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املقدمة

١٠

نطاق املرشوع اإلرشادي  ١.١

يعتــرب املــرشوع اإلرشــادي امتــداد لتقريــر الرؤيــة العمرانيــة الشــاملة  
املعتمــدة  املبــادئ  تطبيــق  خاللــه  مــن  ســيتم  حيــث  بريــدة  ملدينــة 
)املوئــل(  البرشيــة  للمســتوطنات  املتحــدة  األمــم  برنامــج  قبــل  مــن 
لتخطيــط املناطــق الســكنية املســتدامة والتــي تنطبــق عــى الســياق 
الســعودي. ويتمثــل أحــد أبــرز أهــداف املــرشوع يف رشح كيفيــة تنفيــذ 
الحلــول املمكنــة لتحويــل عمليــات النمــو العمــراين والحــرضي يف املدن 
الســعودية إل مســار للتنميــة املســتدامة دون الحاجــة العتــامد منــاذج 
والتــي  راســخة  محليــة  مفاهيــم  لتطويــر  املــرشوع  ويهــدف  دخيلــة، 
ســيتم تطويــر مكونــات التصميــم املتبعــة مــن خاللهــا. عــالوة عــى 
الشــاملة  العمرانيــة  الرؤيــة  مــع  بالتــوازي  املــرشوع  إعــداد  تــم  ذلــك، 
ملدينــة بريــدة حيــث تــم تســليط الضــوء عــى التوصيــات االســرتاتيجية 
األربــع ودراســتها وتحليلهــا عمرانيــاً عــى مســتوى املناطــق الســكنية. 
أمــا توصيــات السياســات العامــة واملتعلقــة بتحســني األطر االســرتاتيجية 
مــن  بــد  فــال  للتنفيــذ  القابلــة  املشــاريع  ووضــع  العمــراين  للتخطيــط 
إعدادهــا وتحديدهــا مــن منظــور متعــدد األبعــاد واملســتويات والذي يتم 
مــن خاللــه اعتبــار املدينــة كسلســلة تواصــل منوهــا مــن مركــز املناطــق 
إقليــم  مســتوى  إل  ووصــوالً  املحــي  باملســتوى  مــروراً  الســكنية، 
املدينــة األوســع نطاقــاً، األمــر الــذي سيســاهم بالتــايل يف ضــامن 
تحقيــق االتســاق املــكاين والعمــراين، إضافــة لتنســيق مختلــف الجهــود 
املبذولــة عــى مختلــف املســتويات وهــو مــا سيســفر عــن تعظيــم 

األثــر الناشــئ عــن أشــكال التحــول العمــراين التنظيميــة واملنهجيــة. 

حرضيــة  بيئــة  إنشــاء  عــى  الضــوء  املــرشوع  هــذا  يســلط  وعليــه، 
وعمرانيــة مناســبة وســليمة تتميــز بتصنيفــات عمرانيــة وســكنية متنوعــة 
تطــرح نهجــاً مختلفــاً إلنشــاء املناطــق الســكنية، يتــم مــن خاللــه األخــذ 
املحــي،  املحليــة، واملنــاخ  الســامت واملزايــا  مــن  االعتبــار كالً  بعــني 
والخصوصيــات املجتمعيــة جنبــاً إل جنــب مــع نهــج التنميــة العمرانيــة 
واملرونــة،  اإلدمــاج،  مبعايــري  تتميــز  التــي  التنميــة  لتحقيــق  الهــادف 

واالســتدامة.  والتكامــل، 

أهداف املرشوع اإليضاحي   ٢،١

يهــدف املــرشوع اإلرشــادي إل معالجــة القضايــا والتحديــات الناشــئة 
وعليــه،  الســعودية،  العربيــة  للمملكــة  العمــراين  الســياق  ضمــن 
عــن  الناشــئة  التحديــات  معالجــة  لكيفيــة  مثــاالً  املــرشوع  سيشــكل 
أشــكال الزحــف العمــراين والبيئــة العمرانيــة التــي ترســم مالمــح العديــد 
مــن املــدن الســعودية، وذلــك عــرب تصميــم مخطــط للتوســع العمــراين 
والــذي يتميــز كذلــك مبســتويات مناســبة مــن الربــط االتصــال مــع نســيج 

االســتدامة.  مســتويات  ألقــى  لتحقيقــه  إضافــة  القائــم،  املدينــة 

إلنشــاء  الســليم  التخطيــط  لنمــوذج  مثــاالً  املــرشوع  يعكــس  كذلــك، 
األحيــاء واملناطــق الســكنية يف اململكــة العربيــة الســعودية، وذلــك عرب 

الرتكيــز عــى مســألة توفــري خيــارات ســكنية متنوعــة تتمتــع مبســتويات 
ربــط جيــدة مــع شــبكة النقــل العــام ومجموعــة مــن املرافــق املجتمعيــة 
والعامــة، واملوزعــة ضمــن نظــام طبيعــي ســليم ومتــوازن، مــام يعكــس 

بالتــايل منوذجــاً مثاليــاً ملخطــط األحيــاء ذات االســتعامالت املتنوعــة. 

الســبل  ذلــك، يتضمــن هــذا املــرشوع دراســة ملختلــف  عــى  عــالوة 
واآلليــات املناســبة يف مجــايل التخطيــط والتصميــم العمــراين والتــي 
املناســبة  العمرانيــة  التنميــة  منــاذج  تشــكيل  يف  تســاهم  أن  ميكــن 
لهــذا  الســعودية. ووفقــاً  املــدن  العمــراين يف  التوســع  ملخططــات 

اإلطــار، تتمثــل أهــداف هــذا املــرشوع اإلرشــادي مبــا يــي: 
العمــراين للمــدن عــرب  التخطيــط والتصميــم  • تعزيــز مســتوى برامــج 

املناســبة،  املتنوعــة  واالســتعامالت  التكثيــف  مســتويات  تحقيــق 
• توفــري حلــول التصميــم ذات االرتبــاط املناســب بالثقافــة والســياق 

املحليــني، 
• تقديــم مثــال حــول كيفيــة إعــداد مشــاريع التصميــم العمــراين اســتناداً 
للعنــارص القامئــة )مبــا يف ذلــك العنــارص الطبيعيــة، واملعــامل، وغريهــا(،

الثــاليث  للنهــج  وفقــاً  املناطــق  تخطيــط  آليــات  حــول  مثــال  تقديــم   •
واملــايل(.  والترشيعــي،  )املــكاين،  املســتويات 
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الشكل ١. الوضع املقرتح للمرشوع
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الصلة بالرؤية االسرتاتيجية ملدينة بريدة

١٤

تــم إعــداد هــذا املــرشوع كملحــق لتقريــر الرؤيــة الشــاملة ملدينــة بريــدة 
ولــرشح  للمدينــة  الشــاملة  العمرانيــة  الرؤيــة  دراســة  لغايــات  وذلــك 
مجموعــة مــن االســرتاتيجيات املوضوعــة ألمنــاط التطويــر املســتقبلية 
ــول  ــاالً ح ــرشوع مث ــذا امل ــرح ه ــياق، يط ــذا الس ــن ه ــة. وضم يف املدين
كيفيــة ترجمــة االســرتاتيجيات النظرية إل إرشــادات تصميمية ومشــاريع 
قابلــة للتنفيــذ. ووفقــاً للتوصيــات االســرتاتيجية األربــع الخاصــة مبدينــة 
بريــدة، فســوف يتــم تاليــاً تفســري كل مــن تلــك االســرتاتيجيات النظريــة، 
مبــا يف ذلــك كيفيــة ترجمتهــا إل مبــادئ محــددة لتصميــم املناطــق 

الســكنية.  

١،٢ املدينة املدمجة 
يعــرض املــرشوع اإلرشــادي مثــاالً حــول أهميــة تنفيــذ عمليــات التكثيــف 
التكثيــف املقرتحــة مــن قبــل برنامــج األمــم  املناســبة وفقــاً ملعايــري 
ــل( مبعــدل ١٥٠ نســمة/هكتار  ــة )املوئ املتحــدة للمســتوطنات البرشي
وكيفيــة ربطهــا بشــبكة النقــل العــام، إضافــة إل مســاحات خــرضاء وعامــة 
مناســبة. كــام تعترب فكرة إنشــاء املناطق الســكنية عاليــة الكثافة مالمئة 
للغايــة يف ظــل توفــر معيــار القــرب مــن مركــز املدينــة، والرتباطهــا الجيــد 
مبناطــق تجمعــات املرافــق التعليميــة. كــام يوفــر املــرشوع مجموعــة 
مــن املبــادئ التوجيهيــة يف مجــال التصميــم لتعزيــز معــدالت الكثافــة، 
إضافــة لتشــجيعه عــى إنشــاء املناطــق الســكنية التــي تتميــز بالتــوازن 
واالســتخدامات املختلطــة، مــع مراعــاة كالً مــن الســياق والثقافــة املحلية 
لــدى تنفيــذ التصميــم العمــراين لــكل مــن الحــي الســكني واملبــاين. 
املختلطــة  االســتخدامات  مناطــق  تكويــن  مقــرتح  فــإن  لذلــك،  إضافــة 
يعكــس معيــار التــوازن مــا بــني توزيــع االســتخدامات الســكنية والتجاريــة، 
الســكنية  باملناطــق  الخاصــة  والتصميــم  التخطيــط  ملعايــري  وفقــاً 

ــل.  املســتدامة واملقرتحــة مــن قبــل برنامــج املوئ

٢.٢ املدينة املتصلة
تتضمــن الرؤيــة العمرانيــة الشــاملة ملدينــة بريــدة مقرتحــاً إلعــادة النظــر 
يف شــبكة النقــل العــام، عــرب إنشــاء شــبكة أساســية متعــددة الوســائط 
النقــل  حافــالت  خطــوط  مــن  أساســيني  خطــني  عــى  تعتمــد  والتــي 
الرسيــع وبحيــث ترتبــط بشــبكة توزيــع للمناطــق املحليــة، مــن خــالل نظام 
دعــم مكــون مــن حافــالت كهربائيــة صغــرية، يتــم تعزيزهــا بشــبكة واســعة 
مــن مســارات املشــاة واملمــرات املوزعــة يف املناطــق الســكنية. كــام 
تهــدف االســرتاتيجية لتحقيــق مســتويات ربــط أفضــل ولتعزيــز معايــري 
مســتوى  عــى  أمــا  املدينــة.  أنحــاء  جميــع  يف  املســتدامة  التنميــة 
املــرشوع، فســوف يتــم تشــغيل إحــدى الشــبكات الرشيانيــة املخصصــة 
لخطــوط حافــالت النقــل الرسيــع بحيــث متــر مــن خــالل املنطقــة، وذلــك 
لربــط املنطقــة الســكنية بنقــاط النقــل ومحــاور التنميــة األخــرى، إضافــة 
لربطهــا مبنطقــة وســط املدينــة، وهــو مــا يعكــس مســتوى الربــط الجيــد 
ملنطقــة املــرشوع اإلرشــادي باألنحــاء األخــرى للمدينــة وبأبــرز املواقــع 
االســرتاتيجية، مثــل محطــة ســكة الحديــد الرئيســية، وجامعــة القصيــم، 
ومطــار بريــدة. كــام ستســاهم شــبكة النقــل املتعــددة الوســائط يف 
ربــط منطقــة املــرشوع باملناطــق األخــرى، ومبختلــف الخدمــات واملرافق 
عــى مســتوى املدينــة وعــى مســتوى األحيــاء الســكنية. وضمــن هــذا 
الســياق، فقــد تــم تصــور معظــم الشــوارع باعتبارهــا ممــرات حرضيــة 

مباين تراثية يف مدينة بريدة

الشكل ٢. موقع املرشوع داخل نطاق التنمية العمرانية يف املدينة 

الشكل ٣. املدينة املدمجة 

الشكل ٤. املدينة املتصلة

فاعلــة تعمــل عــى تحقيــق الربــط مــا بــني مرافــق النقــل العــام، والخدمــات 
الحرضيــة، واملناطــق التجاريــة، واألنشــطة الرتفيهيــة، واألماكــن العامــة.
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٣،٢  املدينة املتكاملة 
التوجــه  رضورة  تعكــس  بريــدة  ملدينــة  الشــاملة  العمرانيــة  الرؤيــة  إن 
ــة شــاملة ومرتابطــة. ومــن منظــور الدمــج االجتامعــي  نحــو إنشــاء مدين
واالقتصــادي،  تتضــح حالــة التقســيم الناشــئة يف املدينــة وذلــك يف 
ظــل غيــاب أشــكال الربــط واإلدمــاج لبعــض املناطــق مبنطقــة وســط 
املدينــة، فيــام تعــاين مناطــق أخــرى مــن نقــص يف املســاحات الخــرضاء 

واألماكــن العامــة الكافيــة واملناســبة. 

يهــدف هــذا املــرشوع إليجــاد بيئــة مواتيــة حيــث يتمتــع ســكان املدينــة 
كافــة بفــرص متســاوية للحصــول عــى املزايــا املتاحــة مــن خــالل البيئــة 
الحرضيــة الســليمة، وذلــك بغــض النظــر عــن الســن، أو مســتوى الدخــل، 
أو الحالــة االجتامعيــة، أو املســتوى الــدرايس، وهــو مــا سيســاهم يف 
العمــراين  إعــداد املخطــط  تــم  كــام  للجميــع.  الشــاملة  إيجــاد املدينــة 
للمناطــق الســكنية حــول مركــز املدينــة بهــدف إنشــاء منطقــة عمرانيــة 
يف  سيســاهم  مــام  أفضــل،  خدمــات  وذات  وتكامــالً،  كثافــة  أكــر 
الخدمــات  مــن  بالقــرب  لالســتقرار  الســكان  مــن  املزيــد  اســتقطاب 

واملرافــق واملســاحات العامــة، إضافــة لفــرص العمــل. 

٤،٢ املدينة املرنة 
بريــدة،  املميــزة ملدينــة  الســامت  أبــرز  مــن  الزراعيــة  األنشــطة  تعتــرب 
وذلــك بالرغــم مــن تشــتتها وضعفهــا جــراء أشــكال التنميــة والتطويــر 
اعتبــارات  بريــدة  الشــاملة ملدينــة  العمرانيــة  الرؤيــة  الناشــئة. تتضمــن 
القامئــة،  والطبيعيــة  الزراعيــة  األصــول  عــى  الحفــاظ  ملســألة  خاصــة 
عــرب  املحــي،  االقتصــاد  وتنويــع  البيئــي،  املســتوى  تحســني  بهــدف 
اســتغالل الهويــة الزراعيــة الخاصــة باملدينــة وتعزيزهــا، حيــث تشــكل هذه 
الســامت الزراعيــة والطبيعيــة فرصــة هامــة لتطويــر شــبكة مــن املرافــق 
ــة، واملــزارع  ــط مــا بــني األرايض الزراعي واملســاحات الخــرضاء، والتــي ترب
الخاصــة، واألوديــة، واألرايض الرطبــة، واملتنزهــات القامئــة، واملســاحات 
األرايض  إحيــاء  جانــب  إل  الطبيعــي،  النبــايت  الغطــاء  مــن  املتبقيــة 

وتنشــيطها.  الزراعيــة 

ضمــن هــذا الســياق، فــإن تنفيــذ هــذا النهــج سيســاهم يف الحفــاظ 
عــى  املســاحات الخــرضاء املهملــة وتحويلهــا لجــزء مــن الشــبكة الخــرضاء 
البيئــي  األداء  مســتويات  وتعزيــز  الحيــاة،  نوعيــة  لتحســني  املخصصــة 
واملناخــي يف املدينــة بشــكل عــام. ونظــراً ملوقــع تنفيــذ املــرشوع 
الطبيعيــة  اإلرشــادي والــذي يتضمــن مســاحات واســعة مــن األرايض 
واملزروعــة، إضافــة إل األرايض الرطبــة، فســوف يتــم العمــل عــى 
حاميــة تلــك األرايض، وتحويلهــا إل مســارات للمشــاة، وممــرات خــرضاء 

عامــة، إضافــة إلنشــاء مرافــق خاصــة بــإدارة البنيــة التحتيــة.

