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نظــام حاميــة حقــوق املؤلــف وقوانــن حقــوق النــر ،وتحتفــظ الهيئــة بحقهــا يف مقاضــاة أي شــخص ينتهــك هــذه
الحقــوق.
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أو األرضار املبــارشة وغــر املبــارشة املرتتبــة عــى األشــخاص أو الجهــات واملتعلقــة بتفســر هــذا املنهــج أو تطبيقــه.
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األول

مقدمة في إدارة العقارات
في المملكة العربية السعودية
تعــد ملكيــة العقــار مــن الجوانــب التــي نصــت عليهــا الرشيعــة اإلســامية .ففــي الرشيعــة اإلســامية ،للاملــك الحــق
يف التمتــع بفوائــد امللكيــة والتــرف بهــا دون قيــود .وقــد عنيــت الدولــة بهــذا املوضــوع وأصــدرت عــدة إج ـراءات
وأنظمــة متعلقــة مبلكيــة وتــرف العقــار ،وينــص النظــام األســايس للحكــم (الصــادر باملرســوم امللــي رقــم أ 91/بتاريــخ
1412/8/27هـــ) عــى أن للســلطات التنظيميــة حــق ســن األنظمــة واللوائــح مــع األخــذ يف عــن االعتبــار هــدف جلــب
املصالــح ودرء املفاســد مبــا يتفــق مــع الرشيعــة اإلســامية .وقــد نصــت املــادة األوىل مــن هــذا النظــام عــى أن اململكــة
العربيــة الســعودية ،دولــة إســامية ذات ســيادة تامــة ،دينهــا اإلســام ،ودســتورها كتــاب اللــه تعــاىل وســنة رســوله صــى
اللــه عليــه وســلم .ولغتهــا هــي اللغــة العربيــة ،وعاصمتهــا مدينــة الريــاض .كــا أكــدت املــادة الســابعة والســتون عــى
الســلطة التنظيميــة للدولــة وفقـاً لنظامــي مجلــس الــوزراء ومجلــس الشــورى .وتنــص املــادة الســابعة والســتون عــى
أن تختــص الســلطة التنظيميــة بوضــع األنظمــة واللوائــح ،مبــا يُحقــق املصلحــة ،أو يرفــع املفســدة يف شــؤون الدولــة،
وفقـاً لقواعــد الرشيعــة اإلســامية ،وتُ ــارس اختصاصاتهــا وفقـاً لهــذا النظــام ونظامــي مجلــس الــوزراء ومجلــس الشــورى
وتعتــر جميــع األرايض يف اململكــة العربيــة الســعودية ملــك للدولــة مــا مل متلكهــا جهــة خاصــة أو البلديــة ،ونصــت
املــادة الرابعــة عــر أن جميــع الــروات التــي أودعهــا اللــه يف باطــن األرض أو يف ظاهرهــا أو يف امليــاه اإلقليميــة أو يف
النطــاق الــري والبحــري الــذي ميتــد إليــه اختصــاص الدولــة ،وجميــع مــوارد تلــك الــروات ملــك للدولــة وفقـاً ملــا يبينــه
النظــام.
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ويبــن كذلــك النظــام وســائل اســتغالل هــذه الــروات وحاميتهــا وتنميتهــا ملــا فيــه مصلحــة الدولــة وأمنهــا واقتصادهــا.
ولكــن حــق امللكيــة تــم النــص عليــه يف املادتــن الســابعة عــر والثامنــة عــر مــن النظــام .تنــص املــادة الســابعة عــر
أن :امللكيــة ورأس املــال ،والعمــل مقومــات أساســية يف الكيــان االقتصــادي واالجتامعــي للمملكــة ،وهــي حقــوق خاصــة
تــؤدي وظيفــة اجتامعيــة وفــق الرشيعــة اإلســامية.
وتنــص املــادة الثامنــة عــر عــى أن تك ِفــل الدولــة حريــة امللكيــة الخاصــة وحرمتهــا ،وال ينــزع مــن أحــد ملكــه إال
للمصلحــة العامــة عــى أن يُعــوض املالــك تعويضـاً عــادالً .أمــا املــادة التاســعة عــر فتنــص عــى أن تحظــر املصــادرة
العامــة لألمــوال ،وال تكــون عقوبــة املصــادرة الخاصــة إال بحكــم قضــايئ.
وبالنســبة لحقــوق ملكيــة األرايض والعقــارات فقــد نصــت األنظمــة والترشيعــات عليهــا يف نظــام نــزع ملكيــة العقــارات
للمنفعــة العامــة ووضــع اليــد املؤقــت عــى العقــار (املصــادق باملرســوم امللــي رقــم م 15/وتاريــخ 1424/3/11هـــ)
لتنظيــم العمليــة وإجراءاتهــا.

موافقة للشريعة
اإلسالمية

ـ األوامر الملكية.
ـ المراسيم الملكية.
ـ قرارات مجلس الوزراء.
ـ قرارات الوزراء.

إضافة
للشريعة
اإلسالمية

ـ التعاميم الوزارية.

شكل ( :)1-1مصادر األنظمة السعودية

1.1

نظام الحكم في المملكة العربية السعودية

تتكون السلطات يف اململكة العربية السعودية من:
أ) السلطة القضائية
وهي السلطة املعنية بتفسري وتطبيق األنظمة ومير القضاء السعودي من خالل قناتني:
• محاكم القضاء العامة
• القضاء اإلداري "ديوان املظامل"
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ب) السلطة التنفيذية
الســلطة التنفيذيــة هــي الســلطة املســؤولة عــن تنفيــذ األنظمــة واللوائــح ،ويشــار إليهــا باســم الحكومــة ممثلــة
بامللــك والــوزراء تحــت قيادتــه .ويــرح النظــام األســايس للحكــم ونظــام مجلــس الــوزراء طبيعــة هــذه الســلطة
واملهــام التــي تتعهدهــا.
وتتضمن السلطة التنفيذية ما ييل:
 .1ملك اململكة العربية السعودية (رئيس مجلس الوزراء).
 .2نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء األعضاء مبجلس الوزراء ،ويعفيهم بأمر مليك« .املادة (57أ)».
 .3جميع الجهات الرسمية واإلدارات الحكومية التابعة للوزارات أو املستقلة عنها.
ج) السلطة التنظيمية
وهي السلطة املعنية بسن األنظمة الجديدة.
هــذه الســلطة معروفــة باســم الســلطة الترشيعيــة يف الــدول األخــرى ،لكــن الســعودية تفضــل مصطلــح الســلطة
التنظيميــة.
وهي منحرصة حاليا يف مجلس الشورى ومجلس الوزراء.
هنــاك متخصصــون مــن مختلــف التخصصــات والخــرات يف مجلــس الشــورى ،ويحــدد نظــام املجلــس رشوط
العضويــة ومتطلباتهــا ومســؤولياتها .وتنــص املــادة الخامســة عــر مــن ذلــك النظــام عــى أن «يبــدي مجلــس
الشــورى الــرأي يف السياســات العامــة للدولــة التــي تحــال إليــه مــن رئيــس مجلــس الــوزراء.

1.2

مناطق المملكة العربية السعودية

ت ُقســم اململكــة إىل  13منطقــة إداريــة ،وكل منطقــة مقســمة إىل عــدد مــن املحافظــات ،ولــكل منطقــة أمــارة يرأســها
أمــر املنطقــة ،وكان يبلــغ عــدد املحافظــات يف اململكــة  118محافظـ ًة إىل أن متــت املوافقــة ســنة 2012م عــى زيــادة
عــدد املحافظــات لتصــل بذلــك إىل  134محافظــة ،وتقســم املحافظــات إىل مراكــز.
وتشــمل املســؤوليات األساســية لألمــن الحفــاظ عــى األمــن العــام والنظــام واالســتقرار ،وضــان الحقــوق والحريــات
الفرديــة يف إطــار الرشيعــة اإلســامية واألنظمــة الحكوميــة.
ولــكل بلديــة مجلــس خــاص بهــا وينتخــب ثلثــا املجلــس عــن طريــق تصويــت شــعبي والثلــث الباقــي يعــن عــن
طريــق ق ـرار مــن وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة (املــادة  12مــن نظــام املجالــس البلديــة).
ونصــت املــادة الخامســة مــن نظــام البلديــات والقــرى أنــه مــع عــدم اإلخــال مبــا تقــي بــه األنظمــة مــن اختصــاص
عــام لبعــض اإلدارات أو املصالــح ،تقــوم البلديــة بجميــع األعــال املتعلقــة بتنظيــم منطقتهــا وإصالحهــا وتجميلهــا
واملحافظــة عــى الصحــة والراحــة والســامة العامــة.
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مناطق اململكة العربية السعودية

املنطقة

العاصمة

املساحة (كم(2

املحافظات

حائل

حائل

103,887

4

القصيم

بريدة

58,046

11

الرياض

الرياض

404,240

20

تبوك

تبوك

146,072

6

املدينة املنورة

املدينة

151,990

7

مكة املكرمة

مكة

153,128

12

الباحة

الباحة

9,921

7

الحدود الشاملية

عرعر

111,797

3

الجوف

سكاكا

100,212

3

جازان

جازان

11,671

14

عسري

أبها

76,693

12

نجران

نجران

149,511

8

املنطقة الرشقية

الدمام

672,522

11

السعودية

الرياض

2,149,690

118

 .2مهام الجهات املسؤولة:
ويبي الجدول أدناه الجهات املسؤولة ومهامها:
تختص بعض الجهات يف اململكة بتنظيم وإدارة األرايضَّ ،
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2.1

مهام الجهات المسؤولة

ويبي الجدول أدناه الجهات املسؤولة ومهامها:
تختص بعض الجهات يف اململكة بتنظيم وإدارة األرايضَّ ،

16

م
1
2
3

وزارة الشؤون البلدية والقروية

ـ تتعاون وزارة العدل من خالل كتابات العدل مع الشؤون
البلدية والقروية إلدارة عملية تسجيل العقارات

وزارة التجارة واإلستثامر

ـ مسؤولة عن جميع األنشطة التجارية والصناعية يف اململكة

4

الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ـ مسؤولة عن تطوير وإعداد اللوائح للمدن الصناعية
ومناطــق التقنيــة (مــدن)

الجهة املسؤولة
وزارة العدل

املهام

5

الهيئة العامة لالستثامر

ـ مسؤولة عن منح الرتاخيص لألجانب الستثامر األرايض أو متلكها

6

مؤسسة النقد العريب السعودي

ـ تحصيــل النســبة املفروضــة عــى قيمــة العقــار املبــاع مــن غــر
الســعوديني
ـ اإلرشاف عىل املسائل املتعلقة بالتمويل العقاري
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المالحظات:

الثاني

إجراءات تملك العقارات في المملكة
العربية السعودية

2.0

تنظيم الملكية وإجراءات تسجيلها

ت ُنظــم الرشيعــة اإلســامية جميــع جوانــب الحيــاة مبــا فيهــا ملكيــة العقــارات واألرايض ،ويقــع النظــام اإلســامي الــذي
يحكــم األرايض والعقــارات واإلســكان تحــت مظلــة «املعامــات» ،وال يخفــى أن حاميــة امللكيــة هــي مقصــد مــن مقاصــد
الرشيعــة ،حيــث أكــدت عــى أهميــة احـرام حقــوق امللكيــة الشــخصية ويف الوقــت ذاتــه وضــح للنــاس أن ملكيــة مــا
عــى األرض تعــود للــه ســبحانه وتعــاىل وأن البــر يتمتعــون مبــا أعطاهــم اللــه مــن الخـرات.
ويف اململكــة والــدول العربيــة األخــرى يجــب أن تكــون األنظمــة والقوانــن املتعلقــة بــاألرايض وفــق الرشيعــة اإلســامية،
وحقــوق امللكيــة يف اإلســام يجــب أن تســتخدم بطريقــة منتجــة ومثمــرة .وترتبــط ملكيــة األرض يف الرشيعــة اإلســامية
باســتخدامها ،فالشــخص الــذي يســتخدم األرض لــه أولويــة ملكيتهــا .واألرض غــر املزروعــة ال ميكــن أن ميلكهــا أو يؤجرهــا
ســوى الدولــة ،كــا قــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم« :مــن كانــت لــه أرض فليزرعهــا ،فــإن مل يســتطع وعجــز عنهــا
فليمنحهــا آخــاه املســلم وال يؤاجرهــا إيــاه» أخرجــه مســلم
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ولــدى اململكــة العربيــة الســعودية عــدد مــن األنظمــة املتعلقــة بــإدارة األرايض تحــت مختلــف الــوزارات اعتــادا ً عــى
وظائفهــا ومســؤولياتها .ويف امللحــق قامئــة باألنظمــة والقوانــن املتعلقــة بــإدارة األرايض والعقــارات يف اململكــة العربيــة
السعودية.

2.1

تملك غير السعوديين للعقار

صــدر يف اململكــة العربيــة الســعودية نظــام متلــك غــر الســعوديني للعقــار واســتثامره باملرســوم امللــي م 15/بتاريــخ
 1421/4/17هـــ .وبنــا ًء عليــه تــم منــح غــر الســعوديني حــق متلــك واســتثامر العقــار يف اململكــة العربيــة الســعودية
وفقـاً للــروط التاليــة:
• يجــوز للمســتثمر غــر الســعودي املرخــص لــه مبزاولــة أي نشــاط مهنــي أو حــريف أو اقتصــادي متلــك العقــار
الــازم ملزاولــة ذلــك النشــاط ويشــمل العقــار الــازم لســكنه وســكن العاملــن لديــه.
• إذا كان الرتخيــص املشــار إليــه يشــمل رشاء مبــان أو أراض إلقامــة مبــان عليهــا واســتثامرها بالبيــع أو التأجــر
فيجــب أال تقــل التكلفــة اإلجامليــة للمــروع أرضــا وبنــا ًء عــن ثالثــن مليــون ريــال ويجــوز ملجلــس الــوزراء
تعديــل هــذا املبلــغ .كــا يشــرط أن يتــم اســتثامر ذلــك العقــار خــال خمــس ســنوات مــن ملكيتــه( .املــادة
 1مــن النظــام).
• يســمح لغــر الســعوديني ذوي الصفــة الطبيعيــة املقيمــن يف اململكــة إقامــة نظاميــة بتملــك العقــار لســكنهم
الخــاص ،وذلــك بعــد الرتخيــص لهــم مــن وزارة الداخليــة( .املــادة  2مــن النظــام).
وتنــص املــادة الثالثــة عــى أن يجــوز  -عــى أســاس املعاملــة باملثــل  -للممثليــات األجنبيــة املعتمــدة باململكــة بتملــك
املقــر الرســمي ومقــر الســكن لرئيســها وأعضائهــا ،ويجــوز للهيئــات الدوليــة واإلقليميــة يف حــدود مــا تقــي بــه
االتفاقيــات التــي تحكمهــا متلــك املقــر الرســمي لهــا ،وذلــك كلــه بــرط الحصــول عــى ترخيــص مــن وزيــر الخارجيــة.
 يجوز مبوافقة من رئيس مجلس الوزراء  -يف غري الحاالت السابقة  -متلك العقار للسكن الخاص( .املادة .)4ولكــن ال يجــوز لغــر الســعودي بــأي طريــق غــر امل ـراث اكتســاب حــق امللكيــة أو حــق االرتفــاق أو االنتفــاع عــى
عقــار واقــع داخــل حــدود مدينتــي مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة ،عــى أنــه يجــوز لغــر الســعودي مــن املســلمني
اســتئجار العقــار داخــل حــدود مدينتــي مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة ملــدة ال تزيــد عــى ســنتني قابلــة للتجديــد ملــدة
أو مــدد مامثلــة( .املــادة  5مــن النظــام).
 وصدر يف شأن هذه املادة املرسوم املليك رقم (م )62/وتاريخ  1427 / 9 / 25هـ ،كام ييل:أوالً :يعاقــب غــر الســعودي الــذي يخالــف حكــم املــادة (الخامســة) مــن نظــام متلــك غــر الســعوديني للعقــار
واســتثامره ،الصــادر باملرســوم امللــي رقــم (م )15/وتاريــخ 1427/ 4 / 17هــــ ،مبــا يــي:
 -1بيــع العقــار باملـزاد العلنــي واســتيفاء الرســم املحــدد نســبته ( )10%مــن أصــل قيمــة العقــار عنــد بيعــه،
وفقـاً ألحــكام املرســوم امللــي رقــم ( )44وتاريــخ  1377/ 11 / 29هــــ.
 -2حســم مــا نســبته ( )35%مــن غــر الســعودي حلــة بيعــة العقــار مــن مجمــوع (أصــل القيمــة التــي دفعهــا
إىل البائــع ،وتكاليــف البنــاء) ،بعــد أن تقدرهــا لجنــة مكونــة مــن اإلمــارة والبلديــة ،ويعــاد إليــه املبلــغ املتبقــي
 بعــد حســم تلــك النســبة  -وإذا زاد هــذا املبلــغ عــى مــا دفعــه فتــورد الزيــادة إىل خزينــة الدولــة.جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©
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ثاني ـاً :يعاقــب الســعودي الــذي يشــري عقــاراً يف مكــة املكرمــة أو املدينــة املنــورة لحســاب غــر الســعودي لغــرض
الســكن الخــاص بغرامــة تعــادل ( )25%مــن مجمــوع (أصــل القيمــة التــي دفعهــا إيل البائــع ،وتكاليــف البنــاء) بعــد
أن تقدرهــا اللجنــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة ( )2مــن البنــد «أوالً» أعــاه.
ثالث ـاً :تعتمــد العقوبــات املشــار إليهــا ســابقا بق ـرار مــن وزيــر الداخليــة ،ويحــق ملــن صــدر ضــده ق ـرار بالعقوبــة
التظلــم أمــام ديــوان املظــامل خــال ســتني يوم ـاً مــن تاريــخ إبالغــه بــه.
يحظر عىل كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة توثيق أي ترصف ال يتفق مع أحكام هذا النظام( .املادة .)6
ال يخل تطبيق أحكام هذا النظام مبا يأيت:
أ -حقــوق امللكيــة التــي ترتبــت لغــر الســعوديني مبوجــب األنظمــة الســابقة ،ويتعــن إعــال أحــكام هــذا
النظــام بعــد نفــاذه عنــد انتقــال ملكيــة العقــار.
ب -املزايــا التــي تضمنتهــا القواعــد املنظمــة لتملــك العقــار ملواطنــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخلـــيج
العربـيـة.
ج -اكتساب حق امللكية أو أي حق عيني أصيل آخر عىل عقار عن طريق املرياث.
د -أنظمــة وق ـرارات مجلــس الــوزراء واألوامــر الســامية التــي متنــع التملــك يف بعــض املواقــع( .املــادة  7مــن
الـنظام).

2.3

تملك مواطني الخليج للعقار

جــاء يف املرســوم امللــي رقــم (م )٢٢/وتاريــخ ١٤٣٢ /٤ /٣ :هـــ ،بشــأن تنظيــم متلــك مواطنــي دول املجلــس للعقــار يف
الــدول األعضــاء مبجلــس التعــاون لغــرض الســكن واالســتثامر .تنفيـذًا ألحــكام املــادة الثالثــة مــن االتفاقيــة االقتصاديــة
بــن دول املجلــس والتــي تنــص عــى أن يعامــل مواطنــو دول املجلــس الطبيعيــون واالعتباريــون يف أي مــن الــدول
األعضــاء نفــس معاملــة مواطنيهــا دون تفريــق أو متييــز يف مجــاالت مختلفــة ،منهــا حريــة متلــك العقــار .يتــم تنظيــم
متلــك العقــار ملواطنــي دول املجلــس مــن األشــخاص الطبيعيــن واالعتباريــن يف أي دولــة عضــو لغــرض الســكن
واالســتثامر وف ًقــا لألحــكام التاليــة:
(املادة األوىل):
يُســمح ملواطنــي دول مجلــس التعــاون مــن األشــخاص الطبيعيــن أو االعتباريــن (اململوكــن بالكامــل ملواطنــي دول
مجلــس التعــاون) باســتئجار ومتلــك العقــارات املبنيــة واألرايض لغــرض الســكن أو االســتثامر يف أيــة أي دولــة عضــو
بإحــدى طــرق التملــك املقــررة قانونًــا (نظا ًمــا) أو بالوصيــة أو امل ـراث ،ويعاملــون يف هــذا الشــأن معاملــة مواطنــي
الدولــة التــي يقــع فيهــا العقــار.
(املادة الثانية):
إذا كان العقــار أرضً ــا فيجــب أن يُســتكمل بناؤهــا أو اســتغاللها خــال أربــع ســنوات مــن تاريــخ تســجيلها باســمه ،وإال
كان للدولــة التــي يقــع فيهــا العقــار حــق التــرف بــاألرض مــع تعويــض املالــك بنفــس مثنهــا وقــت رشائهــا أو مثنهــا
حــن بيعهــا أيهــا أقــل مــع حفــظ حقــه بالتظلــم أمــام الجهــة املختصــة بالدولــة ،وللدولــة أن متــدد املــدة املذكــورة إذا
اقتنعــت بأســباب تأخــر املالــك عــن تلــك املــدة.
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(املادة الثالثة):
يجــوز للاملــك التــرف يف العقــار املبنــي يف أي وقــت ،أمــا إذا كان أرضـاً فيجــوز التــرف فيهــا مــن تاريــخ اســتكامل
بنائهــا أو اســتغاللها أو مــرور أربــع ســنوات مــن تاريــخ تســجيلها باســمه ،ويجــوز اســتثناء التــرف فيهــا قبــل ذلــك
بــرط الحصــول عــى إذن مــن الجهــة املختصــة يف الدولــة.
(املادة الرابعة):
ال يتعــارض هــذا التنظيــم مــع حــق الدولــة التــي يقــع فيهــا العقــار يف نــزع ملكيتــه للمنفعــة العامــة مقابــل تعويــض
عــادل للاملــك طب ًقــا للقوانــن (األنظمــة) التــي تعامــل بهــا مواطنيهــا.
كــا ال يتعــارض هــذا التنظيــم مــع حــق الدولــة يف حــر التملــك أو االنتفــاع يف مناطــق أو مواقــع معينــة ،وتســتثني –
بنــاء عليــه – العقــارات الواقعــة داخــل مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة مــن أحــكام هــذا التنظيــم.

2.4

إجراءات التسجيل

يتــم تســجيل ملكيــة العقــارات يف الســعودية عــى شــكل صكــوك ،وميكــن تتبــع امللكيــة مــن خــال إجـراءات التعاقــد
املختلفــة بــن البائــع واملشــري .يكــون الســجل العقــاري بالتعــاون مــع وزارة العــدل ووزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة
حيــث يتــم تســجيل جميــع حقــوق امللكيــة ،مبــا يف ذلــك القــروض العقاريــة .حاليـاً ،يتــم االحتفــاظ بالســجالت العقاريــة
وإدارتهــا بواســطة كتــاب العــدل يف دائــرة كتابــة العــدل لــدى وزارة العــدل .ويختــص كتــاب العــدل بتوثيــق العقــود
وإصــدار الصكــوك وفــق املــادة الثانيــة مــن الئحــة نظــام كتــاب العــدل الصــادر بقـرار وزيــر العــدل رقــم /1ت.2460/
صــدر نظــام التســجيل العينــي للعقــار (املرســوم امللــي رقــم  6بتاريــخ 1423/9/2هـــ) ليحــدد إطــار جديــد إلجـراءات
تســجيل العقــار ،ونصــت املــادة التاســعة مــن نظــام التســجيل العينــي للعقــار أنــه تتــوىل كل مــن وزارة الشــئون البلديــة
والقرويــة ،ووزارة العــدل أعــال التســجيل العقــاري والتوثيــق وفقـاً ملــا يــأيت:
 .1تقــوم اإلدارة املختصــة بــاألرايض واملســاحة يف وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة بحــر الوحــدات العقاريــة،
والقيــام باألعــال املســاحية ،وإعــداد الخرائــط الالزمــة وتحديثهــا ،وتنفيــذ نظــم معلومــات األرايض .ويصــدر
وزيــر الشــئون البلديــة والقرويــة القـرارات والتعليــات الالزمــة لذلــك.
 .2تقــوم اإلدارة املختصــة بالتســجيل العقــاري والتوثيــق يف وزارة العــدل بقيــد وتوثيــق الحقــوق املتعلقــة
بالوحــدات العقاريــة الواقعــة يف دائــرة اختصاصهــا ،فــإذا كانــت الوحــدة العقاريــة واقعــة يف دائــرة اختصــاص
إدارات متعــددة ،وجــب إج ـراء القيــد يف كل منهــا ،وال يكــون للقيــد الــذي يتــم يف إحداهــا أثــر إال بالنســبة
للجــزء الواقــع يف دائــرة اختصاصهــا.
 يقيــد يف الســجل العقــاري وصــف األرض املحــددة ،وتتضمــن موقعهــا وحالتهــا القانونيــة وبيــان مــالهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات حيــث للصــك قــوة إثبــات مطلقــة (إال يف حــال مخالفتهــا
ملقتــى األصــول الرشعيــة أو تزويرهــا).
 -لكل قطعة أرض رقم تسليس فريد ،وينصب الرتكيز عىل هوية قطعة األرض ومصالح امللكية املسجلة.
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 هناك مرحلتان يف نظام التسجيل الجديد ،وهي كالتايل: .1أعامل القيد األول
 .2مرحلة القيود التالية
أعامل القيد
األول

إدراج الوحدات العقارية يف السجل العقاري ألول مرة بحالتها التي هي
عليها ،وتخصيص صحيفة لكل منها وفقا ألحكام نظام التسجيل العيني
املادة رقم  1من (نظام التسجيل العيني(

مرحلة القيود
التالية

إدراج الترصفات التي ترد عىل الوحدة العقارية بعد إمتام القيد األول يف
السجل العقاري

يجب أن تتضمن الصكوك مجموعة من املعلومات ،فيجب عىل الصك تحديد الوحدة العقارية.
وتشمل معلومات السجل العقاري:
مجموعــة الوثائــق التــي تبــن أوصــاف كل عقــار وموقعــه وحالتــه الرشعيــة ،ومــا لــه مــن حقــوق
ومــا عليــه مــن التزامــات ،والتعديــات التــي تطــرأ عليــه تباع ـاً.

2.5

أنواع ملكية األراضي

األرايض إمــا أن تكــون مملوكــة للدولــة أو للمواطنــن .والتــي تكــون مملوكــة للمواطنــن لهــم طــرق مثانيــة المتالكهــا
وهــي( :امل ـراث  -املعاوضــات  -الهبــات  -الوصايــا  -االقطــاع  -الغنيمــة -إحيــاء املــوات  -الصدقــات).
وميكن أن تقسم طرق التملك إىل ثالثة:
أ -طرق مرتبطة باإلنسان نفسه وهي املنشئة للملكية ويدخل فيها إحياء املوات والغنيمة.
ب -طرق مرتبطة بعمل غريه وتسمى الناقلة عن امللكية كالبيع والهبة.
ج -طرق خارجة عن إرادة اإلنسان وعن غريها وسببها خالفة اإلنسان لغريه كاإلرث والوصية.
 4.1تصنيف استخدامات األرايض:
يجري عادة تصنيف استخدامات األرايض عىل النحو التايل:
أ) زراعي.
ب) سكني (كثافة سكنية منخفضة ،متوسطة الكثافة السكنية ،الكثافة السكنية العالية).
ج) تجاري (محالت البيع بالتجزئة ومراكز التسوق والفنادق ومباين املكاتب).
د) صناعي (الصناعات الخفيفة والصناعات املتوسطة والصناعات الثقيلة).
ه) أخرى (املطارات ،املوانئ ،املساحات العامة ،املساحات الخرضاء ،التوسع املكاين).
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2.6

التصرف في األراضي

تكــون األرايض التــي ليــس لهــا مالــك ملــك للدولــة كــا نــص عليــه النظــام األســايس للحكــم (م ،)14ولهــذا بــدأت الدولــة
بعــدة إجـراءات ملنــح مثــل هــذه األرايض لالســتفادة منهــا ،وهي:
 )1منــح ت ُصــدر بق ـرار مــن أمــن املنطقــة والتــي تســمى ســابقا (منــح ذوي الدخــل املحــدود وقــد منعــت
هــذه التســمية).
 )2منــح رصيحــة تُصــدر بقـرار مــن وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة بالنســبة لــأرايض الســكنية ،وبقـرار مــن
وزيــر الزراعــة بالنســبة لــأرايض الزراعيــة مبنيــة عــى أمــر ســام ينــص فيــه عــى اســم املمنــوح ومعلومــات
املنحــة.
 )3املنح التي تُصدر من وزارة املالية مبوجب أمر سام.
أ

الترصف يف أرايض املنح

أوالً :معامــات منــح البلديــة والتــي تســمى ســابقاً (منــح الدخــل املحــدود) واملنــح الرصيحــة الصــادرة مــن البلديــة ال
بــد أن تشــتمل عــى:
 )1خطاب من البلدية أو األمانة موجه لكتابة العدل إلنهاء إجراءات إفراغ املنحة.
 )2أمر املنح أو صورة منه.
 )3قرار التخصيص مع تقرير من الحاسب اآليل.
 )4كرويك مصدق ُيثل حدود وأطوال ومجموع املساحة الكلية للمنحة.
 )5تقريــر مــن الجهــة املعنيــة يؤكــد خلــو املنحــة مــن امللكيــة أو أيــة شــوائب أخــرى وأن توثيقهــا يتمــى
مــع األوامــر والتعليــات.
 )6قرار البيع عند وجود زيادة يف املساحة عن أمر املنح.
ثانياً :معامالت املنح الرصيحة الصادرة من الزراعة :وهذه نظّم كثري من أحكامها نظام األرايض البور.
تــوزع وزارة الزراعــة األرايض البــور عــى املؤهلــن الســتغاللها طبقـاً القواعــد املقــررة يف هــذا النظــام ،فاألفـراد لهــم مــن
( 5إىل  20هكتــار) ،والــركات واألفـراد ذوي املشــاريع الزراعيــة (إىل  400هكتــار).
ويجــب اســتثامر األرض خــال املُــدة امل ُحـ َّددة فيــه ،وتُعتــر األرض ُمســتثمرة ِزراعيـاً ِبـ َر ِّي ُجــزء ِمنهــا ال يقــل عــن ()%٢٥
مــن مســاح ِتها ِخــال املُــدة امل ُحـ َّددة لالســتثامر (عــادة مــن ســنتني إىل خمــس ســنوات).
 يكون لِمن صدر لصالِحه قرار التوزيع حق متلُّك األرض وِفق قوا ِعد هذا النظام. يجــوز بق ـرار مــن وزيــر ال ِزراعــة وامليــاه إلغــاء اخ ِتصــاص مــن يث ُبــت عج ـ ُزه عــن اســتثامر األرض أو عــدمجدي ِتــه يف ِخــال املُــدة امل ُح ـ َّددة.
 وال بد أن تشتمل معامالت منح الزراعة عىل: )1خطاب من الزراعة موجه لكتابة العدل إلنهاء إجراءات إفراغ املنحة.
 )2أمر املنح الصادر من وزير الزراعة املبني عىل موافقة املقام السامي.
 )3كرويك مصدق ميثل حدود وأطوال ومجموع املساحة الكلية للمنحة.
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ثالثاً :معامالت املنح الرصيحة الصادرة من وزارة املالية ال بد أن تشتمل عىل:
 )1حضور املمنوح أو من ميثله بالوكالة الرشعية.
 )2حضور مندوب املالية املخول بناء عىل خطاب التكليف وقد يدرج ضمن املعاملة.
 )3أصل الصك اململوك للدولة.
 )4األمر السامي الكريم باملنح.
 وأما بالنسبة إلجراءات إفراغ املنح فإنها تتم كالتايل: )1بعــد ورود املعاملــة واكتــال إجراءاتهــا ومطابقتهــا للمخطــط والبيــان املرفــق باملعاملــة أو املحفــوظ
بــاإلدارة واالطــاع عــى أمــر املنــح أو صورتــه تضبــط وتســجل املنــح الســكنية يف ضبــط واحــد أي أنــه ضبــط
وســجل يف آن واحــد أمــا املنــح الزراعيــة فتضبــط بضبــط خــاص باملنــح الزراعيــة وتســجل بالســجالت كــا يف
الصــورة املرفقــة.
 )2حضور مندوب الجهة وإقراره باملنح والتوقيع.
 )3حضور املمنوح أو من ميثله ومصادقته يف املنح الرصيحة دون سواها من املنح.
 )4اإلشارة إىل رقم املنح وتاريخه يف الضبط.
 )5عدم الحاجة إىل اإلشهاد.
 )6ذكر رقم قرار البيع وتاريخه بالضبط.
 )7يتــم نســخ صــك للمنحــة مــن واقــع الضبــط دون تســجيله بالنســبة للمنــح الســكنية ويكتفــى فيهــا
بالضبــط عــن الســجل ويجــرى عــى الضبــط مــا يجــرى عــى الســجل ،ويــدون عليهــا مــا يفيــد ذلــك وتحفــظ
بقســم الســجالت ،وأمــا املنــح الزراعيــة فتنســخ مــن واقــع ضبطهــا ثــم تســجل بقســم الســجالت.
 )8يسلم الصك لصاحبه.
 )9يتم حفظ املعاملة لدى اإلدارة مع اإلشارة إىل رقم صك املنحة وتاريخه يف املعاملة قبل إيداعها.
ب

الترصف باألرايض الصناعية

تقــوم الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة بالتــرف بــاألرايض الصناعيــة ،وتعتــر مــدن هــي املســؤولة
عــن تطويــر املــدن الصناعيــة مــع البنيــة التحتيــة والخدمــات املتكاملــة .وعــى الجهــة صاحبــة املــروع التقــدم إىل
الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة أو الجهــة املفوضــة.
يجب أن يحتوي الطلب عىل:
-1صورة من منوذج الطلب.
-2رسم صناعي أويل.
-3صورة من الرخصة للجهة الصناعية.
ومتنــح املســاحة املطلوبــة وفقـاً ملتطلبــات التصنيــع واإلنتــاج للمصنــع .ومــن املفــرض أن تؤخــذ التوســعات املســتقبليةبعــن االعتبــار ،إذا كانــت مــررة بشــكل كاف .متنــح أولويــة تأجــر األرايض يف املــدن الصناعيــة إىل الصناعــات التــي تتفــق
مــع التنميــة املطلوبــة للنهضــة الصناعيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية وفقـاً لخطتهــا الخمســية .يتــم تخصيــص قطــع
األرايض للمصانــع خــارج املــدن الصناعيــة يف حالــة رضورة نقلهــا لتنفيــذ توســعات لزيــادة الكفــاءة ،أو تقديــم منتجــات
جديــدة وفقـاً لرتاخيصهــا.
يجــب عــى املســتثمر إنشــاء مصنعــه عــى قطعــة األرض املخصصــة يف املدينــة الصناعيــة وفقـاً للعقــد مــع هيئــة املــدنالصناعيــة ،أو مــع مالــك خــاص .ويجــب أن يلتــزم صاحــب املصنــع بــروط ومتطلبــات املــدن الصناعيــة املتعلقــة بالبنــاء
والتشــغيل والصيانة.
24
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المالحظات:

الثالث

األنظمة واللوائح المتعلقة بالعقار في
المملكة العربية السعودية
لــدى اململكــة العربيــة الســعودية عــد ٌد مــن األنظمــة املتعلقــة بــإدارة األرايض تحــت مختلــف الــوزارات اعتــادا ً عــى
وظائفهــا ومســؤولياتها .وتذكــر املالحــق قامئــة باألنظمــة واللوائــح املتعلقــة بالعقــار ،وســيكتفى بذكــر بعضهــا فيــا يــي:

3.0

نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها

نظــام ملكيــة الوحــدات العقاريــة وفرزهــا (صــدر باملرســوم امللــي رقــم  5بتاريــخ 1423/2/11هـــ) والهــدف مــن هــذا
النظــام هــو توحيــد اإلج ـراءات وإدارة الوحــدات العقاريــة امللكيــة املشــركة.
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3.1

حقوق المالك في الوحدة العقارية

 -1حق البناء:
لــكل مالــك أن يبنــي عــى أرضــه ضمــن حــدود األنظمــة والتعليــات ،ويكــون ترصفــه يف كل أو بعــض هــذه الوحــدات
باعتبــار كل وحــدة منهــا مســتقلة عــن األخــرى (م  2مــن النظــام).
 -2حق الحصول عىل صك امللكية:
للاملــك فــرز وحــدة عقاريــة أو أكــر مــن صــك أرضــه بصــك مفــرز يحــدد فيــه كافــة املعلومــات عــن موقــع الوحــدة
العقاريــة ومســاحتها ورقمهــا التسلســي يف البنــاء والــدور (ســفل أو علــو) ونصابهــا مــن األجـزاء املشــركة التــي ال تقبــل
القســمة يف كامــل البنــاء ونصابهــا مــن األج ـزاء املشــركة التــي تقبــل القســمة وتقتــر منفعتهــا عــى وحــدة ســكنية
أخــرى أو أكــر وذلــك بعــد الحصــول عــى موافقــة البلديــة املختصــة (م  2مــن الالئحــة).
 -3حق الترصف واالستعامل واالستغالل يف الوحدة العقارية:
للاملــك أن يتــرف يف الجــزء املفــرز لــه وأن يســتعمله ويســتغله مبــا ال يتعــارض مــع التخصيــص املتفــق عليــه رشيطــة
أال يقــوم بعمــل مــن شــأنه اإلرضار بحقــوق ســائر املالكــن (م  4مــن الالئحــة).
 -4حق استعامل وحدة الغري للقيام باألعامل الرضورية:
إذا دعــت الــرورة إج ـراء بعــض األعــال حفظ ـاً لســامة البنــاء املشــرك أو لحســن االنتفــاع باألج ـزاء املشــركة أو
صيانتهــا وترميمهــا داخــل أي وحــدة مــن هــذا البنــاء فليــس ملالكهــا أو جمعيــة املــاك معارضــة املتــرر يف ذلــك ،عــى
أن تعــاد الحــال يف هــذه الوحــدة إىل مــا كانــت عليــه عــى نفقــه املبــارش فــور انتهــاء اإلصالحــات الالزمــة (م 6/5مــن
النظــام).
 -5حق التعويض:
• إذا اقتضــت املصلحــة العامــة نــزع ملكيــة البنــاء ،فــإن كان النــزع لكامــل البنــاء أو بعضــه ،أو ملــا هــو مشــرك
كالحديقــة واالرتــداد فــإن لــكل مالــك مــن التعويــض بقــدر نســبة قيمــة مــا ميلكــه مــن البنــاء
• أما إن كان املنزوع جزءا ً مفرزا ً من البناء فإن التعويض لصاحب الجزء املنزوع) (م  8من النظام).
 -6حق تغيري استخدام ملكه:
(يحــق للاملــك تغيــر اســتخدام ملكــه بعــد الحصــول عــى املوافقــة الخطيــة لجمعيــة املــاك ،وصــدور الرتخيــص الــازم
باملوافقــة عــى التعديــل مــن البلديــة املختصــة) (م  7مــن الالئحــة).

3.2

التزامات المالك في الوحدة العقارية

 -1عدم التعسف يف استعامل الحق:
أال يغلو يف استعامل حقه إىل الحد الذي يرض بجاره (م  6من النظام).
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 -2الصيانة والرتميم:
عــى مالــك الوحــدة صيانــة حصتــه املســتقلة وترميمهــا ،ولــو مل ينفــع بهــا لدفــع الــرر عــن اآلخريــن أو عمــوم األجـزاء
املشــركة( .م 3/5مــن النظــام)
عــى صاحــب الســفل القيــام باألعــال والرتميــات مــن العاديــة ملنــع رضر العلــو وســقوطه ،وعــى صاحــب العلــو أال
يحــدث يف بنائــه مــا يــر بالســفل وأن يقــوم باألعــال والرتميــات الالزمــة ملنــع رضر الســفل (م  5/5مــن النظــام).
 -3إزالة الرضر غري املألوف:
وليــس للجــار أن يرجــع عــى جــاره يف مضــار الجــوار املألوفــة التــي ال ميكــن تجنبهــا ،وإمنــا لــه أن يطلــب إزالــة هــذه
املضــار إذا تجــاوزت املألــوف ،عــى أن يراعــى يف ذلــك اآلداب الرشعيــة والعــرف وطبيعــة العقــار ،وموقــع كل وحــدة
عقاريــة بالنســبة لألخــرى ،والغــرض الــذي خصصــت لــه كل وحــدة (م 6مــن النظــام).
 -4تسديد رسوم الخدمات:
عــى مالــك الوحــدة أن يقــوم بتســديد رســوم خدمــات الكهربــاء والهاتــف ،وأي خدمــات أخــرى غريهــا ،والخدمــات
العامــة لهــا حالتــان:
الحالة األوىل :أن تكون هذه الخدمة خاصة له ،ال يشرتك معه غريه.
ويراعــى يف املبــاين الجديــدة تأمــن عــداد لــكل وحــدة ســكنية مــن مفرقــي الكهربــاء واملــاء ،ويقــوم مالــك الوحــدة
بتســديد قيمــة رســوم اســتهالكه لخدمــة وفق ـاً لعــداد وحدتــه.
ويطبق البند السابق عىل املباين القامئة قبل صدور هذه الالئحة إذا توفر فيها عداد لكل وحدة.
الحالــة الثانيــة :أن يشــرك معــه يف الخدمــة غــره وذلــك يف حالــة عــدم تأمــن عــداد لــكل وحــدة يف املبــاين القامئــة
صــدور الالئحــة يقــوم كل مالــك بســداد مــا يخصــه بنســبة اســتهالكه مــن الخدمــة وفقــا ملــا تقــرره جمعيــة املــاك.
وتعامــل املبــاين القامئــة واملبــاين الجديــدة مبوجــب البنــد الســابق فيــا يخــص املرافــق التــي يتعــذر تأمــن عــدادات
مســتقلة لجميــع وحداتهــا (م  )18مــن الالئحــة.

