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١،١ نبذة عن برنامج مستقبل املدن السعودية

 
ــارة عــن برنامــج تعــاون بــني وزارة  برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية عب
للمســتوطنات  املتحــدة  األمــم  وبرنامــج  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون 
ــة  ــات ١٧ مدين ــع أمان ــق م ــاون الوثي ــذه بالتع ــم تنفي ــل(، ت ــة )املوئ البرشي
ســعودية رئيســية، تــم اختيارهــا بنــاًء عــىل أحجامهــا الســكانية املختلفــة، 
وتوزيعهــا الجغــرايف، إىل جانــب مجموعــة مــن املعايــري املعتمــدة عــىل 
القــدرات واإلمكانيــات االقتصاديــة لخلــق تنميــة إقليميــة أكــر توازنــاً بــني 
مــدن اململكــة العربيــة الســعودية، وشــملت كل مــن مدينــة: الريــاض، 
مكــة املكرمــة، جــدة، الطائف، املدينــة املنورة، تبوك، الدمــام، القطيف، 
األحســاء، أبهــا، نجــران، جــازان، حائــل، عرعــر، الباحــة، بريــدة، ســكاكا.   ولقــد 
ــل  ــع تحلي ــدن، م ــك امل ــتوى تل ــىل مس ــات ع ــن املراجع ــد م ــت العدي أجري
تفصيــيل ومتعمــق لخمــس مــدن باعتبارهــا متثــل عينــة منوذجيــة للمــدن 
الســعودية، حيــث نظــرت هــذه املراجعــات يف الروابــط بــني التخطيــط 
داخــل  املدينــة  فحــص  خــالل  مــن  اإلقليمــي  والتخطيــط  الحــرضي 
القضايــا املحــددة عــىل مســتوى  الفرعيــة، ودراســة بعــض  منطقتهــا 
املجــاورات الســكنية، وقــد تــم اســتخدام بيانــات هــذه املراجعــات، عنــد 
الرجــوع إىل تقاريــر مــؤرشات ازدهــار املــدن وعمليــات التحقــق عــرب ورش 
ــة تســتند  ــع، الســتقراء اســتنتاجات قوي اســتوديوهات التخطيــط الرسي

ــط ككل. ــام التخطي ــا نظ ــد عليه ــة يعتم عــىل األدل
ومــن خــالل البحــوث التطبيقيــة، التــي ركــزت بشــدة عــىل االســتنتاجات 
املعتمــدة عــىل الجانــب العمــيل، تــم اســتخدام األدلــة التــي تــم جمعهــا 
لتحديــد نقــاط القــوة والضعــف يف نظــام التخطيــط، ويف مامرســات 
واملشــاريع  التصاميــم  واختبــار  مدينــة،  كل  يف  املحليــة  التخطيــط 
التجريبيــة كطــرق لتطبيــق الحلــول، قبــل االنتهــاء إىل وضــع التوصيــات 

والسياســات. 
بالتخطيــط  اهتــم  املتحــدة  األمــم  ملوئــل  األبعــاد  الثــاليث  النهــج  إن 
املــكاين وعالقتــه باألطــر الترشيعيــة واملؤسســية، فضــالً عــن اآلليــات 
املاليــة، ومــن هــذا املنظــور، تشــمل معايــري النجــاح للتنفيــذ املســتدام 
القواعــد واألنظمــة املرنــة والقابلــة  العديــد مــن  ألي مخطــط مــكاين 

للتنفيــذ، باإلضافــة إىل اســرتاتيجية التمويــل.
 وكمثــال عمــيل عــىل هــذا األســلوب، تــم إعــداد ثالثــة مشــاريع إرشــادية 
واملحّســن،  املعــزز  التخطيــط  لنظــام  مهمــة  عنــارص  متثــل  محليــة 
وقــد تــم تفصيلهــا بحيــث تشــمل التصميــامت التخطيطيــة ودراســات 
الجــدوى، والتــي ميكــن الحقــا تحويلهــا إىل مخططــات تنفيذيــة، ومن 
البلديــة والقرويــة ھــذه املخططــات  الشــؤون  تنفــذ وزارة  أن  المتوقع 
التنفیذیة بالتعاون مع شرکاء آخرین يف المملکة. لقــد تــم إنشــاء "مختــرب 
مســتقبل  لربنامــج  التابــع  املشــرتك  الحــرضي  والتصميــم  التخطيــط 
املــدن الســعودية " كوســيلة لتعزيــز القــدرات الذاتيــة وتطويــر األدوات 
والوســائل املصممــة حســب احتياجــات الربنامــج، حيــث يعمــل اإلســتديو، 
الــذي يتألــف مــن خــرباء دوليــني من مكتــب األمــم املتحدة للمســتوطنات 
والترشيعــات(،  واالقتصــاد  التخطيــط  )فــروع  نــريويب  يف  البرشيــة 
الســعودية مــن  العربيــة  إىل جانــب موظفــني يعملــون يف اململكــة 
مكتــب موئــل األمــم املتحــدة بالريــاض )اختارتهــم وزارة الشــؤون البلديــة 
ــة(، لتعزيــز ودعــم تبــادل املعــارف وتطبيقهــا لطريقــة "التعلــم  والقروي
باملامرســة". عــىل هــذا النحــو، تــم إرشاك جميــع املــدن الـــ ١٧ يف وقــت 
واحــد يف اســرتاتيجية بنــاء القــدرات التــي تتضمــن التعليــم التأســييس 
و"التدريــب عــىل رأس العمــل" الــذي ينتهــي يف ذروتــه بتدريــب متطــور 
ومحــدد للكــوادر الســعودية اســتنادا إىل نتائــج واســتنتاجات نظمهــم 

املــدن  مســتقبل  برنامــج  إليهــا  وصــل  التــي  والتوصيــات  التخطيــط 
التخطيــط  اســتديو  يســتخدم  ســوف  الطريقــة،  وبهــذه  الســعودية، 
والتصميــم الحــرضي يف الربنامــج كأداة لتوليــد األدلــة وتعزيــز القــدرات 

مــن خــالل منهــج "التعلــم باملامرســة". 

٢،١ جهود اململكة لتحقيق التنمية الحرضية املستدامة

اململكــة  دأبــت  ملدنهــا،  املســتدامة  التنميــة  لتحقيــق  ســعيها  يف 
عــرب مختلــف الجهــات واألجهــزة املعنيــة، ومتاشــياً مــع مســرية التحــول 
ــرتاتيجيات  ــر اس ــىل تطوي ــة، ع ــاء اململك ــة أرج ــم كاف ــي تع ــة الت الطموح
وسياســات وبرامــج التنميــة العمرانيــة يف كافة املســتويات التخطيطية 
الوطنيــة واإلقليميــة واملحليــة، كان مــن نتاجها إعداد اســرتاتيجية عمرانية 
وطنيــة واســرتاتيجيات تنميــة إقليميــة ومخططــات هيكليــة تشــمل كافــة 
القطاعــات مبــا يســهم يف تحقيــق رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠.  ويثّمــن برنامــج 
ــة الداعمــة ألهــداف  مســتقبل املــدن الســعودية هــذه الجهــود اإليجابي
رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠ يف تحقيــق بيئــات عمرانيــة مســتدامة يف كافــة 
مناطــق اململكــة، ويســتند إىل األدوات واملخططــات واالســرتاتيجيات 
الشــاملة،  والتقويــم  والتحليــل  التشــخيص  عمليــة  مــن  كجــزء  الحاليــة  

واقــرتاح التعديــالت والتحســينات عنــد االقتضــاء. 
 

٣,١ نطاق وأهداف تقرير الرؤية العمرانية الشاملة

١،٣،١ نطاق التقرير 

يشــمل تقريــر حالــة مدينــة بريــدة عــىل العديــد مــن عنــارص االســرتاتيجية 
ــي  ــية الت ــباب الرئيس ــة، واألس ــة والقروي ــؤون البلدي ــوزارة الش ــدة ل الجدي
الدراســات  ومراجعــة  واســتعراض  األوليــة،  النتائــج  يف  تحديدهــا  تــم 
العمرانيــة  االســرتاتيجية  مثــل   - االســرتاتيجية  والوثائــق  واملخططــات 
قبــل  مــن  التنســيق  مســتوى  بانخفــاض  اإلقــرار  تــم  فقــد  الوطنيــة، 
الرئيســية،  الضعــف  نقطــة  باعتبارهــا  والــوزارات،  واإلدارات  املناطــق 
والتكامــل  )القطاعــي(،  األفقــي  التكامــل  مســألة  فــإن  وبالتــايل، 
الــرأيس )املســتويات( متثــل تحديًــا رئيســيًا يهــدف برنامــج مســتقبل 

املســتقبل.  يف  معالجتــه  نحــو  الســعودية  املــدن 
أطــر  تحســني  العمرانيــة  بالسياســات  املتعلقــة  التوصيــات  تعتمــد 
املســتويات،  متعــدد  مفهــوم  عــىل  الحــرضي  التخطيــط  ومامرســات 
ينظــر إىل املدينــة باعتبارهــا سلســلة متصلــة مــن النســيج الحــرضي، 
تنمــو مــن املجــاورة الســكنية لتشــكل منطقــة املدينــة األوســع، متأثــرة 
املســتوى  عــىل  واألنظمــة  واللوائــح  واالشــرتاطات  بالديناميكيــات 
الوطنــي واملســتويات العليــا، وهــذا يضمــن عــدم اســتبعاد أي توصيــات 
تتعلــق بالسياســات العمرانيــة ذات الصلــة بهــذه املــدن  ســواء عــن الــدور 
املتوقــع للمدينــة يف املنطقــة اإلداريــة، أو عــن التخطيــط الوطنــي 

للمــدن.

٢،٣،١ أهداف التقرير

يشــتمل تقريــر حالــة مدينــة بريــدة عــىل التحليــل العمــراين التشــخييص 
ملوئــل  املســتدامة  التنميــة  بإطــار  التحليــل  ذلــك  ومقارنــة  للمدينــة 
األمــم املتحــدة ورؤيــة اململكــة ٢٠٣٠م، وهــو يعتــرب مبثابــة أداة تفكــري 



١٣

ورشة عمل الرؤية العمرانية الشاملة يف مدينة بريدة، مبشاركة الجهات الحكومية ذات العالقة، ومنظامت املجتمع املدين، والشباب واملرأة.

© FSCP



املقدمة

١٤

مزرعة متور يف بريدة

توجيهيــة وتقييميــة للتخطيــط الحــايل واملســتقبيل للمدينــة، مــع تحديد 
اســرتاتيجية واضحــة للتنميــة املســتدامة املســتقبلية للمدينــة املعنيــة.
قائــم  نهــج  إتبــاع  عــىل  أعــاله  املذكــورة  االســرتاتيجية  تحديــد  يســتند 
عــىل األدلــة لفهــم املشــاكل، بنــاًء عــىل جمــع وتحليــل كل مــن البيانــات 
الثانويــة واألوليــة، كــام يســتخدم تقريــر حالــة املدينــة، كــام هــو الحــال يف 
الربنامــج ككل، البيانــات التــي تــم جمعهــا يف إطــار مبــادرة ازدهــار املــدن 
)مــؤرشات ازدهــار املــدن( لتحديــد االتجاهــات والتحديــات الهامــة عــىل 
مســتوى املدينــة، ثــم يقــرتن ذلــك مبراجعــة وثائــق التخطيــط الحاليــة، 
إىل جانــب التحليــل املــكاين متعــدد املســتويات لنظــام املعلومــات 

الجغرافيــة، لتحديــد هــذه االســرتاتيجية.

٤،١ منهجية تقرير الرؤية العمرانية الشاملة

١،٤،١ نهج املدخالت املعتمدة عىل األسس والرباهني

أعمــق  فهــم  إىل  األدلــة  عــىل  القائــم  التخطيــط  أســلوب  يــؤدي 
للديناميكيــات املكانيــة للمنطقــة العمرانيــة، مــن خــالل جمــع البيانــات 
والكثافــة  الســكانية  الرتكيبــة  مثــل  ومقارنتهــا  املختلفــة  العمرانيــة 
الطــرق  شــبكة  وتحليــل  الطبيعيــة  والســامت  األرايض  واســتعامالت 

وســهولة الحركــة. وتظهــر البيانــات يف شــكل مــؤرشات ميكــن مقارنتهــا 
مبعايــري أفضــل ملامرســات التنميــة العمرانيــة املســتدامة، حيــث أنهــا ال 
ــة الرئيســية، ولكنهــا تحــدد  ــا اإلمنائي ــا للقضاي توفــر فقــط منظــورا واضح
ــة املســتقبلية عــىل املــؤرشات  ــر املتوقــع ملقرتحــات التنمي أيضــا األث
املطبقــة يف التحليــل. يقــر الربنامــج بــأن املنهجيــة، التــي تســتند إليهــا 
التوصيــات املتعلقــة بالسياســات التــي توجــه التحســينات والتعديــالت 
يف أنظمــة التخطيــط، يجــب أن تكــون معتمــدة عــىل البيانــات، لذلــك، 
تــم دمــج أســاليب مختلفــة لتوفــري مجموعــة األدلــة والبيانــات الالزمــة 
لفهــم املشــاكل أوال ثــم تقييــم القضايــا وتحديــد التوصيــات ملختلــف 

املــدن.
مــن  األدلــة  عــىل  املبنــي  األســلوب  تشــكل  التــي  العنــارص  وتتألــف   

اآليت:

١( مراجعة وثائق ومخططات السياسات العمرانية الحالية؛

٢( مؤرشات ازدهار املدن؛ 

٣( التحليل املكاين لنظم املعلومات الجغرافية. 

 

تشــخيصية  منهجيــة  إطــار  يف  العنــارص  هــذه  جميــع  اســتخدام  ويتــم 
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مستوى اململكة

مستوى منطقة 

القصيم 

مستوى منطقة مدينة 

بريدة 

مستوى حارضة بريدة

مستوى 

مدينة بريدة 

مستوى املجاورات السكنية 

متعــددة املســتويات تشــتمل عــىل أدلــة وبيانــات كميــة ونوعيــة. إن 
الطريقــة املســتخدمة إلعــداد توصيــات السياســات العمرانيــة املبنيــة 
الجهــات املعنيــة يف جميــع  القــدرات وإرشاك  عــىل األدلــة، وتطويــر 
املــدن الســبع عــرشة للوصــول إىل االســتنتاجات املطلوبــة، قــد تــم 
اشــتقاقها اعتــامداً عــىل نهــج الحركــة مــن أعــىل إىل أســفل ومــن أســفل 
مــن  التخطيــط.  مســتويات  جميــع  مــع  تتقاطــع  حــني  يف  أعــىل،  إىل 
خــالل تحليــل كيفيــة تأثــري هيكلــة العنــارص املكانيــة والقضايــا االجتامعيــة 
والبيئيــة واالقتصاديــة يف بعضهــا البعــض عــىل مســتويات مختلفــة 
ــة التشــخيص مــن املســتوى الوطنــي إىل  ــري،و تنتقــل منهجي مــن التأث
مســتوى املجــاورة الســكنية، وتتبــع أوجــه الرتابــط داخــل أمنــاط التنميــة 
العمرانيــة يف املدينــة، وتســعى إىل معرفــة األســباب الكامنــة وراءهــا.

 
٢،٤،١  املراجعات

تــم إجــراء العديــد مــن املراجعــات لوثائــق ومخططــات السياســات الحاليــة 
واملدينــة  النطــاق  لفهــم  املفيــدة  املعلومــات  اســتخراج  )أ(  بهــدف: 
نفســها، و)ب( ملراجعتهــا وتقييمهــا مــن حيــث محتواهــا بنــاًء عــىل ثالثــة 
معايــري: مــدى مالءمــة املحتــوي، وتكامــل اإلجــراءات وفعاليــة النتائــج. 

ولقــد ركــزت املراجعــات عــىل تقييــم: 

• االسرتاتيجية العمرانية الوطنية املعتمدة
• املخطط اإلقليمي ملنطقة القصيم 

• املخطط املحيل ملدينة بريدة 
 

٣،٤،١ التقرير الخاص بتقييم نتائج مؤرش ازدهار املدن

 يتكــون مــؤرش ازدهــار املدينــة مــن ســتة محــاور تســاعد يف تحديــد 
األهــداف والغايــات التــي ميكــن أن تدعــم صياغــة السياســات القامئــة 
ــة، مبــا يف ذلــك تحديــد رؤيــة املدينــة واملخططــات طويلــة  عــىل األدل
األجــل الطموحــة والقابلــة للقيــاس عــىل حــد ســواء، هــذه املحــاور هــي: 

اإلنتاجية االقتصادية؛ 

البنية التحتية؛ 

جودة الحياة؛ 

املساواة واملشاركة؛ 

االستدامة البيئية؛ 

الحوكمة والترشيعات. 

 وقــد تــم اعتبــار هــذه املحــاور كأدلــة إرشــادية يف التقييــم املــكاين 
ملدينــة بريــدة، حيــث أن هنــاك عــرشة مــؤرشات مكانيــة تفصيليــة عــىل 
مســتوى تقريــر حالــة املدينــة ضمــن برنامج مســتقبل املدن الســعودية، 

ترتبــط باملــؤرشات الـــ ٧٢ الشــاملة لتقييــم مــؤرشات ازدهــار املــدن. 

٤،٤،١ التحليل املكاين لبيانات نظم املعلومات الجغرافية

 يســلط التطبيــق املــكاين للمــؤرشات املذكــورة أعــاله الضــوء عــىل 
والديناميكيــات  والتفاعــالت  الحرضيــة  للتنميــة  التفصيليــة  األمنــاط 
النظــام  داخــل  األرايض  واســتعامالت  والكثافــات  بالحركــة  املرتبطــة 
الحــرضي حيــث تســاعد هــذه العمليــة عــىل الفهــم الديناميــي لنقــاط 
الضعــف والقــوة يف النظــام الحــرضي والقضايــا الرئيســية التــي يجــب 
بالتنميــة  املتعلقــة  املقرتحــات  تأثــري  تقييــم  ميكــن  كــام  معالجتهــا، 

نفســها.  للمــؤرشات  وفقــاً  املســتقبل  يف  والتطويــر 
 
املنهجية التشخيصية املتعددة املستويات 
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سكان املنطقة

 ٪ من إجاميل سكان اململكة يف ٢٠١٤

4.45%

95.55%

باقي سكان اململكة 

سكان منطقة القصيم

معدل النمو الحرضي

الشكل ١ خريطة توضح توزيع السكان ومعدل النمو واملناطق الحرضية داخل اململكة العربية السعودية 

 
عدد السكان )٢٠١٠(

السكان/كيلومرت مربع معدل 
النمو/السنة

١،٢ دور مدينة بريدة عىل املستوى الوطني واإلقليمي
١،١،٢ الخلفية التاريخية

 
تعتــرب مدينــة بريــدة جديــدة نســبياً مــن الناحيــة التاريخيــة، حيــث تأسســت 
يف القــرن التاســع الهجــري، وهــي العاصمة اإلقليميــة ملنطقة القصيم 
وتصنــف كمركــز للنمــو الوطنــي إىل جانــب مدينــة عنيــزة التــي تقــع عــىل 
بعــد ٣٠ كيلومــرتا عنهــا، كــام كانــت كال املدينتــني تســيطران عــىل تجــارة 
القوافــل عــرب اململكــة العربيــة الســعودية. ولقــد منــت بريــدة بشــكل 
مطــرد بســبب موقعهــا املهــم يف اململكــة العربيــة الســعودية، حيــث 
تقــع عــىل مفــرتق طــرق التجــارة الرئيســية، وعــىل وجــه التحديــد محوريــن 
مهمــني، أولهــام محــور الريــاض - بريــدة - حائــل - ســكاكا، الــذي يعتــرب محور 
رئيــيس للمملكــة، والثــاين هــو محــور املدينــة املنــورة - بريــدة - الرياض، 
ميــر  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  بالعاصمــة،  املقدســة  املدينــة  يربــط  الــذي 
"درب زبيــدة" عــرب املنطقــة والــذي يعــد مــن أقــدم طــرق الحــج القامئــة، 
وشــهد العديــد مــن األحــداث التاريخيــة، حيــث يبــدأ مــن العــراق، وميــر عــرب 
شــامل الخليــج العــريب وينتهــي يف مكــة املكرمــة، وقــد تــم اســتخدامه 

منــذ قــرون مــن قبــل قوافــل الحــج. 

الوقــت، عــدة تحســينات يف  بريــدة، مــع مــرور  ولقــد شــهدت مدينــة 
 ١٩٧٥ عــام  يف  أنــه  حيــث  واملــكاين،  العمــراين  ومنوهــا  مخططاتهــا 
شــبي  مخطــط  بإعــداد  اليونانيــة  التخطيــط  رشكات  إحــدى  قامــت 
وبســبب   ،١٩٨٣ عــام  وبحلــول  املخطــط؛  تنفيــذ  يتــم  ومل  للمدينــة، 
الزيــادة الســكانية، قامــت العديــد مــن املشــاريع الســكنية الحديثــة خــارج 
املناطــق املحــددة يف هــذا املخطــط، والكثــري مــن هــذه املشــاريع 
مل  بينــام  املدينــة،  مــن  الشــاميل  الجــزء  يف  حدثــت  املخططــة  غــري 

يتــم تطويــر املناطــق الصناعيــة املقرتحــة يف الجــزء الجنــويب حيــث أن 
معظــم التنميــة الصناعيــة حدثــت طوليــا عــىل طــول الطريــق الرئيــيس 

نحــو مدينــة عنيــزة. 
 

٢.١.٢ الجغرافيا واملوقع

تقــع منطقــة القصيــم يف وســط اململكــة العربيــة الســعودية وتحدهــا 
يف  الريــاض  ومنطقــة  الغــريب  والشــامل  الغــرب  يف  حائــل  منطقــة 
الغــريب،  الجنــوب  يف  املنــورة  املدينــة  ومنطقــة  والــرشق،  الجنــوب 
وتبلــغ مســاحتها حــوايل ٧٠,٠٠٠ كيلومــرت مربــع، أي مــا يعــادل ٣.١٪ مــن 

املســاحة اإلجامليــة للمملكــة. 

ــي تقــع يف الجــزء  ــة القصيــم، وه ــة منطق ــدة عاصم ــة بري ــرب مدين وتعت
حــارضة  وتقــع  الســعودية،  العربيــة  اململكــة  مــن  األوســط  الشــاميل 
بريــدة يف الجــزء املركــزي، رشق منطقــة القصيــم وعــىل ارتفــاع ٦٠٠ 
إىل ٦٥٠ مــرت فــوق مســتوى ســطح البحــر، وتبعــد حــوايل ٣٣٠ كلــم 
شــامل غــرب الريــاض، وحــوايل ٧٠٠ كلــم شــامل رشق مكــة املكرمــة، 
املبنيــة  املســاحة  وتبلــغ  املنــورة،  املدينــة  رشق  كلــم   ٥٠٠ وحــوايل 
ــاخ صحــراوي  ــز مبن ــع، وتتمي ــدة حــوايل ٣٦٠ كيلومــرت مرب ــة بري يف مدين
مــع وجــود صيــف حــار وشــتاء بــارد وانخفــاض يف درجــات الرطوبــة، ويبلــغ 
)األعــىل(، ١٧ درجــة  الســنوي ٣٢ درجــة مئويــة  الحــرارة  متوســط درجــة 
مئويــة )األدىن( ومعــدل هطــول األمطــار الســنوي حــوايل ١٤٦ ملــم)١(. 
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٣،١،٢ الوضع السكاين

يبلــغ إجــاميل عــدد ســكان املنطقــة حاليــاً  ١,٣٧٠,٠٠٠ نســمة، أي مــا 
يعــادل حــوايل ٤.٤٥ ٪ مــن إجــاميل عــدد ســكان اململكــة، والــذي بلــغ 
عــام ٢٠١٤م، منهــم ١.٠٣ مليــون ســعودي  ٣٠.٨ مليــون نســمة يف 
مــن  نســبة  بأكــرب  بريــدة  مدينــة  وتســتأثر  ســعوديني،  غــري  ألــف  و٣٤٣ 
ســكان املنطقــة بنســبة ٥٠.٥٪، تليهــا محافظــة عنيــزة بنســبة ١٣.٥٪، 
وأخــرياً   ،)٪٤.٧( والبدائــع   ،)٪٤.٨( والِبِكرييــة   ،)٪١١( الــرس  محافظــة  ثــم 

)٢(  .)٪٣.٩( النبهانيــة 

حــوايل  بريــدة  مدينــة  ســكان  عــدد  كان  ٢٠١٠م،  عــام  إحصــاء  حســب 
القصيــم  محافظــة  ســكان  مــن   ٪٤١.٥ ميثــل  وهــذا  نســمة،   ٥٣٦,٣٩٦
ــدل  ــد كان مع ــعودية، وق ــة الس ــة العربي ــكان اململك ــن س ــوايل ٢٪ م وح
النمــو الســكاين، بــني عامــي ٢٠٠٤ و٢٠٠٩، حــوايل ٣.٦٧٪، وهــو معــدل 
منــو أعــىل مــن املتوســط عــىل مســتوى املنطقــة واململكــة، ويبلــغ 
مســاحة  وتحتــل  نســمة   ٦٢٠,٠٠٠ حــوايل  اليــوم  بريــدة  ســكان  عــدد 
إجامليــة تبلــغ حــوايل ٣٦,٠٠٠ هكتــار، وبتحليــل الرتكيبــة الســكانية عــىل 
املســتوى الوطنــي، اتضــح ان جــزء كبــري مــن ســكان مدينــة بريــدة مــن 
الذيــن تقــل  الشــباب حيــث أن ٥١٪ مــن ســكان املدينــة مــن الشــباب 
أعامرهــم عــن ٣٠ عامــا، و٣٪ مــن الســكان أكــرب مــن ٦٥ عامــا، وهــذا ميثــل 
زيــادة مبقــدار ٢.٤٪ عــن عــام ٢٠١٠م. وهــذا يعنــي أنــه مــن الــرضوري 

إتخــاذ إجــراءات عاجلــة لتوفــري املزيــد مــن فــرص العمــل للشــباب.

٤،١،٢ الوضع االجتامعي واالقتصادي

تعتــرب الزراعــة حجــر الزاويــة يف اقتصــاد منطقــة القصيــم، حيــث أن ١٧٪ 
مــن إجــاميل الناتــج املحــيل يــأيت مــن اإلنتــاج الزراعــي، ويوفــر القطــاع 
العــام ٦٠ ٪ مــن فــرص العمــل، بينــام يســتوعب القطــاع الخــاص )مجموعــة 
تــزال  وال   ،٪  ٤٠ البالغــة  املتبقيــة  النســبة  املختلفــة(  الصناعــات  مــن 
منتجــات الواحــات التقليديــة مثــل الليمــون والربتقــال وغريهــا مــن الثــامر 
تعتــرب مهمــة لالقتصــاد، وقــد عــززت جهــود إنتــاج القمــح الناجحــة أيضــاً 
مــن وضــع منطقــة القصيــم وجعلتهــا واحــدة مــن أكــرب منتجــي املنتجــات 
الزراعيــة يف اململكــة، باإلضافــة إىل ذلــك، تنتــج بريــدة أكــرب كميــة مــن 
التمــور يف اململكــة وتصدرهــا إىل أكــر مــن ٢٠ دولــة حــول العــامل، حيــث 
توجــد املــزارع يف جنــوب بريــدة كــام يوجــد بهــا أحــد أكــرب أســواق الجــامل 

يف اململكــة.
 

• إجاميل الناتج املحيل  

 ٦٧.٥ م   ٢٠١٢ عــام  القصيــم  ملنطقــة  اإلجــاميل  املحــيل  الناتــج  بلــغ 
مليــار ريــال ســعودي، أي مــا نســبته ٢.٥٪ مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل 
للمملكــة، حيــث ارتفــع إىل ٤.٧٪ عنــد اســتبعاد قطــاع النفــط الخــام والغــاز 
الطبيعــي، كــام بلــغ متوســط معــدل النمــو الســنوي للناتــج املحــيل 
٢٠١٢م،  إىل   ٢٠٠٩ مــن  الفــرتة  خــالل   ٪٢١.٧ اإلقليمــي  اإلجــاميل 
وفيــام يتعلــق مبســاهمة القطاعــات االقتصاديــة الرئيســية يف الناتــج 
املحــيل اإلجــاميل يف منطقــة القصيــم، يحتــل قطــاع البنــاء املرتبــة 
األوىل بنســبة ٢١.٥٪، يليــه قطــاع التجــارة بنســبة ١٨٪، وقطــاع النقــل 
واالتصــاالت بنســبة ١٢.٢٪، والقطــاع الزراعــي بنســبة ٨٪، وأخــرياً القطــاع 

الصناعــي بنســبة ٤.٨ ٪.
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الشكل ٢. خريطة توضح إجاميل الناتج اإلقليمي ومساهمة القطاع االقتصادي فيه عىل مستوى اململكة العربية السعودية 

الشكل ٣. خريطة توضح شبكة النقل بني مدن اململكة العربية السعودية واملحاور الدولية املحيطة بها

21.5%

18%

8% 4.8%
1%

0.7%

26.4%

2.5%

4.5%

12.2%

مساهمة القطاع 
االقتصادي يف الناتج 
املحيل اإلجاميل يف

منطقة القصيم )٢٠١٢(

 
إجاميل الناتج املحيل للمنطقة )٢٠١٢(

معدل منو إجاميل الناتج املحيل السنوي
إجاميل الناتج املحيل للمنطقة مقارنة 

باململكة

الدمام : مطار امللك فهد 
الدويل 

)عدد الركاب: ٩,٥٦٧,٠٠٠(؛

جدة : مطار امللك عبدالعزيز 
الدويل

)عدد الركاب:٣٠,٠٠٠,٠٠٠(؛
الرياض : مطار امللك خالد 

الدويل 
)عدد الركاب: ٢٢،٣٠٠,٠٠٠(؛

املدينة املنورة :
مطار األمري محمد بن 

عبدالعزيز الدويل 
)عدد الركاب: ٦،٥٠٠،٠٠٠(؛

بريدة : مطار األمري نايف
بن عبدالعزيز الدويل 

)السعة ٥٥٠,٠٠٠(.

موانئ الخليج العريب:
ميناء امللك عبد العزيز 

)الدمام(
ميناء امللك فهد الصناعي 

)الجبيل( 
ميناء الجبيل التجاري 

ميناء رأس الخري 
ميناء رأس تنورة 

موانئ البحر األحمر:
ميناء جدة اإلسالمي

ميناء امللك فهد الصناعي
ميناء ينبع التجاري 

الدمام - بقيق - الرياض
القصيم-املجمعة-الرياض

مكة املكرمة-جدة-
املدينة املنورة

صناعية

التمويل والعقارات

الخدمات الحكومية

زراعية 

التجارة

الطاقة )الكهرباء(

النقل

الخدمات االجتامعية

التعدين

البناء واملنشآت

احجام حركة املرور

 اقل من ١٠٠
١٠٠-٣٠٠
٣٠١- ٥٠٠
٥٠١- ٧٠٠
أكر من ٧٠٠
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٥،١،٢ شبكات النقل والوصولية عىل مستوى اململكة 

النقل الجوي: 

املطــار الرئيــيس، مطــار األمــري نايــف بــن عبــد العزيــز اإلقليمــي، الــذي 
يقــع عــىل بعــد ٢٠ كيلومــرت شــامل غــرب مدينــة بريــدة، لديــه القــدرة عــىل 
التعامــل مــع ٥٥٠,٠٠٠ مســافر عــرب محطــة واحــدة فقــط ومــدرج واحــد، 
كــام يتصــل بشــكل جيــد بــكل مــن طريــق امللــك فهــد وطريــق امللــك عبد 
العزيــز، ومــع ذلــك ال توجــد خدمــات حافــالت بــني املطــار وبريــدة أو غريهــا 
مــن املــدن القريبــة. إن تعزيــز شــبكة حافــالت النقــل الرسيــع املقرتحــة 
مــن شــأنها ســد الفجــوة بــني املدينــة واملناطــق األخــرى، وزيــادة الكفاءة، 
فضــاًل عــن تســهيل الوصــول إىل هــذه املرافــق والفــرص اإلقليميــة 

وشــبه اإلقليميــة، وبالتــايل خلــق شــبكة اتصــال أفضــل.
 

النقل بالخطوط الحديدية :

 تقــع بريــدة يف قلــب مــرشوع توســعة الخطــوط الحديديــة يف اململكــة 
العربيــة الســعودية، حيــث تحتــوي عــىل إحــدى املحطــات الرئيســية عــىل 
خــط الشــامل والجنــوب الــذي يربــط مدينــة الريــاض بالحديثــة، عــىل الحدود 
األردنيــة، ويبــدأ هــذا الخــط مــن شــامل غــرب اململكــة العربيــة الســعودية 
وميــر عــرب منطقــة الجــوف وحائــل والقصيــم قبــل أن ينتهــي يف مدينــة 
الريــاض، كــام ميتــد إىل حــزم الجالميــد لنقــل الفوســفات، وإىل الزبــرية 
لنقــل البوكســايت، وإىل رأس الــزور، التــي تــم فيهــا بنــاء مينــاء رئيــيس، 
لتصديــر البضائــع املنقولــة، كــام إن الخــط الــذي ميتــد مــن الريــاض إىل 

الجــوف تــم تشــغيله منــذ عــام ٢٠١٨م، 
 

شبكة الطرق: 

املدينــة  عــن  كيلومــرتاً  و٤٥٠  الريــاض  عــن  كيلومــرتاً   ٣١٧ بريــدة  تبعــد 
املنــورة و٢٥٠ كيلومــرتاً عــن حائــل، ويعتــرب الطريــق الرسيــع الــذي ميــر 
الرابــط األكــر  الريــاض هــو  القصيــم ويصــل إىل مدينــة  عــرب منطقــة 
أهميــة يف نظــام الطــرق الرسيعــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، 
بينــام تتمثــل الطــرق الرسيعــة املهمــة األخــرى طريــق القصيــم - املدينــة 
املنــورة يف جهــة الغــرب، والقصيــم - حائــل يف جهــة الشــامل، وهــذا 
يــربز إحــدى الســامت الخاصــة مبنطقــة القصيــم مــن حيــث أنهــا تعتــرب 
باملــدن  والــدول املجــاورة  يربــط رشق اململكــة  الــذي  الوحيــد  املعــرب 
ــاك أيضــاً خدمــة الحافــالت بــني املــدن والتــي  املقدســة، كــام توجــد هن
يتــم تشــغيلها مــن بريــدة مــن قبــل الرشكــة الســعودية للنقــل العــام 
)ســابتكو(، باإلضافــة إىل ذلــك، تاريخيــاً، تقــع بريــدة عــىل أحــد طــرق الحــج 
القدميــة القادمــة مــن العــراق عــرب "درب زبيــدة"، والــذي لعــب دوراً مؤثــراً 
يف توزيــع الســكان، حيــث كان لطريــق الحــج أهميــة كبــرية يف إنشــاء 
املراكــز الحرضيــة، والنمــو املتزايــد للتجمعــات العمرانيــة يف منطقــة 

القصيــم.

 

٢.٢ أمناط وديناميكيات التنمية اإلقليمية 
١،٢،٢ التنظيم اإلقليمي 

 
الحدود اإلدارية 

 تقــع مدينــة بريــدة يف وســط اململكــة العربية الســعودية، يف منطقة 
الريــاض يف  الغــرب، ومنطقــة  القصيــم، وتحدهــا منطقــة حائــل يف 
الــرشق والجنــوب، ومنطقــة الحــدود الشــاملية يف الشــامل، ومنطقــة 
املدينــة املنــورة يف الجنــوب الغــريب، وبســبب خصوبتهــا، فــإن معظــم 
األرايض تعتــرب مناســبة لزراعــة جميــع أنــواع املحاصيــل، األمــر الــذي جعــل 
منطقــة القصيــم واحــدة مــن الســالل الغذائيــة القليلــة يف اململكــة 
العربيــة الســعودية، وباعتبارهــا عاصمــة املنطقــة، تعتــرب بريــدة مركــز 
خدمــات ملنطقــة القصيــم بأكملهــا، حيــث توجــد فيهــا جميــع املرافــق 
العامــة الرئيســية، وتتجمــع فيهــا املجــاالت التصنيعيــة، ووســائل النقــل.

 
املخطط اإلقليمي ملنطقة القصيم 

 تبلــغ مســاحة اململكــة العربيــة الســعودية ٢,٢٠٠,٠٠٠ كيلومــرت مربــع 
وتتميــز بوجــود مراكــز حرضيــة بعيــدة عــن بعضهــا البعــض، لذلــك قامــت 
بإعــداد االســرتاتيجية العمرانيــة الوطنيــة  اململكــة، يف عــام ٢٠٠١م، 

للتحكــم يف التنميــة العمرانيــة والحرضيــة عــىل مســتوى اململكــة.
 

 تعتــرب كل مــن بريــدة وعنيــزة مــن أكــرب املدن التــي تقرتحها االســرتاتيجية 
املنطقــة،  يف  الوطنــي  للنمــو  مراكــز  لتكــون  الوطنيــة  العمرانيــة 
بينــام تقــرتح مدينتــي الــرس واألســياح كمراكــز منــو إقليميــة، حســب 
ــاك ســبع مــدن صغــرية يف املنطقــة  ــة، كــام إن هن إمكاناتهــام التنموي
ــا  تــم اختيارهــا كمراكــز للنمــو املحــيل، إضافــة إىل توزيــع ١١ مركــزًا ريفيً

يف جميــع أنحــاء املنطقــة، وذلــك إىل جانــب وجــود ٢٦ قريــة وهجــر.

 تركــز االســرتاتيجية العمرانيــة الوطنيــة عــىل إدارة التفاعــل بني األنشــطة 
ــات الزحــف العمــراين  ــة؛ ومعالجــة تحدي ــع أنحــاء الدول املختلفــة يف جمي
الكبــرية؛  املــدن  مــن  قليــل  عــدد  يف  الســكان  واســتقطاب  الرسيــع 
واملتأخــرة؛  النمــو  الرسيعــة  املناطــق  بــني  التفــاوت  فجــوة  وتقليــص 
لالســرتاتيجية  اإلقليميــة. ووفقــاً  االقتصاديــة  القواعــد  تنويــع  وتعزيــز 
العمرانيــة الوطنيــة، تصنــف بريــدة كمركــز منــو وطنــي ومنــاط بهــا تعزيــز 
منــط التوزيــع املتــوازن مكانيًــا عــىل مســتوى اململكــة، مبــا يضمــن 
الحاليــة، ودعــم  العامــة  التحتيــة والخدمــات  للبنيــة  الفعــال  االســتخدام 
الوقــت  نفــس  يف  واملتوســطة،  الصغــرية  للمــدن  الشــامل  النمــو 
دعــم األنشــطة الجديــدة التــي تســاهم بشــكل إيجــايب يف تحقيــق 
التكامــل بــني املناطــق الريفيــة والحرضيــة يف منطقــة القصيــم. ميثــل 
اســتقطاب النمــو الحــرضي مشــكلة هامــة تؤثــر عــىل التنميــة الحرضيــة 
ويــربز  القصيــم،  منطقــة  ذلــك  ويشــمل  الســعودية،  املــدن  يف 
املخطــط اإلقليمــي ملنطقــة القصيــم النقــاط األساســية لالســتفادة 
مــن املواقــع االســرتاتيجية واإلمكانــات االقتصاديــة واملــوارد البرشيــة 
والطبيعيــة، مــع الرتكيــز يف الوقــت نفســه عــىل التنظيــم العمــراين 

للمراكــز الحرضيــة ومحــاور التنميــة ذات الصلــة. 
 

إن الهــدف مــن املخطــط اإلقليمــي هــو تحويــل منطقــة القصيــم إىل 
ــة بريــدة هــي  ــة متعــددة املراكــز، وبذلــك ال تكــون مدين منطقــة حرضي
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الشكل ٤. توزيع السكان يف محافظات منطقة القصيم 

الشكل ٥. املحاور اإلقليمية

مــن  فــإن  لإلحصــاء،  العامــة  الهيئــة  لتقديــرات  ووفًقــا 
املتوقــع أن يبلــغ إجــاميل ســكان املنطقــة ١.٣٧ مليــون 
نســمة، أي مــا ميثــل حــوايل ٤.٤٥٪ مــن إجــاميل عــدد 
ســكان اململكــة والــذي بلغ ٣٠ نســمة يف عــام ٢٠١٤م، 
مــن  نســبة  بأكــرب  بريــدة  محافظــة  تســتأثر 
عنيــزة  تليهــا   ،٪٥٠.٥ بنســبة  املنطقــة  ســكان 
 ،)٪٤.٨( والبكرييــة   ،)٪١١( الــرس  ثــم   ،)٪١٣.٥(
.)٪٣.٩( النبهانيــة  وأخــرياً   ،)٪٧.٤( والبدائــع 

خط السكك الحديدية )املقرتح(
املطار اإلقليمي

الطرق الرسيعة الرئيسية
الطرق الثانوية

مركز منو وطني
مركز منو إقليمي

مركز منو محيل
 

حــددت االســرتاتيجية العمرانيــة الوطنيــة ثالثــة محــاور 
القصيــم مبختلــف املحافظــات  تربــط  للتنميــة  هامــة 
وبريــدة- الجنــوب،  يف  الرياض-بريــدة  محــور  هــي: 

الباطــن  وبريدة-حفــر  الغــرب،  يف  املنــورة  املدينــة 
اإلقليمــي  املخطــط  ركــز  ولقــد  الــرشق،  يف 
فقــط.  محوريــن  أول  عــىل  البدايــة  يف  للقصيــم 

محور تنمية
مركز منو وطني

مركز منو إقليمي
مركز منو محيل

 املطار اإلقليمي
 الطرق الرسيعة

الرئيسية
الطرق الثانوية

مركز منو وطني
مركز منو إقليمي

مركز منو محيل
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تقاطع بعض الطرق الرسيعة يف منطقة القصيم

© Twitter

فقــط التــي توفــر مجموعــة كاملــة مــن الوظائــف االقتصاديــة واملرافــق 
الحرضيــة والخدمــات وبيئــات األعــامل، ولكــن ميتــد هــذا الــدور ليشــمل 
وبهــذه  املنطقــة،  داخــل  املــدن  وجميــع  بأكملــه  اإلقليمــي  النظــام 
الرؤيــة، تكمــل املــدن بعضهــا البعــض وال تتنافــس، وتســتفيد الــرشكات 
التــي تقدمهــا  يف منطقــة واحــدة مــن مختلــف الوظائــف والخدمــات 
املــدن األخــرى، وميكــن أن تكــون هــذه الوظائــف أيًضــا أكــر تخصًصــا، نظرًا 
ألن ســوق الطلــب املســتهدف ميكــن أن يــزداد حجــاًم بســبب تداخــل 
املناطــق النائيــة، ولتلخيــص هــذا األمــر، ســوف يتــم التــآزر والتعــاون يف 

املنطقــة مــن خــالل محوريــن رئيســيني:
لديهــا  التعــاون  أطــر  أو  اإلقليميــة  املؤسســات  قــدرة  التعــاون:   •

األفقــي؛  التعــاون  إىل  تــؤدي  ووظائفهــا 
• التكامــل: التمييــز بــني األدوار االقتصاديــة للمــدن، واملرافــق الحرضيــة، 
واملناطــق الســكنية إىل جانــب الطلــب اإلقليمــي يــؤدي إىل التعــاون 

الــرأيس.
 

٢.٢.٢ الهيكل اإلقليمي واملوارد 

البنية التحتية للنقل  

تربــط الطــرق الرسيعــة كل مــن بريــدة وعنيــزة باملــدن الكــربى املحيطــة 
بهــا، وعــىل مســتوى املنطقــة، هنــاك حاجــة إىل طــرق لربــط مدينــة 
املذنــب يف الجنــوب، وعــني ابــن فهيــد يف الشــامل، والــرس والخــرباء 
يف الجنــوب الغــريب، والتــي تشــكل منطقــة حرضيــة مهمــة حيــث أن 
ــي تنمــو  ــة الت ــىل الطريق ــري قــوي ع ــه تأث ــة ل ــز الحرضي ــط بــني املراك الرب
بهــا املدينــة وأنظمتهــا، وبالتــايل فــإن دراســة نوعيــة الطــرق الرابطــة 

يف مدينــة بريــدة ميكــن أن يســاعد يف فهــم ديناميكيــات النمــو الحاليــة 
واملســتقبلية. ال توجــد صلــة واضحــة وقويــة بــني مركــزي بريــدة وعنيــزة 
كيلومــرتًا،   ٢٠ حــوايل  يبعــد  وأقربهــا  الحديــد،  لســكك  محطــة  أي  مــع 
بــني  الصلــة  الرتكيــز بشــكل رئيــيس يف تعزيــز هــذه  يجــب  وبالتــايل 
املــدن واملناطــق باســتخدام نظــام حافــالت النقــل الرسيــع املقــرتح. 

 
املوارد االقتصادية  

يف  مســتدام  حــرضي  مســتقبل  لتطويــر  الفــرص  مــن  الكثــري  هنــاك 
املتعلقــة  واملعلومــات  البيانــات  إىل  اســتناًدا  القصيــم  منطقــة 
بالنشــاط االقتصــادي الحــايل وخطــط التنميــة املســتقبلية. وتصنــف 
املســاهامت الهامــة للنشــاط االقتصــادي يف منطقــة القصيــم عــىل 

التــايل: النحــو 
 

الزراعة: 

نوعيــة  ذلــك  القصيــم مبزايــا نســبية هامــة، مبــا يف  تتمتــع منطقــة 
ــة املناســبة للزراعــة، واملنــاخ املناســب لزراعــة  ــاه وتوافرهــا، والرتب املي
اإلنتــاج  معــدالت  كبــرية يف  زيــادة  أدى إىل  مــام  املحاصيــل،  معظــم 
للعديــد مــن املحاصيــل املهمــة، مثــل الخضــار والفاكهــة، والتمــور، وبلــغ 
إجــاميل مســاحة األرايض الزراعيــة يف املنطقــة يف عــام ٢٠١١ نحــو 
١٠٤,٠٠٠ هكتــار، أي مــا يعــادل ١٣.٢٪ مــن إجــاميل مســاحة املحاصيــل 
مــن  القطــاع  هــذا  حاميــة  املهــم  مــن  ذلــك،  ومــع  اململكــة.  يف 
املامرســات غــري املســتدامة التــي أدت إىل انخافــض يف اإلنتــاج. تجــدر 
اإلشــارة إىل أن هنــاك انخفــاض كبــري يف إنتــاج املنطقــة مــن القمــح 
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الشكل ٦. االبنية التحتية اإلقليمية

 
الحديديــة  الخطــوط  خدمــة  إدخــال  مؤخــرا  تــم  قــد 
الشــامل  خــط  تشــغيل  خــالل  مــن  املنطقــة  يف 
مدينــة  مــن  األول  الخــط  يبــدأ  حيــث  والجنــوب، 
باتجــاه  الغربيــة  الشــاملية  الجهــة  إىل  وميتــد  الريــاض 
ومتــر  األردنيــة  للحــدود  املجــاورة  الحديثــة  مدينــة 
ميتــد  بينــام  والجــوف،  وحائــل  القصيــم  مناطــق  عــرب 
خــط  وســط  تقــع  منطقــة  مــن  تقريبًــا  الثــاين  الخــط 
الشــامل،  يف  الزبــرية  منطقــة  إىل  الرياض-الحديثــة 
إىل  ليصــل  الزبــرية  يف  البوكســايت  بحقــول  مــروراً 
الخــري  رأس  مدينــة  يف  والتصديــر  املعالجــة  منشــآت 
الصناعيــة الواقعــة عــىل الخليــج العــريب يف الــرشق.

خط حافالت الرشكة السعودية للنقل العام )سابتكو(
خط السكك الحديدية )املقرتح(

املطار اإلقليمي
الطرق الرسيعة الرئيسية

الطرق الثانوية
مركز منو وطني

مركز منو إقليمي
مركز منو محيل

الشکل ٧. شبکة الطرق يف منطقة القصیم 

 ناكسلا يل5جإ نم ٪ ناكسلا ددع ةرايسلاب نمزلا

 % 82.5    1,055,993 ةقیقد 15

 % 86.4    1,105,700 ةقيقد 30

 % 7.29   1,184,843 ةقيقد 60

 % 4.99   1,271,617  ?دألا دحلا

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 عبرم رتمولیك 70,254 ةقطنملا ةحاسم

  2 مك 200< 1 يلاوح ةینارمعلا ةحاسملا

 % 2  )%( ةینارمعلا قطانملا ةبسن
 
 
 
 
 
 
 
 
  

املطار والنقل الجوي

الكثافة السكانية
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التــوايل  عــىل   ،٪ حــوايل ١٧ ٪ و١١  والــذي كان متوســطه  والشــعري، 
يف الســنة، كــام انخفضــت أعــداد اإلبــل واألغنــام واملاعــز واملاشــية 
بحــوايل ٧.٨٪ و٩.٦٪ و١٥.٧٪ و٣.٣٪ عــىل التــوايل، يف حــني ارتفــع عــدد 
الدواجــن بنســبة ٠.٨٪ يف الفــرتة نفســها، وباإلضافــة إىل ذلــك، منــا 
إنتــاج املنطقــة مــن األعــالف الخــرضاء والتمــور والفواكــه بنســبة ١١ ٪، 

٢.٣ ٪ و١.٨ ٪ ســنويا خــالل نفــس الفــرتة.

الصناعة: 

أٌنشــئت عــىل  القصيــم مدينــة صناعيــة متطــورة   توجــد يف منطقــة 
مســاحة ١.٥ مليــون مــرت مربــع، حيــث يوجــد بهــا أكــر مــن ٥٠ مصنــع، 
ويجــري حاليــا إنشــاء مدينــة صناعيــة أخــرى، عــىل مســاحة تبلــغ ٤ ماليــني 
مــرت مربــع، كــام تحتــوي املنطقــة عــىل ٢٢٨ مصنعــاً منتجــا متثــل نســبة 
٣.٦٪ مــن إجــاميل عــدد املصانــع يف اململكــة التــي ارتفعــت إىل ٣,٦٦٤ 
مصنــع بنهايــة عــام ٢٠١٣م، كــام بلــغ إجــاميل االســتثامرات الصناعيــة يف 
املنطقــة ١١.٥ مليــار ريــال ســعودي، أي مــا يعــادل ١.٣٪ مــن إجــاميل 
ــع اإلنتــاج يف اململكــة، الــذي يبلــغ حــوايل ٨٧٣.٢  االســتثامر يف مصان
مليــار ريــال ســعودي، مــن ناحيــة أخــرى بلــغ عــدد العاملــني يف مصانــع 
القصيــم ٢٣,٠٠٠ عامــل مــا يعــادل حــوايل ٢.٨ ٪ مــن إجــاميل القــوى 
يف  عامــل   ٨٢٨,٠٠٠ بلغــت  والتــي  اململكــة،  يف  الصناعيــة  العاملــة 

نهايــة عــام ٢٠١٣. 

التعدين واملحاجر: 

 يعتــرب قطــاع التعديــن واســتخراج الحجــارة واحــداً مــن األنشــطة الهامــة 
والواعــدة التــي ميكــن أن تســهم يف اســتغالل املــوارد الطبيعيــة يف 
اإلقليــم، وتغطــي احتياجــات قطاعــات البنــاء والصناعــة واملــواد األوليــة 
وغريهــا، كــام توجــد بالفعــل عــدد مــن الــرشكات املتخصصــة، التــي تقــوم 
باســتخراج املــواد الخــام، مثــل الحجــر الجــريي والجبــس، لتصنيــع منتجــات 
اإلســمنت والجبــس، وكذلــك املــواد الخــام للســرياميك )مثــل الطــني 

والكاولــني( وغريهــا مــن املــواد الخــام الطبيعيــة. 
الطبيعيــة  املــوارد  مــن  األخــرى  واملعــادن  والفضــة  الذهــب  ويعتــرب 
الرئيســية، حيــث تــم العثــور عــىل الحجــر الجــريي يف منطقــة الصخيــريات، 
والبوكســيت  النقيــب،  وجبــل  كويــرت  منطقــة  يف  والجبــس  والطفــل 
التعديــن  تــم  األخــرية،  اآلونــة  ويف  البعيثــة.  منطقــة  يف  والكاولــني 
يف أحــد أكــرب وأهــم مواقــع البوكســايت يف اململكــة مــن قبــل رشكــة 
)الزبــرية(،  البعيثــة  )معــادن( وهــو موقــع  الســعودية  العربيــة  التعديــن 
حيــث يوجــد املوقــع بجــوار قريــة البعيثــة، وهــو غنــي بحقــول البوكســيت 
والكاولــني، كــام توجــد أيضــاً يف املنطقــة معــادن مثينــة تــم إســتخراجها 
مــن قبــل الرشكــة الســعودية للمعــادن )إحــدى الــرشكات التابعــة لرشكــة 
معــادن( مــن منجــم الصخيــربات الواقــع بالقــرب مــن عقلــة الصقــور، حيــث 
يتــم اســتخراج ومعالجــة خــام الذهــب ويقــدر اإلنتــاج الســنوي بأكــر مــن 

٢٠٠ كجــم مــن الذهــب و٣٥ كجــم مــن الفضــة.

