنــوات الــري والــرصف الزراعــي ألغــراض تنقــل املشــاة، 
التطويــر والتأهيــل اإلرشــادي هنــا  أو كمســطحات خــرضاء، ومــرشوع 
يتقــى املواقــع املحتمــل اختيارهــا لعمليــات تهذيــب وتخضــري ضفــاف 
قنــوات الــري والــرصف الزراعــي كفراغــات عمرانيــة مزينــة باألشــجار تحقــق 
االنتقــال البــرصي الســلس مــن الكتلــة العمرانيــة إىل الواحــة الزراعيــة 
اللتــني تشــكالن معــاً  محيطــاً بيئيــاً - حرضيــاً متكامــالً. كــام أوضحنــا ســابقا 
مــن أن املــرشوع اإلرشــادي يركــز يف املقــام األول عــى السياســة 
التنفيذيــة الثالثــة مــع االســتفادة مــن املفاهيــم واألفــكار التصميميــة 
فاملقــرتح  والثانيــة.  األوىل  التنفيذيتــني  السياســتني  يف  الــواردة 
يركــز بالدرجــة األوىل يف إنشــاء شــبكة مــن الفراغــات الحرضيــة العامــة 
األحســاء  مبراكــز  للواحــة  الطبيعيــة  البيئــة  تربــط  واملائيــة  الخــرضاء 
جديــدة،  روابــط  إنشــاء  هنــا  التدخــل  ديناميكيــة  وتشــمل  التاريخيــة. 
واســتحداث  الطبيعيــة،  النظــم  وإحيــاء  التخضــري،  أعــامل  مــن  واملزيــد 
مراكــز االســتعامالت املختلطــة، وأعــامل التكثيــف الحــرضي التدريجــي، 
ودراســة التأثــري االقتصــادي الــكّي يف املجــاورات واألحيــاء الســكنية 

املجــاورة.

الشكل ٦. اإلجراء ٣: إعادة ربط العنارص الطبيعية باملدينة وإنشاء نظام بيئي اخرض 

متكامل مع املساحات العامة
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إعادة هيكلة الشكل العمراين
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طريق امللك عبدالعزيز 

١,٣   مبادىء وأسس املرشوع

يكــون  عندمــا  “تحويليــة”  بأنهــا  الحرضيــة  التدخــالت  تعريــف  ميكــن 
لهــا تأثــري يف إعــادة صياغــة وتشــكيل جديــد لقطاعــات مــن املدينــة، 
وتوفــري مجموعــة إمكانــات جديــدة لألنشــطة االقتصاديــة واالجتامعيــة. 
وتــم تصميــم التدخــالت الحرضيــة التحويليــة يف املــرشوع اإلرشــادي 
إلحــداث تغيــريات  تدريجيــة يف  مناطــق عمــل مختــارة ، تشــمل بعــداً 
جمعيّــاً جديــًدا. وتعــرف هــذه األنــواع مــن التدخــالت يف املجــال الحــرضي 

بقدرتهــا عــى تغيــري خصائــص وديناميكيــات املــدن: 
الهويــة  تعريــف  إعــادة  عــى  التحويليــة  املشــاريع  تعمــل  معرفيــاً،   •
جديــدة  أنشــطة  مراكز”عقــد”  وإنشــاء  وصورتهــا،  للمدينــة  العمرانيــة 

االجتامعــي. والتواصــل  وااللتقــاء  للتجمــع  جديــدة  وأماكــن 
• بيئياً،  تمکن المشروعات التحولیة المدن من تحقیق إمکاناتھا “الخضراء” 
توفیر  خالل  من  الحضري،  النسیج  وتناســق  وتجانــس  تكثيــف  خالل  من 
شــبكة مشاة يســهل التنقــل والتجــوال فيهــا، وبدائل للنقل، وتكامــل 
املشــاة  ممــرات  مــن  شــبكة  تشــكيل  عــرب  الزراعي  إرثهــا  مع  المدینة 

واألرصفــة الخــرضاء املظللــة.
• إجتامعيــاً، ميكــن للمرشوعــات التحويليــة املصّممــة جيــداً توفري املزيد 
املحــدود،  الدخــل  لــذوي  والتعليــم  والتوظيــف  اإلســكان  فــرص  مــن 

والتغلــب عــى التباينــات االجتامعيــة واالقتصاديــة.
• إقتصاديــاً، تكشــف االســتثامرات التحويليــة عــن القيمــة الخفيّــة يف 
املدينــة عــرب اســتحداث أســواق يف أماكــن جديــدة أو ال تتحقــق فيهــا 

إال بشــكل جــزيئ.

 
املاليــة   القــدرة  كبــري  بشــكل  التحويليــة  االســتثامرات  تعــّزز  ماليــاً،   •
للبلديــة عــرب تنميــة االســتثامرات الخاصــة مــن خــالل تزايــد قيمــة األمــالك 
العقاريــة، ومنــو ســكان املــدن، وتوّســع نطــاق األنشــطة االقتصاديــة.
التحــول  مــن  متالحقــة  تأثــريات  إحــداث  عــى  قــادرة  املشــاريع  هــذه 
اإليجــايب متعــدد األبعــاد بطــرق تعيــد بشــكل أســايس تحديــد قيمــة 
املــرشوع  ويرتكــز  املدينــة.  مــن  قطاعــات  عــدة  أو  قطــاع  وظيفــة  أو 
الشــاملة  القضايــا  تحددهــا  مبــادئ،  أربعــة  عــى  لألحســاء  اإلرشــادي 

التأثــريات. وتحليــل  للمدينــة 

املبادئ األربعة هي:
• إنشاء ترابطات حرضية.

• إعــادة هيكلــة النســيج العمــراين الحــايل لتوفــري فضــاءات حرضيــة عامــة 
مفتوحــة يســهل التنقــل والتجــوال فيها.

• تكثيــف حــرضي اســرتاتيجي عــرب تطويــر األرايض الفضــاء واألرايض 
غــري املســتغلة جيــداً.

• تطوير الشبكات الخرضاء، والشبكات املائية.



الشكل ٨. منطقة الدراسة والتدخل للمرشوع 
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إعادة هيكلة الشكل العمراين

الشكل ٩. الرؤية االسرتاتيجية لألحساء 

الواحــة  لألحســاء،  املســتقبلية  العمرانيــة  الرؤيــة     ٢,٣
املســتدامة  الحرضيــة 

لبيئــة  الحاجــة  عــى  التنفيذيــة  العمــل  وخطــة  العمرانيــة  الرؤيــة  تؤكــد 
ومتجانــس  متامســك  متــدرج،  عمــراين  وهيــكل  متكاملــة  طبيعيــة 
يف األحســاء. ويعــد املــرشوع اإلرشــادي ترجمــة عمليــة لخطــة العمــل 
لرؤيتهــا  املدينــة  لتحقيــق  املحّفــز  األســاس  تشــكل  التــي  املقرتحــة 

العمرانيــة. 
ملســتقبل  شــاملة  مســاهمة  لتقديــم  املقــرتح  عنــارص  تصميــم  تــم 
اليونســكو  قامئــة  يف  املدرجــة  الرتاثيــة  ولواحتهــا  لألحســاء،  أفضــل 

العاملــي. للــرتاث 

لواحــة  الرابــط  املــكاين  التــدرج  لدمــج  شــبكة املشــاة  تصميــم  تــم   •

النخيــل وقنــوات الــري والــرصف الزراعــي مــع املنطقــة املبنيــة ومواقــع 
الــرتاث واملعــامل األخــرى القامئــة. ويتحقــق ذلــك جزئيــا مــن خــالل متديــد 
الطبيعــي  القنــوات لتشــكيل نظــام حلقــي مغلــق ألغــراض الرتشــيح 
يف  مكمــالً  عنــرصاً  القنــوات  تشــكل  بحيــث  الزراعــي،  الــرصف  مليــاه 
شــبكت األرصفــة واملشــاة وســتغذي خطــة التشــجري التــي ســتعمل 

عــى تظليــل شــبكات املشــاة.

البيضــاء  األرايض  تطويــر  خــالل  مــن  املبنيــة  الكتلــة  وربــط  دمــج   •

واألرايض األخــرى غــري املســتغلة جيــداً أن يوفــر فراغــات حرضيــة عامــة 
والخدمــات  البــارزة  واملعــامل  الحاليــة  الــرتاث  مواقــع  بــني  وترابطيــة 
الجديــدة، مــام يقلــل مــن االعتــامد عــى الســيارات الخاصــة يف التنقــل 

املدينــة. وســط  منطقــة  يف  املشــاة  حركــة  مــن  ويزيــد  الحــرضي 

ــع الحــايل للواحــة  ــز الطاب •اقــرتاح سلســلة مــن الخدمــات الجديــدة لتعزي
ومســاهمتها االقتصاديــة، وتنويــع االقتصــاد املحــي مــن خــالل تنميــة 
وتطويــر  قطــاع الســياحة، لتمكــني الــزوار مــن التعــرف أكــر عــى الواحــة 

مــن خــالل هــذه الخدمــات التــي ســتدر إيــرادات جديــدة لألمانــة.  

العزيــز  عبــد  امللــك  طريــق  عــرب  الحــايل  املــروري  للربــط  وبالنســبة 
“شــامل – جنــوب”  بــني منطقتــي وســط مدينتــي الهفــوف واملــربز 
التاريخيتــني، وكذلــك مســار النقــل العــام املقــرتح، فســوف يتعــزز مــن 
خــالل اســرتاتيجية التنقــل الحــرضي يف املــرشوع اإلرشــادي و الربامــج 
الجديــدة لربــط العقــد املركزيــة املتعــددة باملواقــع التاريخيــة وبالخدمــات 
والســاحات واملياديــن العامــة، مــع اقــرتاح مســار نقــل كهربــايئ باتجــاه 
رشق– غــرب عــرب مناطــق الوســط بهــدف تنويــع وســائط النقــل وتســهيل 

التنقــل داخــل املدينــة.
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إعادة هيكلة الشكل العمراين
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٢٦

ربط مواقع الرتاث عرب الفضاءات  العامة وشبكات املشاة والنظم اإليكولوجية

واحة األحساء 

© FSCP

١،٤  تحديد منطقة الدراسة

ــر املــرشوع اإلرشــادي يف املقــام األول ملعالجــة االنفصــال  تــم تطوي
القائــم بــني املدينــة التاريخيــة ومزارعهــا وبســاتينها الداخليــة  واألرايض 
الزراعيــة املحيطــة بهــا لتعزيــز مكانــة املدينــة كواحــة حضاريــة  ذات أهميــة 
خاصــة زراعيــة ومعامريــة، واســتغالل ذلــك يف تعزيــز مرونتهــا وتنويــع 

اقتصادهــا عــرب تنشــيط  الســياحة.