3.3

حق المالك في األجزاء المشتركة

 -1حق الترصف يف األجزاء املشرتكة مع األجزاء املفرزة:
جــاء يف الالئحــة التنفيذيــة (م  )3مــا يــي (األج ـزاء املشــركة يف العقــار التــي ال تقبــل القســمة عــى املــاك ال يجــوز
للاملــك أن يتــرف يف حصــة منهــا مســتقلة عــن الجــزء الــذي ميكــن مفــرزا ً ،ويشــمل التــرف يف الجــزء املفــرز حصــة
املتــرف يف األجـزاء املشــركة التــي ال ميكــن قســمتها).
 -2حق استعامل األجزاء املشرتكة واالنتفاع بها:
نصــت (م  )5مــن الالئحــة عــى أن (لــكل مالــك أن يســتعمل األجـزاء املشــركة فيــا خصصــت لــه االنتفــاع مبــا يخصــه
منهــا ،مــع مراعــاة حقــوق غــره مــن املــاك).
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 -3حق إدارة األجزاء املشرتكة:
يشــرك كل مالــك وحــدة عقاريــة أو أكــر يف تكاليــف صيانــة األجـزاء املشــركة املذكــورة يف (م  ،)4وإدارتهــا وترميمهــا،
كل بقــدر مــا ميلــك مــن البنــاء (م 1/5مــن النظــام).
 -4حق التعويض:
إذا اقتضــت املصلحــة العامــة نــزع ملكيــة البنــاء فــإن كان النــزع لكامــل البنــاء أو بعضــه ،أو ملــا هــو مشــرك كالحديقــة
واالرتــداد ،فــإن لــكل مالــك مــن التعويــض بقــدر نســبة قيمــة مــا ميلكــه مــن البنــاء.
وأما إن كان املنزوع جزءا ً مفرزا ً من البناء فإن التعويض لصاحب الجزء املنزوع( م 8من النظام).
 -5حق تحسني االنتفاع باألجزاء املشرتكة دون أن يغري من تخصيصها:
ألي مالــك بعــد موافقــة جمعيــة املــاك أن يحســن عــى نفقتــه االنتفــاع باألجـزاء املشــركة أو جــزء منهــا دون أن يغــر
مــن تخصيصهــا أو مــا يلحــق الــرر باآلخريــن ،واملوافقــة املطلوبــة هنــا هــي موافقــة أغلبيــة األصــوات ،فقــد جــاء
يف (م  )8/15مــن الالئحــة التنفيذيــة :مــع مراعــاة مــا ورد يف (م  )13تصــدر قـرارات الجمعيــة بأغلبيــة أصــوات املــاك
محســوبة عــى أســاس قيمــة األرضيــة بشــأن :إحــداث تعديــل أو تغيــر أو إضافــة يف األج ـزاء املشــركة إذا كان مــن
شــأن ذلــك تحســن االنتفــاع بهــا يف حــدود مــا خصــص لــه يف العقــار وعــى الجمعيــة يف هــذه الحالــة أن تقــرر بنفــس
األغلبيــة توزيــع مــا قررتــه مــن األعــال وكذلــك نفقــات وتشــغيل وصيانــة مــا اســتحدث ،وال يجــوز ألي مالــك أن مينــع
أو يعطــل تنفيــذ مــا قررتــه الجمعيــة ولــو اقتــى هــذا التنفيــذ القيــام بأعــال داخــل ملكــه ،وملــن يلحــق رضر بســبب
تنفيــذ األعــال التــي قررتهــا الجمعيــة الحــق يف مطالبــة الجمعيــة بالتعويــض( .م 2/5مــن النظــام).

3.4

التزامات المالك في األجزاء المشتركة

 -1عدم التعسف يف استعامل الحق:
فإن عىل كل مالك وفقاً لهذا النظام أال يغلو يف استعامل حقه إىل الحد الذي يرض بجاره (م 6من النظام).
 -2الصيانة والرتميم:
جــاء يف (م  )1/5مــن النظــام :يشــرك كل مالــك وحــدة عقاريــة أو أكــر يف تكاليــف صيانــة األجـزاء املشــركة املذكــورة
يف (م  ،)4وإدارتهــا وترميمهــا ،كل بقــدر مــا ميلــك مــن البنــاء.
وجــاء يف الالئحــة :أنــه يتحمــل املــاك نفقــات حفــظ األج ـزاء املشــركة وصيانتهــا وإدارتهــا كل بنســبة حصــة يف تلــك
األجــزاء ،أمــا األجــزاء املشــركة التــي تخــص بعــض املــاك فتــوزع النفقــات عــى املنتفعــن منهــم بحســب نســبة
انتفاعهــم أو حســب نســبة املســاحات اململوكــة لهــم وفق ـاً ملــا تقــرره جمعيــة املــاك (م 8مــن الالئحــة).
 -3عدم التخيل عن الحصة يف األجزاء املشرتكة:
ليــس ألي مالــك وحــدة عقاريــة التخــي عــن حصتــه يف األج ـزاء املشــركة بغيــة التخلــص مــن االش ـراك يف تكاليــف
حفظهــا أو صيانتهــا أو ترميمهــا( م 4/5مــن النظــام).
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 -4منع املالك يف أن يترصف يف األجزاء املشرتكة مبعزل عن الطبقة أم الشقة:
األجـزاء املشــركة يف العقــار التــي ال تقبــل القســمة عــى املــاك ال يجــوز للاملــك أن يتــرف يف حصــة منهــا مســتقلة
عــن الجــزء الــذي ميلكــه مفــرزا ،ويشــمل التــرف يف الجــزء املفــرز حصــة املتــرف يف األجـزاء املشــركة التــي ال ميكــن
قســمتها) ،ســواء كان ذلــك ببيعــه أو رهنــه أو ترتيــب حــق عينــي عليــه( م 3مــن الالئحــة).

3.5

تقدير حصص الشركاء

تكون حصة كل مالك يف األجزاء املشرتكة بنسبة قيمة الجزء الذي ميلكه مفرزا ً (م.)4/5
قسمة الحصص الشائعة يف البناء املشرتك:
للــركاء أن يتقاســموا حصصهــم الشــائعة يف البنــاء املشــرك ويختــص كل منهــم بوحــدة عقاريــة أو أكــر ،فــإن مل يتفقــوا
عــى القســمة لطالبهــا اللجــوء إىل القضــاء ( م 3مــن النظــام).
أ

جمعية املالك

الصفــة النظاميــة لجمعيــة املــاك :تتمتــع جمعيــة املــاك بشــخصية معنويــة وتكــون لهــا ذمــة ماليــة مســتقلة ،وتســجل
يف وزارة العمــل والشــئون االجتامعيــة ( .م 2/9مــن النظــام).
طبيعــة القـرارات الصــادرة مــن جمعيــة املــاك :إذا مل يوجــد الئحــة لــإدارة أو خلــت مــن النــص عــى بعــض األمــور،
تكــون إدارة األجـزاء املشــركة مــن حــق جمعيــة املــاك وقراراتهــا يف ذلــك ملزمــة بــرط أن يدعــى جميــع ذوي الشــأن
بخطــاب مســجل إىل االجتــاع ،وأن تصــدر القـرارات بأغلبيــة املــاك محســوبة عــى أســاس قيمــة األنصبــاء ( م.)12
ب

طريقة تكوين جمعية املالك

جاء يف (م  )1/9من النظام:
(إذا وجــدت ملكيــة مشــركة لعقــار مقســم إىل وحــدات عقاريــة يزيــد عددهــا عــى عــر ،وجــاوز عــدد مالكهــا
خمســة ،فعــى املــاك أن يكونــوا جمعيــة فيــا بينهــم ،ملصلحــة العقــار ،ويجــوز تكويــن جمعيــة فيــا بينهــم إذا كان
عــدد هــذه الوحــدات ع ـرا فأقــل ،أو كان املــاك خمســة فأقــل).
ج

أعضاء جمعية املالك

 -1يعتــر كل مالــك وحــدة عقاريــة عضــوا ً يف جمعيــة املــاك ،وإن مل ينــص النظــام وحتــى الالئحــة بذلــك لكنــه ظاهــر
ويفهــم مــن نــص (م )5/10مــن الالئحــة.
إذا تعــدد األشــخاص الذيــن ميلكــون معـاً طبقــة أو شــقة أو بنــاء يف مجمــوع أبنيــة ،فيعتــرون فيــا يتعلــق بعضويــة
الجمعيــة مالــكاً واحــدا ً ،وعليهــم أن يوكلــوا مــن ميثلهــم فيهــا.
30
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 -2لكل مالك عدد من األصوات يف جمعية املالك يتناسب مع حصته يف العقار الالئحة (م .)1/13
 -3إذا كانــت حصــة أحــد املــاك تزيــد عــى النصــف ،أنقــص عــدد مالــه مــن أصــوات إىل مــا يســاوي مجمــوع أصــوات
باقــي املــاك الالئحــة (م .)2/13
 -4ال يجــوز لشــخص واحــد ألن يكــون وكيـاً عــن أكــر مــن مالــك كــا ال يجــوز ملــن لــه عــدد مــن األصــوات مســاوية
ألصــوات باقــي األعضــاء أن يكــون وكيـاً عــن غــره ،الالئحــة (م .)1/14
 -5ال يجــوز ملديــر الجمعيــة وال ألحــد معاونيــه وال أقربائهــم مــن الدرجــة األوىل أن يكونــوا وكالء عــن املــاك) الالئحــة
(م .)2/14
 -6إذا تعــدد األشــخاص الذيــن ميلكــون معــا طبقــة أو شــق أو بنــاء يف مجمــوع أمنيــة ،فيعتــرون فيــا يتعلــق بعضويــة
الجمعيــة مالــكاً واحــدا ً ،وعليهــم أن يوكلــوا مــن ميثلهــم فيهــا (الالئحــة .)5/10
د

موارد جمعية املالك

تتمثل موارد الجمعية (م  )3/9من النظام فيام ييل:
أوالً :اشرتاكات املالك.
ثانياً :املبالغ التي يتقرر تحصيلها من املالك ملواجهة التزامات الجمعية.
ثالثاً :القروض.
رابعاً :التربعات والهبات.
خامساً :عائد استثامر األجزاء القابلة لذلك.
وتقــوم جمعيــة املــاك بتحصيــل الرســوم والنفقــات املرتتبــة عــى مــاك ومســتثمري الشــقق واملحــات التجاريــة
أو يلتــزم املــاك واملســتثمرون بدفــع نصيبهــم مــن الرســوم والنفقــات ابتــداء مــن تاريــخ اســتالم الوحــدة العقاريــة
ولجمعيــة املــاك اتخــاذ كافــة اإلجـراءات الرضوريــة وبشــكل فــوري لتحصيــل أي رســم مســتحق عــى مالــك أو مســتثمر
وذلــك بعــد مــرور ( )30يومــا عــى تاريــخ االســتحقاق (م  )19مــن الالئحــة التنفيذيــة.
ه

اختصاصات جمعية املالك

 -1لجمعية املالك أن تؤمن مقرا ً لها حسب الحاجة إىل ذلك (م  )11من الالئحة.
 -2تعتــر جمعيــة املــاك حارس ـاً عــى األج ـزاء املشــركة ،ومســؤولة عــن األرضار التــي تلحــق باملــاك أو الغــر ،ولهــا
الحــق يف مراجعــة الجهــات املختلفــة ومطالبــة املتســبب يف الــرر وإزالتــه (م  )12مــن الالئحــة التنفيذيــة.
 -3تقــوم جمعيــة املــاك بتحصيــل الرســوم والنفقــات املرتتبــة عــى مــاك ومســتثمري الشــقق واملحــات التجاريــة
أو يلتــزم املــاك واملســتثمرون بدفــع نصيبهــم مــن الرســوم والنفقــات ابتــداء مــن تاريــخ اســتالم الوحــدة العقاريــة
ولجمعيــة املــاك اتخــاذ كافــة اإلجـراءات الرضوريــة وبشــكل فــوري لتحصيــل أي رســم مســتحق عــى مالــك أو مســتثمر
وذلــك بعــد مــرور ( )30يوم ـاً عــى تاريــخ االســتحقاق (م  )19مــن الالئحــة التنفيذيــة.
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 -4حفظ السجالت:
تحتفــظ جمعيــة املــاك بســجالت تــدون بهــا محــارض اجتامعــات الجمعيــة ،كــا تحتفــظ بســجالت ودفاتــر حســابات
منفصلــة للمبالــغ املســتحق عــى املــاك ،ويحــق لــكل مالــك شــقة أو مــن يفــوض طلــب فحــص الســجالت ودفاتــر
الجلســات الخاصــة بتلــك املبالــغ يف ف ـرات معقولــة خــال ســاعات العمــل العاديــة( ،م )20مــن الالئحــة.
 -5الحسابات الختامية واملوازنات التخطيطية:
تقــوم جمعيــة املــاك بإعــداد الحســابات الختاميــة واعتامدهــا مــن مكتــب محاســب قانــوين معتمــد ،وعليهــا تحديــد
بدايــة الســنة املاليــة ونهايتهــا وتقديــم موازنــة مقرتحــة للعــام املــايل التــايل ،الالئحــة (م )21
 -6اإلخطارات:
جميــع العناويــن واملراســات واإلخطــارات واملاكينــات والبيانــات والتقاريــر التــي توجههــا جمعيــة املــاك تكــون باللغــة
العربيــة وتعتــر قــد ســلمت حســب األصــول إذا مــا تــم إرســالها عــن طريــق الربيــد املســجل أو الفاكــس املؤيــد بعلــم
الوصــول مــن املرســل إليــه عــى العنــوان املحــدد بعقــد البيــع أو عــن طريــق التســليم باليــد مقابــل إيصـــال باالســتالم،
ويف حالــة تغيــر عنــوان املالــك فيجــب إخطــار جمعيــة املــاك كتابيـاً بالعنــوان الجديــد (م  )22مــن الالئحــة.
( -7كام يحق لجمعية املالك أن تؤمن مقر لها حسب الحاجة إىل ذلككام جاء يف (م  )11من الالئحة التنفيذية.
و

ما يجب فيه اإلجامع بجميع األصوات

تصدر قرارات الجمعية بإجامع أصوات املالك يف شأن:
 -1الترصفــات يف جــزء مــن األجـزاء املشــركة إذا كان االحتفــاظ بهــذا الجــزء رضوريـاً لالنتفــاع بالعقــار وفقــا للتخصيــص
املتفــق عليــه ،مثــل رهــن العقــار.
 -2إنشاء طبقات أو شقق جديدة بغرض متليكها ملكية مفرزة بعد موافقة الجهات املختصة عىل ذلك.
ز

ما يجب فيه ثالثة أرباع أصوات املالك

لجمعيــة املــاك أن تضــع مبوافقــة ثالثــة أربــاع املــاك الئحــة لضــان حســن االنتفــاع بالعقــار املشــرك ،وحســن إدارتــه.
(م  )11مــن النظــام.
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ح

ما يجب فيه أغلبية األصوات

مــع مراعــاة مــا ورد يف املــادة ( )13تصــدر ق ـرارات الجمعيــة بأغلبيــة أصــوات املــاك محســوبة عــى أســاس قيمــة
األنصبــة بشــأن:
 -1التفويض يف اتخاذ قرار من القرارات التي تكفي للموافقة عليها أغلبية أصوات الحارضين.
 -2انتخاب أو عزل مدير الجمعية أو أعضاء مجلس اإلدارة مع مراعاة ما ورد يف
(م  )2/15من النظام.
 -3الترصيح ألحد املالك بإحداث تعديل يف األجزاء املشرتكة.
 -4عند تغيري أنصبة املالك يف العقار يتم تعديل نسب توزيع النفقات وفقا لذلك.
 -5تحديد األسلوب املناسب لتنفيذ األعامل التي تفرضها األنظمة واللوائح.
 -6تجديد البناء يف حالة الهالك كلياً أو جزئياً بعد إقراره من البلدية املختصة.
 -7وضع الئحة لضامن حسن االنتفاع بالعقار وإدارته أو تعديله.
 -8إحــداث تعديــل أو تغيــر أو إضافــة يف األجـزاء املشــركة إذا كان مــن شــأن ذلــك تحســن االنتفــاع بهــا يف
حــدود مــا خصــص لــه العقــار ،وعــى الجمعيــة يف هــذه الحالــة أن تقــرر بنفــس األغلبيــة توزيــع مــا قررتــه
مــن أعــال وكذلــك نفقــات تشــغيل وصيانــة مــا اســتحدث .وال يجــوز ألي مالــك أن مينــع أو يعطــل تنفيــذ
مــا قررتــه الجمعيــة ولــو اقتــى هــذا التنفيــذ القيــام بأعــال داخــل ملكــه وملــن يلحقــه رضر بســبب تنفيــذ
األعــال التــي قررتهــا الجمعيــة الحــق يف مطالبــة الجمعيــة بالتعويــض.
 -9الترصفــات العقاريــة التــي مــن شــأنها كســب أو نقــل أو ترتيــب حــق مــن الحقــوق العينيــة بالنســبة
لألجــزاء املشــركة.
 -10اســتثامر األمــوال العائــدة مــن التأجــر وخالفــه أو توزيعــه بشــكل ســنوي أو حفظــه أو جــزء منــه
احتياطيــاً.
 -11جــاء يف (م  )1/16مــن النظــام( :إذا تــرر البنــاء بســبب حريــق أو غــره فعــى الــركاء أن يلتزمــوا
بتحديــده مبــا تقــرره جمعيــة املــاك باألغلبيــة املنصــوص بهــا يف املــادة الثانيــة عــر مــا مل يتفــق عــى خــاف
ذلــك).

ط3.2.9

طريقة تعيني مدير جمعية املالك

ينتخــب مديــر الجمعيــة أغلبيــة أصــوات أعضــاء الجمعيــة جــاء يف (م  )10مــن النظــام قولــه( :تنتخــب جمعيــة املــاك
رئيسـاً لهــا مــن بــن أعضائهــا يتــوىل رئاســة اجتامعاتهــا ومتابعــة قراراتهــا ،ويتــم انتخابــه باألغلبيــة املنصــوص عليهــا يف
املــادة الثانيــة عــرة ،وتكــون مدتــه ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد).
وجاء أيضا يف (م  )1/14يكون لجمعية املالك مدير يتوىل تنفيذها قراراتها ،ويعني باألغلبية املشار إليها يف (12م).
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ي3.2.9

حقوق مدير جمعية املالك

 -1املكافأة الخاصة به:
جاء يف (م  )1/15من النظام :يحدد أجر املدير بالقرار الصادر بتعيينه.
 -2مطالبة أحد األعضاء بتنفيذ بعض األعامل:
لــكل عضــو الحــق يف أن يطالــب كل ذي شــأن بتنفيــذ ذلــك مــا مل يوجــد نــص يف الئحــة الجمعيــة يخالفــه ( م 1/14
مــن النظــام).

ك3.2.9

التزامات مدير جمعية املالك

 -1رئاسة اجتامعات الجمعية.
جــاء يف (م  )10مــن النظــام( :تنتخــب جمعيــة املــاك رئيســا لهــا مــن بــن أعضائهــا يتــوىل رئاســة اجتامعاتهــا ومتابعــة
قراراتهــا).
 -2متابعة قرارات الجمعية.
تنتخب جمعية املالك رئيسا لها من بني أعضائها يتوىل رئاسة اجتامعاتها ومتابعة قراراتها (م 10من النظام).
 -3تنفيذ قرارات الجمعية.
يكون لجمعية املالك مدير يتوىل تنفيذها قراراتها (م14من النظام).
 -4حفظ جميع األجزاء وحراستها وصيانتها.
عىل املدير إذا اقتىض الحال أن يقوم مبا يلزم لحفظ جميع األجزاء املشرتكة وحراستها وصيانتها (م .)14
 -5متثيل الجمعية أمام القضاء والجهات األخرى.
جاء يف (م  )14من النظام( :ميثل املدير جمعية املالك أمام القضاء والجهات األخرى ،وله مقاضاة املالك).

ل3.2.9

عزل مدير الجمعية

يجوز عزل املدير بقرار تتوفر فيه األغلبية املشار إليها يف املادة الثانية عرشة( .م 2/15من النظام).
إذا مل يوجــد الئحــة لــإدارة أو خلــت مــن النــص عــى بعــض األمــور ،تكــون إدارة األجـزاء املشــركة مــن حــق جمعيــة
املــاك ،وقراراتهــا يف ذلــك ملزمــة بــرط أن يدعــى جميــع ذوي الشــأن بخطــاب مســجل إىل االجتــاع ،وأن تصــدر
الق ـرارات بأغلبيــة املــاك محســوبة عــى أســاس قيمــة األنصبــاء)( .م 12مــن النظــام).
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3.0

نظام الرهن العقاري

متــت املوافقــة عــى نظــام الرهــن العقــاري املســجل باملرســوم امللــي رقــم م 49/وتاريــخ 1433/8/13هـــ والغــرض
مــن هــذا النظــام هــو توحيــد إج ـراءات تقديــم قــروض الرهــن العقــاري يف اململكــة بطريقــة متوافقــة مــع الرشيعــة
اإلســامية.

3.1

ملخص هذا النظام

يقــدم هــذا النظــام إطــارا ً ملمــويل الرهــن عقــاري (مــن دون أخــذ صــك امللكيــة) ،وينقســم هــذا النظــام إىل أربعــة
أقســام رئيســية:
 .1إنشاء وتسجيل الرهن العقاري.
 .2حقوق والتزامات الراهن واملرتهن.
 .3أثر تسجيل الرهن العقاري.
 .4الحاالت التي يتم فيها إنهاء الرهن العقاري.

3.2

أحكام النظـام

تنص املادة األوىل من هذا النظام عىل:
 .1الرهــن العقــاري املســجل :عقــد يســجل وفــق أحــكام هــذا النظــام يكســب بــه املرتهــن (الدائــن) حقـًــا عينيًّــا عــى
عقــار معــن لــه ســجل ،ويكــون لــه مبقتضــاه أن يتقــدم عــى جميــع الدائنــن يف اســتيفاء دينــه مــن مثــن ذلــك العقــار
أي يــد يكــون.
يف ّ
 .2أ  -إذا كان العقــار مســجالً وفقـاً ألحــكام نظــام التســجيل العينــي للعقــار ،فيكــون تســجيل الرهــن بحســب أحــكام
ذلــك النظــام.
ب  -يكــون تســجيل الرهــن عــى العقــار الــذي مل يطبــق عليــه نظــام التســجيل العينــي للعقــار بالتأشــر عــى ســجله
لــدى املحكمــة أو كتابــة العــدل املختصتــن.
 .3ال يــري أثــر الرهــن العقــاري عــى الغــر إال بتســجيله وفقـاً ملــا ورد يف الفقــرة ( )٢مــن هــذه املــادة ،ويلتــزم الراهــن
بنفقــات عقــد الرهــن والتســجيل .وتدخــل النفقــات  -إن دفعهــا غــر الراهــن  -يف ديــن الرهــن ومرتبتــه مــا مل يتفــق
عــى غــر ذلــك
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3.3

شروط عقد الرهن العقاري

نصــت املــواد ( )9،4،3،2مــن هــذا النظــام عــى رشوط عقــد الرهــن العقــاري فجــاء فيهــا .1:إنشــاء وتســجيل الرهــن
العقــاري.
 يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار املرهون ،وأهالً للترصف فيه. يجوز أن يكون الراهن املدين نفسه ،أو كفيالً عين ًّيا يق ّدم عقا ًرا يرهنه ملصلحة املدين ولو بغري إذنه. أنــه إذا كان الراهــن غــر مالــك للعقــار املرهــون ،كان رهنــه موقوفًــا عــى إجــازة موثقــة مــن املالــك ،ويبــدأالرهــن مــن تاريــخ اإلجــازة .فــإذا مل تصــدر هــذه اإلجــازة ،فــإن حــق الرهــن ال يرتتــب عــى العقــار إال مــن
الوقــت الــذي يصبــح فيــه هــذا العقــار مملــوكًا للراهــن.
 يجب أن يكون العقار املرهون معي ًنا موجو ًدا ،أو محتمل الوجود مام يصح بيعه. يجــب أن يكــون العقــار املرهــون معلو ًمــا علـ ًـا نافيًــا للجهالــة مبيّ ًنــا يف عقــد الرهــن نفســه ،أو يف عقــد الحــق،ويصــح بيعــه اســتقالالً باملـزاد العلني.
 يجوز رهن منفعة العقار منفصلة عن األصل ،وتأخذ أحكام رهن األصل وتسجيله. يشــرط يف مقابــل الرهــن أن يكــون دي ًنــا ،ثابتًــا يف الذمــة ،أو موعــو ًدا بــه محــد ًدا ،أو عي ًنــا مــن األعيــاناملضمونــة عــى املديــن ،أو دي ًنــا مآلــه إىل الوجــوب ،كديــن معلــق عــى رشط أو ديــن مســتقبيل أو ديــن
احتــايل ،عــى أن يحــدد يف عقــد الرهــن مقــدار الديــن املضمــون ،أو الحــد األقــى الــذي ينتهــي إليــه هــذا
الديــن.

3.4

آثار الرهن على الراهن

املادة الحادية عرشة:
 .1إذا كان العقار مسجالً وفقاً ألحكام نظام التسجيل العيني للعقار ،جاز الترصف فيه.
 .2إذا مل يكــن العقــار مســجالً وفقـاً ألحــكام نظــام التســجيل العينــي للعقــار ،فــا يجــوز للراهــن أن يتــرف يف
عقــاره املرهــون ،مــا مل يتفــق عــى خــاف ذلــك ،ووثــق ذلــك يف صكــه وســجله.
املادة الثانية عرشة:
 .1غلّة العقار املرهون ملالكه ونفقته عليه ،وإدارته حق له مبا ال يخل بحق املرتهن.
 .2ال تكون الغلة ره ًنا مع األصل إال إن اشرتط املرتهن ذلك.
خصم من غلة العقار املرهون.
 .3يجوز أن يتفق الراهن واملرتهن عىل استيفاء ما حل من الدين ً
املادة الثالثة عرشة:
يلتــزم الراهــن باملحافظــة عــى ســامة العقــار املرهــون حتــى تاريــخ وفــاء الديــن ،وللمرتهــن االع ـراض عــى
جميــع مــا مــن شــأنه إنقــاص قيمــة العقــار املرهــون ،أو تعريضــه للهــاك ،أو العيــب ،ولــه أن يتخــذ مــن
اإلج ـراءات التحفظيــة النظاميــة مــا يضمــن ســامة حقــه ،ولــه الرجــوع بالنفقــات عــى الراهــن.
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املادة الرابعة عرشة:
 .1إذا نقصــت قيمــة العقــار املرهــون ،أو طــرأ عليــه مانــع مينــع املرتهــن مــن اســتيفاء حقــه منــه لهــاك
أو عيــب أو اســتحقاق ،وكان ذلــك بتعــد أو تفريــط أو تدليــس ممــن بيــده املرهــون (راه ًنــا كان أم حائ ـ ًزا)؛
فللمرتهــن حينئـ ٍـذ مطالبتــه بزيــادة الرهــن بقــدر مــا نقــص منــه ،أو بتقديــم مرهــون مامثــل مــكان املرهــون
الفائــت مــا مل يحــل محلــه مثلــه ،وإال ألــزم مــن بيــده العقــار املرهــون بســداد الديــن وف ًقــا ملعايــر الســداد
املبكــر املنصــوص عليهــا يف نظــام مراقبــة رشكات التمويــل.
املادة الخامسة عرشة:
 -1إذا كان الراهــن كفي ـاً عين ًّيــا ،فــا يجــوز التنفيــذ عــى مــا ســوى العقــار املرهــون مــن أمــوال مالكــه غــر
املديــن.
 -2إذا بيــع العقــار املرهــون املكفــول بــه عين ًّيــا ،فلاملكــه الرجـــوع عــى املديــن ،وليــس لــه ذلــك قبــل التنفيــذ
عــى العقــار املرهــون.
املادة السادسة عرشة:
إذا وقعــت أعــال مــن شــأنها أن تعــرض العقــار املرهــون للهــاك أو العيــب ،أو تجعلــه غــر كاف للضــان،
فللمرتهــن أن يطلــب مــن املحكمــة وقــف هــذه األعــال ،واتخــاذ الوســائل التــي متنــع وقــوع الــرر وف ًقــا
ألحــكام القضــاء املســتعجل.

3.5

آثار الرهن على المرتهن

املادة السابعة عرشة:
مــع مراعــاة أحــكام التــرف يف الديــون ،يجــوز للمرتهــن نقــل حقــه يف اســتيفاء الديــن مــع الرهــن الضامــن لــه
لغــره ،مــا مل يتفــق عــى خــاف ذلــك
املادة الثامنة عرشة:
إذا حــل أجــل الديــن وجــب أداؤه ،فــإذا أداه املديــن أخــذ عقــاره املرهــون ،وإن مل يــؤ ّده بيــع العقــار املرهــون
بطلــب املرتهــن ،ويقـ ّدم عــى جميــع الغرمــاء يف اســتيفاء دينــه مــن مثنــه وفقـاً ملرتبتــه رش ًعــا ونظا ًمــا ،فــإذا بقــي
للمرتهــن ديـ ٌن حاصــص الغرمــاء يف باقــي أمــوال املديــن كغــره مــن الدائنــن.

3.6

انقضاء الرهن

املادة السابعة والثالثون:
 -1الرهن تابع للدينّ ،
فينفك الرهن بانقضاء جميع الدين املوثق به.
 -2إذا كان الديــن قــد انقــى ثــم عــاد ألي ســبب موجــب لبقائــه ،رجــع الرهــن كــا كان برجــوع الديــن ،دون
مســاس بالحقــوق املكتســبة لآلخـــرين حســني النيــة ،وذلــك خــال املــدة مــا بــن انقضــاء الديــن وعودتــه.
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املادة الثامنة والثالثون:
 - ١إذا ســدد الديــن أو بعضــه قبــل أجلــه باتفــاق املتعاقديــن ،أو بحكــم العقــد ،أو النظــام ،أو القضــاء؛ فيحــط
جــزء مــن الديــن طب ًقــا ملعايــر الســداد املبكــر املنصــوص عليهــا يف نظــام مراقبــة رشكات التمويــل.
 - ٢إذا تعــر املديــن يف الســداد وباعــت املحكمــة العقــار املرهــون قبــل حلــول األجــل كلــه ،أمــرت بســداد
األقســاط الحالَّــة للدائــن ،وأودع باقــي املبلــغ يف حســاب بنــي للمحكمــة .وللمديــن طلــب اإلفـراج عــن املبلــغ
إذا قــام بالســداد املبكــر لباقــي مديونيتــه ،أو قــدم كفالــة مرصفيــة لســداد باقــي الديــن.
املادة التاسعة والثالثون:
ينقــي الرهــن املســجل ببيــع العـــقار املرهــون بي ًعــا جربيًــا وف ًقــا للنظــام ،ودفــع مثنــه إىل الدائنــن املرتهنــن
وف ًقــا ملرتبــة كل منهــم ،أو إيداعــه يف حســاب بنــي للمحكمــة.
املادة األربعون:
ينقــي الرهــن املســجل باتحــاد الذمــة ،باجتــاع حــق الرهــن مــع حــق امللكيــة يف يــد شــخص واحــد ،ســوا ًء
أكان بانتقــال ملكيــة العقــار املرهــون إىل املرتهــن ،أم بانتقــال حــق املرهــون إىل الراهــن .فــإذا زال ســبب اتحــاد
الذمــة وكان لزوالــه أثــر رجعــي ،عــاد الرهــن إىل حالتــه.
املادة الحادية واألربعون:
ينقيض الرهن املسجل إذا تنازل املرتهن عنه تنازالً موثقًا ،وله أن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين.
املادة الثانية واألربعون:
ينقيض الرهن املسجل بهالك محلّه ،وتراعى أحكام هالك الرهن املنصوص عليها يف هذا النظام.

4.0

نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
ووضع اليد المؤقت على العقار

املقدمة :
نــزع ملكيــة العقــارات للمنفعــة العامــة ووضــع اليــد املؤقــت عــى العقــار هــي عمليــة تتخذهــا الجهــات الحكوميــة
وغريهــا مــن الكيانــات االعتباريــة العامــة لالســتحواذ عــى األرايض الخاصــة .إذا كانــت هنــاك حاجــة لــأرض ألي
اســتخدام عــام أو غــرض مفيــد للتنميــة االقتصاديــة يف اململكــة العربيــة الســعودية.
تــم ســن نظــام ملكيــة العقــارات للمنفعــة العامــة ووضــع اليــد املؤقــت عــى العقــار باملرســوم امللــي م 15/وتاريــخ
1424/3/11هـــ لتنظيــم العمليــة وإجراءاتهــا .إضافــة إىل ذلــك تــم إصــدار الالئحــة التنفيذيــة لنــزع ملكيــة العقــارات
للمنفعــة العامــة ووضــع اليــد املؤقــت عــى العقــار يف 1437/2/11هـــ.
تنــص املــادة الثامنــة عــر مــن النظــام األســايس للحكــم عــى أن تك ِفــل الدولــة حريــة امللكيــة الخاصــة وحرمتهــا ،وال
ينــزع مــن أحــد ملكــه إال للمصلحــة العامــة عــى أن يُعــوض املالــك تعويضـاً عــادالً.
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4.1

الـغــرض

 يجب أن يكون غرض نزع امللكية للمنفعة العامة.املــادة األوىل :يجــوز للــوزارات واملصالــح الحكوميــة وغريهــا مــن األجهــزة ذوات الشــخصية املعنويــة العامــة نــزع ملكية
العقــار للمنفعــة العامــة لقــاء تعويــض عــادل ،بعــد التحقــق مــن عــدم توفــر األرايض والعقــارات الحكوميــة التــي تفــي
بحاجــة املــروع .وال يجــوز نــزع ملكيــة عقــار إال لتنفيــذ مــروع معتمــد يف امليزانيــة.
ووفــق املــادة الثانيــة :ال يتــم التعويــض وفقـاً لهــذا النظــام إذا كان العقــار املـراد اقتطاعــه أو اقتطــاع جــزء منــه مــا
يشــرط لتملكــه اإلحيــاء.
تــم رشح مصطلــح «املصلحــة العامــة» يف تعاريــف املــادة األوىل مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام نــزع ملكيــة العقــارات
للمنفعــة العامــة ووضــع اليــد املؤقــت عــى العقــار بأنهــا املرافــق والخدمــات العامــة هــي مســارات الطــرق والقطــارات
وشــبكات امليــاه والكهربــاء والغــاز والبــرول والهاتــف والــرف الصحــي وترصيــف الســيول ومــا شــابهها ،وكذلــك
املســاجد واملقــار التعليميــة والصحيــة واألمنيــة ومــا شــابهها ،التــي ال تشــملها النســبة النظاميــة.

4.2
أ

المرحلة اإلدارية

قبل البالغ

وتنطــوي عمليــة نــزع امللكيــة عــى اإلعــان عــن االســتحواذ املقصــود .فالفقــرة األوىل مــن املــادة الرابعــة مــن الالئحــة
تنــص عــى أن عــى وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة إبــاغ وزارة املاليــة  -مصلحــة أمــاك الدولــة  -باملواقــع املخصصــة
لالســتعامالت العامــة يف املخططــات التــي تعتمــد ،وذلــك خــال مــدة ال تتجــاوز ( )٣٠يومـاً مــن تاريــخ االعتــاد النهــايئ
للمخطط .
 وتنص املادة الثانية عرش عىل ما يراعى أن يكون يف قرار املوافقة بالبدء يف إجراءات نزع امللكية كام ييل: .1رقم واسم املرشوع املعتمد يف امليزانية.
 .2الجهة صاحبة املرشوع.
 .3الغرض من نزع امللكية.
 .4املخطط املعتمد للمرشوع.
 .5دعــوة الجهــات املشــاركة يف لجنــة وصــف وحــر العقــارات محــل النــزع ولجنــة التقديــر؛ لتســمية
مندوبيهــا خــال مــدة ال تزيــد عــى خمســة عــر يومــاً.
 .6الطلــب مــن أصحــاب العقــارات الواقعــة ضمــن مخطــط املــروع تزويــد الجهــة صاحبــة املــروع بنســخ
مــن مســتندات متلكهــم ،وتعبئــة جــدول املعلومــات املتضمــن بيــان اســم مالــك العقــار أو ممثلــه وعنوانــه
املعتمــد ووســيلة االتصــال بــه.
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 مبوجب املادة الخامسة من النظام يصدر قرار املوافقة بالبدء يف إجراءات نزع امللكية للمنفعة العامة من: .1الوزير املختص
 .2رئيس املصلحة الحكومية
 .3مجلس إدارة الجهاز ذي الشخصية املعنوية العامة
 .4أو من ينيبونهم
عــى أن يرفــق بالقـرار نســخة مــن مخطــط املــروع املقــرح نــزع امللكيــة ألجــل تنفيــذه ،وتبلــغ البلديــات وكتابــات
العــدل والجهــات املختصــة األخــرى بذلــك .ويجــب أن يتضمــن القـرار دعــوة الجهــات املشــار إليهــا يف املادتني السادســة
والســابعة لتســمية مندوبيهــا خــال فــرة ال تزيــد عــن خمســة عــر يومـاً.
 ينرش قرار املوافقة يف: .1الجريدة الرسمية.
 .2صحيفتني من الصحف اليومية التي توزع يف املنطقة.
 كام تلصق صورة من اإلعالن يف: .1مقر الجهة صاحبة املرشوع.
 .2مقر املرشوع.
 .3املحكمة.
 .4اإلمارة أو املحافظة أو املركز.
 .5البلدية التي يقع العقار يف دائرة اختصاصها.
 تنــص الفقــرة األوىل مــن املــادة الثالثــة عــر عــى أن تبلــغ الجهــة صاحبــة املــروع مالــي أو شــاغيل العقــارات  -أومــن ميثلونهــم  -املشــمولة بالقـرار .كــا يجــب أن يبلــغ صاحــب املــروع املالــك مبوعــد دخــول لجنــة الحــر لعقــاره.
 تراعي لجنة التقدير السعر السائد وقت وقوف اللجنة عىل العقار عند نرش القرار (املادة .)10 وتنــص الفقـرات  1و 2مــن املــادة السادســة عــى أال يجــوز تقســيم أرض أو دمــج عقــار بآخــر ،أو الرتخيــص بالبنــاء يفالعقــارات الــواردة يف مخطــط املــروع املقــرح نــزع امللكيــة ألجــل تنفيــذه ،وذلــك اعتبــا ًرا مــن تاريــخ التبليــغ بقـرار
املوافقــة بالبــدء يف إجـراءات نــزع امللكيــة.
ب

بعد التبليغ

 تكــون الجهــة صاحبــة املــروع لجنــة تشــرك فيهــا األمــارة والبلديــة املختصــة ،وتكــون مهمتهــا دخــول العقــاراتالواقعــة يف حــدود مخطــط املــروع بحضــور املالكــن والشــاغلني أو أحدهــا حســب األحــوال أو مــن ميثلهــم ،وتحريــر
محــر بذلــك تبــن فيــه نــوع العقــار.
 يض َّمن يف محرض الحرص بيان: .1نوع العقار.
 .2وصفه اإلجاميل ومشتمالته من املباين وغري ذلك مام ميكن أن يكون له أثر يف التعويض.
 .3اسم املالك والشاغل للعقار وأصحاب الحقوق عليه مام يقدم للجنة من صكوك أو مستندات.
 .4الرفع املساحي الخاص به.
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 .5إجاميل مساحة العقار الكلية.
 .6املساحة املراد نزعها والباقي منها.
 .7وأي معلومة ترى الجهة صاحبة املرشوع إدراجها

