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األمري الدكتور فيصل بن مشعل ومعايل الوزير ماجد الحقيل يف مدينة متور بريدة

األمري الدكتور فيصل بن مشعل يتفقد السيول بربيدة
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باهتمام  يحظى  البلديات  قطاع  أن  الشك 
الشريفين  الحرمين  خادم  من  النظير  منقطع 
الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده 
عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  محمد  األمير  األمين 
حفظهم اهلل كغيره من القطاعات األخرى التي 

تخدم المواطن.
العهد  هذا  في  القصيم  منطقة  حظيت  وقد 
مليارات  ستة  تجاوزت  عمالقة  بمشاريع  الزاهر 
صرفت على مشاريع السفلتة واإلنارة واألرصفة 
ودرء أخطار السيول والحدائق وتحسين المداخل 
حققت  لقد  مضيفًا  واإلشراف  والدراسات 
منطقة القصيم في عهد سيدي خادم الحرمين 
الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز  قفزات 
واسعة في عدة مجاالت حضارية ودون شك فإن 
أيدها   - الرشيدة  حكومتنا  اهتمام  يظهر  ذلك 
اهلل – بتنمية المنطقة.. وهنا البد لنا من الفخر 
الغالي  بوطننا  واالعتزاز  الرشيدة  بقيادتنا  أوالً 
وصدق االنتماء لهذه األرض المباركة كون هذه 
المشاريع تعكس تكامل محبة المواطن لوطنه 
مع إرادة قيادة هذه البالد وحكومتها في تنفيذ 

التنمية سيما والمنطقة مقبلة على نهضة غير 
مسبوقة بإذن هلل في ظل ما توليه الدولة من 
والقادم  التنمية  مشاريع  لكافة  مستمر  دعم 

أفضل بمشيئة اهلل تعالى.
إنني أتلقى توجيهات حكومتنا الرشيدة بقيادة 
بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم 
األمير  األمين  عهده  ولي  وسمو  عبدالعزيز 
بالعمل  ـ  اهلل  حفظهما  ـ  سلمان   بن  محمد 
أبناء هذه  الدائم ومواصلة تقديم كل مايخدم 

المنطقة.
خادم  قبل  من  الالمحدود  الدعم  أن  والشك 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود، وسمو ولي عهده األمين األمير محمد 
مسؤول  أي  يحمل  اهلل  يحفظهم  سلمان  بن 
الرفاهية  تحقيق  سبيل  في  كبرى  مسؤولية 

للمواطن.
ويعلي  دينه  ينصر  أن  وجل  عز  المولى  سائاًل 
وأن  خير  مافيه  لكل  قيادتنا  ويحفظ  كلمته 

يحفظ اهلل هذا الوطن وأهله األوفياء.
* أمير منطقة القصيم

6 مليار ريال صرفت على 
مشاريع بلدية فى منطقة 

القصيم فى عهد سلمان الزاهر

أمانة منطقة 
القصيم

صاحب السمو الملكي األمير د /
فيصل بن مشعل بن سعود بن 

عبدالعزيز  *
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القصيم  منطقة  في  البلدية  المشاريع  تأتي 
الشاملة،  التنموية والحضارية  الرؤية  كجزء من 
العربية  المملكة  مناطق  كافة  بها  تحظى  التي 
للدعم  انعكاس  شك  بال  وهو  السعودية، 
واالهتمام الالمحدود من قيادتنا الكريمة، ممثلة 
الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  سيدي  بمقام 
سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده األمين 
– حفظهما اهلل - لتلبية احتياج القطاع البلدي، 
بما يتوازى مع تحسين مستوى الحياة والنهضة 
التي يعيشها المواطن والمقيم في  العمرانية، 

بالدنا الغالية في مختلف مناحي الحياة.
إن القطاع البلدي وما يحتويه من خطط وبرامج 
ومشروعات يشكل إسهاما مباشرا في تحسين 
رؤية  وتطلعات  أهداف  وتحقيق  الحياة،  جودة 
المملكة 2030 بما يتماشى مع توجيهات القيادة 
تنفيذ  يتم  أن  على  الحرص  عبر  اهلل-  -أيدها 
العالمية،  المعايير  أجود  وفق  المشاريع  تلك 
تحسين  تستهدف  التي  البلدية  التنمية  لتعزيز 
المشهد الحضري واإلنساني، واالستثمار األمثل 

للمقومات التي تتمتع بها منطقة القصيم.

بلدية  اعتمادات  من  اليوم  نشهده  ما  وإن 
وتطوير للبنية التحتية بالمنطقة يعد خير حافز 
تعزيز  في  للمساهمة  ومسؤول،  مواطن  لكل 
تلك  من  القصوى  واالستفادة  القصيم،  مكانة 
المتواصل  والعمل  الحرص  عبر  المشروعات، 
والمحافظة  المشروعات  تلك  لتفعيل  والدؤوب 
المسؤول  بين  والتكامل  عليها،  والتعاون 
رافدا  المشروعات  تلكم  لتكون  والمواطن 
رئيسيا نحو تحول منطقة القصيم  لواحدة من 
الوجهات االقتصادية والسياحية مع بقية مدن 
ومحافظات بالدنا الغالية بحرص ومتابعة سمو 

سيدي امير منطقة القصيم. 
وال يسعني في الختام إال أن أعرب عن خالص 
الحرمين  خادم  سيدي  لمقام  والشكر  االمتنان 
الشريفين، وسمو ولي عهده األمين –حفظهما 
اهلل- على ما تتمتع به منطقة القصيم، وكافة 
وتطوير،  رعاية  من  الحبيبة  المملكة  مناطق 
بالدنا  على  يديم  أن  وجل  عز  المولى  سائاًل 

الحبيبة نعمة الرخاء واالستقرار واالزدهار.
* نائب أمير منطقة القصيم

رؤية تنموية وحضارية شاملة

أمانة منطقة 
القصيم

صاحب السمو الملكي األمير فهد 
بن تركي بن فيصل بن تركي*
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دائمًا  ازدهارًا  الغالية  مملكتنا  تعيَش 
وتقدمًا مستمرًا في ظل قيادة حكيمة 
الوطن،  وتقّدم  تّطور  أجل  من  تعمل 

وازدهار ورفاهية وسالمة المواطنين.
خادم  وتوجيهات  وبدعم  واليوم 
بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
األمين  عهده  ولي  وسمو  عبدالعزيز 
محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
بن سلمان بن عبدالعزيز – يحفظهما 
جديدة  إنجاز  مرحلة  نعيش   - اهلل 
الرقي  نحو  الغالية  بالدنا  مسيرة  في 
واالزدهار ضمن رؤية السعودية 2030.
ونتشرف بالرعاية الكريمة من صاحب 
فيصل  الدكتور  األمير  الملكي  السمو 
عبدالعزيز  بن  سعود  بن  مشعل  بن 
مشاريع  الفتتاح  القصيم  منطقة  أمير 

العزيزة  المنطقة  لهذه  الحضرية  والتنمية  والرخاء  الخير 
علينا والتي تتضمن مشاريع ألعمال تصريف مياه األمطار 
الثقب  بتقنية  ريال  مليار   2.7 بقيمة  السيول  أخطار  ودرء 

األفقي بأطوال تتجاوز 27 كيلومتر.
خالل  القصيم  منطقة  بأمانة  ممثلة  الوزارة  شهدت  لقد 
على  ونوعيًا  تطويرياً  حراكاً  العام  هذا  من  األول  النصف 
مسنود  واإلسكانية  البلدية  والمجاالت  القطاعات  مستوى 
حيث  البصرية  التشوهات  لمعالجة  مكثفة  ميدانية  بجهود 
تم رفع 246 ألف متر مكعب من مخلفات الهدم، ومعالجة 
سيارة   1300 ورفع  الشوارع،  حفر  من  طولي  متر  ألف   25
األرصفة  متر طولي من  ألف  إلى إصالح 50  إضافة  تالفة، 
الطرق  في  التشجير  أعمال  تكثيف  تم  كما  المتهالكة، 

والميادين بالمنطقة ُتوجت بزراعة 52 ألف شجرة.
لتشمل  والحضرية  التنموية  والمشاريع  اإلنجازات  وتتنوع 
إنشاء الحاضنات البلدية والمتاجر المتنقلة، حيث تم تنفيذ 
إنجاز وتسليم  بيع، فضاًل عن  35 حاضنة تضم 319 منفذ 
عدد كبير من الوحدات السكنية لمستحقيها من أبناء وبنات 
للخدمات  مستمر  وتطوير  استحداث  ذلك  َواكَب  المنطقة. 
إلكترونيًا  المستفيدين  لخدمة  إجراءاتها  وتسهيل  البلدية 
دون تكبد عناء ومشقة الذهاب لألمانة أو البلدية المختصة.
 يضاف إلى كل ذلك، احتفالنا في وقت سابق من هذا العام 
مع أهالي هذه المنطقة العزيزة وبرعاية سمو أمير المنطقة 
بمدينة  والحضرية  التنموية  المشاريع  من  عدد  بتدشين 

بريدة، تنّوعت ما بين جسور ومباني ومضامير للمشاة.
البلدية  الشؤون  وزارة  هيكلة  تطوير  مع  ذلك  تزامن 
يناط  وما  المرحلة،  مع  يتناسب  بما  واإلسكان  والقروية 
القطاعات  من  للعديد  ممّكنة  ومسؤوليات  مهام  من  بها 
العدالة  نْهج  إرساء  تم  إذ  والتطوعية،  والخاصة  الحكومية 

سياسة  واتباع  والتكامل،  والشمولية 
الشفافية والمصداقية مما أسهم في 
ضمان  مع  للخدمات،  الوصول  سهولة 
جودتها وبناء الكوادر الوطنية المؤهلة 
تواكب  وطنية  بلدية  معايير  وتحقيق 

أحدث المعايير العالمية.
البلدية  الشؤون  وزارة  أطلقت  كما 
لدعم  مبادرات  واإلسكان  والقروية 
النتائج  من  فكان  الحضري،  التخطيط 
المرصد  حقق  أن  ذلك  على  المترتبة 
القصيم  منطقة  بأمانة  الحضري 
المراصد  شبكة  من  اعتماد  شهادة 
مطابقة  بعد  العالمية  الحضرية 
للمعايير  المرصد  ومخرجات  مؤشرات 

المعتمدة عالميًا.
عند  تتوقف  ال  العطاء  مسيرة  إن 
طور  في  التي  المشاريع  تلك  أو  تحققت  التي  اإلنجازات 
التنفيذ؛ حيث تنفذ الوزارة إستراتيجية متكاملة سعيًا لتحقيق 
أهداف رؤية المملكة 2030 وتقود هدفين إستراتيجيين من 
المستوى الثالث هما: تحسين المشهد الحضري في المدن 
السعودية، واالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيها، مع 
الوفاء باحتياجات المواطن وتحقيق راحته والمحافظة على 

صحته وسالمته.
خادم  لمقام  والعرفان  الشكر  آيات  أسمى  أرفع  ختاًما 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده اهلل– 
وسمو ولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد 
بن سلمان –حفظه اهلل- على الدعم الالمحدود والتوجيهات 
تعم  عالية  جودة  ذات  ومنتجات  بتقديم خدمات  السديدة 
لصاحب  شكري  أقدم  كما  الغالي.  الوطن  هذا  أرجاء  كافة 
السمو الملكي األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود 
القصيم على دعمه ومتابعته  أمير منطقة  العزيز  بن عبد 
لها  الدائم  وتحفيزه  الوزارة  ومشاريع  ألعمال  المستمرة 
أمانة  إنجازات  أمام  تقف  التي  الصعوبات  كافة  وتذليل 
الجزيل  أقدم شكري  أن  المنطقة وأعماِلها كما ال يفوتني 
فيصل  بن  تركي  بن  فهد  األمير  الملكي  السمو  لصاحب 
على  القصيم،  منطقة  أمير  نائب  عبدالعزيز  بن  تركي  بن 
وأوجه  دائمًا من سموه،  نلمسها  التي  مؤازرته ومساندته 
جهوِدهم  على  القصيم  منطقة  أمانة  في  لزمالئي  الشكر 
التي تواصل الليل بالنهار في سبيل تقديم خدمات بلدية 

ومنتجات سكنية ذات جودة عالية ألهالي المنطقة.  
سائاًل اهلل العلي القدير أن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة، وأن 
يديم على وطننا الغالي األمن واالستقرار والرخاء واالزدهار.

*وزير الشئون البلدية والقروية واإلسكان

أمانة القصيم تشهد حراكًا تطويريًا ونوعيًا

معالي ماجد بن عبدالله الحقيل*
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اإلصدار  بهذا  •نسعد 
الخاص من مجلة اليمامة 
أبرز  نستعرض  أن   ،
على  البلدية  المنجزات 
القصيم،  منطقة  مستوى 
والتي تحققت بفضل اهلل 
الكبير  بالدعم  ثم  تعالى 
من حكومة خادم الحرمين 
سلمان  الملك  الشريفين 
-يحفظه  عبدالعزيز  بن 
اهلل-  وولي عهده األمين 
الملكي  السمو  صاحب 
سلمان  بن  محمد  األمير 
–يحفظه  عبدالعزيز  بن 

اهلل-. 
وقد حققت منطقة القصيم 

الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  عهد  خالل 
المكتسبات  من  حزمة  عبدالعزيز  بن  سلمان 
التحتية  البنية  وتطوير  تدعيم  في  الوطنية 
رؤية  تنطلق من مستهدفات  والتي   ، للمنطقة 
لتحقيق  تسعى  التي   2030 الطموحة  المملكة 

مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
المشاريع  المكتسبات  قائمة  أعلى  في  ويأتي 
الجبارة والعمالقة لتصريف ودرء أخطار السيول 
باستخدام تقنيات عالمية بالثقب األفقي إلنشاء 
السيول  مياه  لنقل  األرض  تحت  قنوات عمالقة 
من أحياء المدينة إلى وادي الرمة بتكلفة بلغت 
أمانة  عملت  كما  ريال،  مليون  و727  مليار   2
المنطقة وبلديات المنطقة على مشاريع تنفيذ 
مستوى  على  والشوارع  الطرق  شبكة  وصيانة 

ومراكز  ومحافظات  مدن 
بلغت  بتكلفة  القصيم  منطقة 

مليار و 500 مليون ريال.
وفي جانب أنسنة المدن تعمل 
أمانة منطقة القصيم وبلديات 
المنطقة على مشاريع متنوعة 
في أعمال الحدائق والمتنزهات 
تحسين  وأعمال  واألرصفة 
بتكلفة  الحضري  المشهد 
المنجزة  للمشاريع  إجمالية 
مليون   468 بلغت  والجارية 
مشاريع  إلى  باإلضافة   ، ريال 
المباني البلدية بقيمة تجاوزت 

المليار ريال. 
والمشاريع  األعمال  هذه  وتأتي 
صاحب  من  دائمة  بمتابعة 
السمو الملكي األمير الدكتور فيصل بن مشعل 
القصيم  منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن  سعود  بن 
تركي  بن  األمير فهد  الملكي  السمو  ، وصاحب 
آل سعود  العزيز  عبد  بن  تركي  بن  فيصل  بن 
الشؤون  وزير  معالي  من  متواصلة  ومتابعة   ،
بن  ماجد  األستاذ  واإلسكان  والقروية  البلدية 

عبداهلل الحقيل.
الدعم  بهذا  القصيم  منطقة  أمانة  وتواصل 
الكبير ، السعي المستمر وبذل الجهود المضاعفة 
 ، القيادة  طموحات  لتحقيق  أبنائها  بسواعد 
 ، المنطقة  وزوار  لسكان  الحياة  وتحسين جودة 

وتطوير وتسهيل الخدمات البلدية للمستفيد. 

*أمين منطقة القصيم

خالل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان

القصيم تشهد نهضة تنموية 
بمشاريع بلدية بقيمة 5 
مليارات و746 مليون ريال

أمانة منطقة 
القصيم

م. محمد بن مبارك المجلي*
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رة وزير البلديات للقصيم خالل زيا

أمير القصيم يدشن 
مشاريع بلدية عمالقة

األمير  الملكي  السمو  صاحب  دشن 
بن  سعود  بن  مشعل  بن  فيصل  د. 
عبدالعزيز أمير منطقة القصيم حفظه 

اهلل عددًا من المشاريع البلدية بحضور 
معالي وزير الشؤون البلدية والقروية 
عبداهلل  بن  ماجد  االستاذ  واإلسكان 

اشتملت  وقد  الزيارتين  خالل  الحقيل 
مشاريع  ثالثة  سموه  افتتاح  على 
عبداهلل  الملك  طريق  الستكمال 
أمانة  نفذتها  التي   ، وتقاطعاته 
اإلستراتيجية  الخطة  ضمن  المنطقة 
الذي يعد من أهم  الطريق  الستكمال 
من  للحركة  الناقلة  الرئيسية  الطرق 

شمال إلى جنوب مدينة بريدة.
استكمال  مشاريع  أن  سموه  وكشف 
التي كلفت 173  الملك عبداهلل  طريق 
مليون ريال ، هي تقاطع طريق الملك 
خالد  الملك  طريق  وتقاطع  فيصل 
األخرى  المشاريع  بعض  واستكمال 
من  عددًا  تخدم  التي  الطريق  في 
الملك عبداهلل،  القريبة لطريق  األحياء 
على  الضغط  تخفيف  على  وتساعد 
مبديًا   ، به  المرتبطة  الطرق  بعض 
بفضل  يوم  كل  أنه  الكبيرة  سعادته 
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أمانة منطقة 
القصيم

من اهلل وهو يدشن المشاريع العمالقة 
منطقة  في  الغالي  الوطن  هذا  في 
عن  معبرًا   ، بريدة  ومدينة  القصيم 
إنجاز  من  شاهده  بما  واعتزازه  فخره 
خالل هذه المشاريع الخدمية ، مقدمًا 
المهندس  المنطقة  ألمين  شكره 
جهودًا  يبذل  الذي  المجلي  محمد 
قيادتنا  طموحات  تترجم  ملموسة 
الرشيدة – أعزها اهلل - ، ومعالي وزير 
األستاذ  واإلسكان  البلدية  الشؤون 
تكون  أن  متطلعًا  ماجد الحقيل ، 
منطقة القصيم ومدينة بريدة نموذجًا 
خدماتها  بجميع  المتميزة  للمناطق 

وبنيتها األساسية.
خالل  القصيم  أمير  سمو  واستمع 
جولته الميدانية إلى شرحٍ مفصل من 
قبل أمين منطقة القصيم عن مراحل 
بين  حيث   ، الثالثة  بالمشاريع  العمل 
طريق  لمشاريع  استكماالً  تأتي  أنها 
استكمال  وتتضمن   ، عبداهلل  الملك 
 ، بريدة  مدينة  بجنوب  الطريق 
لتقاطع  الرئيسي  الطريق  واستكمال 
طريق الملك عبداهلل مع طريق الملك 
الرئيسي  الطريق  واستكمال   ، فيصل 
مع  عبداهلل  الملك  طريق  لتقاطع 
أن  إلى  مشيرًا   ، خالد  الملك  طريق 
هذه المشاريع تمثل مرحلة مهمة من 
مشاريع الطريق وتسهم بشكل مباشر 
بالمدينة  المرورية  الحركة  بتسهيل 

وضواحيها.