التدخــل  منطقــة  خــارج  ارتكازيــة  نقــاط  إنشــاء  إىل  التصميــم  ســعى 
املركزيــة لوضــع املــرشوع يف ســياقه وتوضيــح التأثــري الشــامل للرتابــط  
عــى  املــزارع  إىل  الحــدود  وتهذيــب  الحــرضي،  املجــال  يف  املحّســن 
أطــراف املدينــة. وكان مــن املهــم تحديــد  األرايض البيضــاء والجيــوب 
العمرانيــة التــي أفضــت إىل فقــدان الهيــكل العمــراين للمدينــة ملالمــح 
التامســك واإلرتبــاط يك يتســنى اســتهدافها بأعــامل التطويــر الحــرضي 
التــي سنســتعرض برامجهــا يف  املواضــع املناســبة مــن هــذا التقريــر. 
والتخضــري  الفضــاء   لــألرايض  التطويــر  أعــامل  كافــة  أن  إىل  ونشــري 
والدراســات املقدمــة هنــا تســتهدف املســاهمة يف توفــري شــبكة 
متكاملــة مــن نظــم التنقــل الحــرضي داخــل األحســاء تضــم شــبكات طــرق 
داعمــة لحركــة النقــل العــام والخــاص ، وشــبكات شــوارع وممــرات وأرصفــة  
,وفراغــات عامــة داعمــة لحركــة املشــاة ، وشــبكات امليــاه الرابطــة لجانبــي 
الواحــة مــع املدينــة والداعمــة ملزيــد مــن أعــامل التخضــري يف املنطقــة 
املركزيــة. ويأخــذ املــرشوع اإلرشــادي يف اعتبــاره مســار النقــل العــام 
وإدماجــه يف  لألحســاء  العمرانيــة   االســرتاتيجية  الرؤيــة  املقــرتح يف 

املــرشوع.

اســتند تخطيــط أنظمــة التنقــل املذكــورة أعــاله إىل مواقــع وطبيعــة 
املعــامل الرتاثيــة املوجــودة داخــل وخــارج محيــط وســط مدينــة الهفــوف. 
األوىل،  األحســاء  ومدرســة  األثــري،  إبراهيــم  قــرص  ذلــك  ويشــمل 
وســوق القيرصيــة، وشــارع املشــاة الــذي ميتــد مــن النقطــة الجنوبيــة 
لســوق القيرصيــة إىل الطــرف الرشقــي مــن الســوق، وســوق الحــرف 
أطــراف  عــى  املوجــود  الخــرضاوات  وســوق  اليدويــة،  واملشــغوالت 

الرشقيــة. املــزارع 

كــام تــم النظــر أيضــاً يف شــبكات قنــوات الــري والــرصف الزراعــي الحاليــة 
الخاصــة مبــزارع النخيــل، حيــث أدرجــت يف املقــرتح  كشــبكة مرتابطــة، مــع 
متديــد قنــوات امليــاه يف املدينــة يف األماكــن االســرتاتيجية لتشــكيل 
نظــام حلقــي مغلــق ألغــراض الرتشــيح الطبيعــي مليــاه الــرصف الزراعــي، 
بحيــث تشــكل القنــوات عنــرصاً  أساســياً  ضمــن شــبكة ممــرات وأرصفــة 
منــه يف ري  العامــة، ميكــن االســتفادة  الحرضيــة  والفراغــات  املشــاة 
الزراعــات املظلِّلــة لشــبكات املشــاة والفراغــات الحرضيــة العامــة، مــام 

يخفــف بالتــايل مــن تأثــريات ظاهــرة الجــزر الحراريــة الحرضيــة.

ــر متقطــع  ــد منطقــة الدراســة يف شــكل ).١(، بخــط أصف ــم تحدي ــد ت لق
باعتبارهــا محــرّكاً ســياقيّاً، ومنطقــة متأثــرة بالتدخــالت املقرتحــة. ومل 
يكــن ممكنــاً، مــن أجــل تحويــل منطقــة التدخــالت املقرتحــة، النظــر يف 
هــذا القســم مبعــزل عــن محيطــه أوعــن التأثــريات املحتملــة التــي ميكــن 

أن تتجــاوز حــدود املنطقــة.
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الشكل ١٠. مستويات مختلفة من التحليل والتدخالت



٢٨

ربط مواقع الرتاث عرب الفضاءات  العامة وشبكات املشاة والنظم اإليكولوجية

طريق الظهران، أحد الطرق الرشيانية يف األحساء
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ويعــرَّف نطــاق التأثــري بأنــه املناطــق األكــر تأثــراً بشــكل مبــارش، والتــي 
ســيكون لهــا التأثــري األكــرب يف خطــة التدخــل، وتــم تحديدهــا طبقتهــا 
بلــون أصفــر باهــت عــى الشــكل ).١(. كــام تــم إظهــار مجــال التدخــل 

املُبــارَش باللــون األصفــر الغامــق، ويشــّكل جوهــر املقــرتح.

١،١،٤  التنّقل
الجنــوب ومــن  الشــامل إىل  يوفــر املقــرتح روابــط رئيســة قويــة مــن 
املدينــة  بوســط  يحتفــظ  تقاطعــاً  يخلــق  مــام  الغــرب،  إىل  الــرشق 
يك  الحــرضي  التطويــر  أعــامل  ُصممــت  وقــد  محــوره.  عــى  التاريخــي 
تســتعيد املدينــة إرثهــا الحضــاري عــرب  إنشــاء شــبكة شــوارع وممــرات 
وأرصفــة املشــاة تربــط الســاحات والحدائــق العامــة الجديــدة  عــرب التقاطــع 
لربــط املعــامل الرتاثيــة املجــاورة. املذكــور، ومــن ثــم االنطــالق خارجــاً 

تــم إنشــاء املحــور الرشقــي- الغــريب مــن خالل إطالة شــارع املشــاة يف 
جنــوب ســوق القيرصيــة. ومــن ثــم االمتــداد رشقــاً عــرب املقــربة وصــوالً 
إىل مــزارع النخيــل يف األطــراف الرشقيــة، وغربــاً إىل ملعــب كــرة القــدم 
يف الطــرف الغــريب. ويعتمــد الشــارع الجديــد يف كل جانــب عــى مراكــز 
رياضيــة موســعة وفنــدق يف  تجاريــة مقرتحــة حديثًــا، تشــمل مرافــق 
الغــرب ومركــز أبحــاث البــذور، ومــدرج احتفــاالت، وفنــدق ريفــي لتنشــيط 

الســياحة الزراعيــة يف الــرشق.

ســيوفر مســار النقــل املقــرتح يف الرؤيــة االســرتاتيجية لألحســاء محطــة 
ــة املشــاة عــى املحــور  ــذي يعــزز وصل ــة ال ــد ســوق القيرصي وقــوف عن

الرشقــي- الغــريب املــار جنــوب الســوق. ويقــرتح املــرشوع اإلرشــادي 
الربــط  مــع املحــور الرشقــي -  مســار نقــل كهربــايئ إضــايف لتعزيــز 

ــريب.  الغ

ويقــرتح متديــد قنــوات الــري يف مواقــع اســرتاتيجية مختارة مــن املدينة، 
بحيــث تســتغل ألغــراض تنقــل املشــاة، أو كمســاحات خــرضاء للمــي 
والتجــول فيهــا، وســيدعم متديــد نظــم قنــوات الــري الزراعــي أعــامل 

التخضــري املقرتحــة التــي يوزعهــا االقــرتاح مــن خــالل املحــور املركــزي.

كــام يشــمل مقــرتح املــرشوع اإلرشــادي برامــج تطويريــة جديــدة تكــون 
فيهــا مواقــف املركبــات تحــت مســتوى الــدور األريض للمبــاين بديــالً 
يف  للمركبــات  الرســمية  غــري  الحاليــة  الســطحية  للمواقــف  مناســباً 
األرايض البيضــاء داخــل الكتلــة العمرانيــة. ويســتهدف التخطيــط إلعــادة 
توزيــع مواقــف الســيارات وجعــل انتظــار املركبــات عــى أطــراف املبــاين 
الكبــرية، بحيــث تخصــص املناطــق الداخليــة لحركــة املشــاة، وقــرص الحركــة 

ــاكنيها.  ــات س ــات الخدمــات ومركب ــة فيهــا عــى  مركب املروري
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طرق داخل البلوكات
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طرق رشيانية
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الشكل ١١. شبكة النقل الحالية يف منطقة الدراسة للمرشوع

الشكل ١٢. شبكة النقل املقرتحة من قبل موئل األمم املتحدة

طرق رشيانية رئيسية
طرق رسيعة

موقف سيارات تحت األرض
خطوط النقل العام

محطة نقل عام
محطة النقل الكهربايئ

مواقف رسمية
مواقف غري رسمية
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أرض بيضاء يف منطقة املرشوع
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أرايض بيضاء

موقف رسمي للسيارات
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٢,١,٤ تكامل األرايض البيضاء ضمن شبكات املشاة

أســفر تحليــل النســيج الحــرضي الحــايل عــن وجــود عــدد من قطــع األرايض 
البيضــاء املتســبّبة يف خلخلــة الكتلــة العمرانيــة، يجــري اســتعامل العديــد 
تخطيــط   إعــادة  متــت  ولهــذا  للمركبــات.  رســمية  غــري  كمواقــف  منهــا 
مواقــف املركبــات يف املــرشوع اإلرشــادي بحيــث تكــون تحــت مســتوى 
الــدور األريض، وبذلــك يتســنى إعــادة تكامــل األرايض البيضــاء يف إطــار 
شــبكات املشــاة املتصلــة باملعــامل البــارزة يف املدينــة، وكذلــك اتصــال 

األرايض الزراعيــة يف أطــراف املدينــة مبنطقــة وســط املدينــة.
توفــر شــبكات املشــاة  روابــط اتصــال عــى املحــور الشــاميل- الجنــويب، 
والرشقــي- الغــريب ، شــاملة عــدداً مــن املســطحات الخــرضاء والســاحات 
يف  فالرتكيــز  املطــورة.  غــري  البيضــاء  األرايض  يف  املقامــة  العامــة 
املقــام األول عــى بيئــات املشــاة مينــح األحســاء فراغــات حرضيــة عامــة 
ومكانتهــا  أهميتهــا  لتعزيــز  املطلوبــة  االتصاليــة  لهــا  ويوفــر  جديــدة، 
الحضاريــة. ومــن شــأن التوزيــع االســرتاتيجي للمناطــق الســكنية الجديــدة 
الحرضيــة  والفراغــات  التجاريــة  واملحــاور  التجاريــة  املبــاين  تكامــل  مــع 
العامــة أن يدعــم معــامل املدينــة ويزيــد مــن القيمــة العقاريــة بوجــود 
نســيج عمــراين يســهل التنقــل والتجــول والعيــش فيــه. كــام ســتوفر 
يف  املقــرتح  العــام  النقــل  بنظــام  جيــدة  اتصاليــة  املشــاة  شــبكة 
الرؤيــة العمرانيــة الشــاملة لألحســاء، مــام يرفــع بــدوره مــن قيمــة مراكــز 
النقــل  ومســارات  محطــات  حــول  املقرتحــة  املختلطــة  االســتعامالت 
يف  املشــاة  وأرصفــة  وطرقــات  ممــرات  شــبكة  وتســتهدف  العــام. 

الشكل ١٣. مكونات األرايض القابلة للتطوير املدينــة التقليــل كثــرياً مــن اســتخدام الســيارة يف وســط املدينــة.

موقف غري رسمي للسيارات 
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منطقة الدراسة 
منطقة التدخل

شبكة الطرق الحالية
شبكة مسارات املشاة

املعامل الرئيسية 

أرايض بيضاء
موقف سيارات رسمي

موقف سيارات غري رسمي
منطقة غري مطورة

املساحات العامة املفتوحة
منطقة مناسبة للتنمية 



الشكل ١٦. اسرتاتيجية التكثيف داخل النسيج العمراين
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مناطق مبنية حاليًا
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٣،١،٤  الكتلة العمرانية القامئة

توضــح الرســومات الشــكل العمــراين املســتقبي للمدينــة يف حــال تم 
ــر هــذه األرايض البيضــاء بأحجــام  مناســبة تبقــي عــى   تصميــم وتطوي
شــبكة تنقــالت املشــاة، وتتيــح تصميــم تــدرج مــن الحدائــق الفراغــات 
العامــة الصغــرية املرتابطــة عــى مســتوى املجــاورات الســكنية، مــام 
االزدحــام  مــن  ويخفــف  الخاصــة  املركبــات  عــى  االعتــامد  مــن  يقلــل 

املــروري وتلــوث الهــواء.