4.3

التعويض

 مبوجــب املــادة الســابعة مــن النظــام تؤلــف الجهــة صاحبــة املــروع لجنــة لتقديــر تعويــض العقــارات املقــرر نــزعملكيتهــا أو املتــررة مــن املــروع عــى النحــو اآليت :خمســة مندوبــن مــن الجهــات الحكوميــة ،تســميهم جهاتهــم
وهم:
 .1مندوب من الجهة صاحبة املرشوع.
 .2مندوب من وزارة العدل.
 .3مندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
 .4مندوب من وزارة الداخلية.
. .5مندوب من وزارة املالية واالقتصاد الوطني.
إضافــة إىل اثنــن مــن أهــل الخــرة يف العقــار ،ترشــحهام الغرفــة التجاريــة الصناعيــة باملنطقــة .ويشــرط يف أعضــاء اللجنة
أن يكونــوا مــن الســعوديني ذوي الخــرة ،املعروفــن باألمانــة .ووفــق نظــام املقيّمــن املعتمديــن (الصــادر باملرســوم
امللــي رقــم  43وتاريــخ 1433/7/9هـــ) يجــب أن يكــون الخـراء مــن املقيمــن املعتمديــن( .املــادة  15مــن الالئحــة).
 كــا تنــص الفقــرة السادســة مــن املــادة الخامســة عــر عــى أن كل عضــو مــن أعضــاء لجنــة التقديــر  -قبــل مبــارشةمهامتــه يف اللجنــة  -تقديــم إقـرار خطــي للجهــة صاحبــة املــروع يتضمــن أنــه ليــس لــه أو لزوجتــه أو ألحــد أصهــاره
أو أقاربــه حتــى الدرجــة الرابعــة حــق أو مصلحــة  -مبــارشة أو غــر مبــارشة  -يف أي مــن العقــارات املشــمولة بعمليــة
نــزع امللكيــة أو املتــررة مــن تلــك العمليــة.
 وتذكــر املــادة الثامنــة مــن النظــام أن عــى لجنــة التقديــر البــدء يف تقديــر التعويــض خــال ســتني يو ًمــا مــن تاريــخقـرار املوافقــة بالبــدء يف إجـراءات نــزع امللكيــة ،وأن تنتهــي مــن التقديــر يف موعــد ال يتجــاوز تســعني يو ًمــا مــن تاريــخ
قـرار املوافقــة بالبــدء يف إجـراءات نــزع امللكيــة ،مــا مل توجــد أســباب تقــرر اللجنــة يف محــر خــاص أنهــا تحــول دون
ذلــك ،ويعتمــد املحــر مــن الجهــة صاحبــة املــروع.
 كام يف املادة العارشة تقوم لجنة التقدير مبا ييل: -1الوقــوف عــى العقــار أو العقــارات املقــرر نــزع ملكيتهــا والتحقــق مــا ورد يف محــر اللجنــة املشــار إليهــا
يف املــادة السادســة.
 -2تقديــر العقــارات املقــرر نــزع ملكيتهــا أرضً ــا ،وبنــاء ،وأشــجا ًرا ،ومزروعــات .وأي إنشــاءات أو حقــوق أخــرى
وفــق األســس اآلتيــة:
أ .يكــون تقديــر التعويــض عــن العقــار عــى أســاس قيمتــه وقــت وقــوف لجنــة التقديــر عــى العقــار
املـراد نــزع ملكيتــه.
ب .يكــون تقديــر التعويــض عــى األشــجار عــى أســاس قيمتهــا وقــت وقــوف اللجنــة عــى العقــار
امل ـراد نــزع ملكيتــه ،مــع مراعــاة نوعهــا وعمرهــا ونتاجهــا.
جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

41

ج .يكــون تقديــر التعويــض عــن املزروعــات والثــار إذا مل يكــن تأخــر نــزع ملكيتهــا إىل مــا بعــد
االنتهــاء مــن الحصــاد وقطــف الثــار وفــق مــا ت ـراه لجنــة التقديــر.
د .يكــون تقديــر التعويــض عــن األرايض املخصصــة لالســتعامالت العامــة التــي ال تشــملها النســبة
النظاميــة يف املخططــات الخاصــة بعــد مــي ســنتني مــن تاريــخ تخصيصهــا ،وفق ـاًألحــكام هــذا النظــام.
 -3تقديــر قيمــة التعويضــات ألصحــاب العقــارات املتــررة مــن املــروع دون أن يقتطــع يشء منهــا لصالحــه
وذلــك عــى أســاس الفــرق بــن قيمــة العقــار قبــل تنفيــذ املــروع وقيمتــه بعــده.
ٍ
عــى الجهــة صاحبــة املــروع قبــل مبــارشة لجنــة التقديــر ملهامتهــا بوقــت كاف؛ إبــاغ مالــي أو شــاغيل
العقــارات  -أو مــن ميثلونهــم  -بتاريــخ ووقــت وقــــوف لجنــة التقديــر ،وذلــك مــن خــال اإلعــان عــى تلــك
العقــارات أو إبالغهــم عــى عناوينهــم املعتمــدة ،وإذا تعــذر ذلــك ،جــاز للجهــة صاحبــة املــروع اســتخدام أي
وســيلة أخــرى تــرى مناســبتها( .املــادة  14مــن الالئحــة)
تنــص الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الرابعــة عــر عــى أن للاملــك أو شــاغل العقــار الحــق يف رفــض أعــال لجنــة
التقديــر .يف حالــة امتنــاع مالــك أو شــاغل العقــار محــل النــزع أو مــن ميثلــه عــن متكــن لجنــة التقديــر مــن
القيــام بأعاملهــا ،فعــى اللجنــة إعــداد محــر بذلــك ورفعــه إىل الجهــة صاحبــة املــروع التخــاذ مــا يلــزم يف
هــذا الشــأن ،مــع إبــاغ مالــك العقــار بذلــك قبــل أن تتخــذ الجهــة صاحبــة املــروع مــا يلــزم لتطبيــق مــا نصــت
عليــه املــادة (العــرون) مــن هــذه الالئحــة عــى العقــار محــل النــزع.
وتذكــر املــادة الخامســة عــر أن الجهــة صاحبــة املــروع تتــوىل مهمــة تنســيق عمــل لجنــة التقديــر والدعــوة
إىل اجتامعاتهــا ،وال تكــون اجتامعــات اللجنــة صحيحــة إال بحضــور جميــع أعضائهــا ،وتتخــذ قراراتهــا بأغلبيــة
أصــوات األعضــاء .يجــب عــى لجنــة التقديــر أن:
 -1تعــد لجنــة التقديــر محـرا ً تــدون فيــه جميــع املــداوالت والقـرارات التــي تتوصــل إليهــا ،وتُبَــن فيــه
العقــارات محــل البحــث ومشــتمالتها ،وبيــان املبلــغ اإلجــايل للتعويــض ،وأســاء األعضــاء املعرتضــن
عــى التقديــر ومقــدار مــا يرونــه مــن تقديــر وســبب اعرتاضهــم ،ويوقعــه جميــع أعضــاء اللجنــة.
 -2ترفــع لجنــة التقديــر محرضهــا  -فــور اكتــال توقيــع األعضــاء عليــه  -إىل الجهــة صاحبــة املــروع
العتــاده .ويعــد ق ـرار لجنــة التقديــر نهائ ًّيــا يف حالــة انقضــاء ثالثــن يوم ـاً مــن تاريخــه دون اع ـراض
الجهــة صاحبــة املــروع ،أو وزارة املاليــة عــى التقديــر ،ويف حالــة االع ـراض تســتكمل الجهــة صاحبــة
املــروع اإلج ـراءات وفق ـاً للفقــرة ( )٣مــن املــادة (التاســعة) مــن النظــام.
 -3عنــد تعــذر تقديــر العقــارات املـراد نــزع ملكيتهــا ،فعــى لجنــة التقديــر إعــداد محــر تحــدد فيــه
مــدة التأجيــل ومســوغاته ،ورفعــه إىل الجهــة صاحبــة املــروع العتــاده.
تنــص املــادة السادســة عــر عــى أن مــع مراعــاة املعايــر والضوابــط التــي تضعهــا الهيئــة الســعودية للمقيمــن
املعتمديــن ،عــى لجنــة التقديــر األخــذ بطريقــة أو أكــر مــن طــرق التقديــر ،عــى أن توضــح يف قـرار التقديــر
الطــرق التــي أخــذت بهــا.
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4.4

لجنة إعادة التقدير

تنعقــد اللجنــة بحضــور جميــع أعضائهــا ،وتتخــذ قراراتهــا باألغلبيــة ،وترفعهــا إىل الجهــة صاحبــة املــروع العتامدهــا.
ويجــوز لهــذه الجهــة ولــوزارة املاليــة واالقتصــاد الوطنــي طلــب إعــادة التقديــر خــال ثالثــن يو ًمــا مــن تاريــخ ق ـرار
التقديــر ،ويتــم ذلــك بواســطة لجنــة أخــرى مــن غــر األعضــاء الســابقني ال يقلــون عنهــم مــن حيــث االش ـراطات وال
تقــل مرتبــة منــدويب الجهــات الحكوميــة يف هــذه اللجنــة عــن العــارشة.
 وتكــون خــال ثالثــن يو ًمــا مــن تاريــخ طلــب إعــادة التقديــر ،وتتخــذ قرارهــا باألغلبيــة ،ويجــب أن تنهــي عملهــاخــال ســتني يو ًمــا مــن تاريــخ طلــب إعــادة التقديــر وإال أخــذ بق ـرار اللجنــة األوىل .ويجــب أن تنهــي عملهــا خــال
ســتني يوم ـاً مــن تاريــخ طلــب إعــادة التقديــر وإال أخــذ بق ـرار اللجنــة األوىل.

4.5

أمور يجب أخذها في عين االعتبار عند تقدير التعويض

ال يتــم التعويــض وفقـاً لهــذا النظــام إذا كان العقــار املـراد اقتطاعــه أو اقتطــاع جــزء منــه مــا يشــرط لتملكــه اإلحيــاء
ومل يتــم إحيــاؤه وقــت تخطيــط املــروع وفقـاً لــروط اإلحيــاء املقــررة ،عــى أن تنظــر لجنــة التقديــر املنصــوص عليهــا
يف املــادة الســابعة يف تعويــض صاحبــه تعويضً ــا عــادال عــا قــد يلحقــه مــن أرضار.
 إضافــة إىل ذلــك تحــدد املــادة الثالثــة مــن النظــام واملــادة الحاديــة عــر مــن الالئحــة التفاصيــل التــي يجــب أخذهــايف الحســبان عنــد حســاب التعويــض.
 يســتحق مالــك األرض التعويــض عــا يقتطــع ملصلحــة التخطيــط أو لتحديــد وتنفيــذ شــبكات الطــرق الرئيســة ،وفقـاًملــا يــأيت:
أوالً :بالنسبة إىل ما هو واقع داخل حدود حامية التنمية
أ -األرض البيضــاء (الفضــاء) اململوكــة التــي مل يســبق أخــذ النســبة النظاميــة منهــا وفــق مخطــط معتمــد،
يعــوض املالــك يف جميــع الحــاالت عــا يقتطــع مــن ملكــه إذا تجــاوز االقتطــاع النســبة النظاميــة.
ب -األرض البيضــاء (الفضــاء) اململوكــة التــي ســبق أخــذ جــز ٍء مــن النســبة النظاميــة منهــا ملصلحــة طريــق
رئيــس ،ال يع ـ ّوض مالــك األرض عــا يقتطــع منهــا بعــد ذلــك ،إذا كان املقتطــع منهــا يف الســابق والالحــق مل
يتجــاوز النســبة النظاميــة ،بــرط أن يكــون الباقــي مــن مســاحة األرض بعــد االقتطاعــن الســابق والالحــق
( 10,000م )٢عــرة آالف مــر مربــع فأكــر .أو يعــوض املالــك عــن املســاحة الناقصــة عــن ( 10,000م )٢عــرة
آالف مــر مربــع.
ج -األرض البيضــاء (الفضــاء) اململوكــة التــي مل يســبق أخــذ النســبة النظاميــة منهــا وفــق مخطــط معتمــد منهــا
ملصلحــة طريــق رئيــس ،ال يع ـ ّوض مالــك األرض عــا يقتطــع منهــا بعــد ذلــك ،بــرط أن يكــون الباقــي مــن
مســاحة األرض بعــد االقتطــاع ( 10,000م )٢عــرة آالف مــر مربــع فأكــر .وأال يعــوض املالــك عــن املســاحة
الناقصــة عــن ( 10,000م )٢عــرة آالف مــر مربــع.
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د -إذا طلــب مالــك أرض اعتــاد مخطــط أرضــه (الفكــرة التخطيطيــة األوليــة املوافــق عليهــا ســابقاً) ،ال يعــوض
املالــك يف جميــع الحــاالت عــا يقتطــع مــن ملكــه إذا كانــت الزيــادة يف النســبة التخطيطيــة ملصلحــة التخطيــط
بنــاء عــى طلبــه.
هـــ  -إذا طلــب مالــك القطعــة املفــرزة مــن أرض ســبق تخطيطهــا تقســيمها إىل قطــع أصغــر وتطلــب ذلــك فتــح
شــارع أو أكــر لخدمتهــا فــا يعــوض عــن ذلــك.
و -أرايض املبــاين واملـزارع بغــض النظــر عــن مســاحاتها يتــم التعويــض عــن املســاحات التــي تقتطــع منهــا ،كــا
يتــم التعويــض عــن املبــاين والغــرس.
ز -يف حالــة طلــب مالكهــا تقســيمها أو تخطيطهــا وفقـاً ملــا تقــرره األنظمــة والتعليــات ال يعــوض عــا يقتطــع
منهــا لذلــك يف حــدود النســبة النظاميــة ،كــا ال يعــوض إذا كان تجاوزهــا قــد تــم بنــاء عــى طلــب املالــك.
ثانياً :بالنسبة إىل ما هو واقع خارج حدود حامية التنمية
 -1األرض البيضــاء (الفضــاء) التــي ال تزيــد مســاحتها عــى ( 10,000م )٢عــرة آالف مــر مربــع تعــوض عــن
األجـزاء املقتطعــة واملبــاين والغـراس .وال يتــم التعويــض عــن املقتطــع منهــا لصالــح تقســيمها وفقـاً ملــا تقــرره
األنظمــة والتعليــات إذا طلــب املالــك ذلــك ،وذلــك يف حــدود النســبة النظاميــة املقــررة ملــا هــو داخــل حــدود
حاميــة التنميــة .مــا مل يكــن تجاوزهــا قــد تــم بنــاء عــى طلــب املالــك.
 -2األرض البيضــاء (الفضــاء) اململوكــة الواقعــة خــارج حــدود التنميــة التــي تزيــد مســاحتها عــى ( 10,000م)٢
عــرة آالف مــر مربــع ومل يســبق أخــذ النســبة النظاميــة منهــا ،ومــر بهــا طريــق رئيــس معتمــد؛ فــا يعـ َّوض
املالــك عــا يقتطــع منهــا يف حــدود مــا نســبته ( )%١٢مــن مســاحاتها .وبــرط أن يكــون الباقــي منهــا بعــد
االقتطــاع عــرة آالف مــر مربــع فأكــر .ويعــوض عــن الفــرق إن قلــت مســاحة الباقــي منهــا عــن ذلــك .ويف
أول.
حالــة تخطيطهــا وفقـاً ملــا تقــرره األنظمــة والتعليــات تطبــق عليهــا الفقـرات (ب ،د ،هـــ) مــن البنــد ً
ثالثاً :بالنسبة إىل املدن واملحافظات واملراكز التي ليس لها حدُّ حامية تنمية
تقــوم وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة بوضــع تعليــات مراحــل حــدود حاميــة التنميــة للمــدن والقــرى
والهجــر التــي ليــس لهــا حــدود تنميــة ،ويتــم تنفيــذ مــا ورد يف البنديــن (أوالً) و (ثانيـاً) مــن هــذه املــادة وفقـاً
لتلــك التعليــات.
 مــع مراعــاة مــا ورد يف املــادة الثالثــة يكــون تنفيــذ خطوط املرافــق العامة يف الشــوارع والطــرق وأحرامهــا أو يف األرايضاململوكــة للدولــة ،فــإذا تعــذر ذلــك وكان ال بــد مــن تنفيــذ خطــوط املرافــق العامــة يف األمــاك الخاصــة فيتــم ذلــك
بأقــل قــدر ممكــن مــن الــرر ،مــع دفــع تعويــض عــادل وفقـاً لهــذا النظــام بعــد االتفــاق مــع وزارة الشــؤون البلديــة
ـتقبل وفقـاً ملــا
والقرويــة ووزارة املواصــات حــول مســارات هــذه املرافــق لتتفــق مــع مســارات الشــوارع والطــرق مسـ ً
تقتضيــه املصلحــة العامــة ،ويجــب التهميــش عــى صكــوك امللكيــات وســجالتها املوجــودة فيهــا هــذه املرافــق بذلــك.
 وتنــص املــادة الثانيــة عــر مــن النظــام عــى «إذا اقتــر نــزع امللكيــة عــى جــزء مــن العقــار ونقصــت قيمــة الجــزءأو األج ـزاء الباقيــة منــه بســبب تنفيــذ املــروع ،وجــب مراعــاة النقصــان عنــد تقديــر التعويــض املســتحق ».ولكــن
تنــص املــادة الثالثــة عــر أيضـاً عــى أن يجــوز أن يكــون التعويــض عــن العقــار املنزوعــة ملكيتــه للمنفعــة العامــة أو
جــزء منــه أرضـاً إذا ريض املالــك بذلــك.
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 إذا اقترص نزع امللكية عىل جزء من العقار فيتبع ما يأيت: -1تقــدر قيمــة مســاحة األرض املقــرر نــزع ملكيتهــا والبنــاء والغ ـراس املقــام عــى هــذه املســاحة إذا كان
الجــزء الباقــي مــن األرض أو البنــاء أو الغـراس قابـ ًـا لالنتفــاع بــه وفــق التعليــات الفنيــة املطبقــة يف املنطقــة،
وتضــاف إىل هــذه القيمــة تكاليــف إصــاح وترميــم الجــزء املتبقــي مــن البنــاء.
 -2تقــدر قيمــة مســاحة األرض املقــرر نــزع ملكيتهــا فقــط وقيمــة كامــل البنــاء أو الغ ـراس إذا كان الجــزء
الباقــي مــن البنــاء أو الغـراس بعــد اقتطــاع مــا يحتاجــه املــروع غــر قابــل لالنتفــاع بــه وكان الجــزء الباقــي
مــن األرض بعــد االقتطــاع قابـ ًـا لالنتفــاع بــه وفــق التعليــات الفنيــة املطبقــة يف املنطقــة ،عــى أن تتــوىل
الجهــة صاحبــة املــروع هــدم الجــزء الباقــي مــن البنــاء.
 -3تقــدر قيمــة كامــل العقــار أرضً ــا وبنــا ًء وغر ًاســا إذا كان الجــزء الباقــي مــن أرض العقــار بعــد اقتطــاع مــا
يحتاجــه املــروع غــر صالــح لالنتفــاع بــه وفــق التعليــات الفنيــة املطبقــة يف املنطقــة ،أو كانــت تكاليــف
إصــاح الجــزء الباقــي مــن العقــار تســاوي أو تفــوق قيمــة هــذا الجــزء .ويعــود تقديــر قابليــة الجــزء الباقــي
مــن العقــار لالنتفــاع بــه أو وجــود الــرر إىل لجنــة مــن األمانــة أو البلديــة املختصــة مــع إرشاك منــدوب أو
أكــر مــن وزارة الزراعــة وامليــاه إذا كانــت األرض زراعيــة ،وذلــك لتحديــد مــدى االنتفــاع مــن الغـراس املتبقــي
مــن عدمــه أو وجــود الــرر فيــه.
 يجــب أن يتــم رصف التعويــض عــن العقــار املنزوعــة ملكيتــه للمنفعــة العامــة خــال ســنتني مــن تاريــخ صــدور قـراراملوافقــة بالبــدء يف إجـراءات نــزع امللكيــة ،فــإذا تعــذر ذلــك جــاز ملــن نزعــت امللكيــة منــه طلــب إعــادة التقديــر ،إال
إذا كان تأخــر رصف التعويــض بســبب يعــود إليــه.

4.6

االستحواذ على الملكية

 تقــوم الجهــة صاحبــة املــروع بتبليــغ مالــي العقــارات وشــاغليها بوجــوب إخالئهــا خــال املــدة التــي تحددهــا،عــى أال تقــل هــذه املــدة عــن ثالثــن يومـاً مــن تاريــخ التبليــغ باإلخــاء .وتتــم إجـراءات الــرف قبــل التاريــخ املحــدد
لإلخــاء ،عــى أال يســلم مبلــغ التعويــض لصاحبــه إال بعــد تســليم العقــار وتوثيقــه بواســطة كاتــب العــدل أو املحكمــة.
 يجــوز يف الحــاالت االســتثنائية طلــب إخــاء العقــار قبــل انتهــاء اإلجـراءات ودفــع التعويــض ،ويتــم ذلــك بقـرار مــنالوزيــر املختــص.
 يف كل الحــاالت إذا أخرجــت الجهــة صاحبــة املــروع مالــك العقــار مــن عقــاره أو منعتــه مــن االنتفــاع بــه قبــل تســلمالتعويــض ســواء كان بصــورة اســتثنائية أو غريهــا فيعطــى أجــرة املثــل عــن املــدة التــي بــن اإلخــاء وتســلم التعويــض
مــا مل يكــن ســبب تأخــر رصف التعويــض بســببه .وتقــدر أجــرة املثــل اللجنــة املنصــوص عليهــا يف املــادة الســابعة مــن
هــذا النظــام .تقــوم اللجنــة التــي تــم النــص عليهــا يف املــادة الســابعة مــن هــذا النظــام بتقديــر اإليجــار.
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4.7

حق التظلم

 تنــص أحــكام نظــام نــزع امللكيــة وخصوصــا املــادة الرابعــة عــر عــى أن يجــوز ألصحــاب الشــأن التظلــم أمــام ديــوانأمــام ديــوان املظــامل مــن جميــع قـرارات اللجــان واألجهــزة اإلداريــة التــي تتخــذ وفقـاً لهــذا النظــام ،خــال ســتني يومـاً
مــن تاريــخ إبالغهــم بالقـرار.

5.0

وضع اليد المؤقت على العقار

 تم النص عىل وضع اليد املؤقت عىل العقار يف املادة العرشون من النظام .وتنص عىل: -1يجــوز وضــع اليــد مؤقتًــا عــى العقــارات لقــاء تعويــض عــادل ال يقــل عــن أجــرة املثــل تحــدده لجنــة
التقديــر املشــار إليهــا يف املــادة الســابعة مــن هــذا النظــام .وذلــك يف حــاالت الطــوارئ والكــوارث واألوبئــة ومــا
شــابهها ،أو لتنفيــذ مــروع ذي نفــع عــام عاجــل يتوقــف عــى وضــع اليــد املؤقــت عــى العقــار املذكــور وال
يوجــد بديــل ســواه.
 -2ال مينع وضع اليد املؤقت عىل العقار من اتخاذ إجراءات نزع امللكية وفقاً لهذا النظام.
 -3ال تجوز إزالة املنشآت أو املباين إال بعد انتهاء اإلجراءات الخاصة بتقدير التعويضات املستحقة عنها.
 عند حاجة أي من الجهات الحكومية إىل وضع اليد املؤقت عىل العقار ،يراعى ما يأيت: .1أن يصدر قرار وضع اليد املؤقت من قبل صاحب الصالحية.
 .2عــى الجهــة الحكوميــة  -قبــل وضــع اليــد املؤقــت عــى العقــار  -أن تعــد محــر وصــف وحــر للعقــار
املـراد وضــع اليــد عليــه ،وتســلم صــورة منــه ألصحــاب الشــأن مــن املالكــن والشــاغلني أو مــن ميثلهــم؛ وذلــك
ملطابقتــه مــع حالــة العقــار عنــد انتهــاء املــدة املحــددة لوضــع اليــد.
 .3يتــم تقديــر التعويــض املســتحق عــن مــدة وضــع اليــد املؤقــت عــى العقــار مــن قبــل لجنــة التقديــر ،وبرشط
أال يقــل التعويــض عــن أجــرة املثــل ،باإلضافــة إىل مــا يرتتــب عــى ذلــك مــن تكاليــف ،وتتخــذ لجنــة التقديــر
قراراتهــا باألغلبيــة( .املــادة  23مــن الالئحــة).
 تحــدد املــدة القصــوى لوضــع اليــد املؤقــت مبــا ال يتجــاوز ثــاث ســنوات ،ولكــن إذا رأت الجهــة املعنيــة أن املــدةالقصــوى لوضــع اليــد املؤقــت غــر كافيــة فعليهــا أن تتفــق مــع املالــك عــى تحديــد مــدة جديــدة قبــل نهايــة املــدة
بفــرة كافيــة ،فــإذا تعــذر االتفــاق معــه عــى ذلــك فيخــى العقــار.
 وعــى الجهــة صاحبــة املــروع عنــد الرغبــة يف االســتغناء عــن العقــار الــذي تــم وضــع اليــد املؤقــت عليــه؛ تبليــغمالكــه بذلــك قبــل إخالئــه مبــدة كافيــة ال تقــل عــن ( )٣٠يومـاً .وذلــك مبوجــب خطــاب تعــده مــن نســختني إحداهــا
تُعطــى للاملــك أو لورثتــه يف محــل إقامتــه أو عملــه واألخــرى للجهــة صاحبــة املــروع.
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 عند حاجة أي من الجهات الحكومية إىل وضع اليد املؤقت عىل العقار ،يراعى ما يأيت: .1أن يصدر قرار وضع اليد املؤقت من قبل صاحب الصالحية.
 .2عــى الجهــة الحكوميــة  -قبــل وضــع اليــد املؤقــت عــى العقــار  -أن تعــد محــر وصــف وحــر للعقــار
املـراد وضــع اليــد عليــه ،وتســلم صــورة منــه ألصحــاب الشــأن مــن املالكــن والشــاغلني أو مــن ميثلهــم؛ وذلــك
ملطابقتــه مــع حالــة العقــار عنــد انتهــاء املــدة املحــددة لوضــع اليــد.
 .3يتــم تقديــر التعويــض املســتحق عــن مــدة وضــع اليــد املؤقــت عــى العقــار مــن قبــل لجنــة التقديــر،
وبــرط أال يقــل التعويــض عــن أجــرة املثــل ،باإلضافــة إىل مــا يرتتــب عــى ذلــك مــن تكاليــف ،وتتخــذ لجنــة
التقديــر قراراتهــا باألغلبيــة( .املــادة  23مــن الالئحــة).
 يجب أن يشتمل التبليغ: -1اسم الجهة صاحبة املرشوع
 -2موضوع التبليغ
 -3تاريخه باليوم والشهر
 -4االسم الكامل لصاحب العقار محل وضع اليد أو ورثته
 -5اسم املوظف  -أو من يف حكمه  -الذي قام بالتبليغ والجهة التي يعمل فيها
 -6توقيع املوظف عىل نسختي التبليغ
اعــان الجهــة صاحبــة املــروع عــن رغبتهــا يف
نــزع امللكيــة

اإلعالن

تنتــر املوافقــة يف الجريــدة الرســمية وصحيفتــن
يوميــة

الموافقة

تكوين لجنة من  ٥ممثلني لجهات حكومية  +مرشحني
من الغرفة التجارية وتكون القرارات بأصوات األغلبية

التعويض

نظــام املالــك أو الجهــة صاحبــة املــروع أو الــوزارة
املاليــة ومــن ثــم تكويــن لجنــة جديــدة

إعادة التقدير

دفع التعويض وإخالء العقار

اإلستحواذ

شكل () :ملخص عملية نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد املؤقت عىل العقار
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6.0

نظام استئجار الدولة للعقار وإخالئه

املقدمة:

 صــدر نظــام اســتئجار الدولــة للعقــار وإخالئــه باملرســوم امللــي /61م بتاريــخ 1427/9/18هـــ ،ويهــدف هــذا النظام إىلتوحيــد إجـراءات اســتئجار الدولــة للعقــار وإخالئــه.

6.1

شروط االستئجار

 ال يجــوز للجهــات الحكوميــة اســتئجار العقــار إال لحاجــة ماســة لــه ،ويكــون االســتئجار يف حــدود حاجــة الجهــةالحكوميــة.
 فيــا عــدا مــن تنــص األنظمــة عــى إســكانهم ،ال يعــد إســكان املنســوبني مــن الحاجــات التــي تجيــز االســتئجار.وإذا كان الغــرض مــن االســتئجار إســكان منســوبني تتطلــب األنظمــة إســكانهم ،فــا يجــوز أن يزيــد مــا تدفعــه الجهــة
الحكوميــة نظــر اإلجــارة أو ســواها عــى بــدل الســكن النقــدي للمســتفيد وقــت االســتئجار أو التجديــد.
 يشرتط يف العقار املستأجر اآليت:أ  -أن يكــون العقــار مملــوكا للمؤجــر بصــك رشعــي ،ويســتثنى مــن ذلــك العقــار يف املحافظــات واملراكــز إذا
تعــذر العثــور عــى عقــار مناســب مملــوك بصــك رشعــي.
ب -أال يكون مالك العقار أحد منسويب الجهة املستأجرة.
ج  -أن يلتــزم املؤجــر برتميــم وإصــاح عيــوب اإلنشــاء التــي تحــد مــن اســتمرار االنتفــاع بالعقــار للغــرض
املســتأجر مــن أجلــه عــى نفقتــه الخاصــة ،دون املطالبــة بــأي تعويــض أو زيــادة يف األجــرة أثنــاء رسيــان العقــد.
وإذا مل يقــم املؤجــر بإصــاح عيــوب اإلنشــاء خــال مــدة معقولــة مــن تاريــخ إشــعاره بخطــاب رســمي ،جــاز
للجهــة الحكوميــة إصــاح العيــوب عــى حســاب املؤجــر وحســمها مــن األجــرة ،وتكــون الجهــة الحكوميــة
املســتأجرة مســئولة عــن إج ـراء الصيانــة العاديــة الالزمــة للعقــار وإصــاح أي رضر يســببه اســتعاملها لــه.

6.2

إجراءات االستئجار

أ -تقوم الجهة الحكومية الراغبة يف االستئجار باإلعالن عىل النحو التايل:
 يف صحيفتني يوميتني مرتني عىل األقل خالل خمسة عرش يوما. اإلعالن يف املراكز بوضع إعالنات يف بعض األماكن العامة عن رغبة الجهة الحكومية يف االستئجار.يتضمــن اإلعــان نــوع العقــار ومســاحته ومواصفاتــه ومــدة اإلجــارة املطلوبــة والغــرض الــذي ســيتم
االســتئجار مــن أجلــه
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ب  -تكــون الجهــة الحكوميــة الراغبــة يف االســتئجار لجنــة مــن ثالثــة مــن موظفيهــا لفحــص العــروض املقدمــة
لإليجــار واقـراح املناســب منهــا ،مــن حيــث مالءمتــه للغــرض املطلــوب ومــن حيــث األجــرة املطلوبــة .وتتثبــت
اللجنــة مــن ســامة املبنــى ،ولهــا أن تســتعني مبــن تـراه لهــذا الغــرض إذا رأت رضورة لذلــك.
ج  -القرارات:
 إذا كانــت إجــارةالعقــار  -الــذي تقرتحــه اللجنــة املشــار إليهــا يف املــادة «الخامســة» مــن هــذا النظــام  -يف حــدود النســب
املقــررة يف املــادة «الخامســة عــرة» مــن هــذا النظــام ،كان للوزيــر أو مــن يفوضــه أو رئيــس املصلحــة
املســتقلة أو مــن يفوضــه اعتــاد قــرار االســتئجار بعــد إكــال اإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف هــذا
النظــام وإب ـرام عقــد اإلجــارة.
وإذا كانــت اإلجــارة املطلوبــة للعقــار املقــرح تزيــد عــى النســب املقــررة يف النظــام ،فعــى الجهــةالحكوميــة إبــاغ وزارة املاليــة  -مصلحــة أمــاك الدولــة  -للكشــف عــى العقــار وإجــازة اإلجــارة قبــل
اعتــاد الجهــة ق ـرار االســتئجار وإب ـرام العقــد.
 تكــون إج ـراءات العقــار امل ـراد اســتئجاره مبائتــي ألــف ريــال فأقــل عــن طريــق الجهــة الحكوميــةالراغبــة يف االســتئجار
 تكــون إج ـراءات العقــار ملــا زاد عــى مائتــي ألــف ريــال عــن طريــق لجنــة مــن الجهــة الراغبــة يفاالســتئجار ومندوبــن مــن وزارة املاليــة لتقديــر األرض واملبــاين واملحتويــات إن وجــدت ،وتحتســب األجــرة
بحســب النســب اآلتيــة:
 )12%( .1للمدارس واملراكز األمنية واملستشفيات واملراكز الصحية.
 )10%( .2ملا عدا ذلك من اإلدارات الحكومية األخرى.
 .3إذا كان عرض املالك أقل من قيمة هذه النسب فيؤخذ به.
 إذا كانــت إجــارة العقــار  -تقــوم هيئــة الرقابــة والتحقيــق بإجـراء تفتيــش دوري عــى املبــاين املســتأجرةللدولــة ،للتأكــد مــن صالحيتهــا وحســن اســتعاملها ،ومالءمتهــا لحاجــة العمل.

6.3

مدة االستئجار

 أال تقــل مــدة عقــد االســتئجار عــن (ســنة) واحــدة وأال تزيــد عــى (ثــاث ســنوات) قابلــة للتجديــد أوالتمديــد.
ـص يف العقــد عــى تجديــده تلقائي ـاً مــا مل يُ َبلِّــغ أحــد الطرفــن اآلخــر بعــدم رغبتــه يف التجديــد قبــل
 أن يُ َنـ ّ(مئــة ومثانــن) يوم ـاً مــن نهايــة العقــد أو نهايــة املــدة امل ُ َج ـ ّددة.
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6.4

إنهاء العقد وإخالء العقار

تبلــغ الجهــة الحكوميــة املســتأجرة عــن رغبتهــا يف عــدم تجديــد العقــد أو متديــده يف الوقــت املحــدد يف عقــد اإلجــارة
بخطــاب مســجل عــى عنوانــه املســجل لــدى الجهــة الحكوميــة املســتأجرة مــا مل يؤخــذ عليــه إق ـرار بالعلــم بالرغبــة
بعــدم التجديــد .ويجــوز للجهــة املســتأجرة إنهــاء العقــد وإخــاء العقــار قبــل انتهــاء مــدة اإلجــارة ،إذا أصبــح العقــار
غــر صالــح لالســتعامل بســبب عيــب يف اإلنشــاء أو كان يف املــكان خطــورة.
ال تكــون الجهــة املســتأجرة مســؤولة عــن تعويــض املؤجــر عنــد إخــاء العقــار عــن األرضار الناتجــة عــن عيــب يفاإلنشــاء أو عــن االســتعامل العــادي أو عــن تكاليــف التعديــات أو املبــاين اإلضافيــة أو تكاليــف إزالتهــا التــي طلبتهــا
مــن املؤجــر ووافــق عليهــا قبــل إب ـرام العقــد.
 وتكــون الجهــة املســتأجرة مســؤولة عــن تعويــض املؤجــر عــن األرضار الناتجــة عــن االســتعامل غــر العــادي مبــا يفذلــك اآليت:
أ  -اقتــاع معــدات أو أدوات ثابتــة ،مثــل النوافــذ واألبــواب ومحتويــات املطابــخ والحاممــات ،أو إلغاؤهــا أو
االســتبدال مبكانهــا غرضــا آخــر.
ب  -هدم جدران أو حصول تكسريات أو حفر يف أرضيات البناء.
ج  -ردم برك أو مساحات خرضاء.
د  -خراب وحدات التكييف ،أو حصول تلف يف شبكة الكهرباء أو املاء أو الرصف الصحي.

7.0

نظام رسوم األراضي البيضاء

املقدمة:

صدر نظام رسوم األرايض البيضاء باملرسوم املليك رقم /4م بتاريخ 1437/2/12هـ ،ويهدف هذا النظام إىل:
 .1زيادة املعروض من األرايض املطورة مبا يحقق التوازن بني العرض والطلب.
 .2توفري األرايض السكنية بأسعار مناسبة.
 .3حامية املنافسة العادلة ،ومكافحة املامرسات االحتكارية( .م.)2

7.2

أحكام النظام

جاء يف املادة األوىل عدة تعريفات لبعض املصطلحات منها:
األرايض البيضاء :كل أرض فضاء مخصصة لالستخدام السكني ،أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراين.
حــدود النطــاق العمـراين :الخطــوط املبينــة بخرائــط وثائــق النطــاق العمـراين التــي توضــح مراحــل التنميــة العمرانيــة
املختلفــة ،وحــد حاميــة التنميــة ،ومتثــل الحــدود املالمئــة لتوطــن األنشــطة الحرضيــة ،واســتيعاب النمــو العمـراين خــال
فــرة زمنيــة محــددة.
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املرافق العامة :شبكات الطرق واملياه والكهرباء والهاتف والرصف الصحي وترصيف السيول.
الخدمــات العامــة :الخدمــات الدينيــة والتعليميــة والصحيــة واألمنيــة ونحوهــا؛ التــي ال تشــملها النســبة النظاميــة
للتخطيــط

7.3

الرسم السنوي

يفــرض رســم ســنوي عــى األرايض البيضــاء اململوكــة لشــخص أو أكــر مــن ذوي الصفــة الطبيعيــة أو الصفــة االعتباريــة
غــر الحكوميــة ،بنســبة ( )2.5%مــن قيمــة األرض ،وتحــدد الالئحــة معايــر تقديــر قيمــة األرض والجهــة التــي تتــوىل
ذلــك ،عــى أن تشــمل املعايــر موقــع األرض ،واســتخداماتها ،ونظــم البنــاء ،ومعامــل توافــر الخدمــات العامــة فيهــا
ووصــول املرافــق العامــة إليهــا( .م.)3
 عىل الالئحة أن تحدد ما ييل: -1الربنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي.
 -2معايري تحديد األرايض التي تخضع لتطبيق الرسم.
 -3املعايري التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم.
 -4الضوابط الالزمة لضامن تطبيق الرسم بعدالة ،ومنع التهرب من دفعه.
 -5آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة لألرايض ووصول املرافق العامة إليها.
 -6معايــر تحديــد العوائــق التــي تحــول دون صــدور الرتاخيــص واملوافقــات الالزمــة لتطويــر األرض أو بنائهــا،
والتــي يعتــد بهــا يف تقريــر عــدم تطبيــق الرســم عليهــا.
 -7قواعد وإجراءات تحصيل الرسم ،وتحديد الجهات املخولة بتحصيله.
 -8آليات تبليغ مالك األرض بالقرارات الصادرة يف حقه( .م 4من النظام).
املادة الخامسة:
 .1عــى مــاك األرايض التــي يعلــن عــن اعتبارهــا ضمــن األرايض الخاضعــة لتطبيــق الرســم؛ التقــدم إىل الــوزارة
بالوثائــق والبيانــات املتعلقــة بأراضيهــم ،وذلــك خــال مــدة ال تتجــاوز (ســتة) أشــهر مــن تاريــخ اإلعــان.
 .2يبلــغ مالــك األرض بالقـرار الصــادر بخضــوع األرض التــي ميلكهــا لتطبيــق الرســم ،ومقــدار الرســم املســتحق
عليــه ،وفقـاً آلليــات التبليــغ املحــددة يف الالئحــة.

7.4

العقوبـات

 يعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام النظــام والالئحــة بغرامــة ماليــة ال تزيــد عــى مقــدار الرســم املســتحق عــى أرضــه،وال يخــل ذلــك بإلزامــه بســداد الرســم املســتحق.
 تكــون بقـرار مــن الوزيــر لجنــة أو أكــر مــن ثالثــة أعضــاء عــى األقــل عــى أن يكــون مــن بينهــم مستشــار نظامــيومختــص يف الجانــب الفنــي؛ للنظــر يف مخالفــات أحــكام النظــام والالئحــة ،وتطبيــق العقوبــات ،واالعرتاضــات التــي
تقــدم مــن ذوي الشــأن ،وإصــدار الق ـرارات الالزمــة ،ويجــوز التظلــم مــن قراراتهــا أمــام املحكمــة اإلداريــة املختصــة.
وتصــدر قواعــد عمــل اللجنــة وإجراءاتهــا بق ـرار مــن الوزيــر( .م.)6،7
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7.5

حـق االعتـراض

 ملالــك األرض حــق االعـراض عــى القـرارات الصــادرة بإخضــاع أرضــه لتطبيــق الرســم ،أو بتقديــر قيمــة األرض وتحديــدالرســم ،ويقــدم االعـراض كتابــة إىل اللجنــة املنصــوص عليهــا يف املــادة (الســابعة) مــن النظــام خــال ســتني يومـاً مــن
تاريــخ إبالغــه بالق ـرار ،وعــى اللجنــة أن تبــت يف هــذا االع ـراض خــال ســتني يوم ـاً مــن تاريــخ تقدميــه إليهــا ،ويعــد
مــي ســتني يومـاً دون البــت يف االعـراض مبثابــة صــدور قـرار برفضــه( .م 8مــن النظــام).
املادة الحادية عرش:
تــودع مبالــغ الرســوم والغرامــات املســتحصلة يف حســاب خــاص لــدى مؤسســة النقــد العــريب الســعودي ،يخصــص
للــرف عــى مرشوعــات اإلســكان ،وإيصــال املرافــق العامــة إليهــا ،وتوفــر الخدمــات العامــة فيهــا.

8.0

الئحة تنظيم المكاتب العقارية

املقدمة:

 وقد صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم  334وتاريخ 1398/3/7هـ. املكاتــب العقاريــة التــي تتعاطــى بيــع أو إيجــار العقــار هــي مكاتــب تجاريــة بطبيعتهــا وخاضعــة بالتــايل منــذإنشــائها لألحــكام الــواردة يف نظــام املحكمــة التجاريــة الصــادر عــام 1350هـــ ونظــام الســجل التجــاري الصــادر عــام
1375هـ.