وكذلك تم تدشين عدة مشاريع ألمانة 
ريال  مليون   219 من  بأكثر  القصيم 
في  والشروع  تدشين  على  اشتملت 
في  المتمثلة  المشروعات  هذه  إنجاز 
القصيم  منطقة  أمانة  مبنى  )مشروع 
جسر  ومشروع  رياالً،   492،996،132
تقاطع طريق الملك عبداهلل مع طريق 
بريدة  بمدينة  عبدالعزيز  بن  عمر 
جسر  ومشروع  رياالت،   806،589،34
حي  طريق  مع  عبداهلل  الملك  طريق 
ومشروع  رياالً،   050،834،23 الضاحي 
الفرعية  الصفراء  حي  بلدية  مبنى 
ومشروع  رياالً،   050،319،16 ببريدة 
ببريدة  عبداهلل  الملك  طريق  مضمار 
فخره  مبديًا  رياالت(،   216،572،10
التي  المشروعات  هذه  بمثل  واعتزازه 
خادِم  حكومة  من  سخي  بدعم  هي 
الملك سلمان بن  الحرميِن الشريفيِن 
عبدالعزيز آل سعود، وسمِو ولي عهده 
األمين -أيدهما اهلل-، مبينا أهمية هذه 

المشروعات التطويرية والتنموية.
أهمية  مشعل  بن  فيصل  األمير  وأكد 
مواصلة  نحو  والسعي  المرحلة  هذه 
العمل بدعٍم من وزير الشؤون البلدية 
ما  كل  تعزيز  تجاه  المكلف  والقروية 
المنطقة،  هذه  في  المواطن  يخدم 
جهوده  الحقيل  للوزير  سموه  مثمنًا 
في  المستمر  والتطور  المنطقة  في 
أمين  جهود  على  ومثنيًا  المشاريع, 
وتطوير  األمانة  تنمية  في  القصيم 

المنطقة،  يخدم  ما  كل  إلى  بلدياتها 
أهالي  يخدم  ما  كل  إلى  متطلعًا 
بريدة  ومدينة  عامة  بصفة  المنطقة 

بصفة خاصة.
البلدية  الشؤون  وزير  نوه  جانبه  من 
والقروية واالسكان، بجهود سمو أمير 
من  اليوم  هذا  "إن  وقال:  المنطقة، 
أيام اإلنجازات والنماء، والسير الحثيث 
منطقة  أرض  على  العطاء،  قمم  نحو 
القصيم التي تنعم كغيرها من مناطق 
المملكة باهتمام والة األمر -حفظهم 
وخدمة  والتقدم  الرقي  أجل  من  اهلل- 
وبناء،  متقدم  بشكل  المجتمع  أفراد 
الفتًا االنتباه إلى أن هذه المشروعات 
عمل  تعزيز  في  اهلل  بحول  ستسهم 
أمانة  جهود  مقدرًا  المنطقة،  أمانة 
لعدة  وتحقيقها  القصيم  منطقة 

إنجازات متتابعة.
فيصل  األمير  شاهد  الحفل,  وخالل 
بن مشعل والحضور عرضًا مرئيًا عن 
ألمانة  التابعة  الخمسة  المشروعات 
مدينة  في  المقامة  القصيم  منطقة 
 218 من  أكثر  تجاوزت  بتكلفة  بريدة 

مليون ريال.
أمير  سمو  كرم  الحفل  ختام  وفي 
منطقة القصيم, وزير الشؤون البلدية 
تذكاري, فيما  بدرع  المكلف  والقروية 
بهذه  تذكاريًا  درعًا  سموه  تسلم 
منطقة  أمين  قبل  من  المناسبة 

القصيم.
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األمير  الملكي  السمو  صاحب  شهد 
الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن 
تدشين  القصيم  منطقة  أمير  عبدالعزيز 
ميدان بيرق التوحيد )جنوب إمارة منطقة 
منطقة  أمانة  نفذته  والذي  القصيم( 
القصيم برعاية من الوجيه الشيخ إبراهيم 
بن موسى الزويد وقد بدئ الحفل بالسالم 
العلم  سارية  سموه  رفع  ثم  الملكي 
مترا  لـ75  ارتفاعها  يصل  والتي  الوطني 
يتوسطه برج تراثي يحيط به 300 كشاف 
الوطني،  العلم  ترفع  سارية  و13  إنارة، 
و66 نخلة تعكس شعار المملكة، ويتزين 
المسطحات  من  متر   6000 بـ  الميدان 

الخضراء، و5800 متر من بالط األنترلوك، 
و80 موقفًا للسيارات

وقد تحدث أمين منطقة القصيم م. محمد 
وتقديره  شكره  رافعاً  المجلي  مبارك  بن 
الدكتور  األمير  الملكي  السمو  لصاحب 
فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة 
ميدان  وتدشين  رعايته  على  القصيم 
أن  مؤكدًا  بريدة  بمدينة  التوحيد  بيرق 
الميدان انطلق بمباركة من سموه وحظي 
إن  وقال  الغالي  وطننا  يوم  في  بتدشينه 
توحيد وطننا  لمعاني  تعزيزًا  الميدان جاء 
ملحمة  وعظمة  ألهمية  وإبرازًا  الغالي 
بن  عبدالعزيز  الملك  قادها  التي  التوحيد 

أمين  واعتز  ثراه-  اهلل  -طيب  عبدالرحمن 
وتقدير  وثناء  بكلمات  القصيم  منطقة 
له  اهلل-  -حفظه  القصيم  منطقة  أمير 
الميدان  هذا  تدشين  بمناسبة  ولزمالئه 
لمواصلة  طاقة  سموه  كلمات  أن  مؤكدًا 
العمل واإلبداع من أجل الوطن ومواطنيه 
والمقيمين على ترابه الطاهر داعيًا اهلل أن 

يحفظ لوطننا دينه وأمنه وقيادته.
من جانبه أكد رجل األعمال الشيخ إبراهيم 
واجب  مساهمته  أن  الزويد  موسى  بن 
والذي  الغالي  وطننا  من  لجزء  وطني 
صاحب  إن  وقال  الكثير،  منا  يستحق 
بن  فيصل  الدكتور  األمير  الملكي  السمو 
القصيم  منطقة  أمير  سعود  بن  مشعل 
األعمال  على  وخاصة  ويقدر  يشجع  دائماً 
أن  الزويد  وأشار  إليها  وسباقاً  الوطنية 
على  له  القصيم  أمير  وشكر  وتقدير  ثناء 
فخر  وسام  المناسبة  بهذه  مساهمته 
وتقدير يعتز فيه، وقدر الزويد لمن أسهم 
مشاهدًا  واقعًا  الوطنية  مساهمته  ببروز 
في قلب مدينة بريدة سائاًل اهلل أن يحفظ 
السعودية دينها وأمنها  العربية  للمملكة 
المناسبة  هذه  تتكرر  وأن  أمرها  ووالة 
والوطن يحتفل باإلنجاز واألمن والتخطيط 

للمستقبل المشرق.

أمير القصيم دشن ميدان التوحيد 
ورفع سارية العلم الوطني
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األمير  الملكي  السمو  صاحب  دشن 
الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود 
القصيم,  منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن 
نفذته  والذي  الرياض  سارية  مشروع 
طريق  على  القصيم  منطقة  أمانة 

الملك عبدالعزيز بمدينة بريدة.
عن  مفصل  لشرح  استمع سموه  وقد 
مشروع سارية بيرق الرياض من أمين 
بن  المهندس محمد  القصيم  منطقة 

أن  على  بين  والذي  المجلي  مبارك 
على مساحة  تنفيذه  تم  قد  المشروع 
, يتوسطها  إجمالية قدرها 380000م 
والمنفذة  الرياض  بيرق  سارية 
تحمل  وقطر2,10م  100م  بارتفاع 
علم المملكة العربية السعودية بحجم 
18*12م , ووزن اجمالي يصل إلى 101 
المقام  الموقع  أن  على  مؤكدًا  طن, 
للمشاهد,  جاذبًا  سيكون  السارية  به 

منطقة  المير  وتقديره  شكره  مقدمًا 
عمل  لكل  الدائم  دعمه  على  القصيم 

خادم للمنطقة وأهلها.
الملكي األمير  وقد أكد صاحب السمو 
الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود 
القصيم,  منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن 
المشاريع  أن  التدشين  حفل  خالل 
جوانب  من  جانبًا  تعكس  المباركة 
تلك  وأن  الجيل,  لدى  المواطنة  تعزيز 
وأفكار  بتصاميم  المقامة  الميادين 
المهندسين  من  الوطن  هذا  أبناء 
يعكس ما يمتلكه هذا الوطن المبارك 
الشريفين  الحرمين  خادم  بقيادة 
وسمو  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 
ـ  اهلل  حفظهما  ـ  األمين  عهده  ولي 
من أبناء مخلصين مبدعين يساهمون 
الجودة  درجات  أعلى  وفق  بالتنمية 
واإلتقان , مقدمًا شكره ألمين منطقة 
المجلي  محمد  المهندس  القصيم 
على  القصيم  أمانة  منسوبي  وكافة 
تنفيذ  في  المبذولة  الجهود  تلك 
والحفاظ  الميادين  وتجميل  المشاريع 
سائاًل  المشرق,  المنطقة  وجه  على 

المولى عز وجل أن يبارك بالجهود.

فيصل بن مشعل 
يدشن سارية البيرق

أمانة منطقة 
القصيم
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األمير  الملكي  السمو  صاحب  وصف 
بن  سعود  بن  مشعل  بن  فيصل  د. 
عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، إعادة 
إحياء تاريخ مدينة بريدة القديمة بأنه 
تعريف لألجيال القادمة بما كانت عليه 
بالمعلومة  موثقًا  السابقة  األجيال 

والصورة.
جولته  خالل  القصيم  أمير  وأكد 
مدينة  بوابات  مواقع  على  الميدانية 
لم  إن  بأنه  بالجردة،  التاريخية  بريدة 
يكن هناك اهتمام بالتاريخ ألي موقع 

معرفة  يكون  فلن 
األجيال  عليه  كان  بما 
لألجيال  السابقة 
سموه  الفتًا  القادمة، 
بأن اكبر عّراب وقدوة 
خادم  سيدي  للتاريخ 
الشريفين  الحرمين 
بن  سلمان  الملك 
-حفظه  عبدالعزيز 
يحّث  الذي  اهلل- 
التاريخ  تفعيل  على 
األثرية  واألماكن 
واهتمامه  القديمة 
تاريخي  هو  ما  بكل 

في جميع مناطق المملكة.
ولفت سموه بأنه خالل الجولة الوقوف 
السابق  اإلمارة  قصر  مكان  على 
بناء  إعادة  وسيتم  بريدة،  بمدينة 
التاريخية  المعلومات  ووضع  سوره 
إلحياء  بريدة  بوابات  وكذلك  عليه، 
وبناء  المدينة  هذه  وسط  تاريخ 
سموه  مشيدا  التاريخية،  البوابات 
متعب  األمير  السمو  صاحب  بجهود 
الفيصل على رئاسته للجنة واهتمامه 
والمعلومات  الخرائط  على  البحث  في 

التاريخية بالتعاون مع أمانة المنطقة.
تاريخ  إعادة  إلى  السعي  سموه  وبّين 
مدينة بريدة والقصر ودخول المؤسس 
معلومات  توثيق  ثراه-  اهلل  -طيب 
داعيًا  والمستشرقين،  المؤرخين 
االستثمار  إلى  األعمال  شباب  سموه 
من  التراثية  المواقع  هذه  مثل  في 
خالل إقامة المطاعم والمقاهي لتكون 

مزارًا سياحياً للزوار.
خالل  أطلع  قد  القصيم  أمير  وكان 
الجولة على مخططات لمعالم بوابات 
التاريخية،  بريدة 
إلى  سموه  مستمعًا 
األمير  سمو  من  شرح 
فهد  بن  متعب 
فريق  رئيس  الفيصل 
بوابات  بناء  إعادة 
القديمة،  بريدة 
قصر  وحدودها 
بريدة  مدينة  إمارة 
التاريخية  والمعالم 
بريدة  لمدينة 
وحدودها اإلدارية في 

ذلك الوقت.

أمير القصيم يتفقد مواقع بوابات 
مدينة بريدة التاريخية بالجردة



14
أمانة منطقة 

القصيم

األمير  الملكي  السمو  صاحب  *أكد 
بن  مشعل  بن  فيصل  الدكتور 
منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن  سعود 
الذي يقوم به  الدور  القصيم،أهمية 
القصيم،  بمنطقة  الحضري  المرصد 
والمعايير  القياس  مؤشرات  في 
كونه  الحياة،  مناحي  جميع  في 
تطوير  في  مهمة  مؤشرات  يعطي 
ومستويات  وقياسها،  الخدمات 
الجوانب  وجميع  المعيشة،  الحالة 
واالجتماعية  والتنموية  االقتصادية 

بالمنطقة.
أّن  القصيم  أمير  سمو  *وبّين 
المرصد الحضري إضافة من إضافات 
مؤشرات  من  يقدمه  الوطن،وما 
المشاريع  في  كبير  دور  لها  دقيقة 
بناء  القرار  أخذ  يتم  التي  التنموية، 
على معاييره ومقاييسه ولغة األرقام 

التي تخدم الخطط المستقبلية.
*ولفت سموه النظر إلى أن المرصد 
والظواهر  القضايا  برصد  سيقوم 
مع  لها  الحلول  وإيجاد  االجتماعية 
خفض  بهدف  المعنية؛  الجهات 
مؤشراتها السلبية، مشيرًا سموه إلى 

الدولة  دعم  تأثير  بدراسة  التوجيه 
في  الخاص  للقطاع   – اهلل  أعزها   –
المترتبة  أثناء جائحة كورونا، واآلثار 
على هذا الدعم السخي الذي أسهم 
االقتصادية جراء  اآلثار  الحّد من  في 

الجائحة.
*وأعرب سمو أمير القصيم عن شكره 
القصيم  منطقة  ألمين  وتقديره 
المجلي  مبارك  المهندس محمد بن 
الحضري  المرصد  على  والمشرف 
المهندس سعود بن صالح  باألمانة 
بالمرصد  العمل  فريق  وجميع  الفيز 
الحضري على جهودهم ومتابعتهم . 
خالل  المنطقة  أمير  سمو  *وأعتمد 
 260 عدد   )2021( الماضية  الدورة 
مناحي  جميع  غطت  حضريًا  مؤشرًا 

الحياة بالمجتمع .
القصيم  أمانة منطقة  *حيث نجحت 
أن  الماضية  سنوات  الخمس  خالل 
الحضري  المرصد  مشروعات  تضيف 
المنطقة  مدن  من   ) مدينة   13( ل 
جعل  مما   ، بريدة  لمدينة  إضافة 
مقدمة  في  القصيم  مدن  مرصد 
المراصد الحضرية بالمملكة ) مرفق 

صورة توضح مراصد مدن القصيم ( 
وتتمثل إنجازات مرصد مدن القصيم 
للخمس سنوات الماضية في اآلتي : 
الحضري  المرصد  وتشغيل  *إنشاء 
البكيرية،   ، )الرس  لمحافظات 
 - الخبراء(   رياض  البدائع،  المذنب، 

1436هـ.
*إنشاء وتشغيل مشروع المشروعات 
  - لبريدة  واالستثمارية  االقتصادية 

1438هـ
الحضري  المرصد  وتشغيل  *إنشاء 
األسياح،  )عنيزة،  لمحافظات 
الجواء،  عيون  النبهانية،  الشماسية، 

ضرية، عقلة الصقور(  - 1439هـ
األمم  من  شكر  وثيقة  *استحقاق 
الفنية  األعمال  مجمل  على  المتحدة 

للمرصد 1440هـ.
المنتدى  فعاليات  في  *المشاركة 
1441هـ  بأبوظبي  العالمي  الحضري 
“مرصد  عنوان  تحت  عمل  بورشة 
لمرصد  عالمي  نموذج  القصيم 

محلي”.
ألهداف  الطوعي  التقرير  *إطالق 
بريدة  لحاضرة  المستدامة  التنمية 

مشروعات المرصد الحضري لمدن 
منطقة القصيم
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مستوى  على  مدينة  كأول  1439هـ 
الشرق األوسط وثاني مدينة عالمًيا.   
لحاضرة  الحضري   االزدهار  *قضايا  

بريدة – 1436هـ   
ضوء  في  بريدة  حاضرة  *قضايا 
 2030 المملكة  رؤية  مؤشرات 

والتحول الوطني 2020 – 1437هـ 
التنمية  ألهداف  الطوعي  التقرير   *
بالتركيز  بريدة  لحاضرة  المستدامة 

على الهدف 11 – 1439هـ 
*تقرير المؤشرات التكميلية المحلية 
 - بريدة   لحاضرة  الحضري  للمرصد 

1439هـ . 
*تقرير قياس قابلية العيش لحاضرة 
لمنطقة  الحضري  المرصد  بريدة، 

القصيم – 1440هـ 
 1441  – القصيم  مدن  حالة  *تقرير 

هـ
للتواصل  تفاعلية  منصات  *إطالق 
مع اإلدارة الحكومية واألفراد وضمان 

حرية المعلومات للجميع 
الميدانية  المسوح  تطبيق  *تدشين 
للمرصد الحضري 1441هـ واستبدال 
باستمارة  الورقية  االستمارة 
سرية  تضمن  ذكية  الكترونية 

المعلومات ودقتها.
*إنتاج المؤشرات الحضرية المرتبطة 
وبرامجها   2030 المملكة  برؤية 

التنفيذية
حاضرة  قضايا  عن  تقرير  *إعداد 

بريدة في ضوء تحقيق مستهدفات 
رؤية المملكة 2030.
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الشؤون  وزير  معالي  قام 
واإلسكان  والقروية  البلدية 
عبداهلل  بن  ماجد  األستاذ 
الحقيل خالل زيارته لمنطقة 
من  عددًا  بتفقد  القصيم 
أمانة  ومبادرات  مشروعات 

المنطقة بمدينة بريدة.
واستهل معاليه خالل جولته 
بريدة  مهرجان  بزيارة 
سنويًا،  يقام  الذي  للتمور 
ووقف على مستوى الخدمات 
السوق  في  المقدمة  البلدية 
ومواقف  عامة  مرافق  من 
راحة  تضمن  وساحات 

المستثمرين والمتسوقين.
بعدها تفقد معاليه مشروع 
والفواكه  الخضار  سوق 

المركزي، يرافقه أمين منطقة 
بن  محمد  المهندس  القصيم 
إلى  واستمع  المجلي،  مبارك 

مكونات  عن  مفصل  شرح 
ونسب  وعناصره  المشروع 
اإلنجاز فيه، وعن الخدمات التي 
إنجازه،  بعد  السوق  يقدمها 

عن  شرح  إلى  استمع  كما 
بالشراكة  االستثمارية  المواقع 

مع القطاع الخاص.
عرض  على  معاليه  اّطلع  كما 

وزير الشؤون البلدية يتفقد مشروعات 
ومبادرات أمانة القصيم

أمانة منطقة 
القصيم
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مشروعات  لمبادرات  شامل 
ودرء  األمطار  مياه  تصريف 
من  المعتمدة  السيول  مخاطر 
ستسهم  التي  الوزارة،  قبل 
-بمشيئة اهلل- بعد اكتمالها في 
لشبكات  العامة  الحالة  معالجة 
تصريف السيول بمدينة بريدة.