مركز منو وطني
مركز منو إقليمي

مركز منو محيل

الخدمات

الزراعة

التعدين

االقتصاد

السياحة

املطار

الصناعة

الرتفيه

الشكل ٨. املوارد الطبيعية



N

N

P

P

R

R

M

UGB

C

C

N

N

٢٧

فهم مدينة بريدة

الشكل ٩. خريطة األنشطة السياحية واملحميات الطبيعية

مزارع النخيل يف بريدة 

© Saudi Press Agency

املراعي الطبيعية 

الجبال والتالل

املواقع السياحية 

نقاط الجذب السياحية 
محور السياحة 

محمية طبيعية 

مركز منو وطني
مركز منو إقليمي

مركز منو محيل

خط السكك الحديدية )املقرتح(
املطار اإلقليمي

الطرق الرسيعة الرئيسية
الطرق الثانوية

 
املــدن  مــن  العديــد  القصيــم  منطقــة  يف  يوجــد   
الجــواء،  وعيــون  والخــرباء،  املذنــب،  مثــل  البــارزة  الرتاثيــة 
كــام  التاريخيــة،  األحــداث  مــن  العديــد  تعكــس  والتــي 
وبــرج  الســويلم،  ومقصــورة  املســوكف,  ســوق  أن 
املنطقــة،  يف  املعــامل  أشــهر  مــن  تعتــرب  الشــنانه، 
ســياحيًا  محــوًرا  الرتاثيــة  املواقــع  هــذه  وتشــكل 
إقليمــي. اقتصــادي  كمرتكــز  اســتخدامه  ميكــن 
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التجارة:  

يف  املختلفــة  التجاريــة  والــرشكات  للمنشــآت  اإلجــاميل  العــدد  بلــغ 
منطقــة القصيــم ٧٨,٧٠٠ يف عــام ٢٠١٢، وهــو مــا يعــادل ٦.٦ ٪ مــن 
 ١,١٩٠,٠٠٠ بلغــت  والتــي  اململكــة،  يف  التجاريــة  املنشــآت  إجــاميل 
منشــأة.  وقــد بلــغ متوســط الزيــادة الســنوية يف عدد الــرشكات الجديدة 
يف منطقــة القصيــم يف الفــرتة مــن عــام ٢٠٠٤ إىل عــام ٢٠١٢ حــوايل 

٣,٨٨٢ رشكــة.
 

٣،٢ هيكل وديناميكية منطقة مدينة بريدة 
١،٣،٢ العنارص الهيكلية 

 
يوجــد يف منطقــة القصيــم مدينتــني رئيســيتني هــام: بريــدة وعنيــزة، 
لتصبــح  تنمــو  أن  املتوقــع  ومــن  املنطقــة،  حــارضة  تشــكالن  والتــي 
حــارضة متكاملــة، كــام هــو موضــح يف املخطــط اإلقليمــي، وبشــكل 
عــام، هنــاك توزيــع غــري متــوازن للخدمــات يف املنطقــة، فبعــض املراكــز 
املراكــز  تفتقــر  حــني  يف  واجتامعيــة،  صحيــة  خدمــات  تقــدم  الحرضيــة 
األخــرى إىل الخدمــات األساســية وتقطــع مســافات طويلــة للوصــول 
ــان املدينتــان تقدمــان معظــم  إىل مدينــة بريــدة أو عنيــزة، حيــث أن هات
ــة  ــة وجــودة البني ــة، وتختلــف تغطي ــة التحتي الخدمــات، باإلضافــة إىل البني
التحتيــة، بنــاًء عــىل الحجــم واألهميــة للمراكــز الحرضيــة التــي تدعمهــا.

 بنــاًء عــىل عــدد الســكان ووظائــف املــدن ومواقــع التجمعــات الســكنية، 
نجــد أن هنــاك توجــه نحــو نشــوء حــارضة تشــكل مــن مدينــة بريــدة وعنيــزة 
مركزهــا، ويشــكل كل مــن املركــزان الوطنيــان للنمــو، واملراكــز اإلقليمية 
تجمعــاً حرضيــاً  والبكرييــة،  والبدائــع،  والنبهانيــة،  الــرس،  املتمثلــة يف 
يبلــغ عــدد ســكانه أكــر مــن ٧٥٪ مــن ســكان املنطقــة، والجديــر بالذكــر 
أن النقــل العــام وخــط الســكك الحديديــة إىل مركــزي النمــو الوطنيــني 
ــز الفــرص االقتصاديــة  واملراكــز اإلقليميــة؛ يعــد عامــالً رئيســياً يف تعزي
املتــوازن  النمــو  تعزيــز  إىل  باإلضافــة  الرئيســية،  املراكــز  هــذه  يف 

واملســتدام يف املنطقــة.
 

٢.٣.٢ بيئة املنطقة ومخاطر تغري املناخ 

مــن  املكــون  الســعودية،  العربيــة  اململكــة  يف  البيئــي  النظــام  إن 
ســواحل البحــر، والغابــات، وأشــجار املانغــروف، والشــعاب املرجانيــة، لــه 
قيمــة ال تُحــى، فهــي ال تقــوم فقــط بهيكلــة اإلقليــم، ولكنهــا أيضــاً 
تعتــرب عنــارص أساســية لالقتصــاد الوطنــي، ورفاهية الســكان، فاململكة 
العربيــة الســعودية تتميــز بواحــدة مــن أعــىل معــدالت النمــو الســكاين 
يف العــامل، والتــي بلغــت ٢.٥٢ ٪، وإذا مل يتــم إدارتهــا بشــكل جيــد، فإنــه 
ميكــن لهــذا النمــو أن يحــدث تدهــور شــديد يف النظــم الطبيعيــة التــي 
البيئيــة،  النظــم  وديناميكيــات  البيولوجــي  التنــوع  عــىل  بدورهــا  تؤثــر 
ويف حالــة منطقــة القصيــم، فقــد تــم تحديــد دوافــع مختلفــة للتدهــور 

البيئــي. 
 

ومــن ناحيــة أخــرى، يتفاقــم العــبء عــىل البيئــة بســبب تغــري املنــاخ، الــذي 
يدفــع املنــاخ القــايس بالفعــل حاليــاً إىل ظــروف أكــر قســاوة، حيــث 
تقــع مدينــة بريــدة يف الجــزء الشــاميل األوســط مــن منطقــة القصيــم، 

يف منطقــة مســطحة نســبياً ارتفاعهــا ٦٠٠-٦٥٠ مــرت فــوق مســتوى 
الجفــاف،  شــديد  منــاخ  إىل  جــاف،  شــبه  مبنــاخ  وتتميــز  البحــر،  ســطح 
مــع ظــروف قاســية تتفاقــم بســبب تغــري املنــاخ، ويــؤدي الجمــع بــني 
هــذه الظــروف إىل زيــادة تأثــري الجــزر الحراريــة يف املناطــق الحرضيــة، 
مــام يعنــي أن املنطقــة الحرضيــة أكــر دفئــا عــىل نحــو متزايــد مقارنــة 
باملناطــق الريفيــة املحيطــة بهــا، والســبب يف ذلــك ليــس مجــرد تغــري 
املنــاخ، ولكــن أيضــا طريقــة اســتعامالت األرايض واســتخدام الطاقــة. 

 
ومــن خــالل دمــج العنــارص التــي تركــز عــىل معالجــة هــذه الحلــول يف 
تخطيــط املدينــة، ميكــن معالجــة التحديــات التــي تحدثهــا الجــزر الحراريــة 
الحــرارة، واألرضار  بســبب  االرتيــاح  عــدم  مثــل  الحرضيــة،  املناطــق  يف 
الطاقــة  اســتهالك  مســتويات  أو  الحرضيــة،  املناطــق  يف  الصحيــة 
ــز إمكانيــات الســري  العاليــة، وباملثــل، ميكــن أن يكــون ذلــك فرصــة لتعزي

العامــة يف املدينــة. األماكــن  األقــدام واســتخدام  عــىل 
 

وباملثــل، مــن أجــل تنويــع القاعــدة االقتصاديــة اإلقليميــة للمدينــة، مــن 
املهــم الحفــاظ عــىل األصــول البيئيــة الطبيعيــة يف املنطقــة مــن خــالل 
حاميــة املناطــق الحساســة بيئيــاً )حيــث يعــرب وادي الســبخة املنطقــة( 

وكذلــك الحفــاظ عــىل املســاحة الزراعيــة وزيــادة رقعتهــا. 
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الشكل ١٠. خريطة املوارد الطبيعية يف منطقة القصيم 

الشكل ١١. الزراعة يف منطقة القصيم 

 
غــري  كبــرية  إمكانــات  بوجــود  القصيــم  منطقــة  تتمتــع 
الطبيعيــة  واملــوارد  الخــام  املــواد  مــن   ، مســتغلة 
الصناعيــة  والجــدوى  االقتصــادي  بحجمهــا  تتميــز  التــي 
منطقــة  يف  البوكســايت  وجــود  ذلــك  يف  مبــا 
والتــي  طــن،  مليــون   ١٠٢ بـــ  تقــدر  بكميــات  الزبــرية 
الحجــر  وكذلــك   ، األملنيــوم  صناعــة  يف  تســتخدم 
بريــدة،  مدينــة  رشق  و  الزبــرية  يف  والطمــي  الجــريي 
والدولوميــت  فهيــد،  بــن  عــني  منطقــة  يف  والجبــس 
ورمــال  الشــجر،  وجبــال  الخرطــم  جبــال  مناطــق  يف 
والبكرييــة  الشــهياء  يف  الرمــيل  والحجــر  الســليكا 
والُقــوارة,  وجبلــة  والحنــادر  الخــرباء  ريــاض  وشــامل 
بريــدة. غــرب  يف  العليــا  الشــقة  منطقــة  يف  وامللــح 

الكثبان الرملية 

إمكانات التعدين 

السبخات
مناطق التعدين الحالية 

خط السكك الحديدية )املقرتح(
املطار اإلقليمي

الطرق الرسيعة الرئيسية
الطرق الثانوية

مركز منو وطني
مركز منو إقليمي

مركز منو محيل

 
بلــغ إجــاميل املســاحة املزروعــة باملحاصيــل، يف عــام 
٢٠١١م، حــوايل ١٠٤ ألــف هكتــار، أي مــا ميثــل حــوايل 
١٣.٢٪ مــن إجــاميل مســاحة املحاصيــل يف اململكــة، 
والتــي بلغــت ٧٨٨ ألــف هكتــار يف نفــس العــام، كــام 
تتميــز املنطقــة بوجــود عــدة مشــاريع زراعيــة متخصصــة 
الزراعيــة. الحيــازات  مــن  كبــري  عــدد  إىل  باإلضافــة 
يتميــز اإلقليــم أيًضــا بوجــود مناطــق كبــرية للرعــي، كــام 
هــو موضــح يف الخريطــة إىل جانــب تربيــة املــوايش 
حيــث لديهــم خــربة يف مجــاالت تربيــة األغنــام واإلبــل.

اإلمكانات الزراعية عىل املستوى اإلقليمي 

األرايض الزراعية الحالية 

األودية الرئيسية

خط السكك الحديدية )املقرتح(

املطار اإلقليمي

الطرق الرسيعة الرئيسية

الطرق الثانوية

مركز منو وطني

مركز منو إقليمي

مركز منو محيل
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الشكل ١٢. األنظمة العمرانية والحرضية يف اململكة العربية السعودية استناداً إىل 

املواضيع الرئيسية لترشيعات التخطيط العمراين )موئل األمم املتحدة(

2 %

41 %

23 %

16%

16 %

3 %

 
١،٣ اإلطار الترشيعي واملؤسيس 

تشــكل البيئــة الترشيعيــة يف اململكــة، والتــي تعتمــد عــىل الرشيعــة 
اإلســالمية، األســاس الــذي يســتند إليــه اإلطــار الترشيعــي التخطيطــي، 
ــات هــي: امللــك، ومجلــس  ــة كيان ــدار الترشيعــات أربع ــث تتــوىل إص حي
الشــورى، ومجلــس الوزراء،والــوزارات، ونتيجــة لذلــك، توجد خمســة أدوات 
ترشيعيــة هــي: )األمــر امللــي، والقــرار امللــي، واألمــر الســامي، 
وقــرار مجلــس الــوزراء، والقــرار الــوزاري(، والتــي تعمــل بتــدرج هرمــي 

يدعــم ســلطتها وصالحيتهــا. 
وبســبب هــذا النظــام املركــزي يف إعــداد الترشيعــات، فــإن مدينة بريدة 
تسرتشــد بأكــر مــن ٥٠٠ وثيقــة ومســتند حــايل يف مجــال التخطيــط 
العمــراين، وقــد صــدر معظمهــا عــىل أدىن مســتوى إداري )مســتوي 
الرســمية. الترشيعيــة  القــوة  إىل  تفتقــر  وبالتــايل   )٣( التعميــامت( 

إدارة األرايض 

املساحات العامة 

قطع األرايض والبلوكات 

أنظمة واشرتاطات البناء

التمويل 

حقوق البناء والتطوير

 
تلعــب وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة دوراً هامــاً يف رســم أمناط النمو 
والتنميــة يف مدينــة بريــدة، حيــث أنهــا مكلفــة نظامــاً مبهمــة التخطيــط 
الحــرضي يف مــدن اململكــة، مبــا يف ذلــك إصــدار جميــع أنــواع تراخيــص 
البنــاء، وبالتــايل، فــإن امانــة منطقــة القصيــم بصفتهــا الجهــة اإلداريــة 
املحليــة يف مدينــة بريــدة، تعمــل كــذراع تنفيــذي لــوزارة الشــؤون البلدية 
والقرويــة، كــام إن نظــام املوازنــة مركــزي، مبعنــى أن عمليــات التنميــة 
يف بريــدة تعتمــد عــىل امليزانيــة املخصصــة مــن قبــل وزارة املاليــة، مــن 
خــالل ميزانيــة البنــود الســنوية، وهــي الوســيلة املاليــة الوحيــدة املتاحــة 
لهــم. إن أنظمــة التخطيــط يف اململكــة، التــي تتبــع التــدرج الهرمــي 
للمســتويات املكانيــة والتــي تتحكــم فيهــا القــرارات الصــادرة مــن األعــىل 
إىل األســفل، تؤثــر عــىل الترشيعــات املكانيــة املطبقــة يف مدينــة 
بريــدة، كــام تعتــرب االســرتاتيجية العمرانيــة الوطنيــة لعــام ٢٠٠١، هــي 
املخطــط املوجــه واملرشــد للمملكــة. إن املخطــط اإلقليمــي ملنطقــة 
القصيــم لعــام ٢٠٠٥ يســلط الضــوء عــىل الــدور املحــوري الــذي ميكــن أن 
تلعبــه مدينــة بريــدة، باعتبارهــا العاصمــة اإلقليميــة واملحــرك االقتصــادي 
ملنطقــة القصيــم، كــام يهــدف املخطــط املحــيل ملدينــة بريــدة )٢٠١٥( 
الحرضيــة،  املناطــق  يف  األرايض  اســتعامالت  ضوابــط  تطبيــق  نحــو 
ولوائــح واشــرتاطات البنــاء داخــل حــدود األمانــة، يف حــني يهــدف نطــاق 

العمــراين يف ضواحــي املدينــة  الزحــف  العمرانيــة إىل منــع  التنميــة 
التــي تفتقــر إىل البنيــة التحتيــة الحرضيــة الكافيــة، وتعتــرب مخططــات 
تقســيم األرايض هــي اللبنــات األساســية للنمــو والتطويــر يف مدينــة 

بريدة. 
ويتــم تحديــد أدوات التخطيــط هــذه مــن خــالل أدلــة إجرائيــة تضعهــا وزارة 
الشــؤون البلديــة والقرويــة وليــس مبوجــب الترشيعــات، وبالتــايل فهــي 
تفتقــر إىل الرشعيــة، وبطبيعتهــا، ال ميكــن لهــذه األدوات إنشــاء نظــام 
ــة، وعــالوة  ــة ذات الصل ــة والشــفافية للجهــات الفاعل للمســاءلة القانوني
ــة تشــري إىل أن ضعــف تنفيــذ ضوابــط التنميــة  عــىل ذلــك )٤(، هنــاك أدل
مــن  املختلفــة  األنــواع  مثــل  األرايض،  اســتعامالت  مالءمــة  وعــدم 
املصانــع واملســتودعات املنتــرشة عــىل طريــق امللــك عبــد العزيــز، 
وعــدم وجــود تدرجــات واضحــة لشــبكة الطــرق ووســائل النقــل، ســاهمت 
يف إضفــاء طابــع النمــو غــري املتــوازن يف مدينــة بريــدة، فضــال عــن 

عــدم االســتدامة االجتامعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة. 

الالمركزيــة  مــن  بريــدة  مدينــة  تســتفيد  ســوف  اإلصــالح،  حيــث  ومــن 
الحلــول  لتســهيل  ســواء  حــد  عــىل  القضــايئ  واالختصــاص  املاليــة 
األمانــة،  مســتوى  عــىل  العمرانيــة  للمشــاكل  واملبتكــرة  املســتقلة 

يتطلــب:  وهــذا 
• تفويــض صالحيــة التخطيــط: مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة إىل 
األمانــة املحليــة مــع إتاحــة إمكانيــة إتخــاذ اإلجــراءات بشــكل مســتقل، دون 
اللجــوء إىل جهــة عليــا، لتلبيــة احتياجــات املجتمــع بفعاليــة، ويدعــم ذلــك 
"األجنــدة الحرضيــة الجديــدة"، التــي تنــص عــىل أن عمليــات التخطيــط 
املســتوى  عــىل  اإلدارات  تقودهــا  أن  يجــب  العمــراين  والتصميــم 
مــع جميــع  التنســيق  يتطلــب  تنفيذهــا  إن  كــام  اإلقليمــي واملحــيل، 
والقطــاع  املــدين،  املجتمــع  مشــاركة  عــن  فضــاًل  الحكوميــة،  الجهــات 

العــام والجهــات املعنيــة األخــرى. 
• الالمركزيــة املاليــة: تعطــي االســتقاللية لألمانــة يف توجيــه األمــوال 
لتمويــل األنشــطة الحرضيــة، وتشــمل أنشــطة تحقيــق اإليــرادات يف 
املــدن عــىل كل مــن الرضائــب والرســوم، كــام يجــب الســامح للمناطــق 
لتمويــل  املمتلــكات  عــىل  الرضائــب  أشــكال  بعــض  بجمــع  العمرانيــة 
األنشــطة اإلمنائيــة، ويبــني نظــام األرايض البيضــاء األخــري، الــذي يفــرض 
العمرانيــة  املناطــق  يف  املطــورة  غــري  األرايض  قطــع  عــىل  رســوما 
ملعالجــة املضاربــة عــىل األرايض ونقــص املســاكن وتنميــة األرايض 
لتوليــد  التنظيميــة  اآلليــات  مــن  االســتفادة  ميكــن  أنــه  العشــوائية، 

اإليــرادات مــع تعزيــز ودعــم إطــار إمنــايئ فعــال. 
الخــاص  القطــاع  ذلــك  يف  مبــا  الفاعلــة:  للجهــات  الفــرص  إتاحــة   •
والتطوعــي واملجتمــع بشــكل عــام، للمشــاركة يف القــرارات املتعلقــة 

عليهــم.  تؤثــر  التــي  باملشــاريع 
 

مقبولــة  طريقــة  عــىل  الحفــاظ  إىل  الترشيعــي  اإلطــار  يحتــاج  كــام 
والشــمول  املســاواة  لتعزيــز  القــرار  صنــع  يف  العامــة  للمشــاركة 
االجتامعــي، إىل جانــب إن توحيــد الترشيــع العمــراين ســيعطي أيضــاً 

بريــدة.  مدينــة  عليهــا  تعتمــد  التــي  للمخططــات  رشعيــة 
بشــأن  واضحــة  معايــري  إلدراج  العمــراين  النطــاق  نظــام  تعديــل  إن 
كــام  والرأســية،  الفنيــة  يعــزز املســاءلة  أن  شــأنه  مــن  تحديــده  كيفيــة 
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تحتــاج الترشيعــات إىل زيــادة الرتكيــز عــىل تحديــد نطــاق حاميــة التنميــة 
كمنطقــة خاليــة مــن املشــاريع والتنميــة ليــس فقــط لتفــادي التنميــة 
العشــوائية، بــل أيضــاً ملنــع املصالــح الخاصــة مــن االســتفادة مــن الرتاخــي 
يف النــص الترشيعــي، وتعزيــز إجــراءات إعــداد السياســات املصممــة 
أكــر اســتدامة، ومدمجــة وأكــر كثافــة، باإلضافــة إىل  لجعــل املدينــة 
رضورة إجــراء تدقيــق مــا بعــد الترشيــع لنطــاق التنميــة العمرانيــة لتقييــم 
مــا إذا كان قــد حقــق أهــداف سياســاته أم ال، ويــؤدي هــذا بــدوره إىل 
التصحيــح باإلضافــة إىل  التــي ترتكــز عليهــا عمليــة  توفــري املعلومــات 

إيجــاد بدائــل سياســات التخطيــط.
 

٢،٣ مستويات وإجراءات التخطيط 
١،٢،٣ التدرج الهرمي للمخططات 

الهرمــي  التــدرج  مــن  مســتمد  بريــدة  مدينــة  يف  التخطيــط  نظــام  إن 
أربعــة  هنــاك  اإلطــار  هــذا  ويف  اململكــة،  يف  املوجــود  الفعــيل 
مســتويات مختلفــة مــن املخططــات املكانيــة هــي: املســتوى الوطني 
واإلقليمــي واملحــيل ومســتوى الحــي. يوضــح الشــكل ١٣ مســتويات 

بريــدة. التخطيــط املطبقــة يف 
 

٢،٢،٣ املخطط اإلقليمي للقصيم 

ــكاين يف  ــط امل ــاين للتخطي ــتوى الث ــي املس ــط اإلقليم ــرب التخطي يعت
اململكــة العربيــة الســعودية، والــذي يهــدف إىل معالجــة جوانــب التنميــة 
اإلقليميــة العمرانيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة، ولقد تــم إعداد املخطط 

اإلقليمــي للقصيــم )٢٠٠٥ ( مــن قبــل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، 
ويهــدف إىل تبنــي رؤيــة شــاملة ملــدة ٢٠ عاًمــا للتنميــة االقتصاديــة 
واالجتامعيــة والعمرانيــة وفقــاً لالســرتاتيجية العمرانيــة الوطنيــة )٢٠٠١(، 
وخطــة التنميــة الثامنــة )٢٠٠٥-٢٠١٠(، ونتائــج الدراســات االســتقصائية 
اإلقليمــي،  املخطــط  مــرشوع  مــن  كجــزء  أجريــت  التــي  والدراســات 
)أ(  إىل؛  النمــو  مراكــز  الوطنيــة  العمرانيــة  االســرتاتيجية  تقســم  حيــث 
مراكــز النمــو الوطنيــة، )ب( مراكــز النمــو املحليــة، )ج( املراكــز الريفيــة، 
اإلقليميــة،  والعاصمــة  الوطنــي  للنمــو  مركــزًا  بريــدة  مدينــة  وتعتــرب 
وبالتــايل تتمتــع مبيــزة اســرتاتيجية مــن حيــث املنظــور املــايل، وعمومــاً 
يتطابــق تصنيــف مراكــز النمــو يف املخطــط اإلقليمــي بشــكل عــام مــع 

التقســيامت الــواردة يف االســرتاتيجية العمرانيــة الوطنيــة. 

ثالثــة  الوطنيــة  العمرانيــة  االســرتاتيجية  حــددت  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
محــاور إمنائيــة مهمــة تربــط منطقــة القصيــم باملحافظــات املختلفــة، 
وهــي محــور الريــاض - بريــدة يف الجنــوب، وبريــدة - املدينــة املنــورة 
يف الغــرب، وبريــدة - حفــر الباطــن يف الــرشق، بينــام يركــز املخطــط 
اإلقليمــي عــىل كل مــن املحــور األول والثــاين فقــط، وبإهــامل محــور 
بريــدة - حفــر الباطــن، فــإن املخطــط اإلقليمــي يضعــف مزايــا االســتثامر 

التنافســية يف مدينــة بريــدة. 
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متعــددة  إجــراءات  تطبيــق  للقصيــم  اإلقليمــي  املخطــط  يتطلــب 
املســتويات لــإلدارة املحليــة )الحوكمــة األفقيــة والرأســية( تشــمل جميــع 
القطاعــات الحكوميــة والــرشكات الخاصــة واملؤسســات غــري الحكوميــة، 
وبشــكل محــدد، يقــرتح املخطــط إنشــاء لجنــة تخطيــط إقليميــة تحــت 
ــة، تتمثــل مهمتهــا الرئيســية يف  ــة والقروي ــة وزارة الشــئون البلدي مظل
تنفيــذ محتويــات هــذا املخطــط وتقييــم التقــدم املحــرز، وحتــى اآلن، مل 
يتــم تفعيــل هــذه اللجنــة، وتشــمل التباينــات األخــرى بــني االســرتاتيجية 

العمرانيــة الوطنيــة واملخطــط اإلقليمــي مــا يــيل: 

• التنميــة االقتصاديــة:- تســلط االســرتاتيجية العمرانيــة الوطنيــة الضــوء 
االقتصاديــة،  التنميــة  دعــم  يف  اإلقليمــي  املــال  رأس  أهميــة  عــىل 
وجــذب رؤوس األمــوال، واألعــامل التجاريــة، كــام إن هنــاك إشــارة محــددة 
للــدور املحــوري الــذي ميكــن أن تلعبــه املراكــز الحرضيــة الكــربى مثــل 
بريــدة كمحــركات اقتصاديــة يف منطقة القصيــم، إضافة إىل ذلك تدعم 
االســرتاتيجية العمرانيــة الوطنيــة التنميــة االقتصاديــة مــن خــالل اقــرتاح 
املناطــق  وإنشــاء  الفنــي،  للتدريــب  واملؤسســات  الجامعــات  إنشــاء 
الصناعيــة، وبنــاء البنيــة التحتيــة داخــل املــدن، وتحســني الخدمــات الصحيــة، 
وتســهيل االســتثامرات يف القطــاع الخــاص، ومــع ذلــك، ال يوجــد لــدى 
ــة، حيــث  املخطــط اإلقليمــي خريطــة طريــق واضحــة للتنميــة االقتصادي
أنــه يحــر اســرتاتيجيات التنويــع االقتصــادي يف محــور بريــدة - عنيــزة، 
ويفتقــر إىل اآلليــات أو أيــة مــؤرشات قابلــة للقيــاس لتقييــم التنميــة 

االقتصاديــة. 
الضــوء  الوطنيــة  العمرانيــة  االســرتاتيجية  تســلط  الســكان:-  توزيــع   •
مشــكلة  باعتبارهــا  واملنفصلــة  املنعزلــة  العمرانيــة  الرتكيــزات  عــىل 
هامــة تواجــه التنميــة عــىل املســتويني الوطنــي واإلقليمــي، وهــذا 
يتطلــب مــن املخططــات اإلقليميــة إعــداد اســرتاتيجيات جديــدة لتوزيــع 
الســكان، يصنــف املخطــط اإلقليمــي للقصيــم املراكــز الحرضيــة، مبــا 
يف ذلــك بريــدة اســتناداً إىل: )أ( الحجــم الدميوغــرايف؛ )ب( املوقــع )ج( 
توافــر البنيــة التحتيــة والخدمــات؛ )د( األنشــطة االقتصاديــة؛ )هـــ( إمكانيــة 
العمــراين يف املســتقبل)٥(، كــام يشــري هــذا املخطــط إىل  التطــور 
الريــاض وبريــدة، بنســبة  الهجــرة الســكانية مــن القصيــم إىل كل مــن 
٢٩.٨٪ و٢٧.٨٪ عــىل التــوايل، لكــن تــم انتقادهــا بســبب عــدم وجــود 

مخططــات عمــل ملموســة لتغيــري هــذا الوضــع. )٦(
 

٣.٢.٣ املخطط املحيل ملدينة بريدة 

 ميثــل املخطــط املحــيل املســتوى الثالــث مــن نظــام التخطيــط الحرضي 
املعمــول بــه يف اململكــة العربيــة الســعودية، ويركــز إىل حــد كبــري عــىل 
املناطــق التــي توجــد ضمــن نطــاق التنميــة العمرانيــة مــع الرتكيــز بشــكل 
خــاص عــىل اإلســكان. يحتــوي املخطــط املحــيل عــىل األطلــس الحــرضي 
يف  لــألرايض  بهــا  املســموح  االســتعامالت  تفاصيــل  يوضــح  والــذي 
ــر لألنظمــة واالشــرتاطات، يتضمــن  كل جــزء مــن املدينــة، ويكملــه تقري
مواصفــات حــول حقــوق التطويــر املســموح بهــا، مثــل نســبة املســاحة 
ومناطــق  املبــاين،  وارتفاعــات  الشــوارع،  وديناميكيــات  املبنيــة، 

ــخ.  ــاء الخاصــة... إل اشــرتاطات وأنظمــة البن
إن الهــدف مــن املخطــط املحــيل هــو: أ( تطبيــق الضوابــط العمرانيــة 
توفــري  ب(  والبنــاء؛  األرايض  اســتعامالت  ولوائــح  اشــرتاطات  عــىل 

الخدمــات العامــة والبنيــة التحتيــة بطريقــة متكاملــة وفعالــة مــن حيــث 
ــات األساســية لشــبكات الطــرق املقرتحــة؛  التكلفــة؛ ج( إعــداد املتطلب
د( املســاعدة يف تســهيل تنميــة وتطويــر اإلســكان يف القطاعــني 

العــام والخــاص. 
وعــىل وجــه التحديــد، تتضمــن األهــداف الرئيســية للمخطــط املحــيل 

ــدة مــا يــيل: )٧( ــة بري ملدين
• تنفيذ االسرتاتيجية العمرانية الوطنية عن طريق تطوير محاور وطنية 
وإقليمية متثلت يف )محور الرياض/املدينة املنورة الوطني، ومحور 

طريق حائل الرسيع( 
• موازنة النمو الحرضي مقابل الحفاظ عىل األرايض الزراعية/وضع 

حلول ملشاريع الكثبان الرملية والتصحر؛ 
• توفري املرافق االجتامعية والعامة؛ 

• تحسني التصميم العمراين وفرص النمو االقتصادي؛ 
• تركيز وتكثيف التنمية يف خمسة مناطق استقطاب/مناطق يف 

املدينة 
• املنطقة الشاملية الرشقية التي تركز عىل الخطوط الحديدية، 

وامليناء الجاف. 
• املنطقة الشاملية الغربية والتي تركز عىل الجامعة، واملطار 

واألنشطة املرتبطة بها 
• املنطقة الجنوبية والتي تركز عىل الخدمات اإلقليمية 

• املنطقة الجنوبية الغربية والتي تركز عىل األنشطة الصناعية 
والخدمات اللوجستية؛ 

• املنطقة الغربية والتي تركز عىل أنشطة الزراعة. 
 

ال يوجــد إطــار ترشيعــي إلعــداد وتنفيــذ املخططــا املحليــة، وبــدالً مــن 
ذلــك، فقــد تــم إعــداده مــن قبــل العديــد مــن االستشــاريني متبعــني 
يف ذلــك "كتيــب الــرشوط املرجعيــة إلعــداد املخطــط املحــيل"، الــذي 
أعدتــه وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة. وتــم تحديــث هــذا الكتيــب يف 
الرئيــيس هــو رشط أن تكــون فــرتة  الفنــي  التغيــري  عــام ٢٠١٥ وكان 

املخططــات الجديــدة ١٤ عاًمــا )٢٠١٥-٢٠٢٩(. 

ــة  ــاكل موازي ــاك هي ــة إعــداد املخطــط املحــيل معقــدة ألن هن إن عملي
أنشــأتها وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ووزارة الداخليــة، ويف حــني 
ــات )تحــت  أن املســؤولية النظاميــة للتخطيــط تقــع بوضــوح عــىل األمان
إرشاف وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة(، إال أن هنــاك تداخــالت يف 
االختصاصــات القضائيــة مــع هيئــات تطويــر املناطــق التــي تــم إنشــاؤها  
)٨( يف حــني أن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة هــي الجهــة املركزيــة 

للتخطيــط املــكاين، ولكــن ال توجــد آليــة تنســيق واضحــة، مــام يعيــق 
يف الكثــري مــن األحيــان عمليــة صنــع القــرار ويؤثــر عــىل تنفيــذ املعايــري 
الفنيــة داخــل األمانــات مثــل أمانــة بريــدة، وتشــتمل التحديــات األخــرى 

عــىل مــا يــيل: 

إعــداد  التنميــة والتطويــر بشــكل أرسع مــن عمليــة  • تجــري أنشــطة 
املخطــط املحــيل واملوافقــة عليــه، )يســتغرق األمــر مــا بــني ســنتني 

وثــالث ســنوات لوضــع اللمســات األخــرية عــىل املخطــط(؛ 
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ــا  ــول به ــة املعم ــدود اإلداري ــاوز الح ــة يتج ــات املحلي ــاق املخطط • إن نط
حيــث يغطــي جميــع إجــراءات التنميــة عــىل مســتوى الحــارضة، حيــث أنــه 

ــدور املنتهــي للتخطيــط الهيــكيل.  تــوىل ال
• نــادراً مــا تدعــم املخطــط املحــيل خطــة تنفيذيــة، مــام يــرتك مجــاالً 
لإلجــراءات التقديريــة بنــاء عــىل تأثــري األمــني يف عمليــة صنــع القــرار؛ 
• ال توجــد مشــاركة عامــة ومشــاركة الجهــات املعنيــة يف إعــداد املخطــط 

املحيل. 
 

٤،٢،٣  نطاق حامية التنمية العمرانية يف مدينة بريدة

 اإلطار الترشيعي: 

يحــدد  الــذي   ،١٥٧ رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  صــدر   ،٢٠٠٨ عــام  يف 
ــح الشــاملة لــكل مــن النطــاق العمــراين حتــى عــام  االشــرتاطات واللوائ
٢٠٣٠م ونطــاق حاميــة التنميــة العمرانيــة، كــام صــدرت الالئحــة التنفيذيــة 
يف عــام ٢٠١٠ مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم ١١٧٦٩ الصــادر عــن وزارة 
ثــم تــىل ذلــك صــدور النســخة املراجعــة  البلديــة والقرويــة،  الشــؤون 
الحاليــة )القــرار الــوزاري رقــم ٦٦٠٠٠ الصــادر عــن وزارة الشــؤون البلديــة 
نطــاق  مــن  القصــد  كان  ولقــد  ٢٠١٤م،  العــام  يف  وذلــك  والقرويــة(، 
ــن  ــد م ــام قص ــراين بين ــف العم ــم يف الزح ــو التحك ــة ه ــة العمراني التنمي
نطــاق حاميــة التنميــة منــع الزحــف العمــراين العشــوايئ يف ضواحــي 
املــدن دون وجــود بنيــة تحتيــة حرضيــة كافيــة، وذلــك مــن خــالل ترســيم 
حــدود النطــاق الــذي ال يجــوز التنميــة فيــه، للحفــاظ عــىل األرايض مــن 
أجــل التنميــة الحرضيــة املســتقبلية خــارج نطــاق التنميــة العمرانيــة لعــام 

٢٠٣٠، إىل جانــب دعــم دور نطــاق التنميــة العمرانيــة يف منــع الزحــف 
العمــراين. 

ينــص قــرار عــام ٢٠١٤ عــىل العديــد مــن مبــادئ التنميــة العامــة مبــا يف 
ذلــك: 

• إعطــاء األولويــة ملشــاريع التنميــة االســرتاتيجية التــي تشــكل جــزءاً 
مــن االســرتاتيجيات العمرانيــة، مبــا يف ذلــك شــبكات الطــرق والخطــوط 
ــة الرئيســية التــي متــر عــرب األرايض الخاصــة، عــىل أي مشــاريع  الحديدي

إمنائيــة أخــرى؛ 
• عــدم الســامح بقيــام مشــاريع التنميــة خارج حــدود النطــاق إال مبوافقة 

وزارة الشــؤون البلديــة والقروية؛ 
• يجب أن تتبع مشاريع التنمية الكربى معايري تفصيلية محددة.

 كــام تحــدد الترشيعــات أيضــاً معايــري التنميــة التــي يجــب عــىل املطــور 
الوطنيــة  للمراكــز  االســرتاتيجية  الفئــات  إىل  اســتناًدا  بهــا  االلتــزام 
بــأن مدينــة بريــدة  واإلقليميــة واملحليــة وحجــم قطــع األرايض، علــامً 

تصنــف كمركــز منــو وطنــي للنمــو )انظــر الشــكل ١٥(. 
عــىل الرغــم مــن أن املنطقــة الواقعــة بــني نطــاق حاميــة التنميــة ونطــاق 
ــة  ــة الترشيعي ــة لعــام ١٤٥٠ هـــ )٢٠٣٠( هــي مــن الناحي ــة العمراني التنمي
منطقــة محميــة وغــري مخصصــة للتنميــة؛ إال إن الترشيعــات تحــدد أيضــا 
آليــات لتنفيــذ املشــاريع االقتصاديــة الكــربى أو الوطنيــة اإلقليمية فيها، 
عــالوة عــىل ذلــك، وبنــاًء عــىل الصالحيــات املمنوحــة مــن قبــل النظــام، 
هنــاك بعــض الــوكاالت لديهــا صالحيــات التــرف يف األرايض الواقعــة 
التنميــة  إنشــاء مشــاريع  عــىل  املناطــق واملوافقــة  مثــل هــذه  يف 

 ةينارمعلا ةيمنتلا قاطن لحارمو يضارألا ميسقت تاططخم د5تعال ةينارمعلا ةيمنتلا دودح فينصت
 20/12/2014 خيراتب 66000 مقر يرازولا رارقلاب ةرداصلا ةيذيفنتلا ةحئاللا

 )2030-2025( ةثلاثلا ةلحرملا )2024-2019( ةيناثلا ةلحرملا )2018-2014( ىلوألا ةلحرملا

 )ءاسحلا ،فئاطلا ،اهبا ،اكاكس ،ةحابلا ،نازاج ،نارجن ،رعرع ،ةزينع ،ةديرب ،كوبت ، لئاح( ةينطولا ومنلا زكارم
 عبرم رتم 500 نم oكأ

 
 ةيلخادلا قرطلا ةتلفس -
 ءابرهكلاو يحصلا فرصلا -

  اهرفوت لاح يف هايملا -
 راطمألا هايم فيرصتل ةيتحتلا ةينبلا -

 ةيلخادلا قرطلا ةتلفس -
 ءابرهكلاو يحصلا فرصلا -
  اهرفوت لاح يف هايملا -

 راطمألا هايم فيرصتل ةيتحتلا ةينبلا -
 يسيئر قيرط برقأب طبرلا -

 نع لقت ال ةينبملا ةينكسلا ةقطنملل ةيوئملا ةبسنلا -
50٪ 

 ضايرو سرادملا( ةيعcتجالا تامدخلل يضارألا ^فوت -

 )اه^غو تايفشتسملاو لافطألا

 ةيلخادلا قرطلا ةتلفس -
 ءابرهكلاو يحصلا فرصلا -
  اهرفوت لاح يف هايملا -

 راطمألا هايم فيرصتل ةيتحتلا ةينبلا -
 يسيئر قيرط برقأب طبرلا -

 ٪50 نع لقت ال ةينبملا ةينكسلا ةقطنملل ةيوئملا ةبسنلا -
 لافطألا ضايرو سرادملا( ةيعcتجالا تامدخلل يضارألا ^فوت -
 )اه^غو تايفشتسملاو

 ةيلخادلا قرطلا ةتلفس -

 ءابرهكلاو يحصلا فرصلا -
 تامدخلل يضارألا ^فوت -
 ضايرو سرادملا( ةيعcتجالا

 )اه^غو تايفشتسملاو لافطألا

- - 

 
الشكل ١٥. ضواط التنمية داخل حدود النطاق العمراين
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45%

27%

21%

7%

الشكل ١٦. النسبة املئوية لألرايض البيضاء - املرحلة األوىل من تنفيذ نظام
 األرايض البيضاء

الرياض 

جدة

الدمام 

أخرى 

البلديــة  الشــؤون  وزارة  صالحيــات  إىل  اســتناداً  فيهــا  عــادي  بشــكل 
والقرويــة مــن ناحيــة تقييــم االمتثــال وااللتــزام بالقوانــني، باإلضافــة إىل 
ذلــك، وبالنظــر إىل املرونــة يف الترشيعــات حــول تعريــف املرشوعــات 
"الكــربى" أو "االســرتاتيجية"، توجــد بعــض املشــاريع الســكنية الخاصــة 
لعــام ١٤٥٠ هـــ )٢٠٣٠(، وقــد أضعفــت  العمرانيــة  التنميــة  خــارج نطــاق 
هــذه العوامــل الفعاليــة الوظيفيــة للوائــح واالشــرتاطات ، فضــال عــن 

التنميــة املدمجــة للمناطــق العمرانيــة. 

تحديد نطاق التنمية العمرانية: 

جانــب  إىل  بريــدة،  ملدينــة  العمرانيــة  التنميــة  نطــاق  تحديــد  تــم  لقــد 
مــدن أخــرى، يف وقــت واحــد مــن قبــل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة 
وهــي  املشــاريع،  تنســيق  وحــدة  إرشاف  تحــت  فنيــة  لجنــة  بواســطة 
املســؤولة عــن التخطيــط عــىل مســتوى املدينــة، وعــىل الرغــم مــن 
أن هنــاك فهــم بــأن الحســابات تســتند إىل بعــض العوامــل، مثــل النمــو 
التاريخــي والنمــو الســكاين املتوقــع يف املدينة؛ إال إنــه ال توجد معايري 
دقيقــة منشــورة حــول كيفيــة حســاب حجــم نطــاق التنميــة العمرانيــة. 

التحديات: 

عــىل الرغــم مــن أن اشــرتاطات ولوائــح نطــاق التنميــة العمرانيــة تضــع 
معايــري للتطويــر وتحــره داخــل نطاقــات التنميــة، فإنهــا تفــرض أيًضــا 
ــا صارمــة عــىل املطوريــن الذيــن يرغبــون يف التنميــة والتطويــر  رشوطً
اإلقليمــي  املخطــط  يقــرتح  املثــال،  ســبيل  عــىل  حدودهــا،  خــارج 
للقصيــم إدخــال مرافــق وخدمــات إقليميــة )مثــل حــرم جامعــة القصيــم، 
واملطــار الجديــد، ومحطــة ســكك حديديــة إقليميــة(، عــىل مســافة ١٨ 
ــك إىل اختــالل  ــة الفعــيل، وقــد أدى ذل إىل ٢٠ كــم خــارج وســط املدين
التــوازن االجتامعــي والبيئــي واالقتصــادي )عــدم مالمئــة اســتعامالت 
غــري  التنميــة  أمنــاط  عــن  فضــاًل  األرايض(  عــىل  واملضاربــة  األرايض 
املتوازنــة )التمــدد والزحــف العمــراين(، كــام إن التفــاوت بــني مســاحة 
نطــاق التنميــة والديناميكيــات الدميوغرافيــة ملدينــة بريــدة اســتناداً إىل 

حســابات اللجنــة، يضعــف مــن عمليــات التكثيــف. 

إجراءات إصدار الرخص: 

ــا  ــا وثيًق ــة ارتباطً ــة العمراني ــر داخــل نطــاق التنمي ــة والتطوي ــط التنمي ترتب

مبراقبــة إجــراءات إصــدار الرتاخيــص والتحكــم يف التنميــة، فــإن اإلجــراءات 
يف مدينــة بريــدة هــي كــام يــيل: 

ــة منطقــة بريــدة مخطــط تقســيم األرايض، مبــا  • يقــدم املطــور ألمان
يف ذلــك مخططــات التنفيــذ التفصيليــة إلنشــاء البنيــة التحتيــة الالزمــة؛ 
• تقــوم األمانــة بتقييــم الطلــب وفقــا ألحــكام نظــام نطــاق التنميــة 
العمرانيــة، مــا عــدا الحــاالت التــي حددهــا القــرار الــوزاري رقــم ١٧٧٧٧، 
حيــث يفــوض هــذا القــرار بعــض الســلطات واألدوار لالمــني مــن أجــل 
املوافقــة عــىل تقســيم األرايض فقــط فيــام يتعلــق بحجــم املشــاريع 
الســكنية، ويعتــرب أمــني منطقــة القصيــم هــو مــن لــه ســلطة املوافقــة 

مبوجــب هــذه الترشيعــات؛ 
• ثــم يُرَســل الطلــب إىل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة للنظــر فيــه 
وفقــاً ملعايــري التنميــة وقوانــني البنــاء املعمــول بهــا، مــن ثــم يتــم منــح 

التريــح أو رفضــه مــن قبــل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة. 
• لــدى املطــور الــذي رُفــض طلــب تريحــه خيــاران لالســتئناف: )أ( اللجــوء 
ــة ، ووزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة إلعــادة دراســة الطلــب؛  إىل األمان

)ب( رفــع القضيــة إىل املحكمــة اإلداريــة ذات الصلــة؛ 
لجميــع  وملــزم  نهــايئ  أعــاله  االســتئناف  بعــد  الصــادر  القــرار  يكــون   •

األطــراف. 
 

قانون األرايض البيضاء يف مدينة بريدة: 

الســكنية  املناطــق  أطــراف  عــىل  الواقعــة  املناطــق  تكــون  مــا  غالبًــا 
يف مدينــة بريــدة عــىل شــكل أرايض بيضــاء وتكــون ملــك للحكومــة أو 
للمطوريــن مــن القطــاع الخــاص، ووفقــاً لتقريــر املخطــط املحــيل لربيــدة 
)٢٠٠٤(، تقــدر بنســبة ٥٠.٥٧٪ مــن إجــاميل األرايض املتاحــة لألنشــطة 
الحرضيــة ضمــن نطــاق التنميــة العمرانيــة لعــام ١٤٥٠هـــ، مــام ســاهم 
املدينــة،  يف  املســاكن  يف  املتزايــد  النقــص  يف  رئيــيس  بشــكل 
بينــام تعتــرب نســبة األرايض البيضــاء داخــل املســاحة املبنيــة مرتفعــة 

حيــث تبلــغ ١٠,١٦٣ هكتــار.
 

الــذي  البيضــاء  ولقــد أصــدرت الحكومــة مؤخــراً قانــون رضيبــة األرايض 
ــا،  ــن قيمته ــغ ٢.٥٪ م ــاء" تبل ــىل "األرض البيض ــنوية ع ــة س ــرض رضيب يف
والتــي تحــدد بأنهــا أرض بيضــاء تقــع يف "مناطــق مأهولــة بالســكان"، 
مخصصــة للوحــدات الســكنية أو الســكنية التجاريــة املختلطــة، ويهــدف 
إىل: )أ( زيــادة املعــروض مــن األرايض املطــورة ملعالجة مشــكلة النقص 
يف املســاكن، )ب( جعــل األرايض الســكنية متاحــة بأســعار معقولــة؛ )ج( 
مكافحــة املامرســات االحتكاريــة، كــام ســتقوم وزارة اإلســكان، وهــي 

الســلطة املنفــذة، بفــرض الترشيعــات عــىل مراحــل. 
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٥،٢،٣ مخططات تقسيم األرايض  

إن مخططــات تقســيم األرايض هــي اللبنــات األساســية لنمــو وتطويــر 
مــدن اململكــة العربيــة الســعودية، وبنــاء عــىل ذلــك يتمتــع أمــني منطقــة 
للمعايــري  األرايض وفًقــا  عــىل تقســيم  القصيــم بســلطة املوافقــة 

التاليــة )القــرار الــوزاري رقــم ١٧٧٧٧ لعــام ٢٠١٠(: 
• يجب أن تكون األرض ضمن نطاق التنمية العمرانية املعتمد؛ 

• أن تكــون اســتعامالت األرايض املحــددة لهــا متوافقــة مــع التعليــامت 
واالشــرتاطات واللوائــح التــي تحكمهــا؛ 

• أن ال تســفر تقســيامت األرايض عــن إلغــاء أو تعديــل أي اشــرتاطات أو 
الئحــة أو تخطيــط معتمــد أو اســتعامل األرض املــرح بــه؛ 

وزارة  وكالــة  وتزويــد  الالزمــة  التخطيــط  إجــراءات  جميــع  مــن  االنتهــاء   •
تخطيــط املــدن بنســخة مصدقــة مــن املخطــط بعــد املوافقــة عليــه. 

 
لقد اعتمدت األمانة ٣٨٨ تقسيام ألرايض سكنية يف مدينة بريدة.

٣.٣ النطاق املؤسيس 
ــة  ــة يف اململك ــة العمراني ــط والتنمي ــات التخطي ١،٣،٣ مؤسس

ــة الســعودية  العربي

 
يتأثــر منــط النمــو والتطويــر ملدينــة بريــدة باإلطــار املؤســيس املركــزي 
للتخطيــط يف اململكــة العربيــة الســعودية، تحــت إرشاف وزارة الشــؤون 
البلديــة والقرويــة والتــي تقــع عــىل عاتقهــا مســئولية ومهمــة التخطيــط 
أنــواع  لجميــع  الرتاخيــص  إصــدار  عــن  فضــال  اململكــة،  ملــدن  الحــرضي 
أنشــطة البنــاء، كــام إنــه قــد أنيــط بوكالــة وزارة تخطيــط املــدن وبــإرشاف 
وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلدارات التابعــة لهــا مثــل التخطيــط 
والتخطيــط  املشــاريع  تنســيق  وإدارة  والبحــوث،  والدراســات  املحــيل 
املعنيــة"  "الجهــات  كل  مــع  التنســيق  مهمــة  العمــراين،  والتصميــم 
)١٢( إال  املســؤولة عــن التخطيــط لتحقيــق التنميــة العمرانيــة الشــاملة، 
إنــه مــن الناحيــة العمليــة، هنــاك القليــل مــن التنســيق بــني هــذه اإلدارات 

ــاريع.  ــذ املش ــات وتنفي ــم الخدم ــىل تقدي ــر ع ــذا يؤث ــة وه واألمان

٢،٣،٣ النطاق اإلقليمي ملنطقة القصيم 

القصيــم  منطقــة  تنقســم  الداخليــة،  لــوزارة  اإلداري  للتصنيــف  وفقــاً 
إىل ١٢ محافظــة )٥ منهــا مــن الفئــة أ و٧ مــن الفئــة ب(، و١٣٩ مركــزًا )٥٧ 
مــن الفئــة أ و٨٢ مــن الفئــة ب(، كــام إن مدينــة بريــدة، بصفتهــا عاصمــة 
املنطقــة، ال يشــملها هــذا التصنيــف، بــل تحكمهــا "األمانــة" برئاســة 
األمــني، ولقــد تــم وضــع هــذا التصنيــف مــن قبــل وزارة الشــؤون البلديــة 

والقرويــة، )١٣( ويف ضــوء هــذا الهيــكل، خصصــت وزارة الشــؤون البلديــة 
والقرويــة لألمانــة ميزانيــة ســنوية مــن أجــل العمــل التنمــوي والخدمــات 
ــدة )١٥(.  ــة بري ــة الوحيــدة املتاحــة ملدين ــة  )١٤( وهــي الوســيلة املالي البلدي
هنــاك مؤسســات إضافيــة يف منطقــة القصيــم تقــوم بــإدارة وتنظيــم 
عمليــة التنميــة، وكــام تقــدم فــإن مجلــس املنطقــة، وإمــارة املنطقــة 

برئاســة األمــري  )١٦(، ترفــع تقاريرهــا إىل وزارة الداخليــة،. )١٨(

التنميــة  مخطــط  يف  إدراجهــا  واقــرتاح  املنطقــة  احتياجــات  تحديــد   •
الوطنيــة؛ 

• تحديــد املشــاريع املفيــدة للمنطقــة وتقدميهــا عــىل أنهــا أنشــطة 
للتمويــل،  القابلــة  املشــاريع  واختيــار  فحصهــا  ليتــم  متويــاًل  تتطلــب 
ويتــم توفــري التمويــل كجــزء مــن مخططــات التنميــة الوطنيــة وامليزانيــة 

الســنوية وهــي الوســيلة الوحيــدة املتاحــة؛ 
ومتابعــة  اإلقليميــة،  اإلداريــة  للمراكــز  التنظيمــي  الرتتيــب  دراســة   •

تعديــالت؛  أي  تنفيــذ 
ــيق  ــراء التنس ــة وإج ــر وامليزاني ــة والتطوي ــط التنمي ــكام مخط ــذ أح • تنفي

الــالزم. 
 

املجلــس البلــدي: يتبــع لألمانــة ، ويتــم تعيــني ثلثــي أعضائــه بأصــوات 

الشــؤون  مــن قبــل وزيــر  الباقــني  تعيــني  يتــم  حــني  املواطنــني، يف 
ــات  ــة والبلدي ــطة األمان ــىل أنش ــاإلرشاف ع ــوم ب ــة، ويق ــة والقروي البلدي
املحــيل  املخطــط  يف  ورد  مبــا  وتلتــزم  تتوافــق  أنهــا  مــن  للتأكــد 
واملحــيل، وكذلــك تلبيــة االحتياجــات الحاليــة للمنطقــة، ويقــوم باعتــامد: 
ــدة  ــة املعتم ــات امليزاني ــىل مخصص ــد ع ــي تعتم ــة: والت ــة األمان • ميزاني
وتخضــع دامئـًـا للمراجعــة نظــرًا ألنهــا تســتند إىل األولويــات املتفــق عليهــا 

بــني املجلــس واألمــني؛ 
• دراســة املخططــات الســكنية مــع الرتكيــز عــىل مــا إذا كان هنــاك أي 

خطــأ إجــرايئ؛ 
• نطاق الخدمات البلدية؛ 

• مشاريع نزع امللكيات اعتامداً عىل أولويات املخطط املحيل.  

