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املقدمة

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 
البرشيــة )املوئــل(، تــم تنفيــذه بالتعــاون الوثيــق مــع بلديــات ١٧ مدينــة 
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، 
الدمــام،  تبــوك،  املنــورة،  املدينــة  الطائــف،  جــدة،  املكرمــة،  مكــة 
بريــدة،  الباحــة،  عرعــر،  حائــل،  جــازان،  نجــران،  أبهــا،  األحســاء،  القطيــف، 
تلــك  مســتوى  عــىل  املراجعــات  مــن  العديــد  أجريــت  ولقــد  ســكاكا.   
املــدن، مــع تحليــل تفصيــيل ومتعمــق لخمــس مــدن باعتبارهــا متثــل 
عينــة منوذجيــة للمــدن الســعودية، حيــث نظــرت هــذه املراجعــات يف 
الروابــط بــني التخطيــط الحــرضي والتخطيــط اإلقليمــي مــن خــالل فحــص 
املحــددة  القضايــا  بعــض  ودراســة  الفرعيــة،  منطقتهــا  داخــل  املدينــة 
عــىل مســتوى املجــاورات الســكنية، وقــد تــم اســتخدام بيانــات هــذه 
املراجعــات، عنــد الرجــوع إىل تقاريــر مــؤرشات ازدهــار املــدن وعمليــات 
الســتقراء  الرسيــع،  التخطيــط  اســتوديوهات  ورش  عــرب  التحقــق 
اســتنتاجات قويــة تســتند عــىل األدلة يعتمد عليها نظــام التخطيط ككل.
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 
التخطيط املحلية يف كل مدينة، واختبار التصاميم واملشاريع التجريبية 
كطــرق لتطبيــق الحلــول، قبــل االنتهــاء إىل وضع التوصيات والسياســات. 
بالتخطيــط  اهتــم  املتحــدة  األمــم  ملوئــل  األبعــاد  الثــاليث  النهــج  إن 
عــن  فضــاًل  واملؤسســية،  الترشيعيــة  باألطــر  وعالقتــه  املــكاين 
اآلليــات املاليــة، ومــن هــذا املنظــور، تشــمل معايــري النجــاح للتنفيــذ 
واألنظمــة  القواعــد  مــن  العديــد  مــكاين  مخطــط  ألي  املســتدام 
التمويــل. اســرتاتيجية  إىل  باإلضافــة  للتنفيــذ،  والقابلــة  املرنــة 

وكمثــال عمــيل عــىل هــذا األســلوب، تــم إعــداد ثالثــة مشــاريع إرشــادية 
محليــة متثــل عنــارص مهمــة لنظــام التخطيــط املعــزز واملحّســن، وقــد 
ودراســات  التخطيطيــة  التصميــامت  تشــمل  بحيــث  تفصيلهــا  تــم 
الجــدوى، والتــي ميكــن الحقــا تحويلهــا إىل مخططــات تنفيذيــة، ومن 
املخططــات  ھــذه  والقرويــة  البلديــة  الشــئون  وزارة  تنفــذ  أن  المتوقع 
التنفیذیة بالتعاون مع شرکاء آخرین يف المملکة. لقــد تــم إنشــاء »مختــرب 
مســتقبل  لربنامــج  التابــع  املشــرتك  الحــرضي  والتصميــم  التخطيــط 
وتطويــر  الذاتيــة  القــدرات  لتعزيــز  كوســيلة   « الســعودية  املــدن 
األدوات والوســائل املصممــة حســب احتياجــات الربنامــج، حيــث يعمــل 
الــذي يتألــف مــن خــرباء دوليــني مــن مكتــب األمــم املتحــدة  املختــرب، 
واالقتصــاد  التخطيــط  )فــروع  نــريويب  يف  البرشيــة  للمســتوطنات 
العربيــة  اململكــة  يف  يعملــون  موظفــني  جانــب  إىل  والترشيعــات(، 
ــم وزارة  ــاض )اختارته ــدة بالري ــم املتح ــل األم ــب موئ ــن مكت ــعودية م الس
الشــؤون البلديــة والقرويــة(، لتعزيــز ودعــم تبــادل املعــارف وتطبيقهــا 
تــم إرشاك جميــع  النحــو،  عــىل هــذا  باملامرســة«.  »التعلــم  لطريقــة 
التــي  القــدرات  بنــاء  اســرتاتيجية  يف  واحــد  وقــت  يف   ١٧ الـــ  املــدن 
الــذي  العمــل«  رأس  عــىل  و»التدريــب  التأســييس  التعليــم  تتضمــن 
ينتهــي يف ذروتــه بتدريــب متطــور ومحــدد للكــوادر الســعودية اســتنادا 

وصــل  التــي  والتوصيــات  التخطيــط  نظــام  واســتنتاجات  نتائــج  إىل 
ســوف  الطريقــة،  وبهــذه  الســعودية،  املــدن  مســتقبل  برنامــج  إليهــا 
الربنامــج كأداة  الحــرضي يف  التخطيــط والتصميــم  يســتخدم اســتديو 
ــز القــدرات مــن خــالل منهــج »التعلــم باملامرســة«.  ــة وتعزي لتوليــد األدل

٢،١ جهود اململكة لتحقيق التنمية املستدامة

اململكــة  دأبــت  ملدنهــا،  املســتدامة  التنميــة  لتحقيــق  ســعيها  يف 
عــرب مختلــف الجهــات واألجهــزة املعنيــة، ومتاشــياً مــع مســرية التحــول 
الطموحــة التــي تعــم كافــة أرجــاء اململكــة، عــىل تطويراســرتاتيجيات 
وسياســات وبرامــج التنميــة العمرانيــة يف كافة املســتويات التخطيطية 
الوطنيــة واإلقليميــة واملحليــة، كان مــن نتاجهــا إعــداد اســرتاتيجيةعمرانية 
تشــمل  هيكليــة  ومخططــات  إقليميــة  تنميــة  واســرتاتيجيات  وطنيــة 
كافــة القطاعــات مبــا يســهم يف تحقيــق رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠.  ويثّمــن 
الداعمــة  اإليجابيــة  الجهــود  الســعودية هــذه  برنامــج مســتقبل املــدن 
ألهــداف رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠ يف تحقيــق بيئــات عمرانيــة مســتدامة 
واملخططــات  األدوات  إىل  ويســتند  اململكــة،  مناطــق  كافــة  يف 
والتحليــل  التشــخيص  عمليــة  مــن  كجــزء  الحاليــة   واالســرتاتيجيات 
والتقويــم الشــاملة، واقــرتاح التعديــالت والتحســينات عنــد االقتضــاء. 

 
 ٣,١ نطاق و أهداف تقرير الرؤية العمرانية الشاملة

١،٣،١ نطاق التقرير

يشــمل تقريــر الرؤيــة العمرانيــة الشــاملة ملدينــة تبــوك عــىل العديــد 
لــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة،  مــن عنــارص االســرتاتيجية الجديــدة 
واألســباب الرئيســية التــي تــم تحديدهــا يف النتائــج األوليــة، واســتعراض 
مثــل   - االســرتاتيجية  والوثائــق  واملخططــات  الدراســات  ومراجعــة 
االســرتاتيجية العمرانيــة الوطنيــة، فقــد تــم اإلقــرار بانخفــاض مســتوى 
نقطــة  باعتبارهــا  والــوزارات،  واإلدارات  املناطــق  قبــل  مــن  التنســيق 
الضعــف الرئيســية، وبالتــايل، فــإن مســألة التكامــل األفقــي )القطاعي(، 
يهــدف  رئيســيًا  تحديًــا  متثــل  )املســتويات(  الــرأيس  والتكامــل 
املســتقبل.  يف  معالجتــه  نحــو  الســعودية  املــدن  مســتقبل  برنامــج 
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 
املتوقع للمدينة يف املنطقة اإلدارية، أو عن التخطيط الوطني للمدن.

 ٢،٣،١ أهداف التقرير

تبــوك  مدينــة  ملدينــة  الشــاملة  العمرانيــة  الرؤيــة  تقريــر  يشــتمل 
ذلــك  ومقارنــة  للمدينــة  التشــخييص  العمــراين  التحليــل  عــىل 
املتحــدة  األمــم  ملوئــل  املســتدامة  التنميــة  بإطــار  التحليــل 
تفكــري  أداة  مبثابــة  يعتــرب  وهــو  ٢٠٣٠م،  اململكــة  ورؤيــة 
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عملية التحقق من صحة البيانات مع السلطات املحلية والجهات املعنية 

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

٤،١ منهجية املدخالت القامئة عىل األدلة

١،٤،١ نهج املدخالت املعتمدة عىل األدلة

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 
ــا وتحديــد التوصيــات ملختلــف املــدن. املشــاكل أوال ثــم تقييــم القضاي
 وتتألــف العنــارص التــي تشــكل األســلوب املبنــي عــىل األدلــة من 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 
أدلــة وبيانــات كميــة ونوعيــة. إن  متعــددة املســتويات تشــتمل عــىل 
الطريقــة املســتخدمة إلعــداد توصيــات السياســات العمرانيــة املبنيــة 
الجهــات املعنيــة يف جميــع  القــدرات وإرشاك  األدلــة، وتطويــر  عــىل 
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 
البعــض عــىل مســتويات مختلفــة  والبيئيــة واالقتصاديــة يف بعضهــا 
مــن التأثــري،و تنتقــل منهجيــة التشــخيص مــن املســتوى الوطنــي إىل 
ــة  ــع أوجــه الرتابــط داخــل أمنــاط التنمي مســتوى املجــاورة الســكنية، وتتب
العمرانيــة يف املدينــة، وتســعى إىل معرفــة األســباب الكامنــة وراءهــا.



١٣

املقدمة

مستوى

اململكة 

مستوى 

منطقة تبوك 

مستوى منطقة 

مدينة تبوك 

مستوى 

حارضة تبوك 

مستوى مدينة 

تبوك 

مستوى املجاورات 

السكنية يف تبوك 

N

املنهجية التشخيصية املتعددة املستويات 

 

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
• املخطط اإلقليمي ملنطقة تبوك 

• املخطط الهيكيل ملدينة تبوك 
• املخطط املحيل ملدينة تبوك.

 

٣،٤،١ تقرير تقييم مؤرش االزدهار يف املدينة

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

 
اإلنتاجية االقتصادية؛ 

البنية التحتية؛ 

جودة الحياة؛ 

املساواة واملشاركة؛ 

االستدامة البيئية؛ 

الحوكمة والترشيع. 

 وقــد تــم اعتبــار هــذه املحــاور كأدلــة إرشــادية يف التقييــم املــكاين 
ملدينــة تبــوك، حيــث أن هنــاك عــرشة مــؤرشات مكانيــة تفصيليــة عــىل 
مســتوى تقريــر حالــة املدينــة ضمــن برنامــج مســتقبل املدن الســعودية، 
ازدهــار املــدن.  لتقييــم مــؤرشات  الشــاملة  الـــ ٧٢  باملــؤرشات  ترتبــط 

٤،٤،١ التحليل املكاين لنظام املعلومات الجغرافية

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

%٢.٨٨

%٧٩.١٢

١.٢ دور مدينة تبوك  عىل املستوى الوطني واإلقليمي

١.١.٢ ملحة تاريخية

يعــود تاريــخ منطقــة تبــوك إىل ٥٠٠٠ عــام، حيــث تضــم املنطقــة أرض 
ــر يف القــرآن الكريــم، وتعــرب  ــارة عــن تجمــع تاريخــي ذُك مديــن، وهــي عب
خــط ســكة حديــد الحجــاز التاريخيــة منطقــة تبــوك بأكملهــا والــذي مــا زالــت 

ــاره متبقيــة يف املنطقــة. آث

٢,١,٢ الجغرافيا واملوقع 

تقــع منطقــة تبــوك يف أقــى الشــامل الغــريب مــن اململكــة العربيــة 
الســعودية، وتحدهــا مــن جهــة الشــامل حــدود األردن ومــن الغــرب خليــج 
العقبــة والبحــر األحمــر، وتحيــط بهــا ثــالث مناطــق تشــمل منطقــة الجــوف 
االســرتاتيجي  املوقــع  أن  الواضــح  ومــن  املنــورة.  واملدينــة  وحائــل 
نظــرًا  االقتصاديــة  التنميــة  عنــارص  أهــم  مــن  واحــًدا  يعتــرب  للمنطقــة 
ذلــك،  إىل  وعــالوة  األحمــر،  البحــر  عــىل  الطويلــة  البحريــة  لواجهتهــا 
فخاصيــة وجودهــا كمنطقــة حدوديــة تســمح مبســتوى كبــري مــن التبــادل 
حركــة  جانــب  ولبنــان، إىل  مــر واألردن وســوريا  مــن  مــع كل  التجــاري 
املســافرين والحجــاج القادمــني مــن تلــك الــدول وكذلــك دول شــامل 

أفريقيــا.

 تبلــغ مســاحة منطقــة تبــوك ١٣٩,٠٠٠ كيلومــرت مربــع أي حــوايل ٦.٢% 
إنهــا متتــد مــن الشــامل إىل  مــن املســاحة اإلجامليــة للمملكــة، كــام 
الجنــوب وتغطــي أكــر مــن ٥٨٠ كيلومــرتا، ومتتــد ألكــر مــن ٤٨٠ كيلومــرت 

مــن الــرشق إىل الغــرب. 

٣,١,٢ الوضع السكاين

وفًقــا لتقديــرات الهيئــة العامــة لإلحصــاء، فــإن إجــاميل ســكان املنطقــة 
إجــاميل  مــن   %٢.٨٨ حــوايل  وميثلــون  نســمة،  ألــف   ٨٨٧,٠٠٠ حاليــاً  
ســكان اململكــة يف عــام ٢٠١٤م، ويقــدر عــدد الســكان الســعوديني 
ألــف نســمة، بينــام يبلــغ عــدد الســكان غــري  يف املنطقــة بنحــو ٧٣٢ 
الســعوديني ١٥٥,٠٠٠ نســمة، وتحتــوي محافظــة تبــوك عــىل نســبة ٧٢% 
مــن إجــاميل ســكان املنطقــة، تليهــا أملــج بنســبة ٧.٧%، ثــم ضبــاء بنســبة 
٦.٦%، والوجــه بنســبة ٥.٦%، وتيــامء بنســبة ٤.٦%، وأخــريا محافظــة حقــل 
بنســبة ٣.٥% مــن إجــاميل الســكان. يف عــام ٢٠٠٤، كان معــدل التحــرض 
يف املنطقــة ٨٥ % )وهــذا املعــدل يختلــف مــن محافظــة إىل أخــرى( 
حيــث حققــت محافظــة تبــوك أعــىل معــدل بنســبة ٩٢.٧ %، بينــام حققــت 
محافظــة ضبــاء أدىن معــدل حيــث يعيــش ٤٧.٢ % فقــط مــن الســكان يف 

ــة. ــق العمراني املناط

٤,١,٢ الوضع االجتامعي و االقتصادي

بلــغ الناتــج املحــيل اإلجــاميل ملنطقــة تبوك يف عــام ٢٠١٢ حوايل ٢٨.٤ 
مليــار ريــال، أي مــا نســبته ١.٠٣% مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل للمملكــة، 
كــام  والغــاز،  النفــط  باســتبعاد  اإلجــاميل  املحــيل  الناتــج  مــن  و١.٩٩% 
بلــغ متوســط معــدل النمــو الســنوي يف املنطقــة مــن إجــاميل الناتــج 
املحــيل ٢٣% خــالل الفــرتة مــن ٢٠٠٩ إىل ٢٠١٢م، يف حــني يحتــل قطــاع 
إنتــاج منطقــة تبــوك  التجــارة املركــز األول مــن حيــث املســاهمة يف 
بنســبة ١٧.٣%، يليــه قطــاع اإلنشــاءات والبنــاء بنســبة ١٥.٤%، ثــم قطــاع 

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

سكان املنطقة )مقارنة بإجاميل 
سكان اململكة يف ٢٠١٤( 

السكان يف منطقة تبوك 

بقية السكان يف اململكة 
العربية السعودية

السكان )٢٠١٠( 
السكان/كم ٢ 

معدل النمو/السنة  معدل النمو 
الحرضي 
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32.7%

0.8%

10.4%

11.7%

6.6%

9.7%

4.1%

3.7%

18.5%

1.8%

الشكل ٣. شبكة النقل  واملوانئ واملطارات الرئيسية بني املدن السعودية

مساهمة القطاع االقتصادي 
يف إجاميل الناتج املحيل 

مبنطقة تبوك )٢٠١٢( 

الزراعة
صناعية

الكهرباء والغاز واملاء 
البناء والتشييد 

التجارة
النقل والتخزين 

الخدمات املالية 
والعقارية 

الخدمات االجتامعية
الخدمات الحكومية

التعدين

الشكل ٢. إجاميل الناتج اإلقليمي ومساهمة القطاع االقتصادي فيه  باململكة العربية السعودية

إجاميل الناتج اإلقليمي )٢٠١٢(
معدل منو إجاميل الناتج املحيل 

السنوي
إجاميل الناتج اإلقليمي للمملكة 

العربية السعودية

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 عبد العزيز الدويل 
)عدد الركاب: ٦،٥٠٠,٠٠٠(؛ 

بريدة: مطار األمري نايف بن 

عبدالعزيز الدويل 
)السعة ٥٥٠,٠٠٠(. 

 
الدمام-بقيق-الرياض، القصيم-
املجمعة-الرياض، مكة املكرمة-

جدة-املدينة املنورة 

 

موانئ الخليج العريب: 
ميناء امللك عبد العزيز )الدمام( 

ميناء امللك فهد الصناعي بالجبيل 
امليناء التجاري 

ميناء رأس الخري 
ميناء رأس تنورة 

 
موانئ البحر األحمر: 
ميناء جدة اإلسالمي 

ميناء امللك فهد الصناعي 
ميناء ينبع التجاري 
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واالتصــاالت  النقــل  وقطــاع   ،%١٢ بنســبة  والعقاريــة  املاليــة  الخدمــات 
بنســبة ٩.٨%، والقطــاع الزراعــي بنســبة ٦%، والصناعــة بنســبة ٢.٢ %.

٥,١,٢ شبكات الطرق والنقل عىل مستوى اململكة  

األمــري  مطــار  هــام  إقليميــان  مطــاران  عــىل  تبــوك  منطقــة  تحتــوي 

ســلطان بــن عبــد العزيــز يف مدينــة تبــوك، واآلخــر مطــار الوجــه، حيــث بلــغ 
عــدد املســافرين عربهــام ٩٣٨,٠٠٠ مســافر، أي مــا نســبته ٢.٤٤% مــن 
إجــاميل عــدد املســافرين يف اململكــة، كــام إن مطــار تبــوك اإلقليمــي 
ذلــك  الدوليــة واملحليــة مبــا يف  الوجهــات  مــن  تخــدم كل  بــه صــاالت 
الرحــالت إىل القاهــرة وديب والبحريــن والشــارقة، باإلضافــة إىل الريــاض 

وجــدة والدمــام واملدينــة وجــازان وأبهــا.

تبــوك،  مدينــة  مــن  كيلومــرتات   ٢١٠ بعــد  عــىل  ضبــاء  مينــاء  ويقــع 
يف  اإلجامليــة  الشــحن  لحركــة  بالنســبة  محــدودة  مســاهمته  وتعتــرب 
اململكــة، حيــث متثــل كميــة البضائــع التــي تنقــل عــربه ٠.٩% مــن إجــاميل 
البضائــع التــي تنقــل عــرب جميــع موانــئ اململكــة، ولكــن يحتــل مينــاء 
املســافرين  بحركــة  يتعلــق  فيــام  اململكــة  يف  األوىل  املرتبــة  ضبــاء 
)القادمــني واملغادريــن(، حيــث ميثلــون حــوايل ٤١.٢% مــن إجــاميل حركــة 
املســافرين عــن طريــق النقــل البحــري يف اململكــة، وهــو يعتــرب أحــد 
أقــدم املوانــئ عــىل البحــر األحمــر، وأقــرب مينــاء يف اململكــة العربيــة 

الســويس. لقنــاة  الســعودية 
 

ميتــد خــط ســكة حديــد الحجــاز، مــن دمشــق إىل املدينــة املنــورة، وقــد 
كان جــزًءا مــن شــبكة الخطــوط الحديديــة العثامنيــة عندمــا تــم افتتاحــه 

يف عــام ١٩٠٨، بطــول ١٣٢٠ كيلومــرتًا، كــام ال تــزال هنالــك بعــض األجــزاء 
املتبقيــة مــن الخطــوط الحديديــة، واملبــاين، وبقايــا عنــارص الخطــوط 
للجــذب  واملســتخدمة  املنطقــة  يف  املتواجــدة  القدميــة  الحديديــة 

الســياحي يف اململكــة العربيــة الســعودية.

٢,٢ أمناط وديناميكيات التنمية الوطنية واإلقليمية

١,٢,٢ دور مدينة تبوك عىل مستوى اململكة واملنطقة 

الحدود اإلدارية:

تقــع منطقــة تبــوك  يف غــرب اململكــة العربيــة الســعودية، حيــث يقيــم 
تبــوك  منطقــة  تغطــي  كــام  اململكــة،  غــرب  يف  الســكان  مــن   %  ٣٥
مســاحة ١١٧,٠٠٠ كيلومــرت مربــع، أو ١١.٧ مليــون هكتــار، أي مــا يعــادل 
٥% مــن املســاحة الكليــة لــألرايض يف اململكــة. ويبلــغ عــدد ســكان 
املحافظــة حــوايل ٩١٠,٠٣٠ نســمة مــا يعــادل ٢.٧% مــن ســكان اململكــة، 
وتنقســم املنطقــة إداريــاً إىل خمــس محافظــات هــي: الوجــه، ضبــاء، 
تيــامء، أملــج، وحقــل، وكــام هــو الحــال بالنســبة للمناطــق أالثنتــي عــرشة 
تبــوك إلدارة  الســعودية، تخضــع مدينــة  العربيــة  األخــرى يف اململكــة 

»األمانــة«.
 

املخطط اإلقليمي: القطاعات واملحاور

تلعــب مدينــة تبــوك دوراً رئيســياً يف اململكــة حيــث أنهــا تعتــرب مركــز 
برؤيــة  الصلــة  ذات  الجديــدة  الكــربى  املشــاريع  مــن  للعديــد  محــوري 
األحمــر  البحــر  ومــرشوع  نيــوم  مدينــة  مــرشوع  منهــا   ،٢٠٣٠ اململكــة 
بــأن املخطــط  ضمــن العديــد مــن املشــاريع التوســعية األخــرى، علــامً 

الشكل ٤. الحدود اإلدارية وتوزيع السكان يف املحافظات حسب تعداد ٢٠١٠ يف منطقة تبوك

مركز منو وطني 

مركز منو إقليمي 

مركز منو محيل 

أملج 

الوجه 

ضباء 

تيامء 

حقل 

تبوك 
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اإلقليمــي ملدينــة تبــوك واإلســرتاتيجية العمرانيــة الوطنيــة ركــز عــىل 
املنطقــة  يف  املراكــز  معظــم  تطويــر  يف  الهرمــي  التــدرج  أهميــة 

املتوقــع. النمــو  وموازنــة  لضبــط 

هـــ   ١٤٥٠ لعــام  تبــوك  ملنطقــة  اإلقليمــي  املخطــط  يقــرتح  حيــث 
ــزة مــن املهــام ملختلــف املحافظــات التــي تعتمــد عــىل  مجموعــة ممي
لــكل محافظــة، مــع اعتبــار مدينــة  امليــز النســبية واإلمكانيــات الحاليــة 
تبــوك مركــز للخدمــات الوطنيــة، إىل جانــب أن املــدن الواقعــة عــىل طــول 
الســاحل يجــب أن تســتفيد مــن أنشــطة الســياحة، والصيــد، والتعديــن. 

وتتمثــل الفكــرة األساســية يف الرتكيــز عــىل دور تبــوك كمركــز منــو 
ــة لتشــمل مراكــز النمــو األخــرى،  وطنــي وتطويرهــا مــع توســعة التنمي
خاصــة الواقعــة عــىل طــول املحــور الســاحيل، عــىل أن تكــون التنميــة 
بطريقــة متوازنــة بالنســبة ملراكــز النمــو اإلقليميــة واملحليــة، والتجمعات 
واملناطــق  تبــوك  منطقــة  بــني  الربــط  عــىل  الرتكيــز  إن  كــام  الريفيــة، 
واملحــور  عرعــر(   - ســكاكا   - تبــوك   - )ضبــاء  محــور  خــالل  مــن  املجــاورة 
الداخــيل )تبــوك - تيــامء - املدينــة املنــورة(، باإلضافــة إىل محــور )الوجــه 
- العــال - حائــل(، واملحــور الســاحيل )املدينــة املنــورة - ينبــع - تبــوك(، 

ســوف يجــذب األنشــطة االقتصاديــة عــىل طــول هــذه املحــاور.

٢,٢,٢ الهيكل اإلقليمي  واملوارد

البنية التحتية:

املنطقــة،  يف  البلديــات  إىل  التابعــة  املعبــدة،  الطــرق  طــول  يبلــغ 
حــوايل ٣,٠٦٨ كيلومــرتًا طوليًــا، بنســبة ٣.٤ % مــن مجمــوع الطــرق التابعــة 
لــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة يف اململكــة، ويبلــغ طــول الطــرق 
املنطقــة،  يف  الواحــد  واالتجــاه  االتجاهــني  ذات  والطــرق  الرسيعــة 
الواقعــة تحــت إرشاف وزارة النقــل، ٨٨٦ كيلومــرتاً، أي مــا ميثــل ٥.٦% مــن 
مجمــوع الطــرق التابعــة لــوزارة النقــل، كــام بلــغ إجــاميل طــول الطــرق 
نهايــة  يف  كيلومــرتًا   ١٠,١٣٣ املنطقــة  يف  املعبــدة  وغــري  الزراعيــة 
ــتوى  ــىل املس ــيارات ع ــة الس ــهولة حرك ــل س ــام ٢٠١٢م. ووفقــا لتحلي ع
مــن   %  ٨٣.٤ يســكن  الرئيســية،  الحرضيــة  للمراكــز  بالنســبة  اإلقليمــي 
ســكان املنطقــة عــىل بعــد ١٥ دقيقــة بالســيارة مــن املركــز الحــرضي 

الرئيــيس.
  

استعامالت األرايض:

تــم إعــداد مخططــات اســتعامالت األرايض بنــاًء عــىل مخطــط التنميــة 
اإلقليميــة حتــى العــام ١٤٥٠ هـــ، وهــو األســاس الــذي تــم مــن خاللــه 
إعــداد الدراســات التفصيليــة للمخططــات القطاعيــة اإلقليميــة للخدمــات 
والبنيــة التحتيــة والقاعــدة االقتصاديــة ملنطقــة تبــوك، ولقــد أشــار اإلطــار 
العــام الســتعامالت األرايض يف املخطــط اإلقليمــي ملنطقــة تبــوك 
حتــى عــام ١٤٥٠ هـــ إىل أن املناطــق الزراعيــة ســتزيد بنســبة ١٥٦% مــن 
ــة،  ــات الحرضي ــبة للتجمع ــا بالنس ــة، أم ــق الزراعي ــة للمناط ــاحة الحالي املس

الشكل ٥. قطاعات التنمية االقتصادية حسب املخطط اإلقليمي ملنطقة تبوك 

مركز منو وطني 

مركز منو إقليمي 

مركز منو محيل 

املراكز الريفية/القرى 

السياحة 

الخدمات 

أنشطة الصيد 

الزراعة 

الصناعات الزراعية 

التعليم 

الرعي 

أنشطة التعدين 

السياحة البحرية 

الخدمات املالية 

العقارات 

األنشطة الصناعية   
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الشكل ٧. االستعامالت لألرايض اإلقليمية يف منطقة تبوك

الشكل ٦. محاور التنمية حسب املخطط اإلقليمي ملنطقة تبوك 

محور تنمية 

مركز النمو الوطني 

مركز النمو اإلقليمي 

مركز النمو املحيل 

الكتلة العمرانية 
مناطق الصيد املحمية 

محميات 
الزراعة

اإلمكانيات الزراعية 
الجبال 

املحميات البحرية املقرتحة
مناطق الصيد 

الكثبان الرملية 
 

املطار املقرتح 

املطار الحايل

محطة قطار 

امليناء الحايل

امليناء املقرتح

ميناء الصيد 

السبخات
املساحات املبنية

البنية التحتية 

الزراعة
األودية 

الحرات
الكثبان الرملية 

صحراء

الرعي

الجبال 
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املشاريع الكربى 
جرس امللك سلامن - مقرتح 

فإنهــا ســوف تزيــد بنســبة ٩٠ % مــن الوضــع الحــايل، كــام توجــد حاليــاً 
مدينتــان صناعيتــان يف كل مــن ضبــاء وتبــوك باإلضافــة إىل املناطــق 
الصناعيــة املتواجــدة يف كل مــن مدينــة تبــوك، والوجــه، وضبــاء، وتيــامء، 
تبــوك  يف  موزعــة  فهــي  الســياحية،  املناطــق  أمــا  والجــوف،  وأملــج، 
واملحافظــات الخمــس يف املنطقــة، وتوجــد يف املخطــط شــبكة مــن 
الطــرق اإلقليميــة الجاهــزة لخدمــة محــاور التنميــة الرئيســية، وربــط مركــز 
النمــو الوطنــي مبراكــز النمــو اإلقليميــة واملحليــة، ودعــم مراكــز التنميــة 
الفرعيــة لربــط كل مــن مراكــز النمــو اإلقليميــة واملحليــة مبراكــز النمــو 

الريفيــة. 

املشاريع الكربى:

إن وجــود مــرشوع ضخــم عــىل املســتوى الوطنــي ســيؤدي إىل إحــداث 
تحــول كبــري عــىل مســتويات مختلفــة يف البيئــة الحرضيــة وحيــاة الســكان 
يف املناطــق الحرضيــة املحيطــة، حيــث يوجــد يف تبــوك اثنــني مــن أكــرب 
ــة الســعودية والــرشق األوســط، وفيــام  ــة العربي املشــاريع يف اململك

يــيل ملخــص لهــذه املشــاريع وأهدافهــا وحجمهــا.
 

مرشوع البحر األحمر: 

ســيكون مــرشوع البحــر األحمــر وجهــة يقصدهــا النــاس كمنتجــع فاخــر 
للطبيعــة والثقافــة وهــو عبــارة عــن سلســلة مــن الجــزر، وســوف تطبــق 
فيــه معايــري جديــدة للتنميــة املســتدامة تجــذب الجيــل القــادم للتمتــع 
بالســفر والســياحة ويضــع اململكــة العربيــة الســعودية عــىل خريطــة 

الســياحة الدوليــة. 

الغــريب  الشــاميل  الســاحل  طــول  عــىل  األحمــر  البحــر  مــرشوع  يقــع 

وســوف  والوجــه،  أملــج  مدينتــي  بــني  الســعودية،  العربيــة  للمملكــة 
يف  واألصيلــة  العريقــة  املواقــع  أكــر  مــن  واحــد  عــىل  تطويــره  يتــم 
العــامل، فــإىل جانــب ســكان اململكــة العربيــة الســعودية ودول مجلــس 
التعــاون الخليجــي، ســيوفر مــرشوع البحــر األحمــر فرصــة للعــامل بــأرسه 
لتجربــة االســتمتاع بجهــة صديقــة للبيئــة تتكــون مــن سلســلة مــن الجــزر 
املدهشــة والشــواطئ الفائقــة الروعــة و٢٠٠ كيلومــرت مــن املناطــق 
البحــر  البكــر، ومــن املتوقــع وضــع حجــر األســاس ملــرشوع  الســاحلية 
األحمــر يف الربــع الثالــث مــن عــام ٢٠١٩م، واالنتهــاء مــن املرحلــة األوىل 
والــذي سيشــمل  عــام ٢٠٢٢م،  مــن  األخــري  الربــع  املــرشوع يف  مــن 
تطويــر الفنــادق والوحــدات الســكنية الفاخــرة، وكذلــك كافــة عنــارص البنيــة 
التحتيــة اللوجســتية، مبــا يف ذلــك مراكــز النقــل الجويــة والربيــة والبحريــة.

مدينة نيوم: 

كيلومــرت   ٢٦,٥٠٠ قدرهــا  مســاحة  عــىل  نيــوم  مدينــة  مــرشوع  يقــع 
ســوف  اقتصاديــة،  ومنطقــة  دوليــة  مدينــة  عــن  عبــارة  وهــي  مربــع 
يتــم إنشــاؤها بالقــرب مــن املنطقــة الحدوديــة بــني اململكــة العربيــة 
الســعودية ومــر )وترتبــط بهــا عــن طريــق الجــرس املقــرتح عــرب مضيــق 
جزيــرة تــريان، والــذي ســوف يطلــق عليــه جــرس امللــك ســلامن بــن عبــد 
العزيــز(، ومتتــد املدينــة عــىل طــول خليــج العقبــة عــىل مســافة ٤٦٨ 
كيلومــرتًا مــن الســاحل وتتمتــع بوجــود الشــواطئ والشــعاب املرجانيــة 
املميــزة، فضــاًل عــن الجبــال التــي يصــل ارتفاعهــا إىل ٢,٥٠٠ مــرت، مــام 
يوفــر العديــد مــن فــرص التنميــة والتطويــر، ويــأيت هــذا املــرشوع كجــزء 
مــن املخططــات الطموحــة لتحويــل اقتصــاد اململكــة العربيــة الســعودية 
ضمــن رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠ نحــو تعزيــز االســتثامر األجنبــي املبــارش يف 
النفــط، ومــن املتوقــع أن  البــالد وهــي مقدمــة عــىل حقبــة مــا بعــد 

الشكل ٨. املشاريع الكربى القريبة من تبوك 

مدينــة نيــوم، مبســاحة إجامليــة قدرهــا 
٢٦,٥٠٠ كــم ٢

مبســاحة  األحمــر،  البحــر  مــرشوع 
 ٢ كــم   ٢٤,٠٠٠ قدرهــا  إجامليــة 
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الشكل ١٠. دراسة امكانية الوصول عىل شبكة الطرق يف منطقة تبوك

الشكل ٩. املشاريع  التنموية الكربى يف منطقة مدينة تبوك 

الزمن بالسيارة

سكان املراكز الحرضية/الريفية

١٥ دقيقة
٣٠ دقيقة
٦٠ دقيقة

١٢٠ دقيقة

طرق رسيعة 
طرق رئيسية
طرق ثانوية 

٠-٨٥٠
٨٥١-٢٨٥٠

٢٨٥١-١١٠٧٠
١١٠٧١-٣٣١٥٠

٣٣١٥١-٤٤١٣٥١



٢٤

السياق الوطني واإلقليمي

© Saudi Press Agency

Multi-function

AgricultureIndustrial

Costal

Proposed Railw
ay

Hijaz Railway

يكلــف الجــرس حــوايل ٤ مليــار دوالر أمريــي بتمويــل مــن قبــل اململكــة 
رشم  ومدينــة  تبــوك  مدينــة  بــني  الجــرس  ويربــط  الســعودية،  العربيــة 
الشــيخ املطلــة عــىل البحــر األحمــر يف شــبه جزيــرة ســيناء وســيمر عــرب 
جزيــرة تــريان عنــد مدخــل خليــج العقبــة، وتهــدف هــذه املشــاريع املقرتحــة 
إىل إقامــة روابــط أوثــق بــني مــر والســعودية تكــون لديهــا القــدرة عــىل 
خلــق الكثــري مــن فــرص العمــل لــكال الجانبــني، كــام يعتــرب طريــق بديــل 

ــنويًا. ــاج س ــب وح ــون راك ــدم ملي ــع أن يخ ــاج ويتوق للحج

بينــام يشــكل مثــل هــذا املــرشوع تحــول ضخــم وإيجــايب للمنطقــة، إال 
أنــه يجــب األخــذ باالعتبــار الحساســية البيئيــة التــي قــد تنتــج مــن التنميــة 
والشــعاب  الحيوانيــة  األحمــر  البحــر  ثــروات  عــىل  للحفــاظ  اإلضافيــة، 

املرجانيــة ومصائــد األســامك.

٣.٢ هيكل وديناميكية منطقة مدينة تبوك

 

تبــوك، إىل جانــب املــدن الســاحلية مثــل حقــل وضبــاء، ومدينــة تيــامء 
عــىل  كليــا  تعتمــد  التــي  املــدن  مــن  بســيط  نظــام  تشــكل  الزراعيــة 
الخدمــات املقدمــة مــن قبــل الدولــة عــرب مدينــة تبــوك كمركــز للنمــو 
الوطنــي، ومــن بــني هــذه املــدن، متتلــك ضبــاء القــدرة عــىل االضطــالع 
يف  مؤثــراً  دوراً  تلعــب  أن  لحقــل  ميكــن  حــني  يف  الصناعــي،  بالــدور 

الحــدود، كونهــا مدينــة حدوديــة.  عــرب  التبــادل االقتصــادي 

تشــكل  التــي  املــدن  هــذه  نظــام  هيكلــة  إعــادة  ســيتم  ذلــك،  ومــع 

منطقــة مدينــة تبــوك بشــكل تــام مبجــرد اكتــامل وبــدء النشــاط يف 
مدينــة نيــوم، حيــث ســتتغري ديناميكيــة النظــام بالكامــل، كــام إن مــن 
املتوقــع أن تشــهد هــذه املــدن الصغــرية ومدينــة تبــوك معــدالت منــو 
وتنميــة رسيعــة، متأثــرة باملدينــة الدوليــة الجديــدة واملركــز االقتصــادي 
يف نيــوم، وإتاحــة الفرصــة ملنطقــة مدينــة تبــوك لالســتفادة مــن إقامــة 
عالقــة قويــة مــع هــذه املدينــة جديــدة، وســوف تصبــح هــذه املــدن 
والعالقــات  الشــبكات  مــن  العديــد  بســبب  بينهــام  فيــام  ترابطــاً  أكــر 
التــي توجــد بينهــا بالفعــل والتــي تربطهــا إىل حــد كبــري باملــدن األخــرى 

املوجــودة يف املنطقــة بشــكل أوســع.
 

١.٣.٢ الرتابط والوصولية يف منطقة مدينة تبوك 

تعتــرب البنيــة التحتيــة للنقــل والخدمــات الحرضيــة هــي املحــور لنظــام 
حــرضي فعــال، ويوجــد حاليــاً عــدد قليــل جــداً مــن خطــوط النقــل العــام 
التــي تعمــل بــني مدينــة تبــوك واملــدن الواقعــة عــىل طــول املحــور 
الســاحيل ويتــم تشــغيلها مــن قبــل الرشكــة الســعودية للنقــل العــام 
)ســابتكو(، ومــع ظهــور مدينــة نيــوم فإنــه يجــب وضــع نظــام نقــل حــرضي 
أكــر شــمولية وفعاليــة، إلتاحــة الفرصــة لهــذه املــدن لالســتفادة مــن 

فــرص التنميــة اإلقليميــة.

٢.٣.٢ اقتصاديات املنطقة

 قطاع الزراعة:
تعتــرب الزراعــة مــن أهــم القطاعــات االقتصاديــة يف منطقــة تبــوك حيــث 

الشكل ١١. شبكة الربط الوظيفي عىل مستوى منطقة مدينة تبوك   
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مدائن شعيب يف مدينة البدع احد من املواقع التاريخية العديدة املميزة يف منطقة تبوك
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ــار  ــوايل ٤٨٩,٠٠ هكت ــام ٢٠١٢ ح ــل يف ع ــاحة املحاصي ــاميل مس ــغ إج بل
اململكــة،  يف  املحاصيــل  مســاحة  إجــاميل  مــن   %  ٦.٢ حــوايل  متثــل 
وتشــتهر مبــزارع الزهــور وتصديرهــا إىل أوروبــا مثــل زهــور السوســن 
والزنابــق، والــورود املجففــة، كــام تتميــز بالتنــوع النبــايت والبيولوجــي 
امللحــوظ، إال إن هــذا التنــوع يتأثــر بالعديــد مــن األنشــطة البرشيــة، مثــل 
ــج  ــرشوع يف برنام ــب ال ــك، يج ــة ، ولذل ــطة التنمي ــاب وأنش ــع األخش قط

ــة. ــك وخاصــة يف مناطــق النباتــات الهام ــىل ذل ــة ع للمحافظ
 

قطاع السياحة:

متتلــك منطقــة تبــوك إمكانــات قويــة وميز نســبية فيام يتعلق بالســياحة 
البحريــة لوجــود العديــد مــن الشــواطئ والســواحل، ونظراً للطبيعة شــبه 
الصحراويــة، ووجــود مواقــع تاريخيــة فريــدة ومميــزة، ومعــامل مــن الــرتاث 
الثقــايف، فــإن كل ذلــك يوفــر مزيــج رائــع مــن أنــواع وعنــارص الســياحة 
إلدخــال  القــوي  املحــور  تشــكل  أن  ميكــن  والتــي  للــزوار،  املختلفــة 
مفهــوم الســياحة املتدرجــة  الهادئــة. ولقــد حــدد املخطــط اإلقليمــي 
ملدينــة تبــوك أنــواع الســياحة املمكنــة يف املنطقــة ووجــد أنهــا تشــمل 
الســياحة الصحراويــة، وســياحة الغــوص، والســياحة الرشاعيــة، والســياحة 
الشــاطئية، وســياحة التجــوال، ووزع هــذه املجــاالت الســياحية املحتملــة 
إمكاناتهــا املتعلقــة  تبــوك واملحافظــات األخــرى حســب  يف كل مــن 
بالتنميــة الســياحية، وانتهــي املخطــط بذكــر عــدد مــن التوصيــات وحــدد 

بعــض آليــات التنفيــذ التــي يجــب اعتامدهــا، والتــي شــملت عــىل:
املشاركة بني القطاعني العام والخاص.  •
تحديد أهمية دور الهيئة العليا للسياحة.  •

القــوى  وتوفــري  الســياحة،  قطــاع  يف  األداء  مســتوى  تحســني   •
الســياحي؛  النشــاط  يف  للعمــل  الالزمــة  العاملــة 

تحديــد طــرق توفــري التمويــل الــالزم وتســهيل االئتــامن لألفــراد،   •

الســياحي.  االســتثامر  تشــجع  محفــزات  وتوفــري 
٣.٣.٢ تغري املناخ والبيئة الطبيعية يف منطقة تبوك  

متثــل اململكــة العربيــة الســعودية ٨٠ % مــن شــبه الجزيــرة العربيــة، ومــن 

الناحيــة البيئيــة، تتشــكل اململكــة بشــكل رئيــيس مــن الصحــارى الرمليــة 
والصخــور مــع وجــود أنظمــة جبليــة كبــرية، كــام تتميــز بوجــود العديــد مــن 
الســامت الهيكليــة مثــل ٢,٤١٠ كيلــو مــرت مــن ســواحل البحــر األحمــر، 
ــار  ــات، وأكــر مــن ١٧١ مليــون هكت ــار مــن أرايض الغاب و٢.٧ مليــون هكت
مــن املراعــي، و٣٥ كــم ٢ مــن أشــجار املانغــروف، و١٤٨٠ كــم ٢ مــن 
الشــعاب املرجانيــة، والتــي تعتــرب أنظمــة بيئيــة ال تقــدر بثمــن، فهــي 
ال تقــوم فقــط بهيكلــة اإلقليــم، ولكنهــا تعتــرب أيضــاً عنــارص أساســية 

لالقتصــاد الوطنــي ورفاهيــة الســكان. 