الشكل ٥. املدينة املتكاملة الشاملة

الشكل ٦. املدينة املرنة



الشكل ٧. موقع املرشوع اإلرشادي
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تشكيل مدينة املستقبل السعودية

٢٠

١،٣  موقع املرشوع: استغالل العنارص القامئة 
امتــداداً للمشــاورات التــي متــت مــع أمانــة منطقــة القصيــم، تــم تحديــد 
موقــع تنفيــذ املــرشوع يف مدينــة بريــدة بحيــث يقــع عــى مقربــة مــن 
مركــز املدينــة، مــام يتيــح الفرصــة الالزمــة لعــرض مثــال إرشــادي حــول 
املدينــة  يف  الرابــط  واالتصــال  التكثيــف  اســرتاتيجيات  تنفيــذ  كيفيــة 

القامئــة. 

أربعــة  تحــده  بريــدة،  مدينــة  مــن  الرشقــي  الجــزء  يف  املــرشوع  يقــع 
الطرفيــة  للنقــل وهــي: طريــق امللــك فهــد شــامالً، وطريــق  محــاور 
ــاً.  تعتــرب  ــاً، والطريــق الدائــري الداخــي رشقــاً، وطريــق التغــرية جنوب غرب
ــن  ــو م ــث تخل ــايل حي ــت الح ــاء يف الوق ــة بيض ــرشوع منطق ــة امل منطق
الطــرق الداخليــة فضــاًل عــن غيــاب محــاور الربــط باملناطــق الســكنية غــري 
ــة الالزمــة  ــم إعــداد الدراســات التحليلي ــه قــد ت املخططــة املجــاورة. إال أن
لتحديــد أشــكال الربــط املمكنــة باملناطــق املحيطــة، حيــث تــم تحديــد 
مجموعــة مــن أشــكال الربــط بالخدمــات واملرافــق القامئــة والواقعــة عــى 

مقربــة منهــا، مبــا يف ذلــك: 
• الخدمات و التجمعات الصناعية والتجارية، 

• مرافق الرعاية الصحية، 
متنــزه  ذلــك  يف  )مبــا  واملجتمعيــة  الرتفيهيــة  املرافــق  و   •الخدمــات 

بريــدة(.  يف  الثقــايف  واملركــز  الوطنــي  عبداللــه  امللــك 

مــن  عــدد  مــن  فيتألــف  املــرشوع  موقــع  مــن  الشــاميل  الطــرف  أمــا 
واالســرتاحات  املطاعــم  مــن  ملجموعــة  إضافــة  الخاصــة  التمــور  مــزارع 
والتــي تشــكل جميعهــا رشيطــاً أخــرضاً ملامرســة األنشــطة الرتفيهيــة 
والثقافيــة، والتــي تتصــل مبناطــق التطويــر الجديــدة مــن خــالل ممــرات 
مشــابهة،  أخــرى  بأنشــطة  األنشــطة  تلــك  وترتبــط  الخــرضاء.  املشــاة 
إنشــاؤها عــى نفــس املحــور  تــم  إضافــة ملرافــق ترفيهيــة ورياضيــة 
باتجــاه املناطــق الشــاملية والجنوبيــة الرشقيــة. ويتوســط الطريــق خــط 
ضغــط عــاٍل، والــذي يبــدأ مــن منطقــة وســط املدينــة وميــر بعــدة مناطــق 
ــة أخــرى. كــام يســاهم هــذا الخــط يف تقســيم موقــع املــرشوع  حرضي
إل قســمني مــام يشــكل بالتــايل منطقــة احتيــاط لحــاالت الطــوارئ، 
العــام  واإلطــار  األرايض  اســتعامالت  عــى  بــدوره  يؤثــر  الــذي  األمــر 
آلليــات التصميــم املحــددة للمنطقــة، وذلــك يف ظــل املخاطــر الصحيــة 
املحتمــل نشــوئها يف حــال تخصيــص األرايض التــي ميــر خــط الضغــط 
العــايل مــن خاللهــا لألغــراض الســكنية. ولهــذا الســبب، فقــد تــم إنشــاء 
محــور عــزل مبســافة ٥٠ مــرتاً  واملمتــد عــى طــول خــط الضغــط العــايل. 

األرايض  مــن  مجموعــة  تحديــد  تــم  فقــد  إليــه،  اإلشــارة  متــت  ومثلــام 
مــا  الطبيعيــة املجــزأة يف موقــع املــرشوع، وهــو  الرطبــة واألرايض 
يــدل كذلــك عــى وجــود مخــزون كبــري مــن امليــاه الجوفيــة يف املنطقــة. 
مــن جانــب آخــر، فقــد تــم تحديــد النظــم الطبيعيــة القامئــة كعنــارص عامــة 
ــم الحفــاظ عليهــا وتطويرهــا باعتبارهــا كفراغــات  يف املــرشوع، حيــث ت
عامــة مفتوحــة، والتــي تســاهم يف حاميــة األرايض الرطبــة مــن أشــكال 
تلــك  الســتغالل  املــرشوع  يهــدف  حيــث  الناشــئة،  العمــراين  التطــور 
املزايــا والخصائــص الطبيعيــة لدعــم خلــق منــاخ محــي مميــز، فضــالً عــن 
اســتغاللها كعنــارص أساســية وهامــة إلنشــاء نظــام طبيعــي إلدارة ميــاه 

الســيول والفيضانــات يف املناطــق الســكنية املزمــع إنشــاؤها. 

الشكل ٨. شبكة النقل مع املناطق املحيطة

الشكل ٩. العالقات الوظيفية مع املناطق املجاورة 

الشكل ١٠. شبكة مواقع الخدمات  الدينية



الشكل١١.  قطع األرايض املقرتحة وفقا لوثائق ومحددات التخطيط الحالية
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٢،٣  إنشاء أشكال الربط باملناطق املحيطة
اثنتــني يف  حالتــني  الجغرافيــة وجــود  أبــرزت خرائــط نظــم املعلومــات 
نطاقــاً،  األوســع  املــرشوع  منطقــة  يف  العمــراين  التخطيــط  مجــال 

وهــام: 
ضعــف أشــكال الربــط الالزمــة مــا بــني مجموعــة مــن الطــرق الجديــدة   •
هيــكالً  الطــرق  تلــك  تشــكل  بحيــث  الحاليــة،  والشــبكة  املقرتحــة 

عاديــاً،  عمرانيــاً 
ملخطــط  اعتبــارات  دون  وناشــئة  جديــدة  تطويــر  مناطــق  وجــود   •

 . ملــرشوع ا

ومتثــل هــذه الحالــة ظاهــرة واســعة االنتشــار يف مدينــة بريــدة والتــي 
تتجــى يف أشــكال التناقــض مــا بــني املخططــات املعتمــدة ومــا يوجــد 
عــى أرض الواقــع، مــام يــؤدي إل نشــوء العديــد مــن التحديــات العمرانية 
ــر  ــك عــرب أشــكال التطوي ــة، ســواء كان ذل والظاهــرة عــى نطــاق املدين

غــري املنتظمــة وتــدين معيــار اتســاق الهيــكل العمــراين للمدينــة. 

اتبــاع  أهميــة  بيــان  يف  اإلرشــادي  املــرشوع  أهــداف  أحــد  ويتمثــل 
منهجيــات التصميــم الدقيقــة ودورهــا يف تحقيــق الربــط مــا بــني الوضــع 
أداة  مبثابــة  املنهجيــات  تلــك  تصبــح  بحيــث  املقــرتح،  والوضــع  القائــم 
فقــد  اإلطــار،  هــذا  وضمــن  الحالتــني.  كلتــا  بــني  مــا  االتســاق  لتحقيــق 
تــم تصميــم شــبكة طــرق مرتابطــة ومنظمــة لغايــات تحديــد الــرشوط 

واملتطلبــات املســبقة لتصميــم األحيــاء واملناطــق الســكنية، والتــي 
ستســاهم يف تحقيــق أشــكال الربــط مــع شــبكة الطــرق القامئــة إضافــة 
ــرز املعــامل  ــة أب ــز أهمي لرتســيم حــدود أرايض وشــبكات جديــدة، ولتعزي
والعنــارص البيئيــة القامئــة. كذلــك، يطــرح املــرشوع مجموعــة مــن أشــكال 
العــام،  النقــل  الربــط مــع شــبكة  تتمثــل يف أشــكال  الربــط اإلضافيــة 

وشــبكة منظمــة لحركــة عبــور املركبــات الخاصــة عــرب املنطقــة. 

وإل جانــب إعــادة أشــكال الربــط مــا بــني شــبكتي الطــرق والنقــل، يطــرح 
املــرشوع مثــاالً حــول كيفيــة الحفــاظ عــى نقــاط الربــط مــع الشــبكة 
الخــرضاء القامئــة يف املدينــة، أو تلــك الروابــط الناشــئة مــع شــبكة مــن 
املرافــق الخــرضاء يف املدينــة. ويف ظــل تحديــد موقــع خــط الضغــط 
العــايل والــذي يتيــح الفرصــة لعــدم تطويــر الجانــب الغــريب مــن موقــع 
املــرشوع، فمــن املمكــن تحويــل أحــد التحديــات التنمويــة إل فرصــة 
هامــة إلنشــاء ممــر طبيعــي يســاهم يف تحقيــق الربــط مــا بــني األرايض 
الزراعيــة والرطبــة باملناطــق الخــرضاء املحيطــة بهــا، إضافــة لدعــم مخطــط 
املناطــق  مســتوى  عــى  والحدائــق  املتنزهــات  مــن  شــبكة  إنشــاء 

الســكنية. 

الشكل ١٣. الوضع العمراين الحايل وقطع األرايض املقرتحةالشكل ١٢. الوضع العمراين الحايل

الشكل ١٥. خلق بنية عمرانية متصلة ومتامسكة الشكل ١٤. ربط البنية العمرانية
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الشكل ١٦. العالقات الوظيفية  ملنطقة الدراسة مع املناطق املجاورة 



٢٤



© FSCP

٤
د:

دي
ي الج

كن
س

ي ال
ط الح

طي
تخ

رشوع
مل

ح ا
رت

ق
م





الشكل ١٧. املخطط العام املقرتح

اإلسكان

ساحة داخلية خرضاء

املرافق االجتامعية والعامة

املساجد )الجامع واملحي( 

املنتزهات والحدائق، »الروابط الخرضاء«

شوارع املشاة الرئيسية

روضة أطفال

الرعاية الصحية األولية

املدارس )االبتدائية واملتوسطة( 

مكتبة 

مركز رشطة محي

املفتاح:



تخطيط الحي السكني الجديد: مقرتح املرشوع 

٢٨

١،٤  الحي السكني املدمج، واملرتابط، 
واملتكامل، واملستدام اجتامعياً وبيئياً

يقــوم  اإلرشــادي  املــرشوع  وتطويــر  لتصميــم  املقــرتح  النهــج  إن 
املتحــدة  األمــم  برنامــج  قبــل  مــن  املحــددة  الخمســة  املبــادئ  عــى 
لألحيــاء  املســتدام  للتخطيــط  )املوئــل(  البرشيــة  للمســتوطنات 
الســكنية، حيــث تدعــم تلــك املبــادئ ثــالث ســامت أساســية إلنشــاء 
والتكامــل،  اإلدمــاج،  مــن:  كالً  ذلــك  يف  مبــا  املســتدامة  املدينــة 

يــي:  مــا  الخمســة  املبــادئ  تلــك  وتتضمــن  والرتابــط.  
مساحات الشوارع الكافية وشبكة الطرق عالية الكفاءة،   .١

الكثافــة الســكانية العاليــة )مبــا مجموعــه ١٥ ألــف نســمة عــى األقــل   .٢
يف الكيلومــرت املربــع الواحــد(،

االستعامالت املتنوعة لألرايض،  .٣
الدمج االجتامعي،   .٤

االستخدامات املخصصة املحدودة لألرايض.   .٥
لتحقيــق ذلــك، تــم إبــراز العنــارص القامئــة يف موقــع املــرشوع بهــدف 
ــد  تحقيــق الدمــج الــالزم مــا بــني أســاليب تخطيــط وتصميــم الحــي الجدي
دراســة  عــرب  ذلــك  تنفيــذ  تــم  وقــد  مناســب.  إيكولوجــي  نهــج  ضمــن 
أســاليب تنفيــذ املرافــق االجتامعيــة واإليكولوجيــة عــى مســتوى األحياء 
الســكنية عــرب اســتغالل املرافــق والحلــول الطبيعيــة لتحســني مســتوى 
ــاه األمطــار حيثــام  األداء املناخــي، إل جانــب تحســني مســتوى إدارة مي

ــاً.  ــك ممكن كان ذل

١,١,٤  تشكيل أمناط عمرانية جديدة 

ــد  ــة للحــي الجدي ــع لتشــكيل األمنــاط العمراني ــدأ اإلرشــادي املتب إن املب
تتبــع بعــض الجوانــب والســامت املميــزة لألمنــاط التقليديــة للمدينــة 
اإلســالمية التاريخيــة والتــي تــم تطبيعهــا بســامت عرصيــة حديثــة، بــدءاً 
املشــاة  مســارات  أمنــاط  لتحديــد  وصــوالً  األوليــة،  الدراســة  بخطــوات 
والتنظيــم الجديــد لشــبكات الطــرق والنقــل العــام. وضمــن هــذا اإلطــار، 
يعكــس هــذا املــرشوع أربعــة أنــواع مــن الطــرق عــى مســتوى الحــي 
وهــي: طــرق املركبــات، ومحــاور املشــاة، ومســارات املشــاة، وممــرات 
ضمــن  مزروعــة  داخليــة  مناطــق  إل  تــؤدي  والتــي  الضيقــة  املشــاة 
حــدود املســاحات الســكنية القامئــة. كــام توجــد شــبكة أخــرى مــن الطــرق 
الواقعــة خــارج حــدود الحــي والتــي ترتبــط بشــبكتي  الطــرق والنقــل العــام 

األوســع نطاقــاً عــى مســتوى املدينــة.

بــني االســتعامالت املتنوعــة  مــا  التــوازن  ٢,١,٤ تحقيــق 

الســكنية  الوحــدات  وخصوصيــة  واألساســية 

تحقيقــاً لهــذا النمــط باتبــاع األســاليب التقليديــة للتنظيــم العمــراين، 
تــم تصميــم املســاحات الســكنية بحيــث تشــمل املســاحات املخصصــة 
لالســتعامالت التجاريــة، مــام يســاهم بالتــايل يف خلــق البيئــة املتعــددة 
االســتعامالت ضمــن املســارات الرئيســية، وذلــك يف ظــل الحفــاظ عــى 
املســاحات الداخليــة لالســتعامل الســكني املخصــص لهــا. وضمــن هــذا 
اإلطــار، فــإن هــذا التوزيــع ســيوجد فــراغ حيــوي عــى امتــداد املســارات 
الرئيســية  الطــرق  مــن  كل  وعــى  الســكنية،  باملناطــق  املحيطــة 
املخصصــة للمشــاة، جنبــاً إل جنــب مــع الحفــاظ عــى معيــار الخصوصيــة 

يف املســاحات الخارجيــة التــي تشــكل امتــداداً للمناطــق الســكنية. 