يقــرتح أن تكــون أعــامل تنميــة األرايض البيضــاء  كتطويــر مســتقبي 
للمدينــة ينبغــي تشــجيعه مــن خــالل السياســات التخطيطيــة، ويظهــر 
مــن خــالل الرســمني اللذيــن يوضحــان باللــون األحمــر الشــكل العمــراين 
الحــايل والتطويــر املحتمــل. وتعــد األحجــام املناســبة لتطويــر األرايض 
البيضــاء داخــل الكتلــة العمرانيــة أحجامــاً افرتاضيــة،  ولكــن كــام هــو مذكــور، 
ــة ملــرور املشــاة. وتعــد هــذه  ــدادات املطلوب ينبغــي فيهــا توفــري االرت
التطويــرات املســتقبلية مبثابــة إضافــات إضافيــة للمقرتحــات الــواردة 
والفراغــات  املشــاة  وأرصفــة  ممــرات  بشــبكة  الخاصــة  املــرشوع  يف 
الحرضيــة العامــة، والتــي يقــرتح أن تشــمل تنميــة ســكنية بنســبة٦٠% ،  

وخدمــات تجاريــة وعامــة بنســبة٢٠% ، ومكاتــب أعــامل بنســبة ٢٠% .
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املساحات العامة املفتوحة 

املحددة املناطق التي تم هدمها/

تطويرها داخل النسيج العمراين

املناطق املبنية الحالية 

التكثيف داخل النسيج العمراين



Current built up area

Current road network

Area  of in�uence
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سوق القيرصية 
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٤,١,٤ املعامل األساسية يف األحساء
الخاصــة  االســرتاتيجية  األحســاء  يف  األساســية  املعــامل  حــددت  لقــد 
التــي  بهيكليــة املــرشوع اإلرشــادي. يشــري الشــكل ٢٠ إىل املعــامل 
املشــاة  شــبكات  مــع  تكاملهــا  عــرب  ربطهــا  إىل  االقــرتاح  يســعى 
الجديــدة ونظــام النقــل العــام املقــرتح للمدينــة، مــام يحقــق ســهولة 
يف الوصــول ويعــزز هويــة املدينــة ومعاملهــا ذات األهميــة الحضاريــة 
الخاصــة. وتشــمل املعــامل املحــددة يف هــذه الخرائــط ســوق الخضــار 
يف األطــراف الرشقيــة، وســوق الحــرف واملشــغوالت اليدويــة، وســوق 
القيرصيــة، واملســجد وعــدد مــن مواقــع الــرتاث املعــامري الهامــة مثــل 
قــرص إبراهيــم األثــري، والســاحة التاريخيــة، ومدرســة األحســاء األوىل.

كــام يشــري الشــكل ٢١ إىل عــدد من املقرتحات الخاصــة باملعامل الجديدة 
إليهــا يف تصميــم  باللــون األحمــر والتــي يســتند  تــم متييزهــا  التــي 
االقتصاديــة  االســرتاتيجية  الرؤيــة  وصياغــة  التنقــل  شــبكات  هيكليــة 
لألحســاء، حيــث تســتهدف هــذه الربامــج تعزيــز األوضــاع الزراعيــة يف 
األحســاء وتنويــع االقتصــاد املحــي ليشــمل قطــاع الســياحة، إذ تعــد 
البيئــة الطبيعيــة الفريــدة والــرتاث الحضــاري لألحســاء ميــزة نســبية لقطــاع 
الســياحة الــذي يــرى االقــرتاح يف شــبكات تنقــل املشــاة والشــبكات 

الخــرضاء داعــامً أساســيا للســياحة الرتاثيــة والزراعيــة.

ســيتم يف الطــرف الغــريب مــن املدينــة إنشــاء مركــز مبتكــر للحفــاظ 
البيئــي يضــم إقامــة  فنــدق بيئــي، ومركــز أبحــاث زراعيــة وقاعــة محارضات، 

Current built up area
Heritage areas
Areas of cemetries
Governmental areasNew landmarks

Religious services
Public facilities

Current road network
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يجــري ربطــه بســوق الخضــار الحــايل املشــكل مــن ســوق مفتــوح مظلــل. 
امتــداداً مللعــب  ريــايض  إنشــاء مركــز  يُقــرتح  الغــريب،  الجانــب  وعــى 
الطائــرة،  والكــرة  الســلة،  لكــرة  مالعــب  يشــمل  الحــايل،  القــدم  كــرة 
ــاً، وفندقــاً إضافيــاً يضــم مركــز ســياحي  وكــرة املــرضب، ومســبحاً أوملبي
إرشــادي. ويف الشــامل، يقــرتح إقامــة متحــف ومركــز مجتمعــي بالقــرب 

ــة. مــن املواقــع الرتاثي

الشكل ١٩. مسارات ربط املعامل الرئيسية
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مزارع نخيل خاصة
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٥,١,٤   الشبكة الخرضاء

يتــم متييــز املســطحات الخــرضاء الحاليــة يف الشــكل )٢٢( حيــث يــربز 
للمدينــة.  العمرانيــة  والكتلــة  الزراعيــة  األرايض  بــني  القائــم  الفصــل 
ويوضــح الرســم قلــة املســطحات الخــرضاء داخــل املدينــة. وعــى الرغــم 
مــن أن التخضــري يف منــاخ كهــذا ميكــن أن يكــون مكلفــاً، إال أن متديــد 
قنــوات الــري والــرصف الزراعــي  لربــط املناطــق الزراعيــة يف األطــراف 
ــادرة بربنامــج للتخضــري  ــة ميكــن أن يدعــم املب ــة للمدين ــة والغربي الرشقي
الســكان.  حيــاة  جــودة  تحســني  شــأنه  مــن  مناســباً  محليــاً  مناخــاً  يوفــر 
التظليــل الطبيعــي سيســاعد عــى تقليــل تأثــريات ظاهــرة الجــزر الحرارية 

الحرضيــة، وامتصــاص ثــاين أكســيد الكربــون والحــد مــن التلــوث.

وتوضــح الصــورة أدنــاه اســتخدام املقــرتح لــألرايض الفضــاء لبنــاء شــبكة 
خــرضاء حرضيــة تربــط الــرتاث الزراعــي عــى أطــراف الكتلــة العمرانيــة مــع 
الخــرضاء  مــن املســطحات  وســط املدينــة، بحيــث تضــم تدرجــاً هرميــاً 
بــدءاً مــن املتنزهــات الكبــرية يف املراكــز املقرتحــة ويف محيــط املحــور 
املركــزي بالقــرب مــن املعــامل الرتاثيــة القامئــة، إىل سلســلة مــن حدائــق 
املجــاورات الســكنية املوزعــة بالتســاوي لتوفــري وصــول عــادل لجميــع 

الســكان.

الشكل ٢٢. اسرتاتيجية التوسع األخرض يف الساحة التاريخية 
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٦،١،٤  قنوات الري والرصف الزراعي

توفــر القنــوات يف األرايض الزراعيــة عــى جانبــي املدينــة فرصــة هامــة 
لدمــج الشــبكات الزرقــاء )املائيــة( والشــبكات الخــرضاء مــع املدينة، بهدف 
الــري  قنــوات  متديــد  عــرب  متكامــل  حــرضي  إيكولوجــي–  نظــام  إيجــاد 
والــرصف الزراعــي داخــل الكتلــة العمرانيــة، وتهذيبهــا وتخضــري ضفافهــا  
إذ  خــرضاء،  كمســاحات  أو  املشــاة  كتنقــالت  متعــددة،  أغــراض  لخدمــة 
يقــرتح املــرشوع حلقــة مغلقــة تربــط قنــوات الــري عــرب املدينــة، وتحافــظ 
عــى وظائفهــا يف تلبيــة احتياجــات برنامــج التخضــري الحــرضي مــن امليــاه.

الــرصف  لقنــوات  بيولوجيــة  ومرشــحات  بــرك  إضافــة  املــرشوع  يقــرتح 
الزراعــي الحاليــة، التــي تصــب يف بــرك الرتشــيح ، ومــن ثــم تدخــل املدينة 
نظيفــة وموزعــة عــرب القنــوات الحرضيــة إلعــادة اســتخدامها يف الحقــول 
الزراعيــة. ويُقــرتح أن يكــون هنــاك مزيــد مــن بــرك »أحــواض« الرتشــيح 
اإلضافيــة قبــل إعــادة امليــاه إىل الحقــول الزراعيــة لضــامن إزالــة أي عوالــق 

آتيــة مــن وســط املدينــة..

تقــرتح الخطــة أن تتشــعب القنــوات يف مواقــع مختــارة لتشــكيل شــوارع 
مزدانــة باألشــجار، تتكامــل مــع شــبكات املشــاة، وتــروي الحدائــق يف 
الشــبكات الخــرضاء املشــار إليهــا يف القســم الســابق، وبذلــك يتشــكل 
العامــة  الحرضيــة  والفراغــات  والســاحات  الشــوارع  مــن  متكامــل  نظــام 

ــة. ــط املــزارع عــى األطــراف بوســط املدين والقنــوات التــي ترب

أ( التدفق السطحي:
تتبــع أنظمــة التدفــق الحــر نفــس آليــات التنظيــف الــذايت كــام هــو الحــال يف األرايض الرطبــة، وهــي 
تتكــون مــن أحــواض أو قنــوات ضحلــة غــري منفــذة بعمــق يبلــغ بضعــة ســنتيمرتات، مــع وجــود طبقــة 

ــات الناشــئة، كــام إنهــا تتطلــب وجــود مســاحة ســطح كبــرية. ســفلية توفــر الدعــم لجــذور النبات

ب( التدفق األفقي املغمور: 
يظــل تدفــق املــاء، يف أنظمــة التدفــق املغمــورة، تحــت ســطح الطبقــة الســفلية ويتدفــق بشــكل 
أفقــي، وتكــون مثــل هــذه النباتــات يف أحــواض مقاومــة للــامء مملــوءة بطبقــة ســفلية نافــذة، ونتيجــة 
لتنــاوب الطبقــات الهوائيــة والالهوائيــة تنمــو العديــد مــن فصائــل الكائنــات الدقيقــة املميــزة، والتــي 

تســاهم يف االختفــاء شــبه الكامــل ملســببات األمــراض.

ج( التدفق الرأيس املغمور: 
يف أنظمــة التدفــق الــرأيس، تــرتك ميــاه الــرصف املــراد معالجتهــا تنفــذ رأســياً عــرب وســط محــدد، وتتــم 
التغذيــة مــن خــالل املضخــات املغمــورة أو أنظمــة الســحب حيــث تســمح املنحــدرات بدخــول الســوائل 

إىل الحــوض بواســطة الجاذبيــة.