تتمتــع اململكــة العربيــة الســعودية مبعــدل منــو مرتفــع مــن الســكان، 
حيــث يبلــغ ٢.٦%، والــذي يجــب إدارتــه بشــكل جيــد، ملواجهــة التحديــات 
التــي قــد تصاحــب النمــو يف النظــم الطبيعيــة،  مثــل تأثــريه عــىل التنــوع 
البيولوجــي وديناميكيــات النظــم البيئيــة. ويف حالــة منطقــة ومدينــة 
تشــكل  قــد  املســتدامة،  الغــري  التحتيــة  والبنيــة  النمــو  أمنــاط  تبــوك، 
ــة أخــرى،  ــة املســتقبلية للمنطقــة، ومــن ناحي ــة االقتصادي تحــدي للتنمي
ظاهــرة تغــري املنــاخ تدفــع املنــاخ القــايس بالفعــل حاليــاً إىل ظــروف 

ــة. ــىل البيئ ــبء ع ــم الع ــاوة تفاق ــر قس أك
الجوانب البيئية:

تقــع مدينــة تبــوك عنــد تقاطــع سلســلة جبــال غــرب الســعودية والســهول 
يف شــامل اململكــة، عــىل ارتفــاع ٧٧٨ م وتحدهــا نظــم جبليــة كبــرية مــن 
جهــة الجنــوب وكذلــك مناطــق زراعيــة واســعة مــن ناحيــة الجنــوب والــرشق 

الشكل ١٢. مواقع الجذب السياحي  مبنطقة تبوك
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الــرشق،  اتجــاه  يف  الصيــد  ومحميــات  املحميــة  واملناطــق  والشــامل، 
كل هــذه العنــارص تجعــل مــن املحيــط الطبيعــي املبــارش ملدينــة تبــوك 
يحتــوي عــىل بيئــة متنوعــة ومميــزة، كــام تتميــز املنطقــة، باإلضافــة إىل 
بقيــة البــالد، مبنــاخ شــبه جــاف و شــديد الجفــاف يتميــز بارتفــاع درجــات 
الحــرارة و نــدرة هطــول األمطــار ونســبة عاليــة للغايــة مــن التبخــر، والــربودة 
وتــرتاوح  البــالد،  يف  للشــتاء  معــدل  وبأقــل  الشــاملية  املناطــق  يف 
درجــات الحــرارة يف فصــل الشــتاء عــادة مــا بــني ٦ درجــات مئويــة و١٨ درجــة 
مئويــة، وتنخفــض يف بعــض األحيــان إىل مــا دون الصفــر ليــاًل، وتــرتاوح 
درجــات الحــرارة يف الصيــف مــن ٢٨ درجــة مئويــة إىل ٤٠ درجــة مئويــة، 
والريــاح الســائدة القادمــة مــن الغــرب تؤثــر أيضــا عــىل هــذه الدرجــات 
مــن الحــرارة، وتشــري الدراســات الحديثــة إىل أن درجــات الحــرارة هــذه قــد 
تزايــدت بســبب تغــري املنــاخ، حيــث ارتفــع متوســط درجــة الحــرارة الســنوي 
ــة بــني عامــي ١٩٧٨-٢٠٠٣ إىل ٠.٠٧٢ بــني عامــي  مــن ٠.٠٢٤ درجــة مئوي
٢٠٠٤-٢٠١٣م، إىل جانــب ارتفــاع عــدد حــاالت املوجــات الحــارة مــن ١١ بــني 
عامــي ١٩٧٨-١٩٩٥ إىل ٣٣ بــني عامــي ١٩٩٦-٢٠١٣، باإلضافــة إىل حــاالت 

العواصــف الرمليــة التــي ارتفعــت قليــالً بنســبة ٠.٠٥%.
 

ــاه، فــإن متوســط هطــول األمطــار الســنوي  فيــام يتعلــق مبصــادر املي
تشــري  ذلــك،  ومــع  ملــم،   ٣٠ مبعــدل  للغايــة،  منخفــض  تبــوك  يف 
االتجاهــات الحاليــة إىل زيــادة يف معــدل األمطــار مــن -١.٠٣ ملــم بــني 
بــني عامــي ٢٠٠٤-٢٠١٣ م، وهــذا  عامــي ١٩٧٨-٢٠٠٣ إىل ٥.٨٥ ملــم 
 ٣٧.١ إىل  يرتفــع  ســوف  املتوقــع  األمطــار  ســقوط  معــدل  أن  يعنــي 
أو ٤٢.٠ اعتــامًدا عــىل النمــوذج املســتخدم، وباملثــل، ازدادت رطوبــة 
الهــواء مــن ٣٣% بــني عامــي ١٩٧٨ و٢٠١٣، ومــن املتوقــع أن تســتمر يف 

االرتفــاع إىل ٣٨% بــني عامــي ٢٠٣٠ و٢٠٧٩م، وهنالــك عنــر آخــر مهــم 
هــو عــدد حــاالت األمطــار الغزيــرة يف مدينــة تبــوك، والتــي انخفضــت 
ــة  وفقــا للدراســات مــن خمســة حــاالت بــني عامــي ١٩٧٨-١٩٩٥ إىل ثالث

١٩٩٦-٢٠١٣م. عامــي  بــني 

وعــىل الرغــم مــن قلــة األمطــار إال إن هنــاك الكثــري مــن امليــاه يف طبقة 
امليــاه الجوفيــة يف تبــوك، والتــي تعتــرب أحــد مكامــن امليــاه الجوفيــة 
الرئيســية يف البــالد، كــام إن املدينــة محاطــة بالتــالل واألوديــة، ومــن 
أهمهــا الــوادي األخــرض ووادي دامــة، األمــر الــذي ســاعد اإلنتــاج الزراعــي 
يف املدينــة ليكــون نشــاطا اقتصاديــا رئيســيا، حيــث ميثــل حاليــا حــوايل 
١٣ % مــن اســتعامالت األرايض ضمــن النطــاق العمــراين للعــام ١٤٥٠ 
ــد إىل  ــا متت ــة عــىل هــذه الحــدود، ولكنه هـــ وال تقتــر األرايض الزراعي

مناطــق واســعة تحيــط باملدينــة. 

سفينة جورجوس عىل ساحل تبوك 
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الحوكمة والتمويل البلدي
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١,٣ األطر الترشيعية واملؤسسية يف مدينة تبوك 

تشــكل البيئــة الترشيعيــة يف اململكــة، والتــي تعتمــد عــىل الرشيعــة 
اإلســالمية، األســاس الــذي يســتند إليــه اإلطــار الترشيعــي يف تبــوك، 
ــات هــي: امللــك، ومجلــس  ــة كيان ــدار الترشيعــات أربع ــث تتــوىل إص حي
خمســة  توجــد  لذلــك،  ونتيجــة  والــوزارات،  الــوزراء،  ومجلــس  الشــورى، 
أدوات ترشيعيــة هــي: )األمــر امللــي، واملرســوم امللــي، واألمــر 
تعمــل  والتــي  الــوزاري(،  والقــرار  الــوزراء،  مجلــس  وقــرار  الســامي، 
بتــدرج هرمــي يدعــم ســلطتها وصالحيتهــا. وبســبب هــذا النظــام غــري 
املركــزي يف إعــداد الترشيعــات، فــإن مدينــة تبــوك تسرتشــد بأكــر مــن 
٥٠٠ وثيقــة ومســتند حــايل يف مجــال التخطيــط العمــراين، وقــد صــدر 
معظمهــا عــىل أدىن مســتوى إداري )مســتوي التعميــامت( وبالتــايل 

تفتقــر إىل القــوة الترشيعيــة الرســمية.

النمــو  أمنــاط  هامــاً يف  البلديــة والقرويــة دوراً  الشــؤون  تلعــب وزارة 
والتنميــة بتبــوك، حيــث أنهــا مكلفــة رســمياً مبهمــة التخطيــط العمــراين 
يف مــدن اململكــة، وبالتــايل، فــإن أمانــة منطقــة تبــوك بصفتهــا الجهــة 
اإلداريــة املحليــة الفاعلــة يف مدينــة تبــوك، تعمــل كــذراع تنفيــذي لــوزارة 
الشــؤون البلديــة والقرويــة، كــام إن نظــام امليزانيــة مركــزي، مبعنــى 
أن عمليــات التنميــة يف تبــوك تعتمــد عــىل األمــوال املخصصــة مــن 
قبــل وزارة املاليــة، مــن خــالل ميزانيــة البنــود الســنوية، وهــي الوســيلة 

ــدة املتاحــة لهــم. ــة الوحي املالي
 

الهرمــي  التــدرج  تتبــع  التــي  اململكــة،  يف  التخطيــط  أنظمــة  إن 
للمســتويات املكانيــة والتــي تتحكــم فيهــا القــرارات الصــادرة مــن األعــىل 
إىل األســفل، تؤثــر عــىل الترشيعــات املكانيــة املطبقــة يف تبــوك، 
كــام تعتــرب االســرتاتيجية العمرانيــة الوطنيــة لعــام ٢٠٠١، هــي املخطــط 
املوجــه واملرشــد للمملكــة، وقــد متــت املوافقــة عــىل ثــالث مخططات 
يف تبــوك، وتشــمل )أ( املخطــط اإلقليمــي ملنطقــة تبــوك، ٢٠٠٥؛ )ب( 
املخطــط الهيــكيل، ١٩٩٦؛ )ج( املخطــط املحــيل، ٢٠١٣، كــام تهــدف 
املراحــل الثــالث مــن نطــاق التنميــة العمرانيــة )٢٠١٤ و٢٠١٩ و٢٠٣٠( نحــو 
ــدون وجــود  الحــد مــن التمــدد والزحــف العمــراين يف ضواحــي املــدن ب
بنيــة تحتيــة حرضيــة كافيــة، وتعتــرب مخططــات تقســيم األرايض هــي 

اللبنــات األساســية للنمــو والتطويــر يف مدينــة تبــوك.

يتــم تحديــد أدوات التخطيــط هــذه مــن خــالل أدلــة إجرائيــة داخــل وزارة 
ــايل  ــط، وبالت ــام التخطي ــب نظ ــس مبوج ــة ولي ــة والقروي ــؤون البلدي الش
فهــي تفتقــر إىل الرشعيــة، وبطبيعتهــا، ال ميكــن لهــذه األدوات إنشــاء 
عــالوة  الصلــة،  ذات  الفاعلــة  للجهــات  والشــفافية  للمســاءلة  نظــام 
عــىل ذلــك، فــإن أنظمــة واشــرتاطات البنــاء واســتعامالت األرايض قــد 
ســهلت مــن أنشــطة الزحــف العمــراين داخــل مدينــة تبــوك، عــىل ســبيل 
املثــال، تبلــغ إجــاميل املســاحة املبنيــة للمدينــة ١٥,٣٦٠ هكتــاًرا، وتبلــغ 
العمرانيــة  املنطقــة  يف  الواحــد  للهكتــار   ٥٠ فيهــا  الســكانية  الكثافــة 
نجــد أن األحيــاء الســكنية داخــل  )١٣,٠٠٨ هكتــاًرا(، باإلضافــة إىل ذلــك 
نفــس املنطقــة متبعــرة وبكثافــة منخفضــة، ويتضــح ذلــك مــن حقيقــة 
أن ٩٤ % مــن املبــاين، داخــل املدينــة، أقــى ارتفــاع لهــا طابقــني، كــام إن 
أنظمــة واشــرتاطات البنــاء املعمــول بهــا قــد أدت إىل الزحــف العمــراين 
داخــل مدينــة تبــوك، عــىل الرغــم مــن املناشــدات مــن قبــل الســكان 
واملتخصصــني والقطــاع الخــاص بــرضورة تنظيــم املبــاين الســكنية عاليــة 
والعســكرية،  الحكوميــة  األرايض  بعــض  أن  إال  املدينــة،  يف  الكثافــة 
وكذلــك األرايض الزراعيــة، التــي توجــد يف قلــب املناطــق العمرانيــة 

تشــكل تحديًــا كبــريًا للتخطيــط اإلقليمــي يف مدينــة تبــوك.
 

املاليــة  الالمركزيــة  مــن  تبــوك  تســتفيد  ســوف  اإلصــالح،  حيــث  مــن 
واالختصــاص القضــايئ عــىل حــد ســواء لتســهيل الحلــول املســتقلة 
األمانــة.  مســتوى  عــىل  العمرانيــة  االجتامعيــة  للمشــاكل  واملبتكــرة 

وهذا يتطلب:
 

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

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

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

عليهــم.  تؤثــر  التــي  باملشــاريع  املتعلقــة 
 

إدارة األرايض 

املساحات العامة 

قطع األرايض والبلوكات 

أنظمة وإشرتاطات البناء 

التمويل 

حقوق البناء والتطوير 

الشكل ١٣. عدد القوانني العمرانية والحرضية يف اململكة العربية السعودية استناداً 
إىل املحاور الرئيسية لترشيعات التخطيط العمراين )موئل األمم املتحدة( 
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ــوي  ــل التنم ــا التدخ ــيدعم أيض ــة س ــط الترشيعي ــد أدوات التخطي إن توحي
يف تبــوك ويضفــي نــوع مــن الرشعيــة، كــام يجــب إعــادة النظــر يف هــذه 
األنظمــة والترشيعــات وتحديثهــا لتتــامىش مــع منــوذج التنميــة الحــايل، 
األمــر الــذي ســوف يعطــي أيضــا رشعيــة للمخططــات التــي تعتمــد عليهــا 

تبــوك، وبالتــايل تســتفيد مــن أداة ترشيعيــة فعالــة تقــوم بـــ:
التحكــم يف املجمعــات الســكانية املتناثــرة الواقعــة عىل األرايض   •
نطــاق  داخــل  األرايض  اســتعامالت  عــىل  واملحافظــة  الزراعيــة، 

العمرانيــة؛ التنميــة 
الثقافيــة  املناطــق  للمدينــة، وال ســيام  الحرضيــة  الهويــة  حاميــة   •

بهــا؛ املحيطــة 
النظــر يف نقــل حقــوق التنميــة والتطويــر خــارج املركــز الحــرضي   •
ووزارة  العيــد  ملســجد  التابعــة  األرايض  جيــوب  وخاصــة  للمدينــة، 

الدفــاع.

الترشيعــات  صنــع  عمليــة  يف  النظــر  إعــادة  ذلــك  يســتلزم  أن  يجــب 
للحــد مــن عــدد الجهــات املشــاركة، كــام يحتــاج اإلطــار الترشيعــي إىل 
الحفــاظ عــىل طريقــة مقبولــة للمشــاركة العامــة يف صنــع القــرار لتعزيــز 

االجتامعــي.  والشــمول  املســاواة 
 

إن تعديــل نظــام النطــاق العمــراين إلدراج معايــري واضحــة بشــأن كيفيــة 
يحتــاج  كــام  والرأســية،  الفنيــة  املســاءلة  يعــزز  أن  شــأنه  مــن  تحديــده 
النظــام 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 لجعــل املدينة 
أكــر اســتدامة، ومدمجــة وأكــر كثافــة، باإلضافــة إىل رضورة إجــراء تدقيــق 
مــا بعــد الترشيــع لقانــون نطــاق التنميــة العمرانيــة لتقييــم مــا إذا كان 
قــد حقــق أهدافــه أم ال، ويــؤدي هــذا بــدوره إىل توفــري املعلومــات 
التــي ترتكــز عليهــا عمليــة اإلصــالح باإلضافــة إىل إيجــاد بدائــل سياســات 

التخطيــط.

٢.٣ مستويات وإجراءات التخطيط

١.٢.٣ التدرج الهرمي للمخططات 

الهرمــي  التــدرج  مــن  مســتمد  تبــوك  مدينــة  يف  التخطيــط  نظــام  إن 
أربعــة  هنــاك  اإلطــار،  هــذا  اململكــة،ويف  يف  املوجــود  الفعــيل 
املســتوى  هــي:  املكانيــة  املخططــات  مــن  مختلفــة  مســتويات 
الوطنــي واإلقليمــي واملحــيل ومســتوى الحــي. يوضــح الشــكل ١٤ 

تبــوك.  يف  املطبقــة  التخطيــط  أدوات 

٢.٢.٣ املخطط اإلقليمي ملدينة تبوك 

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، ولقــد تــم وضــع املخطط 

متتلك منطقة تبوك ميز نسبية بتنوع الطبوغرافيا والعنارص الطبيعية جاذبة للسياحة
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الشكل ١٤. عرض مبسط لتدرج مستويات التخطيط، وأدوات التخطيط املستخدمة  ملدينة تبوك )برنامج مستقبل املدن السعودية(
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اإلقليمــي ملنطقــة تبــوك مــن قبــل وزارة الشــؤون البلديــة ووافقــت 
عليــه يف عــام ٢٠٠٥م، ويغطــي هــذا املخطــط كل مــن مدينــة تبــوك 

والوجــه، وضبــاء، وحقــل، وتيــامء، وأملــج.
 

تتمتــع منطقــة تبــوك، التــي تقــع عــىل طــول الســاحل الشــاميل الغــريب 
للتبــادل  مركــز  مبثابــة  تجعلهــا  اســرتاتيجية،  جغرافيــة  مبيــزة  للمملكــة، 
التجــارة  فــرص  يعــزز  مــام  املجــاورة،  الــدول  مــع  واالقتصــادي  التجــاري 
ــة الخاصــة وجــذب  ــق الحــرة واملناطــق االقتصادي ــاء املناط ــة وإنش الدولي
اإلقليمــي  املخطــط  إن  كــام  املنطقــة،  إىل  العامليــة  االســتثامرات 
ملدينــة تبــوك يدعــم التطــور املحــوري الــذي ســاهم بشــكل كبــري يف 
تعزيــز مكانتهــا كمركــز اقتصــادي، ويعتربهــا مركــز للنمــو الوطنــي ويركــز 
بنــرش  الوقــت  بينــام يقــوم يف نفــس  التنميــة داخــل املدينــة  عــىل 
التنميــة إىل مراكــز منــو أخــرى، ال ســيام تلــك املوجــودة يف املحــور 
الســاحيل، باإلضافــة إىل ذلــك، يســعى املخطــط إىل توزيــع التنميــة 
يف بقيــة املنطقــة بطريقــة متوازنــة لتحقيــق توجهــات اإلســرتاتيجية 
العمرانيــة الوطنيــة، حيــث أنهــا توجــه التنميــة اإلقليميــة املتوازنــة عــن 

طريــق:
الوطنــي  النمــو  مركــز  يف  االقتصاديــة  التنميــة  وتركيــز  توزيــع    •
التجمعــات  وكذلــك  واملحليــة  اإلقليميــة  النمــو  ومراكــز  )تبــوك( 

الريفيــة؛ واملناطــق 
تطبيــق التوصيــة الخاصــة باالســرتاتيجية العمرانيــة الوطنيــة لجعــل   •
مدينــة ضبــاء مركــزًا للنمــو اإلقليمــي ولدعــم تطويرهــا الســياحي، 
وقــد تــم تنفيــذ ذلــك مــن خــالل وجــود مينــاء واقــرتاح إنشــاء مطــار 

وكذلــك منطقــة صناعيــة؛ 
رفــع مســتوى مدينــة تيــامء إىل مركــز منــو إقليمــي لدعــم تنميتهــا   •
التــوازن  لتحقيــق  الســياحية  املواقــع  وتنميــة  النشــطة  الزراعيــة 
للمنطقــة؛ الداخــيل  واملحــور  الســاحيل  املحــور  بــني  التنمــوي 
املحافظــة عــىل مســتوى مــدن الوجــه وأملــج وحقــل والبــري كمراكــز   •
تنميــة محليــة لدعــم التنميــة الســياحية لهــذه املــدن، باإلضافــة إىل 

وجــود أنشــطة الصيــد والتعديــن؛
•  اســتثناء مركــز العســافية مــن أن يصمــم عــىل أنــه مركــز منــو محــيل 
وفًقــا لتوصيــة إســرتاتيجية التنميــة العمرانيــة يف تبــوك ألنهــا تقــع 

ــة(؛ يف منطقــة محميــة )محميــة الخنف
الخدمــات  لدعــم  بيــدا  مدينــة  يف  املحــيل  للنمــو  مركــز  إنشــاء   •

الســاحيل؛ القطــاع  هــذا  يف  الســياحية 
تطويــر التجمعــات الريفيــة )مراكــز النمــو القــروي( يف كل مــن قريــة   •
شقـــرى، وقليبــة، وأشــواق، ورشمــا، والجهــراء الجديــدة، والشــبحة، 
واملنجــور، واملقنــع، والزيتــة، باإلضافــة إىل تطويــر تجمــع ريفــي 
جديــد يف قريــة تســمى الهــوج تقــع عــىل محــور )تبــوك -ســكاكا(، 
حيــث تعمــل كمركــز لألنشــطة الزراعيــة وامتــداد للســهول الزراعيــة 
يف منطقــة الجــوف كــام تخــدم أيضــا املحــور الــدويل واإلقليمــي 

املتمثــل يف )تبــوك - ســكاكا - عرعــر(.
•  ربط منطقة تبوك باملناطق املجاورة عرب محاور التنمية التالية:

شــامل  أقــى  يف  دويل  )محــور  -عرعــر  ســكاكا   - تبــوك  ضبــاء-   )i(
الداخــيل املنــورة  املدينــة   - تيــامء   - تبــوك  محــور   )ii( اململكــة(؛ 
)iii( محــور الوجــه - العــال - حائــل  )IV( محــور املدينــة املنــورة - ينبــع - تبــوك 

الساحيل
ربــط مركــز النمــو الوطنــي )تبــوك( مبراكز النمــو املختلفــة باإلضافة   •
إىل ربــط التجمعــات الريفيــة مبحــاور التنميــة الفرعيــة األخــرى مبــا 

يف ذلــك مراكــز النمــو اإلقليميــة واملحليــة وتعزيــز شــبكة الطــرق 
والبنيــة التحتيــة.

تعزيــز  خــالل  مــن  والصناعيــة،  االقتصاديــة  التنميــة  عــىل  الرتكيــز   •
عــىل  الرتكيــز  وكذلــك  والســياحة  والتعديــن  الزراعيــة  األنشــطة 

النمــو. مراكــز  مختلــف  يف  التعديــن  اســتخدام 
 

٣.٢.٣ مخطط تبوك

اســرتاتيجي  عنــر  مــن  مكونــة  تخطيــط  أداة  تبــوك٢  مخطــط  يعــد 
)املخطــط الهيــكيل( ووثيقــة تنظيميــة تدعــم التنفيــذ الفنــي )املخطــط 

يــيل: مــا  املحــيل(، ويشــمل نطــاق هــذا املخططــات 
•  االسرتاتيجية طويلة املدى للمدينة،

•  تحديد املناطق ذات األهمية القابلة للتنمية،
•  تحديد األرايض العمرانية،

•  النظام الرئييس للنقل والحركة،
•  حامية البيئة،

•  توفري البنية التحتية،
•  املخططات التفصيلية الستعامالت األرايض،

•  االشرتاطات واملوجهات العمرانية،
•  املقرتحات التفصيلية للمناطق املختارة،

 
املخطط الهيكيل ملدينة تبوك

يهــدف املخطــط الهيــكيل إىل تحديــد الهيــاكل املكانيــة الرئيســية كتلــك 
الــواردة يف االســرتاتيجية العمرانيــة اإلقليميــة، فقــد تــم إعــداد املخطــط 
الهيــكيل لتبــوك )١٩٩٦-٢٠٤٣( مــن قبــل األمانــة حيــث ســلط الضــوء، 
للمــدن  املختلفــة  األهــداف  عــىل  اإلقليمــي،  املخطــط  مــع  متشــيا 

املختلفــة التــي تقــع داخــل حــارضة املنطقــة.
 

ويف إطــار اإلســرتاتيجية العمرانيــة الوطنيــة واالقرتاحــات الــواردة يف 
ضمــن  اإلشــارة  متــت  فقــد  تبــوك،  منطقــة  يف  التنميــة  إســرتاتيجية 
املخطــط الهيــكيل أن تكــون مدينــة تبــوك مركــزاً للنمــو الوطنــي، األمــر 
الــذي يســاعد يف تحقيــق تنميــة إقليميــة أكــر توازنــاً، وســيتطلب ذلــك 
مــن أن تحتــوي مدينــة تبــوك عــىل املرافــق التاليــة لخدمــة التجمعــات 

واملناطــق املحليــة املحيطــة، فضــاًل عــن العديــد مــن القــرى والهجــر:
•  الجامعات والكليات التقنية واملعاهد الفنية؛ 

املطار الدويل وأنظمة النقل املتعدد الوسائط؛  •
•  امليادين الرياضية واملراكز الثقافية؛

•  األنشطة الزراعية والحيوانية؛
•  املدينة الصناعية والورش الحرفية؛

األنشطة املالية والتجارية وأنشطة البنوك واألسواق؛   •
األنشطة السياحية والرتفيهية؛  •

•  النقل والتصدير؛ 
الخدمات الصحية؛   •

•  الخدمات األمنية واإلدارية.
 

مــن ناحيــة أخــرى، احتــوي املخطــط الهيــكيل عــىل العديــد مــن املشــاريع 
الحرضيــة الهامــة، وأهمهــا مــا يــيل:

•  توفــري شــبكات البنيــة التحتيــة ملناطــق التنميــة ذات األولويــة وفقــا 
للمخططــات الخمســية ومراحــل تنفيــذ املخطــط الهيــكيل؛

الطــرق املؤديــة إىل املنطقــة  الدراســية لشــبكات  الربامــج  بــدء   •
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املدينــة؛ مــن  الرشقــي  الشــاميل  الجــزء  باتجــاه  الصناعيــة 
بدء الربامج الدراسية للمنطقة الصناعية؛  •

الجامعــة  لخدمــة  والشــاميل  الغــريب  الدائــري  الطريــق  تفعيــل    •
الرياضيــة.  واملدينــة 

املوافقــة عــىل اســتخدام األرايض الواقعــة عــىل طــول طريــق   •
املدينــة عــىل كال الجانبــني بعمــق ٤٠٠ مــرت ومســافة ٢٠ كيلومــرتًا 
تجاريــة  ألغــراض  وذلــك  تبــوك،  صحــارى  فنــدق  ســاحة  مــن  بــدءاً 

وســكنية.
 

الهيــكيل  املخطــط  حــدد  فقــد  األرايض،  باســتعامالت  يتعلــق  وفيــام 
اســتعامالت األرايض االســرتاتيجية وشــبكات البنيــة التحتيــة داخــل حارضة 
ــة حتــى عــام ١٤٥٠ هـــ )٢٠٣٠(، حيــث  ــة العمراني املنطقــة ونطــاق التنمي
أن ٣٠.٩٥% مــن األرايض داخــل هــذا النطــاق العمــراين تــم تخصيصهــا 
لالســتعامالت الحكوميــة يف حــني أن ١٨.٥٩% مــن املســاحة العمرانيــة 
تــم حجزهــا لالســتعامل الســكني، ]١[ كــام تــم االحتفــاظ بنســبة ١٢.٨٤% 
مــن األرايض ضمــن النطــاق الجغــرايف للمدينــة لالســتخدام الزراعــي، 
مــام يعنــي أن هنالــك عمليــة تحديــد وفصــل واضحــة بشــدة للمناطــق 

ــة تبــوك. ــاء يف مدين ــة للبن ــاء عــن املناطــق غــري القابل ــة للبن القابل
 

إن هــذا املخطــط الهيــكيل ال يدعــم اســرتاتيجية واضحة تجاه اســتعامالت 
األرايض املتعــددة، حيــث أنــه يشــجع منــط اســتعامالت األرايض األحادية 
بــدال مــن ذلــك، كــام إن اســتعامالت األرايض املتعــددة )تجاريــة - ســكنية( 
تــم اقرتاحهــا فقــط عــىل طــول املحــاور الرئيســية، أمــا االســتعامالت 
األخــرى، مثــل الصناعــة، فقــد خصصــت لهــا أرايض بنســبة ٥.٢٥%، يف 
باملدينــة  العمرانيــة  األرايض  مــن   %١١ مــن  أكــر  تخصيــص  تــم  حــني 

للمرافــق العامــة.
 

املخطط املحيل:

ميثــل املخطــط املحــيل املســتوى الثالــث مــن نظــام التخطيــط الحــرضي 
املعمــول بــه يف اململكــة العربيــة الســعودية، ويركــز إىل حــد كبــري عــىل 
مناطــق األمانــة التــي توجــد ضمــن نطــاق التنميــة العمرانيــة مــع الرتكيــز 
الحــرضي  األطلــس  عــىل  يحتــوي  كــام  اإلســكان،  عــىل  خــاص  بشــكل 
والــذي يوضــح تفاصيــل االســتعامالت املســموح بهــا لــألرايض يف كل 
جــزء مــن املدينــة، ويكملــه تقريــر عــن األنظمــة واالشــرتاطات، يتضمــن 
املواصفــات والضوابــط املســموح بهــا، مثــل نســبة املســاحة املبنيــة، 
وديناميــات الشــوارع، وارتفاعــات املبــاين، ومناطــق اشــرتاطات وأنظمــة 

البنــاء الخاصــة... إلــخ.

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. 

ال يوجــد إطــار ترشيعــي لتوجيــه إعــداد وتنفيــذ املخططــات املحليــة، 
وبــدالً مــن ذلــك، فقــد تــم إعــداده مــن قبــل العديــد مــن االستشــاريني 
املخطــط  إلعــداد  املرجعيــة  الــرشوط  »كتيــب  ذلــك  يف  متبعــني 
املحــيل«، الــذي صاغتــه وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، والــذي تــم 

تحديثــه يف عــام ٢٠١٥ وكان التغيــري الفنــي الرئيــيس فيــه هــو رشط أن 
.)٢٠١٥-٢٠٢٩( عاًمــا   ١٤ الجديــدة  املخططــات  فــرتة  تكــون 

إن عمليــة إعــداد املخطــط املحــيل تعتــرب معقــدة بســبب وجــود هيــاكل 
موازيــة أنشــأتها وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ووزارة الداخليــة، وعــىل 
عــىل  بوضــوح  تقــع  للتخطيــط  الترشيعيــة  الســلطات  أن  مــن  الرغــم 
املحافظــات  مــع  االختصاصــات  يف  تداخــالت  هنــاك  إن  إال  األمانــات، 
واملراكــز التابعــة لــوزارة الداخليــة، يف حــني أن وزارة الشــؤون البلديــة 
والقرويــة هــي املســؤولة عــن التخطيــط املــكاين، ولكــن مــازال ال توجــد 
آليــة تنســيق واضحــة، وهــذا قــد يعيــق يف كثــري مــن األحيــان عمليــة صنــع 
القــرار ويؤثــر عــىل تنفيــذ املعايــري الفنيــة داخــل األمانــات مثــل أمانــة 
تبــوك. لقــد متــت املوافقــة عــىل املخطــط املحــيل ملدينــة تبــوك يف 
عــام ٢٠١٣م، مــن قبــل وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة بالتنســيق مــع 

ــة. األمان

٤.٢.٣ نطاق التنمية العمرانية ونطاق حامية التنمية يف مدينة 

تبوك

 

اإلطار التنظيمي:

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 املرســوم 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(، 
التنميــة العمرانيــة هــو التحكــم يف التوســع العمــراين بينــام قصــد مــن 
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 مرســوم عــام ٢٠١٤ عــىل العديــد مــن مبــادئ التنميــة العامــة مبــا 
يف ذلــك:  

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

أخــرى؛ إمنائيــة  مشــاريع  أي  عــىل 
إال  النطــاق  حــدود  خــارج  التنميــة  مشــاريع  بقيــام  الســامح  عــدم   •

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

كــام يحــدد النظــام أيضــاً معايــري التنميــة التــي يجــب عىل املطــور االلتزام 
واإلقليميــة  الوطنيــة  للمراكــز  االســرتاتيجية  الفئــات  إىل  اســتناًدا  بهــا 
واملحليــة وحجــم قطــع األرايض، علــامً بــأن مدينــة تبــوك تصنــف كمركــز 

منــو وطنــي )انظــر الشــكل ١٥(.
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تصنيف حدود التنمية العمرانية العتامد مخططات

تقسيم األرايض ومراحل حدود التنمية العمرانية 

الالئحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري
 رقم ٦٦٠٠٠ بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٠

املرحلة الثالثة )٢٠٢٥-٢٠٣٠(  املرحلة الثانية )٢٠١٩-٢٠٢٤( املرحلة األوىل )٢٠١٤-٢٠١٨(

مراكز النمو الوطنية )حائل، تبوك، بريدة، عنيزة، عرعر، نجران، 
جازان، الباحة،  سكاكا، أبها، الطائف، األحساء( 

أكر من ٥٠٠ مرت مربع

- سفلتة الطرق الداخلية
- الرف الصحي والكهرباء

- املياه يف حال توفرها 
- البنية التحتية لتريف مياه األمطار

- الربط بأقرب طريق رئييس
- النسبة املئوية للمنطقة السكنية 

املنجزة ال تقل عن ٥٠% 
- توفري األرايض للخدمات االجتامعية 

)املدارس ورياض األطفال 
واملستشفيات وغريها(

- سفلتة الطرق الداخلية
- الرف الصحي والكهرباء

- توفري األرايض للخدمات االجتامعية )املدارس 
ورياض األطفال واملستشفيات وغريها(

- سفلتة الطرق الداخلية
- الرف الصحي والكهرباء

- املياه يف حال توفرها 
- البنية التحتية لتريف مياه األمطار

- الربط بأقرب طريق رئييس
- النسبة املئوية للمنطقة السكنية املنجزة ال 

تقل عن ٥٠ %
- توفري األرايض للخدمات االجتامعية )املدارس 

ورياض األطفال واملستشفيات وغريها(

- سفلتة الطرق الداخلية
- الرف الصحي والكهرباء

- املياه يف حال توفرها 
- البنية التحتية لتريف مياه األمطار

- - 

الشكل ١٥.يوضح ضوابط التنمية داخل حدود النطاق العمراين

عــىل الرغــم مــن أن املنطقــة الواقعــة بــني نطــاق حاميــة التنميــة ونطــاق 
النظاميــة  الناحيــة  التنميــة العمرانيــة لعــام ١٤٥٠ هـــ )٢٠٣٠( هــي مــن 
منطقــة محميــة وغــري مخصصــة للتنميــة؛ إال إن النظــام يحــدد أيضــا آليــات 
فيهــا،  اإلقليميــة  الوطنيــة  أو  الضخمــة  االقتصاديــة  لتنفيــذ املشــاريع 
عــالوة عــىل ذلــك،  هنــاك بعــض الهيئــات لديهــا صالحيــات التــرف يف 
إنشــاء  عــىل  واملوافقــة  املناطــق  هــذه  مثــل  يف  الواقعــة  األرايض 
مشــاريع التنميــة فيهــا اســتناداً إىل أن الصالحيــات النظاميــة تحــل محــل 
صالحيــات وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة مــن ناحيــة تقييــم االمتثــال 
وااللتــزام بالنظــام. باإلضافــة إىل ذلــك، وبالنظــر إىل املرونــة الترشيعية 
حــول تعريــف املرشوعــات »الكــربى« أو »االســرتاتيجية«، توجــد بعــض 
املشــاريع الســكنية الخاصــة خــارج نطــاق التنميــة العمرانيــة لعــام ١٤٥٠ 
للوائــح  الوظيفيــة  الفعاليــة  العوامــل  أضعفــت هــذه  )٢٠٣٠(، وقــد  هـــ 

واالشــرتاطات، فضــال عــن التنميــة املدمجــة للمناطــق العمرانيــة.
 

تحديد نطاق التنمية العمرانية:

جانــب  إىل  تبــوك،  ملدينــة  العمرانيــة  التنميــة  نطــاق  تحديــد  تــم  لقــد 
مــدن أخــرى، يف وقــت واحــد مــن قبــل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة 
بواســطة لجنــة فنيــة تحــت إرشاف اإلدارة العامــة لتنســيق املرشوعــات،  
بــأن الحســابات تســتند إىل بعــض  الرغــم مــن أن هنــاك فهــم  وعــىل 
العوامــل، مثــل النمــو التاريخــي والنمــو الســكاين املتوقــع يف املدينة؛ 
إال إنــه ال توجــد معايــري دقيقــة منشــورة حــول كيفيــة حســاب حجــم نطــاق 

ــة. ــة العمراني التنمي

التحديات: 

عــىل الرغــم مــن أن تبــوك تعتــرب مدينــة مثاليــة لتنفيــذ املراحــل املختلفــة 
اتصــال  وعــدم  مجــزأة  تنميــة  هنــاك  إن  إال  العمرانيــة،  التنميــة  لنطــاق 
مــا بــني مراحــل التنميــة املختلفــة بســبب األرايض البيضــاء الحكوميــة 
ضمــن  تخصيصهــا  يتــم  التــي  الزراعيــة،  األرايض  وكذلــك  والعســكرية، 

املراحــل املختلفــة مــن نطــاق التنميــة العمرانيــة.
 

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 تبــوك هــي كــام يــيل:
يقــدم املطــور ألمانــة منطقــة تبــوك مخطــط تقســيم األرايض،   •
مبــا يف ذلــك مخططــات التنفيــذ التفصيليــة إلنشــاء البنيــة التحتيــة 

ــة؛  الالزم
تقــوم األمانــة بتقييــم الطلــب وفقــا ألحــكام نظــام نطــاق التنميــة   •
رقــم  الــوزاري  القــرار  حددهــا  التــي  الحــاالت  عــدا  مــا  العمرانيــة، 
١٧٧٧٧، حيــث يفــوض هــذا املرســوم بعــض الســلطات واألدوار 
لالمــني العــام مــن أجــل املوافقــة عــىل تقســيم األرايض فقــط 
أمــني منطقــة  الســكنية، ويعتــرب  بحجــم املشــاريع  يتعلــق  فيــام 

تبــوك هــو مــن لــه ســلطة املوافقــة مبوجــب هــذا النظــام؛ 
•  ثــم يُرَســل الطلــب إىل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة إلعــادة 
النظــر فيــه وفقــاً ملعايــري التنميــة ونظــام البنــاء املعمــول بهــا، مــن 
ثــم يتــم منــح التريــح أو رفضــه مــن قبــل وزارة الشــؤون البلديــة 

والقرويــة.



٣٨٣٨

الحوكمة والتمويل البلدي

الشكل ١٦. عرض مبسط لعملية إعداد املخطط املحيل ملدينة تبوك والجهات املشاركة يف عملية اإلعداد )برنامج مستقبل املدن السعودية(  



٣٩٣٩

الحوكمة والتمويل البلدي



٤٠٤٠

الحوكمة والتمويل البلدي

45%

27%

21%

7%

لــدى املطــور الــذي رُفــض طلــب تريحــه خيــاران لالســتئناف: )أ(   •
البلديــة والقرويــة  اللجــوء إىل األمانــة، واألمــارة، ووزارة الشــؤون 
إلعــادة دراســة الطلــب؛ )ب( رفــع القضيــة إىل املحكمــة اإلداريــة 

الصلــة؛ ذات 
ــع  ــزم لجمي يكــون القــرار الصــادر بعــد االســتئناف أعــاله نهــايئ ومل  •

األطــراف. 
 

٥.٢.٣ نظام األرايض البيضاء يف مدينة تبوك

تعتــرب مســاحة األرايض غــري املطــورة »األرايض البيضــاء« يف تبــوك 
ــار متثــل أكــر مــن ٧% مــن األرايض  مرتفعــة، حيــث أن هنــاك ١,٣٨٨ هكت
داخــل حــدود النطــاق العمــراين لعــام ٢٠٣٠م، ولقــد أصــدرت الحكومــة 

مؤخــراً نظــام رضيبــة األرايض البيضــاء عــىل مــدن مختــارة، والــذي يفــرض 
والتــي  قيمتهــا،  مــن   %٢.٥ تبلــغ  البيضــاء  األرض  عــىل  ســنوية  رضيبــة 
تحــدد بأنهــا أرض فضــاء تقــع يف مناطــق مأهولــة بالســكان، مخصصــة 
)أ(  التجاريــة املختلطــة، ويهــدف إىل:  أو الســكنية  للوحــدات الســكنية 
ــادة املعــروض مــن األرايض املطــورة ملعالجــة مشــكلة النقــص يف  زي
)ج(  معقولــة؛  بأســعار  متاحــة  الســكنية  األرايض  جعــل  )ب(  املســاكن، 
مكافحــة املامرســات االحتكاريــة، كــام ســتقوم وزارة اإلســكان، وهــي 

الســلطة املنفــذة، بفــرض النظــام عــىل مراحــل )انظــر الشــكل ١٧(.

٦.٢.٣ مخططات تقسيم األرايض

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

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

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

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

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

عليــه.
 

األمانــة  قبــل  مــن  األرايض  لتقســيم  اعتــامد ١,١٠٠ مخطــط  تــم  لقــد 
العمرانيــة.  التنميــة  نطــاق  ضمــن 

٣.٣ النطاق املؤسيس

١.٣.٣ مؤسسات التنمية العمرانية يف اململكة العربية 

السعودية

يتأثــر منــط النمــو والتطويــر ملدينــة تبــوك باإلطــار املؤســيس املركــزي 
للتخطيــط يف اململكــة العربيــة الســعودية، تحــت إرشاف وزارة الشــؤون 
إجــراء  عاتقهــا مســئولية ومهمــة  عــىل  تقــع  والتــي  والقرويــة  البلديــة 
التخطيــط العمــراين ملــدن اململكــة، مبــا يف ذلــك توفــري الطــرق والبنية 
التحتيــة الالزمــة، وصيانــة ونظافــة البيئــة، فضــال عــن إصــدار الرتاخيــص 
ــة تخطيــط املــدن  ــه قــد أنيــط بوكال ــاء ٣، كــام إن ــواع أنشــطة البن ــع أن لجمي
)بــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة( واإلدارات التابعــة لهــا مثــل التخطيــط 
املحــيل والدراســات واألبحــاث، وإدارة تنســيق املرشوعــات والتخطيــط 
املعنيــة«  »الجهــات  كل  مــع  التنســيق  مهمــة  العمــراين،  والتصميــم 
إال   ، الشــاملة٤  العمرانيــة  التنميــة  لتحقيــق  التخطيــط  عــن  املســؤولة 
إنــه مــن الناحيــة العمليــة، مــازال هنــاك القليــل مــن التنســيق بــني هــذه 
ــر عــىل تقديــم الخدمــات وتنفيــذ  ــة وهــذا يؤث ــوزارات واإلدارات واألمان ال

املشــاريع. 

٢.٣.٣ النطاق اإلقليمي ملنطقة تبوك

وفقــاً للتصنيــف اإلداري لــوزارة الداخليــة، تنقســم منطقــة تبــوك إىل 
ســت محافظــات )٣ منهــا مــن الفئــة أ و٣ مــن الفئــة ب(، و٦٦ مركــزًا )١٨ 
مــن الفئــة أ و٤٨ مــن الفئــة ب(، ويف ضــوء هــذا الهيــكل، خصصــت وزارة 
الشــؤون البلديــة والقرويــة لألمانــة أمــواالً مــن أجــل العمــل التنمــوي 
وهــي  للبنــود  ســنوية  ميزانيــة  وضــع  خــالل  مــن  البلديــة  والخدمــات 

الوســيلة املاليــة الوحيــدة املتاحــة ملدينــة تبــوك. 
 

هنــاك مؤسســات إضافيــة يف منطقــة تبــوك تقــوم بــإدارة وتنظيــم 
عمليــة التنميــة، وكــام تقــدم فــإن إمــارة املنطقــة، برئاســة األمــري وعمــالً 
بالنظــام اإلقليمــي٤، ترفــع تقاريرهــا إىل وزارة الداخليــة، حيــث تقــوم 
اإلمــارة اإلرشاف عــىل جميــع الجهــات واملؤسســات العاملــة يف منطقة 
تبــوك، ويرتبــط هــذا الــدور اإلرشايف بدعــم رفاهيــة الســكان، فضــالً عــن 

التوســط يف النزاعــات الناشــئة بــني أي جهتــني حكوميــة أو أكــر.

املجلس اإلقليمي: يتبع لألمانة ومطلوب منه: 

تحديــد احتياجــات املنطقــة واقــرتاح إدراجهــا يف مخطــط التنميــة   •
الوطنيــة؛

•  تحديــد املشــاريع املفيــدة لإلقليــم وتقدميهــا عــىل أنهــا أنشــطة 
تتطلــب متويــاًل مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ليتــم فحصهــا 
واختيــار املشــاريع القابلــة للتمويــل، ويتــم توفــري التمويــل كجــزء 
الســنويةوهي  وامليزانيــة  الوطنيــة  التنميــة  مخططــات  مــن 

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

تعديــالت؛  أي  تنفيــذ 
وإجــراء  وامليزانيــة  والتطويــر  التنميــة  مخطــط  أحــكام  تنفيــذ   •

الــالزم. التنســيق 

املجلــس البلــدي: يتبــع لألمانــة، ويتــم تعيــني ثلثــي أعضائــه بأصــوات 

الشــؤون  مــن قبــل وزيــر  الباقــني  تعيــني  يتــم  حــني  املواطنــني، يف 

الشكل ١٧.رسم بياين للنسبة املئوية لألرايض البيضاء - املرحلة األوىل من تنفيذ 
نظام األرايض البيضاء   
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ــات  ــة والبلدي ــطة األمان ــىل أنش ــاإلرشاف ع ــوم ب ــة، ويق ــة والقروي البلدي
اإلقليمــي  املخطــط  يف  ورد  مبــا  وتلتــزم  تتوافــق  أنهــا  مــن  للتأكــد 
واملحــيل، وكذلــك تلبيــة االحتياجــات الحاليــة للمنطقــة، ويقــوم باعتــامد:
ميزانيــة األمانــة: والتــي تعتمــد عــىل املخصصــات النقديــة الصــادرة   •
ــا للمراجعــة نظــرًا ألنهــا تســتند  مــن الحكومــة الوطنيــة وتخضــع دامئً

إىل األولويــات املتفــق عليهــا بــني املجلــس واألمــني؛
دراســة املخططــات الســكنية مــع الرتكيــز عــىل مــا إذا كان هنالــك   •

إجــرايئ؛ خطــأ  أي 
نطاق الخدمات البلدية؛   •

مشاريع نزع امللكيات اعتامداً عىل أولويات املشاريع.  •

ال يتمتــــع املجلــــس بصالحيــــات تنفيذيــــة حيــــث أن هــــذا األمــــر تقــوم بــه 
وزارة الشــــٔوون البلديــــة والقرويــــة ممثلــــة باألمانــة والبلديــات.