القائمين  الحقيل  الوزير  وحث 
سرعة  على  المشروعات  على 
بالجودة،  االلتزام  مع  اإلنجاز 
وتذليل مختلف العقبات، مشيًرا 
إلى أن هذه المشاريع ستسهم 
مستوى  وزيادة  توفير  في 
أخطار  من  لألحياء  الحماية 

السيول.
متنزه  معاليه  زار  ذلك  عقب 
في  الوطني  عبداهلل  الملك 
مدينة بريدة الواقع على طريق 
مع  المتقاطع  فهد  الملك 
وهو  الشرقي،  الدائري  الطريق 
واإلصحاح  التوازن  برامج  أحد 
الرقعة  مساحة  لزيادة  البيئي 

الخضراء بالمدينة.
إلى  معاليه  توجه  بعدها 
صممت  التي  األنعام  مدينة 
لتكون مقصدًا سياحياً ترويحيًا 
متكاملة  حزمة  على  الشتمالها 
والخدمات،  المرافق  من 
عن  مفصل  شرح  إلى  واستمع 
مكونات هذا المشروع ومرافقه 
التي  االستثمارية  والمواقع 
القطاع  مع  بالشراكة  يحتويها 

الخاص.
الشؤون  وزير  معالي  زار  كما 
أمانة  مقر  والقروية  البلدية 
على  واطلع  القصيم  منطقة 
تصاميم بعض المشروعات من 
الواقع االفتراضي،  خالل عرض 
إضافة إلى مشروعات ومبادرات 

التحول الرقمي.
وعقد اجتماعًا مع معالي أمين 
منطقة القصيم، ووكالء األمانة 
ومديري  المساعدين  والوكالء 
ورؤساء  باألمانة  اإلدارات 
قدم  حيث  الفرعية،  البلديات 
مفصال  شرحا  األمانة  قيادات 

من  األمانة  استراتيجية  حول 
والبنية  الطرق  تطوير  حيث 
جودة  برنامج  وكذلك  التحتية، 
إضافة  المدن،  وأنسنة  الحياة 
اإلشراف  نظام  تطوير  إلى 

اإللكتروني وأتمتة المشاريع.
الجهود  الحقيل  الوزير  وثمن 
منسوبي  قبل  من  ُتبذل  التي 
معربا  القصيم،  منطقة  أمانة 
للجميع،  وشكره  سعادته  عن 
المزيد  بذل  على  الجميع  وحاّثا 
والتطوير  والجهد  العمل  من 
تطلعات  مع  تماشيًا  الدائم 
رؤية  لتحقيق  الرشيدة  القيادة 
تعزيز  في   2030 المملكة 
التنمية الشاملة بالمملكة التي 

خدمة  في  النهاية  في  تصب 
المواطنين والمقيمين.

معالي  التقى  أخرى  جهة  من 
وزير الشؤون البلدية والقروية 
البلدي  المجلس  بأعضاء 
وناقش  المنطقة،  ألمانة 
المنطقة  احتياجات  معهم 
والخدمات  المشروعات  من 
جانب  إلى  والترفيهية،  البلدية 
والتحديات  العوائق  أهم  بحث 
البلدي  القطاع  تواجه  التي 
أهمية  على  مشدًدا  بالمنطقة، 
المواطنين  تطلعات  تحقيق 
الخدمات  وتحسين  للتنمية 

البلدية األساسية. 
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أكثر من 13 مشروعًا 
السيول  لتصريف 
تجاوز  بريدة  بمدينة 
ريال  مليار   3 قيمتها 

وهي 
سيول  *تصريف 
من  األفقي  بالثقب 
و  الخليج  بحيرات 
المجاورة  البحيرات 
بمدينة  الوادي  إلى 

بريدة :
المشروع  يعتبر 
لدى  مشروع  اكبر 
لتصريف  األمانة 
هذا  ويهدف  السيول 
إنشاء  الى  المشروع 

األحياء  لخدمة  سيول  تصريف  منظومة 
)الصفراء – المنتزه –المرقب – القادسية 
– الشماس – الهالل – التعليم – الجردة 
- السادة – الجنوب – السالم – الصباخ 
– الخليج – السالمية –خضيراء ( بمساحة 
 ٣٩٫٨٥ حوالي  مساحته  صرف  حوض 
نسمة  ألف   ٢٥٧ حوالي  يخدم  و   ٢ كم 
و ذلك للحماية من مخاطر اجتياح مياه 
منشآت  في  النقص  وتعويض  األمطار 

تصريف
في  الحادث  الخلل  معالجة  و  األمطار 
الرفع  ومحطات  القائمة  الشبكات 
جديدة  خطوط  انشاء  طريق  عن  سواء 
واستحداث محطات جديدة وربط نقاط 

التجميع
الصرف  حوض  داخل  مخدومة  الغير 
محطات  بعض  والغاء  جديدة  بشبكات 
الرفع القائمة و هي ) بن كثير – عجيبة 
الجديد – القديم-الشماس  الشماس   –

الربيشة -الخبيب(
معالجتها  تم  التي  الحرجة  المناطق 

بالمشروع:
العديد  خدمة  المشروع  هذا  يستهدف 
يصل  والتي  الحرجة  التجمع  نقاط  من 

عددها إلى حوال ي ١٦ نقطة تجمع حرج 
ة ومنها: -

*شارع الخبيب .
*حي اسالم خلف محطة ادريس

*سوق التمور
بتكلفة 609.530.54.00 ريال

*مشروع تصريف سيول بالثقب األفقي 
من بحيرات النقع إلى الوادي:

لدى  اكبر مشروع  ثاني  المشروع  يعتبر 
هذا  ويهدف  ل  السيو  لتصريف  األمانة 
السيول  مياه  استقبال  إلي  المشروع 
والخط  الشرقية  العبارة  من  المتدفقة 
حيث  تنفيذه  الجاري  مم   2500 قطر 
من  كبير  جزء  الخطوط  هذه  تخدم 
والواقعة  للمدينة  الشرقية  المنطقة 
شرق طريق الملك عبد هلل بأحياء الربيع 
بها  يقع  والتي  والنقع  والنور  والربوة 
الملك  مستشفى  مثل  حرجة  مناطق 
هذه  ضخ  يتم  حيث  التخصصي،  فهد 
وبحيرة  المشتل  بحيرة  إلي  التدفقات 
يتم  والتي  العمال  سكن  وبحيرة  النقع 
بداية  في  بها  األمطار  مياه  تخزين 
ساعة  تصرفات  المتصاص  العاصفة 
الذروة ثم يتم تفريغ هذه البحيرات من 

األفقي  الثقب  خالل 
مم   ٣٥٠٠ قطر 
بين  تتراوح  بأعماق 
)60.0-13.0(م تقريبا 
إلي  يصل  بطول 
إلي  كم   ٩٫٥ حوالي 
على  المصب  نقطة 
واد ي الرمة، كما يتم 
مياه  شبكات  ربط 
أمطار األحياء الواقعة 
الخط  مسار  على 
والرفيعة  )الوسيطي 
والبساتين  والضاحي 
الدائري  بالطريق   (

الداخلي الشرقي . 
المناطق الحرجة التي 

تم معالجتها بالمشروع:
العديد  خدمة  المشروع  هذا  يستهدف 
النقع  بحي  الحرجة  التجمع  نقاط  من 
الواردة  السيول  تصرفات  واستقبال 
خدمتها  تم  التي  الحرجة  النقاط  من 
والضاحي  والرفيعة  الوسيطي  بأحياء 
إلى  عددها  يصل  والتي  والبساتين 
منها موقع محطة  ( موقع   ٢٢ ( حوالى 
من  كبير  جزء  إلى  باإلضافة  ت  الوقي 
والواقعة  للمدينة  الشرقية  المنطقة 
شرق طريق الملك عبد هلل بأحياء الربيع 
بها  يقع  والتي  والنقع  والنور  والربوة 
الملك  مستشفى  مثل  حرجة  مناطق 
الملك عبد هلل  التخصصي وطريق  فهد 
الصرف  محطة  موقع  وحماية  والتغيرة 

الصحي بالنقع . 
وبتكلفة اجمالية : 552.300.000 ريال

سيول  تصريف  شبكات  إنشاء  *مشروع 
حي الشقة:

يعتبر المشروع ثالث اكب ر مشروع لدى 
هذا  ويهدف  السيول  لتصريف  األمانة 
تصريف  شبكات  إنشاء  إلى  المشروع 
بمدينة  الشقة  ي  بح  األمطار  مياه 

3 مليارات لتصريف السيول 
بمدينة بريدة

أمانة منطقة 
القصيم
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السيول  مياه  مشاكل  حل  و  بريدة 
مشكلة  حل  كذلك  و  كبيرة  لمساحة 
حرجة  بصورة  األمطار  لمياه  تجمعات 
الشقة تسبب  نقاط بحي  عند مجموعة 
العديد من األضرار المادية ونقل المياه 
المجمعة عن طريق شبكات خطوط إلى 
المجمعة  المياه  نقل  و  بحيرة  مجموعة 
من البحيرات إلى مشروع تصريف سيول 
طريق  عن  ذلك  و  لشمالي  الدائري 

محطات الرفع بالمشروع . 
معالجتها  تم  التي  الحرجة  المناطق 

بالمشروع:
العديد  خدمة  المشروع  هذا  يستهدف 
تمت  وقد  الحرجة  التجمع  نقاط  من 

خدمة عدد ٤ نقاط تجمع حرجة: -
نقطة التجمع الحرجة بدوار الشقة عل ى 

طريق االبراج
الثانوية  من  بالقرب  التجمع  نقطة 

الثانية للبنات
صالح  مسجد  بجوار  التجمع  نقطة 

الرعوجي بالشقة
من  الشقة  مدخل  علي  التجمع  نقطة 

كوبري المعارض قبل مصلي العيد
بتكلفة اجمالية 270.602.220 ريال

وبحيرات  شبكات  إنشاء  *مشروع 
تصريف السيول حي الضاحي ببريدة:

يهدف هذا المشروع إلي إنشاء شبكات 
الواقع  بالجزء  األمطار  مياه  تصريف 
جنوب وغرب طريق عمر بن عبد العزيز 
شرق  جنوب  والواقع  الضاحي  حي  من 
من  المشروع  ويتكون  بريدة  مدينة 
شبكتين لتصريف مياه األمطار ) شبكة 
الجنوبي(  للجزء  وشبكة  الشمالي  للجزء 
على  شبكة  كل  مخرج  ربط  يتم  حيث 
ويصل  السيول  مياه  لتجميع  بحيرة 
إلي  األمطار  مياه  تصريف  شبكة  طول 
حوالي ١٠٫٥ كم وتتراوح أقطار خطوط 
تصريف مياه األمطار من ) 500-1400( 
م   ٩٫٠ حوالي  إلي  تصل  وبأعماق  مم 

تقريبا. 
هذه  ربط  مستقبال  المقترح  ومن 
األفقي  الثقب  خط  على  الشبكات 
مم   ٣٥٠٠ قطر  النقع  لمنظومة 

والمتجهة لوادي الرمة جنوبا.
معالجتها  تم  التي  الحرجة  المناطق 

بالمشروع:
 ( عدد  خدمة  المشروع  هذا  يستهدف 
الحرجة  التجمع  نقاط  من  موقع   )  ١٢

بحي الضاحي الغربي منها غرب محطة 
القفاري وجنوب غرب الحديقة الجديدة 
وخلف  الراجحي  بنك  خلف  والطريق 
بن  سعد  مدرسة  وشرق  ميد  إشارة 

معاذ. 
ريال   29.582.335  : اجمالية  وبتكلفة 

سعودي .
جنوب  بحيرة  منظومة  إنشاء  *مشروع 

الملك فهد بمدينة بريدة:
الربع  خدمة  إلي  المشروع  هذا  يهدف 
فهد  الملك  طريق  من  الغربي  الشمال 
مياه  تدفقات  البحيرة  تستقبل  حيث   ،
تقوم  ثم  المنطقة  هذه  من  األمطار 
إلى  البحيرة  بتفريغ  الضخ  منظومة 
الثقب  المسلخ وربطها على خط  بحيرة 
األفقي لمنظومة الخليج قطر ٣٥٠٠ مم 
ومساحة  جنوبا.  الرمة  لوادي  والمتجهة 

مربع  متر  ألف   51 حوالي  البحيرة 
م   ٣٫١ حوالي  البحيرة  عمق  ومتوسط 
حيث تصل السعة التخزينية للبحيرة إلي 

حوالي ١٦٠ ألف متر مكعب . 
معالجتها  تم  التي  الحرجة  المناطق 

بالمشروع:
استقبال  المشروع  هذا  يستهدف 
التصرفات الواردة من المنطقة الشمالية 
الغربية من مدينة بريدة والتي يقع بها 
النقاط الحرجة  حوالى ( ٢٥ ) موقع من 
بأحياء الريان ومشعل والروضة والمنتزه 

والنخيل والمنار والزرقاء.
وبتكلفة اجمالية : 24.595.092 ريال 

*مشروع تصريف سيول الدائري الغربي 
مع االحياء المجاورة:

خدمة  ي  إل  المشروع  هذا  يهدف 
مدينة  من  الغربية  الشمالية  المنطقة 
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ومشعل  الريان  أحياء  وهي  بريدة 
والمنار  والنخيل  والمنتزه  والروضة 
هذه  سيول  تدفقات  ونقل  والزرقاء 
األحياء إلي بحيرة جنوب الملك فهد ثم 
تقوم محطة الرفع بتفريغ هذه البحيرة 
إلي بحيرة الخليج جنوبا ومنها إلي الثقب 
األفق ي قطر ٣٥٠٠ م والمتجه إلي وادي 
الرمة جنوبا السيول ويصل طول شبكة 
تصريف مياه األمطار إلي حوالي ٥١ كم 
مياه  تصريف  خطوط  أقطار  وتتراوح 
وبأعماق  )2500-600(مم  من  األمطار 

تصل إلي حوالي ١٠ م تقريبا . 
معالجتها  تم  التي  الحرجة  المناطق 

بالمشروع:
يستهدف هذا المشروع خدمة المنطقة 
بريدة  مدينة  من  الغربية  الشمالية 
والتي يقع بها حوالى ) ٢٥ ( موقع من 
ومشعل  الريان  بأحياء  الحرجة  النقاط 
والمنار  والنخيل  والمنتزه  والروضة 
والزرقاء ومن هذه النقاط طريق الملك 
عبد العزيز امام القصور الملكية وخلف 
المتوسطة  المدرسة  وامام  زها  بقالة 
وبجوار  بمشعل  والعشرون  السابعة 
شمال مسجد البشر وغرب مدرسة األمير 
طريق  وتقاطع  مشعل  بحي  االله  عبد 
االمير فيصل بن مشعل مع طريق على 
بن ابي طالب باتجاه الشمال عند محطة 
بن  عمر  مع  العليا  وتقاطع  الثمانين 
سليم ونقطة التجمع بالقادسية و شارع 
محطة  بعد  الغربية  بسلطانة  الثالثين 

الجوزاء باتجاه الجنوب عند الحديقة . 
وبتكلفة اجمالية : 252.765.691 ريال 

سيول  تصريف  شبكات  إنشاء  *مشروع 
الشمالي  الخارجي  الدائري  الطريق 

واالحياء المجاورة :
يهدف هذا المشروع إلي إنشاء شبكات 
الدائري  بالطريق  األمطار  مياه  تصريف 
المجاورة  واألحياء  الشمالي  الخارجي 
)حي الحزم ، حي الصديق ، حي الجزيرة( 
ويصل طول شبكة تصريف مياه األمطار 
أقطار  وتتراوح  كم   ٤٠٫٠ حوالي  إلي 
خطوط تصريف مياه األمطار من )-600
الشبكة  تجميع  يتم  حيث  2000(مم 
أسفل كوبري  تمر  عبارة خرسانية  على 

الطرفية وصوال لوادي الوطاة شرقا . 
معالجتها  تم  التي  الحرجة  المناطق 

بالمشروع:
العديد  خدمة  المشروع  هذا  يستهدف 
الحزم  بأحياء  الحرجة  التجمع  نقاط  من 

وكذلك  ة  والجزير  والرحاب  والصديق 
الواقعة  الحرجة  التجمع  نقاط  خدمة 
الشمال  الخارجي  الدائري  الطريق  على 
المعارض  طريق  المواقع  هذه  ومن  ي 
وامام  المعارض  وصناعية  الرئيسي 
عمر  وطريق  المنورة  المدينة  مدرسة 
والسيف  هرفي  بجوار  الخطاب  بن 
مسجد  وعند  الرصافة  وقصر  جاليري 
التقوي وامام مدارس التربية النموذجية 
وعند مدرسة أبا القاضي ونقطة التجمع 

بالسبيعية . 
وبتكلفة اجمالية : 126.091.510 ريال .

