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املقدمة

١٠

الشكل ١. عرض أويل للمرشوع املقرتح

١.١   نطاق املرشوع اإلرشادي

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 عــىل نحــو مســتدام.

ولغايــات توضيــح هــذا النهــج، تــم إعــداد ثالثــة مشــاريع إرشــادية محليــة 
والتــي تثــل العنــارص األساســية الالزمــة لتطبيــق نظــام تخطيــط مطــّور 
إعــداد املــرشوع  تــم  األخــرى، فقــد  غــرار املشــاريع  ومحّســن. وعــىل 
ــة عرعــر ليشــمل كالً مــن مخططــات التصميــم  اإلرشــادي الخــاص مبدين
ودراســات الجــدوى والتــي ميكــن تحويلهــا الحقــاً إىل خطــط تنفيذيــة. 
كــام يرجــح تنفيــذ تلــك املخططــات مــن قبــل األمانــة ضمــن إطــار مــن 
التعــاون مــع مجموعــة مــن الجهــات الرشيكــة يف اململكــة. مــن جانــب 
آخــر، وبالرغــم مــن إعــداد هــذا املــرشوع لتوفــري بيانــات تفصيليــة واضحــة 
ــم تصميمــه ملعالجــة املشــاكل  ــه قــد ت عــىل املســتوى املحــي، إال أن
التــي تــم اعتبارهــا كتحديــات منطيــة ناشــئة يف املــدن الســعودية، حيــث 
تنطبــق املواضيــع والبنــود الــواردة ضمــن هــذا التقريــر عــىل الســياق 

الحــرضي األوســع يف اململكــة العربيــة الســعودية. 

ذلــك  يف  مبــا  األساســية  القضايــا  مــن  مجموعــة  املــرشوع  يتضمــن 
مواضيــع الدمــج والتكثيــف، وعمليــات الرتابــط العمــراين، وأشــكال التــدرج 
ومرافــق  األساســية  املرافــق  إىل  الوصــول  فــرص  وتكافــؤ  الهرمــي، 
اإليكولوجيــة  النظــم  أهميــة  املــرشوع  يبــني  كــام  وغريهــا.  النقــل 
الطبيعيــة والتــي تتفاعــل مــع محيــط املدينــة وتتأثــر بــه إليجــاد أشــكال 
هــذا  اســتخالص  تــم  وقــد  اإليكولوجيــة.  النظــم  بتلــك  واضحــة  ربــط 
املخطــط تبعــاً لدراســة تحليليــة مفصلــة ملواطــن القــوة والضعــف يف 
مدينــة عرعــر وذلــك بهــدف تعزيــز الســامت الطبيعيــة باملدينــة إضافــة 
لتســليط الضــوء عــىل أهميــة املعــامل القامئــة فيهــا مــن خــالل أشــكال 
الربــط الجديــدة. مــن ناحيــة أخــرى، لوحظــت حالــة االختــالل الحاصلــة يف 
النســيج العمــراين ملدينــة عرعــر بفعــل تقاطــع الطريقــني الرسيعــني 
واللــذان شــكال ســوياً القضيــة األبــرز للمناقشــة مــن خــالل هــذا املقــرتح. 
إال أنــه وبالرغــم مــن خصوصيــة هــذا املقــرتح، فــإن القضايــا الــواردة ضمــن 
ــد مــن املــدن الســعودية حيــث  ــر تنطبــق كذلــك عــىل العدي هــذا التقري
ســيتم جمــع األســاليب املقرتحــة ملعالجــة تلــك القضايــا إلعــداد مجموعــة 
مــن األســاليب والحلــول القابلــة للتطبيــق والتكييــف مــع ظــروف محــددة 

ضمــن نطاقــات متنوعــة يف اململكــة. 

ــع املــرشوع مختلــف املعايــري واألفــكار التــي طرحهــا برنامــج  ــك، يتب كذل
األجنــدة  ضمــن  )املوئــل(  البرشيــة  للمســتوطنات  املتحــدة  األمــم 
بهــذا  الصلــة  وذات  التاليــة  البنــود  ذلــك  يف  مبــا  الجديــدة،  الحرضيــة 

املقــرتح: 

تأخــذ  التــي  العمرانيــة  التنميــة  لتنفيــذ اســرتاتيجيات  ندعــو  البنــد ٥2.: 
وتحديــد  العمــراين،  التوســع  عمليــات  توجيــه  رضورة  االعتبــار  بعــني 
األولويــات ذات الصلــة بعمليــات التجديــد الحــرضي عــرب التخطيــط لتوفــري 

وتحقيــق  الجيــد،  الحــرضي  الرتابــط  وذات  املتاحــة  والخدمــات  املرافــق 
معــدالت الكثافــة الســكانية املناســبة، وإعــداد التصاميــم ومشــاريع دمــج 
املناطــق الجديــدة ضمــن النســيج الحــرضي للحيلولــة دون نشــوء أشــكال 

العمــراين والتهميــش.  الزحــف 

ــز توفــري األماكــن  ــذ الجهــود الالزمــة لتعزي ــا بتنفي ــد ٥3: نعلــن التزامن البن
باعتبارهــا  واملتاحــة  الشــاملة،  واآلمنــة،  الخــرضاء،  العامــة  واملســاحات 
االجتامعيــة  التنميــة  أشــكال  تحقيــق  يف  تســاهم  أساســية  كعوامــل 
يف  املناطــق  تلــك  إمكانيــات  اســتغالل  بهــدف  وذلــك  واالقتصاديــة 
تعزيــز القيــم االجتامعيــة واالقتصاديــة مبــا يف ذلــك القيــم العقاريــة، 
والخاصــة  العامــة  واالســتثامرية  التجاريــة  املشــاريع  تنفيــذ  ولتيســري 

للجميــع.  املناســبة  املعيشــية  الفــرص  ولتوفــري 
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البنــد ١١٤ )أ(: تحقيــق زيــادة كبــرية يف معــدالت توفــري مرافــق البنيــة 
التحتيــة لشــبكات النقــل اآلمنــة، واملتاحــة، والفعالــة، ومنخفضــة التكلفــة، 
واملســتدامة إضافــة إىل خيــارات النقــل غــري اآلليــة كاملــي وركــوب 
الدراجــات الهوائيــة، حيــث يتــم تحديــد األولويــة لتلــك الحلــول قبــل اللجــوء 

لخيــارات النقــل الخــاص. 

2،١  أهداف املرشوع اإلرشادي
يســتند املــرشوع لدراســة مســاحة محــددة مــن الطريــق رقــم ٨٠ لغايــات 
طــرح مقــرتح لتغيــري نظــام الطــرق الرسيعــة القامئــة يف املدينــة، حيــث 
تــم إعــداد البــاب الخــاص لتحويــل املناطــق اإلضافيــة ضمــن الطريقــني 
رقــم ٨٠ و ٨٥ والتــي تقــع داخــل حــدود املدينــة والــذي يتضمــن مقرتحــاً 
إلزالــة الطريــق الرسيــع القائــم يف املدينــة وإنشــاء طريــق جانبــي يف 
محيــط املدينــة مــام سيســاهم بــدوره يف فتــح األرايض التــي كان يف 
الوضــع العمــراين الســابق بهــا وحدودهــا الواســعة لتحويلهــا إىل طــرق 

بتــدرج وظيفــي حديثــة تتضمــن مناطــق ســكنية إضافيــة تتمتــع بــكل مــن 
املرافــق واألماكــن العامــة، واملراكــز التجاريــة ومرافــق النقــل العــام. 

وبذلك، ميكننا تحقيق ما يي: 
• إعادة تشكيل هياكل الطرق وشبكات النقل، 

• تحقيق معدالت كثافة أعىل، 
• رفع قيم األرايض، 

• إنشاء مناطق سكنية آمنة، شاملة تتميز بالفعالية واالستدامة، 
• شوارع نابضة بالحياة، 

• مناخ محي أفضل، 
• مســتويات أفضــل للصحــة العامــة ورفاهيــة األفــراد يف ضــوء تعزيــز 
للمشــاة  املخصصــة  الطــرق  وتوفــري  الطبيعــي،  التظليــل  مســتويات 

اإلضافيــة.  العامــة  واملســاحات 
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الشكل ٣. املدينة املرتابطة واملتصلة )املتكاملة(

١،2  الرؤية االسرتاتيجية ملدينة عرعر

تــم إعــداد هــذا املــرشوع كملحــق للرؤيــة العمرانيــة الشــاملة ملدينــة عرعــر وذلــك لغايــات دراســة الرؤيــة االســرتاتيجية للمدينــة والتــي تضــم مجموعــة 
مــن التوصيــات االســرتاتيجية رفيعــة املســتوى لتحقيــق التغيــري الجــذري ألمنــاط التطويــر املســتقبلية يف املدينــة. وضمــن هــذا اإلطــار، يطــرح هــذا 
املــرشوع مثــاالً لتفســريات محــددة والتــي تســاهم يف ترجمــة اســرتاتيجيات وإجــراءات موضوعيــة إىل إرشــادات تصميميــة ومشــاريع قابلــة للتنفيــذ. 

وســنعرض تاليــاً ملخصــاً للتوصيــات االســرتاتيجية األربــع واملســتخلصة مــن مخطــط مدينــة عرعــر وذات الصلــة بهــذا املــرشوع اإلرشــادي. 

١،١،2  املدينة املدمجة 
تتميــز  الكثافــة،  عاليــة  حرضيــة  كمنطقــة  املدمجــة  املدينــة  تعــرّف 
باســتخدامات متنوعــة ومختلطــة يف مناطقهــا املركزيــة التــي تتســم 
بالكثافــة والحيويــة، إضافــة إىل مرافــق وخدمــات موزعــة جيــداً. كــام يؤكــد 
تحقيــق  يف  وكثافتهــا  املدينــة  لشــكل  الواضــح  األثــر  املفهــوم  هــذا 
االســتخدام املســتدام للمــوارد. كــام ميكن تحقيق املدينــة املدمجة عرب 
تحديــد األولويــة ملشــاريع التجديــد العمــراين، والتخطيــط لتوفــري مرافــق 
البنيــة التحتيــة والخدمــات املتاحــة وذات الربــط واالتصــال الجيــد، إضافــة 
إىل تنفيــذ التخطيــط الــالزم لتوفــري مرافــق البنيــة التحتيــة والخدمــات 
معــدالت  تحقيــق  جانــب  إىل  واالتصــال،  الرتابــط  وجيــدة  األساســية 
مســتدامة مــن الكثافــة العمرانيــة. مــن جهــة أخــرى، فمــن األهميــة مبــكان 
دراســة إمكانيــة إدمــاج مناطــق جديــدة ضمــن النســيج العمــراين الحــرضي 
بهــدف الحيلولــة دون نشــوء أشــكال الزحــف العمــراين والتهميــش. وقــد 
تــم اســتخدام أربــع منهجيــات ضمــن املــرشوع اإلرشــادي لتحقيــق هــدف 

ــي:  ــة، وه ــة املدمج ــاء املدين إنش
•  يهدف املقرتح الحتواء أشكال الزحف العمراين والحد منها عرب 

تحقيق مستويات التكثيف املطلوبة يف مناطق محددة ضمن النسيج 
الحرضي مبا يف ذلك مساحات واسعة يف الطريق املعروف باسم 

طريق رقم ٨٠. 
•  يتضمن كذلك مقرتحاً باستغالل األرايض الفضاء املتوفرة لغايات 

االستخدام املختلط ولتنفيذ أشكال التنمية والتطوير ذات الكثافة 
العالية.

•   ويقرتح كذلك تنفيذ عمليات النقل وإعادة إدماج محددة من 
األرايض التابعة للحرس الوطني من أجل تحقيق التوازن يف املناطق 

الحرضية.
•   تنفيذ مجموعة من اآلليات املناسبة لتعزيز مستوى املناطق 

الحرضية من خالل تحسني مستويات الربط بشبكات النقل العام، 
ومرافق املشاة، والتوزيع العادل للخدمات واألماكن العامة.

2.١.2 املدينة املتكاملة/ املتصلة
تعــرّف املدينــة املتكاملــة عــىل أنهــا شــبكة مــن األحيــاء املتصلــة النمــو 
والتــي تتميــز مبســتويات جيــدة مــن الربــط والتــوازن بحيــث تحتــوي كل 
ملجموعــة  إضافــة  العامــة  واألماكــن  الحدائــق  مــن  عــدد  عــىل  منطقــة 
متنوعــة مــن األنشــطة التجاريــة التــي ينفذهــا القطاعــني العــام والخــاص، 
ــة. كــام أن  ــة وعمرانيــة ســليمة وحيوي حيــث تشــكل كل منهــا بيئــة حرضي
وجــود شــبكة منظمــة مــن الطــرق والتي تتضمــن طرقاً رشيانية وشــوارع 
داخليــة تتــامىش ووســائط نقــل ورسعــات مختلفــة ميكــن أن تســاهم 
بصــورة رئيســية يف رســم مالمــح الهيــكل العمــراين الحــرضي والــذي 
املحــددة  واملســاحات  التنميــة  أمنــاط  تحديــد  يف  بــدوره  سيســاهم 
واملبــاين،  الربــط،  ومحــاور  الســكنية،  واملناطــق  األرايض  مــن  لــكل 
واملســاحات املفتوحــة والحدائــق. عــالوة عــىل ذلــك، ميكــن أن تســاهم 
شــبكات النقــل العــام يف توفــري خدمــات النقــل عاليــة الرسعــة والعابــرة 
ملختلــف أنحــاء املدينــة وذلــك يف ظــل تنظيــم توزيــع األحيــاء واملناطــق 
ــة وشــبكات املشــاة. وسيســاهم  ــة مــن خــالل الشــبكات املحلي املحلي
لرتكيــز االســتخدامات املختلطــة  الفــرص  مــن  إتاحــة املزيــد  ذلــك يف 
حــول مراكــز النقــل العــام وللحــد مــن معــدالت االزدحــام والتلــوث واألثــر 
الناشــئ عنهــا. وتاشــياً مــع ذلــك، يقــدم املــرشوع اإلرشــادي مجموعــة 
مــن التدخــالت والتــي ميكــن أن تســاهم يف إنشــاء نظــام النقــل الجديــد 
يف مدينــة عرعــر بحيــث يرتكــز ملبــادئ حديثــة ومســتويات ربــط أفضــل: 
•  يقــرتح اســتغالل الجــزء املحــّدث مــن الطريــق رقــم ٨٠ الســتيعاب خــط 
ــف مــن محطــات  ــة تتأل ــدون ســكة أو ســكة نقــل مســتقلة وحديث ــرام ب ت
لشــبكة  األساســية  الركيــزة  تشــكل  لــي  اســرتاتيجي  بشــكل  موزعــة 

النقــل العــام. 
•  تيســري عمليــات تجديــد الطريــق الداخــي الرسيــع والــذي تنقســم 
املدينــة بفعلــه حاليــاً، حيــث يتضمــن املــرشوع مقرتحــاً بإنشــاء طريــق 
جانبــي يحيــط باملدينــة وبحيــث يصــل الحقــاً لإلحاطــة باملعابــر مــا بــني 

الشكل ٢. املدينة املدمجة
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املناطــق الرشقيــة والغربيــة والــذي سيســاعد يف تحقيــق إعــادة الربــط 
بالتــوازي مــع وإنشــاء شــبكة النقــل العــام  بــني جانبــي املدينــة ذلــك 

الجديــدة.
•  إنشــاء طريقــني أحاديــي املســار لــي يحــال محــل الطريــق الرسيــع 
مســار  توجيــه  يتــم  بحيــث  الرتابــط،  مســتويات  بتــدين  يتســم  الــذي 
الطريقــني نحــو موقــع الجــادة الحديثــة إلنشــاء سلســلة مــن نقــاط الربــط 
بــني املناطــق الرشقيــة والغربيــة لتحقيــق التوزيــع املــروري الفعــال يف 

املدينــة. 