٣,١,٤ التدرج الهرمي لشبكات الفراغات 

 تضمنــت املعايــري العمرانيــة لهــذا املــرشوع مقرتحــاً بإنشــاء شــبكة مــن 
الفراغــات العامــة ذات مســاحات متنوعــة، لكل منها اســتعامالت وســامت 
مختلفــة، وقــد تــم تصميــم معظــم املســاحات الخــرضاء املفتوحــة، مبــا 
يف ذلــك املســارات الطبيعيــة بحيــث تبــدأ من مســاحات األرايض الرطبة 
املتبعــة  التصميــم  معايــري  ترتكــز  كــام  واملتفرقــة.  القامئــة  والزراعيــة 
الطبيعيــة  املســاحات  تلــك  تنشــيط  ملبــدأ  العامــة  الفراغــات  لشــبكة 
املهملــة، بهــدف تطويرهــا وإعــادة ربطهــا بالشــبكة األوســع الفراغــات 
العامــة واملفتوحــة واملمتــدة عــى طــول الخطــوط الرئيســية املخصصــة 
مــن  ومنظــامً  طبيعيــاً  رشيانــاً  الشــبكة  هــذه  تعكــس  حيــث  للمشــاة، 
املســاحات الخــرضاء والتــي تشــكل مبجملهــا العنــرص العمــراين األبــرز 
ملســجد الجمعــة، والتــي تربطــه كذلــك بــكل مــن املســاحات واملمــرات 
الخــرضاء العابــرة واملوازيــة للمناطــق الســكنية. وبصــورة عامــة، تنقســم 
شــبكة املســاحات العامــة املحدثــة إل مســاحات عامــة ومخدومــة والتــي 
)متنزهــات  مرصوفــة  وأخــرى  طبيعيــة  خــرضاء  مســاحات  مــن  تتشــكل 
ومســاحات عامــة الســتخدامات الســكان(، إضافــة إل مســاحات عامــة 
للمشــاة(،  مخصصــة  وممــرات  كطــرق  اســتخدامها  )ميكــن  طوليــة 
ومســاحات أخــرى تتمتــع بدرجــة أكــرب مــن الخصوصيــة وتقــع يف وســط 
املجمعــات الســكنية )الفراغــات شــبه الخاصــة واملخصصــة لالســتخدام 

املشــرتك لســكان تلــك املجمعــات الســكنية(. 

٤.١.٤ املرافق والخدمات املجتمعية العامة 

يتضمــن املــرشوع اإلرشــادي عــدة مرافــق مجتمعيــة وأساســية لتلبيــة 
التنظيــامت  مــع  الســكنية، وذلــك متاشــياً  احتياجــات ســكان املناطــق 
العمرانيــة املتبعــة يف املــدن الســعودية. وضمــن هــذا اإلطــار، يتضمــن 
املــرشوع إنشــاء عــدة مــدارس وريــاض أطفــال، وعيــادة طبيــة، ومكتبــة، 
ــة  ومركــز للرشطــة. وقــد تــم تصميــم مواقــع إنشــاء املرافــق املجتمعي
عــى نحــو يضمــن ســهولة وصــول الســكان إليهــا عــى مســافة قصــرية 
دون الحاجــة الســتخدام املركبــات، وبحيــث تقــع داخــل محيــط املناطــق 
ــات وحدائــق،  الخــرضاء واملســاحات العامــة أو عــى مقربــة منهــا )متنزه
املــرشوع  يتضمــن  لذلــك،  إضافــة  وغريهــا(.  تســوق،  مراكــز  ســاحات، 
إل  إضافــة  محليــة  مســاجد  ســبعة  ذلــك  يف  )مبــا  مســاجد  مثانيــة 
مســجد الجمعــة الرئيــيس( والتــي تتميــز مبســتوى جيــد مــن الرتابــط 
مســاري  خــالل  مــن  الســكنية  باملنطقــة  لربطهــا  إضافــة  بينهــا  فيــام 
املشــاة الرئيســيني، مــام يســاهم يف تشــكيل شــبكة حيويــة مكونــة 
مــن املســاجد التــي تتميــز بســهولة الوصــول إليهــا عــى امتــداد الحدائــق 

واألماكــن العامــة األخــرى املنشــأة.

الشكل ١٩. مزيج حيوي من االستخدامات التجارية وفراغات املشاة

الكتلة املبنية
املنطقة التجارية 
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الشكل ٢٠. الفراغات العامة والساحات الداخلية 

الشكل ٢١. نطاقات الخدمات االجتامعية والعامة

املتنزهات والحدائق
املمرات )املحاور( الخرضاء 
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٢,٤ التعامل مع العنرص الطبيعي

١,٤,٢ نظام البنية التحتية الخرضاء

كــام متــت اإلشــارة إليــه ســابقاً، يدعــم املــرشوع اإلرشــادي تنفيــذ الرؤيــة 
العمرانيــة الشــاملة للمدينــة. كــام يشــري عــى وجــه الخصــوص إل اإلطــار 
االســرتاتيجي للمدينــة املرنــة، حيــث تعــرض شــبكتي الفراغــات العامــة 
واملناطــق الخــرضاء طرقــاً لتنفيــذ ودمــج نظــم البنيــة التحتيــة الخــرضاء 
يف املناطــق املنشــأة والحديثــة. وعــادة مــا يتــم تعريــف مفهــوم البنيــة 
التحتيــة الخــرضاء عــى أنهــا بنيــة تحتيــة تهــدف إل تقليــل العــبء البيئــي 
النظــم  لتوفــري خدمــات  الطبيعــة، وتســعى  عــى  العمرانيــة  للتنميــة 
درجــات  وتخفيــض  للميــاه،  الطبيعــي  الجريــان  إدارة  مثــل  اإليكولوجيــة 
الحــرارة، وعــزل الكربــون، وتوفــري املوائــل. ومثــة بعــض مفاهيــم البنيــة 
ــة  ــة الخــرضاء ذات املعــاين األوســع، والتــي تشــمل النظــم البيئي التحتي
ــق العامــة والبســاتني الخاصــة  ــة مــع املســاحات الخــرضاء كالحدائ الطبيعي
الخــرضاء  واملمــرات  الخــرضاء  األســطح  املثــال  ســبيل  عــى  وتتضمــن 
واملناطــق الرطبــة وبــرك التخزيــن الحيويــة. وتوفــر البنيــة التحتيــة الخــرضاء 
ــد  ــارة أخــرى: الفوائ ــة، )وبعب ــم البيئي ــعة مــن خدمــات النظ مجموعــة واس
التــي توفرهــا النظــم البيئيــة لألفــراد( وتشــمل إدارة امليــاه ،وتحســني 
جــودة امليــاه، وتخفيــض درجــة حــرارة الهــواء ،وتحســني كفــاءة اســتخدام 
الطاقــة، وتقليــل تلــوث الهــواء، وحجــز الكربــون، وتقليــل الضجيــج، وتوفــري 
املوائــل، وتوفــري الفــرص التعليميــة والرتفيهيــة، وإنتــاج الغذاء، وتحســني 
بالتأثــري عــى  القامئــة. ويتدخــل املــرشوع اإلرشــادي  البيئــة  وتجميــل 
إعــادة إحيــاء املناطــق الرطبــة الحاليــة، وتحويلهــا لنظــام متصــل مــن البنيــة 

التحتيــة الخــرضاء، وهــذا يشــمل الخدمــات الدينيــة، واألنشــطة العامــة، 
ودمــج منظومــة املســاحات العامــة املفتوحــة، مــع األنشــطة الرتفيهيــة 

والتعليميــة.

٢,٢,٤  نظام إدارة املياه الطبيعية

التحتيــة  البنيــة  مفهــوم  يتضمــن  للميــاه،  الطبيعيــة  اإلدارة  لنهــج  تبعــاً 
البيئيــة  النظــم  ترميــم  خــاص  وبشــكل  امليــاه،  إدارة  أســاليب  الخــرضاء 
الطبيعيــة، أو عــى األقــل وظائفهــا الرئيســية املتعلقــة بــإدارة امليــاه. 
ويشــمل ذلــك كالً مــن إدارة األرايض، والتدابــري الهندســية املتعلقــة 
باســتخدام النباتــات، والرتبــة، واملــواد الطبيعيــة األخــرى لتنشــيط قــدرة 
وتســتخدم  الطبيعيــة.  املســطحات  يف  للميــاه  الطبيعيــة  التخزيــن 
اإلدارة الطبيعيــة للميــاه  التدابــري واملــواد الطبيعيــة والصناعيــة لتحســني 
العمليــات  وترميــم  والعــريض،  الطــويل  الهيدرولوجــي  االتصــال 
الهيدرولوجيــة الطبيعيــة مبــا يف ذلــك ترشــيح امليــاه يف الرتبــة وإدارة 

الشكل ٢٢. رسم يوضح » املسارات الخرضاء «

املتنزهات والحدائق
املمرات )املحاور( الخرضاء 

ساحات داخلية خرضاء
مسارات الري »الساحات - املحاور الخرضاء«

مسارات الري »املحاور الخرضاء - الحدائق«
مسارات الري »املسطحات املائية - الشوارع العريضة- 

املحاور الخرضاء - املتنزهات«

شكل ٢٣. البنية التحتية الخرضاء والزرقاء 
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جريــان امليــاه الســطحي، وكذلــك يف عمليــات تنقيــة امليــاه والرتبــة. 
أمــا عــى مســتوى الحــي، فــإن اســتخدام طــرق اإلدارة الطبيعيــة للميــاه 
سيســاهم يف تعزيــز قــدرة البنيــة التحتيــة الخــرضاء عــى دعــم نظــم 
األســاليب  محــاكاة  عــى  يعمــل  الــذي  للميــاه  املســتدام  الترصيــف 
لتعزيــز  إضافــة  الجوفيــة،  امليــاه  وتغذيــة  امليــاه  المتصــاص  الطبيعيــة 
إمكانيــة تخزيــن الفائــض عــن الحاجــة أو امليــاه املعــاد تنقيتهــا لالســتخدام 

يف خدمــة احتياجــات الحــي، مثــل ري املناطــق الخــرضاء. 

الخــرضاء  املناطــق  تصميــم  أســلوب  اإلرشــادي  املــرشوع  ويعكــس 
وجمــع  للموقــع،  الطبيعيــة  الهيدرولوجيــة  الخصائــص  وترميــم  لحاميــة 
ميــاه األمطــار مــن خــالل أنظمــة هندســية تحــايك النظــم الهيدرولوجيــة 
الطبيعيــة ، وتعمــل عــى تغذيــة امليــاه الجوفيــة، وتوفــري اإلمكانيــة لجمــع 

وتخزيــن الفائــض مــن ميــاه األمطــار.

باإلضافــة إل ذلــك، وبالرغــم مــن أن املــرشوع اإلرشــادي ال يــزال يف 
مرحلــة دراســة جــدوى املخطــط التنظيمــي، إال أنــه قــد تــم اســتعراض 
بعــض األفــكار واملفاهيــم عــى مســتوى األبنيــة. فقــد تــم تصــور نظــم 
جمــع ميــاه األمطــار كميــزة إضافيــة للمبــاين، تعمــل مــن خــالل تركيــب 
خزانــات جمــع امليــاه عــى أســطح املبــاين. بحيــث يتــم جمــع ميــاه األمطار 
خــالل املوســم املطــري يف خزانــات مصممــة عــى طــراز املالقــف 
الهوائيــة اإلســالمية التقليديــة، ومــن ثــم تتدفــق امليــاه املجمعــة إل 
نظــام خزانــات ميــاه تحــت األرض عــرب قنــوات خاصــة. بعدهــا، ميكــن أن يتــم 
ــري ممــرات  ــاه أو انســيابها )اعتــامداً عــى تصنيــف املبــاين(، ل ضــخ املي

الداخليــة  واألفنيــة  والبســاتني،  العامــة،  والحدائــق  املزروعــة,  املشــاة 
القريبــة. كــام ميكــن لتلــك األفنيــة الداخليــة أن تولــد بدورهــا مناخــاً محليــاً 
ــة  ــايل كيفي ــر عــى األداء املناخــي للمبــاين. ويوضــح الجــزء الت ــارداً يؤث ب
عمــل نظــام الــري املحتمــل، ويعــرض فكــرة قابلــة للتطبيــق يف الســياق 

املحــي.

الشكل ٢٤. رسم أويل يوضح نظام الري للنباتات 

ممرات ربط
خزان املياه 

 رشفات

غرفة الضيوف 
عنرص تقليدي »املرشبية« 

مطبخ + غرفة معيشة 

منطقة تجارية 

مواقف سيارات

ساحة خرضاء
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٣,٤ تغيري أشكال الربط وسهولة الوصول

١,٣,٤  حركات النقل

تــم تصميــم املــرشوع اإلرشــادي لزيــادة أشــكال الحركــة والتنقــل 
التــي ال تعتمــد عــى املركبــات مــن خــالل إنشــاء شــبكة كثيفــة 
واألزقــة.  واألرصفــة  املشــاة  ممــرات  مــن  مكونــة  ومرتابطــة 
ــرة الســتة املجــال  ويف الوقــت نفســه، تتيــح شــبكة الطــرق العاب
للمركبــات لعبــور املوقــع، وتربطهــا  أيضــاً مــع نظــام االصطفــاف 
تحــت األرض، واملوجــود تحــت املبــاين الســكنية، هــذا باإلضافــة 
إل نظــام خزانــات امليــاه املغــذي لعمليــات الــري. يكــون لــكل 
موقــف تحــت األرض منفــذ مبــارش مــع وصــالت الطــرق العابــرة أو 
عــرب طــرق خاصــة أخــرى. إال أن تنظيــم الحــي وشــبكة املشــاة ذات 
االتصــال الجيــد يلغيــان الحاجــة الســتخدام املركبــات داخــل األحيــاء.