شكل ٢٥. أنواع املعالجة بالنباتات: االستفادة من أنظمة النباتات املائية البارزة
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٢،٤ تشكيل مجال حرضي عام جديد  يف األحساء

تشــكل الخطــط التنفيذيــة املذكــورة منظومــة شــاملة مــن التدخــالت 
الدعــم املطلــوب، حيــث تســتهدف  الحرضيــة توفــر كل منهــا لألخــرى 
واملدينــة  الزراعيــة  الضواحــي  بــني  االتصاليــة  ضعــف  معالجــة  جميعهــا 
فنظــم  وســكانها.  ووبيئتهــا  األحســاء  اقتصــاد  خدمــة  أجــل  مــن  ذاتهــا 
الحركــة والتنقــل الجديــدة، والشــبكة املتكاملــة مــن الســاحات، واألماكــن 
العامــة املفتوحــة، صممــت لتزويــد األحســاء مبجــال حــرضي عــام متعــدد 
الوظائــف، مــن حيــث تحقيــق اتصاليــة عاليــة ونقــل عــام متكامــل لجعــل 
املدينــة أكــر ســهولة يف الوصــول لفرصهــا وخدماتهــا ومرافقهــا العامــة، 
والحفــاظ عــى تــراث املدينــة ومعاملهــا، والحــد مــن االزدحــام والتلــوث، 

وتعزيــز ارتيــاد مراكزهــا التجاريــة.

والــرصف  الــري  قنــوات  وشــبكة  املدينــة  قطاعــات  تخضــري  وســيعمل 
الجــزر  ظاهــرة  وتقليــل  الشــوارع  تظليــل  عــى  املتكاملــة  الزراعــي 
الحراريــة الحرضيــة مــن أجــل أن يكــون اســتخدام الشــوارع أكــر راحــة. كــام 
يتيــح تنظيــم مواقــف املركبــات خــارج الكتــل العمرانيــة األولويــة لحركــة 
املشــاة، مــام يزيــد مــن التأثــريات البيئيــة اإليجابيــة املذكــورة ســابقاً.

والســلع  والخدمــات  الفــرص  إىل  الوصــول  ســهولة  تعزيــز  شــأن  ومــن 
واملرافــق العامــة يف املدينــة وتحســني مســتوى جــودة الحيــاة أن يــؤدي 
ذلــك لتزايــد قيمــة العقــارات، كذلــك ســتعزز الربامــج التطويريــة الجديــدة 

املقرتحــة مــن قــدرة األحســاء عــى الجــذب الســياحي.

الشكل ٢٨. رؤية تطويرية ملنطقة الدراسة
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الشكل ٢٩. إسقاط خرائط املساحات الخرضاء وقنوات املياه والطرق والبنية التحتية املبنية يف منطقة التدخل
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الشكل ٣٠. املخطط الرئييس للمرشوع 
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أمثلة للمساحات املفتوحة العامة
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ربط مواقع الرتاث عرب الفضاءات  العامة وشبكات املشاة والنظم اإليكولوجية
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»يرجــع أقــدم تاريــخ لالســتقرار البــرشي يف األحســاء إىل األلفيــة الخامســة 
قبــل امليــالد، ومتيــزت األحســاء بنشــاط زراعــي كبــري عــرب التاريــخ فعرفــت 
ــن  ــف ع ــم الكش ــورة، وت ــة ري متط ــة وأنظم ــة متنوع األحســاء أســاليب زراعي
ــة لواحــة األحســاء تحمــل املــاء  قنــوات ري متتــد عــى طــول األجــزاء الرشقي

مــن العيــون والينابيــع إىل األرايض الزراعيــة.«

الهيئة السعودية للسياحة والرتاث الوطني
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عنارص املجال الحرضي العام الجديد لألحساء

الشكل ٣٢. املخطط الرئييس - املنطقة Z١: مقطع املنطقة الرتاثية والثقافية

الشكل ٣٣. صور لعنارص عمرانية

2

5 6

١,٥  الشوارع والفراغات الحرضية العامة 
١,١,٥  تنظيم التنقل الحرضي

يدمــج املــرشوع اإلرشــادي مســار النقــل العــام املقــرتح يف مخطــط 
األحســاء اإلســرتاتيجي  باتجــاه شــامل- جنــوب مــرورا بوســط املدينــة، مــع 
محطــة توقــف بجــوار الســوق، حيــث ميكــن للمشــاة اســتخدام الشــارع 
املســتعرض الجديــد باتجــاه رشق-غــرب، أو خــط النقل الكهربــايئ املقرتح 
الــذي يتبــع نفــس املســار عــرب املدينــة ، رابطــاً املركزيــن املقرتحــني يف 

الطــرف الــرشق والطــرف الغــريب مــن املدينــة.

تــم تحديــد مواقــف املركبات تحــت األرض يف أطراف البلــوكات العمرانية  
مــن أجــل تقليــل حركــة مــرور املركبــات وإعطــاء األولويــة لحركــة وتنقــالت 
املشــاة يف وســط املدينــة التاريخــي ضمــن مســتويات مختلفــة لحركــة 
املشــاة داخــل منطقــة وســط املدينــة، بحيــث يتــاح الوصــول باملركبــة 
لقطاعــات معينــة، وقطاعــات أخــرى تقيــد فيهــا حركــة املشــاة، وقطاعــات 
أخــرى مخصصــة لحركــة املشــاة فقــط، حســبام هــو موضــح يف األشــكال 

 ..)٣٢( ، )٣٣(، )٣٤(

وميكــن التحكــم يف دخــول وتنقــل املركبــات، إذ يقــرتح الســامح بتنقــل 
مركبــات الســاكنني ومركبــات الخدمــات يف املناطــق شــبه املخصصــة 
هــذا  تصميــم  تــم  محــددة.  زمنيــة  فــرتات  خــالل  للمقيمــني  للمشــاة 
النظــام للتخفيــف مــن ضغــوط حركــة املــرور يف وســط املدينــة، وتوفــري 
والتنقــل  إليــه  الوصــول  يســهل  عــام  حيــوي  اجتامعــي  حــرضي  مجــال 
والتجــول فيــه لخلــوه مــن االزدحــام املــروري والتلــوث والحــرارة العاليــة 
نتيجــة تقليــل تأثــريات الجــزر الحراريــة الحرضيــة بســبب وجــود القنــوات 

الطبيعــي. املائيــة والتظليــل 

٢,١,٥ شبكة الساحات العامة
تــم اســتحداث الســاحات العامــة الجديــدة وشــبكات املشــاة يف تــدرج 
هرمــي متناســق مــع املعــامل الحاليــة واملقرتحــة  ونظــم التنقــل يف 
املدينــة، فاملعــامل هنــا تحــدد الفراغــات  والوصــالت املجــاورة، وتحــدد 
الســاحات  األحســاء،  مدينــة  داخــل  معينــة  ألغــراض  مخصصــة  مســارات 
مثــل  املعــامل  بجــوار  مقرتحــة  املفتوحــة  الكبــرية  الحرضيــة  والفراغــات 
مراكــز الرياضــة واالبتــكار املقرتحــة عــى الجانبــني الرشقــي والغــريب 
للمدينــة، وبجــوار املواقــع الرتاثيــة الهامــة، أو يف املنطقــة املجــاورة لهــا 

مبــارشة كالســاحة التاريخيــة وقــرص إبراهيــم األثــري.

وكــام أوضحنــا يف البنــد ٤-١-٣، أن التطويــر الحــرضي لــألرايض البيضــاء 
والتجاريــة  الســكنية  لالســتعامالت  تخصــص  مئويــة  بنســب  ســيكون 
الجديــدة  الســاحات  يف  تجاريــة  أماكــن  اقــرتاح  تــم  العامــة.  والخدمــات 
مقاهــي   وجــود  مــع  العامــة،  الفضــاءات  اســتعامل  وتشــجيع  لتنظيــم 
حيويــة  بيئــة  لخلــق  الجديــدة،  للعنــارص  لهــذه  مواجهــة  تجاريــة  ومحــالت 
ويســهم  األحســاء،  يف  الســياحة  منــو  بالتــايل  يشــجع  مــام  وعامــرة، 
بتوفــري أنشــطة متنوعــة للــزوار، تشــمل مقرتحــات إقامــة فنــادق ومراكــز 

تجاريــة وربــط جديــد للمواقــع الرتاثيــة.

املحــور  ومتييــز  إلظهــار  اقرتحــت  املتوســطة  أو  الصغــرية  الســاحات 
األخــرض الــذي يتقاطــع مــع مســارات الوصــول األساســية للمدينــة مــن 

الغــرب. الــرشق إىل  الجنــوب ومــن  الشــامل إىل 

الســاحات والحدائــق الصغــرية صممــت بحيــث تنتــج مــن التقاطــع املركــزي 
ــة،  يف كافــة االتجاهــات، لتوفــري ســهولة يف الوصــول للمناطــق البينيّ
دوره  إلبــراز  املركــزي  التنقــل  محــور  نحــو  الخارجيــة  املناطــق  وتقريــب 
وأهميتــه للمدينــة. تســتغل كافــة املقرتحــات املتعلقــة باألماكــن العامــة  
داخــل  بالكامــل  املســتغلة  غــري  أواألرايض  الحاليــة  البيضــاء  األرايض 
ــة مــن  ــة فيهــا إىل حال ــة وضعــف االتصالي ــل تفــكك املدين ــة، لتحي املدين
التامســك والتواصــل والتناســق عــرب تسلســل واضــح ملنظومــة تنقــل 
حرضيــة وفضــاءات حيويــة وعمليــة تــربز املعــامل الرتاثيــة الهامــة يف تاريــخ 

املدينــة ومســريتها االقتصاديــة.
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عنارص املجال الحرضي العام الجديد لألحساء

البوط عريض األوراق  نوع من الفاالريس القصبي 

الشكل ٣٨. أمثلة للنباتات التي ميكن إستخدامها يف املعالجة النباتية للمياه عى طول القنوات
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الشكل ٣٩. تفاصيل مخطط املنطقة      Z: قرية االبتكارات الزراعية

٢,٥  العالقات الوظيفية بني الشبكات الخرضاء والزرقاء
١,٢,٥ برنامج تخضري وظيفي ومتنوع

األحســاء  ملحافظــة  النطــاق  واســع  تخضــري  برنامــج  االقــرتاح   يشــمل 
يهــدف إىل دمــج الواحــة الخــرضاء يف نســيج الكتلــة العمرانيــة لتلطيــف 
األجــواء الحــارة يف املدينــة، إذ تعــّد األحســاء أحــد أكــر املنطــاق حــرارة 
يف اململكــة ، وبالتــايل ستســتفيد كثــريا مــن أعــامل التخضــري املقرتحــة 
ومــد شــبكة قنــوات الــري والــرصف املوســعة داخلهــا والتــي ســتعمل 
عــى توفــري منــاخ لطيــف يف وســط املدينــة يشــجع الســكان عــى 
التنقــل والتجــوال يف شــوارع املدينــة واألماكــن العامــة، والحــد بالتــايل 
مــن اســتخدام املركبــات الخاصــة، حيــث يســهم ذلــك أيضــاً يف خفــض 

درجــات الحــرارة يف وســط املدينــة.