٣.٣.٣ النطاق املحيل ملدينة تبوك 

تتكــون منطقــة تبــوك مــن عــدة مــدن مبــا فيهــا تبــوك، وهــي العاصمــة 
وأكــرب مدينــة، وتقــوم بإدارتهــا وتخطيطهــا األمانــة، حيــث يتــم تعيــني 
األمــني مــن قبــل وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة. ولقــد تــم تحديــث 
ــة  ــة تبــوك ثــالث مــرات، وســوف تســتمر عملي الهيــكل التنظيمــي ألمان
املراجعــة بعــد التعيــني الحــايل لألمــني الجديــد، ومــن ناحيــة أخــرى، يوجــد 
يف إطــار الهيــكل اإلداري وتحــت إرشاف مكتــب األمــني أربعــة وكاالت 
ألمانــة  والتخطيطيــة  والتنظيميــة  اإلداريــة  بالجوانــب  تهتــم  رئيســية 

منطقــة تبــوك عــىل النحــو التــايل:

وكالة التنمية العمرانية؛   -
وكالة التشييد والبناء؛   -

-   وكالة الخدمات )البيئة(؛ 
وكالة التطوير وتنمية املوارد البلدية.   -

 
هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي تواجــه األمانــة فيــام يتعلــق بــإدارة 

تبــوك، منهــا: 
تقــع  بعــض األرايض العســكرية يف قلــب املناطــق العمرانيــة،   •

لألمانــة؛ التخطيــط  مبــادرات  يعيــق  مــام 
دور األمانــه ينحــر عــىل تطبيــق اللوائــح والترشيعــات، خاصــة تلــك   •
الصــادرة عــن الجهــات العليــا، وبالتــايل فــإن لهــا دوراً محــدوداً ينحــر 
بشــكل أســايس يف تقديــم االقرتاحــات املتعلقــة بالتنميــة وذلك 
وفقــا لالئحــة التــرف بالعقــارات الصــادرة مــن مجلــس الــوزراء لعــام 
٢٠٠٣، والئحتــه التنفيذيــة لعــام ٢٠٠٥، كــام إن لألمانــة دوًرا مبــارًشا 
يف إعــداد لوائــح واشــرتاطات البنــاء يف مدينــة تبــوك، خاصــة يف 

إطــار املخطــط املحــيل غــري املعتمــد؛
تداخــل صالحيــات العديــد مــن الهيئــات الحكوميــة، وخاصــة إداراتهــا   •
العاملــة يف مدينــة تبــوك، مــع صالحيــات األمانــة والتــي تتمثــل يف 
تبــوك، ومجلــس  إمــارة املنطقــة، واملجلــس اإلقليمــي ملدينــة 
بلديــة تبــوك، وبلديــات املحافظــات، مبــا يف ذلــك اإلدارات التاليــة: 
النقــل، الكهربــاء، امليــاه، الزراعــة، الدفــاع املــدين، املــرور، الخدمــة 

ــاب العــدل؛ ــة، وكت املدني
هنــاك تنســيق رأيس محــدود مــا بــني األمانــة واإلدارات الوزاريــة،   •
مســتمر  وتواصــل  تنســيق  يوجــد  حيــث  املاليــة،  وزارة  باســتثناء 
املاليــة  واملطالبــات  بامليزانيــات  يتعلــق  فيــام  وخاصــة  ومبــارش، 

عرض مريئ عن برنامج مستقبل املدن السعودية ضمن ورشة الرؤية العمرانية الشاملة ملدينة تبوك
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امليزانيــات؛ وإعــداد 
التخطيــط  يف  املتخصصــني  املوظفــني  مــن  املحــدود  العــدد   •
العمــراين والحــرضي، باإلضافــة إىل إجــراءات التوظيــف واالختيــار 

طويــال؛ وقتــا  تســتغرق  التــي 
عــدم كفايــة امليزانيــة إلكــامل حجــم العمــل الــذي يتعــني االضطــالع   •
بــه مــن قبــل األمانــة، والــذي يؤثــر، إىل جانــب القضايــا املختلفــة 
إلعــداد  املؤهلــني  االستشــاريني  توظيــف  عــىل  األخــرى، 

؛  ت ملخططــا ا
اإلجــراءات  وإنفــاذ  التخطيــط  لوائــح  انتهــاكات  مراقبــة  إجــراءات   •
رادعــة؛ كآليــة  فعالــة  غــري  وبالتــايل  مرهقــة  تعتــرب  اإلداريــة، 
لظهــور  للتصــدي  فعاليــة  أكــر  آليــات  تطبيــق  إىل  حاجــة  هنــاك   •
املناطــق الغــري مخططــة داخــل األرايض الزراعيــة وكذلــك تلــوث 
الهــواء مــن مــرادم النفايــات عــىل أطــراف املدينــة التــي تؤثــر عــىل 

الســكان.
 

٤،٣،٣  اآلثار الترشيعية واملؤسسية عىل تبوك

املحليــة  اإلدارة  نظــام  يف  الفنيــة  واملوافقــات  القــرارات  معظــم  إن 
)األمانــة(، مبــا يف ذلــك قــرارات التخطيــط، تتــم عــىل أســاس تقديــري 
بنــاء عــىل األولويــات املحــددة بــني األمــني واملجلــس البلــدي، لذلــك، 
يفتقــر إىل اآلليــات الترشيعيــة ملواءمــة وتوجيــه نظــام التخطيــط، مــام 
قــد يؤثــر عــىل جــذب االســتثامر األجنبــي أو املؤســيس، وهــو مــاال 

يتــامىش الركيــزة االقتصاديــة لرؤيــة اململكــة ٢٠٣٠. 
 

٤.٣ التمويل البلدي

١.٤.٣ النظام املايل 

تعتــرب اإلدارة املاليــة الســليمة أهــم العنــارص يف دعــم أهــداف التنميــة 
املحليــة، وإنشــاء قاعــدة ماليــة قويــة تعــزز دور القطــاع العــام يف دعــم 
املــايل  النظــام  الفصــل  ويتنــاول هــذا  املحليــة،  االقتصاديــة  التنميــة 
يف اململكــة العربيــة الســعودية بشــكل عــام ومدينــة تبــوك عــىل وجــه 

الخصــوص.
 

نظــام  يف  لوحظــت  التــي  املركزيــة  درجــة  املــايل  النظــام  يعكــس 
الحوكمــة واإلدارة العامــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، حيــث تتــوىل 
متويــل  مســئولية  األمانــات،  عــرب  والقرويــة،  البلديــة  الشــؤون  وزارة 
أنشــطة الخدمــات البلديــة مثــل تخطيــط املــدن، وإصــدار تراخيــص البنــاء، 
وصيانــة الطــرق، وباإلضافــة إىل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، هنــاك 
ــال،  ــوكاالت املتخصصــة األخــرى )عــىل ســبيل املث عــدد مــن الجهــات وال
األمــارة و مجالــس املناطــق والــوزارات عــىل املســتوى الوطنــي( التــي 
تقــوم بتمويــل وتنفيــذ املشــاريع عــىل مســتوى املدينــة، عــىل ســبيل 

املثــال، متــول وزارة التعليــم مــدارس املدينــة مبــارشة. 

 
٢.٤.٣ إيرادات األمانة 

ال متلــك األمانــة، يف الوقــت الحــايل، إال القليــل مــن مصــادر الدخــل 
الشــؤون  الرضائــب، ولقــد فرضــت وزارة  لجمــع  والســلطات املحــدودة 
البلديــة والقرويــة مؤخــراً الرســوم البلديــة، والتــي وســعت مــن قاعــدة 
إيراداتهــا الخاصــة، لكــن اإليــرادات املحليــة ال تــزال غــري كافيــة، وبالتــايل، 

ال تــزال األمانــة تعتمــد الدعــم الحكومــي.

متــول الحكومــة حصــة كبــرية مــن الخدمــات العامــة والبنيــة التحتيــة عــىل 
إىل  املقرتحــات  هــذه  البلديــات  ترســل  حيــث  املحــيل،  املســتوى 
البلديــة  الشــؤون  وزارة  إىل  بارســالها  بدورهــا  تقوم  والتي  األمانــات، 
املاليــة  وزارة  تقــوم  ثــم  عليها.٥  للموافقة  املالية  ووزارة  والقرويــة 
بتخصيــص األمــوال مــع األخــذ بعــني االعتبــار العوامــل اإلضافيــة األخــرى 

الســكان.  مثــل 
 

وبنــاء عــىل بيانــات الســنة املاليــة لعــام ٢٠١٧، حققــت تبــوك ٥% مــن 
مبيعــات  يف  املتمثلــة  الخاصــة،  مصادرهــا  إيــرادات  مــن  ميزانيتهــا 
مــن  تعتــرب  والتــي  األرايض  وإيجــارات  الالفتــات،  ورســوم  األرايض 
الدخــل  مــن  ذلــك مبــا ميثــل ٨٩%  الرئيســية املســاهمة يف  العنــارص 
إيــرادات املصــادر  بــني  الفجــوة  يتــم ســد  املحــيل لألمانــة، وعــادة مــا 
إدارات  يجعــل  مــام  الحكومــي،  بالدعــم  األمانــات  وميزانيــات  الخاصــة 
الحكومــة.  مــن  املاليــة  املــوارد  عــىل  كبــريا  اعتــامدا  تعتمــد  األمانــات 

تبــوك  أمانــة  يف  الخاصــة  املصــادر  من  اإلیرادات  أن  مــن  الرغــم  عــىل 
قــد ارتفعــت بین عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧ من ٣٩ ملیون إلی ٤٢ ملیون ريــال 
ســعودي، إال أنھا ال تــزال أقــل مــن املعــدل املســتهدف يف ميزانيــة 
ورفــع  تعزيــز  يف  وللمســاعدة   ،%٤٠ بنسبة  الوطنــي  التحــول  برنامــج 
معــدل اإليــرادات مــن املصــادر الخاصــة يــويص موئــل األمــم املتحــدة 

جديــدة. متويــل  واســرتاتيجيات  رضيبيــة  أدوات  بإدخــال 

تطلــب وزارة املاليــة مــن كل وزارة تقديــم مقرتحــات للميزانيــة يف كل 
عــام، بعــد ذلــك تكــون الــوزارات مســؤولة عــن صياغــة امليزانيــات التــي 
تتوافــق مــع املبــادئ اإلرشــادية الخاصــة بامليزانيــة، وعــىل الرغــم مــن أن 
القــرار النهــايئ يتــم مــن القمــة إىل القاعــدة، يف إطــار وزارة الشــؤون 
البلديــة والقرويــة، فــإن عمليــة االقــرتاح متيــل إىل أن تكــون مــن أســفل 
الحكومــة املشــاريع  أعــىل حيــث تقــدم املســتويات األدىن مــن  إىل 
املقرتحــة لــدورة امليزانيــة التاليــة، فعــىل ســبيل املثــال، تقــوم األمانــات 
بتجميــع مقرتحــات املشــاريع مــن البلديــات، والتــي يتــم تقدميهــا بعــد 
ذلــك إىل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، وبعــد التقييــم واملراجعــات 
وزارة  قبــل  مــن  للمراجعــة  املعتمــدة  املشــاريع  رفــع  يتــم  للميزانيــة، 
التمويــل  املاليــة  وزارة  تخصــص  واملوافقــة،  املراجعــة  وبعــد  املاليــة، 

وفقــا لذلــك.

ريال سعودي )× ١٠٠٠(

٣.٨٦٦

٩,٨٨٥

٢٦.٦١٧

٢.٤٠٩
٤٢.٧٧١

الحسابات الرئيسية  

املبيعات 

رسوم ونفقات 

خدمات التأجري 
 

ايرادات اخرى 

اإلجاميل

املصدر: أمانة تبوك، اململكة العربية السعودية )٢٠١٧( 
الشكل ١٨. مصادر اإليرادات املحلية ألمانة تبوك أمانة 
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وزارة املالية 

وزارة الشؤون البلدية والقروية

اإلدارة املحلية )األمانة( اإلدارة املحلية )األمانة(

البلدية  البلدية  البلدية  البلدية 

القرى القرى القرى القرى القرى القرى القرى القرى

٠ ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠

اإليرادات من املصدر الخاصة (النسبة املئوية) 

أخرى 

العقوبات والغرامات 

تأجري األرايض 

رسوم الفحص 

رسوم البناء والرتميم والهدم 

رسوم الالفتات 

رسوم تسجيل املحالت التجارية 

رسوم اإلعالنات 

رسوم إصدار تراخيص املحالت التجارية 

مبيعات األرايض 

ريال سعودي )× ١٠٠٠(

٧٠,١٧٨
١١,٥٩٠

١١١,٧٦٣

٦٥٤,٠٩٧

٤٧,٥٧١

٨٩٠,٢٠٢

٣.٤.٣ متويل تكاليف التشغيل لدى األمانات

و٢٠١٧،   ٢٠١٤ عامــي  بــني  حدثــت  التــي  التحديــات  مــن  الرغــم  عــىل 
ارتفعــت اإليــرادات مــن املصــادر الخاصــة بنســبة ٩ %، مــام يعنــي تحقيــق 
زيــادة مــن ٣٩ مليــون ريــال ســعودي يف عــام ٢٠١٤ إىل ٤٢ مليــون ريــال 
ســعودي يف عــام ٢٠١٧م، ١١ ومــع ذلــك، تظــل تبــوك معتمــدة عــىل  

الدعــم الحكومــي.
 

ــة  ــة تبــوك خــالل عــام ٢٠١٧م حســب فئ ــع ميزاني يوضــح الجــدول ٢١ توزي
اإلنفــاق، حيــث شــكلت فئــة النفقــات األخــرى الجــزء األكــرب مــن امليزانيــة، 
النفقــات  بلغــت  فقــد  والعقــود،  والربامــج  والصيانــة  التشــغيل  تليهــا 
التحتيــة  البنيــات  عــىل  أســايس  بشــكل  تركــز  وكانــت   ،%٦٧ األخــرى 

العامــة. واملرافــق 

كــام هــو مبــني يف الشــكل ٢١، فــإن ميزانيــة األمانــة تعتمــد بشــكل كبــري 
عــىل التوجــه االقتصــادي الوطنــي، وبالتــايل ميكن أن يكــون أداء اإلنفاق 
غــري مســتقر، وقــد ظهــر ذلــك بشــكل واضــح خــالل أزمــة النفــط يف عــام 
ــدة ذات  ــة الجدي ــك، مــن الحوافــز السياســية واألدوات املالي ٢٠١٤م، لذل
أهميــة اســرتاتيجية لزيــادة كفــاءة وأداء املاليــة العامــة مــن قبــل اإلدارة 

املحليــة يف اململكــة العربيــة الســعودية.

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 تبــوك، و لســد هــذه 
الفجــوة يف التمويــل ومعالجــة تحديــات التنميــة الجديــدة، فــإن بدائــل 
الســعودية  العربيــة  اململكــة  مثــل  لــدول  املتاحــة  التمويــل  وخيــارات 

أصبحــت آخــذة يف التوســع برسعــة.

تهــدف التغــريات األخــرة إىل تحســن ســوق رأس املــال الســعودي يف 
ظــل ازديــاد معــدل رســملة الســوق، فعــىل ســبيل املثــال، تــم مؤخــراً 
طــرح نظــام الســوق املاليــة، وهيئــة الســوق املاليــة، والســوق املاليــة 
العربيــة  الخــاص يف اململكــة  )تــداول( اململوكــة للقطــاع  الســعودية 

الســعودية بهــدف تحســن ســوق رأس املــال املحــيل.

بنود امليزانية 

الرواتب 
نفقات التشغيل 

برامج وعقود التشغيل 
والصيانة  أخرى

اإلجاميل الفعيل للميزانية 

اإليرادات املبارشة 

إجاميل امليزانية 

املصدر: وزارة املالية، اململكة العربية السعودية )٢٠١٧(. 

 أخرى
%٧٧

نفقات التشغيل 
%١

الرواتب 
% ٨

برامج التشغيل
  والصيانة والعقود 

%١٣

الشكل ٢١. تفاصيل ميزانية تبوك )٢٠١٧(

املصدر: أمانة تبوك، اململكة العربية السعودية )٢٠١٧(

ولقــد ارتفعــت قيمــة األســهم الســعودية، بــن عامــي ٢٠١١ و ٢٠١٦ ، 
بــدءاً مبــا يزيــد عــن ٥٠ % مــن الناتــج املحيــل اإلجــايل إىل حــوايل ٧٠ % مــن 
الناتــج املحــي اإلجــايل، وتعــرت رشكــة الســوق املاليــة الســعودية )تــداول( 
ســوق  وأكــر  الســعودية  يف  لألســهم  الوحيــد  الســوق  هــي  اليــوم 
العربيــة  اململكــة  أنشــأت  كــام  العــريب،  العــامل  يف  لألســهم  تبــادل 
الســعودية الســوق املوازيــة »منــو « إىل جانــب تــداول، وهــو ســوق 

الشكل ١٩. مصادر اإليرادات الخاصة ألمانة تبوك، ٢٠١٧ 

املصدر: وزارة املالية، اململكة العربية السعودية 

الشكل ٢٠. إجراءات ميزانية البلديات 
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أســهم للــرشكات 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، 
ــح  ــام أصب ــتثمرين، ك ــن املس ــة م ــدة متنوع ــالمية إىل قاع ــة وإس تقليدي
ــاالً عــىل كفــاءة  ســوق رأس املــال يف اململكــة العربيــة الســعودية مث
تخصيــص رأس املــال املدعــوم باإلصالحــات االســرتاتيجية وزيــادة القيمــة 

الســوقية.  ٧
 

فيــام يتعلــق بســوق الديــون يف اململكــة العربيــة الســعودية، بــدأت 
الحكومــة إصــدار ســندات لتمويــل الديــون يف عــام ١٩٨٨م، حيــث أنــه 
مــن  الديــون لسلســلة  الـــ ١٥ املاضيــة، خضــع ســوق  الســنوات  خــالل 
اإلصالحــات، والتــي غــريت عمليــة إصــدار الســندات وســندات التســعري 
املشــرتين  أحــد  كان  ولقــد  الســندات.  اســتحقاق  رشوط  وتحديــد 
يف  املســتثمرين  مجموعــة  هــو  الحكوميــة  للســندات  الرئيســيني 
ســندات التنميــة الحكوميــة )GDBs(، والتــي تتكــون مــن املؤسســات 
ســندات  وتعتــرب  األجانــب،  واملســتثمرين  والبنــوك  املحليــة  املاليــة 
التنميــة الحكوميــة قابلــة لخصــم الــزكاة بالنســبة للمســتثمرين املحليــني 
وتعفــى مــن اقتطاعــات الرضائــب عــىل دخــل املســتثمرين األجانــب. 
يــؤدي هــذا األســلوب إىل خلــق ظــروف تنافســية جاذبــة لــرأس املــال 
واملســتثمرين يف األســهم ومن املتوقع أن يكون له يف املســتقبل 
تأثــريات واســعة النطــاق عــىل االقتصاديــات املحليــة ملــدن مثــل مدينــة 
تبــوك، مــام يزيــد مــن توافــر رأس املــال يف املســتقبل لتمويــل التنميــة 

العمرانيــة.

املــال  لــرأس  جاذبــة  تنافســية  ظــروف  خلــق  إىل  املنهــج  هــذا  يــؤدي 
يف  لــه  يكــون  أن  املتوقــع  ومــن  األســهم،  يف  واملســتثمرين 
ــدن  ــة مل ــات املحلي ــىل االقتصادي ــاق ع ــعة النط ــرات واس املســتقبل تأث
التنميــة  مثــل مدينــة تبــوك، مــا يزيــد مــن توافــر رأس املــال لتمويــل 

والحرضيــة. 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 املحلــني 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 كــربة كدفعــة مقدمــة، 
ولســد هــذه الفجــوة التمويليــة الناتجــة يف ســوق اإلســكان، تــم إصــدار 
 )٢ و)  التنفيــذ،  نظــام  مــن)١(  تتكــون  املاليــة  األنظمــة  مــن  سلســلة 
نظــام التمويــل العقــاري، و) ٣( نظــام الرهــن العقــاري املســجل، و)٤( 
الــرشكات املاليــة.٨ يف  التمويــيل، و)٥( نظــام مراقبــة  التأجــري  نظــام 
البدايــة، تــم تحديــد ســعر القــرض مقابــل القيمــة للرهــن العقــاري بنســبة 
حيــث  والهنــد  املتحــدة  اململكــة  مثــل  األخــرى  بالــدول  ومقارنــة   ،%  ٧٠
القــروض  كانــت نســبة  التــوايل،  عــىل   ،% يبلــغ املعــدل ٩٠-٩٥ % و٨٠ 
منخفضــة،  الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  املقدمــة  القيمــة  إىل 
ويف اآلونــة األخــرية، رفعــت مؤسســة النقــد العــريب الســعودي الحــد 
ــة مــن ٨٥ %  األقــى لنســبة القــرض إىل القيمــة عــىل الرهــون العقاري
إىل ٩٠ % يف محاولــة لتحفيــز اإلقــراض العقــاري،٩ وبفضــل الترشيعــات 
توســيع  عــىل  اآلن  قــادرة  الدوليــة  التمويــل  رشكات  أصبحــت  الحديثــة، 

نطــاق خطــوط 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 الكيانــات 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 
ــع،  ــل وينب ــالد، يف الجبي ــاه يف الب ــة واملي ــة للطاق ــة متكامل ــة خاص رشك
ومــن ناحيــة أخــرى نجــد أن عمــالء القطــاع الســكني يشــكلون أكــرب حصــة 
 ٦.٧( عددهــم  بلــغ  والذيــن  للكهربــاء  الســعودية  الرشكــة  عمــالء  مــن 
مليــون( يف عــام ٢٠١٥ واســتهلكوا ٤٨.٤ % مــن إنتاجهــا مــن الطاقــة، 
وكانــت ثــاين أكــرب مجموعــة مســتهلكة هــم مــن املســتخدمني التجاريــني 
)١.٥ مليــون مســتهلك، ١٦.٣ % مــن مبيعــات الطاقــة( تلتهــا الحكومــة 
 ١٠٠٤٤( والصناعــة  الطاقــة(  مبيعــات  مــن   %  ١٣ مســتهلك،   ٢٦١١١١(

مســتهلك، ١٨.١ % مــن مبيعــات الطاقــة(. ١٠
 

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 محطــه لهــا يف الجبيــل، ويف عــام ٢٠١٦، وصــل إنتــاج الجبيــل 
للمؤسســة  الســنوي  اإلنتــاج  مــن   %  ٢٦ أو  مكعــب،  مــرت  مليــون   ٣٥٨
العامــة لتحليــة امليــاه املالحــة، كــام متتلــك املؤسســة محطــات تحليــة 
ميــاه يف كل مــن الخــرب وجــدة والشــعيبة إىل جانــب أنهــا مســؤولة أيضــا 
عــن نقــل امليــاه املحــالة مــن مصانــع اإلنتــاج إىل خزانــات امليــاه الصالحــة 
للــرشب الرئيســية يف اململكــة، وتديــر رشكــة امليــاه الوطنيــة خزانــات 
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امليــاه العذبــة، وهــي املســؤولة عــن توزيــع امليــاه، كــام إنهــا مســؤولة 
عــن إمــدادات امليــاه والــرف الصحــي يف أكــرب املــدن: الريــاض، وجــدة، 
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 
ــات  ــن الهيئ ــام م ــة ه ــاه املالح ــة املي ــة لتحلي ــة العام ــاء واملؤسس للكهرب
الحكوميــة، فــإن اململكــة العربيــة الســعودية تبحــث عــن بدائــل وخيــارات 

ــاص.  ــاع الخ ــاركة القط ــمح مبش ــث تس ــة بحي ــادة الهيكل إلع
 

متويل الخدمات الصحية واالجتامعية: 

املواطنــني  لجميــع  الحكومــة  توفــر  الســعودية،  لألنظمــة  وفقــاً 
التامــة واملجانيــة  اإلمكانيــة  العــام  القطــاع  العاملــني يف  واملغرتبــني 
هــذا  العامــة،١١ويف  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  جميــع  مــن  لالســتفادة 
اإلطــار، تعتــرب وزارة الصحــة املــزود الرئيــيس لخدمــات الرعايــة الصحية يف 
اململكــة العربيــة الســعودية، حيــث يوجــد مــا مجموعــه ٢٤٩ مستشــفى 
الصحيــة  الرعايــة  متثــل  األوليــة.  الصحيــة  الرعايــة  مرافــق  مــن  و٢٠٩٤ 
العربيــة  اململكــة  يف  الصحيــة  الخدمــات  إجــاميل  مــن   %٦٠ الحكوميــة 
ــة  ــات الرعاي ــم خدم ــاص يف تقدي ــاع الخ ــاهم القط ــعودية،١٢كام يس الس
الصحيــة، خاصــة يف املــدن والبلــدات األكــر ازدحاًمــا حيــث أن هنــاك ١٢٥ 
وعيــادة خاصــة  خــاص )١١٨٣٣ رسيــراً( و٢٢١٨ مســتوصفاً  مستشــفى 

تضــم ٢١ % مــن خدمــات املستشــفيات يف املنطقــة.١٣   
 

الرعايــة  لشــئون  عامــة  إقليميــة  إدارة   ٢٠ عــىل  الصحــة  وزارة  تــرشف 
الصحيــة يف مختلــف أنحــاء البــالد )عــىل ســبيل املثــال، املديريــة العامــة 
العرشيــن  املديريــات  دور  ويشــتمل  تبــوك(،  يف  الصحيــة  للشــؤون 
عــىل: )١( تنفيــذ سياســات ومخططــات وبرامــج الرعايــة الصحيــة، و)٢( 
ــوزارة الصحــة، و)٣( اإلرشاف عــىل  ــة ب ــة الصحي إدارة ودعــم خدمــات الرعاي
خدمــات الرعايــة الصحيــة للقطــاع الخــاص وتنظيمهــا، و)٤( التنســيق مــع 
املؤسســات  مــع  التنســيق  و)٥(  األخــرى،  الحكوميــة  الهيئــات  الجهــات 

األخــرى ذات الصلــة.
 

يوجــد يف تبــوك ١١ مستشــفى تابــع لــوزارة الصحــة تحتــوي عــىل ١,٢٢٠ 
رسيــراً، لتلبيــة الطلــب املتزايــد عــىل خدمــات الرعايــة الصحيــة، ولقــد 
منحــت وزارة الصحــة املديريــات اإلقليميــة املزيــد مــن االســتقاللية فيــام 
يتعلــق بالتخطيــط، والتوظيــف، وإبــرام االتفاقيــات مــع مقدمــي خدمــات 
الرعايــة الصحيــة، والتقديــر املــايل يف مســائل امليزانيــة والنفقــات، ومع 
ذلــك، بالنســبة لغالبيــة األنشــطة، يجــب أن تحصــل املديريــات اإلقليميــة 
عــىل تريــح مــن وزارة الصحــة، مــام يحــد مــن الدرجــة التــي تتمتــع فيهــا 

املديريــات بســلطة اتخــاذ القــرار بشــكل مســتقل.١٤

٥.٤.٣ االستدامة املالية

متــول الحكومــة حاليــا  معظــم املرافــق األساســية والخدمــات العامــة مــع 
قيــام اإلدارات املحليــة بــدور ثانــوي، وعــىل الرغــم من الجهــود املتضافرة 
لتحســني االســتدامة املاليــة املرجــوة يف برنامــج التحــول الوطنــي، فــإن 

مناظر طبيعية يف تبوك 
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االســتدامة الذاتيــة املاليــة عــىل مســتوى األمانــات ســتظل متثــل تحديـًـا 
العمرانيــة  العمرانيــة والتنميــة  ازديــاد عــدد ســكان املناطــق  يف ظــل 

الرسيعة.
 

التمويل القائم عىل األرايض: 

تعتــرب األرايض، عــىل نطــاق واســع، واحــدة مــن أكــر الوســائل املــدرة 
ــة، كــام يعتــرب التمويــل  ــة اإلقليمي ــإلدارات الحكومي ــرادات بالنســبة ل لإلي
تحفيــز  وهيــكل  لإليــرادات  مســتقراً  مصــدراً  األرايض  عــىل  القائــم 
يعــزز التنميــة االقتصاديــة والعمرانيــة املحليــة، ويف أمانــة تبــوك، تعــد 
األرايض مســاهامً رئيســياً يف اإليــرادات املحليــة للبلديــات، ففــي عــام 
٢٠١٧، تــم الحصــول عــىل ٣٠% مــن إيــرادات البلديــة مــن مبيعــات األرايض 

وتأجريهــا. ١٥
 

إن فــرض نســبة ٢.٥% كرضيبــة عــىل األرايض البيضــاء هــو أيًضــا دليــل 
ــث أن ٤١%   ــوك وحي ــوي، ويف تب ــل ق ــدر دخ ــة األرايض كمص ــىل أهمي ع
ــاً بيضاء،١٦فــإن مــن املتوقــع أن توفــر الرضيبــة عــىل  مــن األرايض تقريب
األرايض البيضــاء مصــدرا هامــا لإليــرادات لــوزارة اإلســكان، والحــد مــن 
املضاربــة عــىل األرايض، وحاميــة األرايض الزراعيــة، ومــع ذلــك، ال يعتــرب 
أي مــن ذلــك الحــل الســحري يف تنويــع مصــادر الدخــل يف اململكــة 

العربيــة الســعودية. 
 

توجــد مجموعــة واســعة مــن أدوات التمويــل القامئــة عــىل األرايض خــارج 
نطــاق تركيزهــا الحــايل املتعلــق بالتأجري والرضيبة عــىل األرايض البيضاء، 
ويف فــرتات تناقــص عائــدات النفــط، ســتحتاج تبــوك إىل اســتقرار أكــرب 
ــة احتياجاتهــا  ــة لتلبي ــؤ، واالســتدامة الذاتي ــة التنب ــرادات، وإمكاني يف اإلي
ــة تبــوك دراســة  املتزايــدة مــن النفقــات، ولهــذه الغايــة، يجــب عــىل أمان
مجموعــة متنوعــة مــن أدوات التمويــل وبنــاء قــدرات نظــام إدارة األرايض 

والتمويــل البلــدي الحــايل.
 

توليد القيمة العمرانية والحرضية:

تعتــرب املاليــة العامــة واإلدارة املاليــة الســليمة أهــم العنــارص يف دعــم 
ــة تعــزز دور القطــاع  ــة قوي ــة وإنشــاء قاعــدة مالي ــة املحلي أهــداف التنمي
العــام يف دعــم التنميــة االقتصاديــة املحليــة، ، فــإن تبــوك مــن الناحيــة 
تــزال تعتمــد  العمليــة تعتمــد عــىل نظــام مــايل شــديد املركزيــة وال 
واملشــاريع  األنشــطة  لتمويــل  الحكومــي  الدعــم  عــىل  كبــري  بشــكل 
ــة، ففــي عام ٢٠١٧، خصصــت الحکومة ٥ % من إجــاميل  ــة املحلي اإلمنائي
امليزانيــة للخدمــات البلديــة، والتــي شــملت أیضا املرشوعــات والربامــج 
اليت تدیرھا وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة. ولتقليــل االعتــامد عــىل 
تقــوم  البلديــة،  واألنشــطة  الخدمــات  أداء  وزيــادة  الحكومــي  الدعــم 

الحكومــة بدراســة وســائل بديلــة لتوليــد اإليــرادات. 
 

وثيًقــا  ارتباطًــا  تبــوك  يف  التنميــة  وتطــور  االقتصــادي  النمــو  يرتبــط 
البلــدي واإلدارة املحليــة والحوكمــة،  بالتخطيــط والتصميــم والتمويــل 
تدعــم  أن  ميكــن  الحــرضي  والتخطيــط  األرايض  إدارة  عمليــة  أن  حيــث 
تحســني  خــالل  مــن  األمانــات  متويــل  عمليــات  يف  الجــذري  التغيــري 
القــدرة املحليــة عــىل توليــد اإليــرادات، فعــىل ســبيل املثــال، ميكــن 
الرشاكــة  مثــل  للدخــل،  املــدرة  األدوات  مــن  عــدد  استكشــاف  لتبــوك 
التحتيــة  البنيــة  وصيانــة  تشــغيل  يف  والخــاص  العــام  القطاعــني  بــني 
النفايــات،  إدارة  وخدمــات  وتحصيلهــا،  الرضائــب  وإدارة  العــام،  للنقــل 
وإدارة املمتلــكات البلديــة، ولــي ينجــح ذلــك، يجــب أن تكــون املبــادئ 
األساســية للتحــرض املســتدام املذكــورة أعــاله إمــا مطبقــة أو متابعــة 
شــكل فعــال ومســتمر مــن قبــل اإلدارات املحليــة، وبالتــايل، فــإن اإلدارة 
املحليــة التــي تعتمــد أســلوباً شــامالً ثــاليث األبعــاد ســتكون يف وضــع 

أفضــل لتحقيــق أقــى قــدر مــن القيمــة الحرضيــة. ١٧

املصدر: بهاتيا، آر، )٢٠١٧(، »ميزانية اململكة العربية السعودية لعام ٢٠١٧«، بنك الخليج الدويل. 

الشكل ٢٢. معدل اإلنفاق الوطني لكل قطاع يف اململكة العربية السعودية، ٢٠١٧ 

املصدر: بهاتيا، آر، )٢٠١٧(، »ميزانية اململكة العربية السعودية لعام ٢٠١٧«، بنك الخليج الدويل. 

الشكل ٢٣. معدل اإلنفاق الوطني لكل قطاع يف اململكة العربية السعودية، ٢٠١٦ 

مرافق
ونقل
%٥ 

مرافق
ونقل
%٦ 

وحدة الربامج 
العامة 

%١٠ 

وحدة الربامج 
العامة 

%١٢ 

اإلدارة العامة
     %٣

اإلدارة العامة
     %٣

العسكري
 %٢٥ 

العسكري
 %٢١ 

الخدمات
البلدية   

 %٣ 

الخدمات
البلدية   

 %٥ 

التعليم
%٢٥ 

التعليم
%٢٣ 

   الصحة والتنمية 
االجتامعية 

%١٢

   الصحة والتنمية 
االجتامعية 

%١٤

    املوارد 
االقتصادية

%٥ 

    املوارد 
االقتصادية

%٥ 

        
األمن وإدارة 

املناطق  
 %١٢

        
األمن وإدارة 

املناطق  
 %١١



٤٧٤٧

© sabq

البنية التحتية الرئيسية يف مدينة تبوك 



٤٨



© FSCP

٤
دينة الحالية 

مل
ا



٥٠

املدينة الحالية

?

عدد السكان 
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الكثافة السكانية يف املساحة املبنية 

الفئات العمرية 

معدل النمو السكاين 
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عدد السكان املتوقع ٩٥٠.٠٠٠ بحلول عام ٢٠٣٠ 

١,٤ أمناط النشاط الحرضي

١,١,٤ أمناط التنمية يف مدينة تبوك

مدينــة تبــوك هــي عاصمــة منطقــة تبــوك الواقعــة يف شــامل غــرب 
اململكــة العربيــة الســعودية، والتــي تعتــرب البوابــة الشــاملية للمملكــة، 
وتقــع عــىل بعــد حــوايل ١٠٠ كــم جنــوب الحــدود األردنيــة، و١٣٠ كلــم 
رشق خليــج العقبــة، كــام إن موقعهــا عــىل طــول طريــق الحــج القديــم 
ــس  ــا لي ــن أهميته ــع م ــوريا رف ــن األردن وس ــادم م ــاري الق ــق التج والطري
تطورهــا  إمكانيــات  أيًضــا  شــجع  ذلــك  أن  بــل  فحســب،  املــايض  يف 

ومنوهــا بعــد ذلــك. 
 

يبلــغ عــدد ســكان مدينــة تبــوك حــوايل ٦٩٤,٣٠٠ نســمة، وهــي أكــرب 
 %٨٣ منهــم  الســعودية،  العربيــة  اململكــة  غــرب  شــامل  يف  مدينــة 
ســعوديني و١٧% غــري ســعوديني، عــالوة عــىل ذلــك، ٢٨.٧ % مــن مجمــوع 
الســكان دون ســن ١٥ ســنة يف حــني أن ٥٤.٦ % أو ٣٣٣,٣٠٠ مــن جميــع 
الســكان تقــل أعامرهــم عــن ٣٠ ســنة، وهــذا مــؤرش عــىل أن مدينــة تبوك 
تتميــز بوجــود عــدد كبــري مــن الشــباب مــام يعنــي رضورة توفــري الســكن 
املالئــم والــكايف والتعليــم والحدائــق والخدمــات والبنيــة التحتيــة العامــة 

وفــرص العمــل.
 

يرتكــز الشــكل العمــراين للمدينــة عــىل وســطها القديــم والــذي نشــأ 
ثــم اســتمر ينمــو العمــران عــىل نحــو مركــزي يف شــكل دائــرة نصــف 
عــام  بشــكل  حاليــاً  التنميــة  وتنحــر  كيلومــرت،   ٣.٥ حــوايل  قطرهــا 
داخــل نطــاق طريــق امللــك فيصــل الدائــري، وتوجــد املنطقــة املبنيــة 
الحاليــة يف املدينــة يف الجــزء الجنــويب والرشقــي للطريــق الدائــري، 
ــة امتــدت مؤخــرًا لتشــغل الجــزء الشــاميل  يف حــني أن املنطقــة املبني
ــو املشــاريع املســتقبلية وتوجــد املناطــق  الرشقــي، بينــام يتوقــع من
غــري املخططــة عــىل الجانــب الغــريب مــن الطريــق الدائــري، أمــا فيــام وراء 
الطريــق الدائــري توجــد أرايض زراعيــة متتــد باتجــاه الشــامل والجنــوب، 
إىل جانــب وجــود مطــار تبــوك خــارج الطريــق الدائــري، عــىل بعــد أربعــة 
ــة القدميــة، كــام تغطــي مربعــات  ــا مــن وســط املدين كيلومــرتات تقريبً
)بلــوكات( كبــرية مــن األرايض العســكرية الجــزء الجنــويب والغــريب مــن 

ــري.  ــق الدائ ــاق الطري ــارج نط ــة، خ املدين
 

وتقــع مدينــة تبــوك، مــن الناحيــة الجغرافيــة، عنــد تقاطــع سلســلة جبــال 
الحجــاز وســهول املنطقــة الشــاملية، وهنــاك وجــود كبــري للميــاه الجوفيــة 
تحيــط بهــا التــالل واألوديــة اإلقليميــة الثالثــة املهمــة هــي وادي األخــرض 
ووادي دامــة ووادي العصافــري، باإلضافــة إىل ذلــك، يقــع كل مــن وادي 

أبــو نشــفة، وضبعــان داخــل املنطقــة العمرانيــة املبنيــة.
 

التنميــة  منــط  عــىل  واالصطناعيــة  الطبيعيــة  العنــارص  مــن  كل  تؤثــر 
يف املدينــة، فاألوديــة وسلســلة الجبــال التــي ســبقت اإلشــارة إليهــا 
تحكمــت بشــكل كبــري يف منــط منــو وتطــور املدينــة، حيــث أن املنطقــة 
الحرضيــة الحاليــة واملســتقبلية يف املدينــة تنســجم مــع نظــام األوديــة 
مــام أدى إىل أن يتــم توزيــع اســتعامالت األرايض يف كافــة أنحــاء نســيج 
املدينــة وفقــاً لذلــك، حيــث أن األنشــطة الزراعيــة ترتبــط مبــارشة بامليــاه 
الجوفيــة، بينــام العنــارص االصطناعيــة مثــل طريــق امللــك فيصــل الدائــري 
الــذي يبلــغ طولــه حــوايل ٤٢ كيلــو مــرت ويغطــي مســاحة تبلــغ حــوايل ١٤ 
ألــف هكتــار يتحكــم ويؤثــر يف شــكل تنميــة وتطويــر املدينــة، باإلضافــة 
العوامــل  مــن  العســكرية  واألرايض  املطــار  موقــع  يعتــرب  ذلــك،  إىل 
االصطناعيــة واملؤثــرة الرئيســية، وتعتــرب مدينــة تبــوك حاليــا أكــرب قاعــدة 

مدينة تبوك مقارنًة ببلدية ميالن 
عدد السكان: ٥,٢٧٠,٠٠٠ 

املساحة: ١٨١.٨ كم ٢ 
الكثافة: ٢٩١ شخص/هكتار 
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٣٣,٥٤٦ هكتار

٤,٤٣٧ هكتار

٤٤,٢٤٥ هكتار

١٠٧,١٠٠ هكتار

تبــوك  يف  العمرانيــة  التنميــة  شــهدت  لقــد  اململكــة.  يف  عســكرية 
منــواً رسيعــاً وتحــوالً خــالل الســنوات األربعــني املاضيــة، واســتناداً إىل 
البيانــات التــي قدمتهــا األمانــة، يبــدو أن عــدد ســكان املدينــة تضاعــف مــا 
بــني عامــي ١٩٨٠ و١٩٩٠، حيــث ارتفــع عــدد الســكان مــن ١١٦,٠٠٠ إىل 
٢٤٦,٩٦١ نســمة، بنســبة ١١٣%، واســتمرت املدينــة يف النمــو عــىل 
مــدار األعــوام الســتة عــرش التــي تلــت ذلــك، حيــث بلــغ عــدد الســكان 
٤٥١,٧٥٧ نســمة يف عــام ٢٠٠٦، مــام يــدل عــىل زيــادة بنســبة ٨٣% عــن 
عــام ١٩٩٠، وعــىل مــدى الســنوات اإلثنــي عــرش عامــاً املاضيــة )٢٠٠٦-
٢٠١٨م(، اســتمر النمــو الســكاين بوتــرية تصاعديــة ثابتــة، وبلغــت الزيــادة 
نســبة ٥٤%، مــا يعــادل ٢٤٢,٦٢٧ نســمة حيــث وصــل عــدد ســكان تبــوك 
الحــايل ٦٩٤,٣٨٤ نســمة، وبالتــايل يكــون قــد تضاعــف عــدد ســكان تبــوك 
وتُظهــر  ٢٠١٧م(،  إىل   ١٩٨٠( املاضيــة  ســنة   ٣٧ الـــ  خــالل  مــرات  ســت 
التوقعــات املســتقبلية، وفقــا ملعــدل النمــو الســنوي الحــايل البالــغ ٢.٥ 
%، أن عــدد الســكان ســيبلغ ٩٥٠,٠٠٠ بحلــول عــام ٢٠٣٠م، وهــذا يعنــي 
أن الزيــادة املتوقعــة خــالل اإلثنــي عــرش عامــاً القادمــة ســوف تكــون 

بنســبة ٣٦.٨ % أي ٢٥٥,٠٠٠ نســمة.

٢.١.٤ الحدود اإلدارية

توجــد ثالثــة نطاقــات إداريــة ملدينــة تبــوك، وهــي نطــاق حاميــة التنميــة، 
والنطــاق العمــراين لعــام ١٤٥٠ هـــ، وعــام ١٤٣٥ هـــ، ولقــد حــددت وزارة 
التوســع  يف  للتحكــم  النطاقــات  هــذه  والقرويــة  البلديــة  الشــئون 
العمــراين والحــد مــن متــدده يف ضواحــي املدينــة بــدون بنيــة تحتيــة 

عمرانيــة كافيــة.
 