وفقــاً للرؤيــة العمرانيــة الشــاملة ملدينــة بريــدة، يتضمــن نظــام 
النقــل العــام املعــدل ثــالث محطــات توقــف تقــع عــى مقربــة 
مــن املنطقــة الســكنية مــام يســهل الوصــول لكامــل املدينــة 
املــرشوع  يقــرتح  لــذا،  محــي.  حافــالت  نظــام  عــرب  الحــي  مــن 
اإلرشــادي إنشــاء ثــالث محطــات للحافــالت )كل منهــا بطــول ٤٠٠ 
– ٤٥٠ مــرت(، عــى طــول الطــرق الرئيســية يف الجهــة الجنوبيــة 

للموقــع. أمــا الطريــق الواقــع يف الجهــة الشــاملية للموقــع، فتــم 
التخطيــط لتحويلــه لجــادة واســعة مظللــة تحــوي عــى أنشــطة 
عــى  ويحتــوي  املحيطــة،  للمبــاين  األول  الطابــق  يف  تجاريــة 
مجموعــة متنوعــة مــن املســاحات العامــة. هــذه الجــادة النابضــة 
بالحيــاة ســوف تشــكل أحــد محــاور النشــاطات التــي تصــل موقــع 

بــه. التنمويــة املســتقبلية املحيطــة  باملناطــق  املــرشوع 

الشكل ٢٥. مسارات وحركة التنقل

طرق املشاة الرئيسية 
وسائل للنقل العام

سهولة الوصول إل مواقف السيارات
مسارات لسيارات النقل العام

مسار سيارات خارجي 
محطة نقل عام



تخطيط الحي السكني الجديد: مقرتح املرشوع 

٣٥

٢,٣,٤ الديناميكيات الخاصة باملشاة

تــم تصميــم شــوارع األحيــاء وفقــا ألمنــاط املــدن اإلســالمية التقليديــة 
والتــي تتســم بشــوارعها  الضيقــة املخصصــة للمشــاة واألفنيــة الخــرضاء 
والخاصــة  الســابقة  للمشــاريع  كان   وقــد  الســكنية.  التجمعــات  داخــل 
بالحفــاظ عــى البيئــة الطبيعيــة القامئــة دور يف هيكلــة كالً مــن شــكل 
واتجاهــات طــرق املشــاة الخــرضاء. وكذلــك، وإل جانــب شــبكة طــرق 
املركبــات، كان لطــرق املشــاة تنوعهــا وتدرجهــا الهرمــي الخــاص أيضــا. 
أنــواع ملمــرات  ثــالث  النحــو، يقــرتح املــرشوع اإلرشــادي  وعــى هــذا 

املشــاة، وهــي:

١. جادة املشاة الرئيسية

تشــكل املحــاور األساســية لحركــة املشــاة، حيــث يتــم تصورهــا عــى 
للنمــط  األســايس  الهيــكل  تحــدد  وهــي  الحــي،  ارتــكاز  عمــودي  أنهــا 
العمــراين للمدينــة. يبلــغ عــرض هــذه  املســارات ١٥ مــرتاً، بحيــث تكــون 
بذلــك  لتشــكل  متنوعــة  تجاريــة  بأنشــطة  ومحاطــة  باألشــجار،  مزروعــة 
ممــرات واضحــة ونابضــة بالحيــاة و يتــم مــن خاللهــا الربــط مــا بــني مختلــف 

واملســاجد. املجتمعيــة  واملرافــق  والخــرضاء،  العامــة  املســاحات 

٢. ممرات املشاة

تكــون ممــرات املشــاة هــذه، بعــرض ٤-٥ مــرت وتضــم أنشــطة تجاريــة 
)محــالت صغــرية، ومتاجــر، وخدمــات يوميــة(،  وتعمــل عــى ربــط التجمعات 
الســكانية بعضهــا ببعــض. تــم تحديــد العــرض املقــرتح هــذا للمســاهمة 
يف  املشــاة  حركــة  وتشــجيع  لحاميــة  الــرضوري  الطريــق  تظليــل  يف 

املنــاخ الصحــراوي القــايس.

٣. ممرات املشاة داخل التجمعات السكنية

يــرتاوح عــرض هــذه املمــرات بــني ٢-٤ مــرت ولهــا طابــع شــبه خــاص وتــؤدي 
للســاحات الداخليــة، حيــث تخــدم هــذه املمــرات ســكان التجمــع الســكني. 
كــام يســاهم العــرض املقــرتح يف الحفــاظ عــى درجــة التظليــل الالزمــة 

لحاميــة حركــة املشــاة خــالل ســاعات النهــار الحــارة.

الشكل ٢٦.التدرج الهرمي ملسارات املشاة

مسارات رئيسية للمشاة 
مسارات امليش عى طول »املحاور الخرضاء« 

مسارات ربط للمشاة
مسارات ربط بالساحات العامة داخل مربع 

املباين )البلوك(
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الشكل ٢٧. منظور يوضح املمر األخرض ومسارات حركة السيارات/ القطاع -١
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الشكل ٢٨. موقع القطاعات التوضيحية للعنارص املختلفة يف منطقة الدراسة
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٣,٣,٤ تصميم شبكة الطرق واملمرات املخصصة للمشاة

الســتخدام  املخصــص  بتصميمهــا  اململكــة  شــوارع  معظــم  تتســم 
املركبــات، وخاصــة ضمــن املناطــق التنميــة الجديــدة. ويتســم الشــكل 
العمــراين الناشــئ بعــدم التــوازن بــني الزيــادة يف عــدد الطــرق الرسيعــة 
تقليــل  العامــة املخصصــة لألفــراد. ولكــن  للمناطــق  والعــدد املحــدود 
االعتــامد عــى املركبــات مــن خــالل تصميــم شــوارع حرضيــة مالمئــة 
للمشــاة، وتعزيــز ســبل التنقــل املســتدامة ميكــن أن يســاعد املــدن 
التــي تعــاين مــن تحديــات مختلفــة، مثــل التغــري املناخــي، وانخفــاض 
االقتصاديــة،  الكفــاءة  مســتوى  وضعــف  الحيــاة،  جــودة  مســتوى 

املــكاين. والتفــاوت  للطاقــة،  املرتفــع  واالســتهالك 

أمــا يف مــا يتعلــق بالتنظيــم العــام لشــبكة الشــوارع، تــم تحويــل أســس 
تصميــم الشــوارع الحرضيــة املوجهــة للمركبــات إل الرتكيــز عــى حركــة 
املشــاة. وبهــذا، يتــم النظــر إل شــبكة الشــوارع الجديــدة عــى أنهــا 
مســاحات عامــة، مخصصــة لتحســني جــودة الحيــاة العامــة مــن خــالل دمــج 
وظائــف واســتخدامات متنوعــة. ويوفــر املقــرتح فــرص وصــول شــاملة 
مــن الحــي وإليــه، بينــام تدعــم شــبكة الشــوارع مســاحات عامــة متنوعــة 
تحســن مــن الحيــاة عــى مســتوى الشــارع وتوفــر مشــهد حيــوي واضــح 
لتلــك الشــوارع، ليتــم إشــغالها بأنشــطة اقتصاديــة متنوعــة. كــام ســيتم 
تاليــاً توضيــح ذلــك عــرب اســتعراض خمســة أنــواع منوذجيــة مــن الشــوارع، 
حيــث تظهــر االختــالف فيــام بينهــا فيــام يتعلــق يف كيفيــة اســتيعاب 
الشــوارع للمشــاة، واملركبــات، والنقــل العــام، وحركــة الدراجــات الهوائيــة: 
١(جــادة املشــاة.  ٢(ممــرات املشــاة يف الحــي. ٣( ممــرات املشــاة داخــل 
التجمعــات الســكنية. ٤(الشــوارع ثنائيــة االتجــاه. ٥( الشــوارع الرسيعــة  

بأربــع مســارات، مــع توفــر خدمــات النقــل العــام. 

الشكل ٢٩. القطاع ٢-٢ /شارع مشاة

الشكل ٣١. القطاع ٤-٤/مسار للمشاة داخل بلوك املباينالشكل ٣٠. القطاع ٣-٣ /طريق مشاة داخل بلوك املباين
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تبــني األنــواع ١ و٤ و٥ خطــوط الدراجــات الهوائيــة ثنائيــة االتجــاه، حيــث تتــم 
حاميــة كل مــن الخطــني ٤ و٥  باألشــجار املزروعــة )أشــجار نخيــل(.

يف  مــرت   ٤.٥ عرضهــا  يبلــغ  التــي  املقرتحــة  املشــاة  ألرصفــة  ميكــن 
النــوع ٤ أن تحــوي عــى أكشــاك ودكاكــني مبختلــف األحجــام. وميكــن أن 
يتــامىش الشــكل العــام لألكشــاك مــع النمــط التقليــدي وأن تحتــوي 
تعمــل  حيــث  اإلســالمي.  منطهــا  يف  تتميــز  معامريــة  عنــارص  عــى 
املحــالت التجاريــة واألنشــطة االقتصاديــة عــى إحيــاء الشــارع وتوفــري 
أنشــطة تدعــم املســاحات العامــة املجــاورة. أمــا العنــارص العموديــة، مثــل 
األشــجار وأعمــدة أإلنــارة، فإنهــا تســتخدم لتحديــد خــط النقــل العــام العابــر 
الدراجــات الهوائيــة وأرصفــة املشــاة.  )الحافلــة(، ومتيزهــا عــن ممــرات 
وتقــرتح الدراســة أن يكــون عــرض املواقــف املوازيــة ٢.٥ مــرت. وبشــكل 
عــام، عــادة مــا يكــون تركيــز املواقــف تحــت األرض وعــى طــول طــرق 
التجمعــات  داخــل  الواقعــة  تبقــى املســاحات  بينــام  الرئيســية،  العبــور 

الشكل ٣٢. قطاع ٥-٥/شارع ذو اتجاهني

الشكل ٣٣. القطاع ٦-٦/ شارع ذو اتجاهني

الســكنية خاليــة مــن املركبــات. تخــدم طريــق املشــاة كمســاحة عامــة 
تحــوي عــى أنشــطة متنوعــة، تشــكل ممــرات املــيش حلقــة الوصــل 
الرئيســية التــي تضــم محــالت تجاريــة أصغــر، بينــام تخلــو ممــرات املشــاة 
التجاريــة،  األنشــطة  مــن  الكبــرية  الســكنية  التجمعــات  داخــل  الواقعــة 
فحســب.  الداخليــة  األفنيــة  إل  الوصــول  األساســية  مهمتهــا  وتكــون 
تعمــل البنيــة التحتيــة الخــرضاء كعنــرص داعــم  ملمــرات املشــاة وتتداخــل 
معهــا لتعزيــز قابليــة املــيش يف املدينــة، كــام تســاهم يف تحســني 
أمــا األرصفــة املحاذيــة لشــوارع املركبــات  العمــراين.  جــودة املشــهد 
فيــرتاوح عرضهــا مــا بــني ٨-١١ مــرتاً، ويشــمل هــذا التداخــل الواســع  بــني 
أيضــاً  يحتــوي  قــد  الــذي  الشــارع،  مــع  األمامــي يف املبــاين  القســم 
عــى ألنباتــات والعنــارص العمرانيــة، مــام يعــزز األنشــطة التجاريــة مثــل 
املقاهــي والرشفــات واملطاعم...الــخ. حيــث تقــوم األشــجار بتوفــري 
الظــل الــالزم، وتعــزز اإلحســاس بالعــزل والخصوصيــة بعيــداً عــن الشــوارع.



الشكل ٣٤. رسم منظوري
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١،٥ منط اإلسكان

منوذجــني  يف  املــرشوع  ضمــن  تقــع  التــي  املســاكن  أنــواع  تنحــرص 
مــن املســاكن، ويتمثــل النــوع األول بالفلــل الســكنية، والتــي تتكــون 
مــن ثــالث فئــات، بينــام يتمثــل النــوع الثــاين بالشــقق الســكنية والــذي 
يتكــون مــن أربــع فئــات. ويتعــني تخطيــط العنــارص متنوعــة االســتخدام 
ورشوط التنظيــم لتوزيــع املســاحات الداخليــة بشــكل منفصــل وخــاص 

ــوع عــى حــدة : ــكل ن ل
النمــط ١- الفلــل: تقــع األنشــطة التجاريــة عــى طــول محيــط التجمــع 

الســكني، مــع مراعــاة الســياق املحــي. أمــا الفنــاء الداخــي املــزروع 
مــن  املزيــد  لتوفــري  بالكامــل  اإلســكان  الغــراض  يــرتك  أن  فيجــب 

الخصوصيــة.

ــقق: توزيــع املبــاين الســكنية بشــكل متناســب ضمــن  ــط ٢ - الش النم

املــرشوع. حيــث تقــع معظــم املبــاين الســكنية عــى طــول خطــوط 
يف  األول  الطوابــق  تخصيــص  مــع  الرئيســية.  املواصالت/املشــاة 

املبــاين لالســتعامل التجــاري والبيــع بالتجزئــة.

يعتــرب منــوذج الفلــل األكــر شــيوعاً وفقــاً للميــول التقليديــة للســكان، 
فيــام يتــم إدخــال واضافــة بعــض التعديــالت لتلــك النــامذج مبــا يتالئــم مــع 

البيئــة العمرانيــة ذات الكثافــة األعــى للســكان.

الشكل ٣٦ التقسيم املتوازن بني الوحدات السكنية/التجارية داخل بلوك مباين الشقق 
السكنية 

الشكل ٣٥. توازن سكني/تجاري داخل مربع )بلوك( سكني كبري )فلل(

سكني

تجاري

ساحة/فناء

سكني

الوحدات التجارية
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1S

1K

1H

1P

1L

1HT

1M

1FM

الشكل ٣٧. التقسيم الوظيفي واشرتاطات البناء

٢،٦،٢  تقسيامت وإشرتاطات البناء 

اإلستخدامات السكنية:

١-٧٢ البلوكات السكنية الكبرية:
فلل »كبرية« )تتسع لـ ٨ أشخاص( 

فلل »متوسطة« )تتسع لـ ٥ أشخاص(
فلل »صغرية« )تتسع لثالثة أشخاص( 

مباين شقق سكنية ضمن بلوكات - الطابق األول تجاري

١-٢٢ مباين شقق سكنية:
مباين شقق سكنية - الطابق األول تجاري

مباين شقق سكنية - الطابق األول محالت بيع بالتجزئة

املرافق الدينية:

مسجد
ساحة عامة مجاورة 

مسجد محي

مسجد جامع

املناطق الخرضاء: 

املتنزهات والحدائق
املمرات الخرضاء

منتزه مبسطحات مائية
 

البنية التحتية:

شبكة الطرق
مسارات املشاة

طرق املشاة

املرافق االجتامعية والعامة: 

مبنى مدرسة/روضة
ساحة عامة مجاورة 

مبنى رعاية صحية
ساحة عامة مجاورة 

مبنى للرشطة
ساحة عامة مجاورة 

مبنى مكتبة
ساحة عامة مجاورة 

مدرسة 

روضة أطفال

الرعاية الصحية األولية
مركز للرشطة

مكتبة 
فندق 



توزيع استخدام األرايض
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الشكل ٣٨. رتوزيع املساحات واملرافق والخدمات العامة



توزيع استخدام األرايض
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16%

84%

عدد بلوكات املباين الكربى: ٧٤ 
إجاميل عدد الفلل: ٧٨٧

إجاميل عدد السكان: ٣,٨٤٣
املساحة: ٧٨٣٩٠ م² 

متوسط عدد األدوار: ٣,٥
)مبا يف ذلك الطابق األول املخصص للخدمات التجارية(

 شقق

ساحة داخلية 

فلل

الجزء التجاري

شقق 

الجزء التجاري

توزيع أمناط السكن داخل منطقة 
)نطاق( املرشوع:

شقق فلل

 عدد املباين السكنية: ٢٦
إجاميل عدد الشقق: ٣٩٢

إجاميل عدد السكان: ١,٨٦٢
املساحة: ١٥١٨٣ م² 

متوسط عدد األدوار: ٤,٥
)مبا يف ذلك الطابق األول املخصص للخدمات التجارية(



توزيع استخدام األرايض

٤٨

٢،٥  تنظيم االستخدام السكني / التجاري 

لألرايض

يتضمــن املــرشوع دراســة لكيفيــة تحويــل املفاهيــم املحليــة الســائدة 
الســتخدام منــوذج الفلــل لتحقيــق منــاذج تتوافــق مــع  معايــري الكثافــة 
املــوىص بهــا مــن قبــل برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة 
الكثافــة  زيــادة  ملتطلبــات  االســتجابة  إطــار  ضمــن  وذلــك  )املوئــل(، 
ويهــدف  الســائدة.  املحليــة  والثقافــة  امليــول  إغفــال  دون  الســكانية 
هــذا التوجــه يف التصميــم إل إدخــال منــوذج نســيج حــرضي متنــوع 
نــادراً  مــازال  الــذي  األمــر  وهــو  الســكنية،  املناطــق  يف  االســتخدام 

الســياق املحــي. مايكــون مقبــوالً يف 

ويتضمن املرشوع ثالثة أنواع من الفلل وهي:
الفلــل الكبــرية )مســاحة ٢٠٠ مــرت مربــع(، لــألرس الكبــرية املكونــة مــن   •

٨ أشــخاص.
 ٤-٥ مــن  املكونــة  لــألرس  مربــع(،  مــرت   ١٠٠( املتوســطة  الفلــل   •

. ص شــخا أ
الفلل الصغرية لألرس املكونة من ٣ أشخاص.  •

وقــد تــم تصميــم كل منهــا وفقــاً لالحتياجــات وطــرق العيــش املختلفــة 
لســكان بريــدة. ومبــرور الزمــن، ميكــن ربــط الوحــدات املختلفــة لــألرس 
ــة أو األرس املمتــدة مــن خــالل أروقــة تصــل غرفــة املعيشــة  ذوي القراب

ألحــد الفلــل مــع الرشفــة املفتوحــة للفيــال األخــرى.