ال يتمتــع املجلــس البلــدي بصالحيــات تنفيذيــة حيــث أن هــذا األمــر تقــوم 
بــه وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ممثلــة باألمانــة والبلديــات.

٣.٣.٣ النطاق املحيل ملدينة بريدة

تتكــون منطقــة القصيــم مــن عــدة مــدن مبــا فيهــا بريــدة، وهــي العاصمــة 
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وأكــرب مدينــة، وكــام ذكرنــا ســابًقا، تتــم إدارة املدينــة مــن قبــل األمانــة 
التــي يرأســها األمــني والــذي يتــم تعيينــه مــن قبــل وزيــر الشــؤون البلديــة 

والقروية.

إدارة التخطيــط العمــراين)١٩( بربيــدة تضمــن االلتــزام مبخططــات وزارة 
الشــؤون البلديــة والقرويــة ملــدن اململكــة واملناطــق الريفية والشــوارع 
وتصاميــم البنــاء. تضــم إدارة التخطيــط العمــراين مبدينــة بريــدة مــا يقــرب 
ــع وحــدات هــي: أ(  مــن مثانيــه مخططــني ومعامريــني موزعــني عــىل أرب
التخطيــط العمــراين. ب( التصميــم العمــراين؛ ج( رخــص البنــاء ؛ د( مســح 
األرايض )٢٠(، ومــع ذلــك، مــن الصعــب تأكيــد دور ووظائــف هــذه الوحــدات، 
وكذلــك الطريقــة التــي ترتبــط بهــا هــذه الوحــدات مــع االدوات األخــرى ألن 

البنيــة الداخليــة تتغــري باســتمرار. 

أنشــأت األمانــة املرصــد الحــرضي املحــيل، تحــت إرشاف املرصــد الحــرضي 
الوطنــي ) مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم ١٢٨٠ الصــادر يف عــام ٢٠٠٧(. 
حيــث يقــوم هــذا املرصــد بدعــم إدارة التخطيــط العمــراين مبدينــة بريــدة 
فيــام  ســنوات  ثالثــة  كل  املحــرز  والتطــور  التقــدم  قيــاس  خــالل  مــن 

يتعلــق بـــ: 
• تحقيق رؤية اململكة ٢٠٣٠؛ 

• تحقيق الهدف ١١ من أهداف التنمية املستدامة؛ 
• تحقيق مؤرشات ازدهار املدن واملؤرشات الحرضية األخرى.
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املصدر: وزارة املالية، اململكة العربية السعودية )٢٠١٦(.

الشكل ١٧. عملية إعداد امليزانية 

 
 

٤،٣،٣ اآلثار الترشيعية واملؤسسية عىل مدينة بريدة

إن معظــم القــرارات واملوافقــات الفنيــة يف األمانــة، مبــا يف ذلــك 
األولويــات  عــىل  بنــاء  تقديــري  أســاس  عــىل  تتــم  التخطيــط،  قــرارات 
املحــددة، لذلــك، حيــث أن عــدم وجــود  آليــات نظاميــة ملواءمــة وتوجيــه 
لإلطــار  الجــزيئ  والتنفيــذ  بغموضهــا  ســتؤثر  التخطيــط،  منظومــة 
الترشيعــي عــىل جــذب االســتثامر األجنبــي أو املؤســيس وهــو مــاال 

.٢٠٣٠ اململكــة  لرؤيــة  االقتصاديــة  الركيــزة  مــع  يتــامىش 

٤،٣ إطار التمويل البلدي
١،٤،٣ النظام املايل

ــة  ــاح دعــم أهــداف التنميــة املحلي ــة الســليمة هــام مفت إن اإلدارة املالي
ــة  ــة تعــزز دور القطــاع العــام يف دعــم التنمي وإنشــاء قاعــدة ماليــة قوي
يف  املــايل  النظــام  الفصــل  هــذا  ويتنــاول  املحليــة،  االقتصاديــة 
وجــه  عــىل  بريــدة  ومدينــة  عــام  بشــكل  الســعودية  العربيــة  اململكــة 
لوحظــت  التــي  املركزيــة  درجــة  املــايل  النظــام  يعكــس  الخصــوص. 
يف نظــام الحوكمــة واإلدارة العامــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، 
حيــث تتــوىل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، عــرب األمانــات، مســئولية 
متويــل أنشــطة الخدمــات البلديــة مثــل تخطيــط املــدن، وإصــدار تراخيــص 
البنــاء، وصيانــة الطــرق، وباإلضافــة إىل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، 
هنــاك عــدد مــن الجهــات املتخصصــة األخــرى )عــىل ســبيل املثــال، األمارة 
عــىل  املشــاريع  وتنفيــذ  بتمويــل  تقــوم  التــي  اإلقليميــة(  واإلدارات 
مســتوى املنطقــة، عــىل ســبيل املثــال، متــول وزارة التعليــم مــدارس 

ــة.  ــالل األمان ــن خ ــا م ــن متويله ــدال م ــارشة ب ــة مب املدين

٢،٤،٣ إيرادات األمانة/ البلدية

لقــد فرضــت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة مؤخــراً الرســوم البلديــة، 
والتــي وســعت مــن قاعــدة إيراداتهــا الخاصــة، لكــن اإليــرادات املحليــة ال 
تــزال غــري كافيــة، وبالتــايل، ال تــزال األمانــة تعتمــد عــىل الدعــم الحكومــي 

مــن امليزانيــة العامــة للدولــة.

التحتيــة  والبنيــة  العامــة  الخدمــات  مــن  كبــرية  حصــة  الحكومــة  متــول 
عــىل املســتوى املحــيل، تقــوم البلديــات بإعــداد وتقديــم مقرتحــات 
املشــاريع ليتــم تقدميهــا للحصــول عــىل التمويــل، ثــم ترســل األمانــة 
هــذه املقرتحــات إىل وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة والتــي بدورهــا 
ترفعهــا إىل وزارة املاليــة )انظــر الشــكل ١٧(، ثــم تقــوم وزارة املاليــة 
بتخصيــص األمــوال للــوزارات و الهيئــات مــع األخــذ بعــني االعتبــار العوامــل 
اإلضافيــة األخــرى مثــل الســكان، ثــم تقــوم األمانــات بإنفــاق امليزانيــة 
عــىل األنشــطة املدرجــة يف مقــرتح امليزانيــة القامئــة عــىل البنــود.

وزارة املالية

 
وزارة الشؤون البلدية والقروية

اإلدارة املحلية )األمانة(اإلدارة املحلية )األمانة(

البلدية البلدية 

القرى القرى القرىالقرى

البلدية البلدية 

القرى القرى القرىالقرى
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أصــدرت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة رســوم جديــدة لألمانــات لزيــادة 
لعــام  املاليــة  الســنة  بيانــات  عــىل  وبنــاء  بهــا،  الخاصــة  الدخــل  مصــادر 
٢٠١٦م، حققــت مدينــة بريــدة  ١٥٪ مــن ميزانيتهــا مــن إيــرادات مصادرهــا 
الخاصــة، وتعتــرب الغرامــات وتأجــري األرايض الحكوميــة واإلعالنــات هــي 
وعــادة  الخاصــة،  املصــادر  إيــرادات  يف  الرئيســية  املســاهمة  الجهــات 
مــا يتــم ســد الفجــوة بــني إيــرادات املصــادر الخاصــة وميزانيــات األمانــات 
بالدعــم الحكومــي، مــام يجعــل األمانــات والبلديــات تعتمــد اعتــامدا كبــريا 

ــة مــن الحكومــة.  عــىل املــوارد املالي

يوضــح الشــكل ١٨ توزيــع ميزانيــة ٢٠١٥ يف بريــدة حســب فئــة اإلنفــاق، 
تليهــا  بريــدة  مــن ميزانيــة مدينــة  أكــرب حصــة  حيــث شــكلت املشــاريع 

التشــغيل. التشــغيل والصيانة/الربامــج والعقــود والرواتــب ونفقــات 

املصدر: وزارة املالية، اململكة العربية السعودية )٢٠١٦(.

الشكل ٢٠. امليزانية املعتمدة ألمانه مدينة بريدة )٢٠١٦(

  أخرى
27%

رسوم ونفقات الخدمات
38%

 املبيعات
3%

خدمات التأجري
32%

املصدر: وزارة املالية، اململكة العربية السعودية )٢٠١٦(.

الخاصــة  املصــادر  مــن  اإليــرادات  ارتفعــت  و٢٠١٦،   ٢٠١٢ عامــي  وبــني 
 ٦٠ إىل  ســعودي  ريــال  مليــون   ٣٦ مــن  القصيــم  منطقــة  أمانــة  لــدى 
مليــون ريــال ســعودي، وعــىل الرغــم مــن أن إيــرادات املصــادر الخاصــة 
ــزال دون  ــا ال ت ــة، إال أنه ــدة املاضي ــنوات العدي ــدى الس ــىل م ــد زادت ع ق
هــدف برنامــج التحــول الوطنــي البالــغ ٤٠٪، وللمســاعدة يف تعزيــز ورفــع 
معــدل اإليــرادات مــن املصــادر الخاصــة يــويص موئــل األمــم املتحــدة 
بإدخــال أدوات رضيبيــة واســرتاتيجيات متويــل جديــدة، تتــامىش مــع رؤيــة 

)٢١( اململكــة ٢٠٣٠. 

وزارة،  كل  مــن  امليزانيــة  مقرتحــات  املاليــة  وزارة  تطلــب  عــام  كل  يف 
بعــد ذلــك تكــون الــوزارات مســؤولة عــن صياغــة امليزانيــات التــي تتوافــق 
ــرار  ــن أن الق ــم م ــىل الرغ ــة، وع ــة بامليزاني ــادية الخاص ــادئ اإلرش ــع املب م
النهــايئ يتــم مــن القمــة إىل القاعــدة، يف إطــار وزارة الشــؤون البلديــة 
والقرويــة، فــإن عمليــة االقــرتاح متيــل إىل أن تكــون مــن أســفل إىل 
أعــىل حيــث تقــدم املســتويات األدىن مــن الحكومة املشــاريع املقرتحة 
لــدورة امليزانيــة التاليــة. عــىل ســبيل املثــال، تقــوم األمانــات بتجميــع 
مقرتحــات املشــاريع مــن البلديــات، والتــي يتــم تقدميهــا بعــد ذلــك إىل 
وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة. وبعــد التقييــم واملراجعــات للموازنــة، 
يتــم رفــع املشــاريع املعتمــدة للمراجعــة مــن قبــل وزارة املاليــة، وبعــد 

ــة التمويــل وفقــا لذلــك. املراجعــة، تخصــص وزارة املالي

بنود امليزانية

الرواتب 

نفقات التشغيل 

برامج التشغيل والصيانة والعقود 

املشاريع

إجاميل امليزانية املعتمدة
اإليرادات من املوارد املحلية

إجاميل امليزانية 

ريال سعودي )× ١٠٠٠(

125,240

14,394

99,151

401,600

640,385

111,750

725,135

٣،٤،٣ متويل تكاليف التشغيل لدى البلدية

عــىل الرغــم مــن التحديــات التــي حدثت بــني عامــي ٢٠١٥ و٢٠١٦، ارتفعت 
اإليــرادات مــن املصــادر الخاصــة مــن ٣٦ مليــون ريــال ســعودي يف عــام 
٢٠١٠ إىل ٦٠ مليــون ريــال ســعودي يف عــام ٢٠١٥، ويف عــام ٢٠١٦، 
تــم متويــل ١٥٪ مــن ميزانيــة بريــدة مــن إيــرادات املصــادر الخاصــة، وتــم 
متويــل الباقــي مــن خــالل الدعــم الحكومــي واملــوارد املاليــة األخــرى 
التــي تقدمهــا الحكومــة، ونتيجــة لذلــك، تعتمــد مدينــة بريدة/منطقــة 

القصيــم بشــكل كبــري عــىل املركزيــة. 

2,000,000

الرياض 

مكة

جدة

الطائف 

تبوك

الدمام 

بريدة 

املشاريع /الرواتب/نفقات التشغيل

املدينة 

0

برامج وعقود التشغيل والصيانة 

Projects

4,000,000 8,000,0006,000,000

36%

28%

66%

30%

23%

15%

33%

30%

SAR

املصدر: وزارة املالية، اململكة العربية السعودية )٢٠١٦(.

الشكل ١٨. ايرادات مدينة بريدة من املصادر الخاصة، ٢٠١٥م

الشكل ١٩. تكاليف التشغيل والصيانة )الحصة من إجاميل امليزانية(، ٢٠١٥-٢٠١٦ 
)باآلالف، ريال سعودي(
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الشكل ٢١. تحليل ميزانية األمانة )٢٠١٦(. 

املصدر: وزارة املالية، اململكة العربية السعودية )٢٠١٦(.

عــىل الرغــم مــن أن إيــرادات االســتثامرات البلديــة قــد زادت عــىل مــدى 
الســنوات العديــدة املاضيــة، إال إن حصــة اإليــرادات الخاصــة بامليزانيــة 
الحكومــة  عــززت  فــإذا  املعــدل،  بنفــس  بالــرضورة  تنمــو  مل  اإلجامليــة 
هــدف تحقيــق الدخــل املســتهدف يف عــام ٢٠٢٠ بنســبة ٤٠٪ كــام هــو 
مقــرتح يف برنامــج التحــول الوطنــي ٢٠٢٠ بــدون حوافــز داعمــة وأهــداف 
وســيطة، فإنــه ميكــن للحوافــز عــىل املــدى القصــري دفــع األمانــات نحــو 
دعــم وتعزيــز أنــواع معينــة مــن اســتعامالت األرايض ومشــاريع التنميــة 
الخارجيــة  العوامــل  تخلــق  والتــي  األمثــل  املســتوى  دون  تعتــرب  التــي 

الســلبية. )٢٢(

٤,٤,٣ التمويل الرأساميل ملشاريع الخدمات البلدية 

لقــد أصبــح الطلــب عــىل رأس املــال لتمويــل البنيــة التحتيــة املحليــة 
يف الــدول الناشــئة ذات أولويــة، خاصــة يف مــدن مثــل بريــدة، ولســد 
فجــوة التمويــل ومعالجــة تحديــات التنميــة الجديــدة، فــإن بدائــل وخيــارات 
التمويــل املتاحــة لبلــدان مثــل اململكــة العربيــة الســعودية أصبحــت آخــذة 

يف التوســع برسعــة. 

التغيــريات األخــرية إىل تحســني ســوق رأس املــال الســعودي  تهــدف 
تــم  الســوق، فعــىل ســبيل املثــال،  ازديــاد معــدل رســملة  يف ظــل 
مؤخــراً طــرح نظــام ســوق رأس املــال وهيئــة األوراق املاليــة والبورصــة 
بهــدف  الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  الخــاص  للقطــاع  اململوكــة 
األســهم  قيمــة  ارتفعــت  ولقــد  املحــيل.  املــال  رأس  ســوق  تحســني 
الســعودية، بــني عامــي ٢٠١١ و٢٠١٦، بــدءاً مبــا يزيــد عــن ٥٠٪ مــن الناتــج 
اإلجــاميل،  املحــيل  الناتــج  مــن   ٪٧٠ حــوايل  إىل  اإلجــاميل  املحــيل 
وتعتــرب رشكــة الســوق املاليــة الســعودية )تــداول( اليــوم هــي الســوق 
يف  لألســهم  تبــادل  ســوق  وأكــرب  الســعودية  يف  لألســهم  الوحيــد 
الســوق  الســعودية  العربيــة  اململكــة  أنشــأت  العريب،)٢٣(كــام  العــامل 
للــرشكات  أســهم  ســوق  وهــو  تــداول،  جانــب  إىل  "منــو"  املوازيــة 
الصغــرية واملتوســطة الحجــم، وتعتــرب "منــو"، يف ظــل العــدد األقــل 
مــن متطلبــات اإلدراج، خيــاًرا جيــًدا للــرشكات الصغــرية واملتوســطة التــي 

ترغــب يف االكتتــاب العــام.
 

وباإلضافــة إىل تقديــم الخدمــات املرفيــة التقليديــة، شــهدت البنــوك 
املحليــة يف اململكــة العربيــة الســعودية سلســلة من عمليــات االندماج 
اســتثامرية  منتجــات  بتقديــم  وبــدأت  مواردهــا،  وتنــوع  واالســتحواذ، 
تقليديــة وإســالمية إىل قاعــدة متنوعــة مــن املســتثمرين، )٢٤(كــام أصبــح 
ــاالً عــىل كفــاءة  ســوق رأس املــال يف اململكــة العربيــة الســعودية مث
تخصيــص رأس املــال املدعــوم باإلصالحــات االســرتاتيجية وزيــادة القيمــة 

الســوقية. )٢٥(

فيــام يتعلــق بســوق الديــون يف اململكــة العربيــة الســعودية، بــدأت 
ففــي  ١٩٨٨م،  عــام  يف  الديــون  لتمويــل  ســندات  إصــدار  الحكومــة 
الســنوات الـــ ١٥ املاضيــة، خضــع ســوق الديــون لسلســلة مــن اإلصالحات، 
وتحديــد  التســعري  وســندات  الســندات  إصــدار  عمليــة  غــريت  والتــي 
الرئيســيني  املشــرتين  أحــد  كان  ولقــد  الســندات،  اســتحقاق  رشوط 
للســندات الحكوميــة هــو مجموعــة املســتثمرين يف ســندات التنميــة 

الحكوميــة )٢٦(، والتــي تتكــون مــن املؤسســات املاليــة املحليــة والبنــوك 
قابلــة  الحكوميــة  التنميــة  ســندات  وتعتــرب  األجانــب،  واملســتثمرين 
لخصــم الــزكاة بالنســبة للمســتثمرين املحليــني وتعفــى مــن اقتطاعــات 
الرضائــب عــىل دخــل املســتثمرين األجانــب. ومــن املتوقــع أن يكــون 
لهــذه الطريقــة دور يف خلــق ظــروف تنافســية وجذابــة لــرأس املــال 
واملســتثمرين يف األســهم تأثــريات واســعة النطاق عــىل االقتصاديات 
املحليــة ملــدن مثــل بريــدة يف املســتقبل، مــام يزيــد مــن توافــر رأس 

املــال لتمويــل التنميــة العمرانيــة. 

متويل اإلسكان 

يعتــرب ســوق العقــارات يف اململكــة العربيــة الســعودية أكــرب بعــرش 
مــرات مــن أي ســوق للعقــارات يف منطقــة الخليــج، وتقــّدر نســبة معــدل 
املنــازل  ملكيــة  أن  كــام   ،٪  ٥١.٧ للمســاكن   الســعودية  األرس  متلــك 
محصــورة نظاميــاً يف الوقــت الحــايل للمواطنــني الســعوديني فقــط، 
عــىل الرغــم مــن أن األجانــب ميكنهــم رشاء العقــارات املســتأجرة يف 
مشــاريع محــددة، وينتــج الطلــب الســعودي يف املقــام األول مــن قبــل 
املشــرتين املحليــني أكــر مــن املســتثمرين األجانــب ويدفعــه معــدل 
النمــو الســكاين اإلجــاميل )٣.١ ٪( ومنــو الســكان الســعوديني )٢.٢ ٪(. 
بأنــه قبــل نظــام الرهــن العقــاري ومتويــل الرهــن العقــاري، كان  علــامً 
يتــم متويــل ســوق االئتــامن العقــاري إمــا مــن قبــل صنــدوق التنميــة 
العقاريــة أو مــن البنــوك التجاريــة، حيــث يعتــرب صنــدوق التنميــة العقاريــة 
الســعوديني  للمواطنــني  امليــرسة  للقــروض  الرئيســية  املصــادر  أحــد 
لتمويــل بنــاء املســاكن، كــام تقــدم البنــوك التجاريــة عمومــا القــروض 
العقاريــة ألولئــك الذيــن يســتطيعون دفــع مبالــغ كبــرية كدفعــة مقدمــة، 
ولســد هــذه الفجــوة التمويليــة الناتجــة يف ســوق اإلســكان، تــم إصــدار 
سلســلة مــن األنظمــة املاليــة تتكــون مــن )١( نظــام التنفيــذ، و)٢( نظــام 
التمويــل العقــاري، و)٣( نظــام الرهــن العقــاري املســجل، و)٤( نظــام 

التأجــري التمويــيل، و)٥( نظــام مراقبــة الــرشكات املاليــة. )٢٧(
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يف البدايــة، تــم تحديــد ســعر القــرض مقابــل القيمــة للرهــن العقــاري 
بنســبة ٧٠ ٪، ومقارنــة بالــدول األخــرى مثــل اململكــة املتحــدة والهنــد 
حيــث يبلــغ املعــدل ٩٠-٩٥ ٪ و٨٠ ٪، عــىل التــوايل، كانــت نســبة القــروض 
إىل القيمــة املقدمــة يف اململكــة العربيــة الســعودية منخفضــة، ويف 
اآلونــة األخــرية، رفــع البنــك املركــزي الســعودي الحــد األقــى لنســبة 
العقاريــة مــن ٨٥ ٪ إىل ٩٠ ٪ يف  الرهــون  القيمــة عــىل  القــرض إىل 
الحديثــة،  الترشيعــات  )٢٨(وبفضــل  العقــاري،  اإلقــراض  لتحفيــز  محاولــة 
أصبحــت رشكات التمويــل الدوليــة قــادرة اآلن عــىل توســيع نطــاق خطوط 

االئتــامن يف اإلســكان.

متويل املرافق 

تتــم إدارتهــا مــن قبــل وزارة  يف عــام ٢٠١٦، كانــت املرافــق الوطنيــة 
املعدنيــة،  والــروة  والصناعــة  الطاقــة  ووزارة  والزراعــة  وامليــاه  البيئــة 
ويف عــام ٢٠٠١م تأسســت هيئــة تنظيــم الكهربــاء واإلنتــاج املــزدوج 
وهــي مســؤولة عــن منــح الرتاخيــص لجميــع الجهــات العاملــة يف مجــال 
تنظيــم املورديــن،  باإلضافــة إىل  امليــاه  تحليــة  أو  الكهربائيــة  الطاقــة 
وتتــوىل هيئــة تنظيــم الكهربــاء واإلنتــاج املــزدوج ضــامن أن عمليــة تزويــد 
ــم  ــب، ويت ــة للطل ــاه مواكب ــاء واملي ــعودية بالكهرب ــة الس ــة العربي اململك
الوفــاء مبعايــري الجــودة، ويتــم تســعري امليــاه والكهربــاء بصــورة عادلــة، 
أنهــا  أكــرب مــزود للكهربــاء، حيــث  وتعتــرب الرشكــة الســعودية للكهربــاء 
يف عــام ٢٠١٥، كانــت مســؤولة عــن توزيــع الكهربــاء عــىل املســتهلكني 
بشــكل تــام، باســتثناء منطقتــني تديرهــام رشكــة مرافــق، وهــي أول 
ومــن  وينبــع.  الجبيــل  يف  وامليــاه،  للطاقــة  متكاملــة  خاصــة  رشكــة 
ناحيــة أخــرى نجــد أن عمــالء القطــاع الســكني يشــكلون أكــرب حصــة مــن 
ــون(  ــم )٦.٧ ملي ــغ عدده ــعودية للكهربــاء والذيــن بل ــة الس عمــالء الرشك
الطاقــة، وكانــت  مــن  إنتاجهــا  مــن   ٪ عــام ٢٠١٥ واســتهلكوا ٤٨.٤  يف 
ــاين أكــرب مجموعــة مســتهلكة هــم مــن املســتخدمني التجاريــني )١.٥  ث
مليــون مســتهلك، ١٦.٣ ٪ مــن مبيعــات الطاقــة( تلتهــا الجهــات الحكوميــة 
 ١٠,٠٤٤( والصناعــة  الطاقــة(  مبيعــات  مــن   ٪  ١٣ مســتهلك،   ٢٦١,١١١(

مســتهلك، ١٨.١ ٪ مــن مبيعــات الطاقــة(. )٢٩(

الرئيــيس  املــزود  املالحــة  امليــاه  لتحليــة  العامــة  املؤسســة  وتعتــرب 
للميــاه وهــي مســؤولة عــن حــوايل ٦٠ ٪ مــن إنتــاج اململكــة مــن امليــاه 
املحــالة، ففــي عــام ٢٠١٥، متلكــت املؤسســة العامــة لتحليــة امليــاه 
املالحــة ٥٤٪ مــن جميــع وحــدات محطــات التحليــة إىل جانــب تشــغيلها 
ويوجــد أكــرب محطــة لهــا يف الجبيــل، ويف عــام ٢٠١٦، وصــل إنتــاج الجبيــل 
٣٥٨ مليــون مــرت مكعــب، أو ٢٦ ٪ مــن اإلنتــاج الســنوي للمؤسســة العامة 
لتحليــة امليــاه املالحــة، كــام متتلــك املؤسســة محطــات تحليــة ميــاه يف 
كل مــن الخــرب وجــدة والشــعيبة إىل جانــب أنهــا مســؤولة أيضــا عــن نقــل 
ــاه الصالحــة للــرشب  ــات املي ــاج إىل خزان ــع اإلنت ــاه املحــالة مــن مصان املي

الرئيســية يف اململكــة. 

تديــر رشكــة امليــاه الوطنيــة خزانــات امليــاه العذبــة يف اململكــة العربيــة 
الســعودية، وهــي املســؤولة عــن توزيــع امليــاه، كــام إنهــا مســؤولة عــن 
الريــاض، وجــدة،  أكــرب املــدن:  الصحــي يف  إمــدادات امليــاه والــرف 
ــة  ــإن وزارة البيئ ــة، ف ــق العمراني ــذه املناط ــارج ه ــا خ ــف، أم ــة، والطائ ومك
هــي  املعدنيــة  والــروة  والصناعــة  الطاقــة  ووزارة  والزراعــة  وامليــاه 
الجهــات التــي تقــوم بــإدارة إمــدادات امليــاه والــرف الصحــي مــن خــالل 

املديريــات والفــروع اإلقليميــة، وعــىل الرغــم مــن أن الرشكــة الســعودية 
ــاء واملؤسســة العامــة لتحليــة امليــاه املالحــة هــام مــن الهيئــات  للكهرب
الحكوميــة، فــإن اململكــة العربيــة الســعودية تبحــث عــن بدائــل وخيــارات 

ــة بحيــث تســمح مبشــاركة القطــاع الخــاص.  إلعــادة الهيكل

متويل الخدمات الصحية واالجتامعية 

املواطنــني  لجميــع  الحكومــة  توفــر  الســعودية،  لألنظمــة  وفقــاً 
واملغرتبــني العاملــني يف القطــاع العــام اإلمكانيــة التامــة واملجانيــة 
العامــة.)٣٠( ويف هــذا  الرعايــة الصحيــة  لالســتفادة مــن جميــع خدمــات 
اإلطــار، تعتــرب وزارة الصحــة املــزود الرئيــيس للحكومــة لخدمــات الرعايــة 
الصحيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، حيــث يوجــد مــا مجموعــه ٢٤٩ 
مستشــفى و٢،٠٩٤ مــن مرافــق الرعايــة الصحيــة األوليــة. متثــل الرعايــة 
الخدمــات الصحيــة يف اململكــة  الصحيــة الحكوميــة ٦٠٪ مــن إجــاميل 

)٣١( الســعودية.  العربيــة 

الصحيــة،  الرعايــة  خدمــات  تقديــم  يف  الخــاص  القطــاع  يســاهم  كــام 
خاصــة يف املــدن األكــر ازدحاًمــا حيــث أن هنــاك ١٢٥ مستشــفى خــاص 
مــن   ٪  ٢١ تضــم  خاصــة  وعيــادة  مســتوصفاً  و٢،٢١٨  رسيــراً(   ١١،٨٣٣(

)٣٢( املنطقــة.  يف  املستشــفيات  خدمــات 

الرعايــة  لشــئون  عامــة  إقليميــة  إدارة   ٢٠ عــىل  الصحــة  وزارة  تــرشف 
الصحيــة يف مختلــف أنحــاء البــالد )عــىل ســبيل املثــال، املديريــة العامــة 
للشــؤون الصحيــة يف القصيــم(، ويشــمل دور املديريــات العرشيــن 
هــذه: )١( تنفيــذ سياســات ومخططــات وبرامــج الرعايــة الصحيــة، و)٢( 
إدارة ودعــم خدمــات الرعايــة الصحيــة بــوزارة الصحــة، و)٣( اإلرشاف عــىل 
ــة الصحيــة للقطــاع الخــاص وتنظيمهــا، و)٤( التنســيق مــع  خدمــات الرعاي
ــات  ــع املؤسس ــرى، و)٥( التنســيق م ــة األخ ــوكاالت الحكومي ــات وال الجه
عــرش  مثانيــة  القصيــم  منطقــة  يف  يوجــد  الصلــة.   ذات  األخــرى 
مستشــفى تديرهــا وزارة الصحــة،)٣٣( علــامً بــأن املستشــفيات املعتمــدة 
مــن وزارة الصحــة يف بريــدة يف عــام ٢٠١٥ هــي مستشــفى القــوات 
وعيــادة  التخصــيص  فهــد  امللــك  ومستشــفى  بالقصيــم  املســلحة 
الحيــاة ومستشــفى بريــدة املركــزي ومستشــفى الــوالدة واألطفــال 
بربيــدة ومستشــفى بريــدة للصحــة النفســية ومستشــفى الدكتــور 

ســليامن الحبيــب. 

لتلبيــة الطلــب املتزايــد عــىل خدمــات الرعاية الصحية، منحــت وزارة الصحة 
املديريــات اإلقليميــة املزيــد مــن االســتقاللية فيــام يتعلــق بالتخطيــط، 
ــة،  ــة الصحي ــات مــع مقدمــي خدمــات الرعاي ــرام االتفاقي والتوظيــف، وإب
والتقديــر املــايل يف مســائل امليزانيــة والنفقــات، ومــع ذلــك، بالنســبة 
ــح  ــة عــىل تري ــات اإلقليمي ــة األنشــطة، يجــب أن تحصــل املديري لغالبي
مــن وزارة الصحــة، مــام يحــد مــن الدرجــة التــي تتمتــع فيهــا املديريــات 

بســلطة اتخــاذ القــرار بشــكل مســتقل. )٣٤(



الحوكمة والتمويل البلدي

٤٩

الشكل ٢٣. معدل اإلنفاق الوطني لكل قطاع يف اململكة العربية السعودية, ٢٠١٧

املصدر: بهاتيا، آر، )٢٠١٧(، "ميزانية اململكة العربية السعودية لعام ٢٠١٧"، نطاق التنمية العمرانية الدويل.

٥،٤،٣ االستدامة املالية 

 متــول الحكومــة حاليــاً معظــم املرافــق األساســية والخدمــات العامــة 
مــع قيــام البلديــة بــدور ثانــوي، وعــىل الرغــم مــن الجهــود املتضافــرة 
لتحســني اإلســتدامة املاليــة املرجــوة يف برنامــج التحــول الوطنــي، فــإن 
االســتدامة الذاتيــة املاليــة عــىل مســتوى األمانــات ســتظل متثــل تحديـًـا 
العمرانيــة  العمرانيــة والتنميــة  ازديــاد عــدد ســكان املناطــق  يف ظــل 

الرسيعــة. 

التمويل القائم عىل األرايض: 

تعتــرب األرايض، عــىل نطــاق واســع، واحــدة مــن أكــر الوســائل املــدرة 
يف  عامليــاً  تبنيهــا  تــم  وقــد  الحكوميــة  لــإلدارات  بالنســبة  لإليــرادات 
نطاقــات مختلفــة، كــام يعتــرب التمويــل القائــم عــىل األرايض مصــدراً 
مســتقراً لإليــرادات وهيــكل تحفيــز يعــزز التنميــة االقتصاديــة والعمرانيــة 
يف  رئيســياً  مســاهامً  األرايض  تعــد  القصيــم،  أمانــة  ويف  املحليــة، 
اإليــرادات املحليــة للبلديــات، ففــي عــام ٢٠١٦، تــم الحصــول عــىل ٢٠٪ 

مــن إيــرادات البلديــة مــن مبيعــات األرايض وتأجريهــا. )٣٥(
إن فــرض نســبة ٢.٥٪ كرضيبــة عــىل األرايض البيضــاء هــو أيًضــا دليــل 
توفــر  أن  املتوقــع  ومــن  قــوي،  دخــل  كمصــدر  األرايض  أهميــة  عــىل 
الرضيبــة عــىل األرايض البيضــاء مصــدرا هامــا لإليــرادات لــوزارة اإلســكان، 
األرايض  تنميــة  ودعــم  وتعزيــز  األرايض،  عــىل  املضاربــة  مــن  والحــد 
ــة، )٣٦( ومــع ذلــك، ال يعتــرب  ــة العمراني غــري املســتغلة داخــل نطــاق التنمي
تأجــري األرايض والرضيبــة عــىل األرايض البيضــاء حــال ســحريا يف تنويــع 
مصــادر الدخــل يف اململكــة العربيــة الســعودية، حيــث متثــل مبيعــات 
األرايض واإليجــارات أبســط أشــكال التمويــل مــن حيــث قيمــة األرايض، 
ولكــن هــذه األدوات ال تولــد مــا يكفــي مــن اإليــرادات. توجــد مجموعــة 
واســعة مــن أدوات التمويــل القامئــة عــىل األرايض خــارج نطــاق تركيزهــا 
الحــايل املتعلــق بالتأجــري والرضيبــة عــىل األرايض البيضــاء، ويف فــرتات 
تناقــص عائــدات النفــط، ســتحتاج مدينــة بريــدة إىل اســتقرار أكــرب يف 
احتياجاتهــا  لتلبيــة  الذاتيــة  واالســتدامة  التنبــؤ،  وإمكانيــة  اإليــرادات، 
املتزايــدة مــن النفقــات، ولهــذه الغايــة، يجــب عــىل أمانــة القصيــم دراســة 
مجموعــة متنوعــة مــن أدوات التمويــل وبنــاء قــدرات نظــام إدارة األرايض 

ــايل. ــدي الح ــل البل والتموي

 
توليد القيمة العمرانية 

يف  العنــارص  أهــم  الســليمة  املاليــة  واإلدارة  العامــة  املاليــة  تعتــرب 
دعــم أهــداف التنميــة املحليــة وإنشــاء قاعــدة ماليــة قويــة تعــزز دور 
أمانــة  تعتمــد  املحليــة،  االقتصاديــة  التنميــة  دعــم  يف  العــام  القطــاع 
واملشــاريع  األنشــطة  لتمويــل  الحكوميــة  التحويــالت  عــىل  القصيــم 
اإلمنائيــة املحليــة، ففــي عام ٢٠١٧، خصصت الحکومة ٥ ٪ من إجمايل 
والبرامج  المشروعات  أیضا  شــملت  واليت  البلدیة،  للخدمات  المیزانیة 
اليت تدیرھا وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة )انظــر الشکل ٢٣ والشکل 
٢٤(.  ولتقليــل االعتــامد عــىل التحويــالت الحكوميــة وزيــادة أداء الخدمــات 
لتوليــد  بديلــة  وســائل  بدراســة  الحكومــة  تقــوم  البلديــة،  واألنشــطة 
اإليــرادات، وتشــمل بعــض الخدمــات العامــة التــي ميكــن خصخصتهــا كل 
مــن النقــل العــام، وإدارة الرضائــب وجمعهــا، وخدمــات إدارة النفايــات، 

البلديــة. املمتلــكات  وإدارة 

عــىل  وقدرتهــا  بريــدة  تطويــر  يرتبــط  القواعــد،  هــذه  أســاس  وعــىل 
حيــث  والحوكمــة،  والتمويــل  بالتخطيــط  وثيًقــا  ارتباطًــا  القيمــة  توليــد 
التغيــري  الحــرضي ميكــن أن تدعــم  إدارة األرايض والتخطيــط  أن عمليــة 
الجــذري يف عمليــات متويــل األمانــات مــن خــالل تحســني القــدرة املحليــة 
عــىل توليــد اإليــرادات.  تعتمــد القــدرة التمويليــة البلديــة عــىل آليــات 
التمويــل املحليــة املســتخدمة، عــالوة عــىل ذلــك، تتأثــر جاذبيــة الفــرص 
االســتثامرية البلديــة بهيــاكل الحوكمــة املحليــة ولذلــك، يجــب أن يكــون 
ألولئــك  خاصــة  املحليــة،  اإلدارات  أولويــات  مــن  البلديــة  القــدرات  بنــاء 
الحوكمــة  أن  كــام  والخــاص،  العــام  القطــاع  بــني  بالــرشاكات  املهتمــني 
الرشــيدة تعتــرب عنــر هــام وأســايس يف زيــادة قيمــة األرايض، وزيادة 
االســتثامر  واجتــذاب  العامــة،  الخدمــات  وخصخصــة  املحليــة،  اإليــرادات 
تعتمــد  التــي  املحليــة،  اإلدارة  ســتكون  وبالتــايل،  واألجنبــي  املحــيل 
ــا شــامالً، مــن العنــارص األساســية يف زيــادة القيمــة العمرانيــة مــن  نهًج

حيــث إنتاجيــة املشــاريع وكفاءتهــا وفعاليتهــا.

خدمات األمانة
٪٥

التعليم
٪٢٣

الصحة والتنمية 
االجتامعية

٪١٤

االقتصاد
٪٥

البنية التحتية والنقل
٪٦

الربامج العامة
٪١٢

اإلدارة العامة
٪٣

األمن واإلدارة 
اإلقليمية

٪١١

القطاع العسكري
٪٢١

الشكل ٢٢. معدل اإلنفاق الوطني لكل قطاع يف اململكة العربية السعودية، ٢٠١٦

املصدر: بهاتيا، آر، )٢٠١٧(، "ميزانية اململكة العربية السعودية لعام ٢٠١٧"، نطاق التنمية العمرانية الدويل.

خدمات األمانة
٪٣

التعليم
٪٢٥

الصحة والتنمية 
االجتامعية

٪١٢

االقتصاد
٪٥

البنية التحتية والنقل
٪٥

الربامج العامة
٪١٠

القطاع العسكري
٪٢٥

األمن واإلدارة 
اإلقليمية

٪١٢



٥٠



© Rayan Muteb

٤
دينة الحالية

مل
 ا



N

N

P

P

R

R

M

UGB

C

C

N

N

املدينة الحالية 

٥٢

مدينة بريدة باملقارنة مع مدينة برشلونة

٦٢٠،٠٠٠

٢٢.٥ شخص/هكتار

 ٥١٪   >    ٣٠

معدل النمو السكاين 
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حدود مدينة برشلونة

املساحة: ١٠,١٤٠ هكتار
عدد السكان: ١,٦٢٠,٣٤٣ نسمة

الكثافة السكانية: ١٥٩.٧ شخص/هكتار

 
١,٤ أمناط النشاط العمراين 

١,١,٤ أمناط التنمية يف املدينة 

لقــد تحولــت مدينــة بريــدة مــن تجمــع حــرضي صغــري يقــع داخــل حــدود 
كبــري  بشــكل  تنمــو  مدينــة  إىل  هـــ   ١٣٣٢ عــام  يف  التاريخيــة  الجــدران 
ــر  ــرضي، وقــد أث ــو العمــراين والح ــن النم ــرية م خاصــة خــالل املراحــل األخ
تدفــق الســكان عــىل منــط النمــو الحــرضي للمدينــة، والــذي كان يف 
املقــام األول عــىل مداخــل املدينــة القدميــة حيــث يتــم توفــري الخدمــات 
الــذي  العزيــز،  عبــد  امللــك  طريــق  أصبــح  الوقــت،  ومبــرور  واإلســكان، 
ميتــد مــن الشــامل إىل الجنــوب، العمــود الفقــري لنمــو وتطويــر مدينــة 
بريــدة، ويســتوعب الطريــق حاليــاً عــدد كبــري مــن املؤسســات الحكوميــة 
واإلداريــة ولــه أهميــة كبــرية يف األنشــطة االقتصاديــة والتجاريــة، وعــىل 
الرغــم مــن أنــه يجــذب كميــة كبــرية مــن حركــة املــرور، فقــد أصبــح لــه دور 

أســايس يف تشــكيل النســيج العمــراين يف املدينــة. 

ــة  ــة املخطــط املحــيل ملدين ــة والقروي لقــد أعــدت وزارة الشــؤون البلدي
بريــدة يف عــام ٢٠١٥، والــذي أكــد عــىل املحــور الطــويل مــن الجنــوب 
إىل الشــامل باعتبــاره "الجــزء الواقــع بــني طريــق امللــك خالــد وطريــق 
والســكنية  التجاريــة  االســتعامالت  تخصيــص  وتــم  اللــه"  عبــد  امللــك 
يف  املتمثــل  األفقــي،  املحــور  عــىل  الضــوء  ســلط  كــام  الحكوميــة، 
طريــق الريــاض إىل املدينــة، حيــث تــم فيــه تخصيــص الخدمــات اإلقليميــة 
واملؤسســات العامــة التــي تخــدم املنطقــة بأكملهــا، وباإلضافــة إىل 
ذلــك، فــإن بعــض املناطــق يف األجــزاء الجنوبيــة الرشقيــة مــن املدينــة 
حــزام  بهــا  يحيــط  أن  املفــرتض  ومــن  الصناعــي،  لالســتخدام  مخصصــة 
زراعــي. بعــض هــذه األرايض الرابطــة واملناطــق الجنوبيــة والغربيــة مــن 
ــة  ــق الواقع ــام أن املناط ــتثامر الزراعــي بين ــا لالس ــة تــم تخصيصه املدين

يف الشــامل مخصصــة للمشــاريع الســكنية. 

الحاليــة بشــكل رئيــيس حــول وســط املدينــة  العمرانيــة  الكتلــة  ترتكــز 
وتتوســع بشــكل أكــرب شــامل وجنــوب طريــق امللــك فهــد، بينــام نجــد 
الزحــف العمــراين يهيمــن عــىل الجــزء الغــريب والجنــويب مــن املدينــة مــع 
وجــود حصــة كبــرية مــن األرايض واملــزارع البيضــاء املخططــة والتــي ال 
تــزال بيضــاء إىل جانــب التقســيامت غــري املخططــة، تتمثــل املحــددات 
املنخفضــة  واألرايض  الرمــة،  وادي  يف  الحرضيــة  للتنميــة  الطبيعيــة 
الواقعــة عــىل الجانــب الجنــويب الرشقــي مــن املدينــة، والكثبــان الرمليــة 
عــىل  عــام  بشــكل  القيــود  هــذه  وتؤثــر  الجنــوب،  جهــة  يف  الواقعــة 

اتجاهــات التنميــة الحرضيــة وأمنــاط النمــو الحــرضي يف بريــدة. 

يبلــغ عــدد ســكان بريــدة حاليــاً ٦٢١،٢١٢ نســمة، ٧٩ ٪ منهــم ســعوديني، 
و٢١ ٪ غــري ســعوديني، وكــام هــو الحــال مــع العديــد مــن املــدن الســعودية 
حيــث  الشــباب،  عــدد  تزايــد  يف  يتمثــل  تحديــاً  بريــدة  تواجــه  األخــرى، 
أن ٥١٪ مــن الســكان أعامرهــم أقــل مــن ٣٠ ســنة، وهــذا يخلــق حاجــة 
للمدينــة لإلعــداد لالحتياجــات املســتقبلية فيــام يتعلــق بتوفــري الوحــدات 
الســكنية، وتوفــري املؤسســات التعليميــة، واألماكــن املفتوحــة والعامة، 

فضــال عــن الخدمــات والبنيــة التحتيــة العامــة.
 
 

الفئات العمرية 

الكثافة الســكانية يف املســاحة املبنية

عدد السكان:
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الشكل ٢٤. الحدود اإلدارية، والنطاق العمراين، واألحياء، والبنية التحتية األساسية ملدينة بريدة
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نطاق حامية التنمية ملدينة بريدة

نطاق حامية التنمية

نطاق التنمية العمرانية لعام ١٤٣٥هـ

نطاق التنمية العمرانية لعام ١٤٥٠هـ

الشكل ٢٥. النطاق العمراين ملدينة بريدة

 ٨٧٠.٢ كم٢ 

١٩٥٥.٩٢ كم٢

٥٨٦.٣٢ كم٢ 

٢،١،٤ الحدود اإلدارية:

تتمثــل الحــدود اإلداريــة الرئيســية ملدينــة بريــدة يف حــدود البلديــات 
البلديــة،  الخدمــات  توفــري  عــن  مســؤولة  دائــرة  و٦٨  الثالثــة  الفرعيــة 
وباإلضافــة إىل هــذه الحــدود اإلداريــة، يوجــد نطــاق التنميــة العمرانيــة 
يحــدد  الــذي  )بجميــع مراحلــه لألعــوام ١٤٣٥ و١٤٤٠ و١٤٤٥ و١٤٥٠هـــ(، 
األرايض املناســبة للتنميــة الحرضيــة، ويحتفــظ بحــدود لحاميــة التنميــة 
وتخصيــص األرايض الزراعيــة واألرايض املحميــة عــىل املــدى الطويــل.

 
وقــد أثــرت هــذه الحــدود عــىل املســاحة الحرضيــة املوجــودة، وكذلــك 
نطــاق  مــن  القصــد  فــإن  ســابقاً،  ذكرنــا  وكــام  الحــرضي،  النمــو  أمنــاط 
ــن  ــد م ــام قص ــراين بين ــف العم ــم يف الزح ــو التحك ــة ه ــة العمراني التنمي
نطــاق حاميــة التنميــة منــع الزحــف العمــراين العشــوايئ يف ضواحــي 
املــدن دون وجــود بنيــة تحتيــة حرضيــة كافيــة، وذلــك مــن خــالل ترســيم 
حــدود النطــاق الــذي ال يجــوز التنميــة فيــه. لســوء الحــظ، ومنــذ ١٤٣٥هـــ، 
تعارضــت التنميــة يف املدينــة مــع الغــرض املبــديئ مــن نطــاق التنميــة 
العمرانيــة يف بريــدة، حيــث ســمحت وشــجعت مشــاريع الزحــف العمراين 
حــول املدينــة، حيــث ال ميثــل نطــاق التنميــة العمرانيــة الحــايل )١٤٥٠( 
حــدوداً واحــدة تحــدد املنطقــة الحرضيــة، ولكنــه يتكــون مــن العديــد مــن 
التــي تشــتمل عــىل مشــاريع النمــو العمــراين يف  القطــع الصغــرية 
األطــراف، وباملثــل، كان تأثــري نطــاق حاميــة التنميــة ســلبيًا يف الغالــب، 
فبــدالً مــن دمــج املدينــة، اســتخدمه املطــورون لتطويــر مشــاريع بعيــدة 
ومرتاميــة؛ وعــىل هــذا النحــو، فقــد أدى إىل زيــادة هائلــة يف االمتــداد 

ــدة.  ــراين يف بري العم

يغطــي نطــاق حاميــة التنميــة يف بريــدة مســاحة ١,٩٥٦ كيلومــرت مربــع، 
يف حــني أن مســاحة نطــاق التنميــة العمرانيــة ١٤٥٠ بلغــت ٨٧٠ كيلومــرت 
تخطيــط  يجــب  التنميــة،  حاميــة  نطــاق  يف  الحــال  هــو  وكــام  مربــع، 
نطــاق التنميــة العمرانيــة بعنايــة مبــا يتــامىش مــع الرؤيــة واألهــداف 
االســرتاتيجية، حيــث أن القوانــني واملبــادرات التنظيميــة التــي تقــوم 
بهــا األمانــة ال تواكــب معــدل التنميــة، لذلــك، مل يكــن لتنفيذهــا التأثــري 
الخاصــة  والــرشكات  املطــورون  ويقــوم  املدينــة،  عــىل  املطلــوب 
بتطويــر وتقســيم قطــع كبــرية مــن األرايض عــىل أطــراف املدينــة، مام 
ــة  ــدودة أو منعدم ــة مح ــود مراقب ــل وج ــراين يف ظ ــف العم ــذي الزح يغ

مــن اإلدارات املحليــة. 

٣،١،٤ الكثافة العمرانية 

فــرتات  خــالل  الحــرضي  النمــو  مــن  مختلفــة  مراحــل  بريــدة  شــهدت   
زمنيــة مختلفــة، حيــث أنهــا كانــت مدينــة تاريخيــة صغــرية جــداً يف عــام 
حــوايل  ســكانها  عــدد  ويبلــغ  هكتــاراً   ٤٧٢ فقــط  مســاحتها  ١٩٥٧م، 
١٣٧,٠٠٠ نســمة وبكثافــة ســكانية بلغــت ٢٩٠ شــخص/هكتار، وبحلــول 
عــام ١٩٨٥، توســعت املدينــة وبلغــت مســاحتها ٦,٨٦٨ هكتــاًرا وعــدد 
ســكانها حــوايل ٢١٥,٠٠٠ نســمة، حيــث أظهــرت هــذه الفــرتة طفــرة 
يف النمــو الحــرضي، نتــج عنــه انخفاضــا حــادا يف الكثافــة الســكانية مــن 
٢٩٠ شــخص/هكتار إىل ٣١ شــخص/هكتار بــني عامــي ١٩٧٥ و١٩٨٥م، 
لتغطــي  للمدينــة  الحرضيــة  املســاحة  امتــدت   ،١٩٩٥ عــام  وبحلــول 
١٢,٢٧٦ هكتــاًرا، ثــم أصبحــت ٢٧,٤٦٩ هكتــاًرا يف عــام ٢٠١٨م، واســتمر 
اتجــاه االنخفــاض يف الكثافــة الســكانية، حيــث بلــغ ٢٧ شــخص/هكتار 
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الشكل ٢٦. الكثافة السكانية

يف عــام ١٩٩٥ و٢٢.٥ شــخص/هكتار يف عــام ٢٠١٨م، وبشــكل عــام، 
ــذ عــام ١٩٧٥ بنحــو ٥٨ ضعــف حجمهــا، بينــام منــا  ــة من فقــد منــت املدين

عــدد الســكان بأقــل مــن خمــس مــرات خــالل نفــس الفــرتة.
ومــع ذلــك، وكــام ذكرنــا مــن قبــل، فــإن بريــدة محاطــة مبشــاريع عمرانيــة 
ــازل  ــة التــي تحتــوي عــىل من منخفضــة الكثافــة، وكذلــك األرايض الزراعي
إعتبارهــا فقــط مناطــق  متناثــرة أو تقســيامت فرعيــة بيضــاء، وميكــن 
التنميــة، وبهــذه املنهجيــة يف تصنيــف  أمنــاط  شــبه حرضيــة بســبب 
األرايض، كمناطــق حرضيــة وشــبه حرضيــة، ميكــن تحليــل الكثافــات عــىل 
نحــو أكــر دقــة يف مدينــة بريــدة. وعــىل الرغــم مــن أن الكثافــة اإلجامليــة 
تــم  فــإذا  بريــدة،  تــم حســابها عــىل أســاس ٢٢.٥ شــخص/هكتار يف 
شــخص/  ٣٨.٢ إىل  الكثافــة  ترتفــع  الحرضيــة،  شــبه  األرايض  اســتبعاد 
هكتــار، ومــع ذلــك، ال تــزال تعتــرب منخفضــة عنــد مقارنتهــا مبتوســط معيار 

موئــل األمــم املتحــدة الــذي يبلــغ ١٥٠ شــخص/هكتار. 
يبــني تحليــل الكثافــة أن املناطــق املحيطــة يف ضواحــي املدينة تغطي 
مســاحة تزيــد عــن ٢٠,٠٠٠ هكتــار يف حــني تســتوعب مــا يقــارب ٥٤,٠٠٠ 
نســمة أو ٩ ٪ مــن مجمــوع الســكان، ومــن ناحيــة أخــرى، تغطــي املناطــق 
املصنفــة مناطــق حرضيــة مســاحة ١٥,٠٠٠ هكتــار وبهــا كثافــة تــرتاوح 
مــا بــني ١ إىل ٢٦٠ شــخص/هكتار، تســتوعب مــا يقــارب مــن ١٠٠,٠٠٠ 
نســمة، أي مــا يعــادل ١٦ ٪ مــن الســكان، يقيمــون يف مناطــق كثافتهــا 
أكــر مــن ١٥٠ شــخص/هكتار، والتــي توجــد أساًســا يف منطقــة وســط 
املدينــة، وتغطــي مســاحة ٥٥٢ هكتــاًرا، ويف ذات الوقــت يقيــم عــدد 
ســكان يبلــغ عددهــم ٢٤٠,٠٠٠ نســمة، أي مــا يقــارب ٣٩ ٪ مــن ســكان 
املدينــة، يف مســاحة تبلــغ حــوايل ٣,٩١٠ هكتــار مــن األرايض بكثافــة 
بينــام  شــخص/هكتار،   ١٥٠ إىل   ٥٠ بــني  مــا  تــرتاوح  نســبياً  متوســطة 
يعيــش عــدد هائــل مــن الســكان يف مناطــق منخفضــة الكثافــة، باتجــاه 

أطــراف املدينــة الحرضيــة، كــام يشــغل مــا يقــرب مــن ١١,٤٨٠ هكتــاًرا 
ــمة، وهــو مــا يعــادل ٣٦ ٪ مــن إجــاميل عــدد  ــن األرايض ٢٢٦,٠٠٠ نس م
الســكان يف املدينــة، بكثافــة منخفضــة، حيــث تقــل عــن ٥٠ شــخص/

هكتار. 

