
 العمارة المعاصرة والتطور الحضري في الشرق األوسط
 الرابع عشرالباب 

 مدن جديدة
 طموحات الفتة

هذا القسم األخير عن المدن الجديدة، باإلضافة إلى المخططات الشاملة، يعبر بأفضل ما يكون عن النطاق الالفت حقًا 
تم تخصيص موارد كبيرة لها، وتتعلق بمراكز وتضم مشروعات طموحة للغاية . الزدهار البناء في المنطقة مؤخرا

 .استقرار حضرية فورية كان يفترض أن تتطور على مدار عقود، إن لم يكن قرون، في الظروف الطبيعية

ال تكون الفوارق التي تفصل بين األقسام التي تتعلق بالمدن الجديدة والمناطق التي وضعت لها مخططات شاملة فوارق 
ن المناطق التي وضعت لها مخططات شاملة وتم استعراضها في هذا الكتاب أكبر من بعض هذه وعدد م. واضحة دائًما

المدن الجديدة، لكن على النقيض من المناطق التي وضعت من أجلها مخططات شاملة، فقد أريد بالمدن الجديدة أن تكون 
نى من ذلك مدينة الملك عبد هللا بن عبد ويستث. مراكز استقرار حضرية مستقلة، وليس مراكز استقرار تتصل بمدن قائمة

وتقع جميع المدن التي يستعرضها هذا . العزيز في األردن، وهي في المقام األول مدينة جديدة توأم لمدينة الزرقاء القائمة
ن وتركز على حقيق رؤية للمستقبل تعتمد على تنويع اقتصاد دول الخليج بعيدًا ع. القسم في الخليج، عدا مدينة واحدة

. النفط، وقد تم وضع فكرة مدينة الحرير بحيث تكون مركًزا للتجارة الدولية والمواصالت يربط بين وسط آسيا وأوروبا
والهدف من مدينة الملك عبد هللا االقتصادية أن تصبح عقدة تجذب االستثمارات في قطاعات عديدة منها الصناعة 

جازان االقتصادية على التعدين وعلى مشروعات صناعية ترتبط ووسوف تركز مدينة . والمواصالت والخدمات المالية
والمدينة التي . بمنطقة غنية بالموارد تحيط بها؛ وتم تخصيص مدينة مصدر لتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة

تحقيق  نستعرضها في هذا القسم من خارج منطقة الخليج هي مدينة الملك عبد هللا بن عبد العزيز في األردن وتهدف إلى
هدف مختلف، إذ تختص بمشكلة حالية ملحة وهي مشكلة الضغط السكاني على مدينة الزرقاء المجاورة، ثاني أكبر مدينة 

 .أردنية

وفي أكبرها، وهي مدينة الملك عبد هللا . تتضمن هذه المدن الجديدة أيضا شراكات مهمة بين القطاعين العام والخاص
. دية العامة لالستثمار مع شركة إعمار العمالقة المتخصصة في التطوير وهي من دبياالقتصادية، تعاونت الهيئة السعو

وفي حالة مدينة جازان، تشارك نفس الهيئة االستثمارية مع ائتالف يشمل شركة تطوير ماليزية عمالقة وتكتل المقاولين 
وهي أيضا شريك القطاع  –لحكومة وفي حالة الزرقاء، كونت شركة موارد التي تملكها ا. المحليين مجموعة بن الدن
مع العديد من المطورين المحليين؛ وفي مدينة الحرير ومدينة مصدر، تتولى الحكومة النفطية  –العام في مشروع العبدلي 

الغنية توفير التمويل الالزم في المقام األول، لكن حتى هذين المشروعين يستهدفان جذب استثمارات كبيرة من القطاع 
 .الخاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ، الزرقاء، األردن(مدينة الشرق سابًقا)مدينة الملك عبد هللا بن عبد العزيز 

قامت شركة سيجما األردنية بتطوير المخطط الشامل للمرحلة األولى من المشروع، وتم تطوير حي األميرة سلمى 
وبيطار ( جدار) جدار للتصميم والدراسات  المعمارية مجموعةالسكني في المشروع بواسطة ثالث شركات أردنية هي 

 .لالستشارات وبالل حماد للهندسة المعمارية

 .من مساحة الموقع( هكتاًرا 051)بالمائة  01يجري تشييد المرحلة األولى من المشروع وتمثل 