بحيــث توفــر مســاحات خاصــة  للفلــل  الداخليــة  تــم تصميــم املســاحة 
للنســاء وللراحــة العامــة، إضافــة لتوفــري مســاحات مفتوحــة أكــر للرجــال. 
ويبــني الشــكل كيفيــة فصــل املســاحات الداخليــة للفلــل وفقــاً للتقاليــد 
وغرفــة  املطبــخ  مــن  املكونــة  الحركــة  مســاحة  تقــع  حيــث  املحــي 
املعيشــة الصغــرية يف الطابــق األول، أمــا يف الطابــق الثــاين فتقــع 
غــرف النــوم ومســاحة العائلــة ، أمــا الطابــق الثالــث فيشــمل دورة امليــاه 
مــع رشفــة تــؤدي ال الســطح. إن توفــري مســاحة الحركــة ضمــن املنــزل 
)ممــر منفصــل مــع درج(، يعطــي املزيــد مــن الخصوصيــة للنســاء، ويتيــح 
للرجــال إمكانيــة الوصــول ال املســاحة املخصصــة لتجمــع العائلــة أو غرفة 
املعيشــة يف الطابــق الثالــث )مناطــق الضيــوف واملناســبات(. وتــم 
تصميــم الفيــال لتفصــل بــني املســاحات الخاصــة )غرفــة املعيشــة للعائلــة 
وغــرف النــوم( واملســاحات األكــر عاميــة )رشفــة مــع حــامم/ مســاحة 
امليــاه  دورة  ال  الوصــول  وميكــن  والراحــة(.  لالســتجامم  مخصصــة 
والرشفــة مبــارشة مــن مســاحة الحركــة والتــي ميكــن أن يتــم إغالقهــا 
الخصوصيــة  مــن  املزيــد  لتوفــري  للطــي،  القابــل  الســتار  باســتخدام 

لســكان املنــزل.

الشكل ٣٩. مثال عى الفيال » املتوسطة«

مجلس ضيوف مع رشفة 

غرفة معيشة

مساحة األرسة

منطقة الحركة 
الجزء التجاري

املساحة املظللة أمام الجزء التجاري

الشكل ٤٠. توزيع الفراغات داخل الفيال 

الشكل ٤١. توزيع الفلل داخل املرشوع

19%

46%

35%

توزيع الفلل داخل املرشوع:

فلل »كبرية« لعائلة مكونة من ٨ أشخاص
فلل »متوسطة« لعائلة مكونة من ٥ أشخاص
فلل »متوسطة« لعائلة مكونة من ٣ أشخاص



الشكل ٤٢. مخطط تفصيي للقطع السكنية الكربى املقرتحة
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النوع: منزل »صغري«
لعائلة من ٣ أشخاص 

املساحة: ٦٥ م² )الجزء السكني(
املساحة املبنية: ١٦٢.٥ م² 

النوع: املنزل »متوسط«
لعائلة من ٥ أشخاص 

املساحة: ١٠٠ م² )الجزء السكني(
املساحة املبنية: ٢٥٠ م² 

النوع: منزل »كبري«
لعائلة من ٨ أشخاص 

املساحة: ٢٠٠ م² )الجزء السكني(
املساحة املبنية: ٥٠٠ م² 

١. ممر - ٥.٨ م² 
٢. املطبخ - ٩.٤ م² 

٣. منطقة تناول الطعام - ٢٠.٧ م² 
٤. خزانة - ٣.٣ م² 

٥. دورة مياه - ٢.٤ م٢

 ١. ممر - ١٧ م² 
٢. مطبخ - ١٢.١ م² 

٣. منطقة تناول الطعام - ٣٠.٥ م² 
٤. دورة مياه - ٤.٥ م٢

١. ممر - ٢٢.٦ م² 
٢. املطبخ - ٢١.٥ م² 

٣. منطقة تناول الطعام - ٢١.٣ م٢
٤. غرفة املعيشة - ٤٢ م² 

٥. خزانة - ٧ م² 
٦. مصعد - ٤ م² 

٧. دورة مياه - ٤.٣ م²

مساحة تجارية 
مساحات الحركة

الشــكل ٤٣. أمناط اإلسكان )الفلل(

مطبخ 
منطقة الطعام 

غرفة الضيوف/املعيشة
دورة مياه 

غرفة نوم 
الرشفة/املرشبية

الدور األولالقطاع 



توزيع استخدام األرايض

٥١

1

2

3

5

1

2

3 4
5

678

1012 11

1 2

3

12
3

4

1 2

3 1
2

3 4 5

6

١. ممر - ١١.٨ م² 
٢. غرفة معيشة - ٢٦.٥ م² 

٣. غرفة نوم - ١٩.٨ م² 
٤. غرفة نوم - ١٠.١ م² 

٥. دورة مياه - ٤.٣ م٢

١. ممر - ١٧ م² 
٢. مطبخ - ١٢.١ م² 

٣. غرفة معيشة - ٣٠.٥ م² 
٤. دورة مياه - ٤.٥ م٢

١. ممر - ١٢.٥ م² 
٢. غرفة معيشة - ٤٣.٦ م٢

٣. غرفة نوم - ٤٤.٨ م² 
٤. غرفة نوم - ٣٢.٧ م² 
٥. غرفة نوم - ٣٩.٧ م² 
٦. غرفة نوم - ٤٥.٤ م² 

١. غرفة معيشة )مجلس للضيوف مع رشفة( - ١٩.٧ م² 
٢. رشفة - ١٩.٣ م٢

٣. دورة مياه - ٢.٢ م² 

١. غرفة معيشة )مجلس للضيوف مع رشفة( - ٢٩.٢ م² 
٢. رشفة - ٢٥.٧ م٢

٣. دورة مياه - ٢.٨ م² 

١. ممر - ١٢.٣ م² 
٢. غرفة معيشة )مجلس للضيوف مع رشفة( - ٦٠ م² 

٣. غرفة ضيوف - ٤٩ م² 
٤. مصعد - ٤ م² 

٥. رشفة - ٦٥ م² 

الطابق الثالثالطابق الثاين 

٧. غرفة نوم - ١٩ م٢
٨. غرفة نوم - ٢٨.١ م² 

٩. مصعد - ٤ م² 
١٠. دورة مياه - ٤.٣ م² 
١١. دورة مياه - ٧.٨ م² 

١٢. خزانة - ٢.٨ م² 

5
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٣،٥  مقارنة مع مناذج تطوير أحياء أخرى يف 

مدينة بريدة

أثــر ازدهــار قطــاع النفــط يف الســعودية ومــا تبعــه مــن تطــور رسيــع 
يف أمنــاط التنميــة يف إحــداث تغيــريات جذريــة يف األمنــاط العمرانيــة 
التقليديــة واألســاليب املعيشــية والعــادات املتبعــة. وقــد تــم إعــداد 
مقارنــة  دراســة  عــى  بنــاء  اإلرشــادي  للمــرشوع  التحليــل  مــن  جــزء 
الحقــاً  مقارنتهــم  بهــدف  بريــدة،  مدينــة  يف  مختلفتــني  حالتــني  بــني 
باملــرشوع اإلرشــادي. وبنــاء عــى ذلــك، تــم اختيــار الحــي الــذي يقــع يف 
ــه مــن أمنــاط  ــذي يعــد أقــدم أحياءهــا، ومــا يحتوي ــدة وال ــة بري مركــز مدين
حرضيــة تقليديــة، كأول حالــة تحــت الدراســة للمــرشوع اإلرشــادي، بينــام 
اختــريت الحالــة األخــرى بحيــث تقــع يف االمتــدادات التنمويــة الجديــدة ذات 
ــر كال النمطــني )الحديــث  الكثافــة الســكانية املنخفضــة. وقــد تــم تطوي
والتقليــدي( عــى نفــس منــط التوزيــع املــكاين، )أحيــاء ســكنية بالكامــل( 
بعــض مــن األنشــطة متنوعــة االســتخدام يف املحيــط املحــاذي  مــع 
للطريــق الرئيــيس. وبالرغــم مــن ذلــك، لوحــظ تناقــض خصائــص منطقــة 
التطويــر الجديــدة مــع بعــض  مبــادئ االســتدامة العمرانيــة، خاصــة فيــام 
يتعلــق بنقــص املســاحات العامــة، وهيمنــة حركــة الســيارات عــى حســاب 
راحــة الســكان، وعــدم وجــود بيئــة متنوعــة االســتخدام. يف املقابــل، 
يعكــس الحــي املركــزي اســتخداماً أكــر كفــاءة لــألرايض، إضافــة للمزيــد 
مــن فــرص الوصــول األفضــل للمرافــق، ونســيج إنســاين أكــر اندماجــاً، إال 
أنــه ال يــزال بحاجــة للمزيــد مــن املســاحات العامــة املفتوحــة وذات الرتابــط 

األفضــل. 

١،٣،٥  الحي املركزي

تظهــر الصــورة الجويــة )الشــكل ٤٤( املنطقــة املركزيــة ملدينــة بريــدة، 
مــام  عاليــة  بكثافــة ســكانية  يتســم  تقليــدي  كنمــط عمــراين  وتبينهــا 
يعكــس بالتــايل منــط  املدينــة اإلســالمية التقليــدي. وبالرغم من تشــابه 
ــة  ــدة، اال أن املنطقــة املركزي ــة والجدي ــاء التقليدي ــع املناطــق لألحي توزي
تعــرض هيــكالً عمرانيــاً أكــر حيويــة نظــراً لحجــم التجمعــات والطــرق، حيــث 
ترتكــز بيئــة متنوعــة االســتخدام عــى طــول الشــارع الرئيــيس، تاركــة 
بذلــك املناطــق الســكنية الداخليــة بعــدد قليــل مــن الخدمــات و املرافــق 
االجتامعيــة والتجاريــة. ويتكــون النمــط العمــراين مــن عــدة منــاذج ســكنية 
وبعــض  )الفلــل(،  املســتقلة  املســاكن  مــن  معظمهــا  تتألــف  والتــي 
العــامرات الســكنية. كــام لوحــظ تشــتت املســاحات العامــة يف الحــي 
بالرغــم مــن مســاحتها املناســبة والكافيــة إلنشــاء الحدائــق الصغــرية، إال 
أنهــا تفتقــر ألشــكال الربــط الالزمــة فيــام بينهــا حيــث يقتــرص اســتخدام 

معظمهــا يف الوقــت الحــايل كمواقــف للمركبــات.

٢،٣،٥  امتداد مرشوع تطوير جديد  

األحيــاء  بظهــور  بريــدة  مدينــة  يف  العمــراين  الزحــف  أشــكال  تتســم 
الشــكل  يف  املعــروض  الحــي  مثــل  الكثافــة،  متوســطة  و  منخفضــة 
٤٥، خاصــة يف مــرشوع امتــداد جديــد مســتقبي. وقــد شــكلت هــذه 
املناطــق الجديــدة منطــاً عمرانيــاً منطيــاً يتبــع نفــس التصميــم والــذي 
ــد باعتــامد مخطــط  يجــري تكــراره بشــكل مســتمر. ويتســم أي حــي جدي
»دوكســياديس« الــذي يتســم بالجمــود حيــث يتألــف مــن مجموعــة مــن 

الطــرق الواســعة، والتصاميــم االعتياديــة واملناطــق العامــة الكبــرية يف 
املركــز. وبالرغــم مــن الصــورة العامــة التــي يعكســها الحــي واملتمثلــة 
بتسلســل هرمــي للطــرق ذات الكفــاءة املناســبة، اال أنــه ولــدى التدقيق 
بهــا فيمكــن مالحظــة افتقــار الهيــكل العمــراين للمســاحات العامــة جيــدة 
التوزيــع إضافــة لغيــاب البيئــة متنوعــة االســتخدام عــى مســافة ســهلة 
 ٥٠٠xاملــيش، حيــث بلــغ متوســط أبعــاد التجمعــات املنشــأة نحــو ٦٠٠
مــرت. وعــادة مــا تنتــرش األنشــطة التجاريــة يف املحيــط الخارجــي للحــي،  

ــرصاً. ــك املســاحة الداخليــة لالســتخدامات الســكنية ح ــة بذل تارك

الشكل ٤٤. املنطقة املركزية

الشكل ٤٥. مرشوع امتداد جديد



توزيع استخدام األرايض

٥٣

10
00

00

42
50

0

30
00

0

26
05

0

25
00

0

23
80

0

12
47

0

90
00

80
00

27
80

14
00

52
55

0

12
10

0

11
20

0

41
50

10
00

٣،٣،٥  تحليل مؤرش الكثافة السكانية

يســعى املــرشوع اإلرشــادي إل دمــج بعــض الســامت مــن املنطقتــني 
ــة الكثافــة الســكانية  ــاء عالي ــادئ األحي ــد الدراســة، فهــو يجمــع بــني مب قي
العمــراين  للتنظيــم  إضافــة  معــاً،  والحيويــة  املتنوعــة  واالســتخدامات 
قبــل  مــن  املعتمــدة  الخمســة  واملعايــري  يتالئــم  ومبــا  التقليــدي 
للوصــول  )املوئــل(،  البرشيــة  للمســتوطنات  املتحــدة  األمــم  برنامــج 
ال تصميــم مريــح ومألــوف للســياق املحــي. ويف ظــل اســتخدام 
ألشــكال  تخصيصهــا  تــم  التــي  األرايض  مســاحات  لنفــس  املــرشوع 
إل  اإلرشــادي  املــرشوع  يتطــرق  الدراســة،  قيــد  الجديــدة  التطويــر 
الهيــكل العمــراين التقليــدي إلنشــاء بيئــة مدنيــة حيويــة، وإعــادة تعريــف 
حديثــة.  أخــرى  إل  التقليديــة  العمرانيــة  باألمنــاط  املتعلقــة  العنــارص 
البيــاين  باإلضافــة ال ذلــك، متثــل املقارنــة املعروضــة يف الشــكل 
لتوزيــع  املعتمــدة  األعــى  الكثافــة  مســتويات  التــايل  )التوضيحــي( 
اســتخدام األرايض، والكثافــات الســكانية والتجاريــة، باإلضافــة إل عــدد 
املرافــق والخدمــات العامــة  ضمــن املــرشوع اإليضاحــي باإلضافــة إل 