تغطــي حــدود حاميــة التنميــة، وهــي الحــدود الخارجيــة ملدينــة تبــوك، 
تحــت  الواقعــة  األرايض  وتشــمل  هكتــار،   ١٠٧,١٠٠ تقــارب  مســاحة 
ــة  ــر الطبيعي ــن املناظ ــة ومجموعــة متنوعــة م ــارشة لألمان الســلطة املب
واملــزارع والصحــراء واألوديــة، كــام إن نطــاق التنميــة العمرانيــة لعــام ١٤٥٠ 
يشــمل نطــاق النمــو والتوســع املتوقــع للمدينــة حتــى عــام ١٤٥٠هـــ 
أرسع  بشــكل  ينمــو  املــكاين  امتدادهــا  فــإن  ذلــك،  ومــع  )٢٠٣٠م(، 
أنشــطة  زيــادة  يــؤدي إىل  الــذي ســوف  األمــر  الســكاين،  النمــو  مــن 
الزحــف العمــراين والتنميــة منخفضــة الكثافــة، حيــث أنــه يف عــام ٢٠٠٦، 
تــم تطويــر ٥,٣٦٥ فقــط مــن أصــل ٣٣,٥٤٦ هكتــار مــن نطــاق التنميــة 
البيضــاء،  األرايض  مــن  هكتــار   ٢٨,١٨١ وتبقــى   ،)%  ١٥.٩( العمرانيــة 

شــخص/هكتار.  ٨٤.٢ بكثافــة 
 

ملواجهــة هــذا التوجــه املتكــرر، يقــرتح موئــل األمــم املتحــدة إعــادة النظر 
يف نطــاق حاميــة التنميــة الحــايل يف مدينــة تبــوك، بحيــث يتــم تقليــص 
مســاحة التوســع العمــراين مــن ٤١٧ كــم ٢ إىل ٢٠٠ كــم ٢، وســيكون 
ذلــك  عــىل  وبنــاء  الحاليــة،  العمرانيــة  املســاحة  نصــف  مــن  أقــل  هــذا 
ــة الحــايل والنطــاق  ــة العمراني فــإن املنطقــة الواقعــة بــني نطــاق التنمي
املعــدل املقــرتح للدمــام ســتعترب منطقــة عازلــة لعــدم التنميــة فيهــا 

عــىل األقــل خــالل الســنوات الـــ ٥٠-٦٠ القادمــة.
 

التنظيميــة املطبقــة مــن قبــل األمانــة ال  الترشيعــات واملبــادرات  إن 
تواكــب مســتوى الرسعــة التــي تنمــو بهــا املشــاريع الخاصــة، فضــالً عــن 
تقســيم قطــع كبــرية مــن األرايض يف أطــراف املدينــة مــام يعــزز الزحــف 
العمــراين، ويشــكل هــذا التطويــر العشــوايئ لــألرايض تهديــًدا للتنميــة 
األمانــة،  اقتصــاد  عــىل  كبــريًا  ضغطًــا  ويخلــق  املســتدامة  الحرضيــة 
الطــرق  شــبكة  توفــري  عــىل  وكفاءتهــا  قدرتهــا  ويعيــق  يضعــف  مــام 

الشكل ٢٧. حدود ونطاقات التنمية
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٤٥.٢٠ شخص/هكتار 

٦٩٤,٣٨٤

وســهولة الوصــول إىل امليــاه والكهربــاء والــرف الصحــي والتعليــم 
العامــة. واألماكــن  واملستشــفيات 

 
ذات  األخــرى  القضايــا  مــن  )البيضــاء(  املطــورة  غــري  األرايض  وتعتــرب 
الصلــة التــي تؤثــر عــىل التمــدد والزحــف العمــراين، وهــي األرايض غــري 
املدمجــة أو ذات الكثافــة املنخفضــة بســبب منــط التنميــة والتطويــر 
إىل  باإلشــارة  للمدينــة،  العمــراين  النســيج  خــارج  مؤخــراً  متــت  التــي 
التقســيامت الواقعــة بعيــداً عــن وســط املدينــة، ومــن ناحيــة أخــرى، نجــد 
أن هنالــك نســبة عاليــة مــن األرايض املتاحــة داخــل حــدود املدينــة ال 
ــال، وحتــى عــام ٢٠١٧، يوجــد مــا يقــرب  ــزال بيضــاء، فعــىل ســبيل املث ت
مــن ٨٣ % مــن األرايض البيضــاء داخــل نطــاق التنميــة العمرانيــة ١٤٥٠ هـــ، 
ولتنميــة وتطويــر هــذه األرايض وفقــاً ملعــدل النمــو الحــايل وتحقيــق 
الكثافــة املــوىص بهــا مــن قبــل موئــل األمــم املتحــدة )١٥٠ شــخص/

فــإن  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  ســنة،   ٨٧ سيســتغرق  ذلــك  فــإن  هكتــار( 
املشــاريع املتناثــرة إىل حــد بعيــد أوجــدت جيوبــاً مــن الفراغــات العمرانيــة، 
التــي تعيــق اســتمرارية وتكامــل النســيج العمــراين، ويف حــال عــدم 
إعــادة تنميــة وتصميــم هــذه التقســيامت مــن األرايض املعتمــدة وفًقــا 
لرؤيــة متكاملــة وشــاملة لــألرايض يف منطقــة حــارضة منطقــة تبــوك 
للتنميــة وإعــداد  ونظــام املــدن فيهــا، فإنهــا ستشــكل قيــًدا رئيســيًا 

مخططــات التنميــة العمرانيــة املســتقبلية الفعالــة. 

٣.١.٤ الكثافة العمرانية 

وحســاب  نســمة،   ٦٩٤,٣٠٠ البالــغ  تبــوك  ســكان  مجمــوع  إىل  بالنظــر 
متوســط الكثافــة الســكانية يف املســاحة املبنيــة يف مدينــة تبــوك 
)١٥.٣٦٠ هكتــاًرا(، والــذي يبلــغ ٤٥.٢ شــخص يف كل هكتــار، وهــو يعتــرب 

مرتفًعــا نســبيًا، إذا مــا قــورن بالكثافــة يف النطاقــات الحرضيــة األخــرى 
وســط  يف  كثافــة  أعــىل  وتقــع  الســعودية.  العربيــة  اململكــة  يف 
ــه بــني ١٧٠  ــة القدميــة، وتــرتاوح الكثافــة في ــة، حيــث توجــد املدين املدين
و٣١٠ شــخص يف الهكتــار، مبــا يتــامىش مــع الكثافــة املــوىص بهــا مــن 
قبــل موئــل األمــم املتحــدة ملدينــة مدمجــة ومســتدامة، إن النســيج 
العمــراين يف هــذه املنطقــة مكثــف، حيــث أن ارتفــاع املبــاين بشــكل 
االرتــدادات  وتكــون  طوابــق،  خمســة  إىل  ثالثــة  بــني  مــا  يــرتاوح  عــام 
ــة  ــة العمراني ــأن لهــذه األمنــاط مــن التنمي ــة، علــامً ب يف معظمهــا صفري
العديــد مــن املزايــا، عــىل ســبيل املثــال، نجــد أن عمليــة تــراص املبــاين 
مــن  إنــه  كــام  الشــوارع،  يف  للمشــاة  املريــح  الظــل  توفــر  وواجهاتهــا 
األســهل عــىل املدينــة القيــام بصيانــة البنيــة التحتيــة وتوفــري الخدمــات 
بــني العديــد مــن األشــخاص يف الهكتــار  التكلفــة  حيــث يتــم تقاســم 
ــايل  ــاة، وبالت ــة ونابضــة بالحي ــة حيوي ــة عام ــود بيئ ــن وج الواحــد، ناهيــك ع
يتــم دعــم األنشــطة التجاريــة املختلفــة، إال إن أحــد العيــوب القليلــة لنمط 
التنميــة الكثيفــة يف تبــوك هــو النقــص العــام يف املســاحات الخــرضاء 
املفتوحــة يف وســط املدينــة الحــرضي، ولالســتفادة مــن جميــع الفوائــد 
املرتبطــة بالتكثيــف واإلندمــاج، فــإن عــىل املدينــة تنفيــذ اســرتاتيجية 
املناطــق العامــة املفتوحــة الخــرضاء يف وســط املدينــة وكافــة أنحائهــا، 
الخــرضاء،  والشــوارع  املتنزهــات  بإنشــاء  املرتبطــة  التدخــالت  وتعزيــز 

واألماكــن العامــة والحدائــق الصغــرية الخــرضاء.
 

ال تــزال الكثافــة الســكانية يف املناطــق الواقعــة بــني وســط املدينــة 
ــة  ــة مقارن القدميــة واملناطــق األكــر تطــوراً تســجل كثافــة ســكانية عالي
باملــدن األخــرى يف اململكــة العربيــة الســعودية، حيــث تــرتاوح مــا بــني 
٤٠ إىل ٩٠ شــخص يف الهكتــار، وباالبتعــاد أكــر نحــو الخــارج مــن املناطــق 

الشكل ٢٨. توزيع الكثافة السكانية  مبدينة تبوك

عدد السكان

متوسط الكثافة السكانية

٠ - ٤٩ شخص/هكتار

٥٠ - ٩٩ شخص/هكتار

١٠٠ - ١٤٩ شخص/هكتار

< ١٥٠ شخص/هكتار
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© sabq

عاليــة الكثافــة، نجــد أنهــا تــرتاوح مــا يب ٣٠-٤٠ شــخص يف الهكتــار، وهــو 
مــا يعــد كثافــة متوســطة  مقارنــة باملــدن الســعودية األخــرى، علــامً بــأن 
أمنــاط التطويــر متوســطة الكثافــة توفــر مزايــا مامثلــة ملزايــا الكثافــة 
التحســني  ملبــادرات  خضــع  مــا  إذا  النموذجــني،  كال  أن  حيــث  العاليــة، 
ــاة. ــة ونابضــة بالحي ــة حيويّ ــاء مدين ــج عنهــام بن اإلســرتاتيجية ميكــن أن ينت

 
ويف األطــراف الخارجيــة للنســيج العمــراين ومــا بعــده، تنخفــض الكثافــة 
ــس  ــة، ولي ــة منخفض ــذه كثاف ــرب ه ــار، وتعت ــكل هكت ــخص ل إىل ١٠-٢٠ ش
لهــا مزايــا الكثافــة العاليــة واملتوســطة، حيــث تعتــرب مناطــق غــري مطــورة، 
ومــع ذلــك، ميكــن اعتبــار مســتوى الكثافــة فيهــا مقبــواًل بالنســبة ملدينــة 
تبــوك، كــام إنهــا تشــجع عــىل الزحــف العمــراين وتشــكل خطــراً بتعزيزهــا 
لنشــوء النســيج العمــراين االســتقطايب غــري الفعــال، وال تكــون صديقــة 
للمشــاة حيــث أنهــا تعتمــد بشــكل أكــرب عــىل ملكيــة الســيارات الخاصــة، 
ــة  ــة عالي ــة التحتي ــية والبني ــات األساس ــري الخدم ــة توف ــالوة إىل أن تكلف ع
بشــكل كبــري؛ وبالتــايل، ال يتمتــع املواطنــني بســهولة الوصــول إىل 
ــاه والــرف الصحــي  ــل املي ــة مث ــة الفعال ــة التحتي ــق العامــة والبني املراف

والطــرق. 
 

يف  شــخص   ٨٤.٢ تبــوك  يف  الكثافــة  متوســط  بلــغ   ،٢٠٠٦ عــام  يف 
الهكتــار، وبــدأ ينخفــض منــذ ذلــك الحــني بنســبة ١٦.٨%، إىل أن وصــل 
إىل ٧٠ شــخص يف الهكتــار، ومــن املتوقــع أن يســتمر هــذا االنخفــاض. 
وعــدد  املســتقبلية  األرايض  اســتعامالت  مخططــات  إىل  واســتناداً 
الســكان املتوقــع، مــن املتوقــع أن ترتفــع كثافة تبوك إىل ٢٢.٧ شــخص/

ــار بحلــول عــام ٢٠٣٠، وبالنظــر إىل تطــور املدينــة، يبــدو أن معــدل  هكت

التوســع  مــع  يتوافــق  تبــوك ال  )٢.٥%( يف  الســنوي  الســكاين  النمــو 
املــوازي يف مســاحة أرايض املدينــة، حيــث منــت مســاحة تبــوك بنســبة 
٢٥٠% منــذ عــام ١٩٨٠، ويرجــع ذلــك أساســا إىل املضاربــة عــىل األرايض 
الــرضوري يف املدينــة، مــام تســبب يف  مــام أدى إىل التوســع غــري 
تشــتت العمــران وازديــاد أمنــاط النمــو غــري املتــوازن، هــذه الظاهــرة تؤثــر 
عــىل أداء املدينــة بطريقــة صحيحــة واســتدامتها، ويتجــىل ذلــك يف 
العديــد مــن املجــاالت الوظيفيــة التــي تنشــأ، حيــث يواصــل املطــورون 
ــدة متعــددة املراكــز، وبشــكل عــام، يبــدو أن  إنشــاء جيــوب ســكنية جدي
االنتشــار والزحــف العمــراين املنخفــض الكثافــة هــام تحديــات تؤثــران 

عــىل التنميــة العمرانيــة يف تبــوك.

٢.٤ عنارص الهيكلة 

١.٢.٤ العنارص الطبيعية والطبوغرافية

تقــع مدينــة تبــوك، مــن الناحيــة الجغرافيــة، عنــد تقاطــع سلســلة جبــال 
الحجــاز وســهول املنطقــة الشــاملية، تــرتاوح درجــة حــرارة الصيــف مــا بــني 
٢٦ إىل ٤٦ درجــة مئويــة، يف حــني تــرتاوح درجــة الحــرارة يف فصــل الشــتاء 
بــني -٤ إىل ١٨ درجــة، كــام إن هنــاك أيــام ثلجيــة مســجلة وأيــام ممطــرة 
خــالل أشــهر الشــتاء، مــن نوفمــرب إىل مــارس، مبعــدل مــا يقــرب مــن ٥٠ 

ملــم إىل ١٥٠ ملــم ســنوياً. 
 

ــرب  ــوك وع ــط تب ــن وس ــدًءا م ــة، ب ــات الجغرافي ــس والتكوين ــوع التضاري تتن
دائــرة نصــف قطرهــا ١٠٠ كيلومــرت، حيــث أن معظــم الســهول صخريــة 

مدينة تبوك 
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وترتفــع وتنخفــض بشــكل طفيــف، وباتجــاه الجنــوب والشــامل الغــريب 
مــن املدينــة، توجــد سلســلة جبــال الحجــاز، بينام باتجاه الشــامل والشــامل 
الرشقــي هنــاك أرايض صحراويــة بهــا أجــزاء مــن األرايض الزراعيــة، وكثبان 

رمليــة كبــرية تقــع عــىل بعــد حــوايل ٣٠٠ كيلومــرت رشق املدينــة.
 

بهــا  تحيــط  الجوفيــة يف منطقــة املدينــة،  للميــاه  هنــاك وجــود كبــري 
األمطــار  ميــاه  لتدفقــات  كمســتقبل  تعمــل  والتــي  واألوديــة،  التــالل 
بتبــوك،  املحيطــة  والجبــال  التــالل  عــىل  مــن  تنحــدر  التــي  والســيول 
ومــن أهــم األوديــة اإلقليميــة الثالثــة وادي األخــرض ووادي دامــة ووادي 
العصافــري، يف حــني أن وادي أبونشــفة ووادي ضبعــان الفرعيــة تعــرب 
املســاحة املبنيــة يف تبــوك، ونتيجــة لذلــك، تطــورت الزراعــة عــىل نطــاق 
ســلة  تبــوك  أصبحــت  األوقــات  مــن  وقــت  ويف  املدينــة،  يف  واســع 

الحبــوب يف املنطقــة. منتجــات 
 

ويف الوقــت الحــايل، يتأثــر النظــام البيئــي الطبيعــي داخــل املدينــة 
وعــىل أطرافــه بالزحــف العمــراين، حيــث أن التنميــة والتطويــر املســتمر 
ويشــكل  الحساســة  البيئيــة  والنظــم  الزراعيــة  األرايض  عــىل  يتعــدى 
تهديــًدا للتنــوع البيولوجــي يف تبــوك واملرونــة البيئيــة، وإذا اســتمر 
هــذا التوجــه، فــإن فقــدان األرايض الزراعيــة ســيكون لــه تأثــري ســلبي 
وعــىل  االقتصاديــة،  واســتدامتها  الغذائيــة،  املدينــة  إمــدادات  عــىل 

هويتهــا، إىل حــد مــا.

٢.٢.٤ البنية التحتية الرئيسية من الطرق

تتميــز تبــوك حاليــا بوجــود شــبكة فعالــة مــن الطــرق التــي تخــدم املدينــة 

بشــكل جيــد، ومــع ذلــك، ومــع منــو املدينــة وتوســعها، ســتحتاج شــبكة 
الطــرق إىل املراجعــة والتطويــر وفًقــا لذلــك، حيــث يبــدأ التــدرج الهرمــي 
للطــرق بالطــرق الرسيعــة اإلقليميــة التــي تغــذي طريــق امللــك فيصــل 
باملدينــة  ويحيــط  كيلومــرتًا   ٤٢ حــوايل  طولــه  يبلــغ  الــذي  الدائــري، 
ــة  ــار، أمــا الطــرق الرئيســية والثانوي ــغ حــوايل ١٤,٠٠٠ هكت ــاحة تبل ومبس
ومناطــق  ســكنية  ومجــاورات  بأحيــاء  الدائــري  الطريــق  فرتبــط  املحليــة 
املدينــة. أنحــاء  جميــع  يف  الســيارات  طــرق  شــبكة  إلكــامل  مختلفــة 

 
ال توجــد حاليــا أي شــبكة متاحــة للنقــل العــام، وبالنظــر إىل حجــم املدينــة 
وعــدد ســكانها الحــايل، فــإن تنفيــذ مجموعــة متنوعــة مــن خيــارات النقــل 
العــام يعتــرب مــن األولويــات مــع تطور املدينــة، ويعترب نظــام النقل العام 
مفيــدا للفئــات االجتامعيــة االقتصاديــة املختلفــة مــن الســكان حيــث أنــه 
صديــق للبيئــة، وفعــال مــن حيــث التكلفــة لــكل مــن الســكان والقامئــني 
عــىل إدارة املدينــة، كــام إن هنــاك مخطــط نقــل مســتقبيل يهــدف إىل 
إنشــاء نظــام نقــل عــام يشــمل خطــني للمــرتو وثالثــة خطــوط للحافــالت، 
ترتبــط جميعهــا بشــبكة الخطــوط الحديديــة الوطنيــة، كــام ســوف يشــمل 

ذلــك إعــادة تأســيس جــزء مــن شــبكة ســكة حديــد الحجــاز.
 

ووفًقــا لتقريــر »العاصمــة املكانيــة للمــدن الســعودية«، )دراســة االرتبــاط 
املــكاين التابعــة ملبــادرة ازدهــار املــدن، ٢٠١٥(، يحســب إمكانية الوصول 

إىل الشــوارع اســتناًدا إىل ثالثــة متغريات:
نسبة األرايض املخصصة للشوارع؛  •

كثافة الشوارع؛  •
كثافة التقاطعات.  •

الشكل ٢٩. أبرز املراكز االقتصادية والبنية التحتية مبدينة تبوك

تجارية

زراعية 

صناعية

خدمات حكومية

التعليم

املطار

السياحة

القطاع العسكري

املقرتحة
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يف  الوصــول  وســهول  إمكانيــة  لتقييــم  العاليــة  القيمــة  تنعكــس 
الوصوليــة الجيــدة، ونفــاذ الطــرق عــرب النســيج العمــراين وســهولة الحركــة 
وتغطيــة املدينــة، وهــذا يوضــح أنــه يف الوقــت الــذي تتمتــع فيــه مدينــة 
تبــوك مبــؤرش جيــد ملســتوى التقاطعــات )٨٤ نقطــة(، ومــؤرش جيــد 
فيــام يتعلــق بــاألرايض املخصصــة للشــوارع )٩٠ نقطــة(، وضعفــاً يف 

كثافــة الطــرق والشــوارع )٤٣ نقطــة(. 
 

كــام تعــد كثافــة التقاطعــات مــؤرشاً عــادالً ملــدى إندمــاج املدينــة وقابلية 
الســري باألقــدام فيهــا، كــام توضــح مــدى تفضيــل املدينــة إىل اســتعامل 
املــدن  فــإن  وعمومــا،  بالســيارات،  املرتبطــة  غــري  النقــل  وســائل 
لــكل  التقاطعــات فيهــا ١٣٦ نقطــة تقاطــع  يبلــغ متوســط  الســعودية 
كيلومــرت مربــع، وهــو أعــىل مــن املســتوى األمثــل الــذي يقــدره موئــل 
األمــم املتحــدة بـــ ١٠٠ نقطــة تقاطــع لــكل كيلومــرت مربــع، كــام تعتــرب 
كثافــة التقاطعــات أحــد مقاييــس إمكانيــة الوصــول، إال إنهــا ال تأخــذ يف 
االعتبــار منــط الشــوارع، ومــا إذا كانــت تســاعد عــىل االســتفادة القصــوى 
مــن االســتعامالت املحيطــة بهــا، ولقــد حققــت مدينــة تبــوك املســتوى 
األمثــل مــن التقاطعــات )١٠١.٦٧(، وتقــع يف النطــاق املتوســط )بــني 
٦٠ و٨٠ نقطــة( بتحقيــق ٧٥ نقطــة فيــام يتعلــق بــاألرايض املخصصــة 
للشــوارع، حيــث تــم تخصيــص ٢٨.٥٩% مــن أراضيهــا للشــوارع وهي نســبة 
تقــرتب مــن معــدل ٢٧.٨% يف املــدن الســعودية، وحيــث أن متوســط 
عــرض الشــوارع يف اململكــة يبلــغ )١٥.٥ مــرت(، فــإن مدينــة تبــوك تتميــز 
بوجــود أعــرض الشــوارع يف اململكــة بعــرض )١٨.٧ مــرت( مــام يــدل عــىل 
االنتشــار الكبــري للطــرق الواســعة الكبــرية املصممــة للســيارات الخاصــة. 

 
ال توجــد، حاليــا، خطــوط حديديــة تربــط مدينــة تبــوك، إال إن هنــاك شــبكة 
مقرتحــة متوقعــة لربــط املدينــة بالجــوف، )ســكاكا(، ٤٣٠ كيلومــرتًا نحــو 
الــرشق، وبجــدة، عــىل بعــد ١٠٠٠ كيلومــرت جنوبـًـا، علــامً بــأن البنيــة التحتيــة 
داخــل  تــزال موجــودة ومرئيــة، ســواء  الحجــاز ال  التاريخيــة لســكة حديــد 
املدينــة أو خارجهــا، ومــع ذلــك، ال يتــم اســتخدام األجــزاء املتبقيــة منهــا 
يف الوقــت الحــايل، وبوصفهــا منطقــة جــذب ســياحي، فــإن أجــزاء قليلــة 
ــة تــم تجديدهــا وافتتحتاهــا مؤخــرًا، حيــث أن  فقــط مــن املحطــة التاريخي
شــبكة ســكة حديــد الحجــاز كانــت تربــط كل مــن دمشــق وســوريا واملدينــة 

املنــورة عــرب تبــوك، وتــم تشــغيلها يف أوائــل القــرن العرشيــن.
 

يصنــف تقريــر مــؤرش ازدهــار املــدن )CPI( الخــاص مبدينــة تبــوك )٢٠١٦( 
حركــة التنقــل يف املناطــق العمرانيــة عــىل أنهــا »ضعيفــة«؛ )بنســبة 
٥٥.٨%( ويقــرتح معالجــة املشــكلة مــن خــالل نظــام نقــل جامعــي عــام، 
وإنشــاء بيئــة صديقــة للمشــاة منظمــة بشــكل جيــد وجذابــة، مــن أجــل 
للمســافات  حتــى  الخاصــة  الســيارات  عــىل  املفــرط  االعتــامد  تقليــل 
القصــرية، وحيــث أنــه ال توجــد شــبكة نقــل عــام متاحــة يف الوقــت الحارض، 
فهنــاك مخطــط إلنشــاء شــبكة نقــل عــام يف املســتقبل مــن الحافــالت 

ــة.  ــب خدمــة الحافــالت املغذي والباصــات الرسيعــة إىل جان

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 
وظائفهــا،  أداء  يف  املدينــة  تتبعهــا  التــي  املختلفــة  الطــرق  هيكلــة 
مــن  تقــرر  التــي  العمليــة  إىل  األرايض  اســتعامالت  تخطيــط  ويشــري 

خاللهــا املؤسســات أيــن، داخــل نطــاق أراضيهــا، ميكــن القيــام باألنشــطة 
الزراعــة واإلســكان والصناعــة  االجتامعيــة واالقتصاديــة املختلفــة مثــل 

والتجــارة.  والرتفيــه 
 

يغطــي مخطــط اســتعامالت األرايض الحاليــة يف تبــوك مســاحة قدرهــا 
١٢,٥٧٠ هكتــار مــع تركيــز التطويــر يف الغالــب ضمــن ٤,٢٠٠ هكتار محاطاً 
مســجل  لــألرايض  اســتعامل  أكــرب  املطــار  ويعتــرب  الدائــري،  بالطريــق 
حاليــاً، مبســاحة ٣,٨٩٠ هكتــار، أي مــا يعــادل ٣٠.٩٥% مــن إجــاميل مســاحة 
الســكنية  اســتعامالت األرايض، وتبلــغ مســاحة اســتعامالت األرايض 
األرايض  اســتعامالت  أكــر  ثــاين  وهــو  هكتــاًرا،   ٢,٣٣٧ أي   %١٨.٥٩
اســتخداًما، يــيل ذلــك املؤسســات الحكوميــة بنســبة ١٤.٢٥% مــا يعــادل 
١,٧٩١ هكتــاًرا، ثــم املرافــق العامــة بنســبة ١١.٩٦% أي ١,٥٠٣ هكتــاًرا، 
وتجــدر اإلشــارة إىل أن االســتعامالت املختلطــة متثــل ٣.٨٦ % فقــط، أي 
مــا يعــادل ٤٨٥ هكتــار، يف حــني أن االســتعامالت التجاريــة لألرايض متثل 
١.٤٦% أو ١٨٤ هكتــاًرا، كــام إن اســتعامالت األرايض املقرتحــة ال تشــكل 
زيــادة يف هــذا الرقــم، مــع األخــذ بعــني االعتبــار أن ٣% فقــط و٦.٧٨% 
عــىل  واملختلطــة،  التجاريــة  األرايض  الســتعامالت  مخصصــة  فقــط 
التــوايل، عــالوة إىل أن عــدم وجــود االســتعامالت املتعــددة املتســقة 
العامــة  التجاريــة واملرافــق  الخدمــات  جيــد وتوزيــع  واملنتــرشة بشــكل 
ــة  ــب عــدم املســاواة االجتامعي ــر عــىل جوان ــوازن، يؤث ــري مت عــىل نحــو غ
واملكانيــة واالســتقطاب ويعرقــل األداء االجتامعــي االقتصــادي العــام 
للمدينــة، ووفقــاً للمعايــري الدوليــة ملوئــل األمــم املتحــدة٢٣ ، يجــب عــىل 
األرايض  مســاحة  مــن  األقــل  عــىل   %٤٠ تخصيــص  املزدهــرة  املدينــة 
لالســتعامالت االقتصاديــة والتجاريــة، مبــا يف ذلــك املناطــق الســكنية، 
وبالتــايل، تعزيــز التنميــة املتعــددة االســتعامالت، األمــر الــذي ســوف 
يحفــز الوظائــف املحليــة، ويعــزز الفــرص االقتصاديــة املحليــة، ويســاعد 

ــة.  ــة واملكاني عــىل الحــد مــن الفجــوات وعــدم املســاواة االجتامعي

مســاحة  يغطــي  املســتقبل،  يف  األرايض  اســتعامالت  مخطــط  إن   
قدرهــا ٤٤,٢٨٤ هكتــاًرا، ويف بعــض األجــزاء يتجــاوز النطــاق العمــراين 
للعــام ١٤٥٠ هـــ، بزيــادة إجامليــة قدرهــا ٢٨,٩٢٤ هكتــاًرا مقارنــًة باملناطــق 
الســكنية  األرايض  اســتعامالت  فيــه  تهيمــن  كــام  الحاليــة،  العمرانيــة 
حيــث تشــغل ٣٣.٤٥% مــن املســاحة الكليــة، مبــا يعــادل ١٤,٨١٣ هكتــاًرا، 
يــيل ذلــك املؤسســات الحكوميــة بنســبة ٢٦.٩٩%، أو ١١٩٥١ هكتــاًرا، 
واملرافــق العامــة بنســبة ٠.٦٥%، أو ٢٩٠ هكتــاًرا، وبشــكل نســبي، فــإن 
تشــري  املقرتحــة  األرايض  الســتعامالت  املخصصــة  األرايض  مســاحة 
إىل الزحــف العمــراين العشــوايئ املتزايــد، ال ســيام بســبب التوزيــع 
املــكاين لهــذه املناطــق الســكنية الجديــدة، إىل جانــب تفاقــم امليــل 

للتوســع يف املدينــة بعــد تخطيــط املناطــق أحاديــة الوظيفــة.
 

لتخطيــط  املتوقــع  األســلوب  هــذا  مراجعــة  املدينــة  عــىل  يجــب 
اســتعامالت األرايض، وتعزيــز املزيــج الصحيــح مــن املناطــق التجاريــة 
يف  للزيــادة  خــاص  اهتــامم  إيــالء  مــع  املدينــة،  منــو  أثنــاء  والســكنية 
تخصيــص كل مــن الحقــول الزراعيــة واألماكــن العامــة املفتوحــة، ومبقارنــة 
أن  يبــدو  واملســتقبلية،  الحاليــة  األرايض  اســتعامالت  مخططــات 
بالفعــل  نــادرة  تعتــرب  التــي  املفتوحــة،  والخــرضاء  الزراعيــة  املســاحات 
أجــل  تناســبي، ومــن  تــم تخفيضهــا بشــكل  يف وســط املدينــة، قــد 
إنشــاء مدينــة مبزايــا تنافســية، وجذابــة، ومســتدامة، ومتوازنــة، وصالحــة 
للعيــش، ولالســتفادة مــن ظروفهــا املناخيــة والتضاريــس الطبيعيــة، 
تحتــاج تبــوك إىل تعزيــز وزيــادة مســاحاتها الخــرضاء املفتوحــة بشــكل 

املدينــة. منــو  تواكــب  بحيــث  توفريهــا  ومواءمــة  وتخصيــص  صحيــح، 
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األرايض البيضاء داخل املساحة العمرانية 

األرايض غري املطورة داخل نطاق التنمية 
العمرانية لعام ١٤٥٠ هـ 

%٣٦

%٥١

%٦٤

%٣٧

%١٢

٥,٢٠٦ هكتار

٢١,١٣٧ هكتار

٩,١١٠ هكتار

١٥,٣٦٠ هكتار

٥,٢٠٦ هكتار

األرايض غري املطورة داخل نطاق التنمية 
العمرانية لعام ١٤٥٠ هـ 

األرايض البيضاء داخل املساحة العمرانية 

املساحة املبنية   

٤.٢.٤ األرايض البيضاء 

يرتكــز ضمــن املســاحة التــي يحيــط بهــا الطريــق الدائــري يف تبــوك الجــزء 
األكــرب مــن النســيج العمــراين يف املدينــة، ٥,٢٠٦ هكتــار مــن األرايض 
البيضــاء املتاحــة؛ ضمــن مســاحة إجامليــة تبلــغ حــوايل ١٤,٣١٦ هكتــار، 
و ميكــن تقســيمها إىل مناطــق بيضــاء متامــا )٣,٠٩٦ هكتــار( ومناطــق 
مل تتــم تنميتهــا بشــكل صحيــح وتــام )٢,١١٠ هكتــار(، وكال الحالتــني تتيــح 
قــدرا كبــريا مــن الفــرص للبــدء يف أنشــطة التكثيــف والتنميــة داخــل 
يف  وتطويــر  تنميــة  مشــاريع  أي  فــإن  وبالتــايل  العمــراين،  النســيج 
املســتقبل يجــب أن تركــز أوالً عــىل تطويــر األرايض البيضــاء املتاحــة، 
ــن  ــم م ــايل تفاق ــا وبالت ــة وخارجه ــراف املدين ــار يف أط ــن االنتش ــدالً م ب

مشــكلة الزحــف العمــراين. 
 

التنميــة  أجــل  مــن  املتحــدة  األمــم  ملوئــل  الخمســة  املبــادئ  تنــص 
العمرانيــة املســتدامة ٢٤ عــىل أن املــدن املدمجــة يجــب أن تهــدف إىل 
تحقيــق الكثافــة املــوىص بهــا )١٥٠ شــخص يف كل هكتــار(، ووفقــاً لهــذا 
املعيــار، ويف حــال تطبيــق الكثافــة املــوىص بهــا مــن قبــل موئــل األمــم 
املتحــدة عــىل الوضــع الحــايل لــألرايض البيضــاء املتاحــة يف املنطقــة 
ــة الحاليــة مــن األرايض البيضــاء يف مدينــة تبــوك  العمرانيــة، فــإن الكمي
ميكــن أن تســتوعب حتــى ٧٨٠,٩٠٠ شــخص، ومبعــدل النمــو الحــايل، 
ــاج هــذه املســاحة مــن األرايض إىل مــا يقــرب مــن ٣٠ ســنة  ســوف تحت
مللئهــا، مــام يزيــد إجــاميل عــدد الســكان إىل ١,٤٧٥,٠٠٠ نســمة داخــل 

الطريــق الدائــري.
 

توجــد أيضــاً أجــزاء واســعة مــن األرايض البيضــاء، مســحتها ٢٩,٤٨٣ هكتــار، 

تقــع خــارج الطريــق الدائــري ولكــن ضمــن نطــاق التنميــة العمرانيــة لعــام 
ــادة مفرطــة يف املعــروض مــن األرايض مــام  ١٤٥٠هـــ، وهــذا ميثــل زي
ســوف يــؤدي إىل الزحــف العمــراين وعــدم الكفــاءة عــىل نطــاق واســع، 
الطريــق  نطــاق  داخــل  املســتقبلية  التنميــة  تقتــر  أن  يجــب  لذلــك، 

ــة.  ــرة للتنمي ــاء الواف ــد األرايض البيض ــث توج ــري حي الدائ

ــك، فــإن معظــم هــذه املســاحات البيضــاء بهــا مشــاكل تتعلــق  ومــع ذل
بامللكيــة، األمــر الــذي أدى إىل إيقــاف األنشــطة والصيانــة، مــام أدى إىل 
خلــق حالــة مــن اإلهــامل، كــام تحتــاج املدينــة إىل تطويــر اســرتاتيجيات 
املبــادئ  إطــار  يف  البيضــاء  لــألرايض  االســرتاتيجية  للتنميــة  شــاملة 
ذلــك  وســيضمن  العامــة،  األماكــن  وتوفــري  الكثافــة  لزيــادة  التوجيهيــة 
التكثيــف التدريجــي واملخطــط، والتوســع املالئــم يف تبــوك، وتعزيــز 
نشــأة كتلــة عمرانيــة أكــر كفــاءة واســتدامة تــؤدي بشــكل أفضــل مــن 
حيــث اســتعامالت األرايض والتوزيــع العــايل للكثافــات، وســهول الحركــة 

والتنقــل والوصوليــة.
 

٥.٢.٤ إمكانية الوصول إىل املراكز واملرافق الحرضية 

سهولة حركة السيارات:

املدينــة  قلــب  إىل  عــام  بشــكل  الوصــول  إمكانيــة  اختبــار  أجــل  مــن 
بالســيارة، تــم إجــراء دراســة لديناميــات الحركــة، وتقييــم النســبة املئويــة 
للســكان خــالل مســافة ١٥ و٣٠ دقيقــة بالســيارة، وبنــاء عــىل ذلــك تــم 
تحديــد املنطقــة املركزيــة عــىل أســاس الكثافــة وتركيــز املرافــق التجاريــة 
أظهــرت  ولقــد  املدينــة،  مــن  األقــدم  الجــزء  ميثــل  مــا  وهــو  والعامــة، 

الشكل ٣٢. األرايض البيضاء واملناطق غري املطورة يف مدينة تبوك
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٥ دقائق سريا عىل األقدام من 
خط املرتو ١ 

١٠ دقائق سريا عىل األقدام 
من خط املرتو ١ 

عىل بعد ٥ دقائق بالسيارة من 
خط املرتو ٢ 

عىل بعد ١٠ دقائق بالسيارة من 
خط املرتو ٢ 

من السكان يقيمون عىل بعد 
٥ دقائق سريا عىل األقدام من 

وسط املدينة 

من السكان يقيمون عىل بعد 
٥ دقائق بالسيارة من وسط املدينة 

من السكان يقيمون عىل بعد 
١٠ دقائق سريا عىل األقدام من 

وسط املدينة 

من السكان يقيمون عىل بعد ١٠ 
دقائق بالسيارة من وسط املدينة 

٧.٨% )٥٤,١٣٩ شخص(

٨٥.٨ % )٥٩٦١٠٠ شخص( 

١٤.٥%  )١٠٠,٧٤٠ شخص( 

٩٨%  )٦٨٠،٥٠٧ شخص( 

الشكل ٣٤. إمكانية الوصول إىل وسط املدينة التجاري بقيادة السيارة

الشكل ٣٣. إمكانية الوصول إىل وسط املدينة التجاري  سرياً عىل االقدام



٦٢

املدينة الحالية

املرافق الصحية 

املرافق التعليمية 

نتيجــة التحليــل أن مدينــة تبــوك تتمتــع بإمكانيــة وصــول جيــدة بالنســبة 
للســيارات، حيــث يســتطيع ٥٩٦,١٠٠ أو ٨٥.٨% مــن الســكان الوصــول إىل 
وســط املدينــة خــالل ١٥ دقيقــة، باإلضافة إىل ذلك، فــإن ٦٨٠,٥٠٧ أو ٩٨ 
% مــن الســكان، ميكنهــم الوصــول إىل وســط املدينــة خــالل ٣٠ دقيقــة 
بالســيارة، وهــذه النســب العاليــة مــن إمكانيــة الوصــول بالســيارات تشــري 
إىل وجــود شــبكة قويــة مــن الطــرق يف املدينــة، وتجــدر اإلشــارة إىل 
أن هــذه األرقــام ال تعكــس االعتبــارات املتعلقــة باالزدحــام، واالختناقــات 

املروريــة، ووقــت االنتظــار، أو التأثــريات البيئيــة. 
 

سهولة حركة املشاة:

إن  إال  تبــوك،  يف  الطــرق  شــبكة  امتــداد  اتســاق  مــن  الرغــم  عــىل 
مســارات املشــاة تظــل غــري كافيــة، ولتقييــم ديناميكيــة الوصــول إىل 
املركــز التجــاري الرئيــيس ســرياً عــىل األقــدام، تــم إجــراء تحليــل مامثــل 
يتعلــق مبــدى إمكانيــة الوصــول خــالل مســافة خمــس وعــرش دقائــق، 
عــام  تعتــرب بشــكل  باألقــدام  الســري  إمكانيــة  أن  التحليــل  ولقــد أظهــر 
مــن التحديــات التــي تواجــه الســكان، حيــث ال يســتطيع ســوى ٥٤,١٣٩ 
نســمة، أو ٧.٨%، الوصــول إىل املركــز التجــاري خــالل خمــس دقائــق ســريًا 
عــىل األقــدام و١٠٠,٧٤٠ نســمة، أو ١٤.٥%، فقــط ميكنهــم الوصــول 
إىل املنطقــة التجاريــة خــالل عــرش دقائــق، ويشــري هــذا التحليــل إىل 
املالمئــة  والطــرق  املشــاة  شــبكات  توســيع  إىل  بحاجــة  املدينــة  أن 
لهــم، كــام يجــب أن يســتهدف التصميــم الحــرضي الســليم والتدخــالت 
العمرانيــة،  املناطــق  يف  باألقــدام  الســري  إمكانيــة  تعزيــز  املعامريــة 
واألرصفــة  الخــرضاء  واملســاحات  الظــل  إيجــاد  مثــل  عنــارص  خــالل  مــن 
بأنشــطة متعــددة  النشــطة والحيويــة املدعومــة  العريضــة والشــوارع 

االســتعامالت.
 

وباملثــل، متــت دراســة إمكانيــة الوصــول إىل املرافــق العامــة، املتمثلــة 
يف التعليــم والرعايــة الصحيــة، فأظهــر تحليــل منــط التوزيــع الخــاص بهــم 
أن املرافــق موزعــة بشــكل جيــد يف املناطــق القدميــة ويف املركــز 
ومــع  الدائــري،  الطريــق  مــن  الرشقــي  الجانــب  عــىل  الواقــع  التجــاري 
ذلــك، هنــاك نقــص يف املرافــق يف الجــزء الغــريب مــن املدينــة ومــا 
وراء الطريــق الدائــري، وخاصــة فيــام يتعلــق بالرعايــة الصحيــة، كــام أظهــر 
تحليــل الســري عــىل األقــدام أنــه ضمــن املنطقــة املبنيــة، يســتطيع ٧٣% 
مــن ســكان املدينــة )مــا يعــادل ٥٠٩.٠٨٤ شــخًصا( الوصــول إىل املرافــق 
التعليميــة خــالل ١٠ دقائــق ســريًا عــىل األقــدام، كــام يســتطيع ٥١ % 
أو ٣٥٤,١٣٢ شــخص مــن الســكان الوصــول إىل مرافــق الرعايــة الصحيــة 
املوجــودة داخــل املنطقــة املبنيــة، الواقعــة عــىل بعــد ١٠ دقائــق ســريا 
عــىل األقــدام، وبالتــايل يكــون مــن املستحســن تقييــم توزيــع مرافــق 
الرعايــة الصحيــة لتتــامىش مــع الكثافــة الســكانية، كــام يجــب ربــط جميــع 

املرافــق العامــة أو إنشــاؤها بالقــرب مــن شــبكة النقــل العــام.

٤،٣ تقييم املخططات املستقبلية

١.٣.٤ املخطط املحيل ملدينة تبوك 

محــيل،  هنــديس  مستشــار  مــع  بالتعــاون  تبــوك،  مدينــة  أعــدت 
ســيناريوهني للمخطــط املحــيل، حيــث متــت املوافقــة عــىل الســيناريو 

املحــيل. للمخطــط  كأســاس  الثــاين، 
 

يحتــوي املخطــط املقــرتح، الــذي تــم إعــداده عــىل مســتوى اســرتاتيجي 
رفيــع، عــىل بنيــة مدنيــة واضحــة تســتند إىل محــور تجــاري مركــزي متعــدد 
االســتعامالت، تــم تحديــده يف املخطــط كمركــز للمدينــة، وميتــد محــور 

الشكل ٣٥. توزيع املرافق والخدمات العامة يف مدينة تبوك
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الشكل ٣٧. إمكانية الوصول إىل املرافق التعليمية يف مدينة تبوك

الشكل ٣٦. إمكانية الوصول إىل مرافق الرعاية الصحية يف مدينة تبوك

٥ دقائق سريا عىل األقدام من 
خط املرتو ١ 

١٠ دقائق سريا عىل األقدام 
من خط املرتو ١ 

٥ دقائق سريا عىل األقدام 

١٠ دقائق سريا عىل األقدام 

من السكان يقيمون عىل بعد 
٥ دقائق سريا عىل األقدام من 

مرافق الرعاية الصحية 

من السكان يقيمون عىل بعد 
٥ دقائق سريا عىل األقدام من 

املرافق التعليمية 

من السكان يقيمون عىل بعد 
١٠ دقائق سريا عىل األقدام من 

مرافق الرعاية الصحية 

من السكان يقيمون عىل بعد 
١٠ دقائق سريا عىل األقدام من 

املرافق التعليمية 

٣٥.٤% )٢٤٦،١٢٥ شخص(

٦٧.٣% )٤٦٧،٤١٨  شخص(

٥٠.٩%  )٣٥٤،١٣٢  شخص( 

٧٣.٣%  )٥٠٩،٠٨٤  شخص( 
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املدينــة املركــزي مــن املطــار الواقــع يف جنــوب رشق املدينــة وميــر عرب 
ــة  ــة العمراني ــة، نحــو الطــرف الشــاميل الغــريب مــن نطــاق التنمي املدين
لعــام ١٤٥٠هـــ، وقــد تــم دعم »مركــز املدينة« بتوزيع لــألرايض يخلط بني 
املناطــق الســكنية والتجاريــة واملرافــق الحكوميــة والخدمــات اإلقليميــة 
واملجمعــات االســتثامرية، كــام توجــد منطقــة صناعيــة كبــرية تقــع عــىل 
الجانــب الشــاميل الرشقــي مــن نطــاق التنميــة العمرانيــة لعــام ١٤٥٠، 
وســيتم تحويــل األرايض العســكرية املوجــودة يف وســط املدينــة إىل 
منطقــة تجاريــة واســتعامالت أرايض ســكنية، ووفًقــا للســيناريو الثــاين 
نطــاق  خــارج  العســكرية  األرايض  جميــع  تقــع  املحــيل،  املخطــط  مــن 
التنميــة العمرانيــة لعــام ١٤٥٠ جنــوب املطــار، يف حــني يقــع جــزء أصغــر 

مــن األرض العســكرية شــامل املطــار.
 