يبلــغ عــدد ســكان بريــدة حاليــاً ٦٢١,٢١٢ نســمة، مبتوســط كثافــة ســكانية 
تبلــغ ٣٨ شــخص/هكتار داخــل املنطقــة العمرانيــة القامئــة، ووفقــاً آلخــر 
عــدد  فــإن   ،)٢٠١٠( الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  ســكاين  تعــداد 
ســكان بريــدة ينمــو مبعــدل ٣.٦٧٪ ســنوياً، ويبلــغ عــدد ســكانها املتوقــع 
املحــيل  املخطــط  ويغطــي  نســمة،   ٧٨٠,٠٠٠ مــن  أكــر   ٢٠٣٠ لعــام 
ملدينــة بريــدة لعــام ٢٠١٥ مســاحة ٨٧,٠٠٠ هكتــار، تشــمل كامــل مســاحة 
النطــاق العمــراين لعــام ١٤٥٠ والــذي يهــدف إىل زيــادة الكثافــة إىل ٨٦ 
شــخص/هكتار يف وســط املدينــة فقــط، وليــس يف كامــل املســاحة 
املبنيــة، وتشــري توصيــات كثافــة موئــل األمــم املتحــدة إىل أن مســاحة 
النطــاق العمــراين ١٤٥٠هـــ ميكــن أن يســتوعب ١٣,٠٠٠,٠٠٠ شــخص، 
علــامً بأنــه ســوف تكــون هنــاك كميــات وفــرية مــن األرايض البيضــاء يف 
املقــرتح الجديــد مبجــاورات ســكنية منخفضــة الكثافــة نشــأت مــن جــراء 

الزحــف العمــراين. 
وإىل جانــب أن املناطــق القليلــة ذات الكثافــة العالية تقــع بالدرجة األوىل 
عــىل طــول الطــرق الرئيســية يف املدينــة، إال أن للمشــاريع املنخفضــة 
الكثافــة تأثــري هائــل عــىل التنميــة الحرضيــة الحاليــة، كــام تعــاين بريــدة مــن 
نقــص يف البنيــة التحتيــة واملرافــق العامــة، وبالتــايل هنــاك تحــد يتمثــل 
يف توفــري حلــول للنقــل العــام املخطــط، عــالوة إىل ذلــك يــؤدي توزيــع 
إىل  لــألرايض  املفــرط  واالســتهالك  شاســعة  منطقــة  عــرب  الســكان 
ارتفــاع تكاليــف توفــري الخدمــات، مثــل البنيــة التحتيــة واملرافــق والخدمــات 

العامــة ألمانــة بريــدة.   

أمناط الكثافة )٪( 

2%4%
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٠ - ٥٠ شخص/هكتار 

٥٠ - ١٠٠ شخص/هكتار 
١٠٠ - ١٥٠ شخص/هكتار 

< ١٥٠ شخص/هكتار
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50 Km

١٩٧٥

٢٩٠ شخص/هكتار

الشكل ٢٧. نصيب الفرد من املساحة اإلجاملية يف مدينة بريدة
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٦٦،٦٧ مرت مربع/للفرد 

٤٤٠ مرت مربع/للفرد 

املساحة: ٤٧٢ هكتار
عدد السكان:١٣٧،١٥٧
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١٩٨٥

٣١ شخص/هكتار
املساحة: ٦،٨٦٨ هكتار
عدد السكان:٢١٥،٠٤٨
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٢٠١٥

٢٢.٥ شخص/هكتار

الشكل ٢٨. منط النمو العمراين ملدينة بريدة

املساحة: ٢٧،٤٦٩ هكتار
عدد السكان: ٦٢٠،٠٠٠

25 Km

50 Km

١٩٩٥

٢٧ شخص/هكتار
املساحة: ١٢،٢٧٦ هكتار

عدد السكان: ٣٣٧،١٧٣

مراحل النمو العمراين

قبل 2017١٩٥٧
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الشکل ٢٩.  الشبكة الزراعة واألودية 

 

يتبــع  بريــدة  ملدينــة  املحــيل  املخطــط  أن  نجــد  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
االتجاهــات الســائدة للعقــارات ويشــجع الزحــف العمــراين حــول املدينــة، 
كــام إن النظــام الســائد واألكــر شــيوعاً يف املدينــة هــو إنشــاء الفلــل 
الســكنية يف البلــوكات الكبــرية، األمــر الــذي يزيــد مــن معــدل االعتــامد 
الهــواء،  وجــودة  العامــة  األماكــن  عــىل  ســلبيًا  ويؤثــر  الســيارات  عــىل 

باإلضافــة إىل ازدحــام الحركــة املروريــة.  
كــام أوضحنــا مــن قبــل، ميكــن أن تكــون الكثافــة مقياســا أساســيا للهياكل 
الحرضيــة ألنهــا تحــدد كفــاءة املســاحة الحرضيــة للمدينــة، وبســبب النمــو 
الســكاين الرسيــع، والضغــط واالهتــامم مــن املطوريــن مــن القطــاع 
الخــاص الذيــن ميلكــون أساســا األرايض الرخيصــة خــارج نســيج املدينــة، 
فــإن مدينــة بريــدة تعــاين مــن الزحــف العمــراين املتواصــل واملشــاريع 
املنخفضــة الكثافــة. لذلــك، مــن األهميــة للمدينــة الحفــاظ عــىل وزيــادة 
الكثافــة الســكانية يف األحيــاء املركزيــة، ويف الوقــت نفســه، نجــد أن 
عــدم تشــجيع الســكان عــىل التحــرك نحــو األطــراف يجــب أن يحــد مــن 
فــإذا  التنميــة،  حاميــة  نطــاق  يغطيهــا  التــي  املنطقــة  يف  التوســع 
فشــلت املدينــة يف معالجــة هــذه القضايــا، فإنهــا ســوف تســمح حتــاًم 
بحــدوث الزحــف العمــراين، وبالتــايل، فــإن ذلــك ســوف يعــرض وظيفــة 
مدينــة بريــدة للخطــر، مــام يــؤدي إىل وجــود أمنــاط التنميــة غــري الفعالــة 
اقتصاديــا، وعــدم االســتدامة، وانخفــاض جــودة الحيــاة، وعــالوة إىل ذلــك 
فــإن زيــادة الكثافــة ســوف تــؤدي إىل تعزيــز أداء املدينــة، وتتيــح أيًضــا 
مســاحة لنظــام النقــل العــام الفعــال، وتحســني الوصــول إىل الخدمــات 

ــاة.  ــودة الحي ــامل يف ج ــني ش ــة، وتحس الحرضي

٢،٤ العنارص الرئيسية 
١،٢،٤ العنارص الطبيعية والطبوغرافية 

 
تلعــب البيئــة الطبيعيــة ألي مدينــة دوًرا رئيســيًا يف تشــكيل شــكلها 
العمــراين وهيكليتهــا، حيــث تقــع مدينــة بريــدة عــىل ارتفــاع ٦٠٠-٧٥٠ 
مــرت فــوق مســتوى ســطح البحــر، وتتميــز بتضاريــس مســطحة نســبيًا، 
وتتخللهــا يف بعــض األحيــان تــالل بســيطة متناثــرة موزعــة يف أنحــاء 
النمــو  منــط  يف  يؤثــران  رئيســيان  عنــران  هنــاك  إن  كــام  املدينــة، 
األرايض  ومتتــد  األوديــة،  وشــبكة  الزراعــة  هــام  للمدينــة؛  الحــرضي 
الزراعيــة مــن الطــرف الغــريب للمدينــة إىل مــا يقــرب مــن ٩٠ كيلومــرتًا 
ــا  إىل الشــامل الغــريب، حيــث يقــع وســطها عــىل بعــد ٤٠ كيلومــرتًا غربً
مبــارشة، وتقــع شــبكة األوديــة عــىل بعــد ١٨ كيلومــرتًا تقريبًــا جنــوب 
املدينــة وترتتــب عليهــا آثــار عــىل مســتوى املدينــة واإلقليــم عــىل حــٍد 
ســواء، وفيــام وراء حــدود املدينــة، توجــد جبــال وكثبــان رمليــة ليــس لهــا 
تأثــري مبــارش عــىل منــط التنميــة يف املدينــة ولكن لهــا آثــار إقليمية، كام 
إن شــبكة األوديــة تجعــل مــن بريــدة ومنطقتهــا مناســبة للزراعــة، وتعتــرب 
واململكــة  القصيــم  ملنطقــة  الزراعيــة  املنتجــات  ســلة  بريــدة  مدينــة 
بشــكل عــام، التــي يغذيهــا وادي الرمــة، ويعــرب هــذا الــوادي املنطقــة 
بأكملهــا مــن الغــرب إىل الشــامل الرشقــي، وميتــد مــن املدينــة املنــورة 
إىل ٦٠٠ كيلومــرت يف اتجــاه الجنــوب الغــريب نحــو نفــود ثويــرات يف 
الــرشق والشــامل الرشقــي، وتعــد األوديــة ذات أهميــة بالغــة للنظــام 
البيئــي الطبيعــي، ومــع ذلــك، فــإن الزحــف العمــراين والتعــدي عــىل 
األرايض الحساســة بيئيــاً يشــكالن تهديــًدا لهــذا النظــام البيئــي الهــش. 
هــذه النظــم الطبيعيــة، وإن كانــت هامــة يف تشــكيل املدينــة، إال أنهــا 

ليســت متكاملــة أو مدمجــة يف البنيــة الحرضيــة ووظائفهــا.
 

26%

74%

أرض زراعية داخل نطاق ١٤٥٠ 
ارض زراعية خارج نطاق ١٤٥٠ 

نسبة األرايض الزراعية 
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٦٠

استعامالت األرايض املنتجة بيئياً 

تعتــرب بريــدة مــن املــدن املشــهورة بخصوبتهــا الزراعيــة يف اململكــة 
العربيــة الســعودية، مــع تخصيــص حــوايل ٤٠٠ كيلومــرت مربــع للزراعــة 
ضمــن نطــاق حاميــة التنميــة، تعتــرب الزراعــة حجــر الزاويــة يف اقتصــاد 
املدينــة، حيــث أن ١٧٪ مــن إجــاميل الناتــج املحــيل يــأيت مــن اإلنتــاج 
للدخــل  الرئيســية  املصــادر  أحــد  الزراعــي  القطــاع  يعــد  كــام  الزراعــي، 
بالنســبة لســكان املدينــة، وتجــدر اإلشــارة إىل أن ســوق التمــور ميثــل 
إيــرادات ســنوية  الزراعيــة ويحقــق  إجــاميل مســاحة األرايض  ٣٧٪ مــن 
بلغــت يف املتوســط ٦٠٧,٠٠٠,٠٠٠ ريــال ســعودي )٢٠١١(، وتشــتمل 
منتجــات الواحــات التقليديــة األخــرى عــىل كل مــن الليمــون والربتقــال 
والفواكــه األخــرى، وال يــزال إنتاجهــا يشــكل إســهاما أساســيا ومكمــال 
للقطــاع الزراعــي املحــيل، وقــد تــم إدخــال محاصيــل أحــدث مثــل القمــح 
يف اآلونــة األخــرية وحققــت نجــاح رسيــع، إىل الحــد الــذي أصبحــت فيــه 
بريــدة اآلن واحــدة مــن أكــرب منتجــي القمــح يف اململكــة، وهــذا مــؤرش 
عــىل الحاجــة األساســية للحفــاظ عــىل نظــام املناظــر الطبيعيــة البيئيــة 
املتنوعــة واملنتجــة يف بريــدة، كــام يجــب إيــالء اهتــامم خــاص بإجــراء 
إىل  باإلضافــة  واملــوارد،  األرايض  وإدارة  املناســبة  الزراعيــة  البحــوث 
ذلــك، يجــب النظــر يف الصناعــات الحديثــة التــي تتعلــق باملــوارد الزراعيــة، 
مثــل تصنيــع األغذيــة، وهــذا مــن شــأنه ضــامن التنميــة طويلــة األجــل 
للمنطقــة، خاصــة عندمــا يصبــح األمــن  اإليــرادات املســتقرة  وتحقيــق 
الغــذايئ تحديـًـا كبــريًا، حيــث تعتمــد اململكــة بشــكل كبــري عــىل الــواردات 

ــرى.  ــدول األخ ــن ال م

٢،٢،٤  البنية التحتية الرئيسية من الطرق 

تقــع بريــدة عــىل مفــرتق شــبكة قويــة مــن الطــرق الرسيعــة التــي تصــل 
إىل كل مــن الريــاض واملدينــة املنــورة وحائــل، وترتبــط هــذه الطــرق 
الرسيعــة الثالثــة بالطريــق الدائــري الــذي يحيــط بــكل مــن بريــدة وعنيــزة 
ويعمــل كنطــاق للنــواة الحرضيــة الحاليــة، كــام إن الطريــق الرسيــع الــذي 
يربــط مدينــة حائــل بربيــدة يف الشــامل، ويســمى طريــق امللــك عبــد 
العزيــز، يعــرب املدينــة ويربطهــا بعنيــزة يف الجنــوب، ولــه تأثــري هــام عــىل 
الهيــكل الحــرضي، إىل جانــب طريــق امللــك فهــد الــذي يعــرب املدينــة 
يف اتجــاه الــرشق والغــرب ويربــط املطــار ومحطــة الخطــوط الحديديــة 
عــىل طــريف منطقــة املدينــة. عــىل الرغــم مــن أن مدينــة بريــدة تتميــز 
ــا شــبكة  بوجــود نظــام بنيــة تحتيــة متطــور للغايــة، إال أنهــا ال متلــك حاليً
نقــل عــام، األمــر الــذي يشــجع عــىل ملكيــة الســيارات الخاصــة، كــام يعــزز 
كثــري  ويف  الخاصــة،  بالســيارات  والتنقــل  العمــراين  الزحــف  أنشــطة 
الحجــم  الحرضيــة املفرطــة يف  الثانويــة  الطــرق  مــن األحيــان، تفصــل 

املجــاورات الســكنية وتقســم النســيج العمــراين ملدينــة بريــدة. 

هنــاك شــبكة مقرتحــة للنقــل العــام يف مدينــة بريــدة، وتشــتمل عــىل 
ــط املدينــة ويربــط  وســيلتني للنقــل هــام: خــط الــرتام الــذي ميــر بوس
كل مــن مدينــة بريــدة وعنيــزة، واآلخــر هــو نظــام حافــالت النقــل الرسيــع، 
والــذي يتكــون مــن ســتة طــرق، تربــط األجــزاء الرئيســية يف املدينــة مــع 
ــة، ومــع  ــز الكبــري عــىل ربطهــا باملطــار ومحطــة الخطــوط الحديدي الرتكي
ذلــك وبالنظــر يف اتجــاه النمــو الحــايل يف املدينــة، نجــد أن مقــرتح 
شــبكة النقــل العــام مفــرط يف الحجــم وال يتوافــق مــع معــدل منــو 

ساحات مفتوحة يف مدينة بريدة

© SPA
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منظر بانورامي لييل ملدينة بريدة

© SPA

وتنميــة املدينــة، عــالوة عــىل ذلــك، واســتناداً إىل املعايــري، فيــام يتعلــق 
بتكلفــة التنفيــذ مقابــل عــدد الســكان املخدومــني، فهــي غــري فعالــة 
بالنســبة ملدينــة بحجــم بريــدة، عــىل الرغــم مــن أن االقــرتاح يهــدف إىل 
ــدالً مــن ذلــك،  ــه. ب ــر نظــام نقــل فعــال وآمــن وميكــن الوصــول إلي تطوي
يجــب تطويــر حلــول نقــل أكــر اســتدامة الســتهداف االحتياجــات الحاليــة 
للمدينــة.  يقــع مطــار األمــري نايــف بــن عبــد العزيــز الــدويل عــىل بعــد ٢٠ 
كيلومــرتاً غــرب املدينــة ويتســع لـــ ٥٥٠ ألــف مســافر عــن طريــق صالــة 
ومــدرج واحــد، وتوجــد محطــة الخطــوط الحديديــة الرئيســية يف الجهــة 
الرشقيــة مــن املدينــة، عــىل بعــد حــوايل ٢٠ كيلومــرتا، وتربــط بريــدة 
املطــار  بــان  علــامً  األردنيــة،  الحــدود  عــىل  الحديثــة  ومدينــة  بالريــاض 
ومحطــة الســكة الحديــد يف مواقــع منفصلــة عــن بعضهــا البعــض، وعــىل 
الرغــم مــن أن املدينــة متوقــع أن تكــون مركــزًا متعــدد الوســائط، إال أنهــا 
مل تســتخدم إمكاناتهــا الكاملــة كمحــور رئيــيس للنقــل. كــام إن املناطــق 
الصناعيــة موزعــة حــول املدينــة ومنفصلــة وتبعــد عــن محــور الخطــوط 
الحديديــة اإلقليمــي،  وبالتــايل تؤثــر عــىل كفــاءة الخدمــات اللوجســتية، 
الصناعيــة  املراكــز  بــني  الضعيفــة  الروابــط  تحســني  الــرضوري  ومــن 
ــة يف  ــز اإلنتاجي ــة. إن تعزي ــل املحلي ــبكات النق ــدة وش ــية يف بري الرئيس
وتحســني  العــام  النقــل  شــبكة  إدخــال  عــىل  يعتمــد  الصناعــات  جميــع 
الروابــط لتقليــل االعتــامد عــىل الســيارات وإمكانيــة الوصــول إىل مناطــق 
العمــل، وعــىل املــدى الطويــل، ســوف يكــون نظــام النقــل العــام، الــذي 
يربــط بريــدة مــع بقيــة املنطقــة، عــىل ســبيل املثــال، عنيــزة، مفيــًدا 

ــة. ــة، وكذلــك املنطق ــة املدين للغايــة نحــو تعزيــز تنمي

٣،٢،٤ مقارنة استعامالت األرايض الحالية واملقرتحة 

 تنقســم اســتعامالت األرايض إىل فئــات حســب األنشــطة االجتامعيــة 
وأمنــاط  معينــة،  منطقــة  يف  تجــري  التــي  املختلفــة  واالقتصاديــة 
الســلوك البــرشي التــي تخلقهــا، وآثارهــا عــىل البيئــة، وعــادة تســتخدم 
اســتعامالت األرايض كأســاس توجيهــي وإرشــادي يعتمــد عليــه يف 

هيكلــة الطــرق املختلفــة التــي تتبعهــا املدينــة يف أداء وظائفهــا.

مــن  تقــرر  التــي  العمليــة   ويشــري تخطيــط اســتعامالت األرايض إىل 
خاللهــا املؤسســات أيــن مكانهــا، داخــل نطــاق أراضيهــا، ميكــن القيــام 
باألنشــطة االجتامعيــة واالقتصاديــة املختلفــة مثــل الزراعــة واإلســكان 
ــه والتجــارة. تغطــي اســتعامالت األرايض الحاليــة يف  والصناعــة والرتفي
بريــدة مســاحة ٢٢,٠٠٠ هكتــار، وتعتــرب الزراعــة أكــرب اســتعامل لــألرايض 
مســجل حاليــاً مبســاحة ٩,٠٠٠ هكتــار، أي مــا يعــادل ٤١٪ مــن إجــاميل 
حــايل  اســتخدام  أكــرب  ثــاين  بينــام  األرايض،  اســتعامالت  مســاحة 
 ،٪٢٥ نســبة  يشــغل  الــذي  الســكني،  القطــاع  يف  يتمثــل  لــألرايض 
العامــة بنســبة ٢١٪ أو ٤,٥٤٠  الخدمــات  أو ٥,٥٨٠ هكتــاًرا، ويــيل ذلــك 
هكتــاًرا كثالــث أكــرب اســتعامل لــألرايض يف املدينــة، وتجــدر اإلشــارة 
ــادل ٤٣٠  ــا يع ــوايل ١.٥٪، أي م ــل ح ــة متث ــتعامالت املختلط إىل أن االس
هكتــاًرا، يف حــني تبلــغ نســبة اســتعامالت األرايض التجاريــة ٤٪ أو ٩٣٨ 
هكتــاًرا، كــام إن اســتعامالت األرايض املقرتحــة ال تشــكل زيــادة يف 
هــذا الرقــم، مــع األخــذ بعــني االعتبــار أن ٠.٢٣٪ فقــط و٨٪ فقــط مخصصــة 

التــوايل.  الســتعامالت األرايض التجاريــة املختلطــة، عــىل 
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عــدم وجــود االســتعامالت املختلطــة املنتــرشة بشــكل جيــد وتوزيــع 
ــر عــىل  ــة واملرافــق العامــة عــىل نحــو غــري متــوازن، يؤث الخدمــات التجاري
ــة واالســتقطاب، ويعرقــل األداء  ــة واملكاني جوانــب املســاواة االجتامعي
االجتامعــي االقتصــادي العــام للمدينــة، ووفقــاً للمعايــري الدوليــة ملوئــل 
األمــم املتحــدة )٣٧(، يجــب عــىل املدينــة املزدهــرة تخصيــص ٤٠٪ عــىل 
والتجاريــة،  االقتصاديــة  لالســتعامالت  األرايض  مســاحة  مــن  األقــل 
مبــا يف ذلــك املناطــق الســكنية، وبالتــايل، تعزيــز التنميــة املتعــددة 
والوظائــف  العمــل  فــرص  يحفــز  ســوف  الــذي  األمــر  االســتعامالت، 
الحــد  عــىل  ويســاعد  املحليــة،  االقتصاديــة  الفــرص  ويعــزز  املحليــة، 
املخطــط  إن  واملكانيــة.  االجتامعيــة  املســاواة  وعــدم  الفجــوات  مــن 
املحــيل ملدينــة بريــدة، الــذي يغطــي مســاحة قدرهــا ٨٧,٠٢٠ هكتــار 
ويســتفيد مــن كامــل نطــاق التنميــة العمرانيــة لعــام ١٤٥٠هـــ، تهيمــن 
عليــه اســتعامالت األرايض الســكنية بنســبة ٧٢٪ مــن املســاحة الكليــة، 
أو ٦٢,٦٥٤ هكتــار، يليهــا االســتخدام الصناعــي بنســبة ١٣٪ أو ١١,٣١٢ 

هكتــاًرا.

الســتعامالت  املخصصــة  األرايض  مســاحة  فــإن  نســبي،  وبشــكل 
األرايض املقرتحــة تشــري إىل الزحــف العمــراين العشــوايئ املتزايــد، 
ال ســيام بســبب التوزيــع املــكاين لهــذه املناطــق الســكنية الجديــدة، 
ــة بعــد تخطيــط املناطــق  إىل جانــب تفاقــم امليــل للتوســع يف املدين
أحاديــة الوظيفــة، يجــب عــىل املدينــة مراجعــة هــذا األســلوب املتوقــع 
لتخطيــط اســتعامالت األرايض، وتعزيــز املزيــج الصحيــح مــن املناطــق 
التجاريــة والســكنية أثنــاء منــو املدينــة، مــع إيــالء اهتــامم خــاص للزيــادة 

العامــة املفتوحــة،  الزراعيــة واألماكــن  الحقــول  مــن  تخصيــص كل  يف 
سيســاعد ذلــك عــىل إنشــاء مدينــة مبزايــا تنافســية وجذابــة ومســتدامة 

ومتوازنــة وصالحــة للعيــش. 
 

٤،٢،٤ األرايض البيضاء 

متتلــك بريــدة كميــات كبــرية مــن األرايض البيضــاء داخــل كل مــن نطاقهــا 
الحــرضي أو حدودهــا اإلداريــة، وتحتــل نســبة ٦٨٪ مــن املســاحة الكليــة 
 ٤٩،٤٠٠ حــوايل  يعــادل  مبــا   ،١٤٥٠ لعــام  العمرانيــة  التنميــة  لنطــاق 
هكتــار، عــالوة عــىل ذلــك، توجــد يف املنطقــة الحرضيــة الحاليــة ٣٧٪ مــن 
األرايض البيضــاء، أي ١٠,١٦٣ هكتــار، وتشــمل هــذه النســب املئويــة 
املســاحات  مــن  تــرتاوح  البيضــاء،  األرايض  أنــواع  مــن  واســًعا  طيًفــا 
املفتوحــة غــري املســتخدمة إىل املواقــع املطــورة املهجــورة وامللوثــة.
البنيــة  عــىل  تؤثــر  البيضــاء  األرايض  مــن  كبــرية  كميــات  وجــود  إن 
االجتامعيــة للمجــاورات واألحيــاء الســكانية، كــام تؤثــر أيضــاً عــىل األداء 
البيئــي للمدينــة بســبب زيــادة تلــوث الهــواء الناجــم عــن االعتــامد عــىل 
الســيارات الخاصــة، وتــؤدي إىل تجزئــة وتفكيــك النســيج العمــراين، ولهــا 
تأثــريًا ســلبيًا عــىل االقتصــاد املحــيل حيــث أنهــا تخلــق فجــوات اقتصاديــة، 
وحســب حجمهــا، قــد تعطــل شــبكات توزيــع املنتجــات، عــالوة عــىل ذلك، 
تزيــد مــن التكلفــة الرأســاملية لتوفــري الخدمــات والبنيــة التحتيــة ملنطقــة 

أوســع وموزعــة بشــكل افــرتايض.

ــل األمــم املتحــدة باملــدن املحافظــة عــىل كثافــة  ــادئ موئ  تــويص مب
متوســطة إىل عاليــة ال تقــل عــن ١٥٠ شــخًصا لــكل هكتــار، واســتنادا 

الشكل ٣٤. األرايض البيضاء 

مجموع األرايض البيضاء يف نطاق ١٤٥٠

25 Km

50 Km

57%
31.5%

11.5%

نطاق التنمية العمرانية للعام ١٤٥٠هـ
املساحة املبنية يف املدينة

أرايض سكنية بيضاء
أرايض بيضاء )غري سكنية(
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٦٥

الشكل ٣٥. توزيع املناطق التجارية 

ــل  ــايف داخ ــخص إض ــتيعاب ١,٥٠٠,٠٠٠ ش ــة اس ــن للمدين ــك ميك إىل ذل
ومــن  للمدينــة،  الحرضيــة  املســاحة  يف  املوجــودة  البيضــاء  األرايض 
شــأن هــذا النهــج أن مينــع املزيــد مــن الزحــف العمــراين ويعالــج األمنــاط 
املختلفــة لنمــو املدينــة، حيــث أن أنشــطة الزحــف العمــراين وانخفــاض 
الكثافــة لهــام تأثــريًا كبــريًا عــىل مدينة بريــدة، وتظــل األرايض البيضاء من 
األصــول الهامــة واألساســية لتنفيــذ اســرتاتيجيات التنميــة االقتصاديــة 
ــد مــن  ــث العدي ــل فرصــة للنمــو االقتصــادي وتحدي املتعــددة، حيــث متث
املجــاورات الســكنية، ناهيــك عــن أنهــا كافيــة الســتيعاب النمــو الســكاين 
املســتقبيل املتوقــع، ومــن الجديــر بالذكــر أن الربــط بــني مراكــز املدينــة 
املختلفــة، حيــث توجــد الكثافــات العاليــة، يجــب أن يكــون محــور الرتكيــز 

يف مــا يتعلــق بالنمــو االســرتاتيجي للمدينــة.

٥،٢،٤ إمكانية الوصول إىل املراكز واملرافق الحرضية 

املرافق/الخدمات:

مــن  مزيــج  بهــا  عريقــة  حرضيــة  مراكــز  بوجــود  بريــدة  مدينــة  تتميــز 
اســتعامالت األرايض التــي تخــدم كثافــة ســكانية عاليــة، ولقــد تطــورت 
املركــز  يف  أحدهــام  أساســيني،  حرضيــني  مركزيــن  بوجــود  املدينــة 
التاريخــي )وســط املدينــة القديــم( واآلخــر عــىل بعــد أربعــة كيلومــرتات 
ــز  ــط املدينــة(، حيــث يتمي ــي، )شــامل وس تقريبًــا شــامل املركــز التاريخ
التجاريــة  األنشــطة  مــن  كبــرية  بكثافــة  تركيــزات  بوجــود  املركزيــن  كال 
الطــرق  مــن  الوصــول  وإمكانيــة  االســتعامالت  متعــددة  واألنشــطة 
الرئيســية الرشيانيــة، ومــع ذلــك، ال توجــد حاليــاً شــبكات للنقــل العــام 
تخــدم هــذه املراكــز الحرضيــة. ويتميــز املركــز الحــرضي القديــم بنمــط 

حــرضي أكــر كثافــة مدعوًمــا بطريــق امللــك عبدالعزيــز باعتبــاره محــور 
شــبكة  تكمــل  ورشيانيــة  ثانويــة  طــرق  وجــود  مــع  الرئيــيس،  النقــل 
الطــرق، إىل جانــب أن مــا يقــرب مــن ٣٣ ٪ مــن ســكان املدينــة يقيمــون 
يف دائــرة نصــف قطرهــا أربعــة كيلومــرتات مــن املركــز الحــرضي القديــم، 
كــام يتميــز املركــز الحــرضي الواقــع يف الجــزء الشــاميل مــن املدينــة بأنــه 
ــة الكبــرية، ويدعمــه أيضــا طريــق  ــه األنشــطة التجاري أقــل دمجــاً وتوجــد ب
ــز كمحــور رئيــيس للنقــل، إىل جانــب إن مــا يقــرب مــن  امللــك عبدالعزي
أربعــة  قطرهــا  نصــف  دائــرة  يف  يقيمــون  املدينــة  ســكان  مــن   ٪  ٢٣

كيلومــرتات مــن هــذا املركــز.

وبالجمــع بــني املركزيــن الحرضيــني نجــد أن مــا يقــرب مــن ١٠٪ أو ٧٩,٠٨٢ 
مــن الســكان يقيمــون عــىل بعــد خمــس دقائــق ســريا عــىل األقــدام 
مــن هذيــن املركزيــن، وحــوايل ١٥.٥ ٪ أو ١٢١,٣٩٤ مــن الســكان عــىل 
بعــد ١٠ دقائــق ســريا عــىل األقــدام، ومــن وجهــة نظــر ســهولة الحركــة 
بالســيارة، نجــد أن ٩٩.٤٤٪ أو ٦١٧,٧٦٣ مــن الســكان ميكنهــم الوصــول 
إىل هــذه املراكــز الحرضيــة خــالل ١٥ دقيقــة بالســيارة، بينــام ٩٩.٤٥٪ أو 

٦١٧,٨٠٣ مــن الســكان ميكنهــم الوصــول خــالل ٣٠ دقيقــة.

الــرتام وحافــالت  مثــل  العــام،  النقــل  لشــبكات  حاليــاً مقرتحــات  توجــد 
النقــل الرسيــع التــي ســيتم إنشــاؤها لخدمــة هــذه املراكــز الحرضيــة؛ 

تنفيذهــا. مبجــرد  للمواطنــني  الوصــول  إمكانيــة  تحســني  وبالتــايل، 
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املساحة املبنية داخل نطاق ١٤٥٠ 

املساحة املبنية يف املدينة

املراكز التجارية 

 (يف الشامل(
x ١٨١،٨٣٢

٢٦٤,٠٦٢ x (يف الجنوب(

سكان مدينة بريدة املقيمني داخل ٤ كيلومرت من املنطقة التجارية

x ١٩,٦٨٩

٧.٥ دقيقة سريًا عىل األقدام من 
املركز التجاري (يف الجنوب(

x ٥٢,٢٦٩

x ٧,٥١٢

٧.٥ دقيقة سريًا عىل األقدام من 
املركز التجاري (يف الشامل(

٧.٥ دقيقة سريًا عىل األقدام من 
املركز التجاري (يف الوسط(
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٣،٤ تقييم املخططات املستقبلية 

١،٣،٤ املخطط املحيل ملدينة بريدة 

شــهدت مدينــة بريــدة منــواً حرضيــاً رسيعــاً منــذ عــام ١٩٧٥، وبالتــايل 
تعرضــت ألنشــطة الزحــف العمــراين املفرطــة، وكذلــك نشــوء تجمعــات 
كبــرية الحجــم أحاديــة االســتعامل مــن املرافــق االقتصاديــة واالجتامعيــة.
ال يقتــر املخطــط املحــيل ملدينــة بريــدة عىل نطــاق التنميــة العمرانية 
لعــام ١٤٥٠ حيــث أنــه يشــمل أيضــاً مســاحة نطــاق حاميــة التنميــة، كــام إن 
نســبة األرايض املقرتحــة التــي ســيتم تطويرهــا بالنســبة إىل إجــاميل 
مســاحة األرايض داخــل هــذه النطاقــات هــي ٤٦.٨ ٪ داخــل نطــاق ١٤٥٠ 
و٣٣.٢ ٪ داخــل نطــاق حاميــة التنميــة، وبعبــارة أخــرى، يقــرتح املخطــط 
تطويــر أرايض إضافيــة تبلــغ مســاحتها ٤٠,٠٠٠ هكتــار داخــل نطــاق ١٤٥٠ 
ــار تقــع  و٦٤ ألــف هكتــار داخــل نطــاق حاميــة التنميــة، منهــا ٢٥,٠٠٠ هكت
خــارج نطــاق ١٤٥٠ هـــ، وهــذا أمــر يجــب منعــه متاًمــا، هــذه املقرتحــات 
تشــري إىل انخفــاض الكثافــة يف املشــاريع التنمويــة وكميــات كبــرية مــن 

األرايض البيضــاء كــام ســبق وصفهــا.

هــي  لربيــدة  املحــيل  املخطــط  يف  الــواردة  االســتعامالت  غالبيــة 
زراعيــة يليهــا الســكنية، وبالتــايل فــإن املقــرتح الخــاص الــذي يــوىص بــه 
هــو إعــادة ترتيــب أولويــات حصــص اســتعامالت األرايض والرتكيــز عــىل 
األرايض الســكنية، وإعــادة تقييــم توزيــع الوظائــف املختلفــة بشــكل 
اســرتاتيجي، ويســلط مخطــط اســتعامالت األرايض الضــوء عــىل التأثــري 
الزراعيــة يف  الســكنية عــىل األنشــطة  الكبــري الســتعامالت األرايض 
األرايض  مــن  كبــرية  نســبة  تخصيــص  يتــم  مل  بأنــه  علــامً  املســتقبل، 
للمــوارد الطبيعيــة املوجــودة، عــىل ســبيل املثــال، متثــل بحــرية الســبخة 
املالحــة واألوديــة ٢.٣٥٪ فقــط مــن إجــاميل مســاحة األرايض الحرضيــة، 
فــإذا مــا تــم تطويــر وتنميــة هــذه املناطــق، فإنهــا ســوف تشــكل وجهــات 

رائعــة ملواطنــي بريــدة.

الحــايل الســتعامالت األرايض يف مدينــة ذات  التخطيــط  إن أســلوب 
واضحــة  اســرتاتيجية  إتبــاع  ينبغــي  حيــث  بــه،  يــوىص  ال  زراعيــة  أغلبيــة 
للحفــاظ عــىل األرايض الزراعيــة وإعــادة تشــجريها، وتــوزع مناطــق جديــدة 
الســتعامالت األرايض الســكنية بطريقــة تقلــل مــن التأثــريات الضــارة 
يلقــي  املخططــات  مجموعــة  تحليــل  إن  كــام  القامئــة،  الزراعــة  عــىل 
والصناعيــة  الحكوميــة  األرايض  اســتعامالت  تشــتيت  عــىل  الضــوء 
يف جميــع أنحــاء املدينــة، وتكريــس كميــات كبــرية مــن األرايض لهــذه 
االســتعامالت بعيــدا يف األطــراف الحرضيــة، وينتــج عــن ذلــك عــدم وجــود 
تكامــل مالئــم بينهــا وهيــكل املدينــة الحــايل، وبــدون مراعــاة عوامــل 
ــع الكثافــات الســكانية، فــإن ذلــك ســوف يجــرب الســكان عــىل  مثــل توزي

التنقــل ملســافات طويلــة.

٢،٣،٤ تحليل إمكانية الوصول إىل وسائل النقل العام

أن  حيــث  املدينــة،  مســتوى  عــىل  عــام  نقــل  شــبكات  حاليــاً  توجــد  ال 
خدمــة النقــل الوحيــدة املتاحــة للســكان هــي شــبكة الخطــوط الحديديــة 
اإلقليميــة، التــي تربــط الريــاض يف الجنــوب ومــدن أخــرى يف الشــامل، 

علــامً بــأن محطــة بريــدة اإلقليميــة للســكك الحديديــة تقــع عــىل بُعــد ٢٠ 
كــم تقريبًــا شــامل غــرب وســط املدينــة، ولقــد تــم اقــرتاح اثنــني مــن 
شــبكات النقــل العــام الرئيســية؛ هــام الــرتام وشــبكة الحافــالت الرسيعة، 
ــز شــبكات النقــل العــام  ــح لتعزي والتــي تعتــرب خطــوة يف االتجــاه الصحي
لدعــم تنميــة حرضيــة أكــر اســتدامة، وحيويــة اقتصاديــة، وتحســني جــودة 

ــاة لجميــع املواطنــني. الحي

ترام:

وفقــا لتقريــر تحديــث النقــل العــام املقــرتح لربيــدة، )٣٨( هنالــك خــط واحــد 
مقــرتح للــرتام "قطــارات تعمــل عــىل مســارات القطــارات الكهربائيــة 
داخــل املدينــة"، ميتــد مــن الشــامل إىل الجنــوب عــىل طــول طريــق 
عنيــزة  مدينــة  يف  الجنوبيــة  املحطــة  وســتكون  العزيــز،  عبــد  امللــك 
بريــدة،  مدينــة  وســط  مــن  كيلومــرتًا   ٢٧ حــوايل  بعــد  عــىل  املجــاورة، 
وســتكون املحطــة الشــاملية املتوقعــة يف حــي الرحــاب، خــارج الطريــق 
لعــام  العمرانيــة  التنميــة  نطــاق  مــن  وقريبــة  مبــارشة  لربيــدة  الدائــري 
١٤٥٠، ومــع ذلــك، هنــاك نيــة للتوســع يف اتجــاه الشــامل، وهــذا مــا 
ســوف يتــم تحديــده يف املراحــل املســتقبلية، وكــام تــم توضيحــه يف 
وقــت ســابق، فــإن مقــرتح خــط الــرتام يعتــرب مفــرط يف الحجــم وغــري 
فعــال بالنســبة ملدينــة بريــدة، كــام إنــه ميكــن أن يــؤدي إىل تفاقــم منــط 
التنميــة املجــزأة واملتفرقــة عــرب التوســع خــارج نطــاق املســاحة املبنيــة 

املدينــة. يف 
 

حافالت النقل الرسيع: 

وفقــا لتقريــر تحديــث النقــل العــام املقــرتح لربيــدة،)٣٩( تــم اقــرتاح شــبكة 
واألصفــر  )األحمــر  خطــوط  مــن ســتة  تتكــون  الرسيــع  للنقــل  حافــالت 
واألزرق والبنفســجي واألخــرض والربتقــايل(، حيــث ميتــد كل مــن الخــط 
البنفســجي واألزرق مــن الــرشق إىل الغــرب، وذلــك باســتخدام املطــار 
ومحطــة الخطــوط الحديديــة كمحطــات نهائيــة، ومتتــد الخطــوط الحمــراء 
والصفــراء باتجــاه الشــامل إىل الجنــوب، باســتخدام مدينــة عنيــزة يف 
ــة، بينــام يحــاذي  الجنــوب وحــد نطــاق ١٤٥٠ يف الشــامل كمحطــات نهاي
الطريــق  األصفــر  والخــط  الرشقــي،  الدائــري  الطريــق  األخــرض  الخــط 
الغــريب، وســوف تشــتمل هــذه الخطــوط الســتة عــىل ١١٧  الدائــري 
حــوايل ٢٧٠ كيلومــرتًا،  تبلــغ  تقريبًــا وتغطــي مســافة طوليــة  محطــة 
وعنــد اكتــامل الخطــوط الســتة فــإن إمكانيــة وســهولة الوصــول مــن قبــل 
الســكان ســوف تكــون بنســبة ١٢.٦ ٪ مــن الســكان، )مــا يعــادل ٧٨,١٩٢ 
ــالل ٥  ــات خ ــول إىل املحط ــة الوص ــم إمكاني ــون لديه ــوف تك ــمة( س نس
دقائــق ســريا عــىل األقــدام، يف حــني أن ٢٥.٦ ٪ )مــا يعــادل ١٥٨,٤٦٤ 

نســمة( ميكنهــم الوصــول خــالل ١٠ دقائــق ســريا عــىل األقــدام.

الســتة  الرسيــع  النقــل  حافــالت  خطــوط  ومناقشــة  اســتعراض  تــم 
املذكــورة أعــاله يف ورشــة عمــل مشــرتكة بــني فريــق األمانــة وفريــق 
موئــل األمــم املتحــدة، وُخلصــت إىل أن خطــوط حافــالت النقــل الرسيــع 
الســتة املقرتحــة مصممــة بشــكل مفــرط يف حجمــه وال تتوافــق مــع 
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الشكل ٣٦. سهولة الوصول إىل املراكز التجارية يف مدينة بريدة

الشكل ٣٧. سهولة الوصول إىل محطات حافالت النقل الرسيع يف بريدة 

من السكان يقيمون عىل 
مسافة ٥ دقائق سريا 

عىل األقدام إىل وسط 
املدينة 

3.7%

8.9%

5.8%

13.7%

12.6%

25.7%

املركز الشاميل

املركز الجنويب

من السكان يقيمون عىل 
مسافة ٥ دقائق سريا 

عىل األقدام إىل وسط 
املدينة

من السكان يقيمون عىل 
مسافة ١٠ دقائق سريا 
عىل األقدام إىل وسط 

املدينة

من السكان يقيمون عىل 
مسافة ١٠ دقائق سريا 
عىل األقدام إىل وسط 

املدينة

 دقائق سريا عىل األقدام إىل وسط املدينة 

١٠ دقائق سريا عىل األقدام إىل وسط املدينة 

من السكان يقيمون عىل مسافة ٥ دقائق 
سريا عىل األقدام إىل خط حافالت النقل  

)BRT( الرسيع

من السكان يقيمون عىل مسافة ١٠ دقائق 
سريا عىل األقدام إىل خط حافالت النقل  

)BRT(  الرسيع

 ٥ دقائق سريا عىل األقدام من حافالت النقل الرسيع 

١٠ دقائق سريا عىل األقدام من حافالت النقل الرسيع 
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الشكل ٣٨. إمكانية الوصول إىل شبكة الحافالت

معــدل منــو وتطــور املدينــة، كــام هــو الحــال خدمــة يف الــرتام املقرتحــة، 
التنفيــذ   تكلفــة  حســاب  يف  املســتخدمة  املعايــري  عــىل  بنــاء  وذلــك 
مقابــل الســكان املخدومــني، فعــىل ســبيل املثــال، تضمــن املقــرتح 
وجــود مســارين زائديــن عــن الحاجــة بينــام يخــدم خطــان آخــران مناطــق ذات 
كثافــة ســكانية منخفضــة، ولقــد اختُتــم املقــرتح بتوصيــة تفيــد رضورة 
والبــدء  الرسيــع،  النقــل  حافــالت  لشــبكة  إلنشــاء  مرحليــة  خطــة  وضــع 

بخطــني يف املرحلــة األوىل، هــام الخــط األول والخــط الثــاين.

ميتــد الخــط األول يف اتجــاه الــرشق والغــرب، ويربــط مطــار بريــدة عــىل 
بعــد ٢٠ كيلومــرتًا غربــاً بوســط املدينــة ومحطــة القطــار، عــىل بعــد ٢٠ 
كيلومــرتًا غــرب وســط املدينــة، بينــام ميتــد الخــط الثــاين بالتــوازي مــع خــط 
الــرتام الــذي يربــط مدينــة عنيــزة الجنوبيــة والضاحيــة الشــاملية ملدينــة 
املدينــة،  يف  الكثافــة  عاليــة  مناطــق  عــرب  الخطــان  ميــر  حيــث  بريــدة، 
ويتقاطعــان مــع املناطــق ذات الكثافــة التجاريــة واالســتعامالت املتعددة 
العاليــة، حيــث يوفــر تقاطــع خطــي حافــالت النقــل الرسيــع مــع خــط الــرتام 
للســكان بديــاًل متعــدد الوســائل للنقــل العــام، ولقــد تــم تســجيل تحليــل 
للمدينــة  املقرتحــة  الســتة  الخطــوط  بــني  املســتوى  رفيعــة  ومقارنــة 
مقابــل الخطــني املــوىص بهــام مــن قبــل األمــم املتحــدة يف القســم 

.٦.٤

شبكة الحافالت:

يــويص تقريــر تحديــث النقــل العــام املقرتح)٤٠(بإنشــاء شــبكة حافــالت 
محطــة   ٤٣٦ حــوايل  بهــا  خــط،   ١٧ مــن  تتألــف  املدينــة،  عــرب  شــاملة 

وتغطــي مســافة طوليــة تقــدر بحــوايل ٢٨٦ كيلومــرتًا، وعنــد اكتــامل 
هــذه الخطــوط فــإن إمكانيــة وســهولة الوصــول مــن قبــل الســكان ســوف 
تكــون بنســبة أكــر مــن ٤٧ ٪ مــن الســكان، )مــا يعــادل ٢٩٣,٥٤٧ نســمة( 
ســوف تكــون لديهــم إمكانيــة الوصــول إىل املحطــات خــالل ٥ دقائــق 
ســريا عــىل األقــدام، بينــام أكــر مــن ٦٦٪، مــا يعــادل ٤١٣،٠٧٩ نســمة، 
ســيكون لديهــم إمكانيــة الوصــول خــالل ١٠ دقائــق ســرياً عــىل األقــدام.
النقــل  وحافــالت  الــرتام  شــبكات  مشــاريع  الحافــالت  شــبكة  ســتدعم 
الرسيــع، مــن خــالل تغطيــة املجــاورات الســكنية التــي تقــع خــارج نطــاق 
شــبكة حافــالت النقــل الرسيــع والــرتام، وبالتــايل، فــإن شــبكة الحافــالت 
تعمــل كمغــذي لزيــادة عــدد الــركاب عــرب جميــع أنظمــة النقــل العــام، وكــام 
هــو الحــال يف جميــع شــبكات ونظــم النقــل املقرتحــة يف بريــدة، يجــب 
إجــراء تحليــل إضــايف لشــبكة الحافــالت مــن أجــل وضــع خطــة مرحليــة 
والتنميــة  والتكلفــة،  الســكانية،  الكثافــات  مــع  تتــامىش  مناســبة، 

الشــاملة للمدينــة.

47.3%

66.6%

عــىل  يقيمــون  الســكان  مــن 
مســافة ٥ دقائــق ســريا عــىل 
األقــدام إىل محطــات الحافالت

عــىل  يقيمــون  الســكان  مــن 
مســافة ١٠ دقائــق ســريا عــىل 
األقــدام إىل مواقــف الحافالت

 ٥ دقائق سريا عىل األقدام إىل مواقف الحافالت 

١٠ دقائق سريا عىل األقدام إىل محطات الحافالت
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٣،٣،٤  تحليل سيناريو الكثافات

قــام برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية، يف إطــار تشــخيص الوضــع 
العمــراين الراهــن واملشــاريع املقرتحــة املعتمــدة أو املقدمــة، بإجــراء 
تحليــل لســيناريوهات زيــادة الكثافــة العمرانيــة وفقــاً ملختلــف البدائــل 
والخيــارات، حيــث تشــري الســيناريوهات إىل وجــود ثالثــة حــاالت: الحالــة 
الراهنــة، والحالــة املطــورة متاشــياً مــع توصيــات التخطيــط املعتمــدة، 
والحالــة التــي تــم فيهــا توزيــع الكثافــات بنــاء عــىل توصيــات ومعايــري 
تقريــر حالــة املدينــة، علــامً بــأن ســيناريو موئــل األمــم املتحــدة يرتكــز 
عــىل املبــادئ الخمســة للتخطيــط العمــراين املســتدام، وهــي كــام 

يــيل:

• توفــري مســاحة كافيــة وشــبكة فعالــة للشــوارع: يجــب أن تشــغل شــبكة 
الشــوارع مــا ال يقــل عــن ٣٠٪ مــن األرض ومــا ال يقــل عــن ١٨ كــم مــن 

طــول الشــوارع يف كل كيلومــرت مربــع.
• الكثافــة العاليــة: مــا ال يقــل عــن ١٥,٠٠٠ شــخص يف كل كيلومــرت مربــع، 

أي ١٥٠ شخص/هكتار أو ٦١ شخًصا/فدان.
• اســتعامالت األرايض املتعــددة: يجــب تخصيــص ٤٠٪ عــىل األقــل مــن 

املســاحة لالســتعامل االقتصــادي يف كل مجــاورة ســكنية.
• املزيــج االجتامعــي: توافــر املســاكن بنطاقــات أســعار مختلفــة يف أي 
مجــاورة ســكنية الســتيعاب الدخــول املختلفــة؛ ويجــب أن تكــون ٢٠٪ إىل 
٥٠٪ مــن  املســاحة الســكنية مخصصــة للمســاكن منخفضــة التكلفــة، وأن 
ال تكــون نســبة الحيــازة مــن كل نــوع مــن أنــواع الحيــازة أكــر مــن ٥٠٪ مــن 

اإلجــاميل. 
• الحــد مــن اســتعامالت األرايض املخصصــة: بغــرض تقليــص نشــوء مربع 
)بلــوك( مبــاين أو مجــاورات ســكنية ذات اســتخدام واحــد حيــث يجــب أن 
ال تتجــاوز مســاحة املربعــات ذات االســتخدام الواحــدة نســبة ١٠٪ مــن 

املجــاورة الســكنية. 
 

الوضع الراهن: 

يبلــغ عــدد الســكان الحاليــني يف بريــدة ٦٢١,٢١٢ نســمة موزعــني عــىل 
مســاحة مبنيــة تبلــغ مســاحتها ٢٧،٤٦٩ هكتــاًرا، مــام يعنــي وجــود كثافــة 
ســكانية تبلــغ ٢٢.٥شــخص/هكتار، وهــو مــا يعــادل تقريبــا ُســبع كثافــة 
موئــل األمــم املتحــدة املــوىص بهــا والبالغــة ١٥٠ شــخص/هكتار، وعنــد 
ســابق  وقــت  يف  رشحهــا  تــم  التــي  الحرضيــة  املنطقــة  يف  النظــر 
)باســتبعاد املناطــق شــبه الحرضيــة(، ترتفــع هــذه الكثافــة لتصــل ٣٨.٢ 

ــة املســتهدفة.  والتــي ال تــزال أقــل مــن التوصي

السيناريو األول: املخطط املحيل ملدينة بريدة 

يقــرتح املخطــط املحــيل ملدينــة بريــدة مســاحة ٦٤,٥٠٠ هكتــار للتوســع 
تبلــغ  التــي  الحاليــة  املبنيــة  املســاحة  إىل  باإلضافــة  املدينــة،  يف 
ســيتم  للتوســع  املخصصــة  املســاحة  أن  وبافــرتاض  هكتــار،   ٢٧,٥٠٠
تطويرهــا بالكامــل بحلــول عــام ٢٠٣٠، واســتيعاب إجــاميل عــدد ســكان 
قــدره ٧٨٠,٠٠٠ كــام هــو متوقــع يف املخطــط املحــيل بحلــول ٢٠٣٠، 
فــإن متوســط الكثافــة ســينخفض إىل ٩ شــخص/هكتار يف املســاحة 
املبنيــة، بينــام نجــد أن املخطــط املحــيل ملدينــة بريــدة يزيــد بشــكل 
كبــري مــن املســاحة املبنيــة وحتــى أنــه يقــرتح بعــض التنميــة خــارج نطــاق 

لربيــدة  العمرانيــة  التنميــة  نطــاق  أن  حقيقــة  مــن  الرغــم  عــىل   ،١٤٥٠
ــادة  قــد تــم تحديــده بالفعــل بشــكل زائــد ومجــزأ، وعــىل الرغــم مــن الزي
املــكاين  املــدى  تقديــر  يف  يبالــغ  فإنــه  الســكان،  عــدد  يف  الكبــرية 
للتنميــة وبالتــايل يشــجع أنشــطة الزحــف العمــراين، علــامً بأنــه ال ميكــن 
تحقيــق التنميــة الحرضيــة املســتدامة إال مــن خــالل تركيــز االســتعامالت 

والتخطيــط املدمــج للنســيج العمــراين. 