املــرشوع. األوســع ضمــن  والخــرضاء  العامــة  املســاحات املفتوحــة 

استخدامات األرايض )املساحة، م²(:

الشكل ٤٧. تحليل املقارنة

١. مرشوع جديد
املساحة: ١٨ هكتار، عدد السكان: حوايل ١,٣٥٠ نسمة )٢٧٠ وحدة × ٥ أشخاص( 

٢. املرشوع اإلرشادي 
املساحة: ١٨ هكتار، عدد السكان: حوايل ٢,٧٠٠ نسمة

الشكل ٤٦. املواقع املختارة 

املناطق السكنية
املناطق الخرضاء 

مجاورات سكنية
مسارات املشاة

املناطق التجارية 
طرق املشاة

طرق السيارات
املرافق االجتامعية 

محالت بيع بالتجزئة
مساجد
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١،٦ مقدمة
 

املتحــدة  األمــم  برنامــج  قبــل  مــن  املعــد  اإلرشــادي  املــرشوع  يطــرح 
التطويــر  مشــاريع  لتنفيــذ  مقرتحــاً  )املوئــل(  البرشيــة  للمســتوطنات 
املتعــددة االســتخدام يف مدينــة بريــدة وفقــاً للمبــادئ املتبعــة عامليــاً 
وســيتم  املســتدامة.  العمــراين  والتخطيــط  التصميــم  مجــاالت  يف 
مــن خــالل التحليــل الالحــق التحقــق مــن العوائــد االقتصاديــة واملاليــة 
ســيناريوهات  لجــدوى  دراســة  الفصــل  هــذا  يتضمــن  كــام  للمقــرتح. 
املــرشوع اإلرشــادي مــن خــالل محــاكاة الســيناريوهات املختلفــة تحــت 
مختلــف الفرضيــات وخيــارات اســرتداد الكلفــة التــي تركــز عــى مصــادر 
متويــل بديلــة ومشــاركة القطــاع الخــاص مــن خــالل برامــج الرشاكــة بــني 

القطــاع العــام والخــاص. ١

»عقــود  أنهــا  عــى  والخــاص  العــام  القطاعــني  بــني  الرشاكــة  تُعــرف 
طويلــة األمــد بــني طــرف خــاص وجهــة حكوميــة، مــن أجــل توفــري أصــل أو 
خدمــة عامــة، يتحمــل مبوجبــه الطــرف الخــاص مخاطــر كبــرية ومســؤولية 
إدارية.«٢ولضــامن نجــاح تلــك الرشاكــة، فــال بــد أن تتمتــع األمانــة بصالحيــة 
إجــازة هــذه العقــود وتطبيقهــا، ويجــب عــى املــرشوع املقــرتح أن يوفــر 
للمخاطــر٣. وميكــن أن تتخــذ عائــدات القطــاع  ثابتــاً معــدالً وفقــاً  عائــداً 
الخــاص الناشــئة عــن أشــكال الرشاكــة بــني القطاعــني العــام والخــاص عــدة 
أمنــاط، مثــل العائــدات التــي يتــم جمعهــا مــن رســوم التحســني ورســوم 

املســتخدمني والرضيبــة العقاريــة.

يبــني التحليــل التــايل أهميــة دراســة مختلــف وســائل التمويــل املناســبة 
وســياقه  اإلرشــادي  املــرشوع  تصميــم  وتفاصيــل  تتــامىش  والتــي 
ــني  ــا ب ــق م ــج والتواف ــكال الدم ــق أش ــإن تحقي ــك، ف ــة لذل ــرضي٤. إضاف الح
أمانــة  متكــني  يف  سيســاهم  والتمويــل  التصميــم  عنــارص  مختلــف 
القصيــم مــن تحقيــق فرصــة أفضــل لتعظيــم مكاســب التنميــة العمرانيــة 

املســتدامة وتفعيــل ســبل التمويــل الــذايت.

٢،٦ املنهجية

 
املــرشوع  مبوجــب  واملســتهدفة  األكــرب  الفئــة  الســكان  يشــكل 
اإليضاحــي الســرتداد تكلفــة املــرشوع، و قــد تــم كذلــك األخــذ بعــني 
االعتبــار معــدل الطلــب املحــي عــى األنشــطة الرتفيهيــة والتجاريــة. 
وتعتمــد اســرتاتيجية اســرتداد التكلفــة املعتمــدة عــى  التجــاوب مــن 
فئــة الســكان املســتهدفة كــام هــو موضــح يف الشــكل ٤٨، حيــث أن 
االســرتاتيجيات املوجهــة نحــو وســائط النقــل العــام والتجــارة واألعــامل 
والرتفيــه والخدمــات تتناســب مــع متطلبــات الســكان املقيمــني بشــكل 
أفضــل. كــام أن عوائــد االســتثامر الخاصــة التــي تــم حســابها يف هــذا 
التحليــل تعتمــد عــى الرتكيبــة الســكانية، حيــث يشــمل ذلــك كالَ مــن 
الســكان املقيمــني واملؤقتــني. ويتــم اســتخدام اإلحصائيــات الســكانية 
البرشيــة  للمســتوطنات  املتحــدة  األمــم  برنامــج  قبــل  مــن  املعــدة 
)املوئــل( لحســاب عــدد الســكان املقيمــني مــن أجــل تقديــم تحليــل أكــر 
تفصيــاًل وإمكانيــة للتمييــز بــني عــدد الســكان املقيمــني واملســتهلكني.

يوفــر التقييــم األول )الشــكل ٤٩( تقديــر الســوق الــذي يضــع أساســاً 
للتحليــل املــايل ولقــدرة املــرشوع، وتحديــداً فــرص التمويــل الذاتيــة مــن 
رضائــب التحســني ورســوم االصطفــاف. كــام يقــدم الشــكل ٤٩ ملخصــاً 
بالفرضيــات الــواردة يف التحليــل، والتــي ترتكــز عــى ثالثــة موضوعــات 

ــة. ــة التحتي ــات البني ــامل وإمكان ــع األع رئيســية: األرض وتوزي

ويبــني تحليــل الجــدوى االقتصاديــة الــوارد أدنــاه ثــالث فئــات أساســية 
الســتخدامات األرايض: الســكنية، وتجــارة التجزئــة، واألعــامل. باإلضافــة 
عــى  يعتمــد  زمنيــة  إطــاراً  املقرتحــة  الســيناريوهات  تتبــع  ذلــك،  ال 
ــات املحــاكاة  ــة. فعليــه، تشــمل عملي ــل املــرشوع املختلف عنــارص متوي
للمــرشوع مراحــل املــرشوع التــي تــم بناؤهــا وفقــاً للعمــر املتوقــع لــكٍل 

مــن أصــول املــرشوع.

سكني
 

مكاتب 

التأجري

األسواق املستهدفة

السوق املحي: 
األرس واألفراد والرشكات 

 
األسواق الدولية:

الزوار من رجال األعامل لفرتة 
قصرية 

توفري الخيارات السكنية 
والخدمات والتسهيالت املقدمة 

ومتيزها من أجل جذب رشائح 
السوق املختلفة

 

الطلب األسايس:
الرشكات الخاصة 

 
الطلب الثانوي:

الجهات الحكومية 

توفري مباين من الدرجة األول 
إل جانب الخدمات واملرافق 

التكميلية

الطلب األسايس:
السكان ومستأجرين املكاتب 

والزوار
 

الطلب الثانوي:
مباين املكاتب املجاورة والزوار 

يف املنطقة املجاورة 

يجب أن تكون منطقة محالت 
البيع بالتجزئة واضحة وميكن 

الوصول إليها بسهولة وتحتوي 
عى ماركات تجارية معرتف بها 

دوليًا
  

الشكل ٤٨. التوصيات واألسواق املستهدفة
املصدر: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، نريويب )٢٠١٨(

التوصيات 
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الشكل ٤٩. االفرتاضات األساسية لعنارص املرشوع 
املصدر: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، نريويب )٢٠١٨(

االفرتاضات واملقارنات املعيارية

إجاميل املساحة املبنية

سكنية

مساحة االستعامل السكني من الكتلة املبنية )م²( 

نسبة املساحة السكنية من إجاميل الكتلة املبنية 

عدد الوحدات السكنية )فلل، شقق( 

عدد مواقف السيارات السكنية 

مكاتب 

مساحة املكاتب من الكتلة املبنية )م²( 

نسبة مساحة املكاتب من الكتلة املبنية 

أحجام املكتب )م²( 

عدد الوحدات املكتبية 

الوحدات التجارية

مساحة املحالت التجارية من الكتلة املبنية )م²( 

نسبة محالت التجزئة من إجاميل املساحة للكتلة املبنية 

حجم محل البيع بالتجزئة )م²( 

عدد وحدات محالت البيع بالتجزئة 

عدد املوظفني )١٠٠٪( 

عدد املوظفني )٧٠٪( 

عدد مواقف السيارات )السكان املؤقتني( 

البنية التحتية العامة 

مساحة شبكة الطرق )م²( 

ممر املشاة 

الخدمــات االجتامعيــة 

مساحة املنشآت االجتامعية املبنية )م²( 

الخدمات الدينية

مساحة املنشآت الدينية )م²( 

املساحات العامة الخرضاء

املساحة الكلية )م²( 

املستودعات

إجاميل املساحة املبنية )م²( 

٥٠٨,٤٠٤

 

٢٤٩,١١٨

%٤٩

١,١٧٩

٥,٩٠٠

 

٢٥,١٨٧

%٥

٩٠

٢٨٠

 

٥٧,٤٩٠

%١١

١٦٠

٣٥٩

٤,١٨٥

٢,٩٣٠

٣١٠

 

٨٤,٢٤٦

٢٣,٥٦٩

 

٩,٥٣٨

 

٢,٠٤٢

 

٥٦,٠١٠

 

٥,١٠٠
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1%

60%

2%

35%

2%

٣،٦ االستثامرات البلدية، وتكاليف الصيانة 
والتشغيل

يبــني الفصــل التــايل االســتثامرات وتكاليــف الصيانــة والتشــغيل. تــم 
ــذا، ينبغــي أن تعتــرب  ــة، ل ــات أولي ــرات عــى أســاس بيان ــاء هــذه التقدي بن

كتقديــرات أوليــة لكلفــة البنيــة التحتيــة للمــرشوع اإلرشــادي.٥ 

تشــري التقديــرات األوليــة إل احتامليــة وصــول قيمــة االســتثامر لنحــو 
١.٨ مليــار ريــال ســعودي، ويشــمل هــذا ١( إنشــاء املبــاين )٥٣ ٪(، ٢( 
مواقــف املركبــات )٢٨ ٪( ٣( البنيــة التحتيــة )١٦ ٪(، ٤( املســاحات العامــة 

الخــرضاء واملرافــق االجتامعيــة وممــرات املشــاة )١ ٪( )الشــكل ٥٠(.

تقــّدر تكلفــة الصيانــة الســنوية بنحــو ٤٣ مليــون ريــال ســعودي، حيــث 
تشــكل املبــاين مــا يقــارب ١٠ ٪مــن التكلفــة األوليــة للبنيــة التحتيــة يف 
املــرشوع، بينــام تــم تخصيــص ٣٥ ٪ للطــرق واملرافــق العامــة، و٤٠ ٪ 
ملواقــف املركبــات. كــام يرجــح إنفــاق ٧٠٪ تقريبــاً مــن ميزانيــة املــرشوع 
يف غضــون خمســة عــرش عامــاً عــى الكلفــة الرأســاملية ومــا يقــارب ٣٠ 

ــة.٧  ــى الصيان ــة ع يف املائ
وتشــري التقديــرات األوليــة ألهميــة إيجــاد أدوات ماليــة ورشاكات مختلفــة 
بــني القطاعــني العــام والخــاص يف تصميــم وتنفيــذ وإدارة املشــاريع 

املعقــدة التــي يتــم فيهــا تطويــر عــدة أصــول يف وقــت واحــد.

٤،٦ متويل القطاعني العام والخاص

يف  املقــرتح  املــرشوع  يف  الرئيســية  الفرضيــات  إحــدى  تتمثــل 
مســاهمة القطــاع الخــاص والــذي ســيتحمل مســؤولية جزئيــة مــن متويــل 
العامــة  واملســاحات  املبــاين  إنشــاء  كلفــة  ذلــك  يف  مبــا  املــرشوع 
الخــرضاء وممــرات املشــاة. بينــام يتحمــل القطــاع العــام توفــري األرايض 

املــرشوع. لتنفيــذ  الالزمــة 

تقــدر التحليــالت األوليــة أن تبلــغ كلفــة رأس املــال التــي ســتتم تغطيتهــا 
جــزء  يخصــص  ســعودي،  ريــال  مليــار   ١ نحــو  الخــاص  القطــاع  قبــل  مــن 
الفلــل  الســكنية )١,١٧٩ وحــدة تشــمل  كبــري منــه إلنشــاء املســاحات 
والشــقق(، واملشــاريع التجاريــة )٣٥٩ وحــدة  مبعــدل مســاحة ١٦٠ مــرت 
ــع(. ــع(، ومشــاريع األعــامل )٢٨٠ وحــدة، مبعــدل مســاحة ٩٠ مــرت مرب مرب

تــم تقديــر عوائــد املــرشوع وجــدواه املاليــة طويلــة األمــد اعتــامداً عــى 
تقديــرات توليــد الدخــل مــن املمتلــكات الســكنية والتجاريــة وتــم حســاب 
لبيانــات عامليــة ومحليــة  للمــرشوع اإليضاحــي وفقــاً  الجــدوى املاليــة 
آلليــات التأجــري املســتخدمة وفقــاً لثالثــة أنــواع مــن اســتعامالت األرايض 
الفرضيــات األساســية املســتخدمة  الشــكل ٥٥  )الشــكل ٥٥(٨. ويبــني 

10%

30%

75%

100%

تكاليف الصيانة
والتشغيل 

تكاليف اإلنشاء

استخدام األموال 

الشكل ٥٢. التخطيط املايل ملدة ١٥ عاما 

املصادر: ميزانية أمانة القصيم، )٢٠١٤ - ٢٠١٥(، قسم النقل برشكة »إيكوريس«)٢٠٠٥(، 
»نفقات البنية التحتية وتكاليفها، الدليل التطبيقي لحساب إجاميل تكاليف البنية التحتية لخمس 

وسائل للنقل«. العميل: املفوضية األوروبية »DG TREN. UNECE« )٢٠١٤(، »تقدير ومقارنة البنية 
التحتية للنقل«. لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، ورشة عمل حول املامرسات الجيدة واألدوات 
الجديدة لتمويل البنية التحتية للنقل، الجلسة الثانية، »املقارنة املرجعية لتكاليف إنشاء البنية التحتية 

للنقل«.

53%

0,9%

17%

0,8%

28%

0,4%

املباين 
مواقف سيارات

املرافق االجتامعية 
البنية التحتية

املساحة الخرضاء
املشاة

الشكل ٥٠. توزيع تكاليف اإلنشاء )نسبة مئوية(

املصادر: رشكة كولريز انرتناشيونال )٢٠١٥(، »املقارنة املرجعية والتنبؤ بتكاليف اإلنشاء يف 
اململكة العربية السعودية«؛ لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، )٢٠١٤(، »تقدير ومقارنة البنية 

التحتية للنقل«، لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، ورشة عمل حول املامرسات الجيدة واألدوات 
الجديدة لتمويل البنية التحتية للنقل، الجلسة الثانية، »املقارنة املرجعية لتكاليف إنشاء البنية التحتية 

للنقل«.