من نوعه في األردن وتتكون  تعد مدينة الملك عبد هللا بن عبد العزيز مشروعات عمالقا للتطوير العقاري وأكبر مشروع
ويشغل المشروع موقعا على . م0105من السكان بحلول عام  511,111من ست مراحل ومن المقرر أن تستوعب 

وتقع الزرقاء على . هكتاًرا في الزرقاء ثاني أكبر مدن األردن وأحد المراكز الصناعية الرئيسة فيها 0,511مساحة 
الزرقاء -ويحد موقع المشروع طريق عّمان. افة منطقة البادية الشاسعة والقاحلةكم شمال شرق عّمان، على ح 01مسافة 

-وعلى الرغم من أن خط عّمان. السريع الذي يتسم بكثافته المرورية المرتفعة، كما تقع بجوار محطة قطارات الزرقاء
حاليا وضع الخطط الالزمة لمد خط الزرقاء الذي تم مده في عصر العثمانيين ال يقوم حاليا بنقل الركاب بانتظام، يجري 

 .سكك حديد خفيفة يتبع نفس الخط لربط المدينتين

كانت توجد قاعدة عسكرية ظلت تحتل الموقع لعقود عديدة، وكانت تقع خارج الزرقاء تماما عند تأسيسها غير أنها فيما 
الزرقاء، ولهذا فقد تم نقل القاعدة بعد أصبحت تمثل عائقًا يحول دون اتساع المدينة إلى الشرق مع زيادة عدد سكان 

للسماح بتطوير الموقع من خالل شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويمثلها المؤسسة الوطنية الستثمار وتطوير 
وسوف يساعد المشروع في تخفيف الضغوط الحضرية . والعديد من مطوري القطاع الخاص( موارد)الموارد الوطنية 

 051,111تعد أكثر مركز حضري مزدحم بالسكان في األردن حيث يعيش بها أكبر من  على مدينة الزرقاء التي
ويشمل المخطط الشامل للمشروع منطقة تجارية كبيرة هي سوق باب المدينة، وسوف يمثل بوابة للمشروع . شخص

يضم ساحة مدنية كم و 0.5وتركز المنطقة التجارية على محور تجاري للمشاة يمتد بطول . ومحوًرا لمرحلته األولى
 .كما تمثل ساحة باب المدينة همزة وصل بين المشروع والوسط التجاري لمدينة الزرقاء. يتوسطها مسجد ضخم

وحدة  511ويتكون من نحو كما تضم المرحلة االستطالعية من مدينة الملك عبد هللا بن عبد العزيز حي األميرة سلمى 
ويتمثل الهدف من المشروع في تطوير . نواة المجتمع السكني بالمدينةسكنية يجري تشييدها في ثالث مراحل وستمثل 

ويركز المشروع في المقام . نماذج أولية لإلسكان الذي يتميز بجودته العالية وتكلفته المقدور عليها في مناخات قاحلة
هكتاًرا تم  6.8وسوف يشغل مساحة . األول على المساكن المنخفضة التي لها مداخل مسقوفة والحدائق المشتركة

ويجري تطوير المشروع على ثالث مراحل تولى تصميم كل منها شركة . هكتاًرا منها للحدائق المشتركة 0.0تخصيص 
؛ وقامت شركة (الصفحة المقابلة منتصف يسار)وقامت شركة جدار بتصميم المرحلة األولى . معمارية أردنية مختلفة

الصفحة المقابلة منتصف )بينما قامت شركة بالل حماد بتصميم المرحلة الثالثة  بيطار لالستشارات بتصميم المرحلة الثانية
 (.يمين

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عبد بن هللا عبد الملك مدينة :.1.414-1.4141 األشكال
 حتى األردن في طموح تطوير مشروع أكبر الزرقاء في العزيز

 أن المتوقع ومن هكتاًرا 00522 المشروع مساحة وتبلغ تاريخه،
 وسوف م0205 عام بحلول السكان من 5220222 يستوعب

 ثاني الزرقاء، مدينة على السكانية الضغوط تخفيف في يساعد
 .بالسكان اختناقا وأكثرها األردن مدن أكبر

 