3،١،2  املدينة الشاملة
الرتابــط  مســتويات  بتعزيــز  تتميــز  كمدينــة  الشــاملة  املدينــة  تعتــرب 
واإلدمــاج،  والريــادة،  االبتــكار،  أشــكال  لتعزيــز  إضافــة  االجتامعــي، 
والهويــة، واألمــان، وحفــظ كرامــة جميــع األفــراد وذلــك يف ظــل تحقيــق 
نظــام اقتصــادي حيــوي وفعــال. كــام ينطــوي مفهــوم املدينــة الشــاملة 
العمرانيــة، واالجتامعيــة،  العوامــل  مــن  تحقيــق شــبكة مرتابطــة  عــىل 
واالقتصاديــة. وبذلــك، يهــدف هــذا املــرشوع ملعالجــة مســألة التفــاوت 
يف مســتويات توفــري الخدمــات والفــرص للجميــع، مــن خــالل تحقيــق 
املحيطــة  باملناطــق  فعالــة  ربــط  أشــكال  عــرب  الــالزم  التوفــري  معيــار 

وملســاحات أوســع مــن املدينــة عــىل النحــو املبــني أدنــاه: 
• يهــدف املــرشوع املقــرتح الســتغالل شــبكة النقــل الحديثــة كمركــز 
العامــة  املرافــق  توفــري  معــدالت  تكثيــف  فــرص  وتعزيــز  لتشــجيع 
بــدوره يف إنشــاء محــاور جديــدة يف مراكــز  والتجاريــة، مــام يســاهم 
ذات اســتخدامات متعــددة تقــع حــول محطــات النقــل املوزعــة بشــكل 

وســليم.  اســرتاتيجي 
عــن  املعزولــة  املناطــق  ربــط  يف  الجديــدة  املحــاور  تلــك  تســاهم   •
ــز وتكثيــف مجموعــة مــن أشــكال الربــط املتنوعــة  املدينــة إضافــة لتعزي
والتــي ميكــن اســتغاللها يف مناطــق قامئــة وذات إمكانــات مســتقبلية. 
• يتضمــن املــرشوع املقــرتح نظامــاً مــن أشــكال الربــط  والتــي تنعكــس 
عــىل شــبكة النقــل الحديثــة وتســاهم يف إدمــاج املناطــق املحيطــة 
مــام يتيــح الفرصــة للوصــول إىل شــبكات جديــدة مــن املســاحات الخــرضاء 
واملراكــز التجاريــة املوزعــة بشــكل اســرتاتيجي وســليم عــرب شــبكة مــن 

املعــامل واملواقــع القامئــة. 

٤،١،2 ملدينة املرنة 
يتضمــن مفهــوم املدينــة املرنــة رضورة االخــذ بعــني االعتبــار الشــكل 
األنســب للبيئــة املبنيــة، إضافــة للبنيــة التحتيــة املاديــة لتكون أكــر مرونة 
وقــدرة عــىل مواجهــة الظــروف املاديــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة التــي 
تتبــع اســتنفاذ املــوارد النفطيــة وتغــري املنــاخ. ووفقــاً لألجنــدة الحرضيــة 
الجديــدة، يتعــني عــىل املــدن ضــامن االســتدامة البيئيــة مــن خــالل تعزيــز 
املســتدام  لالســتخدام  إضافــة  النظيفــة  الطاقــة  اســتخدام  أســاليب 
البيئــي، وتعزيــز  والتنــوع  البيئيــة  النظــم  لــألرايض واملــوارد، وحاميــة 
أمنــاط االســتهالك واإلنتــاج املســتدامة، والحــد مــن مخاطــر الكــوارث 
عــن  الناجمــة  التأثــريات  مــع  والتكيــف  التخفيــف  أمنــاط  لتعزيــز  إضافــة 
تغــري املنــاخ. وضمــن هــذا اإلطــار، يعكــس املــرشوع اإلرشــادي املنفــذ 
االســتغالل  لتحقيــق  الالزمــة  لالســرتاتيجيات  مثــاالً  عرعــر  مدينــة  يف 
الكامــل ملزايــا املدينــة وتحقيــق الربــط الــالزم مــا بــني البيئتــني الطبيعيــة 

واملنشــأة عــىل النحــو التــايل: 

تحســني  يف  بــدوره  سيســاهم  مــام  األوديــة  نظــام  تأهيــل  إعــادة   •
الشــبكتني  بــني  مــا  الرتابــط  فــرص  البيئيــة وتعزيــز  الســالمة  مســتوى 

العمــراين.  والنســيج  الطبيعيتــني  والزرقــاء  الخــرضاء 
• تطويــر الطريــق الرسيــع القائــم مســبقاً وتحويلــه إىل مســاحات خــرضاء 
مــام سيشــكل إضافــة جديــدة للشــبكة الخــرضاء القامئــة يف املدينــة 
وتوفــري الفرصــة الالزمــة لتحقيــق الربــط بنظــام األوديــة القائــم. كــام تــم 
تحديــد التدخــالت اإلضافيــة واالســرتاتيجية يف األرايض الفضــاء إلنشــاء 
شــبكة متســقة مــن األرايض الخــرضاء واملتاحــة لجميــع الســكان بشــكل 

متســاو. 
• إن إنشــاء الطريــق الوظيفــي الجديــد وتنفيذ مشــاريثع تطوير األرايض 
الفضــاء املقرتحــة سيســاهم يف تحقيــق التكامــل مــع نظــام األوديــة 
القائــم مــام ســيؤدي بالتــايل لتحســني مســتوى نظــام إدارة امليــاه يف 
املدينــة حيــث ســيتم إدمــاج خزانــات ميــاه إضافيــة ضمــن نظــام األوديــة 
مــن  والحاميــة  امليــاه  توزيــع شــبكة ترصيــف  نظــام  اســتكامل  بهــدف 

تجمــع الســيول. 

الشكل ٥. املدينة املرنةالشكل ٤. املدينة الشاملة 
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الشكل ٦.اإلجراءات االسرتاتيجية األربعة لتنمية وتطوير مدينة عرعر
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الشكل ٧. اإلجراء األول: إنشاء شبكة بنية فعالة للنقل العام

2.2 تنفيذ الرؤية: إعداد خطة العمل ملدينة عرعر

تــم إعــداد التحليــل الخــاص مبدينــة عرعــر مــن خــالل تقريــر الرؤيــة العمرانيــة 
الشــاملة ملدينــة عرعرالســتخالص مجموعــة مــن التوصيــات االســرتاتيجية 
التــي  التحديــات  ملعالجــة  الــالزم  املوضوعــي  اإلطــار  شــكلت  والتــي 
بأســلوب  املدينــة  يف  والعمرانيــة  الحرضيــة  التنميــة  عمليــات  تواجــه 
منهجــي واســرتاتيجي. وقــد تــم اســتكامل تلــك التوصيــات بإعــداد خطــة 
عمــل والتــي تألفــت، ضمــن إطــار مدينــة عرعــر، مــن ثالثــة إجــراءات منهجيــة 
والتــي ســتدعم تنفيــذ الرؤيــة العمرانيــة الشــاملة للمدينــة. وقــد تــت 
عــرب سلســلة  خــالل املــرشوع اإلرشــادي  مــن  اإلجــراءات  تلــك  ترجمــة 
مــن التدخــالت املحــددة والتــي تــم تركيزهــا ضمــن مســاحة محــددة مــن 
الطريــق الرسيــع رقــم ٨٠. وعــىل الرغــم مــن الرتكيــز الواســع للمــرشوع 
اإلرشــادي عــىل اإلجــراء رقــم ١، إال أنــه يتضمــن كذلــك التوصيــات الــواردة 
بشــأن إعــادة توزيــع األرايض العســكرية مثلــام هــو وارد يف اإلجــراء رقــم 
٢ إضافــة إلدراك أهميــة توســعة شــبكات الطــرق وتحســني مســتويات 
ربطهــا عــىل النحــو الــوارد ضمــن اإلجــراء رقــم ٣. ونعــرض تاليــاً رشحــاً وافيــاً 
لــكل إجــراء مــن اإلجــراءات املحــددة وفقــاً لصلتهــا باملــرشوع اإلرشــادي. 

عــام فعالــة إلنشــاء  نقــل  تنفيــذ شــبكة  األول:  اإلجــراء   ١،2،2
للتنميــة ارتــكاز  محــور 

محدثــة  نقــل  شــبكة  إلنشــاء  املدينــة  حاجــة  عــىل  األول  اإلجــراء  يركــز 
ووســائط  الخدمــات  وتوزيــع  الطــرق،  شــبكات  معايــري  تعكــس  بحيــث 
النقــل الجديــدة. كــام ميثــل هــذا اإلجــراء مقرتحــاً جديــداً بالكامــل إلنشــاء 
شــبكة نقــل جديــدة يتــم تنفيذهــا باالسرتشــاد بخطــة تنفيذيــة متعــددة 
املراحــل. كذلــك، يتضمــن املقــرتح رشحــاً مفصــاّلً لخطــة تحويــل الطريــق 
رقــم ٨٠ يف ظــل الرتكيــز عــىل مقطــع محــدد باعتبــاره كجــزء مــن مقــرتح 
أوســع نطاقــاً لتحويــل وتجديــد طريقــني رسيعــني قامئــني يف املدينــة. 
شــوارع  إىل  الرسيــع  الطريــق  تحويــل  أســلوب  املخطــط  هــذا  ويبــني 
خــرضاء وصديقــة للمشــاة والتــي ســيتم ربطهــا بشــبكة نقــل جامعــي 
حديثــة ومطــورة عــىل نحــو يســاهم يف نشــوء سلســلة مــن التدخــالت 
املرتابطــة. كــام ســيتم اســتيعاب الحركــة املروريــة عــىل شــبكة الطــرق 
الرسيعــة مــن خــالل طريــق جانبــي يحيــط باملدينــة والــذي يتفــرع الحقــاً 
األســايس  املحــور  ضمــن  إنشــاؤها  يتــم  الخطــوط  أحاديــة  طــرق  عــرب 
لشــبكة النقــل. وســتتم خدمــة الطــرق األحاديــة املســار ضمــن شــبكة 
الرشقيــة  الربــط  نقــاط  مــن  مجموعــة  عــرب  الســابقة  الرسيعــة  الطــرق 
والغربيــة والتــي ستســاعد عــىل اســتيعاب التدفقــات املروريــة وتفرعهــا 

الطــرق  آخــر، فــإن تقليــص مســاحة  الرئيســية. مــن جانــب  النقــاط  مــن 
ضمــن الشــبكة الســابقة سيســاهم يف زيــادة فــرص عبــور املشــاة مــام 
ســيزيد مــن فــرص التنقــل ســرياً عــىل األقــدام. ويتوقــع أن تــؤدي هــذه 
التدابــري إىل تحقيــق تطويــر ملمــوس يف مســتويات الرتابــط إضافــة 

للحــد الكبــري مــن معــدالت تلــوث الهــواء. 

2.2.2 اإلجراء الثاين – التكثيف، والربط وإنشاء مراكز جديدة 
يتضمــن اإلجــراء الثــاين مقرتحــاً لتحقيــق التكثيــف التدريجــي املدعــوم 
بإنشــاء مراكــز جديــدة منتــرشة حــول محــاور النقــل الرئيســية. وســوف 
تشــّكل طــرق النقــل العــام الجديــدة النــواة األساســية ألشــكال التطويــر 
النــواة  لتشــكيلها  إضافــة  االســتخدامات،  واملتعــددة  الكثافــة  عاليــة 
تســاهم  ســوف  والتــي  املتنوعــة  املســاكن  لتصنيفــات  األساســية 
يف تعبئــة املســاحات الشــاغرة ضمــن النســيج العمــراين للمدينــة مــام 
ســيؤدي بالتــايل لنشــوء مراكــز جديــدة تتمتــع مبســتويات ربــط جيــدة 
باملدينــة األكــرب. كــام تشــكل مشــاريع تطويــر املســاكن ذات االســتخدام 
أكــرب مــن املســاواة عــىل صعيــد فــرص  يتيــح قــدراً  املختلــط منوذجــاً 
الحصــول عــىل الخدمــات واملرافــق األساســية إضافــة لتوليــد املنافــع 
واملرافــق  الســكن  مواقــع  بــني  املســافة  معيــار  ويعــد  االقتصاديــة. 
ــدوره  ــة عامــل أســايس لرفــع قيــم األرايض والعقــارات، إضافــة ل التجاري
يف الحــد مــن مســتويات االعتــامد عــىل اســتخدام املركبــات الخاصــة. 
كــام أن تركــز هــذه املناطــق حــول نقــاط النقــل األساســية واالســرتاتيجية 
سيســاهم يف ضــامن توفــري الفــرص املتســاوية إضافــة لتحقيــق الربــط 
الــالزم باملناطــق املحيطــة مــام سيســاهم بالتــايل يف تعزيــز صــورة 
أفــراده  يتمتــع  ســكاين فريــد  تتميــز مبزيــج  والتــي  الحيويــة  الشــوارع 

بفــرص الربــط األفضــل. 

والخــراء  الزرقــاء  الشــبكات  إنشــاء   – الثالــث  اإلجــراء    3،2،2
واملتكاملــة       املوزعــة 

يبحــث اإلجــراء الثالــث يف العنــارص الطبيعيــة للمدينــة بهــدف إنشــاء بيئــة 
تتمتــع مبســتويات أعــىل مــن املرونــة واالســتدامة والرفاهيــة لســكانها. 
طــرق  مــن  أســايس  كعنــرص  املقرتحــة  العــام  النقــل  طــرق  وتعتــرب 
ــدالً  ــة ب ــيم املدين ــاهم يف تقس ــي ستس ــجرة الت ــرضاء مش ــة خ وظيفي
عــن الطــرق الرسيعــة املنشــأة ســابقاً. وقــد تــم تصميــم تلــك املناطــق 
عــىل نحــو يهــدف لتحقيــق الربــط الــالزم بنظــام األوديــة القائــم لغايــات 
تشــكيل البنيــة األساســية الشــاملة واملتكاملــة والطبيعيــة واملنّســقة 
مقرتحــاً  االجــراء  يتضمــن  كــام  والخــرضاء.  الزرقــاء  الشــبكتني  مــن  لــكل 
بإضافــة خزانــات ميــاه لتشــكيل حلقــة متواصلــة ومســتمرة بنظــام األودية 
القائــم ولتعزيــز قــدرة املدينــة عــىل تجنــب املخاطــر املرتبطــة بالســيول. 
وســوف يســاهم اســتغالل األرايض بتشــكيل املســاحات الخرضاء عىل 
األرايض الفضــاء يف جميــع أنحــاء املدينــة يف تعزيــز نطــاق العنــارص 
الطبيعيــة داخــل املدينــة وإنشــاء شــبكة خــرضاء يســهل الوصــول إليهــا.  
ومثلــام ذكــر أعــاله، تــم الرتكيــز ضمــن املــرشوع اإلرشــادي عــىل اإلجــراء 
الثــاين  اإلجرائــني  ضمــن  إليهــا  املشــار  املواضيــع  مراعــاة  مــع  األول 
توفــري  عــىل  املقــرتح  لهــذا  األســايس  الرتكيــز  ينصــب  كــام  والثالــث. 
شــبكة نقــل عــام جديــدة. يــي ذلــك البحــث يف الديناميكيــات الناشــئة 
عــن هــذا املقــرتح وذلــك عــىل صعيــد إمكانيــة تشــكيل أشــكال ربــط 
جديــدة، وتوســعة نطــاق عمليــات تخضــري وتجديــد النظــم اإليكولوجيــة 
وتحقيــق  االســتخدامات،  متعــددة  جديــدة  محــاور  وإنشــاء  الطبيعيــة، 

التكثيــف التدريجــي املنشــود. 