االقــرتاح يدعــو لربــط األطــراف الزراعيــة بشــبكة مــن  املســاحات الخــرضاء 
وأشــجار النخيــل وأشــجار التظليــل التــي متتــد عــرب محــور التنقــل الرئيــس، 
ومــن ثــم تنتــرش لتصــل إىل كافــة قطاعــات املدينــة، مــع إعطــاء األولويــة 
للنباتــات املحليــة ألغــراض الزراعــة،  واملعالجــة الحيويــة. ويرتبــط مســتوى 
التغطيــة املقرتحــة بصــورة مبــارَشة باملنــاخ والقيمــة العامــة، فاألشــجار 
تســهم بشــكل مبــارش يف توفــري شــعور بالراحــة والهــدوء والســكينة 
انبعاثــات  مــن  والحــد  انجرافهــا،  ومنــع  الرتبــة  تثبيــت  ويف  لإلنســان، 

الكربــون، وخفــض درجــات الحــرارة.

الشكل ٣٧. قطاع قرية االبتكارات الزراعية

3
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نبات الشلجم  القصوان الشائع الفاالريس القصبي  الفاالريس القصبي فيسيه 

الشكل ٣٦. تفاصيل مخطط املنطقة     Z: القرية الرياضية
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عنارص املجال الحرضي العام الجديد لألحساء

١. التدفق األفقي املغمور مع أنظمة النباتات املائية البارزة
٢. رصف باألحجار املحلية

٣. مالط متاسك
٤. غشاء العزل األسفلتي

٥. نظام التحكم يف تدفق مياه األمطار
٦. البنية التحتية ملياه الرصف الصحي 

٧. نظام إمدادات مياه البلدية

٢,٥  العالقات الوظيفية بني الشبكات الخرضاء والزرقاء
١,٢,٥ متديد قنوات املياه

امليــاه عنــرص أســايس متعــدد الوظائــف يف هــذا االقــرتاح مــن حيــث 
الشــوارع،  شــبكة  مشــاهد  جامليــات  وإبــراز  املدينــة،  منــاخ  تلطيــف 
الضواحــي    وربــط  والســيول،  األمطــار  ميــاه  ترصيــف  إدارة  وتســهيل 
األحســاء. يف  الزراعــي  لإلنتــاج  الفاعــل  الطبيعــي  والدعــم  الزراعيــة، 

الزمــة  رضورة  الهفــوف  ضواحــي  يف  الزراعيــني   الطرفــني  ربــط   يعــد 
الســتدامة التعدديــة الوظيفيــة. كــام يتيــح اســتخدام سلســلة مغلقــة 
إعــادة اســتخدام  الــرصف  البيولوجيــة لقنــوات  الــربك واملرشــحات  مــن 
ــات  ــن االحتياج ــة، ويؤم ــاه الجوفي ــتهالك املي ــن اس ــل م ــام يقل ــاه، م املي
الــري  قنــوات  تجميــع  إىل  املقــرتح  ويدعــو  املســتقبل.  يف  املائيــة 
عنــد قنــاة الــرصف الزراعــي املشــار إليهــا يف املخططــات يف الطــرف 
الغــريب، ومــن هنــاك تتدفــق جنوبــاً عــرب املدينــة، مــع ربــط قنــاة الــرصف 
يف  البيولوجيــة  واملرشــحات  الــربك  مــن  مقرتحــة  مغلقــة  بسلســلة 
الطــرف الجنــويب يف الحقــول الزراعيــة قبــل دخــول امليــاه إىل املدينــة، 
ومــن ثــم إعــادة ربطهــا مــع قنــوات الــري عــرب سلســلة ثانيــة مــن بــرك 

الرتشــيح.

إمــداد   نظــام  يف   البيولوجيــة  واملرشــحات  الــربك  اســتخدام  يُقــرتح 
امليــاه. وهــو نظــام معالجــة حيويــة لتنقيــة امليــاه الرماديــة، يوفــر وســطاً  
ــة وتحللهــا الطبيعــي، حيــث متتــص  يعمــل عــى هضــم املــواد العضوي

النباتــات املعالِجــة األكســجني مــن الغــالف الجــوي وتنقلــه تحــت األرض 
حــول جذورهــا، حيــث تعيــش البكترييــا الهوائيــة التــي تعمــل عــى تحلــل 
املــواد العضويــة. والنباتــات، بدورهــا، متتــص جــزءاً إضافيــاً مــن  املــواد 
العضويــة املذابــة يف املــاء التــي تنتجهــا البكترييــا عنــد جذورهــا. وميكــن 
الرماديــة  العادمــة  امليــاه  تنقيــة  يف  الحيويــة  املعالجــة  هــذه  تطبيــق 
الناتجــة عــن مغاســل دورات امليــاه يف املنشــآت املدنيــة والصناعيــة 
والزراعيــة. وتشــمل النباتــات املســتخدمة يف معالجــة امليــاه الرماديــة 
نباتــات املســتنقعات، والنباتــات املائيــة املغمــورة  والطافيــة، وزنابــق 

املــاء.

املســتوى  عــى  الحيويــة  املعالجــة  نباتــات  اســتخدام  يتــم  مــا  وغالبــاً 
إمــا  اســتخدامها  وميكــن  االصطناعيــة،  املعالجــة  بــرك  يف  الــدويل 
كمعالجــة ثانويــة للميــاه الرماديــة، أي كعمليــة تنقيــة حقيقيــة، خارجــة مــن 
محطــات معالجــة رئيســة، أو كمعالجــة ثالثيــة خارجــة مــن محطــات التنقيــة 
تفرضهــا  التــي  النقــاوة   درجــات  إىل  ناتجهــا  يصــل  ال  التــي  التقليديــة 

الترشيعــات.

إدخــال وظائــف إضافيــة إىل  الــرصف املغلقــة عــى  وســتعمل حلقــة 
شــبكة قنــوات الــري والــرصف، منهــا تســهيل إدارة ميــاه األمطــار وتوجيــه 
حــدوث  ومنــع  املــزارع،  إىل  اإلضافيــة  القنــوات  عــرب  الفائضــة  امليــاه 
الرتشــيح  أحــواض  مــن  امليــاه  خــروج  وبعــد  املدينــة.  يف  الفيضانــات 
األوىل، يقــرتح أن تتفــرع القنــوات عــرب املدينــة لتشــكيل شــبكة حرضيــة 
املدينــة.  لشــوارع  العــام  املشــهد  يف  وجاذبــاً  مكمــاًل  عنــرصاً  تصبــح 

الشكل ٤٠. مثال تفصيي لقناة معالجة مياه الرصف بالنباتات: القنوات الطولية الضيقة املوجودة داخل النسيج التاريخي التي تستخدم تقنية التدفق األفقي املغمورة. ولقد تم 
)٣٠ MIAS Architects/Tectonica( تطوير التفاصيل بالرجوع إىل مرشوع املساحات العامة يف بلدة بانيوليس القدمية
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وعــالوة عــى التأثــري الجــاميل يف املدينــة، ســتعمل امليــاه الســطحية 
عــى التخفيــف مــن ظاهــرة الجــزر الحراريــة الحرضيــة، واملســاهمة يف 
تخضــري  برنامــج  تنفيــذ  ومــع  الهفــوف.  يف  املحــي  املنــاخ  تحســني 
املناطــق الحرضيــة التــي ميكــن ريّهــا مبيــاه القنــوات، ســيتم تخفيــض 
الحــرارة الحاليــة يف املنطقــة ، مــام يجعــل الشــوارع أكــر راحــة للمشــاة 

وتجوالهــم. تنقلهــم  يف 

الشكل ٤١. مثال تفصيي لقناة معالجة مياه الرصف بالنباتات: السامت املائية الكبرية التي توجد يف األماكن العامة الرئيسية التي تستخدم تقنية التدفق السطحي. ولقد تم تطوير 
)٣٠ MIAS Architects/Tectonica( التفاصيل بالرجوع إىل مرشوع املساحات العامة يف بلدة بانيوليس القدمية

١. مالط متاسك
٢. طبقة العزل األسفلتي

٣. طبقة توفر الدعم لجذور النباتات الناشئة
٤. زراعة النباتات املائية البارزة 

٥. دعامة بالخرسانة املسلحة
٦. رصف باألحجار املحلية



الشكل ٤٢.منظور لألماكن العامة الجديدة 
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٦٢

تحليل الجدوى االقتصادية

الشكل ٤٣. توصيات السوق املستهدفة  للمرشوع

التوصيات األسواق املستهدفة

واضحة للعيان ويسهل الوصول إليها بناًء عى 
املعايري الدولية

السوق املحي: أرس و أفراد
 الطلب الثانوي: زوار الداخل، والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي

مناطق الجذب السياحي

تنويع الخيارات اإلسكانية والخدمات واملرافق 
املقدمة لجذب قطاعات مختلفة من السوق 

املحي
السوق املحي: أرس وأفراد ومطورو عقار التنمية السكنية

خيارات متنوعة من املحالت التجارية ومكاتب 
األعامل. مرئية وسهلة الوصول مع  وجود 

عالمات تجارية دولية، ومطاعم، وأكشاك

الطلب الرئيس: مواطنون، مستأجرو مكاتب، زوار
طلب ثانوي: مباين مكاتب مجاورة، زوار من الجوار

ومكاتــب  تجاريــة  أنشــطة 
أعــامل

واضحة للعيان، يسهل الوصول إليها، يتم 

االعتناء بها جيداً،جلسات عائلية، مالعب 

أطفال، مطاعم وأكشاك

طلب ثانوي: مباين مكاتب مجاورة، زوار من الجوار األماكن العامة

املصدر: برنامج موئل األمم املتحدة، نريويب، ٢٠١٨

١,٦ نظرة عامة

يقــرتح املــرشوع اإلرشــادي الــذي أعــده موئــل األمــم املتحــدة ملحافظــة 
األحســاء تحقيــق تكامــل وترابــط مــكاين بــني البلــدة القدميــة واملناطــق 
الزراعيــة )موقــع اليونســكو( ، ومقرتحــات للتطويــر متعــدد االســتعامالت 
تعــزز  التــي  الدوليــة  والتصميــم  التخطيــط  مبــادئ  وفــق  لــألرايض 
التحــرض املســتدام واملــرن واملدمــج. ويتنــاول التحليــل التــايل العوائــد 
االقتصاديــة واملاليــة ملقــرتح موئــل األمــم املتحــدة. يختــرب هــذا الفصــل 
ملنطقــة  البديلــة   الحــرضي  والتأهيــل  التطويــر  ســيناريوهات  جــدوى 
ــة مــن خــالل محــاكاة تطبيــق سلســلة مــن  املــرشوع وتأثرياتهــا املحتمل
الفرضيــات وخيــارات اســتعادة التكلفــة التــي تركــز عــى مصــادر التمويــل 
البديلــة ومشــاركة القطــاع الخــاص املرتقبــة عــرب رشاكتــه مــع القطــاع 

العــام.)١(

تُعــرّف رشاكات القطــاع العــام مــع الخــاص بأنهــا “عقــود طويلــة األجــل 
بــني جهــة القطــاع الخــاص وجهــة حكوميــة معينــة  لتوفــري مرفــق أو خدمــة  
عامــة، يتحمــل فيهــا القطــاع الخــاص درجــات كبــرية مــن مخاطــر مــرشوع 
الرشاكــة ومســؤولية إدارة مــرشوع الرشاكــة.”)٢( ولــي تكــون الرشاكــة 
بــني القطاعــني العــام والخــاص ناجحــة، يجــب أن تكــون  البلديــة  عــى خــربة 
ودرايــة يف إدارة وتنفيــذ عقــود الرشاكــة مــع القطــاع الخــاص، ويجــب أن 
ــر  ــق املخاط ــدالً وف ــاً مع ــاً وثابت ــًدا مضمون ــرتح عائ ــرشوع املق ــدم امل يق
املصاحبــة)٣(. وقــد تأخــذ عائــدات القطــاع الخــاص يف مرشوعــات الرشاكــة 
أشــكاالً مختلفــة مثــل العائــدات املبــارشة التــي يتــم جمعهــا مــن رســوم 
ويقــدم  العقــارات.  ورضيبــة  واملرافــق،  الخدمــات  ورســوم  التحســني 
التحليــل دليــالً يوضــح قــدرة املــرشوع عــى تنميــة االســتثامرات الخاصــة 
مبــارشة، مــام يدعــم البلديــة لزيــادة املخصصــات املحليــة طبقــاً لربنامــج 