السيناريو الثاين: توصية موئل األمم املتحدة 

التخطيــط املســتدام لألحيــاء  يدعــم ســيناريو موئــل األمــم املتحــدة 
واملجــاورات الســكنية يف بريــدة، مــام يعــزز كثافــة قدرهــا ١٥٠ شــخص 
/هكتــار متشــيا مــع الكثافــة املتوســطة املــوىص بهــا، واســتناداً إىل 
توصيــة موئــل األمــم املتحــدة، فــإن املدينــة ســوف تحتــاج إىل مســاحة 
قدرهــا ١,٠٠٠ هكتــار الســتيعاب النمــو املتوقع للســكان البالــغ ١٦٠,٠٠٠ 
نســمة للوصــول إىل العــدد املتوقــع للســكان البالــغ ٧٨٠,٠٠٠ نســمة 
األرايض  مــن  هكتــاًرا   ١٠,٠٠٠ وجــود  عــىل  وبنــاًء   ،٢٠٣٠ عــام  بحلــول 
الفضــاء داخــل املنطقــة املبنيــة حاليًــا، يشــري هــذا الســيناريو إىل أنــه 
ويقــرتح  الحــايل  العمــراين  النطــاق  خــارج  النمــو  الــرضوري  مــن  ليــس 
تنفيــذ تدخــالت اســرتاتيجية لدعــم السياســات التــي مــن شــأنها تســهيل 
للمواطنــني  توفــر  وبالتــايل  املوجــودة،  الحرضيــة  املناطــق  تكثيــف 
أقــى الفوائــد مــن أجــل تحســني نوعيــة وجــودة الحيــاة بتكلفــة ميــرسة.
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الســيناريو األول: املخطــط املحــيل ملدينة بريدة

الراهن الوضع 

الســيناريو الثــاين: توصيــات موئل األمــم املتحدة 

٦٢٠,٠٠٠

٢٧,٤٦٩ هكتار

٢٢.٥شخص/هكتار

٧٨٠,٠٠٠

٨٧,٠٠٠ هكتار

٩شخص/هكتار

٧٨٠,٠٠٠

٥,٢٠٠ هكتار*

١,٠٠٠ هكتار

١٥٠ شخص/هكتار

* ١٦/١ من مساحة البناء املقرتحة يف املخطط املحيل ملدينة بريدة

عدد السكان

متوسط الكثافة يف 
املساحة املبنية 

املساحة املبنية 

عدد السكان

متوسط الكثافة يف 
املساحة املبنية املخططة 

املساحة املبنية 
املخططة 

عدد السكان

األرايض البيضاء الالزمة
إلستيعاب النمو السكاين

املساحة املبنية املطلوبة
وفقا ملعاير موئل االمم املتحدة 

متوسط الكثافة وفقاً ملعايري 

موئل األمم املتحدة 
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الشكل ٣٩. تحليل الجزر الحرارية يف املناطق الحرضية 

2

1

3

٤.٤ اآلثار البيئية ومخاطر تغري املناخ 
١،٤،٤ الجزر الحرارية الحرضية والتصحر 

 تقــع مدينــة بريــدة يف الجــزء الشــاميل األوســط مــن منطقــة القصيــم، 
يف منطقــة مســطحة نســبياً ارتفاعهــا ٦٠٠-٦٥٠ مــرت فــوق مســتوى 
ســطح البحــر، وتتميــز مبنــاخ شــبه جــاف، إىل منــاخ شــديد الجفــاف، مــع 
ظــروف قاســية تتفاقــم بســبب تغــري املنــاخ، ولقــد تــم تســجيل التغريات 
يف درجــة حــرارة الهــواء عــىل املســتوى الوطنــي خــالل العــرشة ســنوات 
املاضيــة، وبســبب تغــري املنــاخ، فقــد ارتفعــت درجات الحــرارة يف معظم 
املناطــق بنحــو ٠.٢ درجــة مئويــة إىل ٠.٣ درجــة مئويــة لــكل عقــد، ويف 
منطقــة القصيــم، كانــت هنــاك زيــادة كبــرية مبقــدار ٠.٠٥٢ درجــة مئويــة 
و٢٠١٣،   ٢٠٠٤ عامــي  بــني  مئويــة  درجــة   ٠.١٢ إىل  و٢٠٠٣   ١٩٧٨ بــني 
وتشــري التوقعــات إىل أن درجــة الحــرارة املتوقعــة ســوف ترتفــع لتصــل 
٢٧.١ درجــة مئويــة بــني عامــي ٢٠٣٠ إىل ٢٠٧٩، مقارنــة مــع الحــد األدىن 
لدرجــة الحــرارة الســنوية الحاليــة البالغــة ٢٥.١ درجــة مئويــة، وبالتــايل فــإن 
هــذه األمنــاط ســوف تزيــد مــن حــدوث حــاالت املوجــات الحراريــة، التــي 
زادت يف منطقــة القصيــم مــن حالتــني بــني عامــي ١٩٧٨ و١٩٩٥ إىل 
٦٢ حالــة يف الفــرتة مــا بــني ١٩٩٦ إىل عــام ٢٠١٣م، كــام أنهــا تؤثــر عــىل 
مــؤرش جفــاف الرتبــة، والــذي يعتــرب منخفًضــا جــًدا يف املنطقــة بأقــل 

مــن )٠.٠٥( .

وعــىل العكــس مــن ذلــك، فــإن مــن الــرضوري اإلقــرار بــأن نســبة حــاالت 
ســنة  العرشيــن  خــالل   ٪٣١ بنحــو  تناقصــت  قــد  الرمليــة  العواصــف 
التــي تحمــل  الغربيــة  الجنوبيــة  الريــاح  تحــدث بســبب  املاضيــة، وهــي 

الرمــال مــن الكثبــان الرمليــة إىل املدينــة، إال أن األرايض الزراعيــة، التــي 
تقــع حــول هــذه الكثبــان الرمليــة تدعــم اســتقرار الرتبــة وتحــد مــن شــدتها 
يــأيت مــن جهــة  وتكــرار حدوثهــا، كــام إن هنــاك اتجــاه ريــاح ســائد آخــر 
الشــامل الغــريب يجلــب معــه الهــواء البــارد إىل املدينــة، مــام يؤثــر إيجابـًـا 

عــىل املنــاخ املحــيل. 

تعتــرب الظــروف املناخيــة يف املناطــق الحرضيــة عنــًرا مهــاًم يجــب أخذه 
يف االعتبــار فيــام يتعلــق باســتهالك الطاقــة وصحــة املواطــن والكتلــة 
تخطيــط  عــن  الناشــئ  الحــرضي،  الشــكل  فــإن  ثــم،  ومــن  العمرانيــة، 
ــري كبــري يف  ــه تأث الشــوارع واألماكــن العامــة، وتصاميــم املبــاين، كان ل
الطريقــة التــي تتكيــف بهــا املــدن يف اململكــة العربيــة الســعودية يف 
التعامــل مــع مناخهــا الشــديد الجفــاف، ويــؤدي الجمــع بــني هــذه الظــروف 
إىل زيــادة تأثــري الجــزر الحراريــة يف املناطــق الحرضيــة، مــام يعنــي أن 
املنطقــة الحرضيــة أكــر دفئــا عــىل نحو متزايــد مقارنة باملناطــق الريفية 
املحيطــة بهــا، هــذا ليــس فقــط بســبب تغــري املنــاخ ولكــن أيضــا بســبب 
واســتخدام  األرايض  اســتعامالت  تعديــل  مثــل  البرشيــة،  األنشــطة 
الطاقــة، ويف كثــري مــن األحيــان، يكــون أداء األمنــاط العمرانيــة الشــعبية 
املحليــة.  املناخيــة  النظــر  وجهــة  مــن  أفضــل  عــام  بشــكل  والتاريخيــة 
ــا يف الحــد مــن هــذه  ويلعــب التخطيــط الحــرضي املســتدام دوًرا محوريً
التأثــريات عــن طريــق تأطــري وتحديــد النــامذج الحرضيــة ومنــاذج املعيشــة 
التــي توفرهــا املدينــة، وبهــذا املعنــى، فيــام يتعلــق مبســتقبل بريــدة، 

عنارص الجزر الحرارية يف املناطق الحرضية

أكر من ١٥٠ شخص/هكتار 

١٠٠ - ١٥٠ شخص/هكتار 

٠ - ٥٠ شخص/هكتار 

املناطق الخرضاء 

الكثبان الرملية 

الرياح الجنوبية الرشقية السائدة - العواصف الرملية 

الرياح الشاملية السائدة - نطاقات النسيم البارد املحتملة

الحدود

املناطق الحالية األكر عرضة لخطر الجزر الحرارية يف املناطق الحرضية

مناطق النمو املحتملة

املناطق األقرب إىل آثار العواصف الرملية 

1
2

3
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1

مــن املهــم للغايــة مراعــاة الظــروف املناخيــة بطريقــة تتــم فيهــا حاميــة 
مشــاريع التنميــة مــن العواصــف الرمليــة وتتيــح للنســيم البــارد أن يدخــل 

وينعــش البيئــة الحرضيــة.

وفًقــا  الحرضيــة  املناطــق  يف  الحراريــة  الجــزر  تأثــري  تقديــر  تــم  لقــد 
للمناطــق األكــر كثافــة يف املدينــة، والتــي عــادًة مــا تشــهد درجــات 
حــرارة أعــىل، كــام تــم رســم خرائــط التجاهــات الريــح واملســطحات املائية، 
التــي  الهيكليــة  العنــارص  هــي  هــذه  أن  باعتبــار  الخــرضاء،  واملســاحات 
ميكــن أن تخفــف مــن درجــات الحــرارة املتزايــدة، وميكــن معالجــة هــذه 
التحديــات املتعلقــة بالجــزر الحراريــة يف املناطــق الحرضيــة مبراعاتهــا عنــد 
التخطيــط للمدينــة، حيــث أن عــدم الراحــة املرتبطــة بالحــرارة، وانخفــاض 
املســتوى الصحــي يف املناطــق الحرضيــة، واملســتويات العاليــة مــن 
ــذ  ــب أن تؤخ ــي يج ــة الت ــن املشــاكل العام ــرب ضم اســتهالك الطاقــة تعت
يف االعتبــار، وباملثــل، ميكــن أن يكــون ذلــك فرصــة لتعزيــز إمكانيــات 

الســري عــىل األقــدام واســتخدام األماكــن العامــة يف املدينــة.

٢،٤،٤ ندرة املياه وعدم ترابط البنية التحتية الخرضاء والزرقاء 

تتميــز بريــدة بانخفــاض معــدل هطــول األمطــار بســبب مناخهــا الشــديد 
الجفــاف، حيــث أن معــدل هطــول األمطــار الســنوي هــو ١٣٤.٤ ملــم/

ســنة، وهنــاك ظاهــرة التبخــر املرتفعــة للغايــة، حيــث ارتفعــت مــن ٣.٥ 
انخفــاض  تســجيل  تــم  القصيــم،  منطقــة  ويف  ملم/يــوم٢،   ١٥ إىل 

حــاد يف إجــاميل هطــول األمطــار الســنوي مبعــدل ٠.٤١ ملم/ســنة 
بــني عامــي ١٩٧٨ و٢٠٠٣ و١١.٣٤ ملم/ســنة بــني عامــي ٢٠٠٤ و٢٠١٣، 
معــدل  مــن  مســتمر  انخفــاض  إىل  املتوقعــة  االتجاهــات  تشــري  كــام 
هطــول األمطــار الســنوي الحــايل البالــغ ١٣٤.٤ ملــم يف الســنة إىل 
 ،٢٠٧٩ إىل   ٢٠٣٠ عامــي  بــني  الفــرتة  خــالل  الســنة  يف  ملــم   ١٠٢.٨
وخــالل نفــس هــذه الفــرتة، مــن املتوقــع حــدوث انخفــاض بنســبة ٢٪ 
يف الرطوبــة النســبية، وعــىل الرغــم مــن قلــة ســقوط األمطــار، تواجــه 
خاصــة  العواصــف،  بســبب  املوســمية  والفيضانــات  الســيول  بريــدة 
ــك نجــد  ــق بذل ــام يتعل ــة، وفي ــة التــي متــر عــرب املدين عــىل طــول األودي
أن أمنــاط التنميــة عــادة مــا تتعــدى ومتهــد املحــاور املائيــة الطبيعيــة، 
املناطــق  يف  والفيضانــات  الســيول  حــدوث  إىل  يــؤدي  الــذي  األمــر 
املحيطــة بهــا، وتؤثــر بشــدة عــىل اإلســكان والبنيــة التحتيــة الحيويــة، 
وهنــاك بعــض الجهــود التــي بذلــت للحــد مــن مخاطــر الفيضانــات شــملت 
ــاه الســطحية يف بعــض املناطــق  ــن املي إنشــاء بحــريات التجميــع وتخزي
ــاء  يف ظــل ظــروف العواصــف الشــديدة، فضــال عــن حظــر أنشــطة البن
يف بعــض املناطــق، ومــع ذلــك، هنــاك حاجــة إىل إعــداد دراســة أكــر 
تفصيــاًل لســيناريوهات الســيول والفيضــان لتحســني دمــج عنــارص امليــاه 

يف التخطيــط والتصميــم الحــرضي للمدينــة.

العربيــة الســعودية  وفيــام يتعلــق باملــوارد املائيــة، متتلــك اململكــة 
مســتوى منخفــض جــداً مــن املــوارد املائيــة العذبــة يف العــامل، ونتيجــة 

الشكل ٤٠. أنظمة املياه يف بريدة 

1

 
آبار املياه 

املجاري املائية واألودية
املرادم واملكبات

املساحة املبنية
نطاق ١٤٣٥ هـ 

الرتبة الحاملة للمياه الثانوية 
الرتبة الحاملة للمياه الرئيسية 

تجمع البحريات 
املناطق املعرضة لخطر السيول والفيضانات 

أنظمة املياه 
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الواحــد  الفــرد  نصيــب  يبلــغ  بحيــث  امليــاه،  يف  نقًصــا  تواجــه  لذلــك، 
أقــل مــن ١٠٠٠ مــرت مكعــب مــن املــاء ســنويًا، إىل جانــب ذلــك، يتــم 
اســتهالك نســبة كبــرية مــن امليــاه الجوفيــة لألغــراض الزراعيــة والبلديــة 
والصناعيــة وهــي ميــاه توجــد يف الطبقــات الرســوبية التــي تتــم إعــادة 
تغذيــة بعــض منهــا فقــط والبعــض اآلخــر ال تتــم تغذيتــه، ومــن ناحيــة 
أخــرى، فــإن الطلــب عــىل امليــاه يتزايــد باطــراد، مــام يــؤدي إىل ضــخ 
املحفــورة،  اآلبــار  عــدد  زيــادة  مفــرط، وكذلــك  بشــكل  الجوفيــة  امليــاه 
األمــر الــذي يشــري إىل وضــع ينــذر بالخطــر، حيــث تقــوم مدينــة بريــدة 
بضــخ امليــاه مــن طبقــات امليــاه الجوفيــة يف منطقــة ســاق والتــي 
ــات  تتغــري حدودهــا وســعتها بســبب عــدم إعــادة تغذيتهــا، وتشــري البيان
إىل أن اســتهالك امليــاه يف املدينــة يبلــغ حــوايل ٢٥٠ لرت/يــوم للفــرد، 
وهــو ضعــف متوســط اســتهالك امليــاه يف البلــدان املتقدمــة، ويعتــرب 
تغــري هــذا النمــط يف االســتهالك مــن األمــور الهامــة والعاجلــة لضــامن 
ــاه يف هــذه  ــه يتــم اســتنزاف املي ــاه، حيــث أن اســتمرارية إمــدادات املي
الطبقــات مبعــدل تقريبــي ١.١ مليــون لــرت ســنوياً، باإلضافــة إىل ذلــك، 
فــإن املدينــة تتجــه نحــو الــرشق مبحــاذاة وادي الرمــة الــذي يعتــرب الســمة 

البيئــة الرئيســية للمدينــة.

إن حاميــة هــذه الســامت املائيــة أمــر رضوري، ليــس فقــط ألهميتهــا 
البيئيــة ولكــن أيضــا ألنهــا تدعــم اإلنتــاج الزراعــي، الــذي هــو حجــر الزاويــة 
إنتــاج  يف اقتصــاد املدينــة، ويف اململكــة العربيــة الســعودية، يتــم 
٣٠ ٪ مــن املحاصيــل والخــرضوات مــن خــالل الدفيئة/املحميــات الزراعــة، 
بينــام تنتــج الزراعــة التقليديــة نســبة الـــ ٧٠ ٪ املتبقيــة، وبالتــايل فإن هذه 

الحــرارة،  بالزيــادة املذكــورة يف درجــة  تتأثــر  التقليديــة ســوف  املــزارع 
والتغــريات يف هطــول األمطــار، ومعــدل التبخــر األعــىل، واالحتياطيــات 
بشــكل  الزراعيــة  املشــاريع  تنفــذ  بريــدة،  ويف  للميــاه،  املنخفضــة 
تبلــغ مســاحة املناطــق  التنميــة، حيــث  أســايس ضمــن نطــاق حاميــة 
ــاً  ــدة حالي ــة الزراعــة الرائ ــع، كــام إن تقني ــة ٤٠٠ كيلومــرت مرب ــة الحالي الزراعي
هــي أنظمــة الــري بالــرش، والتــي ثبــت أنهــا غــري مســتدامة، وبالنظــر إىل 
الظــروف املناخيــة شــديدة الجفــاف ذات املعــدالت املرتفعــة يف درجــة 
حــرارة الهــواء والبخــار، هنــاك خطــر كبــري لفقــدان كميــة كبــرية مــن امليــاه.

 
كل مــا ســبق ذكــره يعكــس أهميــة ربــط البنيــة التحتيــة الخــرضاء والزرقــاء 
املرونــة  لتحقيــق  البعــض،  لبعضهــا  داعمــة  بطريقــة  املدينــة،  يف 
خريطــة  رســم  تــم  الغــرض،  ولهــذا  والبيئيــة،  االقتصاديــة  االجتامعيــة 
النظــام األزرق واألخــرض، حيــث أظهــر تحليــل الخرائــط أنــه عــىل الرغــم 
مــن ارتبــاط النظامــني تقليديــاً، إال أنــه بســبب أمنــاط التنميــة الجديــدة، 
ربــط أنظمــة  إعــادة  الرتابــط موجــود حاليــاً، ولذلــك، فــإن  مل يعــد هــذا 
البنيــة التحتيــة الخــرضاء والزرقــاء يعتــرب أمــر هــام وحاســم مــن أجــل تنميــة 
مســتقبلية أكــر اســتدامة يف بريــدة، كــام ميكــن أن تلعــب املســاحات 
أن  وميكــن  األنظمــة،  هــذه  دعــم  يف  رئيســيًا  دوًرا  املفتوحــة  العامــة 
تصبــح شــبكة املناطــق العامــة الخــرضاء عنــًرا هيكليًــا مرتبطًــا بنظــام 
امليــاه وتحتــوي عــىل مناظــر طبيعيــة منتجــة وتزيــد مــن قابليــة العيــش 

املدينــة. يف 
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التشخيص االسرتاتيجي 

٧٨

Division and Fragmentation

 
١،٥ تحديد وتعريف القضايا االسرتاتيجية الرئيسية 

ــة الضــوء عــىل أربعــة قضايــا إســرتاتيجية رئيســية مرتابطــة تــربز أداء مدينــة بريــدة فيــام يتعلــق مببــادئ  ســلط التحليــل التفصيــيل القائــم عــىل األدل
التنميــة الحرضيــة املســتدامة، متثــل اإلطــار االســرتاتيجي للتشــخيص، الــذي يتــم اســتنتاجه مــن خــالل أربعــة أفــكار تصميميــة، تــم تعريفهــا يف إطــار 
طبيعتهــا املفاهيميــة، ومــن ثــم وضعهــا يف ســياقها املــكاين مــن خــالل دراســة كيفيــة تطبيقهــا مكانيــا يف مدينــة بريــدة عــىل مختلــف املســتويات.

١،١،٥ أمناط التنمية والنمو غري املتوازن: 

 يتــم تحديــد األمنــاط العمرانيــة للمدينــة مــن خــالل العنــارص الهيكليــة، 
وشــكل النســيج العمــراين، وتوزيــع الكثافــات، وتتأثــر بشــدة بسياســة 
اســتعامالت األرايض، حيــث أن السياســات املتامســكة املتعلقــة بهــا 
تؤثــر عــىل األمنــاط العمرانيــة مــن خــالل تحديــد الكميــة املناســبة مــن 
األرايض الالزمــة الســتيعاب النمــو املســتقبيل وتوزيــع فــرص العمــل 
والوظائــف والكثافــات العمرانيــة وفًقــا لذلــك، ويف حــال الجمــع بــني هذه 
الصفــات فيمكــن أن ينتــج عنهــا إمــا إنشــاء شــكل عمــراين جيــد أو زيــادة 
ــا  القضايــا واملشــاكل العمرانيــة مثــل الزحــف العمــراين. يحــدث هــذا غالبً
عندمــا تنمــو املدينــة برسعــة، مــام يــؤدي إىل ظاهــرة الزحــف والتمــدد 
غــري املخطــط، وبشــكل غــري متجانــس، وظهــور مشــاريع غــري متوازنــة عــرب 
ــة وجــودة  امتدادهــا اإلقليمــي، وتظهــر االختــالالت يف اإلدارة العمراني
حيــاة الســكان، ويف إطــار هــذا الســيناريو، تتميــز املدينــة بوجــود كثافــة 
منخفضــة، ويكــون أداؤهــا غــري فعــال، كــام تكــون خدماتهــا ومرافقهــا 
وســهولة  وإمكانيــة  التوزيــع  حيــث  مــن  جيــد  بشــكل  متوازنــة  ليســت 
االســتخدام، وبالتــايل ال يســتفيد املواطنــني مــن مزايــا العيــش يف 
ــة املرافــق والخدمــات  املدينــة عــىل نحــو منصــف، كــام إن توفــري وصيان
األساســية وتوفــري البنيــة التحتيــة الفعالــة واملســتدامة، مثــل وســائل 
النقــل العــام، تكــون مــن األمــور املكلفــة والصعبــة عــىل األمانــة، ويرتبــط 
ذلــك بظــروف الزحــف العمــراين وقلــة الكثافة حيــث تحتاج البنيــات التحتية 
ــاء والنقــل التمديــد ملســافات أطــول  ــاه والــرف الصحــي والكهرب للمي
للوصــول إىل عــدد أقــل نســبيًا مــن النــاس، حيــث أن الكميــات الكبــرية 
مــن األرض مقابــل الشــخص الواحــد تتطلــب اســتثامرات رأســاملية أكــرب 

ــة،  ــادة تكاليــف الصيان ــة إىل جانــب زي ــة التحتي إلنشــاء البني
علــامً بــأن اتجاهــات التنميــة الحاليــة يف مدينــة بريــدة متيــل إىل إعــادة 
إنتــاج أمنــاط اســتعامالت األرايض األحاديــة منخفضــة الكثافــة، مــع وجــود 
األرايض  مــن  ومســاحات  االجتامعيــة  لألنشــطة  شــحيحة  مخصصــات 
البيضــاء الشاســعة داخــل النســيج العمــراين الحــايل للمدينــة، ويتطلــب 
هــذا األمــر إجــراء معالجــة عاجلــة مــن أجــل إيقافــه، حيــث أنــه يؤثــر بشــدة 
عــىل وظائــف املدينــة بإعــادة إنتــاج أمنــاط التنميــة غــري املســتدامة وغــري 

املتوازنــة وانخفــاض الكثافــات.
 

٢،١،٥ عدم الرتابط وتقسيامت األرايض يف هيكل املدينة

املخطــط،  غــري  العمــراين  والزحــف  املتــوازن،  غــري  النمــو  حــاالت  يف 
مــن  أشــكال  احتــواء  إىل  املدينــة  متيــل  املتناســقة،  غــري  والتنميــة 
الهيــاكل غــري املتجــاورة وغــري املتامســكة، مــع االفتقــار إىل التكامــل 
والتــي  واســع  بشــكل  املنتــرشة  التنمويــة  للقفــزات  جيــوب  ووجــود 
التحتيــة  التنميــة. فــاألرايض غــري املطــورة، والبنيــات  تتجــاوز نطاقــات 
املفرطــة يف أحجامهــا والتوســعات الكبــرية للمشــاريع أحاديــة الوظيفــة 
تعيــق اســتمرارية نســيج املدينــة، وبالتــايل، إحــداث خلــل يف اتســاقها، 
وأدائهــا االجتامعــي واالقتصــادي والبيئــي، وباملثــل، فــإن ظاهــرة الزحــف 
والتمــدد العمــراين غــري املخطــط، يجعــل مــن الصعــب واملكلــف توفــري 
البنيــة التحتيــة والخدمــات للمدينــة بأكملهــا عــىل نحــو منصــف وعــادل 
كــام إنهــا تؤثــر، مــن الناحيــة املكانيــة عــىل البعــد االجتامعــي لالســتدامة، 
ــة، وعــزل املناطــق  وتخلــق أوجــه عــدم املســاواة يف املناطــق العمراني

البعيــدة وغــري املرتبطــة وتحيــط بهــا األشــكال العمرانيــة املتقطعــة. 
ضواحــي  يف  الســكنية  العقــارات  ظهــور  إىل  املجــزأة  املــدن  متيــل 
املدينــة، إمــا يف شــكل مجمعــات مســورة لــذوي الدخــل العــايل أو ككتل 
ســكنية منخفضــة التكلفــة، مبنيــة بشــكل منفصــل وبعيــدة عــن املرافــق 
واألنشــطة التجاريــة واملناطــق الصناعيــة، ومراكــز األعــامل، واملناطــق 
الرتفيهيــة، األمــر الــذي يزيــد مــن حالــة التجــزؤ واألمنــاط الحرضيــة غــري 
الوســيلة  تكــون  مــا  غالبــاً  الكبــرية  الرسيعــة  الطــرق  ألن  املســتدامة، 
الوحيــدة للتواصــل عــرب مســافات طويلــة، مــام يــؤدي إىل االعتــامد عــىل 
الســيارات وارتفــاع تكاليــف التنقــل، وعــىل هــذا النحــو، ميكــن لألمنــاط 
تؤثــر عــىل االتصــال االجتامعــي املــكاين،  أن  العمرانيــة يف املدينــة 
وزيــادة وقــت التنقــل، واالزدحــام، كــام إن قــدرة الســكان عــىل االنتقــال 
واملــدارس،  التجاريــة،  واملحــالت  العمــل،  أماكــن  إىل  منازلهــم  مــن 
النظــر  ويجــب  الجيــد،  املدينــة  ألداء  رضوريــة  تعــد  الصحيــة  واملراكــز 
إليهــا مــن حيــث املســافة واالتصاليــة الشــاملة يف النســيج العمــراين 
بالنســيج العمــراين، ويف حــال وجــود العديــد مــن العوائــق التــي تحــول 
دون الســري باألقــدام وتــؤدي إىل صعوبــة التنقــل داخــل املدينــة، بينــام 
النســيج العمــراين املتصــل بشــكل جيــد يعــزز ســهولة اســتخدام وســائل 
النقــل العــام ويقلــل مــن االزدحــام بزيــادة إمكانيــة الوصــول بشــكل عــام، 

إىل جانــب زيــادة األنشــطة االجتامعيــة واالقتصاديــة.
 

تقسيامت األرايض وعدم وجود

 التامسك يف هيكل ونسيج املدينة 

]التجزئة[
١٢

Unbalanced Growth and Developmet Patterns

منط النمو والتنمية غري املتوازنة 
]التمدد العمراين[



التشخيص االسرتاتيجي 

٧٩

Unbalanced Socio-Ecologocal and Economic Systems

 
٣،١٥ التنمية أحادية االستعامل واملستقطبة 

 عندمــا تُظهــر املدينــة نقًصــا يف وجــود املناطــق ذات االســتعامالت 
االســتعامالت  ذات  للمشــاريع  الكبــرية  الجيــوب  وجــود  مــع  املختلطــة، 
 polarised( اســتقطابية  تنميــة  وجــود  يعنــي  فهــذا  األحاديــة، 
development(، ويــزداد األمــر حــدة بشــكل خــاص يف الحــاالت التــي 
تكــون فيهــا هــذه املشــاريع متفرقــة ومبعــرة عــن بقيــة املدينــة. ويف 
مدينــة بريــدة، يتميــز الهيــكل الحــرضي بوجــود تجمعــات أحاديــة الوظيفــة 
واألنشــطة االقتصاديــة واالجتامعيــة التــي تســاهم يف االســتقطاب 
االجتامعــي املــكاين، وتخلــق مســتويات عاليــة مــن عــدم املســاواة بــني 
املناطــق املختلفــة، وبشــكل عــام، فــإن األشــكال املختلفــة للتنميــة 
يتميــز  عندمــا  خاصــة  متكافئــة،  غــري  املدينــة  أن  تُظهــر  االســتقطابية 
االســتقطاب بالفــوارق االجتامعيــة واالقتصاديــة، مثــل وجــود املجمعــات 
الخاصــة واملجمعــات املغلقــة ذات البوابــات املــزودة بكميــات ونوعيــة 
لهــذه  إفتقــار غالبيــة املدينــة ككل  الخدمــات باملقارنــة مــع  عاليــة مــن 

الخدمــات. 

تعتــرب إســتخدامات األرايض األحاديــة مــن أعــراض التنميــة املســتقطبة، 
العمرانيــة،   - االجتامعيــة  املســاواة  عــدم  إىل  جوهريــا  تــؤدي  والتــي 
ويتجــىل ذلــك يف تقليــص الفــرص املتاحــة للمجموعــات ذات الدخــل 
والتكامــل،  االجتامعــي  للتفاعــل  املحــدودة  واإلمكانيــات  املنخفــض 
ويــؤدي االســتعامل األحــادي لــألرايض، ال ســيام عندمــا يقــرتن بالكثافــة 
عــن  واإلبتعــاد  الخاصــة،  الســيارات  اســتخدام  زيــادة  إىل  املنخفضــة، 
اســتخدام شــبكات النقــل العــام، وبالتــايل اســتبعاد الفئــات االجتامعيــة 
الفــرص  يعيــق  التنميــة  مــن  النــوع  وهــذا  املدينــة،  يف  دخــاًل  األقــل 
االقتصاديــة، ألنــه يحــول دون التــآزر والتحفيــز املتبــادل بــني األنشــطة 

اإلنتاجيــة.

٤،١،٥ ضعف التوازن االجتامعي والبيئي واالقتصادي

 - االجتامعيــة  النظــم  مــن  معقــدة  مجموعــات  مــن  مدينــة  كل  تتكــون 
القتصاديــة والبيئيــة، ومــن الناحيــة املثاليــة، ففــي املدينــة املســتدامة، 
املرتابطــة  الثالثــة  األنظمــة  هــذه  بــني  التــوازن  عــىل  الحفــاظ  يتــم 
وتعزيزهــا مــع مــرور الوقــت، وهــذا يعنــي أنــه يف حــال وجــود أي جــزء مــن 
النظــام غــري متوافــق مــع األجــزاء األخــرى، ينشــأ عــدم التــوازن واالختــالل 

مــام يغــري مســار التنميــة املســتدامة لنمــو املدينــة، 

كــام يحــدث اختــالل اجتامعــي وبيئــي واقتصــادي عندمــا يتــم تخطيــط 
املدينــة عــىل نحــو ال يراعي املحافظة عىل املــوارد الطبيعية املوجودة 
وإدارتهــا، أو القيمــة الوظيفيــة لألصــول الطبيعيــة واســتمراريتها، كــام إن 
عمليــات التخطيــط ومامرســات التنميــة العمرانيــة التــي تشــمل، عــىل 
ســبيل املثــال، اإلدارة املتكاملــة ملــوارد امليــاه، والــدورات الطبيعيــة، 
وعــىل نطــاق أوســع، خدمــات النظــم البيئيــة النشــطة، غالبــاً مــا يتــم 
تقييمهــا بأقــل مــن قيمتهــا مــن قبــل البلديــات املحليــة يف جميــع أنحــاء 
العــامل، كــام تــؤدي النظــم العمرانيــة غــري املتوازنــة اجتامعيــاً وبيئيــاً إىل 
عــدد مــن التهديــدات للبيئــة، وللجــودة العمرانيــة بشــكل عــام ولصحــة 
الســكان، ومــن األمثلــة عــىل ذلــك أمنــاط االســتهالك غــري املســتدامة 
والتلــوث وفقــدان التنــوع البيولوجــي والرتبــة الزراعيــة والضغــط عــىل 
النظــم البيئيــة، فضــاًل عــن زيــادة تعرضهــا للكــوارث الطبيعيــة والكــوارث 
مــن صنــع اإلنســان، كل هــذه األوضــاع تحــدث تأثــرياً كبــرياً عــىل األداء 
االقتصــادي للمدينــة، والتــي ميكــن أن تصبــح أكــر وضوحــا عــىل املــدى 

الطويــل.
 
 

ضعف التوازن االجتامعي والبيئي 
واالقتصادي

 ]ضعف املرونة[

Mono-functional Clusters

التنمية األحادية االستعامل 
واإلستقطابية

]ضعف املساواة املكانية[ ٣٤



التشخيص االسرتاتيجي 

٨٠

Unbalanced Growth and Developmet Patterns

مشاريع سكنية منخفضة الكثافة 

 © Dehraan

 © Dehraan

 
٢،٥  الحلول البديلة للتحديات العمرانية يف  مدينة بريدة

 ١،٢،٥ أمناط النمو والتنمية غري املتوازنة يف بريدة

ــة يف بريــدة عــىل مســتوى  ــة غــري املتوازن تظهــر أمنــاط النمــو والتنمي
املدينــة عــىل وجــه التحديــد، حيــث أن النمــو الحــرضي الرئيــيس متيــز 
تــرك كميــة كبــرية مــن  بالزحــف العمــراين يف جميــع االتجاهــات، مــام 
األرايض البيضــاء التــي نتــج عنهــا فراغــات حرضيــة كبــرية داخــل املســاحة 
العمرانيــة، وقــد أدى هــذا النمــو األحــادي االســتعامل إىل عــدم الكفــاءة 
بــني  اإلنتاجيــة  وانخفــاض  املــوارد،  واســتخدام  األرايض،  إدارة  يف 

الســكان.
بشــكل  واملتوقعــة  القامئــة  التحتيــة  البنيــة  توزيــع  يتــم  مل  وباملثــل، 
متســاو عــرب املدينــة، حيــث أن الزحــف العمــراين يتطلــب بنيــات تحتيــة 
ومنشــآت متتــد نحــو هــذه االتجاهــات، وبالتــايل تســتبعد فــرص الربــط 
للخدمــات  وإنصافــاً  توازنــاً  األكــر  والتوزيــع  املســتعرضة،  الطــرق  عــرب 
أنحــاء املدينــة، عــالوة عــىل ذلــك، هنــاك عــدم  واملرافــق يف جميــع 
ويف  املدينــة،  وســط  يف  األرايض  اســتعامالت  بــني  واضــح  تــوازن 
املحيــط الخارجــي، الــذي هــو يف األســاس ســكني أحــادي االســتعامل 
ومنخفــض الكثافــة، وبــدون إتخــاذ تدابــري تجــاه التخطيــط املســتدام، مثــل 
االســتثامر يف نظــام النقــل العــام، فــإن هــذه املجتمعــات متيــل نحــو 
االعتــامد بشــدة عــىل الســيارات، مــام يجعلهــا وســيلة النقــل األساســية.
وتعتــرب األرايض البيضــاء أحــد العوامــل الرئيســية لهــذا النمــط اإلمنــايئ 
غــري املتــوازن والتــي تقــدر بأكــر مــن ١٠,٠٠٠ هكتــار داخــل املســاحة 
العمرانيــة الحاليــة للمدينــة، وباإلضافــة إىل ذلــك، ونظــرًا للحجــم املفــرط 
لنطــاق ١٤٥٠، فــإن ٨٤٪ مــن إجــاميل األرايض داخــل النطــاق تصنــف أيًضــا 
عــىل أنهــا أرايض بيضــاء، ومــن بــني هــذه األرايض البيضــاء الضخمــة، تــم 
تخصيــص مــا نســبته ٦٧٪ للتنميــة الســكنية املســتقبلية، مــام أدى إىل 
تفاقــم منــط االســتعامل األحــادي يف املدينــة، وتتمركــز معظــم هــذه 
هــام  فرعيتــني،  بلديتــني  يف  املقرتحــة  األحاديــة  الســكنية  املناطــق 
ــان معظــم األرايض البيضــاء داخــل  ــرة والصفــراء، حيــث أنهــام تغطي الدي
نطــاق عــام ١٤٥٠، عــالوة عــىل ذلــك، فــإن هــذه املشــاريع الســكنية 
املقرتحــة متتــد خــارج نطــاق ١٤٥٠، ومــرة أخــرى تدعــم ديناميكيــات الزحــف 

ــد مــن الحــاالت. العمــراين يف العدي

الزحــف  أنشــطة  يف  التنميــة"  حاميــة  "نطــاق  يســاهم  وباملثــل، 
العمــراين، بــدالً مــن أن يتــم تصــوره وتطبيقــه كمقيــد للتنميــة، حيــث 
أن القصــد مــن هــذه النطاقــات أن تكــون مناطــق لحظــر وعــزل وحاميــة 
أرايض  بتوســيع  للســامح  اســتخدامها  تــم  ذلــك،  مــن  بــدال  التنميــة، 
ــر  ــارات التطوي ــن خي ــتفيد م ــا تس ــا م ــي غالب ــا، والت ــاص داخله ــاع الخ القط
مشــاريع  إىل  الزراعيــة  األرايض  لتحويــل  التنميــة  حاميــة  نطــاق  داخــل 
ســكنية، كــام يشــجع املخطــط املحــيل ملدينــة بريــدة لفكــرة الزحــف 
العمــراين بإنشــاء املجمعــات أحاديــة االســتعامل داخــل نطــاق حاميــة 
التنميــة وخــارج حــدود املدينــة الحاليــة، ومــع وجــود مســاحات شاســعة 
مــن األرايض املخططــة بشــكل أســايس كأحيــاء ســكنية ومحدوديــة 
االســتعامالت املتعــددة، فــإن االقــرتاح الجديــد ســيزيد الضغــط عــىل 
التحتيــة بشــكل كبــري، كــام سيشــكل عبئًــا ماليًــا عــىل اإلدارات  البنيــة 
للتوســع يف  العينــة  مــن منــوذج  يتبــني  املحليــة يف املدينــة. وكــام 
تــم  الســكنية املخططــة والتــي  الغــريب للمدينــة، فــإن األحيــاء  الجــزء 

عليهــا  تهيمــن  الكثافــة  منخفــض  حــرضي  نســيج  باســتخدام  تطويرهــا 
مــن  األنــواع  هــذه  أصبحــت  ولقــد  الســكنية،  األرايض  اســتعامالت 
املشــاريع عقبــة أمــام االســتخدام الكــفء لــألرايض، ويؤثــر عــىل قــدرة 
توفــري خدمــات البنيــة التحتيــة والنقــل. وبالنظــر إىل األمــام، فــإن نســيج 
املدينــة املتقطــع وغــري املتصــل بالكثافــة املنخفضــة غــري مســتدام، 
ويجــب أن تبــذل جميــع جهــود التخطيــط املســتقبلية نحــو تركيــز التنميــة 
بطريقــة منظمــة، ويبلــغ متوســط الكثافــات الحاليــة يف بريــدة حــوايل 
١٧ شــخص/هكتار، وهــي أقــل بكثــري مــن كثافــة موئــل األمــم املتحــدة 
الكثافــة  هــذه  أن  مــن  الرغــم  وعــىل  شــخص/هكتار،  تبلــغ١٥٠  التــي 
املــوىص بهــا قــد تكــون عاليــة جــداً بالنســبة ملدينــة بحجــم بريــدة، فــإن 
الهــدف يجــب أن يكــون االقــرتاب بقــدر اإلمــكان منــه أثنــاء تطويــر وتنميــة 
املدينــة بــدالً مــن االبتعــاد عنــه، كــام يجــب عــىل اإلطــار الترشيعــي توجيــه 
كافــة املشــاريع الجديــدة داخــل مراكــز املدينــة وحولهــا، وتشــجيع التنميــة 
والتكثيــف داخــل النســيج العمــراين واالســتفادة القصــوى مــن األرايض 
البيضــاء داخــل حــدود املدينــة، بــدالً مــن تشــجيع قيــام املشــاريع الجديــدة 

يف ضواحــي املدينــة. 

املشاريع الصناعية 



التشخيص االسرتاتيجي 

٨١

الشكل ٤٢. أمناط التنمية والنمو غري املتوازن

املساحة املبنية

األرايض غري املطورة داخل الطريق الدائري

االتجاه املمتد

امتداد

حدود حامية التنمية

نطاق ١٤٣٥ هـ 

شبكة الطرق

Unbalanced Growth and Developmet Patterns



التشخيص االسرتاتيجي 

٨٢

Division and Fragmentation

 © Dehraan

 © Dehraan

 © Dehraan

البنية التحتية ذات األبعاد الكبرية

)تقسيم يف النسيج العمراين(

األرايض الزراعية داخل النسيج العمراين

األرايض الزراعية املتبقية

)نسيج عمراين غري متكامل(

 
٢،٢،٥  تقسيامت األرايض وعدم الرتابط يف النسيج العمراين 

مبدينة بريدة

تتميــز مدينــة بريــدة بوجــود سلســلة مــن التقســيامت الهيكليــة عــىل 
مختلــف املســتويات وتؤثــر يف نفــس الوقــت عــىل نســيجها املــكاين 
واالجتامعــي واالقتصــادي، ومــن الناحيــة املكانيــة، مــن الواضــح أنــه مل 
يتــم دمــج األرايض الزراعيــة والبنيــة التحتيــة للطــرق والكثبــان الرمليــة يف 
ــر  النســيج العمــراين، وبــدال مــن ذلــك، أصبحــت هــي الحواجــز التــي تؤث
عــىل التامســك املــكاين العــام للمدينــة، ويبــدأ ذلــك بفصــل وقطــع 
املســتوى  عــىل  الخــرضاء  للشــبكة  الريفي/الحــرضي  الربــط  عنــارص 
اإلقليمــي والحــرضي، حيــث أنهــا عــىل املســتوى الحــرضي، تظهــر هــذه 
الشــبكة الخــرضاء املتقطعــة كأرايض زراعيــة متبقيــة ومجــزأة وتشــكل 

ــرضي. ــراين والح ــيج العم ــكيل للنس ــك ال ــىل التامس ــر ع ــق يوث عائ

نحــو  واملوجهــة  الحجــم  يف  املفرطــة  األبعــاد  ذات  التحتيــة  البنيــة  إن 
أيضــاً مســاهمة  أنحــاء املدينــة هــي  الســيارات يف جميــع  اســتخدام 
يف تجزئــة وتقســيم النســيج العمــراين، بــدالً مــن تعزيــز نظــام الربــط 
بالشــكل  واملســافات  الشــوارع  تصميــم  يتــم  مل  كــام  والتواصليــة، 
ــة الســري عــىل األقــدام، إن الكثافــة  ــواءم مــع إمكاني ــذي يت املناســب ال
املنخفضــة الناتجــة مــن النســيج والكتلــة املبنيــة، والبنيــة التحتيــة ذات 
األبعــاد املفرطــة، وعــدم وجــود األماكــن العامــة ذات النوعيــة الجيــدة، 
تخلــق مجــاورات ســكنية معزولــة عــن بعضهــا البعــض وخاويــة وبالتــايل 
ككل. املدينــة  داخــل  متصــل  موحــد  كنظــام  تعمــل  أن  تســتطيع  ال 
عــالوة عــىل ذلــك فــإن هــذه االســتعامالت األحاديــة املتخصصــة للغايــة، 
يف  الرتابــط  ونقــص  أعــاله  املذكــور  بالتقســيم  مبــارشة  املرتبطــة 
النســيج العمــراين، تشــري إىل وجــود نظــام حــرضي غــري متــوازن يدعــم 
ويعــزز عــدم املســاواة املكانيــة، مــام نتــج عنــه نســيج عمــراين متقطــع 
عنــر  واختفــاء  املختلطــة  االســتخدامات  ذات  املشــاريع  نــدرة  مــع 

األنســنة.

وعــىل مســتوى املجــاورات الســكنية، فتظهــر عــىل شــكل خليــط غــري 
متكامــل مــن األرايض الزراعيــة املتبقيــة واملشــاريع الســكنية والرتكيــز 
ســاهمت  ذلــك  وفــوق  األحاديــة،  األرايض  اســتعامالت  عــىل  الكبــري 
البنيــة التحتيــة مــن الطــرق املفرطــة يف الحجــم يف التجزئــة امللموســة 
للنســيج العمــراين بــدال مــن زيــادة الوصوليــة والربــط لكافــة املجــاورات 
الســكنية، كــام يوجــد نقــص يف املســاحات املفتوحــة العامــة، حيــث أن 
األرايض الزراعيــة خاصــة ال ميكــن اســتخدامها، وبشــكل عــام، ال تدعــم 
واملتكاملــة،  املرتبطــة،  الســكنية  املجــاورات  مبــادئ  الحرضيــة  البيئــة 
واملســتدامة، عــىل الرغــم مــن أن األجــزاء القدميــة يف املدينــة تتميــز 
بــأداء أفضــل فيــام  مبســتوى أنســنة مقنــع، ونســيج عمــراين يتمتــع 

يتعلــق مبــدى الوصوليــة واملســاحات املفتوحــة.
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حدود حامية التنميةاملساحة املبنية

نطاق حامية التنمية - نطاق ١٤٥٠

شبكة الطرق

الشكل ٤٣. املناطق الزراعية املتبقية املجزأة واملعزولة عن النسيج العمراين والحرضي.

Division and Fragmentation

البنية التحتية ذات األبعاد 

حدود زراعية تقسم املدينة
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Mono-functional Clusters

املشاريع األحادية االستعامل 
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٣،٢،٥ التنمية أحادية االستعامل واملستقطبة يف بريدة 

ميكــن مشــاهدة االســتقطاب العمــراين يف بريــدة عــىل املســتويات 
الثالثــة: اإلقليمــي والحــرضي ومســتوى املجــاورات الســكنية، وعــىل 
الصعيديــن اإلقليمــي والحــرضي، يتميــز هيــكل بريــدة بتجمعــات أحاديــة 
اإلقليمــي،  املســتوى  وعــىل  واالجتامعيــة،  االقتصاديــة  األنشــطة 
إىل  الوصــول  وســهولة  إمكانيــة  عــىل  العمــراين  االســتقطاب  يؤثــر 
ــع  ــة، فضــالً عــن التوزي ــة للمرافــق الصناعي ــة التحتي محطــات النقــل والبني
غــري املتــوازن للخدمــات يف املنطقــة، أمــا عــىل املســتوى الحــرضي، 
فيظهــر ذلــك عــىل شــكل مركزيــن للنســيج متعــدد االســتعامالت: واحــد 
يف وســط املدينــة، وآخــر أصغــر يف الطــرف الشــاميل مــن املدينــة 
)حــي الصفــراء(، مفصولــة مبنطقــة ســكنية واســعة أحاديــة االســتعامل، 
كــام توجــد منطقــة صناعيــة كبــرية عــىل الجانــب الرشقــي مــن املدينــة، 
البعــض، يف  الرئيســية بعيــدة عــن بعضهــا  النقــل  بينــام توجــد محــاور 
أقــى رشق وغــرب مدينــة بريــدة، وال يوجــد نظــام نقــل عــام فعــال يربــط 
بــني املحوريــن، أمــا يف الطــرف الجنــويب مــن املدينــة، توجــد املــزارع 
ــة، ممتــدة نحــو الشــامل بــدون االندمــاج يف النســيج  واملناطــق الزراعي

العمــراين والحــرضي للمدينــة.

إن عــدم وجــود اســتعامالت متعــددة منتــرشة أدى إىل زيــادة كبــرية يف 
مســتوى عــدم املســاواة بــني املناطــق العمرانيــة املختلفــة، وخاصــة 
الخدمــات  العمــل واالســتفادة مــن  بالوصــول إىل فــرص  فيــام يتعلــق 
البلديــة واملرافــق، األمــر الــذي يؤثــر يف األداء االقتصــادي واالزدهــار 
وجــود  عــدم  إىل  بــدوره  يــؤدي  وهــذا  العــام،  العمــراين  النظــام  يف 
التــدرج الهرمــي والوصوليــة بــني املراكــز الحرضيــة واملجــاورات الســكنية 
مــن  أن ٢٩٪ فقــط  النمــط االجتامعــي، حيــث  املختلفــة والتأثــري عــىل 
واملرافــق  الخدمــات  إىل  الوصــول  إمكانيــة  لديهــم  الســكان  إجــاميل 
واملحــالت  واملتنزهــات  واملستشــفيات  املــدارس  مثــل  العامــة، 
التجاريــة... إلــخ، وأقــل مــن ٦٪ مــن الســكان يقيمــون عــىل بعــد ١٠ دقائــق 
بينــام  االســتعامالت،  املتعــددة  املنطقــة  إىل  األقــدام  عــىل  ســرياً 
بالــكاد يتمتــع ١٣٪ مــن الســكان بإمكانيــة الوصــول إىل املناطــق التجاريــة 
الكثيفــة داخــل دائــرة نصــف قطرهــا ٥٠٠ مــرت، أمــا بقيــة ســكان مدينــة 
ــدة عليهــم االعتــامد عــىل الســيارات للوصــول إىل وجهاتهــم، ويف  بري
كثــري مــن األحيــان، تجــد الفئــات ذات الدخــل املنخفــض مضطريــن للخــروج 
مــن هــذه املجــاورات الســكنية ذات الخدمــات الجيــدة، مــام يــؤدي إىل 

تحميــل العــبء عليهــم. 

املشــاريع الطرفيــة الحديثــة متيــل إىل تأكيــد وزيــادة عــدم املســاواة 
املكانيــة مقارنــة باملجــاورات الســكنية املكتملــة األقــدم التــي توجد يف 
وســط املدينــة، حيــث يتوفــر يف األحيــاء القدمية مشــاريعاً عاليــة الكثافة 
ترتبــط بتــدرج هرمــي فعــال يف الشــوارع، تدعمهــا وجــود اســتخدامات 
الربــط  وجــود  إىل  ومتيــل  جيــد،  بشــكل  متــوازن  نحــو  عــىل  مختلطــة 
العــايل بــني الشــوارع والوصــول املتســاوي إىل الخدمــات والفــرص، كــام 
تتميــز هــذه املجــاورات الســكنية الطرفيــة الجديــدة بوجــود عــدد أقــل مــن 
طــرق وشــوارع الربــط، وصعوبــة الوصــول إىل بقيــة املدينــة، واملشــاريع 
ذات الكثافــة املنخفضــة للغايــة، وعــىل الرغــم مــن أن مخططــات هــذه 
املجــاورات الســكنية تتنبــأ بإنشــاء الخدمــات واملرافــق، إال أنــه غالبــاً ال 

يتــم بناءهــا بســبب موقعهــا املعــزول والكثافــة املنخفضــة للمجــاورات 
الســكنية املعنيــة األمــر الــذي يجعــل البنــاء باهــظ التكلفــة وغــري فعــال. 
ضعيــف  املشــاريع  هــذه  تنفيــذ  فــإن  التخطيــط،  عــن  النظــر  وبغــض 
ويتميــز بعــدم املســاواة بــني مختلــف املجــاورات الســكنية، مــن حيــث 
التحتيــة.  الوصــول إىل املرافــق والخدمــات والبنيــة  ســهولة وإمكانيــة 
التــي  تعتــرب املنطقــة املختــارة  الســكنية،  وعــىل مســتوى املجــاورة 
تقــع يف وســط املدينــة مجــاورة ســكنية متوســطة إىل عاليــة الكثافــة، 
وهــي متثــل أحــد األمثلــة الجيــدة القليلــة داخــل املدينــة، حيــث يوجــد 
فيهــا الحــد األقــى مــن االســتعامالت املتعــددة مقارنــة ببقيــة األجــزاء 
والخدمــات  واملرافــق  التجاريــة  األنشــطة  إىل  باإلضافــة  بريــدة،  يف 
العامــة، ومــن الناحيــة الهيكليــة، نجــد أن املجــاورة الســكنية تــم تطويرهــا 
ــن األرايض  ــن ١٥ ٪ م ــود مــا يقــرب م بشــكل أســايس كســكن، مــع وج
غــري املطــورة، حتــى اآلن، حيــث توجــد االســتعامالت التجاريــة عــىل طــول 
املحــور املركــزي للســيارات، مــع أكــر مــن ٣٢ ٪ منهــا مخصصــة لألنشــطة 
االقتصاديــة ذات الصلــة، وهــذا مــا يجعــل هــذه املنطقــة مطــورة بشــكل 

كاٍف، خاصــة إذا مــا قورنــت بالتوزيــع الضعيــف يف املدينــة ككل.
 

تتميــز املجــاورة الســكنية أيًضــا بوجــود تــدرج هرمــي يف الشــوارع وهــي 
منظمــة بشــكل جيــد، وتشــكل حــوايل ٣٦٪ مــن املســاحة اإلجامليــة، 
وتوجــد بلــوكات بأحجــام وهيــاكل مختلفــة، كــام يدعــم التــدرج الهرمــي 
يف الشــارع التوزيــع الداخــيل الفعــال للبلــوكات الســكنية نحــو األجــزاء 
مناطــق  يف  املتعــددة  االســتعامالت  تخصيــص  تــم  ولقــد  الداخليــة، 
بعيــًدا عــن األطــراف عــىل طــول الطرق الرئيســية للســيارات، ولقد ســاعد 
الحجــم املعتــدل للبلــوكات والنســيج العمــراين صغــري الحجــم نحــو األجــزاء 
أكــر  مفتوحــة  مســاحات  بهــا  ســكنية  مجــاورات  وجــود  عــىل  الداخليــة 
ومتصلــة، مــع إمكانيــة وصــول أفضــل إىل املرافــق العامــة واســتخدمها.
عــالوة عــىل ذلــك، فهــي مناســبة للســري عــىل األقــدام داخــل املدينــة 
ــة التحتيــة، حيــث أن ٨٠ ٪ مــن  مــع اســتخدام أكــر كفــاءة لــألرايض والبني
ــة  ــوايل ١٥٠ شــخص/هكتار )الكثاف ــة ح ــا كثاف ــكنية لديه ــاورات الس املج
املــوىص بهــا مــن قبــل موئــل األمــم املتحــدة(، وعــىل هــذا النحــو، تــم 
اختيــار املنطقــة كمثــال إيجــايب وطريقــة إلظهــار أنــه مــن املمكــن إنشــاء 
مجــاورات ســكنية أفضــل يف مدينــة بريــدة، كــام هــو الحــال يف هــذه 

املنطقــة.   