8.1

شروط فتح المكتب العقاري

 ال يجوز فتح أي مكتب عقاري مامل يكن مسجال بالسجل التجاري ويشرتط لذلك.أ -أن يكــون مملــوكا بالكامــل لشــخص ســعودي أو رشكــة ســعودية مملوكــة بالكامــل للســعوديني وأن يكــون
مديــرة املســؤول ســعودي الجنســية.
ب  -أن يكــون كل مــن صاحــب املكتــب ومديــرة املســؤول أن وجــد حســن الســرة ومل يســبق أدانتــه فيــا يخــل
بالــرف واألمانة.
ج  -أال يكون مالكه أو مديرة املسؤول قد أشهر إفالسه ما مل يكن اعتباره قد رد إليه.
د  -أال يزاول املكتب العقاري أي نشاط آخر( .م.)1
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8.2

التزامات صاحب المكتب

 ال يجوز ألي مكتب عقاري أن يزاول أي عمل آخر سوى نشاطه العقاري املحدد يف السجل التجاري. يف حالــة تعــدد مــاك املكتــب العقــاري يعتــر املــاك متضامنــن تجــاه الغــر يف االلتزامــات الناشــئة عــن األعــال التــييقــوم بهــا املكتــب.
 ال يجــوز ألي مكتــب عقــاري بيــع أو التوســط يف بيــع أي عقــار إال بعــد حيازتــه عــى نســخ مــن وثائــق امللكيــةويشــرط أال تكــون امللكيــة محــل منازعــة ،ويعتــر املكتــب مســؤوال عــن جميــع األرضار التــي تلحــق البائــع أو املشــري
نتيجــة مخالفتــه ذلــك.

8.2

التزامات صاحب المكتب

 ال يجوز ألي مكتب عقاري أن يزاول أي عمل آخر سوى نشاطه العقاري املحدد يف السجل التجاري. يف حالــة تعــدد مــاك املكتــب العقــاري يعتــر املــاك متضامنــن تجــاه الغــر يف االلتزامــات الناشــئة عــن األعــال التــييقــوم بهــا املكتــب.
 ال يجــوز ألي مكتــب عقــاري بيــع أو التوســط يف بيــع أي عقــار إال بعــد حيازتــه عــى نســخ مــن وثائــق امللكيــةويشــرط أال تكــون امللكيــة محــل منازعــة ،ويعتــر املكتــب مســؤوال عــن جميــع األرضار التــي تلحــق البائــع أو املشــري
نتيجــة مخالفتــه ذلــك.
العمولة:
أ -تحــدد عمولــة البيــع باالتفــاق بــن صاحــب مكتــب العقــار والبائــع واملشــري ،كــا يحــدد الطــرف أو
األط ـراف التــي تتحمــل تلــك العمولــة .ويف جميــع األحــوال ال يجــوز أن يتجــاوز مجمــوع العمولــة عــن 2.5
مــن قيمــة العقــد.
ب -يحــدد عقــد اإليجــار عمولــة املكتــب العقــاري والطــرف الــذي يتحملهــا ،وال يجــوز أن تزيــد تلــك العمولــة
عــن  2.5مــن إيجــار ســنة ،حتــى لــو كان العقــد ملــدة أطــول ،أو حتــى لــو جــاز تجــدده ملــدة أخــرى( .م.)5
املادة السادسة:
ال يجــوز التــرف يف األمــوال التــي يســتلمها املكتــب العقــاري مــن املشــريني أو املســتأجرين يف غــر األغـراض املخصصــة
التــي أســتلمها مــن أجلها.
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8.3

العقوبات

مــع عــدم اإلخــال مبــا تقــي بــه األنظمــة األخــرى مــن عقوبــات ،يعاقــب مــن يخالــف أحــكام هــذه الالئحــة بإحــدى
العقوبــات اآلتيــة:
 -1الغرامة مبا ال يتجاوز خمسة وعرشون ألف ريال.
 -2قفل املكتب ملدة معينة ال تتجاوز سنة.
 -3إلغاء ترخيص املكتب نهائيا.
ويصــدر بهــذه العقوبــات قـرار مــن وزيــر التجــارة ويجــوز التظلــم منــه أمــام ديــوان املظــامل يف فــرة ال تتجــاوز ثالثــن
يومـاً( .م.)7

9.0

عملية التطوير وضوابطها

اعرتفــت اململكــة بأهميــة ورضورة إقامــة نــوع مــن الســيطرة عــى عمليــة التنميــة الحرضيــة .لذلــك أدخلــت الحكومــة
عــدة لوائــح ومتطلبــات قانونيــة وإداريــة وفنيــة مــن أجــل ضــان أن التنميــة الجديــدة ســتوفر بيئــة مســتدامة لألجيــال
الحالية واملســتقبلية.
وفيام ييل قامئة لبعض إجراءات وضوابط التنمية يف السعودية:
 .1كــود البنــاء الســعودي  -اشـراطات كــود البنــاء الســعودي ،متطلبــات كــود البنــاء الســعودي ،الدليــل العــام،
دليــل للاملــك ،دليــل املصمــم الجــزء  ،3 ،2 ،1دليــل املقــاول ،نســخة وزارة امليــاه والكهربــاء.
 .2لوائح التنمية املحلية املتعلقة مبتطلبات وتنمية السكن.
 .3تنظيم الهيئة العامة لإلسكان.
 .4الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).
 .5دليل معايري واشرتاطات بناء املصانع ومنشآت الخدمات املساندة.
 .6دليل إجراءات املدن املحددة الحكومية
 .7دليل إجراءات املدن املحددة الخاصة.
 .8دﻟﻴﻞ ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ واﺷﺮﺘاﻃﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺎﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻤﻟﺪن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
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المالحظات:

تمارين الوحدة:

األنظمة العقارية السعودية

أ

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل:

 .1املسؤولة عن منح الرتاخيص لألجانب الستثامر األرايض أو متلكها هي:
 .1الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)
 .2وزارة االستثامر.
 .3مؤسسة النقد العريب السعودي.
 .4وزارة العدل

.2إضافة إىل الرشيعة اإلسالمية ،تسن اململكة أنظمة خاصة بها مثل:
 .1األوامر امللكية.
 .2املراسيم امللكية.
 .3قرارات مجلس الوزراء.
 .4جميع ما سبق.

 .3جميع األرايض التي ال متلك ملكية خاصة فهي ملك:
 .1للدولة.
 .2لعموم املواطنني.
 .3للبلدية.
 .4ال أحد ميلكها.

 .4مصادرة األموال الخاصة حق يصدر من:
.1البلدية.
.2مجلس الوزراء.
.3األمارة.
.4القضاء.

 .5غلّة العقار املرهون ملالكه ونفقته عليه ،وإدارته حق له مبا ال يخل بحق:
.1الراهن.
.2املدين.
.3املرتهن.
.4املالك.
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 .6الرهن تابع للدين ،فينفكّ الرهن بانقضاء:
 .1جميع الدين املوثق به.
 .2بعض الدين.
 .3أكرث الدين.
 .4نصف الدين.

 .7من املصلحة العامة كام يف الالئحة التنفيذية لنظام نزع امللكية ما ييل:
 .1مسارات الطرق والقطارات.
 .2شبكات املياه والكهرباء والغاز والبرتول.
 .3الهاتف والرصف الصحي وترصيف السيول.
 .4جميع ما سبق.

 .8جاء يف (م  )10من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها( :تنتخب جمعية املالك رئيساً لها من بني
أعضائها يتوىل رئاسة اجتامعاتها ومتابعة قراراتها ،ويتم انتخابه:
 .1باإلجامع.
 .2باألغلبية.
 .3بثلث الحضور.
 .4باألكرثية.

 .9عدد أعضاء لجنة تقدير التعويض:

 .1خمسة.
 .2ثالثة.
 .3سبعة.
 .4خمسة وواحد من املقيمني املعتمدين.
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الوحدة الثانية
مبادئ التخطيط الحضري

الهــدف :أن يتمكــن المتــدرب فــي نهايــة البرنامــج مــن فهــم المبــادئ
األســـاسية للتخطيــط الحضــري وعالقتــه بـــالجوانب الحياتيــة األخــرى.

الفصل األول:
نبذة تاريخية عن التخطيط الحضري
الفصل الثاني:
مستويات التخطيط الحضري
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األول

نبذة تاريخية عن التخطيط الحضري
أ

مقدمة

عــرف اإلنســان التخطيــط مــن عصــور قدميــة وإن مل يكــن بالصــورة التــي نشــاهدها اليــوم ونعرفهــا ،وظهــرت البــوادر األوىل
للتخطيــط الحــري يف ســنة  332قبــل امليــاد وذلــك يف وادي النيــل حينــا وضعــت خطــة ملدينــة اإلســكندرية ،وكان تخطيــط
الشــوارع أوىل مظاهــر تخطيــط املــدن ،يــي ذلــك تحديــد أماكــن الســكن وأن يجعــل املســاكن عــى شــكل أحيــاء ومجموعــات
يف مناطــق محــددة مــن املدينــة .ثــم تحديــد أماكــن العمــل ،وتعتــر هــذه العنــارص أســاس تكويــن املــدن (الســكن وشــبكة
الطــرق وأماكــن العمــل) يــي ذلــك بقيــة الخدمــات األخــرى (املســاجد ،املستشــفيات ،املــدارس ،أماكــن الرتفيــه ،وغريهــا).
وأصــل التخطيــط الحــري هــو محاولــة لإلصــاح االجتامعــي ،والتــي نتجــت عــن ســوء أوضــاع الحيــاة والســكن يف املــدن يف
بدايــات الثــورة الصناعيــة يف أوروبــا وذلــك يف بدايــة القــرن التاســع عــر ،وانعكــس ذلــك يف جهــود ذات عالقــة بالتخطيــط
مثــل ظهــور الحركــة الرتفيهيــة والتــي بــدأت يف إعــداد املتنزهــات الواســعة وتطويــر املــوارد الطبيعيــة كــا انعكــس يف تخصيــص
مالعــب وســاحات أُنشــأت يف املناطــق املزدحمــة بالســكان.
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ب

تاريخ نظريات تخطيط المدن

ميكــن تعريــف نظريــات تخطيــط املــدن عــى أنهــا مجموعـ ٌة مــن النظريــات الهندسـ ّية واملفاهيــم العلميــة والتعاريــف
والعالقــات الســلوكية واالفرتاضــات التــي تكــون مرتبطــة بالثــورة الصناع ّيــة يف أوروبــا غالبــاً ،والهــدف مــن هــذه
النظريــات تطويــر الوســائل والطّــرق امل ُســتخدمة يف تخطيــط املُــدن مــن أجــل إعــادة بنائهــا ،أو العمــل عــى بنــاء مــدنٍ
جديــدة صالحــة للعيــش اإلنســاين بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ مخططاتهــا عــى أرض الواقــع .واهت ّمــت نظريــات تخطيــط
املُــدن يف الوصــول إىل شــكلٍ جديـ ٍـد لل ُمــدن الحديثــة ،والتــي تحــوي كافــة املبــاين بأنواعهــا ،واملســاكن واملصانــع واملرافــق
العامــة والخدمــات العامــة ،وغريهــا مــن األماكــن األخــرى.
والخاصــة ،وكذلــك امل ُســاهمة يف تخطيــط
املســاعدة يف تخصيــص أنســب األماكــن للســكن مــع بيئــات العمــل العا ّمــة
ّ
الطــرق التــي تربــط بــن األماكــن املختلفــة يف املــدن ،وتوفــر كافّــة الخدمــات العا ّمــة للســكان ،كوســائل النقــل
واملتنزهــات واملالعــب ومواقــف الســيارات ،وغريهــا مــن مرافــق الخدمــات العامــة األخــرى.
وسيتم استعراض أهم نظريات التخطيط الحرضي عىل النحو التايل:
 -1نظرية املدينة الرشيطية
ترجــع هــذه النظريــة إىل ســوريا ماتــا 1822م والــذي تــدور فكرتــه حــول إلغــاء الشــكل املركــزي للمدينــة
واســتبداله باملدينــة الرشيطيــة.
وتتلخــص هــذه النظريــة يف إنشــاء التجمعــات الســكنية واملصانــع عــى جانبــي طريــق محــور رئيــي مبثابــة
العمــود الفقــري للمدينــة ميتــد إىل مســافات طويلــة ويتفــرع منــه شــوارع فرعيــة مســدودة النهايــات تبنــى
حولهــا املســاكن ومتتــد هــذه التجمعــات عــى امتــداد الطريــق الرئيــس الــذي يربــط املــدن ببعضهــا .وبذلــك
يتضــح لنــا أن املدينــة الرشيطيــة تســتغل املنطقــة الريفيــة املحيطــة ملواجهــة عمليــات التحــر املتوقعــة.
وتتميز نظرية املدينة الرشيطية ملاتا بأربع ميزات وهي:
• ممي ـزات صحيــة مــن خــال التمتــع بالهــواء وضــوء الشــمس واملناطــق الخ ـراء حيــث يســاعد
التصميــم عــى تحقيــق تلــك العوامــل بصــورة أفضــل.
• مميزات جاملية عن طريق تنسيق املباين يف املناطق الخرضاء.
• مميزات اقتصادية من خالل عالقة اإلسكان بالصناعة والزراعة.
• مميزات اجتامعية من خالل أسلوب الحياة االجتامعية والتغريات البيئية.
كذلــك أمكــن االســتفادة مــن هــذه النظريــة فيــا بعــد يف كثــر مــن مخططــات املــدن ذات املحــددات
الطوليــة .وهــي املــدن التــي تقــع عــى محــاور حركــة تجاريــة أو مجــاري مائيــة أو ســكة حديديــة ،أو جبــال
ممتــدة طوليــا ،ويؤخــذ عــى هــذه النظريــة مــا يــي:
 يرتبــط تطبيــق هــذه النظريــة مبواقــع ذات محــددات بيئيــة وعمرانيــة معينــة وإال فــإن تطبيقهــايكــون مفتعـاً.
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 كذلــك فــإن اعتــاد املدينــة الرشيطيــة عــى محــور مــروري واحــد يســبب كث ـرا مــن االرتبــاكات املروريــةخاصــة بعــد منوهــا وتطويرهــا ،الســيام مــا يســببه هــذا النمــوذج مــن كــرة تقاطعــات الطــرق الفرعيــة مــع
املحــور الرئيــي للمــرور.
 تتــوزع املراكــز التجاريــة والخدميــة بشــكل طــويل مــواز للمدينــة مــا يصعــب معــه قيــام مراكــز وتعتــرمدينــة بــرج العــرب الجديــدة يف جمهوريــة مــر العربيــة مثــاالً عــى هــذه النظريــة.

شكل ( :)1-1نظرية املدينة الرشيطية

املصانع تقع عىل
أطراف املدينة
بعيدا ً عن املناطق
السكنية

الخدمات الرئيسية
تتوزع عىل طول
الطريق

املناطق السكنية
تقع بعمق  200م
من حافة الطريق

يخرتق املدينة رشيان
مواصالت رئييس
بعرض  50م

عدد السكان
30.000

شكل ( :)2-1خصائص املدن الرشيطية

 -2نظرية منوذج املدينة

قــام جيمــس بكنجهــام يف عــام 1849م بوضــع نظريتــه التــي افــرض فيهــا أن مســاحة املدينــة يجــب أن تكــون
ـكل ملدينتــه
حــوايل  3كــم 2وأال يتعــدى عــدد ســكانها عــرة آالف نســمة ،وأخــذ بكنجهــام املربــع املنتظــم شـ ً
يتوســطه فـراغ مربــع أيضً ــا ويحتــل وســطه املنطقــة املركزيــة ويكــون فيهــا معلــم مميــز ومرتفــع بــرج مثـاً.
وتقــام الخدمــات حــول هــذا امليــدان لرتســم هــي األخــرى مرب ًعــا يحيــط بالســاحة الرئيســة للمدينــة ،ثــم يــي
ذلــك مســتويات اإلســكان املختلفــة عــى شــكل حلقــات مربعــة انظــر للشــكل ( .)3-1إال أن املخطــط اقــرح أن
تتناقــص مســاحة الوحــدة الســكنية كلــا اتجهنــا مــن مركــز املدينــة نحــو خارجهــا ،وعلــل ذلــك بــأن الســكان
محــدودي الدخــل يجــب أن يســكنوا يف املناطــق التــي تقــع يف أطـراف املدينــة.
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شكل ( :)3-1نظرية منوذج املدينة جيمس بوكنجهام

 -3نظرية املدينة الحدائقية:

ويف عــام  1898ظهــرت فكــرة املدينــة الحدائقيــة البنــزر هــوارد الــذي أخــذ مصطلــح املدينــة الحدائقيــة مــن ألكســندر
اســتيوارت عــام 1809م .ولعــل هــوارد أيضً ــا قــد أخــذ الشــكل الدائــري ملدينتــه اســتنباطًا مــن مــدن العصــور الوســطى
والقدميــة.
وألن املدينــة الحدائقيــة لهــوارد تأخــذ شــكل الدائــرة املنتظــم فقــد تكونــت مــن مجموعــة مــن الحلقــات تبــدأ بالحلقــة
الوســطى التــي تتمركــز بهــا الخدمــات الرئيســة والحدائــق العامــة واملبــاين الحكوميــة واملستشــفى ،ويحيــط بهــذه
الحلقــة أربــع حلقــات لإلســكان تتوســطها حلقــة مــن املناطــق املفتوحــة التــي تنتــر بهــا املــدارس والخدمــات األخــرى
والحدائــق العامــة ثــم يحيــط بهــذه الحلقــات األربــع حلقــة الصناعــات والــورش ،ويحيــط باملدينــة مــن الخــارج خــط
للســكة الحديديــة يربطهــا باالقليــم املحيــط أو املــدن التوابــع.
وتتكــون شــبكة الطــرق يف املدينــة مــن مجموعــة الطــرق الدائريــة التــي تفصــل بــن الحلقــات املختلفــة الســتخدام
األرض باملدينــة ثــم ثالثــة أقطــار أو محــاور تتقاطــع يف وســط املدينــة وتقســمها إىل ســتة مناطــق متســاوية ومتشــابهة
يف جميــع اســتخدامات األرايض.

شكل ( :)4-1قطاع تفصييل لتوضيح شبكة الطرق يف املدن الحدائقية

ولقــد شــاعت هــذه النظريــة وطبقــت يف كثــر مــن مــدن العــامل بطريقــة أو أخــرى وكانــت هــي أســاس منــوذج املــدن
الجديــدة التــي طبقــت يف كثــر مــن مــدن العــامل كأســلوب الســتيعاب النمــو العمـراين للمــدن املتضخمــة وتوجيهــه كــا
حــدث حــول لنــدن والقاهــرة وباريــس وغريهــا .الجديــر بالذكــر أن أول تطبيــق عمــي لفكــرة املــدن الحدائقيــة هــي
مدينــة ليتــش وورث ( )letchworthيف إنجلـرا يف حــن كان أفضــل تطبيــق لهــا هــي مدينــة هامبســتد (.)Hampsted
جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

65

2.5

شكل ( :)5-1نظرية املدينة الحدائقية

نظرية املجاورة السكنية (كالرنس بريي 1929م)

ظهــرت فكــرة املجــاورة الســكنية للمخطــط (كالرنــس بــري 1929م) يف الربــع األول مــن القــرن العرشيــن تقريبــا ويف
وقــت غابــت فيــه الكثــر مــن القيــم االجتامعيــة الطبيعيــة يف املــدن األمريكيــة واألوروبيــة ولــذا اهتــم بتأكيــد وتنشــيط
هــذه القيــم الضائعــة مــن خــال توزيعــه الســتعامالت األرايض وتخطيــط الحركــة كــا تعكــس فكرتــه االهتاممــات
املتزايــدة بالخدمــات املتخصصــة بالبلديــات مثــل املــدارس والخدمــات الصحيــة واإلداريــة وغريهــا.
وتقــوم الفكــرة عــى تجميــع املســاكن مــع بعضهــا البعــض ومــع مــا يحيــط بهــا بطريقــه تعمــل عــى الحــد مــن
تأثــر املــرور اآليل ولذلــك فإنــه يــرى أن املجــاورة الســكنية تضــم املســاكن والخدمــات (املدرســة االبتدائيــة ،الحدائــق،
املحــات التجاريــة) وتلعــب تلــك الخدمــات دورا هامــا يف تنشــيط الحيــاة االجتامعيــة للســكان ،وهنــاك عــدة اعتبــارات
تحكــم تخطيــط املجــاورات الســكنية منهــا:
 oالحجــم :حيــث نصــف القطــر بــن ربــع ونصــف ميــل مــن املدرســة االبتدائيــة إىل أبعــد نقطــة يف املجــاورة
وبالتــايل فــإن املســاحة الكليــة ســوف يكــون لهــا تأثــر عــى الســكان والكثافــة الســكانية.
 oالحــدود :وهــي شــبكة أمــن الطــرق املحيطــة باملوقــع تســمح باملــرور العابــر مــن خاللهــا وتحافــظ عــى
اســتقاللية املجــاورة ومتيزهــا.
 oاملناطــق املفتوحــة :إذ يلــزم تزويــد املجــاورة الســكنية مبســطحات مــن املناطــق املفتوحــة مبعــدل  % 10مــن
املســاحة الكليــة.

2.6

 oالخدمــات :تتجمــع كلهــا يف املجــاورة يف حــن أن الخدمــات ذات املســاحات الكبرية مثل املخازن واملســتودعات
توضــع عىل األطـراف الخارجيــة للمجاورة.
 oنظــام الطــرق الداخليــة :التــي يجــب تخطيطهــا وتصميمهــا بحيــث ال تشــجع عــى املــرور العابــر مــع تخطيــط
شــوارع محليــه للمــرور االضطـراري داخــل املجاورة.
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إن املشــاكل التــي اقرتحــت مــن اجلهــا فكــرة املجــاورة الســكنية هــي مــا تعانيــه املناطــق الحرضيــة مــن التفــكك
االجتامعــي واختناقــات املــرور واملســاكن الرديئــة ومتثــل هــذه املشــاكل املســاوئ الحرضيــة  ،ولذلــك البــد مــن
مواجهاتهــا بتحســن البيئــة الطبيعيــة املحيطــة إذ انــه مــن الواضــح أن هنــاك عالقــة وثيقــة بــن البيئــة واملجتمــع
والســلوك الفــردي .ولقــد حــدد الشــكل عــى أســاس أنهــا منطقــة ســكنية تبلــغ مســاحتها ميــل مربــع واحــد ،أمــا
املــدارس واملناطــق الرتفيهيــة واملبــاين العامــة فيلــزم وضعهــا بالقــرب مــن املركــز ،إذ أنهــا هــي التــي تشــكل املركــز ذاتــه
أمــا املحــات التجاريــة فتكــون عــى الطــرق الرشيانيــة املحيطــة باملجــاورة كــا تكــون املبــاين بالقــرب مــن حــدود
املجــاورة الســكنية شــكل (.) 1-

%10

0.5

شكل ( ) 1-نظرية املجاورة السكنية

تعتــر املســافة بــن املدرســة واملنــزل هــي أقــوى املحــددات للكثافــة الســكانية .ويف الحقيقــة أن هــذه الفكــرة تعــد
أوســع األفــكار العمرانيــة انتشــارا يف كثــر مــن دول العــامل مــع تحريرهــا مبــا يناســب كل مجتمــع بــل إنهــا مــن أوىل
النظريــات التــي عملــت عــي منــع املــرور اآليل والحاميــة منــه وأصبحــت فكــره راســخة يف أعــال كثــر مــن املخططــن.
نظرية املقياس اإلنسانية يف تخطيط املدينة
قدمــت هــذه الفكــرة مــن خــال عمــل مشــرك معامريــا وعمرانيــا وعرضــت عــى مســتوى كبــر يف ســنوات الحــرب
العامليــة الثانيــة ( 1944رست 1944م) ولقــد أوضــح تصــوره عــن مدينتــه تلــك حيــث أعــرب أن املقــام األول يف املدينــة
يجــب أن يكــون للعامــل اإلنســاين وال يجــب أن تســيطر األهــداف الصناعيــة واالقتصاديــة عــى تخطيــط املدينــة بــأي
حــال مــن األحــوال إال أنــه يجــب مراعاتهــا عنــد إعــداد التخطيــط وتحقيقــه ،وبهــذا املعنــى اعتمــد (رست) عــى فكــرة
املجــاورة الســكنية كأســاس لتخطيــط املدينــة ،كــا رأى أنــه مــن خــال املجــاورة الســكنية ميكنــه الحفــاظ عــى الطابــع
االجتامعــي املنشــود واإلبقــاء عليــه يف نظريتــه ،حيــث افــرض أنــه عــى مســتوى املجــاورة الســكنية ميكــن تحقيــق
عالقــات اجتامعيــة بــن ســكان املجــاورة وبالتــايل بــن ســكان املدينــة كــا ميكــن رفــع املســتوى الثقــايف للســكان مــن
خــال االتصــاالت املبــارشة بينهــم كــا يزعــم ،وتتوافــق هــذه الفكــرة إىل حــد مــا مــع فكــرة املجــاورة الرئيســية (لــري)
وهــي عبــارة عــن وحــدات متدرجــة تقــوم كل منهــا عــى مجموعــة معينــة مــن الســكان كأســاس اجتامعــي يحــدد
الخــواص األساســية للمدينــة ومــن مالحظــة الشــكل العــام لنظريتــه نجــد أنهــا تقــع ضمــن مجموعــة املــدن الرشيطيــة
خاصــة فيــا يتعلــق مبعالجــة النمــو العمـراين مســتقبال وإمكانياتــه.
ويتكــون الشــكل مــن عــدة مجــاورات ســكنية وضعــت حــول مركــز املدينــة كــا وضــع عــد ًدا آخــر مــن املجــاورات
حــول املركــز املــدين يف أط ـراف املدينــة وفصلــت هــذه الوحــدات جميعهــا عــن خطــوط الحركــة الرئيســية واملــرور
بواســطة رشيــط مــن املناطــق الخ ـراء كــا عزلــت املنطقــة الصناعيــة أيضــا عــن اإلســكان بنفــس الرشيــط األخــر
شــكل (. )12-1
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يعتمــد الحجــم األمثــل للوحــدات كــا اقرتحــه (رست) بنــاء عــى وظيفــة الخدمــات ومســاحتها ومــن هنــا فــإن
احتياجــات الســكان تبــدأ باملدرســة االبتدائيــة الواحــدة كأســاس للتجمــع عــى مســتوى املجــاورة بــن  5000و 10000
نســمة وهنــاك اعتبــاران أساســيان لتحديــد الكثافــة املتوســطة يف املدينــة املقرتحــة هــا
 oالسكان بدرجاتهم املتعددة
 oمسافة السري إىل الخدمات
ومــا يســرعي االنتبــاه أن (رست) خصــص مســاحات إضافيــة احتياطيــة الســتيعاب مــا يجــد مــن خدمــات فنيــة ليــس
لهــا عالقــة بحجــم الســكان وتطــوره إال أنهــا ترتبــط بالتقــدم التكنولوجــي الــذي ال يتوقــف .تحــوي املدينــة عــد ًدا
مــن األحيــاء الســكنية يكونــون مع ـاً حــوايل مائــة ألــف إىل مليــون نســمة هــم ســكان املدينــة التــي متثــل املراكــز
الرئيســية للخدمــات واملــرور واألســواق واإلدارة والجامعــة واملركــز الثقــايف والصــاالت وقاعــات املوســيقى واملــرح
ومكتبــة الحــي وهــذه املحتويــات كلهــا تشــغل منطقــه القلــب مــن املدينــة حيــث يســهل الوصــول إليهــا بكافــة وســائل
النقــل واملواصــات.

شكل ( ) 1-نظرية املقياس اإلنسانية يف تخطيط املدينة

 -4نظرية مدينة الغد:
قــدم املعــاري واملخطــط الفرنــي املشــهور (لوكــور بوزيــه 1922م) هــذه النظريــة كفكــرة جديــدة للمدينــة الحدائقيــة
وتتكــون مــن مجموعــة مــن ناطحــات الســحاب متثــل منطقــة األعــال املركزيــة تحيــط بهــا مســاحات واســعة مــن
الحدائــق وحولهــا مجموعــات مــن املســاكن األقــل ارتفا ًعــا وحــددت مناطــق الفيــات خــارج املدينــة وتتخلــل الحدائــق
جميــع هــذه املناطــق .وصممــت هــذه املدينــة الســتيعاب حــوايل ثالثــة ماليــن مــن الســكان.
وتحمــل فكــرة (لوكــور بوزيــه) يف طياتهــا تذويــب الفــرق بــن املدينــة والريــف .ورغبــة يف توفــر مســطحات أرضيــة
هائلــة كان هنــاك تركيــز شــديد يف مركــز املدينــة حيــث ناطحــات الســحاب والوظائــف والخدمــات واألعــال .ويهــدف
املخطــط مــن وراء ذلــك الرتكيــز إىل تقليــل الوقــت الضائــع عنــد التحــرك بينهــا .أمــا املناطــق الســكنية املحيطــة باملركــز
فيمكــن تقســيمها إىل نوعــن مناطــق ســكنية لــذوي الدخــل املتوســط ومناطــق ســكنية لــذوي الدخــل العــايل ،واســتغل
الرشيــط األخــر يف توفــر املناطــق الرتفيهيــة والحدائــق وغريهــا يف حــن تظهــر يف األفــق مناطــق املصانــع واملــدن
الحدائقيــة.
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شكل ( :)6-1نظرية مدينة الغد (لوكور بوزيه 1922م)

ج -تاريخ التخطيط يف اململكة العربية السعودية
عــى الرغــم مــن أن تاريــخ تخطيــط املــدن يف اململكــة مل يتجــاوز الثالثــن أو األربعــن عامـاً حيــث بــدأ بتخطيــط مكــة
املكرمــة وجــدة والريــاض إال أن نشــاطات التخطيــط يف ذلــك الوقــت كانــت مقصــورة عــى تلبيــة بعــض متطلبــات
الخدمــات األساســية لتلــك املــدن .ثــم بعــد ذلــك أُحدثــت األجهــزة التخطيطيــة وطــورت لتواكــب مشــاكل التنميــة
الحرضيــة .وقــد تطــورت هــذه األجهــزة مــن قســم صغــر لتخطيــط املــدن تاب ـعٍ إلدارة البلديــات يف وزارة الداخليــة
إىل مديريــة عامــة لتخطيــط املــدن ضمــن جهــاز وكالــة البلديــات ،وكانــت هــذه املديريــة تــرف عــى ســبعة مكاتــب
إقليميــة يف املناطــق املختلفــة باململكــة .وكانــت هــذه اإلدارات وبالرغــم مــن عــدم تكامــل أجهزتهــا الفنيــة واإلداريــة
تقــوم باإلعــداد واإلرشاف والتوجيــه وتقديــم املشــورة واملســاعدة الفنيــة واملتابعــة لكافــة أعــال تخطيــط املــدن
للبلديــات واملناطــق الحرضيــة والقرويــة ضمــن نطــاق تغطيتهــا اإلداريــة.
ولتحقيــق ذلــك اســتعانت الحكومــة بجميــع اإلمكانــات والخ ـرات املتوفــرة محلي ـاً وعاملي ـاً وطــورت هــذه األجهــزة
واملكاتــب إىل أن خصــص لهــا وكالــة معنيــة مختصــة بتخطيــط املــدن يف وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ،ويعكــس ذلــك
الدرجــة العاليــة واألولويــة واالهتــام الــذي تعطيــه الحكومــة للتخطيــط الحــري ملناطــق ومــدن اململكــة وقراهــا.
شــكل (.)7-1
وتضــم وكالــة الــوزارة لتخطيــط املــدن إدارات عامــة متخصصــة للدراســات والبحــوث والتخطيــط املحــي واملســاحة
واملتابعــة التفصيليــة والعقاريــة والتنســيق بــن املرشوعــات.
وتعمــل جميــع هــذه اإلدارات عــى املســتوى املركــزي الــذي يرتبــط بــإدارات التخطيــط الحــري باملديريــات العامــة
للــوزارة باملناطــق املختلفــة واملــدن الرئيســية واملــدن األخــرى املختلفــة باململكــة وتــرف هــذه اإلدارات عــى التنميــة
العمرانيــة للمناطــق واملــدن والقــرى التــي تقــع يف نطــاق خدمتهــا ،وهكــذا يرتبــط ويتكامــل املســتوى املحــي للتنفيــذ
مــع املســتوى املركــزي للتخطيــط والتوجيــه واإلرشاف واملتابعــة.
قسم صغري
لتخطيط املدن

مديرية عامة
للتخطيط

وكالة تخطيط املدن

إدارة البلديات

وكالة البلديات

وزارة الشؤون
البلدية والقروية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

شكل ( :)7-1تسلسل تطور إدارات التخطيط باململكة
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2.3

تاريخ التخطيط الحضري بمدينة الرياض

 .4التجربة السابقة لعملية التخطيط الحرضي والتطوير العمراين يف مدينة الرياض
حتــى نهايــة الثامنينيــات الهجريــة (الســتينيات امليالديــة) مل يكــن هنــاك مخطــط ينظــم عمليــة التنميــة يف مدينــة
الريــاض .وكانــت التنميــة العمرانيــة انعــكاس مبــارش للقــرارات الحرضيــة الرئيســية التــي تــم اتخاذهــا يف ذلــك
الحــن (امللــز ،املطــار القديــم وغريهــا) .إال أن الجهــات البلديــة (التخطيطيــة) أدركــت أهميــة وضــع ضوابــط لعمليــة
التخطيــط العمـراين والتنميــة العمرانيــة ،ففــي عــام  1394هـــ اعتُمــد املخطــط الرئيــي األول ملدينــة الريــاض (مخطــط
دوكســيادس) شــكل ( .)8-1وقــد اعتمــدت فكــرة هــذا املخطــط عــى منــو رشيطــي محــاذ لــوادي حنيفــة مــن جهــة
الغــرب ومــوا ٍز لحــوض الســي مــن جهــة الــرق ،وكانــت الوحــدة التخطيطيــة هــي مربعــات شــبكية بحجــم  2×2كــم.

شكل ( :)8-1املخطط الرئييس األول ملدينة الرياض

ولكــن الطفــرة االقتصاديــة التــي شــهدتها اململكــة والزيــادة الكبــرة يف اإلنفــاق الحكومــي وارتفــاع دخــل الفــرد أدت
إىل رسعــة التطويــر الحــري ووصولــه إىل مســتويات مرتفعــة ،مــا أدى إىل تجــاوز التنميــة الحرضيــة حــدود مخطــط
دوكســيادس قبــل نهايــة العقــد .فقــد أدى ارتفــاع الطلــب عــى األرايض إىل مضاربــات عقاريــة نتــج عنهــا تخطيــط
وتقســيم مســاحات كبــرة مــن األرايض خــارج حــدود املخطــط ،مــا دعــا الجهــات املســؤولة للعمــل عــى املخطــط
الرئيــي الثــاين ملدينــة الريــاض (مخطــط رشكــة ســت) الــذي اكتمــل العمــل فيــه عــام 1401ه شــكل (.)9-1
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شكل ( :)9-1املخطط الرئييس الثاين ملدينة الرياض

وقــد تبنــى املخطــط الرئيــي الثــاين فكــرة املخطــط الرئيــي األول وانطلــق منهــا للســيطرة عــى املناطــق املخططــة
خــارج مخطــط دوكســيادس ،ولكــن يف غضــون أقــل مــن عقــد واحــد أيض ـاً تجــاوزت التنميــة الحرضيــة حــدود هــذا
املخطــط ،مــا يعنــي أن كال املخططــن قــد أخفقــا يف التعامــل بفعاليــة مــع محــركات التنميــة الحرضيــة يف مدينــة
الريــاض .ويف محاولــة للحــد مــن املضاربــات العقاريــة والتــي ســبقت عمليــات التطويــر الفعــي بســنوات طويلــة ،تولــت
الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض إعــداد دراســات النطــاق العمـراين ملدينــة الريــاض التــي اعتمــدت مــن مجلــس
الــوزراء بالقـرار رقــم  175يف عــام 1409هـــ.
ويف عــام 1414هـــ اعتمــدت الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض سياســات وضوابــط لــأرايض الواقعــة بــن حــدود
حاميــة التنميــة وحــدود املرحلــة الثانيــة مــن النطــاق العم ـراين باإلضافــة إىل تقســيم املرحلــة الثانيــة مــن النطــاق
العم ـراين
إىل مرحلتــن أحدهــا الســتيعاب النمــو مــن عــام  1415إىل عــام 1420هـــ ،واألخــرى الســتيعاب النمــو مــن عــام 1420
إىل عــام 1425هـ.
وســاعد تطبيــق النطــاق العمـراين يف ترشــيد النمــو العمـراين بعيــدا عــن املركــز ،وذلــك بالحــد مــن االســتمرار يف تقســيم
األرايض باملعــدالت الســابقة والتــي كانــت تحــدث بــدون تزامــن مــع التطويــر الفعــي .ففــي نهايــة املرحلــة الزمنيــة
للنطــاق العم ـراين األول (1415هـــ) ،غطــت التنميــة العمرانيــة معظــم أج ـزاء املرحلــة األوىل مــن النطــاق العم ـراين
والــذي تتجــاوز مســاحته  632كــم ،2مــع تقلــص لنســبة األرايض الفضــاء داخــل تلــك املرحلــة مــن نحــو  50%إىل
أقــل مــن  .30%ومازالــت العمليــة التخطيطيــة يف املدينــة ترتبــط بصــورة مبــارشة بسياســات النطــاق العمـراين لحــر
التنميــة يف إطــار جغ ـرايف محــدد للحــد مــن مشــكلة التشــتت العم ـراين للمدينــة.
قامــت بعــد ذلــك الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض انطالق ـاً مــن مســؤوليتها نحــو التخطيــط الشــامل بإعــداد
مخطــط إسـراتيجي شــامل ملدينــة الريــاض شــكل ( ،)10-1بهــدف قيــادة وتوجيــه التنميــة الحرضيــة ووضــع التصــورات
ملســتقبل املدينــة ومعالجــة مختلــف قضايــا التنميــة.
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ومــع النمــو املتســارع للمدينــة ،مل تعــد هــذه املخططــات التوجيهيــة مــن خــال التجــارب الســابقة كافيــة لقيــاده
التنميــة باملدينــة ،وبعــد تأســيس الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض ،وإســناد مهمــة التخطيــط يف املدينــة إليهــا،
اتجهــت الهيئــة إىل مامرســة التخطيــط اإلس ـراتيجي عــى اعتبــاره عمليــة مســتمرة ال تقــوم عــى مخططــات هيكليــة
بعيــدة املــدى وحســب ،بــل عــر تحويــل الخطــط اإلس ـراتيجية إىل برامــج تنفيذيــة وتنســيق تنفيذهــا ومراقبــة األداء
والنتائــج عــى أرض الواقــع وتقويــم التجــارب واالســتجابة للظــروف واملتغ ـرات والتطويــر الدائــم للخطــط والربامــج.
فــكان مــن أبــرز أنشــطتها يف مجــال التخطيــط الحــري اإلسـراتيجي هــو املخطــط اإلسـراتيجي الشــامل ملدينــة الرياض
واملخطــط اإلقليمــي ملنطقــة الريــاض.