*مشروع منظومة تصريف طريق األمير 
نايف وألحياء المجاورة:

يهدف هذا المشروع إلي إنشاء شبكات 
الرحاب  بأحياء  األمطار  مياه  تصريف 
والحزم والصديق ونقل تدفقات السيول 
عبر طريق األمير نايف الى وادى الوطاة 
مياه  شرقا ويصل طول شبكة تصريف 
وتتراوح  كم   ٤٠٫٠ حوالي  إلي  األمطار 
أقطار خطوط تصريف مياه األمطار من 

)2500-600( مم .
معالجتها  تم  التي  الحرجة  المناطق 

بالمشروع:
العديد  خدمة  المشروع  هذا  يستهدف 
من نقاط التجمع الحرجة بأحياء الرحاب 
نقاط  خدمة  وكذلك  والصديق  والحزم 
التجمع الحرجة الواقعة على طريق األمير 

االبتدائية  امام  النقاط  هذه  ومن  نايف 
وبجوار  بالرحاب  والتسعون  الثالثة 

استراحة اتالنتس واستراحة كادي . 
وبتكلفة اجمالية : 116.843.901 ريال .

حي  سيول  تصريف  منظومة  *مشروع 
الفايزية:

الراهن بتنفيذ  الوقت  تقوم األمانة في 
إلي حماية حي  مشروع متكامل يهدف 
الواقع  والجزء  الفايزية  وحي  الرابية 
من  طالب  أبي  بن  على  طريق  جنوب 
شبكات  تجميع  يتم  حيث  األخضر  الحي 
خط  علي  غربا  والواقعة  الفايزية  حي 
شرقا  الوطاة  وادي  إلي  يتجه  رئيسي 
المياه  لرفع  محطة  إنشاء  يقترح  حيث 
الوادي ويصل طول شبكة تصريف  إلي 
مياه األمطار إلي حوالي ٢٧ كم وتتراوح 
أقطار خطوط تصريف مياه األمطار من 

)2200-600( مم .
معالجتها  تم  التي  الحرجة  المناطق 

بالمشروع:
العديد  خدمة  المشروع  هذا  يستهدف 
من نقاط التجمع الحرجة بحي الفايزية 
الفايزية  إشارة  النقع ومنها  وحي شرق 
باتجاه  الطرفية  وطريق  الخماسية 
وامام  التوحيد  قصر  مقابل  الجنوب 
وامام  القصيم  رياض  مدارس  مجمع 
وإشارة  الستين  بشارع  الراجحي  بنك 
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عين التفاح. 
وبتكلفة اجمالية : 116.719.693 ريال .

المرقب  حي  سيول  تصريف  *مشروع 
والشماس بمدينة بريدة :

يهدف هذا المشروع إلي إنشاء شبكات 
االحياء  لخدمة  األمطار  مياه  تصريف 

اآلتية ببريدة :
*حي المرقب والشماس

*- الحي األخضر
*حي الرابية

*طريق الملك عبد هلل
* حي العجيبة )الخط الناقل “الصباخ”(

*إنشاء محطات 
األمطار  تجمع  أماكن  خدمة  يتم  حيث 
المصائد،  من  بشبكة  األحياء  بهذه 
من  كم    17.00 من  الشبكة  تتكون 
قطر  حتى   500( قطر  من  المواسير 

2000( مم .
معالجتها  تم  التي  الحرجة  المناطق 

بالمشروع:
العديد  خدمة  المشروع  هذا  يستهدف 
تمت  وقد  الحرجة  التجمع  نقاط  من 

خدمة عدد ) ٦( نقاط تجمع حرجة: -
*خدمة نقطة تجمع دوار ال شماس

*خدمة منطقة مجمع المدارس بالرابية 
.

*خدمة تقاط ع شارع الشيخ ابن عثيمين 
مع طريق علي بن ابي طالب .

*منطقة النقل الجماعي بالمرقب .
*مصائد نستو بحي المرقب .

صناعية  فهد  الملك  تجمع  *نقطة 
السليم بجوار امانة القصيم .

وبتكلفة اجمالية : 79.000.000 ريال .
األمن  حي  سيول  تصريف  *مشروع 

والصفراء:
شبكات  إنشاء  ى  إل  المشروع  يهدف 
األمن  ي  بح  األمطار  مياه  تصريف 
اإلسكان  بحيرة  من  بدًءا  والصفراء، 
العبارة  إلى  وصوالً  والقديمة  الجديدة 
الكلية  سور  بجوار  القائمة  الصندوقية 
واستبدال  الشرق،  جهة  من  التقنية 
بأبعاد  القائمة  العبارة  من  جزء 
 ٣١٠ يساوي  وبطول  )2.50م×2.000م( 
إلى  الباسم  مركز  مواقف  ابتداًء من  م، 
داخل سور الكلية، وربط شبكة المشروع 
الشبكات  أطوال  وتتجاوز  عليها، 
الخرسانية  للمواسير  كم   ١٥٫٦٦٤
تم  )600 – 2000( مم وقد  بأقطار من 
االنتهاء من تنفيذ المشروع واالستفادة 

منه بشكل كامل .
معالجتها  تم  التي  الحرجة  المناطق 

بالمشروع:
العديد  خدمة  المشروع  هذا  يستهدف 
تمت  وقد  الحرجة  التجمع  نقاط  من 

خدمة عدد ٤ نقاط تجمع حرجة: - 
*نقاط التجمع بدوار كلية التقنية )الدوار 

الزراعي ( .
*نقاط التجمع شرق مديرية المياه .

*نقاط التجمع بشارع حجيالن بن حمد .
*طريق عثمان بن عفان قرب مستوصف 

بريدة .
دوار  غرب  الخطاب  بن  عمر  *طريق 

الشاب العصامي .
*طريق على بن أبي طالب غرب االستاذ 

الرياضي .
وبتكلفة اجمالية : 51.500.000 ريال .

الوسيطي  حي  تصريف سيول  *مشروع 
والرفيعه :

يهدف هذا المشروع إلى إنشاء شبكات 
الوسيطى  حي  األمطار  مياه  تصريف 
تصريف  شبكة  طول  ويصل  والرفيعة 
مياه األمطار إلي حوالي ١١ كم وتتراوح 
األمطار  مياه  تصريف  خطوط  أقطار 
تجميع  يتم  حيث  مم   )600-2000( من 
الشبكة على شافت تابع للخط الناقل الى 
السعودية  الشركة  مقاولة  الرمة  وادي 

لألعمال الكهربائية والميكانيكية . 
معالجتها  تم  التي  الحرجة  المناطق 

بالمشروع:
العديد  خدمة  المشروع  هذا  يستهدف 
تمت  وقد  الحرجة  التجمع  نقاط  من 

خدمة عدد ٤ نقاط تجمع حرج ة: -
*طريق الهدية القاع البارد 

*طريق الهدية 
*طريق الوسيطى 

*طريق الرفيعة
وبتكلفة اجمالية 37.920.034.70 ريال .

الضاحي  حي  سيول  تصريف  *مشروع 
الرابطة على الوادي بمدينة بريدة :

يهدف هذا المشروع إلي إنشاء شبكات 
ي  الضاح  بحي  األمطار  مياه  تصريف 
بدء من المناطق الداخلية بالح ى مرورًا 
بمسار الخدمة بالطريق الدائري الشرقي 
إلى  وصوالً  عبدالعزيز  بن  عمر  وطريق 
الشبكات  أطوال  وتتجاوز  الرمة،  وادي 
١٥٫٣٠ كم للمواسير الخرسانية بأقطار 
الى  باإلضافة  مم   )1600  600-( من 

إنشاء المصب على وادي الرمة .
معالجتها  تم  التي  الحرجة  المناطق 

بالمشروع:
العديد  خدمة  المشروع  هذا  يستهدف 
تمت  وقد  الحرجة  التجمع  نقاط  من 

خدمة عدد ١٤ نقاط تجمع حرجة .
وبتكلفة اجمالية : 42.740.913 ريال .



22

فيصل بن مشعل يدشن مركز الملك خالد 
الحضاري ببريدة في حلته الجديدة

أمانة منطقة 
القصيم
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أمانة منطقة 

القصيم

مشروع 

تطوير مركز 

الملك خالد 

الحضاري
 : المشروع  وصف 
تطويرية  أعمال  تنفيذ 
والممرات  للقاعات 
الجناح الجنوبي  ومدخل 

.
 : العقد  قيمة 

7,539,095 ريال .
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تطوير واجهات مركز الملك خالد الحضاري
 

وصف المشروع : تنفيذ أعمال تطويرية للوجهات القائمة وخرسانات ومباني وأعمدة ديكوريه وتصاميم معمارية تراثية .
قيمة العقد : 6,250,000 ريال.

القبة 
السداسية 
مركز الملك 

خالد الحضاري
القبة  إنشاء   : المشروع  وصف 
الملك  مركز  داخل  السداسية 
)40م  بقطر  الحضاري  خالد 

وارتفاع 10م (.
قيمة العقد : 8,405,086 ريال.
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أمانة منطقة 

القصيم

القرية التراثية 
ببريدة

قرية  وتنفيذ  إنشاء   : المشروع  وصف 
تراثية بمدينة بريدة.

جنوب  التمور  مدينة  في  تقع  القرية 
الداخلي  التصميم  استوحي  بريدة 
العربية  المملكة  تاريخ  من  والخارجي 
لزوار  شعور  يضفي  مما  السعودية 
وينعكس  التراث  بقيمة   القرية 
والتشطيب  العناصر  على  كبير  بشكل 

المستخدم .
قيمة العقد : 7,222,359.40 ريال .



w
w
w
.a
ly
am

am
ah
on
lin
e.
co
m

2م
02

2 
ة -

وني
3 ي

0 
-2

71
5 

دد
لع

ا

27

قيمة المشروع :
49,538,243 ريال

الرواق الجنوبي  *محالت 
محل   103 عدد   :
بين  تتراوح  بمساحات 

25 – 140 م2 .
المنطقة  *محالت 
المركزية : عدد 22 محل 
بين  تتراوح  بمساحات 

35 – 70م.
*محالت الرواق الشمالي 
: عدد 37 محل بمساحات 

25 م2 .
عدد   : تراثية  *حدائق 
بمساحة  حديقة   2

10,000م2
استثمارية  *مواقع 
مطعم  عن  عبارة   :
بمساحة  تراثي  وفندق 

3750م2.

مركز الحايط التراثي ببريدة



منتزه الملك عبدهللا الوطني 
وصف المشروع : تنفيذ بحيرة صناعية وشالالت صناعية وجداول مائية وكورنيش ومظالت وجلسات وتنسيق الموقع .

قيمة العقد : 30,300,306 ريال . 28
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مدينة التمور ببريدة
التمور وبورصة  بالعالم والتي تحتوي على مساحات حراج  أكبر مدينة تمور  : تنفيذ  المشروع  وصف 

التمور وساحات التصدير وكذلك بعض االستثمارية المساندة  .
قيمة العقد : 48.473,171 ريال .

29



30

سوق الخضار ببريدة

وصف المشروع : تنفيذ سوق للخضار والفواكه ومبردات اللحوم والدواجن على أحد األنظمة 
في هذا المجال .

قيمة العقد : 89,751,738 ريال .
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والمباني  الخرسانات  أعمال  تنفيذ   : المشروع  وصف 
والتشطيبات وكذلك أنظمة الكهرباء والتكييف والبنية 

التحتية والمباني الذكية .
قيمة العقد : 120,000,000 ريال

مبنى أمانة 
منطقة القصيم

أمانة منطقة 
القصيم



32
أمانة منطقة 

القصيم

البوابة اإللكترونية: 
بن  فيصل  الدكتور  األمير  الملكي  السمو  صاحب  دشين 
القصيم  منطقة  أمير  العزيز  عبد  بن  سعود  بن  مشعل 
البوابة اإللكترونية المطورة ألمانة منطقة القصيم بتاريخ 
للمعلومات  الرسمية  النافذة  باعتبارها  )2021-11-22م( 
األمانة  تقدمها  التي  اإللكترونية  والخدمات  البلدية 

للمستفيدين في منطقة القصيم.

*رؤية البوابة
الوصول ألفضل  في  القصيم  منطقة  أمانة  رؤية  *تحقيق 
المراكز وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في 

مجال التحول الرقمي.

*رسالة البوابة
للحصول  وسلسة  وميسرة  سهلة  تجربة  لتوفير  *السعي 
الفعال مع  والتواصل  اإللكترونية،  البيانات والخدمات  على 

المجتمع بكل أطيافه.
*قيم البوابة

*سهولة التعامل: أولويتنا تسهيل وتوضيح كل المعلومات 
خدماتنا  من  والمستفيدين  للمتعاملين  واإلجراءات 

اإللكترونية
*التواصل: بناء قنوات اتصال فعالة مع الزوار والمستفيدين 

وتعزيز سبل المشاركة االجتماعية.
الخدمات  وتوفير  لتطوير  دائمًا  نسعى  *المجتمع: 
والمعلومات، ألننا نؤمن بأن المجتمع جزء من مسؤوليتنا 

لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

أهم المنجزات:
المركز  القصيم  منطقة  أمانة  حققت 
النضج للخدمات  الخامس في قياس مؤشر 

الحكومية
االلكترونية من هيئة الحكومة الرقمية للربع 

الرابع 2021م على مستوى األمانات
والذي يعد من مؤشرات األداء الرئيسية في 

برنامج التحول الرقمي.
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تحسين المنطقة المركزية في مدينة بريدة
 : المشروع  وصف 
وتجميل  تحسين 
المركزية  المنطقة 
واجهات  بعمل 
وتغطية  المحالت 
وعمل  الشوارع 
تراثية  بوابات 

وإنارة خارجية .
 : العقد  قيمة 
49,231,509 ريال .



34

أمانة منطقة 
القصيم الخضراءالقصيم
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تاريخ تأسيس 
أمانة وبلديات المنطقة



36
أمانة منطقة 

منجزات بلدية عنيزة القصيم

في عهد الملك سلمان

*المدينة الغذائية الصحية
في  الصحية  الغذائية  المدينة  تقع 
مساحة  على  المحافظة،  شرق  عنيزة 
مربع،  متر  مليون  حوالي  تبلغ  إجمالية 
منها  رئيسية  أجزاء  لعدة  قسمت 
مربع  متر  ألف   75 حوالي  تبلغ  مساحة 
اليومية،  للمزادات  كساحة  مخصصة 
آالف   10 من  أكثر  الستيعاب  ومصممة 
من عربات نقل األغذية الذكية موزعة 
تخصيص  تم  فيما  مسارًا،   70 على 
مواقع أخرى للشحن والتصدير، ومواقع 
للتخزين والتبريد، ومباٍن خاصة باإلدارة 

والمحالت التجارية والشركات.
الموقع  الغذائية  المدينة  وتعتبر 
الرسمي لموسم التمور في عنيزة، حيث 
عام  كل  مبكر  وقت  منذ  العمل  يبدأ 
يتماشى  بما  الغذائية  المدينة  لتجهيز 
الواردة  للتمور  الهائلة  األعداد  مع 
تواجد  إلى  إضافة  الغذائية،  للمدينة 
التابع  الصحي  للمختبر  العمل  وتكثيف 

للبلدية والذي يعتبر أحد أهم امتيازات 
وأعمال سوق الخضار والفاكهة بعنيزة، 
والفحص على جميع  الرقابة  يتم  حيث 
المزادات  ساحات  في  المباعة  األغذية 
صحة  لضمان  وذلك  العام  طوال 

وسالمة المستهلكين.
صاحب  المدينة  انطالقة  دشن  وقد 
السمو الملكي الدكتور األمير فيصل بن 
مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، 
حيث واكب ذلك انتقال سوق التمور في 
الغذائية  المدينة  داخل  الجديد  موقعه 

وذلك عام ٢٠١٧ ١٤٣٨ 

*طريق الملك عبداهلل بن عبدالعزيز
عبد  بن  عبداهلل  الملك  طريق  يأتي 
الطرق  كأحد  اهلل(  )رحمه  العزيز 
األطراف  المترامية  والمحاور  الرئيسية 

في المحافظة.
 ٢٥ إلى  يصل  بطول  الطريق  ويأتي 
شرق  متر   ١٠٠ وعرض  كيلومتر 

الطريق شمال عنيزة  المحافظة ويربط 
بجنوبها، ويلتقي شماالً بطريق الرياض 
القصيم السريع، كوصلة رئيسية ومحور 
ضمن  بريدة  مدينة  مع  للربط  أساسي 
الطريق  ويأتي  الكاملة،  الطرق  شبكة 
مليون   ٥٠٠ تتجاوز  إجمالية  بتكلفة 
ريال ويضم الطريق مشروعًا متخصصًا 

للري اآللي على امتداد ١١ كيلومتر..
تم  رئيسية  جسور   ٤ الطريق  ويضم 
ربط  نقاط  لتكون  بالكامل  تنفيذها 
المحافظة،  داخل  الطرق  ببقية  رئيسية 
مع  بالتعاون  كاماًل  الطريق  تنفيذ  وتم 

إدارة النقل بمنطقة القصيم.
الملكي  المو  صاحب  الطريق  وافتتح 
بن  مشعل  بن  فيصل  الدكتور  األمير 
منطقة  أمير  عبدالعزيز  دبن  سعو 
المسؤولين  من  عدد  بحضور  القصيم 
وأمين  عنيزة  محافظ  مقدمتهم  في 
الطرق  عام  ومدير  القصيم  منطقة 
وذلك  عنيزة،  بلدية  ورئيس  بالمنطقة 
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هـ   ١٤٤٠ عام  من  صفر  شهر  في 
)أكتوبر ٢٠١٨(

*طريق األمير الدكتور فيصل بن مشعل 
)تطوير المنطقة المركزية(

مدينة  لكل  المركزية  المنطقة  تشكل 
البنية  لتطوير  كبيرًا  تحديًا  العالم  في 
التحتية، وقد قامت بلدية عنيزة بدراسة 
للمنطقة  متكاملة  واجتماعية  هندسية 
لتنتهي بذلك  المحافظة،  المركزية في 
لتصميم ابتكاري للموقع تم فيه األخذ 
بعين االعتبار أنسنة المدن، والمحافظة 
واالجتماعي  التاريخي  الطابع  على 
للمنطقة، وذلك عبر خلق دائرة موحدة 
مغذية  شوارع  منها  تتفرع  للمنطقة 

وبذلك  وخارجها،  المركزية  للمنطقة 
فيصل  دكتور  األمير  طريق  إنشاء  تم 
بن مشعل بن سعود )الدائري الداخلي( 
لخدمة  مميزة  خدمية  حلقة  ليكون 

المنطقة المركزية.
وقد افتتح صاحب السمو الملكي األمير 
الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن 
افتتح  القصيم،  منطقة  أمير  عبدالعزيز 
بشكلها  المركزية  والمنطقة  الطريق 
اجمالية  بتكلفة  جاءت  والتي  الجديد 
تتجاوز ١٥٠ مليون ريال، توزعت مابين 
الطرق  وشق  التحتية  البنية  تطوير 

وتصريف السيول ونزع الملكيات.