التحــول الوطنــي ٢٠٢٠.)٤(

٢,٦ املنهجية

غالبيــة املســتهدفني باســتعادة تكلفــة املــرشوع التطويــري النموذجــي 
واألنشــطة  الســياحة  عــى  املحــي  الطلــب  وكذلــك  الســكان،  هــم 
دت اســرتاتيجية اســتعادة التكلفــة هنــا  ُحــدِّ التجاريــة والرتفيهيــة. وقــد 
االســرتاتيجيات  أمــا   ،)٤٣ )الشــكل  املســتهدف  للمجتمــع  كمعامــل 
املرتبطــة باألماكــن العامــة والســياحة ونشــاط تجــارة التجزئــة واألعــامل 
الســكان.  وحاجــات  ومتطلبــات  يتــالءم  مبــا  دت  ُحــدِّ فقــد  والخدمــات، 
التحليــل،  هــذا  يف  املحســوبة  الخاصــة  االســتثامر  لعوائــد  وبالنســبة 
فتعتمــد عــى التعريــف اإلجــاميل للســكان الــذي يشــمل املواطنــني 
والوافديــن. وقــد اســتخدمت التقديــرات الســكانية التــي قدمهــا موئــل 
األمــم املتحــدة لتقديــر الســكان الدامئــني، وتقديــم تحليــل أكــر تفصيــالً 

الســكان املقيمــني و املســتهلكني. لفئــة 

سيشــكل  الــذي  للســوق  تقديــراً   )٤٣ )الشــكل  األول  التقويــم  يوفــر 
تنميــة  إمكانيــة  وتحديــداً  املــرشوع،  وقــدرة  املــايل  للتحليــل  أساســاً 
مــوارد ماليــة ذاتيــة مبــارشة مــن تزايــد قيمــة األرايض، ورضيبــة األمــالك 
ورســوم مواقــف املركبــات. كــام يقــدم الشــكل ٤٤ ملخصــاً لالفرتاضــات 
هــي:  رئيســة،  محــاور  أربــع  عــى  الرتكيــز  مــع  التحليــل،  يف  الــواردة 

التحتيــة. والبنيــة  البيئــة،  األعــامل،  األرايض، 

ويركــز تحليــل الجــدوى أدنــاه يف خمســة محــاور هــي: مناطــق الجــذب 
الســياحي، التنميــة الســكنية، والتجاريــة، مكاتــب وأعــامل، وعــامرة البيئــة.
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تحليل الجدوى االقتصادية

املصدر: برنامج موئل األمم املتحدة، نريويب، ٢٠١٨
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الشكل ٤٤. االفرتاضات األساسية للمرشوع

املصدر: برنامج موئل األمم املتحدة، نريويب، ٢٠١٨

املعايري املرجعية

٤٢.٦ هكتار إجاميل املساحة املستهدفة

٣٥٠٠ نسمة السكان )عىل أساس كثافة سكانية بواقع ١٥٠ نسمة/هكتار(

١.٦كم النقل العام )٣ محطات(

م٢ تفاصيل املساحات

١١١,٢٩٨ سكني 

٣٧,١٠٠ مكاتب 

٣٧,١٠٠ تجاري.

١٤١,٤٧٨ فضاءات عامة

١٤,٣٥٠ خدمات عامة

٢١,١٢٠ مواقف عامة

٢٣,٤٩١ مواقف خاصة.

الشكل ٤٥. تفاصيل االستثامر الرأساميل للمرشوع

٣,٦   االستثامرات الرأساملية

هنــا  والتقديــرات  الرأســاملية،  االســتثامرات  يف  التــايل  الجــزء  يبحــث 
ــة  ــرات تقريبي ــة، ولذلــك فهــي تقدي ــة املحلي ــات األولي ــة عــى البيان مبني

 )٥( لتكلفــة مــرشوع التطويــر الحــرضي والبيئــي النموذجــي 

أســفر التحليــل عــن تقديــرات أوليــة تصــل تقريبــاً إىل ٥٤٠ مليــون ريــال 
ــة األماكــن العامــة )٣٤%(، وتوفــري الخدمــات  ســعودي، شــاملة عــامرة بيئ
التجاريــة  واملناطــق   ،)%٣٣( الســكنية  املناطــق  وتنميــة   ،)%٥( العامــة 
واملواقــف   ،)%٣( العامــة  واملواقــف   ،)%٨( األعــامل  ومكاتــب   ،)%١٣  (

.)%٤( الخاصــة 

 

املناطق السكنية 

مواقف خاصة للسيارات 

الخدمات واملرافق العامة

املساحات العامة 

منطقة تجارية 

مكاتب 

مواقف عامة للسيارات 
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الشكل ٤٦. متويل مرشوعات القطاع الخاص والعام

املصدر: برنامج موئل األمم املتحدة، نريويب، ٢٠١٨
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متويل القطاع العام متويل القطاع الخاص
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الشكل ٤٧. تفاصيل متويل مرشوعات القطاع الخاص والعام

املصدر: برنامج موئل األمم املتحدة، نريويب، ٢٠١٨

42%58%

الشكل ٤٨. معايري التحليل العقاري يف األحساء 

املصدر: برنامج موئل األمم املتحدة، نريويب، ٢٠١٨

سكني

٣٢٠-٣٨٠ ريال/م٢
األرايض  قيمــة  متوســط 

)ريــال/م٢(

تجاري

٤٠٠٠ ريال/شهر
متوسط قيمة اإليجار 

الشهري )ريال(

230,975,580

317,233,870

٤,٦   متويالت القطاع الخاص  والعام

يتحمــل القطــاع الخــاص جــزءاً مــن العــبء التمويــي للمــرشوع، شــامالً 
ذلــك املكونــات العقاريــة، بينــام يتحمــل القطــاع العــام مســؤولية تأمــني 
األرايض املطلوبــة ألغــراض التطويــر الحــرضي، ومتويــل األماكــن العامــة، 

والخدمــات العامــة، وجــزء مــن متويــل تأمــني املواقــف.

القطــاع  يتحملهــا  التــي  الرأســاملية  للتكلفــة  األوليــة  التقديــرات  تبلــغ 
منهــا  كبــرية  نســبة  يخصــص  تقريبــاً،  ريــال  مليــون   ٣١٧ نحــو  الخــاص 
إلنشــاءات الوحــدات الســكنية )١,٤٤٥ وحــدة ســكنية(، ومكاتــب األعــامل 
يتفــاوت معــدل  تجاريــة  وحــدة   ٢٩٧( التجاريــة  مكتبــاً(، واألنشــطة   ٢٥٢(
مســاحة الوحــد تبعــاً ألبحــاث الســوق(، ومواقــف انتظــار املركبــات )١,٨٧٩ 

موقــف(.

الســكنية،  الخــاص باألنشــطة  الرئيســة  للقطــاع  وترتبــط االســتثامرات 
تليهــا األنشــطة التجاريــة. لذلــك ، يخضــع عائــد املشــاريع للمســتثمرين 
املحليــة.  واألســعار  العقاريــة  الســوق  لحــراك  الخــاص  القطــاع  مــن 
والنــامذج التجاريــة هنــا يتــم تقديرهــا  بنــاًء عــى دراســة لحالــة الســوق 
يف اململكــة ، اســتطعنا مــن خاللهــا تحديــد خمــس فئــات مــن األنشــطة 
إقامــة  تســتهدف  الستراتیجیة  وفقاً  بهــا  املرتبطــة  واألبعــاد  التجاريــة 
مرافــق وخدمــات ذات عالمــة تجاريــة معروفــة وجاذبــة لقطاعات السوق 
المختلفة)٦(. إذ ميكــن عــى وجــه التقديــر  تنفیذ ٢٩٧ نشــاطاً جديــداً يف 
منطقة المشروع. ويبــني الشــكل ٤٩ فئــات النشــاط التجــاري املقرتحــة.
وتســتند الفوائــد والجــدوى املاليــة طويلــة األمــد  للمــرشوع اإلرشــادي 
الســكنية  العقــارات  مــن  اإليــرادات  بحجــم  الخاصــة  التقديــرات  إىل 
للمــرشوع اإلرشــادي  الجــدوى املاليــة  واملكتبيــة والتجاريــة. وتُحســب 
ــة  ــة الســتعامالت األرايض الثالث ــة واملحلي ــات الدولي عــى أســاس البيان
املقرتحــة، وهــي الســكنية، والتجاريــة، واملكتبيــة(، كــام يتــم حســاب 
تأثــريات املــرشوع وفــق معايــري مرجعيّــة من دراســات الحالة واملامرســات 

الدوليــة.)٧(

ويهــدف املــرشوع اإلرشــادي إىل توفــري التوجيــه بشــأن اســرتاتيجيات 
التنميــة الحرضيــة، وجــذب االســتثامرات يف الســوق العقــاري املحــي، 
وقطاعــات الســياحة والخدمــات، وإظهــار قيمــة التحــرض املســتدام عــرب 

التعــاون والــرشاكات مــع القطــاع الخــاص.)٨(

العوائــد  لتقديــر  املحليــة  األســاس  بيانــات  بعــض   ٤٨ الشــكل  ويبــني 
والتجاريــة. الســكنية  األرايض  الســتعامالت  االقتصاديــة 

متويل القطاع الخاصمتويل القطاع العام

املعايري واالفرتاضات



CALCULATED AREA 42.6ha
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الشكل ٤٩. األنشطة التجارية املقرتحة 

املصدر: برنامج موئل األمم املتحدة، نريويب، ٢٠١٨

متوسط املساحة م٢ إجاميل املساحة التجارية

٣٢٥ محالت ومطاعم كربى

١٦٠ سوق تجزئة، مقاهي

١٠٠ محالت، خدمات تجزئة

٢٢٥٠ صاالت رياضية وخدمات

٧٠ أخرى

الشكل ٥٠. املساحة املعتمدة لدراسة الجدوى املالية
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٥,٦ األدوات املالية للقطاع العام
١,٥,٦ متويل القطاع العام

توصيــات  اإلرشــادي  للمــرشوع  االقتصاديــة  الجــدوى  تحليــل  يشــمل 
املتحــدة  األمــم  موئــل  مــن  معــدة  مختلفــة  واقتصاديــة   تخطيطيــة 
لتحقيــق تحــرّض مســتدام، مــرن ومتكامــل )٩(. ويعتمــد نجــاح املــرشوع 
ــة  ــى تنمي ــاء ع ــة األحس ــدرة أمان ــى ق ــاف ع ــة املط ــادي يف نهاي اإلرش
املاليــة. ويتنــاول هــذا  مــن األدوات  عــدد  خــالل  مــن  الذاتيــة  مواردهــا 
القســم جــدوى املــرشوع النموذجــي فيــام يتعلــق بالــدور املفــرتض 

العــام. للقطــاع 

توفــري  أعــامل  بتمويــل  العــام  القطــاع  يقــوم  الســيناريو،  هــذا  يف 
ــزات األساســية )مواقــف عامــة، أماكــن عامــة، خدمــات  الخدمــات والتجهي

العــام.)١٠(  اإلنفــاق  تفاصيــل   ٥٢ و   ٥١ الشــكالن  ويوضــح  عامــة(. 