املرافق االجتامعية 
البنية التحتية

املساحة الخرضاء
املشاة

مواقف سيارات

الشكل ٥١. توضيح تكاليف صيانة املشاريع 

املصادر: ميزانية أمانة القصيم، )٢٠١٤ - ٢٠١٥(، قسم النقل برشكة »إيكوريس«)٢٠٠٥(، 
»نفقات البنية التحتية وتكاليفها، الدليل التطبيقي لحساب إجاميل تكاليف البنية التحتية لخمس 

.)DG TREN( وسائل للنقل«. العميل: املفوضية األوروبية

ــواع البنــى التحتيــة  ــة الســنوية لــكل نــوع مــن أن تــم حســاب كلفــة الصيان
تعتمــد  بينــام  بريــدة،٦  ألمانــة  الحاليــة  الصيانــة  تكلفــة  لتقديــرات  وفقــاً 
تكلفــة الصيانــة عــى العديــد مــن العوامــل )مثــل، نــوع البنيــة التحتيــة، 
ومعــدل االســتهالك...الخ.( ويقــدم التقييــم املطــروح يف هــذا الفصــل 

تقديــرات أوليــة لكلفــة الصيانــة املتوقعــة.
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Table 3:Project returns for private 

50,000,000
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لتقديــر العوائــد االقتصاديــة لالســتخدامات الســكنية والتجاريــة واألعــامل 
لــألرايض. أمــا الشــكل ٥٣ فيبــني توجهــاً إيجابيــاً يف اإليــرادات املتوقعــة 

ضمــن اإلطــار الزمنــي للمــرشوع والبالــغ ١٥ عامــاً.

الخــاص  القطــاع  الجــزء األســايس مــن اســتثامرات  تــم تخصيــص  وقــد 
بحيــث  األعــامل،  وقطــاع  التجاريــة  األنشــطة  ثــم  الســكنية،  لألنشــطة 
يســاهم كل نشــاط بتوليــد معــدل عائــدات داخــي يــرتاوح بــني ١٦-١٨٪ 
)املكاتــب(،  األعــامل  مناطــق  ألنشــطة  و٩-١١٪  الســكنية،  لألنشــطة 
و١٣-٪ للمناطــق التجاريــة، مــام يســاهم يف توليــد دخــل تشــغيل صــاٍف 
)للقطــاع الخــاص( يقــّدر بنحــو ١٠٠ مليــون ريــال ســعودي ســنوياً. فيــام 
تعتمــد العوائــد الفعليــة عــى عــدد مــن العوامــل، إال أن تقديراتنــا توفــر 
املــال وعوائــد االســتثامر. ويبــني  مرجعــاً موثوقــاً ملعــدل دوران رأس 
الشــكل ٥٧ دخــل التشــغيل الصــايف لــكل نوع من اســتخدامات األرايض.

العقــارات  ســوق  ال  االســتثامر  لجــذب  اإلرشــادي  املــرشوع  يهــدف 
العمرانيــة،  التنميــة  اســرتاتيجيات  بشــأن  التوجيهــات  ولتوفــري  املحليــة 
وإظهــار قيمــة التنميــة العمرانيــة املســتدامة مــن خــالل التعــاون مــع 
وتدعــم  والخــاص(.٩  العــام  القطاعــني  بــني  )الرشاكــة  الخــاص  القطــاع 
الجــدوى  تــم تقديرهــا يف تحليلنــا  التــي  عوائــد االســتثامر املتوقعــة 
االقتصاديــة للســيناريوهات التــي تضــم الرشاكــة بــني القطاعــني العــام 
أخــرى  خيــارات  التــايل  الفصــل  يســتعرض  ذلــك،  ال  إضافــة  والخــاص. 
ــب الرشاكــة بــني  ــة التــي يجــب دراســتها إل جان ــرادات الذاتي ــد اإلي لتولي

الخــاص. العــام و  القطاعــني 

مكاتب 

مكاتب 

محالت بيع بالتجزئة
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الشكل ٥٣. تقدير صايف إيرادات التشغيل

الشكل ٥٤. تفاصيل صايف عائدات التشغيل )نسبة مئوية(

الشكل ٥٥. معايري مرجعية لتقدير عوائد القطاع الخاص
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محالت البيع بالتجزئة
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إجاميل األرايض القابلة للتأجري )م²( 
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املعايري املرجعية واالفرتاضات

املصادر: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، مكتب الرياض؛ لجنة األمم املتحدة 
االقتصادية ألوروبا )٢٠١٤(، »تقدير ومقارنة البنية التحتية للنقل«، لجنة األمم املتحدة االقتصادية 

ألوروبا، ورشة عمل حول املامرسات الجيدة واألدوات الجديدة لتمويل البنية التحتية للنقل، الجلسة 
الثانية، »املقارنة املرجعية لتكاليف إنشاء البنية التحتية للنقل«. قسم النقل برشكة »إيكوريس« 
)٢٠٠٥(، »نفقات البنية التحتية وتكاليفها، الدليل التطبيقي لحساب إجاميل تكاليف البنية التحتية 

.)DG TREN( لخمس وسائل للنقل«. العميل: املفوضية األوروبية

املصدر: موئل األمم املتحدة، مكتب الرياض، رشكة كولريز إنرتناشيونال )٢٠١٥(، املقارنة املرجعية 
والتنبؤ بتكاليف اإلنشاء يف اململكة العربية السعودية؛ لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا 

)٢٠١٤(، »تقدير ومقارنة البنية التحتية للنقل«، لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، ورشة عمل 
حول املامرسات الجيدة واألدوات الجديدة لتمويل البنية التحتية للنقل، الجلسة الثانية، »املقارنة 
املرجعية لتكاليف إنشاء البنية التحتية للنقل«، قسم النقل برشكة »إيكوريس« )٢٠٠٥(، »نفقات 
البنية التحتية وتكاليفها، الدليل التطبيقي لحساب إجاميل تكاليف البنية التحتية لخمس وسائل 

.)DG TREN( للنقل«. العميل: املفوضية األوروبية

املصادر: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، مكتب الرياض، رشكة كولريز إنرتناشيونال )٢٠١٥(، »املقارنة املرجعية والتنبؤ بتكاليف اإلنشاء يف اململكة العربية السعودية«؛ لجنة األمم املتحدة 
االقتصادية ألوروبا، )٢٠١٤(، »تقدير ومقارنة البنية التحتية للنقل«، لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، ورشة عمل حول املامرسات الجيدة واألدوات الجديدة لتمويل البنية التحتية للنقل، الجلسة الثانية، 

»املقارنة املرجعية لتكاليف إنشاء البنية التحتية للنقل« )٢٠٠٥(، »نفقات البنية التحتية وتكاليفها، الدليل التطبيقي لحساب إجاميل تكاليف البنية التحتية لخمس وسائل للنقل«. العميل: املفوضية األوروبية 
.)DG TREN(
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٥،٦ األدوات املالية للقطاع العام
١،٥،٦ متويل القطاع العام

اإلرشــادي  للمــرشوع  الجــدوى  دراســة  تتضمــن  ســابقاً،  ذكــر  كــام 
التخطيطيــة واالقتصاديــة لربنامــج األمــم املتحــدة  التوصيــات  مختلــف 
املســتدامة.١٠  العمرانيــة  للتنميــة  )املوئــل(  البرشيــة  للمســتوطنات 
قــدرة  عــى  نهايــة املطــاف  اإليضاحــي يف  نجــاح املــرشوع  ويعتمــد 
األمانــة عــى تحقيــق الدخــل الــذايت مــن خــالل أدوات ماليــة مختلفــة. 
ويعايــن هــذا الفصــل جــدوى تطبيــق املــرشوع اإليضاحــي مــن منظــور 

العــام. القطــاع 

التحتيــة  البنيــة  مرافــق  الخــاص  القطــاع  ميــّول  الســيناريو،  هــذا  يف 
واملبــاين،  املركبــات،  ومواقــف  الطــرق،  ذلــك  يف  )مبــا  الرئيســية 
واملرافــق املجتمعيــة، واملســاحات العامــة الخــرضاء وممــرات املشــاة(. 
١١ وبالرغــم مــن تقديــر القيمــة الســنوية املســرتجعة للقطــاع الخــاص 

ال  العــام  القطــاع  أن  إال  ســعودي،  ريــال  مليــون   ١٠٠ مجموعــه  مبــا 
ميتلــك األدوات املاليــة الالزمــة لجمــع إيــرادات كافيــة لتنفيــذ مثــل هــذا 
املــرشوع. ولهــذا الســبب، تــم اجــراء دراســة جــدوى اقتصاديــة الختبــار 
عــدة أدوات رضيبيــة ميكــن أن تســاهم يف تحســني قــدرة القطــاع العــام 
عــى توليــد اإليــرادات الذاتيــة لتغطيــة نفقــات رأس املــال باإلضافــة ال 
تكلفــة التشــغيل والصيانــة، مبــا يف ذلــك كالً مــن )١( رســوم التحســني، 

)٢( رســوم املواقــف، ( الرضائــب العقاريــة. ١٢

٢،٥،٦ األدوات الرضيبية املولّدة إليرادات البلدية/األمانة 

رسوم التحسني

بعــض  أصحــاب  عــى  التحســني  رســوم  الحكومــة  تفــرض  العــادة،  يف 
أو  تحســني  كلفــة  لتمويــل  اســتخدامها  يتــم  العقارات،١٣»حيــث  أنــواع 
وتضيــف  جــزيئ،  أو  كي  بشــكل  العامــة  تفيــد  معينــة  خدمــة  تقديــم 
فائــدة خاصــة ألصحــاب بعــض أنــواع العقــارات.« ١٤ووفقــاً للخــربات الدوليــة، 
العامــة )املــدارس، واملرافــق الصحيــة(،  فــإن االســتثامر يف املرافــق 
ومناطــق املــيش، واملســاحات العامــة، واملناطــق التجاريــة ميكــن أن 
يســاهم يف رفــع قيــم األرايض بنســبة ١٣ يف املائــة، و ٩ يف املائــة، 

و ١٧ يف املائــة عــى التــوايل. ١٥

ووفقــاً للتحليــل الــذي تــم إعــداده، فقــد تــم تنفيــذ ثــالث تجــارب محــاكاة 
)منخفضــة، ومتوســطة، ومرتفعــة( بنــاًء عــى الخــربات الدوليــة يف مجــال 
فــرض رســوم التحســني وذلــك لغايــات تقديــر الزيــادة املتوقعــة يف 
قيمــة األرايض يف مدينــة بريــدة نتيجــة تطبيــق املــرشوع اإلرشــادي.١٦ 
كــام يركــز التحليــل عــى الفــرص املتاحــة لتوليــد اإليــرادات الذاتيــة مــن 

رســوم االصطفــاف ورســوم التحســني.

وقــد بــرزت الحاجــة لتوفــري بيانــات جزئيــة ومعلومــات إضافيــة لغايــات تقدير 
أثــر املــرشوع اإلرشــادي عــى العقــارات املحيطــة بشــكل دقيــق. إال أن 
تجــارب املحــاكاة الــواردة ضمــن التحليــل الــذي تــم إعــداده توفــر تقديــرات 
»املرتفــع«  الســيناريو  ويتضمــن   .)٥٧ )الشــكل  األرايض  لقيــم  أوليــة 
توليــد مــا يقــارب ١٨ مليــون ريــال ســعودي مــن رســوم التحســني، ووفقــاً 

لهــذه املحــاكاة، تــم فــرض رســوم التحســني مــرة واحــدة، وتــم اســتخدام 
اإليــرادات الناتجــة لتغطيــة كلفــة الصيانــة لســنة واحــدة. ويف حــال إضافــة 
عــى  وحــدة(  لــكل  ســعودي  ريــال   ٩,٩٠٠ )بقيمــة  التحســني  رســوم 
املــرشوع  وحــدة( املقرتحــة يف   ١,٨١٨( العقــاري  التطويــر  ممتلــكات 
اإليضاحــي إل تقديــرات اإليــرادات، فــإن األثــر الناشــئ عــى تقديــرات 
اإليــرادات ســيكون طفيفــاً؛ حيــث ستشــكل اإليــرادات اإلضافيــة أقــل 

ــة مــن إجــاميل تكاليــف رأس املــال. مــن ٥ يف املائ

مناســباً  خيــاراً  ميثــل  التحســني  رســوم  اســتخدام  أن  التحليــل  يظهــر 
الســرتداد تكلفــة البنيــة التحتيــة يف مدينــة بريــدة. إال أنــه ونظــراً العتبــار 
رســوم التحســني كرســوم غــري قابلــة للتكــرار، فإنهــا ســتكون أكــر مالمئة 
للمصاريــف الرأســاملية الضخمــة  بــدالً مــن تشــكيلها لبديــل عــن القاعــدة 
الرضيبيــة لألمانــات. كــام تجــدر اإلشــارة هنــا إل عــدم احتســاب اإليــرادات 
مشــاريع  مــن  تنتفــع  قــد  والتــي  املجــاورة  العقــارات  مــن  املتوقعــة 
والبيانــات  املعلومــات  توفــر  لعــدم  نظــراً  وذلــك  والتحســني  التطويــر 
الالزمــة.١٧ ونتيجــة لهــذا،    فمــن املرجــح أن تشــكل تقديراتنــا الحــد األدىن 

لإليــرادات املحتملــة.

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

نسبة )٤٪(

متوسط معدل الزيادة 
يف قيمة األرض )بالريال 

السعودي(، سيناريو النسبة 
املتوسطة )١٠٪(

متوسط معدل الزيادة 
يف قيمة األرض )بالريال 

السعودي(، سيناريو النسبة 
العالية )١٧٪( 

افرتاضات سيناريو رسوم التحسني

ارض سكنية )م²( 

قيمة األرض السكنية )ريال سعودي( 

مساحة محالت التجزئة واملكاتب )م²( 

قيمة أرايض التجزئة واملكاتب )ريال سعودي( 

املرافق االجتامعية )م²( 

قيمة األرض واملرافق االجتامعية )بالريال السعودي( 

قيمة أرض البنية التحتية للمرافق العامة )ريال سعودي( 

١٧١,٩٦٥

١٠٣,١٧٨,٨٤٤

١,١٢١

١,٤٥٧,٧٢٩

١٠,٧٤٤

٦,٤٤٦,٣٢٧

٦٤,٦٨٩,٠٠٠

الشكل ٥٦. افرتاضات سيناريو رسوم التحسني
املصادر: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، مكتب الرياض؛ موئل األمم املتحدة )٢٠١٦(، 
»االستفادة من األرايض: التمويل املعتمد عى األرايض للحكومات املحلية«، نريويب، كينيا: مقر 

موئل األمم املتحدة.