+

+

الصلة بالرؤية االسرتاتيجية ملدينة عرعر
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الشكل ٨.اإلجراءات الشاملة الثالثة للتغري الهيكي يف مدينة عرعر

مراكز رئيسية

مراكز ثانوية 

مراكز صغرية

وسط املدينة القدمية

مركز املال واألعامل التجارية الجديد املقرتح

مرافق إعادة تدوير املياه - متصلة بالوادي 

  األودية الحالية 

   االحتفاظ باملسطحات املائية املتصلة بالوادي

    تخزين املياه/اآلبار وأن تكون مرتبطة بالوادي

إنشــاء املســاحات الخرضاء/املتنزهــات املفتوحــة يف املناطــق 
الفضــاء داخــل املســاحة العمرانيــة

التطوير املتكامل لجزء من األرايض املحجوزة للحرس الوطني 
املناطق العمرانية والحرضية

املناطق العمرانية والحرضية

إستخدامات متعددة عالية الكثافة

وسائل النقل العام الرئيسية/الشوارع العريضة 

وسائل النقل العامة الفرعية 

 

منطقة التدخل

إنشاء شبكة خرضاء عىل طول الوادي 

الطريق الدائري

Main Nodes

Major public transportation / Boulevard

Minor public transportation

Bypass

Secondary nodes

Minor nodes

Developable vacant land in urban 
footprint

High Density / Mixed use 

Part of National guard land reserve to be 
developed & integrated

Urban footprint

Old city center

Proposed New C.B.D

++

++

Retention ponds - connected to the wadi

Existing wadi

Water recycling facilities - connected to the wadi Green network along wadi

Water storage / wells - to be connected to 
wadi
Open green spaces / parks in vacant areas 
within the urban footprint

Intervention area

Main Nodes

Major public transportation / Boulevard

Minor public transportation

Bypass

Secondary nodes

Minor nodes

Developable vacant land in urban 
footprint

High Density / Mixed use 

Part of National guard land reserve to be 
developed & integrated

Urban footprint

Old city center

Proposed New C.B.D

++

++

Retention ponds - connected to the wadi

Existing wadi

Water recycling facilities - connected to the wadi Green network along wadi

Water storage / wells - to be connected to 
wadi
Open green spaces / parks in vacant areas 
within the urban footprint

Intervention area

Main Nodes

Major public transportation / Boulevard

Minor public transportation

Bypass

Secondary nodes

Minor nodes

Developable vacant land in urban 
footprint

High Density / Mixed use 

Part of National guard land reserve to be 
developed & integrated

Urban footprint

Old city center

Proposed New C.B.D

++

++

Retention ponds - connected to the wadi

Existing wadi

Water recycling facilities - connected to the wadi Green network along wadi

Water storage / wells - to be connected to 
wadi
Open green spaces / parks in vacant areas 
within the urban footprint

Intervention area

أرايض فضاء قابلة للتطوير داخل املناطق 
العمرانية الحالية
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عدم التكامل بني املدينة والوادي 

١،3  أسس املرشوع 

تدخــالت  باعتبارهــا  والعمرانيــة  الحرضيــة  التدخــالت  تعريــف  ميكــن 
“تحويليــة” بحتــة وذلــك لخلقهــا ملفهــوم جديــد يف مناطــق مختــارة يف 
املدينــة،  إضافــة لتشــكيلها ملجموعــة جديــدة مــن اإلمكانيــات والفــرص 
التدخــالت  تعتــرب  وعليــه،  واالجتامعــي.  االقتصــادي  النشــاط  لتحفيــز 
تغيــريات جذريــة،  التــي تشــكل  التدخــالت  الحقيقيــة مبثابــة  التحويليــة 
ودامئــة، وواســعة النطــاق. وعــادة مــا يتــم تحديــد تلــك التدخــالت وفقــاً 

الحرضيــة:  والديناميكيــات  الخصائــص  لتغيــري  إلمكانياتهــا 
• مــن الناحيــة املعرفيــة، تســاهم املشــاريع التحويليــة يف إعــادة تعريــف 
صــورة املدينــة وهويتهــا، والتــي تعمــل عــىل إنشــاء املحــاور لتنفيــذ 

أنشــطة جديــدة و إضافــة إلنشــاء مناطــق جديــدة لتجمــع األفــراد. 
• مــن الناحيــة البيئيــة، تســاهم املشــاريع التحويليــة يف تكــني املــدن 
أو  البيئيــة  األرضار  مــن  الحــد  عــرب  “الطبيعيــة”  إمكاناتهــا  تحقيــق  مــن 
القضــاء عليهــا، أو عــرب التخلــص مــن األرضار البيئيــة أو بقاياهــا الناجمــة عــن 
ــة أو الصناعيــة الســابقة وذلــك عــرب تنفيــذ عمليــات  املامرســات التنموي

التكثيــف وتوفــري وســائط النقــل التــي يســهل الوصــول إليهــا. 
توفــري  يف  التحويليــة  املشــاريع  تســاهم  االجتامعيــة،  الناحيــة  مــن   •
املتاحــة  والتعليــم  العمــل  وفــرص  الســكنية،  الفــرص  مــن  املزيــد 
للمواطنــني مــن ذوي الدخــل املنخفــض إضافــة للقضــاء عــىل أســاليب 

االقتصاديــة. التفــاوت  وأشــكال  التمييــز 
• مــن الناحيــة االقتصاديــة، يســاهم االســتثامر يف املشــاريع التحويليــة 
بــدوره  الحقيقيــة للمدينــة مــام يســاهم  القيمــة املاديــة  يف كشــف 

يف إنشــاء األســواق يف مناطــق جديــدة، أو يف املناطــق التــي تــم 
اســتغاللها جزئيــاً.

• مــن الناحيــة املاليــة، عــادة مــا تســاهم االســتثامرات التحويليــة يف رفــع 
ــرادات مــن خــالل  ــد اإلي ــات، إضافــة لتولي ــة للبلدي مســتوى القــدرة املالي
لــألرايض واملمتلــكات، وزيــادة عــدد ســكان  القيمــة األفضــل  تحقيــق 

املدينــة، وتوســعة نطــاق األنشــطة االقتصاديــة. 
النطــاق  واســع  إيجــايب  أثــر  تحقيــق  بإمكانيــة  املشــاريع  هــذه  تتميــز 
إضافــة لتحقيــق التغيــري املتعــدد األبعــاد عــىل نحــو يســاهم يف إعــادة 
املدينــة.  مناطــق  مــن  أكــر  أو  واحــدة  منطقــة  دور  و  قيمــة  تحديــد 
ــة  ــىل أربــع أســس مامثل ويســتند املــرشوع اإلرشــادي ملدينــة عرعــر ع
ــىل  ــاء ع ــة وبن ــمل يف املدين ــرز واألش ــا األب ــا وفقــا للقضاي ــم تحديده ت

الناشــئ.  دراســات تحليــل األثــر 

وتتضمن تلك األسس ما يي: 
• إنشاء أشكال الربط العمراين يف املناطق الحرضية، 

• تطوير الشبكتني الزرقاء والخرضاء، 
• تكثيف النسيج الحرضي وإعادة تشكيله، 

• استغالل األرايض الفضاء. 



الشكل ٩. منطقة الدراسة
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Potential water reservoirs
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الشكل ١٠. شبكة الطرق الحالية و املقرتحة

١،١،3  إنشاء أشكال الربط العمراين 
إن الهيــكل القائــم للطريقــني الرسيعــني رقــم ٨٠ و ٨٥ يف مدينــة عرعــر 
قــد أدى لتقســيمها إىل أربعــة أجــزاء مختلفــة تنشــأ مــن رشق املدينــة 
إىل غربهــا ومــن شــاملها إىل جنوبهــا.  يتضمــن املــرشوع اإلرشــادي 
مقرتحــاً بتحويــل طــرق املــرور الرئيســية إىل طريــق جانبــي جديــد يحيــط 
بأطــراف املدينــة إضافــة لتطويــر وظيفــة الطــرق الرسيعــة وتحويلهــا إىل 
جــادات وظيفيــة حديثــة الســتيعاب الرشيــان الرئيــيس لشــبكة النقــل 
ــني املناطــق  ــالزم ب ــط ال العــام مــام سيســاهم يف إعــادة تشــكيل الرب
ــان الرئيــيس لشــبكة  ــة. كــام ســيتم دمــج الرشي املقســمة يف املدين
النقــل العــام مــع املدينــة عــرب إضافــة املزيــد مــن نقــاط الربــط بــني رشق 
وغــرب املدينــة والتــي ستشــّكل مراكــز أساســية وهامــة لربــط األجــزاء 

الشــاملية واملتشــتتة يف املدينــة. 
كــام ســاهم تنظيــم الطريقــني الرسيعــني يف تقســيم املدينــة نظــراً 
لوجــود األرايض االحتياطيــة املخصصــة لقــوات الحــرس الوطنــي يف 
الجــزء الجنــويب الرشقــي منهــا، حيــث يهــدف املــرشوع املقــرتح إلعــادة 
توزيــع األرايض يف الجــزء الجنــويب وإعــادة دمجهــا مــع املدينــة مــن أجــل 
ملســألة  األمثــل  الحلــول  وإيجــاد  املتــوازن  العمــراين  التوزيــع  تحقيــق 

التشــتت الناشــئة. 
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2،١،3  إعادة إنشاء الشبكتني الخراء والزرقاء 
تقــع معظــم األرايض الخــرضاء املوجــودة حاليــاً بجــوار مســارات الطــرق 
خــرضاء  شــبكة  نشــوء  يف  يســاهم  مــام  الــوادي  بجــوار  أو  الرسيعــة 
بالقــدر  غــري مســتغلة  تــزال  األرايض ال  أن هــذه  بيــد  عميقــة ومركــزة، 
بالشــبكة  الربــط األفضــل  يرجــح اســتفادتها مــن أشــكال  كــام  الــكايف 
األكــرب واألوســع نطاقــاً. إضافــة لذلــك، فــإن تنشــيط تلــك املناطــق عــرب 
املناطــق  يف  املقرتحــة  اإلســكان  ومشــاريع  النقــل  شــبكة  تشــغيل 
ــز آليــات صيانتهــا  املحيطــة بهــا سيســاهم يف إنعــاش املنطقــة وتعزي

وإســتدامتها.  

وميكــن أن تنتفــع الجــادات املقرتحــة وظيفيــا مــن الشــبكات القامئــة، 
ــث  ــري املكثــف بحي ــع قابلــة للتخض ــادات كمواق ــك الج ــر إىل تل ــث ينظ حي
الغــريب   – الرشقــي  املحوريــن  طــول  عــىل  خــرضاء  مســارات  تشــكل 
تلــك املســارات  ربــط  الجنــويب.  ومــن املقــرتح كذلــك   – والشــاميل 
بالشــبكة الخــرضاء القامئــة عــرب إنشــاء مجموعــة مــن املســاحات العامــة 

الخــرضاء يف مواقــع مدروســة بعنايــة يف مختلــف أنحــاء املدينــة. 
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الشكل ١١. الشبكات الخرضاء والزرقاء الحالية واملقرتحة
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الشكل ١٢. املناطق املبنية الحالية  واملقرتحة 
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3.١.3 دمج و تكثيف النسيج الحري 
 إن تطويــر وتكثيــف األرايض املجــاورة للطريــق الرسيــع وتلــك الواقعــة 
يف الجــزء الجنــويب مــن األرايض املخصصــة للحــرس الوطنــي يهــدف 
إىل تنفيــذ عمليــات دمــج جديــدة والتــي ستســاهم يف ربــط املناطــق 

ــة.   ــة نتيجــة لشــبكة الطــرق الرسيعــة القامئــة يف املدين املعزول
كذلــك، تــم تحديــد املنطقــة الصناعيــة القدميــة والواقعــة عــىل تقاطــع 
التطويــر  ملشــاريع  مثــايل  موقــع  باعتبارهــا  الرسيعــني  الطريقــني 
كمنطقــة أعــامل مركزيــة حيــث تتميــز مبوقع مناســب للغايــة و ىل مقربة 
مــن الجــادات الحديثــة املقرتحــة وطــرق النقــل املجــاورة لهــا. وتتوافــق 
ومقرتحــات  لتامشــيها  إضافــة  الحــايل  املخطــط  مــع  األخــرية  النقطــة 
األمانــة املطروحــة ضمــن إطــار املــرشوع اإلرشــادي، حيــث تــم اعتبــار 
مــرشوع منطقــة األعــامل املركزيــة مبثابــة الرشيــان األســايس للمدينــة 
والــذي ســتتم خدمتــه مــن خــالل الجــادة املروريــة الجديــدة وأشــكال الربــط 

األفضــل واألوســع يف املدينــة. 

املناطق املبنية الحالية 

املناطق املبنية املقرتحة 

منطقة التدخل 

منطقة الدراسة 



الشكل ١٣. األرض البيضاء الحالية واملقرتح التكثيف فيها
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٤،2،3  استغالل األرايض الفضاء
مثلــام هــو الحــال يف العديــد مــن املــدن الســعودية، ســجلت مدينة عرعر 
نســبة عاليــة مــن األرايض الفضــاء، وتعتــرب معظــم األرايض املجــاورة 
للطريقــني الرسيعــني رقــم ٨٠ و ٨٥ خاليــة مــام يشــكل مســاحة فارغــة 
تتــد لعــدة هكتــارات وهــو مــا يــؤدي بالتــايل لنشــوء مالمــح التقســيم 
ضمــن شــبكة الطــرق الرسيعــة. ويتضمــن املــرشوع مقرتحــاً بتطويــر 
الجــادة  تعزيــز اســتخدام  بالتــايل يف  تلــك املناطــق مــام سيســاهم 
الخــرضاء وإعــادة ربطهــا باملنطقــة املنشــأة القامئــة. كــام ستســاهم 
لــي  الرسيعــة  الطــرق  مالمــح  تشــكيل  إعــادة  يف  التدخــالت  هــذه 
تشــكل جــزءاً ال يتجــزأ مــن نســيج املدينــة، حيــث أن ذلــك لــن ينشــأ فقــط 
بفعــل الحــد مــن مالمــح التقســيم الظاهــرة بــل عــرب توفــري نقــاط مركزيــة 
جديــدة لألنشــطة الســكنية والتجاريــة. مــن جانــب آخــر، يتضمــن املــرشوع 
دراســة أخــرى لجيــوب األرايض الفضــاء املجــاورة والتــي يقــرتح دمجهــا 
العمــراين  التطويــر واالتصــال  تنفيــذ مشــاريع  خــالل  مــن  وتنشــيطها 
والتــي ستشــكل نقطــة جــذب للســكان باعتبارهــا كنقطــة ربــط جديــدة. 