شكل ( :)10-1املخطط الهيكيل ملدينة الرياض
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شكل ( )11-1املخطط اإلقليمي ملنطقة الرياض  /الهيئة العليا ملدينة الرياض
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الثاني

مستويات التخطيط الحضري
أ

تعريف التخطيط

يعــرف التخطيــط بشــكل عــام بأنــه أســلوب موجــه وعمــل منضبــط يهــدف إىل وضــع الخطــط لالســتفادة مــن كل الطاقــات
املتاحــة مــن خــال االســتخدام األمثــل للمــوارد االقتصاديــة والبرشيــة والطبيعيــة والتوجيــه الواعــي لهــا لتحقيــق أهــداف
اجتامعيــة ضمــن إس ـراتيجية مقــررة وخــال مــدة زمنيــة محــددة.
ويــرز عــى أســاس هــذا التعريــف للتخطيــط الشــامل مفهــوم تخطيــط املــدن الــذي يكــرس لدراســة املناطــق العمرانيــة مــن
حيــث تطورهــا وعالقاتهــا مــع بعضهــا .ويهتــم التخطيــط الحــري بإعــداد خطــط حرضيــة للمــدن مــن حيــث توافــر أماكــن
العمــل والســكن والخدمــات األساســية األخــرى.
ويعــرف التخطيــط الحــري أيضــا بأنــه اإلس ـراتيجية أو مجموعــة مــن اإلس ـراتيجيات التــي تتبعهــا مراكــز اتخــاذ الق ـرارات
وتوجيــه النمــو والتوســع للبيئــات الحرضيــة وضبطــه بحيــث يتــاح لألنشــطة والخدمــات الرضوريــة أفضــل توزيــع جغ ـرايف
وللســكان أكــر الفوائــد مــن هــذه األنشــطة الحرضيــة والعمرانيــة.
نظـ ًرا الختــاف وجهــات النظــر حــول تعريــف التخطيــط الحــري ،توجــد بعــض الخصائــص والســات التــي يجــب توفرهــا يف
أي عمليــة تخطيــط عمـراين وهــي:
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 .1أن تشمل عملية التخطيط الحرضي عىل معايري كيفية وكمية وعىل أساسها يكون تخطيط املدينة.
 .2أن يعمل عىل التوازن والتوفيق بني تصورات الجهات ذات العالقة والعوامل التي تؤثر يف املجتمع.
 .3أن يحصل التخطيط عىل دعم الدولة لغرض التأييد أوال ثم التنفيذ.
 .4أن يتضمن رشوط الذوق العام والجامل الفني والوظيفة املالمئة للجميع يف املجتمع.
 .5أن يعكس التوافق بني املايض والحارض واحتياجات املستقبل.
 .6أن يعكس القيم االجتامعية واألخالقية والجاملية واالقتصادية يف املجتمع.
 .7أن يتضمن قواعد وأسس واضحة الستعامالت األرض واالنتفاع بها يف البيئة العمرانية.
ب

مستويات التخطيط الحضري

وميثــل التخطيــط الحــري أحــد املجــاالت املهمــة التــي ســاهمت بشــكل مبــارش يف رســم البيئــة العمرانيــة واالقتصاديــة
واالجتامعيــة للمدينــة ومازالــت تســاهم يف ذلــك وتؤثــر أنظمــة التخطيــط والبنــاء عــى تلــك البيئــة .ولتحقيــق مســتوى
جيــد مــن النتائــج يجــب أن تســر جميــع عمليــات التخطيــط يف تناســق وتــدرج هرمــي دقيــق .وللتخطيــط مســتويات
يرتكــز عليهــا لتحديــد أهدافــه التــي يســعى إىل تحقيقهــا وهــي عــى النحــو التــايل:
 التخطيــط عــى املســتوى الوطنــي ،ويقــوم بدراســة كاملــة ملــوارد الدولــة وإمكانياتهــا االقتصاديــة والظــروفاالجتامعيــة والطبيعيــة لتحديــد األهــداف والتطلعــات وكيفيــة الوصــول إىل تحقيقهــا يف صــورة برامــج زمنيــة
تحــدد املــكان والزمــان املناســبني لتحقيــق تلــك األهــداف .وليتــم ذلــك البــد مــن مراجعــة مســتمرة ملســتويات
التخطيــط الرئيســية.
 التخطيــط عــى مســتوى اإلقليــم ،ويقــوم بدراســة املناطــق اإلداريــة طبيعي ـاً واجتامعي ـاً واقتصادي ـاً ملعرفــةاملــدى الــذي ميكــن مــن خاللــه تحقيــق األهــداف الوطنيــة يف إطــار الخطــة الشــاملة للنهــوض بجميــع مناطــق
الدولــة .وتــرز أهميــة هــذا املســتوى مــن التخطيط يف العمــل عىل التكامــل الطبيعــي واالجتامعــي واالقتصادي
داخــل املنطقــة وبــن املناطــق املجــاورة ،مــع رفــع مســتوى املعيشــة وإيجــاد التــوازن بــن مســتويات الدخــول
يف كافــة مــدن املنطقــة وقراهــا ،يف محاولــة لتوجيــه الهجــرة الداخليــة والخارجيــة .والتحكــم بالكثافــات
الســكانية وربطهــا باالســتخدام املناســب لــأرايض.
 التخطيــط عــى مســتوى املدينــة وهــو منظومــة متكاملــة تبــدأ مــن مســتوى التخطيــط اإلس ـراتيجي عــىمســتوى املدينــة ،يــي ذلــك مســتوى التخطيــط والتصميــم الحــري لألحيــاء واملناطــق الســكنية وصــوالً إىل
تقســيامت األرايض.
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ويوضح الجدول التايل املستويات التخطيطية يف ضوء املامرسات املحلية والعاملية والوطنية:

1

املستوى

نوع املخطط

الوطني

االسرتاتيجية العمرانية

مثال من اململكة او الرياض

املالمح العامة

االسرتاتيجية العمرانية الوطنية يغطي اململكة بأكملها /سياسات
تخطيطية عالية املستوى

 2اإلقليمي االسرتاتيجية االقليمية املخطــط االقليمــي ملنطقــة محافظة أو منطقة جغرافية /
الريــاض سياسات حرضية وبرامج تنموية
املنطقة الحرضية داخل حامية
املخطط الهيكيل
نظام التخطيط
3
التنمية /سياسات وضوابط
الحرضي عىل مستوى مخطط استعامالت األرايض
تخطيطية وتنظيامت البناء
املدينة
أنظمة تطوير االرايض
القطاع/
البلدية

املخطط الهيكيل
املحيل للمنطقة /
القطاع
مخطط تفصييل
ملناطق العمل/
مخطط رئييس
تفصييل

الحي

منطقة حرضية تشمل أكرث من
خطة تطوير وسط مدينة
حي وذات موقع جغرايف محدد/
الرياض
منطقة الدرعية التاريخية املركز سياسات وضوابط وبرامج تنفيذية
وموجهات للتصميم الحرضي
املايل
سياسات وضوابط مبقاييس
تطوير املطار القديم
تفصيلية
قواعد ارشادية تفصيلية للتصميم
الحرضي
مخططات تقسيامت األرايض
بالتفاصيل الكاملة

جدول ( )1-2توضيح ملستويات التخطيط
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اســتعامالت األريض وكثافــات
التطويــر ،تنظيــات البنــاء
التفصيليــة عــى مســتوى قطعــة
األرض /عنــارص التصميــم الحــري
ا لتفصيــي

مستوى
المدينة

مستوى
المدينة

مستوى
القطاع أو البلدية

المستوى اإلقليم

مستوى
األحياء
السكنية

المستوى
الوطني
شكل ( )1-2مستويات التخطيط الحرضي بشكل عام

1.0

التخطيط على المستوى الوطني

االسرتاتيجية العمرانية الوطنية 1421هـ
أعــدت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة هــذه الدراســة ووافــق عليهــا مجلــس الــوزراء ،وتهــدف إىل تحقيــق التنميــة
العمرانيــة املتوازنــة عــى املــدى البعيــد بــن مناطــق اململكــة املختلفــة وداخــل كل منطقــة شــامالً بذلــك التجمعــات
الحرضيــة والريفيــة.
وتؤكــد االسـراتيجية عــى األخــذ مبحــاور التنميــة الحرضيــة كمدخــل أكــر شــمولية لنــر التنميــة العمرانيــة املتوازنــة
والتعجيــل بتحقيــق التكامــل بــن مختلــف مناطــق اململكــة وذلــك ملالمئتــه لظــروف اململكــة ،كــا أكــدت عــى تهيئــة
وتدعيــم بعــض املــدن املتوســطة والصغــرة كمراكــز للنمــو لتصبــح نقــاط تركــز للتنميــة.
اسرتاتيجيات التنمية العمرانية ملناطق اململكة 1425ه
أعــدت هــذه الدراســة وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة عــام 1425هـــ لتكون أحــد آليات تفعيــل االسـراتيجية العمرانية
الوطنيــة ووضعهــا موضــع التنفيــذ يف إطــار العمــل بنظــام املناطــق الصــادر مــن املقــام الســامي والــذي يســعى إىل
تحقيــق التنميــة يف مناطــق اململكــة .ودراســة تحديــث إسـراتيجية التنميــة العمرانيــة ملنطقــة الريــاض .1435 – 2014

2.0

التخطيط على المستوى اإلقليمي

وميثــل الهــدف الرئيــس للتخطيــط عــى مســتوى اإلقليــم يف تنــاول قضايــا التنميــة املختلفــة باملنطقــة كاملــة ليضــع لهــا
الحلــول املناســبة وفــق رؤيــة مســتقبلية للتنميــة والتطويــر ،وتُرســم مــن خــال سياســات قطاعيــة وبرامــج ومخططــات
تطويريــة تقــود وتو ّجــه العمليــة التنمويــة عــى مــدى الســنوات القادمــة.
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وعمليــة التخطيــط هــي عبــارة عــن خطــة إقليميــة بعيــدة املــدى لتحقيــق التكامــل بــن املحافظــات واملراكــز والقــرى
باملنطقــة وإيجــاد التــوازن يف التنميــة داخلهــا مــن حيــث توزيــع الســكان والخدمــات ووضــع الخطــط والربامــج التــي
تربــط بــن الخطــط الوطنيــة وتنفيذهــا عــى املســتويني اإلقليمــي واملحــي وليكــون حلقــة الوصــل بــن التخطيــط عــى
املســتوى الوطنــي والتخطيــط عــى مســتوى املدينــة (املحــي).
منهجية عمل املخطط اإلقليمي:
ترتكــز منهجيــة عمــل املخطــط اإلقليمــي ملنطقــة مــا عــى تحديــث معلومــات الوضــع الراهــن وتحليلهــا ووضــع
التصــورات املســتقبلية للمنطقــة ،وصياغــة التوجهــات املســتقبلية يف كافــة قطاعــات التنميــة ،وذلــك بالتنســيق مــع كافة
الجهــات ذات العالقــة وعــى جميــع املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة واملحليــة ،ويف ضــوء كافــة الخطــط واإلسـراتيجيات
الوطنيــة واملحليــة ،ومــن أبرزهــا :اإلسـراتيجية العمرانيــة الوطنيــة والخطــط الخمســية للدولــة ،واملخطــط اإلسـراتيجي
الشــامل للمــدن الرئيســية وغريهــا مــن الخطــط العامــة التــي أُعــدت عــى املســتوى الوطنــي واإلقليمــي واملحــي ،كــا
يجــب أن تشــتمل منهجيــة العمــل عــى العوامــل التاليــة:
مـنهـجـيـة عمـل مخـطط إقليـمـي
االلتقاء
باملسئولني
واملواطنني

االستعانة
بالخرباء
واملختصني

التنسيق مع
الجهات
املختلفة

جمع
البيانات
واملعلومات

تكوين قاعدة
معلومات
متكاملة

زيارة
القرى
واملحافظات

شكل ( )2-2منهجية عمل املخطط االقليمي

مراحل عمل املخطط اإلقليمي
مير اعداد املخطط االقليمي بثالثة مراحل كالتايل:
املرحلــة األوىل :يُجمــع مــن خاللهــا املعلومــات ذات العالقــة باملنطقــة وزيــارة الجهــات الحكوميــة املختلفــة والتعريــف
باملــروع ويُحصــل عــى مــا لــدى تلــك الجهــات مــن معلومــات مكانيــة وبيانيــة لتــدرج يف نظــام معلومــايت إقليمــي
للمنطقــة متكامــل يشــتمل عــى خرائــط «مكانيــة» ومعلومــات بيانيــة حديثــة ،وتحلــل تلــك املعلومــات وتناقــش
ويشــخص الوضــع الحــايل للمنطقــة يف جميــع القطاعــات التنمويــة والتوجــه املســتقبيل عــى مســتوى املنطقــة ،وذلــك
مــن خــال عــدة قطاعــات مثــل الســكان ،وإمكانيــات األرايض اإلقليميــة والبيئــة واالقتصــاد والســياحة واملرافــق العامــة
والنقــل والتجمعــات الســكانية واإلدارة اإلقليميــة باملنطقــة؛ لينتــج لنــا تصــور أويل ملســتقبل املنطقــة أو اإلقليــم وإيجــاد
صــورة مبدئيــة ملــا ســيكون عليــه املخطــط اإلقليمــي النهــايئ الحقـاً.
املرحلــة الثانيــة :يتــم مــن خاللهــا اســتعراض ومناقشــة «التصــور األويل ملســتقبل املنطقــة أو اإلقليــم» مــع الجهــات
ذات العالقــة يف القطــاع العــام والخــاص ،مــن وزارات وهيئــات وطنيــة وجهــات إقليميــة وصناديــق متويــل وطنيــة،
إضافــة إىل محافظــات املنطقــة ممثلــة باملحافظــن ورؤســاء بلديــات املحافظــات ومجالســها املحليــة والبلديــة وممثــي
األهــايل ،ويعقــد خــال الفــرة التشــاورية عــدد مــن ورش العمــل والنــدوات .ويف نهايــة املرحلــة الثانيــة تصــاغ بدائــل
للتنميــة اإلقليميــة للمنطقــة ،متثــل وجهــات نظــر وآراء الجهــات املشــاركة ،وتقيــم هــذه البدائــل ويختــار ويطــور
البديــل املفضــل للتنميــة اإلقليميــة املســتقبلية للمنطقــة أو اإلقليــم يتضمــن إس ـراتيجيات رئيســية تتنــاول الجوانــب
الســكانية ،واالقتصاديــة ،والتنميــة العمرانيــة ،والبيئــة ،والنقــل والبنيــة التحتيــة ،واإلدارة الحرضيــة اإلقليميــة.
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املرحلــة الثالثــة :تتضمــن إعــداد خطــط تنمويــة عــى مســتوى املنطقــة وأجزائهــا املختلفــة وتحديــد متطلبــات
التجمعــات مراكــز التنميــة املختلفــة ،إضافــ ًة إىل برنامــج تنفيــذي للمخطــط.

املرحلة األوىل
جمع املعلومات
ودراسة األمر الراهن

مراحل العمل

املرحلة الثانية
إعداد البدائل وإختيار
البديل األفضل

املرحلة الثالثة
إعداد خطط تطويرية
وبرامج تنفيذية

شكل ( )3-2مراحل عمل املخطط االقليمي

3.0

التخطيط على مستوى المدينة

إعداد مخططات املدن (التخطيط االسرتاتيجي الشامل للمدينة)
مراحل العمل التخطيطي
يعــد تخطيــط املــدن املســتوى الثالــث مــن مســتويات التخطيــط الحــري ويعــرف كذلــك بالتخطيــط املحــي ،ولقــد
أصبــح تخطيــط املــدن يف عرصنــا الحــارض رضورة ملحــة لحــل مشــكلة الكثافــة الســكانية والناتجــة عــن هجــرة ســكان
املناطــق الريفيــة للمــدن والــذي بــدوره يتبعــه قصــور يف تلبيــة متطلبــات اإلســكان والخدمــات واملرافــق العامــة
واالزدحــام واملشــاكل املروريــة وغريهــا.
وتحــت ضغــط هــذه املشــكالت ،يحــدث منــو عشــوايئ للمــدن وتكــون الحاجــة ملحــة إلعــادة تخطيــط املــدن القامئــة
أو إنشــاء مــدن جديــدة لتســتوعب الكثافــة الســكانية .وميكــن حــر مراحــل إعــداد مخططــات املــدن يف ثــاث مراحــل
رئيســية كالتــايل:
• املرحلــة األوىل :مراجعــة الوضــع الراهــن وتقوميــه للمدينــة وتحديــد التبعــات املتوقعــة للنمــو الســكاين والعم ـراين
عــى حــارض املدينــة ومســتقبلها ،ووضــع الرؤيــة املســتقبلية للمدينــة وصياغتهــا للســنوات البعيــدة القادمــة وذلــك مــن
خــال جمــع املعلومــات املتوفــرة عــن الوضــع القائــم ،وحــر املشــاكل والقضايــا الحرجــة التــي تعــاين منهــا املدينــة يف
مجــاالت التنميــة املختلفــة ،وتحديــد اإلمكانــات والفــرص املتاحــة لتطويرهــا.
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• املرحلــة الثانيــة :إجـراء الدراســات التفصيليــة عــن كل قطــاع مــن قطاعــات التنميــة الحرضيــة والعمرانيــة ،وصياغــة
األهــداف والغايــات وتحديــد املعايــر التخطيطيــة والتوقعــات الســكانية واالقتصاديــة باإلضافــة إىل املحــددات البيئيــة
التــي ينبغــي مراعاتهــا ،وطــرح البدائــل املتاحــة لبلــوغ هــذه األهــداف وتقوميهــا ودراســة تكلفــة كل منهــا ،والخــروج
باالقــراح والبديــل األمثــل للتطويــر العمــراين املنشــود ،ومــن ثــم وضــع املخططــات الهيكليــة العامــة والتفصيليــة
للمدينــة.
• املرحلــة الثالثــة :وضــع آليــات لتنفيــذ خطــة التطويــر العمـراين واملخططــات الهيكليــة ،مــن خــال السياســات والربامج
والضوابــط واألنظمة.

نواتج عمل املخطط اإلسرتاتيجي للمدينة:

تنقســم نواتــج أي عمليــة تخطيطيــة إىل قســمني رئيســيني هــا اإلس ـراتيجيات (الدارســات) واملخططــات (الخرائــط)
وتتضمــن اإلسـراتيجيات القطاعــات التنمويــة يف املدينــة وتشــمل االقتصــاد والبيئــة والنقــل واملرافــق والخدمــات العامــة
واإلســكان وترتكــز عــى أهــداف محــددة تحقــق مــن خــال تطبيــق السياســات واإلجـراءات املتعلقــة بــكل قطــاع .أمــا
املخططــات فتعكــس الجوانــب املكانيــة والوظيفيــة لإلسـراتيجيات والسياســات الحرضيــة املقرتحــة .كــا يعنــى املخطط
بوضــع الخطــوط اإلرشــادية التــي تقــود التنميــة الحرضيــة املســتقبلية بجميــع جوانبهــا عــى مســتوى املدينــة.

وتشمل الدراسات واإلسرتاتيجيات:

• اسرتاتيجية التنمية االقتصادية.
• االسرتاتيجية البيئية.
• اسرتاتيجية املرافق والخدمات العامة.
• اسرتاتيجية النقل.
• اسرتاتيجية اإلسكان.
• النطــاق الحــري( :)Urban Limitهــو مخطــط لتوجيــه التنميــة العمرانيــة وضبطهــا .ويهــدف للحــد مــن التشــتت
العمـراين وحــر التنميــة يف إطــار جغـرايف محــدد.
• املخطــط الهيــكيل( :)Structure Planيحــدد توزيــع األنشــطة الرئيســية يف املدينــة وتوزيــع الكثافــات الســكانية
ومراكــز العمــل ونظــام النقــل وشــبكات املرافــق العامــة واملتطلبــات البيئيــة ويقــوم بتحديــد وتعزيــز وســط املدينــة
وأعصــاب األنشــطة الرئيســية ونقــاط الجــذب يف املدينــة وشــبكة الطــرق وتدرجتهــا الرئيســية واملناطــق الطبيعيــة
واملفتوحــة.
• مخطــط اســتخدامات األرايض( :)Land Useيحــدد هــذا املخطــط أنــواع اســتعامالت األرايض الحاليــة واملســتقبلية
وأحجامهــا مبــا فيهــا االســتعامالت الســكنية والتجاريــة والخدمــات العامــة واملرافــق العامــة والنقــل واألنشــطة األخــرى
الخاصــة وتوزيعهــا مكانيـاً عــى مســتوى املدينــة وتحقيــق التوزيــع املتــوازن لجميــع األنشــطة .ويســتخدم هــذا املخطط
كوثيقــة ومرجــع لعمليــة التخطيــط عــى املســتوى املحــي.
• مخطــط تطويــر وتقســيم األرايض( :)Zoningيحــدد هــذا املخطــط نــوع التطويــر مــن حيــث الكثافــة واالرتفاعــات
واالشـراطات األخــرى املطلوبــة للتطويــر الــذي يحقــق حاميــة املمتلــكات والخصوصيــة ويوفــر أعــى قــدر مــن املحافظة
عــى النواحــي البيئيــة والرتاثيــة والعمرانيــة ،كــا يشــتمل عــى عــدد مــن اإلجـراءات والخطــوات لنظــام رخــص البنــاء
وتشــجيع التطويــر بأســلوب يواكــب متطلبــات التنميــة املختلفــة.
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• املخططــات الهيكليــة لألحيــاء الســكنية( : )Subdivisionsوهــي مخططــات تفصيليــة توضــح كيفيــة تطبيــق األســس
والضوابــط العامــة للمخطــط الهيــكيل عــى مســتوى الحــي الســكني ،وتعطــي تفاصيــل ومعلومــات وقواعــد إرشــادية
لتطبيقهــا عــى مســتوى الحــي أكــر مــا ميكــن اســتخالصه مــن املخطــط الهيــكيل عــى مســتوى املدينــة.

4.0

التخطيط على مستوى الحي السكني

مفهوم الحارة أو الحي السكني:

ويعــرف الحــي الســكني بأنــه تجمــع ســكاين يشــرك يف الخدمــات املركزيــة والتجاريــة والتعليميــة ،والتــي تكــون ضمــن
مســافة قريبــة مــن بعضهــا بحيــث يعــزز التواصــل اإلجتامعــي بــن الســكان.

بالنســبة للمجــاورة الســكنية ،تقــوم فكرتهــا بشــكل أســايس حــول إمكانيــة وصــول ســكان الحــي للمرافــق العامــة
واملــدارس واملراكــز الصحيــة والرتفيهيــة والتجاريــة س ـ ًرا عــى األقــدام دون مشــقة .وتهــدف إىل تحقيــق بيئــة ســكنية
صحيــة آمنــة ميكــن لســكان مــن خاللهــا املشــاركة يف األنشــطة االجتامعيــة يف الحــي مــع جريانهــم.
والهــدف األســايس مــن دراســة األحيــاء الســكنية وتخطيطهــا هــو تأمــن أســلوب حيــاة أفضــل للســكان عــن طريــق
إيجــاد مســاكن مالمئــة وتأمــن خدمــات ومرافــق مناســبة يف محيــط بيئــي مريــح وجــذاب وآمــن مــن األخطــار بطريقــة
اقتصاديــة مناســبة وبأقــل تكلفــة ممكنــة.
والتخطيــط الحــري يف حــد ذاتــه ال يســتطيع تغيــر النواحــي االقتصاديــة واالجتامعيــة للحــي ،ولكنــه ميثــل العنــر
األســايس يف دعــم النواحــي االقتصاديــة ويزيــد مــن الرتابــط االجتامعــي إذا كان بطريقــة ســليمة ومدروســة ،إضافــة إىل
تأثــره عــى الخصوصيــة والســامة واألمــن والنواحــي األخــرى.
ومــن املعلــوم أن أســس التخطيــط الحــري مــا هــي إال خطــوط إرشــادية عامــة الغــرض منهــا توفــر إطــار يوضــح
التطويــر املفضــل للمناطــق الســكنية واألحيــاء القامئــة ومخططــات األرايض املعتمــدة غــر املبنيــة ،كــا أنهــا تتيــح
املرونــة الســتيعاب التغيــرات يف التوزيــع الدميوغــرايف املســتقبيل

الوحدات التخطيطية باملدينة:

تنقســم الوحــدات التخطيطيــة للمدينــة ابتــداء مــن املجموعــة الســكنية ثــم املجــاورة الســكنية التــي تتكــون مــن عــدة
مجموعــات ســكنية ثــم الحــي الســكني والــذي يتكــون مــن عــدة مجــاورات ســكنية ثــم املدينــة ككل والتــي تتكــون
مــن عــدة أحيــاء شــكل ( ،)1-3ويالحــظ أنــه يف حالــة املــدن الكبــرة ميكــن أن يكــون هنــاك مــا يســمى بالقطاع الســكني
او البلديــة الفرعيــة الــذي يتكــون مــن عــدة احيــاء ســكنية.
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مركز خدمات الحي

مركز خدمات املدينة

مركز خدمات
املجموعة السكنية

الحي السكني
املدينة

املجاورة السكنية
مركز خدمات ملجاورة

شكل ( )1-3الوحدات التخطيطية باملدينة

العنارص األساسية يف تخطيط وتصميم األحياء السكنية:
هنــاك عــدد مــن العنــارص األساســية يف تخطيــط األحيــاء الســكنية وتصميمهــا ،والتــي تعــد مبثابــة خطــوط أساســية
لتصميــم أي حــي ســكني ،تعالــج هــذه العنــارص العديــد مــن املحــاور واملتطلبــات الرئيســية للحــي الســكني ،إال أنهــا
تعتــر الحــد األدىن الــذي يجــب توفــره ضمــن أي حــي ســكني.
• املناطق الطبيعية
يخلــط البعــض بــن املنطقــة الطبيعيــة (كاألوديــة والجبــال) واملنطقــة املفتوحــة (كاملنتزهــات والحدائــق)،
عــى الرغــم مــن أن هذيــن املصطلحــن يختلفــان عــى مســتوى التخطيــط ،يقصــد باملناطــق الطبيعيــة بأنهــا
املالمــح الطبيعيــة يف موقــع الحــي الســكني والتــي يتــم املحافظــة عليهــا مــن ضمــن املخطــط التخطيطــي للحــي
الســكني .وبالرغــم مــن أن املناطــق الطبيعيــة تختلــف مــن منطقــة ألخــرى حســب موقعهــا الجغـرايف ،إال أنــه
ميكــن رفــع نســبة املناطــق الطبيعيــة مــن خــال إضافتهــا يف التصميــم وإيجــاد بيئــات طبيعيــة محليــة تتــاىش
مــع الظــروف املناخيــة ملوقــع الحــي الســكني.
• تنوع استعامالت األرايض
يعــد التنــوع يف اســتعامالت األرايض مــن أهــم الســات والصفــات للحــي الســكني الجيــد ،ويقصــد بالتنــوع
هــو إمكانيــة مامرســة العديــد مــن األنشــطة داخــل الحــي ،مــن ســكن وترفيــه ورياضــة وأنشــطة اجتامعيــة
وتجاريــة وغريهــا ويعــد التنــوع معيــا ًرا مهـ ًـا إذا نُف ـ ّذ بالشــكل املطلــوب ،إال أنــه قــد يكــون أحــد ســلبيات
الحــي الســكني يف حــال عــدم وجــود التــوازن بــن االســتخدامات املختلفــة داخــل الحــي.
• تنوع وسائل النقل
مــن ميــزات أي حــي ســكني ،هــو تعــدد خيــارات النقــل وتنوعهــا ،أو مــا يُعــرف بســهولة الوصــول (علــم
التخطيــط بالوصــول) ،تكمــن أهميــة التنــوع يف وســائل النقــل يف تقليــل تكلفــة الســكن ،فتضيــف إمكانيــة
الوصــول إىل الحــي الســكني وفــق عــدد مــن الخيــارات ،قيمــة إضافيــة للحــي وترابطــه مــع املحيــط .يدخــل
ضمــن هــذا املعيــار أيضـاً توفــر مواقــف الســيارات ،والقــرب مــن محطــات النقــل العــام يف املدينــة ،باإلضافــة
إىل الشــوارع الرئيســية والفرعيــة ومم ـرات املشــاة واملســارات الخاصــة للدراجــات الهوائيــة.
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• الكثافة السكانية
يعتــر هــذا املعيــار مــن املعايــر املهمــة والحرجــة يف نفــس الوقــت ،والســبب يف ذلــك أن أي إخــال بتصميــم
مخطــط الكثافــة الســكانية قــد يحــول الحــي الســكني إىل منطقــة مكتظــة بالســكان ،مــا يشــكل زيــادة يف
الضغــط عــى الخدمــات العامــة والبنيــة التحتيــة ،أو يحولــه إىل منطقــة قليلــة الســكان والــذي يتســبب يف
هــدر يف تلــك الخدمــات واملرافــق العامــة .ويجــب دراســة النمــو املســتقبيل بشــكل جيــد لكيــا تظهــر مشــاكل
يف توزيــع الكثافــة الســكانية مــع مــرور الســنوات .وهنــاك العديــد مــن األحيــاء الســكنية التــي بــدأت عــى
أنهــا أحيــاء جيــدة كبيئــة ســكنية ،لكــن رسعــان مــا تحولــت مــع الزمــن إىل أحيــاء مكتظــة ســكنيا.
• الحدائق واملساحات العامة
مــن املهــم جــدا ً يف الحــي الســكني مراعــاة الجانــب االجتامعــي مــن خــال توفــر املســاحات املالمئة للنشــاطات
الجامعيــة؛ ألن الحدائــق واملنتزهــات عــى ســبيل املثــال توفــر فرا ًغــا جيـ ًدا للتواصــل االجتامعــي بــن الســكان
داخــل الحــي الســكني ،وال يقــف األمــر عنــد املنتزهــات بــل إن املراكــز االجتامعيــة كاملكتبــات ،واملراكــز
الثقافيــة ،تشــكل عنــارص فراغيــة ممتــازة لزيــادة التفاعــل يف األنشــطة االجتامعيــة.
• تنوع أحجام قطع األرايض والوحدات السكنية
مــن مواصفــات الحــي الســكني الجيــد ،هــو تنــوع خيــارات الســكن وفرصــه ،فالبــد أن يحتــوي كل حــي ســكني
عــى مســاكن متعــددة تختلــف يف أشــكالها ومســاحاتها مثــل الفلــل والشــقق وتتفــاوت أســعار هــذه املســاكن
لتكــون يف متنــاول الجميــع . .باإلضافــة إىل ضبــط الكثافــة الســكانية يف الحــي (املعيــار الرابــع) مــن خــال
توفــر عــدد محــدد مــن املســاكن حســب كثافــة الســكان يف تلــك املنطقــة .ويــرى بعــض املعامريــن أن هــذا
التنــوع يســاهم أيضـاً يف إيجــاد بيئــة معامريــة متنوعــة مــن حيــث التصاميــم واالرتفاعــات يف الحــي الســكني.
• األمن الحرضي
مــن املهــم جــدا ً تخطيــط األحيــاء الســكنية ضمــن إطــار ســامة الســكان ،ويشــمل هــذا املعيــار جانبــن ،األول
يتعلــق باألمــن داخــل الحــي الســكني والتقليــل مــن إمكانيــات حــدوث جرائــم التعــدي أو الرسقــة ..أمــا
الجانــب الثــاين فيتعلــق بأمــان وســامة الســكان مــن حيــث الحــوادث واإلصابــات التــي ممكــن أن تقــع داخــل
الحــي كالتقاطعــات املروريــة ،ويدخــل يف ذلــك أيض ـاً خطــة اإلخــاء والطــوارئ ومكافحــة الحرائــق.
• التميز واإلبداع
يجــب أن يكــون لــكل حــي ميــزة متيــزه عــن بقيــة األحيــاء الســكنية ،فبعــض األحيــاء متتــاز مبواقعهــا وأخــرى
بجــال تصميمهــا ،لكــن األهــم هــو أن يكــون الحــي ممي ـ ًزا مــن عــدة نواحــي ،تســاهم هــذه املمي ـزات يف
جــذب الســكان إىل الحــي ،خصوصـاً األحيــاء الســكنية الجديــدة ،ولذلــك يهتــم املخططــون بهــذا الجانــب أثنــاء
تصميــم األحيــاء الســكنية الجديــدة وتخطيطهــا.
تلعــب خطــة النمــو والتطــور للحــي الســكني دورا ً مهـاً كميــزة ،فعندمــا يكــون الحــي بطابــع مميــز يســاهم ذلــك يف
زيــادة رغبــة الســكان لالنتقــال لهــذا الحــي الســكني ،ويســتخدم البعــض تصاميــم معامريــة معينــة أو مــواد تشــطيبية
محــددة كنــوع مــن التميــز ،وأي كان التوجــه فالبــد أن يكــون مالمئًــا للمجتمــع املســتهدف.
عنــد تصميــم مخططــات الســكنية ،يأخــذ املخططــون بعــن االعتبــار جميــع املميــزات التــي ميكــن إضافتهــا يف
املخططــات مثــل :الخدمــات واملوقــع والتصميــم وذلــك لجــذب الســكان لهــا.
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الثالث

أثر التخطيط والتصميم الحضري
أ

أثر التخطيط الحضري على قيمة العقار

 .1تأثري أبعاد قطعة األرض يف تكلفة تطوير املخططات
يناقــش هــذا املفهــوم تأثــر عــرض واجهــة األرض عــى الشــارع وعمقهــا يف خفــض تكاليــف تطويــر البنيــة التحتيــة .حيث
تســتنزف خدمــات البنيــة التحتيــة قســطا كب ـرا ً مــن تكاليــف تطويــر األرض الســكنية ،لــذا يلــزم االهتــام بأســلوب
تقســيامت األرايض ،وتوزيــع القطــع وأبعادهــا ،لخفــض تكاليــف مــد الشــبكات الالزمــة لتوفــر البنيــة التحتيــة لهــا.
ويعمــل تقليــل املســافات الطوليــة للطــرق وشــبكات البنيــة التحتيــة عــى خفــض تكلفــة تطويــر األرايض واملشــاريع
الســكنية وتشــغيلها وصيانتهــا .وتتأثــر أطــوال الطــرق والشــبكات التحتيــة بأبعــاد املربــع الســكني الــذي يضــم عــدة
قطــع مــن األرايض الســكنية ،وكذلــك بنمــط املخطــط التصميمــي والتوزيــع العم ـراين للمربعــات الســكنية وبشــكل
قطعــة األرض الســكنية وأبعادهــا .فــإذا كانــت املربعــات الســكنية صغــرة تكــون الطــرق طويلــة مــا يتســبب يف زيــادة
أطــوال شــبكات البنيــة التحتيــة ،ويصبــح تنفيذهــا وتشــغيلها وصيانتهــا أكــر كلفــة .وينتــج عــن املخططــات الشــبكية
املتعامــدة شــكل ( ،)1-4شــوراع أطــول مقارنــة بنظائرهــا مــن األمنــاط األخــرى ،كمخطــط نظــام الحلقــات (الحلــزوين)
شــكل ( ،)2-4أو املخططــات ذات طــرق الســد وهــي يف األســاس ناتجــة عــن ظهــور الســيارة واالعتــاد عليهــا كوســيلة
نقــل رئيســة.
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شكل ( )1-4منوذج للمخططات الشبكية (الشوارع املتعامدة).

شكل ( )2-4منوذج للمخططات نظام الحلقات (الحلزوين).

شكل ( )3-4منوذج ملخططات سكنية متعددة املداخل

 .2تأثري ارتفاع الكثافة السكنية يف خفض تكلفة األرض وتكلفة توفري مرافق البنية التحتية
متثــل الكثافــات العمرانيــة عنـرا ً مهـاً يف تخطيــط املدينــة ،حيــث أن لهــا دورا ً كبـرا ً يف التأثــر عــى اتجاهــات النمــو
العمـراين وحجمــه ،وعــى الطاقــات االســتيعابية للطــرق والخدمــات واملرافــق العامــة ،كــا تعتــر مــن األمــور الرئيســية
التــي متــس ســكان املدينــة مبــارش ًة وتؤثــر عليهــم مــن النواحــي االجتامعيــة واالقتصاديــة وغريهــا.
ميكــن رفــع الكثافــة الســكنية بعــدة أســاليب ،إمــا مــن خــال تصغــر قطــع األرايض الســكنية أو زيــادة نســبة املســاحة
املبنيــة أو زيــادة عــدد أدوار املبــاين الســكنية أو مــن خــال توفــر مرافــق وخدمــات تخــدم أكــر عــدد مــن الوحــدات
الســكنية .وتســاهم الكثافــة الســكانية بشــكل ف ّعــال.
 .3تأثري مساحة األرض وابعادها يف تكلفة تطوير املباين
مــن أكــر العوامــل التــي تؤثــر عــى ارتفــاع أســعار املســاكن يف أغلــب املــدن الرئيســية هــي أســعار األرايض وتكاليــف
تطويــر البنيــة التحتيــة .وتســاهم خفــض هــذه التكاليــف يف توفــر املســاكن امليــرة .حيــث يصــل متوســط قيمــة األرض
يف املناطــق الحــري إىل ثلــث تكلفــة املســكن أو أكــر ،خصوصـاً أنــه يلــزم حيــازة األرض ودفــع قيمتهــا مــن البدايــة،
مــا يتطلــب دفــع مبالــغ كبــرة تؤثــر يف رفــع التكلفــة األوليــة للمســكن.
ومبــا أن نجــاح اإلســكان امليــر يعتمــد عــى التوفيــق بــن ســعر املســكن واملقــدرة املاليــة لــأرس الراغبــة يف االمتــاك.
فيجــب أن تتوفــر قطــع أرايض مبســاحات أصغــر ،ووضــع القوانــن واألنظمــة البديلــة التــي تدعمهــا.
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تســاهم عمليــة تصغــر قطــع األرايض الســكنية يف تيســر تكلفــة املســكن مــن خــال التوفــر يف ســعر األرض الخــام
لــكل وحــدة ،ومــن خــال خفــض تكلفــة تطويــر البنيــة التحتيــة ،وخفــض تكلفــة صيانــة ونظافتــه وجمــع نفايــات بــه
يف املســتقبل ،ومــن خــال توزيــع تكاليــف التطويــر عــى عــدد أكــر مــن الوحــدات الســكنية .باإلضافــة إىل أن تصغــر
قطــع األرايض الســكنية ســيمكن الدولــة مــن توفــر منــح األرايض لعــدد أكــر مــن املواطنــن .لــذا فــإن تصغــر مســاحة
قطعــة األرض الســكنية مــع صياغــة التنظيــات املناســبة سيســاهم يف تحقيــق مبــدأ التيســر.
 .4تأثري تنظيامت البناء يف قيمة العقار
تؤثــر تنظيــات البنــاء( ،بشــكل كبــر) ،يف قيمــة املنتجــات العقاريــة مــن خــال تحديــد نســبة تغطيــة األرض املســموح
بهــا ،ومعامــل البنــاء املســموح بــه واشـراطات االرتــدادات وعــدد األدوار وارتفــاع املبنــى ونســبة البنــاء املســموح بهــا
عــى الســطح ويف األفنيــة (املالحــق) .ويهــدف هــذا املفهــوم إىل مناقشــة التنظيــات التــي تســاهم يف:
 oاالنتفاع بقطعة األرض السكنية واالستفادة منها.
 oخفــض تكلفــة املســكن مــن خــال رفــع الكثافــة الســكانية ،واالســتغالل األمثــل ملرافــق البنيــة التحتيــة
والخدمــات العامــة املتوافــرة يف الحــي.
 oالحــد مــن التوســع األفقــي للمدينــة والتخفيــف مــن أعبــاء متديــد املرافــق التحتيــة وتوفــر الخدمــات لألحيــاء
الجديدة.
 oالحد من التلوث البيئي الناجم عن كرثة رحالت التنقل ملسافات طويلة باملركبات.
تغطــي تنظيــات البنــاء بعــض الجوانــب ذات العالقــة بتخطيــط األحيــاء فيــا يخــص تحديــد مســاحات وأبعــاد قطــع
األرايض الســكنية ،باإلضافــة إىل نســبة البنــاء املســوح بهــا عــى األرض ،واش ـراطات االرتــدادات ،وارتفــاع املبنــى عــن
منســوب الشــارع ،وارتفــاع ســقف القبــو عــن منســوب الشــارع ،ونســبة بنــاء املالحــق املســموح بهــا عــى الســطح ويف
األفنيــة الخارجيــة
وتهــدف تنظيــات البنــاء إىل تحقيــق النفــع العــام للمدينــة وســكانها ،مــن خــال منــع الفــوىض والعشــوائية املعامريــة
والعمرانيــة ،وضبــط التطويــر املعــاري وفــق أنظمــة املدينــة واملحافظــة عــى الحــق العــام والخصوصيــة لســكان
املدينــة .ويجــب تطويــر أنظمــة البنــاء مبــا يتواكــب مــع التطــورات العمرانيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة للمــدن،
خصوص ـاً تلــك التــي تشــهد تغ ـرات كبــرة .بعــض ســلبيات أنظمــة البنــاء:
 oتدفع نسبة البناء املسموح بها األرسة إىل امتالك أراض أكرب من احتياجها.
 oتقيد من حرية املصمم وإمكانية اإلبداع املعامري.
 oتحدد املساحة املبنية لكل طابق مام يحد من استغالل األرض بشكل فاعل.
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المالحظات:

الرابع

استخدامات األراضي وتأثيرها
على قيمة العقار
أ

استخدامات األراضي وتأثيرها على قيمة العقار

 -1نشأة استخدام األرايض وتطور تخطيطها
تخطيــط اســتخدام األرايض مــن أنــواع التخطيــط التــي مارســها اإلنســان منــذ أقــدم العصــور ،فقــد كان املزارعــون
يخططــون أراضيهــم ويقــررون مــاذا ســيزرعون فيهــا .وكانــت تعكــس قراراتهــم هــذه حاجاتهــم املختلفــة وتتأثــر
مبســتوى معارفهــم وخرباتهــم عــن األرض ومقــدار الكلفــة والعاملــة الزراعيــة الالزمــة لتحقيــق ذلــك.
يف العــر الحديــث تقــدر قيمــة أي أرض بنــا ًء عــى خصائصهــا يف ظــل الســوق الحــر لبيــع األرايض األمــر الــذي يســمح
باســتخدام كل قطعــة أرض بشــكل عشــوايئ مــا ينجــم عنــه مشــاكل عديــدة وســلبيات كثــرة مــا ألجــأ الحكومــات
والبلديــات إىل تنظيــم اســتخدام األرض حســب مختلــف االســتخدامات حــا لتلــك املشــكلة ،وقــد تتغــر مــن وقــت آلخــر
بنــا ًء عــى اتجاهــات النمــو والزيــادة يف الطلــب مــن قبــل اإلدارة املســؤولة.
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 -2أهداف تخطيط استخدام األرايض
• تقديــر الحاجــات الحاليــة واملســتقبلية للســكان ،وقيــاس قــدرة األرض عــى توفــر هــذه الحاجــات وإيجــاد حلــول
للمشــاكل القامئــة واملتوقعــة.
• تحديــد ووضــع الحلــول املناســبة لالســتخدامات املتنافســة والناجمــة عــن التضــارب بــن املصالــح الفرديــة واملصلحــة
العامــة وكذلــك بــن مصالــح األجيــال الحــارضة واألجيــال املســتقبلية.
• تحقيق تخطيط أكرث تقدما ونجاحا ومالمئا لحاجات السكان ومشاكلهم.
 -3املبادئ األساسية لتخطيط استخدام األرض
هناك مبدأين رئيسيني تقوم عليهام عملية تخطيط استخدام األرض وهام:
مبدأ االستخدام األمثل
كل قطعــة مــن األرض البــد أن تــؤدي وظيفــة معينــة يف االقتصــاد الوطنــي ،لذلــك تتحــدد وظيفــة تخطيــط
اســتخدام األرض يف تحديــد االســتخدام األمثــل لــكل قطعــة مــن أراض اإلقليــم أو الدولــة ومبــا يخــدم املصلحــة
العامــة ،ونلفــت النظــر إىل أن االســتخدام األمثــل لــأرض مــا هــو إال مفهــوم نســبي ،فــا هــو اســتخدام أمثــل
يف إقليــم أو يف دولــة قــد ال يكــون كذلــك يف إقليــم أو دولــة أخــرى وهكــذا ،ولكــن الحقيقــة التــي ال بــد أن
نقــر بهــا هــي أن االســتخدام األمثــل عنــد مالــك األرض أو مســتخدمها يتمثــل دامئــا يف ذلــك االســتخدام الــذي
يحقــق أقــى منفعــة اقتصاديــة ممكنــة ،مــع تأكيــد التخطيــط الحديــث املســتدام عــى ذلــك رشيطــة أال
ينجــم عــن ذلــك آثــارا اقتصاديــة واجتامعيــة وبيئيــة ســلبية أو عــى األقــل أن تكــون هــذه اآلثــار يف حدودهــا
الدنيــا التــي ميكــن الســيطرة عليهــا ومعالجتهــا.
مبدأ تعدد االستخدام
يلجــأ املخططــون يف كثــر مــن األحيــان إىل تشــجيع تعــدد اســتخدامات القطعــة الواحــدة مــن األرض خصوصــا
يف الــدول ذات املســاحة املحــدودة التــي تنــدر فيهــا األرايض ذات الخصائــص واملواصفــات الجيــدة واملالمئــة،
فهنــاك خدمــات أساســية البــد مــن توفريهــا حيثــا اســتقر اإلنســان أو الســكان مثــل خدمــات االســتجامم
والرتفيــه ،وخدمــات الدفــاع واألمــن والتجــارة وكلــا ازدادت كثافــة الســكان كلــا ازدادت املنافســة بــن هــده
االســتخدامات املختلفــة.
 -4مراحل تخطيط استخدام األرض
يرى ستامب أن عملية تخطيط استخدام األرض تتكون من ثالث مراحل رئيسية وهي:
• مرحلــة املســح الشــامل :تهتــم هــده املرحلــة بدراســة وتســجيل الوضــع القائــم الســتخدامات األرض يف
املدينــة.
• مرحلــة التحليــل والتفســر :تركــز هــذه املرحلــة عــى معرفــة وفهــم األســباب املســؤولة عــن أمنــاط اســتخدام
األرض القامئــة بجميــع خواصهــا إىل جانــب محاولــة معرفــة وتحديــد اتجاهــات النمــو والتطــور الحــايل.
• مرحلــة التخطيــط :هــي مرحلــة اتخــاذ الق ـرارات والتــي تقــوم عــى أســاس الوضــع الراهــن الســتخدامات
األرض واالتجاهــات الحاليــة للنمــو.
 -5العوامل املؤثرة عىل استخدامات األرايض
تتعــدد العوامــل املحــددة الســتخدامات األرض الحرضيــة ســواء عــى الصعيــد الريفــي أو الحــري ،ويتحكــم يف
اســتخدامات األرض وأنواعهــا مجموعــة مــن العوامــل وهــي كالتــايل:
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• عامــل طبوغـرايف :متيــل النشــاطات الحرضيــة إىل اختيــار املواقــع الســهلة القريبــة من طــرق النقــل واملواصالت
وذلــك تحقيقــا ملبــدأ ســهولة الوصــول إىل هــذه النشــاطات واالســتخدامات ،األمــر الــذي نجــم عنــه تحــول يف
أشــكال املــدن املعــارصة والتــي غلــب عليهــا الشــكل متعــدد األذرع أو النمــط املحــوري الــذي يتناســب مــع
خطــوط املواصــات الربيــة املرتابطــة مــع املركــز الحــري .وهــذا عكــس مــا كان ســائدا يف كثــر مــن عصــور
التاريــخ التــي كانــت فيهــا االســتخدامات الحرضيــة تحبــذ اختيــار املواقــع القريبــة مــن األنهــار أو املواقــع
املرتفعــة التــي توفــر لهــا الحاميــة.
• املنافســة :يقــوم مفهــوم املنافســة عــى مبــدأ أنــه ال ميكــن لنشــاطني أن يســتغال نفــس الحيــز املــكاين يف نفــس
الوقــت ،لذلــك ميكــن القــول إن أمنــاط اســتخدام األرض الســائدة يف املــدن وتوزيعهــا الجغ ـرايف وكذلــك كثافــة
الســكان وتوزيعهــم الجغـرايف تنجــم بالدرجــة األوىل عــن عامــل املنافســة بــن املجموعــات الســكنية املختلفــة
مــن جهــة وبــن اســتخدامات األرض املختلفــة يف املــدن مــن جهــة أخــرى.
• عامــل النقــل :متيــل اســتخدامات األرض يف املناطــق الحرضيــة إىل االمتــداد والتحــرك باتجــاه طــرق املواصــات
وخطــوط النقــل ،ويف أحيــان كثــرة يفــرض وجــود طــرق مواصــات أمنــاط معينــة مــن اســتخدامات األرض
وبخصائــص ومواصفــات مميــزة .ومــن املؤكــد أن العديــد مــن أمنــاط اســتخدام األرض يف املناطــق الحرضيــة ال
ميكــن أن تنجــح وتســتمر إال إذا توفــرت طــرق املواصــات كــا هــو الحــال يف االســتخدام التجــاري والصناعــي
الــذي يأخــذ يف كثــر مــن األحيــان شــكل األرشطــة املمتــدة عــى جانبــي طــرق الواصــات يف كثــر مــن املــدن.
• عامــل قيمــة األرض :تتأثــر قيمــة األرض يف املناطــق الحرضيــة مبجموعــة مــن العوامــل مــن أهمهــا الكثافــة
الســكانية واملوقــع وخصائصــه وعامــل األفضليــة واملنافســة بالنســبة لالســتثامر والرضائــب ونــوع الوظيفــة
الســائدة يف املركــز الحــري والخصائــص الطبوغرافيــة لــأرض ،وأخ ـرا التخطيــط الحــري مــن خــال تحديــد
مواقــع املؤسســات العامــة وســعة الشــوارع ومناطــق التقاطــع واملناطــق املفتوحــة وامتــداد الواحــات الســكنية
ونوعيتهــا.
• التغــر يف منــط االســتثامر الســائد واملجــاور :يعتــر عامــل التغــر يف منــط االســتثامر الســائد أو املجــاور مــن
العوامــل الهامــة املحــددة الســتخدامات األرض يف املناطــق الحرضيــة ،فاالســتخدام الســائد يف قطعــة أرض معينــة
داخــل املدينــة ويف وقــت محــدد قــد يصبــح غــر قــادر عــى االســتمرار يف وقــت الحــق ،األمــر الــذي يــؤدي إىل
اضمحاللــه وهجرتــه إىل مناطــق أخــرى جديــدة تتناســب مــع إمكانياتــه و طموحاتــه ،أمــا بالنســبة للتغــر يف
االســتخدام املجــاور فعــادة مــا يرتتــب عليــه مجموعــة مــن التغـرات يف قيــم األرض و إيجارهــا و كثافــة الحركــة
و قــد ينعكــس هــذا مبــرور الزمــن عــى االســتخدامات املحيطــة.
• التقــدم التقنــي :ال شــك أن التقــدم التقنــي يؤثــر بشــكل كبــر يف حيــاة الســكان وتوزيــع املرافــق العامــة،
فنجــد لــه تأثــر عــى مقــدار حركــة الســكان وتركزهــم وتوزيعهــم ،كذلــك فقــد جعــل التطــور التقنــي يف
الجانــب املعــاري جميــع مناطــق املدينــة صالحــة لالســتثامر الحــري.
• التجمــع أو الفصــل :ويقصــد بذلــك أن أمنــاط االســتخدام املتشــابهة ســواء كانــت ســكنية أو تجاريــة أو
صناعيــة متيــل إىل التجمــع مــع بعضهــا البعــض ،فمثــا تتجمــع املســاكن ذات الخصائــص املتشــابهة يف منطقــة
معينــة أو تقــوم الصناعــات املتخصصــة بإنتــاج ســلع معينــة ،أو متيــل مجموعــة مــن الســلع املتشــابهة إىل
التجمــع يف منطقــة واحــدة والعكــس صحيــح وهكــذا.
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المالحظات:

حالة
الـرابـع
دراسية

)(1

برنامج تطوير منطقة الظهيرة
أقــرت الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض فكــرة التصميــم الحــري لتطويــر منطقــة الظهــرة ،التــي تهــدف إىل
تحويــل حــي الظهــرة إىل موقــع ســياحي تـرايث يوفــر خدمــات ســكنية وتجاريــة واســتثامرية وترويحيــة ،ومبــا يتوافــق
مــع قيمتــه التاريخيــة والثقافيــة ،حيــث تتمتــع منطقــة الظهــرة الواقعــة بــن منطقــة قــر الحكــم ،ومركــز امللــك عبــد
العزيــز التاريخــي ،بجــدوى اســتثامرية عاليــة بحكــم موقعهــا املركــزي ،وتوســطها املركــز اإلداري الرئيــي للمدينــة.
وترتكــز الفكــرة التصميميــة الجديــدة للمنطقــة ،عــى االحتفــاظ باملقومــات املميــزة للظهــرة ســواء كانــت ثقافيــة أو
تجاريــة أو عمرانيــة ،وإدماجهــا يف املحيــط الحــري للمدينــة عــر تحويلهــا إىل منطقــة جــذب عــى مســتوى املدينــة
تتعــدد اســتعامالتها بــن االســتخدامات التجاريــة واملكتبيــة والســكنية والســياحية والثقافيــة ،والربــط بــن (مركــز امللــك
عبــد العزيــز التاريخــي) و(منطقــة قــر الحكــم) مــن خــال مجموعــة مــن األنشــطة الثقافيــة والســياحية ،وإبـراز جــزء
مــن ســور الريــاض القديــم واملحافظــة عــى معظــم النســيج العمـراين واملبــاين التاريخيــة يف املنطقــة.
كــا تضمنــت الفكــرة التصميميــة االســتفادة مــن الجهــة الشــالية الغربيــة للمنطقــة عنــد تقاطــع شــارع اإلمــام فيصــل
بــن تــريك مــع طريــق امللــك فهــد ،والتــي تعــد الجهــة األبــرز للظهــرة بإقامــة مبنــى فندقــي مرتفــع ليكــون عالمــة
مميّــزة للمــروع ،وربــط مــروع النقــل العــام باملنطقــة عــر إنشــاء محطــة للنقــل العــام يف أحــد أجزائهــا ،إضافــة إىل
التأكيــد عــى املناطــق الخـراء املحاذيــة لطريــق امللــك فهــد.
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وبعــد صــدور موافقــة الهيئــة عــى إعــداد (الخطــة التنفيذيــة للربنامــج) التــي تشــمل :حجــم االســتثامر ،مراحــل التنفيذ،
جوانــب اإلدارة والتشــغيل ،رشع التآلــف الــذي ســبق أن أقــرت الهيئــة تشــكيلة لتطويــر املنطقــة  -والــذي يضــم عــددا ً
مــن املؤسســات العامــة والــركات العقاريــة واالســتثامرية واملاليــة بقيــادة رشكــة الريــاض للتعمــر  -رشع بإعــداد هــذه
الخطة.
وتغطــي منطقــة الظهــرة ،مســاحة قدرهــا  800ألــف مــر مربــع ،وتعتــر جميــع الطــرق التــي تحيــط بهــا ،مــن الطــرق
الرئيســية التــي تزدهــر عــى جوانبهــا االســتعامالت التجاريــة ،وتقــوم عليهــا بعــض أبــرز املراكــز التجاريــة ،خصوصـاً يف
شــوارع الظهــرة ،وآل ســويلم ،والعطايــف.

شكل ( )14-2منظور تصوري ملنطقة الظهرية

شكل ( )14-2الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

الخطة التنفيذية لحامية البيئة مبدينة الرياض
وضعــت الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض ،خطــة تنفيذيــة لحاميــة البيئــة مبدينــة الريــاض ،تتضمــن أكــر مــن 50
برنامج ـاً بيئي ـاً مختلف ـاً ،تغطــي خمســة محــاور هــي (التلــوث والنفايــات ومــوارد امليــاه واملــوارد الطبيعيــة واملناطــق
املفتوحــة والحيــاة الفطريــة واإلدارة البيئيــة) وتعمــل الهيئــة عــى تنفيذهــا مبشــاركة مختلــف الجهــات املعنيــة بالشــأن
البيئــي يف املدينــة ،تحــت إرشاف «اللجنــة العليــا لحاميــة البيئــة» برئاســة صاحــب الســمو األمــر فيصــل بــن بنــدر بــن
عبــد العزيــز ،رئيــس الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض.
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وقــد اشــتملت برامــج الخطــة يف محــور التـــلوثعىل عنــارص مــن بينهــا :مراقبــة جــودة الهــواء ومعالجــة التلــوث البــري
والتقويــم البيئــي ملحطــات توليــد الطاقــة الكهربائيــة وتطبيــق املعايــر التخطيطيــة للحــد مــن تأث ـرات للموجــات
الكهرومغناطيســية وبرنامــج التحكــم يف الضوضــاء والحــد مــن آثارهــا الســلبية.
أمــا يف محــور النفايــات ،فتضمنــت برامــج الخطــة عــى وضــع نظــام إدارة متكاملــة للنفايــات عــى مســتوى املدينــة،
وإعــادة تدويــر النفايــات الصلبــة ،والتخلــص مــن الزيــوت واملشــتقات البرتوليــة العادمــة ،وبرنامــج لنظافــة البيئــة
الربيــة ،إضافــة إىل برنامــج معالجــة النفايــات الطبيــة ،واالســتفادة مــن الحــأة الناتجــة مــن عمليــات معالجــة ميــاه
الــرف الصحــي ،وبرنامــج موقــع الحاويــات ،وآخــر لتأهيــل مدفــن النفايــات والتخلــص مــن مــادة األسبســتوس.
كــا اشــتملت الخطــة يف محــور مــوارد امليــاه ،عــى برامــج لحاميــة مصــادر امليــاه مــن التلــوث ،وأخــرى لرتشــيد اســتهالك
امليــاه ،ومراقبــة جــودة ميــاه الــرب ،لجمــع ميــاه الــرف الصحــي ونقلهــا ومعالجتهــا ضمــن خطــة شــاملة إلعــادة
اســتخدام ميــاه الــرف املعالجــة ،إضافــة إىل برنامــج الحــد مــن االرتفــاع يف منســوب امليــاه األرضيــة ،وبرنامــج إعــادة
اســتعامل امليــاه الرماديــة داخــل املجمعــات.
وبــدوره تضمــن محــور املــوارد الطبيعيــة واملناطــق املفتوحــة والحيــاة الفطريــة ،عــى برنامج لحاميــة األودية والشــعاب
وتنظيفهــا واســتغاللها ،وآخــر ملراقبــة أســواق االتجــار باألحيــاء الفطريــة وتطويرهــا ،وبرنامــج لحاميــة اســتغالل األرايض
الزراعيــة ذات الرتبــة الجيــدة وتنظيمهــا ،ومــروع حدائــق امللــك عبــد اللــه العامليــة ،إىل جانــب برنامــج الســاحات
البلديــة ،وبرنامــج تشــجري الريــاض ،وبرنامــج تطويــر كل مــن روافــد وادي حنيفــة شــكل ( ،)15-2وبح ـرات الحائــر
ووادي الســي.
واشــتمل محــور اإلدارة البيئيــة ،عــى برنامــج لتعزيــز اإلعــام والتوعيــة البيئيــة ،وخطــة شــاملة لتأهيــل الوضــع البيئــي
والحــري يف جنــوب املدينــة.
شبكة الطرق املستقبلية مبدينة الرياض
وضعــت الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض ،ضمــن خطتهــا الشــاملة لتطويــر نظــام النقــل يف مدينــة الريــاض ،خطــة
لشــبكة الطــرق املســتقبلية يف املدينــة شــكل ( ،)16-2تهــدف إىل رفــع مســتوى شــبكة الطــرق القامئــة ،وتحســينها،
واســتحداث عنــارص جديــدة.
وقــد جــرى إق ـرار هــذه الخطــة مــن قبــل اللجنــة العليــا للنقــل يف مدينــة الريــاض ،وتجزئتهــا إىل خطــط خمســية
تنفيذيــة تشــارك يف تنفيذهــا الجهــات ذات العالقــة.
وبفضــل اللــه ،انتهــت اللجنــة مــن تنفيــذ عنــارص الخطــة الخمســية األوىل (1427-1422هـــ) وتضمنــت تنفيــذ شــبكات
طــرق بطــول  300كــم مــن الطــرق الرسيعــة ،ونحــو  450كــم مــن الطــرق الرئيســية والرشيانيــة ،وتنفيــذ  40تقاطع ـاً
حـرا ً ،وخمســن تقاطعـاً مبســتويات منفصلــة.
ويف الوقــت ذاتــه ،أنهــت تنفيــذ الخطــة الخمســية الثانيــة (1432-1428هـــ) والتــي يبلــغ إجاميل أطــوال طرقهــا الرسيعة
الجديــدة نحــو  548كــم ،يف حــن يبلــغ مجمــوع أطــوال طرقهــا الرشيانيــة الرئيســية  899كــم ،وتتضمــن إنشــاء عــدد من
الطــرق الدائريــة الجديــدة كالطريــق الدائــري الثــاين ،والطريــق الدائــري الثالــث ،إىل جانــب اإلنشــاء ورفــع املســتوى
ملجموعــة مــن الطــرق الرسيعــة والرشيانيــة والثانويــة يف مختلــف أرجــاء املدينــة.
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ويجــري العمــل حاليـاً عــى تنفيــذ الخطــة الخمســية الثالثــة (1438-1433هـــ) والتــي أقــرت األولويــات املح ّدثــة لتنفيــذ
مشــاريع شــبكة الطــرق فيهــا مبــا يواكــب مــا تشــهده املدينــة مــن مشــاريع كــرى للقطاعــن الحكومــي والخــاص مــن
شــأنها أن تصــل برحــات الســيارات يف املدينــة إىل أكــر مــن  9ماليــن رحلــة يومي ـاً وفــق الدراســات التــي قامــت بهــا
الهيئــة.
وقــد أخــذت هــذه الخطــة يف االعتبــار عــددا مــن الجوانــب ،أهمهــا :البعــد اإلسـراتيجي للطــرق عــى مســتوى املدينــة
(مثــل تنفيــذ الطــرق الدائريــة) ،ومواكبــة الطــرق التجاهــات منــو املدينــة وخدمــة الطلــب املتوقــع عــى املشــاريع
الكــرى ،إضافــة إىل إيجــاد طــرق رديفــة للطــرق الرئيســية (مثــل طريــق امللــك فهــد ،وطريــق مكــة ،والطريــق الدائــري).
وقــد جــرى إعطــاء األولويــة لتنفيــذ  25مرشوعـاً مــن مشــاريع خطــة تطويــر شــبكة الطــرق املســتقبلية مبدينــة الريــاض،
يبلــغ مجمــوع أطوالهــا  633كــم ،تضمنــت إنشــاء الطريــق الدائــري الثــاين بطــول إجــايل يبلــغ  107كــم .وتنفيــذ
الطريــق الدائــري الثالــث مبجمــوع أطــوال تبلــغ  180كــم ،كــا تضمنــت تطويــر طــرق املدينــة الرئيســية األخــرى
مبجمــوع أطــوال يبلــغ  349كــم ،ويتــوىل تنفيذهــا كل مــن الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض ،وأمانــة منطقــة
الريــاض ،ووزارة النقــل.

شكل ( )16-2مخطط شبكة الطرق ملدينة الرياض  /الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض
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تجربة مدينة بريدة في صياغة
واعداد مخططات المدينة
أُع ـ ّدت مجموعــة مــن الدراســات ملدينــة بريــدة بهــدف توجيــه النمــو الحــري وضبطــه وتعتــر مراجعــة الدراســات
الســابقة ذات أهميــة لالســتفادة مــا توصلــت إليــه مــن نتائــج وتوصيــات ومــا حققتــه مــن أهــداف ،وتنقســم
الدراســات الســابقة ملدينــة بريــدة إىل دراســات عــى املســتوى الوطنــي واإلقليمــي ودراســات خاصــة مبدينــة بريــدة
(املســتوى املحــي).

االسرتاتيجية العمرانية الوطنية – 1421هــ
تم تحديد منطقة القصيم ضمن املحاور اآلتية:
 محــور التنميــة الحرضيــة القائــم :املمتــد مــن مدينــة الخــرج جنوب ـاً إىل مدينــة الريــاض وشــاالً إىل منطقــةالقصيــم ويتمتــع هــذا املحــور بإمكانــات تنمويــة عاليــة تتمثــل يف األنشــطة الصناعيــة والتجاريــة واملاليــة
والخدمــات املتخصصــة واألنشــطة الزراعيــة وشــبكة طــرق ذات كفــاءة عاليــة.
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 محــور التنميــة املســتهدف عــى املــدى املتوســط :حيــث سـراعى امتــداد محــور التنميــة القائــم حاليـاً ليمتــدللمناطــق املجــاورة حائــل وتبــوك ويشــمل مــدن (حائــل– تيــاء– تبــوك) حتــى مدينــة حقــل عــى الحــدود
الشــالية للمملكــة مــع األردن وتتمثــل أهــم إمكانــات انتشــار التنميــة عــى امتــداد هــذا املحــور يف اإلمكانــات
الزراعيــة والتعدينيــة والســياحية.
 محــور التنميــة املســتهدف عــى املــدى الطويــل :ميتــد مــن منطقــة القصيــم إىل حفــر الباطــن رشق ـاً وإىلاملدينــة املنــورة غربـاً والهــادف إىل تدعيــم بعــض املــدن املتوســطة والصغــرة كمراكــز للتنميــة باملناطــق ذات
الكثافــات الســكانية املنخفضــة وذات الطبيعــة الطبوغرافيــة الصعبــة ،وذلــك لتكــون نقــاط تركــز يتــم مــن
خاللهــا تركُــز ،تُهيّــأ املناطــق املجــاورة مــن خاللهــا لتصبــح محــاور محتملــة للتنميــة مثــل محــور التنميــة.
 صنفــت مدينــة بريــدة كمركــز منــو وطنــي نظـرا ً لكونهــا مركـزا ً إداريــا وتجاريـاً للمنطقــة إىل جانــب وظيفتهــاالزراعيــة إضافــة إىل توفــر البنيــة األساســية بهــا مــن مرافــق عامــة وخدمــات.
املخطط اإلقليمي ملنطقة القصيم 1428ه
أَعــدت هــذه الدراســة بهــدف وضــع خطــة إقليميــة لتحقيــق الرتابــط اإلقليمــي والتــوازن العمـراين والســكاين مــن خــال
التنميــة العمرانيــة والســكانية واالجتامعيــة مــا يحقــق االســتغالل األمثــل للمــوارد الطبيعيــة والبرشيــة املتاحــة.
وأكــدت عــى مراعــاة الطبيعــة املميــزة للنســق العم ـراين يف منطقــة القصيــم والتــي تجمــع بــن التمركــز واالنتشــار
العم ـراين ،والتعامــل معــه يف ضــوء االزدواجيــة الحاليــة ومحاولــة توظيفهــا عــى املســتويني الوطنــي واإلقليمــي وذلــك
مــن خــال:
 التأكيــد عــى دور التجمــع (بريدة/عنيــزة) عــى املســتوى الوطنــي واإلقليمــي مــن خــال الرتكيــز عــىاألنشــطة والخدمــات ذات الســمة الوطنيــة واإلقليميــة ،مــن خــال مبــدأ التنميــة الرأســية الــذي يعتمــد عــى
الكفــاءة والتميــز النوعــي دون التوســع الكمــي والحجمــي وذلــك يف محاولــة للحــد مــن النمــو الســكاين مــع
الحفــاظ عــى الــدور العم ـراين املطلــوب.
 العمــل عــى رسعــة تطويــر املخططــات الهيكليــة للتجمعــات الحرضيــة بحيــث يتــم مــن خــال هــذهالعمليــة ترشــيد مســطحات األرايض املضافــة عــى األرايض املحيطــة بالتجمعــات الحرضيــة وذلــك مــن خــال
محوريــن رئيســيني كالتــايل:
_ توجيــه النمــو بعيــدا ً عــن اتجاهــات معينــة وتشــجيعه يف اتجاهــات أخــرى وذلــك يف ضــوء التالحــم
العم ـراين الحــايل واملتوقــع لبعــض التجمعــات الحرضيــة وعــى ذلــك فإنــه مــن الــروري التعامــل
معهــا ككيــان الحــري واحــد ويتــم إعــادة دراســة املخطــط الهيــكيل لــه كوحــدة واحــدة وهــذه
التجمعــات هــي التجمــع العم ـراين ملدينتــي (بريدة/عنيــزة).
_ استغالل مناطق بعينها يف توطني استعامالت األرايض املقرتحة كالتايل:
• اســتغالل املنطقــة البينيــة بــن مدينتــي (بريدة/عنيــزة) يف أنشــطة عــى املســتوى الوطنــي
وخدمــات إقليميــة متخصصة.
• اســتغالل املنطقــة حــول مطــار القصيــم يف أنشــطة وخدمــات عــى املســتوى الوطنــي
واإلقليمــي.
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دراسات عىل مستوى املدينة (محيل)

نظـرا ً لكــون مدينــة بريــدة عاصمــة اإلقليــم واملدينــة الرئيســية بــه فقــد تــم إعــداد مجموعــة مــن الدراســات الخاصــة
بهــا:
مخطط دوكسيادس ملدينة بريدة 1395هــ
أعــد هــذه الدراســة مؤسســة دوكســيادس عــام 1395هـــ حيــث وضــع املخطــط تصــورا ً لبنيــة حرضيــة متتــد
ملســافة محــدودة نحــو الشــال ،وبلــغ عــدد الســكان يف عــام 1392هـــ  50.000نســمة وتوقــع املخطــط أن يبلــغ
عــدد الســكان عــام 1418هـــ  117.000نســمة وشــملت حــدود مخطــط دوكســيادس املنطقــة املحصــورة مــن
طريــق النهضــة شــاالً وحــدود الطريــق الدائــري الداخــي رشق ـاً وغرب ـاً وجنوب ـاً ،واعتمــدت فكــرة املخطــط
عــى توجيــه النمــو يف اتجــاه الشــال مــع التأكيــد عــى محــور طــويل (طريــق امللــك عبــد العزيــز) املمتــد مــن
الشــال إىل الجنــوب كمحــور تجــاري يقســم املدينــة إىل نصفــن تتفــرع منــه محــاور عرضيــة تجاريــة فرعيــة مع
الرتكيــز عــى منطقــة وســط املدينــة كمركــز تجــاري ميتــد إىل اتجــاه الــرق حيــث املركــز الحكومــي واملنطقــة
الخ ـراء املفتوحــة باإلضافــة إىل إنشــاء مركــز حكومــي فرعــي بالشــال وترتكــز املناطــق التجاريــة الرئيســية
لتجــارة الجملــة يف الجنــوب باإلضافــة إىل املنطقــة الصناعيــة.
املخططات الرئيسية اإلرشادية للمراكز الحرضية مبنطقة القصيم (نوركونسلت 1405هـ)
تضمــن مخطــط التنميــة الشــامل ملنطقــة القصيــم عــام 1405هـــ إعــداد مخططــات رئيســية إرشــادية للمراكــز
الحرضيــة ومــن ضمنهــا مدينــة بريــدة ،وكان الغــرض الرئيــي مــن املخطــط اإلرشــادي ملدينــة بريــدة هــو
تخطيــط املدينــة اعتــادا ً عــى شــبكة طــرق متعامــدة تقــع داخــل حــدود الطريــق الدائــري وبذلــك شــملت
حــدود املخطــط الرئيــى اإلرشــادي األجـزاء القدميــة مــن املدينــة باإلضافــة إىل األرايض املحصــورة حتــى الطريــق
الدائــري الغــريب وحتــى طريــق حويــان غربـاً ومــن الجنــوب إىل طريــق اإلمــام محمــد بــن ســعود ويف الشــال
حتــى طريــق النهضــة.
النطاق الحرضي 1407هـ
أعــدت هــذه الدراســة وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة عــام 1407هـــ واعتمــدت الدراســة عــى كافــة البيانــات
واملعلومــات واإلحصــاءات املتوفــرة إضافــة إىل إج ـراء سلســلة مــن املســوحات امليدانيــة ،وانقســمت دراســة
النطــاق الحــري ملدينــة بريــدة إىل عــدة مراحــل بــدأت مبرحلــة جمــع املعلومــات األساســية فاملســوحات
امليدانيــة فاملرحلــة التحليليــة ثــم انتهــت الدراســة باملرحلــة الختاميــة املتعلقــة بتحديــد النطــاق الحــري
ملدينــة بريــدة وتقســيمه إىل مرحلتــن أساســيتني إحداهــا تنتهــي عــام 1415هـــ مبســاحة  105.1كــم 2والثانيــة
1425هـــ مبســاحة  53.9كم2
املخطط الهيكيل املحدث ملدينة بريدة 1428هـ
أكــدت هــذه الدراســة عــى املحــور الطــويل مــن الجنــوب إىل الشــال «الرشيحــة املحصــورة بــن طريقــي
امللــك خالــد وامللــك عبداللــه يف تخصيصهــا لالســتعامالت الســكنية التجاريــة الحكوميــة كــا أكــدت عــى محــور
عــريض مــن الــرق إىل الغــرب (طريــق الريــاض– املدينــة املنــورة) يف تخصيصهــا ملناطــق الخدمــات اإلقليميــة،
كــا خصصــت مناطــق لالســتعامالت الصناعيــة يف أجـزاء الجنوبيــة الرشقيــة للمدينــة والشــالية الرشقيــة مــع
إحاطتهــا بح ـزام زراعــي ،كــا خصصــت مناطــق لالســتثامر الزراعــي عــى الضلــع الجنــويب والغــريب للمدينــة
ووفــرت مناطــق لالحتياطــي الســكني يف الضلــع الشــايل شــكل (.)18-2

98

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

شكل ( )18-2املخطط الهيكيل ملدينة بريده  /وزارة الشئون البلدية والقروية

توزيع املناطق واألحياء السكنية مبدينة بريدة
تعتمــد التنميــة الحرضيــة مبدينــة بريــدة عــى املخططــات التقســيمية لــأرايض البيضــاء اململوكــة للمواطنــن
والــركات واملطوريــن ويعتــر دور الدولــة محــدو ًدا يف هــذا املجــال ،لذلــك تلتــزم الجهــات املطــورة لألحيــاء
واملناطــق الســكنية بتوفــر األنشــطة التجاريــة داخــل املناطــق باملراكــز (نــواة) الخدميــة طبقــا ملــا يــي:
مناطق األحياء السكنية املتكاملة
وهــي املناطــق التــي ينميهــا املطــورون بشــكل متكامــل كمرشوعــات اســتثامرية كبــرة كمناطــق فيــات أو
عامئــر ســكنية وفقــا للمخططــات املعتمــدة مــن األمانــة ،وتضــم تلــك املناطــق الخدمــات العامــة التــي تغطــي
احتياجــات الســكان مبــا فيهــا النشــاط التجــاري ،مــع مراعــاة عــدم الســاح بفتــح محــال تجاريــة تطــل بشــكل
مبــارش عــى الطــرق العامــة ،ويراعــى يف تحديــد تلــك املســاحات مــا ورد يف برنامــج الخدمــات مــن معــدالت
تخطيطيــة واسرتشــادا بدليــل تخطيــط مراكــز األحيــاء واملجــاورات الســكنية.
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مخططات تقسيم األرايض
يلتــزم أصحــاب مخططــات تقســيم األرايض بتوفــر املســاحات الكافيــة (للنويــات) واملراكــز الخدميــة وفقــا
للنســبة املقــررة بلوائــح تخطيــط األرايض وتقســيمها ،ويتيــح املخطــط التفصيــي مخططــات تقســيم األرايض
كمناطــق للفيــات أو مناطــق عامئــر ســكنية بارتفــاع  4أدوار كحــد أقــى وذلــك باملناطــق الجديــدة.
وباملخططــات التفصيليــة وهــي املناطــق التــي تتيــح التطويــر كفيــات أو مناطــق عامئــر مبــا يتناســب مــع
املوقــع العــام للمنطقــة ،كــا يراعــى يف املناطــق الجديــدة أال تزيــد عــروض الشــوارع الداخليــة عــن  28م ،وذلــك
حتــى ال يحــدث تعــارض مــع التعاميــم الصــادرة مــن قبــل بخصــوص االرتفاعــات واالســتعامالت عــى الطــرق
بعــرض 30م فأكــر.
مناطق القرى بالنطاق الحرضي
يســتهدف املخطــط التفصيــي ملدينــة بريــدة تطويــر القــرى الواقعــة داخــل النطــاق الحــري كقــرى متكاملــة
وذلــك بتوفــر مــا تحتاجــه مــن الخدمــات العامــة التــي تغطــي احتياجــات الســكان بــكل قريــة ،وفيــا يخــص
الضوابــط والنظــم العمرانيــة فــإن أقــى ارتفــاع للمبــاين هــو دوريــن باإلضافــة إىل  50%واالســتعامل الســكني،
مــع توفــر املركــز الخدمــي للقريــة الــذي يضــم النشــاط التجــاري إىل جانــب الخدمــات العامــة األخــرى التــي
تحتاجهــا القريــة ،ويف حالــة مــرور أحــد املحــاور الرئيســية داخــل القريــة مــن داخلهــا أو عــى حدودهــا فــإن
القطــع الواقعــة عــى هــذا املحــور تأخــذ الضوابــط املعمــول بهــا عليــه داخــل املدينــة وتبــن األشــكال املرفقــة
بعــض األفــكار لتلــك املراكــز والنويــات الخدميــة لألحيــاء والتجمعــات الســكنية والقــرى املتكاملــة التــي يسرتشــد
بهــا املطوريــن يف توفــر االحتياجــات للســكان مــن الخدمــات العامــة والخدمــات التجاريــة.

شكل ( )19-2منوذج تجميع الخدمات العامة والخدمات التجارية يف مركز املنطقة السكنية
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شكل ( )20-2منوذج لتوزيع الخدمات العامة والتجارية داخل املناطق املطورة الجديدة

شكل ( )21-2منوذج لتوزيع الخدمات العامة والتجارية داخل املناطق املطورة الجديدة

شكل ( )22-2منوذج لتجميع الخدمات التجارية يف مجمعات تجارية
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حالة
الـرابـع
دراسية

)(3

تجربة مدينة الرياض في إعداد المخطط
اإلستراتيجي الشامل للمدينة
املخطط االسرتاتيجي الشامل ملدينة الرياض
شـكّل «املخطــط اإلسـراتيجي الشــامل» ،الــذي وضعتــه الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض أرضيــة مشــركة للجهــات
العاملــة يف املدينــة ســواء التخطيطيــة منهــا والتنفيذيــة ،عــر توحيــده لجهودهــا وتوظيفهــا بالشــكل األمثــل ،ضمــن
رؤيــة بعيــدة املــدى ،تقــود التنميــة الحرضيــة املســتقبلية يف جميــع قطاعــات املدينــة ،وترتجــم إىل برامــج تنفيذيــة ذات
طبيعــة إسـراتيجية ،يشــرك الجميــع يف تنفيذهــا كل حســب تخصصــه.
يف ظــل االتجــاه نحــو التوســع العم ـراين والســكاين الهائــل يف املدينــة ،أعــدت الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض
مخطــط اسـراتيجي بعيــد املــدى لقيــادة التنميــة الحرضيــة املســتقبلية يف الريــاض وتوجيههــا بالرشاكــة والتنســيق مــع
جميــع الجهــات والفئــات ذات العالقــة.
وقــد انطلقــت الهيئــة يف إعدادهــا للمخطــط ،مــن تحديــد رؤيــة مســتقبلية للمدينــة خــال الخمســن عام ـاً املقبلــة،
جــرى عــى ضوئهــا صياغــة إطــار إس ـراتيجي للعرشيــن عام ـاً املقبلــة لقيــادة التنميــة الحرضيــة يف جميــع قطاعاتهــا
مــن :تخطيــط حــري ،واقتصــاد ،وإســكان ،وبيئــة ،ومرافــق عامــة ،ونقــل ،وسياســات حرضيــة ،وإدارة حرضيــة ،ووضــع
خطــط تنفيذيــة للســنوات العــر القادمــة ،اشــتملت عــى  58برنامج ـاً تنفيذي ـاً ذا طبيعــة إس ـراتيجية يف مجــاالت
تنمويــة محــددة ،تتــوىل تنفيذهــا الهيئــة بالتعــاون مــع بقيــة الجهــات املعنيــة يف املدينــة.
102

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

وقــد ارتكــز املخطــط يف تكوينــه ،عــى املعلومــات الحديثــة وامليدانيــة املتعلقــة بجميــع القطاعــات املختلفــة ،مــع
االســتفادة مــن التجــارب الحديثــة يف مجــال التخطيــط اإلسـراتيجي ،والتقنيــات الحديثــة املتب ّعــة يف أشــهر املــدن بالعــامل،
يف الوقــت الــذي كــ ّون فيــه قواعــد مــن املعلومــات الحديثــة واملتنوعــة املتعلقــة بجميــع القطاعــات املختلفــة يف
املدينــة ،واعتمــد عــى الكــوادر الوطنيــة املؤهلــة بعــد زيــادة صقلهــا بالتدريــب عــى رأس العمــل ،مســاهامً بذلــك يف
تشــكيل أول جيــل مــن املخططــن الســعوديني املتخصصــن يف مختلــف جوانــب التخطيــط التنمــوي ،دون أن تغفــل يف
هــذا الجانــب االســتفادة مــن بيــوت الخــرة املحليــة والعامليــة ،واالطــاع عــى منــاذج مختــارة مــن خـرات بعــض املــدن
العامليــة.
وأثنــاء مراحــل إعــداد املخطــط ،جــرى تقســيم العمــل إىل مرحلتــن ،اســتغرقت ســتة أعــوام ،اشــتملت األوىل عــى
مراجعــة الوضــع الراهــن للمدينــة وتقوميــه ،وتحديــد التبعــات املتوقعــة لنموهــا ،واملشــكالت والقضايــا الحرجــة التــي
تعــاين منهــا يف مجــاالت التنميــة املختلفــة .وقــد جــرى خــال هــذه املرحلــة إعــداد  20تقري ـرا ً مفص ـاً يف كل مــن
مجــاالت :الخصائــص االجتامعيــة ،املنظــور االقتصــادي ،اســتعامالت األرايض ،الشــكل والهيــكل العمـراين ،تحديــد مناطــق
الدراســات التفصيليــة ،اإلســكان ،التطويــر الصناعــي ،املصــادر البيئيــة ،الخدمــات العامــة ،املناطــق املفتوحــة ،اإلطــار
اإلقليمــي ،املرافــق العامــة ،النقــل واملواصــات ،اإلنســان والعمـران ،مواصفــات نظــام املعلومــات ،األنظمــة والترشيعــات
الحاليــة ونظــم العمـران ،األنظمــة التخطيطيــة املقرتحــة والهيــاكل التنظيميــة ،التقريــر النهــايئ للمرحلــة األوىل ،والرؤيــة
املســتقبلية ملدينــة الريــاض.
أمــا املرحلــة الثانيــة ،فتضمنــت إج ـراء دراســات تفصيليــة عــن كل قطــاع مــن قطاعــات التنميــة الحرضيــة ،وتحديــد
أهــداف التطويــر لــكل قطــاع ،وطــرح البدائــل املتاحــة لبلــوغ هــذه األهــداف ،وشــملت مخرجاتهــا ،مجموعــة مــن
النتائــج :إسـراتيجية التطويــر الحــري ،مخطــط املدينــة الهيــكيل ،وإسـراتيجيات :التنميــة االقتصاديــة ،البيئــة ،النقــل
واملواصــات ،املرافــق ،اإلســكان ،الخدمــات العامــة ،اســتعامالت األرايض وأنظمــة تطويرهــا شــكل (.)8-2( / )7-2