الشكل ٥٧. زيادة قيمة األرض 
املصادر: رشكة كولريز انرتناشيونال )٢٠١٧(، »تأثري تنمية وتطوير البنية التحتية االجتامعية عى 
املشاريع ذات االستخدامات املختلطة«، برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، مكتب 

الرياض؛ موئل األمم املتحدة )٢٠١٦(، »االستفادة من األرايض: التمويل املعتمد عى األرايض 
للحكومات املحلية«، نريويب، كينيا: مقر موئل األمم املتحدة.
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رسوم االنتظار للسيارات )مواقف السيارات(

ــد  ــدر دخــل طويــل األم ــوم االنتظــار للســيارات أن توفــر مص ميكــن لرس
رســوم  تناســب  لوحــظ  فقــد  بريــدة،  مدينــة  حالــة  يف  أمــا  للبلديــات. 
املــرشوع  يف  املقرتحــة  التحتيــة  البنيــة  مــع  للســيارات  االنتظــار 
ــات مخصــص للســكان.١٨  ــذي يتضمــن ٦,٢١٠ موقــف مركب اإليضاحــي، ال
ويبــني الشــكل ٥٨ إمكانيــة توليــد أكــر مــن ١٩ مليــون ريــال ســعودي 
إجــاميل  يفــوق  مــا  أي  للمركبــات،  موقفــاً   ٤,٣١٦ خــالل  مــن  ســنوياً 
تفاصيــل  الشــكل ٥٩  يبــني  كــام  بريــدة.  الذاتيــة يف مدينــة  اإليــرادات 

.)٢٠١٥( القصيــم  منطقــة  يف  البلديــة  االســتثامرات  فئــات 

رســوم  توليــد  إمكانيــة  إل  التوصــل  تــم  األوليــة،  للتقديــرات  وفقــاً 
املواقــف حــوايل ١٩ مليــون ريــال ســعودي والتــي ســتغطي مــا يقــارب 
ــودة  ــف املوج ــة الســنوية للبنيــة التحتيــة للمواق ٨٠٪ مــن تكلفــة الصيان
يف املــرشوع اإلرشــادي. وبالرغــم مــن الحاجــة إل دراســة تحليليــة أكــر 
تفصيــاًل، إال أن هــذه النتائــج تشــري إل إمكانيــة توفــري رســوم املواقــف 
ملصــدر إيــرادات هــام للمدينــة مــام يعــزز الحاجــة لتنفيــذ دراســة أكــر 

ــار. ١٩ تفصيــاًل لهــذا الخي

الرضائب العقارية

تشــكل الرضائــب العقاريــة ثالــث خيــارات توليــد اإليــرادات الذاتيــة. ولغايــات 
تــم  الســعودية،  العربيــة  اململكــة  يف  العقاريــة  الرضائــب  أثــر  تقديــر 
ودليــل    ،٢٠١٦(٢٠ املوئــل،  )برنامــج  عامليــة  حــاالت  دراســات  اســتخدام 
ــة  ــل، ٢٠١٦( ٢١،  واألنظمــة الرضيبي التمويــل لقــادة املــدن )برنامــج املوئ
الشــائعة يف رشق افريقيــا كقاعــدة مقارنة.٢٢لهــذا تــم دراســة رشيحتــني 

ــة. ــكنية والتجاري ــارات الس ــني العق ــز ب ــني للتميي رضيبيت

تُقّدر نسبة الرضيبة عى العقارات التجارية  ب ٢.٥٪  •
تُقّدر نسبة الرضيبة عى العقارات السكنية ب ١.٧٥٪  •

يتــم جمــع الرضائــب العقاريــة ســنوياً وتُبنــى عــى بيانــات قيــم إيجــار 
التوقعــات  العقــارات املســجلة يف مدينــة بريــدة. ويبــني الشــكل ٦٢ 
الخاصــة باإليــرادات املتوقــع تحصيلهــا مــن الرضيبــة العقاريــة عــى مــدى 
خمســة عــرش عامــاً، حيــث مــن املتوقــع أن تحقــق الرضائــب العقاريــة وفقــاً 

ــال ســعودي ســنوياً. ٢٣ ــغ ٣ ماليــني ري ــة أعــاله دخــاًل يبل للنســب املبين

سيناريو الرسوم عىل السيارات

العائد املبارش الفعيل لعام ٢٠١٥ 

رسوم السكن )ريال سعودي للسيارة/السنة( 
رسوم غري الساكنني )ريال سعودي لكل سيارة/سنة( 

إجاميل اإليرادات من العقارات )ريال سعودي/سنوي( 
إجاميل الدخل لغري الساكنني )ريال سعودي/سنة( 

معدل اإلشغال السكني )٪ من اإلجاميل( 
معدل اإلشغال لغري الساكنني )٪ من اإلجاميل( 

مبيعات غري مصنفه 
مبيعات األرايض 

مبيعات الوقود 
رسوم تطوير األرايض 
رسوم تراخيص األعامل 

رسوم الفتات األعامل التجارية 
رسوم البناء والرتميم والهدم 

رسوم نقل السيارات 
رسوم الفحص 

اإليرادات املجمعة من العقارات اململوكة للحكومة 
الغرامات 

أخرى 

اإلجاميل 

١,٥٧١,٤٠١
٣١,٠١٦
٣,١٠٠
١٢,٠٠٠
٥٤٧,٢٩١
١١,٤٥٣,١٥٤
٦,٨١٣,٥٠٠
٢,٣٣٨,٨٧٥
٤٤,٩١٠
١٩,٥٧٢,٧٨٨
٦,٩٦٥,١٤٠
٩,٥٤٠,٨٢٤

٦٠,٣٩٩,٥٣١

٤,٨٠٠
٣,٠٠٠
١٩ مليون 
٥٥٨,٠٠٠
٧٠
٦٠

الشكل ٥٨. افرتاضات سيناريو الرسوم عى السيارات

شكل ٥٩. اإليرادات من املوارد البلدية

.https://www.riyadh-airport.com املصدر: رسوم وقوف السيارات يف الرياض كمعايري مرجعي، متاحة عى املوقع اإللكرتوين

املصدر: أمانة القصيم، اململكة العربية السعودية )٢٠١٥(.
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٦.٦ تحليل السيناريوهات املالية
 

يرّجــح أن تســاهم رســوم االصطفــاف والرضائــب العقاريــة يف توليــد 
دخــل إجــاميل يبلــغ ٢٣ مليــون ريــال ســعودي ســنوياً، بينــام ســتوفر 
رســوم التحســني متويــاًل للتكاليــف الرأســاملية إلنشــاء مرافــق البنيــة 
أكــر مــن ٦٣ ٪ مــن تكلفــة  للتحليــل، ميكــن اســرتجاع  التحتيــة. ووفقــاً 
إنشــاء البنيــة التحتيــة للمواقــف، وأكــر مــن ٩٠ ٪ مــن تكلفــة مرافــق البنيــة 
التحتيــة األخــرى يف املــرشوع اإليضاحــي لــدى توظيــف أدوات التمويــل 
والرضائــب التــي تــم اســتعراضها. وبصــورة عامــة، ميكــن اســرتجاع أكــر 
باســتعامل  للمــرشوع اإلرشــادي  الرأســاملية  التكاليــف  مــن  مــن ٤٠ ٪ 

اآلليــات التمويليــة املختلفــة التــي متــت دراســتها.

إلحــدى  العقاريــة  الرضائــب  تشــكيل  إمكانيــة  إل  هنــا  اإلشــارة  وتجــدر 
أهــم أدوات توليــد اإليــرادات والتــي ستســاهم يف تحقيــق اســتدامة 
اســتخدمت املحــاكاة  الطويــل. وقــد  املــدى  عــى  املاديــة  املــرشوع 
يف هــذا التحليــل القاعــدة الرضيبيــة املنخفضــة،٢٤ أي أنــه مــن املرجــح أن 
متثــل تقديــرات اإليــرادات الحــد األدىن لإليــرادات املحتملة.٢٥باإلضافــة 
إل ذلــك، مثــة دور هــام للقطــاع الخــاص يف دعــم تطويــر مرافــق البنيــة 
التحتيــة يف األمانــة وإدارتهــا، حيــث ميكــن للرشاكــة بــني القطاعــني العــام 
املــال٢٦. وباإلضافــة  لنفقــات رأس  توفــر متويــاًل أساســياً  أن  والخــاص 
املعــّدة  تقديراتنــا  تدعــم  والخــاص،  العــام  القطاعــني  بــني  للرشاكــة 
يف تحليــل الجــدوى االقتصاديــة اســتخدام رســوم التحســني ورســوم 
االصطفــاف والرضائــب العقاريــة، فضــاًل عــن إمكانيــة تجربــة أدوات ماليــة 
األمــم  برنامــج  ويقــرتح  االســتثامر.  يف  نقــص  أي  لتعويــض  إضافيــة 
املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة )املوئــل( أن تواصــل أمانــة القصيــم 
دراســة اآلليــات الجديــدة التــي ميكــن أن تســاهم يف تحســني قاعــدة 

توليــد اإليــرادات الخاصــة بهــا. 

٧،٦  االستنتاجات وتوصيات السياسة

تتلخــص توصيــات السياســات املقرتحــة مــن برنامــج األمــم املتحــدة 
مبــا  اإلرشــادي  املــرشوع  لتنفيــذ  )املوئــل(  البرشيــة  للمســتوطنات 

يــي:
تحديــد مصــادر االســتثامرات البلديــة املحتملــة وفقــاً لنهــج يجمــع   •
بــني التخطيــط العمــراين وتنميــة البنيــة التحتيــة والتمويــل املحــي 

لألمانــات.
تقييــم أثــر املــرشوع اإلرشــادي عــى قيــم األرايض مــن أجــل تقديــر   •
املتمثلــة  الذاتيــة  اإليــرادات  توليــد  آليــات  مــن  املتأتيــة  اإليــرادات 

األرايض. قيــم  بتقديــر 
إدخــال آليــات تقييــم قيــم األرايض كجــزء مــن دخــل األمانــة الســنوي   •

)مثــل مدينــة ميديلــني، كولومبيــا( ٢٧
إنشاء محفظة دخل متنوعة، واستخدام أدوات مالية مختلفة. ٢٨  •

األرايض  عــى  الرضائــب  فــرض  الفصــل  لهــذا  األوليــة  النتائــج  تدعــم 
األساســية  املوازانــة  مــن  جــزءاً  تشــكل  بحيــث  االســتخدام  ورســوم 
إدخــال  أن  حيــث  ككل،  الســعودية  العربيــة  اململكــة  وملوازنــة  لألمانــة 
األدوات الرضيبــة املطروحــة يف هــذا الفصــل سيســاهم إل حــد كبــري 
يف تحســني قــدرة األمانــة وبالتــايل الوصــول ألهــداف برنامــج التحــول 

٢٩  .٢٠٢٠ الوطنــي 

الجدول ٥: افرتاضات سيناريو الرسوم عى السيارات

رسوم التحسني

مكاتب  سكنية محالت بيع إجاميل اإليرادات
بالتجزئة

رسوم التحسني

املساهمة يف االستثامر يف مواقف السيارات

شكل ٦١. املساهمة يف االستثامر يف البنية التحتية

الشكل ٦٠. سيناريو الرضيبة عى املمتلكات

املصادر: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، مكتب الرياض، رشكة كولريز إنرتناشيونال 
)٢٠١٧(، »تأثري تنمية وتطوير البنية التحتية االجتامعية عى املشاريع ذات االستخدامات املختلطة«، 

موئل األمم املتحدة )٢٠١٦(، »االستفادة من األرايض: التمويل املعتمد عى األرايض للحكومات 
املحلية«، نريويب، كينيا: مقر موئل األمم املتحدة

تنميــة  أجــل  مــن  املمتلــكات  عــى  »الرضائــب   ،)٢٠١٦( للمســاحني  الــدويل  االتحــاد  املصــادر: 
 ،)٢٠١٦( املتحــدة  األمــم  موئــل   ،٦٧ رقــم  للمســاحني  الــدويل  االتحــاد  منشــور  االقتصاديــات«، 
»االســتفادة مــن األرايض: التمويــل املعتمــد عــى األرايض للحكومــات املحليــة«، نــريويب، كينيــا: 

املتحــدة. األمــم  موئــل  مقــر 

املساهمة يف االستثامر يف البنية التحتية 

الرضيبة عى األمالك 

الرضيبة عى األمالك 

الرسوم عى السيارات

الرسوم عى السيارات



تحليل الجدوى االقتصادية

٦٣

سنة املرشوع 

سكني

مساحة البناء )م²( 

مساحة األرض القابلة للتأجري )م²( 

معدل اإلشغال )%( 

املكاتب

مساحة البناء )م²( 

مساحة األرض القابلة للتأجري )م²( 

معدل اإلشغال )%( 

محالت البيع بالتجزئة

مساحة البناء )م²( 

مساحة األرض القابلة للتأجري )م²( 

معدل اإلشغال )%( 

مواقف السيارات

مساحة البناء )م²( 

املرافق االجتامعية 

مساحة البناء )م²( 

البنية التحتية للمرافق العامة

مساحة البناء )م²( 

املساحات العامة الخرضاء 

مساحة البناء )م²( 

ممرات املشاة

مساحة البناء )م²( 

املجموع

٢٤٩,١١٧              ٨٣,٠٣٩  ٨٣,٠٣٩  ٨٣,٠٣٩
  ٩٩,٦٤٧  ٩٩,٦٤٧  ٩٩,٦٤٧  ٩٩,٦٤٧  ٩٩,٦٤٧  ٦٢,٢٨٠  ٣٧,٣٦٨  ٢٤,٩١٢

٪٤٠  ٪٤٠  ٪٤٠  ٪٤٠  ٪٤٠  ٪٢٥  ٪١٥  ٪١٠

٢٥,١٨٧                ١٢,٥٩٤  ١٢,٥٩٤

٧,١٩٦                ٣,٥٩٨  ٣,٥٩٨

١٤٨,٢١٨              ٤٩,٤٠٦  ٤٩,٤٠٦  ٤٩,٤٠٦

  ٢٢,٦٦٩  ٢٢,٦٦٩  ٢٢,٦٦٩  ٢٠,١٥٠  ١٢,٥٩٤  ٢٠,١٥٠  ١٠,٠٧٥  ٧,٥٥٦

٦,٤٧٧  ٦,٤٧٧  ٦,٤٧٧  ٥,٠٣٧  ٥,٠٣٧  ٣,٥٩٨  ٢,١٥٩  ٧٢٠

٩,٥٣٨             ٣,١٧٩  ٣,١٧٩  ٣,١٧٩

٪٩٠  ٪٩٠  ٪٩٠  ٪٨٠  ٪٨٠  ٪٥٠  ٪٤٠  ٪٣٠

٪٩٠  ٪٩٠  ٪٩٠  ٪٧٠  ٪٧٠  ٪٥٠  ٪٣٠  ٪١٠

٨٤,٢٤٦              ٢٨,٠٨٢  ٢٨,٠٨٢  ٢٠,٠٠٢

٥٦,٠١٠                ٢٨,٠٠٥  ٢٨,٠٠٥

٢٣,٥٦٩                ١١,٧٨٤  ١١,٧٨٤

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠

شكل ٦٢. الجدول الزمني للمرشوع وأهداف التنفيذ 
مالحظة: يبني هذا الجدول مرحلة البناء التي تبلغ مدتها عرشة أعوام والتي ستسبقها مرحلة تخطيط مدتها خمس سنوات. 

املصدر: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، نريويب )٢٠١٨(
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18 United Nations Human Settlements Programme (2018), Nairobi, Kenya.

19 To monitor the land value impact new instrument (e.g. fiscal cadaster) will be highly recommended. In Bogotá, from 2009 to 2010, the city’s 

cadastral office valued all its urban properties by adopting administrative reform. The updating process generated 47 per cent of real increase 

in the city’s cadastral value (Ruiz Francisco, Vallejo Gabriel. (2010). Using land registration as a tool to generate municipal revenue: Lessons from 

Bogota. The World Bank, Washington, DC).
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of Surveyors. (2016). Property Taxation for Developing Economies. FIG Publication no. 67

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

Habitat. (2016). Leveraging land: land-based finance for local governments. United Nations Human Settlements Programme. Nairobi, Kenya).
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