ســلطت الدراســة للمخطــط املحــيل الضــوء عــىل نقطتــني رئيســيتني 
ــة القادمــة، أوالً،  تحتاجــان إىل النظــر عنــد تنفيــذه وفيــام يتعلــق باملرحل
عــىل الرغــم مــن وجــود مناطــق كبــرية مــن األرايض الزراعيــة املحجــوزة 
داخــل حــدود حاميــة التنميــة، فإنــه ال توجــد مســاحات خــرضاء مفتوحــة 
تتخلــل النســيج العمــراين للمدينــة، فعــىل الرغــم مــن أن املخطــط قــام 
بحاميــة نظــام األوديــة أو الشــبكة الزرقــاء إال إنــه مل يركــز عــىل إنشــاء 

شــبكة خــرضاء قويــة ومرتابطــة تتخلــل املدينــة.
 

والنقطــة الثانيــة التــي يجــب النظــر فيهــا هــي الحفــاظ عــىل األرايض 
ــة لعــام ١٤٥٠، حيــث  ــة العمراني ــة التنميــة ونطــاق التنمي بــني حــدود حامي
ســكنية  اســتعامالت  يقــرتح  الثــاين  للســيناريو  املحــيل  املخطــط  أن 
وصناعيــة مســتقبلية، باإلضافــة إىل إنشــاء طريــق دائــري آخــر، وهــذا 
يتعــارض مــع الوظيفــة األساســية لنطــاق حاميــة التنميــة، وهــي إدارة 
التطويــر ومنــع االمتــداد العشــوايئ أو توســعات املــدن غــري املخططــة 

مبــا يتجــاوز نطــاق التنميــة العمــراين املتوقّــع، وبالتــايل حاميــة األصــول 
البيئيــة الرئيســية واألرايض الزراعيــة والحفــاظ عليهــا. 

٢.٣.٤ تحليل إمكانية الوصول إىل وسائل النقل العام

كــام ذكــر ســابقاً، ال توجــد خدمــة نقــل عــام متاحــة حاليــاً يف املدينــة، ومــع 
ذلــك، فــإن املخطــط املحــيل ملدينــة تبــوك ســلط الضــوء عــىل اقــرتاح 
تنفيــذ نظــام نقــل عــام شــامل، يتألــف مــن خطــني للــرتام وثالثــة خطــوط 
للحافــالت، والتــي يجــب أن تكــون متكاملــة مــع شــبكة الخطــوط الحديديــة 
اإلقليميــة والوطنيــة، وتشــري هــذه املبــادرات إىل خطــوة يف االتجــاه 
الصحيــح، حيــث أن وســائل النقــل العــام تعــزز التنميــة العمرانيــة األكــر 
اســتدامة، كــام ميكــن أن تكــون أيًضــا محفــزًا إلعــادة تنشــيط أجــزاء مــن 

شــبكة خطــوط الحجــاز الحديديــة التاريخيــة. 
 

املرتو:

وفقــا للمخطــط، ســوف يكــون هنالــك خطــان للــرتام داخــل املدينــة، 
الثــاين )األخــرض(، حيــث يتقاطــع الخطــان  الخــط األول )األحمــر( والخــط 
األول والثــاين يف موقــع مركــزي إىل جانــب إنشــاء محطــة طرفيــة للنقــل 
املتعــدد الوســائط، مــام يوفــر التكامــل بــني وســائل النقــل البديلــة حيــث 
أنــه ســيعمل أيضــاً كمحطــة للحافــالت، ولقــد قــام موئــل األمــم املتحــدة 
بتحليــل خطــوط املــرتو املقرتحــة لتقييــم مــدى ســهولة وصــول الســكان 

إىل املحطــات الرئيســية األقــرب إليهــم عنــد تنفيذهــا:
 

ســيكون الخــط األول بطــول ٢٨ كــم ومــزود بخمــس محطــات، ميتــد   •
يف اتجــاه الــرشق إىل الغــرب عــىل الطــرف الشــاميل مــن طريــق 
امللــك فيصــل الدائــري، ومــن املخطــط أن تكــون املحطــة الرشقيــة 
واقعــة داخــل نطــاق التنميــة العمرانيــة لعــام ١٤٥٠، ثــم يتجــه الخــط 

الشكل ٣٨. إمكانية الوصول من مواقف القطار الرسيع املقرتحة )الرتام(

٥ دقائق سريا عىل األقدام من 
محطة الباصات الرسيعة 

١٠ دقائق سريا عىل األقدام 
من محطة الباصات الرسيعة   

من السكان يقيمون عىل بعد 
٥ دقائق سريا عىل األقدام من 

مرافق الرعاية الصحية 

من السكان يقيمون عىل بعد 
١٠ دقائق سريا عىل األقدام من 

مرافق الرعاية الصحية 

١.٧% )١١،٨٣٨  شخص(

٤.٥%  )٣١،٤٠٩  شخص( 
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غربًــا، عــىل طــول طريــق امللــك فيصــل، حتــى محطــة الخطــوط 
الوســائط،  متعــدد  اتصــال  توفــري  بقصــد  اإلقليميــة،  الحديديــة 
 %٠.٠٧ أن  إىل  الخمــس  املحطــات  إىل  الوصــول  تحليــل  ويشــري 
فقــط مــن الســكان، أي مــا يعــادل ٤٨٩ شــخًصا، ســوف يتمكنــون 
عــىل  ســريًا  دقائــق   ٥ خــالل  املحطــات  هــذه  إىل  الوصــول  مــن 
دقائــق   ١٠ خــالل  نســمة،   ٤,٧٢٠ يعــادل  مــا  أي  و٠.٧%،  األقــدام، 

ســريا عــىل األقــدام.
 

ســيكون الخــط الثــاين بطــول ٣٢ كيلومــرتا ومــزود بســبع محطــات،   •
املحطــة  وســتكون  الجنــوب،  إىل  الشــامل  اتجــاه  يف  وميتــد 
الحــرضي  للمركــز  مجــاورة  تبــوك  مطــار  طــرف  عــىل  الجنوبيــة 
التاريخــي، يف حــني ســتكون املحطــة الشــاملية عــىل طــرف نطــاق 
إىل  الوصــول  إمكانيــة  تحليــل  ويشــري   ،١٤٥٠ العمرانيــة  التنميــة 
املحطــات الســبعة إىل أن ١٦% فقــط مــن الســكان، أي مــا يعــادل 
١١,٣٤٩ شــخصاً، و٣.٨%، أي مــا يعــادل ٢٦.٦٨٩ شــخًصا، ســيتمكنون 
مــن الوصــول إىل هــذه املحطــات خــالل ٥ و١٠ دقائــق ســريًا عــىل 

التــوايل. األقــدام، عــىل 
 

عنــد اســتكامل خطــي الــرتام، ســيتمكن حــوايل ١.٧% من ســكان املدينة 
)١١,٨٣٨ شــخصاً( مــن الوصــول خــالل ٥ دقائــق ســريا عــىل األقــدام، يف 
حــني أن ٤.٥% مــن ســكان املدينــة )٣١٤٨٧ شــخصاً( ســيكونون قادريــن 

عــىل الوصــول خــالل ١٠ دقائــق ســريا عــىل األقــدام.

وهــذه األرقــام الخاصــة بإمكانيــة الوصــول للمشــاة منخفضــة للغايــة، مــام 
يشــري إىل وجــود نســبة غــري متوازنــة للتكاليــف والفوائــد فيــام يتعلــق 

باالســتثامر الــالزم لتنفيــذ نظــام الــرتام. 
 

شبكة الحافالت:

تتكــون شــبكة الحافــالت املقرتحــة للمدينــة من ثالثة خطــوط: الخط األول 
)األحمــر(، والخــط الثــاين )األرجــواين( والخــط الثالــث )األزرق(، وتغطــي 
هــذه الخطــوط الثالثــة املدينــة يف جميــع االتجاهــات، مــن املركــز إىل 
أطــراف نطــاق التنميــة العمرانيــة لعــام ١٤٥٠ هـــ، ووفقــاً لخطــوط الــرتام، 
قــام موئــل األمــم املتحــدة بتحليــل شــبكة الحافــالت مــن أجــل تقييــم 

إمكانيــة وصــول الســكان إىل املحطــات األقــرب إليهــم:
التجاريــة املركزيــة، ويصــل إىل  الخــط األول املنطقــة  ســيغطي   •
الخــط  كامــل  يخــدم  حيــث  املدينــة،  يف  كثافــة  األكــر  املناطــق 
شــخصاً.   ١١٢,٢٩٠ يعــادل  مــا  أي  الســكان،  إجــاميل  مــن   %١٦ حــوايل 
ســيغطي الخــط الثــاين املنطقــة الصناعيــة، ويربــط محطــة القطــار   •
اإلقليميــة وميــر عــرب مناطــق منخفضــة الكثافــة، حيــث يخــدم كامــل 
الخــط حــوايل ١.٨ % مــن مجمــوع الســكان، أي مــا يعــادل ١٢,٨١٧ 

شــخصاً. 
ــوايل ٤.٢ %  ــيخدم ح ــة وس ــة الجامع ــث منطق ــط الثال ــيغطي الخ س  •

شــخصاً.  ٢٩,٥٥٧ يعــادل  مــا  أي  الســكان،  مــن 
وعــىل الرغــم مــن وجــود جميــع خطــوط الحافــالت الثالثــة مجتمعــة، فــإن 
الوصــول  مــن  ســيتمكنون  الســكان  مــن  شــخصاً(   ٨٤,٨٩١( فقــط   %١٢
إليهــا خــالل ٥ دقائــق ســريا عــىل األقــدام، و٢٢.٣ % )١٥٤,٦٦٤ شــخصاً( 

خــالل ١٠ دقيقــة ســريا عــىل األقــدام. 

 تقييم أنظمة النقل املقرتحة

مــن الواضــح بشــكل عــام أن األرقــام اإلجامليــة منخفضــة للغايــة فيــام 

الشكل ٣٩. إمكانية الوصول من مواقف النقل العام املقرتحة 

٥ دقائق سريا عىل األقدام من 
مواقف الباصات 

١٠ دقائق سريا عىل األقدام 
من مواقف الباصات 

من السكان يقيمون عىل بعد 
٥ دقائق سريا عىل األقدام من 

مواقف الباصات 

من السكان يقيمون عىل بعد 
١٠ دقائق سريا عىل األقدام من 

مواقف الباصات 

١٢.٢% )٨٤،٩٨١  شخص(

٢٢.٣%  )١٥٤,٦٦٤  شخص( 
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وشــبكة  الــرتام  نظــام  مــن  كل  إىل  املشــاة  وصــول  بإمكانيــة  يتعلــق 
الحافــالت، ومــع ذلــك، فــإن وجــود مبــادرة للنقــل العــام تعــد خطــوة إيجابية 
ــتقبل،  ــوك يف املس ــني يف تب ــاة املواطن ــودة حي ــني ج ــور وتحس للتط
كــام إن تنفيــذ التوصيــات التاليــة، اســتناًدا إىل التحليــل الــذي تــم إجــراؤه، 
النظــام وتعزيــز املقــرتح قبــل  ميكــن أن تســاعد يف تحســني كفــاءة 

تنفيــذه:
 

شبكة القطار الرسيع )الرتام(:  
         لتحســني الكفــاءة وإمكانيــة الوصــول إىل نظــام الــرتام، يجــب إجــراء 
مزيــد مــن التحليــل عــىل خطــوط الــرتام اإلثنــني املقرتحــة ملعالجــة 

التوصيــات التاليــة:
مســار الخــط األول غــري فعــال للغايــة ويجــب إعــادة دراســة إمكانيــة   •

موقعــه؛  تحويــل 
تبــوك،  مطــار  منطقــة  إىل  ليصــل  الثــاين  الخــط  متديــد  ميكــن   •

املطــار. إىل  للنقــل  كوســيلة  أيًضــا  ليعمــل 

شبكة الحافالت:  

          ميكــن تحســني كفــاءة وخصائــص خطــوط الحافــالت الثالثــة املقرتحــة 
عــن طريق مراعاة االعتبــارات التالية:

يجــب تصميــم املســارات لتعمــل عــىل شــكل حلقــة ألنهــا أكــر   •
فعاليــة، حيــث يالحــظ أن خطــوط الحافــالت الحاليــة خطيــة، بينــام 
املســارات الحلقيــة تخــدم عــدًدا أكــرب مــن املســتخدمني وتســمح 
نقــل  خيــارات  يحقــق  مــام  املختلفــة  الحافــالت  بتقاطــع مســارات 

أفضــل؛
عــىل  متددهــا  مــن  بــدالً  لألحيــاء  املســارات  اخــرتاق  مــن  التأكــد   •
للمســتخدمني؛ باألقــدام  الســري  إمكانيــة  مــن  يزيــد  مــام  األطــراف، 
يجــب توفــري حافــالت أصغــر حجــامً للتغذيــة يف النســيج العمــراين   •
األكــر كثافــة حيــث تكــون الشــوارع أضيــق، وبالتــايل ميكنهــا التنقــل 
يف املنطقــة بيــرس وتقديــم الخدمــات لهــا؛ وتقليــل املســافة 
ســريا عــىل األقــدام للمســتخدمني، ال ســيام يف املركــز التجــاري 

ومنطقــة الجامعــة؛ 
النظــر يف إمكانيــة متديــد كل مــن خــط الحافــالت األول والثــاين   •

تبــوك. مبطــار  لربطهــام 
 

٣،٣.٤ تحليل سيناريوهات 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 
املعتمــدة،  التخطيــط  أدوات  مــع  متاشــياً  املطــورة  والحالــة  الراهنــة، 
والحالــة التــي تــم فيهــا توزيــع الكثافــات بنــاء عــىل توصيــات ومعايــري 

موئــل األمــم املتحــدة. 

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   .١
شــبكة الشــوارع مــا ال يقــل عــن ٣٠% مــن األرض ومــا ال يقــل عــن ١٨ 

كــم مــن طــول الشــوارع يف كل كيلومــرت مربــع،
ــة: مــا ال يقــل عــن ١٥,٠٠٠ شــخص يف كل كيلومــرت  الكثافــة العالي  .٢

شــخًصا/فدان،   ٦١ أو  شــخص/هكتار   ١٥٠ أي  مربــع، 
اســتعامالت األرايض املتعــددة: يجــب تخصيــص ٤٠% عــىل األقــل   .٣
ســكنية، مجــاورة  كل  يف  االقتصــادي  لالســتعامل  املســاحة  مــن 
املزيــج االجتامعــي: توافــر املســاكن بنطاقــات أســعار مختلفة يف   .٤
أي مجــاورة ســكنية الســتيعاب الدخــول املختلفــة؛ ويجــب أن تكــون 
٢٠% إىل ٥٠% مــن مســاحة الطابــق الســكني للمســاكن منخفضــة 
ــواع  ــوع مــن أن ــازة مــن كل ن التكلفــة، ويجــب أن ال تكــون نســبة الحي

الحيــازة أكــر مــن ٥٠% مــن اإلجــاميل. 
الحــد مــن اســتعامالت األرايض املخصصــة: بغــرض تقليــص نشــوء   .٥
واحــد  اســتخدام  ذات  ســكنية  مجــاورات  أو  مبــاين  )بلــوك(  مربــع 
حيــث يجــب أن ال تتجــاوز مســاحة املربعــات ذات االســتخدام الواحــدة 

نســبة ١٠% مــن املجــاورة الســكنية.
 

الوضع الراهن:

يبلــغ عــدد ســكان تبــوك حاليــاً ٦٩٤,٣٨٤ نســمة موزعــني عــىل مســاحة 
مبنيــة تبلــغ ١٥,٣٦٠ هكتــار، مــام يعنــي وجــود كثافــة ســكانية قدرهــا 
٤٥.٢ شــخص يف الهكتــار، وهــي منخفضــة بكثــري عــن الكثافــة املــوىص 
بهــا مــن قبــل موئــل األمــم املتحــدة والبالغــة ١٥٠ شــخص يف الهكتــار.

 
السيناريو األول: رؤية مخطط تبوك 

يبلــغ معــدل النمــو الســكاين الســنوي الحــايل ٢.٥%، وبحلــول عــام ٢٠٣٠ 
مــن املتوقــع أن يصــل عــدد ســكان مدينــة تبــوك إىل حــوايل ٩٥٠,٠٠٠ 
شــخص، وبالتزامــن مــع ذلــك، فــإن إجــاميل مســاحة األرايض املخططــة 
القابلــة للتنميــة والتطويــر ضمــن نطــاق التنميــة العمرانيــة لعــام ١٤٥٠ 
تبلــغ حــوايل٤٤,٢٤٥ هكتــار، وبنــاًء عــىل عــدد الســكان املتوقــع لتلــك 
تكــون ٢١.٤  الكثافــة املتوقعــة ســوف  الســنة )١٤٥٠ هـــ/٢٠٣٠(، فــإن 
شــخًصا لــكل هكتــار، وبالتــايل تكــون قــد انخفضــت بشــكل كبــري جــداً 

مقارنــة بالكثافــة الحاليــة ملدينــة تبــوك.
 

السيناريو الثاين: توصيات موئل األمم املتحدة 

لألحيــاء  املســتدام  التخطيــط  املتحــدة  األمــم  موئــل  ســيناريو  يدعــم 
واملجــاورات الســكنية يف تبــوك، مــام يعــزز كثافــة قدرهــا ١٥٠ شــخص 
ــار متشــيا مــع الكثافــة املتوســطة املــوىص بهــا، وباإلشــارة  يف الهكت
ــار  ــاج إىل مســاحة ١,٧٠٠ هكت ــه، فــإن األمــر يحت ــار املــوىص ب إىل املعي
 ٢٠٣٠ لعــام  املتوقــع  الســكان  مــن  القــدر  نفــس  الســتيعاب  فقــط 
القابلــة  األرايض  مســاحة  ُعــرش  تعــادل  وهــي  نســمة(،   ٢٥٥,٦١٦(
هـــ،   ١٤٥٠ لعــام  العمــراين  النطــاق  داخــل  املتاحــة  والتطويــر  للتنميــة 
وبالتــايل ميكــن اســتيعاب الزيــادة الســكانية املتوقعــة بشــكل مريــح 
األرايض  اســتغالل  طريــق  عــن  القامئــة  العمرانيــة  املنطقــة  داخــل 
البيضــاء املتوفــرة، وبنــاًء عــىل وجــود ٥,٢٠٦ هكتــاًرا مــن األرايض البيضــاء 
ــا، يشــري هــذا الســيناريو إىل أنــه ليــس مــن  داخــل املنطقــة املبنيــة حاليً
الــرضوري النمــو خــارج النطــاق العمــراين الحــايل، ويقــرتح بــدالً مــن ذلــك، 
إجــراء بعــض التحســينات االســرتاتيجية الداعمــة للسياســات التــي مــن 
شــأنها تســهيل تكثيــف املناطــق العمرانيــة املوجــودة، وتزويــد الســكان 
بفوائــد قصــوى لتحســني جــودة الحيــاة، وتوفــري بنيــة تحتيــة أكــر يــرساً 

وإدارة مالءمــة مــن قبــل للبلديــة.



٦٧

املدينة الحالية

الوضع الراهن 

السيناريو األول: املخطط الهيكيل ملدينة تبوك

السيناريو الثاين: توصيات موئل األمم املتحدة 

متوسط الكثافة املوىص بها 
من قبل موئل األمم املتحدة 

* اقرتح مخطط سكاكا معدل أقل من ٢٠/١ من املساحة املبنية

عدد السكان 

عدد السكان 

عدد السكان 

املساحة املبنية 

املساحة املبنية 
املخططة 

املساحة املبنية 
املطلوبة وفقاً لتوصيات 

موئل األمم املتحدة 

متوسط الكثافة يف 
املنطقة املبنية 

متوسط الكثافة عىل 
املساحة املبنية 

املخططة 

األرايض البيضاء 
الالزمة الستيعاب 

النمو السكاين الجديد 

٦٩٤.٣٨٤ نسمة

٩٥٠.٠٠٠ نسمة

٩٥٠.٠٠٠ نسمة

١٥.٣٦٠  هكتار

١٨٨.٩٧٨  هكتار

١٨٨.٩٧٨  هكتار

٤٥.٢ نسمة/هكتار             

٥.٥٦ نسمة/هكتار             

٥.٥٦ نسمة/هكتار             

١٥٠ نسمة/هكتار             



٦٨

املدينة الحالية

٤.٤ اآلثار البيئية ومخاطر تغري املناخ

١.٤.٤ فقدان املياه العذبة وتلوث طبقات املياه الجوفية

لقــد أدت الحــاالت املناخيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية إىل نــدرة 
امليــاه، حيــث أن نصيــب الشــخص الواحــد يف الســنة أقــل مــن ١٠٠٠ 
مــرت مكعــب مــن امليــاه، إضافــة إىل انخفــاض الغطــاء األخــرض، كــام إن 
العمــراين  النشــاط  جانــب  إىل  وصفهــا  ســبق  التــي  البيئيــة  الســامت 
غــري املســتدام والبنيــة التحتيــة غــري الكافيــة، تزيــد مــن الضغــط عــىل 
ــأيت نســبة كبــرية  ــد، ت اســتخدام مياههــا املحــدودة، وبســبب هــذا القي
مــن امليــاه املســتهلكة مــن محطــات التحليــة، ومــع ذلــك، مــن املهــم 
مالحظــة أن أكــر مــن ٨٠% مــن انبعاثــات االحتبــاس الحــراري يف اململكــة 
ــات ثــاين  ــة الســعودية تــأيت مــن قطــاع الطاقــة، و١٢% مــن انبعاث العربي
تغيــري  فــإن  وبالتــايل  امليــاه٢٥،  تحليــة  عمليــات  مــن  الكربــون  أكســيد 
وديناميكيــات  الطبيعيــة،  الســامت  لتشــمل  الحاليــة  النمــو  اتجاهــات 
أجــل  مــن  األهميــة  بالــغ  أمــر  التخطيــط  عمليــات  يف  البيئيــة  النظــم 

التلــوث.  االســتخدام األمثــل للمــوارد املوجــودة، ومنــع 
 

كــام أن األمنــاط الحاليــة تؤثــر عــىل مــوارد امليــاه املتجــددة للفــرد الواحــد، 
والتــي تنخفــض مبعــدل ســنوي قــدره ٢%، ٢٦ويف مدينــة تبــوك، وعــىل 
تدفقــات  فــإن  دامئــة،  مائيــة  مســطحات  أي  وجــود  عــدم  مــن  الرغــم 
ومجــاري امليــاه املتكاملــة إىل املناطــق العمرانيــة، لديهــا القــدرة عــىل 
ــك،  ــن ذل ــس م ــىل العك ــة، وع ــاه الجوفي ــات املي ــاه يف طبق ــد املي تجدي
فقــد تــم عــزل املنطقــة العمرانيــة بواســطة أســطح وقنــوات ال ميكــن أن 
ينفــذ مــن خاللهــا املــاء وتقــوم بتوجيــه امليــاه خــارج املدينة، ونتيجــة لهذه 

العمليــة، فعــادة مــا تكــون امليــاه ملوثــة ولهــا تأثــري ســلبي عــىل الرتبــة، 
والبحــر الــذي تتدفــق إليــه. تــؤدي عــدم نفاذيــة املناطــق العمرانيــة، مبــا 
يف ذلــك مســايل ميــاه األمطــار، إىل جانــب موقــع املدينــة عــىل وادي 
ومنــط هطــول األمطــار املتغــري، ينتــج عنــه حــدوث ســيول وفيضانــات 
خطــرة خــالل فــرتات هطــول األمطــار القصــوى، مــن ثــم تعــاين املدينــة 
مــن الفيضانــات والســيول يف مناطــق واســعة خــالل موســم األمطــار٢٧ 
ــة ألنهــا  ــر، وبشــكل رئيــيس عــىل طــول األودي ، خاصــة خــالل شــهر يناي
لتبــوك  املحــيل  املخطــط  أشــار  ولقــد  للميــاه،  الطبيعيــة  املســارات 
رئيــيس  يعتــرب مصــدر  عــىل األوديــة  العمرانيــة  التنميــة  زحــف  أن  إىل 

للفيضانــات. ٢٨
 

مــن أجــل فهــم أفضــل لكيفيــة ارتبــاط املدينــة وســكانها بأنظمــة امليــاه 
باملناطــق  وعالقتهــا  األوديــة  تخطيــط  تــم  تأثرهــا،  وكيفيــة  الطبيعيــة 
العمرانيــة القامئــة واملســتقبلية يف تبــوك، ومبــا أنــه ال توجــد دراســة 
تفصيليــة عــن الفيضانــات والســيول يف املدينــة، فقــد تــم إعــداد تحليــل 
لألثــر الحــايل عــىل منطقــة حاميــة بطــول ١٠٠ مــرت مــن املحــاور املائيــة، 
ــر بشــكل كبــري عــىل ١٠%  وقــد أظهــر التحليــل أن الســيول الرسيعــة تؤث
مــن املســاحة املبنيــة الحاليــة و٤٠% مــن الطــرق الحاليــة، وباملثــل، إذا مل 
يتــم تنفيــذ مخطــط مــرن، فــإن حــوايل ٣٠% مــن التنميــة املســتقبلية 
ســتتأثر أيضــاً، وملنــع حــدوث ذلــك والحــد مــن تأثــري الفيضانــات والســيول، 
تعمــل أمانــة منطقــة تبــوك عــىل إنجــاز مشــاريع تحســني، بعضهــا يتــم 
تنفيــذه يف أوديــة تبــوك. ترتبــط اإلســرتاتيجيات األكــر مالمئــة، التــي 

الشكل ٤٠. إدارة املياه والرف الصحي مبدينة تبوك

املناطق املبنية املعرضة ملخاطر السيول والفيضانات 

املشاريع املستقبلية املعرضة ملخاطر السيول والفيضانات 

املناطق املبنية 

املشاريع املقرتحة 

الطرق الحالية املعرضة ملخاطر السيول والفيضانات 

شبكة الطرق الحالية 

األودية 

منطقة حامية األودية/١٠٠ م 
)يتم تحديدها من خالل تحليل وضع السيول والفيضانات(

محطة معالجة مياه الرف الصحي 

منحدرات عالية 

نطاق التنمية العمرانية للعام ١٤٥٠ هـ  
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املدينة الحالية

تــؤدي إىل تحســني املرونــة، بحاميــة األوديــة بهــدف منــع التعــدي عليهــا، 
وزيــادة األســطح املســامية النافــذة للحــد مــن تراكــم امليــاه والســامح 
بالرتشــيح، وتطويــر شــبكة مــن املســاحات العامــة الخــرضاء، عــىل كل مــن 
األرايض البيضــاء املوجــودة داخــل املناطــق العمرانيــة الحاليــة والنســيج 

ــاه.  العمــراين يف املســتقبل واعتبارهــا نظــام صــارم إلدارة املي
إىل جانــب إدارة ميــاه األمطــار، تعــد إدارة الــرف الصحــي أيًضــا تحديًــا 
معالجــة  محطــة  تحدثــه  الــذي  الســلبي  التأثــري  بســبب  للمدينــة،  كبــريًا 
ــاه الجوفيــة كنتيجــة ملوقعهــا،  ــاه الــرف الصحــي عــىل طبقــات املي مي
فاملنحــدر الطبيعــي الــذي تقــع عليــه املدينــة عــىل األرايض املرتفعــة 
يف اتجــاه الشــامل الرشقــي، أدى إىل أن يتــم إنشــاء محطــة معالجــة 
الحاليــة يف شــامل رشق املدينــة، لالســتفادة  الــرف الصحــي  ميــاه 
مــن املنحــدر الطبيعــي يف تصميــم الشــبكة، ومــع ذلــك، مل يتــم بنــاء 
املصنــع بشــكل مناســب، مــام أدى إىل العديــد مــن املشــاكل البيئيــة، 
إىل  تصــل  التــي  الكريهــة  والرائحــة  الجوفيــة  امليــاه  تلــوث  حيــث  مــن 
املدينــة، وبالنظــر إىل أن مشــاريع التوســع الجديــدة ســوف متتــد ناحيــة 
محطــة معالجــة ميــاه الــرف الصحــي وتقــرتب منهــا، فــإن تحســني أدائهــا 

يعتــرب أمــر أســايس ويف غايــة األهميــة. 

٤،٤،٢ فقد األرايض الزراعية والشبكة الخرضاء غري املتسقة

تقليديــا، تســتخدم الزراعــة عــىل طــول األوديــة مصــادر امليــاه النــادرة، وال 
تــزال مناطــق كبــرية مــن األرايض الزراعيــة يف خطــر حاليًــا بســبب منــو 
ــا يف تبــوك عــىل  املدينــة، وقــد تــم تخطيــط املناطــق املخططــة حديثً
طــول قطــع األرايض املنتجــة الحاليــة، مــام يظهــر عــدم مراعــاة التنميــة 
الجديــدة ألهميــة األرايض الزراعيــة، وهــذا يعنــي أن غالبيــة هــذه األرض 
القيمــة مهــددة بالتغيــري يف إســتعامالت األرايض بهــا، باإلضافــة إىل 

ذلــك، يبــدو أن أجــزاء كبــرية مــن املناطــق الزراعيــة يتــم ريهــا مــن خــالل 
الظــروف  مثــل هــذه  غــري فعالــة يف  أنهــا  ثبــت  التــي  الــرش،  أنظمــة 
بشــكل  تؤثــر  والتــي  التبخــر،  مــن  عاليــة  مســتويات  بســبب  املناخيــة، 
أكــرب عــىل فقــدان امليــاه العذبــة، وينصــح باالنتقــال إىل مامرســات أكــر 
اســتدامة، مثــل أنظمــة الــري بالتنقيــط، والتــي ميكــن أن توفــر مــا يصــل 

إىل ربــع امليــاه مقارنــة بالــري الســطحي.٢٩
 

إن ســوء االســتخدام العــام للميــاه مينــع الحفــاظ عــىل البنيــة التحتيــة 
الشــجرية،  واملظــالت  العامــة،  الحدائــق  مثــل  وتعزيزهــا،  الخــرضاء 
والســاحات الخــرضاء... إلــخ، كــام إن توســيع وإدمــاج الشــبكات الخــرضاء 
يف النســيج العمــراين مبدينــة تبــوك مــن شــأنه أن يؤثــر إيجابًــا عــىل 
املرتفعــة  الحــرارة  درجــات  مــن  يقلــل  مــام  املحــيل،  العمــراين  املنــاخ 
الناتجــة عــن تغــري املنــاخ وأســطح الخرســانة واألســفلت، ويف الوقــت 
نفســه، ميكــن أن تصبــح هــذه املســاحات الخــرضاء هــي البنيــة التحتيــة 
ــتخدمها  ــل، واس ــكل أفض ــار بش ــاه األمط ــا إدارة مي ــن خالله ــم م ــي يت الت
ــة، كــام ميكــن  ــاه مــن العــودة إىل الرتب ــن أيًضــا املي ــري بينــام متّك يف ال
أيًضــا أن تصبــح هــذه الشــبكة الجديــدة املرتابطــة بشــكل متســق املحــور 
الــذي يتــم مــن خاللــه تعزيــز وســائل النقــل العــام ووســائل التنقــل غــري 
اآلليــة، مــام يــؤدي إىل تقليــل التلــوث الحــايل عــن طريــق النقــل، والــذي 

ميثــل حاليًــا ٢١% ٣٠ مــن انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون.

كــام أن هنالــك إمكانيــة لالســتفادة مــن األرايض البيضــاء املوجودة داخل 
املدينــة وخاصــة عــىل طــول األوديــة، مــن أجــل إنشــاء شــبكة متناســقة 
ــط هــذه الشــبكة  ــن العامــة الخــرضاء، ويف حــال رب ومرتابطــة مــن األماك
الخــرضاء بالشــبكة الزرقــاء مــن األوديــة وقنــوات امليــاه الطبيعيــة، فإنهــا 
ســتعمل عــىل تحســني املرونــة العمرانيــة للفيضانــات بشــكل عــام مــع 

تعزيــز جــودة املســاحات واألماكــن العامــة وقابليــة الســري باألقــدام. 

الشكل ٤١. الشبكات الزرقاء والخرضاء يف مدينة تبوك 

األرايض الزراعية املعرضة لخطر التعدي 

الزراعة - بنظام الرش 

الزراعة املستدامة - بنظام التنقيط 

املناطق الخرضاء املحتملة 

مراعى 

األودية 

منحدرات عالية 
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التشخيص االسرتاتيجي

تقسيامت األرايض وعدم وجود 
التامسك يف هيكل ونسيج املدينة 

]التجزأة[

منط النمو والتنمية غري املتوازنة 
٢]الزحف العمراين[ ١

Unbalanced Growth and Developmet PatternsDivision and Fragmentation

١.٥ تحديد وتعريف القضايا االسرتاتيجية الرئيسية

ســلط التحليــل التفصيــيل املتعمــق املســتند إىل األدلــة الضــوء عــىل ثــالث قضايــا إســرتاتيجية رئيســية مرتابطــة تــربز أداء تبــوك فيــام يتعلــق مببــادئ 
 conceptual( ــة ــذي يتــم اســتنتاجه مــن خــالل ثــالث أفــكار ورؤى تصميمي ــة املســتدامة، متثــل اإلطــار االســرتاتيجي للتشــخيص، ال ــة العمراني التنمي
lenses(، وتــم تعريفهــا يف إطــار طبيعتهــا املفاهيميــة، ومــن ثــم وضعهــا يف ســياقها املــكاين مــن خــالل دراســة كيفيــة تطبيقهــا مكانيــا يف تبــوك 

عــىل مختلــف املســتويات، وقــد تــم تحديدهــا عــىل النحــو التــايل:

١،١،٥ أمناط التنمية والنمو غري املتوازنة )الزحف العمراين( 

يتــم تحديــد األمنــاط العمرانيــة للمدينــة مــن خــالل العنــارص الهيكليــة، 
وشــكل النســيج العمــراين، وتوزيــع الكثافــات، وتتأثــر بشــدة بسياســة 
إســتعامالت األرايض، حيــث أن السياســات املتامســكة املتعلقــة بهــا 
تؤثــر عــىل األمنــاط العمرانيــة مــن خــالل تحديــد الكميــة املناســبة مــن 
الوظائــف  وتوزيــع  املســتقبيل  النمــو  الســتيعاب  الالزمــة  األرايض 
والكثافــات العمرانيــة وفًقــا لذلــك، ويف حــال الجمــع بــني هــذه الصفــات 
ــا  ــادة القضاي ــد أو زي ــج عنهــا إمــا إنشــاء شــكل عمــراين جي فيمكــن أن ينت

واملشــاكل العمرانيــة مثــل الزحــف العمــراين. 
ــا عندمــا تنمــو املدينــة برسعــة، مــام يــؤدي إىل ظاهــرة  يحــدث هــذا غالبً
الزحــف والتمــدد غــري املخطــط، وبشــكل غــري متجانــس، وظهــور مشــاريع 
غــري متوازنــة عــرب امتدادهــا اإلقليمــي، وتظهــر االختــالالت يف اإلدارة 
تتميــز  الســيناريو،  هــذا  إطــار  ويف  الســكان،  حيــاة  وجــودة  العمرانيــة 
املدينــة بوجــود كثافــة منخفضــة، ويكــون أداؤهــا غــري فعــال، كــام تكــون 
التوزيــع  حيــث  مــن  جيــد  بشــكل  متوازنــة  ليســت  ومرافقهــا  خدماتهــا 
املواطنــني  يســتفيد  ال  وبالتــايل  االســتخدام،  وســهولة  وإمكانيــة 
توفــري  إن  كــام  عــادل،  نحــو  عــىل  املدينــة  يف  العيــش  مزايــا  مــن 
وصيانــة املرافــق والخدمــات األساســية وتوفــري البنيــة التحتيــة الفعالــة 
واملســتدامة، مثــل وســائل النقــل العــام، تكــون مــن األمــور املكلفــة 
ــة  ــراين وقل ــف العم ــروف الزح ــك بظ ــط ذل ــة، ويرتب ــىل األمان ــة ع والصعب
الكثافــة حيــث تحتــاج البنيــات التحتيــة للميــاه والــرف الصحــي والكهربــاء 
والنقــل التمديــد ملســافات أطــول للوصــول إىل عــدد أقــل نســبيًا مــن 
النــاس، حيــث أن الكميــات الكبــرية مــن األرض مقابــل الشــخص الواحــد 
تتطلــب اســتثامرات رأســاملية أكرب إلنشــاء البنية التحتيــة إىل جانب زيادة 
تكاليــف الصيانــة، علــامً بــأن اتجاهــات التنميــة الحاليــة يف تبــوك متيــل إىل 
إعــادة إنتــاج أمنــاط إســتعامالت األرايض األحاديــة منخفضــة الكثافــة، مــع 
وجــود مخصصــات شــحيحة لألنشــطة االجتامعيــة ومســاحات مــن األرايض 
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 الهيكل العمراين 

للمدينة

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 
ووجــود جيــوب أمنــاط التنميــة املبعــرة غــري املتصلــة باملركــز واملنتــرشة 
بشــكل واســع والتــي تتجــاوز نطاقــات التنميــة، فــاألرايض غــري املطــورة، 
والبنيــات التحتيــة املفرطــة يف أحجامهــا والتوســعات الكبــرية للمشــاريع 
أحاديــة الوظيفــة تعيــق اســتمرارية نســيج املدينــة، وبالتــايل، إحــداث خلل 
يف اتســاقها، وأدائهــا االجتامعــي واالقتصــادي والبيئــي، وباملثــل، فــإن 
ظاهــرة الزحــف والتمــدد العمــراين غــري املخطــط، يجعــل مــن الصعــب 
عــىل  بأكملهــا  للمدينــة  والخدمــات  التحتيــة  البنيــة  توفــري  واملكلــف 
نحــو منصــف وعــادل كــام إنهــا تؤثــر، مــن الناحيــة املكانيــة عــىل البعــد 
املناطــق  يف  املســاواة  عــدم  أوجــه  وتخلــق  لالســتدامة،  االجتامعــي 
العمرانيــة، وعــزل املناطــق البعيــدة وغــري املرتبطــة وتحيــط بهــا األشــكال 
العمرانيــة املتقطعــة. متيــل املــدن املجــزأة إىل إظهــار وجــود العقــارات 
مســورة  مجمعــات  شــكل  يف  إمــا  املدينــة،  ضواحــي  يف  الســكنية 
لــذوي الدخــل العــايل أو ككتــل 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 املســتدامة، ألن الطــرق الرسيعــة الكبــرية غالبــاً 
مــا تكــون الوســيلة الوحيــدة للتواصــل عــرب مســافات طويلــة، مــام يــؤدي 
هــذا  وعــىل  التنقــل،  تكاليــف  وارتفــاع  الســيارات  عــىل  االعتــامد  إىل 
النحــو، ميكــن لألمنــاط العمرانيــة يف املدينــة أن تؤثــر عــىل االتصــال 
االجتامعــي املــكاين، وزيــادة وقــت التنقــل، واالزدحــام، كــام إن قــدرة 
واملحــالت  العمــل،  أماكــن  إىل  منازلهــم  مــن  االنتقــال  عــىل  الســكان 
املدينــة  ألداء  رضوريــة  تعــد  الصحيــة  واملراكــز  واملــدارس،  التجاريــة، 
الجيــد، ويجــب النظــر 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، فــإن املدينــة يصعــب فيهــا إمكانيــة وســهولة الوصــول 
بالنســبة لســكانها، بينــام النســيج العمــراين املتصــل بشــكل جيــد يعــزز 
ســهولة إســتخدام وســائل النقــل العــام ويقلــل مــن االزدحــام بزيــادة 
إمكانيــة الوصــول بشــكل عــام، إىل جانــب زيــادة األنشــطة االجتامعيــة 

واالقتصاديــة. 
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عدم التوازن االجتامعي والبيئي 
واالقتصادي
]نقص املرونة[

٣

Unbalanced Socio-Ecologocal and Economic Systems

٣،١،٥  عدم التوازن االجتامعي والبيئي واالقتصادي 

)عدم املرونة(

 - االجتامعيــة  النظــم  مــن  معقــدة  مجموعــات  مــن  مدينــة  كل  تتكــون 
االقتصاديــة 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 
وإدارتهــا،  املوجــودة  الطبيعيــة  املــوارد  عــىل  املحافظــة  يراعــي  ال 
عمليــات  إن  واســتمراريتها.  الطبيعيــة  لألصــول  الوظيفيــة  القيمــة  أو 
التــي تشــمل، عــىل ســبيل  التخطيــط ومامرســات التنميــة العمرانيــة 
املثــال، اإلدارة املتكاملــة ملــوارد امليــاه، والــدورات الطبيعيــة، وعــىل 
ــاً مــا يتــم تقييمهــا  ــة النشــطة، غالب نطــاق أوســع، خدمــات النظــم البيئي
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، 
ــك أمنــاط االســتهالك غــري املســتدامة والتلــوث  ــة عــىل ذل ومــن األمثل
النظــم  عــىل  والضغــط  الزراعيــة  والرتبــة  البيولوجــي  التنــوع  وفقــدان 
البيئيــة، فضــاًل عــن زيــادة تعرضهــا للكــوارث الطبيعيــة والكــوارث مــن صنــع 
ــىل األداء االقتصــادي  ــذه األوضــاع تحــدث تأثــرياً كبــرياً ع اإلنســان، كل ه

للمدينــة، والتــي ميكــن أن تصبــح أكــر وضوحــا عــىل املــدى الطويــل.

٧٣
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٢،٥ بدائل الحلول ملشاكل مدينة تبوك الثالثة

١.٢.٥.أمناط النمو والتنمية غري املتوازنة يف مدينة تبوك 

تتميــز املشــاريع التطويريــة األخــرية يف تبــوك ابتعــادا عــن مركــز املدينــة 
نحــو األطــراف والتوســع نحــو نطــاق التنميــة العمرانيــة ١٤٥٠، حيــث أن 
الزحــف العمــراين يحــدث يف معظمــه يف الجــزء الشــاميل مــن وســط 
املدينــة، خلــف الطريــق الدائــري، تــاركاً أجــزاء كبــرية مــن األرايض البيضــاء 

بــني املشــاريع الجديــدة.
 

يُعــرَّف هــذا النمــط مــن النمــو بأنــه تنميــة مبعــرة غــري متصلــة باملركــز 
أمــام  عقبــة  ويصبــح  املنضبــط،  غــري  العمــراين  الزحــف  مــن  ونــوع 
ــة  ــات البني ــري خدم ــدرة توف ــىل ق ــر ع ــألرايض، ويؤث ــفء ل ــتخدام الك االس
العمرانيــة،  اإلدارة  يف  الكفــاءة  عــدم  إىل  ويــؤدي  والنقــل،  التحتيــة 
التحتيــة  البنيــة  توفــري  حيــث  مــن  للحكومــة  املاليــة  التكلفــة  وارتفــاع 
والخدمــات العامــة، ويف مدينــة مصابــة بالتمــدد والزحــف العمــراين، فــإن 
توفــري إمكانيــة وســهولة توصيــل أو مــد خدمــات الكهربــاء، وميــاه الــرف 
الصحــي وامليــاه النظيفــة مــن قبــل البلديــة تكــون أعــىل مــام هــي عليــه 
يف مدينــة مدمجــة ومحــدودة، كــام تتأثــر القــدرة عــىل الصيانــة حيــث أن 

البنيــة التحتيــة تكــون أوســع انتشــاًرا. 
 

مــن  املتكبــدة  التكاليــف  تعــوض  ال  املنخفضــة  الســكانية  الكثافــة  إن 
خــالل نظــام اإليــرادات العــادي، وحيــث أن هــذه املناطــق توجــد بعيــدة 
عــن املدينــة املدمجــة، فإنهــا تفــرض ضغوطــا اقتصاديــة قويــة عــىل 

األمانــة لتوفــري وصيانــة البنيــة التحتيــة الالزمــة لدعمهــا، ومــن املحتمــل أن 
تكــون هــذه املخاطــر أســوأ بســبب التطــور املســتقبيل املتوخــى يف 
مخطــط تبــوك، والــذي يســعى إىل التوســع يف املنطقــة الواقعــة بــني 

الطريــق الدائــري ونطــاق التنميــة العمرانيــة ١٤٥٠.
 