الشكل ١٤. الرؤية االسرتاتيجية لتنمية وتطوير مدينة عرعر 

إعادة هيكلة الشكل العمراين
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للحــدود  العابــرة  اإليكولوجيــة  عرعــر  مدينــة  رؤيــة   2،3
الوطنيــة 

الرتكيــز  العمــل  الشــاملة وخطــة  العمرانيــة  الرؤيــة  تتضمــن كل مــن 
عــىل أهميــة تلبيــة املتطلبــات الخاصــة بإيجــاد بيئــة طبيعيــة متكاملــة 
وســليمة، إضافــة لتشــكيل هيــكل عمــراين متســق ومتجانــس يف 
باعتبــاره كرؤيــة  إعــداد املــرشوع اإلرشــادي  تــم  مدينــة عرعــر. وقــد 
لتحقيــق  الــالزم  األســاس  تشــّكل  والتــي  العمــل  لخطــة  تنفيذيــة 

الشــاملة.  العمرانيــة  للرؤيــة  املدينــة 

• وتــم إعــداد العنــارص األساســية للمــرشوع املقــرتح لــي تشــكل 
عرعــر  مدينــة  مســتقبل  مالمــح  تشــكيل  يف  كليّــة  مســاهمة 
اإليكولوجيــة والتــي ميكنهــا االســتفادة مــن موقعهــا املميــز عنــد 
ــذ  ــرة لهــا. كــام أن تنفي ــة وطــرق الحــج العاب تقاطــع طــرق التجــارة الدولي
الرسيــع  الداخــي  الطريــق  وإزالــة  الحديثــة  العــام  النقــل  شــبكة 
اخــرتق  الــذي  واالزدحــام  املــرور  معــدالت  تقليــل  يف  سيســاهم 
الــالزم  املدينــة، إىل جانــب تحســني نوعيــة الهــواء، وتحقيــق الربــط 
مــا بــني املناطــق املتشــتّتة يف املدينــة. إضافــة لذلــك، فــإن إنشــاء 
املناطــق  تحويــل  عــىل  ســيعمل  النقــل  وشــبكة  الحديثــة  الجــادة 
العمــراين  النســيج  ضمــن  بسالســة  ودمجهــا  وترميمهــا  املأهولــة 
ــاً للمشــاة  ــأة ممــراً مخصص ــم. ويقــرتح أن تشــمل الجــادة املنش القائ
إضافــة ملجموعــة مــن املســاحات الخــرضاء تشــكل مبجملهــا شــبكة 

العامــة.  الفراغــات  إىل  املتســاوية  الوصــول  فــرص  وتتيــح  خــرضاء 

• أمــا املمــر األخــرض املنشــأ عــىل أرايض الطريــق الرسيــع القائــم 
الطبيعــي  اإليكولوجــي  بالنظــام  متصــالً  يكــون  ســوف  مســبقاً 
إعــادة  إمكانيــة  بالتــايل  يعــزز  مــام  املائيــة  واملســطحات  لألوديــة 
الطبيعيــة  البيئتــني  بــني  مــا  واملناســبة  الســليمة  الربــط  أشــكال 
واملنشــأة. كــام تــم تصــّور الــوادي كمتنــزه خطــي مدعــوم بسلســلة 
مــن املســاحات الخــرضاء املرتابطــة ومرافــق الترصيــف اإلضافيــة مــام 
سيســاعد يف تحســني مســتوى أداء نظــام األوديــة كنظــام طبيعــي 
اســتغالله  جانــب  إىل  الهطــول  فــرتات  خــالل  األمطــار  ميــاه  إلدارة 

لغايــات أخــرى جديــدة خــالل املواســم الجافــة. 

وعاليــة  االســرتاتيجية،  التطويــر  مشــاريع  مــن  مجموعــة  تنفيــذ   •
يف  ستســاهم  والتــي  املتعــددة  االســتعامالت  وذات  الكثافــة، 
ــز فــرص الربــط واالتصــال بــني محــاور نقــل محــددة إضافــة لدعــم  تعزي
صلــة  مثــة  آخــر،  جانــب  مــن  االقتصــادي.  والتكتــل  التكامــل  أشــكال 
أخــرى مــا بــني مقــرتح إنشــاء الجــادة وشــبكة النقــل واملقــرتح مــن 
ــة لــي تحــل محــل  ــة حديث ــة إلنشــاء منطقــة أعــامل مركزي قبــل األمان
املنطقــة الصناعيــة القدميــة الغــري مســتغله، حيــث أن إدمــاج هــذه 
املنطقــة بالرشيــان الجديــد للمدينــة سيســاهم يف تحقيــق الربــط 
مــا بــني شــبكات املشــاة، واملســاحات الخــرضاء، واملناطــق املتعــددة 
االســتعامالت، واملركــز االقتصــادي الجديــد والــذي ســيتم تعزيــزه مــن 
خــالل مرافــق البنيــة التحتيــة الحديثــة واملحيطــة بــه مــام سيشــكل 

القلــب النابــض الجديــد للمدينــة. 

الشوارع العريضة

الطرق

منطقة التدخل

منطقة الدراسة

املساحات الخرضاء 

األودية
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املساحات املبنية
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١،٤ تحديد منطقة الدراسة 

يتضمــن املــرشوع اإلرشــادي مخططــاً شــامالً لنمــوذج الطريــق رقــم 
٨٠ والــذي يقــرتح استنســاخه وتكــرار تطبيقــه عــىل املســاحة املتبقيــة 
مــن الطريــق رقــم ٨٠ والطريــق رقــم ٨٥ الواقعــان ضمــن حــدود منطقــة 
تلــك  وظائــف  تخصيــص  إعــادة  مســألة  معالجــة  تــت  كــام  التطويــر. 
الطــرق عــرب اقــرتاح تنفيــذ طريــق جانبــي والــذي ســيعمل عــىل إعــادة 
تضمنــت  كــام  بهــا.  املحيطــة  الخارجيــة  الطــرق  بشــبكة  املدينــة  ربــط 
التصاميــم واملخططــات فكــرة إنشــاء نقــاط ارتــكاز خــارج نطــاق منطقــة 
التطويــر الرئيســية مــام ســيربز كالً مــن الصلــة واألثــر املحتملــني للممــر 
التنمــوي للجــادة عــىل باقــي أنحــاء املدينــة. وشــملت تلــك النقــاط كالً 
ــة،  ــة اإليكولوجي ــق ذات األهمي مــن املناطــق املهملــة ســابقاً، واملناط
وأبــرز معــامل املدينــة، ووســط املدينــة القديــم، والنقــاط الرئيســية لــكل 

مــن املرافــق، واألنشــطة، وعبــور املشــاة. 

أمــا شــارع املشــاة املكتــظ تجاريــاً يف وســط املدينــة القديــم والواقــع 
ارتــكاز أساســية  يف املنطقــة الشــاملية الغربيــة فقــد شــّكل نقطــة 
ضمــن املــرشوع املقــرتح. كــام يتضمــن املــرشوع مقرتحــاً بإطالة الشــارع 
لربــط هــذا املحــور الهــام بالجــادة الحديثــة، مــام ســيؤدي بالتــايل إىل ربــط 
الشــارع مبســجد العيــد عنــد إزالــة الســياج املحيــط باملســجد. ويهــدف 
هــذا اإلجــراء إلنعــاش أثــر املســجد ودوره يف املدينــة عــرب توســعة نطــاق 
اســتخدام مســاحته الواســعة والبالغــة ســبعة هكتــارات يف غــري أوقــات 
اســتخدامه الســنوي املخصــص. وتشــّكل هــذه املنطقــة نقطــة ربــط 
إضافيــة بنظــام األوديــة إضافــة لدعمهــا ملشــاريع التطويــر األساســية 
بــدور  املســجد  منطقــة  يف  املشــاة  ممــر  ويتميــز  األوديــة.  لجوانــب 
أســايس وهــام ضمــن اإلطــار املقــرتح وذلــك بتشــكيله نقطــة ربــط 
هامــة مبنطقــة التدخــل الرئيســية ضمــن الطريــق الرسيــع. أمــا األرايض 
الفضــاء املحاذيــة لهــذا املســار الرابــط فقــد تــم تحديدهــا كذلــك لغايــات 

القدميــة  الصناعيــة  املنطقــة  تتمتــع  وتطويرها.وأخــرياً،  اســتغاللها 
واملهجــورة مبوقعهــا املميــز واألمثــل إلنشــاء منطقــة أعــامل مركزيــة 
جديــدة مبحــاذاة نقطــة تقاطــع الطريــق الرسيــع الســابق واملقــرتح ضمــن 
ــم  ــد ت ــة. وق ــور واتصــال إىل الجــادة الحديث ــة عب ــرشوع الجديــد كنقط امل
تحديــد ذلــك ضمــن مخطــط تطويــر مدينــة عرعــر والــذي تــم إعــداده مــن 

ــة وإدراجــه ضمــن هــذا املــرشوع املقــرتح.  قبــل األمان

تبــنّي الصــورة يف الصفحــة املقابلــة منطقــة الدراســة واملحــددة بخــط 
تــم  كــام  أعــاله  الــواردة  االرتــكاز  نقــاط  تتضمــن  حيــث  متقطّــع  أصفــر 
اعتبارهــا كمنطقــة تأثــري وكعامــل محّفــز لتنفيــذ التغيــريات املقرتحــة. 
ولغايــات تحقيــق التغيــري الواضــح يف املدينــة، فلــم يكــن ممكنــاً دراســة 
هــذه املنطقــة مبعــزل عــن املناطــق املحيطــة بهــا أو مبعــزل عــن أثرهــا 
املحتمــل خــارج نطــاق حدودهــا.  ولذلــك، تــم تحديــد منطقــة األثــر لــي 
تشــمل املناطــق األكــر تأثــراً بشــكل مبــارش، والتــي ســتؤثر عــىل خطــة 
التدخــل املقرتحــة. كــام ســيتم ربــط تلــك املناطــق مبــارشة بالتدخــالت 
ــزه  ــة كمتن ــر نظــام األودي ــة تطوي املقرتحــة، فيــام ســتتم دراســة إمكاني
خطــي وكنظــام طبيعــي متكامــل إلدارة ميــاه األمطــار مــن خــالل أشــكال 
الربــط الجديــدة واملحــددة للشــبكة الخــرضاء والجــادات الحديثــة املقرتحــة. 
مــن جانــب آخــر، فســوف يتــم إنعــاش وتطويــر شــارع املشــاة الواقــع 
ــام  ــد باعتباره ــجد العي ــة ومس ــن املدين ــة م ــاملية الغربي ــة الش يف الناحي
ــد  ــان الجدي ــارشة بالرشي ــا مب كمعــامل قامئــة وهامــة حيــث ســيتم ربطه
للمدينــة مبــا يف ذلــك ممــرات املشــاة، والحدائــق واملتنزهــات، وطــرق 
النقــل، ومناطــق االســتعامالت املختلطــة.  تــم إبــراز منطقــة التدخــل 
باللــون األصفــر بحيــث تتضمــن مجــاالت التدخــل املبــارش والتــي تشــكل 

ــية لهــذا املــرشوع املقــرتح.   ــواة األساس الن
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الشكل ١٦. التدرج الهرمي الحايل للطرق واملقرتح
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١،١،٤  التدرج الهرمي للطرق
ــيس  ــق رئي ــدم كطري ــي ان تخ ــية ه ــة الرئيس ــادة املقرتح ــة الج إن وظيف
لكنهــا عملــت عــىل عــزل األرايض التــي تشــغلها عــن باقــي املدينــة. 
يف الوقــت الحــايل، توجــد نقــاط للعبــور بــني الــرشق و الغــرب كل ١٠٠٠-
١٥٠٠ مــرت، فيــام تتضمــن الخريطــة املقرتحــة إنشــاء نقــاط عبــور بتباعــد 
ــادة  ــىل إع ــالت ع ــذه الوص ــل ه ــث تعم ــض، حي ــا البع ــن بعضه ــرت ع ٥٠٠ م
تصميــم الشــبكة إلبــراز معــامل املدينــة وإضفــاء منــط إنســاين وعمــراين 
ضمــن مســافة ســري ممكنــة. كــام يقــرتح أيضــاً إنشــاء شــبكة جديــدة 
ملنطقــة األعــامل املركزيــة الجديــدة لتحقيــق نفــس األهــداف. باإلضافــة 
إىل ذلــك، يقــرتح املــرشوع إنشــاء نظــام مــروري متسلســل يتكــون مــن 
طــرق رئيســية وثانويــة وأخــرى فرعيــة تنبثــق مــن املحــور الرئيــيس لتوزيــع 
حركــة املــرور بفاعليــة يف جميــع أنحــاء املدينــة، ومبــا يخــدم املناطــق 

الســكنية الجديــدة.

مناطــق  ترابــط  تحقيــق  يف  ستســاهم  الطفيفــة  التغيــريات  هــذه  إن 
الحــد  يف  بالتــايل  سيســاهم  مــام  حاليــاً،  املنفصلــة  األربــع  املدينــة 
مــن معــدالت االزدحــام املــروري والتلــوث إضافــة إىل تحســني إمكانيــة 
وصــول املشــاة وتنقالتهــم. وقــد تــم تصميــم هــذه املقرتحــات وفقــاً 
ملبــادئ النقــل املســتدام والتنميــة املوجهــة العابــرة التــي تســعى إىل 
تعزيــز إمكانيــة وصــول املشــاة. يتميــز املــرشوع كذلــك بالرتكيــز عــىل 
املــدن  يف  املشــاة  احتياجــات  لتلبيــة  الشــاملة  التصميــم  متطلبــات 
وهــو مــا يســتلزم اعتــامد معايــري أفضــل عــىل صعيــد تخطيــط / تصميــم 
طــرق املشــاة )الشــبكة، األرصفة...الــخ(، ويتطلــب أيضــاً إزالــة العوائــق 

وتحســني فــرص الوصــول إىل املبــاين ومحطــات النقــل العــام.
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الشكل ١٧. الشبكة الخرضاء الحالية والتوسع املقرتح للشبكة الخرضاء
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2،١،٤ الشبكتان الخراء والزرقاء
ــي ميكــن  ــع املســاحات العامــة الخــرضاء الت تثــل الشــبكة الخــرضاء جمي
الوصــول إليهــا واملتصلــة بنســيج املدينــة. ولغايــات إنشــاء الشــبكات 
ــة العامــة أو الخــرضاء أو  الخــرضاء، ميكــن توســعة وربــط املســاحات الحالي
األرايض  أو  األرصفــة  أو  باألشــجار  الشــوارع املزروعــة  مثــل  املفتوحــة 
الزرقــاء،  بالشــبكات  الخــرضاء  الشــبكة  اســتكامل  يتعــنّي  فيــام  الفضــاء 

والتــي تتكــون مــن مســارات امليــاه واملســطحات املائيــة املزروعــة.
تــم تصميــم نهــج املــرشوع املتعلــق بالشــبكتني الخــرضاء والزرقــاء وفقــاً 
ملبــادئ التخطيــط العمــراين املســتدام بشــكل يضمــن التوزيــع العــادل 
للخدمــات العامــة لتحســني مســتوى املعيشــة، باإلضافــة إىل مجموعــة 
واســعة مــن خدمــات النظــام البيئــي  )يقصــد بهــا الفوائــد املكتســبة 
تضمــني  إن  البيئيــة(.  النظــم  ســامت  توفرهــا  التــي  البيئــة  للجــودة 
الخطــط املســتقبلية ملدينــة عرعــر  والزرقــاء يف  الخــرضاء  الشــبكتني 
يحقــق العديــد مــن األهــداف، حيــث أن دمــج املعيــار الطبيعــي والبيئــي 
ــع النمــط الحــرضي مــن شــأنه أيضــاً تحســني تصميــم  ــة وتنوي يف املدين
مخططــات ترصيــف امليــاه فضــاًل عــن تعزيــز أشــكال التكامــل االجتامعــي 

والرتابــط العمــراين مــن خــالل املســاحات العامــة.