 مدينة الحرير، الكويت

 .والتصميمات المعماريةإيريك آر كونه وشركاه بتطوير المخططات الشاملة األّولية -قامت شركة سيفيك آرتس

 .يجري تطوير التصميمات حاليا لكن أعمال تجهيز الموقع بدأت بالفعل

تعد مدينة الحرير ضمن سلسلة من المشروعات الحضرية العمالقة التي يجري وضع الخطط الالزمة لها في المنطقة، 
قبالة مدينة الكويت، عبر خليج الكويت،  في منطقة الصبية التي تقع 0كم 051ومن المقترح أن تكون المدينة على مساحة 

 .كم فوق الخليج 00.5وسيتم ربطها بمدينة الكويت عن طريق جسر يمتد بطول 

مليار  001مليار دوالر و 81تم عرض تقديرات مختلفة لتكلفة هذا المشروع العمالق وتتراوح هذه التقديرات بين 
من السكان وتتضمن  011,111لمتوقع أن تستوعب المدينة سنة، ومن ا 05دوالر، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذه 
 .ميناءها البحري الخاص بها ومطاًرا دوليا

 

استمد اسم المدينة الجديدة من افتراض أن هذه المنطقة كانت بوابة لطريق الحرير المشهور والذي كان يمتد إلى آسيا 
. م المناطق النائية نسبيّا، بما فيها آسيا الوسطى وأوروباالوسطى، ومن ثم يراد بمدينة الحرير أن تكون بوابة تجارية تخد

ومن المقرر تقسيم المدينة إلى . ومن المتصور أن يكون ميناؤها ميناًء دوليا يخدم تلك المنطقة عن طريق العراق وإيران
اعية والمدينة الصحية ومدينة أقسام منها مدينة المال ومدينة الترفيه ومدينة الثقافة ومدينة السينما واإلعالم والمدينة الصن

مخصصة لحماية  0كم 55وهي محمية طبيعية مساحتها " المدينة البيئية"وتقع هذه المكونات المختلفة حول . التعليم
 .الطيور

طابقًا، كما يشار إليه  051من المقرر أن يشمل المشروع أعلى مبنى في العالم وهو برج مبارك الكبير الذي يتكون من 
تضم مكاتب " قرى رأسية"ومن المقرر أن يضم المبنى سبع . م 0,110ألن ارتفاعه سيبلغ " ألف ليلة وليلةبرج "باسم 

 .وفنادق ومنشآت ترفيهية وسكنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 تم :1.4.41-1.4.41 األشكال
 لتكون الحرير مدينة فكرة إعداد

 العمراني للتطوير جديدا مشروعا
 ومن سنة 05 مدار على بناؤها وسيتم
 من 022.222 تستوعب أن المقرر
 الذي الكبير مبارك برج وتضم السكان
 به يراد والذي طابقا 052 من يتكون

 .العالم في مبنى أعلى يكون أن

 



 مدينة الملك عبد هللا االقتصادية، قرب راغب، السعودية

وقامت شركة . المخطط الشامل للمدينةقامت شركة آر إس بي آرشتكتس بالنرز آند إنجنييرز السنغافورية بتطوير 
األمريكيتان بتطوير ( إتش أو كيه)كاساباوم +وشركة هلموت أوباتا( دبليو إيه تي جي)ويمبرلي أليسون تونج آند جوو 

األمريكية بوضع ( إس أو إم)مخططات شاملة أخرى للمنتجعات والمناطق السكنية؛ وقامت شركة سكيدمور وميريل 
ز المدينة، بينما قامت شركة بارسونز إنترناشونال األمريكية بوضع المخطط الشامل للمنطقة المخطط الشامل لمرك

 .الصناعية

 .يجري تشييدها

كم تقريبا شمال جدة التي هي الميناء  011تقع مدينة الملك عبد هللا االقتصادية على ساحل البحر األحمر على مسافة 
هكتار ويتولى تطويره شركة إعمار  00,111لمشروع مساحة تناهز ويحتل ا. الرئيس بالمملكة وثاني أكبر مدنها

ويعد هذا أكبر مشروع تتواله شركة . لالستثمار العقاري العمالقة من دبي باالشتراك مع الهيئة السعودية العامة لالستثمار
به تمولها الحكومة وللمشروع شركة خاصة . إعمار حتى اآلن وأكبر مشروع تطوير يحدث في المملكة العربية السعودية