مســاحة  يغطــي  املســتقبل،  يف  األرايض  إســتعامالت  مخطــط  إن 
قدرهــا ٤٤,٢٨٤ هكتــاًرا، ويف بعــض األجــزاء يتجــاوز النطــاق العمــراين 
للعــام ١٤٥٠ هـــ، بزيــادة إجامليــة قدرهــا ٢٨,٩٢٤ هكتــاًرا مقارنــًة باملناطــق 
العمرانيــة الحاليــة، وهــذا الرقــم يشــري إىل الزحــف العمــراين العشــوايئ 
املتزايــد، ال ســيام بســبب التوزيــع املــكاين لهــذه املناطــق الســكنية 
ــط  ــد تخطي ــة بع ــع يف املدين ــل للتوس ــب تفاقــم املي ــدة، إىل جان الجدي

ــة الوظيفــة. املناطــق أحادي
 

ســوف تحتــاج تبــوك إىل مواجهــة هــذا النمــط الضخــم مــن النمــو غــري 
املتــوازن مــن خــالل التكثيــف اإلســرتاتيجي ضمــن النســيج العمــراين 
ــار مــن األرايض البيضــاء  ــا أكــر مــن ٥,٢٠٠ هكت الحــايل، حيــث يوجــد حاليً
وتكثيــف  لتعزيــز  اســتخدامها  ميكــن  والتــي  الدائــري  الطريــق  داخــل 
املدينــة تدريجيًــا، وهــذا يعنــي أن هنــاك إمكانــات كبــرية الســرتاتيجيات 
التكثيــف، بــدالً مــن الرتويــج للمشــاريع الجديــدة التــي تكــون بعيــدة عــن 

املدينــة املوحــدة، وخــارج نطــاق التنميــة العمرانيــة لعــام ١٤٥٠. 

الزحف عمراين عىل أطراف مدينة تبوك 



٧٥

التشخيص االسرتاتيجي

الشكل ٤٢. أمناط النمو والتنمية غري املتوازنة يف تبوك 

أرايض بيضاء داخل املدينة املدمجة 

أرايض متبقية ضمن النسيج العمراين الحايل 

املشاريع املقرتحة داخل نطاق ١٤٥٠ هـ 

املشاريع املقرتحة خارج نطاق ١٤٥٠ هـ 

املحاور العمرانية الرئيسية 

نطاق التنمية العمرانية للعام ١٤٥٠ هـ 



Division and Fragmentation
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٢.٢.٥ تقسيامت األرايض وعدم الرتابط يف النسيج العمراين 

ملدينة تبوك

تتميــز البنيــة العمرانيــة يف تبــوك، نتيجــة للتنميــة املبعــرة غــري املتصلــة 
متامســك  عمــراين  نســيج  وجــود  بعــدم  أعــاله،  املذكــورة  باملركــز 
املبنيــة  املنطقــة  خــارج  املعزولــة  املشــاريع  تظهــر  حيــث  ومتكامــل، 
أحاديــة  عــادة مــا تكــون  الجيــوب غــري املتصلــة، والتــي  كسلســلة مــن 
االســتعامل، وتفتقــر إىل تنــوع األنشــطة وإن مل تكــن فضــاء بالكامل، إال 
إنهــا غالبــاً مــا تتميــز باالنفصــال والتجزئــة الواضحــة يف النســيج العمــراين، 
ــاالت  ــي، ويف ح ــرس الوطن ــوزة للح ــال يف األرايض املحج ــو الح ــام ه ك
العمــراين  وتخطيطهــا  هيكلهــا  داخــل  فقــط  محصــورة  تكــون  أخــرى، 
فقــط وال تتفاعــل مــع النطــاق العمــراين املحيــط بهــا، بــل وتفتقــر إىل 
االتصــال بشــبكة الشــوارع يف املناطــق املجــاورة، عــالوة عــىل ذلــك، 
ــق  ــل الطري ــة داخ ــاء املتاح ــن األرايض البيض ــار م ــود ٥,٢٠٦ هكت ــع وج وم
الدائــري، فــإن ذلــك يعــزز مشــكلة التجزئــة واالنفصــال، مــام يــؤدي إىل 
وجــود كتلــة عمرانيــة تتشــكل مــن خليــط مــن املشــاريع التــي تفتقــر إىل 
الرتابــط واالســتمرارية، وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن سلســلة مــن العنــارص 
يف  املفرطــة  األبعــاد  ذات  للطــرق  التحتيــة  البنيــات  مثــل  الهيكليــة، 
الحجــم، تزيــد مــن التجزئــة والتقســيم عــرب األحيــاء واملجــاورات الســكنية 

ونســيج املدينــة بشــكل عــام.
 

تســاهم هــذه العنــارص بشــكل كبــري يف خلــق حــاالت االنفصــال والتجزئــة 
يف النســيج العمــراين بدرجــات متفاوتــة، مــام يُظهــر املشــهد العمراين 
ملدينــة تبــوك كبيئــة تفتقــر إىل نســيج كثيــف مســتمر مناســب وصديــق 
مثــل  الكبــرية،  التحتيــة  البنيــة  إن  املدينــة(،  )انســنه  البــرشي  للنشــاط 
تدعــم مبــادئ املدينــة  الرئيســية، ال  النقــل  الطــرق الرسيعــة ومحــاور 
الصديقــة لألنشــطة البرشيــة واملشــجعة للســري باألقــدام فيهــا، وعــادة 
مناســبة  عبــور  نقــاط  أي  وجــود  بــدون  األبعــاد  يف  مفرطــة  تكــون  مــا 

للمشــاة وخلــف حواجــز كبــرية، كــام إن نوعيــة وطبيعــة األماكــن العامــة 
املتاخمــة للبنيــة التحتيــة الكبــرية ال تدعــم النســيج العمــراين املتصــل 
بشــكل جيــد.  ويعتــرب طريــق امللــك عبــد العزيــز، أحــد األمثلــة عــىل ذلــك، 
وهــو محــور رئيــيس يف قلــب املدينــة يبلــغ طولــه مثانيــة كيلومــرتات 
ــزه  ــا، بينــام ال يوجــد ســوى معــرب واحــد مخصــص للمشــاة يف منت تقريبً
ــا األخــرى  ــرب الطــرق املســدودة مــن القضاي ــد، كــام تعت خــط الســكة حدي
املــدن  مــن  والعديــد  تبــوك  يف  التحتيــة  بالبنيــة  تتعلــق  التــي  الهامــة 
الطــرق ليســت مســتمرة  أن أمنــاط  يعنــي  الســعودية األخــرى، وهــذا 
للســامح بالتدفــق الحــر لحركــة املــرور، حيــث أن العديــد من الطــرق الفرعية 
تكــون يف نهايتهــا مســدودة، بــدالً مــن االتصــال بطــرق ثانويــة أو رئيســية 
أخــرى، وبالتــايل تشــكل شــبكة طــرق منفصلــة وغــري مرتابطــة، األمــر 
الــذي يحــدث عــىل جميــع مســتويات املدينــة، بــدءاً مــن الحــي واملجــاورة 

الســكنية إىل مناطــق املعابــر الرئيســية. 

وهنــاك عنــر آخــر يقــوم بتقســيم النســيج العمــراين، بســبب عــدم 
التكامــل معــه، وهــو نظــام شــبكة األوديــة، فعــىل الرغــم مــن كونــه 
يعتــرب ميــزة طبيعيــة قيمــة لتعزيــز جــودة البيئــة العمرانيــة، إال إنــه يقســم 
حاليــا نســيج املدينــة، حيــث تــم اســتخدام الحــواف االصطناعيــة املعيقــة 
بشــكل كبــري مــع إنشــاء األســوار الخرســانية املســلحة، مــام يحــد مــن 
إمكانيــة التنقــل والوصــول، وعــدم االســتفادة مــن الوظائــف الطبيعيــة، 
باألوديــة،  املرتبطــة  للمســاحات  واملتنوعــة  اإلبداعيــة  واالســتعامالت 
املنتزهــات  إنشــاء  عــىل  حاليًــا  تعمــل  األمانــة  أن  إىل  اإلشــارة  وتجــدر 
واملســاحات الخــرضاء املفتوحــة عــىل ضفــاف األوديــة، ومــن املهــم أيًضا 
مالحظــة أن هــذا ال يكفــي كنهــج لتحســني ودمــج الســامت الطبيعيــة 

يف النســيج العمــراين.

أشكال تقسيم وتجزئة البنية التحتية الحرضية يف تبوك 
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منطقة عالية الكثافة 

منطقة منخفضة الكثافة 

الشكل ٤٣. تقسيامت األرايض ونقص التامسك )التجزئة( يف الهيكل العمراين ملدينة تبوك 
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Unbalanced Socio-Ecologocal and Economic Systems

٧٨

٣.٢.٥ اختالل التوازن البيئي واالجتامعي واالقتصادي يف 

مدينة تبوك

تفتقر تبوك إىل املســاحات الخرضاء املفتوحة ضمن النســيج العمراين 
العــام القائــم، وخاصــة يف وســط املدينــة، حيــث أن هنالــك مســاحات 
مفتوحــة خــرضاء قليلــة تــم توفريهــا عــىل طــول محــاور النقــل وهــي 
النشــطة يف املدينــة، ومنفصلــة عــن املجــاورات  بعيــدة عــن األجــزاء 
الســكنية، كــام إنهــا ليســت مرتبطــة جيــداً فيــام بينهــا، وال تشــكل شــبكة 

خــرضاء ثابتــة تعــم جميــع أنحــاء املدينــة. 
 

ومــن الناحيــة االجتامعيــة، فــإن الجانــب املتعلــق بعــدم اتصــال شــبكات 
غــري  التوزيــع  عــىل  الضــوء  يســلط  الخــرضاء،  املفتوحــة  املســاحات 
املتســاوي، وبالتــايل التوزيــع غــري املتكافــئ للبنيــة التحتيــة الخــرضاء عــرب 
املناطــق العمرانيــة، مــام يعكــس صعوبــة وصــول معظــم الســكان إىل 

األماكــن العامــة واملســاحات املفتوحــة الخــرضاء.
 

يشــكل نظــام األوديــة أكــرب ميــزة طبيعيــة يف املدينــة، حيــث يعــرب وادي 
أبــو نشــفة توجــد مجــاورة  ضبعــان وســط املدينــة، يف حــني أن وادي 

ــري باتجــاه الــرشق والغــرب. ــق الدائ للطري
 

يف عــام ٢٠١١ تــم إنشــاء متنــزه األمــري فهــد بــن ســلطان الوطنــي، عــىل 
طــول وادي أبــو نشــفة، الــذي يقــع عــىل أطــراف املدينــة املوحــدة، بعيًدا 
الرئيســية  عــن املدينــة  بالســكان، ومنفصلــة  املناطــق املأهولــة  عــن 
فيصــل  امللــك  طريــق  بــني  املنتــزه  ويقــع  الكبــري،  الدائــري  بالطريــق 
العمــراين  بالنســيج  للمشــاة  مبــارش  ارتبــاط  دون  نشــفة  أبــو  ووادي 
وميكــن الوصــول إليــه يف الوقــت الحــايل بواســطة الســيارات الخاصــة 
فقــط، وعمومــا، يفتقــر نظــام األوديــة بأكملــه إىل التكامــل مــع النســيج 
املنطقــة  داخــل  يقــع  الــذي  ضبعــان،  وادي  ذلــك  يف  مبــا  العمــراين، 
املبنيــة، وهــذا يعكــس موقًفــا عاًمــا ال يضــع يف االعتبــار نظــام األوديــة 

كمحــرك اجتامعــي واقتصــادي وبيئــي للمدينــة.

 
للســيول  تتعــرض  املدينــة  أجــزاء  بعــض  أن  الحــايل  التحليــل  ويبــني 
والفيضانــات، خاصــة عــىل طــول وادي ضبعــان، الــذي يقــع داخــل النســيج 
فرصــة  يوفــر  املركــزي  األوديــة  نظــام  أن  إىل  يشــري  كــام  العمــراين، 
لتشــكيل هيــكل املســاحات املفتوحــة، فإنــه يجــب إعــداد اســرتاتيجيات 
عــالوة  مخاطرهــا،  حــدة  وتخفيــف  ملنــع  والفيضانــات  الســيول  إلدارة 
عــىل ذلــك، يــوىص بتقييــم التأثــري الســلبي املحتمــل لفهــم كيفيــة 
تأثــري محطــة معالجــة ميــاه الــرف الصحــي الحاليــة عــىل طبقــات امليــاه 
الجوفيــة، وعــىل حــوض ميــاه قريــب يقــع عــىل بعــد ٢٣ كــم شــامل مركــز 

املدينــة، وهــو مصــدر ميــاه رئيــيس للمدينــة.
 

باإلضافــة إىل ذلــك، يجــب إدخــال شــبكات مــن الحدائــق الصغــرية واملوزعة 
والطــرق الخــرضاء عــىل أن تكــون متصلــة ببعضهــا البعــض، وكذلــك مــع 
األوديــة؛ وإعــادة ربــط الشــبكات الخــرضاء والزرقــاء بــني املناطــق املبنيــة 
تحويــل  طريــق  عــن  بذلــك  القيــام  وميكــن  الواســع،  األوديــة  ونظــام 
املبنيــة  املناطــق  داخــل  انتقــايئ  بشــكل  املتاحــة  البيضــاء  األرايض 
ــة تخــدم املجتمــع، إىل  إىل مســاحات خــرضاء مفتوحــة وحدائــق رشيطي
جانــب تزويدهــا باألنشــطة التجاريــة الصديقــة للمشــاة والبنيــات التحتيــة 
االجتامعيــة املختلفــة، وهــذا مــن شــأنه تكويــن شــبكة اجتامعيــة بيئيــة 

واقتصاديــة معقــدة، تعمــل كنظــام شــامل.
 

يجــب، بشــكل عــام، اعتبــار حاميــة وإدمــاج املــوارد الطبيعيــة يف تخطيــط 
والتطويــر  التنميــة  عمليــات  جميــع  تتــم  وأن  األولويــات،  مــن  املدينــة 
األوديــة  أن  حيــث  تبــوك،  ملدينــة  املحليــة  البيئــة  إطــار  يف  الجديــدة 
وتجمعــات امليــاه والشــبكات الخــرضاء واألماكــن العامــة تعتــرب مصــدراً 
محتمــاًل للنمــو االقتصــادي والتنميــة االجتامعيــة يف املدينــة، فعــىل 
إطــاًرا مرجعيًــا  نهــج االقتصــاد األخــرض  أن يوفــر  ســبيل املثــال، ميكــن 
ميكــن مبوجبــه اتخــاذ القــرارات واإلجــراءات لتعزيــز ودعــم كفــاءة اســتخدام 
أفضــل  معيشــة  مســتوى  وتحقيــق  الفعالــة  البيئيــة  واإلدارة  املــوارد 

للســكان. 
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النظرة املستقبلية

١.١.٦ املدينة املدمجة الشاملة 

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 
املدمــج،  والتصميــم  مســتدامة،  ســكانية  وكثافــات  إليهــا،  الوصــول 
النســيج  يف  الجديــدة  الســكنية  واملجــاورات  األحيــاء  دمــج  يجــب  كــام 
العمــراين، مــن أجــل منــع التوســع الحــرضي والتهميــش، حيــث تشــدد 
العمرانيــة  الكتلــة  بــني  العالقــة  عــىل  املتحــدة  األمــم  موئــل  مبــادئ 
واســتدامة املدينــة، واضعــني يف االعتبــار أن شــكل املــدن وكثافتهــا 
لهــا آثــار عــىل اســتخدامها املســتدام للمــوارد ونوعيــة الحيــاة ملواطنيهــا، 
وكنتيجــة للمناقشــات التــي متــت، بــرزت حجــج قويــة تدعــو إىل إنشــاء 
املدينــة املدمجــة الشــاملة باعتبارهــا الكتلــة العمرانيــة األكــر اســتدامة. 
إن املدينــة املدمجــة الشــاملة عبــارة عــن تجمعــات عمرانيــة عاليــة الكثافــة، 
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  يقلــل مــن االزدحــام ويعــزز االقتصــاد املحــيل ويزيــد 
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 أيضــاً 
مــن وجــود املزيــج االجتامعــي مــن األفــراد الذيــن يتمتعــون بالقــرب مــن 
أماكــن عملهــم ومــن منازلهــم والخدمــات، كــام ســوف تســاعد عمليــة 
مــام  الســيارات،  عــىل  االعتــامد  تقليــل  عــىل  األقــدام  عــىل  الســري 
يخفــف مــن حــدة االزدحــام وتلــوث الهــواء واالســتخدام غــري الــرضوري 
تهــدف  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  املتاحــة،  واملاليــة  الطبيعيــة  للمــوارد 
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 
ــام  ــل الع ــة ووســائل النق ــن العام ــول إىل األماك ــة الوص 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، 
ــوارع دوًرا  ــبكة الش ــب ش ــام تلع ــة، ك ــة وحيوي ــة صحي ــة حرضي ــكل بيئ وتش
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 
ــة عنــارص ربــط ســواء مــن حيــث شــبكة  ــة، لتكــون مبثاب والرسعــة املروري
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  إن يف  كــام  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 
الســكنية، ولقــد أصبحــت القطــارات املحليــة وأنظمــة خطــوط املــرتو 
والحافــالت الكهربائيــة أكــر فعاليــة، ونتيجــة لذلــك، فــإن ركــوب الدراجــات 
والســري عــىل األقــدام يكــون أكــر متعــة، عــالوة عــىل ذلــك، يتــم تقليــل 
االزدحــام والتلــوث بشــكل كبــري، كــام يــزداد الشــعور باألمــن والعيــش 

املشــرتك يف األماكــن العامــة. 

١.٦ االستجابات االسرتاتيجية

بعد إجراء التشخيص عىل املستوى االسرتاتيجي وتحديد أهم ثالث قضايا اسرتاتيجية تؤثر عىل التنمية العمرانية يف مدينة تبوك، تم بناء عىل 
ذلك تحديد ثالث تدخالت اسرتاتيجية ومن ثم تم وضع املعالجات املناسبة موضحاً عىل وجه الخصوص البعد املكاين عىل املستويات التخطيطية 

املختلفة مبا يتالءم مع طبيعة وأولويات مدينة تبوك. 

املدينة املدمجة الشاملة  
]املكثفة عمرانياً[

املدينة املرتابطة واملتصلة
٢]إعادة الدمج[  ١
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النظرة املستقبلية

٣.١.٦ 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 وتغــري املنــاخ، وعــىل هــذا النحــو، ميكــن تعريــف املدينــة 
املرنــة عــىل أنهــا شــبكة مســتدامة مــن األنظمــة العمرانيــة واألحيــاء ٣١ 
التــي تحتــوي عــىل كل مــن املكونــات البيئيــة الطبيعيــة والعمرانيــة يف 
املدينــة، وتشــمل الطــرق واملبــاين والبنيــة التحتيــة العمرانيــة ومرافــق 
االتصــاالت والرتبــة والطوبوغرافيــة والســامت الطبيعيــة والجيولوجيــة 
واملجــاري املائيــة والكثافــة الســكانية... إلــخ. وبشــكل إجــاميل، تعمــل 
وعضالتهــا،  ورشايينهــا  وعظامهــا  للمدينــة  كجســم  العمرانيــة  النظــم 
كــام إن املــدن املرنــة، كــام أوضحهــا قودستشــوك )٢٠٠٣(٣٢، 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 
املخاطــر  تأثــريات  بعــد  نشــاطها  واســتعادة  للتنبــؤ  مســبًقا  مصممــة 
تحتــاج  الجديــدة،  الحرضيــة  لألجنــدة  ووفًقــا  التكنولوجيــة،  أو  الطبيعيــة 
املــدن إىل ضــامن االســتدامة البيئيــة مــن خــالل تعزيــز ودعــم الطاقــة 
التنميــة  يف  واملــوارد  لــألرايض  املســتدام  واالســتخدام  النظيفــة 
العمرانيــة، وحاميــة النظــم البيئيــة والتنــوع البيولوجــي، وتعزيــز ودعــم 
الكــوارث،  أمنــاط االســتهالك واإلنتــاج املســتدام، والحــد مــن مخاطــر 
والتخفيــف مــن حــدة تغــريات املنــاخ والتكييــف معهــا، حيــث تشــكل هــذه 
املتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  تنــص  حيــث  املدينــة،  يف  املرونــة  العنــارص 
للبيئــة عــىل أنــه مــن أجــل هــذا الغــرض، تحتــاج املــدن إىل االســتثامر 
والبنيــة  معقولــة،  وبأســعار  املتجــددة  الطاقــة  واســتخدام  توليــد  يف 
التحتيــة وخدمــات النقــل املســتدام والكــفء، وتتمثــل الفوائــد اإلضافيــة 
التكاليــف  وتقليــل  واالتصاليــة  للطــرق  الشــبي  الرتابــط  إنشــاء  يف 
املاليــة والبيئيــة والصحيــة العامــة لحركــة املــرور والتنقــل غــري الفعالــة، 
الجــزر  تأثريات  تقليل  باإلضافــة إىل  والضوضاء  الهواء  وتلوث  واالزدحام 
الحرارة يف املناطــق العمرانيــة والحرضية، إىل جانــب الدعــم املتبــادل مــا 
ــتقالب  ــات االس ــل آلي ــة، لتفعي ــا اإلقليمي ــة، وأنظمته ــة املرن بــني املدين
العمــراين اإليجــايب يف املناطــق العمرانيــة، وضــامن إمــدادات متوازنــة 

مــن سالســل األنشــطة املضيفــة للقيمــة. 

املدينة املرنة 
٣ ]الحامية والتحسني[ 
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٢.٦ النامذج املناسبة للتنمية العمرانية يف مدينة تبوك

١.٢.٦ املدينة املدمجة: تعزيز تنمية الدمج والتكثيف

تركــز اإلســرتاتيجية األوىل عــىل مواجهــة الزحــف العمــراين مــن خــالل 
تركيــز جميــع املشــاريع الجديــدة داخــل النســيج العمــراين القائــم وحولــه، 
العمــراين  النســيج  داخــل  املدينــة  مشــاريع  إنشــاء  إىل  يــؤدي  مــام 
باملســتوى األمثــل، وهــذا مــن شــأنه أن يســاعد عــىل دمــج وتكثيــف 
كتلــة  وإنشــاء  الكثافــة  بزيــادة  يســمح  مــام  تدريجيــا،  املدينــة  نســيج 
عمرانيــة أكــر اســتدامة، كــام إنــه نــاك العديــد مــن الفوائــد املتصــورة 
للمدينــة املدمجــة الشــاملة فيــام يتعلــق بالتمــدد والزحــف العمــراين، 

تشــمل:  والتــي 
تقليــص االعتــامد عــىل الســيارات وبالتــايل انخفــاض االنبعاثــات   •

لكربونيــة ا
انخفاض استهالك الطاقة؛  •

توفري خدمات النقل العام بشكل أفضل؛  •
زيادة شبكة الطرق وسهولة الحركة والتنقل بشكل عام؛  •

إعادة استخدام البنية التحتية واألرايض املطورة؛  •
إعادة تأهيل وتجديد املناطق العمرانية الحالية؛  •

الحفاظ عىل املساحات الخرضاء التي تحقق جودة ونوعية   •
          حياة أعىل؛

خلق بيئة لتعزيز ودعم األعامل واألنشطة التجارية.  •
 

تركــز اإلســرتاتيجية األوىل ملدينــة تبــوك املســتدامة عــىل أهميــة الحــد 
مــن التوســع العمــراين خــارج الطريــق الدائــري، يف نفــس الوقــت الــذي 
تقلــل فيــه مــن تشــتت نســيج املدينــة، وميكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل 
زيــادة الكثافــة يف البدايــة يف املناطــق املبنيــة، مــام يدفــع إىل تطويــر 
الطريــق  العمــراين املوجــود وداخــل  النســيج  البيضــاء داخــل  األرايض 
الدائــري، وتوجــد حاليــا، ٥,٢٠٦ هكتــار مــن األرايض البيضــاء املتاحــة داخــل 
ــا الكثافــة املــوىص بهــا مــن قبــل األمــم  ــري، وإذا مــا أخذن الطريــق الدائ

املتحــدة، فإنهــا ميكــن أن تســتوعب مــا يقــرب مــن ٧٨٠,٩٠٠ نســمة. 
ــر عــىل  ــا يف الفقــرة ٤.١.٢، هنــاك قضيــة أخــرى ذات صلــة تؤث كــام ذكرن
الزحــف العمــراين هــي األرايض غــري املطــورة بشــكل تــام، التــي متثــل 
حــوايل ٢,١١٠ هكتــار داخــل الطريــق الدائــري وغــرب املركــز الحــرضي، وإذا 
تــم إعــادة تطويرهــا بالكثافــات املــوىص بهــا مــن قبــل األمــم املتحــدة، 
فــإن هــذه املســاحة مــن األرايض ميكنهــا اســتيعاب عــدد ٣١٦,٥٠٠ مــن 
الســكان، وهــذا يعنــي أن مدينــة تبــوك لديهــا العديــد مــن الفــرص لتعزيــز 
اســتيعاب  عــىل  القــدرة  ولديهــا  وهيكلهــا  العمرانيــة  كتلتهــا  وتكثيــف 
نظــام عمــراين جديــد مكثــف  إطــار  الســكانية املتوقعــة يف  الزيــادة 

ومدمــج. 
وبنــاء عــىل ذلــك يجــب وضــع الحوافــز واألنظمــة واالشــرتاطات املناســبة 
البيضــاء  األرايض  وتنميــة  لتطويــر  األولويــة  إعطــاء  بهــدف  وتنفيذهــا 
ــة فيهــا مــن  ــة، والحــد مــن حجــز األرايض لرفــع قيمتهــا واملضارب املتبقي

خــالل تطبيــق سياســات األرايض البيضــاء الحاليــة.
كــام يجــب إعــداد سياســات التكثيــف املناســبة، بالتــوازي مــع تنفيــذ نظام 
للتكثيــف  الفقــرة ٦.٢.٢(، مــع إعطــاء األولويــة  )انظــر  نقــل عــام جديــد 
االســرتاتيجي عــىل طــول مســاراته ومحطاتــه، األمــر الــذي ســوف يشــجع 
ويحســن مــن عمليــة التكثيــف التدريجــي وفقــاً ملبــادئ التنميــة املرتبطة 
الحــرضي عــايل  النقــل، حيــث ســيتم إعطــاء األولويــة للنمــو  بوســائل 
الكثافــة عــىل طــول طــرق النقــل العــام، نحــو األجــزاء الداخليــة للمدينــة، 

وسيســمح ذلــك أيضــاً بإنشــاء مراكــز جديــدة متعــددة االســتعامالت حــول 
محطــات النقــل العــام الرئيســية، مدعومــة بالكثافــة الســكانية املناســبة.
هــذه اإلجــراءات ســتخفف الضغــط عــىل املدينــة فيــام يتعلــق بتوفــري 
شــبكة واســعة مــن البنيــة التحتيــة ملناطــق تنميــة جديــدة تتســم بالزحــف 
العمــراين ومتناثــرة، مــع توفــري فــرص إلعــادة توجيــه االســتثامرات نحــو 
أجــل  مــن  الحــايل  العمــراين  للنســيج  والتحديثــات  التحســينات  إجــراء 
ففعاليــة،  وأكــر  مدمجــة  مدينــة  ضمــن  املتزايــدة  الكثافــة  اســتيعاب 
وعــىل املــدى الطويــل، ســوف يــؤدي ذلــك إىل ترشــيد التكلفــة، مــام 
يجعــل البنيــة التحتيــة فعالــة، ويقلــل مــن اســتهالك املــوارد، وتكاليــف 

أداء املدينــة بشــكل عــام.

الحد من الزحف العمراين خارج الطريق الدائري، وزيادة 
الكثافة داخل املناطق املبنية. 

الحد من تجزئة نسيج املدينة من خالل زيادة تطوير 
األرايض البيضاء داخل النسيج العمراين الحايل   
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املناطق غري املطورة 

أرايض بيضاء للتكثيف داخل الطريق الدائري 

مناطق التوسعة للتنمية املستقبلية )املرحلة الثانية( 

املناطق غري املطورة خارج الطريق الدائري 

الشكل ٤٥. املدينة املدمجة: توحيد التنمية من خالل إنشاء مراكز جديدة وتكثيفها 

وسط املدينة 

املطار 

القطاع العسكري 

الجامعة 

صناعية 
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 ٢.٢.٦ املدينة املتصلة: ربط ودمج مدينة تبوك

العمــراين  الهيــكل  تغيــري  إىل  الحاجــة  الثانيــة  اإلســرتاتيجية  تتنــاول 
ــة تبــوك، مــام  ــة والتشــتت املــكاين يف مدين ــل التجزئ املقســم وتقلي
يتيــح إمكانيــة وصــول أكــر انتشــاًرا لجميــع مواطنيهــا، إن التخلــص مــن 
ــة تشــمل مراحــل  ــة دوري التقســيامت املكانيــة يف املدينــة هــي عملي
التحليــل والفهــم واإلجــراءات القويــة التــي يحددهــا مزيــج دقيــق مــن 
األدوات القطاعيــة والتنفيذيــة والتقييميــة، ولكــن األهــم مــن ذلــك، أنــه 
يجــب تعزيــز ودعــم فكــر جديــد يقــدر وســائل النقــل العــام يف املدينــة، 
الجديــدة،  الفكــرة  هــذه  اتبــاع  إىل  النمــو  سياســات  تحتــاج  وســوف 
وتطبيقهــا، مــع االهتــامم مببــادئ التنميــة املســتدامة، مــن خــالل إطــار 

معيــاري قــوي. 
 

ولــي تعالــج املدينــة األجــزاء املنعزلــة واملنفصلــة منهــا، تحتــاج األمانــة 
إىل إعــداد أدلــة إرشــادية مالمئــة للتصميــم العمــراين تدعــم خلــق بيئــة 
عمرانيــة متصلــة بشــكل جيــد ومالمئــة وصديقــة للمشــاة واألنشــطة 
البرشيــة )انســنه املدينــة(، وبالتــوازي مــع ذلــك، 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، ومــن أجــل إعــادة التــوازن مــا بــني النقــل العــام 
والنقــل بالســيارات الخاصــة، يجــب اســتكامل نظــام الطــرق املعــاد تحديده 
بنظــام نقــل عــام متكامــل ومتعــدد الوســائط ومتكامــل ومرتابــط داخليــا، 
ويف هــذا الســيناريو، يجــب أن تكــون شــبكة النقــل العــام مبثابــة املحــور 
حــول  تشــكيلها  يتــم  مختلفــة،  وأدوار  بوظائــف  جديــدة  مراكــز  إلنشــاء 
محطــات النقــل العــام الداخليــة، ومــع وجــود مثــل هــذا النظــام، ســيكون 
مــن الســهل الحــد مــن تكلفــة تنقــل الســكان، والتخلــص مــن أشــكال 
التنقــل غــري الفعالــة مــن حيــث التكلفــة، وزيــادة إمكانيــة الســري باألقــدام، 
والوصــول إىل أماكــن العمــل، وزيــادة التفاعــل االجتامعي-االقتصــادي. 

 
ميكــن تطويــر طريقــني رئيســيني للنقــل العــام يف تبــوك لتتناســب مــع 
الرؤيــة املذكــورة أعــاله؛ طريــق امللــك خالــد، الــذي يربــط املطــار يف 
الجنــوب الرشقــي باملنطقــة الصناعيــة باتجــاه الشــامل الغــريب، كــام هــو 
ــط الجامعــة  ــذي يرب متصــور يف مخطــط النقــل؛ وطريــق امللــك فهــد ال
الرشقــي،  الشــامل  يف  العســكرية  بالقاعــدة  الغــريب  الجنــوب  يف 
متبعــني يف ذلــك املســار املقــرتح مــن قبــل موئــل األمــم املتحــدة مــن 

أجــل تحســني مخطــط النقــل العــام املقــرتح.  

وميكــن أيضــا اعتبــار األرايض البيضــاء وأشــكال التجزئــة واالنفصــال التــي 
ومصــدر  كمــوارد  تبــوك  يف  حاليــاً  والحــرضي  العمــراين  النســيج  متيــز 
للمســاحات املتاحــة للخدمــات العامــة، ويف الواقــع، يجــب إنشــاء شــبكة 
جديــدة مــن األماكــن العامــة وأنظمــة البنيــة التحتيــة الخرضاء، باســتعامالت 
الســكنية  واملجــاورات  األحيــاء  ربــط  إلعــادة  املتاحــة  البيضــاء  األرايض 
املنفصلــة واملعزولــة، وتوفــري املســاحات العامــة وإنشــاء مناطــق تجارية 
حيويــة )مثــل األســواق املكشــوفة( عــىل طــول طــرق ومحطــات النقــل 
العــام الجديــدة، بهــدف تعزيــز القــدرة عــىل الســري وإنشــاء نظــام مــن 
األماكــن العامــة الصغــرية واملناطــق النشــطة يف جميــع أنحــاء املدينــة.

 
ووفقــاً ملبــادئ األجنــدة الحرضيــة الجديــدة والئحتهــا التنفيذيــة، هنــاك 
واإلندماجيــة  اآلمنــة  الخــرضاء  العامــة  األماكــن  ودعــم  لتعزيــز  حاجــة 

وتشــمل  العاليــة  الجــودة  وذات  بيــرس  إليهــا  الوصــول  ميكــن  التــي 
الواجهــة  ومناطــق  والســاحات  الدراجــات  ومحــاور  واألرصفــة  الشــوارع 
البحريــة والحدائــق واملنتزهــات العامــة، والتــي تعتــرب مناطــق متعــددة 
الوظائــف للتفاعــل االجتامعــي واإلندمــاج والصحــة البرشيــة والرفاهيــة، 
حيــث ميكــن لهــذه األماكــن أن تلعــب دوراً أساســياً يف تعزيــز ودعــم 
التبــادالت االقتصاديــة والتعبــري الثقــايف، فضــاًل عــن التواصــل واالندمــاج 

االجتامعــي.

املحطات واملراكز 
تعزيز وتكثيف إستعامالت األرايض عىل طول 

املحطات واملراكز الرئيسية 

خطوط النقل 
تحديد خطوط النقل عىل طول املحاور الرئيسية 

الشبكة املستعرضة 
إنشاء شبكة ثانوية لتحسني إمكانية الوصول   
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+ خطوط النقل العام الرئيسية 

خطوط النقل العام الثانوية 
توسيع شبكة النقل العام للتنمية املستقبلية 

الشكل ٤٦. املدينة املتصلة: ربط تبوك عرب وسائل النقل العام 

املراكز الرئيسية 

مراكز ثانوية 

مناطق العبور 

وسط املدينة 

املطار 

القطاع العسكري 

الجامعة 

صناعية 
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٣.٢.٦ املدينة املرنة:  إعادة التوازن يف النظم االجتامعية 

والبيئية واالقتصادية يف تبوك 

تهــدف االســرتاتيجية الرابعــة إىل تعزيــز ودعــم تطويــر األطــر املكانيــة 
املــوارد  اســتخدام  يف  املســتدامة  اإلدارة  تدعــم  التــي  العمرانيــة 
الكثافــة  وتحقيــق  االجتامعــي  اإلندمــاج  وتشــجع  واألرايض،  الطبيعيــة 
ذلــك  يف  مبــا  املتعــددة،  واالســتعامالت  املراكــز،  وتعــدد  املالمئــة، 
إســتخدام أدوات التخطيــط والتصميــم الحــرضي الفعالــة، وميكــن تحقيــق 
داخــل  للتكثيــف  االســرتاتيجية  املخططــات  تطبيــق  خــالل  مــن  ذلــك 
النســيج العمــراين أو اســرتاتيجيات التوســع الحــرضي املخطــط لــه، عــىل 
النحــو املنطبــق عــىل معايــري كل حالــة عــىل حــدة، والتــي ميكــن أن تــؤدي 
إىل تحقيــق افتصاديــات كــربى وتكتــل افتصــادي، وتعزيــز ودعــم كفــاءة 
املــوارد، وإعــادة التوزيــع االقتصــادي، واملرونــة العمرانيــة، واالســتدامة 

البيئيــة.
 

وعــىل هــذا النحــو، فــإن الهيــكل العمــراين الــذي يهــدف إىل املوازنــة 
واالجتامعيــة  االقتصاديــة  املجــاالت  عــيل  اإلجــاميل  الطلــب  بــني 

يــيل:  مــا  يتضمــن  أن  يجــب  واملؤسســية 
 

البعد البيئي:- توفري بيئة إنتاجية صحية وطبيعية؛  •
البعــد االقتصــادي:- املســاهمة يف التقــدم االقتصــادي مبعنــى   •

للمــوارد؛ املســتدامة  واإلدارة  االزدهــار 
البعد االجتامعي:- توفري االزدهار والفرص االجتامعية املنصفة؛  •

 - البيئيــة  النظــم  إقامــة  يف  املســاهمة  املؤســيس:-  البعــد   •
 IRF( االجتامعيــة نحــو االســتدامة مــن خــالل الحوكمــة التشــاركية

.)٢٠١٣  ،٢٠١٥
 

ــبكات  ــة والش ــة واألرايض الزراعي ــل نظــام األودي ــار، ميث ويف هــذا اإلط
الخــرضاء العامــة مصــدراً محتمــاًل للنمــو االقتصــادي والتنميــة االجتامعيــة 
العمرانيــة  البيئيــة  النظــم  صحــة  لتجديــد  أيضــاً  توجيههــا  ميكــن  التــي 

املتــرضرة. 
 

وعــىل هــذا النحــو، يجــب اعتبــار الشــبكات الخــرضاء والزرقــاء عنــًرا هيكليًا 
مدمًجــا يف النســيج العمــراين، وقــد تــم تطويرهــا كبنيــة تحتيــة اجتامعيــة 
بيئيــة قــادرة عــىل أداء وظائــف متعــددة، بــدءاً مــن إدارة ميــاه األمطــار 
ووصــوالً إىل إنتــاج الغــذاء، وتوفــري املســاحات واألماكــن العامــة، كــام إن 
إعــادة ربــط املدينــة ونظــام األوديــة عــرب الشــبكات واملحــاور الخــرضاء مــن 
ــن إمكانيــة الوصــول وجــودة الحيــاة العامــة إىل جانــب إعــادة  شــأنه أن يحسِّ
ربــط النظــم البيئيــة الحرضيــة باملناطــق األوســع واملناظــر الطبيعيــة 
املحيطــة بهــا، كــام إن اســتخدام الشــبكات البيئيــة كبنيــة تحتيــة طبيعيــة 
مليــاه األمطــار والســيول، واالســتفادة منهــا يف الزراعــة واملســاحات 
املفتوحــة داخــل النســيج العمــراين ســوف يــؤدي إىل تحســن الظــروف 
البيئيــة للمدينــة وتوفــري فــرص اقتصاديــة جديــدة، مرتبطــة بالســياحة 
العمرانيــة،  املناطــق  داخــل  الزراعــة  وإمكانيــات  والثقافيــة  البيئيــة 
وأخــريًا، فــإن دمــج شــبكات النقــل العــام واملســاحات الخــرضاء ســيخلق 
أماكــن عامــة لطيفــة ومريحــة للمشــاة، وتحقــق فوائــد بيئيــة واقتصاديــة 

لالســتثامرات املتعلقــة بالنقــل العــام.

النظم االجتامعية والبيئية واالقتصادية 
متثل األرايض الزراعية واألودية وشبكات املساحات 
الخرضاء واملفتوحة مصدرا محتمال للنمو االقتصادي 

والتنمية االجتامعية 

الشبكة الزرقاء والخرضاء 
هناك العديد من األماكن املحتملة لتطوير شبكة 

املساحات املفتوحة العامة عىل طول األودية، وقد تم 
تخصيص بعضها لالستعامالت الزراعية. 

األودية 
إن استخدام األودية كمساحات مفتوحة عامة خرضاء 

جديدة، ميكن أن يساعد يف إعادة التوازن للبنية التحتية 
االجتامعية-اإليكولوجية الجديدة للمدينة    
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تقاطع املناطق الخرضاء والشبكة الزرقاء +

+ األماكن املحتملة لتطوير شبكة املساحات العامة
الشبكة الزرقاء

إنشاء شبكة خرضاء عىل طول الوادي

الشكل ٤٧. املدينة املرنة: إعادة توازن النظم االجتامعية البيئية واالقتصادية يف تبوك 

إنشاء الشوارع العريضة

إنشاء شبكة خرضاء ُمْستَْعرِضة 

وسط املدينة 

املطار 

القطاع العسكري 

الجامعة 

صناعية 
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مخطط أولويات العمل يف مدينة تبوكالنظرة املستقبلية
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٣.٦ رؤية تبوك املستدامة

تبــوك مدينــة غنيــة بالتاريــخ، بوابــة للحجــاج القادمــني مــن الشــامل، وال 
تــزال آثارهــا موجــودة حتــى اليــوم، ومنــذ ذلــك الحــني، اســتمرت تبــوك 
ثانويــة حديثــة، وبالتــايل،  النمــو والتطــور إىل أن أصبحــت مدينــة  يف 
فــإن لديهــا إمكانــات كبــرية للتوفيــق بــني ماضيهــا املجيــد ومســتقبلها 

واملســتدام. املــرشق 
 

تتــامىش اإلســرتاتيجيات الثالثــة املقرتحــة يف تبــوك مــع رؤى وأهــداف 
لالســتدامة،  الثالثــة  األبعــاد  إىل  وتســتند  الجديــدة  الحرضيــة  األجنــدة 
وعــىل هــذا النحــو، تهــدف الرؤيــة الشــاملة، الناشــئة عــن الجمــع بــني 
التوصيــات االســرتاتيجية األربــع، إىل تغيــري شــكل مدينــة تبــوك العمــراين 

ــة مــن أجــل تحقيــق هــذه األبعــاد مــن خــالل: ــة الهيكلي مــن الناحي
 

االجتامعيــة  الخدمــات  توزيــع  يف  االجتامعيــة  العدالــة  ضــامن   •
االجتامعيــة(؛ )االســتدامة 

الحفــاظ عــىل منــو اقتصــادي مســتقر مــع إعــادة هيكلــة النظــام   •
)االســتدامة  والطاقــة  املــوارد  توفــري  أجــل  مــن  اإلنتاجــي، 

؛  ديــة( االقتصا
خــالل خفــض  مــن  آمنــة ومريحــة  بيئــات معيشــية  عــىل  الحفــاظ    •
التحتيــة االجتامعيــة- البيئــي والبنيــة  الرتميــم  االنبعاثــات واختيــار 
األساســية  الخدمــات  تحقيــق  ميكنهــا  التــي  املعقــدة  البيئيــة 

البيئيــة(. )االســتدامة  مبتكــرة  بطريقــة 

ــة تحــول  ــة، التــي تهــدف إىل إحــداث عملي ومــن أجــل تفعيــل هــذه الرؤي
حــرضي جذريــة تدريجيــة، مــن الــرضوري ترجمــة التوصيــات املفاهيميــة 
األربــع إىل نظــام عمــيل منطقــي ومدعــوم مــن اإلجــراءات والخطــوات 
الذاتيــة  اإلمكانيــات  مــن  وتســتفيد  الواضحــة  األولويــات  تضــع  التــي 
واملزايــا التنافســية الداخليــة، وعــىل هــذا النحــو، تســتفيد الرؤيــة مــن 
نقــاط القــوة والفــرص املوجــودة يف تبــوك، لتطويــر اقتصــادات متنوعــة 
وشــاملة مــع توفــري فــرص عمــل للجميــع، ومجتمعــات حيويــة ومســتدامة، 
وبنيــة تحتيــة تتســم بالكفــاءة واملرونــة. وســوف تتــم مناقشــة هــذه 

اإلجــراءات بالتفصيــل يف الفصــل الســابع. 
 

يلعب التنوع الثقايف يف تبوك دوراً كبرياً يف تنوع األغاين التقليدية 



تحليل تبوك االسرتاتيجي
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التضاريس املتنوعة يف تبوك 
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٤.٦ األثر االسرتاتيجي للرؤية عىل املناطق العمرانية 

الســابقة  النصــوص  يف  تبــوك  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 تبــوك.