تــم اقــرتاح شــبكة الوديــان إلنعاشــها ودمجهــا مــع منظومــة البنــاء عــىل 
شــكل حدائــق خطيــة ذات اســتخدام موســمي. كــام أن إضافــة خزانــات 
امليــاه ســيعزز مــن قــدرة الشــبكة عــىل منع نشــوء الفيضانات والســيول. 
بالوديــان  املتصلــة  الخــرضاء  للمناطــق  الخطيــة  االمتــدادات  وتعتــرب 
كتوســع إلنشــاء شــبكة تربــط بــني املناطــق العامــة الخــرضاء مــع شــبكة 
النقــل ومفاصــل املناطــق املزدحمــة ذات االســتخدامات املتنوعــة. كــام 
يُقــرتح إضافــة املزيــد مــن املســاحات ملــلء الفراغــات بــني املناطــق 

ــة. ــاء املدين ــع أنح ــاٍو يف جمي ــكل متس ــا بش ــم توزيعه ــث يت بحي



Commercial

Commercial

CBD

City
expansion

City
expansion

Religious

Religious

Governmental

Military

Military

Recreational

Recreational

Recreational

Public 
facilities

Public 
facilities

Industrial

Industrial

Commercial

Commercial

City
expansion

City
expansion

Religious

Religious

Governmental

Industrial

Industrial

Military

Military

Recreational

Recreational

Public 
facilities

Public 
facilities
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٣٦

3،١،٤ األنشطة الرئيسية يف املدنية
الحــايل لألنشــطة يف املدينــة  التوزيــع  يأخــذ املقــرتح بعــني االعتبــار 
الحالــة  واســتكامل  لتحســني  مصّممــة  جديــدة  تدخــالت  لطــرح  إضافــة 
األصليــة مبجموعــة إضافيــة مــن املفاصــل متنوعــة االســتخدام. تشــمل 

هــذه التدخــالت مــا يــي:
• منطقة أعامل مركزية جديدة

• مرافق عامة
• مرافق تعليمية

• تجمعات سكنية متنوعة االستخدام
• خدمات دينية

• مناطق عامة مفتوحة
• خدمات رياضية وترفيهية

طــول  عــىل  العامــة  واملناطــق  الرياضيــة  املرافــق  مواقــع  تحديــد  تــم 
الوديــان إلنشــاء روابــط تشــجع االســتخدام املوســمي للوديــان وتبــنّي 
اإلضافيــة  امليــاه  تخزيــن  وســائل  تســاهم  كــام  الوظيفيــة.  أهميتهــا 
بكونهــا مرافــق لتخزيــن ميــاه األمطــار ومنــع الفيضانــات خــالل مواســم 
الخــرضاء  األمطــار، والتــي ميكــن تغذيتهــا مــن خــالل شــبكة املناطــق 
املقرتحــة، مــام يتيــح املجــال ملجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة العامــة 
الربــط  أشــكال  تحســني  فــإن  لذلــك،  إضافــة  الجافــة.  املواســم  يف 
وتطويــر شــبكة الطــرق ســوف يزيــد مــن فــرص الوصــول إىل منطقــة 
األعــامل املركزيــة إىل جانــب تحقيــق التوزيــع املتســاوي للخدمــات العامــة 
التــي تعــاين حاليــاً مــن حالــة عــدم تــوازن بــني  مناطــق معينــة مــن املدينــة.

الشكل ١٨. الوظائف الحالية وتوسيع الوظائف املقرتح
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٣٧

الشكل ١٩. املعامل الحالية  واملعامل املستقبلية 

٤.١.٤ املعامل الرئيسية يف املدينة
تــم أخــذ املعــامل القامئــة بعــني االعتبــار مــن أجــل ترســيخ ودمــج املقــرتح 
الجديــد مــع ديناميكيــة املدينــة الحاليــة. وميكــن تلخيــص تلــك املعــامل و 

التــي ســوف تشــكل  نقــاط ارتــكاز لتطويــر املــرشوع فيــام يــي:
• شــارع املشــاة املمتــد مــن الغــرب إىل الــرشق يف البلــدة القدميــة 

يف الربــع الشــاميل الغــريب للمدينــة.
• املنطقة التجارية يف الربع الشاميل الغريب للمدينة.

• مسجد العيد.
• جرس املشاة الذي يصل مسجد العيد باملنطقة املركزية.

• مسجد األمري عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد.
التنمــوي  بالجــزء  املحيطــة  املناطــق  مختلــف  يف  العامــة  الخدمــات   •

.٨٠ رقــم  الرسيــع  للطريــق 

مــن  املزيــد  إنشــاء  عــىل  ويعمــل  جديــدة  معــامل  املقــرتح  ويتضمــن 
أشــكال الربــط مــع املعــامل القامئــة والتــي توفــر قواعــد إضافيــة مــن 

آخــر. شــأنها دعــم أي تصميــم عمــراين 
وبســبب االســتخدام الوحيــد والســنوي ملســجد العيــد، يقــرتح املــرشوع 
إزالــة الســياج املحيــط بــه للســامح بالوصــول إىل الجــرس املوجــود والــذي 
منطقــة  مــع  للمدينــة  الغــريب  الجــزء  بــني  مــا  وصــل  حلقــة  سيشــكل 
األعــامل املركزيــة الجديــدة. كــام ســتعمل إطالــة شــارع املشــاة يف الربــع 
الشــاميل الغــريب عــىل خلــق اســتمرارية النســيج الحــرضي مــن خــالل 
توســيع املناطــق التجاريــة متنوعــة االســتخدام واملراكــز املقرتحــة يف 

ــر. منطقــة التطوي



إعادة هيكلة املدينة

٣٨

الشكل ٢٠. رؤية مستقبلية وفق املقرتح ملنطقة الدراسة

2،٤ إنشاء نواة حيوية جديدة ملدينة عرعر

يُعــرَّف وســط املدينــة النابــض مــن خــالل مجموعــة مــن الســامت مثــل 
واملبــاين  واالقتصاديــة  االجتامعيــة  واألنشــطة  والهويــة،  املركزيــة، 
وتهــدف  أنواعهــا.  مبختلــف  العامــة  املســاحات  عــن  فضــالً  الرســمية، 
التدخــالت املقرتحــة مجتمعــة إىل تشــكيل نــواة مركزيــة جديــدة ملدينــة 
عرعــر لتعزيــز الخدمــات و املرافــق والنســيج العمــراين الحــايل عــرب إضافــة 

تجمعــات ومعــامل وأنشــطة جديــدة.

تــم تصميــم العنــارص الجديدة بأســلوب يهدف لتحســني مســتويات الربط 
الجامعــي واملســاحات  والنقــل  تحــل طــرق املشــاة  بحيــث  واالتصــال، 
ــع الــذي قســم املدينــة. وســيعمل عــىل  الخــرضاء محــل الطريــق الرسي
تركيــز األنشــطة والتجمعــات الســكانية عــىل طــول الجــادة عــىل تحويــل 
مــا كان يف الســابق ثغــرة يف نســيج املدينــة إىل منطقــة حيويــة  تعمــل 

عــىل إعــادة التــوازن إىل جميــع أنحــاء املدينــة.

إن موقــع منطقــة األعــامل املركزيــة الجديــدة، التــي تقــع جنــوب تقاطــع 
الجــادة مــع الــوادي، يعــد مثــايل للغايــة لربــط املحــور املركــزي الجديــد مــع 
نظــام الوديــان واملمــرات الخــرضاء التــي أعيــد تأهيلهــا، وهــو مــا سيســفر 
ذات  األحيــاء  يدمــج  وشــامل  ومســتدام،  مدمــج،  تصميــم  إعــداد  عــن 

الكثافــة الســكانية مــع أحــد رشايــني املدينــة الرئيســية.

يبــني الرســم املنظــوري املمتــد يف الصفحــة التاليــة مســتويات التدخــل 
والتــي تهــدف إىل إنشــاء سلســلة تكامليــة مــن الشــبكات والوصــالت 

التــي تغــذي وتنشــط بعضهــا البعــض.

تــم تصميــم شــبكة الطــرق الجديــدة كحلقــة وصــل مــع شــبكة املناطــق 
الخــرضاء الجديــدة إلضفــاء الحيويــة عــىل املعــامل املوجــودة والنظــام 
الطبيعــي للــوادي مــن خــالل توفــري عــدة أمنــاط للتنقــل يف املدينــة.
باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن إدخــال أنشــطة جديــدة حــول مفاصــل الشــبكة 
إىل  الوصــول  لفــرص  املتســاوي  التوزيــع  إعــادة  شــأنه  مــن  الهرميــة 

أنحــاء املدينــة. التجاريــة والعامــة يف جميــع  الخدمــات 
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الشكل ٢١. رسم ثاليث األبعاد للمقرتح  الخاص مبنطقة الدراسة
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الشكل ٢٢. املخطط الرئييس  التفصيي ملنطقة الدراسة
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سهولة االستخدام بالنسبة للمشاة
شوارع الربط األفقية

بيئة صحية 

 منتزه رشيطي
املساحات العامة التي ميكن أن تغطيها السيول

الزراعة الحرضية 

املحور التجاري 
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الشكل ٢٣. القطاع العريض للمخطط الرئييس
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الشكل ٢٤. خطوط النقل ومواقع املحطات 

3،٤ دمج املحور الرئييس لشبكة النقل العام مع الجادة

تعتــرب أنظمــة النقــل العــام كمــؤرش هــام يعكــس مــدى تنظيــم املدينــة 
ــام هــو  ــة. وك ــا اليومي ــاط حياته ــطتها وأمن ــاءة أنش ــية لكف وكخدمــة رئيس
إىل  عرعــر  مدينــة  تفتقــر  الســعودية،  املــدن  مــن  العديــد  يف  الحــال 

شــبكة للنقــل العــام.

يهــدف املــرشوع اإلرشــادي إىل معالجــة الحالــة العامــة للطــرق املبالــغ 
يف حجمهــا إضافــة ملعالجــة مســألة غيــاب خدمــات النقــل العــام يف 
إىل  املــرشوع  يســعى  اإلطــار،  هــذا  وضمــن  الســعودية.  املــدن 
تقديــم حلــول منوذجيــة إلعــادة ابتــكار الهيــاكل املُقســمة واملبالــغ بهــا، 
والستكشــاف  الوســائط  متعــددة  مواصــالت  خطــوط  إىل  وتحويلهــا 

بتطبيقهــا. املرتبطــة  الفوائــد 

يقــرتح  وتفصيــالً،  عمقــاً  أكــر  دراســات  لتنفيــذ  الحاجــة  مــن  وبالرغــم 
املــرشوع إنشــاء خــط تــرام يعمــل بالطاقــة املغناطيســية كحــل مناســب 
ملدينــة عرعــر. وقــد تــم اختيــار هــذا الحــل بســبب تكلفتــه ومرونتــه، حيــث 
أن الــرتام ال يحتــاج إىل الكثــري مــن الدعــم مــن حيــث مرافــق البنيــة التحتيــة 

مــام يخّفــض مــن تكاليفــه املاديــة والبيئيــة عــىل حــد ســواء.

تــم وضــع محطــات الــرتام بشــكل اســرتاتيجي عــىل أبعــاد ٤٥٠-٥٥٠ مــرت 
الرئيســية عــىل فــرتات  العبــور  البعــض، ومبحــاذاة لطــرق  مــن بعضهــا 
تقــع ضمــن قطــر ١٠ دقائــق ســرياً عــىل األقــدام. وتــم إبعــاد جميــع تلــك 
املحطــات مســافة ٤٠ مــرت عــن تقاطعــات الطــرق مــن أجــل املحافظــة 
عــىل الكفــاءة مــن خــالل تقليــل معــدل االزدحــام مــع املحافظــة عــىل 

مســافات مســري مناســبة.

وتــم أيضــاً إنشــاء نقــاط تجمــع ملحطــات الــرتام  لضــامن ســهولة الوصــول 
العبــور  نقــاط  مــع  توافقهــا  إىل  وباإلضافــة  مــرت   ٨٠٠ قطــر  ضمــن 
الجديــدة املؤديــة إىل املدينــة عــىل كال الجانبــني. وســتؤدي مزامنــة 
إشــارات املــرور مــع تــردد حركــة  الــرتام إىل رفــع كفــاءة تلــك املحطــات 
ــع  ــة تحســني حركــة املــرور، ومن ــد التقاطعــات، مــام يشــري إىل إمكاني عن

التداخــل بــني مختلــف أنظمــة النقــل.

لتوزيــع  وفقــاً  عامــة  مرافــق  إنشــاء  اقــرتاح  تــم  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
الوصــول  ســهولة  درجــات  أقــى  تحقيــق  أجــل  مــن  وذلــك  املحطــات 

املدينــة. أنحــاء  باقــي  مــع  والرتابــط 
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“إن املدينة املتطورة والحديثة ليست مكانًا يتحرك فيه حتى الفقراء بالسيارات

 الخاصة، بل هي املدينة التي يستخدم فيها األغنياء أيًضا وسائل النقل العام”

انريي بينالوسا 
خبري سياسات النقل واملدن ورئيس بلدية بوغوتا السابق، كولومبيا
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شكل ٢٥. منطقة التدخل املفصلة 

١,٥  التنظيامت
١,١,٥ هيكلة الجاّدة / البوليفارد

يســتند النهــج املقــرتح للمــرشوع اإلرشــادي  عــىل املبــادئ الخمســة 
لربنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة )املوئــل( يف التخطيــط 
املســتدام لألحيــاء واملناطــق الســكنية التــي تعــزز ثالث ســامت رئيســية 
للمدينــة املســتدامة وهــي: املدينــة املدمجــة، واملتصلــة، واملرتابطــة.

وتتألف املبادئ الخمسة من:
١. مساحة كافية للشوارع وشبكة طرق فعالة.

٢. عدد سكان مرتفع )ال يقل عن ١٥,٠٠٠ نسمة/كم مربع(.
٣. االستخدام املختلط لألرايض

٤. املزيج االجتامعي.
٥. الحد من االستخدام األحادي لألرايض.

النحــو  عــىل  املبــادئ  ديناميــات هــذه  املقابــل  املكــربَّ  الجــزء  ويوضــح 
التــايل:

تصميــم البلــوكات الســكنية بحيــث تحتــوي عــىل مســاحات تجاريــة يف 
الطابــق األريض تتصــل مــع مخطــط وحــدود الشــوارع. ويراعــي التصميــم 
الخارجــي للبلــوكات الســكنية محــاكاة الشــبكة األوســع واســتمراريتها، 
لكنهــا تتجــه للداخــل لتقليــل مســاحاتها الداخليــة. ويف هــذا التصميــم 
املوجــه للداخــل، يفســح نظــام الشــبكة الخارجيــة للطــرق املجــال لنظــام 
داخــي مكــون مــن ممــرات للمشــاة التــي تــر عــرب مســاحات خــرضاء 
التجمعــات  تلــك  منــط  عــىل  اإلنســاين  البعــر  يضفــي  مــام  داخليــة 
الســكنية يف ظــل الحفــاظ عــىل التوافــق البرصيــة مــع باقــي املدينــة.