. مليار دوالر 011ومقرها السعودية، ومن المتوقع أن يجذب استثمارات من داخل السعودية وخارجها تصل إلى نحو 
، ومن المتوقع أن توفر في النهاية مليون فرصة عمل 0105و 0118وسوف يتم بناء المدينة على مراحل بين عامي 

بحريا ومطاًرا دوليا ومنطقة صناعية ومنطقة أعمال مركزية تتكون من  مليون من السكان وستشمل ميناء 0وتستوعب 
ومن . مناطق تجارية ومختلطة االستخدام وتجزئة، ومنطقة مالية، ومنتجعًا ومنطقة تعليمية ومنطقة ضيافة ومنطقة سكنية

. مل كمحطة لنقل الحجاجالمقرر أن يكون الميناء عالميا وأن يكون األكبر في المنطقة وسوف يتعامل مع الحموالت ويع
فندقًا  001وسوف تضم منطقة الضيافة أكثر من . 0م 0.6وسوف تضم منطقة األعمال المركزية منطقة مبنية مساحتها 

 .غرفة 05,111تحتوي على أكثر من 

هكتاًرا من المنتزهات وشبكة من القنوات التي تعتمد على نموذج أمستردام، وسوف يحدها  551سوف تشمل المدينة 
كم  05كم للمشروع الذي يوجد به بالفعل شاطئ بطول  50كم وستضيف واجهة مائية بطول  05طرق للمشاة بطول 
قاربا، وباإلضافة إلى ذلك ستضم مدينة الملك  0,111كما سيضم المشروع خمس نواٍد لليخوت تسع . على البحر األحمر

عضو هيئة تدريس وموظف  0,511طالبًا و 06,111ي يسع عبد هللا االقتصادية سلسلة من المساجد وقسما للتعليم العال
كم جنوب المدينة وتم  01وتقع جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتكنولوجيا على مسافة . مقعد 55,111إداري وإستاد يسع 

 .0112افتتاحها في عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبلغ أن المقرر من :.1.414-1.4141 األشكال
 000222 االقتصادية هللا عبد الملك مدينة مساحة
 المنطقة، في تنفيذه يتم مشروع أكبر وتعد هكتار
 البحري ميناؤها لها شاملة مدينة تكون وسوف

 052 تضم وسوف بها الخاص الدولي ومطارها
 القنوات من واسعة وشبكة المنتزهات من هكتاًرا

 .االصطناعية

 



 مدينة جازان االقتصادية، السعودية

المخطط الشامل لفكرة المشروع بواسطة شركة دبي بي آرتشتكتس الماليزية، أما المخطط الشامل المفصل فقد  تم تطوير
 .طورته شركة بيروندونج أالم بينا الماليزية

 .يجري تشييدها

كم شمال  51كم تقريبا جنوب جدة و 005تقع مدينة جازان االقتصادية بطول الساحل الجنوبي للبحر األحمر على بعد 
 .كم 6كم وسوف تمتد إلى عمق اليابسة لمسافة  00ولها شاطئ يمتد بطول  0كم 011وتبلغ مساحة المدينة . مدينة جازان

المنطقة غنية بالرواسب المعدنية مثل الحجر الجيري والدولومايت والرخام والبازلت والجبس والسيليكا، ومن ثم فسوف 
تتولى الهيئة السعودية العامة لالستثمار . لى استغالل هذه الموارد الطبيعيةتعتمد األنشطة االقتصادية في المدينة جزئيا ع

. إدارة هذا المشروع وتطويره باالشتراك مع التكتل الماليزي إم إم سي ومجموعة بن الدن المقاول السعودي العمالق
فرصة  511,111ا أن يخلق سنة ومن المتوقع أيض 01مليار دوالر ومن المتوقع تنفيذه في  01وتبلغ تكلفة المشروع 

وهذه المدينة واحدة من عدد من المدن االقتصادية التي يتم تطويرها حاليا في السعودية، ومنها مدينة الملك عبد هللا . عمل
والهدف من هذه المدن االقتصادية جذب االستثمارات . ومدينة األمير عبد العزيز بن مساعد ومدينة المعرفة في المدينة