استعامالت األرايض: 

كــام ذكرنــا ســابقاً، فــإن تبــوك لديهــا نظــام نقــل عــام مقــرتح يشــتمل 
عــىل شــبكة مــن خطــوط الــرتام تتكــون مــن خطــني، وشــبكة للحافــالت 
مؤلفــة مــن ثالثــة خطــوط، و تتمتــع مبــدى تغطيــة واســعة، بينــام تســاعد 
بــارزة  محــاور  إنشــاء  خــالل  مــن  املدينــة  هيكلــة  يف  املــرتو  خطــوط 
بــأن  اتجاهــي الشــامل والجنــوب والــرشق والغــرب، علــامً  ومتاحــة يف 
موئــل األمــم املتحــدة يقــرتح إعــادة النظــر يف موقــع الخــط األول، حيــث 
أن التكثيــف عــىل طــول هــذه املحــاور مــن خــالل تخصيــص اســتعامالت 
األرايض عــىل مســافة ١٠ دقائــق ســرياً عــىل األقــدام مــن محطــات 
الرئيســية  للطــرق  املجــاورة  األرايض  قطــع  وتطويــر  وتنميــة  املــرتو، 
العمرانيــة  الهيكلــة  يف  كبــري  دور  لهــا  يكــون  ســوف  الــرتام  وخطــوط 

للمدينــة، وكــام هــو مبــني يف الشــكل ٥٠، 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 املحطــة الرئيســية عنــد تقاطــع خطــوط الــرتام هــي املحطــة 
املتعــددة  العــام  النقــل  ووســائل  االقتصاديــة  لألنشــطة  املركزيــة 
الوســائط، وباالســتفادة مــن الدراســات واملبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة 
بالتوســع العمــراين والحــرضي املســتدام، فــإن تقســيم اســتعامالت 
األرايض املخصصــة لهــذا املحــور الجديــد املكثــف ســوف تكــون كــام 
و٢٠%  تجاريــة،  و٢٠%  واملتعــددة،  املختلطــة  لالســتعامالت   %٦٠ يــيل: 

ســكنية. 
 

ووفًقــا لذلــك، يقــرتح موئــل األمــم املتحــدة إعــادة توزيــع اســتعامالت 
األرايض بزيــادة نســبة كبــرية يف االســتعامالت املتعــددة، مــن ٣.٩% 
)٤٨٧ هكتــاًرا( إىل ٩.٨% )١,٣٠٨ هكتــاًرا(، مــام يعنــي زيــادة تتجــاوز ١٥٠%، 
وبالتــوازي مــع ذلــك، يجــب زيــادة اســتعامالت األرايض التجاريــة مــن ١.٥% 

)١٨٤ هكتــار( إىل ٣.٦% )٤٧٨ هكتــار(. 
 

الشكل ٤٨.استعامالت األرايض الحالية يف مدينة تبوك
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الشكل ٥٠. اقرتاح األمم املتحدة الستعامالت األرايض الجديدة 

الشكل ٤٩. استعامالت األرايض الحالية والجديدة املقرتحة من قبل موئل األمم املتحدة )%(  ملدينة تبوك
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الكثافة:

ســوف  الــرتام  خطــي  طــول  عــىل  الجديــدة  األرايض  اســتعامالت  إن 
تســاعد عــىل اســتيعاب ودعــم كثافــة أعــىل مــن الســكان، مــام يوفــر 
عــىل  ســرياً  العــام  النقــل  محطــات  إىل  الوصــول  وســهولة  إمكانيــة 
ــا  األقــدام، حيــث أنــه يف حــال إنشــائها وعملهــا بأقــى إمكاناتهــا، وفًق
للكثافــة املــوىص بهــا مــن قبــل األمــم املتحــدة والتي تبلغ ١٥٠ شــخص/

هكتــار، فــإن هــذه املحــاور ميكنهــا أن تســتوعب مــا يصــل إىل ١,١١١,٣٧٦ 
مــن  األقــدام  عــىل  تتجــاوز ١٠ دقائــق ســرياً  عــىل مســافة ال  شــخًصا 
عــىل  بالخدمــات  ومــزودة  أفضــل  حرضيــة  بيئــة  يوفــر  مــام  املحطــات، 
نحــو أكــرب، وبالتــايل، ال تشــجع إنشــاء املشــاريع الجديــدة خــارج املســاحة 

العمرانيــة الحاليــة. 
 

ويبــني الشــكل ٥٢ التوزيــع الحــايل للكثافــة الســكانية والتــي تبلــغ يف 
املتوســط ٤٥.٢ شــخص يف الهكتــار، ويف ظــل املزيــج املقــرتح بــني 
اســتعامالت األرايض، والكثافــة املــوىص بهــا مــن قبــل موئــل  األمــم 
 ٢٧.٣ بزيــادة  شــخص/هكتار،   ٧٢.٥ إىل  املتوســط  يرتفــع  املتحــدة، 
شــخص/هكتار، والــذي يعتــرب معقــوالً داخــل اململكــة بالنســبة ملدينــة 

الســيناريو  يف  الكثافــات  توزيــع   ٥٣ الشــكل  ويبــني  تبــوك.  بحجــم 
املقــرتح، مبتوســط قــدره ١٥٠ شــخص يف الهكتــار، عــىل طــول محــاور 
ــاور،  ــىل هــذه املح ــة لألنشــطة ع ــىل كثاف ــز أع ــث ترتك ــام، حي ــل الع النق
مــام ينشــأ عنــه وجــود حيويــة اقتصاديــة وتحســني إمكانيــة الوصــول إىل 

جانــب تحســني جــودة الحيــاة.
 

ــا، ميكــن لهــذه املنطقــة، الغنيــة  وحتــى مــع وجــود تقديــرات أكــر تحفظً
الكثافــة يف  زيــادة  البيضــاء، ومــع  الجديــدة عــىل األرايض  باملشــاريع 
ــغ  ــح والبال األجــزاء األخــرى، اســتيعاب عــدد الســكان املقــرتح بشــكل مري

١,١١٣,٧٧٦ خــالل الســنوات الـــ ١٩ املقبلــة.
 

الشكل ٥١. التوزيع الحايل للكثافة السكانية يف مدينة تبوك
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٠ - ٥٠ شخص/هكتار
٥٠ - ١٠٠ شخص/هكتار 

١٠٠ - ١٥٠ شخص/هكتار 
< ١٥٠ شخص/هكتار 

الشكل ٥٢. اقرتاح موئل األمم املتحدة لتوزيع الكثافة السكانية 

متوسط الكثافة السكانية الحالية يف املساحة املبنية 

متوسط الكثافة السكانية املقرتحة يف املساحة املبنية 

متوسط الكثافة السكانية حول محور النقل

٤٢.٥ شخص/هكتار 

٦١.٨ شخص/هكتار 

١٥٠ شخص/هكتار 
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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 تبــوك 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 املنطقــة 
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 
خــالل ١٠ دقائــق عــىل طــول خطــي املــرتو، وهكــذا، فــإن زيــادة الســكان 
إىل الضعــف يــؤدي إىل زيــادة يف فــرص العمــل تقــدر بـــ ٢.٥ ضعــف عــدد 

الســكان. 
 

إمكانية وسهولة الوصول إىل فرص العمل سرياً عىل األقدام: 

يــزداد مبعــدل  العمــل يف املدينــة  لفــرص  اإلجــاميل  العــدد  أن  حيــث 
أعــىل مــن معــدل النمــو الســكاين، فــإن التوزيــع املــكاين لهــذه الفــرص 
املســتقبيل  للنمــو  التخطيــط  يف  حاســم  عامــل  يعتــرب  والوظائــف 
للمدينــة. توضــح الخريطــة يف الشــكل ٥٤ عــدد فــرص العمــل والوظائــف 
التــي ميكــن الوصــول إليهــا خــالل ١٠ دقائــق ســرياً عــىل األقــدام مــن 
مختلــف مناطــق املدينــة، حيــث ترتكــز املزيــد مــن فــرص العمــل يف 
أجــزاء معينــة مــن املدينــة، والتــي تكشــف وتؤكــد االتجــاه الــذي نوقــش 
يف قســم اســتعامالت األرايض، مــع وجــود مركــز أســايس متميــز يف 
وســط املدينــة يحتــوي عــىل نســبة أعــىل مــن االســتعامالت املتعــددة 

الشكل ٥٣. إمكانية الوصول إىل مواقع العمل الحالية خالل ١٠ دقائق سريا عىل األقدام   
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الحايل املقرتح

 فرص العمل املقرتحة التي ميكن 
الوصول إليها خالل ١٠ دقائق سريا 

عىل األقدام 

الجنــوب والشــامل تُظهــر  التجمعــات يف  لــألرايض، مــع وجــود بعــض 
قــدرة أكــرب عــىل الوصــول إىل أماكــن العمــل، وكــام هــو متوقــع، فــإن 
املناطــق البعيــدة يف املدينــة، وهــي ســكنية بشــكل رئيــيس، تتميــز 
ســهولة  إمكانيــة  تقــل  وبالتــايل  العمــل  فــرص  مــن  منخفضــة  بكثافــة 
الوصــول إىل أماكــن العمــل.  وســيزيد ســيناريو اســتعامالت األرايض 
املقــرتح يف تبــوك مــن عــدد فــرص العمــل التــي ميكــن الوصــول إليهــا 
عــىل األقــدام مــن مختلــف مناطــق املدينــة،  خــالل ١٠ دقائــق ســرياً 
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 مــن خــالل تنميــة وتطويــر 
األرايض البيضــاء وتكثيــف املشــاريع القامئــة عــىل طــول املحــاور يف 
اتجــاه الشــامل والجنــوب والــرشق والغــرب ســيزيد مــن ســهولة الوصــول 
إىل فــرص العمــل بأكــر مــن ٢٠٠% )انظــر الشــكل ٥٤(، 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. 
إمكانية وسهولة الوصول إىل فرص العمل بوسائل النقل العام:

الشكل ٥٤. فرص العمل املقرتحة التي ميكن الوصول إليها خالل ١٠ دقائق سريا عىل األقدام 

فرص العمل



التشخيص االسرتاتيجي

٩٨

النظرة املستقبلية

إن خطــوط املــرتو املقرتحــة، مــع منــط االســتعامل والتوزيــع الحــايل، 
يتيــح ســهولة الوصــول إىل ٣٠ % مــن جميــع فــرص وأماكــن العمــل يف 
املدينــة لألشــخاص الســاكنني والعاملــني ضمــن مســافة ١٠ دقائــق ســريا 
عــىل األقــدام وعــىل افــرتاض ركــوب املــرتو ٢٠ دقيقــة، وبالتــايل ويف 
ظــل الكثافــات وتوزيــع اســتعامالت األرايض الحــايل، لــن يكــون نظــام 
النقــل العــام ناجًحــا ألنــه ســوف يصــارع لخدمــة نســبة كبــرية مــن الســكان. 
إن تكثيــف وتغيــري اســتعامالت األرايض عــىل طــول منطقــة تقــع عــىل 
مســافة ١٠ دقائــق ســرياً عــىل األقــدام مــن محطــات الــرتام وبعــد تحويــل 
مســار خــط املــرتو الثــاين ليعــرب وســط املدينــة، فــإن ذلــك ســوف يزيــد 
بشــكل كبــري مــن عــدد فــرص العمــل التــي يســهل الوصــول إليهــا بنســبة 
٧٠% مــن إجــاميل فــرص العمــل داخــل املدينــة، وتختلــف النســبة الدقيقــة 
لفــرص العمــل املضافــة عــىل طــول هــذه املحــاور حســب كثافــة وتوزيــع 
اســتعامالت األرايض أثنــاء التنفيــذ، ومــع ذلــك، فــإن التطويــر والتنميــة 
وفقــاً للموجهــات املذكــورة يف هــذا التقريــر ســوف يضمــن أن املدينــة 
تســتفيد مــن املزايــا االقتصاديــة ذات الصلــة بتكثيــف الســكان وربطهــم 

عــرب وســائل النقــل العــام.
إمكانية وسهولة الوصول إىل فرص العمل بالسيارات:

الشكل ٥٥. اإلمكانية الحالية للوصول إىل فرص العمل من محطات الرتام
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فرص العمل

الشكل ٥٧. فرص العمل املقرتحة التي ميكن الوصول إليها من محطات الرتام 

الشكل ٥٦. فرص العمل الحالية واملقرتحة التي ميكن الوصول إليها من محطات الرتام )%( 



التشخيص االسرتاتيجي

١٠٠

النظرة املستقبلية

يتــم احتســاب توزيــع فــرص العمــل مــن خــالل تقديــر عــدد معــني مــن 
فــرص العمــل يف كل مــرت مربــع يف املنطقــة املبنيــة لــكل اســتعامل 
مــن اســتعامالت األرايض، وكــام هــو مبــني يف الشــكل ٥٩، فإنــه ميكــن 
الوصــول إىل حــوايل ٧١ % مــن جميــع فــرص وأماكــن العمــل الحاليــة يف 
املدينــة خــالل ٢٠ دقائــق بالســيارة مــن أي مــكان يف املدينــة، وهــو 
مرتفــع جــداً مقارنــة باملــدن األخــرى يف اململكــة. يعتمــد هــذا التحليــل 
عىل التوزيع املتســاوي الســتعامالت األرايض وشــبكة الطرق نفســها، 
وهــذا يعنــي أن املواقــع املركزيــة تتمتــع مبزيــد مــن فــرص العمــل داخــل 
املدينــة، وأن مدينــة تبــوك مرتابطــة حاليــاً عــىل نحــو جيــد بالطــرق، وعــىل 

نحــو ســيئ بوســائل النقــل العــام.
 

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 بالســيارة خــالل ٢٠ دقيقــة ســيقل إىل ٤١% )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. 
 

إمكانية الوصول:

الشكل ٥٨. فرص العمل الحالية التي ميكن الوصول إليها خالل ٢٠ دقيقة بالسيارة   
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الشكل ٦٠. فرص العمل املقرتحة التي ميكن الوصول إليها خالل ٢٠ دقيقة بالسيارة 

النسبة املئوية لفرص العمل 
التي ميكن الوصول إليها خالل ٢٠ 

دقيقة بالسيارة 

الشكل ٥٩. فرص العمل الحالية واملقرتحة التي ميكن الوصول إليها خالل ٢٠ دقيقة )%( 



التشخيص االسرتاتيجي

١٠٢

النظرة املستقبلية

ســوف تتحســن إمكانيــة الوصــول إىل وســائل النقــل العــام بشــكل كبــري، 
كنتيجــة للتوزيــع والتخصيــص الجديــد الســتعامالت األرايض، والكثافــة 
العاليــة عــىل طــول خطــي الــرتام يف تبــوك، وعــىل هــذا النحــو، فــإن 
الزيــادة يف الكثافــة تتيــح ســهولة الوصــول إىل وســائل النقــل العــام 
لعــدد أكــرب مــن الســكان، مــام يتيــح لهــم اختيــار وســيلة النقــل األكــر 
النقــل  وســائل  لتوفــري  البلــدي  االســتثامر  وجعــل  واســتدامة  فعاليــة 

ــاءة.  ــر كف ــام أك الع
 

الكثافــة  ومســتويات  األرايض  الســتعامالت  الجديــد  التوزيــع  مــع 
عــىل  ســريا  دقائــق   ٥ مســافة  عــىل  الســكان  نســبة  فــإن  املحســنة، 
األقــدام إىل محطــات الــرتام ســوف تــزداد مــن ١.٧%، أو ١١,٨٣٨ نســمة، 
إىل ٤٧.٢%، أو ٥٢٤,٩٦٠ نســمة، وباملثــل، فــإن نســبة الســكان عــىل 
أو   ،%  ٤.٥ مــن  تــزداد  األقــدام ســوف  عــىل  مســافة ١٠ دقائــق ســريا 
٣١,٤٠٩ نســمة، إىل ٦٥.٩ %، أو ٧٣٤,٠٣٢ نســمة، كــام ســوف تكــون إدارة 
الحركــة داخــل املدينــة أكــر كفــاءة، وتخــدم عــدًدا أكــرب مــن األشــخاص، مــع 

الحــد مــن االزدحــام والتلــوث.
 

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

واإلندمــاج. التكتــل 

الشكل ٦١. إمكانية الوصول الحالية خالل ١٠ دقائق سريا عىل األقدام إىل محطات الرتام 



التشخيص االسرتاتيجي

١٠٣

النظرة املستقبلية

٥ دقائق سريا عىل األقدام من 
محطات الرتام 

١٠ دقائق سريا عىل األقدام من 
محطات الرتام 

4.5%

65.9%95.5%

35.1%

الشكل ٦٣. إمكانية الوصول املقرتحة خالل ١٠ دقائق سرياً عىل األقدام من محطات الرتام 

الشكل ٦٢. إمكانية الوصول الحالية واملقرتحة خالل ١٠ دقائق سريًا عىل األقدام من محطات الرتام )%( 
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مخطط أولويات العمل يف مدينة تبوكاملدينة الحالية
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١.٧ من االسرتاتيجية إىل اإلجراءات ذات األولوية

ملموســة  اســرتاتيجيات  إىل  املفاهيميــة  التوصيــات  تحويــل  يتطلــب 
وقابلــة للتنفيــذ إىل إعــداد مخطــط محــيل وتفصيــيل لإلجــراءات ذات 
واقتصاديــة  مكانيــة  تحــوالت  إىل  تدريجيــاً  يــؤدي  أن  ميكــن  األولويــة 
ذات  اإلجــراءات  مخطــط  فــإن  جوهــري،  وبشــكل  متوقعــة،  واجتامعيــة 
عــىل  يرتكــز  األربــع  اإلســرتاتيجية  التوصيــات  مــن  نتــج  الــذي  األولويــة 
سلســلة مــن التدخــالت املمنهجــة املدعومــة يف مدينــة تبــوك يعتــرب 

مبثابــة دليــل نحــو بنــاء مدينــة أكــر حيويــة وازدهــار يف املســتقبل.

احتياجــات  شــامل  بشــكل  األولويــة  ذات  اإلجــراءات  مخطــط  يتنــاول 
مدينــة تبــوك، ويتطــرق إىل جميــع عنــارص هيــكل املدينــة، حيــث يدعــم 
تعزيــز التنميــة لخلــق مدينــة مدمجــة ومتكاملــة، ويســاعد عــىل توجيــه 
االســتثامرات يف البنيــة التحتيــة الجديــدة لتحســني مســتوى الوصوليــة، 
ويضــع مخطــط للنمــو املســتقبيل، فضــالً عــن اقــرتاح أطــر ترشيعيــة 
وماليــة تدعــم هــذه التحــوالت، وعــىل الرغــم مــن أن جميــع اإلجــراءات 
اإلســرتاتيجية الثــالث تســتهدف تنفيــذ إجــراءات محــددة، إال إنهــا تعمــل 

مجتمعــة نحــو تحقيــق الرؤيــة الشــاملة لتبــوك:
 

اإلجراء األول: إنشاء شبكة أساسية للنقل العام لدعم التكثيف؛  •
املحطــات  حــول  االســرتاتيجي  التكثيــف  تعزيــز  الثــاين:  اإلجــراء   •

النقــل؛ شــبكة  طــول  وعــىل  الرئيســية 
الزرقــاء  للشــبكات  التحتيــة  البنيــة  شــبكة  إنشــاء  الثالــث:  اإلجــراء   •

جيــد؛ بشــكل  ومتكاملــة  موزعــة  والخــرضاء 
 

مســتويني:  عــىل  أثــراً  األولويــة  ذات  اإلجــراءات  ملخطــط  وعمومــا، 
يتنــاول  حيــث  الســكنية،  العمــراين ومســتوى واملجــاورات  املســتوى 
نظــام  حــول  املدينــة  تطويــر  هيكلــة  إعــادة  إىل  الحاجــة  األول  اإلجــراء 
عــىل  التدخــالت  عــىل  الثــاين  اإلجــراء  يركــز  بينــام  فعــال،  عــام  نقــل 
ــة عــىل  ــز التنمي مســتوى املجــاورة الســكنية، مــن خــالل التكثيــف وتركي
األرايض الفضــاء املتاحــة كأولويــة، إىل جانــب تركيــز املشــاريع متعــددة 
االســتعامالت حــول محطــات النقــل الرئيســية، أمــا اإلجــراء الثالــث يهــيء 
األوضــاع الشــاملة إلعــادة التأهيــل االجتامعــي البيئــي للعنــارص الطبيعيــة 
البنيــة  باعتبارهــا  األوديــة  بشــبكة  االهتــامم  وبالتــايل  املدينــة،  يف 
التحتيــة الخــرضاء الرئيســية، املرتابطــة مــع النســيج العــام، كــام ميكــن 
الوصــول إليهــا وتعزيزهــا مــن خــالل محــوري النقــل الرئيســيني وربطهــا 
بشــبكة خــرضاء واســعة النطــاق مكونــة مــن املســاحات العامــة املفتوحــة 

والصغــرية الخــرضاء عــىل نطــاق األحيــاء واملجــاورات الســكنية.
 

حركة املشاة داخل مدينة تبوك النابضة بالحياة 
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التشخيص االسرتاتيجي
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مخطط أولويات العمل يف مدينة تبوكالنظرة املستقبلية

١.١.٧ اإلجراء اإلسرتاتيجي األول: إنشاء شبكة أساسية للنقل 

العام لدعم التكثيف

 

يتنــاول هــذا اإلجــراء الحاجــة إىل إعــادة هيكلــة املدينــة بــدءا مــن أمنــاط 
التنقــل، واعتــامداً عــىل االقــرتاح الخــاص بإنشــاء نظــام نقــل عــام جديــد، 
يشــري اإلجــراء إىل تحديــد األولويــات لتنفيــذه عــرب مراحــل، مقرتحــا إدخــال 
تعديــل عــىل النقــل املقــرتح الــذي يعطــي األولويــة لســهولة وصــول 
الســكان إيل املحطــات داخــل املدينــة الحاليــة، وســتكون هــذه الشــبكة 
املتكاملــة للنقــل متعــددة الوســائط وقــادرة عــىل توســيع نطــاق شــبكة 
النقــل العــام وجعــل هيــكل املدينــة أكــر قابليــة للتنقــل، وعــالوة عــىل 
ذلــك، يحــدد الــرشوط املســبقة لتعزيــز الزيــادة التدريجيــة يف الكثافــة 
العمرانيــة وعــىل إنشــاء مراكــز جديــدة حــول محطــات النقــل الرئيســية 
االهتــامم  مــع  صحيــح،  بشــكل  تصميمــه  تــم  أن  حــال  ويف  الناشــئة، 
للمشــاة  واملمتعــة  الخــرضاء  باألشــجار  املليئــة  الطبيعيــة  باملناظــر 
النقــل  تخدمهــا وســائل  والتــي  باالســتعامالت املتعــددة  واملدعومــة 
العــام، فــإن هــذا النظــام الجديــد سيحّســن قابليــة الســري عــىل األقــدام 
ويولــد حيويــة اقتصاديــة واجتامعيــة عــرب املدينــة، وعــىل هــذا النحــو، 

ميكــن تلخيــص اإلجــراء األول يف الخطــوات التاليــة:
الشــامل  اتجــاه  يف  الرئيســية  العــام  النقــل  وســائل  تطويــر   ١.١

والجنــوب عــىل طــول طريــق امللــك خالــد، وربطهــا باملطــار، ووســط 

العســكرية والقاعــدة  املدينــة، 

طريــق  بطــول  املقــرتح  الــرتام  خــط  بتنفيــذ  تتعلــق  األوىل  الخطــوة 
امللــك خالــد، والــذي ســوف يربــط بــني وســط املدينــة واملطــار يف 
الجــزء الجنــويب الرشقــي مــن املدينــة، وميتــد إىل الطريــق الدائــري يف 
الشــامل الغــريب، والــذي ميثــل طــرف املنطقــة املبنيــة، كــام إن تحويــل 
ســوف  العــام  النقــل  لوســائل  جديــد  محــور  إىل  خالــد  امللــك  طريــق 
يحفــز عــىل زيــادة الكثافــة عــىل طولــه مــن خــالل تطويــر أمنــاط متعــددة 

االســتعامالت وتركيــز مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات واملرافــق.

ــىل  ــرب ع ــرشق والغ ــاه ال ــريِْض يف اتج ــام َع ــل ع ــور نق ــاء مح ٢.١ إنش

طــول طريــق امللــك فهــد يربــط بــني الحــرم الجامعــي ووســط املدينــة

الَعــريِْض للنقــل  الثــاين  مــع مقــرتح إنشــاء مســارات للمحــور  متاشــياً 
العــام، فإنــه يجــب تحويــل طريــق امللــك فهــد إىل محــور النقــل الرئيــيس 
اآلخــر، لريبــط حــرم الجامعــة بوســط املدينــة عــن طريــق عبــور املدينــة 
يف اتجــاه الــرشق والغــرب، كــام ســيعمل خــط الــرتام األول )األحمــر( عــىل 
طــول طريــق امللــك فهــد، بحيــث يتقاطــع مــع خــط الــرتام الثــاين )األخرض( 
يف املنطقــة األكــر ســكاناً يف تبــوك، كــام ســوف يغطي نظــام النقل 
العــام الرئيــيس معظــم املدينــة، ويربــط أهــم النقــاط فيهــا، ويكــون 
مبثابــة بديــل للســيارات الخاصــة ونظــام قــوي لدعــم التكثيــف التدريجــي.

٣.١ إنشــاء وربــط شــبكة نقــل عــام ثانويــة )حافــالت التغذيــة( يف كافــة 

أنحــاء املدينــة

مــع مــرور الوقــت، ويف إطــار تقــدم عمليــات التكثيــف والدمــج العمــراين 
وتنفيذهــا، )انظــر اإلجــراء الثــاين(، فــإن هنــاك حاجــة إىل دعــم هذيــن 
ــن الرئيســني وربطهــام بنظــام نقــل عــام أكــر تفرعــاً، وبالتــايل  املحوري
الَعرِْضيــة،  الربــط  إنشــاء شــبكة مــن حافــالت التغذيــة تقــوم بعمليــات 
عــىل  )التوزيــع  املتوســط  املســتوى  عــىل  الشــبكة  هــذه  وبوجــود 

نطــاق املجــاورات الســكنية(، ســتعمل شــبكة النقــل العــام املرتابطــة 
واملتعــددة الوســائط واملتفرعــة عــىل زيــادة وتحســني الوصوليــة يف 
ــة، وتشــجيع التحــول مــن منــط الســيارات الخاصــة إىل  كافــة أنحــاء املدين

وســائل النقــل العامــة. 
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مخطط أولويات العمل يف مدينة تبوكالنظرة املستقبلية

٢.١.٧ اإلجراء االسرتاتيجي الثاين: تعزيز التكثيف االسرتاتيجي 

حول املحطات الرئيسية وعىل طول شبكة النقل

 

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، وأيضــاً اســتهداف التنميــة التدريجيــة لــألرايض البيضــاء 
عامــة وشــوارع  أماكــن  بإنشــاء  كلــه  اســتكامل هــذا  ويجــب  املتوفــرة، 
صديقــة للمشــاة، وإنشــاء بيئــة حرضيــة ممتعــة وغنيــة باألنشــطة، عــىل 
ــا بتحويــل جــزء مــن طريــق األمــري فهــد  ســبيل املثــال، تقــوم تبــوك حالي
بــن ســلطان إىل ممــى مخصــص للمشــاة فقــط، ويســتند برنامــج 
اإلجــراء االســرتاتيجي الثــاين عــىل هــذا األمــر ويقــرتح إنشــاء وظائــف 
تكميليــة جديــدة إلثــراء الحيــاة االجتامعيــة يف األماكــن العامــة املحســنة، 
األمــر الــذي سيســاعد عــىل إنشــاء بيئــة صديقــة للمشــاة وإنشــاء شــبكة 
مــن املســاحات املفتوحــة املتصلــة بشــكل جيــد والتــي تدعــم كثافــة 
الســكان وفــرص العمــل، وميكــن تلخيــص اإلجــراء الثــاين يف الخطــوات 

ــة: التالي

١.٢ إنشــاء تــدرج هرمــي ملراكــز االســتعامالت املتعــددة مــع املحطات 

االســرتاتيجية عــىل طــول شــبكة النقــل العام

يجــب وبشــكل تدريجــي دمــج بعــض محطــات النقــل املتعــددة الوســائط 
املحطــات  يف  العــام  النقــل  لشــبكة  األخــرى  الرئيســية  واملحطــات 
كــام  العاليــة،  الســكنية  الكثافــة  ذات  االســتعامالت  متعــددة  الجديــدة 
يجــب إنشــاء محطــات رئيســية متعــددة االســتعامالت عنــد التقاطعــات 
نقــاط  ذلــك  يف  مبــا  الوســائط،  املتعــددة  النقــل  لوســائل  الرئيســية 
الدخــول والخــروج للطــرق الحرضيــة الرئيســية، التــي تعمــل كبوابــات هامــة 
للنقــل  الثانويــة  املحطــات  توزيــع  وســيتم  املدينــة،  مــن/إىل  للحركــة 
التــوازن يف إمكانيــة الوصــول إىل فــرص  العــام وفًقــا ملعايــري إعــادة 
وأماكــن العمــل والخدمــات واملرافــق العامــة يف كافــة أنحــاء املدينــة، 
املراكــز  مــن  نظــام  ضمــن  تكــون  أن  إىل  املحطــات  هــذه  وســتحتاج 
الفرعيــة املتدرجــة هرميــاُ واملرتابطــة بشــكل جيــد واملــزودة مبجموعــة 
متنوعــة مــن الربامــج، األمــر الــذي سيســاعد عــىل إنشــاء هيــكل عمــراين 
ــج اإلســرتاتيجيني مــع  ــم التكثيــف والدم ــح وقــادر عــىل دع وحــرضي واض

مضاعفــة إمكانيــة الوصــول إىل الخدمــات واملرافــق وفــرص العمــل.

٢.٢ تعزيــز التكثيــف االســرتاتيجي عــىل طــول نظــام النقــل العــام 

النقــل(.  )التنميــة املرتبطــة بوســائل 

املتعــددة  االســتعامالت  ذات  املحطــات  إنشــاء  تعزيــز  عمليــة  أن 
واملدمجــة يجــب أن يتبعهــا تكثيــف ألنشــطة االســتعامالت املتعــددة 
عــىل طــول محــاور النقــل العــام، حيــث أنهــا تعتــرب األكــر مالءمــة لدعــم 
األمنــاط العاليــة الكثافــة واملتعــددة االســتعامالت، وذلــك وفًقــا ملعايــري 
وجــود عــدد كبــري مــن األشــخاص عــىل بعــد مســافة تــرتاوح مــن ٥ إىل ١٠ 
دقائــق ســريًا عــىل األقــدام إىل وســائل النقــل العــام، مــام يتيــح ســهولة 
التجاريــة، وهــذا  والخدمــات واألنشــطة  العامــة  الوصــول إىل املرافــق 
ســيزيد مــن كفــاءة النقــل العــام ويشــجع عــىل الســري عــىل األقــدام، 
ويخفــف مــن حــدة حركــة املــرور، والتلــوث مــن خــالل تقليــل االعتــامد عىل 
الــذي  والتدريجــي  اإلســرتاتيجي  التكثيــف  هــذا  إن  الخاصــة،  الســيارات 
يعتمــد عــىل مبــادئ التنميــة املرتبطــة بوســائل النقــل العــام سيســاعد 

ــة. ــة تبــوك أكــر اســتدامة ونشــاطًا وحيوي عــىل أن تكــون مدين

النســيج  داخــل  املتاحــة  البيضــاء  لــأرايض  التدريجــي  التطويــر   ٢.٣

الحــايل العمــراين 

وإلكــامل عمليــة التكثيــف اإلســرتاتيجية، يجــب أن تتحــول األرايض البيضــاء 
ــد إىل مشــاريع  ــة بشــكل متزاي ــر داخــل املنطقــة املبني ــة للتطوي القابل
متعــددة االســتعامالت كثيفــة ومدمجــة، وذلــك بهــدف اســتيعاب النمــو 
آخذيــن  الكثافــات  توزيــع  يجــب  كــام  املدمجــة،  املدينــة  هيــكل  داخــل 
ــة  ــادة إمكاني ــري زي ــا ملعاي ــة للنقــل العــام، وفًق ــة التحتي ــار البني يف االعتب
عــىل مســافة ١٠ دقائــق  الســكنية  الوصــول يف املناطــق  وســهولة 
ســرياً عــىل األقــدام مــن وســائل النقــل العــام، ويف ذات الوقــت يجــب 
االحتفــاظ بجــزء مــن األرايض البيضــاء املتاحــة كمســاحات عامــة ومفتوحــة 
ــم األماكــن  ومســاحات خــرضاء وغريهــا مــن الوظائــف الخاصــة التــي تدع
العامــة املفعمــة والنابضــة بالحيــاة. إن تزويــد البيئــة الصديقــة للمشــاة 
بسلســلة مــن األســواق املفتوحــة عــىل طــول طريــق امللــك فهــد مــن 
شــأنه أن يوســع الشــبكة خــارج منطقــة وســط املدينــة، وقــد تــم تحديــد 
ثالثــة مواقــع محتملــة لهــذا الغــرض: واحــد عــىل الجانــب الجنــويب الغــريب، 
عنــد املعــرب بــني حــرم الجامعــة والطريــق الدائــري، والثــاين يف منتصــف 
الطريــق بــني حــرم الجامعــة وتقاطــع املحــوران الرئيســيان للنقــل العــام، 
بــني وســط املدينــة  الواقــع  الجــزء الشــاميل الرشقــي  واألخــري عــىل 

والطريــق الدائــري.
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مخطط أولويات العمل يف مدينة تبوكالنظرة املستقبلية

٣.١.٧ اإلجراء االسرتاتيجي الثالث: إنشاء شبكة البنية التحتية 

للشبكات الزرقاء والخرضاء موزعة ومتكاملة بشكل جيد

يهــدف هــذا اإلجــراء إىل جعــل املدينــة أكــر مرونــة واســتدامة وممتعــة 
للعيــش فيهــا، حيــث أن األوديــة واملناطــق الخــرضاء املفتوحــة واألرايض 
الزراعيــة تعتــرب العنــارص األساســية يف الشــبكات الخــرضاء والزرقــاء، وإذا 
ــام  ــاء نظ ــا إنش ــل، فيمكنه ــط ومتص ــكل مرتاب ــا بش ــاظ عليه ــم الحف ــا ت م
قــادر عــىل أداء سلســلة مرتابطــة مــن الوظائــف البيئيــة واالجتامعيــة، 
بــدءاً مــن إدارة وتخزيــن ميــاه األمطــار والســيول الطبيعيــة وصــوالً إىل 
تقليــل تأثــري الجــزر الحراريــة، ومــن توفــري مناطــق للزراعــة داخــل املناطــق 
الحرضيــة إىل توفــري مناطــق واســعة لألنشــطة الرتفيهيــة والرياضيــة، 
ومــن ثــم، وبالتــوازي مــع عمليــة التكثيــف االســرتاتيجية يف مدينــة تبوك، 
يجــب حاميــة بعــض األرايض البيضــاء بشــكل انتقــايئ مــن أجــل إنشــاء 
لعمليــات  الخــرضاء، خاصــة يف املناطــق املعرضــة  العامــة  املســاحات 
التكثيــف، إن إعــادة إحيــاء األوديــة داخــل املســاحة الحرضيــة يف تبــوك 
ودمجهــا يف النمــط الحــرضي سيســاعد عــىل تنويــع اقتصــاد املدينــة، 
ويف الوقــت نفســه يكــون مبثابــة مســاحات مفتوحــة للســكان، مــام 
يــؤدي إىل تحســينات كبــرية يف جــودة حياتهــم، وباإلضافــة إىل ذلــك، 
فــإن تشــجيع الزراعــة يف املناطــق الحرضيــة وشــبه الحرضيــة عــىل طــول 
األوديــة ســوف يدعــم تدريجيــاً إعــادة ربــط الشــبكات الخــرضاء والزرقــاء، 
ــراء يف  ــذا اإلج ــص ه ــن تلخي ــة، وميك ــذايئ واملرون ــن الغ ــز األم ــع تعزي م

الخطــوات التاليــة:

١.٣ الحفــاظ عــىل الشــبكة الزرقــاء ودمجهــا لتعزيــز دورهــا كبنيــة تحتيــة 

طبيعيــة

ــرض  ــذي يتع ــة، ال ــي لألودي ــام الطبيع ــز النظ ــق تعزي ــن طري ــك ع ــم ذل يت
لإلهــامل يف الوقــت الراهــن كعنــر رئيــيس يف وظيفــة املدينــة، 
واالهتــامم بنظــم إدارة امليــاه الطبيعيــة عــىل النطاق العمــراين بأكمله، 
لــي يلعــب دوراً رئيســياً يف تنميــة املدينــة، كــام إن دمــج األوديــة الثالثة 
التــي تعــرب النســيج العمــراين الحــايل للمدينــة وتطويرهــا إىل منتزهــات 
امليــاه  تحتيــة إلدارة  كبنيــة  الوظائــف، واســتخدمها  رشيطيــة متعــددة 
الطبيعيــة خــالل موســم األمطــار ولهــا اســتعامالت ترفيهيــة بديلــة خــالل 
موســم الجفــاف، تعتــرب الخطــوة األوىل يف هــذا االتجــاه، وبالتــايل فــإن 
إنشــاء بنيــة تحتيــة إلدارة امليــاه الطبيعيــة مــن خــالل حاميــة ودمــج األوديــة 
ســيخلق  املائيــة  واملســطحات  بامليــاه  لالحتفــاظ  أحــواض  وجــود  مــع 
ــا جديــًدا مــن أشــكال تخزيــن امليــاه الســطحية لألمطــار والســيول،  نظاًم
مــام يســاعد عــىل تخفيــف مخاطــر الفيضانــات يف املناطــق املتعرضــة 
لذلــك وتجديــد وتغذيــة طبقــات امليــاه الجوفيــة، ويف الوقــت نفســه، 
تدويــر امليــاه ســتكمل  إعــادة  فــإن املســتودعات املتصلــة مبحطــات 

ــة.  ــاه يف املدين أنشــطة إمــدادات املي
 

٢.٣ إنشــاء شــبكة خــرضاء متناســقة باســتخدام األرايض الفضــاء لزيــادة 

املناطــق الخرضاء الرئيســية

كــام ورد يف اإلجــراء االســرتاتيجي الثــاين، يجــب تحويــل جــزء مــن األرايض 
البيضــاء وغري املطورة إىل مســاحات خــرضاء مفتوحة وحدائق ومنتزهات 
ــذي ســوف يســاعد عــىل توســيع املناطــق  لالســتخدام العــام، األمــر ال
الخــرضاء املفتوحــة العامــة وتحولهــا إىل شــبكة خــرضاء ذات ترابــط أفضــل، 
مدعومــة بأنشــطة تجاريــة صغــرية وترفيهيــة عــىل امتــداد مســاحاتها، 

وبهــذه الطريقــة، ســيتم ربــط املنتزهــات الرشيطيــة عــىل طــول األودية 
بشــبكة خــرضاء أوســع وأكــر اتســاقًا، بحيــث يصبــح الوصــول إليهــا أكــر 
واالجتامعيــة،  البيئيــة  الوظائــف  حيــث  مــن  أفضــل  أداء  وذات  ســهولة، 
وأكــر حيويــة، ويف الوقــت نفســه، ستســاعد زيــادة املناطــق الخــرضاء 
عــىل الحــد مــن آثــار الجــزر الحراريــة عــرب النســيج العمــراين مــع تحســني 

نســبة املســاحات الخــرضاء املفتوحــة للفــرد.

٣.٣ اســتكامل الشــبكة الخــرضاء عــن طريــق تخضــري مســاحات الشــوارع 

املخصصــة للمعــامل الجامليــة

ســوف يــؤدي إضفــاء الطبيعــة الخــرضاء عــىل الشــوارع العامــة إىل خلــق 
شــبكة خــرضاء جيــدة االرتبــاط، تربــط املســاحات الخــرضاء الرئيســية بنظــام 
النقــل العــام مــن خــالل الشــوارع املصفوفــة باألشــجار التــي تشــّجع حركــة 
املشــاة، حيــث يجــب زرع األشــجار والنباتــات عــىل طــول ممــرات النقــل 
الرئيســية والثانويــة للمحافظــة عــىل املــوارد وخفــض تكاليــف الصيانــة، 
مــع الرتكيــز عــىل تظليــل مناطــق املشــاة واملجــاري املائيــة للحــد مــن 
املنــاخ  حــدة  تخفيــف  وبالتــايل  التبخــر،  وظواهــر  الحراريــة  الجــزر  تأثــري 
املحــيل داخــل املناطــق العمرانيــة، كــام ســوف يشــجع ذلــك عــىل الحركــة 
العامــة للمشــاة واألنشــطة يف الهــواء الطلــق عــىل مســتوى املناطــق 
العمرانيــة، ويحمــي املدينــة بشــكل أفضــل مــن درجــات الحــرارة املرتفعــة 

والعواصــف الرمليــة.
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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 مدينــة تبــوك، واالبتعــاد عــن 
النمــوذج غــري املســتدام نحــو إطــار بيئــي متكامــل للتنميــة العمرانيــة، 
واالجتامعيــة  البيئيــة  العوامــل  بــني  تجمــع  املســتدامة  فاملدينــة 
مــن  الشــاملة،  الحرضيــة  واإلدارة  التخطيــط  جانــب  إىل  واالقتصاديــة، 
أجــل اســتدامة املجتمــع عــىل املــدى الطويــل، وهــذا يحتــوي عــىل نهــج 
متكامــل للتحــرض املســتدام يجــب أن يقــوم عــىل رؤيــة شــاملة للتنميــة 
مكونــات  وضمــن  البيئيــة  واإلدارة  االقتصاديــة  والتنميــة  االجتامعيــة 

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 تبــوك مــن أن تصبــح حقيقــة، 

األمــر الــذي يجعــل املدينــة: 
 

مدمجة،  •
متصلة؛   •

وأكر مرونة.  •

موازنة االستعامالت املتعددة واملساحات املفتوحة يف مدينة تبوك 



تحليل تبوك االسرتاتيجي
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التزلج عىل الرمال يف تبوك 
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١.٨ التوصيات املكانية

١.١.٨ رؤية إسرتاتيجية حول التطوير العمراين ملنطقة تبوك

عنــد صياغــة الرؤيــة االســرتاتيجية ملســتقبل منطقــة تبــوك، يجــب وضــع 
ومــرشوع  نيــوم  مدينــة  مــرشوع  مثــل  املخططــة،  الكــربى  املشــاريع 
البحــر األحمــر يف االعتبــار مــن حيــث التأثــري والفــرص املحتملــة، حيــث أن 
هــذه املشــاريع الكــربى قــادرة عــىل أن تغــري برسعــة املشــهد الطبيعــي 
والبيئــي االقتصــادي واالجتامعــي يف املنطقــة، وعــىل وجــه الخصوص، 
فــإن مثــل هــذه املشــاريع تهــدف إىل إعــادة تشــكيل ديناميــات منطقــة 
املدينــة مــن خــالل زيــادة جاذبيتهــا وقدرتهــا التنافســية، وكذلــك مــن خالل 
التأثــري عــىل منوهــا االقتصــادي وتطورهــا يف املســتقبل، ومــن ناحيــة 
أخــرى، قــد تواجــه هــذه املشــاريع املعقــدة والطويلــة املــدى العديــد 
ــة وأوجــه القصــور، خاصــة  ــات االقتصادي ــل التقلب ــا، مث ــات أيًض مــن التحدي
عندمــا يتعلــق األمــر بطــرق التنبــؤ والنتائــج واآلثــار املرتتبــة عــىل مختلــف 

الظــروف خــالل جميــع مراحــل التخطيــط والتنفيــذ والتشــغيل. 
 

الكــربى،  املرشوعــات  هــذه  اكتــامل  مبجــرد  و  الحــال،  يكــون  ومهــام 
ســتحدث تحــوالت كبــرية يف أســواق األرايض واإلســكان يف املناطــق 
القريبــة مــن هــذه املشــاريع والتــي تحيــط بهــا، باإلضافــة إىل حــدوث 
تغيــريات يف ديناميكيــات فــرص العمــل يف املنطقــة، باإلضافــة إىل 
أمنــاط التنقــل والظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة، ومــن أجــل تفــادي 
العوامــل الخارجيــة الســلبية املحتملــة، يحتــاج القامئــني بــإدارة األنشــطة 
العمرانيــة إىل وضــع نظــام للسياســات للتحكــم يف أســواق األرايض 
بــني  والتنســيق  املناســبة  البنــاء  تصاريــح  إصــدار  وضــامن  واإلســكان، 
املســتخدمني، مــن أجــل منــع التغيــريات غــري املرغوبــة يف اســتعامالت 
الحرضيــة  النظــم  مــع  والتعامــل  العمرانيــة،  املناطــق  يف  األرايض 

املتغــرية األخــرى يف الفــرتة االنتقاليــة.
 