*برج البلدية

األمير  الملكي  السمو  صاحب  وضع 
سعود  بن  مشعل  بن  فيصل  الدكتور 
القصيم  منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن 
بلدية  برج  لمشروع  األساس  حجر   ,
السمو  محافظة عنيزة, بحضور صاحب 
بن  فيصل  بن  سلطان  األمير  الملكي 
مشعل بن سعود بن عبدالعزيز , ويقام 
770م2  قدرها  مساحة  على  المشروع 
باإلضافة  طابقاً,   12 من  ويتكون   ,
وقبو  للمستودعات  مخصص  قبو  إلى 
مخصص لمواقف السيارات وفق السعة 

المخصصة للمبنى.
اإلنشائية  األعمال  انتهاء  المتوقع  ومن 

بالبرج خالل العام الحالي ٢٠٢٢.

*الحدائق المفتوحة )األشرفية المطار(
لتحسين  عنيزة  بلدية  أعمال  ضمن 
دراسة  إعداد  تم  الحضري،  المظهر 
إعادة  ليتم  االحياء  لحدائق  شاملة 
واختيار  متكامل،  بشكل  تطويرها 
العمل  لبدء  نموذجًا  األشرفية  حديقة 
مميزة  مساحة  على  تقع  لكونها  نظرًا 

وسط المحافظة.
فريدًا  تصميماً  البلدية  واعتمدت 
الرقعة  بتوسعة  وذلك  مميزة،  بمرافق 
 ٢٤ من  ألكثر  لتصل  للحديقة  الخضراء 
فيها،  باألشجار  والعناية  مربع  متر  ألف 
وإزالة األسوار المحيطة وتنفيذ مضمار 
للمشي بطول حوالي ٤٠٠ متر، إضافة 



األطفال  أللعاب  مخصص  موقع  إلى 
وآخر لمعدات التمارين الرياضية، ودمج 
األجهزة  شحن  مثل  متنوعة  تقنيات 
حديقة  لتكون  الحديقة،  داخل  الذكية 
األحياء تميزًا  أكثر حدائق  أحد  األشرفية 
لتعتمد  القصيم،  منطقة  في  وجماالً 
األشرفية  حديقة  عنيزة  بلدية  بذلك 
لحدائق  المستقبلي  للتطوير  نموذجًا 
بنفس  تصميم  تاله  حيث  المحافظة، 
وتحسين  المدن  أنسنة  في  التميز 
في  وتطبيقها  الحضري  المشهد 
حديقة المطار، فيما يجري العمل على 
المستوى  بنفس  إضافية  تنفيذ حدائق 

المتميز.

*المضامير الصحية والذكية
ذكي  مستقبل  نحو  العمل  ضمن 
وصحي، نفذت بلدية عنيزة مضمار ذكيا 
وصحيًا في طريق األمين عبداهلل النعيم 
 ٢٣٨٠ يبلغ  إجمالي  بطول  عنيزة  شرق 
مترًا، منها ١٢٠٠ متر للمضمار الصحي 
ومخصصة  معالجة  أرضية  يضم  الذي 
 ١١٢ أكثر  وتوفير  الصحي،  للمشي 
مقعدًا بتقنيات الشحن للهواتف الذكية 
لالنترنت  الالسلكية  للتغطية  إضافة 
شجرة   ٢٤٠ من  بأكثر  الموقع  وتشجير 
الجانبية  والشوارع  المضمار  طول  على 
للزوار.  رياضية  تمارين  وتوفير معدات 
البلدية  اعتمدت  المشروع،  وبنجاح هذا 
لكافة  أساسي  كمقياس  المضمار  هذا 

المضامير بعنيزة الحالية والمستقبلية.
*امتداد طريق عمر بن الخطاب

ضمن حصر البلدية على تخطيط وشق 

شبكة  وربط  الرئيسية  المحاور  وإنشاء 
على  البلدية  بالمحافظة، عملت  الطرق 
الخطاب  بن  عمر  طريق  امتداد  تنفيذ 
يتجاوز  امتداد  على  الطريق  يأتي  حيث 
٢٠ كيلومتر ويعتبر محورًا أساسيًا يربط 
أقصى شرق المحافظة بغربها، وبلغت 
التكلفة اإلجمالية للطريق أكثر من ٣٢٠ 
ونزع  السفلتة  أعمال  من  ريال  مليون 
تم  وقد  السيول،  وتصريف  الملكية 
وافتتاح  الرئيسية  األعمال  من  االنتهاء 

امتداد الطريق عام ١٤٣٩ هـ )٢٠١٨(

*حدائق األحياء
المتنفس  لخلق  البلدية  من  سعيًا 
المدينة،  داخل  للمواطنين  الطبيعي 
وتحسين  تهيئة  بإعادة  البلدية  تستمر 
بهدف  وذلك  األحياء،  داخل  الحدائق 
المشهد  وتحسين  المدن  أنسنة 

الحضري داخل المحافظة.
للحدائق  اإلجمالية  المساحة  وبلغت 

38
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داخل األحياء حوالي ٣٠٠ ألف متر مربع 
إضافة  شجرة،   ٣٢٠٠ من  أكثر  تضم 
إلى مجموعة كبيرة من ألعاب األطفال 
من  عدد  وتضم  الرياضية،  واأللعاب 
للمشي،  مخصصة  مضامير  الحدائق 
ومخصصة  متكاملة  بيئة  بذلك  لتكون 
في  األحياء  داخل  طبيعيًا  ومتنفسًا 

المحافظة.

*المشتل اآللي
المدن  داخل  الزراعية  االحتياجات  تأتي 
األساسية ألنسنة  األعمال  في مقدمات 
الحضري،  المشهد  وتحسين  المدن 
وانطالقًا من ذلك حرصت البلدية على 
تنفيذ مشتل آلي متخصص للزهور يتم 
التقليدية  الزراعة  تحويل  خالله  من 
تقليل  بهدف  وذلك  متكاملة،  آلية  إلى 
التكاليف العامة للزراعة وتحسين جودة 

وسرعة اإلنجاز الزراعي.
أكثر  مساحة  على  اآللي  المشتل  ويأتي 
مشتل  داخل  مربع  متر  ألف   12 من 
يضم  و  عنيزة  غرب  النموذجي  البلدية 
وذلك  كربونايت  بولي  مكيفة  صاالت 
ويمكن  والشتالت،  الزهور  إلنتاج 
للمشتل أن ينتج مايصل إلى 8 ماليين 

شتلة سنويًا.
من  فريدة  الجديدة  التقنية  وتعتبر 
بتقنية  وتعمل  المنطقة  في  نوعها 

بشكل  يعمل  المشتل  أن  أوربية، حيث 
تقوم  إذ  بشري،  تدخل  دون  آلياً  كامل 
والسقاية  الزراعة  بعمليات  اآلليات 
الزهرة في  تواجد  فترة  والعناية طوال 
لموقعها  نقلها  وحتى  البلدية  مشتل 
أن  المتوقع  ومن  الميدان،  في  الجديد 
يتم االنتهاء من المشروع خالل 4 أشهر.

*سارية العلم
عنيزة   محافظ  سعادة  رعاية  تحت 
الحكومية  القيادات  من  عدد  وبحضور 

تم  بالمحافظة،  واألهالي  واألمنية 
عنيزة،  وسط  العلم  سارية  تدشين 
وموقع  صخري  مرتفع  على  وذلك 

تاريخي عريق في المحافظة.
يتجاوز  بارتفاع  العلم  سارية  وتأتي 
العلم  ساريات  أطول  كأحد  مترًا   ٦٥
حجم  يأتي  فيما  القصيم،  منطقة  في 
ويتمتع  مربع  متر   ٢١٦ من  أكثر  العلم 
المشاهد  تمكن  خالبة  ليلية  بإضاءة 
من  ترفرف  التوحيد  راية  مشاهدة  من 

مسافات بعيدة وسط المحافظة.  
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الرس  محافظة  قامت بلدية  
خالل  تنموية  مشاريع  عدة  بتنفيذ 
الملك  الشريفين  الحرمين  عهد خادم 
ولي  وسمو  عبدالعزيز  بن  سلمان 

الملكي  السمو  صاحب  األمين  عهده 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
من  دؤوبة  وبمتابعة  اهلل  حفظهم 
الدكتور  األمير  الملكي  السمو  صاحب 

بن  سعود  بن  مشعل  بن  فيصل 
عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وسمو 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  نائبه 
فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن 

مشاريع تنموية تنفذها 
بلدية محافظة الرس

أمانة منطقة 
القصيم
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عبدالعزيز وبإشراف مباشر من سعادة 
أمين منطقة القصيم المهندس محمد 
بن مبارك المجلي حيث نفذت البلدية 

المشاريع اآلتية :
* تحسين وتجميل مداخل المحافظة

* إنشاء مضمار وحديقة حي الحزم
* إنشاء حديقة الملك عبداهلل

* تنفيذ عبارات السيول
الرئيسية  الطرق  وتأهيل  سفلته   *

والفرعية والمخططات

* استكمال تنفيذ مركز األمير سلطان 
الحضاري

* تنفيذ منتزة المحفل
* تنفيذ مضمار طريق الملك سلمان

* تنفيذ المستودعات المركزية 
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أمانة منطقة 

القصيم

البكيرية  محافظة  قامت بلدية  
بتنفيذ عدة مشاريع تنموية خالل عهد 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده األمين 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
اهلل  حفظهم  عبدالعزيز  بن  سلمان 

السمو  صاحب  من  دؤوبة  وبمتابعة 
الملكي األمير الدكتور فيصل بن مشعل 
منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن  سعود  بن 

مشاريع تنموية تنفذها بلدية البكيرية
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السمو  صاحب  نائبه  وسمو  القصيم 
الملكي األمير فهد بن تركي بن فيصل 
وبإشراف  عبدالعزيز  بن  تركي  بن 
مباشر من سعادة أمين منطقة القصيم 
المجلي  مبارك  بن  محمد  المهندس 

حيث نفذت البلدية المشاريع اآلتية :

السويلم  العلي  محمد  طريق  *افتتاح 
شرقًا 

*افتتاح منتدى الطاقة المتجددة 
*افتتاح مهرجان الفراولة األول 

الفلكي  البكيرية  مرصد  *تدشين 
للترائي 

*تدشين البلد القديم 
*تدشين جادة السواقي 

الراجحي  عبدالرحمن  متحف  *افتتاح 
التراثي 

*افتتاح مهرجان الربيع 1441هـ
*تدشين مشاريع بقيمة 554 مليون  
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المذنب  محافظة  قامت بلدية  
خالل  تنموية  مشاريع  عدة  بتنفيذ 
الملك  الشريفين  الحرمين  عهد خادم 
ولي  وسمو  عبدالعزيز  بن  سلمان 
الملكي  السمو  صاحب  األمين  عهده 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
من  دؤوبة  وبمتابعة  اهلل  حفظهم 
الدكتور  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
بن  سعود  بن  مشعل  بن  فيصل 
عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وسمو 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  نائبه 
فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن 
عبدالعزيز وبإشراف مباشر من سعادة 
المهندس  القصيم  منطقة  أمين 
نفذت  المجلي حيث  مبارك  بن  محمد 

البلدية المشاريع اآلتية :
البنية  مشاريع  وتحسين  *تأهيل 
السفلتة  التحتية والمتمثلة في أعمال 
من  لعدد  اإلنارة  أعمدة  وتركيب 
والفرعية  الرئيسة  والشوارع  الطرق 

وخارجها  السكنية  المخططات  داخل 
بمساحات بلغت 670.542 م2 وتركيب 
عدة  على  موزعة  إنارة  عامود   930
مواقع مختلفة من المحافظة والمراكز 
وفق  البلدية  لخدمات  التابعة  والهجر 
العام  خالل  المنجزة  العمل  خطة 

1441هـ .
المروج  حي  طرق  من  عدد  *سفلتة 
134000م2  بمساحة  إسفلت  بطبقة 
مع استكمال باقي المخطط ، وتأهيل 
بمساحة  الريان  حي  شوارع  من  عدد 
الغربي،  بجزئه  وانتهاًء  117474م2 
الذي  خالد  الملك  طريق  إلى  إضافة 
على مساحة  السفلتة  أعمال  فيه  تتم 

46800م2 .
داخل  الطرق  من  عدد  تأهيل  *إعادة 
والذي  البستان  كحي  السكنية  األحياء 
بطبقة  تغطيته  تم  ما  مساحة  بلغ 
شمل   ، 132268م2  جديدة  أسفلت 
وأعمال  إنارة،  عامود   78 تركيب 

حي  التحتية  البني  وتحسين  التطوير 
بمساحة  أسفلت  بطبقة  الخزامى 
إنارة  عامود  تركيب 23  مع  30000م2 
لحي  إنارة  عامود   316 عدد  وتركيب 

قرطبة و 102 لحي الخالدية.
*إعادة تأهيل طريق الملك عبدالعزيز 
بطبقة إسفلت بلغ مجموع مساحته بـ 
90000م2 مع تركيب عدد 160 عامود 
سلمان  الملك  وطريق  ديكورية  إنارة 
األمير  وطريق  40000م2  بمساحة 
فيصل بن مشعل بن سعود بمساحة 

90000م2 ، 
داخلية في  *تنفيذ عدد ثالث ساحات 
والقادسية  والروضة  قرطبة  أحياء 
الخليج  ميدان  وهي  ميادين  وثالثة 
وميدان طريق األمير فيصل بن مشعل 
بن  عثمان  طريق  وميدان  سعود  بن 

عفان رضي اهلل عنه .
*كما نفذت البلدية عددًا من المبادرات 

ضمن جهودها الذاتية 

مشاريع تنموية تنفذها 
بلدية محافظة المذنب

أمانة منطقة 
القصيم
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وهي تنفيذ عددًا من المرافق الخدمية 
المحافظة،  من  مختلفة  مواقع  في 
منها إنشاء جسر مشاة بطول 40 مترًا 
الملك  طريق  على  أمتار   6.5 وارتفاع 
البحيرة  منتزه  بجوار  العزيز،  عبد 
المرورية  السير  حركة  كثافة  الرتفاع 

وحركة المشاة .
*تنفيذ مضمار مشاة صحي مركب من 
ودهان  تركيب  مع  وربل  كلنك  مادة 

اإلنارة  وأعمدة  اإلنترلوك  أرصفة 
تحسين  برنامج  ضمن  التجميلية 
بن  سلمان  الملك  طريق  وتجميل 
األمير  طريق  تقاطع  مع  عبدالعزيز 
 2 بطول  عبدالعزيز  بن  سلطان 
كيلومترًا وعرض 10 أمتار، وقسم على 
مسارات خاصة برياضة المشي وأخرى 

للدراجات الهوائية.
ساحات  في  األلعاب  مناطق  *تأهيل 

تركيب  خالل  من  والمتنزهات  األحياء 
وثيل  ربل،  نوع  أرضيات مطاطية من 
الفنية؛  للمواصفات  مطابق  صناعي 
األطفال،  سالمة  على  الحفاظ  بهدف 
على  العمل  استكمال  واصلت  كما 
وتركيب  الوسطية  الجزيرة  رصف 
وتنفيذ أعمال الدهان وتركيب األنجيلة 
طريق  على  اإلنارة  وأعمدة  الصناعية 
لتطوير  خطتها  ضمن  خالد  الملك 
التابعة  العامة  للمرافق  التحتية  البنية 

لخدمات البلدية .
رياالً   )  12.709612.50  ( *صرف 
العقارات  مالك  لصالح  كتعويضات 
سعود  الملك  طريق  على  المنزوعة 
الملك  وطريق  خالد  الملك  وطريق 
إجراءات  استكملوا  ممن  عبداهلل 
المنزوعة  للعقارات  ملكيتهم  إثبات 
لهم  الصرف  إجراءات  إنهاء  وتم 
وذلك  عقارات  تسعة  عددها  والبالغ 
السامي  المقام  توجيهات  على  بناًء 
لمستحقيها  صرفها  بسرعة  القاضي 
المبذولة  الجهود  ضمن  تأتي  والتي 
خالل  من  البلدية  الخدمات  لتطوير 
في  الرئيسية  الطرق  وتنظيم  توسعة 