ومن المتوقع أن تكون مدينة جازان . شجيع نقل التكنولوجيا للدولة وتنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن النفطاألجنبية وت
وسوف يتكون ثلثاها من منطقة صناعية تشمل ميناًء ومصنعًا لأللمنيوم . االقتصادية مدينة شاملة ومشروعا ذاتي االكتفاء

ومصائد لألسماك وصناعات زراعية كما ستشمل مصانع الورق  ومصنعًا لتصنيع الصلب ومصفاة للنفط ومصنعا للنحاس
وسوف تتكون منطقتها الصناعية من منطقة أعمال مركزية ومناطق سكنية وقرية بحرية . ومحطات التحلية الخاصة بها

 .ومنشآت تعليمية وفندقية وترفيهية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جازان منطقة :.1.4.4-1.4.41 األشكال
 تنويع تستهدف عامة استراتيجية من جزء االقتصادية

 االستثمارات وجذب النفط عن بعيًدا السعودية اقتصاد
 غنية منطقة في الجديدة المشروع هذا ويقع. األجنبية

 النشاط يعتمد فسوف ثم ومن المعدنية بالرواسب
 .الرواسب هذه استغالل على جزئيا فيها االقتصادي

 



 العربية المتحدةمدينة مصدر، أبوظبي، اإلمارات 

 .صممتها شركة فوستر وشركاه البريطانية

 .جاري تشييدها

قامت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل بتصميم فكرة مدينة مصدر، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة مبادلة 
مليار دوالر  01المشروع عن ومن المتوقع أن تزيد تكلفة . للتطوير التي هي بدورها قناة استثمار تابعة لحكومة أبوظبي

ويأتي تشجيع ". وادي السيليكون لطاقة نظيفة وخضراء وبديلة"ويستهدف إقامة مجتمع خاٍل من الكربون والنفايات يصبح 
تكنولوجيات الطاقة المتجددة على هذا النحو ضمن جهد يستهدف تنويع اقتصاد أبوظبي بعيدًا عن االعتماد الشديد على 

كم إلى الشرق من  00وتقع مدينة مصدر على بعد . ليتحول إلى اقتصاد يعتمد على الصناعة والمعرفةالصادرات النفطية 
من  51,111من السكان و 51,111ومن المستهدف أن تستوعب  0كم 8مدينة أبوظبي وسوف تشغل موقعا مساحته 

فر، فهي تسمح باستيعاب أفكار لن وباعتبارها مركز استقرار على نطاق كبير تم تصميمه من الص. المسافرين اليوميين
م عن سطح  0.5تكون ممكنة في مراكز االستقرار الحضرية الموجودة، إذ أن المدينة بأكملها مثال تم رفعها بمقدار 

 .األرض لكي يمكن استيعاب خدمات البنية التحتية داخل القاعدة المرتفعة

مظللة، في اتجاهات قطرية بالنسبة للجهات األصلية للحد وقد وضعت مباني المدينة قريبة من بعضها لخلق ممرات ضيقة 
ولن . وتتضمن عمارتها أساليب طبيعية تقليدية مثل أبراج الرياح والعديد من وسائل التظليل. من تاثير ضوء الشمس

ل شخصي وستتم الحركة حول المدينة من خالل نظام نق. يُسمح بدخول السيارات إلى المدينة، بل سيتم ركنها عند محيطها
ويسمح انضغاطها بالحد من مسافات المشي ألدنى درجة، وسوف تعتمد مدينة . سريع بدون سائق أو من خالل المشي

مصدر على موارد الطاقة البديلة بما فيها الطاقة الشمسية والرياح والحرارة األرضية وسوف تشمل محطة للطاقة تعمل 
ومن المقرر االنتهاء من تنفيذ المشروع في عام . اياتها السائلة والصلبةوباإلضافة إلى ذلك سيتم تدوير نف. بالهيدروجين

 .م0108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقرر من: .1.4.4-1.4.41 األشكال
 020222 مصدر مدينة تستوعب أن

 من خالية مدينة تكون أن بها ويراد شخًصا
 أسلوب تبني وتم. والنفايات الكربون
 لخلق المدينة في الكثافة عالية المباني
 بدخول ُيسمح ولن مظللة، ضيقة ممرات

 أو الناس سيمشي بل إليها، السيارات
 الشخصي السريع النقل نظام يستخدمون

 .سائق بدون

 