التشخيص االسرتاتيجي 

٨٥
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مناطق زراعية يف األطراف 
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٤،٢،٥  ضعــف التــوازن البيئــي واالجتامعــي واالقتصــادي يف 

ــدة ــة بري مدين

الزراعيــة  األرايض  بــني  بريــدة  يف  الحرضيــة  العمرانيــة  املنطقــة  تقــع 
والكثبــان الرمليــة، ويعــرب بهــا واديــان ويحدهــا وادي رئيــيس آخــر عــىل 
ــا ســابقاً، ال يوجــد دمــج بــني للعنــارص  ــة، وكــام ذكرن طــول الحافــة الجنوبي
العمــراين وأداء املدينــة، كــام  النســيج  الطبيعيــة بشــكل مالئــم يف 
تفتقــر إىل التكامــل واالســتمرارية عــىل املســتوى اإلقليمــي. تحصــل 
املدينــة عــىل امليــاه مــن طبقــة امليــاه الجوفيــة يف منطقــة ســاق، 
والتــي وصلــت إىل درجــة منخفضــة مقلقــة بســبب عــدم إعــادة تغذيتهــا 
لعــدد  باســتمرار، ونظــرا  الجوفيــة، وازديــاد االحتياجــات املائيــة  بامليــاه 
اآلبــار املحفــورة )التــي تتزايــد مبعــدل ينــذر بالخطــر(، وضــخ امليــاه الجوفية 
لألغــراض الزراعيــة، واســتهالك امليــاه مبعــدل ٢٥٠ لرت/يــوم للفــرد الواحــد 
)ضعــف معــدل اســتهالك امليــاه املعتــاد يف البلــدان املتقدمــة(، ونظــراً 
ألن أنظمــة إعــادة تغذيــة امليــاه ليســت مفعلــة يعتــرب معــدل االســتخراج 
للزراعــة(  الرئيــيس  )املــورد  ســاق  يف  الجوفيــة  امليــاه  وأن  مرتفــع، 
تســتنزف برسعــة، ويف الوقــت نفســه، يــؤدي موســم األمطــار إىل 

حــدوث ســيول وفيضانــات داخــل املدينــة. 

وبســبب الزحــف العمــراين الــذي يعيــق املــزارع يف املناطــق الحرضيــة، 
أصبحــت األمنــاط الزراعيــة التقليديــة داخــل املدينــة، التــي نشــأت يف 
ــة أكــر فأكــر، عــالوة عــىل  ــة ومنعزل ــة، متجزئ ــة عــىل طــول األودي البداي
ــة موجــودة عــىل طــول الشــبكة  ــزال املــزارع واألرايض الزراعي ذلــك، ال ت
الزرقــاء )األوديــة( يف بعــض مناطــق املدينــة، ومــع ذلــك، فــإن الوضــع 
املدينــة  عــرب  واألخــرض  األزرق  النظــام  بــني  للتكامــل  الشــامل  الحــايل 
ضعيــف، كل ذلــك إىل جانــب املنــاخ الشــديد الجــاف يؤثــر ســلبا عــىل 
هــذا  فــإن  وبالتــايل  التبخــر،  ظاهــرة  زيــادة  طريــق  عــن  امليــاه  نظــام 
الســيناريو يُظهــر ســوء اســتخدام املــوارد املائيــة املحــدودة ومــا يرتتــب 
املناطــق  وفقــدان  الجوفيــة،  امليــاه  طبقــة  يف  انخفــاض  مــن  عليهــا 
الخــرضاء واملنتجــة داخــل املدينــة، وفقــدان التنــوع البيولوجــي واإلنتــاج 
الزراعــي، ويعــرض جــودة حيــاة الســكان للخطــر، عليــه هنــاك حاجــة ملعالجــة 
ارتباطــه  وعــدم  االتســاق  عــدم  حيــث  مــن  األخــرض  النظــام  مشــاكل 
بالشــبكة الزرقــاء، فــإذا تــم ربــط النظامــني فإنــه ميكــن تقليــص عوامــل 
مــام  الجوفيــة،  امليــاه  مســتوى  تجديــد  يف  ذلــك  ويســاهم  التبخــر، 
ســيعزز اإلنتاجيــة الزراعيــة، عــالوة عــىل ذلــك، فــإن تحقيــق تكامــل أفضــل 
بــني هاتــني الشــبكتني كعنــارص هيكليــة للمدينــة مــن شــأنه أن يجلــب 
منافــع متعــددة، بــدءاً مــن تعزيــز االســتخدام األكــر كفــاءة ملــوارد امليــاه 
املنتجــة  الخــرضاء  الحرضيــة  الطبيعيــة  املناظــر  مــن  نظــام  توفــري  إىل 
كمســاحات عامــة، وتحســني األداء املناخــي واالجتامعــي الشــامل يف 

املدينــة. 

يف البدايــة، جســدت العالقــة بــني البيئتــني األنروبولوجيــة والطبيعيــة 
بنيــة املدينــة وأظهرتهــا كنظــام عضــوي مرتبــط بشــكل جيــد باألنشــطة 
الوقــت  يف  أمــا  املبنــي،  النســيج  داخــل  ومدمــج  الصغــرية،  الزراعيــة 
الحــارض، تفقــد املدينــة بشــكل تدريجــي هــذه الصلــة، وبالتــايل يؤثــر 
ذلــك عــىل نظامهــا االجتامعــي والبيئــي واالقتصــادي مــن خــالل تهديــد 
امليــاه  لتناقــص  ونتيجــة  الزراعــي،  بالقطــاع  املرتبطــة  العيــش  ســبل 

وفقــدان املســاحات الخــرضاء الحرضيــة، فــإن ذلــك يــؤدي إىل تدهــور 
األداء البيئــي للمدينــة ويقلــل مــن جــودة الحيــاة العامــة ملواطنيهــا. 

املختــارة،  الصــورة  فــإن  الســكنية،  املجــاورة  مســتوى  إىل  وبالنظــر 
توجــد يف أقــى جنــوب املدينــة محازيــة لــوادي الرمــة، وهــي متثــل 
املشــاريع  ألحــدث  والحــرضي  العمــراين  النســيج  مــن  منوذجيًــا  منطًــا 
ــار املرتتبــة  ــة، ويبــني تحليــل منــط اســتعامالت األرايض اآلث يف املدين
اســتعامالت  عليهــا  تهيمــن  التــي  الكثافــة،  املنخفضــة  التنميــة  عــىل 
األرايض الســكنية، ال ســيام فيــام يتعلــق بالتواجــد الشــحيح للخدمــات 
واملرافــق العامــة، واألهــم مــن ذلــك، أن عينــة املجــاورة الســكنية تشــري 
إىل عــدم وجــود تكامــل واضــح بــني النســيج العمــراين الحــرضي واألودية، 
ــرضاء،  ــاحات الخ ــتمر يف املس ــص مس ــود نق ــة بوج ــز املنطق ــام تتمي ك
ــوادي،  ــة التــي يجــب أن تحمــي ال ــة البيئي والتعــدي عــىل منطقــة الحامي
وتنميــة كل مــن شــبكة الشــوارع والنســيج العمــراين بالقــرب مــن حافــة 
الــوادي، يــؤدي إىل ارتفــاع مخاطــر الفيضانــات عــىل املجاورات الســكنية. 
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١،٦  التوصيات االسرتاتيجية 

بعد إجراء التشخيص عىل املستوى االسرتاتيجي وتحديد اهم اربعة قضايا اسرتاتيجية تؤثر عىل التنمية العمرانية يف بريدة، تم بناء عىل ذلك 
تحديد اربعة تدخالت اسرتاتيجية ومن ثم تم وضع املعالجات املناسبة موضحاً عىل وجه الخصوص الرشح التفصييل وكذلك البعد املكاين عىل 

املستويات التخطيطية املختلفة مبا يتالءم مع طبيعة وأولويات مدينة بريدة. 

١،١،٦ املدينة املدمجة 

وفقــاً ملبــادئ موئــل األمــم املتحــدة، يتعــني عــىل املــدن أن تشــجع 
اســرتاتيجيات التنميــة املكانيــة التــي تراعــي الحاجــة إىل توجيــه أنشــطة 
ــد العمــراين  ــات للتجدي ــة، وترتيــب األولوي ــة العمراني التوســع يف التنمي
وســهلة  ميــرسة  وخدمــات  تحتيــة  بنيــة  لتوفــري  التخطيــط  طريــق  عــن 
الوصــول إليهــا، وكثافــات ســكانية مســتدامة، والتصميــم املدمــج، كــام 
يجــب دمــج األحيــاء واملجــاورات الســكنية الجديــدة يف النســيج العمراين، 
مبــادئ  تشــدد  حيــث  والتهميــش،  العمــراين  الزحــف  منــع  أجــل  مــن 
موئــل األمــم املتحــدة عــىل العالقــة بــني الكتلــة العمرانيــة واســتدامة 
املدينــة، واضعــني يف االعتبــار أن شــكل املــدن وكثافتهــا لهــا آثــار عــىل 
وكنتيجــة  ملواطنيهــا،  الحيــاة  ونوعيــة  للمــوارد  املســتدام  اســتخدامها 
للمناقشــات التــي متــت، بــرزت حجــج قويــة تدعــو إىل إنشــاء املدينــة 
إن  اســتدامة.  األكــر  العمرانيــة  الكتلــة  باعتبارهــا  الشــاملة  املدمجــة 
ــة الكثافــة،  ــة عالي ــارة عــن تجمعــات عمراني ــة املدمجــة الشــاملة عب املدين
مميــزة  مركزيــة  ومناطــق  االســتعامالت،  متعــددة  مبشــاريع  تتميــز 
وكثيفــة ومفعمــة بالحيويــة، مــع وجــود خدمــات ومرافــق موزعــة بشــكل 
جيــد )املستشــفيات، والحدائــق، واملــدارس، والرتفيــه، والتســلية(، كــام 
إن إنشــاء آليــات مكانيــة وترشيعيــة لتعزيــز إنشــاء مدينــة مدمجــة، تزيــد 
مــن ســهولة إمكانيــة الوصــول وقابليــة الســري، وبالتــايل تزيــد مــن عــدد 
األشــخاص املســتخدمني لوســائل النقــل العــام واألماكــن العامــة، مــام 
التفاعــالت  مــن  مــن االزدحــام ويعــزز االقتصــاد املحــيل ويزيــد  يقلــل 
يف املجتمــع، وتشــمل السياســات الراميــة إىل تعزيــز ودعــم الدمــج 
التنميــة العمرانيــة  والتجديــد العمــراين، وإحيــاء مراكــز املــدن، وضبــط 
أعــىل  الريفيــة واملناطــق الطرفيــة، والنهــوض بكثافــة  يف املناطــق 
وتنميــة االســتعامالت املتعــددة، وتشــجيع النقــل العــام، وتركيــز التنميــة 
العمرانيــة يف املحطــات العامــة للنقــل، ويف إطــار هــذا الســيناريو، نجــد 
أن الشــوارع تكــون مفعمــة ونابضــة بالحيــاة وتشــجع النــاس عــىل الســري 
عــىل األقــدام أو ركــوب الدراجــات عــىل نحــو أكــر، كــام إن املشــاريع ذات 
الكثافــة العاليــة واســتعامالت األرايض املتعــددة ســوف تشــجع ايضاً من 
وجــود املزيــج االجتامعــي مــن األفــراد الذيــن يتمتعــون بالقــرب مــن أماكن 
عملهــم ومــن منازلهــم والخدمــات، كــام ســوف تســاعد عمليــة املــي 
ــف مــن حــدة االزدحــام  ــام يخف ــيارات، م ــامد عــىل الس ــل االعت ــىل تقلي ع
وتلــوث الهــواء ومشــاكل اســتنفاد املــوارد، باإلضافــة إىل ذلــك، تهــدف 
التنميــة العمرانيــة املدمجــة إىل الحفــاظ عــىل مــوارد األرايض واألصــول 
الطبيعيــة، مــع زيــادة كفــاءة البنيــة التحتيــة العامــة وخدمــات النقــل، كــام 
توفــر الكتلــة العمرانيــة، مدعومــة ببنيــة أساســية للنقــل العــام، فرًصــا 
لزيــادة الكثافــات وحاميــة املــوارد البيئيــة وتعزيــز إمكانيــة الوصــول إىل 

املنطقــة املركزيــة لجميــع الســكان. 

٢،١،٦  املدينة املرتابطة واملتصلة  

تســعى األجنــدة الحرضيــة الجديــدة نحــو الحصــول عــىل التــزام مــن املــدن 
ــة الوصــول إىل األماكــن العامــة ووســائل النقــل العــام  بتســهيل إمكاني
والســكن والتعليــم واملرافــق الصحيــة واملعلومــات العامــة واالتصــاالت 
املدينــة  تعتــرب  لذلــك،  والريفيــة،  العمرانيــة  املناطــق  مــن  كل  يف 
املرتابطــة كشــبكة متصلــة بشــكل جيــد ومتوازنــة يف أحيائهــا ومجاوراتها 
العامــة، وتحتــوي  الخاصــة ومســاحاتها  الســكنية، كل منهــا مبنتزهاتهــا 
عــىل مجموعــة متنوعــة مــن أنشــطة القطــاع الخــاص والعــام املتداخلــة، 
ــة، كــام تلعــب شــبكة الشــوارع دوًرا  ــة وحيوي ــة صحي ــة حرضي وتشــكل بيئ
كبــريًا يف تشــكيل البنيــة العمرانيــة، والتــي بدورهــا تضــع منطًــا للتطــور 
للكتــل والشــوارع واملبــاين واملســاحات املفتوحــة واملناظــر الطبيعيــة، 
وهــذا يشــمل إنشــاء تــدرج هرمــي يف الشــوارع إىل جانــب وجــود الطرق 
الرشيانيــة، والشــوارع املحليــة حســب االختالفــات يف وســائل النقــل 
والرسعــة املروريــة، لتكــون مبثابــة عنــارص ربــط ســواء مــن حيــث شــبكة 
التفاعــالت االجتامعيــة، ويف هــذا اإلطــار  أو  الحركــة  الطــرق وســهولة 
ميكــن أن توفــر وســائل النقــل العــام ســبل تنقــل رسيعــة إىل كافــة أجــزاء 
املدينــة مــن خــالل ربــط املناطــق العامــة ومناطــق األنشــطة الوظيفيــة 
املختلفــة،  الســكنية  واملجــاورات  باألحيــاء  املدينــة  يف  املختلفــة 
واألهــم مــن ذلــك، أن هــذه األحيــاء واملجــاورات الســكنية يجــب أن تحتــوي 
عــىل أماكــن العمــل واملواقــع املريحــة التــي ميكــن الوصــول إليهــا مــن 
قبــل جميــع أفــراد املجتمــع والتــي تتســبب بدورهــا يف وجــود أقــل حاجــة 
أن  الكبــرية، ميكــن  املــدن  كــام إن يف  الخاصــة،  الســيارات  الســتخدام 
توفــر وســائل وأنظمــة النقــل الجامعــي رحــالت تنقــل برسعــة عاليــة عــرب 
املدينــة عــن طريــق ربــط مراكــز األحيــاء واملجــاورات الســكنية مــع بعضهــا 
البعــض، وتــرك مهمــة التوزيــع املحــيل لــإلدارات املحليــة وحركــة الســري 
عــىل األقــدام، وهــذا يقلــل مــن حجــم وتأثــري حركــة املــرور، والتــي ميكــن 
تهدئتهــا والســيطرة عليهــا، وال ســيام حــول املراكــز العامــة للمجــاورات 
املــرتو  خطــوط  وأنظمــة  املحليــة  القطــارات  أصبحــت  لقــد  الســكنية، 
والحافــالت الكهربائيــة أكــر فعاليــة، ونتيجــة لذلــك، فــإن ركــوب الدراجــات 
واملــي يكــون أكــر متعة،عــالوة عــىل ذلــك، يتــم تقليــل االزدحــام 
ــزداد الشــعور باألمــن والعيــش املشــرتك  والتلــوث بشــكل كبــري، كــام ي

يف األماكــن العامــة. 
 

املدينة املرتابطة واملتصلة
]إعادة الدمج[

املدينة املدمجة 
]املكثفة عمرانياً[ ١٢
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٣،١،٦ املدينة الشاملة 

 تطلــب األجنــدة الحرضيــة الجديــدة )NUA( مــن املــدن االلتــزام بتعزيــز 
ودعــم  لتعزيــز  البرشيــة،  واملســتوطنات  املــدن  يف  التنــوع  ودعــم 
والتســامح  الثقافــات  بــني  والتفاهــم  والحــوار  االجتامعــي  الرتابــط 
واالحــرتام املتبــادل واملســاواة بــني الجنســني واالبتــكار وريــادة األعــامل 
واإلندمــاج والهويــة والســالمة، والكرامــة لجميــع الســكان، وكذلــك تعزيــز 
ودعــم قابليــة العيــش واالقتصــاد العمــراين النابــض واملفعــم بالحيــاة، 
ومــع ذلــك، فبينــام يــؤدي النشــاط العمــراين إىل دفــع عجلــة االقتصــاد 
العاملــي إىل األمــام، فــإن ارتفــاع معــدل عــدم املســاواة وعــدم اإلندمــاج 
إن مفهــوم  والتطــور،  التنميــة  تقــدم  يعرقــل  أن  املــدن ميكــن  داخــل 
املدينــة اإلندماجيــة الشــاملة يســاعد عــىل توجيــه التنميــة العمرانيــة نحــو 
منــوذج ميكــن فيــه للنــاس أن يجنــوا فوائــد النشــاط العمــراين مــن خــالل 
ــة والتعايــش  ــم التعددي ــز ودع ــة بتعزي ــات املحلي ــام املؤسس ــامن قي ض
الثقافــات.  ومتعــددة  التبايــن  متزايــدة  تجمعــات  إطــار  يف  الســلمي، 

ــول:  ــة الشــاملة ح ــوم املدين ــور مفه يتمح
• اقتصاد حرضي نابض ومفعم بالحياة ومستدام وإندماجي شامل؛ 

والــرتاث  التنافســية،  واملزايــا  املحليــة،  اإلمكانيــات  مــن  االســتفادة   •
املحليــة؛  واملــوارد  الثقــايف، 

• بنيــة تحتيــة تتســم بالكفــاءة مــن حيــث املــوارد واملرونــة؛ وتعزيــز ودعــم 
التنميــة الصناعيــة املســتدامة واإلندماجية الشــاملة؛ 

• أمنــاط االســتهالك واإلنتــاج املســتدام؛ وتهيئــه بيئــة مواتيــه لألعــامل 
التجاريــة واالبتــكار، فضــاًل عــن ســبل كســب العيــش. 

املعيشــية  والظــروف  الفــرص  املــدن  توفــر  لــي  أنــه  يعنــي  وهــذا 
األفضــل للجميــع، مــن الــرضوري اســتيعاب أن مفهــوم املــدن الشــاملة 
يشــمل شــبكة معقــدة مــن العوامــل املكانيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة 

املتعــددة: 
إىل  الوصــول  الحــرضي  اإلندمــاج  يتطلــب  املــكاين:  اإلندمــاج   •
الرضوريــات املعقولــة مثــل اإلســكان وامليــاه والــرف الصحــي. ويعتــرب 
عــدم إمكانيــة الوصــول إىل البنيــة التحتيــة والخدمــات األساســية مبثابــة 

معانــاة يوميــة لكثــري مــن األرس األقــل حظــا واملحرومــة. 
• اإلندمــاج االجتامعــي: تحتــاج املدينــة اإلندماجيــة الشــاملة إىل ضــامن 

حقــوق متســاوية ومشــاركة الجميــع، 
• اإلندمــاج االقتصــادي: إن توفــري فــرص العمــل وإعطــاء ســكان الحــرض 
يف  حاســم  عنــر  يعتــرب  االقتصــادي  النمــو  بفوائــد  التمتــع  فرصــة 

الحــرضي.   والشــمول  اإلندمــاج 
إن األبعــاد املكانيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة لإلندمــاج الحــرضي متداخلة 

ومتشــابكة بإحــكام، ومتيــل إىل تعزيــز ودعــم بعضهــا البعض. 

٤،١،٦ املدينة املرنة 

 تضــع املدينــة املرنــة يف االعتبــار النســيج العمــراين والبنيــة التحتيــة 
العمرانيــة  التحديــات  تجــاه  مرونــة  أكــر  لتكــون  املناســبة  العمرانيــة 
واالجتامعيــة واالقتصاديــة التــي تصاحــب اســتهالك الوقــود املعتمــد 
عــىل الكربــون، وعــىل هــذا النحــو، ميكــن تعريــف املدينــة املرنــة عــىل 
أنهــا شــبكة مســتدامة مــن األنظمــة العمرانيــة واألحيــاء )٤١(التــي تحتــوي 
املدينــة،  يف  والعمرانيــة  الطبيعيــة  البيئيــة  املكونــات  مــن  كل  عــىل 
وتشــمل الطــرق واملبــاين والبنيــة التحتيــة العمرانيــة ومرافــق االتصــاالت 
واملجــاري  والجيولوجيــة  الطبيعيــة  والســامت  والطوبوغرافيــا  والرتبــة 
النظــم  تعمــل  إجــاميل،  وبشــكل  إلــخ.  الســكانية...  والكثافــة  املائيــة 
إن  كــام  وعضالتهــا،  ورشايينهــا  وعظامهــا  للمدينــة  كجســم  العمرانيــة 
املــدن املرنــة، كــام أوضحهــا قودستشــوك )٢٠٠٣( )٤٢(، هــي مــدن قــادرة 
عــىل تحمــل الصدمــات واإلجهــاد الشــديدين مــن دون حــدوث أي فــوىض 
أو تلــف فــوري، أو تشــوه أو متــزق دائــم، حيــث أن هــذه املــدن مصممــة 
مســبًقا للتنبــؤ وإســتعادة نشــاطها بعــد تأثــريات املخاطــر الطبيعيــة أو 

التكنولوجيــة.

ضــامن  إىل  املــدن  تحتــاج   ،)NUA( الجديــدة  الحرضيــة  لألجنــدة  وفًقــا 
االســتدامة البيئيــة مــن خــالل تعزيــز ودعــم الطاقــة النظيفة واالســتخدام 
ــة النظــم  ــة، وحامي ــة العمراني ــألرايض واملــوارد يف التنمي املســتدام ل
البيئيــة والتنــوع البيولوجــي، وتعزيــز ودعــم أمنــاط االســتهالك واإلنتــاج 
املســتدام، والحــد مــن مخاطــر الكــوارث، والتخفيــف مــن حــدة تغــريات 
يف  املرونــة  العنــارص  هــذه  تشــكل  حيــث  معهــا،  والتكييــف  املنــاخ 
مــن  أنــه  عــىل  للبيئــة  املتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  تنــص  حيــث  املدينــة، 
أجــل هــذا الغــرض، تحتــاج املــدن إىل االســتثامر يف توليــد واســتخدام 
الطاقــة املتجــددة وبأســعار معقولــة، والبنيــة التحتيــة وخدمــات النقــل 
الرتابــط  إنشــاء  يف  اإلضافيــة  الفوائــد  وتتمثــل  والكــفء،  املســتدام 
والبيئيــة  املاليــة  التكاليــف  وتقليــل  واالتصاليــة  للطــرق  الشــبي 
والصحيــة العامــة لحركــة املــرور والتنقــل غــري الفعالــة، واالزدحام وتلوث 
الهواء والضوضاء باإلضافة إىل تقليل تأثريات الجــزر الحرارة يف املناطــق 
العمرانيــة والحرضية، إىل جانــب الدعــم املتبــادل مــا بــني املدينــة املرنــة، 
وأنظمتهــا اإلقليميــة، لتفعيــل آليــات اعــادة التهيئــة والبنــاء األيكولوجــي 
مــن  ومتوازنــة  موثوقــة  إمــدادات  وضــامن  العمرانيــة،  املناطــق  يف 
سالســل األنشــطة املضيفــة للقيمــة. ومتاشــيًا مــع كل ذلــك، تحتــاج 
ــة  ــة وتعزيــز شــبكتها الخــرضاء، واســتكاملها بأماكــن عام ــدة إىل حامي بري
خــرضاء جديــدة وربطهــا بنظــام األوديــة، مــع إعــادة التوجــه التدريجــي نحــو 
إدارة امليــاه الطبيعيــة بشــكل متزايــد، خاصــة فيــام يتعلــق بــإدارة الســيول 

وميــاه األمطــار وآليــات إعــادة تغذيــة امليــاه الجوفيــة.
 

املدينة الشاملة 
]إنشاء الفرص[

املدينة املرنة
]الحامية والتحسني[ 
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٢،٦ النــامذج املناســبة للتنمية العمرانيــة يف مدينة بريدة 

 ١،٢،٦ املدينة املدمجة: تعزيز تنمية الدمج والتكثيف 

عــىل  للســيطرة  آليــات  وجــود  عــدم  عــىل  تركــز  األوىل  اإلســرتاتيجية 
الزحــف العمــراين املســتمر، حيــث أن النطــاق الحــايل للتنميــة العمرانيــة 
يتبــع  وال  بريــدة،  مدينــة  يف  العمــراين  الزحــف  أنشــطة  مينــع  مل 
املدينــة  تعرضــت  فقــد  األرايض،  الســتعامالت  متكاملــة  اســرتاتيجية 
ســكنية  مجمعــات  ظهــور  يف  تتمثــل  ومتفرقــة  معزولــة  ملشــاريع 
التوزيــع  ســيئة  تكــون  مــا  عــادة  والتــي  الكثافــة،  ومنخفضــة  منفصلــة 
لألماكــن املفتوحــة والعامــة إىل جانــب وجــود البنيــة التحتيــة العازلــة ذات 
األبعــاد الزائــدة، حيــث نــرى التجمعــات ذات الكثافــة العاليــة فقــط يف 
منطقــة صغــرية عــىل طــول محــور الســيارات الرئيــيس، والتــي تشــكل 
الحــرضي ومجمــع األنشــطة االقتصاديــة واالجتامعيــة،  وســط املدينــة 
وبنــاء عــىل ذلــك يقــرتح منــوذج املدينــة املدمجــة تطبيــق أســلوب تنميــة 
يعتمــد عــىل التكثيــف يف املراكــز واملحطــات وعــىل طــول املحــاور 
لتخفيــف بعــض الضغــط عــىل منطقــة وســط املدينــة ونظــام النقــل 
العــام، حيــث أن هــذا النهــج يســمح بتوزيــع الكثافــات يف كافــة أنحــاء 

للتنميــة االقتصاديــة.  املدينــة وتوفــري فــرص لالســتثامر املوجــه 

وحيــث أن اســرتاتيجية التكثيــف ال ميكــن أن تتــم بشــكل منعــزل، عليــه 
يجــب أن يتــم دعمهــا باســرتاتيجية النقــل العــام التــي تهــدف إىل تحســني 
إمكانيــة الوصــول بــدالً مــن تشــجيع االنتقــال إىل مناطــق خــارج حــدود 
مدينــة بريــدة الســتيعاب النمــو املســتقبيل، وهــذا مــن شــأنه أن يخلــق 
مناطــق متعــددة املراكــز، وتحويــل املدينــة مــن منــط التنميــة الدائريــة 
حــول مركــز واحــد إىل النمــوذج املتعــدد املراكــز، وعــىل هــذا النحــو، فــإن 
املحطــات املتوخــاة واملرتبطــة بالنقــل العــام متعــدد الوســائط والتــي 
تقــع داخــل نطــاق التنميــة العمرانيــة لعــام ١٤٥٠، ســوف تصبــح أنويــة 
التنميــة الجديــدة، وتعمــل مبثابــة جهــات يقصدهــا الســكان  لتجمعــات 
موزعــة يف كافــة أنحــاء املدينــة ومناطــق إلعــادة التطويــر داخل املســاحة 

ــة الحاليــة وبالتــايل تصبــح مراكــز جديــدة.  العمرانيــة الحرضي

لتحديــد  الطبقــات  متعــدد  ككيــان  املدينــة  فهــم  النمــوذج  يتطلــب 
املناطــق املناســبة للتكثيــف ومحــاور التنميــة املرتبطــة بوســائل النقــل 
الجديــدة  التنميــة  مشــاريع  فــإن  الكثافــات،  لتحليــل  ووفقــاً  املحتملــة، 
يجــب أن تكــون محصــورة داخــل نطــاق الطريــق الدائــري، حيــث أن بريــدة 
متتلــك أرايض كافيــة إلســتيعاب النمــو الســكاين املســتقبيل بشــكٍل 
كاٍف دون إضافــة ضواحــي جديــدة بســبب الزحــف العمــراين أو إنشــاء 
مشــاريع متفرقــة ومجــزأة، والحــد مــن الزحــف العمــراين، وتعزيــز اإلندمــاج 
وتنفيــذ إســرتاتيجية التكثيــف، ويف هــذا الســياق، فــإن إجــراء التنميــة 
عــىل األرايض البيضــاء داخــل النســيج العمــراين للمدينــة الحاليــة وإدخــال 
أمنــاط جديــدة مــن البلــوكات مــن شــأنه أن يســهل عمليــة التكثيــف، وبنــاًء 
عــىل ذلــك، يجــب حاميــة األرض املمتــدة الواقعــة بــني نطــاق التنميــة 
العمرانيــة لعــام ١٤٥٠ ونطــاق حاميــة التنميــة مــن أي أنشــطة تنميــة، 

باســتثناء القطــاع الزراعــي. 

توجيهيــة  مبــادئ  وضــع  املوجهــة  الجديــدة  النمــو  اســرتاتيجية  تتطلــب 
وآليــات جديــدة، مــن مســتوى املدينــة إىل مســتوى املجــاورة الســكنية، 
يجــب أن تتنــاول توجيهــات التوســع والتكثيــف العمــراين أنظمــة التخطيــط 
والتصميــم الحــرضي، وقضايــا التطويــر املتعــدد االســتعامالت، وتدعــم 
الــرشاكات بــني القطاعــني العــام والخــاص، والــرشاكات التــي تركــز عــىل 
املجتمــع، علــامً بــأن النهــج متعــدد املراكــز املقــرتح، مــع التكثيــف داخــل 
الفرعيــة  املراكــز  مــن  العديــد  وحــول  املدينــة  العمــراين يف  النســيج 
املميــزة، يدعــم تحــول املــدن إىل مــكان نابــض بالحيــاة وجــذاب للعيــش 
ــة وإداراتهــا  فيهــا وزيارتهــا، ويف نفــس الوقــت، ســوف تســتفيد األمان
مــن انخفــاض التكاليــف لتوفــري خدمــات البنيــة التحتيــة وتوســيع الخدمــات 

ــدة متعــددة االســتعامالت. ــة لتشــمل مشــاريع جدي العامــة واالجتامعي
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٢،٢،٦ املدينــة املتصلــة: ربــط مدينــة بريــدة عــرب وســائل النقــل 

العــام 

مــن  والحــد  املقســم  العمــراين  الهيــكل  يتنــاول  الثانيــة  اإلســرتاتيجية 
أنشــطة التجزئــة املكانيــة، ويســلط الضــوء عــىل الحاجــة امللحــة إلنشــاء 
الشــبكة  أن  حيــث  داخــيل،  عــام  نقــل  ونظــام  محســنة  طــرق  شــبكة 
النقــل  خيــارات  إىل  الوصــول  وســهولة  إمكانيــة  توفــر  املتامســكة 
البديلــة، كــام تســاعد أيًضــا عــىل ربــط املشــاريع الحرضيــة املجــزأة، وهــذا 
النمــوذج يقلــل مــن االعتــامد عــىل الســيارات الخاصــة، ويحســن جــودة 

بريــدة.  الحيــاة ملواطنــي 

لقــد تــم تصميــم شــبكة طــرق بريــدة بشــكل شــعاعي، األمــر الــذي يحتــاج 
إىل تحســينات وظيفيــة وطــرق ربــط إضافيــة، يجــب إعــادة تحديــد البنيــة 
التحتيــة للطــرق مــن حيــث الحجــم واملســتوى، والتحــول مــن شــبكة نقــل 
موجهــة نحــو الســيارات إىل شــبكة متيــل أكــر نحــو النقــل العــام وصديقــة 
للمشــاة وركــوب الدراجــات، كــام أنــه مــن الــرضوري تقليــص أحجــام محــاور 
الحركــة املروريــة ومراجعــة الطــرق ذات األبعــاد املفرطــة الحاليــة، ومراعــاة 
وإنشــاء شــبكات  األقــدام،  عــىل  الســري  أنشــطة  لتســهيل  أنســتنتها 
التنقــل البطيئــة، ووســائل النقــل العــام التــي يتــم تنفيذهــا بشــكل 
معقــول، حيــث أنهــا تعتــرب عنــراً مهــامً يف ربــط النســيج العمــراين يف 
ــة، وباإلضافــة إىل تحســني شــبكة الطــرق القامئــة، ينبغــي أيًضــا  املدين
تصميــم املشــاريع الجديــدة لتصبــح أقــل توجهــاً نحــو الســيارات، مــام يعــزز 
قابليــة املــي، حيــث أن توفــري أرصفــة املشــاة ومســارات للدراجــات 
ــن الرتابــط بــني املجــاورات الســكنية وتحويلهــا  الهوائيــة مــن شــأنه أن يحسِّ

يف ذات الوقــت إىل مناطــق حرضيــة مفعمــة بالحيويــة. 

تعمــل شــبكة النقــل العــام املحســنة عــىل مســتوى املدينــة عــىل خلــق 
ــم  ــدة، ت ــة بري ــل الســكان، وبالنســبة ملدين ــتدام لتنق ــال ومس ــل فع بدي
تحديــد شــبكة لحافــالت النقــل الرسيــع كبديــل رئيــيس، وهــي تتميــز 
الحاليــة،  الطــرق  التكلفــة والتنفيــذ املــرن عــىل طــول محــاور  بفعاليــة 
ودعمهــا بنظــام التغذيــة مــن الحافــالت املحليــة وشــبكات املشــاة مــن 
شــأنه خلــق مدينــة أكــر اســتدامة ومتصلــة، عــالوة عــىل ذلــك، ميكــن 
ــا لألنشــطة  ملحطــات حافــالت النقــل الرسيــع الرئيــيس أن تصبــح نقاطً
االقتصاديــة، والتفاعــالت االجتامعيــة، وتخلــق ســامت مميــزة للمجــاورات 
جيــد  بشــكل  تعمــل  العــام  للنقــل  شــبكة  تنفيــذ  بــأن  علــام  الســكنية، 
إىل  االقتصاديــة،   - االجتامعيــة  التنميــة  تعزيــز  يف  يســاهم  ســوف 
جانــب ربــط النســيج العمــراين بالشــبكة العامــة املفتوحــة، كــام أن ربــط 
لــه قيمــة حيويــة خاصــة خــالل  الهامــة والجذابــة ســوف يكــون  الجهــات 
أشــهر الصيــف الحــارة، وبنــاًء عــىل ذلــك، يتــم الحصــول عــىل بيئــة محســنة 
العــام  النقــل  نظــام  فــإن  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة  بريــدة.   ملواطنــي 
الجديــد املصاحــب لسياســات التكثيــف املناســبة عــىل طــول مســاراته 
وحــول محطاتــه، ســيعزز ويحفــز عمليــات التكثيــف، وإنشــاء مراكــز جديــدة 
األرايض  قيمــة  لضبــط  جديــدة  آليــات  تدعــم  االســتخدامات،  متعــددة 
واالســتفادة منهــا، ولكــن األهــم مــن ذلــك، أنــه يجــب تعزيــز ودعــم فكــر 
جديــد يقــدر وســائل النقــل العــام يف املدينــة، وســوف تحتــاج سياســات 
املجــاورات  ربــط  خــالل  ومــن  الجديــدة،  الفكــرة  هــذه  اتبــاع  إىل  النمــو 
ــارص  ــري عن ــة وتوف ــة يف املدين ــمة واملتفرق ــة املقس ــكنية الحرضي الس
ــا أن  ــدة ميكنه ــة بري ــإن مدين ــة، ف ــل املدين ــاوي إىل داخ ــول املتس الوص

تصبــح مدينــة حيويــة واقتصاديــة وصديقــة للبيئــة.

خطوط النقل 

تحديد خطوط النقل عىل طول 
املحاور الرئيسية 

املحطات واملراكز

تعزيز وتكثيف استعامالت األرايض 
عىل طول املحطات واملراكز 

الرئيسية

الشبكة املستعرضة

إنشاء شبكة ثانوية لتحسني إمكانية 
الوصول
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الشكل ٤٧. ربط املدينة

املحطات الرئيسية

مسارات ربط ثانوية 

املحطات واملراكز املحلية

خطوط حافالت النقل الرسيع 

مراكز ثانوية 

املناطق العمرانية والحرضية
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مــن  االســتفادة  إمكانيــة  تكافــؤ  الشــاملة:  املدينــة   ٣،٢،٦

االقتصاديــة والفــرص  العامــة  املرافــق 

الفــرص  إىل  التــوازن  إعــادة  إىل  الحاجــة  الثالثــة  االســرتاتيجية  تتنــاول 
تطويــر  تجنــب  إىل  وتهــدف  املدينــة،  داخــل  واالقتصاديــة  االجتامعيــة 
عــىل  تأثــري ضــار  لهــا  يكــون  قــد  التــي  أحاديــة االســتعامل،  التجمعــات 
ينخفــض  حيــث  األماكــن املناســبة  املدينــة ومواطنيهــا، وجعلهــا يف 
تأثريهــا بشــكل كبــري، مثــال عــىل ذلــك هــو جعــل االســتعامالت الصناعيــة 
املبــارش إىل  الوصــول  إمكانيــة  اســتمرار  مــع  يف ضواحــي املدينــة، 
الحديديــة  الطــرق الرسيعــة والخطــوط  الرئيســية، مثــل  التحتيــة  البنيــة 

البيئــة وازدحــام املدينــة. واملطــار دون تلويــث 

وكخطــوة أوىل، يجــب الرتكيــز بشــدة عــىل تنفيــذ نظــام النقــل العــام 
املقــرتح، والــذي ميكــن أن يكــون مبثابــة العمــود الفقــري لالندمــاج، مــن 
ــز التكامــل  خــالل تســهيل الحركــة والتبــادالت واللقــاءات، وبالتــايل، تعزي
االجتامعــي املــكاين يف جميــع أنحــاء املدينــة، ويشــتمل ذلــك عــىل 
تعزيــز شــبكة الطــرق والنقــل العــام، وتطبيــق اســرتاتيجيات التكثيــف 
داخــل النســيج العمــراين يف جميــع أنحــاء املدينــة، إىل جانــب إنشــاء 
املجــاورات الصغــرية ومراكــز األحيــاء يف جميــع أنحــاء مشــاريع املدينــة 
العامــة،  الخدمــات  وتوفــري  الكافيــة،  املفتوحــة  املســاحات  وإنشــاء 
املدينــة  إىل  املتســاوي  الوصــول  ضــامن  إن  كــام  تجاريــة،  والخدمــات 
بطبقاتهــا املختلفــة بغــض النظــر عــن الوضــع االجتامعــي، أو األصــول، 
أو مســتوى التعليــم، أو الجنــس، ســوف يعيــد التــوازن إىل االنفصــال 
الحــايل بــني االقتصــاد واملجــاالت االجتامعيــة واملؤسســية، وســوف 
يســاعد كذلــك عــىل زيــادة تعــدد فــرص العمــل وتقليــل أوقــات التنقــل 

الطويلــة داخــل املدينــة.

متعــدد  النمــوذج  الشــاملة  اإلندماجيــة  املدينــة  اســرتاتيجية  تدعــم 
املراكــز لربيــدة إلعــادة توزيــع الخدمــات واملرافــق وفــرص العمــل بشــكل 
ــات التــي توفرهــا وســائل النقــل  اســرتاتيجي، واالســتفادة مــن اإلمكان
العــام، كــام إن إنشــاء مراكــز جديــدة داخــل النســيج العمــراين يدعمهــا 
للكثافــات  تنوًعــا  أكــر  توزيًعــا  ســيخلق  املقــرتح  العــام  النقــل  محــور 
الســكنية واملناطــق ذات االســتعامالت املتعــددة، وعــن طريــق تنفيــذ 
يف  املتنوعــة  العامــة  والخدمــات  االســتعامالت  متعــددة  املشــاريع 
الحــايل،  الوقــت  بالخدمــات يف  التــي مل تحظــى  الســكنية  املناطــق 
ونشــطة  شــاملة  إندماجيــة  ســكنية  مجــاورات  إنشــاء  تعزيــز  ميكــن 
ومتنوعــة تــؤدي إىل التــوازن االجتامعــي واالقتصــادي عــىل نحــو أفضــل.
ويجــب عــىل املدينــة إضفــاء بعــًدا بيئيــاً عــىل التنميــة إلنشــاء مدينــة 
صحيــة وإندماجيــة شــاملة للجميــع، ويعتــرب دعــم وتعزيــز األماكــن العامــة 
أحــد التدابــري الرئيســية لذلــك، إىل جانــب الحفــاظ عــىل األرايض الزراعيــة، 

وتحســني الشــبكة العامــة املفتوحــة.

تنفيذ النقل العام كعنر أسايس 
يف إمكانية الوصول املتساوية

تشجيع املشاركة املتساوية للمرأة 
يف جميع القطاعات 

مدينة إندماجية شاملة وصحية 
للجميع - البعد البيئي
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الطريق الرشياين الرئييس باالستعامالت املتعددة 
الطرق الرشيانية الثانوية باالستعامالت املتعددة 

املناطق العمرانية والحرضية

الشكل ٤٨. جعل املدينة شاملة

محطات نظام النقل العام الجديد واملراكز الحرضية الصغرية

نسبة التأثري والتنمية العمرانية ملحطات النقل العام 

املراكز املقرتحة لألنشطة الحرضية واالقتصادية

خطوط حافالت النقل الرسيع 
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٤،٢،٦  املدينــة املرنــة: إعــادة التــوازن للنظــم االجتامعية-البيئية 

واالقتصادية

تركــز اإلســرتاتيجية األخــرية عــىل تكامــل وإدارة األرايض الزراعيــة القامئــة 
والســامت الطبيعيــة األخــرى )األوديــة( مــع النمــو العمــراين املرتقــب 
للمدينــة، حيــث أنــه حتــى وقــت قريــب، كانــت األرايض الزراعيــة داخــل 
النســيج العمــراين ميــزة فريــدة متيــز مدينــة بريــدة عــن غريهــا مــن مــدن 
املنطقــة، وبالتــايل تهــدف هــذه اإلســرتاتيجية إىل إعــادة التــوازن لكيفية 
تفاعــل املدينــة مــع خصائصهــا الطبيعيــة، وهــي تعتــزم تعزيــز القــدرة 
عــىل التكيــف يف املناطــق الحرضيــة، وتعزيــز كفــاءة اســتخدام املــوارد، 
املشــاريع  قيــام  فيــه  تشــجع  الــذي  الوقــت  يف  البيئيــة  واالســتدامة 
الكــربى والتكتــل االقتصــادي مــن خــالل تعزيــز الحــد مــن املخاطــر، وتوفــري 

الغــذاء، واألمــن املــايئ. 

يجــب الحفــاظ عــىل املحــاور الزراعيــة املوجــودة داخــل النســيج العمــراين 
للمدينــة واســتعادتها لخلــق االنســجام الــذي يعــزز التــوازن بــني البيئــة 
مــن  االســتفادة  للمدينــة  ميكــن  كــام  املبنيــة،  واملســاحة  الطبيعيــة 
اســتخدامها كأداة للتحكــم يف الزحــف العمــراين والحــد منــه، وميكــن أن 
يســاهم التــوازن الصحيــح بــني األرايض الزراعيــة والنســيج العمــراين يف 

منــو حــرضي متكامــل وصديــق للبيئــة. 
وبالتــايل، فــإىل جانــب املحافظــة عــىل األرايض، يجــب أيًضــا تســهيل 
إمكانيــة الوصــول والنفــاذ إليهــا، ودمجهــا بعنايــة مــع النســيج العمــراين، 
حيــث يوفــر هــذا النــوع مــن النظــام العديــد مــن املزايــا للمدينــة مــن 
املنظــور االجتامعــي واالقتصــادي والبيئــي إضافــة إىل إمكانيــة تســويق 
أفضــل، عــالوة عــىل ذلــك، متثــل الزراعــة داخــل النســيج العمــراين واحــدة 
يف  فقــط  ليــس  املحــيل،  االقتصــاد  يف  إنتاجيــة  األكــر  الركائــز  مــن 
توفــري فــرص العمــل ولكــن أيضــا يف املســاهمة يف األمــن الغــذايئ 

اإلقليمــي. 

حاليــاً  شــحيحة  بريــدة  مدينــة  يف  الخــرضاء  العامــة  املناطــق  تعتــرب 
البعــض، وكذلــك معزولــة عــن الشــبكة الزرقــاء  ومنفصلــة عــن بعضهــا 
لألوديــة التــي تعــرب املدينــة، وعــىل هــذا النحــو، يجــب معالجــة نقــص 
الحــد مــن  الخــرضاء يف املناطــق املركزيــة، باإلضافــة إىل  املســاحات 
فقــدان األرايض الزراعيــة وامليــاه العذبــة الــذي ســبق ذكــره، األمــر الــذي 
ســوف ينتــج عنــه تقليــص مســتوى االنفصــال العميــق واختــالل التــوازن 

للمدينــة.  والبيئيــة واالقتصاديــة  االجتامعيــة  األبعــاد  بــني 
وباإلضافــة إىل ذلــك، متثــل الشــبكة الزراعيــة واألماكــن العامــة وإندماجها 
مســتوى  عــىل  املفتوحــة  العامــة  واألماكــن  املســاحات  شــبكة  يف 
املدينــة مصــدرا محتمــال للنمــو االقتصــادي والتنميــة االجتامعيــة بهــا، 
إطــاًرا  األخــرض  االقتصــاد  نهــج  يوفــر  أن  املثــال، ميكــن  ســبيل  فعــىل 
ــا ميكــن مبوجبــه اتخــاذ القــرارات واإلجــراءات لتعزيــز ودعــم كفــاءة  مرجعيً
اســتخدام املــوارد واإلدارة البيئيــة الفعالــة وتحقيــق مســتوى معيشــة 

وجــودة حيــاة أفضــل للســكان. 

الســيول  خطــر  أصبــح  األمطــار،  هطــول  وزيــادة  املنــاخ،  تغــري  بســبب 
والفيضــان أكــر تكــراراً عــىل املدينــة وســكانها، وبنــاء عــىل ذلــك تهــدف 

هــذه االســرتاتيجية إىل الحــد مــن مخاطرهــا وتســهيل آليــات إعــادة تغذيــة 
امليــاه للمدينــة مــن خــالل توزيــع أحــواض االحتفــاظ املدمجــة يف نظــام 
األوديــة، وينبغــي إجــراء القياســات إلدارة ميــاه األمطــار للحــد مــن األرضار 
التــي تســببها الســيول والفيضانــات عــىل البيئــة والبيئيــة االجتامعيــة 
االقتصاديــة، كــام يجــب حاميــة األوديــة الرئيســية، التــي تحمــل تدفــق 
تجديــد طبقــات  عــىل  القــدرة  نحــو املدينــة ولديهــا  الرئيــيس  امليــاه 
وإعــادة فتحهــا،  التنميــة،  عــن  الناتجــة  التعديــات  مــن  الجوفيــة،  امليــاه 
وإعادتهــا إىل طبيعتهــا حيثــام أمكــن ذلــك، ســيوفر ذلــك فرًصــا إلنشــاء 
حدائــق طوليــة جديــدة يف جميــع أنحــاء املدينــة، ولتطويــر نظــام شــامل 

للمشــاة، مدمــج مــع الشــبكات الزرقــاء والخــرضاء.
 

األودية

دمج األودية يف الشبكة الخرضاء 
والزرقاء وإنشاء البنية التحتية حولها

املناطق الزراعية 

دمجها يف النسيج العمراين واستخدامها 
كجزء مهم من الشبكة الخرضاء 
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دمج الشبكة الخرضاء يف النسيج العمراين 

الشبكة الخرضاء الحالية

املناطق العمرانية والحرضية

الشكل ٤٩. التوازن بني النظم االجتامعية والبيئية واالقتصادية

األودية واألحواض املائية 

الروابط الخرضاء
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مزارع يف بريدة 
© Hamad Altwaijri

 
٣،٦ رؤية بريدة املستدامة 

تصبــح  لــي  بريــدة  ملدينــة  املقرتحــة  األربــع  االســرتاتيجيات  تتوافــق 
مســتدامة مــع رؤيــة وأهــداف األجنــدة الحرضيــة الجديــدة، وتعتمــد عــىل 
األبعــاد الثالثــة لالســتدامة. تهــدف الرؤيــة الشــاملة، الناشــئة عــن الجمــع 
بــني التوصيــات االســرتاتيجية إىل تحقيــق الجوانــب الثالثــة لالســتدامة 

مــن خــالل: 

• ضامن العدالة االجتامعية يف توزيع  الخدمات االجتامعية 
)االستدامة االجتامعية(؛ 

النظــام  هيكلــة  إعــادة  مــع  مســتقر  اقتصــادي  منــو  عــىل  الحفــاظ   •
اإلنتاجــي، مــن أجــل توفــري املــوارد والطاقــة )االســتدامة االقتصاديــة(؛ 
• الحفــاظ عــىل بيئــات معيشــية آمنــة ومريحــة مــن خالل خفــض االنبعاثات 
واختيــار البنيــة التحتيــة االجتامعية-البيئيــة املتكاملــة التــي ميكنهــا تحقيق 

الخدمــات األساســية بطريقــة مبتكــرة )االســتدامة البيئية(. 
 

يف حقيقــة األمــر نجــد أن مدينــة بريــدة لديهــا الفرصــة لتضع نفســها عىل 
املســار الصحيــح نحــو منــوذج للتنميــة العمرانيــة أكــر اســتدامة، حيــث أن 
بعــض قضاياهــا تتضمــن أيضــا إمكانيــات إليجــاد حلــول لهــا. وهــذا يتطلــب 
إرادة قويــة، مقرتنــة بنهــج عمــيل لعمليــة إعــادة هيكلتهــا االقتصاديــة 

واالجتامعيــة واملكانيــة. 
يجــب إعــداد نظــام تفصيــيل منطقــي وتدريجــي لإلجــراءات ذات األولوية 

مــن أجــل االســتفادة مــن املزايــا التنافســية الداخليــة املحتملــة، األمــر 
املحليــة،  واملــوارد  الزراعــي  اإلنتــاج  إىل  قيمــة  يضيــف  ســوف  الــذي 
الزراعيــة  التنميــة  ويعــزز  بالحيــاة،  نابضــة  حرضيــة  اقتصــادات  وينشــئ 
والصناعيــة املســتدامة والشــاملة، فضــالً عــن البنيــة التحتيــة املوفــرة 
اســتهالك  أمنــاط  ستشــكل  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  واملرنــة،  للمــوارد 
ــكار يف  ــة لالبت ــة مواتي ــة بيئ ــدة قــادرة عــىل تهيئ ــاج مســتدامة جدي وإنت

مجــال األعــامل، باإلضافــة إىل ســبل كســب العيــش األساســية.
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وسط مدينة بريدة - منظر جوي
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الشكل ٥٠. استعامالت األرايض الحالية

 
 

٤،٦ األثر االسرتاتيجي للرؤية عىل املناطق العمرانية 

الســابقة  النصــوص  يف  بريــدة  ملدينــة  وضعهــا  تــم  التــي  الرؤيــة  إن 
للمدينــة،  املــكاين  التنظيــم  عــىل  وملموســة  مبــارشة  تأثــريات  لهــا 
إىل  املســتندة  االســرتاتيجية  التوصيــات  نتائــج  تقييــم  ميكــن  كــام 
مبــادئ التنميــة املرتبطــة بوســائل النقــل باســتخدام نفــس املنهجيــة 
املســتخدمة لتحليــل األوضــاع الراهنــة، وتوضــح النصــوص والخرائــط التــي 
متــت مناقشــتهام يف األقســام أدنــاه تأثــري هــذه الرؤيــة عــىل الكثافــة 
واســتعامالت األرايض واإلنتاجيــة وســهولة الوصــول يف مدينــة بريــدة.