المحافظة .
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مشاريع تنموية تنفذها 
بلدية محافظة األسياح

أمانة منطقة 
القصيم
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األسياح  محافظة  قامت بلدية  
خالل  تنموية  مشاريع  عدة  بتنفيذ 
الشريفين  الحرمين  خادم  عهد 
وسمو  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 
السمو  صاحب  األمين  عهده  ولي 
بن  بن سلمان  األمير محمد  الملكي 
وبمتابعة  اهلل  حفظهم  عبدالعزيز 
الملكي  السمو  صاحب  من  دؤوبة 
األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن 
منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن  سعود 
السمو  نائبه صاحب  القصيم وسمو 
بن  تركي  بن  فهد  األمير  الملكي 
عبدالعزيز  بن  تركي  بن  فيصل 
أمين  سعادة  من  مباشر  وبإشراف 
منطقة القصيم المهندس محمد بن 
البلدية  نفذت  حيث  المجلي  مبارك 

المشاريع .
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البدائع  محافظة  قامت بلدية  
خالل  تنموية  مشاريع  عدة  بتنفيذ 
الملك  الشريفين  الحرمين  عهد خادم 
ولي  وسمو  عبدالعزيز  بن  سلمان 
الملكي  السمو  صاحب  األمين  عهده 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
من  دؤوبة  وبمتابعة  اهلل  حفظهم 
الدكتور  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
بن  سعود  بن  مشعل  بن  فيصل 
عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وسمو 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  نائبه 
فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن 
عبدالعزيز وبإشراف مباشر من سعادة 
أمين منطقة القصيم المهندس محمد 
بن مبارك المجلي حيث نفذت البلدية 

المشاريع اآلتية :
* المركز الحضاري بالبدائع

* السوق التجاري 
* المنتزة العام 

مشاريع تنموية تنفذها 
بلدية محافظة البدائع

أمانة منطقة 
القصيم
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* تأهيل وتطوير الشوارع
* مشروع درء أخطار السيول

والمرافق  البلدية  مباني  مباردة   *

العامة
* إنشاء مقر المجلس البلدي

* مبادرة التحول الوطني طرق

متفرقة  شوارع  وأرصفة  سفلته   *
بالمحافظة

*صيانة الشوارع العامة 
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أمانة منطقة 

القصيم

محافظة رياض الخبراء  قامت بلدية  
عهد  خالل  تنموية  مشاريع  عدة  بتنفيذ 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز وسمو ولي عهده األمين صاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 
دؤوبة  وبمتابعة  اهلل  حفظهم  عبدالعزيز 
الدكتور  األمير  الملكي  السمو  صاحب  من 
فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز 
نائبه صاحب  القصيم وسمو  منطقة  أمير 
بن  تركي  بن  فهد  األمير  الملكي  السمو 
وبإشراف  عبدالعزيز  بن  تركي  بن  فيصل 
القصيم  منطقة  أمين  سعادة  من  مباشر 
حيث  المجلي  مبارك  بن  محمد  المهندس 

نفذت البلدية المشاريع اآلتية 
*الطرق

الملك  طريق  تأهيل  إعادة  من  *االنتهاء 
فيصل )بطول 2كم وعرض 23م(

األمير  طريق  تأهيل  إعادة  من  *االنتهاء 
وعرض  2500م  )بطول  بندر  بن  فيصل 

20م(

دوار  وتأهيل  تصميم  إعادة  من  *االنتهاء 
الكتب وتصحيح مناسيبه

دوار  وتأهيل  تصميم  إعادة  من  *االنتهاء 
القدس وتصحيح مناسيبه

األحياء  شوارع  بعض  تأهيل  *إعادة 
حي  النزهة،  )حي  الرئيسية(  )الشوارع 

اليرموك(
*تركيب عدد 1205 عمود إنارة بين مفرد 

ومزدوج و 90 عمود إنارة تجميلية
*االنتهاء من تأهيل طريق اإلسكان 

*االنتهاء من تأهيل جزء من طريق الملك 
دوار  حتى  العلم  دوار  من  العزيز  عبد 
والجانب  الجنوبي  الجانب  من  الكواكب 

الشمالي
2500م  بطول  ساق  طريق  من  *االنتهاء 
عبد  الملك  طريق  إلى  ساق  ميدان  من 

العزيز
رياض  بين  الرابط  الطريق  من  *االنتهاء 
الخبراء والبكيرية )طريق األمير فيصل بن 

مشعل(

بطول  السديس  طريق  من  *االنتهاء 
بطول  النعام  شارع  من  واالنتهاء  2800م 

1500م

*أنسنه المدن
االنتهاء من تحسين وتجميل حديقة  *تم 

اليرموك بمسطح 1705م2
الصناعي  الثيل  أعمال  من  االنتهاء  *تم 

للملعب 1150م2 بحديقة الخزان
االنتهاء من تحسين وتجميل حديقة  *تم 
مواقف  مع  13250م2  بمسطح  اإلسكان 

طولية
االنتهاء من تحسين وتجميل حديقة  *تم 
مواقف  مع  49800م2  بمسطح  اإلسكان 

عرضية
االنتهاء من تحسين وتجميل حديقة  *تم 
مواقف  مع  13200م2  بمسطح  النزهة 

طولية
االنتهاء من تحسين وتجميل حديقة  *تم 
مواقف  مع  3600م2  بمسطح  القرين 

مشاريع تنموية تنفذها 
بلدية محافظة رياض الخبراء
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عرضية
االنتهاء من تحسين وتجميل حديقة  *تم 
مواقف  مع  6525م2  بمسطح  الذيبية 

عرضية

*النفع العام
ماشية  سوق  أنشاء  على  العمل  *جاري 
غرب المحافظة )بطول أسوار 1420م.ط(و 
تركيب عدد غرف 47 غرفة أعالف بمقاس 

3.20م*3.20م في سوق الماشية
سوق  في  المياه  دورات  من  االنتهاء  *تم 

التمور )مساحة 88م2(

تجارية  محاالت  عمل  من  االنتهاء  *تم 
على  العمل  بمساحة   خضراء  ومسطحات 

إنشاء صاالت ومحالت بمسطح 17549م2
*تم االنتهاء من دورات المياه في حديقة 

الملك عبد العزيز )مساحة 130م2(
*تم االنتهاء بنسبة %90 من مبنى الضيافة 

للمدرج بالمركز الحضاري
ومن ابرز األعمال واالنجازات خالل الخمس 
سنوات الماضية إلدارة الخدمات العامة : - 
التمور  سوق  مهرجان  هيكلة  *إعادة 
المنتجة  لألسر  جديدة  محالت  بإضافة 
وتركيب  الخضراء   المسطحات  واستبدال 

إنارة تجميلية
ليصبح  التعليم  ميدان  هيكلة  *إعادة 
ديكورية  إنارة  ووضع  مرونة  أكثر  مرورياً 
وتجميله بإنجيله صناعية وأحواض زراعية  
فهد  الملك  طريق  يربط  دوار  *إنشاء 
بوضع  وتجميله  فيصل  الملك  طريق  مع 
زراعية  أحواض  مع  الدوار  داخل  البلدورة  

وإنارة ديكورية 
الملك  طريق  تقاطع  وتجميل  *تحسين 
عبد اهلل مع طريق الملك عبدالعزيز بوضع 
ديكورية  سواتر  وتركيب  ورود  أحواض 

مضاءة بإنارة لد 
الملك  ٥ - تحسين وتجميل تقاطع طريق 
جدار  ببناء  فيصل  الملك  طريق  مع  فهد 
عالمات  ويحمل  لد  بإنارة  مضاء  تجميلي 

ديكورية باسم البلدية والهوية الجديدة 
فيصل  األمير  طريق  بين  تقاطع  *إنشاء 
السير  لمرونة  السديس  وطريق  بندر  بن 

وتجميلها بإنارة ديكورية على البلدورة  
*تحسين وتجميل تقاطع طريق العروبة مع 
طريق األمير فيصل بن بندر بإنشاء جزيرة 
وتجميلها  السير  عملية  لتسهيل  وسطية 

بإنارة ديكورية مضيئة على البلدورة 
الملك  طريق  تقاطع  وتجميل  تحسين   -٨
إنارة  بوضع  الخضير  طريق  مع  عبداهلل 

ديكورية على البلدورة

األمري الدكتور

فيصل بن مشعل 

يكرم املهندس 

محمد املجيل 
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عيون  محافظة  قامت  بلدية  
الجواء بتنفيذ عدة مشاريع تنموية 
خالل عهد خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو 
السمو  صاحب  األمين  عهده  ولي 
الملكي األمير محمد بن سلمان بن 
وبمتابعة  اهلل  حفظهم  عبدالعزيز 
الملكي  السمو  صاحب  من  دؤوبة 
األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن 
منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن  سعود 
القصيم وسمو نائبه صاحب السمو 
بن  تركي  بن  فهد  األمير  الملكي 
عبدالعزيز  بن  تركي  بن  فيصل 
أمين  سعادة  من  مباشر  وبإشراف 

محمد  المهندس  القصيم  منطقة 
نفذت  حيث  المجلي  مبارك  بن 

البلدية المشاريع اآلتية :
واألرصفة  السفلتة  *مشاريع 

واإلنارة .
وحدائق  ساحات  إنشاء  *مشاريع 

وممرات مشاة.
*العمل على استكمال وتنفيذ عدد 

من الميادين.
*مضامير المشاة.

والمرافق  البلدية  مباني  *مشاريع 
العامة.

مع  عمال  سكن  إنشاء  *مشروع 
التسوير بعيون الجواء.

*مشروع تطوير المنطقة الصناعية 
بمحافظة عيون الجواء.

*تحسين وتجميل مدخل المحافظة.
*مشاريع تسوير المقابر.

تحتوي  أسواق  إنشاء  *مشاريع 
على محالت تجارية بعدد 48 محاًل 
والتمور  للخضار  عرض  وساحة 
وصالة  مربع  1200م  بمساحة 

مطاعم بعدد 2.
حيث  ومسالخ،  أسواق  *إنشاء 
مسلخ  على  المشروع  هذا  يحتوي 
بمركز أوثال + أحواش أغنام بعدد 

)6( + محالت تجارية بعدد )12(.

مشاريع تنموية تنفذها 
بلدية عيون الجواء

أمانة منطقة 
القصيم
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أمانة منطقة 

القصيم

بتنفيذ  الشماسية  قامت بلدية  
عدة مشاريع تنموية خالل عهد خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
األمين  عهده  ولي  وسمو  عبدالعزيز 

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
اهلل  حفظهم  عبدالعزيز  بن  سلمان 
السمو  صاحب  من  دؤوبة  وبمتابعة 
بن  فيصل  الدكتور  األمير  الملكي 

مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير 
منطقة القصيم وسمو نائبه صاحب 
األمير فهد بن تركي  الملكي  السمو 
عبدالعزيز  بن  تركي  بن  فيصل  بن 

مشاريع تنموية تنفذها 
بلدية الشماسية
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أمين  سعادة  من  مباشر  وبإشراف 
منطقة القصيم المهندس محمد بن 
البلدية  نفذت  حيث  المجلي  مبارك 

المشاريع اآلتية: 
دوار  إنجاز  تم   : الباطن  *دوار 
الباطن والذي يعتبر المدخل الغربي 
شوارع  بين  ويربط  للمحافظة 
)طريق  المحافظة  لزائري  رئيسية 
طريق  و  بندر  بن  فيصل  األمير 

بريدة -الشماسية و طريق بريدة – 
الربيعية ( , حيث تم بناء المجسمات 
الحجرية والتشجير واإلنارة التجميلية 

للدوار . 
على  العلم  :  سارية  العلم  *سارية 
األمير فيصل بن بندر مقابل  طريق 
الشرقية  الجهة  من  البلدية  مبنى 

بارتفاع )   42  متر (. 
*تأهيل طريق األمير فيصل بن بندر: 

األمير  لطريق  سطحية  طبقة  عمل 
تجميلية  إنارة  و  بندر  بن  فيصل 

ودهانات أرصفة.
تكسية   : سدرة  أم  كوبري  *تحسين 
 )GRC( جدران الكوبري من مادة ال
 2030 المملكة  رؤية  شعار  تحمل 
الكوبري  لمخارج  تجميلية  إنارة  مع 
وتكسية حجرية و كذلك زراعة نخيل 

و أشجار .
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أمانة منطقة 

القصيم

النبهانية  محافظة  قامت بلدية  
خالل  تنموية  مشاريع  عدة  بتنفيذ 
عهد خادم الحرمين الشريفين الملك 

ولي  وسمو  عبدالعزيز  بن  سلمان 
الملكي  السمو  األمين صاحب  عهده 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 

من  دؤوبة  وبمتابعة  اهلل  حفظهم 
صاحب السمو الملكي األمير الدكتور 
بن  سعود  بن  مشعل  بن  فيصل 

مشاريع تنموية تنفذها 
بلدية محافظة النبهانية
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القصيم  منطقة  أمير  عبدالعزيز 
الملكي  السمو  صاحب  نائبه  وسمو 
األمير فهد بن تركي بن فيصل بن 
تركي بن عبدالعزيز وبإشراف مباشر 
القصيم  منطقة  أمين  سعادة  من 
المجلي  مبارك  بن  محمد  المهندس 
حيث نفذت البلدية المشاريع اآلتية :

* تنفيذ الشوارع السفلته

*الحدائق و المالعب و الساحات
*المباني

*األشجار و الحوليات
*صيانة السفلته

*تنفيذ االنارة
*تصريف شبكات السيول

*صيانة االنارة
*دهانات ارصفة الشوارع

*المواقع االستثمارية
*المواقع االستثمارية الجاري طرحها 

لالستثمار
*لوحات السالمة المرورية

*تسمية شوارع شهداء الواجب
*اجمالي اللوحات التوعوية

*الحيز العمراني الدائم
*الحيز العمراني المؤقت
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عدة  بتنفيذ  الصقور  عقلة  محافظة  قامت بلدية  
الشريفين  الحرمين  تنموية خالل عهد خادم  مشاريع 
الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده األمين 
بن  سلمان  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
وبمتابعة دؤوبة من صاحب  اهلل  عبدالعزيز حفظهم 
بن  مشعل  بن  فيصل  الدكتور  األمير  الملكي  السمو 
سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وسمو نائبه 
صاحب السمو الملكي األمير فهد بن تركي بن فيصل 
تركي بن عبدالعزيز وبإشراف مباشر من سعادة  بن 

مبارك  بن  محمد  المهندس  القصيم  منطقة  أمين 
المجلي حيث نفذت البلدية المشاريع اآلتية :

*تدشين موقع مزاد اإلبل بالمحافظة 
*افتتاح ديوانية كبار السن بالمحافظة 

*افتتاح مضمار الشباب بالمحافظة 
*افتتاح الساحات الرياضية بالمحافظة 

*افتتاح مضمار النساء بالمحافظة
*افتتاح ضيافة البلدية بمتنزه قطن

مشاريع تنموية تنفذها 
بلدية عقلة الصقور

أمانة منطقة 
القصيم
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أمانة منطقة 

القصيم

ضريه  محافظة  قامت بلدية  
بتنفيذ عدة مشاريع تنموية خالل عهد 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده األمين 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 

اهلل  حفظهم  عبدالعزيز  بن  سلمان 
السمو  صاحب  من  دؤوبة  وبمتابعة 
بن  فيصل  الدكتور  األمير  الملكي 
أمير  عبدالعزيز  بن  سعود  بن  مشعل 
صاحب  نائبه  وسمو  القصيم  منطقة 

تركي  بن  فهد  األمير  الملكي  السمو 
عبدالعزيز  بن  تركي  بن  فيصل  بن 
أمين  سعادة  من  مباشر  وبإشراف 
بن  محمد  المهندس  القصيم  منطقة 
البلدية  نفذت  حيث  المجلي  مبارك 

المشاريع اآلتية :
على  بالمحافظة  استثماري  مول   *

مساحة 5000متر مربع
*انشاء سوق للخضار واللحوم بمساحة 

1000 متر مربع 
*إنشاء حديقة على مساحة 4000 متر 

مربع 
*المسرح بالمركز الحضاري بالمحافظة 

يتسع ألكثر من 350 شخص
مكعب  متر   9200 بسعة  خزان  *انشاء 

لتجميع مياه األمطار 

مشاريع تنموية تنفذها 
بلدية محافظة ضريه
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بكمية  للطرق  تخطيط  *أعمال 
تجاوز5000 متر مربع 

*أعمال سفلته وصيانة للطرق تجاوزت 
كميتها 10000متر مربع

*سفلته طريق الملك عبدالعزيز 
*سفلته سوق الماشية واألعالف بضريه 
*عمل بلدورات بجميع القرى والمراكز 