وفــور اعتــاد التقاريــر النهائيــة للمخطــط ،بــدأت الهيئــة بالعمــل يف تطبيــق بنــود برنامجــه التنفيــذي بتنســيق
ومشــاركة مــع الجهــات التنفيذيــة املختلفــة يف القطاعــن العــام والخــاص ،فجــرى تنفيــذ  65يف املائــة مــن مجمــل
سياســات املخطــط ،و 75يف املائــة مــن الربامــج واملشــاريع يف غضــون أقــل مــن عــرة أعــوام فقــط مــن وضــع املخطــط،
فيــا مثلــت النســبة املتبقيــة ،مشــاريع يف طــور التنفيــذ ،أو التخطيــط.
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السياسات الحرضية
ومــن أبــرز النتائــج التــي حققهــا املخطــط يف جانــب السياســات الحرضيــة ،مراجعــة  383سياســة وتقوميهــا ،متثــل كافــة
السياســات الحرضيــة املعتمــدة يف املخطــط اإلس ـراتيجي ،حيــث بلغــت نســبة السياســات املنفــذة أو قيــد التنفيــذ
 ،65%تشــمل قطاعــات التنميــة العمرانيــة بنســبة  ،82%واالقتصــاد بنســبة  ،33%والبيئــة بنســبة  ،64%واملرافــق
والخدمــات العامــة بنســبة  ،70%والنقــل بنســبة  ،68%واإلدارة الحرضيــة بنســبة  ،72%فيــا يجــري اإلعــداد لتنفيــذ
بقيــة السياســات.
التنمية العمرانية
أمــا يف قطــاع التنميــة العمرانيــة ،فتتمثــل أبــرز املشــاريع املنجــزة يف :تنفيــذ مركــز امللــك عبــد اللــه املــايل ،واعتــاد
املخططــات الهيكليــة للضاحيتــن الشــالية والرشقيــة ،وتنفيــذ برنامــج تطويــر الدرعيــة التاريخيــة ،وطــرح  3مراكــز
إداريــة للتنفيــذ ،وتصميــم  5مراكــز إداريــة أخــرى ضمــن  15عــر مركـزا ً إداريـاً يزمــع إنشــاؤها يف املدينــة ،وإنشــاء 35
ســاحة بلديــة ،والبــدء يف تنفيــذ  15ســاحة بلديــة أخــرى ضمــن برنامــج يســتهدف إنشــاء  100ســاحة بلديــة يف املدينــة،
وتنفيــذ عــدد كبــر مــن مشــاريع مقــار الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة والخدمــات العامــة.
برامج النقل
ويف قطــاع النقــل ،نفــذت الخطــة الخمســية األوىل (1427-1422هـــ) مــن خطــة تطويــر شــبكة الطــرق املســتقبلية
ملدينــة الريــاض ،وكذلــك الخطــة الخمســية الثانيــة (1432-1428هـــ) .وقــد بلــغ مجمــوع مــا نفــذ خــال هاتــن الخطتني
الخمســيتني مــا يزيــد عــن  180كــم مــن الطــرق الرسيعــة والرشيانيــة باإلضافــة إىل تنفيــذ  11تقاطع ـاً رئيســياً حــر
الحركــة.
كــا تتــوىل الهيئــة تنفيــذ (الخطــة الشــاملة للنقــل العــام مبدينــة الريــاض) ،وتشــمل تأســيس (مــروع امللــك عبــد
العزيــز للنقــل العــام مبدينــة الريــاض  -القطــار والحافــات) الــذي يعمــل عــى احتــواء متطلبــات التنقــل القامئــة
واملتوقعــة يف املدينــة مبشــيئة اللــه ،كــا وضعــت الهيئــة (خطــة إس ـراتيجية للســامة املروريــة يف مدينــة الريــاض)
ورشعــت يف تطبيقهــا ،وأعــدت (خطــة لــإدارة املروريــة يف مدينــة الريــاض).
الربامج البيئية
ويف قطاع البيئة ،متثلت منجزات املخطط يف عدد من املشاريع من بينها:
• البدء يف تنفيذ الخطة التنفيذية لحامية البيئة التي تشمل أكرث من  50برنامجاً ومرشوعاً.
• تنفيذ مرشوع التأهيل البيئي لوادي حنيفة بطول  80كم.
• إق ـرار ثــاث مناطــق محميــة ضمــن منطقــة وادي حنيفــة تشــمل محميــة وادي الحيســية ،ومحميــة أعــايل
وادي لــن ،ومحميــة جنــوب الحائــر.
مخيم بريًا كمرحلة أوىل من املخطط الرئييس لتطوير متنزه الثاممة.
• تنفيذ ً 123
• إق ـرار املخطــط الحــري الســياحي ملنطقــة الثاممــة ،وتخصيــص مناطــق محميــة يف منطقــة الثاممــة (عــرق
الرمثــة وبنبــان).
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قطاع املرافق العامة
أمــا يف قطــاع املرافــق العامــة ،فتعــددت برامــج املخطــط املنجــزة ،ومــن أبرزهــا :البــدء يف تنفيــذ املخطــط اإلسـراتيجي
للميــاه .واملخطــط اإلســراتيجي للــرف الصحــي ،والبــدء يف تنفيــذ خطــة احتياجــات املدينــة للكهربــاء ،وتنفيــذ
الشــبكات الخاصــة مبعالجــة ارتفــاع منســوب امليــاه األرضيــة بطــول  427كــم.
املشاريع االقتصادية
ويف الجانــب االقتصــادي ،شــملت برامــج املخطــط املنجــزة :البــدء يف تنفيــذ مــروع مجمــع تقنيــة االتصــاالت
واملعلومــات ،والبــدء يف تنفيــذ مــروع وادي الريــاض للتقنيــة ،وتنفيــذ العديــد مــن املشــاريع املكتبيــة والتجاريــة
والســكنية يصــل إجــايل مســاحاتها األرضيــة إىل  327كــم 2يف كافــة مناطــق املدينــة ،وتنفيــذ مناطــق صناعيــة يف املدينــة
تصــل مســاحتها إىل  23كــم.2
اإلدارة الحرضية
جــرى يف قطــاع اإلدارة الحرضيــة ،إقـرار األنظمــة املطــورة وضوابــط البنــاء ألجـزاء مــن املدينــة ،مثــل العصــب املركــزي،
وأنظمــة البنــاء لشــوارع بعــرض  30م فأكــر ،واعتــاد  26مرشوع ـاً للتطويــر الشــامل والبــدء يف تنفيــذ ســتة مشــاريع
منهــا ،وتشــكيل عــدد مــن اللجــان العليــا للمتابعــة والتنســيق يف العديــد مــن قضايــا التنميــة الرئيســية مثل(:اللجنــة
العليــا للنقــل ،واللجنــة العليــا لحاميــة البيئــة ،واللجنــة العليــا للســامة املروريــة).
حــدد املخطــط اإلسـراتيجي الشــامل ملدينــة الريــاض ،مالمــح التنميــة املســتقبلية حتــى عــام 1450هـــ ،حيــث تضمنــت
نواتــج تحديــث املخطــط ،السياســات الحرضيــة الالزمــة يف جميــع قطاعــات التنميــة ،كــا تضمنــت الربنامــج التنفيــذي
للمخطــط اإلس ـراتيجي الــذي يشــتمل عــى  100برنامــج ومــروع تنفيــذي وع ـرات السياســات التنفيذيــة ،تتــوزع
عــى قطاعــات التنميــة املختلفــة.
ومــن أبــرز عنــارص هــذا الربنامــج التنفيــذي( :مــروع امللــك عبــد العزيــز للنقــل العــام  -القطــار والحافــات) ،تنفيــذ
الخطــط الخمســية الثالثــة والرابعــة والخامســة مــن خطــة تطويــر شــبكة الطــرق املســتقبلية حتــى عــام 1450هـــ،
تطويــر منطقــة وســط املدينــة ،اســتكامل تنفيــذ برنامــج تطويــر الدرعيــة التاريخيــة ،اســتكامل تنفيــذ مشــاريع التطويــر
بالضاحيتــن الجديدتــن ،اســتكامل تنفيــذ املخطــط الرئيــي ملنطقــة املشــاريع الحيويــة املخصصــة ضمــن أرض مطــار
امللــك خالــد الــدويل ،اســتكامل تنفيــذ الطريقــن الدائريــن الثــاين والثالــث ،تطويــر أعصــاب األنشــطة املتبقيــة.
املخطط الهيكيل
ميثــل املخطــط الهيــكيل العــام ملدينــة الريــاض ،املرجــع الرئيــس لقيــادة التنميــة باملدينــة ،حيــث يشــتمل عــى كافــة
الخطــط والسياســات الخاصــة بكافــة قطاعــات التنميــة املختلفــة ،ويعتــر وثيقــة تَ ْجمــع كافــة اشــراطات التنميــة
ومتطلباتهــا التــي ميكــن الرجــوع واالســتناد إليهــا يف تحديــد منــط التنميــة ونوعهــا يف أي جــزء مــن املدينــة حتــى عــام
1450هـ.
وقــد ُحــدث املخطــط الهيــكيل ملدينــة الريــاض ،وفق ـاً للتغ ـرات التــي حدثــت منــذ اعتــاد املخطــط اإلس ـراتيجي
الشــامل ،وفقـاً ملتطلبــات التنميــة الحاليــة واملســتقبلية باملدينــة نتيجــة لتغــر بعــض املوجهــات ذات العالقــة بالتنميــة.
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الضواحي الجديدة
متاشــياً مــع الزيــادة املتوقعــة يف أعــداد ســكان مدينــة الريــاض مســتقبالً ،ووصــوالً إىل إيجــاد مناطــق جديــدة ذات أمنــاط
تخطيطيــة مميــزة ،أقــرت الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض ،إنشــاء ضاحيتــن جديدتــن يف شــال الريــاض ورشقهــا،
تتمتعــان باالســتقاللية يف التنميــة الحرضيــة ،وتحظيــان بإطــار تنفيــذي يتميــز باملرونــة يف اســتيعاب مســتجدات التنميــة
املستقبلية.
ويحقــق إقامــة هاتــن الضاحيتــن ،تكويــن بيئــة عمرانيــة مســتدامة ،تتمتــع مبســتوى عــال مــن الخدمــات واإلســكان
واملرافــق العامــة ،وتنعــم بنــوع مــن االســتقاللية يف جوانــب تطبيــق نظــم غــر مركزيــة يف التنميــة الحرضيــة ،إىل جانــب
تخفيــف العــبء عــن املدينــة ،وتوفــر فــرص العمــل ،وزيــادة مســاهمة القطــاع الخــاص يف عمليــات التنميــة.
وامتــدادا ً للنظــرة التكامليــة للهيئــة مــع القطــاع الخــاص ،عمــدت إىل إســناد متويــل التكاليــف لتوفــر املرافــق العامــة يف
الضاحيتــن إىل القطــاع الخــاص ،الــذي ســيكون مبثابــة املالــك أو املطــور ،إضافــة إىل تطويــر مبــاين الخدمــات العامــة مــن
خــال نظــام البنــاء والتأجــر ثــم نقــل امللكيــة.
وقــد أقــرت الهيئــة املخططــات الهيكليــة والسياســات والضوابــط التخطيطيــة لــكل مــن الضاحيــة الشــالية والرشقيــة،
والتــي تقــع األوىل عــى مســافة  20كــم تقريبـاً مــن تقاطــع طريــق امللــك فهــد مــع الطريــق الدائــري الشــايل ،وتبلــغ
مســاحتها نحــو  200كــم ،2ويحدهــا مــن الشــال حــدود حاميــة التنميــة ،ومــن الــرق مطــار امللــك خالــد الــدويل،
ومــن الجنــوب مســار طريــق رئيــي ضمــن شــبكة الطــرق املســتقبلية للمدينــة ،والــذي يقــع مبــارشة شــال قــوات
األمــن الخاصــة ،ويحدهــا مــن الغــرب طريــق صلبــوخ.
وتتمثــل أبــرز املالمــح الرئيســية للضاحيــة الشــالية ،يف تخصيصهــا منطقــة ألنشــطة الصناعــات التقنيــة بحيــث تشــتمل
األنشــطة املتعلقــة بقطــاع العلــوم والتقنيــة ،وقطــاع األبحــاث واملرافــق املســاندة.
أمــا الضاحيــة الرشقيــة ،فتقــع رشق مدينــة الريــاض عــى مســافة  20كــم مــن تقاطــع الطريــق الدائــري الرشقــي مــع
الطريــق الدائــري الشــايل ،وتبلــغ مســاحتها نحــو  214كــم ،2ويحدهــا مــن الجهتــن الرشقيــة والجنوبيــة حــدود حاميــة
التنميــة ،ومــن الغــرب حــدود املرحلــة الثانيــة مــن النطــاق العم ـراين وحــواف جبــال الجبيــل .وتتمثــل أبــرز املالمــح
الرئيســية للضاحيــة الرشقيــة يف تخصيصهــا منطقــة للمينــاء الجــاف واملســتودعات والخدمــات الصناعيــة يف الجــزء
الشــايل الرشقــي مــن الضاحيــة ،بالقــرب مــن مســار خــط ســكة الحديــد بــن مدينتــي الريــاض والدمــام.
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أنظمة البناء
خلقــت املرونــة التخطيطيــة لــدى الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض بيئــة مناســبة لتلبيــة لالحتياجــات العمرانيــة
املل ّحــة يف واقــع املدينــة ،يف مختلــف القطاعــات ،حيــث ركــزت عــى تطويــر هــذه األنظمــة واالســتعامالت بهــدف
املوازنــة بــن االحتياجــات العمرانيــة ،وســبل توفــر متطلباتهــا اآلنيــة املل ّحــة ،وبــن الحفــاظ عــى املدينــة العامــة،
وخدماتهــا ونســيجها العم ـراين القائــم ومقومــات بيئتهــا الطبيعيــة فــكان لتطويــر أنظمــة البنــاء وإكســابها قــدرا ً مــن
املرونــة ،والجمــع بــن الحاجــة لتطويرهــا ،والحاجــة لتنميــة مــوارد اقتصــاد املدينــة ،وفــرص العمــل الرضوريــة لســكانها،
دور محــوري يف إطــاق حاضنــات عمرانيــة ألمنــاط حديثــة مــن االقتصــاد التقنــي واملعــريف املتقــدم ،ومــن ذلــك تأســيس
مجمــع تقنيــة املعلومــات واالتصــاالت ،ومــروع وادي الريــاض للتقنيــة بجامعــة امللــك ســعود ،واملشــاريع الكــرى
التــي يجــري تنفيذهــا يف منطقــة مطــار امللــك خالــد الــدويل ،كجامعــة األمــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن ،وجامعــة األمــر
نايــف للعلــوم األمنيــة ،واملدينــة الطبيــة ،إضافــة إىل مجمــع الدوائــر الحكوميــة ،إىل جانــب ظهــور عــدد مــن املشــاريع
العمرانيــة الكبــرة يف املدينــة ،بعــد إطــاق االرتفاعــات يف منطقــة العصــب املركــزي وفــق ضوابــط محــددة ،فيــا كان
العتــاد تنظيــات بنــاء مرنــة للمشــاريع الكــرى التــي تزيــد مســاحتها عــن  80ألــف م ،2دورا ً يف اعتــاد إنشــاء 14
مرشوع ـاً عقاري ـاً متكامــل املرافــق والخدمــات (ضمــن مفهــوم التطويــر الشــامل).
كــا أســهمت تنظيــات البنــاء املطــورة عــى الشــوارع التــي يزيــد عرضهــا عــن  40م ـرا ً ،يف إحــداث نقلــة عمرانيــة
كبــرة يف العقــارات املشــمولة بهــذه التنظيــات.
وقــد درجــت الهيئــة باســتمرار عــى مراجعــة أنظمــة البنــاء وتطويرهــا عــى مســتوى املدينــة ،والنظــر إىل كافــة أجـزاء
املدينــة مبرونــة عاليــة يف التعامــل مــع االرتفاعــات وزيــادة الكثافــات ،مبــا يســاهم يف االســتجابة ملتطلبــات التنميــة
العمرانيــة واالقتصاديــة ،وتحقيــق الكفــاءة يف اســتغالل األرايض ،وتشــجيع االســتثامر يف املدينــة ،والحــد مــن انتشــارها
األفقــي ،وزيــادة مســاحات الفراغــات العمرانيــة املفتوحــة فيهــا ،وصــوالً إىل اســتيعاب مســتجدات التنميــة املســتقبلية،
وتحســن شــكل هيــكل املدينــة العمـراين.
برنامج تطوير وسط املدينة
أقــرت الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض« ،خطــة تطويــر وســط املدينــة» بهــدف تحويــل منطقــة وســط الريــاض إىل
مركــز تاريخــي وإداري واقتصــادي وثقــايف عــى املســتوى الوطنــي ،واعتــرت الخطــة مبثابــة برنامــج عمــل مشــرك لكافــة
األطـراف املعنيــة بالتطويــر يف املنطقــة ،وتعمــل الخطــة عــى تحقيــق مجموعــة مــن العنــارص تشــمل:
 oاملحافظة عىل الرتاث العمراين والثقايف
 oاملحافظة عىل األنشطة التجارية القامئة وزيادة فرص العمل
 oالتنويع يف أمناط املساكن
 oتحقيق التوازن االجتامعي والسكاين
 oالتوسع يف املناطق املفتوحة
 oتعزيز األمن الحرضي
 oتحسني شبكة الطرق واملرافق العامة يف كامل املنطقة
وض ّمــت الخطــة التــي تــرف عــى تنفيذهــا الهيئــة ،برنامجـاً تنفيذيـاً وزعــت مهامــه عــى الجهــات املعنيــة يف القطاعــن
العــام والخــاص ،احتــوى عــى إنشــاء «رشكــة تطويــر حكوميــة» تتــوىل مســؤولية إدارة املنطقــة وتطويرهــا ،وتقــوم
بتحديــد أولويــات التطويــر ،وإعــداد املخططــات التفصيليــة.
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يف جانــب النقــل ،جــرى وضــع خطــة متكاملــة لتطويــر منظومــة النقــل يف املنطقــة وتشــملتأهيل الطــرق املحيطــة
باملنطقــة لتشــكل طريق ـاً دائري ـاً يحيــط بكامــل املنطقــة ،واســتحداث طــرق داخليــة جديــدة ،وتأهيــل التقاطعــات،
وتحســن بيئــة حركــة املشــاة ،وتخصيــص مواقــف للســيارات يف كافــة أج ـزاء املنطقــة.
ومتتــد مســارات (مــروع امللــك عبــد العزيــز للنقــل العــام مبدينــة الريــاض  -القطــار الــذي يجــري تنفيــذه حالي ـاً
والحافــات) إىل وســط مدينــة الريــاض ،عــر مــرور ثالثــة خطــوط رئيســية للقطــار تشــمل (مســار محــور العليــا
– البطحــاء) ،و(مســار طريــق املدينــة املنــورة) ،و(مســار طريــق امللــك عبــد العزيــز) ،إضافــة إىل مســارات شــبكة
الحافــات ،واحتضــان املنطقــة لواحــدة مــن محطــات القطــار الرئيســية عنــد تقاطــع طريــق املدينــة املنــورة مــع شــارع
امللــك فيصــل.
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كــا اشــتملت الخطــة عــى زيــادة نســبة املناطــق املفتوحــة والحدائــق يف املنطقــة ،عــر توفــر ســاحات عامــة ومناطــق
مفتوحــة ترتبــط مبحطــات النقــل العــام مــن خــال ممـرات مشــاة آمنــة ،وإضافــة مناطــق مفتوحــة يف املنطقــة الواقعــة
إىل الجنــوب مــن مركــز امللــك عبــد العزيــز التاريخــي ،ومتتــد حتــى منطقــة قــر الحكــم ،عــى امتــداد املســار الثقــايف
الــرايث الــذي ســيكون أحــد مكونــات الخطــة التنفيذيــة .كــا تضمنــت الخطــة توســعة متنــزه ســام مــن الجهــة
الرشقيــة ،وإنشــاء حدائــق عامــة ومحليــة تخــدم املنطقــة واملدينــة بشــكل عــام ،وتكثيــف التشــجري عــى الطــرق
والشــوارع الرئيســية يف املنطقــة وتحســن حركــة املشــاة فيهــا.
ويف الجانــب الــرايث والثقــايف ،ركــزت الخطــة عــى اعتبــار املنطقــة داخــل أســوار الريــاض القدميــة «منطقــة ذات
ضوابــط خاصــة» ،واســتعادة ذاكــرة الريــاض القدميــة عــر املحافظــة عــى املبــاين الرتاثيــة مــن خــال مرشوعــي تطويــر
(الظهــرة والدحــو) ،واســتحداث مســار ثقــايف –تـرايث -ســياحي ميتــد مــن مركــز امللــك عبــد العزيــز التاريخــي شــاالً،
وحتــى «القريــة الرتاثيــة» املزمــع إنشــاؤها يف حــي الشــمييس جنوب ـاً ،مــرورا باملعــامل الرتاثيــة والثقافيــة والرتفيهيــة يف
كل مــن :الظهــرة والدحــو ومنطقــة قــر الحكــم ومتنــزه ســام.
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ومل تغفــل الخطــة تعزيــز األنشــطة التجاريــة يف املنطقــة ،حيــث عــززت مناطــق االســتعامل املختلــط عــى الشــوارع
الرئيســية مــع تركيــز وتكثيــف االســتعامل املختلــط حــول محطــات القطــار لالســتفادة القصــوى مــن النقــل العــام،
واســتحداث (العصــب الرئيــي لألعــال والســياحة) كمحــور جديــد لالســتعامالت املختلطــة والرتفيهيــة بــن طريــق
البطحــاء وشــارع امللــك فيصــل ،يتضمــن تنوع ـاً يف االســتعامالت ،وزيــاد ًة يف االرتفاعــات والكثافــة ،مــع إيجــاد منطقــة
للخدمــات الســياحية والفنــادق الجديــدة يف وســط املدينــة.
كــا ســيجري وفــق الخطــة ،االحتفــاظ بالنشــاط التجــاري يف منطقــة البطحــاء مــع تحســن األماكــن العامــة واملمـرات
والخدمــات ،وتحديــد أنــواع النشــاط املناســب للبقــاء واألنــواع التــي يفضــل نقلهــا إىل أج ـزاء أخــرى مــن املنطقــة أو
املدينــة ،مــع الحفــاظ عــى مواقــع األنشــطة التجاريــة التــي تخــدم عــى مســتوى املدينــة ،والتــي منهــا األنشــطة
الواقعــة عــى شــارع آل ســويلم وشــارع العطايــف.
ويف جانــب الخدمــات الحكوميــة ،أكــدت الخطــة عــى دور املنطقــة الرئيــي كمركــز إداري للمدينــة ،وذلــك عــر تعزيــز
هــذا الــدور مــن خــال زيــادة االســتعامل الحكومــي يف املنطقــة الواقعــة إىل الجنــوب مــن قــر الحكــم ،لتتضمــن
مقـرات للمؤسســات الحكوميــة التــي تــواءم يف وظائفهــا كاألجهــزة اإلداريــة واملحاكــم ،يف الوقــت الــذي ســيجرى فيــه
توســيع نطــاق االســتعامل الحكومــي يف املنطقــة ليشــمل إنشــاء مؤسســات إعالميــة بالقــرب مــن «مجمــع وزارة الثقافــة
اإلعــام» تضــم مقــر هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون ،إضافــة إىل إنشــاء مؤسســات تعليميــة وثقافيــة إىل الشــال والغــرب
مــن مركــز امللــك عبدالعزيــز التاريخــي ،وهــو مــا مــن شــأنه املســاهمة يف زيــادة فــرص العمــل للمواطنــن يف املنطقــة،
وبالتــايل دعــم التوجــه لجذبهــم للعمــل والســكن فيهــا.

شكل ( )13-2منظور تصوري لوسط مدينة الرياض  /الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض
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تمارين الوحدة:
مبادئ التخطيط الحضري

 .1ما هي املكونات الرئيسية للمدينة؟
 .2ما هو الدافع الرئييس من نشأة التخطيط العمراين بالعرص الحديث؟
 .3اذكر ثالثة من أهم نظريات التخطيط الحرضي؟
 .4ما عدد مستويات التخطيط الحرضي؟
 .5ما هي مخرجات املخطط اإلسرتاتيجي للمدينة؟
 .6ما هي الوحدات التخطيطية باملدينة؟
 .7ما هي العنارص األساسية يف تخطيط األحياء السكنية وتصميمها؟
 .8ما هي أبرز مشاكل املخططات السكنية؟
 .9ما هي املراحل األساسية عند إعداد املخططات السكنية واعتامدها؟
 .10كيف تؤثر أبعاد املربعات السكنية (البلوكات) وأطوال قطع األرايض عىل تكلفة تطوير املخططات؟
 .11ما هو السبب الرئييس لظهور املخططات الشبكية وتوسع املدن وزيادة مساحة األرايض؟
 .12ما هو الهدف من ترشيع أنظمة البناء؟
 .13هناك مبدئني لتخطيط استخدامات األرايض اذكرهام؟
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الوحدة الثالثة
االستدامة

الهدف:
فــي نهايــة هــذه الوحــدة ســيتعرف المشــاركون علــى مفهــوم االســتدامة ومــا هــي
المشــكلة األساســية التــي نواجههــا فــي تحقيــق هــذا المفهــوم .ويُذكــر فــي هــذه الوحــدة
بدايــة مشــكلة االحتبــاس الحــراري وكيفيــة انتشــارها واالتفاقــات العالميــة للحــد مــن انتشــار
المشــكلة كمــا يتــم اســتعراض المبانــي المســتدامة والخضــراء ومعاييرهــا.

المحتويات:
 تعريف االستدامة بداية المشكلة انتشار المشكلة الطاقة واستخداماتها غازات االحتباس الحراري انبعاثات ثاني أكسيد الكربون االتفاقات العالمية المباني المستدامة المباني الخضراء واالستدامة في السعودية مصادر الطاقة المتجددةص-تأثير المباني الخضراء على التقييم
-االستثمار في المباني الخضراء
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1.0
أ

التعاريف

االستدامة:

َع ّرفــت الهيئــة العامليــة للبيئــة والتطويــر ( )WCEDالتنميــة املســتدامة بأنهــا «التنميــة التــي تفــي مبتطلبــات الحــارض
دون التأثــر عــى قــدرة األجيــال القادمــة عــى تلبيــة احتياجاتهــم»(.)1987
ب

البيئة الحرضية أو املبنية:

هــي محيــط مــن صنــع بــري يشــمل مبــانٍ وأماكــن بناهــا أو عدلهــا لخدمتــه .وتتضمــن البيئــة املبنيــة مكونــات البنيــة
التحتيــة مثــل إدارة النفايــات والطــرق وأنظمــة نقــل املرافــق املســتخدمة لخدمــة املبــاين.
وتنتقــل االســتدامة بــن األجيــال وخاصــة يف البيئــة الحرضيــة ،حيــث أن للمبــاين تأث ـ ًرا عــى متطلبــات واحتياجــات
أجيــال املســتقبل.1
ج

املباين الخرضاء:

تعــرف املبــاين الخـراء بأنهــا مامرســة إنشــاء املبــاين واســتخدام العمليــات املناســبة للبيئــة والفعالــة يف توفــر املــوارد
طــوال دورة حيــاة املبنــى بــد ًءا مــن تحديــد املوقــع والتصميــم والبنــاء والتشــغيل والصيانــة والتجديــد إىل الهــدم.
ويطلــق مســمى املبــاين الخ ـراء غالبــا عــى املبــاين املســتدامة بيئيــا.
د

التغري املناخي:

التغــر املناخــي هــو التغــر الحاصــل يف الجــو ،وقــد يكــون التغــر يف كميــة هطــول األمطــار يف الســنة أو التغــر يف املنــاخ
املعتــاد لشــه ٍر أو لفصــلٍ مــا .ويعتــر تغــر منــاخ األرض مثــل التغــر يف درجــة حـرارة األرض املعتــادة أو التغــر يف موقــع
هطــول األمطــار والثلــوج عــى األرض مــن التغيـرات املناخيــة.2

2.0

بداية المشكلة

تــم التعــرف عــى تأثــر مشــكلة االحتبــاس الحـراري مــن خــال اكتشــاف التغــر يف الكتلــة الجليديــة يف أوائــل القــرن
التاســع عــر حــن بــدأ التأريــخ العلمــي رصــد تلــك الظاهــرة مــع اختــاف درجــة حـرارة الطقــس.
)Sarkis et al., 2008( 1
 2ما هو التغري املناخي؟ ()2014
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3.0

انتشار المشكلة

3.1

الهجرة نتيجة التغيرات المناخية والحضرية

أفــاد تقريــر ســترين يف عــام  2006عــن دراســة يف حالــة اســتمرار األعــال كعادتهــا ( )BAUفــإن مخــزون غــازات
االحتبــاس الحـراري قــد يزيــد إىل ثالثــة أضعــاف يف نهايــة القــرن .وهــذا يشــر بــأن خطــر تجــاوز 5درجــات مئويــة مــن
متوســط درجــة الح ـرارة قــد يتغــر بنســبة 50%خــال العقــود القادمــة.
حــذر الفريــق الــدويل املعنــى بتغــر املنــاخ ( )IPCCأن أخطــر تأثــر لتغــر املنــاخ قــد يكــون عــى املهاجريــن الذيــن
هاجــروا بســبب الفيضانــات الســاحلية والجفــاف الشــديد .ومنــذ عــام  1990حتــى اآلن تغــر موقــف الفريــق الــدويل
املعنــي بتغــر املنــاخ الــذي أقــر بــأن هنــاك العديــد مــن التفاعــات املعقــدة تتوســط اتخــاذ قـرارات النــزوح.
وتتأثــر املــدن حــول العــامل مــن اســتهالك الطاقــة وانبعاثــات غــازات االحتبــاس الحـراري ،وخصوصــا املــدن التــي يكــون
را مســتم ًرا مثــل دول رشق آســيا وبلــدان املحيــط الهــادي ،حيــث يحتــاج املســتهلكون املتحــرون إىل
فيهــا تحــ ً
زيــادة يف الطاقــة الرتفــاع مســتوى معيشــتهم والنمــو االقتصــادي .وعــى العكــس فــإن آســيا الجنوبيــة هــي إحــدى
أقــل املناطــق تحـرا ويتوقــع أن يــزداد منوهــا الحــري مبعــدل  ،1.75حيــث غــرت دول رشق آســيا ومنهــا اندونيســيا
وماليزيــا والفلبــن وســنغافورا وتايالنــد وفيتنــام أنــواع الطاقــة املســتهلكة .عــى الرغــم أن النفــط والبنزيــن ســيظالن
مــن أهــم مصــادر الطاقــة إلمــدادات الطاقــة يف جنــوب رشق آســيا ،إال أنــه مــن املتوقــع أن يرتفــع الفحــم رسيعــا مبعــدل
يقــارب  7.75للعرشيــن ســنة القادمــة يف الظــروف الطبيعيــة.
وقــد أدى االنتقــال مــن املناطــق الريفيــة ايل املتحــرة لتفاقــم معضلــة التغــر املناخــي مــا أنتــج االكتظــاظ والتلــوث
وســوء الــرف الصحــي الــذي دمــر البيئــة املحيطــة .وباإلضافــة إىل ميــل املتحــرون لزيــادة اســتهالك الغــذاء والطاقــة
أكــر مــن األشــخاص اآلخــرون يف املناطــق الريفيــة مــا يــؤدي إىل قلــة املــوارد وكذلــك إىل زيــادة اســتخدام الوقــود
األحفــوري الــذي يزيــد مــن االحتبــاس الحـراري ويســهم يف التغــر املناخــي .وعــى ســبيل املثــال فقــد تدمــرت العديــد
مــن الغابــات يف بلــدان رابطــة دول جنــوب رشقــي آســيا (ومنهــا :ســنغافورا وبرونــاي وماليزيــا وتايالنــد والفلبــن
واندونيســيا وفيتنــام والوس وكمبوديــا وميامنــار) مــا يــرع مــن مشــكلة تغــر املنــاخ .وهــذا بســبب قلــة األشــجار
مــا ينتــج قلــة االكســجني ،ويــؤدي انخفــاض األمطــار وزيــادة ثــاين اكســيد الكربــون يف الهــواء إىل ارتفــاع نســبة الرطوبــة
والح ـرارة العامليــة.

3.2

المدن الضخمة

تعتــر املدينــة الضخمــة مدين ـ ًة حرضيــة بنســبة ســكان تتعــدى عــر ماليــن نســمة ،ويوجــد العديــد مــن املــدن
الضخمــة حــول العــامل بــن  20إىل  30مدينــة يف الوقــت الحــايل ،وبنســبة  10%مــن ســكان العــامل يســكنون يف املــدن
الضخمــة.
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4.0

الطاقة واستخداماتها

4.1

الطاقة

تنتــج الطاقــة مــن مصــادر مثــل الرتبــة والفحــم الحجــري أو الشــمس مــا ميكــن اســتخدامهم لتوفــر الطاقــة للضــوء
والح ـرارة واآلالت وإلــخ.

4.2

الطلب العالمي

وتشــر الوكالــة العامليــة للطاقــة يف عــام  2007بأنــه مــن املتوقــع أن تتوســع احتياجــات الطاقــة مــن اآلن حتــى 2030
بنســبة  55%مــع زيــادة يف الطلــب مــن  11.4مليــار طــن مــن النفــط إىل  17.7مليــار.
مــن املتوقــع ارتفــاع اســتهالك الطاقــة بــن عــام  2005و 2030بنســبة  50%وجــزء كبــر مــن الطلــب يــأيت مــن الــدول
املتطــورة ويعتــر النفــط والغــاز والفحــم الحجــري مــن أكــر اســتهالكات الطاقــة األوليــة يف العــامل.

5.0

غازات االحتباس الحراري ()GHG

وهــي تلــك املكونــات الغازيــة للغــاف الجــوي ســواء كانــت طبيعيــة أو برشيــة املنشــأ والتــي متتــص وتنبعــث منهــا
اإلشــعاعات يف أطــوال موجيــة محــددة ضمــن طيــف األشــعة الحراريــة تحــت الحم ـراء املنبعثــة تحــت ســطح األرض
والغــاف الجــوي نفســه والغيــوم .وتســبب هــذه الخاصيــة باالحتبــاس الح ـراري.
غازات االحتباس الحراري هي:
• ثاين أكسيد الكربون ()CO2
• غاز امليثان ()CH4
• غاز أكسيد النيرتوز ()N2O
• مركبات الكربون الهيدروفلورية ()HFCs
• مركبات الكربونية الفلورية املشبعة ()PFCs
• وسادس فلوريد الكربيت
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5.1

أنشطة البناء

يوجــد العديــد مــن املصــادر للغــازات االحتبــاس الح ـراري مــن مواقــع البنــاء وتشــمل التعديــن وتصنيــع الكيامويــات،
وبنــاء الطــرق .ويســتخدم األســفلت يف بنــاء الطــرق الســطحية وايضــا يعــرف بالقــار وهــي مــادة تتكــون مــن رمــل النفط
وتخلــط مــع املــاء الدافــئ .يعــد بخــار املــاء الســبب الرئيــي يف االحتبــاس الحـراري .وذلــك إلن البيتومــن يقــدم تأثـرات
إيجابيــة للزيــادة يف درجــة الحـرارة الناتجــة مــن اكســيد الكربــون مــا يســبب زيــادة يف بخــار املــاء يف الغــاف الجــوي
واملزيــد مــن الحـرارة ســتكون محتبســه مســببه بذلــك ارتفــاع يف درجــة الحـرارة.
ويعتــر التعديــن وتصنيــع املــواد والكيامويــات مــن أعــى املصــادر التــي تؤثــر يف تغــر املنــاخ .وأيضــا يعتــر التعديــن
والصناعــة مســؤوال عــن أكــر مــن  20%مــن االنبعاثــات الغازيــة يف العــامل وتســتهلك الصناعــة مــا يقــارب  10إىل 20%من
الوقــود األحفــوري ،ويســتهلك الوقــود األحفــوري بســبب اســتخدام املعــدات واســتغالل معالجــة املعــادن وتكريرهــا.

6.0

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (البصمة الكربونية)

تقيــس البصمــة الكربونيــة إجــايل غــازات االنحبــاس الحـراري التــي تكــون بســبب اإلنســان أو املنظومــة أو الحــدث أو
املنتــج بشــكل او بآخــر .يوجــد العديــد مــن انبعاثــات االنحبــاس الحـراري ومنهــا بخــار املــاء وامليثــان وحمــض النيــروز
واألوزون والغــازات التــي مــن صنــع اإلنســان ومنهــا املــردات ،كلوروفلوروكربونــات( ،)CFCsمركبــات فلوروكربــون
املهلجــن( ، )HFCsمركبــات الكربــون الهيدروكلوريــة فلوريــة( ،)HCFCsوغــازات مثــل ســادس فلوريــد الكربيــت((.SF6

6.1

قياس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

وتقــاس البصمــة الكربونيــة بأطنــان مــن مكافــئ ثــاين أكســيد الكربــون والــذي يســمح مبقارنــة االنبعاثــات املختلفــة
عــى أســاس مطابقــة كل وحــدة مــن ثــاين اكســيد الكربــون ،ويقــاس مكافــئ ثــاين أكســيد الكربــون مبضاعفــة كال مــن
انبعاثــات االحتبــاس الح ـراري الســتة عــى مــدى احتامليــة حــدوث احتبــاس ح ـراري خــال  100عــام.

6.2

مصادر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

ووفقــا للتقريــر الصــادر عــن االنبعاثــات العامليــة واملســاهمة يف انبعاثــات ثــاين اكســيد الكربــون التــي صــدرت عــن
منظمــة عاملنــا يف البيانــات املدونــة لريتــي وروز يف عــام  ،2017ومنــذ عــام  2014أصبحــت انبعاثــات ثــاين أكســيد
الكربــون الســنوية يف البلــدان ذات الدخــل املحــدود واملتوســط مــن أعــى االنبعاثــات يف العــامل .وتصنــف الصــن اآلن
بأنهــا مــن أعــى البواعــث وتتبعهــا الواليــات املتحــدة واوروبــا وروســيا واندونيســيا وبرازيــل واليابــان وكنــدا واملكســيك
متتابعــن .أيــا كان فــأن منــو انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون يف البلــدان ذو الدخــل العــايل قــد أســتقر وتناقــص يف
العقــود األخــرة .تظهــر الصــورة  1االنبعاثــات الكربونيــة الســنوية لــكل بلــد.
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الصورة1:
املصدر Our World in Data, 2017

أ

انبعاثات ثاين اكسيد الكربون حسب مصدر الطاقة:

يوجــد العديــد مــن األنــواع ملصــادر ثــاين اكســيد الكربــون املرتبطــة بالطاقــة واإلنتــاج الصناعــي .مبســاهمة االنبعاثــات
الكربونيــة باختــاف مصادرهــا مــن غــاز وســائل (مثــل الزيــت) وصلــب (مثــل الفحــم والكتلــة الحيويــة) والوهــج
وإنتــاج اإلســمنت.
ب

غازات ثاين اكسيد الكربون حسب القطاع:

يف عــام  2014حــوايل نصــف االنبعاثــات الغازيــة يف العــامل كانــت بســبب الكهربــاء وإنتــاج الح ـرارة .وســاهم قطاعــي
املواصــات والتصنيــع يف حــوايل  20%منهــا بينــا القطاعــات الســكنية والتجاريــة والخدمــات العامــة حــوايل9%
والقطاعــات األخــرى بنســبة  1%إىل .2%

7.0

االتفاقات العالمية:

7.1

باريس ،فرنسا 2015

يعتــر اتخــاذ اإلجـراءات العاجلــة حــول موضــوع املنــاخ هــو الهــدف الثالــث عــر مــن األهــداف العامليــة لالســتدامة
والتــي تتكــون مــن  17هــدف .وللحديــث عــن التغــر املناخــي اعتمــدت الــدول ومنهــا اململكــة العربيــة الســعودية
اتفاقيــة باريــس يف  12ديســمرب  2015للحــد مــن ارتفــاع درجــة الح ـرارة مــاال يقــل عــن درجتــن مئويتــن .ويوضــح
الشــكل  2أدنــاه أهــداف االمــم املتحــدة لالســتدامة.
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الصورة2:
املصدر أهداف تطوير االستدامة (:)SDG

7.2

كوبنهانجن ،الدنمارك 2019

ســعى هــذا املؤمتــر إىل مواءمــة األهــداف املتعلقــة باملنــاخ وتحفيــز العمــل مــن جانــب أصحــاب املصلحــة العامليــة
واإلقليميــة والدوليــة لتحقيــق أقــى املنافــع املشــركة.

7.3

بروتوكول كيوتو ،اليابان 1997

اعتمــدت األمــم املتحــدة بروتوكــول كيوتــو فيــا يتعلــق باالحتبــاس الح ـراري يف ديســمرب  2017يف كيوتــو ،اليابــان،
ودخــل حيــز التنفيــذ يف  16فربايــر .2005والهــدف األســاس لربوتوكــول كيوتــو هــو انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحـراري.

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

119

8.0

المباني المستدامة

8.1

مبادئ المباني المستدامة

هنــاك ثالثــة أبعــاد لالســتدامة وهــي :علــم البيئــة ،االقتصــاد ،الثقافــة االجتامعيــة .وهــي نقــاط االنطــاق
لوضــع املبــادئ ومعايــر التقييــم لالســتدامة .البعــد البيئــي لالســتدامة لــه هــدف وقــايئ أســايس وهــو حفــظ
املــوارد مــن خــال االســتخدام األمثــل ملــواد البنــاء واملنتجــات ،والحــد مــن اســتخدام األرايض ،والحفــاظ عــى
التنــوع الحيــوي وتعزيــزه ،وتقليــل اســتهالك الطاقــة وامليــاه إىل الحــد األدىن .ويركــز البعــد االقتصــادي أساســا
عــى متابعــة تكاليــف املبنــى .يصــب الرتكيــز عــى تكاليــف دورة الحيــاة ذات العالقــة باملبنــى والكفــاءة
االقتصاديــة واســتقرار القيمــة .والبعــد األخــر هــو بعــد الثقافــة االجتامعيــة الــذي يؤثــر عــى هويــة كال مــن
الثقافــة واملجتمــع إضافــة إلحســاس النــاس بالقيمــة.