تــم اقــرتاح إنشــاء العديــد مــن الخدمــات و املرافــق العامــة والتجاريــة عــىل 
أن يتــم توزيعهــا اســرتاتيجياً يف أنحــاء هــذا النســيج الجديــد. وتــم اقــرتاح 
ــع  ــار موق ــم اختي ــة التدخــل، حيــث ت ــة مســاجد يف منطق إنشــاء مجموع
هــذه املســاجد لضــامن ســهولة الوصــول املتكافئــة لجميــع املواطنــني، 
بعضهــا  مــن  ســكنيني  تجمعيــني  مســافة  عــىل  وضعهــا  تــم  بالتــايل 

البعــض.

املنطقــة  يف  األطفــال  وريــاض  االبتدائيــة  املدرســة  تصميــم  وتــم 
الخــرضاء  املســاحات  مــع  متصلــة  تكــون  حتــى  للمخطــط  الشــاملية 
املحاذيــة. وتــم أيضــاً توزيــع مواقــع املكتبــة واملتحــف واملركــز الثقــايف 
لضــامن ســهولة الوصــول املتكافــئ للخدمــات العامــة وإضفــاء الحيويــة 
الحــي. وتــم  توزيــع هــذه املرافــق بحيــث تكــون  عــىل جميــع مناطــق 

متصلــة معــاً ضمــن مســافة مــي ســهلة قطرهــا  ٥٠٠ مــرت.

تــم تحديــد موقــع مركــز التنميــة االجتامعيــة كنقطــة وصــل مــع مســجد 
العيــد، حيــث يرتبــط شــارع املشــاة يف املدينــة القدميــة مــع الجــادة/ 
جديــد  كمعلــم  االجتامعيــة  التنميــة  مركــز  ويعتــرب  العريضــة.  الشــوارع 
العامــة  املرافــق  إىل  وباإلضافــة  مشــاهدة.  كنقطــة  العتبــاره  إضافــة 
والتجاريــة املوزعــة يف األدوار األرضيــة للتجمعــات الســكانية الجديــدة، 
تــم اقــرتاح إنشــاء مجمــع تجــاري وفنــدق يف الجــزء الشــاميل الرشقــي 

للمخطــط.
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الشكل ٢٦.منطقة التدخل املفصلة
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2،١،٥  إعادة تنظيم التدرج الهرمي لحركة املرور والتنقل

تــم تطويــر الجــادة ذات العــرض الواســع املخــرض بحيــث تشــّكل الرشيــان 
األســايس ملدينــة عرعــر بحيــث تعــرب املدينــة مــن الشــامل إىل الجنــوب 
إضافــة لتوفريهــا نقــاط وصــل محــددة لتجنــب التداخــالت املروريــة. هــذا 

يعمــل عــىل عــدة مســتويات:
• عــىل مســتوى املدينــة، توفــري طريــق عبــور مــن الشــامل إىل الجنــوب 
ــدة. وســيتم تقليــل الحركــة  مــع  تقاطعــات رئيســية يف عــدة نقــاط جدي
املروريــة عــىل الطــرق الرئيســية )املوضحــة بالخطــوط الحمــراء يف الجــزء 
( مــن خــالل زيــادة عــدد نقــاط االتصــال للشــبكة مــع الطــرق الثانويــة  املكــربَّ

والتعريــف الواضــح للتدفــق الهرمــي.
مــن  االزدحــام  ملشــكلة  حــل  إيجــاد  ميكــن  الحــي،  مســتوى  عــىل   •
يف  الطــرق  هــذه  تَوضــح  واملقرتحــة.  القامئــة  الثانويــة  الطــرق  خــالل 
الجــزء املكــربَّ ملخطــط الجــادة كخطــوط متصلــة ذات لــون مشــمي. 
يعمــل هــذا النظــام عــىل توزيــع الحركــة املروريــة القادمــة مــن الطريــق 
الرئيــيس بــرتدد أفضــل مــام يســاهم يف تقليــل معــدالت االزدحــام يف 

الرئيســية. املدينــة والطــرق 
• عــىل مســتوى التجمعــات الســكنية، تخــدم مناطــق االنتظــار للســيارات 
املنشــأة تحــت األرض الســكان مــن خــالل شــوارع داخليــة محــدودة الحركــة. 
تعمــل هــذه الشــوارع كشــبكة طــرق تتــم تغذيتهــا مــن شــبكة الطــرق 
الثانويــة. تُوضــح هــذه الطــرق بخــط منقــط ذا لــون مشــمي مياثــل لــون 

الطــرق الثانويــة يف الجــزء املكــربَّ للمخطــط.
• عــىل مســتوى املشــاة، تــم تحديــد مواقــع محطــات النقــل مبحــاذاة 
التقاطعــات، إضافــة ملنطقــة عــزل ال تقــل مســاحتها عــن ٤٠  مناطــق 
مــرت. كــام تــم تحديــد ممــر للدراجــات الهوائيــة عــىل طــول الجادة/الشــارع 
الجانبــني.  عــىل  األشــجار  تظللهــا  والتــي  باألشــجار،  املظلــل  العريــض 
وتخــرتق ممــرات املشــاة التجمعــات الســكنية مــام يخلــق بالتــايل نقــاط 
وصــول لألشــخاص ضمــن مســتوى التجمعــات الســكنية. تــم تحديــد هــذه 

ــون. ــر الل ــط مقطــع أصف املمــرات بخ

يوضــح جــزء الجــادة املقرتحــة تركيبــة األنظمــة املتكاملــة ملختلــف وســائط 
ــار  النقــل، حيــث يقــرتح إضافــة حارتــني مروريتــني للســيارات بعــرض ٣ أمت
عــىل جانبــي محــور الجــادة، ومبجاورهــا يضــاف مــرسب آخــر لالصطفــاف 
بعــرض ٢.٥ مــرت ومــرسب بعــرض ١٠ أمتــار للتحميــل والتنزيــل والخدمــات 
والدراجــات واملشــاة. كــام يوجــد مرسبــني للنقــل العــام عــىل امتــداد 
الجــادة الحتــواء الــرتام املقــرتح باإلضافــة إىل نقــاط وصــول للمحطــات 
املشــرتكة مــن كال الجانبــني. ترافــق هــذه املقرتحــات إنشــاء مســاحات 
واملقاعــد.  األكشــاك  مــن  مجموعــة  تتضمــن  أمتــار   ١٠ بعــرض  خــرضاء 
وبالرغــم مــن عبــور الحركــة املروريــة الرئيســية عــرب الجــادة إال أن األولويــة 
تعطــى للمشــاة، وســيتم تقليــل االزدحــام يف هــذه الطــرق عــرب الطــرق 

ــة. ــة اإلضافي الثانوي
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الشكل ٣٢. القطاع ٢

2،٥ العنارص
١،2،٥تدرج شبكة الفراغات العامة

موزعــة  عامــة  فراغــات  إلنشــاء  مقرتحــاً  اإلرشــادي  املــرشوع  يتضمــن 
بأســلوب  توزيعهــا  يتــم  بحيــث  املدينــة،  أنحــاء  جميــع  يف  بالتســاوي 
تــدرج هرمــي ضمــن تصنيفــات عمرانيــة محــددة. لــذا، تصّنــف الفراغــات 
عامــة  وأحيــاء  عامــة  كمناطــق  محيطهــا  مــع  لعالقتهــا  املفتوحــة وفقــاً 
ومناطــق مجتمعيــة شــبه خاصــة، وســيتم رشح تلــك التصنيفــات مبزيــد 

مــن التفصيــل فيــام يــي: 
ــة، تشــكل الجــادة الخــرضاء ممــراً رئيســياً يعمــل  • عــىل مســتوى املدين
أيضــاً كرشيــان للنقــل، حيــث ترتبــط الجــادة بشــبكة الــوادي، التــي يتــم 
أســاليب  لتعزيــز  مصممــة  رئيســية  خطيــة  عامــة  كمســاحات  تصورهــا 

البيولوجــي.  البيئيــة، وإدارة ميــاه األمطــار والتنــوع  الحاميــة 
• عــىل مســتوى الحــي، تتجــاور املرافــق املقرتحــة مــن مســاحات خــرضاء 
مــع املياديــن العامــة والتجاريــة واملســاحات الصلبــة األخــرى املصممــة 
املــدارس  مــع  اللعــب  تتجــاور ســاحات  املثــال،  عــىل ســبيل  للمشــاة. 

والحضانــات.
ــل  • عــىل مســتوى التجمعــات الســكنية، تتواجــد الفراغــات الصغــرية مث
الســاحات ومناطــق لعــب األطفــال يف مواقــع مركزيــة لخدمــة الســكان، 
وتوفــر فرصــاً لالســتجامم العــام ضمــن املناطــق الســكنية. تعتــرب هــذه 
املناطــق شــبه خاصــة حيــث أن اســتخدامها يقتــرص عــىل ســكان املنطقة 

وليــس لخدمــة الــزوار.
ــع املســاحات املفتوحــة باعتبارهــا كنظــام متكامــل يشــكل  تُعامــل جمي

ــز بتــدرج هرمــي متناســق. شــبكة موحــدة تتمي

2،2،٥ الحيز العام ونقاط الربط املخصصة للمشاة 
يركــز املــرشوع عــىل التطويــر الشــامل للحيــز العــام، مــع الرتكيــز عــىل 
فــرص  تحســني  يف  املقــرتح  ويســاهم  املشــاة.  وصــول  ســهولة 
سســرياً عــىل االقــدام ويضيــف عــدداً كبــرياً مــن املســاحات املخصصــة 
للمشــاة ونقــاط الربــط ضمــن النســيج القائــم مــام يســاهم يف تطويــر 
نظــام جديــد ألشــكال الربــط بــني املناطــق الســكنية واألنشــطة الحرضيــة 

املختلفــة التــي تهــدف إىل تحســني حيويــة ونفاذيــة الحيــز العــام.
املناطــق  تقــع  العامــة:  واملرافــق  الســكنية  املناطــق  بــني  الصلــة   •
الســكنية الجديــدة املقرتحــة يف الفراغــات املحاذيــة ملخطــط الطريــق 
اســتيعاب  يضمــن  نحــو  عــىل  تصميمهــا  تــم  حيــث  الســابق،  الرسيــع 
إنشــاء مرافــق تجاريــة عــىل مســتوى الشــوارع مــام يعكــس ديناميكيــة 
يف  للمشــاة  املخصــص  التجــاري  الشــارع  تيــز  التــي  لتلــك  مشــابهة 
الربــع الشــاميل الغــريب مــن املدينــة. وقــد تــم تصميــم هــذه املناطــق 
لتناســب شــارع املشــاة الجديــد الــذي يبلــغ عرضــه ١٠ أمتــار الــذي ســيكون 
تجاريــة  محــال  عــىل  وســيحوي  العــام  النقــل  محــور  جانبــي  أحــد  عــىل 

ومطاعــم لهــا رشفــات.
• الصلــة بــني املناطــق الســكنية ومحطــات النقــل العــام: ترتبــط املناطــق 
ــة التحتيــة لنظــام النقــل العــام املقــرتح وعــىل  الســكنية الجديــدة بالبني

طــول املحطــات املوزعــة عــىل محــور الشــامل-الجنوب.
• الصلــة بــني املناطــق الســكنية واملرافــق العامــة: يقــرتح إنشــاء املراكــز 
لجــزء  لتشــكيلها  إضافــة  العامــة  املناطــق  مبحــاذاة  الجديــدة  الســكنية 
مــن تلــك املناطــق، حيــث أن موقعهــا املجــاور للجــادات يزيــد مــن فــرص 
وصــول املشــاة لشــبكة املســاحات املوزعــة يف املدينــة عــرب نقــاط 
ربــط اســرتاتيجية مــن محــور النقــل العــام، كــام يتــم تصميــم التجمعــات 
الســكنية بحيــث تحتــوي عــىل مســاحات داخليــة صغــرية مثــل مالعــب 
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تحليل الجدوى اإلقتصادية

٦٠

١،٦  خلفية عامة

يتضمــن املــرشوع اإلرشــادي املقــرتح مــن قبــل برنامــج األمــم املتحــدة 
للمســتوطنات البرشيــة )املوئــل( إنشــاء تــرام بدون ســكة كوســيلة نقل 
عامــة باإلضافــة إىل تطويــر أراٍض متنوعــة االســتخدام يف مدينــة عرعــر 
وفقــاً ملبــادئ التخطيــط والتصميــم العمــراين املتبعــة عامليــاً والتــي 
التحليــل  أمــا  واإلدمــاج.  واملرونــة،  االســتدامة،  معايــري  بتحقيــق  تتميــز 
ملقــرتح  واملاليــة  االقتصاديــة  املنافــع  يف  البحــث  فيتضمــن  الالحــق 
برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة )املوئــل(، حيــث يتضمــن 
هــذا البــاب تقييــامً لجــدوى املــرشوع املقــرتح مــن خــالل محــاكاة تطبيــق 
سلســلة مــن الفرضيــات وخيــارات اســرتداد الكلفــة التــي ميكــن تطبيقهــا 
مــع الخطــة الفعليــة. وتركــز هــذه املحــاكاة عــىل مصــادر التمويــل البديلــة، 
الــرشاكات  إنشــاء  خــالل  مــن  الخــاص  للقطــاع  املحتملــة  واملشــاركة 
بــني القطاعــني العــام والخــاص ١ . كــام تتيــح هــذه املحــاكاة تقييــم األثــر 

ــة عرعــر. ــة للمقرتحــات الســابقة ملدين ــد املرتتب والفوائ
العــام والخــاص إىل “عقــود  القطاعــني  بــني  يشــري مفهــوم الرشاكــة 
أحــد  لتوفــري  تهــدف  حكومــي  وكيــان  خاصــة  جهــة  بــني  األمــد  طويلــة 
ــرية  ــر كب ــة مخاط ــة الخاص ــا الجه ــل فيه ــة، تتحم ــول أو الخدمــات العام األص
تلــك  مــن  املنشــود  النجــاح  تحقيــق  ولغايــات    ٢ إداريــة.”  ومســؤولية 
الرشاكــة، ينبغــي عــىل األمانــة أن تكــون قــادرة عــىل املوافقــة هــذه 
العقــود وتطبيقهــا، إضافــة لــرضورة توفــري املــرشوع املقــرتح عائــداً ثابتــاً 
معــدالً وفقــاً للمخاطــر ٣ . ومثــة أشــكال متنوعــة لعائــدات القطــاع الخــاص 
ضمــن إطــار الرشاكــة بــني القطاعــني العــام والخــاص كالعائــدات التــي يتــم 
جمعهــا مــن رســوم التحســني والتطويــر، ورســوم االســتخدام، والرضيبــة 

العقاريــة.
يقــدم التحليــل الــذي تــم إعــداده دليــاًل عــىل كيفيــة قيــام املــرشوع 
بالتمهيــد للمزيــد مــن اإليــرادات الذاتيــة ودعــم البلديــات واألمانــات لزيادة 
امليزانيــة البلديــة كــام هــو موضــح يف برنامــج التحــول الوطنــي ٢٠٢٠. ٤

2،٦  املنهجية

الســكان  مــن  املــرشوع  تكلفــة  الســرتداد  املســتهدفة  الفئــة  تتألــف 
بحــد كبــري، إال أن ذلــك يشــمل أيضــاً الطلــب املحــي لألنشــطة التجاريــة 
لخدمــة  التكلفــة  اســرتداد  اســرتاتيجية  توظيــف  تــم  وقــد  والرتفيهيــة. 