بعدد  بالشوارع  للحفر  صيانة  *عمل 
525 عملية إصالح 

بضريه  الشاملة  الخدمة  مركز  *إنشاء 
انهاء  من  للبلدية  المراجع  لتمكين 

جميع المعامالت ضمن هذا المركز 
*انشاء دوار الفانوس

الملك  بمنتزة  راقصة  نافورة  *تنفيذ 
سلمان 

*تصميم مدخل منتزه الملك سلمان
الغربي  المدخل  دوار  وتطوير  *تأهيل 

بمركز الصمعوريه
*تصميم وتنفيذ ميدان اليوم الوطني

*تنظيف األودية ومجاري السيول
الطرق  على  إرشادية  لوحات  *تركيب 

والميادين
لجماية  خرسانية  تكسيات  *عمل 

جوانب الطرق
األمطار  مياه  تصريف  خطوط  *إنشاء 

بالشوارع الرئيسية والفرعية 
الجامعة  طريق  على  عبارة  *تنفيذ 

لتصريف مياه الوادي 
*إعادة تأهيل عبارة مركز بقيع الجنوبي

وتطهير  األودية  وتهذيب  *تأهيل 
العبارات بضريه والمراكز التابعة

*تركيب انترلوك منتزة الملك سلمان 
الملك  منتزه  مدخل  سراميك  *تركيب 

سلمان 
الحديثة  االلعاب  *تركيب مجموعة من 

بمنتزه الملك سلمان 
*تركيب انترلوك بطريق الجامعة 

أسواق  إنشاء  مشروع  من  *االنتهاء 
تجارية واستثمارية

الكهرباء  غرفة  تجهيز  من  *االنتهاء 
بالمنطقة الصناعية 

لتوصيل  الكهرباء  مع شركة  *التنسيق 

والمنتزه  الصناعية  للمنطقة  الكهرباء 
والسوق التجاري وسوق الخضار

*معالجة بعض المشاريع واالنتهاء من 
21 مشروع 

*االنتهاء من تطوير مدخل مبنى مركز 
الصمعورية

ومواقف  العام  الموقع  *تطوير 
لمبنى  الرئيسي  والمدخل  السيارات 

مركز صحي الصمعوريه 
بقيعاء  مركز  مدخل  وتوسيع  *تطوير 

الجنوبية 
األعالف  سوق  ربط  لطريق  *تصميم 

بطريق الملك عبداهلل وازالة التعديات
*البدء في أعمال الردميات 

الخدمة  مدخل  وتطوير  *تصميم 
الشمالية بالبلدية وصالة المراجعين 

لمبنى  األرضي  الدور  توسعة  *عمل 
البلدية وربطه بالملحق المجاور 

المشاريع  لبعض  تصميم  *عمل 
المستهدفة 
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مشاريع تنموية تنفذها 
بلدية الخبراء

أمانة منطقة 
القصيم
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بتنفيذ  الخبراء  قامت بلدية  
عهد  خالل  تنموية  مشاريع  عدة 
الملك  الشريفين  الحرمين  خادم 
وسمو  عبدالعزيز  بن  سلمان 
السمو  صاحب  األمين  عهده  ولي 
الملكي األمير محمد بن سلمان بن 
وبمتابعة  اهلل  حفظهم  عبدالعزيز 
الملكي  السمو  صاحب  من  دؤوبة 
األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن 
منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن  سعود 
القصيم وسمو نائبه صاحب السمو 
بن  تركي  بن  فهد  األمير  الملكي 
عبدالعزيز  بن  تركي  بن  فيصل 
أمين  سعادة  من  مباشر  وبإشراف 
محمد  المهندس  القصيم  منطقة 
نفذت  حيث  المجلي  مبارك  بن 

البلدية المشاريع اآلتية :
المنتزة  في  الروماني  المسرح   *

العام
* مجسم في منتزة المئوية

* المالعب 
الملك  طريق  في  المشي  مضمار   *

عبداهلل



64
أمانة منطقة 

القصيم

عدة  بتنفيذ  دخنة  قامت بلدية  
خادم  عهد  خالل  تنموية  مشاريع 
بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
األمين  عهده  ولي  وسمو  عبدالعزيز 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
اهلل  حفظهم  عبدالعزيز  بن  سلمان 

السمو  صاحب  من  دؤوبة  وبمتابعة 
بن  فيصل  الدكتور  األمير  الملكي 
أمير  عبدالعزيز  بن  سعود  بن  مشعل 
صاحب  نائبه  وسمو  القصيم  منطقة 
تركي  بن  فهد  األمير  الملكي  السمو 
عبدالعزيز  بن  تركي  بن  فيصل  بن 

أمين  سعادة  من  مباشر  وبإشراف 
بن  محمد  المهندس  القصيم  منطقة 
البلدية  نفذت  حيث  المجلي  مبارك 

المشاريع اآلتية :
*دوار الغيدانيه المساحة 500 مترمربع

دخنة   فيضة  *دوار 
المساحة1250مترمربع

المساحة  الشمالي   المدخل  *دوار 
1100متر مربع

  15700 المساحة  الرياضية  *المالعب 
متر مربع

الملك  طريق  الوسطية  *الجزيرة 
عبدالعزيز المساحة 50980 متر مربع

متر   28630 المساحة  الشباب  *حديقة 
مربع

المساحة  الشباب  *مضمار 
13000مترمربع

مشاريع تنموية تنفذها 
بلدية دخنة
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البصر  محافظة  قامت بلدية  
بتنفيذ عدة مشاريع تنموية خالل عهد 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده األمين 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
اهلل  حفظهم  عبدالعزيز  بن  سلمان 
السمو  صاحب  من  دؤوبة  وبمتابعة 
بن  فيصل  الدكتور  األمير  الملكي 
أمير  عبدالعزيز  بن  سعود  بن  مشعل 
صاحب  نائبه  وسمو  القصيم  منطقة 
تركي  بن  فهد  األمير  الملكي  السمو 
عبدالعزيز  بن  تركي  بن  فيصل  بن 
أمين  سعادة  من  مباشر  وبإشراف 
بن  محمد  المهندس  القصيم  منطقة 
البلدية  نفذت  حيث  المجلي  مبارك 

المشاريع اآلتية :

مطاطية  أرضيات  تركيب  *مشروع 

 )EPDM(مادة من  االطفال  أللعاب 
للحماية من الصدمات في المنتزهات

مركز  في  الواقعة  الغماس  *حديقة 
الغماس على مساحة 32872م٢

عامود   80 وتركيب  *إستبدال 
للطاقة  موفرة   LED تجميلية  إنارة 
مشروع  ضمن  وذلك  الكهربائية، 
واإلنارة  واألرصفة  الشوارع  صيانة 

بالبصر والمراكز التابعة.
*تنفيذ ٣٧٠٠ م٢ من الدهانات األرضية 
الرئيسية  والطرق  الشوارع  بعض  في 

لرفع مستوى السالمة وجودة الطرق.
خضراء  القصيم  أرض  حملة  *تفعيل 

بمشاركة طالب المدارس
 catwalk2021مبادرة في  *المشاركة 
البرية  القطط  على  المحافظة  بهدف 

المعرضة لالنقراض النمر_العربي
السعودي  اليوم  في  *المشاركة 
فرصة  وأتاحة  للتطوع  والعالمي 
في  للمشاركة  للمتطوعين  تطوعية 

زراعة األشجار
اإلرتوازية  اآلبار  رصد  مبادرة  *إطالق 

المكشوفة

مشاريع تنموية تنفذها 
بلدية البصر
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قبه   محافظة   قامت بلدية  
خالل  تنموية  مشاريع  عدة  بتنفيذ 
الملك  الشريفين  الحرمين  عهد خادم 
ولي  وسمو  عبدالعزيز  بن  سلمان 
الملكي  السمو  صاحب  األمين  عهده 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
من  دؤوبة  وبمتابعة  اهلل  حفظهم 

الدكتور  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
بن  سعود  بن  مشعل  بن  فيصل 
عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وسمو 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  نائبه 
فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن 
عبدالعزيز وبإشراف مباشر من سعادة 
المهندس  القصيم  منطقة  أمين 

نفذت  المجلي حيث  مبارك  بن  محمد 
البلدية المشاريع اآلتية:

*افتتاح قصر االحتفاالت لبلدية قبة.
*االستاد الرياضي.

*المسرح الروماني على الطراز النجدي.
*سوق الخضار.

وغيرها من المشاريع بالجهود الذاتية.

مشاريع تنموية تنفذها 
بلدية قبه

أمانة منطقة 
القصيم
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حققت بلدية القوارة ، قفزات تنموية 
المتطلبات  بين  مواءمتها  عبر  كبيرة 
تتوافق  التي  االستراتيجية  واألهداف 
مع رؤية المملكة ٢٠٣٠  والعديد من 
لتحقيق  والمبادرات  االستراتيجيات 
المدن،  وأنسنة  المستدامة  التنمية 
المشاريع  من  لحزمة  وتنفيذها 

بمختلف المراكز التابعة لها.
المبنى االداري لبلدية القوارة:

المبنى الذي شيد وفق الطراز الحديث 
لكافة  شموله  تصميمه  في  روعي 
والمراجعين  للموظفين  االحتياجات 
على  والتيسير  العمل  لتسهيل 
أدوار،  ثالثة  من  ويتكون  المراجعين 
وبواجهات زجاجية كبيرة هيئت لتكون 
قاعة  على  ويحتوي  ناجحة  عمل  بيئة 
لالجتماعات وأخرى للتدريب، باإلضافة 
إلى تهيئة المنطقة المحيطة بالمبنى 
الخضراء  والمسطحات  بالمواقف 
من  يعتبر  البلدية  ومبنى  والنوافير،  
التي  القوارة  في  البارزة  المعالم 
تضفي جماالً يضاف إلى جمال القوارة، 
تنفيذ طرق هيكلية وحيوية وميادين:

إنشاء  في  القوارة  بلدية  شرعت 
وأشكال  جمالية  ومجسمات  طرق 
هندسية في عدد من الطرق والشوارع 
القوارة  داخل  الرئيسية  والميادين 
الطابع  إلضفاء  لها   التابعة  والمراكز 
تأتي  المجسمات  هذه  عليها  الجمالي 
في إطار أهداف وخطط البلدية الرامية 

إلى تحسين الجوانب الجمالية لمختلف 
شوارع وطرق القوارة والمراكز التابعة 
وفق  تأتي  األعمال  هذه  أن  كما  لها  

خطة تطويرية.
من  يعد  جمالية  مجسمات  إنشاء  إن 
تزيد  التي  التشكيلية  الفنون  أنسب 
عليه  وتضفي  المكان  جاذبية  من 
حرصت  لذا  بصرية  ومتعة  جماالً 
من  العديد  إنشاء  على  القوارة  بلدية 

المجسمات الجمالية بكافة الميادين
تنفيذ حدائق داخل األحياء:

متنفس  لتوفير  األساس  في   أنشئت 
ألفراد المجتمع لتكون بيئة يجد فيها 
سكان األحياء أجواء ترفيهية وترويحية، 

اليومية  نشاطاتهم  لممارسة  ومحطة 
معينة وروعي  رياضة  ممارسة  سواء 

فيها توفير وسائل الترفيه.
زراعة األشجار في الحدائق والطرقات :

التوازن  على  المحافظة  مبدأ   من 
الحضري  المشهد  وتحسين  البيئي، 
وإضفاء الطابع الجمالي على الطرقات 
الغبار  وامتصاص  والميادين،  العامة 
إلى  باإلضافة  الرياح  أخطار  وتقليل 
الحراري  االحتباس  حدة  تخفيف 
وتلطيف األجواء وتخفيض التلوث فقد 
القوارة  في  شجرة   )5000( زراعة  تم 

والمراكز التابعة لها.
تحسين المنتزه العام بالقوارة :

أحد  العاّمة  والساحات  الحدائق  تمّثل 
الحضري  المشهد  أبرز عوامل تحسين 
في  إسهامها  إلى  إضافة  المدن  في 
نقطة  وتعد  الحياة،  بجودة  االرتقاء 
وتوّفر  للسّكان،  مجتمعي  التقاء 
خيارات  العمرّية  الفئات  لمختلف 
واالستجمام  الترفيه  من  متعددة 
أجواء  وسط  الرياضة  وممارسة 
بتطوير  القوارة  بلدية  قامت  تفاعلّية 
بالقوارة  العام  المنتزه  وتحسين 
األشجارلخلق  وزراعة  الحديقة  برصف 
واألشجار  باألزهار  تحفل  جمالّية  بيئة 
توفير  بهدف  الخضراء.  والمسطحات 

متنّفس طبيعّي للسّكان.

ابرز المنجزات في هذا العهد الزاهر
في القوارة
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أمانة منطقة 

القصيم

بتنفيذ  قصيباء  قامت بلدية  
عدة مشاريع تنموية خالل عهد خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
األمين  عهده  ولي  وسمو  عبدالعزيز 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
اهلل  حفظهم  عبدالعزيز  بن  سلمان 
السمو  صاحب  من  دؤوبة  وبمتابعة 
بن  فيصل  الدكتور  األمير  الملكي 
أمير  مشعل بن سعود بن عبدالعزيز 
صاحب  نائبه  وسمو  القصيم  منطقة 
تركي  بن  فهد  األمير  الملكي  السمو 
عبدالعزيز  بن  تركي  بن  فيصل  بن 
أمين  سعادة  من  مباشر  وبإشراف 
المهندس محمد بن  القصيم  منطقة 
البلدية  نفذت  حيث  المجلي  مبارك 

المشاريع اآلتية :
*إنشاء مبنى بلدية قصيباء

أسفل  القديمة  البلدة  إنشاء  *إعادة 
جال عنتر بن شداد

*تحسين وتجميل وتوسعة المداخل
*إنشاء المنتزه العام الجديد

مشاريع تنموية تنفذها 
بلدية قصيباء
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بتنفيذ  العمار  قامت بلدية  
عدة مشاريع تنموية خالل عهد 
الملك  الحرمين الشريفين  خادم 
وسمو  عبدالعزيز  بن  سلمان 
ولي عهده األمين صاحب السمو 
األمير محمد بن سلمان  الملكي 
اهلل  حفظهم  عبدالعزيز  بن 
صاحب  من  دؤوبة  وبمتابعة 
الدكتور  األمير  الملكي  السمو 
فيصل بن مشعل بن سعود بن 
القصيم  منطقة  أمير  عبدالعزيز 
السمو  صاحب  نائبه  وسمو 
الملكي األمير فهد بن تركي بن 
عبدالعزيز  بن  تركي  بن  فيصل 
سعادة  من  مباشر  وبإشراف 
أمين منطقة القصيم المهندس 
حيث  المجلي  مبارك  بن  محمد 

نفذت البلدية المشاريع اآلتية :
بلدية  مبنى  إنشاء  مشروع   *

العمار
استراحة  مبنى  إنشاء  مشروع   *

البلدية 
بلدية  مسلخ  إنشاء  *مشروع 

العمار
الماشية  سوق  إنشاء  *مشروع 

بالعمار 
*مشروع إنشاء نقطة ذبح ربيق 

 

مشاريع تنموية تنفذها 
بلدية العمار
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أمانة منطقة 

القصيم

عدة  بتنفيذ  الفوارة  قامت بلدية  
خادم  عهد  خالل  تنموية  مشاريع 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
األمين  عهده  ولي  وسمو  عبدالعزيز 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
اهلل  حفظهم  عبدالعزيز  بن  سلمان 
السمو  صاحب  من  دؤوبة  وبمتابعة 

بن  فيصل  الدكتور  األمير  الملكي 
أمير  مشعل بن سعود بن عبدالعزيز 
صاحب  نائبه  وسمو  القصيم  منطقة 
تركي  بن  فهد  األمير  الملكي  السمو 
عبدالعزيز  بن  تركي  بن  فيصل  بن 
أمين  سعادة  من  مباشر  وبإشراف 
بن  المهندس محمد  القصيم  منطقة 

البلدية  نفذت  حيث  المجلي  مبارك 
المشاريع اآلتية :

* جسر المشاة
*سكن العمال والمراقبين

*سفلتة بقيمة مليون ريال
*عبارة طريق اإلشيعل

*دورات المياه

مشاريع تنموية تنفذها بلدية الفوارة 



w
w
w
.a
ly
am

am
ah
on
lin
e.
co
m

2م
02

2 
ة -

وني
3 ي

0 
-2

71
5 

دد
لع

ا

71

بتنفيذ  الفويلق  قامت بلدية  
عدة مشاريع تنموية خالل عهد خادم 
بن  الملك سلمان  الشريفين  الحرمين 
األمين  عهده  ولي  وسمو  عبدالعزيز 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
اهلل  حفظهم  عبدالعزيز  بن  سلمان 
السمو  صاحب  من  دؤوبة  وبمتابعة 
بن  فيصل  الدكتور  األمير  الملكي 
أمير  عبدالعزيز  بن  سعود  بن  مشعل 
صاحب  نائبه  وسمو  القصيم  منطقة 
تركي  بن  فهد  األمير  الملكي  السمو 

عبدالعزيز  بن  تركي  بن  فيصل  بن 
أمين  سعادة  من  مباشر  وبإشراف 
بن  محمد  المهندس  القصيم  منطقة 
البلدية  نفذت  حيث  المجلي  مبارك 

المشاريع اآلتية :
ومالعب  ساحات  وتطوير  انشاء   *
رياضية بالفيضة بتكلفة 198300 ريال
ومالعب  ساحات  وتطوير  انشاء   *
بتكلفة  الترمس  بقرائن  رياضية 

127846  ريال
بالفويلق  الحدائق  وتطوير  انشاء   *

بتكلفة4,786,936.80 ريال
* انشاء وتطوير شبكات الطرق بكحلة 
 1,000,000 بتكلفة  جرود  ومشاش 

ريال
الطرق  شبكات  وتطوير  انشاء   *

بالفويلق بتكلفة 10998260 ريال
في  التقاطعات  تحسين  مشروع   *
شوارع الفويلق بتكلفة 4,766,385.90 

ريال
المطيوي  مخطط  لكامل  سفلته   *
الترمس  قرائن  ومخطط  الشمالي 

بتكلفة 6,000,000 ريال.
* مشروع إعادة تنظيم وتشجير طريق 
بتكلفة  بالفويلق  عبدالعزيز  الملك 

2812000 ريال
* مشروع مبنى بلدية الفويلق بتكلفة 

11400951 ريال
*انشاء مباني بلدية ومرافق عامة مقر 

الضيافة بتكلفة 136673 ريال
السيول وتصريف  اخطار  درء  *مشروع 
بتكلفة  بالفويلق  األمطار  مياه 

2987340 ريال
)سوق  ومسالخ  اسواق  انشاء  *مشروع 
 5,082,130 بتكلفة  بالفويلق  ماشية( 

ريال

مشاريع تنموية تنفذها 
بلدية الفويلق
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أمانة منطقة 

القصيم

م. محمد الجلي 
في زيارة لبلدية 
أبانات

ابانات-ضليع  بلدية  قامت           
رشيد خالل السنوات الخمس الماضية 
للمالعب  ساحات   13 عدد  بإنشاء 
بتحسين  قامت  وكذلك  الرياضية 
بعدد  والمداخل  الميادين  وتجميل 

التابعة  المراكز  ومداخل  دورات   9
أعمدة  تركيب  وكذلك  البلدية  لنطاق 
بعدد  والقرى  والمراكز  بابانات  اناره 
عدد  ديكوريه  واعمده  عامود   1200
حدائق  انشاء  تم  وكذلك  عامود   400

بعدد 16 حديقة في ابانات و المراكز 
واما  البلدية  لنطاق  التابعة  والقرى 
زفلتة  تم  فقد  السفلتة  يخص  ما 
ازدواجيات المداخل والشوارع الداخلية 
في ابانات والمراكز التابعة  لها بطول 
بما  الطرق  تشجير  تم  وأيضا  30كم2 
يقارب 1300 شجره وكذلك تم تركيب 
بمساحة  للطرق  ارصفه  وصيانة 
الفعاليات  يخص  ما  واما  30000م2 
جميع  في  المشاركة  تمت  فقد 
بإقامة  واالعياد  الوطنية  المناسبات 
بعض الفعاليات . وكذلك انشاء عدد 
للمشاركة  مضاءه  حديثه  لوحات   10
تم  وكذلك   . اإلعالمية  الحمالت  في 
ومن   , البلدية  لضيافة  مبنى  انشاء 
خالل الزيارات الميدانية لمتابعة أعمال 
م.  القصيم  امين منطقة  قام  البلدية 
محمد بن مبارك المجلي بزيارة لبلدية 
على  خاللها  اطلع  رشيد  ابانات-ضليع 

عرض مرئي إلنجازات البلدية .