وعــىل نفــس املنــوال، يجــب عــىل الســلطات املختصــة إعــادة تقييــم 
وتطويــر أنظمــة النقــل والبنيــة التحتيــة العمرانيــة، بهــدف إنشــاء شــبكة 
نقــل خاصــة بــني املــدن الرئيســية املتمثلــة يف تبــوك وضبــاء وحقــل، 
واملشــاريع املقرتحــة يف مدينــة نيــوم ومــرشوع البحــر األحمــر، حيــث 
أنهــا، إىل جانــب التطــور الكمــي والنوعــي التــي تحدثــه يف الخدمــات 
الحرضيــة، ســوف تدعــم هــذه املــدن، واملنطقــة بأكملهــا، كــام إن هــذه 
االســتثامرات الجديــدة ســوف تشــجع أيضــاً املســتثمرين يف املشــاريع 
الحرضيــة  القضايــا  معالجــة  يف  إيجــايب  دور  لعــب  عــىل  العمالقــة 
املرتابطــة، وميكــن أن يســاهم تعزيــز البنيــة التحتيــة والخدمــات الحرضيــة 
ذات الصلــة، يف الواقــع، يف زيــادة االبتــكار والقــدرة عــىل توفــري فــرص 

عمــل جيــدة للســكان املحليــني. 
 

إن وســط مدينــة تبــوك يقــع عــىل بعــد حــوايل ١٤٠ كيلومــرتًا مــن مدينــة 
نيــوم املســتقبلية، وهــي عبــارة عــن مــرشوع يشــغل مســاحة قدرهــا 
كيلومــرتًا   ٢٠ طولــه  جــرس  إنشــاء  جانــب  إىل  مربــع،  كيلومــرت   ٢٦,٥٠٠
ــيخ  ــة رشم الش ــوم ومدين ــة ني ــني مدين ــط ب ــة يرب ــج العقب ــرب خلي ــا ع تقريبً
يف مــر التــي يبلــغ عــدد ســكانها حــوايل ٩٤ مليــون نســمة، األمــر 
الــذي يتيــح ملدينــة تبــوك اإلمكانــات والفــرص لتطويــر خدماتهــا الزراعيــة 
والقطاعــات الســياحية، ومــن املحتمــل أن يصبــح القطــاع الزراعــي ســلة 
منتجــات الحبــوب الغذائيــة يف مدينــة نيــوم، يف حــني أن قطــاع الســياحة 

ســريتكز عــىل املناطــق التاريخيــة والثقافيــة يف تبــوك، وبشــكل عــام، 
ويف  املنطقــة،  يف  االســرتاتيجي  دورهــا  تربــط  أن  تبــوك  تســتطيع 
اململكــة بشــكل عــام، بالفــرص الجديــدة التــي يوفرهــا مــرشوع مدينــة 
نيــوم واالنفتــاح نحــو دول الغــرب نتيجــة لذلــك، وعــىل هــذا النحــو، ســوف 
بوابــة  باعتبارهــا  نفســها  تعريــف  إلعــادة  الفرصــة  تبــوك  ملدينــة  تتــاح 

اململكــة إىل نيــوم، وإىل الــدول العربيــة الغربيــة املجــاورة.
 

٢.١.٨ التوجه نحو إنشاء مدينة تبوك البيئية 

تهــدف الرؤيــة االســرتاتيجية ملســتقبل مدينــة تبــوك إىل تعزيــز تطويــر 
األطــر املكانيــة العمرانيــة التــي تعيــد توزيــع عنــارص اإلندمــاج والكثافــة 
إن  كــام  املتعــددة،  واالســتعامالت  املتعــددة  املراكــز  حــول  املالمئــة 
عــىل طــول  تنظيمــه  يتــم  والــذي  اندماًجــا،  األكــر  العمــراين  الشــكل 
للمــوارد  اإلدارة املســتدامة  مــن  يعــزز  العــام، ســوف  النقــل  شــبكات 
الطبيعيــة واألرايض، وتخضــري املدينــة، وجعلهــا أكــر مرونــة، مــع توفــري 
مخطــط  يوضــح  لذلــك،  للمدينــة،  االقتصاديــة  القاعــدة  لتنويــع  فــرص 
إجراءاتــه اإلســرتاتيجية  تبــوك، إىل جانــب  اإلجــراءات ذات األولويــة يف 
الثالثــة، الخطــوات األساســية لتحريــك التغيــري الهيــكيل، وتفعيــل نظــام 
تدريجــي مــن التعديــالت املكانيــة لنســيج املدينــة، والــذي ســيعدل أيًضــا 
هيكلهــا االجتامعــي واالقتصــادي والبيئــي، ومــن خــالل تفعيــل التحــوالت 
ســتصبح  األولويــة،  ذات  اإلجــراءات  مخطــط  يف  املوضحــة  النظاميــة 

تبــوك أكــر اندماًجــا واتصــاالً ومرونــة.
 

مدينة تبوك املدمجة  •

إن وجــود كتلــة عمرانيــة مدمجــة، مــع وجــود محطــات ومراكــز متعــددة   
االســتعامالت، ومســاحات عامــة وافــرة، وشــبكة نقــل عــام مرتابطــة 
بشــكل جيــد، مــن شــأنه خلــق بيئــة عمرانية وحرضية صحية، وتحســني 
جــودة حيــاة الســكان، كــام يجــب أن يســاعد الشــكل الحــرضي الكثيــف 
ــل  ــات، مث ــادل للخدم ــع الع ــوارد والتوزي ــص امل ــني تخصي ــىل تحس ع
النقــل العــام لســكان تبــوك، كــام إن تحويــل املســاحات البيضــاء 
إعــادة  عــىل  عامــة متعــددة االســتعامالت سيســاعد  أماكــن  إىل 
تنشــيط وربــط مختلــف مراكــز املدينــة وبالتــايل تعزيــز االســتمرارية 

واالســتدامة وجعــل املدينــة أكــر حيويــة.
 

مدينة تبوك املرتابطة واملتصلة  •

تحــدد الرؤيــة االســرتاتيجية لتبــوك نظــام للنقــل العــام يربــط بــني   
املناطــق املختلفــة ونظــام املراكــز الجديــدة فيهــا، وبالتــايل فــإن 
تكثيــف أنشــطة التنميــة والتطويــر الجديــدة وتعزيــز االســتعامالت 
املتعــددة عــىل طــول محــور النقــل املذكــور ســوف يــؤدي إىل 
ــل أوقــات التنقــل واالعتــامد عــىل الســيارات الخاصــة، كــام إن  تقلي
ــعة  ــرق الواس ــن الط ــبكة م ــود ش ــط بوج ــام املرتب ــل الع ــام النق نظ
أن  يجــب  )انســنه املدينــة(،  للمشــاة  الصديقــة  والبيئــة  الداعمــة، 
الســكان،  وســلوك  النقــل  وســائل  اســتخدام  يف  التحــول  تعــزز 
ويجــب أن تركــز املدينــة أيًضــا عــىل تحســني مســتوى الوصوليــة 
“للجهــات النهائيــة للرحــالت املروريــة” وتحســني نظــام الحافــالت 
متثــل  حيــث  املدينــة،  عــرب  التنقــل  إمكانيــة  وتســهيل  لتوســيع 
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الشــوارع النشــطة، واألماكــن العامــة املزدهــرة، وأنظمــة النقــل 
بيئــات  خلــق  يف  حاســمة  عنــارص  جيــد  بشــكل  املرتابطــة  العــام 

حرضيــة نابضــة بالحيــاة. 
 

مدينة تبوك املرنة:  •

بيئيــاً  مســتدامة  مامرســات  تطبيــق  تبــوك  مدينــة  تتبــع  أن  يجــب   
الســتعادة أصولهــا الطبيعيــة وتعزيزهــا، حيــث أن حاميــة األوديــة 
ومســطحات  خــرضاء  عازلــة  حاميــة  مســاحات  عــىل  تحتــوي  التــي 
ومناطــق تجميــع ميــاه صغــرية ومنتــرشة ستســاعد عــىل التكيــف 
والفيضانــات،  الســيول  مخاطــر  وتخفيــف  املنــاخ،  تغــريات  مــع 
ــام إن  ــاه، ك ــدرة املي ــة ون ــاه الجوفي ــتنزاف املي ــة كل مــن اس ومعالج
االســتخدام املســؤول للمــوارد الطبيعيــة وإدارتهــا ســوف يســاعد 
تبــوك عــىل إنشــاء مركــز حــرضي مــرن ومزدهــر مــع تشــجيع التحــول 
إىل أمنــاط الحيــاة والبدائــل املســتدامة، باإلضافــة إىل أن األنظمــة 
الطبيعيــة املتكاملــة واملحميــة ســتحفز الوعــي واالحــرتام البيئــي 
بــني الســكان للتعايــش والعنايــة بالبيئــة كعنــر يف غايــة األهميــة 

ملدينتهــم.

أعيــدت هيكلتهــا، واملرتكــزة  التــي  العمرانيــة  التنميــة  أن أمنــاط  حيــث 
عــىل شــبكة نقــل عــام موزعــة بشــكل جيــد وفعالــة تدعــم نظاًمــا جديــًدا 
مــن املراكــز متعــددة االســتعامالت، ســوف تحــول متاًمــا الطريقــة التــي 
تــدار بهــا املدينــة، وبالتــوازي مــع تخضــري املدينــة تدريجيــاً وإعــادة إقامــة 
ســتتمكن  والطبيعيــة،  العمرانيــة  البيئــات  بــني  وفّعالــة  صحيــة  عالقــة 
مدينــة تبــوك مــن تعزيــز وإعــادة التــوازن بــني األبعــاد البيئيــة واالجتامعيــة 
واالقتصاديــة، وتوفــري بيئــة عمرانيــة صحيــة ومنتجــة ملواطنيهــا، حــني 
تصبــح املدينــة أكــر جاذبيــة للســياحة وزيــادة فــرص العمــل، وعمومــا 
ــة،  ــة وجذاب ــة أكــر مالءمــة للعيــش وممتعــة وحيوي ســوف تصبــح املدين
وقــادرة عــىل االســتفادة بشــكل أفضــل مــن موقعهــا االســرتاتيجي، 
ونقطــة  املســتقبلية،  نيــوم  مدينــة  غــرب  كــم   ٥٠ حــوايل  بعــد  عــىل 
تاريخهــا إىل قــرون ســابقة والقادمــة  التــي يعــود  الحــج  تالقــي طــرق 
مــن األردن، وســوريا، ومــا وراءهــام مــن بلــدان، لتكــون املدينــة البيئيــة 

والقلــب النابــض يف محافظــة تبــوك. 
 

٢.٨ توصيات مؤسسية ترشيعية

مــن حيــث اإلصــالح، ســوف تســتفيد مدينــة تبــوك مــن الالمركزيــة املاليــة 
واالختصــاص القضــايئ عــىل حــد ســواء لتســهيل الحلــول املســتقلة 
واملبتكــرة للمشــاكل االجتامعيــة العمرانيــة والحرضيــة عــىل مســتوى 

ــة، وهــذا يتطلــب:  األمان
تفويــض ســلطة التخطيــط مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة   •
ــة مــع توفــري إجــراءات مســتقلة، دون اللجــوء إىل جهــات  إىل األمان
عليــا لتلبيــة احتياجــات املجتمــع بفعاليــة، ويدعــم ذلــك “األجنــدة 
التخطيــط  عمليــات  أن  عــىل  تنــص  التــي  الجديــدة”،  الحرضيــة 
والتصميــم الحــرضي اإلقليمــي يجــب أن تقودهــا جهــات حكوميــة 
الجهــات  جميــع  مــع  التنســيق  يتطلــب  تنفيذهــا  ولكــن  محليــة، 
العــام،  املــدين، والقطــاع  الحكوميــة وكذلــك مشــاركة املجتمــع 

األخــرى؛ املعنيــة  والجهــات 
توجيــه  يف  لألمانــة  االســتقاللية  تعطــي  املاليــة:  الالمركزيــة   •
األمــوال لتمويــل األنشــطة اإلمنائيــة، وتشــمل أنشــطة تحقيــق 

اإليــرادات يف املــدن عــىل كل مــن الرضائــب والرســوم، باإلضافــة 
إىل الســامح للمناطــق العمرانيــة بجمــع بعــض أشــكال الرضائــب 
قانــون  ويبــني  اإلمنائيــة.  األنشــطة  لتمويــل  املمتلــكات  عــىل 
األرايض البيضــاء األخــري، الــذي يفــرض رســوما عــىل قطــع األرايض 
غــري املطــورة يف املناطــق العمرانيــة للحــد مــن املضاربــة عــىل 
األرايض ونقــص املســاكن وتنميــة األرايض، أنــه ميكــن االســتفادة 
ــز ودعــم إطــار  ــرادات مــع تعزي ــة لتحقيــق اإلي ــات التنظيمي مــن اآللي

إمنــايئ فعــال. 
الخــاص  القطــاع  ذلــك  يف  مبــا  الفاعلــة:  للجهــات  الفــرص  إتاحــة   •
القــرارات  يف  للمشــاركة  عــام،  بشــكل  واملجتمــع  والتطوعــي 

عليهــم.  تؤثــر  التــي  باملشــاريع  املتعلقــة 
 

ــات وترشيعــات التخطيــط ســيدعم أيضــا التدخــل التنمــوي  ــد آلي إن توحي
يف تبــوك ويضفــي نــوع مــن الرشعيــة، كــام يجــب إعــادة النظــر يف هــذه 
القوانــني وتحديثهــا لتتــامىش مــع منــوذج التنميــة الحــايل، األمــر الــذي 
ســوف يعطــي أيضــا رشعيــة للمخططــات التــي تعتمــد عليهــا تبــوك، 

وبالتــايل تســتفيد مــن أداة قانونيــة فعالــة تقــوم بـــ:
 

•  التحكــم يف املجمعــات الســكانية املتناثــرة الواقعة عىل األرايض 
الزراعيــة، وتحافــظ عــىل اســتعامالت األرايض داخــل نطــاق التنميــة 

العمرانيــة؛
الثقافيــة  املناطــق  للمدينــة، وال ســيام  الحرضيــة  الهويــة  حاميــة   •

بهــا؛ املحيطــة 
النظــر يف نقــل حقــوق التنميــة والتطويــر خــارج املركــز الحــرضي   •
ووزارة  العيــد  ملســجد  التابعــة  األرايض  جيــوب  وخاصــة  للمدينــة، 

الدفــاع.

 
كــام يجــب إعــادة النظــر يف عمليــة صنــع القــرار التخطيطــي للحــد من عدد 
الجهــات املشــاركة، كــام إن مجــرد وجــود ترشيعــات عمرانيــة وتخطيطيــة 
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 
كل  عــىل  الواضحــة  املؤسســية  واملســؤوليات  األدوار  يحــدد   •

؛ ى مســتو
)الوطنيــة  املخططــات  مســتويات  جميــع  بــني  الربــط  يفــرض    •

واملحليــة(؛ واإلقليميــة 
•  يوفر آليات فعالة للتنسيق والرصد؛ 

ويزيد من املشاركة العامة املجدية واملشاركة يف التخطيط.  •
 

إن تعديـــل نظـــام النطـــاق العمـــراين إلدراج معايـــري واضحـة بشـــأن كيفيـة 
ــذي مــن  ــية، ال ــة والرأســ ــاءلة الفنيــ ــزز املســ ــأنه أن يعــ ــن شــ ــده مــ تحديــ
شــأنه أيضــا أن يكــون مبثابــة دليــل إرشــادي لصياغــة السياســات العمرانيــة 

املصممــة لجعــل املدينــة محــدودة و مدمجــة وأكــر كثافــة. 
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٣.٨ التوصيات املالية

١.٣.٨ أدوات اإليرادات من املصادر الخاصة 

إن املزايــا الجغرافيــة والثقافيــة واالجتامعيــة والدميوغرافيــة واالقتصادية 
وقــوة  رئيســياً  دوليــاً  الســعودية جعلــت منهــا العبــاً  العربيــة  للمملكــة 
ــاً، كان النفــط والغــاز هــام املصــدران  ــه تاريخي ــة، حيــث أن ــة اقتصادي عاملي
الرئيســيان للبــالد، لكــن اململكــة العربيــة الســعودية بــدأت االســتثامر 

يف قطاعــات اســرتاتيجية أخــرى مــن االقتصــاد. 
 

الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  التنميــة  طريــق  خارطــة  تدعــم  كــام 
املتمثلــة يف رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠ التنــوع االقتصــادي يف القطاعــات 
غــري النفطيــة.٣٣، كــام إن أحــد أهــداف رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠ هــو تســهيل 
التنميــة االقتصاديــة يف الصناعــات الجديــدة وتعزيــز االبتــكار والقــدرة 
التنافســية االقتصاديــة، أحــد أهــداف رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠ هــو تســهيل 
التنميــة االقتصاديــة يف الصناعــات الجديــدة وتعزيــز االبتــكار والقــدرة 
التنافســية االقتصاديــة، وجزئيــاً، نجــد أن برنامــج التحــول الوطنــي ٢٠٢٠ 
يســعى نحــو بنــاء القــدرات املؤسســية الالزمــة لتحقيــق أهــداف رؤيــة 
والتنويــع،  االقتصــادي  النمــو  دعــم  ذلــك  يف  مبــا   ،٢٠٣٠ اململكــة 
باســتخدام أســاليب مبتكــرة ملعرفــة التحديــات واغتنــام الفــرص واعتــامد 
أدوات التخطيــط الفعالــة والتعامــل مــع القطــاع الخاص وتنفيــذ اإلصالحات 

األداء. وتقييــم 

وباإلضافــة إىل تحســني التمويــل املحــيل والديناميكيــة االقتصاديــة، 
كان الهــدف مــن اإلصالحــات أيضــاً هــو دعــم تنفيــذ األجنــدة الحرضيــة 
شــاملة  محليــة  واقتصاديــة  ماليــة  أطــر  تشــجيع  خــالل  مــن  الجديــدة 

ومســتدامة وعادلــة مــن خــالل تطبيــق سياســات رضيبيــة تدريجيــة وتوليد 
اإليــرادات.٣٤   أحــد األمثلــة عــىل هــذه اإلصالحــات هــي رضيبــة األرايض 
البيضــاء عــىل مالــي قطــع األرايض البيضــاء املخصصــة لالســتخدام 
الســكني أو التجــاري وهــي دفــع رضيبــة ســنوية تبلــغ ٢.٥% مــن قيمــة 

األرض، والتــي الهــدف منهــا: 

•  تعزيــز ودعــم التنميــة العقاريــة التــي تعالــج النقــص يف املعــروض 
املنطقــة؛ يف  العقــارات  مــن 

زيادة توافر األرايض لتنمية اإلسكان امليرس؛  •
حامية األسواق التنافسية وتقليل املامرسات االحتكارية؛   •

زيادة اإليرادات املحلية.  •
 

وجــدة  الريــاض  مدينــة  مــن  كل  يف  الرضيبــة  هــذه  فــرض  تــم  ولقــد 
والدمــام بحيــث تطبــق عــىل األرايض الواقعــة داخــل النســيج العمــراين 
مبســاحة ١٠,٠٠٠ مــرت مربــع، وباإلضافــة إىل تحســني قاعــدة اإليــرادات 
مــن املصــادر الخاصــة لــإلدارات البلديــة، فــإن هــذه اإلصالحــات تدعــم أيضــاً 
“األجنــدة الحرضيــة الجديــدة”، وهــو إطــار للتوســع الحــرضي املســتدام. 
ويف حالــة مدينــة تبــوك، يجــب أن تأخــذ السياســات التــي تهــدف إىل 
واالقتصاديــة  االجتامعيــة  العوامــل  االعتبــار  يف  الدخــل  مصــادر  زيــادة 
والدميوغرافيــة، مثــل معــدل منــو الســكان، والكثافــة الســكانية والتمــدد 
والزحــف العمــراين، وتشــجيع السياســات التــي تدعــم األرايض الزراعيــة 
ــاج التمــور.  ــة، وخاصــة يف إنت ــة املحلي ــة األنشــطة الزراعي مــن أجــل حامي

تضاريس متنوعة يف تبوك
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ومــع أخــذ هــذه العوامــل يف االعتبــار، ســوف تكــون هنــاك حاجــة إىل 
ومراعــاة  الكافيــة  املحليــة  اإليــرادات  لتوفــري  جديــدة  متويــل  أدوات 
مســتويات األنفــاق يف املســتقبل لدعــم التمويــل املحــيل والتنميــة 
العمرانيــة املســتدامة، ومــن ثــم، فــإن استكشــاف آليــات اإليــرادات مــن 
املصــادر الخاصــة مــن خــالل فــرض الرضائــب عــىل األرايض، مــن بــني أمــور 
أخــرى، ســيكون خطــوة حاســمة يف تحقيــق األهــداف الــواردة يف برنامــج 

التحــول الوطنــي. 

األدلــة  مــن  كبــرية  مجموعــة  األرايض  عــىل  الرضائــب  فــرض  يدعــم 
ثبت  فقد  الخصوص،  وجه  وعىل  األخــرى،  الــدول  مــن  العديــد  يف 
التحتية  البنية  مشاريع  عن  الناتجة  القيمة  زيــادة  مــن  االســتفادة  أن 
الجديدة، وتغيري اشــرتاطات ونظــم البنــاء، و/أو تحسينات البنية التحتية 
زيــادة  الزيــادة يف قيمــة األرايض تكــون فعالة يف  واالســتفادة مــن 
اإلیرادات املحلية، كــام إن آليــات ضبــط قيمــة األرايض واالســتفادة منهــا 
تســتند إىل فكــرة أنهــا تزيــد مــن قيمــة أرايض األفــراد والــرشكات ومــالك 
االســتثامرات  مــن  تســتفيد  التــي  املجــاورة  املناطــق  يف  األرايض 
والخطــوط  الطــرق  )مثــل  التحتيــة  البنيــة  يف  الخاصــة  و/أو  الحكوميــة 
واملستشــفيات(. واملــدارس  الصناعيــة  التحتيــة  والبنيــة  الحديديــة 
مناســبة  األرايض  عــىل  املعتمــدة  املاليــة  األدوات  تعتــرب 
العــام  النقــل  لنظــام  ميكــن  حيــث  تبــوك  ملدينــة  خــاص  بشــكل 
املصــادر  مــن  الدخــل  زيــادة  يف  املحليــة  اإلدارة  يدعــم  أن  الجديــد 
الرئيســية. املحطــات  حــول  الســكان  كثافــة  وزيــادة  الخاصــة 

إستخدامات األرايض 

املختلطة 

وسائل النقل 

العامة

محالت البيع 

بالتجزئة

مدارس

مرافق 

رياضية

منشآت 

صحية 

إمكانية السري 

عىل األقدام 

عــىل  املعتمــدة  الرضيبيــة  اآلليــات  إحــدى  التحســني  رســوم  وتعتــرب 
اســرتداد  يف  كبــري  بشــكل  تســاهم  فعالــة  متويــل  وأداة  األرايض،٣٥ 
تكاليــف االســتثامرات الرأســاملية الكبــرية، يتــم تصميمهــا حســب نــوع 
لــألرايض املعــززة مــن قبــل  التحتيــة واالســتعامالت املتعــددة  البنيــة 
ــادئ التحــرض املســتدام التــي يدعمهــا موئــل األمــم املتحــدة، ومــن  مب
الناحيــة العمليــة، فإنهــا متكــن إدارة أمانــة تبــوك مــن الحصــول عــىل نســبة 
مــن القيمــة اإلضافيــة الناتجــة عــن مشــاريع تطويــر البنيــة التحتيــة العامــة، 
والتغيــريات املرتبطــة باســتعامالت األرايض التــي يســتفيد منهــا مــالك 

األرايض وغريهــم مــن املســتفيدين. ٣٦

يتطلــب اعتــامد وتطبيــق رســوم التحســني أن تظــل البلديــات شــفافة 
رضيبــة  وفعاليــة  باســتخدام  يتعلــق  فيــام  الجمهــور  مــع  ومتواصلــة 
التحســني، وباإلضافــة إىل ذلــك، يجــب أن تقــوم اإلدارات املحليــة بتحليــل 
تكاليــف وفوائــد أدوات التمويــل القامئــة عــىل األرايض، مــام سيســاعد 
اســتباقية،  حلــول  وضــع  عــىل  الحكومــي  القطــاع  يف  املســؤولني 
وتوقــع القضايــا واالختناقــات املحتملــة، واغتنــام الفــرص. يبــني الشــكل 
٧٠ 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

إن تســخري إمكانــات اإليــرادات االقتصاديــة واململوكــة للقطــاع الخــاص 
ــة، باإلضافــة إىل  ــة عــرب الصناعــات املحلي يف تبــوك ســوف يعــزز التنمي
أمــام  البــاب  يفتــح  العامــة  التحتيــة  البنيــة  يف  االســتثامر  فــإن  ذلــك، 
واســتعامالت  الكثافــة،  وزيــادة  الوصــول،  وســهولة  إمكانيــة  تحســني 

للمــدن. يف  املتعــددة  األرايض 
 

وتتمثــل إحــدى الطــرق التــي ميكــن بهــا تعزيــز اإلنتاجيــة داخــل املناطــق 
العمرانيــة يف الرشاكــة مــع القطــاع الخــاص، حيــث تعــد أداة متويــل فعالــة  

تأثري تنمية وتطوير البنية التحتية عىل 

قيمة األرض

أهم النتائج أمثلة للحاالت املشابهة

لندن، إنجلرتا 

بوغوتا، كولومبيا 

القاهرة، مرص 

ريــل”  “كــروس  قطــار  خطــوط  تأثــري  دراســة  قــدرت 
الرأســاملية  القيمــة  أن   )٢٠١٢( العقــارات  عــىل 
وســط  يف  القطــار  مبحطــات  املحيطــة  للمناطــق 
لنــدن ســوف ترتفــع بنســبة ٣٥% للعقــارات الســكنية 
نحــو  عــىل  التجاريــة،  املكتبيــة  للعقــارات  و٢٧.٥% 

املبدئيــة.  التوقعــات  يتجــاوز 

ــه مــع كل ٥ دقائــق إضافيــة مــن  تشــري األبحــاث إىل أن
إنخفضــت  العــام  النقــل  محطــة  إىل  الســري  وقــت 

بنســبة ٦.٨ إىل ٩.٣ %. اإليجــار  قيمــة 
 

البيــع  التي شملت أنشــطة  التنمية الحرضية  • أدت 
 ١٥ بنسبة  العقــارات  قيمــة  يف  زيادة  إىل  بــالتجزئة 

 %  ٢٠ إىل 
• زادت املــدارس مــن أســعار األرايض الســكنية بنحــو 

 .% ١٣
• القدرة علی الســري باألقــدام داخل األحيــاء الســكنية 

زادت مــن قيمــة املنــازل بنسبة تصل إلی ٩ % 

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

الشكل ٦٨. تأثري تنمية وتطوير البنية التحتية عىل قيمة األرايض 

املصدر: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )٢٠١٨( 

الشكل ٦٩. مكونات إستعامالت األرايض املتعددة. 

مطورو الحدائق العامة 

واملساحات الخرضاء 
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العوامل الرئيسية يف تصميم 

رسوم التحسني 

تحديد أهداف اإلستفادة من القيمة الزائدة لألرايض 

تطبيق الرسوم حسب فئات إستخدامات األرايض

توقيت وتحصيل املدفوعات 

التطبيق وحدود قيمة الرسوم

تحديد معدالت الرسوم

هياكل الحوكمة واإلدارة املحلية لإلستفادة من القيمة الزائدة لألرايض 

للســيناريوهات  جيــًدا  خيــاًرا  التحســني  رســوم  تعــد   •
البحريــة  الواجهــة  وتطويــر  العــام  بالنقــل  املتعلقــة 

• تعتبر البیانات املتعلقــة بــالتغیرات يف قیمة األرايض 
وإدارة الضرائب بکفاءة مــن عوامل النجــاح الحاســمة

مبــدأ  باســتخدام  الرســوم  تطبيــق  تحديــد  ينبغــي   •
يدفــع« »املســتفيد 

• إذا كان مــن املمكــن إثبــات أن املنافــع ســوف تصــب 
العقــارات،  مالــي  مــن  معينــة  فئــات  مصلحــة  يف 
آليــة  تصميــم  ضمــن  إلدراجهــم  قــوي  ســبب  فهنــاك 

لــألرايض  الزائــدة  القيمــة  مــن  اإلســتفادة 
 

• ينبغــي إيــالء االعتبــار ملــا إذا كانــت هنــاك عواقــب 
ال  قــد  الذيــن  األرايض  مالــي  عــىل  ســلبية  ماليــة 
لديهــم  أو  رضيبــة  دفــع  عــىل  القــدرة  لديهــم  تكــون 

ضعيفــة.  دخولهــم  ولكــن  كثــرية  أصــول 
• قد تفکر الحکومة يف طلب دفع الرســوم فقط عند 

بیع أو نقل ملكيــة العقار

• تــم يف الدمــام زيــادة الرســوم عــىل قيمــة األرايض 
الواقعــة عــىل مســاحة ١.٥ كيلومــرت مــن وســائل النقــل 

العــام التــي ميكــن الوصــول إليهــا باألقــدام. 
• تــم تقديــم هــذا املعيــار املقــارن إســتناداً إىل حــاالت 
أخــرى مشــابهة )مثــل ديب ولنــدن وبوغوتــا( ويحتــاج إىل 
مزيــد مــن التحليــل إعتــامداً عــىل تفاصيــل املشــاريع 

الحاليــة.
 

• يجــب أن يعكــس هيــكل معــدالت الرســوم الجهــات 
لقاعــدة  وفقــاً  وإختيارهــم  تدفعهــا  أن  يجــب  التــي 

اإليــرادات.
يف  الزيــادة  بنســبة  القاعــدة  ترتبــط  الدمــام،  يف   •

األرض.  قيمــة 

اإليــرادات املســتهدفة املعتمــدة عــىل إمــا )أ( 
نســبة مــن تكاليــف البنيــة التحتيــة أو )ب( نســبة 

مــن الزيــادة يف قيمــة األرض 

• مطوري املشاريع العقارية
• مالك األرايض التجارية 

• مالك األرايض السكنية 

املدفوعات التي يتم تحصيلها: 
• تكــون مقدًمــا، كــام هــو الحــال مــع مســاهامت 
إنشــاء  قبــل  تحصيلهــا  يتــم  التــي  املطوريــن 

البنيــة األساســية
معــدالت  يف  الزيــادة  مــع  ســنوياً،  تكــون   •

املحليــة اإلدارة  رســوم 
• يف الوقت الذي يتم فيه بيع العقار 

الرســوم عــىل أســاس واســع  ميكــن تطبيــق 
ــة(  ــال عــىل مســتوى املدين )عــىل ســبيل املث

الوقت/املســافة أســاس  عــىل  أو 
 

يتغــري هيــكل معــدالت الرســوم ويتــم تحديــده 
بنــاًء عــىل كل حالــة عــىل حــدة

• 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 
• اململكــة العربيــة الســعودية، وعــىل وجــه التحديــد الدمــام، تســتخدم حاليــا آليــات لإلســتفادة مــن القيمــة الزائــدة 

لألرايض 
• الــدروس املســتفادة مــن األدوات الحاليــة )مثــل الرضيبــة عــىل األرايض البيضــاء( ميكــن أن تســاعد يف توفــري 
املعلومــات إلختيــار وتنفيــذ الصكــوك القانونيــة املناســبة التــي تدعــم أدوات اإلســتفادة مــن القيمــة الزائــدة 

لــألرايض

املصدر: يونغ مان، جيه. إم. ١٩٩٦م(، »الرضيبة عىل األرايض واملباين.«، 
يف ثوروين، يف. )املحرر(، »تصميم وصياغة قانون الرضائب«، صندوق النقد 

الدويل، واشنطن، دي يس.

الشكل ٧١. العوامل الرئيسية يف تصميم رسوم التحسني 

عوامل تحليل املنافع والتكلفة يف 

التمويل املعتمد عىل األرايض

التكاليفالفوائد واملزايا 

اإلطــار  ودعــم  لتمكــني  املبذولــة  الجهــود   •
املحليــة  واإلدارة  القانوين/الترشيعــي 

• إســتخدام فــرص العمــل والوظائــف اإلداريــة 
والعديــد مــن املهــام املختلفــة 

• طول فرتة اإلعداد والبدء 

للحصــول  التشخیص  أدوات  يف  االستثمار   •
عــىل معلومات األرايض ونظــم الرصد )علی 
الخاضعــة  املمتلــكات  ســجل  المثال،  سبیل 

٣٢ البیانات  وجمع  للرضيبــة(، 

• الجهــود املبذولــة يف الجمــع بــني التخطيــط 
الحــرضي واالســتثامرات يف البنيــة التحتيــة 

• االستثامر يف بناء القدرات والتدريب 

• االستثامر يف أنظمة االتصاالت 
واملشاركة املدنية 

مــع  متوافقــة  الســعودية  اإلصالحــات  جعــل   •

الرابــع(  )الركــن  الجديــدة  الحرضيــة  األجنــدة 

• مصدر فعال وموثوق لإليرادات املحلية 

• الحافــز لتطويــر األرايض بكفــاءة واالســتخدام 

املختلــط لــألرايض 

• زيادة الكثافة والتكتل االقتصادي 

• تحفيــز تطويــر بنيــة تحتيــة محــددة )مثــل وســائل 

النقــل العــام والبنيــة التحتيــة التعليميــة والصحيــة 

واالجتامعيــة( 

ــة )مثــل مشــاركة القطــاع  • حوافــز اســتثامر بديل

الخــاص( 

• زيادة الوعي املدين واملساءلة

وتعــزز االســتفادة مــن خــربات ومعــارف القطــاع الخاص يف االســتخدامات 
العامــة، حيــث يتمكــن القطــاع الخــاص مــن أن يــزود القطــاع العــام بالخــربة 
التــي تشــتد الحاجــة إليهــا يف توفــري الســلع والخدمــات العامــة عاليــة 
والتنويــع  االقتصــادي  االبتــكار  دفــع  يف  الرشاكــة  وتســاعد  الجــودة، 
املنتجــات،  تســويق  وتحســني  املضافــة،  القيمــة  ذات  الصناعــات  يف 
وتخفيــض تكاليــف التنســيق بــني الــرشكاء التجاريــني، واملســاهمة الهامــة 
يف دعــم تنميــة القــوى العاملــة، وخاصــة يف املجــاالت املتخصصــة، 
التنميــة  تتضمــن  أن  يجــب  والتعليــم،٣٧ لذلــك  بالتدريــب  ترتبــط  والتــي 

العمرانيــة املســتدامة سياســات تدعــم التعليــم العــام. 
 

اتخــذت اململكــة العربيــة الســعودية بالفعــل خطــوات لدعــم الرشاكــة مــع 
القطــاع الخــاص، حيــث أنشــأت وزارة االقتصــاد والتخطيــط هيئــة خاصــة 
الوطنــي  »املركــز  وهــي  والخــاص،  العــام  القطاعــني  بــني  بالرشاكــة 
يــؤدي  املناطــق  هــذه  يف  الخــاص  القطــاع  مشــاركة  إن  للتخصيــص«. 
إىل: )١( زيــادة قيمــة األرايض مــن خــالل مشــاريع التنميــة؛ و)٢( زيــادة 
اإليــرادات املحليــة مــن املصــادر الخاصــة؛ و)٣( خلــق فــرص للتعــاون مــع 
ــة مــن القطــاع العــام؛  القطــاع الخــاص يف املشــاريع والخدمــات املمول

و)٤( جــذب االســتثامر الوطنــي والــدويل.
 

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 الدعــم الحكومــي، و)٥( 
التحفيــز االقتصــادي،٣٨ وهنــاك مجموعــة متنوعــة مــن األدوات الرضيبيــة 
ــرادات املصــادر الخاصــة، املتاحــة لــإلدارات املحليــة املهتمــة بتوســيع إي

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

الشكل ٧٠. عوامل تحليل املنافع والتكلفة يف التمويل املعتمد عىل األرايض 
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خفضــت رســوم االزدحــام حركــة املــرور يف وســط لنــدن بنســبة ٢٦ % عــن مســتوياتها 
يف عــام ٢٠٠٢، ونتــج عــن ذلــك الحصــول عــىل ١٢٢ مليــون جنيــه اســرتليني يف 

عــام ٢٠٠٦. 
مدينــة  وســط  يف  إزدحــام  كرســوم   ”Ecopass“ اإليكوبــاس  نظــام  إدخــال  تــم 
وبلغــت  ٢٠١١م،  عــام  يف   %١٦.٢ بنســبة  املــرور  حركــة  انخفضــت  حيــث  ميالنــو، 

يــورو.  مليــون   ٥.٩٠٥ عليهــا  الحصــول  تــم  التــي  الســنوية  اإليــرادات 
أمــا يف ســنغافورة، فقــد أدى تنفيــذ نظــام تراخيــص املناطــق “ALS” إىل تقليــص 
االزدحــام مــن ١٢,٤٠٠ ســيارة يف مايــو ١٩٩٥ اىل ٧,٣٠٠ ســيارة خــالل ســاعات الــذروة 

املروريــة، و بلغــت إيــرادات بيــع تراخيــص املناطــق ٤٧ مليــون دوالر أمريــي. 

تــدار غــازات اإلحتبــاس الحــراري املنبعثــة مــن مكــب النفايــات يف مدينــة فانكوفــر، 
مــن قبــل رشكــة خاصــة تقــوم بتحويــل انبعاثــات الغــاز إىل طاقــة صالحــة لالســتخدام 
يف املدينــة، ولقــد طلبــت حكومــة البلديــة أن تكــون الرشكــة الخاصــة املختــارة 
مســؤولة عــن تصميــم املــرشوع وبنــاءه وتشــغيله ومتويلــه، حيــث يتــم تجميــع 
الحــرارة املتولــدة مــن نفايــات املدينــة واســتخدامها مــن قبــل وحــدات التدفئــة 
باإلحتبــاس الحــراري املســتخدمة يف املــزارع القرويــة إلنتــاج الخضــار وأيضــاً لتدفئــة 

ــا:  ــة وصيانته ــاين اإلداري املب

يف واليــة تاميــل نــادو الهنديــة، اقــرتح أحــد مشــاريع إدارة النفايــات إن تتشــارك كل 
ــة )١٥%( يف ســداد ٥٠% مــن إجــاميل  ــة )٣٥%( وحكومــة الوالي مــن الحكومــة املركزي
تكاليــف املــرشوع، بينــام يقــوم كيــان خــاص )عــن طريــق املشــاركة مــع القطــاع 
الخــاص( بتوفــري النســبة املتبقيــة البالغــة ٥٠ % مــن متويــل املــرشوع، بحيــث يكــون 
صاحــب االمتيــاز مــن القطــاع الخــاص مســؤوالً عــن تخطيــط وتصميــم وبنــاء ومتويــل 
االمتيــاز،  فــرتة  خــالل  للبلديــة  الصلبــة  النفايــات  إدارة  مرفــق  وصيانــة  وتشــغيل 
وســوف تقــوم البلديــة بتوفــري األرض مــن خــالل عقــد إيجــار ســنوي تحــدده حكومــة 

ــادو.  تاميــل ن

املصدر: رشكة إيرنست آند يونغ، يب يف يت، املحدودة، وزارة التنمية العمرانية عمرانية يف حكومة الهند، واالتحاد الكونفدرايل للصناعة الهندية، خالصة وافية للرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف 
البنية التحتية العمرانية: دراسات الحالة: )٢٠١٧(، 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. املجلس الكندي للرشاكات بني القطاعني العام والخاص، ويب يب يب كندا، 

)٢٠١١(، الرشاكات بني القطاعني العام والخاص: دليل البلديات، املجلس الكندي للرشاكات بني القطاعني العام والخاص، 

رسوم االزدحام

الرشاكات بني القطاع العام والخاص

رسوم إدارة النفايات 

دراسة الحاالت املشابهة وأفضل املامرسات 

اســتأجرت شــيكاجو ٣٤٥٠٠ عــداًدا جانبيًــا ملواقــف الســيارات باإلتفــاق مــع بنــك 
مورجــان ســتانيل ملــدة ٧٥ عاًمــا، حيــث بلغــت اإليــرادات مــن عائــدات الدفــع مقدًمــا 
مــا يقــرب مــن ١.١٦ مليــار دوالر أمريــي، ولقــد شــمل هــذا النــوع مــن عقــود 
الــرشاكات مــع القطــاع الخــاص جــدول ثابــت للزيــادات يف أســعار العــدادات األمــر 
الــذي زاد مــن معدالتهــا ضعفــني إىل أربعــة أضعــاف بحلــول عــام ٢٠١٣، ونتيجــة 
لذلــك، كان لــدى شــيكاغو أعــىل معــدالت مــن العــدادات الجانبيــة يف الواليــات 
املتحــدة، ولقــد حققــت العــدادات مبلــغ ٢٠ مليــون دوالر ســنوياً، بينــام متكــن بنــك 

مورجــان ســتانيل مــن إدارة التســعري وصيانــة العــدادات. 

رسوم مواقف السيارات

حيــث ميكــن لــإلدارات زيــادة فوائــد هــذه األدوات الرضيبيــة إىل أقــى 
حــد ممكــن )خصوًصــا مشــاركة القطــاع الخــاص( عــن طريــق:

 
لربــط  للحكومــة  املختلفــة  املســتويات  مــع  والتعــاون  التنســيق   •
ســبيل  عــىل  املحليــة:  األولويــات  مــع  الوطنيــة  اإلســرتاتيجيات 
املثــال، إنشــاء مكتــب اتصــال محــيل، أو وحــدة محليــة ملشــاركة 
املكلــف  للتخصيــص  الوطنــي  باملركــز  مرتبطــة  الخــاص  القطــاع 
بوضــع االقرتاحــات، والتنفيــذ، ومتابعــة ورصــد مشــاريع الرشاكــة بني 

والخــاص. العــام  القطاعــني 
يرتبــط  الرضيبيــة:  اإلدارة  القــدرات وتحســني  بنــاء  االســتثامر يف   •
نجــاح مشــاريع الرشاكــة بــني القطاعــني العــام والخــاص بقــوة بقــدرة 
مراحــل  ثــالث  إدارة  عــىل  املســتويات  مختلــف  يف  املســئولني 
اســرتاتيجية هــي: )١( دراســة الجــدوى، )٢( املشــرتيات، )٣( التنفيــذ 

والرصــد.
اســتخدام أســلوب شــامل: يجــب أن تركــز مشــاركة القطــاع الخــاص   •
األرايض،  وتنميــة  التحتيــة  البنيــة  اســتثامرات  بــني  الربــط  عــىل 
مــع  تتوافــق  التــي  الفوائــد  مــن  القصــوى  االســتفادة  وبالتــايل، 

لــألرايض. املتعــدد  االســتعامل 

وفقــاً  املخصصــة  الدخــل  مصــادر  مــن  متنوعــة  مجموعــة  إنشــاء   •
لالحتياجــات املحليــة، ويف الواقــع، يجــب أن تعالــج اإلدارة املحليــة 
الســلوكيات املتعلقــة بالزحــف العمــراين والتنقــل مــن أجــل زيــادة 
الكثافــة والحــد مــن االعتــامد الكبــري عــىل الســيارات الخاصــة مــن 
قبــل الســكان للتنقــل،٣٩ويف هــذه الحالــة، فــإن فــرض الرســوم 
يعتــرب مــن األدوات املناســبة للحــد مــن أنشــطة الزحــف العمــراين، 
مــن  يكــون  املحلية،٤٠وبالتــايل  لــإلدارة  إضافيــة  إيــرادات  وتوليــد 
الــرضوري فــرض رســوم جديــدة ملواقــف الســيارات وينصــح بشــدة 
بزيــادة رســوم االزدحــام لزيــادة اســتخدام وســائل النقــل العــام، 

وبالتــايل زيــادة ربحيــة االســتثامر للقطــاع الخــاص.

ــة  ــة أو التنظيمي ــط واألطــر الترشيعي ــد التنســيق بــني التخطي ــرياً، يع وأخ
والتمويــل املحــيل أمــراً حاســامً يف تهيئــة الظــروف املحليــة الالزمــة 
لتحقيــق التنميــة املســتدامة والعادلــة، عــىل النحــو املبــني يف »األجندة 

ــة الجديــدة«. الحرضي
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