 
استعامالت األرايض: 

لــدى بريــدة نظــام نقــل عــام مقــرتح يتضمــن شــبكة حافــالت و٦ خطــوط 
حافــالت للنقــل الرسيــع باإلضافــة إىل خــط تــرام، وعــىل الرغــم مــن أن 
شــبكة الحافالت تتميز مبدى تغطية واســعة ومكثفة فإن خطوط الرتام 
ســوف تســاعد يف هيكلــة املدينــة مــن خــالل إنشــاء محــاور بــارزة ومتاحــة 
يف اتجاهــي الشــامل والجنــوب والــرشق والغــرب، كــام ميكــن لخطــوط 

حافــالت النقــل الرسيــع تحويــل البنيــة الحرضيــة بشــكل ملحــوظ مــن خــالل 
التكثيــف عــىل طــول هــذه املحــاور مــن خــالل جعــل اســتعامالت األرايض 
عــىل مســافة ١٠ دقائــق ســرياً عــىل األقــدام مــن املحطــات، وتنميــة 
وتطويــر قطــع األرايض املتاخمــة للطــرق الرئيســية وخطــوط الــرتام، 
وكــام هــو مبــني يف الشــكل ٥٢، فــإن املحــاور الجديــدة يجــب أن تركــز 
بشــكل رئيــيس عــىل االســتعامالت التجاريــة واملختلطــة لــألرايض عــىل 
طــول طــرق النقــل لزيــادة االســتفادة منهــا وإمكانيــة الوصــول إليهــا إىل 
أقــى حــٍد ممكــن. وســتصبح املحطتــني الرئيســيني، يف جهــة الشــامل 
والجنــوب باإلضافــة املحطــة الثانويــة عنــد تقاطــع خطــوط حافــالت النقــل 
الرسيــع والــرتام هــي النقــاط املركزيــة لألنشــطة االقتصاديــة ووســائل 
النقــل العــام املتعــددة الوســائط، وباالســتفادة مــن الدراســات والدالئــل 
املتعلقــة بالتوســع العمــراين والحرضي الجيد، فإن تقســيم اســتعامالت 
األرايض املخصصــة لهــذا املحــور الجديــد املكثــف ســوف تكــون كــام 
ســكنية.  و٢٠٪  تجاريــة،  و٢٠٪  املتعــددة،  لالســتعامالت   ٪٦٠ يــيل: 
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الشكل ٥١. استعامالت األرايض  و اقرتاح موئل األمم املتحدة الستعامالت األرايض الجديدة

الشكل ٥٢. استعامالت األرايض الجديدة املقرتحة
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الشكل ٥٣. الكثافة السكانية الحالية 

إعــادة توزيــع اســتعامالت  اقــرتح برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية 
 ،٪  ٥.٣ إىل   ٪  ١.٩ مــن  املتعــددة،  االســتعامالت  يف  بزيــادة  األرايض 
وانخفــاض طفيــف يف جميــع االســتعامالت األخــرى، باســتثناء الصناعيــة، 

والتــي يتــم الحفــاظ عليهــا بنســبة ٢.٦ ٪. 

الكثافات: 

ســوف  النقــل  خطــي  طــول  عــىل  الجديــدة  األرايض  اســتعامالت  إن 
مــام  الســكان،  مــن  أعــىل  كثافــة  ودعــم  اســتيعاب  عــىل  تســاعد 
النقــل  حافــالت  محطــات  إىل  الوصــول  وســهولة  إمكانيــة  يوفــر 
وعملهــا  إنشــائها  حــال  يف  أنــه  حيــث  األقــدام،  عــىل  ســرياً  الرسيــع 
األمــم  قبــل  مــن  بهــا  املــوىص  للكثافــة  وفًقــا  إمكاناتهــا،  بأقــى 
املتحــدة والتــي تبلــغ ١٥٠ شــخص/هكتار، فــإن هــذه املحــاور ميكنهــا 
ال  مســافة  عــىل  شــخًصا   ٨٤٠,١٣٩ إىل  يصــل  مــا  تســتوعب  أن 
ال  وبالتــايل،  املحطــات،  مــن  األقــدام  عــىل  ســرياً  دقائــق   ١٠ تتجــاوز 
الحاليــة.  العمرانيــة  املســاحة  خــارج  الجديــدة  املشــاريع  إنشــاء  تشــجع 

ــا، ميكــن لهــذه املنطقــة، التــي  وحتــى مــع وجــود تقديــرات أكــر تحفظً
زيــادة  جانــب  إىل  البيضــاء  األرايض  عــىل  الجديــدة  باملشــاريع  تتميــز 
الكثافــة يف األجــزاء األخــرى، اســتيعاب عــدد الســكان املقــرتح بشــكل 
التوزيــع   ٥٣ الشــكل  ويبــني  املقبلــة.  القليلــة  الســنوات  خــالل  مريــح 
الحــايل للكثافــة الســكانية التــي يبلــغ متوســطها ٢٢.٥ شــخص/هكتار، 
ومــع املزيــج املقــرتح مــن اســتعامالت األرايض والكثافــة املــوىص بهــا 
مــن قبــل موئــل األمــم املتحــدة، ســوف يرتفــع املتوســط إىل ٣٠.٦ 
شــخص/هكتار، مــام يــدل عــىل زيــادة قدرهــا ٨.١ شــخص/هكتار، ويعتــرب 
هــذا املعيــار مقبــول إىل حــد مــا داخــل اململكــة بالنســبة ملدينــة بحجــم 
الســيناريو املقــرتح  الكثافــات يف  توزيــع  الشــكل ٥٤  ويبــني  بريــدة. 
الــذي يبلــغ متوســطها ١٥٠ شــخص/هكتار عــىل طــول محــاور النقــل 
العــام، حيــث ترتكــز أعــىل كثافــة لألنشــطة عــىل هــذه املحــاور، مــام 
ينشــأ عنــه وجــود حيويــة اقتصاديــة وتحســني إمكانيــة الوصــول إىل جانــب 

ــاة.  تحســني جــودة الحي
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الشكل ٥٤. الكثافة السكانية املقرتحة 

متوسط الكثافة السكانية الحالية يف املساحة املبنية 

متوسط الكثافة السكانية املقرتحة يف املساحة املبنية

متوسط الكثافة السكانية حول محور النقل

 ٢٦.٥شخص/هكتار

٢٨.٣ شخص/هكتار

 ١٥٠ شخص/هكتار

 
٠ - ٤٥ شخص/هكتار 

٥٠ - ٩٩ شخص/هكتار 
١٠٠ - ١٤٩ شخص/هكتار 

< ١٥٠ شخص/هكتار
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الشكل ٥٥. إمكانية الوصول الحالية إىل العمل خالل ١٠ دقائق سريا عىل األقدام

اإلنتاجية 

يعتــرب توافــر فــرص العمــل والتوظيــف عامــاًل محوريـًـا يف النمــو والتنميــة 
ــص  ــن أن يســاعد تخصي ــام ميك ــة، ك ــة يف املســتقبل للمدين االقتصادي
األرايض الحــايل وتوزيــع الســكان عــرب مدينــة بريــدة يف تقديــر فــرص 
العمــل والوظائــف، وهــو مــؤرش بالــغ األهميــة يف التمثيــل املــكاين 
للفــرص االقتصاديــة، ومــع زيــادة إمكانيــة الوصــول إىل أماكــن العمــل 
ــا أقــل  ــزداد إنتاجيــة الســكان، حيــث يقضــون وقتً ــة، ت مــن مســافات قريب
يف التنقــل اليومــي واملزيــد مــن الوقــت يف العمــل املنتــج، كــام إن 
والكــوادر املؤهلــة واملوهوبــة  الــرشكات  تجــذب  الفــرص االقتصاديــة 

التــي تســهم يف امليــزة التنافســية للمدينــة. 
يعتمــد تحليــل اإلنتاجيــة عــىل عــدد قليــل مــن االفرتاضــات التــي تحــدد 
عــدًدا معيًنــا مــن فــرص العمــل والوظائــف لــكل مــرت مربــع يف املســاحة 
املبنيــة لــكل اســتعامل لــألرايض، وعــىل الرغــم مــن أن هــذا االفــرتاض 
عــام وتقريبــي، إال إنــه يســاعد عــىل فهــم اتجاهــات توزيــع فــرص العمــل 
يف  والفجــوات  التفاوتــات  عــن  ويكشــف  املدينــة  يف  والوظائــف 
فــرص  إجــاميل  أن  حيــث  إليهــا،  الوصــول  وإمكانيــة  املــكاين  توزيعهــا 

العمــل يف املدينــة يف الوقــت الحــايل هــو ٢٢ فرصــة عمــل لــكل ١٠٠ 
شــخص، ويــزداد هــذا العــدد إىل ٣٠ فرصــة عمــل لــكل ١٠٠ شــخص يف 
الســيناريو املقــرتح عــن طريــق تكثيــف اســتعامالت األرايض وزيــادة 
ارتفاعــات املبــاين داخــل مســافة ميكــن قطعهــا ســرياً عــىل األقــدام 
 ،)BRT( النقــل الرسيــع  خــالل ١٠ دقائــق عــىل طــول خطــي حافــالت 
يــؤدي إىل زيــادة يف  وهكــذا، فــإن زيــادة الســكان إىل ١.٥ الضعــف 

ــكان. ــدد الس ــف ع ــل تقــدر بـــ ٢.٥ ضع ــرص العم ف

إمكانية وسهولة الوصول إىل فرص العمل سرياً عىل األقدام:

يــزداد مبعــدل  حيــث أن العــدد اإلجــاميل لفــرص العمــل يف املدينــة 
أعــىل مــن معــدل النمــو الســكاين، فــإن التوزيــع املــكاين لهــذه الفــرص 
املســتقبيل  للنمــو  التخطيــط  يف  حاســم  عامــل  يعتــرب  والوظائــف 
للمدينــة. توضــح الخريطــة يف الشــكل ٥٦ عــدد فــرص العمــل والوظائــف 
التــي ميكــن الوصــول إليهــا خــالل ١٠ دقائــق ســرياً عــىل األقــدام مــن 
فــرص  توزيــع  يبــدو  الحــارض،  الوقــت  ويف  املدينــة،  مناطــق  مختلــف 



النظرة املستقبلية 

١٠٧

الشكل ٥٦. فرص العمل املقرتحة التي ميكن الوصول إليها خالل ١٠ دقائق سريا عىل األقدام

ــة،  ــز يف مراكــز املدين ــدة موزعــاً بشــكل موحــد دون تركي العمــل يف بري
ــة، وهــي ســكنية  وكــام هــو متوقــع، فــإن املناطــق البعيــدة يف املدين
بشــكل رئيــيس، تتميــز بكثافــة منخفضــة مــن فــرص العمــل وبالتــايل 
تقــل إمكانيــة ســهولة الوصــول إىل أماكــن العمــل. وســيزيد ســيناريو 
اســتعامالت األرايض املقــرتح يف مدينــة بريــدة مــن عــدد فــرص العمــل 
التــي ميكــن الوصــول إليهــا خــالل ١٠ دقائــق ســرياً عــىل األقــدام مــن 
مختلــف مناطــق املدينــة، حيــث أنــه ميكــن لــكل شــخص الوصــول إىل 
١,٥٠٠ فرصــة عمــل خــالل ١٠ دقائــق ســريا عــىل األقــدام مــن أي مــكان 
يف املدينــة، كــام إن الرتكيــز عــىل خلــق الفــرص داخــل املســاحة املبنيــة 
ــر األرايض البيضــاء وتكثيــف املشــاريع القامئــة  مــن خــالل تنميــة وتطوي
والغــرب  والــرشق  والجنــوب  الشــامل  اتجــاه  يف  املحــاور  طــول  عــىل 
ــر  ــن ٤٠٠٪ )انظ ــر م ــل بأك ــرص العم ــول إىل ف ــهولة الوص ــن س ــيزيد م س
الشــكل ٥٦(، علــامً بــأن إعــادة التوزيــع وضــامن التــوازن بــني اســتعامالت 
األرايض التجاريــة واملختلطــة والســكنية، ســيؤدي إىل تحســني التوزيــع 
املــكاين والوصــول إىل فــرص وأماكــن العمــل يف جميــع أنحــاء املدينــة.

٨٠٠٠ - ٥٠٠٠٠
٤٠٠٠ - ٨٠٠٠
٢٠٠٠ - ٤٠٠٠
١٠٠٠ - ٢٠٠٠
٥٠٠ - ١٠٠٠   

٠ - ٥٠٠

الوظائف

عدد الوظائف التي ميكن الوصول إليها خالل ١٠ دقائق

الحالية  املقرتحة



النظرة املستقبلية 

١٠٨

الشكل ٥٧. اإلمكانية الحالية للوصول إىل فرص العمل من املحطات

حافــالت  العمــل مبســارات  فــرص  الوصــول إىل  إمكانيــة وســهولة 

:)BRT) الرسيــع  النقــل 

منــط  مــع  املقرتحــة،   )BRT( الرسيــع  النقــل  حافــالت  خطــوط  إن 
االســتعامل والتوزيــع الحــايل، يتيــح ســهولة الوصــول إىل ٣٠ ٪ مــن جميع 
فــرص وأماكــن العمــل يف املدينــة لألشــخاص الســاكنني والعاملــني 
ضمــن مســافة ١٠ دقائــق ســريا عــىل األقــدام وعــىل افــرتاض ركــوب 
ظــل  ويف  وبالتــايل  دقيقــة،   ٢٠  )BRT( الرسيــع  النقــل  حافــالت 
الكثافــات وتوزيــع اســتعامالت األرايض الحــايل، لــن يكــون نظــام النقــل 
الســكان. مــن  كبــرية  نســبة  لخدمــة  يصــارع  ســوف  ألنــه  ناجًحــا  العــام 
تكثيــف وتغيــري اســتعامالت األرايض عــىل طــول منطقــة تقــع عــىل 
مســافة ١٠ دقائــق ســرياً عــىل األقــدام إىل محطــات حافــالت النقــل 
الرسيــع )BRT(، ســوف يضاعــف عــدد فــرص العمــل التــي يتــم الوصــول 
إليهــا لتصــل نســبة ٥٧٪ لجميــع فــرص العمــل داخــل املدينــة، إن تكثيــف 
وتغيــري اســتعامالت األرايض عــىل طــول منطقــة تقــع عــىل مســافة 
١٠ دقائــق ســرياً عــىل األقــدام مــن محطــات حافــالت النقــل الرسيــع 
ــاين  ــع )BRT( الث ــل مســار خــط حافــالت النقــل الرسي )BRT( وبعــد تحوي

ليعــرب وســط املدينــة، فــإن ذلــك ســوف يزيــد بشــكل كبــري مــن عــدد 
إجــاميل  إليهــا بنســبة ٧٠٪ مــن  الوصــول  التــي يســهل  العمــل  فــرص 
فــرص العمــل داخــل املدينــة، وتختلــف النســبة الدقيقــة لفــرص العمــل 
املضافــة عــىل طــول هــذه املحــاور حســب كثافــة وتوزيــع اســتعامالت 
وفقــاً  والتنميــة  التطويــر  فــإن  ذلــك،  ومــع  التنفيــذ،  أثنــاء  األرايض 
املدينــة  أن  يضمــن  ســوف  الوثيقــة  هــذه  يف  املذكــورة  للموجهــات 
تســتفيد مــن املزايــا االقتصاديــة ذات الصلــة بتكثيــف الســكان وربطهــم 

عــرب وســائل النقــل العــام.



النظرة املستقبلية 

١٠٩

الشكل ٥٨. فرص العمل الحالية واملقرتحة التي ميكن الوصول إليها من املحطات  )٪( 

الشكل ٥٩. فرص العمل املقرتحة التي ميكن الوصول إليها من املحطات 

٨٠٠٠ - ٥٠٠٠٠
٤٠٠٠ - ٨٠٠٠
٢٠٠٠ - ٤٠٠٠
١٠٠٠ - ٢٠٠٠

٥٠٠ - ١٠٠٠
٠ - ٥٠٠

الوظائف



النظرة املستقبلية 

١١٠

الشكل ٦٠. فرص العمل الحالية التي ميكن الوصول إليها خالل ٢٠ دقيقة بالسيارة

إمكانية وسهولة الوصول إىل فرص العمل بالسيارات: 

يتــم احتســاب توزيــع فــرص العمــل مــن خــالل تقديــر عــدد معــني مــن 
فــرص العمــل يف كل مــرت مربــع يف املســاحة املبنيــة لــكل اســتعامل 
مــن اســتعامالت األرايض، وكــام هــو مبــني يف الشــكل ٦٠، فإنــه ميكــن 
الوصــول إىل حــوايل ٥٩٪ مــن جميــع فــرص وأماكــن العمــل الحاليــة يف 
املدينــة خــالل ٢٠ دقائــق بالســيارة مــن أي مــكان يف املدينــة، يعتمــد 
ــتعامالت األرايض وشــبكة  ــاوي الس ــع املتس ــل عــىل التوزي ــذا التحلي ه
الطــرق نفســها، وهــذا يعنــي أن املواقــع املركزيــة تتمتــع مبزيــد مــن 

ــة،  فــرص العمــل داخــل املدين

ومــع ازديــاد عــدد الســكان وتوزيــع أكــر كثافــة يف وســط املدينــة، يجــب 
ــام  ــرب، ك ــق ال ــن طري ــل ع ــن العم ــرص وأماك ــول إىل ف ــدل الوص ــادة مع زي
إنــه بزيــادة عــدد الســيارات عــىل شــبكة الطــرق الحاليــة، ســتنخفض رسعــة 
أنحــاء  الســيارات بســبب االزدحــام، حيــث تشــري االتجاهــات يف جميــع 

ــا  ــا عاًم ــًدا وانخفاًض ــا متزاي ــة تشــهد ازدحاًم العــامل إىل أن املــدن املتنامي
يف رسعــة الســيارات، وبالتــايل، فــإن عــدد فــرص وأماكــن العمــل التــي 
يتــم الوصــول إليهــا خــالل ٢٠ دقيقــة ســوف ينخفــض إىل ٥٨٪ )الشــكل 
٦١(، هــذه اإلحصائيــة تؤيــد الحاجــة إىل مواجهــة هــذا االنخفــاض يف عــدد 
فــرص العمــل عــن طريــق تفعيــل نظــام النقــل العــام بشــكل متزامــن مــع 
منــو املدينــة، حيــث أنــه ســوف يــزداد إجــاميل فــرص العمــل عنــد وضــع 

جميــع وســائل النقــل مًعــا يف االعتبــار.



النظرة املستقبلية 

١١١

شكل ٦١. فرص العمل الحالية واملقرتحة التي ميكن الوصول إليها خالل ٢٠ دقيقة )٪(

شكل ٦٢. فرص العمل املقرتحة التي ميكن الوصول إليها خالل ٢٠ دقيقة بالسيارة

٪٨٠٪ - ١٠٠

عدد الوظائف التي ميكن الوصول
 إليها خالل ٢٠ دقيقة

٪٦٠٪ - ٨٠
٪٤٠٪ - ٦٠
٪٢٠٪ - ٤٠
٪١٠٪ - ٢٠

٪٠ - ١٠



النظرة املستقبلية 

١١٢

الشكل ٦٣. إمكانية الوصول الحالية يف غضون ١٠ دقائق سريا عىل األقدام من محطات حافالت النقل الرسيع 

 سهولة الوصول: 

وكنتيجــة الســتعامالت األرايض الجديــدة، والكثافــات األعــىل عــىل طــول 
خطــي حافــالت النقــل الرسيــع يف بريــدة، فــإن الوصــول إىل وســائل 
النقــل ســوف يتحســن بشــكل كبــري وبالتــايل الوصــول إىل املشــاريع 
التــي تقــع عــىل مســافة ١٠ دقائــق ســرياً عــىل األقــدام، وعــىل هــذا 
الوصــول إىل وســائل  تتيــح ســهولة  الكثافــة  الزيــادة يف  النحــو، فــإن 
النقــل العــام لعــدد أكــرب مــن الســكان، مــام يتيــح لهــم إختيــار وســيلة 

النقــل األكــر فعاليــة واســتدامة. 
وســوف ترتفــع نســبة الســكان الذيــن ميكنهــم الوصــول إىل محطــات 
حافــالت النقــل الرسيــع خــالل ٥ دقائــق ســرياً عــىل األقــدام مــن ١٦.٥ 
الجديــد  للتوزيــع  أو ٣٦٤,٥٨٨ تحســب وفقــاً   ٪ أو ١٠١,٩٧٢ إىل ٤٣.٤   ٪
فــإن  وباملثــل،  املحدثــة،  الكثافــة  ومســتويات  األرايض  الســتعامالت 
نســبة الســكان عــىل مســافة ١٠ دقائــق ســريا عــىل األقــدام ســوف 
تــزداد مــن ٢٩.٧ ٪، أو ١٨٣,٨٠٥ نســمة، إىل ٥٨ ٪، أو ٤٩٠,٥٨٠ نســمة، 
كــام ســوف تكــون إدارة الحركــة داخــل املدينــة أكــر كفــاءة، وتخــدم عــدًدا 

أكــرب مــن األشــخاص. 

إن التكثيــف عــىل طــول هــذه املحــاور لــن يــؤدي فقــط إىل تحســني 
إمكانيــة الوصــول وزيــادة الكثافــة لكتلــة عمرانيــة أكــر اســتدامة، ولكنــه 
التــي تعــاين  بنيــة متامســكة وواضحــة ملدينــة بريــدة،  ســيخلق أيضــاً 
حاليــاً مــن وجــود جيــوب مجــزأة مــن املشــاريع املرتاميــة األطــراف، وكــام 
هــو موضــح يف األقســام أعــاله، يربــط الســيناريو املقــرتح بــني كل 
مــن سياســات التخطيــط املــكاين، والتنقــل داخــل النســيج العمــراين 
والتنميــة االقتصاديــة يف مدينــة بريــدة، ومــن خــالل التكثيــف والتطويــر 
عــىل طــول محــاور النقــل، فــإن إجــاميل عــدد فــرص العمــل يف املدينــة 
وإمكانيــة ســهولة الوصــول إليهــا ســوف يزيــد مــن الرفاهيــة االجتامعيــة 
واالقتصاديــة بشــكل عــام للمدينــة التــي تســتفيد بدورهــا مــن مزايــا 

التكتــل واإلندمــاج.
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الشكل ٦٤. إمكانية الوصول الحالية واملقرتحة يف غضون ١٠ دقائق سرياً عىل األقدام من محطات حافالت النقل الرسيع )٪(

الشكل ٦٥. إمكانية الوصول املقرتحة ضمن مسافة ١٠ دقائق إىل محطة حافالت النقل الرسيع 

٥ دقائق سريا عىل األقدام إىل 
املحطات

١٠ دقائق سريا عىل األقدام إىل 
املحطات
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مساحات مفتوحة يف منتزه امللك عبدالله

١،٧  من االسرتاتيجية إىل اإلجراءات ذات األولوية 

يتطلــب تحويــل التوصيــات إىل اســرتاتيجيات عمــل قابلــة للتنفيــذ مــن 
خــالل التدخــالت الدقيقــة واملنتــرشة التــي تتطلــب إجــراءات تفصيليــة 
مكانيــة  تحــوالت  إىل  تدريجيــاً  تــؤدي  أن  ميكــن  ومدعومــة  منهجيــة 

متوقعــة.  واجتامعيــة  واقتصاديــة 
وبشــكل جوهــري، فــإن مخطــط أولويــات العمــل الــذي نتــج مــن توصيــات 
املنهجيــة  التدخــالت  مــن  سلســلة  عــىل  يرتكــز  األربــع  اإلســرتاتيجيات 
املدعومــة يف مدينــة بريــدة يعتــرب مبثابــة دليــل نحــو بنــاء مدينــة متكاملة 
ومرتابطــة ومرنــة، وتتمثــل اإلجــراءات اإلســرتاتيجية األربعــة التــي ســوف 
تؤثــر عــىل مدينــة بريــدة عــىل املســتوى اإلقليمــي والحــرضي واملحــيل 
االجتامعــي  والتــوازن  الطويــل  املــدى  عــىل  االســتدامة  تحقيــق  يف 

االقتصــادي يف: 
األساســية  القاعــدة  إلعــداد  نقــل  شــبكة  إنشــاء  األول:  اإلجــراء   •

الطــرق  شــبكة  وتحســني  للتنميــة 

مراکز  وإنشاء  الحايل  النقل  محــور  حول  التکثیف  الثــاين:  اإلجــراء   •

ومتنوعة  حيويــة  حضریة 

ربــط  وإعــادة  الطبيعيــة  األصــول  عــىل  الحفــاظ  الثالــث:  اإلجــراء   •

والخــرضاء  الزرقــاء  الشــبكات 

 
مســتويني:  عــىل  أثــراً  األولويــة  ذات  اإلجــراءات  ملخطــط  وعمومــا، 
املســتوى العمــراين ومســتوى واملجــاورات الســكنية، يتنــاول اإلجــراءان 
ــة، مــن أجــل معالجــة  األول والثــاين الحاجــة إىل نظــام للتدخــالت الحرضي
قضيــة الزحــف العمــراين والتجزئــة يف املدينــة، كــام إن تنفيــذ شــبكة 
النقــل العــام وإنشــاء مراكــز جديــدة حــول املحطــات واملراكــز الرئيســية 
مختلــف  بــني  العالقــات  بنــاء  يعيــد  ســوف  املدينــة،  مســتوى  عــىل 
مســتخدمي املدينــة، وتحســني دمــج الضواحــي الحرضية ببقيــة املدينة، 
وتحســني شــبكة النقــل والحركــة، أمــا اإلجــراء الثالــث، مــن ناحيــة أخــرى، 
فهــو يعــزز التدخــالت يف مواعيدهــا عــن طريــق اســتهداف ربــط شــبكات 
األماكــن العامــة الصغــرية املنتــرشة عــىل نطــاق املجــاورات الســكنية، 
الطبيعيــة،  للعنــارص  والبيئــي  االجتامعــي  التأهيــل  إعــادة  معالجــة  مــع 
للمدينــة بأكملهــا، مــن خــالل معالجــة الشــبكات الزرقــاء والخــرضاء، وإذا 
تــم تنفيذهــا، فــإن هــذه اإلجــراءات لديهــا القــدرة عــىل إعــادة النظــر يف 

التطــور العمــراين املســتقبيل لربيــدة بشــكل جــذري.
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١،١،٧ اإلجراء األول: إنشاء شبكة نقل عام وتحسني شبكة 

الطرق

يتنــاول هــذا اإلجــراء الحاجــة إىل إعــادة هيكلــة املدينــة بــدءا مــن أمنــاط 
التنقــل، ويتوقــع الربــط بــني املشــاريع املجــزأة مــن خــالل تعزيــز شــبكة 
النقــل وإنشــاء نظــام نقــل عــام متعــدد الوســائط، حيــث أنهــا تحســن 
النقــل  وســائل  باســتخدام  املعزولــة  الحرضيــة  األجــزاء  بــني  الربــط 
املدينــة  مســتوى  عــىل  الحيويــة  التدخــالت  أحــد  ويتعلــق  املختلفــة، 
بإنشــاء نظــام نقــل عــام متعــدد الوســائط، وفعــال يتكــون مــن شــبكة 
حافــالت النقــل الرسيــع الرئيســية وخطــوط النقــل املتكامــل للحافــالت 
املغذيــة، باإلضافــة إىل بنيــة تحتيــة مناســبة للمشــاة والدراجــات الهوائيــة 
عــىل طــول املناطــق التــي تــم تكثيفهــا للحــد مــن االزدحــام املــروري 

وتلــوث الهــواء، وميكــن تلخيــص هــذا اإلجــراء يف الخطــوات التاليــة: 

١.١ إنشــاء اثنــني مــن محــاور النقــل العــام الرئيســية عــىل طــول طريــق 

امللــك عبدالعزيــز وطريــق امللــك فهــد 

يعتــرب نظــام حافــالت النقــل الرسيــع وســيلة نقــل عــام أساســية يف 
تنفيــذ  أولويــات  ضمــن  الرئيســية  املحــاور  مــن  نوعــان  وهنــاك  بريــدة، 
خطــوط حافــالت النقــل الرسيــع، واحــد منهــم هــو طريــق امللــك عبــد 
العزيــز، والــذي يشــكل العمــود الفقــري لشــبكة النقــل باملدينــة، حيــث 
أن خــط حافــالت النقــل الرسيــع األول ســوف يعــرب املدينــة يف اتجــاه 
الشــامل والجنــوب ويربــط املركــز التجــاري الحــايل للمدينــة باملشــاريع 
الجديــدة يف الشــامل ومدينــة عنيــزة املجــاورة يف الجنــوب، وبالتــايل 
)٣٤ كيلومــرت(  عنيــزة  إقليمــي رسيــع ملدينــة  ســيكون مبثابــة طريــق 
بــني  واالقتصاديــة  االجتامعيــة  والعالقــات  الوظيفــي  االتصــال  ويعــزز 
املدينتــني، ومــن ناحيــة أخــرى، يقــع خــط حافــالت النقــل الرسيــع الثــاين 
يف اتجــاه الــرشق والغــرب عــىل طــول طريــق امللك فهد، ويربــط املطار 
يف الغــرب مبحطــة الخطــوط الحديديــة اإلقليميــة يف الــرشق، ويتقاطــع 
الواقعــة يف  بالجامعــة  الخــط األول يف وســط املدينــة، وبربطــه  مــع 
الشــامل الغــريب مــن املدينــة، فــإن هــذا الخــط ســريبط مراكــز النقــل 

واملراكــز التعليميــة مبدينــة بريــدة. 

٢،١ تكامــل شــبكة حافــالت النقــل الرسيــع الرئيســية مــع شــبكات 

الحافــالت املحليــة إلنشــاء أنظمــة تغذيــة 

يجــب التكامــل بــني شــبكة حافــالت النقل الرسيــع بنظام حافــالت التغذية 
الفرعيــة املحليــة، مــام يســهل التبــادل متعــدد الوســائط، ويســمح بدمــج 
أفضــل لنظــام النقــل العــام مــع املجــاورات الســكنية املختلفــة، وإعــادة 
ربــط املدينــة بشــكل جيــد، وتعتــرب خطــوط التغذيــة هــذه مهمــة بالنســبة 
للوظائــف العامــة لشــبكة النقــل العــام لدعــم الحركــة يف اتجــاه الــرشق 

والغــرب داخــل الطريــق الدائــري للمدينــة. 

٣،١ تقليل حجم الطرق لتجنب التجزئة 

يشــكالن  حاليــاً  فهــد  امللــك  وطريــق  العزيــز  عبــد  امللــك  طريــق  إن 
أنهــام  كــام  الدائــري،  الطريــق  داخــل  الحــرضي  للنســيج  عازلــة  فواصــل 
يعمــالن كطــرق رسيعــة للســيارات عابــرة للمدينــة، بحركــة مــرور عاليــة 
الرسعــة، وســيتم النظــر فيهــام وتقليــص أبعادهــام لتقليــل الرسعــات 

العاليــة ودمــج حركــة املــرور بهــام وتزويدهــام بخطــوط حافــالت النقــل 
الرسيــع املقرتحــة )األول والثــاين(، وبإعــادة تصميــم هذيــن الطريقــني 
الرسيعــني )داخــل الطريــق الدائــري(، كشــوارع عريضــة صديقــة للمشــاة 
داخــل املدينــة ســوف يســاعد ذلــك عــىل إعــادة دمــج النســيج العمــراين 
املركــزي كــام يعمــل كمحــور مركــزي للمواصــالت، وســوف تحتــوي هــذه 
الشــوارع العريضــة عــىل وســائل النقــل والتنقــل املختلفــة واملتنوعــة، 
واألنشــطة التجاريــة النابضــة بالحيــاة، واملســاحات املفتوحــة الرتفيهيــة، 
املــرشوع  اســتخدام  وميكــن  للمشــاة.  الصديقــة  العامــة  واألماكــن 
اإلرشــادي املقــرتح مــن قبــل موئــل األمــم املتحــدة يف عرعــر كمرجــع 
ملثــل هــذه املشــاريع، وقــد تنــاول االقــرتاح رشيحــة محــددة مــن الطريــق 
داخــل  الرسيعــة  الطــرق  نظــام  تحويــل  كيفيــة  لتوضيــح   ٨٠ الرسيــع 
ــد مــن املجــاورات الســكنية  املدينــة إىل شــوارع عريضــة وإضافــة املزي
املدعومــة باملرافــق واألماكــن العامــة واملراكــز التجاريــة ووســائل النقــل 

العــام. 

ــق ودمــج املشــاريع التــي توجــد  ــدرج الهرمــي للطري ٤،١  تحســني الت

يف الجــزء الجنــويب والجنــويب الغــريب 

باإلضافــة إىل شــبكة النقــل العــام ونظــام الطــرق الرئيســية، فــإن شــبكة 
التطويــر،  مــن  املزيــد  إىل  تحتــاج  حاليــاً  الكافيــة  غــري  الثانويــة  الطــرق 
ــائل النقــل، مــع  ــة متعــددة وس ــم دمــج الشــبكات املحلي وينبغــي أن يت
ضــامن إمكانيــة وســهولة الوصــول إليهــا، وإذا أمكــن، ربــط محــاور املشــاة 
ينبغــي  كــام  والجديــدة،  الحاليــة  باملحــاور  البطيئــة  والحركــة  املناســبة 
بــني املشــاريع، وتســهيل  لتجنــب خلــق حواجــز  الطــرق  تقليــص حجــم 
املــي عــىل األرصفــة املظللــة بعــرض مناســب مــع إنشــاء مناطــق 
للراحــة عــىل مســافات مناســبة، عــالوة عــىل ذلــك، وحيــث أن املشــاريع 
يف األجــزاء الجنوبيــة والجنوبيــة الغربيــة ال ترتبــط بشــكل كايف بشــبكة 
كــام  وقــت،  أقــرب  يف  تركيــز  محــط  تصبــح  أن  فيجــب  ككل،  املدينــة 
يجــب تطبيــق املزيــد مــن اإلجــراءات لتحســني مســتوى اإلســتفادة مــن 

الخدمــات واالتصــال الداخــيل واالتصــال ببقيــة املدينــة.
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و يف أعقــاب تنفيــذ شــبكة النقــل العــام، تبــدأ املدينــة يف تعزيــز تنفيــذ 
مشــاريع التطويــر والتنميــة املرتبطــة بوســائل النقــل وتحفيــز التكثيــف 
الســكني يف املناطــق التــي ميكــن الســري فيهــا عــىل األقــدام إىل 
حــول  االســرتاتيجي  التكثيــف  تطبيــق  ثــم  مــن  العــام،  النقــل  وســائل 
عــن  الناشــئة  الجديــدة  املراكــز  لتحديــد  املختــارة  الرئيســية  املحطــات 
طريــق تحفيــز التنميــة متعــددة االســتعامالت وتركيــز الخدمــات واملرافــق 
املحيطــة بهــا، وتعتــرب محطــات النقــل الرئيســية، التــي تســمح بالتغيــري 
بــني وســائل النقــل، مناســبة بشــكل خــاص ملشــاريع التنميــة املرتبطــة 
بوســائل النقــل، كــام إن إنشــاء مراكــز جديــدة بســامت أعــىل، توفــر مزيًجــا 
اجتامعيًــا إىل جانــب خدمــات وأنشــطة متنوعــة، ســيؤدي إىل تنشــيط 
إمكانيــة  وتطويــر  الســكان  حيــاة  جــودة  وتحســني  املحيطــة،  املناطــق 
جانــب  إىل  تنفيــذه  يجــب  مــا  وهــذا  الحيويــة،  املرافــق  إىل  الوصــول 
داخــل  املتاحــة  البيضــاء  واألرايض  الفراغــات  يف  والتكثيــف  التطويــر 
النســيج العمــراين ملنــع الزحــف العمــراين، وعــىل هــذا النحــو، يتكــون 

اإلجــراء الثــاين مــن الخطــوات التاليــة: 

ــام  ــول نظ ــىل ط ــتعامالت ع ــددة االس ــة ومتع ــة كثيف ــز تنمي ١،٢ تعزي

النقــل العــام 

يجــب أن يكــون خطــي حافــالت النقــل الرسيــع املقرتحــة مبثابــة محــاور 
واملرافــق  الخدمــات  توفــر  بحيــث  املتعــددة  واالســتعامالت  للتكثيــف 
العامــة )املجــاالت التعليميــة والرعايــة الصحيــة والتجاريــة(، حيــث أن محــور 
النقــل يعتــرب مهــامً لخلــق منــط حــرضي عــايل الكثافــة يجــذب الســكان/
املقيمــني عــىل مســافة قريبــة مــن وســائل النقــل العــام والخدمــات، 
وســيؤدي توزيــع الكثافــات الحرضيــة يف أعقــاب ذلــك إىل زيــادة عــدد 
تقليــل  وبالتــايل  العــام،  النقــل  وســائل  تخدمهــم  الذيــن  األشــخاص 
االعتــامد الــكيل عــىل الســيارات مــن قبــل الســكان، فضــالً عــن تخفيــف 
حركــة املــرور والتلــوث، وتحســني جــودة الحيــاة بشــكل عــام، كــام ســوف 
تســاعد التنميــة املرتبطــة بوســائل النقــل عــىل إنشــاء مجتمعــات حيويــة 
نابضــة بالحيــاة ومســتدامة، مــن خــالل الرتكيــز عــىل اإلســكان وفــرص 
العمــل واألنشــطة الرتفيهيــة عــىل مســافات قريبــة مــن وســائل النقــل 

العــام. 

٢.٢ إنشــاء تــدرج هرمــي ملراكــز االســتعامالت املتعــددة يف النقــاط 

االســرتاتيجية عــىل طــول نظــام النقــل العــام. 

يجــب تطويــر تــدرج هرمــي للمراكــز متعــددة االســتعامالت املكثفــة حــول 
شــبكة النقــل العــام خاصــة عنــد التقاطعــات، حيــث أنــه يجــب أن توجــد 
املحطــات واملراكــز الرئيســية متعــددة االســتعامالت عــىل طــول خطــي 
حافــالت النقــل الرسيــع، وســيتم توزيــع املراكــز الثانويــة حــول النقــاط 
الصغــرية لتجمعــات النقــل العــام، وذلــك وفًقــا ملعايــري إعــادة التــوازن يف 
إمكانيــة الوصــول إىل أماكــن العمــل والخدمــات العامــة واملرافــق يف 
كافــة أنحــاء املدينــة، وفيــام يتعلــق بتكثيــف محــاور التنميــة املرتبطــة 
فمــن  الرئيــيس،  العــام  النقــل  محــور  طــول  عــىل  النقــل  بوســائل 
ــة عــىل مســافة  ــة إرشــادية إلنشــاء كثافــات عالي املستحســن إعــداد أدل

١٠ دقائــق ســريا عــىل األقــدام إىل املحطــة، كــام ينبغــي وضــع برامــج 
خاصــة وأدلــة إرشــادية للتصميــم لتحديــد املناطــق ذات األولويــة اإلمنائيــة 
إنشــاء  يف  يســاهم  كبــريًا  تأثــريًا  املناطــق  لهــذه  وســتكون  العاليــة، 
مناطــق أكــر حيويــة مــن خــالل توفــري مزيــج اجتامعــي والوصــول إىل 
الخدمــات املختلفــة املقدمــة، مــام يقلــل مــن أوقــات التنقــل بشــكل 
املختلفــة  هرميــا  املتدرجــة  للمراكــز  املتــوازن  التوزيــع  إن  كــام  كبــري، 
ســيدعم هــدف ضــامن املســاواة يف الوصــول إىل الخدمــات للجميــع 
يف  الحيــاة  تعزيــز  خــالل  ومــن  وتنوعهــا،  املدينــة  إنتاجيــة  وتحســني 
الشــوارع، ســتصبح املناطــق أكــر حيويــة حيــث ســيتم تصميــم وإنشــاء 

نقــاط جــذب مميــزة. 

٣،٢  التطويــر التدريجــي لــأرايض البيضــاء املتاحــة داخــل النســيج 

الحــايل  العمــراين 

كــام ســوف يركــز التكثيــف والربــط الشــبي داخــل النســيج العمــراين 
الحــايل عــىل اســتغالل األرايض الفضــاء الواقعــة داخــل الطريــق الدائري، 
وباإلضافــة  مدمجــة،  وجعلهــا  التنميــة  مــن  للحــد  معــني  نطــاق  وفــرض 
إىل ذلــك، ينبغــي تنميــة األرايض الفضــاء القابلــة للتطويــر )باســتثناء 
املمــرات املائيــة واملنحــدرات والتــالل وغــري ذلــك مــن املالمــح الطبيعيــة 
عمليــات  ملنــع  تدريجــي  بشــكل  العمرانيــة  املنطقــة  داخــل  الهامــة( 
الزحــف العمــراين، وبالتــايل اســتيعاب أنشــطة النمــو املســتقبيل مــن 
خــالل التكثيــف داخــل الكتلــة العمرانيــة والتنميــة متعــددة االســتعامالت 
ضواحــي  يف  األرايض  اســتخدام  تجنــب  يجــب  وبالتــايل  واألغــرض، 
املدينــة، وبــدالً مــن ذلــك، يجــب أن يقتــر النمــو الحــرضي داخــل نطــاق 
الطريــق الدائــري، مــع تركيــز جهــود التنميــة عىل إنشــاء شــكل حــرضي أكر 
ــتقبيل  ــىل النمــو املس ــز ع ــام إن الرتكي ــة، ك ــتدامة وإندماجــاً وفعالي اس
داخــل املدينــة الحاليــة، مــن خــالل التكثيــف كلــام أمكــن ذلــك، مــن شــأنه 

ــة. ــراف املدين ــىل أط ــة ع ــراين والتجزئ ــف العم ــع الزح أن مين
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ــة وإعــادة  ٣،١،٧ اإلجــراء الثالــث: الحفــاظ عــىل األصــول الطبيعي

ــرضاء ــاء والخ ــبكات الزرق ــط الش رب

يهــدف هــذا اإلجــراء إىل جعــل املدينــة أكــر مرونــة واســتدامة وممتعــة 
للعيــش فيهــا، وإعــادة تعريــف منــاذج التنميــة الفعليــة واســرتاتيجيات 
التحتيــة  البنيــة  إنشــاء  يعتــرب  كــام  بيئيًــا،  الحساســة  للمناطــق  التكامــل 
املســتدامة وأســاليب الــري أحــد أهــم املعايــري للحفــاظ عــىل الخصائــص 
الطبيعيــة الحاليــة وضــامن التطويــر واإلنتاجيــة عــىل املــدى الطويــل، 
مدينــة  يف  االســرتاتيجية  التكثيــف  عمليــة  مــع  وبالتــوازي  ثــم،  ومــن 
بريــدة، يجــب حاميــة بعــض األرايض البيضــاء بشــكل انتقــايئ مــن أجــل 
املعرضــة  املناطــق  يف  خاصــة  الخــرضاء،  العامــة  املســاحات  إنشــاء 
الطبيعــي  النظــام  تعزيــز  طريــق  عــن  ذلــك  يتــم  التكثيــف،  لعمليــات 
لألوديــة، الــذي يتعــرض لإلهــامل يف الوقــت الراهــن كعنــر رئيــيس 
يف وظيفــة املدينــة، واإلهتــامم بنظــم إدارة امليــاه الطبيعيــة عــىل 
النطــاق العمــراين بأكملــه، لــي يلعــب دوراً رئيســياً يف تنميــة املدينــة، 
وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن تشــجيع الزراعــة يف املناطــق الحرضيــة وشــبه 
الحرضيــة عــىل طــول األوديــة ســوف يدعــم تدريجيــاً إعــادة ربــط الشــبكات 
الخــرضاء والزرقــاء، مــع تعزيــز األمــن الغــذايئ واملرونــة، وميكــن تلخيــص 

هــذا اإلجــراء يف الخطــوات التاليــة: 

١،٣ تعزيــز الهويــة املحليــة عــن طريــق الحفــاظ عــىل األرايض الزراعيــة 

وربطهــا بالنســيج العمــراين 

تعتــرب الوصوليــة والتنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة املتوازنــة والتكثيــف 
املحــركات األساســية لنمــو مدينــة بريــدة، ومــع ذلــك، فــإن تفــرد املدينــة 
يــأيت مــن العــدد الهائــل مــن األرايض الزراعيــة، التــي ال تشــكل إطــاًرا 
تدابــري  اتخــاذ  ويجــب  نســيجها،  مــن  جــزء  هــي  بــل  فحســب  للمدينــة 
وتنفيــذ برامــج مختلفــة للحفــاظ عــىل هــذه الهويــة املميــزة، ومعالجــة 
قضايــا األماكــن العامــة والتعامــل مــع املزارعــني يف املنطقــة، وعــىل 
املســتوى الحكومــي، يجــب تطويــر األدوات واللوائــح الترشيعيــة لحاميــة 
األرض الزراعيــة والحفــاظ عليهــا، كــام يجــب أن يتــم الرتكيــز عــىل الحــد 
مــن التعــدي عــىل األرايض، والحفــاظ عــىل األرايض الزراعيــة، وتعزيــز 
وتحســني اإلنتاجيــة يف املــزارع دون اإلرضار بالنظــام البيئــي، وكذلــك 
تحســني العالقة بني املنطقة املبنية واملزارع، عــالوة عــىل ذلــك يجــب 
تنفيــذ اللوائــح املقيــدة وقوانــني البنــاء املتعلقــة بتحويــل اســتعامالت 
ــة. ــإلدارات التخطيــط املحلي ــا ل ــة وأن تكــون ملزمــة قانونً األرايض الزراعي

 

٢،٣ إعــداد إســرتاتيجية شــاملة إلدارة امليــاه للحفــاظ عــىل املــوارد 

الطبيعيــة 

حيــث أن التخطيــط للحفــاظ عــىل األصــول البيئيــة وتحســني جــودة الحيــاة، 
أمــر ال بــد منــه ملعالجــة نــدرة مــوارد امليــاه العذبــة، فإنــه يجــب إدخــال 
ــة بريــدة ولكــن  ــاه، ليــس فقــط يف مدين إســرتاتيجية شــاملة إلدارة املي
يف  الرتبــة  خصوبــة  وبســبب  بأكملهــا،  القصيــم  منطقــة  يف  أيًضــا 
املنطقــة، تعــد بريــدة واحــدة مــن أكــرب منتجــي القمــح يف البــالد، األمــر 
الــذي يتطلــب كميــة كبــرية مــن امليــاه والرتبــة الخصبــة، وهــي ظــروف 
الســعودية،  العربيــة  اململكــة  يف  نــادر  بشــكل  عليهــا  العثــور  ميكــن 
ال  أمــر  االســتدامة  وبرامــج  البيئــة  لحاميــة  خطــة  إدخــال  فــإن  ولذلــك، 

ــك، يجــب وضــع برامــج وحوافــز لتثبيــط أســاليب  ــام بذل ــه، وللقي مفــر من
للحــد  منهــا  والحــد  للميــاه  املســتهلكة  والصناعيــة  املكثفــة  الزراعيــة 
مــن الضغــط عــىل املــوارد املائيــة واســتخراجها يف منطقــة القصيــم 
بأكملهــا، وتعزيــز حاميــة طبقــات امليــاه الجوفيــة، وبــدال مــن ذلــك، مــن 
املهــم تشــجيع النــامذج التقليديــة للزراعــة لتعزيــز األنشــطة االقتصاديــة 
الــري للمســاحات الخــرضاء  املســتدامة، كــام يجــب أن تقــوم محطــات 

املفتوحــة يف املدينــة بإعــادة اســتخدام امليــاه املعالجــة. 
وعــالوة عــىل ذلــك، ينبغــي أن تكــون الصناعــات التــي تنتــج عــادة كميــة 
كبــرية مــن ميــاه الــرف الصحــي ملزمــة مبعالجــة ميــاه الــرف الصحــي 
الخاصــة بهــا مــن أجــل إعــادة اســتخدامها يف العمليــات الصناعيــة أو الــري، 
وفيــام يتعلــق باملــوارد الطبيعيــة، يجــب أن يتــم دمــج اآلبــار العميقــة 
التــي توجــد يف املناطــق الطبوغرافيــة املناســبة التــي تتجمــع فيهــا 
الشــاملة  االســتدامة  إســرتاتيجية  ضمــن  الســطحية،  األمطــار  ميــاه 
ملعالجــة قضيــة إعــادة امتصــاص طبقــة امليــاه الجوفيــة يف منطقــة 
القصيــم، ولرفــع مســتوى طبقــة امليــاه الجوفيــة، ميكــن حقــن ميــاه 
األمطــار الســطحية، والتــي تــم تســجيلها معدلهــا ألكــر مــن ١٠٠ ملــم 
يف الســنوات األخــرية، يف طبقــة امليــاه الجوفيــة بواســطة هــذه اآلبــار 
العميقــة، وأخــرياً، يجــب إقامــة برامــج حمــالت التوعيــة والتنفيــذ عــىل 
مســتوى  وعــىل  املجتمــع،  يف  املختلفــة  والقطاعــات  املســتويات 
هــدر  مــن  للحــد  امليــاه  لتوفــري  حديثــة  أجهــزة  تركيــب  ينبغــي  األرسة، 

امليــاه وخفــض املتوســط اليومــي الســتهالك امليــاه. 

٣.٣ إنشاء شبكة من املساحات املفتوحة والعامة 

إىل  النموذجيــة  الســعودية  الســكنية  املجــاورات  مــن  العديــد  تفتقــر 
األماكــن العامــة املفتوحــة أو املســاحات املخصصــة للتفاعــل االجتامعي 
بشــكل عــام، إىل جانــب عــدم توزيــع الخدمــات، وبنــاء عــىل املخطــط 
املعيــاري للمجــاوة الســكنية، يوجــب توفــري مســاحة مفتوحــة مركزيــة، 
ولكــن يف كثــري مــن الحــاالت، مل يتــم تطويرهــا حتــى اآلن، وباإلضافــة 
إىل تعزيــز هــذه املســاحات، مــن املتوقــع إنشــاء تــدرج هرمــي أكــر 
ــاء،  ــط أفضــل بــني األحي ــًدا للمســاحات املفتوحــة، مــام يســمح برب تعقي
النســيج  داخــل  املوجــودة  األوديــة  شــبكة  تحتــاج  بذلــك،  وللقيــام 
العمــراين إىل إعادتهــا إىل شــكلها الطبيعــي وتنشــيطها كشــبكة مــن 
املســاحات الخــرضاء العامــة يف املدينــة، كــام يجــب تصميــم الشــبكة 

الخــرضاء بالكامــل يف إطــار مفهــوم التنــوع وتعزيــز األماكــن العامــة. 
ضمــن  الزراعيــة  األرايض  تأهيــل  إعــادة  ينبغــي  ذلــك،  عــىل  وعــالوة 
بالشــبكة  ودمجهــا  للربــط  كوســيلة  وإســتخدامها  العمــراين  النســيج 
ــار إيجابيــة عــىل املنــاخ الحــرضي، عــالوة  الزرقــاء والخــرضاء، والتــي لهــا آث
عــىل ذلــك، يجــب اســتكامل شــبكة األماكــن العامــة وربطهــا بالشــوارع؛ 
مثــل إعــادة تصميــم الشــوارع وتوفــري أرصفــة للمشــاة آمنــة ومظللــة 
املذكــورة  التدابــري  بــأن  علــامً  والوصوليــة،  الوصــول  إمكانيــة  لتحســني 
أعــاله ســوف تســاهم يف تحســني الربــط وشــبكة املشــاة والحركــة 
ــة  ــة والتواصــل بشــكل إيجــايب مــع األجــزاء املتفرقــة مــن املدين البطيئ
وإنشــاء مجــاورات ســكنية مالمئــة ومتكاملــة ومرنــة ومليئــة بالحيويــة.
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٢،٧ ثالثة إجراءات شاملة للتغيري الهيكيل

ــل حــول  ــن دلي ــارة ع ــا عب ــة املقــدم هن ــراءات ذات األولوي إن مخطــط اإلج
كيفيــة إجــراء تغيــريات هيكليــة تدريجيــة يف بريــدة، واالبتعاد عــن النموذج 
غــري املســتدام نحــو إطــار بيئــي متكامــل للتنميــة العمرانيــة، فاملدينــة 
املســتدامة تجمــع بــني العوامــل البيئيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة، إىل 
جانــب التخطيــط واإلدارة الحرضيــة الشــاملة، مــن أجــل اســتدامة املجتمــع 
للتحــرض  متكامــل  نهــج  عــىل  يحتــوي  وهــذا  الطويــل،  املــدى  عــىل 
االجتامعيــة  للتنميــة  شــاملة  رؤيــة  عــىل  يقــوم  أن  يجــب  املســتدام 

والتنميــة االقتصاديــة واإلدارة البيئيــة وضمــن مكونــات الحوكمــة.
 