الفئــة الســكانية املســتهدفة كــام هــو موضــح يف الشــكل ٣٦.

كــام تــم إعــداد االســرتاتيجيات املتصلــة مبجــاالت النقــل العــام، والتجــارة، 
الســكان  ومتطلبــات  تتناســب  لــي  والخدمــات  والرتفيــه،  واألعــامل، 
التــي  الخاصــة  االســتثامر  عوائــد  فــإن  لذلــك،  إضافــة  أفضــل.  بشــكل 
للســكان،  املركــب  التعريــف  تســتغل  التحليــل  هــذا  يف  حســابها  تــم 
حيــث يشــمل كال الســكان الدامئــني واملؤقتــني. وقــد تــم اســتخدام 
املتحــدة  األمــم  برنامــج  قبــل  مــن  املعــدة  الســكانية  اإلحصائيــات 
للمســتوطنات البرشيــة )املوئــل( لحســاب عــدد الســكان الدامئــني مــن 
أجــل تقديــم تحليــل أفضــل وأكــر تفصيــالً للتمييــز بــني عــدد الســكان 

واملســتهلكني. املقيمــني 

يقــدم التقييــم األول )الشــكل ٣٦( تقديــر الســوق الــذي يضــع أساســاً 
الذاتيــة  التمويــل  فــرص  خاصــًة  املــرشوع،  ولقــدرة  املــايل  للتحليــل 
املتأتيــة مــن رضائــب األرايض ورســوم االصطفــاف. ويقــدم الشــكل 
٣٧ ملخصــاً للفرضيــات الــواردة يف التحليــل، والتــي ترتكــز عــىل ثالثــة 

التحتيــة. البنيــة  األعــامل وقــدرة  وتوزيــع  األرض  رئيســية:  موضوعــات 
العــام، واملســاحات  النقــل  فئــات، وهــي:  أربــع  الجــدوى  تحليــل  يبــني 

والعامــة. والتجاريــة  الســكنية 

الشكل ٣٦. توصيات السوق املستهدف

املصدر: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )املوئل(، نريويب )٢٠١٨(

توصيات السوق املستهدف

واضحة للعيان وسهلة الوصول
وفقاً للمعايري الدولية 

السوق املحي: األرس واألفراد واألعامل التجارية
 الطلب الثانوي: مباين املكاتب املجاورة والزوار من

املحيط القريب

 النقل العام

 تنويع خيارات السكن، توفري الخدمات
واملرافق لجذب رشائح متنوعة

السوق املحي: األرس واألفراد والرشكات التجارية املساحات السكنية

مناطق تجارية واضحة للعيان وسهلة
 الوصول، تحوي عىل عالمات تجارية 

عاملية ومطاعم ومقاهي

الطلب الرئييس: السكان، املكاتب، والزوار
الطلب الثانوي: مباين املكاتب املجاورة والزوار من املحيط القريب املساحات التجارية

مناطق عامة واضحة للعيان ومصونة
 جيداً وسهلة الوصول تحوي عىل مرافق 

عائلية وساحات لعب ومقاهي

الطلب الرئييس: السكان، املكاتب، والزوار
الطلب الثانوي: مباين املكاتب املجاورة والزوار من املحيط القريب املساحات العامة
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الشكل ٣٧. الفرضيات الرئيسية للمرشوع اإلرشادي

املصدر: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )املوئل(، نريويب )٢٠١٨(.

 الفرضيات الرئيسية للمرشوع اإلرشادي

38.9 ha اجاميل املساحة املستهدفة

5,835 People
عدد السكان )تبعاً للمعدل املقرتح من قبل برنامج املوئل 

١٥٠نسمة/هكتار(

3 Km النقل العام )ترام بال سكة( يتألف من 3 محطات

Sqm Ha تفاصيل املنطقة

367,000 36.7 سكنية

45,000 4.5 مساحات شبه خاصة  داخل التجمعات السكنية

30,000 3 مساحات تجارية

126,900 12.69 طرق

105,000 10.5 مساحات عامة

96,750 9.675 مواقف سيارات )١,8٦٠ موقف(

53%

7%

7%

7%

16%

5%

5%

الشكل ٣٨. تفاصيل االستثامر الرأساميل

املصدر: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )املوئل(، نريويب )٢٠١٨(.

املساحات التجارية

املساحات العامة

موافق سيارات

النقل العام

املناطق السكنية

املناطق شبه الخاصة 
داخل التجمعات 

التجارية

الطرق

3،٦ االستثامرات الرأساملية

املبنيــة  األمــوال  اســتثامرات رؤوس  تقديــرات  التــايل  الفصــل  يوضــح 
لتكلفــة  أوليــة  كتخمينــات  تخــدم  أن  ينبغــي  لــذا،  محليــة،  بيانــات  عــىل 

٥  . املقــرتح  اإلرشــادي  املــرشوع 
تقــدر التحليــالت األولويــة القيمــة اإلجامليــة لالســتثامرات بنحــو ١ مليــار 
ريــال ســعودي. ويشــمل هــذا بنــاء املناطــق الســكنية )٥٣ ٪، واملناطــق 
شــبه الخاصــة داخــل التجمعــات الســكنية )٥ ٪، واملســاحات التجاريــة )٥ 
٪(، والطــرق )٧ ٪(، واملســاحات العامــة )١٦٪(، ومواقــف الســيارات )٧ ٪( 

والنقــل العــام )٧ ٪(.
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31%69%

املعايري والفرضيات املحلية

السكني

380-320 ريال سعودي لكل مرت مربع
معدل قيمة األرض )ريال 

سعودي/ مرت مربع(

التجاري

ريال سعودي< 4,000 يف الشهر معدل اإليجار السنوي

٤،٦  متويل القطاعني العام والخاص

تتمثــل إحــدى الفرضيــات الرئيســية ضمــن املــرشوع اإلرشــادي املقــرتح 
يف مســاهمة القطــاع الخــاص الــذي ســيتحمل مســؤولية جزئيــة مــن 
العقاريــة. ويتحمــل  تويــل املــرشوع مبــا يف ذلــك كافــة املكونــات 
القطــاع العــام مســؤولية توفــري األرايض للمشــاريع املقرتحــة إضافــة 
مــن  وجــزء  العامــة  واملســاحات  الطــرق  تطويــر  مشــاريع  لتمويــل 
املســاحات املخصصــة ملواقــف املركبــات. يف هــذه املرحلــة، يفــرتض 
أن يتــوىل القطــاع العــام تويــل شــبكة النقــل العــام، إال أنــه ال تــزال مثــة 
حاجــة لتنفيــذ دراســات إضافيــة مــن أجــل جــذب رأس املــال الخــاص لتمويــل 

ــذه. ــة ه ــة التحتي البني

تشــري التحاليــل األوليــة أن تكلفــة رأس املــال املمــول مــن القطــاع العــام 
بنحــو ٧٨٠,٤٢٠,٧٥٠ ريــال ســعودي، حيــث يخصــص جــزء كبــري منــه لبنــاء 
الشــقق الســكنية )٣,٠٠٠ وحــدة(، واألنشــطة التجاريــة )١٧١ وحــدة ذات 
ــات  ــف مركب ــوق(، ومواق ــة الس ــاً لدراس ــا وفق ــم فرضه ــاحة ت ــدل مس مع

)٤,٠٠٠ موقــف(.

تــم تخصيــص النســبة األكــرب مــن اســتثامرات القطــاع الخــاص للمشــاريع 
لــذا، تعتمــد عوائــد املــرشوع  التجاريــة.  الســكنية، متبوعــة باألنشــطة 
ــة. كــام  ــات الســوق العقــاري واألســعار املحلي املتوقعــة عــىل ديناميكي
تــم تقديــر عــدد األنشــطة التجاريــة وفقــاً لدراســة للســوق الســعودي 
والتــي تــم مــن خاللهــا التعــرف عــىل خمــس فئــات لألنشــطة التجاريــة 
وأبعادهــا املرتابطــة، حيــث تُطبــق هذه الفئــات وفقاً الســرتاتيجية تهدف 
إلنشــاء مرافــق أعــامل جذابــة ودامئــة ملختلــف رشائــح املســتهلكني. ٦  

ــة. ــة املقرتح ــات التجاري ــكل ٤٢ الفئ ــني الش ويب

لقــد تــم تحديــد عوائــد املــرشوع وجــدواه املاليــة طويلــة األمــد اعتــامداً 
عــىل تقديــرات توليــد الدخــل مــن املمتلــكات الســكنية والتجاريــة. وتــم 
عامليــة  لبيانــات  وفقــاً  املقــرتح  للمــرشوع  املاليــة  الجــدوى  حســاب 
وتــم  والتجــاري(  )الســكني  األرايض  اســتعامل  مــن  لصنفــني  ومحليــة 
حســاب أثــر املــرشوع باســتخدام معايــري تــم اســتخراجها مــن دراســات 

حــاالت ومامرســات عامليــة. ٧

العقــارات  ســوق  إىل  االســتثامر  لجــذب  اإلرشــادي  املــرشوع  يهــدف 
املحليــة، وتقديــم التوجيهــات بشــأن اســرتاتيجيات التنميــة العمرانيــة، 
وإظهــار قيمــة التنميــة العمرانيــة املســتدامة مــن خــالل التعــاون مــع 

العــام والخــاص(. ٨ بــني القطاعــني  الخــاص )الرشاكــة  القطــاع 
ويبــني الشــكل ٤١ الفرضيــات األساســية املســتخدمة لتقديــر العوائــد 

االقتصاديــة لالســتخدامات الســكنية والتجاريــة لــألرايض.

تويل القطاع العام تويل القطاع الخاص

الشكل ٣٩. االستثامر  الخاص والحكومي للمشاريع
املصدر: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )املوئل(، نريويب )٢٠١٨(.

تويل القطاع الخاصتويل القطاع العام

الشكل ٤٠. تفصيل تويل القطاعني الخاص والحكومي
املصدر: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )املوئل( ، نريويب )٢٠١٨(.

الشكل ٤١. معايري تحليل قطاع العقار يف مدينة عرعر

املصدر: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )املوئل( ، نريويب )٢٠١٨(.
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املنطقة التي يجب تطويرها

© FSCP

الشكل ٤٢. النشاطات التجارية املقرتحة

املصدر: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )املوئل(، نريويب )٢٠١٨(

عدد الوحدات املقرتحة متوسط املساحة مثال إجاميل املساحة التجارية

28 تجاري، مطاعم دامئة 325 تجاري، مطاعم دامئة

38 160 مقهى كوستا سوق تجاري، مقاهي

60 100 موبيي  ، ل ا تش  ا ي  د  ، كس ما أي  محال اكسسوارات، محال خدمات

3 2,250 فيتنيس فريست، فيتنيس تايم أندية رياضية، واملرافق الدامئة املحتملة

43 70 محال تجارية صغرية ومحال عائلية أخرى
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املساحات العامة الطرقمواقف سيارات

76,140,000

76,140,000

76,140,000

76,140,000

200,000,000
176,850,000

25,251,750

78,750,000

أمثلة النتائج الرئيسية

أدت التنمية الحرضية التي تضمنت مرافق تجارية لزيادة يف السعر ب15-20%
زاد بناء املدارس سعر األرايض السكنية مبا يقارب 13%

تزيد إمكانية املي يف املجمعات السكنية قيمة املنازل بنسبة تصل إىل 9%

ديب،اإلمارات العربية املتحدة 
القاهرة، مرص

تشري األبحاث ان لكل 5 دقائق إضافية ملدة املي من محطة النقل العام، تقل 
أسعار االيجار مبقدار 6.8-9.3% بوغوتا، كولومبيا

مواقف سياراتاملساحات العامة

النقل العام الطرق

22%

7%

50%

21%

٥،٦ األدوات املالية للقطاع العام
١،٥،٦  متويل القطاع العام

اإلرشــادي  للمــرشوع  الجــدوى  دراســة  تتضمــن  ســابقاً،  ذكــر  كــام 
التخطيطيــة واالقتصاديــة لربنامــج األمــم املتحــدة  التوصيــات  مختلــف 
للمســتوطنات البرشيــة )املوئــل( للتنميــة الحرضيــة املســتدامة واملرنة 
واملدمجــة. ٩ ويعتمــد نجــاح املــرشوع اإلرشــادي يف نهايــة املطــاف 
عــىل قــدرة إدارة االبلديــات األمانــات عــىل تحقيــق الدخــل الــذايت مــن 
خــالل أدوات ماليــة مختلفــة. ويبحــث هــذا الفصــل يف قابليــة تطبيــق 

للــدور املحــدد للقطــاع العــام. املــرشوع املقــرتح وفقــاً 
يف هــذا الســيناريو، ميــول القطــاع العــام مرافق البنية التحتية الرئيســية 
واملســاحات  املركبــات،  ومواقــف  والطــرق،   ، العــام  النقــل  )وهــي: 
العامــة(.  ويبــني الشــكالن ٤٤ و ٤٣ تفاصيــل االســتثامر للقطــاع العــام. ١٠

بفضــل  واســعة  ملنافــع  الخــاص  القطــاع  تحقيــق  إمكانيــة  مــن  بالرغــم 
العــام  القطــاع  أن  إال  االســتثامر،  قيمــة  الســرتجاع  العقاريــة  األدوات 
إيــرادات كافيــة لتنميــة مثــل  ال ميتلــك األدوات املاليــة الالزمــة لجمــع 
اقتصاديــة  جــدوى  دراســة  إجــراء  تــم  الســبب،  ولهــذا  املــرشوع.  هــذا 
الختبــار عــدة أدوات رضيبيــة قــد تحســن قــدرة القطــاع العــام عــىل توليــد 
اإليــرادات الذاتيــة للمســاهمة يف امليزانيــة الســنوية. وتشــمل هــذه 
 )٣( )٢( رســوم االصطفــاف،  التحســني،  )١( رســوم  الرضيبيــة،  األدوات 

١١ العقاريــة.  الرضائــب 

األمانــات يف  لإليــرادات  املولــدة  الريبيــة  األدوات    2،٥،٦ 

أ( رسوم التحسني
يف العــادة، تفــرض الحكومــة رســوم التحســني عــىل أصحــاب بعــض أنــواع 
العقــارات. ١٢ »يتــم اســتخدامها لتمويــل تكلفــة تحســني أو تقديــم خدمــة 
معينــة تفيــد العامــة )بشــكل عــام( بشــكل كي أو جــزيئ، وتضيــف فائــدة 

خاصــة ألصحــاب بعــض أنــواع العقــارات.« ١٣
ووفقــاً للخــربات الدوليــة، فــإن االســتثامر يف املرافــق العامــة )املدارس، 
التجاريــة  العامــة واملناطــق  والصحــة(، ومناطــق املــي واملســاحات 

ــوايل. ١٤ ــىل الت ــبة ١٣٪ و١٧٪ ع ــم األرايض بنس ــد قي ــن أن يزي ميك
ميكــن لشــبكة النقــل العــام املقرتحــة أن تحــدث تأثــرياً كبــرياً عــىل قيمــة 
األرض، بينــام يعتمــد هــذا عــىل إطــار الســوق العقــاري وديناميكيــات. 