بلدية أبانات ضلع رشيد تنشئ 16 حديقة
 و 13 ملعب رياضي
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عدة  بتنفيذ  شري  قامت بلدية  
خادم  عهد  خالل  تنموية  مشاريع 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
األمين  عهده  ولي  وسمو  عبدالعزيز 

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
اهلل  حفظهم  عبدالعزيز  بن  سلمان 
السمو  صاحب  من  دؤوبة  وبمتابعة 
بن  فيصل  الدكتور  األمير  الملكي 

أمير  مشعل بن سعود بن عبدالعزيز 
صاحب  نائبه  وسمو  القصيم  منطقة 
تركي  بن  فهد  األمير  الملكي  السمو 
عبدالعزيز  بن  تركي  بن  فيصل  بن 
أمين  سعادة  من  مباشر  وبإشراف 
بن  المهندس محمد  القصيم  منطقة 
البلدية  نفذت  حيث  المجلي  مبارك 

المشاريع اآلتية :
السكنية  المخططات  سفلتة  *أعمال 

بشري والقرى التابعة . 
مخطط  وإنارة  سفلتة   *أعمال  

الصناعية  .
*سفلته وإنارة سوق الماشية . 

*إنشاء دوار جديد .
*بناء سور على الشارع العام لمعالجة 
المشهد  وتحسين  البصري  التشوه 

الحضري . 
*تطوير المداخل بالجهود الذاتية .

المعالم  بعض  وتحسين  *تجميل 
والمجسمات .

مشاريع تنموية تنفذها 
بلدية شري
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بتنفيذ  الدليمية  قامت بلدية  
عدة مشاريع تنموية خالل عهد خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
األمين  عهده  ولي  وسمو  عبدالعزيز 

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
اهلل  حفظهم  عبدالعزيز  بن  سلمان 
السمو  صاحب  من  دؤوبة  وبمتابعة 
بن  فيصل  الدكتور  األمير  الملكي 

أمير  مشعل بن سعود بن عبدالعزيز 
صاحب  نائبه  وسمو  القصيم  منطقة 
تركي  بن  فهد  األمير  الملكي  السمو 
عبدالعزيز  بن  تركي  بن  فيصل  بن 
أمين  سعادة  من  مباشر  وبإشراف 
بن  المهندس محمد  القصيم  منطقة 
البلدية  نفذت  حيث  المجلي  مبارك 

المشاريع اآلتية :
على  الدليمية  بلدية  مبنى  انشاء   *

مساحة 43955 متر مربع
بمساحة  البلدية  استراحة  انشاء   *

10687 متر مربع
* انشاء سوق الماشية بصبيح بمساحة 

23686 متر مربع
بالدليمية  التجاري  السوق  انشاء   *

بمساحة 10008 متر مربع
* انشاء سوق الخضار والتمور بمساحة 

9784 متر مربع
لمركز  الغربي  المدخل  تأهيل   *

الدليمية بطول 106 متر

مشاريع تنموية تنفذها 
بلدية الدليمية

أمانة منطقة 
القصيم
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عقيل  ابن  قصر  قامت بلدية  
خالل  تنموية  مشاريع  عدة  بتنفيذ 
الملك  الشريفين  الحرمين  عهد خادم 
ولي  وسمو  عبدالعزيز  بن  سلمان 
الملكي  السمو  صاحب  األمين  عهده 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
من  دؤوبة  وبمتابعة  اهلل  حفظهم 
الدكتور  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
بن  سعود  بن  مشعل  بن  فيصل 
عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وسمو 

األمير  الملكي  السمو  صاحب  نائبه 
فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن 
عبدالعزيز وبإشراف مباشر من سعادة 
المهندس  القصيم  منطقة  أمين 
نفذت  المجلي حيث  مبارك  بن  محمد 

البلدية المشاريع اآلتية :
مع  والربط  السكنية  االحياء  *سفلتة 
البلدية المرحلة األولى  قيمة العقد : 

1,373,000 ريال
*تأهيل وتطوير الشوارع ) إنارة فقط ( 

قيمة العقد : 464,997 ريال
مع  والربط  السكنية  االحياء  *سفلتة 
 : العقد  قيمة  الثانية  المرحلة  البلدية 

1,705,000 ريال
ابن  بقصر  مشاة  وممرات  *حدائق 

عقيل قيمة العقد : 2,811,080 ريال
بقصر  ملحقاتها  مع  بلدية  *ساحات 
ابن عقيل  قيمة العقد : 914,700ريال

مشاريع تنموية تنفذها 
بلدية قصر ابن عقيل
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بتنفيذ  البطين  قامت بلدية  
عدة مشاريع تنموية خالل عهد خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
األمين  عهده  ولي  وسمو  عبدالعزيز 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 

اهلل  حفظهم  عبدالعزيز  بن  سلمان 
السمو  صاحب  من  دؤوبة  وبمتابعة 
بن  فيصل  الدكتور  األمير  الملكي 
أمير  مشعل بن سعود بن عبدالعزيز 
صاحب  نائبه  وسمو  القصيم  منطقة 

تركي  بن  فهد  األمير  الملكي  السمو 
عبدالعزيز  بن  تركي  بن  فيصل  بن 
أمين  سعادة  من  مباشر  وبإشراف 
بن  المهندس محمد  القصيم  منطقة 
البلدية  نفذت  حيث  المجلي  مبارك 

المشاريع اآلتية :
الحضري  المشهد  تحسين   *

بمعالجة حفر الشوارع 
المضالت بهدف تحسين  إزالة   *

المشهد الحضاري
* رفع االنقاض والمخلفات 

* تكثيف االعمال الرقابية للتحقق 
من التزام المنشات باالنظمة

وميدان  البلدية  مبنى   *
االحتفاالت – مرحلة أولى – 
* سفلته البطين والطرفية 

التشجير  بأعمال  مبادرة   *
التطوعية – كات ووك – 

* تحسين المداخل لمركز البطين 
والطرفية 

مشاريع تنموية تنفذها 
بلدية البطين

أمانة منطقة 
القصيم
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اوالً . في مجال المبادرات 
نفذت البلدية مبادرة مسجدنا خضراء

عنوان  تحت  أطلقت  مبادرة  ضمن 
الخضراء وفي مرحلتها  القصيم  أرض 
الثالثة التي تسعى من خاللها الجهات 
البيئية  النواحي  لتطوير  المعنية 

وجعلها أكثر مالئمة لصحة واإلنسان
الرئيسية  العناصر  وجود  ولضرورة 
األشجار  الحيوية  للبيئة  المكملة 
الوسيلة  وهي  الصغيرة  والشجيرات 
المناسبة لوقف عوامل التعرية وتثبيت 
الكثبان الرملية وكذلك لخفض الحرارة 

وزيادة نسبة اإلنعاش البيئي.
منطقة  أمير  سمو  توجيهات  جاءت 
القصيم بإطالق مبادرة أرض القصيم 
معالي  توجيهات  وكذلك  الخضراء 
وزير الشؤون البلدية والقروية بزراعة 
وتحسين  المحلية  البيئة  األشجار 
من  وبمتابعة  الحضري  المشهد 
سعادة أمين المنطقة حيث أن البلدية 
تعاني من شح المياه بوجودها بالدرع 
العربي ومن هنا بدأت بلدية الظاهرية 
مسجدنا  مبادرة  من  األولى  المرحلة 
خمس  وزراعة  أرصفة  بتنفيذ  خضراء 
بالمراكز  الرئيسية  الجوامع  مواقع من 
المبادرة  تشمل  حيث  لها  التابعة 
أرضية  بخزانات  الوضوء  مياه  تجميع 
من  باالستفادة  ري  شبكة  تنفيذ  مع 
تم  حيث  األشجار  لري  الرمادية  المياه 
شجرة  وثالثون  وأربعة  مائتين  زراعة 
هذه  تدشين  وتم  المحلية  البيئة  من 

محافظ  سعادة   بحضور  المبادرة 
بن  صالح  األستاذ  ضريه  محافظة 
بالغ  له  سيكون  مما  الشعمل  مبارك 
األتربة  نسبة  من  التقليل  في  األثر 
حرارة  وتخفيف  الميكروبات  وانتشار 
وتوفير  الرطوبة  نسبة  وتقليل  الجو 

بيئة صحية نظيفة .
وتحسين  االنسنة  مجال  في  ثانيًا 

المشهد الحضري    
*زراعة النخل العربي ٢٠٠ شجرة داخل 

الحدائق والشوارع الرئيسية .
الواشنطنيا  األمريكي  النخل   *زراعة 
وعدد  الظاهرية  بمضمار  شجرة   3٠٠

من الشوارع الرئيسية .
متنوعة  الشجيرات  عدد  زراعة   *

بإجمالي 100 شجيرة داخل الحدائق .
بمساحة  خضراء  مسطحات  زراعة 

إجمالية  6000 متر مربع . 
وإنشاء  الظاهرية  دوار  تأهيل  *إعادة 

بقرية  وأخر  الرضم  قرية  في  دور 
ريمان الشمالي .

*إنشاء مضمار مشي بمركز الظاهرية 
بطول 1800 متر وبعرض 7 متر .

*إنشاء خمس حدائق عائلية بمساحة 
إجمالية 14000 متر مربع .

في  قدم  كرة  مالعب  ثالث  إنشاء   *
المراكز .

في  العامة  الحدائق  تأهيل  *إعادة 
المراكز .

الظاهرية  مركز  مدخل  *تحسين 
بارتفاع  بوابة  بتنفيذ  وذلك  الشمالي 

10 متر وعرض 21 متر .
واإلنارة  السفلتة  مجال  في  ثالثًا 

واألرصفة 
الشوارع  في  اإلنارة  أعمدة  *تغير 
الرئيسية بمراكز البلدية بأعمدة إنارة 
جمالية ارتفاعها 12 متر  بإجمالي عدد  

270 عمود .
* تركيب أعمدة إنارة جمالية بالشارع 
متر   3 بارتفاع  الظاهرية  لمركز  العام 

وبإجمالي 121 عمود .
متر    6 بارتفاع  جمالية  إنارة  تركيب   *
في مراكز البلدية بإجمالي 200 عمود .

والقرى  المراكز  في  مداخل  ازدواج   *
 8 إجمالي  فيها  الرئيسية  والشوارع 

كيلو متر طولي . .
القرى  بمساحة  الشوارع في  *سفلتة 

إجمالية 84000 متر مربع .
في  والطرفية  الوسطية  الجز  *تنفيذ 
متر  كيلو   8 بإجمالي   والقرى  المراكز 

طولي .

بلدية الظاهرية 
ومنجزات متعددة
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أمانة منطقة 

القصيم

األمير  الملكي  السمو  صاحب  قام 
الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود 
القصيم  منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن 
بجولة تفقدية لمشروع إنشاء منظومة 
من  األفقي  بالثقب  السيول  تصريف 

المجاورة  والبحيرات  الخليج  بحيرات 
الى وادى الرمة بمدينة بريدة بتكلفة: 
وقد  سعودي  ريال   640.000.000
عن  مفصل  شرح  إلى  سموه  استمع 

المشروع .

وقد رافق سموه في هذه الجولة وكيل 
إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن 
القصيم  الوزان وأمين منطقة  حسين 

المهندس محمد بن مبارك المجلي .
وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

مشاريع بلدية عمالقة ) مشاريع السيول ( لمدينة بريدة

أمير القصيم .. يتفقد منظومة 
تصريف السيول والثقب األفقي



w
w
w
.a
ly
am

am
ah
on
lin
e.
co
m

2م
02

2 
ة -

وني
3 ي

0 
-2

71
5 

دد
لع

ا

79

الملكي األمير  قام صاحب السمو 
بن  مشعل  بن  فيصل  الدكتور 
سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة 
لمشروع  تفقدية  بجولة  القصيم 
السيول  تصريف  منظومة  إنشاء 
بالثقب األفقي من بحيرات النقع 
واألحياء المجاورة لها لوادي الرمة 

في مدينة بريدة
ريال   552.300.00  : بتكلفة 
الشركة  تنفذه  والذي  سعودي 
األعمال  لخدمات  السعودية 
)الراعي  والميكانيكية  الكهربائية 
وقد  اإلصدار(  لهذا  الرسمي 
مفصل  شرح  إلى  سموه  استمع 

مشاريع بلدية عمالقة ) مشاريع السيول ( لمدينة بريدة

األمير فيصل بن مشعل يتفقد 
منظومة تصريف السيول بالثقب 

األفقي من بحيرات النقع
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أمانة منطقة 
القصيم

عن المشروع .
وكيل  الجولة  هذه  في  سموه  رافق  وقد 
بن  عبدالرحمن  الدكتور  القصيم  إمارة 
القصيم  منطقة  وأمين  الوزان  حسين 
وعدد  المجلي  مبارك  بن  محمد  المهندس 

من المسئولين بالمنطقة.
كما تنفذ الشركة السعودية لخدمات األعمال 
إنشاء  مشروع  والميكانيكية  الكهربائية 
شبكات تصريف سيول بحي الشقة بتكلفة: 

270.602.220 ريال سعودي .
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الراعي الرسمي 
لإلصدار الخاص لمجلة

 

لمشاريع أمانة منطقة القصيم
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بقطاع  اهتمامها  جل  الدولة  أولت     
في  حضارية  واجهة  من  يمثله  لما  نظرًا  البلديات 
يخدم  الحيوي  القطاع  فهذا  المتحضرة،  المجتمعات 
المتنوعة  بخدماته  ويعكس  المجتمع  شرائح  مختلف 
خادم  حكومة  تنفقه  فيما  وللمتأمل  الدولة،  حضارة 
الحرمين الشريفين على هذا القطاع حيث يشكل نسبة 
القطاع  هذا  أهمية  يدرك  الدولة  ميزانية  من  كبيرة 

الحيوي. 
من  بالغ  باهتمام  القصيم  منطقة  حظيت  وقد  هذا   *
األمين في  الشريفين وسمو ولي عهده  الحرمين  خادم 
األخرى  القطاعات  باقي  على  عالوة  خاصة  القطاع  هذا 
مشعل  بن  فيصل  الدكتور  األمير  سمو  فارسها  ولعل 
تلك  المجهول خلف  الجندي  بمثابة  الذي هو  بن سعود 
 6 حوالي  صرف  تم  فقد  للمنطقة  الضخمة  المشاريع 
مليارات ريال على قطاع البلديات في عهد خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل خالل 
كبيرة  مشاريع  المبالغ  تلك  شملت  ونيف  سنوات  ثالث 
وإنارة  ورصف  ومن سفلتة  المواطنين  أسعدت  ومؤثرة 
وحدائق ومشاريع تصريف السيول والمتنزهات والساحات 
مما  وغيرها  لالحتفاالت  ومقرات  االستعماالت  المتعددة 
يدلل على حرص حكومتنا الرشيدة الدائم والمستمر لكل 

ما فيه سعادة ورفاهية المواطن السعودي.
وإجالل  اعتزاز  نظرة  ينظر  أن  إال  لكل منصف  يمكن  وال 

لمجهودات  والمؤثر  الكبير  للدور 
السمو  صاحب  القصيم  منطقة  أمير  سمو  وخطوات 
الملكي األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود في 
المسؤولين  مع  الدائم  وتواصله  المعوقات  كافة  تذليل 
من أجل تحقيق ما يتمناه مواطن هذه المنطقة وتخطى 
ذلك إلى وقوفه ميدانيًا لمتابعة تنفيذ المشاريع بنفسه 
قيادات  كافة  من  مستمر  تفاعل  عن  ذلك  أثمر  مما 
تطلعات  لتحقيق  وساعيًا  بالمنطقة  التنموية  القطاعات 
القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو 
وتحقيق  الوطن  وتنمية  لبناء  الرامية  األمين  ولي عهده 

رفاهية المواطن. 
القلب  من  شكرًا  نائبه..   وسمو  القصيم  أمير  سيدي   *
القصيم  أرض  على  يقطن  ومقيم  مواطن  كل  يقولها 
الخضراء لسموكم الكريم وسمو نائبكم لما تقدمونه من 
خدمات جليلة لهم فالشكر ال يفي لسموكم الكريم وسمو 
وأعمالكم  تتحدث  التي  هي  فاألعمال  الكريم  نائبكم 

نطقت وتحدث عنها القاصي قبل الداني . 
منطقة  أمين  المجلي  مبارك  بن  محمد   / المهندس   *
إعجاب  فتحية  الكلمة  تحمله  بما  الميدان  رجل  القصيم 

وتقدير له. 
* المدير اإلقليمي لليمامة الصحفية 
بمنطقتي القصيم والشمال
halrumaih@alriyadh.com

د. فيصل بن مشعل 
أيقونة القصيم

 حمود سليمان الرميح *

كلمة الملحق
أمانة منطقة 

القصيم
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