الســتعادة  العقاريــة  األدوات  مــن  سيســتفيد  الخــاص  القطــاع  أمــا 
القــادرة  الرضيبيــة  توافــر األدوات  لعــدم  نظــراً  التكاليــف االســتثامرية، 
عــى تحصيــل عوائــد كافيــة لتمويــل مثــل هــذا املــرشوع التطويــري. 
ولهــذا الســبب، تــم إجــراء تحليــل للجــدوى املاليــة ملعاينــة بعــض األدوات 
الرضيبيــة املختلفــة التــي ستحســن مــن قــدرة القطــاع العــام لتنميــة 
مــوارده الذاتيــة املبــارشة لتغطيــة املتطلبــات املاليــة لبنــود امليزانيــة 
 )١ التحليــل  أســفر عنهــا  التــي  الرضيبيــة  الســنوية.  وتشــمل األدوات 
رســوم التحســني، ٢( رســوم مواقــف مركبــات، ٣( رضائــب األمــالك.)١١(

٢،٥،٦  األدوات الرضيبية لتنمية املوارد املالية البلدية 

أ ( رسوم التحسني : 
تفــرض الحكومــة رضيبــة تحســني عــى أصحــاب أمــالك معينــة.) ١٢( »يك 
أو جزئيــا لتمويــل تكلفــة تحســينات أو خدمــات محــددة  تســتخدم كليــاً 
تفيــد الســكان بصــورة عامــة، وتعــود بفائــدة خاصــة عــى أصحــاب تلــك 

األمــالك.«)١٣(

اســتعامالت  يف  االســتثامرات  إن  الدوليــة  املامرســات  وتكشــف 
العامــة كالخدمــات  الخدمــات  التــي تشــمل توفــري  األرايض املختلطــة 
واملناطــق  العامــة،  واألماكــن  املشــاة  ومناطــق  والصحيــة،  التعليميــة 
التجاريــة تعمــل عــى تزايــد قيمــة األرايض بنســبة تصــل إىل ١٣% ، و ٩% 

)١٤( التــوايل.  ، و ١٧% عــى 

الحكومــي يف  الشــكل ٥٣ ملامرســات دوليــة ألثــر االســتثامر  يعــرض 
تزايــد قيمــة األرايض. التحتيــة يف  البنيــة  مرشوعــات 

وشــمل التحليــل املنفــذ ثــالث عمليــات محــاكاة )منخفضــة، متوســطة ، 
وعاليــة( اســتناًدا إىل التجــارب الدوليــة يف حــاالت رســوم التحســني، يك 
يتســنى تقديــر التزايــد املحتمــل يف قيمــة األرايض يف األحســاء نتيجة 

التحســينات التــي ســتنجم عــن مــرشوع التطويــر الحــرضي اإلرشــادي.)١٥(

و لتقديــر تأثــري املــرشوع التطويــري بدقــة عــى األمــالك املحيطــة، يلــزم 
التقصيّــات  التفصيــي لعمــل  بيانــات إضافيــة عــى املســتوى  توافــر 
الالزمــة، لكــن عمليــات املحــاكاة يف التحليــل املنفــذ توفر تقديــرات أولية 

لتزايــد قيمــة األرايض  )الشــكل ٥٥(. ويتــم حســاب التزايــد املحتمــل يف 
قيمــة األرايض بنــاءاً عــى ثالثــة ســيناريوهات مســتهدفة )الشــكل ٥٥(. 
وتعتمــد هــذه الحســابات عــى البيانــات التــي تــم جمعهــا يف األحســاء 

مــن الســوق العقــاري املحــي.

ملیون   ٢٦.٨ بنحو  التحســني  رسوم  قُــدرت   ، »المرتفع«  السیناریو  يف 
ريــال سعودي، ويكــون فرضهــا ملــرة واحــدة، الســتخدامها يف تغطيــة 
جــزء مــن تكلفــة مواقــف املركبــات وصيانــة املرافــق والخدمــات وتكاليــف 
أخــرى. تقديــر عوائــد التحســني هنــا يشــمل رســوم التحســني لـــ ١٩٩٤ 
وحــدة عقاريــة )١٣,٤٤٥ ريــال ســعودي  للوحــدات الســكنية والتجاريــة( 
مقرتحــة يف املــرشوع النموذجــي, وتعــد رســوم التحســني خيــاراً قابــالً 

الشكل ٥١. متويل املشاريع العامة 

املصدر: برنامج موئل األمم املتحدة، نريويب، ٢٠١٨

الشكل ٥٢. تفاصيل متويل املرشوع للقطاع العام

املصدر: برنامج موئل األمم املتحدة، نريويب، ٢٠١٨

Public facilities

Parking

Public space

80%

8%

12%

مواقف عامة 
للسيارات

18,374,400

50,000,000

0

100,000,000

150,000,000

200,000,000 185,336,180

27,265,000

املساحات العامة  خدمات ومرافق 
عامة
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شكل ٥٣. تأثري تطوير البنية التحتية والتخطيط عى قيمة األرض 

املصدر: رشكة كولريز انرتناشونال )٢٠١٧(

أبرز النتائج مامرسات دولية

زيادة قيمة األرايض املجاورة لتنمية حرضية لنشاط تجارة التجزئة بنسبة ١٥- ٢٠%  •
إنشاء مدارس زاد من قيمة األرايض املجاورة يف حدود ١٣% تقريباً  •

سهولة املي زادت قيمة املساكن بنسبة ٩%  •

ديب  )اإلمارات العربية املتحدة( 
القاهرة )مرص(

الشكل ٥٤. املعايري واالفرتاضات لتحليل رضيبة التحسني 

املصدر: برنامج موئل األمم املتحدة، نريويب، ٢٠١٨

  معايري وافرتاضات لتحليل رسوم التحسني

تزايد قيمة األرايض بنسبة  ٩%  سيناريو منخفض

تزايد قيمة األرايض بنسبة  ١٥% سيناريو متوسط

تزايد قيمة األرايض بنسبة  ٢٥% سيناريو عايل

املصدر: برنامج موئل األمم املتحدة، نريويب، ٢٠١٨

58,000,000

60,000,000

62,000,000

64,000,000

66,000,000

68,000,000

70,000,000

72,000,000

74,000,000

متوسط معدل الزيادة 
يف قيمة األرض )بالريال 

السعودي(، سيناريو 
النسبة العالية )٢٥%( 

متوسط معدل الزيادة 
يف قيمة األرض )بالريال 

السعودي(، سيناريو 
النسبة املتوسطة )١٥%(

متوسط معدل الزيادة 
يف قيمة األرض )بالريال 
سعودي(، سيناريو أقل 

نسبة )٩%(

الشكل ٥٥. التأثري عى قيمة األرض الناتجة عن قيام املرشوع

73,234,050

67,375,326

63,860,092

للتطبيــق الســتعادة التكاليــف وأيضــاً تكلفــة تشــغيل املــرشوع األخــرى 
ــد التحســني مــن العقــارات  يف األحســاء. ومــن املهــم مالحظــة أن عوائ
املجــاورة التــي ميكــن أن تســتفيد مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة املقرتحــة 
مل يشــملها التحليــل املنفــذ بســبب نقــص البيانــات و املعلومــات )١٦(. 

لذلــك، مــن املحتمــل أن تعكــس التوقعــات تقديــرات منخفضــة.

ب( رسوم وقوف املركبات
ميكــن أن توفــر رســوم االســتخدام مصــدر دخــل طويــل األجــل للبلديــة. 
متامــاً  مناســبة  املركبــات  مواقــف  رســوم  فــإن  األحســاء،  حالــة  ويف 
 ٣,٥٦٨ يتضمــن  والــذي  اإلرشــادي،  املــرشوع  يف  املقــرتح  للتطويــر 
مواقــف للمركبــات، منهــا ١,٦٨٩مواقــف عامــة.)١٧( ويوضــح الشكل ٥٥ أن  
١,٦٨٩ موقــف ســيحقق عوائــد بلديــة ســنوية تزيــد عــن ١٥ مليــون ريــال 

سعودي، وهــذا يــوازي ٤% مــن ميزانيــة أمانــة األحســاء الســنوية.)١٨(
وبرغــم الحاجــة ملزيــد مــن التحليــل التفصيــي، تشــري هــذه النتائــج إىل أن 
رســوم مواقــف املركبــات تشــكل مــورداً مهــامً لتنميــة اإليــرادات البلديــة،  
وتســلط الضــوء عــى أهميــة مواصلــة استكشــاف هــذا الخيــار.)١٩( ويبــني 

الشــكل ٥٦ املعايــري الخاصــة بتحليــل  عائــد مواقــف املركبــات 

ج( الرضائب عىل األمالك
الرضائــب عــى األمــالك هــي الخيــار الثالــث لتنميــة اإليــرادات البلديــة 
بديــالً عــن رســوم التحســني. ولتقديــر أثــر رضائــب األمــالك يف اململكــة 
العربيــة الســعودية، تــم اســتخدام دراســات الحالــة الدوليــة )موئــل األمــم 
املتحــدة، ٢٠١٦( )٢٠( و دليــل متويــل املــدن )موئــل األمــم املتحــدة ٢٠١٦( 
)٢١(، ونظــم رضائــب امللكيــة املشــرتكة يف االقتصــادات الناشــئة لتوفــري 

خــط األســاس.)٢٢( 

تــم أخذهــام يف االعتبــار، وهــام رســوم  الرســوم  هنــاك خيــاران مــن 
والســكنية. التجاريــة  األمــالك 

• رسوم العقارات التجارية بنسبة  ٢.٥ %.
• رسوم العقارات السكنية بنسبة ١.٧٥%.

ــة املجمعــة  ــات القيمــة العقاري ويتــم تحصيلهــا ســنوياً اســتنادا إىل بيان
يف مــدن مختلفــة يف اململكــة كمعايــري مرجعيــة.و تقــدر اإليــرادات 
الســنوية الناتجــة عــن التطويــر العقــاري الجديــد بنحــو ١.٣ مليــون ريــال 
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املصدر: برنامج موئل األمم املتحدة، نريويب، ٢٠١٨

مواقف
رسوم/ 

ساعة
فرتة االنتظار

إجاميل ساعة 
/ يوم

عائد املوقف / 
شهر

عائد املوقف/ سنة العائد السنوي

١٦٨٩ ٢ ريال ١٢ ٨ ص – ٧م  ٧٤٤ ريال ٨٩٢٨  ريال ١٥٠٧٩٣٩٢ ريال

الشكل ٥٦. معايري وافرتاضات رسوم مواقف السيارات

التقديــر  هــذا  توســيع  تــم  إذا  العــايل)٢٣(.  الســيناريو  يف  ســعودي 
ــات  ــادات يف القيمــة للممتلــكات القامئــة الناتجــة عــن مكون ليشــمل زي
املــرشوع مثــل املســاحة العامــة، ويف حــال إضافــة تزايــد قيمــة األمــالك 
ــعودي  ــال س ــون ري ــا ٣ ملي ــح لدين ــرشوع اإلرشــادي، يصب ــن امل ــة ع الناتج
تضــاف إىل اإليــرادات البلديــة الســنوية مــن رضيبــة األمــالك. ويف حــال 
توزيــع أفــق املــرشوع يف ثــالث محطــات إنجــاز )٥ ســنوات، ١٠ ســنوات، 
١٥ ســنة( ، يتّضــح عندئــذ التأثــري املحتمــل لرســوم األمــالك لتصبــح هــذه 

الرســوم مــن مكونــات نظــام التمويــل العــام )الشــكل ٥٧(.