ــة عــىل املعايــري هــذه مــن دراســات حــاالت. ويبــني الشــكل ٤٥ أدل

تضمــن التحليــل ثــالث أشــكال محــاكاة )منخفضــة، متوســطة، مرتفعــة( 
مبنيــة عــىل الخــربات العامليــة يف رســوم التحســني، مــن أجــل تقديــر 
الزيــادة املتوقعــة يف قيمــة األرايض يف عرعــر الناتجــة عــن تطبيــق 

١٥ املــرشوع اإلرشــادي. 
عــىل  اإلرشــادي  املــرشوع  ألثــر  الدقيــق  التقديــر  إعــداد  ولغايــات 
الجزئيــة  البينــات  مــن  للمزيــد  الحاجــة  هنــاك  املحيطــة،  املمتلــكات 
والتحقيقــات اإلضافيــة. مــع ذلــك، تقــدم املحاكيــات يف تحليلنــا تقديرات 

.)٤٦ )شــكل  األرض  لقيمــة  أوليــة 

تــم حســاب الزيــادة املحتملــة يف قيــم األرايض وفقــاً للســيناريوهات 
عــىل  الحســابات  هــذه  واعتمــدت   .)١٢ )شــكل  املســتهدفة  الثالثــة 
البيانــات التــي تــم جمعهــا يف مدينــة عرعــر لســوق العقــارات املحــي.
ريــال  مليــون  ال٥٠  يقــارب  مــا  توليــد  تــم  »املرتفــع«،  الســيناريو  يف 
ســعودي مــن رســوم التحســني. يف هــذه التجربــة، تــم فــرض رســوم 
التحســني مــرة واحــدة، وميكــن اســتخدام اإليــرادات املتأتيــة لتغطيــة 
املرافــق  العامــة وصيانــة  التحتيــة واملســاحات  البنيــة  تكلفــة  مــن  جــزء 
ــة مــن  ــرادات املتأتي ــم إدراج اإلي والتكاليــف األخــرى. يف هــذا التصــور، ت
رســوم التحســني )١٥,٧٧٧ ريــال ســعودي لــكل وحــدة( املفروضــة عــىل 

النقل العام

الشكل ٤٣. تويل القطاع العام للمرشوع
املصدر: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )املوئل( ، نريويب )٢٠١٨(.

الشكل ٤٤. تفاصيل تويل القطاع الخاص للمرشوع

املصدر: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )املوئل( ، نريويب )٢٠١٨(.
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سعودي(– ٢٥ ٪
السناريو املرتفع

175,185,000

161,170,200

152,671,320

أمثلة النتائج الرئيسية

أدت التنمية الحرضية التي تضمنت مرافق تجارية لزيادة يف السعر ب15-20%
زاد بناء املدارس سعر األرايض السكنية مبا يقارب 13%

تزيد إمكانية املي يف املجمعات السكنية قيمة املنازل بنسبة تصل إىل 9%

ديب،اإلمارات العربية املتحدة 
القاهرة، مرص

تشري األبحاث ان لكل 5 دقائق إضافية ملدة املي من محطة النقل العام، تقل 
أسعار االيجار مبقدار 6.8-9.3% بوغوتا، كولومبيا

النتائج الرئيسية

نسبة الزيادة يف قيمة األرض– 9 
يف املئة

السيناريو املنخفض

نسبة الزيادة يف قيمة األرض– 15 
يف املئة

السيناريو املتوسط

نسبة الزيادة يف قيمة األرض– 25 
يف املئة

السيناريو املرتفع

تــم حســاب الزيــادة املحتملــة يف قيــم األرايض وفقــاً للســيناريوهات 
عــىل  الحســابات  هــذه  واعتمــدت   .)٤٧ )شــكل  املســتهدفة  الثالثــة 
البيانــات التــي تــم جمعهــا يف مدينــة عرعــر لســوق العقــارات املحــي. 
ريــال  مليــون  ال٥٠  يقــارب  مــا  توليــد  تــم  »املرتفــع«،  الســيناريو  يف 
ســعودي مــن رســوم التحســني. يف هــذه التجربــة، تــم فــرض رســوم 
التحســني مــرة واحــدة، وميكــن اســتخدام اإليــرادات املتأتيــة لتغطيــة 
العامــة وصيانــة املرافــق  التحتيــة واملســاحات  البنيــة  تكلفــة  مــن  جــزء 
ــة مــن  ــرادات املتأتي ــم إدراج اإلي والتكاليــف األخــرى. يف هــذا التصــور، ت
رســوم التحســني )١٥,٧٧٧ ريــال ســعودي لــكل وحــدة( املفروضــة عــىل 
املــرشوع  يف  املقرتحــة  وحــدة(   ٣,١٧٢( للتطويــر  الخاضعــة  العقــارات 

اإلرشــادي ضمــن حســاب تقديــر اإليــرادات.

يتضمــن التحليــل الــذي تــم إعــداده رســوم التحســني باعتبارهــا كخيــار قابل 
للتطبيــق الســرتجاع كلفــة البنيــة التحتيــة ومختلــف التكالليــف التشــغيلية 
يف مدينــة عرعــر.  ونظــراً لطبيعــة رســوم التحســني واملفروضــة ملــرة 
الثابتــه  اإليــرادات  لتوليــد  اســتغاللها  األنســب  فمــن   ، فقــط  واحــدة 
واملوثوقــة واملتكــررة عــدة مــرات يف الســنة لصالــح امليزانيــة البلديــة.
كــام تجــدر اإلشــارة ضمــن هــذا اإلطــار إىل عــدم إدراج اإليــرادات املتأتيــة 
مــن العقــارات املجــاورة والتــي قــد تســتفيد مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة 
املقرتحــة وذلــك نظــراً لعــدم توفــر املعلومــات والبيانــات الكافيــة وذات 
الصلــة. ١٦ لــذا، مــن املرجــح أن تثــل توقعاتنــا تقديــرات منخفضــة مقارنــة 

بالواقــع.

الشكل ٤٥. أثر تطوير مرافق البنية التحتية وتخطيطها عىل قيم األرايض

املصادر: كولريز انرتناشونال )٢٠١٧(، رودريغز وتراغا )٢٠٠٤(

الشكل ٤٦: املعايري والفرضيات لتحليل رسوم التحسني
املصدر: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية،)املوئل(، نريويب)٢٠١٨(

نسبة الزيادة يف 
قيمة األرض)ريال 

سعودي(– ١٥٪
السيناريو املتوسط

نسبة الزيادة يف 
قيمة األرض)إيال 

سعودي(– ٩
السيناريو املنخفص

الشكل ٤٧:أثر املرشوع عىل قيمة األرض

املصدر: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، نريويب )٢٠١٨(
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بعد ١٥ 
سنة

بعد ١٠ 
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بعد ٥ 
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20,000,000 40,000,000

15,360,938
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رضيبة األمالك
سيناريو منخفض بنسبة ٩ ٪

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

رضيبة األمالك
سيناريو مرتفع بنسبة ٢٥٪

3,072,188

2,678,948

الرضيبة العقارية - سيناريو مرتفع بنسبة ٢٥٪

املعايري والفرضيات

عدد املواقف الرسوم/ساعة أوقات العمل
إجاميل 

الساعات/يوم
إيرادات/موقف/يوم إيرادات/موقف/شهر إيرادات/موقف/سنة إجاميل اإليرادات السنوية

1,860 2
8:00am 
7:00pm

12 SAR 24 SAR 744 SAR 8,928 SAR 16,606,080

ب( رسوم املواقف
ميكــن لرســوم االســتخدام ان توفــر مصــدر دخــل طويــل األمــد للبلديــة او األمانــة. أمــا يف حالــة مدينــة عرعــر، فتناســب رســوم االصطفــاف للبنيــة 
التحتيــة املقرتحــة يف املــرشوع اإلرشــادي الــذي يتضمــن ١,٨٦٠ موقــف عــام للمركبــات ١٧.  ويبــني الشــكل ٤٧ إمكانيــة اســتغالل ١,٨٦٠ موقــف 

ــة عرعــر(. ١٨ ــة الحاليــة ملدين ــرادات الذاتي ــال ســعودي ســنوياً )١٣٪ مــن اإلي ــرادات تفــوق ال ١٦ مليــون ري ــد إي لتولي
وبالرغــم مــن الحاجــة إىل تحليــل أكــر تفصيــالً، إال أن هــذه النتائــج تشــري إىل أن رســوم اصطفــاف املركبــات قــد توفــر مصــدراً هامــاً لإليــرادات املحليــة 

مــام يــربز أهميــة دراســة هــذا الخيــار مبزيــد مــن التفصيــل.  ويقــدم الشــكل ٤٧ املعايــري الخاصــة يف التحليــل. ١٩

ج( الرائب العقارية
تشــكل الرضائــب العقاريــة ثالــث خيــارات توليــد اإليــرادات الذاتيــة وتوفــر 
بديــاًل عــن رســوم التحســني. ولغايــات تقديــر أثــر الرضائــب العقاريــة يف 
عامليــة  حــاالت  دراســات  اســتخدام  تــم  الســعودية،  العربيــة  اململكــة 
)برنامــج  املــدن  لقــادة  التمويــل  ودليــل    ،٢٠  )٢٠١٦ املوئــل،  )برنامــج 
االقتصــادات  يف  الشــائعة  الرضيبيــة  واألنظمــة    ،٢١  )٢٠١٦ املوئــل، 
رضيبيتــني  برشيحتــني  النظــر  يتــم  حيــث   ٢٢ مقارنــة  كقاعــدة  الناشــئة، 

والتجاريــة. الســكنية  العقــارات  بــني  للتمييــز 
• تُقدر نسبة الرضيبة عىل العقارات التجارية ب ٢.٥٪

• تُقدر نسبة الرضيبة عىل العقارات السكنية ب ١.٧٥٪
يتــم جمــع الرضائــب العقاريــة ســنوياً وتُبنــى عــىل بيانــات قيــم إيجــار 
التوقعــات   ٤٩ الشــكل  ويبــني  عرعــر.  مدينــة  يف  املســجلة  العقــارات 
ــة  الخاصــة باإليــرادات املولــدة يف تحليــل الرضيبــة العقاريــة عــرب املقارن
بــني ســيناريوهني اثنــني وهــام : ســيناريو متــدين القيمــة )زيــادة بنســبة 
٩٪ مــن قيمــة األرض( وســيناريو مرتفــع القيمــة )زيــادة ٢٠٪ مــن قيمــة 

٢٣ األرض(. 

ريــال  ماليــني  ب٣  العقــارات  مــن  املحققــة  الســنوية  اإليــرادات  تُقــدر 
ســعودي يف الســيناريو الخــاص بالقيــم املرتفعــة. أمــا يف حــال توســعة 
أفــق املــرشوع عــىل ثالثــة محــاور )٥ ســنوات، ١٠ ســنوات، ١٥ ســنوات(، 
ــاره  ــاً باعتب ــر وضوح ــيكون أك ــة س ــة العقاري ــل للرضيب ــري املحتم ــإن التأث ف

ــل العــام )الشــكل ٥٠(. كمكــون لنظــام التموي

ومــن الــرضورة مبــكان بيــان الــدور الهــام لالســتدامة املاليــة طويلــة األمــد 
لــدى اســتخدام أداة توليــد اإليــرادات هــذه. وقــد تضمنــت  للمــرشوع 
هــذه املحــاكاة اســتخدام  نســبة الرضيبــة “املنخفضــة” ٢٤،  مــام يعنــي 

ــة أدىن ٢٥.  ــرادات قــد تثــل قيمــة تقديري أن توقعــات اإلي

الشكل ٤٨: املعايري والفرضيات لرسوم االصطفاف

املصدر: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )املوئل(، نريويب )٢٠١٨(.
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٦.٦ تحليل السيناريوهات املالية
يرجــح أن تســاهم رســوم االصطفــاف والرضائــب العقاريــة يف توليــد 
أكــر مــن ١٩.٦ مليــون ريــال ســعودي ســنوياً، بينــام ستشــكل رســوم 
التحســني خيــاراً ثانويــاُ بتحقيــق دخــل مقــداره ٥٠ مليــون ريــال ســعودي 
ملــرة واحــدة فقــط لتعويــض جــزء مــن النفقــات الرأســاملية ملشــاريع 

البنيــة التحتيــة.
ميكــن للرشاكــة بــني القطاعــني العــام والخــاص أن توفــر تويــاًل أساســياً 
للنفقــات الرأســاملية الخاصــة بشــبكة النقــل العــام، وميكنهــا أن تســاهم 
  ٢٦ الطويــل.  املــدى  عــىل  للمــرشوع  املاليــة  الكفــاءة  تحســني  يف 
وباإلضافــة للرشاكــة بــني القطاعــني العــام والخــاص، تدعــم التقديــرات 
الــواردة ضمــن تحليــل الجــدوى االقتصاديــة اســتخدام رســوم التحســني 
إضافيــة  ماليــة  أدوات  تجربــة  إمكانيــة  عــن  فضــاًل  العقاريــة،  والرضائــب 
لتعويــض أي نقــص يف االســتثامر. كــام يقــرتح برنامــج األمــم املتحــدة 
للمســتوطنات البرشيــة )املوئــل( أن تســتمر مدينــة عرعــر بدراســة آليــات 
أخــرى ميكــن أن تســاهم يف تحســني قاعــدة توليــد اإليــرادات الخاصــة 

بهــا.

7،٦  االستنتاجات وتوصيات السياسات
تتلخــص توصيــات السياســات املقرتحــة مــن قبــل برنامــج األمــم املتحــدة 
مبــا  اإلرشــادي  املــرشوع  لتنفيــذ  )املوئــل(  البرشيــة  للمســتوطنات 

يــي:
• تحديد مصادر اإليرادات الذاتية املحتملة وفقاً لنهج يجمع بني أساليب 

التخطيط العمراين ومشاريع تطوير البنية التحتية، والتمويل املحي.

• تعزيز نهج شامل. يجب أن تركز الرشاكة بني القطاع العام والخاص 
عىل ربط املشاريع االستثامرية يف البنية التحتية مبشاريع تطوير 

األرايض، مام يساهم بالتايل يف تعظيم الفوائد املرتتبة عىل 
االستخدام املتنوع لألرايض.

•  تقييم أثر املرشوع اإلرشادي عىل قيم األرايض من أجل تقدير 
اإليرادات املتأتية من آليات توليد اإليرادات الذاتية املتمثلة بالتقاط 

قيمة األرايض.
• بحث وإيجاد مجموعة من الرسوم القادرة عىل دعم الحكومة يف 

تقليل مستوى االعتامد عىل املركبات، وزيادة استخدام وسائط 
النقل العام، وبالتايل زيادة أرباح القطاع العام املساهم املقدم 

للخدمات العامة.
• إنشاء محفظة دخل متنوعة، واستخدام أدوات مالية مختلفة. ٢٧

• االستثامر يف تنفيذ أدوات التشخيص ملعلومات األرايض، وأنظمة 
املراقبة )مثل السجالت املالية( وجمع البيانات. ٢٨

األرايض  عــىل  الرضائــب  فــرض  الفصــل  لهــذا  األوليــة  النتائــج  تدعــم 
ورســوم االســتخدام باعتبارهــا كجــزء مــن املوازنــة األساســية لألمانــات 
يف اململكــة العربيــة الســعودية. إضافــة لذلــك، فــإن اعتــامد األدوات 
الرضيبــة املطروحــة يف هــذا الفصــل سيســاهم إىل حــد كبــري يف 
تحســني قــدرة األمانــات والبلديــات مــام سيســاهم بالتــايل يف تحقيــق 

أهــداف برنامــج التحــول الوطنــي ٢٠٢٠. ٢٩



٦٨
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