ويجــب أن ينطــوي هــذا األســلوب املتكامــل عــىل تنســيق األهــداف 
والربامــج، بــني مختلــف الجهــات املعنيــة يف املدينــة )مثــل املواطنــني 
والحكومــة وقطــاع األعــامل(، فضــاًل عــن تطويــر الروابــط بــني القطاعــات 
ــة املختلفــة، وعــىل هــذا النحــو، فــإن  ــة االقتصادي واألنشــطة االجتامعي
نظــام اإلجــراءات املدعــوم واملوضــح أعــاله، ســيقود إىل تحــول شــامل 

يف النســيج املــكاين واالجتامعــي واالقتصــادي للمدينــة. وإذا تــم اتبــاع 
الخطــوات املوضحــة يف مخطــط اإلجــراءات ذات األولويــة، فــإن ذلــك 
ســوف ميكــن الرؤيــة االســرتاتيجية ملدينــة بريــدة مــن أن تصبــح حقيقــة، 

األمــر الــذي يجعــل املدينــة: 
• مدمجة،
• متصلة،

• إندماجية وشاملة، 
• وأكر مرونة.
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١،٨ التوصيات العمرانية  

١،١،٨ رؤيــة إســرتاتيجية حــول التطويــر العمــراين ملنطقــة بريدة 

يوجــد يف منطقــة القصيــم مدينتــني رئيســيتني هــام: بريــدة وعنيــزة، 
والتــي تشــكل حــارضة املنطقــة، ومــن املتوقــع أن تنمــو لتصبــح منطقــة 
ووفقــاً  اإلقليمــي،  املخطــط  يف  موضــح  هــو  كــام  متكاملــة،  حــارضة 
لالســرتاتيجية العمرانيــة الوطنيــة، يهــدف املخطــط اإلقليمــي ملنطقــة 
واالجتامعيــة  االقتصاديــة  للتنميــة  شــاملة  رؤيــة  تبنــي  إىل  القصيــم 

والعمرانيــة. 
هنــاك إمكانيــة لتطويــر منطقــة القصيــم كمنطقــة اقتصاديــة مســتدامة 
املزايــا  مــن  املثــىل  االســتفادة  خــالل  مــن  اململكــة  يف  ورائــدة 
التنافســية للمنطقــة، والتــي تشــتمل عــىل موقعهــا املميــز، وشــبكة 
ــة املقدمــة مــن  ــة، والخدمــات املجاني ــة والتجاري النقــل، واملــدن الصناعي

غرفــة التجــارة والصناعــة. 
املنطقــة،  يف  للخدمــات  متــوازن  غــري  توزيــع  هنــاك  عــام،  وبشــكل 
فبعــض املراكــز الحرضيــة تقــدم خدمــات صحيــة واجتامعيــة، يف حــني 
مســافات  وتقطــع  األساســية  الخدمــات  إىل  األخــرى  املراكــز  تفتقــر 
طويلــة للوصــول إىل مدينــة بريــدة أو عنيــزة، وتختلــف تغطيــة وجــودة 
البنيــة التحتيــة، بنــاًء عــىل الحجــم واألهميــة السياســية للمراكــز الحرضيــة 
املنطقــة  تنميــة  تنشــيط  إعــادة  يف  النظــر  إن  كــام  تدعمهــا،  التــي 
يعنــي إعــادة النظــر يف خلــق بيئــة متوازنــة مكانيــاً، وإندماجيــة شــاملة 
مــن الناحيــة االجتامعيــة االقتصاديــة، ولتحقيــق ذلــك، هنــاك حاجــة إىل 
تعزيــز االتصــال بــني مراكــز النمــو املختلفــة كــام هــو منصــوص عليــه يف 
االســرتاتيجية العمرانيــة الوطنيــة، وذلــك باســتخدام وســائل النقــل العــام 
وكذلــك إعــادة توزيــع الخدمــات العامــة مثــل املــدارس واملستشــفيات. 
الحرضيــة  املنطقــة  يف  الحــايل  الســكاين  النمــو  معــدل  ظــل  ويف 
البالــغ ٣.٧٦٪، وكــون منطقــة القصيــم واحــدة مــن أكــر املناطــق الجاذبــة 
يف اململكــة العربيــة الســعودية، هنــاك حاجــة ملحــة ملعالجــة التدخــالت 
إقليميــة  تنميــة  لضــامن  واإلقليــم  املدينــة  مســتوى  عــىل  الرئيســية 

مســتدامة مــن خــالل:

التدخالت العمرانية: 

• هناك حاجة إىل تركيز قوي عىل فكرة التوزيع الهرمي للمراكز 
الحرضية والريفية املتصلة بواسطة نظام الطرق الرسيعة، وفيام ييل 

نسلط الضوء عىل بعض التدخالت الالزمة لتحقيق ذلك. 
• إن تعزيز املحور املؤدي إىل شامل بريدة باتجاه مركزي املدرج 

والقوارة، الذي يتمتع بإمكانيات زراعية هائلة من شأنه أن يعزز محور 
بريدة - حائل ومن ثم املنطقة. 

• الرتكيز عىل العالقة بني مركزي النمو الوطنيني؛ بريدة وعنيزة، 
من خالل دعم تطوير شبكة حافالت النقل الرسيع املقرتحة ومركز 

الخدمات اإلقليمية، وعىل نفس القدر من األهمية، يتم ربط شبكة 
النقل العام عىل مستوى املدينة بأكملها بخط السكك الحديدية بني 

الشامل والجنوب، والذي يصل إىل مدينة الحديثة، أكرب ميناء جاف يف 
اململكة، وأيضاً كناقل للركاب. 

• تشجيع االتصال الوظيفي واألنشطة االقتصادية التكميلية للمركزين 
الوطنيــني للنمــو مــع الحفــاظ عــىل األصــول الطبيعيــة، مثــل الكــم الهائــل 

املدينتــني.  بــني  الواقعــة  الرئيســية  واألوديــة  الزراعيــة  األرايض  مــن 
والــذي  الدمــام،  إىل  إقليميــة  حديديــة  ســكة  خــط  إنشــاء  تشــجيع   •
ســوف يعمــل كمحــور للنقــل املحــيل والصــادرات عــرب املينــاء، كاميقــرتح 
املخطــط اإلقليمــي رضورة إنشــاء شــبكات طــرق إقليميــة هامــة لدعــم 
األنشــطة االقتصاديــة املســتقبلية والتجــارة يف املنطقــة، وبالتــايل، 
ســوف يربــط نظــام الطــرق الرسيعــة الوطنيــة القصيــم مبدينــة الجبيــل 

يف املنطقــة الرشقيــة. 
 

مهمــة  إمنائيــة  محــاور  ثالثــة  الوطنيــة  العمرانيــة  االســرتاتيجية  حــددت 
تربــط منطقــة القصيــم باملناطــق املجــاورة هــي: محــور الريــاض - بريــدة 
يف الجنــوب، وبريــدة - املدينــة املنــورة يف جهــة الغــرب، وبريــدة - حفــر 
الباطــن يف جهــة الــرشق، ولقــد زكــز املخطــط اإلقليمــي للقصيــم عــىل 
املحــوران األوالن، حيــث يعتــرب تنفيــذ هــذه املحــاور املفتــاح للتنميــة 

العمرانيــة املطلوبــة يف منطقــة القصيــم.

تنويع القاعدة االقتصادية للقصيم: 

إن منتجــات القطاعــات االقتصاديــة يف املنطقــة ليســت ســلعاً موجهــة 
نحــو التصديــر وهــي بشــكل أســايس منتجــات للمحاصيــل واملاشــية 
التــي يســتهلكها ســكان منطقــة القصيــم واملناطــق املجــاورة األخــرى، 
ولذلــك، فــإن مســاهمة املنطقــة يف الصــادرات الســعودية ضئيلــة، 
ــعودية يف  ــادرات الس ــة الص ــاميل قيم ــن إج ــو ٠.٠١ ٪ م ــدر بنح ــث تق حي

عــام ٢٠١٢. 

وتحتــاج املنطقــة لالســتفادة مــن التــآزر الــذي تــم إنشــاؤه يف محــور 
حائل-الريــاض، ومحــور املنطقــة الرشقيــة -املدينــة املنــورة، وكذلــك 
قربهــا مــن عاصمــة اململكــة العربيــة الســعودية، مــن حيــث البنيــة التحتيــة 
والتجــارة. وعــىل الرغــم مــن أن مســاحات األنشــطة االقتصاديــة املكثفــة 
تقتــر عــىل محــور بريــدة - عنيــزة، فــإن التوزيــع املــكاين لألنشــطة 
االقتصاديــة ســيكون أساســياً لتحقيــق التــوازن بــني التنميــة االقتصاديــة 
تنفيــذ  يف  وبالنظــر  القادمــة،  العــرش  الســنوات  ويف  واإلقليميــة، 
ــة تهــدف  ــة اإلقليمي املخطــط اإلقليمــي، فــإن الديناميكيــات االقتصادي
نحــو التحــول الــذي يعتمــد بشــكل أســايس عــىل القطاعــات املوضحــة 

ــاه. أدن

خــالل  املنطقــة  يف  الزراعــي  للقطــاع  كبــري  وتطــور  منــو  هنــاك  كان 
ــتمرارية  ــامن اس ــة لض ــام إن هنــاك إمكاني ــة، ك ــة املاضي ــنوات القليل الس
والربتقــال،  العنــب،  مثــل  املحاصيــل،  إنتــاج  يف  التنــوع  وزيــادة  النمــو 
والليمــون، والرمــان، وأنــواع كثــرية مــن الخــرضوات، والتــي ميكــن أن تجذب 
اســتثامرات كبــرية إلنتــاج األغذيــة، وتوريــد املنتجــات واملعــدات الزراعيــة 
واآلالت وغريهــا مــن الصناعــات واألنشــطة املتعلقــة بالنشــاط الزراعــي، 
ومــع وجــود إمكانــات الهجــرة اإلقليميــة الحاليــة، هنــاك حاجــة لزيــادة اإلنتــاج 

الزراعــي خاصــة باتجــاه الفويلــق، غــرب بريــدة، لخلــق فــرص العمــل. 
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غــري  هائلــة  بإمكانيــات  يتمتــع  املنطقــة  يف  التعديــن  قطــاع  يــزال  ال 
مســتغلة، وغنــي باملــواد الخــام، واملــوارد املعدنيــة الطبيعيــة التــي 
الصناعيــة، ومــع وجــود مــا يقــدر  تتميــز بحجمهــا االقتصــادي والجــدوى 
بنحــو ١٠٢ مليــون طــن مــن البوكســيت والحجــر الجــريي والطــني والجبــس 
والدولوميــت ورمــال الســيليكا والحجــر الرمــيل باإلضافــة إىل امللــح، فــإن 
زيــادة مشــاريع التنقيــب ميكــن أن تعمــل عــىل زيــادة اإلنتاجيــة وبالتــايل 
ــاء  ــرب إنش ــة. يعت ــاميل يف اململك ــيل اإلج ــج املح ــاهمة يف النات املس
البنيــة التحتيــة لصناعــة الســياحة النابضــة بالحيــاة الخطــوة األوىل لتحســني 
األنشــطة الســياحية يف املنطقــة، ووفقــا للمخطــط اإلقليمــي، يجــب 
تشــجيع االســتثامر الرئيــيس يف اإلســكان والضيافــة، مقرتنــا بالتنــوع 
البيولوجــي والــرتاث، كأصــول أساســية أو كقطاع أســايس يف الســياحة 
اإلقليمــي  الســياحي  باملحــور  تحقيقــه  ميكــن  والــذي  القصيــم،  يف 

الحــايل. 

٢،١،٨ نحو مدينة بريدة الزراعية البيئية

كبــري يف اململكــة  إنتاجــي  ثانويــة إىل مركــز  مــن مدينــة  تحويلهــا 

الســعودية  العربيــة 

واالقتصاديــة،  واالجتامعيــة  الحرضيــة  التحديــات  كل  مــن  الرغــم  عــىل 
فــإن مدينــة بريــدة تتمتــع بإمكانيــات ملحوظــة تؤهلهــا لتصبــح مدينــة 
ــك، يعتــرب التخطيــط  مزدهــرة يف قلــب اململكــة، وعــىل الرغــم مــن ذل
واالســتعداد لذلــك أمــرًا حيويًــا لتنميــة املدينــة عــىل املــدى القصــري 
الــذي ســينضم قريبــاً  الشــباب،  الســكان  عــدد  يعتــرب منــو  والطويــل. 
ــة  ــات الرئيســية، فالهجــرة الريفي إىل ســوق العمــل والســكن أحــد التحدي

املســتمرة إىل املدينــة تــؤدي إىل رضورة توفــري الســكن وفــرص العمل 
املناســبة، وتعتمــد مســؤولية االســتجابة لهــذه التحديــات بقــوة عــىل 
مــدى اســتعداد األمانــة، والــذي يجــب أن يرتجــم يف تنفيــذ مخططــات 
القطاعــات،  واملتعــددة  املتكاملــة  الحرضيــة  التنميــة  واســرتاتيجيات 
ومــام ال شــك فيــه أن جهــًدا مشــرتكًا مــن جميــع الجهــات املعنيــة مطلــوب 
زراعيــة صناعيــة مســتدامة وحيويــة  بريــدة إىل مدينــة  لتحويــل مدينــة 

ومنتجــة. 

وتتمثــل مزايــا بريــدة أيضــاً يف ميزاتهــا البيئيــة وأنشــطتها االقتصاديــة 
الحاليــة، وموقعهــا املركــزي، عــالوة عــىل ذلــك، توفــر الطــرق املتعــددة 
يف املدينــة وصــوالً مبــارشاً إىل الطــرق الرسيعــة الرئيســية، ونظــام 
الخطــوط الحديديــة، واملطــار وهــي طــرق عاليــة الجــودة للربــط باملناطــق 
األخــرى، كــام إن طــرق الربــط املقرتحــة عــىل مســتوى اململكــة التــي 
أنهــا  كــام  فيهــا،  االقتصاديــة  التنميــة  تعــزز  ســوف  بريــدة  حــول  توجــد 
تعــزز فرصــة أن تصبــح أكــر إنتاجيــة وازدهــاًرا عــىل مســتوى اململكــة، 
ومــن خــالل االعــرتاف بهــا كمحــور أســايس، فإنهــا تتنافــس مــع مناطــق 
أخــرى. إن تطويــر االســتعامالت الصناعيــة، مثــل الخدمــات اللوجســتية 
أو التصنيــع، وتجهيــز األغذيــة مــن شــأنه أن يزيــد مــن اســتقرار التقــدم 
االقتصــادي واالجتامعــي االقتصــادي يف بريــدة مــن خــالل خلــق فــرص 
عمــل إداريــة وعامليــة، وتنويــع ســوق العمــل. هنــاك حاجــة ملحــة إلدخــال 
تحســينات كبــرية تــم التأكيــد عليهــا يف مخطــط اإلجــراءات ذات األولويــة 
مســتدامة  مدينــة  وتصبــح  إمكاناتهــا  كامــل  بريــدة  تســتخدم  لــي 

ومتعــددة الوســائط ومتنوعــة ونابضــة بالحيــاة ومثمــرة.
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مدينة بريدة املستدامة:

خطــوط  طــول  عــىل  املقرتحــة  املختلفــة  األولويــة  ذات  اإلجــراءات  إن 
النقــل العــام واألرايض الزراعيــة ســتخلق مدينة مســتدامة بطــرق عديدة، 

كــام إنهــا ســوف تعــزز بشــكل أســايس النظــام البيئــي الطبيعــي.
تتميــز مدينــة بريــدة، برتاثهــا الزراعــي املميــز، وهــذه تعتــرب فرصــة مميــزة 
للرتويــج ملنتجاتهــا يف جميــع أنحــاء العــامل، عليــه يجــب تطويــر املنطقــة 
الريفيــة مــع تطبيــق حلــول جديــدة للطاقــة املســتدامة وامليــاه، كــام 
أي  مــن  يحــد  الطبيعيــة  للمــوارد  واملســؤول  املرشــد  االســتخدام  إن 
رضر يلحــق بالبيئــة، كــام أن تنميــة وتطويــر األرايض البيضــاء املوجــودة 
يســاهم يف مزيــد مــن التحســينات، ويجــب عــىل بريــدة أن تنظــر إىل 
ــز النظــام البيئــي مــن  ــتدامة باعتبارهــا النهــج األســايس يف تعزي االس
خــالل حاميــة األوديــة واعتبارهــا مــن األصــول الطبيعيــة املميــزة والهامــة، 
كــام إن الرتكيــز عــىل حاميــة التنــوع البيولوجــي ســيؤدي يف الوقــت 
مخاطــر  مــن  والحــد  الطبيعيــة،  الخــرضاء  املســاحة  زيــادة  إىل  نفســه 
الســيول والفيضانــات والتكيــف مــع تغــري املنــاخ والحــد مــن ارتفــاع درجــات 

ــار. ــة والغب ــز األترب ــق حج ــن طري ــدن ع ــرارة يف امل الح

مدينة بريدة متعددة الوسائط:

مــن شــأنها  عــىل مســتوى املدينــة  املناطــق  إن سياســات تقســيم 
أن متّكــن مــن ضبــط وإدارة التوســع العمــراين، كــام إن ربــط التجمعــات 
املخططــة باملناطــق الزراعيــة القامئــة ســوف يســمح بإجــراء املزيــد مــن 
ــدة املصممــة بشــكل مناســب  التحســينات، حيــث أن شــبكة الربــط الجي
يســعى  لذلــك  األداء،  جيــدة  مدينــة  إنشــاء  نحــو  العنــارص  أهــم  تعتــرب 
اإلجــراء إىل تحقيــق التــوازن يف شــبكة الطــرق الحاليــة وتعزيــز النقــل 
العــام، علــامً بــأن محــاور النقــل املحســنة ســوف تســتمر يف اســتقبال 
ــيارات والتــي يجــب أن يســتوعبها نظــام  ــد مــن حركــة املــرور والس املزي
خــرضاء جديــدة  عامــة  نقــل  إنشــاء مســارات  إن  كــام  الطــرق املخطــط، 
وصديقــة للمشــاة والدراجــات الهوائيــة ســوف يقلــل مــن حركــة املــرور، 
حيــث أن الرؤيــة املتعــددة لوســائط النقــل تســعى إىل إنشــاء مدينــة 
التنقــل فيهــا، وعــالوة  للبيئــة ومدمجــة ويســهل  أمانًــا وصديقــة  أكــر 
عــىل ذلــك، فــإن ربــط شــبكة حافــالت النقــل الرسيــع املقرتحــة باملحــاور 
والــرأيس،  األفقــي  باالتجاهــني  املدينــة  ســريبط  األخــرى  الطوليــة 
وســوف يســاهم تنفيــذ شــبكة لنظــام النقــل العــام أيًضــا يف تقليــص 
ــا للســائقني  حــدة حركــة املــرور بشــكل عــام، وتوفــري بيئــة نقــل أكــر أمانً
واملشــاة وراكبــي الدراجــات، وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن محــاور الحافــالت 
املخصصــة ســوف تحــد مــن التداخــل بــني مســارات الحافــالت والســيارات 
األخــرى، مــام يقلــل مــن مخاطــر حــوادث الطــرق، إضافــة إىل أن الحــد مــن 

تلــوث الهــواء ميثــل عنــرا أساســيا إضافيــا للمقــرتح.
 

بريدة املدينة النابضة بالحياة: 

إن تعزيــز جوهــر النشــاط االقتصــادي واالجتامعــي ســوف يعــزز التخطيــط 
املراكــز،  وتعــدد  الرتابــط،  إن  كــام  املتكامــل،  واإلقليمــي  الحــرضي 
وتحقيــق الكثافــات املناســبة، والوصوليــة تعتــرب مزيــج جيــد إىل جانــب 
املســاحات املتنوعــة يف املناطــق املبنيــة والتــي تتكــون مــن مزيــج 
فــإن  ذلــك  إىل  عــالوة  واالقتصاديــة،  االجتامعيــة  االســتعامالت  مــن 
تنفيــذ برنامــج حــرضي جيــد التصميــم يــؤدي إىل تنشــيط التصنيــع، علــامً 

بــأن النهــج متعــدد املراكــز يتيــح فرصــة إلدخــال أعــامل جديــدة وتعزيــز 
رفــع  يف  يســاهم  واالزدهــار  االقتصــادي  التقــدم  إن  كــام  الســوق، 
مســتويات معيشــة الســكان وعمليــات التكثيــف، إضافــة إىل أن املدينــة 
املتصلــة واملرتابطــة تحقــق املزيــد مــن الكفــاءة والعــدل، كــام ســيؤدي 
منــع الزحــف العمــراين إىل تقليــص تحديــات النقــل، وتكلفــة الخدمــات، 
بريــدة إىل مدينــة  تتحــول  البيئــة، وســوف  عــىل  الســلبية  والتأثــريات 

نشــيطة اقتصاديــا واجتامعيــا وتتحســن جــودة حيــاة الســكان بهــا.

بريدة املدينة املتنوعة:

إن طلبــات واحتياجــات املســتهلكني وطبيعــة األســواق الناميــة تقييــد 
ذلــك،  ومــع  الســكنية،  للمعايــري  البدائــل  بعــض  وتبنــي  تصميــم  مــن 
فــإن الرؤيــة لربيــدة تشــجع االبتــكار، فاالقتصاديــات الحرضيــة املتنوعــة، 
واإلنتاجيــة العاليــة، وإمكانيــة الوصــول للجميــع، واالعتبــارات البيئيــة تحفــز 
عــىل تكويــن الــروات. إن الهــدف الرئيــيس مــن هــذه اإلجــراءات هــو 
تعزيــز بريــدة كمدينــة متنوعــة فيــام يتعلــق بالبيئة واالســتدامة والنشــاط 
االقتصــادي والرفاهيــة االجتامعيــة، حيــث أن هنــاك عالقــة مبــارشة بــني 
ــدة  ــوع، ستســاهم بري ــق التن ــص، لتحقي ــوع أو التخص حجــم املــدن والتن
املحليــة  واإلدارة  ملواطنيهــا  ســليم  مــايل  هيــكل  وجــود  تعزيــز  يف 

والزائريــن.

٢،٨ التوصيات املؤسسية والترشيعية 

مــن حيــث اإلصــالح، ســوف تســتفيد مدينــة بريــدة مــن الالمركزيــة املالية 
واالختصــاص القضــايئ عــىل حــد ســواء لتســهيل الحلــول املســتقلة 
دراســة  مســتوى  عــىل  والحرضيــة  العمرانيــة  للمشــاكل  واملبتكــرة 

األمانــة، وهــذا يتطلــب:
• نقــل صالحيــة التخطيــط املحليــة مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة 
ــا  ــة مــع توفــري إجــراءات مســتقلة، دون اللجــوء إىل جهــات علي إىل األمان
احتياجــات املجتمــع بفعاليــة. ويدعــم ذلــك "األجنــدة الحرضيــة  لتلبيــة 
الجديــدة"، التــي تنــص عــىل أن عمليــات التخطيــط والتصميــم الحــرضي 
يجــب أن تقودهــا جهــات حكوميــة محليــة، ولكــن تنفيذهــا  اإلقليمــي 
مشــاركة  وكذلــك  الحكوميــة  الجهــات  جميــع  مــع  التنســيق  يتطلــب 

املجتمــع املــدين، والقطــاع العــام، والجهــات املعنيــة األخــرى؛
• الالمركزيــة املاليــة: تعطــي االســتقاللية لألمانــة يف توجيــه األمــوال 
اإليــرادات  تحقيــق  أنشــطة  وتشــمل  اإلمنائيــة،  األنشــطة  لتمويــل 
يف املــدن عــىل كل مــن الرضائــب والرســوم، باإلضافــة إىل الســامح 
املمتلــكات  عــىل  الرضائــب  أشــكال  بعــض  بجمــع  الحرضيــة  للمناطــق 
لتمويــل األنشــطة اإلمنائيــة. ويبــني قانــون األرايض البيضــاء األخــري، 
الــذي يفــرض رســوما عــىل قطــع األرايض غــري املطــورة يف املناطــق 
العمرانيــة للحــد مــن املضاربــة عــىل األرايض ونقــص املســاكن وتنميــة 
لتحقيــق  التنظيميــة  اآلليــات  مــن  االســتفادة  ميكــن  أنــه  األرايض، 

اإليــرادات مــع تعزيــز ودعــم إطــار إمنــايئ فعــال.
الخــاص  القطــاع  ذلــك  يف  مبــا  الفاعلــة:  للجهــات  الفــرص  إتاحــة   •
والتطوعــي واملجتمــع بشــكل عــام، للمشــاركة يف القــرارات املتعلقــة 

عليهــم. تؤثــر  التــي  باملشــاريع 
كــام ســيدعم توحيــد اليــات وقوانــني التخطيــط عمليــات التطويــر يف 
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مدينــة بريــدة، إىل جانــب مراجعــة وتحديــث وتطويــر هــذه الترشيعــات 
لجعلهــا ذات صلــة بحالــة التنميــة والتطويــر الحاليــة، ويســتتبع ذلــك إعــادة 
النظــر يف عمليــة وضــع الترشيعــات لتقليــص عــدد الجهــات املشــاركة، 
الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  الترشيعــات  وجــود  مجــرد  إن  كــام 
لــن يضمــن التنميــة العمرانيــة املســتدامة ألنهــا يجــب أن تكــون فعالــة 
مــن الناحيــة الوظيفيــة، أي دقيقــة يف تحقيــق النتائــج املرجــوة منهــا، 
التخطيــط  لقانــون  الفهــم، هنــاك حاجــة  وواضحــة، ومتســقة، وســهلة 
العمــراين الفعــال مــن الناحيــة الوظيفيــة والــذي، ضمــن عــدة أمــور أخــرى:
• يقــدم الحوافــز أو املتطلبــات التــي مــن شــأنها زيــادة منــو املدينــة 

الشــاملة؛ املدمجــة 
• يحدد األدوار واملسؤوليات املؤسسية الواضحة عىل كل مستوى؛

• يفــرض الربــط بــني جميــع مســتويات املخططــات )الوطنيــة واإلقليميــة 
واملحلية(؛

• يوفر آليات التنسيق والرصد الفعالة؛ 
• زيادة املشاركة العامة يف التخطيط.

مقبولــة  طريقــة  عــىل  الحفــاظ  إىل  الترشيعــي  اإلطــار  يحتــاج  كــام 
املســاواة  لتعزيــز  التخطيطــي  القــرار  صنــع  يف  العامــة  للمشــاركة 
العمــراين  الترشيــع  توحيــد  إن  جانــب  إىل  االجتامعــي،  والشــمول 
ســيعطي أيضــاً رشعيــة للمخططــات التــي تعتمــد عليهــا مدينــة بريــدة.
إن تعديــل نظــام النطــاق العمــراين  إلدراج معايــري واضحــة بشــأن كيفيــة 
تحديــده مــن شــأنه أن يعــزز املســاءلة الفنيــة والــذي مــن شــأنه أيضــا أن 
يكــون دليــل إرشــادي لصياغــة السياســات العمرانيــة املصممــة لجعــل 

ــة. ــر كثاف ــة وأك ــتدامة، ومدمج ــر اس ــة أك املدين

٣،٨ توصيات التمويل البلدي
١،٣،٨ أدوات اإليرادات من املصادر الخاصة 

بــدأت اململكــة العربيــة الســعودية يف عــام ٢٠١٥ م تنفيــذ سلســلة 
خــالل  مــن  العــام  التمويــل  ودعــم  تعزيــز  إىل  تهــدف  اإلصالحــات  مــن 
ــني إدارة  ــدة، وتحس ــة جدي ــات رضيبي ــال آلي ــة، وإدخ ــرادات العام ــع اإلي تنوي
الرضائــب، وجــذب االســتثامرات الخاصــة. وباإلضافــة إىل تحســني التمويــل 
املحــيل والديناميكيــة االقتصاديــة، كان الهــدف مــن اإلصالحــات أيضــاً هــو 
دعــم تنفيــذ األجنــدة الحرضيــة الجديــدة )NUA( مــن خــالل تشــجيع أطــر 
ماليــة واقتصاديــة محليــة شــاملة ومســتدامة وعادلــة مــن خــالل تطبيــق 
الجغرافيــة  سياســات رضيبيــة تدريجيــة وتوليــد اإليــرادات.)٤٣( إن املزايــا 
العربيــة  للمملكــة  والثقافيــة واالجتامعيــة والدميغرافيــة واالقتصاديــة 
الســعودية جعلــت منهــا العبــاً دوليــاً رئيســياً وقــوة عامليــة اقتصاديــة، 
حيــث أنــه تاريخيــاً، كان النفــط والغــاز هــام املصــدران الرئيســيان للبــالد، 
قطاعــات  يف  االســتثامر  بــدأت  الســعودية  العربيــة  اململكــة  لكــن 

اســرتاتيجية أخــرى مــن االقتصــاد.

يف  التنميــة  طريــق  خريطــة  تدعــم   ،٢٠٣٠ اململكــة  رؤيــة  إطــار  يف 
املرتبــط  غــري  االقتصــادي  التنــوع  أيًضــا  الســعودية  العربيــة  اململكــة 
بالنفــط،)٤٤(  كــام إن أحــد أهــداف الرؤيــة تســهيل التنميــة االقتصاديــة يف 
االقتصاديــة،  التنافســية  والقــدرة  االبتــكار  وتعزيــز  الجديــدة  الصناعــات 
وجزئيــاً، نجــد أن برنامــج التحــول الوطنــي ٢٠٢٠ يســعى نحــو بنــاء القــدرات 
يف  مبــا   ،٢٠٣٠ اململكــة  رؤيــة  أهــداف  لتحقيــق  الالزمــة  املؤسســية 
مبتكــرة  أســاليب  باســتخدام  والتنويــع،  االقتصــادي  النمــو  دعــم  ذلــك 



النهج الثاليث

١٣٤

الفعالــة  التخطيــط  الفــرص واعتــامد أدوات  التحديــات واغتنــام  ملعرفــة 
والتعامــل مــع القطــاع الخــاص وتنفيــذ اإلصالحــات وتقييــم األداء. الهــدف 
مــن التغيــريات املقرتحــة يف برنامــج التحــول الوطنــي هــو دعــم النمــو 
االقتصــادي والتنويــع. كــام تهــدف اإلصالحــات إىل تعزيــز ودعــم التمويــل 
العــام، وإدخــال آليــات رضيبيــة جديــدة، وجــذب االســتثامرات الخاصــة إىل 
ــة األرايض البيضــاء،  ــة االســرتاتيجية. وتعتــرب رضيب القطاعــات االقتصادي
التــي تــم فرضهــا يف عــام ٢٠١٥، أحــد األمثلــة عــىل هــذه اإلصالحــات 
وتنوًعــا  اســتقراًرا  أكــر  عامــة  ماليــة  قاعــدة  إنشــاء  إىل  تهــدف  وهــي 
واســتدامة. حيــث تفــرض رضيبــة األرايض البيضــاء عــىل مالــي قطــع 
دفــع  التجــاري  أو  الســكني  لالســتخدام  املخصصــة  البيضــاء  األرايض 
رضيبــة ســنوية تبلــغ ٢.٥٪ مــن قيمــة األرض. حيــث تفــرض الرضيبــة عــىل 
مســاحة ١٠٠٠٠ مــرت مربــع مــن األرايض العمرانيــة، ولقــد تــم فــرض هــذه 
الرضيبــة يف كل مــن مدينــة الريــاض وجــدة والدمــام. وباإلضافــة إىل 
تحســني قاعــدة اإليــرادات مــن املصــادر الخاصــة للحكومــات البلديــة، فــإن 
هــذه اإلصالحــات تدعــم أيضــاً "األجنــدة الحرضيــة الجديــدة" )NUA(، وهــو 
إطــار للتوســع الحــرضي املســتدام، كــام تهــدف رضيبــة األرايض الجديــدة 

نحــو: 
• تعزيــز ودعــم التنميــة العقاريــة التــي تعالــج النقــص يف املعــروض مــن 

العقــارات يف املنطقــة؛
• زيادة توافر األرايض لتنمية اإلسكان امليرس؛

• حامية األسواق التنافسية وتقليل املامرسات االحتكارية؛ 
• زيادة اإليرادات املحلية.

توفــر الخــربات الدوليــة ودراســات الحالــة مــن البلــدان واملــدن األخــرى، مبــا 

يف ذلــك دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD(، هونــغ 
كونــغ وتايــوان وكولومبيــا، رؤيــة قيّمــة وإطــاًرا إلدخــال الرضائــب املعتمــدة 
عــىل األرايض التــي تدعــم توليــد الدخــل مــن املصــادر الخاصــة، والتنميــة 
االقتصاديــة املحليــة. يف حالــة مدينــة بريــدة، يجــب أن تأخــذ السياســات 
التــي تهــدف إىل زيــادة مصــادر الدخــل يف االعتبــار العوامــل االجتامعيــة 
والكثافــة  الســكان،  منــو  معــدل  مثــل  والدميوغرافيــة،  واالقتصاديــة 
الســكانية والتمــدد والزحــف العمــراين، ومــع أخــذ هــذه العوامــل يف 
االعتبــار، ســوف تكــون هنــاك حاجــة إىل أدوات متويــل جديــدة لحشــد 
اإليــرادات املحليــة الكافيــة ومراعــاة مســتويات االنفــاق يف املســتقبل 
لدعــم التمويــل املحــيل والتنميــة العمرانيــة املســتدامة. وبالتــايل، فــإن 
دراســة األدوات الرضيبيــة مــن املصــادر الخاصــة، مثــل آليــات التمويــل 
املعتمــدة عــىل األرايض، ســتكون جــزًءا هاًمــا يف تحقيــق األهــداف 

املحــددة يف برنامــج التحــول الوطنــي.

ــة  ــز التنمي ــن أن تحف ــة ميك ــذه اآللي ــرى إىل أن ه ــدان أخ ــارب بل ــري تج وتش
اســتعامالت  كفــاءة  وتحفــز  املحــيل،  االقتصــادي  والنمــو  العمرانيــة، 
األرايض. وتبلــغ، يف املتوســط ، مســاهمة اإليــرادات املحتملــة مــن 
خــالل املمتلــكات غــري املنقولــة ٢.١ ٪ مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل يف 
البلــدان ذات الدخــل املرتفــع، بينــام يف البلــدان املتوســطة الدخــل، 
تســاهم بنســبة ٠.٦ ٪ مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل،)٤٥( كــام إن األدلــة 
املســتمدة مــن مجموعــة متنوعــة مــن البلــدان تدعــم آليــات ضبــط قيمــة 
األرايض واالســتفادة منهــا كأداة لالســتحواذ عــىل القيمــة الناتجــة عــن 
و/أو  املناطــق،  يف  التغيــريات  أو  الجديــدة،  التحتيــة  البنيــة  مشــاريع 
تحســني البنيــة التحتيــة، كــام إن آليــات ضبــط قيمــة األرايض واالســتفادة 
منهــا تســتند إىل فكــرة أنهــا تزيــد مــن قيمــة أرايض األفــراد والــرشكات 
ومالك األرايض يف املناطق املجاورة التي تســتفيد من االســتثامرات 
الحكوميــة أو الخاصــة يف البنيــة التحتيــة )مثــل الطــرق والخطــوط الحديدية 
والبنيــة التحتيــة الصناعيــة واملــدارس واملستشــفيات( )انظــر الشــكل 
٧٠(. يعتــرب التمويــل املعتمــد عــىل األرايض والعقــارات مناســب بشــكل 
خــاص يف مدينــة بريــدة. إن زيــادة الطلــب عــيل االســتثامر يف البنيــة 
التحتيــة، وشــبكات النقــل املخطــط لهــا، واقــرتاح موئــل األمــم املتحــدة 
نحــو إنشــاء مشــاريع تنميــة صناعيــة جديــدة، تعتــرب فــرص لتطبيــق أدوات 

ــىل األرايض.  ــب ع ــرض الرضائ ف

املعتمــدة  الرضيبيــة  اآلليــات  إحــدى  تعتــرب  التحســني  رســوم  إن  كــام 
تســاهم  فعالــة  متويــل  أدوات  تعتــرب  أنهــا  حيــث    )٤٦( األرايض،  عــىل 
بشــكل كبــري يف اســرتداد تكاليــف االســتثامرات الرأســاملية الكبــرية، 
باإلضافــة إىل ذلــك، فقــد تــم تصميــم رســوم تحســني البنيــة التحتيــة 
للنقــل، والتغيــريات يف تخطيــط اســتعامالت األرايض، مــام يجعلهــا مــن 
الرســوم املرشــحة الجيــدة ملشــاريع البنيــة التحتيــة املخططــة يف مدينة 
بريــدة، وتعــد رســوم التحســني مصــدًرا مهــاًم لإليــرادات مــن املصــادر 
االســتثامر  مــن  واملســتفيدين  األرايض  ملــالك  ميكــن  كــام  الخاصــة. 
يف البنيــة التحتيــة أن يــروا زيــادة بشــكل عــام يف قيمــة األرايض عــىل 

املــدى الطويــل يف ممتلكاتهــم، حتــى بعــد دفــع الرضيبــة. 
يجــب أن تضمــن األمانــات الشــفافية والتواصــل واملســاءلة فيــام يتعلــق 
خــالل  ومــن  وتطبيقهــا.  التحســني  برســوم  الصلــة  ذات  باالقرتاحــات 
ــام  ــم ع ــق فه ــاعد يف خل ــة أن تس ــإلدارات البلدي ــن ل ــك، ميك ــام بذل القي
ــة عــىل كســب دعــم  ــإلدارات املحلي أوســع للمفهــوم، مــام سيســاعد ل

لبنيــة ا يــر  وتطو تنميــة  ثــري  تأ

يض  را أل ا قيمــة  عــىل  لتحتية ا  

أمثلة حالة 

لندن، إنجلرتا 

املصدر: جنيف )٢٠١٨(؛ محمد وآخرون )٢٠١٧(؛ كولريز انرتناشونال )٢٠١٧(؛ رودريغيز وتارغا )٢٠٠٤(. 

دىب، االمارات العربية 

املتحدة 

القاهرة ، مرص 

بوغوتا ، كولومبيا 

الشكل ٧٠. تأثري تنمية وتطوير البنية التحتية عىل قيمة األرض

النتائج الرئيسية 

يف عام ٢٠١٢، قدرت دراسة تأثري ملكية كروس ريل أن 
قيم رأس املال يف املناطق املحيطة مبحطات كروس 

ريل يف وسط لندن، سرتتفع بنسبة ٣٥٪ للعقارات 
السكنية، و٢٧.٥٪ للعقارات املكتبية؛ مام يفوق 

التوقعات األساسية.

تبلغ نسبة تأثري وسائل النقل العام عىل قيم العقارات 
السكنية، والتجارية حوايل ١٣٪، و ٧٦٪، تباعاً، ضمن 

مساحة ١.٥ كيلومرت.

أدت التنمية الحرضية التي شملت مرافق البيع بالتجزئة 

إىل زيادة السعر بنسبة ترتاوح بني ١٥٪، و ٢٠٪. 

تزيد املدارس من أسعار األرايض السكنية بنحو ١٣ ٪. 

إمكانية مامرسة املي داخالل مجتمع السكني تزيد 

من قيمة املنزل، بنسبة تصل إىل ٩٪. 

تشري األبحاث إىل أنه لكل ٥ دقائق إضافية من وقت 
السري إىل محطة النقل العام، تنخفض أسعار اإليجارات 

بنسبة ٦.٨ - ٩.٣٪. 



النهج الثاليث

١٣٥

املجتمــع لبعــض املشــاريع العامــة. وباإلضافــة إىل ذلــك، يجــب أن تقــوم 
القامئــة  التمويــل  أدوات  وفوائــد  تكاليــف  بتحليــل  املحليــة  لــإلدارات 
الحكومــي  القطــاع  يف  املســؤولني  سيســاعد  مــام  األرايض،  عــىل 
عــىل وضــع حلــول اســتباقية، وتوقــع القضايــا واالختناقــات املحتملــة، 
واغتنــام الفــرص. يوضــح الشــكل ٧٢ بعــض العوامــل التــي يجــب أن تنظــر 
فيهــا اإلدارات املحليــة عنــد إجــراء تحليــل للتكاليــف والفوائــد فيــام يتعلــق 

بــأدوات التمويــل القامئــة عــىل األرايض. 

٢،٣،٨ االستفادة من اإلنتاجية ذات الصلة بالسامت العمرانية

ترتبــط االســتفادة مــن اإلنتاجيــة ذات الصلــة بالســامت العمرانيــة يف 
مدينــة بريــدة بالتمويــل املعتمــد عــىل األرايض، وتطويــر البنيــة التحتيــة، 
ومشــاركة القطــاع الخــاص. إن تســخري الطاقــة اإلنتاجيــة ملدينــة بريــدة 

ســوف يعــزز الصناعــات يف القطاعــات الرئيســية، مثــل الزراعــة والتصنيع. 
العامــة  التحتيــة  البنيــة  يف  االســتثامر  يوفــر  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
الحركــة، والكثافــة،  الوصــول وســهولة  إمكانيــة  لتحســني  فرًصــا فريــدة 
الخــاص  القطــاع  مشــاركة  تعــزز  املختلطــة.  األرايض  واســتعامالت 
اإلنتاجيــة العمرانيــة مــن خــالل التعــاون مــع القطــاع الخــاص، وتخفيــض 
النفقــات العامــة مبــا يتــامىش مــع برنامــج التحــول الوطنــي ٢٠٢٠. حيــث 
تســتفيد مدينــة بريــدة مــن مشــاركة القطــاع الخــاص بالعديــد مــن الطــرق؛ 
ــال  ــر تأهي ــي الجهــة األك ــات الخاصــة، وه ــع الكيان ــالل الــرشاكات م مــن خ
لتقديــم الخدمــات أو مشــاريع البنيــة التحتيــة، وعــن طريــق تســخري خــربات 

القطــاع الخــاص يف تنفيــذ مشــاريع واســعة النطــاق وطموحــة. 
 

تصميــم يف  لرئيســية  ا مــل  لعوا ا

ــني لتحس ا ــوم  س ر  

تحديد أهداف الحصول عىل قيمة األرض 

توقيت، وجمع املدفوعات 

تطبيق الرسوم من قبل مجموعات استخدام األرايض 

تطبيق، وحدود الرسوم 

تحديد معدالت الرسوم

هياكل الحوكمة واإلدارة املحلية لإلستفادة من القيمة الزائدة لأرايض 

أهداف اإليرادات قامئة عىل أساس إما
 (أ( نسبة مئوية من تكلفة البنية التحتية، أو (ب( 

نسبة مئوية من زيادة قيمة األرض. 

للســيناريوهات  جيــد  خيــار  التحســني  رســوم  إن   •
وخطــة  العــام،  النقــل  وســائل  عــىل  تنطــوي  التــي 

لــألرايض.  املختلــط  االســتخدام 
األرض،  قيمــة  بتغــري  املتعلقــة  البيانــات  تعتــرب   •
للنجــاح.  حاســمة  عوامــل  للرضائــب،  الفعالــة  واإلدارة 

.

يتم جمع املدفوعات: 
• مقدماً، كام هو الحال مع مساهامت القامئني عىل 

التنمية قبل إنشاء البنية التحتية. 
• سنوياً، كام هو الحال مع زيادة األسعار الحكومية. 

• يف الوقت الذي يتم فيه بيع العقار، أو األرض. 

• يجب مراعاة ما إذا كان هناك آثار مالية 
سلبية عىل مالي األرايض، الذين قد 

ال يكون لديهم القدرة عىل دفع الرسوم، 
أو من ذوي األصول الغنية، ولكن دخلهم 

قليل للغاية. 
• تطالب الحكومة بدفع الرسوم فقط عند 

بيع أو نقل ملكية. 
 

• القامئني بالتنمية العقارية. 
• مالك األرايض التجارية. 

• مالك األرايض السكنية. 

• يجب تحديد تطبيق الرضيبة باستخدام مبدأ 
املستفيد يدفع. 

• إذا أمكن إثبات أن الفوائد سوف تتدفق 
إىل أنواع معينة من مالي العقارات أو 

األرض، عندها هناك حاجة قوية إلدراجهم يف 
تصميم آلية قيمة األرض. 

 

املصدر: يونغ مان، جيه. إم. ١٩٩٦م(، "الرضيبة عىل األرايض واملباين."، يف ثوروين، يف.، 
)املحرر(، "تصميم وصياغة قانون الرضائب"، صندوق النقد الدويل، واشنطن، دي يس. 

 

• تم يف مدينة بريدة زيادة الرسوم عىل قيمة األرايض 
الواقعة عىل مساحة ١.٥ كيلومرت من وسائل النقل العام 

التي ميكن الوصول إليها باألقدام. 
• تم تقديم هذا املعيار املقارن استناداً إىل حاالت أخرى 

مشابهة )مثل ديب ولندن وبوغوتا( ويحتاج إىل مزيد من 
التحليل اعتامداً عىل تفاصيل املشاريع القامئة.

ميكن تطبيق الرسوم عىل أساس واسع 
)عىل سبيل املثال عىل مستوى املدينة( أو 

عىل أساس الوقت/املسافة

• يجب أن يعكس هيكل معدالت الرسوم الجهات 
التي يجب أن تدفعها وإختيارهم وفقاً لقاعدة 

اإليرادات.
• يف بريدة، ترتبط القاعدة بنسبة الزيادة يف 

قيمة األرض. 

يتغري هيكل معدالت الرسوم ويتم تحديده بناًء 
عىل كل حالة عىل حدة

• أدوات قانونية مختلفة ميكن استخدامها لغرض دعم أدوات اإلستفادة من القيمة الزائدة لألرايض 
• تنظيم الرسوم الجديدة الخاصة باملنطقة املرتبطة مبشاريع البنية التحتية أو التخطيط الحرضي 

• إن اختيار الصك القانوين الصحيح يقلل من احتامل حدوث عواقب غري مقصودة 
• يف بعض املدن السعودية، توجد بالفعل آليات لإلستفادة من إرتفاع قيمة األرايض

• الدروس املستفادة من األدوات الحالية )مثل الرضيبة عىل األرايض البيضاء( ميكن أن تساعد 
يف توفري املعلومات إلختيار وتنفيذ الصكوك القانونية املناسبة التي تدعم أدوات اإلستفادة من 

القيمة الزائدة لألرايض

الشكل ٧١. العوامل الرئيسية يف تصميم رسوم التحسني 

عوامل تحليل املنافع والتكلفة يف التمويل
 املعتمد عىل األرايض

الفوائد واملزاياالتكاليف

• مواكبة اإلصالحات السعودية 
مع األجندة الحرضية الجديدة 

)الركن الرابع(
• مصدر فعال وموثوق لإليرادات 

املحلية 
• الحافز لتطوير األرايض 

بكفاءة واالستعامالت املتعددة 
لألرايض 

• زيادة الكثافة والتكتل 
االقتصادي 

• تحفيز تطوير بنية تحتية محددة 
)مثل وسائل النقل العام والبنية 

التحتية التعليمية والصحية 
واالجتامعية(. 

• حوافز استثامر بديلة )مثل 
مشاركة القطاع الخاص( 

• زيادة الوعي العمراين 
واملساءلة 

• الجهود املبذولة لتمكني ودعم 
اإلطار الترشيعي/الحوكمة واإلدارة 

املحلية
• استخدام فرص العمل والوظائف 

اإلدارية والعديد من املهام 
املختلفة 

• طول فرتة اإلعداد والبدء
• االستثمار يف أدوات التشخیص 
للحصول عىل معلومات األرايض 
ونظم الرصد )علی سبیل المثال، 

سجل املمتلكات الخاضعة للرضيبة(، 
وجمع البیانات

• الجهود املبذولة يف الجمع بني 
التخطيط الحرضي واالستثامرات 

يف البنية التحتية
• االستثامر يف بناء القدرات 

والتدريب 
• االستثامر يف أنظمة االتصاالت 

واملشاركة من قبل السكان 

املصدر: فارفاكيه-فيكوفيتش وكوباين )٢٠١٤(؛ برنامج األمم املتحدة املناطق البرشية )٢٠١٦(. 

الشكل ٧٢. عوامل تحليل املنافع والتكلفة يف التمويل املعتمد عىل األرايض



النهج الثاليث

١٣٦

استأجرت شيكاجو ٣٤٥٠٠ عداًدا جانبيًا ملواقف السيارات باإلتفاق مع 

بنك مورجان ستانيل ملدة ٧٥ عاًما، حيث بلغت اإليرادات من عائدات 

الدفع مقدًما ما يقرب من ١.١٦ مليار دوالر أمريي، ولقد شمل هذا 

النوع من عقود الرشاكات مع القطاع الخاص جدول ثابت للزيادات يف 

أسعار العدادات األمر الذي زاد من معدالتها ضعفني إىل أربعة أضعاف 

بحلول عام ٢٠١٣، ونتيجة لذلك، كان لدى شيكاغو أعىل معدالت من 

العدادات الجانبية يف الواليات املتحدة، ولقد حققت العدادات مبلغ 

٢٠ مليون دوالر سنوياً، بينام متكن بنك مورجان ستانيل من إدارة 

التسعري وصيانة العدادات.

يف عام ٢٠٠٧، طبقت مدينة إستوكهومل نظاماً لدفع رسوم مقابل إنبعاثات 

الكربون لتقليل االزدحام والتلوث ولتوليد اإليرادات املحلية، األمر الذي ادى إىل 

إنخفاض حركة املرور بنسبة ١٩ ٪ يف السنة األوىل باإلضاف اىل تحقيق إيرادات 

بلغت ٥٩ مليون يورو سنوياً، أما يف سنغافورة، فقد أدى تنفيذ نظام تراخيص 

املناطق "ALS" إىل تقليص االزدحام من ١٢,٤٠٠ سيارة يف مايو ١٩٩٥ اىل 

٧,٣٠٠ سيارة يف أغسطس ١٩٩٤ خالل ساعات الذروة املرورية، عالوة عىل ذلك، 

بلغت إيرادات بيع تراخيص املناطق ٤٧ مليون دوالر أمريي وبتكلفة إنشاء بلغت 

٦.٦ مليون دوالر أمريي يف عام ١٩٧٥، باإلضافة اىل ١٧ مليون دوالر امريي 

إضايف بسبب مراجعة النظام يف ١٩٨٩.

املصدر: البنك الدويل، واشنطن دي يس, وينبريجر, أر, كيهني, جيه., وروجو, إم, )٢٠١٠(, "السياسات املتعلقة مبواقف السيارات يف أمريكا: نظرة عامة عىل اسرتاتيجيات 

اإلدارة"، معهد النقل وسياسات التنمية، نيويورك، كرويس، إي )٢٠١٦(, رسوم الطرق يف املناطق العمرانية: دراسة مقارنة عن تجارب لندن واستوكهومل وميالنو، إجراءات 

بحوث النقل ١٤، ٥٣-٢٦٢.، فانج، إس، وتوه، آر إس، )٢٠٠٤(، "رسوم الطرق املزدحمة يف سنغافورة: ١٩٧٥-٢٠٠٣"، مجلة النقل، ٤٣ )٢(، ١٦-٢٥. 

 

رسوم مواقف السيارات  رسوم االزدحام

الشكل ٧٣. عوامل تحليل املنافع والتكلفة يف التمويل املعتمد عىل األرايض

 
تعــد الرشاكــة بــني القطاعــني العــام والخــاص أداة متويــل فعالــة تســهل 
مشــاركة القطاعــني العــام والخــاص مــع االســتفادة مــن خــربات ومعــارف 
ستســتفيد  بريــدة،  ويف  العامــة،  االســتعامالت  يف  الخــاص  القطــاع 
الصناعــات األوليــة يف قطاعــي الزراعــة والتصنيــع مــن تعــاون القطــاع 
ــاع  ــن القط ــة م ــة املمول ــة التحتي ــات والبني ــاركته يف الخدم ــاص ومش الخ
العــام، وعــالوة عــىل ذلــك، فــإن الرشاكــة بــني القطاعــني العــام والخــاص 
ستســاعد يف معالجــة الفجــوات الحاليــة يف قطــاع الزراعــة مــن خــالل 
تســهيل االبتــكار وتحســني التســويق وتخفيــض تكاليــف التنســيق يف 

التجــارة الداخليــة والدوليــة.  

ميكــن لــرأس املــال الخــاص دعــم املدينــة يف الوصــول إىل مجموعــة 
متنوعــة مــن احتياجــات التنميــة مــن خــالل؛ )١( تطويــر األرايض البيضــاء، 
و)٤(  املحليــة،  اإليــرادات  زيــادة  و)٣(  الســكانية،  الكثافــة  زيــادة  و)٢( 
تقليــص اعتــامد اإلدارات البلدية/األمانــات عــىل التحويــالت الحكوميــة، 
األدوات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  )٤٧(وهنــاك  االقتصــادي،  التحفيــز  و)٥( 
الرضيبيــة املتاحــة لــإلدارات املحليــة املهتمــة بتوســيع إيــرادات املصــادر 
الخاصــة، حيــث ميكــن لــإلدارات زيــادة فوائــد هــذه األدوات الرضيبيــة إىل 

أقــى حــد ممكــن )خصوًصــا مشــاركة القطــاع الخــاص ( عــن طريــق: 

• التنسيق والتعاون مع املستويات املختلفة للحكومة لربط 
اإلسرتاتيجيات الوطنية مع األولويات املحلية؛ عىل سبيل املثال، 

إنشاء مكتب اتصال محيل، أو وحدة محلية ملشاركة القطاع الخاص 
مرتبطة باملركز الوطني للتخصيص املكلف بوضع اإلقرتاحات، 

والتنفيذ، ومتابعة ورصد مشاريع الرشاكة بني القطاعني العام والخاص.

• االستثامر يف بناء القدرات وتحسني اإلدارة الرضيبية: يرتبط نجاح 
مشاريع الرشاكة بني القطاعني العام والخاص بقوة بقدرة املسئولني 

يف مختلف املستويات عىل إدارة ثالث مراحل اسرتاتيجية هي: )١( 
دراسة الجدوى، )٢( املشرتيات، )٣( التنفيذ والرصد.

 
• استخدام أسلوب شامل: يجب أن تركز مشاركة القطاع الخاص 

عىل الربط بني استثامرات البنية التحتية وتنمية األرايض، وبالتايل، 
اإلستفادة القصوى من الفوائد التي تتوافق مع االستعامل املتعدد 

لألرايض. 

• إنشاء مجموعة متنوعة من مصادر الدخل املخصصة وفقاً لالحتياجات 
املحلية، ويف الواقع، يجب أن تعالج اإلدارة املحلية السلوكيات 

املتعلقة بالزحف العمراين والتنقل من أجل زيادة الكثافة والحد من 
االعتامد الكبري عىل السيارات الخاصة من قبل السكان للتنقل، )٤٨( 

ويف هذه الحالة، فإن فرض الرسوم يعترب من األدوات املناسبة للحد 
من أنشطة الزحف العمراين، وتوليد إيرادات إضافية لإلدارة املحلية، 

)٤٩( وبالتايل يكون من الرضوري فرض رسوم جديدة ملواقف السيارات 

وينصح بشدة بزيادة رسوم االزدحام لزيادة استخدام وسائل النقل 
العام، وبالتايل زيادة ربحية االستثامر للقطاع الخاص.

 
وأخــرياً، يعــد التنســيق بــني التخطيــط واألطــر الترشيعيــة أو التنظيميــة 
والتمويــل املحــيل أمــراً حاســامً يف تهيئــة الظــروف املحليــة الالزمــة 
يف  املبــني  النحــو  عــىل  والعادلــة،  املســتدامة  التنميــة  لتحقيــق 

الجديــدة". الحرضيــة  "األجنــدة 

دراسة الحاالت املشابهة وأفضل املامرسات ورسوم اإلزدحام
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