ــد عــى املســاهمة املهمــة ملــرشوع  ومــن املهــم بهــذا الصــدد التأكي
التطويــر اإلرشــادي يف تحقيــق االســتدامة املاليــة مــن خــالل الرســوم 
العقاريــة التــي ســيجنيها يف املــدى الطويــل. وقــد اســتخدمت يف 
املحــاكاة التحليليــة النســبة املنخفضــة للرســوم العقاريــة،)٢٤( مــام يعنــي 

ــر الحــد األدىن.)٢٥( ــل تقدي ــح أن متث ــرادات مــن املرج ــات اإلي أن توقع

٦،٦  تحليل سيناريوهات تنمية مالّية أمانة األحساء

ســوف يتــم تحصيــل أكــر مــن ١٩ ملیون ریال سنویاً مــن عائــد مواقــف 
املركبــات ورســوم عقاريــة عــى األمــالك الســكنية والتجاريــة، أمــا رســوم 
التحســني فستشــكل أداة ماليــة ثانويــة، يتــم مــن خاللهــا تحصيــل مبلــغ 
اإلنفــاق  مــن  بجــزء  ليســاهم  واحــدة  ملــرة  سعودي  ريــال  ملیون   ٢٦.٨

ــة. ــة العام ــة التحتي ــى البني ــام ع ــاميل الع الرأس

الخــاص،  والقطــاع  العــام  القطــاع  بــني  والتعــاون  الرشاكــة  إطــار  ويف 
واملعــامل  الخدمــات  قطــاع  يف  هامــة  اســتثامرات  تنفيــذ  ميكــن 
الســياحية، تســهم يف رفــع الكفايــة التمويليــة للمــرشوع عــى املــدى 
ــل  ــأن تحلي ــرى ب ــاص، ن ــاع الخ ــع القط ــة للــرشاكات م ــل.)٢٦( وباإلضاف الطوي
ورســوم  التحســني،  برســوم  العمــل  بقــوة  يدعــم  املاليــة  الجــدوى 
مواقــف املركبــات، ورســوم عقاريــة عــى األمــالك التجاريــة والســكنية، 
مــع مواصلــة العمــل الستكشــاف أدوات ماليــة إضافيــة تســهم يف ســد 
فجــوات التمويــل الحاليــة. ويــويص موئــل األمــم املتحــدة بــأن تواصــل 
أمانــة األحســاء استكشــاف اآلليــات التــي متكنهــا مــن تنميــة مواردهــا 

الذاتيــة. املاليــة 

٧،٦  الخالصة والتوصيات املتعلقة بالسياسات التنفيذية 

يــويص  موئــل األمــم املتحــدة بالسياســات التاليــة لتنفيــذ املــرشوع 
اإلرشــادي:

• تحديد إمكانيــات تنميــة املــوارد املاليــة الذاتيــة لألمانــة عــى أســاس 

ــة  ــرضي وتنميــة البنيــة التحتي ــط الح ــني التخطي ــل والتنســيق ب مــن التكام
واالقتصــاد الحــرضي والتمويــل البلــدي. 

• تعزيــز العمــل بالنهــج الشــامل واملتكامــل. يجــب أن تركــز الــرشاكات بــني 
ــر  ــة بتطوي ــة التحتي القطاعــني العــام والخــاص يف ربــط اســتثامرات البني
األرايض، وذلــك لتعظيــم الفوائــد املتوافقــة مــع االســتعامل املختلــط 
ــدة القدميــة وموقــع  ــني البل ــط والتواصــل ب ــرب الرتاب ــألرايض، حيــث يعت ل
العاملــي ميــزة  للــرتاث  اليونســكو  واحــة األحســاء املــدرج يف قامئــة 

رئيســة. 

ليتســنى  األرايض  قيمة  تزايــد  يف  اإلرشــادي  املرشوع  أثر  تقدير   •
تقدير اإليــرادات الناتجة عــن تحصيــل جــزء مــن الزيــادة يف قيمــة األرايض 

نتيجــة االســتثامرات العامــة. 

• بناء محفظة دخل )عائد( متنوعة بتطبيق أدوات رضيبية مختلفة.)٢٧( 

•  اســتخدام أدوات تشــخيصية لألســتثامر يف نظــم رصــد معلومــات 
وتجميــع بيانــات األرايض )علی سبیل المثال، الســجل العينــي للعقــار( )٢٨(

تدعــم النتائــج األوليــة الــواردة يف هــذا الفصــل اســتخدام الرضائــب عــى 
األرايض ورســوم االســتخدام كجــزء مــن ميزانيــة القطــاع البلــدي يف 
الرضيبيــة  بــاألدوات  العمــل  شــأن  ومــن  الســعودية.  العربيــة  اململكــة 
يف  كبــري  بشــكل  يســهم  أن  الفصــل  هــذا  يف  تناولهــا  تــم  التــي 
االســرتاتيجية  األهــداف  وتحقيــق  البلديــة،  وإمكانــات  قــدرات  تحســني 
واملســتهدفات املرحليــة املحــددة يف برنامــج التحــول الوطنــي ٢٠٢٠)٢٩(

املعايري واالفرتاضات

املصدر: برنامج موئل األمم املتحدة، نريويب، ٢٠١٨

بعد ١٥ سنة 

بعد ١٠ سنوات 

بعد ٥ سنوات 

5,000,000 15,000,000 20,000,00010,000,000

6,510,917

13,021,834

19,532,751

الشكل ٥٧. تحليل الرضائب العقارية وأفاق املرشوع

بعد ١٥ سنة 

بعد ١٠ سنوات 

بعد ٥ سنوات 
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فندق صغري يف املركز التاريخي
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1 Although, Saudi Arabia development policy is oriented to use PPPs for strategic projects at large scale, using Built-Operate-Transfer and other 

type of agreements (e.g. Prince Mohammad Bin Adbulaziz International Airport, privatization of the operation and maintenance of the King 

Fahd International Airport of Dammam, Taif international airport), the Demo project gives evidence on the potential returns for urban project 

at small scale

2 United Nations Human Settlements Programme. (2016). Finance for City Leaders, p. 100, Nairobi, Kenya. 

3 United Nations Human Settlements Programme. (2016). Finance for City Leaders, Nairobi, Kenya. 

4 NTP goal is to increase own-source revenue to 40 percent of municipal budgets by 2020. In 2016, intergovernmental transfers comprised 90 

percent of the total budget. Approved 2016 Budget for Arar (Amanah), Ministry of Finance, The Kingdom of Saudi Arabia.

5 United Nations Human Settlements Programme, Riyadh Office; Colliers International. (2015). Saudi Arabia Construction Cost Benchmarking 

and Forecasting; UNECE. (2014). Estimating and benchmarking transport infrastructure. UNECE Workshop on good practices and new tools 

for financing transport infrastructure. 2nd Session benchmarking of transport infrastructure construction costs. Sustainable Built Environment 

National Research Centre (2018) Why trackless trams are ready to replace light rail. Retrieved from http://theconversation.com/why-trackless-

trams-are-ready-to-replace-light-rail-103690

6 Deloitte. (2014) MCI Business Park, A Strategic Assessment of a Real Estate Project Riyadh – KSA. Ministry of Commerce and Industry. The 

Kingdom of Saudi Arabia

7 United Nations Human Settlements Programme. (2018). Nairobi, Kenya

8 National Center for Privatization. (2018). The Privatization Project Manual. The Kingdom of Saudi Arabia

9 United Nations. (2017). New Urban Agenda. United Nations Human Settlements Programme, Nairobi, Kenya.

10 Asian Development Bank. Economics and Development Resource Center Infrastructure Department. (1994). Framework for the Economic and 

Financial Appraisal of Urban Development Sector Projects.

11 United Nations Human Settlements Programme. (2016). Leveraging land: land-based finance for local governments. United Nations Human 

Settlements Programme. Nairobi, Kenya.

12 Lawrence Walters C., Pineda Juan Felipe Pinilla. (2014). Land Value Sharing in Medellín. United Nations Human Settlements Programme, 

Nairobi, Kenya.

13 United Nations Human Settlements Programme. (2016). Finance for City Leaders, p. 53, Nairobi, Kenya

14 Colliers International. (2017). The Impact of Social Infrastructure on Mixed Use Developments. Rodriguez, D.A., & Targa, F. (2004). Value of 

Accessibility to Bogotá’s Bus Rapid Transit System. Transport Reviews 24(5), 587-610

15 United Nations Human Settlements Programme. (2016). Leveraging land: land-based finance for local governments. United Nations Human 

Settlements Programme. Nairobi, Kenya.

16 Colliers International. (2017). The Impact of Social Infrastructure on Mixed Use Developments;

17 United Nations Human Settlements Programme (2018), Nairobi, Kenya.

18 The Arar’s collected own-source revenue is SAR 126,350,000. Approved 2016 Budget for Arar, Ministry of Finance, The Kingdom of 

Saudi Arabia

19 To monitor the land value impact new instrument (e.g. fiscal cadastre) will be highly recommended. Ruiz Francisco, Vallejo Gabriel. (2010). Using 

land registration as a tool to generate municipal revenue: Lessons from Bogota. The World Bank, Washington, DC

20 United Nations Human Settlements Programme. (2016). Leveraging Land: Land-based Finance for Local Governments. United Nations Human 

Settlements Programme. Nairobi, Kenya.

21 United Nations Human Settlements Programme. (2016). Finance for City Leaders, Nairobi, Kenya

22 United Nations Human Settlements Programme. (2013). Property Tax Regimes in East Africa, Nairobi, Kenya.

23 The simulation takes account for low rates in order to give evidence on the potential impacts of this financial sources. International Federation 

of Surveyors. (2016). Property Taxation for Developing Economies. FIG Publication no. 67

24 In Singapore, for example, the effective property tax rate is 5.00 percent for owned property and 11.00 percent rented property in 2015 (UN-

Habitat. (2016). Leveraging land: land-based finance for local governments. United Nations Human Settlements Programme. Nairobi, Kenya.)
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25 International Federation of Surveyors. (2016). Property Taxation for Developing Economies. FIG Publication no. 67

26 National Center for Privatization. (2018). The Privatization Project Manual. The Kingdom of Saudi Arabia

27 United Nations. (2017). New Urban Agenda. United Nations Human Settlements Programme, Nairobi, Kenya.

28 Between 2009 and 2010, Bogotá, Colombia’s cadastral office began valuing all urban property following the adoption of several administrative 

reforms. The valuation revealed an increase in the city’s cadastral value by 47 percent. The property valuation process cost USD $7.8 million 

and generated USD $171 million in property tax revenue for the city. Ruiz, F., & Vallejo, G. (2010). Using land registration as a tool to generate 

municipal revenue: lessons from Bogota. World Bank, Washington, DC.

29 The Kingdom of Saudi Arabia. (n.d). National Transformation Program, vision 2030. Retrieved from http://vision2030.gov.sa/en/ntp
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