8.2

العالقة بين البيئة والعقار

هنالــك عــدد مــن املشــاكل البيئيــة التــي تحــدث بســبب تطــورات األرايض واملســاكن خصوصــا عندمــا ال يكــون
هنــاك نظــام لحفــظ امللكيــة .ويف الحــاالت الطبيعيــة ،لــن يحمــي املــاك أي يشء يدمــر ممتلكاتهــم مثــل
املحاصيــل .وذلــك ألن قيمــة املمتلــكات تكــون أعــى إذا كانــت بحالــة جيــدة .وتعكــس قيمتهــا الســوقية اليــوم
الفوائــد التــي ميكــن تحقيقهــا يف املســتقبل ،كــا يقلــل اإلهــال مــن قيمتهــا بنفــس الطريقــة.
يشــجع وضــوح نظــام حقــوق امللكيــة اإلدارة املســؤولة ويحــل الرصاعــات عــر املــوارد املحــدودة ومتكــن نشــطاء
البيئــة .كــا يســاعد حــق امللكيــة يف الحاميــة مــن «املشــاعات» التــي ميكــن أن تســبب اســتخداما مبتــذال
للمــوارد املتاحــة .وتؤمــن حقــوق امللكيــة حوافــز ملالــك العقــار بــأن املــوارد طويلــة األمــد.
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8.3
أ

المعايير األساسية للمباني المستدامة

نظام الريادة يف تصميامت الطاقة والبيئة ()LEED

البنــاء املســتدام هــو نظــام إنشــاء مبــاين مراعيــة للبيئــة وفــق معيــار فعاليــة اســتهالك الطاقــة ونظــام (ليــد) املعــرف
بــه دوليــا ،حيــث يق ّيــم مــدى فعاليــة اســتهالك الطاقــة ويقيــس أثــر اي منشــأه واداءهــا عــى البيئــة .إذا تــم تســجيل
نقــاط أعــى مــن النقــاط املطلوبــة فإنــه مينــح املبنــى كفــاءة الطاقــة .تــم تطويــر نظــام (ليــد) مــن قبــل املجلــس
األمريــي للبنــاء املســتدام املعــرف بــه .وتتكــون (ليــد) مــن أنظمــة تقييــم مختلفــة وتعتمــد عــى ســبعة معايــر
ومنهــا :املواقــع املســتدامة ،كفــاءة اســتخدام امليــاه ،الطاقــة والغــاف الجــوي ،املــواد واملــوارد ،جــودة البيئــة الداخليــة،
التصميــم واالبتــكار ،األولويــة اإلقليميــة .ومــن ثــم يتــم تقييــم كل مبنــى وفقــا للمعايــر املحــددة ويعتمــد مســتوى
التقييــم عــى مجمــوع النقــاط التــي تحققــت .ووفقــا لنظــام (ليــد) النســخة الثالثــة للبنــاء الجديــد والرتميــم األســايس،
وتوجــد أربــع مراحــل للتقييــم وهــي مــن ( ،)49-40النقــاط الفضيــة ( ،)59-50النقــاط الذهبيــة ( ،)69-60النقــاط
البالتينيــة ( 80نقطــة فأكــر).
ب

طريقة ( )BREEAMللمباين املستدامة

وهــي طريقــة لتقييــم االســتدامة ملشــاريع التخطيــط الرئيســية والبنيــة التحتيــة واملبــاين التــي تعطــي قيمــة لــأداء
البيئــي مــن البنــاء الجديــد والتجديــد الــازم .وميكــن لألط ـراف الخارجيــة أن متنــح شــهادة  BREEAMلالســتدامة يف
املبــاين الفرديــة واملجتمعــات ومشــاريع البنيــة التحتيــة .وباســتخدام طريقــة ( )BREEAMللتقييــم ميكــن مقارنــة
املشــاريع وتوفــر التأمــن للزبائــن واملســتخدمني .التقييــم املطلــوب لالجتيــاز هــو جيــد ،وجيــد جــدا ،وممتــاز واملميــز
يكــون موضــح بنجــات عــى شــهادة التقييــم .ووفقــا لتقريــر  BREعــن اهــداف البنــاء لعــام  2025فقــد تــم الترصيــح
بــأن املبــاين التــي تقيــم بطريقــة  BREEAM 2011توفــر متوســط نســبة  22.56%يف فواتــر الطاقــة.

ب مستدام
خدمــة مقدمــة مــن وزارة اإلســكان لقيــاس اســتدامة املبــاين باتبــاع املعايــر البيئيــة مــا يزيــد مــن كفــاءة املبنــى
وتحســن جــودة الحيــاة داخــل املبنــى وتقليــل النفايــات .للخدمــة درجــات مختلفــة لــكل معيــار ،ت ُجمــع يف النهايــة
لتمنــح شــهادة مســتدام.
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9.0

المباني الخضراء واالستدامة في الممــلكة العربيـة السعوديـة

9.1

أهداف تطوير االستدامة ()SDG

وقــد اعتمــدت األمــم املتحــدة  17هدفًــا لتطويــر االســتدامة وذلــك مــن خــال مؤمتــر األمــم املتحــدة الــذي عقــد
يف  .2015وتلتــزم اململكــة العربيــة الســعودية بتنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة وتعطــي األولويــة القصــوى لهــذا
املســعى الــذي يتســق مــع مبــادئ اململكــة وقانونهــا .وقــد أُســندت مهــام التنســيق مــع الجهــات املعنيــة بشــأن ملخــص
أهــداف تطويــر االســتدامة إىل وزيــر االقتصــاد والتخطيــط وذلــك بأمــر ملــي .وتشــهد اململكــة العربيــة الســعودية
تحــول عظيــم مــن خــال رؤيــة اململكــة لعــام  .2030ويوجــد بعــض الربامــج املتعلقــة بتنفيــذ الرؤيــة مثــل برنامــج
التحــول الوطنــي  2020الــذي يوفــر ويدعــم اندمــاج أهــداف التنميــة املســتدامة يف عمليــة التخطيــط الوطنــي .احــدى
أهــم الربامــج الرئيســية املتعلقــة بتطويــر التنميــة املســتدامة هــي جــودة الحيــاة ،توفــر أفضــل معيشــة يف اململكــة
للســكان واملغرتبــن.

9.2

التقدم في إنجازات أهداف التنمية المستدامة»

 -1القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان.
 -2القضاء عىل الجوع ،وتحقيق األمن الغذايئ وتحسني التغذية وتعزيز الزراعة املستدامة.
 -3تأمني حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع بشتى الفئات العمرية.
 -4ضامن التعليم الجيد الشامل والعادل ودعم فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
 -5تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني جميع النساء والفتيات.
 -6ضامن توافر املياه والرصف الصحي وإدارتها بشكل مستدام.
 -7ضامن الحصول عىل الطاقة الحديثة بأسعار معقولة وموثوقة ومستدامة للجميع.
 -8تعزيز النمو الشامل واملستدام لالقتصاد وتوفري العمل الكامل واملنتج والالئق للجميع.
 -9بناء هياكل البناء األساسية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل واملستدام وتشجيع االبتكار.
 -10تخفيض عدم املساواة ضمن وبني الدول
 -11توفري مدن ومساكن ا آمنه وعامة ومرنة ومستدامة
 -12التأكد من االستهالك املستدام وأشكال االنتاجية
 -13أخذ ردة الفعل الرسيعة ملواجهة تغري املناخ وتأثريه
 -14الحفاظ عىل املوارد البحرية ،املياه والبحار واستخدامها لتنمية االستدامة.
 -15حاميــة واســتعادة النظــام البيئــي الــري وتعزيــز اســتخدام النظــام البيئــي واالدارة املســتدامة للغابــات ومكافحــة
التصحــر ووقــف تدهــور االرايض وعكــس اتجاههــا ووقــف التنــوع البيولوجــي
 -16تعزيــز مجتمعــات ســليمة وشــاملة للتنميــة املســتدامة ،وتوفــر الوصــول للعدالــة للجميــع وبنــاء مؤسســات فعالــة
ومســؤولة وشــاملة يف جميــع املجــاالت.
 -17تقوية وسائل التنفيذ وتجديد الرشاكة العاملية للتنمية املستدامة
122
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9.3

المباني الخضراء في السعودية

تعتــر نســبة اململكــة العربيــة الســعودية مــن أقــل نســب املســتجيبني بالقيــام مبشــاريع البنــاء املســتدام وتقــدر بنســبة
 5%يف الوقــت الحــايل أو  13%خــال ثــاث ســنوات ،وهــذا بســبب أن نســبة  8%مــن املســتجيبني الســعوديني هــم
أعضــاء ملجلــس البنــاء املســتدام وأقــى الصعوبــات التــي تواجهــه املطــورون هــي ارتفــاع التكلفــة عــن البنــاء الطبيعــي.
وتوضــح الصــورة  6موقــع اململكــة العربيــة الســعودية بــن  20دولــة يف عمــل مشــاريع البنــاء املســتدام.

الصورة 6
املصدر :التوجهات العاملية للمباين الخرضاء 2018

ووفقــا لتقريــر البنــاء املســتدام العاملــي  2018فــإن هنــاك قطاعــات قــد خططــت العتــاد معايــر البنــاء املســتدام
للســنوات الثــاث املقبلــة وتشــمل اململكــة العربيــة الســعودية يف ثــاث قطاعــات ،وهــي بنــاء املؤسســات الجديــدة،
واملبــاين الســكنية املنخفضــة االرتفــاع ،والتصاميــم التجاريــة كــا هــو موضــح يف الصــور  9-8-7عــى التــوايل.

الصورة 7
املصدر :التوجهات العاملية للمباين الخرضاء2018
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الصورة 8
املصدر :التوجهات العاملية للمباين الخرضاء2018

الصورة 9
املصدر :التوجهات العاملية للمباين الخرضاء2018

10.0

مصادر الطاقة المتجددة

ويوجد أربع أنواع مختلفة معتمدة للطاقة املتجددة ملرشوع امللك عبد الله للطاقة الذرية واملتجددة وهي:
 .1الطاقة الشمسية
 .2الحرارة الجوفية
 .3الرياح
 .4تحويل الطاقة
ستســاعد الطاقــة الشمســية بإنتــاج طاقــة مجموعهــا  41واط يف ســنة  2032وســتكون أكــر فعاليــة وارتفاعــا يف الطلــب
يف فصــل الصيــف ويوجــد نوعــن مــن الطاقــة الشمســية :وهــي الطاقــة الضوئيــة والطاقــة الشمســية املركــزة.
وتتكــون الخاليــا الكهروضوئيــة (الطاقــة الضوئيــة) مــن لــوح مربعــة والتــي متكــن مــن خاللهــا تحويــل أشــعة الشــمس
ايل طاقــة كهربائيــة وتتميــز الطاقــة الضوئيــة بالعديــد مــن املزايــا ومنهــا البســاطة والراحــة يف البنــاء واملرونــة وتاريــخ
االســتحقاق والربحيــة .وتعمــل الطاقــة الشمســية املركــزة بواســطة اســتخدام أجهــزة عاكســة ألشــعة الشــمس إىل أجهــزة
مســتقبلة ومــن ثــم يتــم تحويــل الطاقــة الشمســية املركــزة إىل طاقــة حراريــة لتوليــد الكهربــاء باســتخدام مولــدات
كهربــاء هوائيــة.
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ويتــم اســتخراج الطاقــة الحراريــة الجوفيــة مــن الحــرارة املوجــودة يف باطــن األرض وعــادة مــا تكــون خاليــة مــن
الشــوائب وآمنــة بيئيــا وغــر متذبذبــة وميكــن اســتخدامها عــى مــدار الســنة .وتعتــر الحـرارة الجوفيــة مصــدر أســايس
لتوليــد الطاقــة يف مختلــف البلــدان حــول العــامل ،وغالبــا تتواجــد يف األماكــن الربكانيــة مثــل نيوزيلنــدا وآيســلندا ميكــن
توليــد هــذا النــوع مــن الطاقــة مــن خــال ثــاث طــرق :البخــار الجــاف وجهــاز البخــار والدائــرة الثنائيــة.
النــوع الثالــث مــن مصــادر الطاقــة املتجــددة هــي الريــاح وتعتــر مــن املصــادر املراعيــة للبيئــة وتســتخدم كحــل
أســايس للتعامــل مــع مشــكالت تغــر املنــاخ .ويتــم تركيــب مولــدات الكهربــاء الهوائيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية
عــى امتــداد ســواحل البحــر األحمــر والخليــج العــريب ،وذلــك مــن قبــل مدينــة امللــك عبــد اللــه للطاقــة الذريــة
واملتجــددة التــي تهــدف بتوليــد  9GWمــن الكهربــاء خــال  .2032وستســتخدم الطاقــة املولــدة لتحليــة ميــاه البحــر
وتحويــل امليــاه املالحــة ايل ميــاه صالحــة للــرب.
وأخـرا مــن املفــرض عــى مدينــة امللــك عبــد اللــه للطاقــة الذريــة واملتجــددة عنــد تحويــل النفايــات إىل طاقــة أن تقلــل
مــن مطمر/طمــر النفايــات واملشــاكل املتعلقــة بالتأريــض وتلــوث الجــو .ومــن املتوقــع لتحويــل النفايــات إىل طاقــة
توليــد  3GWمــن الكهربــاء مــن النفايــات خــال 2030

10.0
11.0

االستهالك المحلي للطاقة في السعودية

أجــرت الهيئــة العامــة لإلحصــاء مســحا لقيــاس اســتهالك الطاقــة لــأرس يف اململكــة العربيــة الســعودية يف عــام .2017
وتظهــر نتائــج املســح أن حــوايل  99.19%مــن األرس تســتخدم الكهربــاء العامــة كــا هــو موضــح يف الصــورة رقــم 10
أدنــاه.

الصورة .10
املصدر :الهيئة العامة لإلحصاء2017 ،
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وبالنســبة اىل أكــر نــوع اســتهالكا للطاقــة مــن األرس يف اململكــة العربيــة الســعودية فأظهــرت نتائــج املســح بــأن حــوايل
 92.16%مــن األرس تســتهلك الغــاز للطبــخ بينــا يســتهلك  6.71%الكهربــاء كمصــدر للوقــود يف الطبــخ.
توصلــت نتائــج املســح إىل بعــض اإلحصائيــات التــي توضــح اســتهالك األرس ملصــادر الوقــود املختلفــة .ويســتهلك وقــود
النفــط املســتخرج مــن الديــزل والغــاز النفطــي الســائل مــن الكريوســن والغــاز مبعــدل  1,011,191,458للقطــاع
الســكني .وباإلضافــة ،فــإن قطــاع اإلســكان يف اململكــة العربيــة الســعودية يســتهلك  114.042.51واط مــن الكهربــاء.

12.0

تأثير المباني الخضراء على التقييم

وفقــا لبيــت وجاكســون ( )2008يوجــد ثــاث طــرق لتصنيــف البنــاء عــى انــه مســتدام وتســتخدم طريقــة املقارنــة
لتقييــم املبــاين الخــراء حيــث يصعــب وجــود خصائــص للمقارنــة باإلضافــة ايل حقيقــة اختــاف تصميــم املبــاين
املســتدامة والــذي يجعــل األمــر أكــر صعوبــة .ويجــب عمــل العديــد مــن التعديــات للمبــاين املســتدامة والغــر
مســتدامة أو مــع املبــاين املســتدامة التــي لديهــا بعــض املميــزات.
يف طريقــة التكلفــة ميكــن للمق ّيــم أن يحســب تكلفــة اإلحــال أو إعــادة اإلنتــاج للمبــاين الخ ـراء ومــن ثــم تقديــر
تكلفــة اإلهــاك بينــا هنــاك أشــكاال معينــة مــن اإلهــاك املرتاكــم قــد تكــون أقــل للتحســينات املســتدامة مــن غريهــا.
وهــذا بســبب أن املبــاين الخ ـراء مبنيــة مبــواد قليلــة الصيانــة ولذلــك فــإن لهــا حيــاة اقتصاديــة أطــول.
باإلضافــة ينبغــي عــى املقيّــم أن يضــع باالعتبــار أن املشــري قــد ال يرغــب بدفــع كامــل املبلــغ ملرافــق املبــاين الخـراء
املتواجــدة بالفعــل يف اي مبنــى وذلــك مــا يجعــل التعديــل رضوريــا .ويوجــد عيــوب لطريقــة التكلفــة حــن يطبــق عــى
البنــاء املســتدام حيــث قــد يتــم تجاهــل مزايــاه ومميزاتــه للبنــاء املســتدام وتأثــره عــى تلــك املزايــا لقيمــة املمتلــكات
أو األصــول.
والطريقــة الثالثــة هــي أســلوب الدخــل والتــي يعطــي تصــور منطقــي لتقييــم املنشــآت التجاريــة املســتدامة .ويحصــل
انخفــاض التكلفــة يف التصاميــم املســتدامة بســبب تكلفــة الطاقــة والصيانــة واإلصالحــات وتكلفــة امليــاه والتأمينــات
القانونيــة والــذي يــؤدي الرتفــاع الربــح الصــايف للتشــغيل .وهنــاك مســألة مشــكوك بهــا عنــد اســتخدام هــذه الطريقــة
اال وهــو تأثــر التصميــم املســتدام عــى إيجــار الســوق والوظائــف الشــاغرة .وتكــون قيمــة البيــع واإليجــار للمســاحات
الخـراء أعــى مــن املبــاين املتعــارف عليهــا .والصعوبــة يف اســتخدام هــذا األســلوب هــو إيجــاد بيانــات إيجــار الســوق
وذلــك بســبب قلــة االســتثامرات يف البنــاء املســتدام وتــردد مالــي التطويــر مبشــاركة البيانــات املاليــة وتشــر بعــض
األفــكار بأهميــة اعتبــار البنــاء املســتدام كفئــة شــبه متخصصــة مثــل الفنــادق وكورســات الجولــف .ويف حالــة صعوبــة
املقارنــة يف البنــاء املســتدام مــن املمكــن اســتخدام األدوات للممتلــكات الخاصــة.
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13.0

االستثمار في المباني الخضراء

وفقــا لداركــو ( )2018فــإن البنــاء املســتدام يضيــف مزايــا للمســتخدمني والــزوار بســبب انخفــاض تكلفــة دورة الحيــاة
وتعتــر مــن أهــم مزايــاه وفقــا ملجلــس املبــاين الخــراء وعــى ســبيل املثــال يف بولنــدا حــوايل ثــاث أربــاع مــن
املســتجيبني لالســتثامر بالبنــاء املســتدام الحظــوا منافــع اجتامعية-واقتصاديــة ومنهــا إنتاجيــة االيــدي العاملــة ودعــم
االقتصــاد املحــي.
تتلخص مزايا املباين الخرضاء للمشغّلني والزوار يف النقاط التالية:
املزايا ملشغّل العقار:
• انخفاض قيمة املرافق العامة
• تحسني اإلنتاجية (قلة تبديل املوظفني والتغيب عن العمل ،وزيادة املردود يف أمور أخرى)
املزايا للمستثمرين:
• ارتفاع معدالت اإليجار
• انخفاض قيمة املرافق العامة (خاصة يف إجاميل عقود اإليجار)
• انخفاض معدالت اإلهالك
• انخفاض الزوال التنظيمي
باإلضافــة اىل ذلــك ،تقــدم املبــاين الخ ـراء ،مــردو ًدا ماديًــا للمســتثمرين وتقلــل مــن مخاطــر العقــار وذلــك
ألنهــا:
• أكرث كفاءة للطاقة
• أكرث فعالية
• أكرث ربحية وقابلية للتسويق
• تحظى مبستويات خدمة أعىل
• تحظى مبستوى تكيف عايل
• تحظى بأريحية ومستويات رفاهية أكرب لشاغيل العقار
• تحظى مبستويات أقل من املخاطر
• أفضل للبيئة
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14.0

مساهمة التصميم والتقنية وعملية البناء في تنمية مستدامة

14.1

التصميم

تســاعد أدوات االســتدامة عــى تقديــر متطلبــات الطاقــة ،تكاليــف التدفئــة ،قيــاس التحســن ،االدخــارات ،درجــة
الحـرارة الداخليــة ،حالــة الراحــة .تصميــم املبنــى الــذيك هــو أحــد مفاتيــح تحقيــق االســتدامة يف البيئــة املبنيــة وتعــد
أنظمــة إدارة املبــاين واحــدة مــن أكــر األدوات موثوقيــة يف املبــاين املســتدامة .باإلضافــة ،ويهــم تصميــم الطــرق الجيــد
يف وصــول املركبــات مــن مــكان ملــكان آخــر يف وقـ ٍ
ـت قصــر ،ومــدى مالءمــة عــرض الطــرق للحفــاظ عــى انخفــاض
االزدحــام املــروري .وأخ ـرا ،كــرة اســتخدام وســائل النقــل العامــة.
والكثافــة نقطــة مهمــة لخفــض اســتخدام الطاقــة وانبعاثــات غــازات البيــوت الخـراء الفعالــة ،يتحقــق الرتكيــز عــى
تطويــر االســتخدام املختلــط عندمــا يكــون املجتمــع متشــكال مــن خدمــات غــر واضحــة مثــل التســوق ،التعليــم،
الرعايــة الصحيــة.

14.2

التصميم

املناظــر الطبيعيــة :مــن املهــم اســتخدام املناظــر الطبيعيــة املحيطــة باملبــاين لخفــض الحــرارة وخصوصــا يف مراكــز
املدينــة واملناطــق املبنيــة بكثافــة.
األســطح العشــبية الخــراء :رضورة وجــود املناظــر الطبيعيــة يف املــدن املكتظــة لكــن العائــق هــو قلــة املناطــق
املفتوحــة للنباتــات .وهنــاك طريقــة وحيــدة لحــل هــذه املشــكلة وهــي زيــادة املناظــر الطبيعيــة دون الحاجــة إلضافــة
مســطحات أرضيــة.
بنــاء مــن جــدار الطــن :يبنــى الجــدار الطينــي مــن أســاس لبنــة كبنــاء تقليــدي ،وتتشــكل الرشيحــة املثبتــة بخطــوط
الجــدار .وتنتــر الجــدران الطينيــة بشــكل واســع حــول العــامل وتعتــر مــادة طبيعيــة جــدا يف البنــاء.
بنــاء مــن جــدار القــش :يبــدأ البنــاء بتشــكيل إطــار خشــبي ثــم يعبــأ بأعــواد القــش بــن عنــارص اإلطــار املبنــي وعــى
اإلطــار الخشــبي لتشــكيل الجــدار .ميكــن إعــادة اســتخدام األعــواد وتجديدهــا.

128

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

15.0

المبادئ االساسية لكفاءة الموارد المـادية في سلـسلـة اإلمـدادات

15.1

عوامل سلسلة اإلمدادات

العامل

الكفاءة

االستجابة

كفاءة زائدة أقل ،تركيز ضيق ،مصانع مركزية

املنتج

قدرة زائدة ،تصنيع مرن ،دفعات صغرية متعددة

املخزون

مستويات عالية من املخزون،نطاق واسع من األصناف مستويات منخفضة من املخزون ،أصناف أقل

املوقع

شحن متكرر ،وسيلة سهلة ومرنة

مواقع مركزية قليلة تخدم مناطق واسعة

النقل

شحن متكرر ،وسيلة سهلة ومرنة

شحن أقل ،دفعات كبرية ،وسائل أرخص ،بطء

املعلومات جمع ومشاركة البيانات الدقيقة يف وقت مناسب

15.2

الرتكيز عىل تكلفة البيانات

سلسلة القيمة :نموذج بورتر

وفقا إلطار منوذج مايكل بورتر ،هناك نوعان من األنشطة الرئيسية لسلسلة القيمة:
 أنشطة أساسية -أنشطة مساندة

ام

ه

إدارة الموارد البشرية
التطور التقني

ش

األنشطة المساندة

البنية التحتية

المشتريات
الخدمات اللوجستية
الداخلية

عمليات التشغيل

الخدمات اللوجستيه
الخارجية

التسويق واملبيعات

الخدمات

ش

ه
ام

األنشطة األساسية

بورتر 1985

الشكل رقم ( )8منوذج بورتر
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15.3

وضع خارطة سلسلة القيمة

• تساعد عىل تحليل األنشطة التي تضيف قيمة والتي ال تضيف قيمة.
• يف التخطيط ،ال تُضمن العمليات الداخلية للرشكة فقط بل اإلمدادات من وإىل العمالء.

16.0

اعتبارات التصميم في المباني المستدامة

ينبغــي أن يعتــر الــراء املســتدام املشــاكل البيئيــة ،االجتامعيــة ،االقتصاديــة وميكــن أن يطبــق ثالثــة مراحــل مــن
العمليــات:
_ التدقيــق الســلبي :تجنــب املنتجــات والخدمــات املعروفــة بآثارهــا الســلبية عــى البيئــة والصحــة البرشيــة
والســامة.
_ التفضيــل املســتدام :تفضيــل املنتجــات والخدمــات التــي ميكــن أن تظهــر تصديهــا لآلثــار الســلبية عــى البيئــة
واملجتمــع واالقتصــاد يف بعــض املناطــق.
_ املشــاركة الفعالــة :قبــول املنتجــات والخدمــات التــي ال ميكــن دامئــا أن تشــرى عــى أســاس التفضيــل املســتدام
وحــده ،العمــل مــع املورديــن ومقدمــي الخدمــات لتحســن التفضيل املســتدام.
يُظهر الجدول أدناه أنواع املصادر والنظام املطبق لتحقيق األداء املعزز للطاقة واالستدامة
النوع

النظام

شمسية نور ضوء الشمس

الهدف
تقليل استهالك الكهرباء من خالل ضوء الشمس.

التدفئة الشمسية السلبية تصنع النوافذ والجدران واألرضيات واألسطح حيث تجمع وتخزن وتطلق
الحرارة ونظام
توزيع للحرارة
بتكلفة بناء قليلة أو قد ال تذكر
أجهزة التظليل الشمسية تظليل خارجي.
أجهزة تظليل داخلية.
الكهروضوئية
نظام الحرارة الشمسية
املدخنة الشمسية
الرياح /التهوية الطبيعية
الهواء حزمة التهوية
130

تحول الطاقة الشمسية إىل طاقة كهربائية.
بدون انبعاثات.
تكلفة تشغيلية منخفضة أو قليلة.
الرتكيز عىل تكلفة البيانات
يشار إليها كمدخنة حرارية تحسن التهوية الطبيعية للمباين باستخدام الحمل
الحراري للهواء يسخن بواسطة الطاقة الشمسية السلبية
ضيق الهواء ،ودرجات الحرارة يف الهواء الطلق ،والرياح وعوامل أخرى
حركة الهواء لخارج املباين.
الفرق يف كثافة الهواء من الداخل إىل الخارج تنتج من اختالفات الحرارة أو
الرطوبة
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تابع الجدول السابق..
النظام

النوع

الرياح /الهواء التربيد اللييل
توليد توربينات الرياح
الجيوحراري
املائية

امليكانيكية

17.0

الهدف
تبديد الحرارة الزائدة يف الليل.
مع بعض الكتل الحرارية ،والتهوية الطبيعية.
يستخدم تحويل الرياح إىل كهرباء.
استخدام األرض كمصدر للحرارة /مرصف

مضخة الحرارة من
مصدر األرض
نظام إعادة تدوير املياه جمع املياه من املصارف ،والدش ،والغسيل ،وعالج وتوريد املياه
لالستخدامات غري الصالحة للرشب.
جمع مياه ا جمع مياه األمطار من السقف واملوقع ،وعالج وتوريد املياه
تجميع مياه األمطار
لالستخدامات غري الصالحة للرشب.
االستفادة من قوى التهوية الطبيعية وال تستخدم القوى امليكانيكية إال
التدفئة والتربيد
وتكييف الهواء الهجيني لعدم كفاية القوى الطبيعية
إزاحة التهوية

.التزويد بالهواء وتوزيعه يف الغرفة بالنزوح التصاعدي

نظام استعادة الطاقة

.الطاقة البديلة من عادم تدفقات الهواء
استعادة طاقة التهوية

المالحق

امللحق :1
املعيار

الوصف

الرشط األسايس استدامة املواقع :1منع
التلوث الناجم عن األعامل اإلنشائية

الحد من التلوث الناجم عن األعامل اإلنشائية عن طريق التحكم بتعرية
الرتبة وترسيب املجاري املائية وتطاير الغبار

بند استدامة املوقع :1اختيار املوقع

لتجنب تطوير املواقع غري املناسبة والحد من اآلثار البيئية من مقر
املبنى يف املوقع
توجيه التنمية إىل املناطق الحرضية بالبنية التحتية القامئة ،وحامية
الحقول الخرضاء ،والحفاظ عىل املوائل واملوارد الطبيعية

بند استدامة املوقع :2التنمية واالتصال
املجتمعي
بند استدامة املوقع :3إعادة تطوير
املناطق امللوثة
 :4.1النقل البديل-
الوصول إىل وسائل النقل العام

أعادة تأهيل املواقع املترضرة ،حيث يُعقّد التلوث البيئي التنمية ويحد
من الضغط عىل األرايض البور
للحد من التلوث وآثار تنمية األرايض من استخدام املركبات
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 :4.2النقل البديل-
تخزين الدراجات وغرف تغيري املالبس

للحد من التلوث وأثار تنمية األرايض من املركبات

بند استدامة املوقع :4.3النقل البديل-
املركبات ذات االنبعاثات املنخفضة
واملوفرة للوقود
 :4.4النقل البديل-
سعة املواقف
 :5.1تطوير املوقع-
حامية املوطن أو استعادته
 :5.2تطوير املوقع –
زيادة املساحات املفتوحة
بند استدامة املوقع :6.1تصميم مياه
األمطار -التحكم الكمي

للحد من التلوث وآثار تنمية األرايض من استخدام املركبات

بند استدامة املوقع :6.1تصميم مياه
األمطار -التحكم الكمي
بند استدامة املوقع  :7.1أثر االحتباس
الحراري -املناطق املكشوفة
بند استدامة املوقع :8تقليل التلوث
الضويئ

للحد من التلوث وآثار تنمية األرايض من استخدام املركبات
املحافظة عىل املناطق الطبيعية املوجودة واستعادة املناطق املترضرة
لتوفري املوطن وتعزيز التنوع الحيوي
تعزيز التنوع الحيوي من خالل توفري نسبة عالية من املساحة املفتوحة
لتنمية ممرات املشاة
للحد من اختالل علم املياه الطبيعية عن طريق الحد من نفوذ املاء،
زيادة الترسب يف املوقع ،والحد من التلوث أو القضاء عليه وترصيف
مياه األمطار والقضاء عىل امللوثات
الحد من التلوث والتحكم يف رسيان املياه ،ترصيف مياه األمطار

لتقليل االحتباس الحراري يف املناطق املكشوفة لتقليل أثره عىل موائل
اإلنسان والحياة الربية
الحد من تأثري أضواء املبنى واملوقع للبيئة املحيطة به ،والتقليل من
التوهج اللييل للضوء ،وتحسني الرؤية الليلة ،والحد من الوهج وتقليل
،آثار التلوث الضويئ عىل البيئة
رفع كفاءة استخدام املياه داخل املباين للحد من العبء امللقى عىل
الرشط األسايس كفاءة املياه :1خفض
إمدادات املياه وشبكات املياه العادمة
استهالك املياه
بند كفاءة املياه  :1كفاءة استخدام مياه الحد والتقليل من استخدام املياه الصالحة للرشب أو مصادر املياه
الطبيعية األخرى مثل املياه السطحية أو الجوفية املوجودة يف موقع
الري
املرشوع أو بالقرب منه
بند كفاءة املياه  :2ابتكار تقنيات لخفض للحد من إنتاج املياه العادمة والطلب عىل املاء الصالح للرشب مع
زيادة إعادة تغذية املستودع املحيل
استهالك املياه
بند كفاءة املياه  :3لخفض استهالك املياه متابعة رفع كفاءة استخدام املياه داخل املباين للحد من العبء امللقى
عىل إمدادات املياه وشبكات املياه العادمة
الرشط األسايس للطاقة والغالف الجوي :1للتأكد من ثبات إمدادات الطاقة للمرشوع وتقييم أداؤها وفقا ملتطلبات
التخطيط األسايس ألنظمة الطاقة يف املبنى مالك املرشوع ،واستنادا عىل وثائق التصميم والبناء التي تتضمن منافع
التخطيط :خفض استهالك الطاقة ،تقليل تكاليف التشغيل ،استدعاءات
اقل للمقاول ،توفري أفضل للبناء ،تحسني إنتاجية الشاغلني والتحقق من
تطبيق األنظمة وفقا ملتطلبات مالك املرشوع
132

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

املعيار

الوصف

الرشط األسايس للطاقة والغالف الجوي:1
الحد األدىن ألداء الطاقة

تحديد مستوى الحد األدىن لكفاءة الطاقة للمبنى املقرتح واألنظمة اآلثار
البيئية واالقتصادية املرتبطة باالستهالك الزائد للطاقة

الرشط األسايس للطاقة والغالف الجوي:3
أساسيات إدارة التربيد
بند الطاقة والغالف الجوي  :1تحسني أداء
الطاقة
بند الطاقة والغالف الجوي  :2الطاقة
املتجددة يف املوقع

خفض استنزاف طبقة األوزون يف الغالف الجوي

تحقيق الزيادة يف مستويات أداء الطاقة لخفض اآلثار البيئية
واالقتصادية املرتبطة باالستهالك الزائد للطاقة
تشجيع وتنظيم الزيادة يف مستويات إمدادات الطاقة املتجددة الذاتية
يف املوقع لخفض اآلثار البيئية واالقتصادية املرتبطة باستخدام طاقة
الوقود الحفري
بند الطاقة والغالف الجوي  :3دراسة طاقة بدء عملية التشغيل يف وقت مبكر من عملية التصميم وتنفيذ أنشطة
إضافية بعد اكتامل التحقق من أداء األنظمة
تشغيل املبنى
التقليل من استنزاف طبقة األوزون باالمتثال بربوتوكول مونرتيل
بند الطاقة والغالف الجوي  :4تحسني
واملساهمة املبارشة يف خفض التغريات التي تحدث للمناخ
إدارة التربيد
بند الطاقة والغالف الجوي  :5القياسات توفري محاسبة مستمرة للطاقة التي يستهلكها املبنى مبرور الوقت
والتدقيق
التشجيع عىل تطوير واستخدام املصادر الخرضاء وتقنية الطاقة املتجددة
بند الطاقة والغالف الجوي  :6الطاقة
كأساس لقاعدة تخلو من التلوث
الخرضاء
الرشط األسايس للمواد واملوارد :1تجميع تسهيل الحد من النفايات التي يولدها شاغيل املبنى والتخلص منها يف
مكبات النفايات
املواد القابلة للتدوير وتخزينها
لتمديد حياة املبنى والحفاظ عىل املوارد واالحتفاظ باملوارد الثقافية
الرشط األسايس للمواد واملوارد:1.1
إعادة استخدام املبنى  -صيانة الجدران والحد من النفايات والحد من اآلثار البيئية للمباين الجديدة من حيث
صلتها بتصنيع املواد ونقلها
واألرضيات والسطح
الرشط األسايس للمواد واملوارد :1.2إعادة لتمديد حياة املبنى والحفاظ عىل املوارد واالحتفاظ باملوارد الداخلية
استخدام املبنى  -صيانة العنارص الداخلية والحد من النفايات والحد من اآلثار البيئية للمباين الجديدة من حيث
صلتها بتصنيع املواد ونقلها
وغري اإلنشائية
تحويل حطام املبنى والهدم والتخلص منها يف مكبات النفايات ومرافق
بند املواد واملوارد  :2إدارة النفايات
الرتميد .إعادة توجيه املوارد املسرتدة والقابلة للتدوير مره أخرى إىل
اإلنشائية
عملية التصنيع واملواد املعاد استخدامها إىل املواقع املناسبة
إعادة استخدام مواد البناء واملنتجات للحد من الطلب عىل املواد
بند املواد واملوارد  :3إعادة استخدام
العضوية والحد من النفايات ،بالتايل تقليل اآلثار املرتبطة باستخراج
املواد
ومعالجه املوارد العضوية
لزيادة الطلب عىل منتجات البناء التي تتضمن مواد املحتوى املعاد
بند املواد واملوارد  :4إعادة تدوير
تدويرها ،بالتايل تقليل اآلثار الناتجة من االستخراج ومعالجة املواد
املحتوى
العضوية
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بند املواد واملوارد  :6الطاقة املتجددة
برسعة

لزيادة الطلب عىل مواد املبنى ومنتجاته املستخرجة واملصنعة داخل
اإلقليم ،مام يدعم استخدام املواد املحلية ويحد من اآلثار البيئية الناتجة
من وسائل النقل
لتقليل استخدام املواد الخام املحدودة واملواد املتجددة ذات الدورة
الطويلة عن طريق استبدالها مبواد قابلة للتجديد برسعة

بند املواد واملوارد  :7الخشب املعتمد

لتشجيع اإلدارة املسؤولة عن الغابات
لتحسني جودة الهواء الداخيل يف املباين وبالتايل تحسني رفاهية شاغيل
العقار
ملنع أو تقليل تعرض شاغيل املبنى ،واألسطح الداخلية وأنظمة التهوية
لدخان التبغ
لتوفري الطاقة عىل مراقبة نظام التهوية لتعزيز راحة شاغيل املبنى
ورفاهتهم
زيادة التهوية الخارجية لتحسني جودة الهواء الداخيل تعزيز راحة الركاب
ورفاهيتهم وإنتاجيتهم
لتقليل مشاكل جودة الهواء الداخيل الناتجة عن عمليات البناء أو
التجديد وتعزيز راحة عامل البناء وشاغيل العقار
لتقليل مشاكل جودة الهواء الداخيل الناتجة عن عمليات البناء أو
التجديد وتعزيز راحة عامل البناء وشاغيل العقار
لتقليل ملوثات الهواء ذات الروائح الكريهة واملزعجة أو املرضة بسالمة
شاغيل املبنى وراحتهم

الرشط األسايس يف جودة البيئة الداخلية
 :1الحد األدىن الداء جودة الهواء الداخيل
الرشط األسايس يف جودة البيئة الداخلية
 :2التحكم البيئي يف دخان التبغ
بند جودة البيئة الداخلية  :1مراقبة
توزيع الهواء الطلق
بند جودة البيئة الداخلية  :2زيادة
التهوية
بند جودة البيئة الداخلية  :3.1خطة
إدارة جودة الهواء الداخيل – أثناء البناء
بند جودة البيئة الداخلية  :3.1خطة
إدارة جودة الهواء الداخيل – قبل البناء
بند جودة البيئة الداخلية  :4.1مواد
منخفضة االنبعاثات -واملواد الالصقة
واملواد املانعة للترسب
لتقليل ملوثات الهواء ذات الروائح الكريهة واملزعجة أو املرضة بسالمة
بند جودة البيئة الداخلية  :4.2مواد
.شاغيل املبنى وراحتهم
منخفضة االنبعاثات -الدهان والطالء
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بند جودة البيئة الداخلية  :4.3مواد
منخفضة االنبعاثات -أنظمة األرضيات

لتقليل ملوثات الهواء ذات الروائح الكريهة واملزعجة أو املرضة بسالمة
شاغيل املبنى وراحتهم

بند جودة البيئة الداخلية  :4.4مواد
منخفضة االنبعاثات -الخشب املركب

لتقليل ملوثات الهواء ذات الروائح الكريهة واملزعجة أو املرضة بسالمة
شاغيل املبنى وراحتهم

بند جودة البيئة الداخلية  :6.2إمكانية
التحكم باألنظمة – الراحة الحرارية

لتوفري مستوى عا ٍل من التحكم لشاغيل املبنى يف نظام الراحة الحرارية
سواء لألفراد أو مجموعات يف أماكن تجمع مثل الفصول الدراسية أو
قاعات املؤمترات) وتعزيز إنتاجيتهم وراحتهم

بند جودة البيئة الداخلية  :7.1الراحة
الحرارية -التصميم
بند جودة البيئة الداخلية  :7.2الراحة
الحرارية  -التحقق

لتوفري بيئة حرارية مريحة تعزز إنتاجية شاغيل املبنى ورفاههم
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بند جودة البيئة الداخلية  :8.1اإلضاءة
النهارية واملناظر الطبيعية -اإلضاءة
النهارية
بند جودة البيئة الداخلية  :8.2اإلضاءة
النهارية واملناظر الطبيعية -املناظر
الطبيعية
بند االبداع التصميمي  :1االبداع يف
التصميم
بند االبداع التصميمي ،رقم  :2املهنية
املعتمدة يف نظام الريادة يف تصميامت
) LEEDالطاقة والبيئة)
بند أولوية اإلقليم ،رقم :1أولوية االقليم

لربط املساحات الداخلية والخارجية من خالل ادخال اإلضاءة الطبيعية
واملناظر الطبيعية للمناطق املشغولة يف املبنى
لربط املساحات الداخلية والخارجية من خالل ادخال اإلضاءة الطبيعية
واملناظر الطبيعية للمناطق املشغولة يف املبنى
تزويد فرق التصميم واملشاريع بفرصة لتحقيق أداء استثنايئ فوق
املتطلبات املحددة يف نظام تصنيف املباين الخرضاء واألداء املبتكر يف
فئات املباين الخرضاء التي مل يتم تناولها بشكل خاص بواسطة نظام
) (LEED Green Building Rating Systemتصنيف املباين الخرضاء
لضامن انسيابية  LEEDلدعم وتشجيع ربط التصميم املطلوب من نظام
تطبيع عملية اصدار الشهادات
توفري الحوافز لتحقيق البنود التي تحدد األولويات البيئية املحددة
جغراف ًيا

امللحق :2
العنرص
اإلدارة

الصحة والرفاه

املواصفات

املتطلبات

التكليف
M1 commissioning

يجب تقديم أدلة حول تكليف الفريق املناسب

رشكة البناء املكلفة
M4 considered constructor

يجب تقديم أدلة حول االلتزام باملعايري ومبادئ إدارة
املوقع

آثار موقع البناء
M5 Construction site impacts

.يجب تحقيق مبدأين أو أكرث من مبادئ إدارة املوقع

دليل مستخدم املبنى
M12 building user guide

يجب التأكد من أن دليل املستأجر  /املستخدم يغطي
جميع املعلومات واالستخدامات غري الفنية

اإلضاءة النهارية
HW1 daylight

يجب إثبات أن  80%عىل األقل من مساحة الطابق
تعتمد عىل اإلضاءة النهارية

اإلطاللة الخارجية
HW2 view out

يجب أن تبعد جميع املكاتب عىل األقل  7أمتار من
النافذة الخارجية

التحكم بالسطوع
HW3 Glare control

قدرة املستخدم عىل التحكم بنظام السطوع
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العنرص
الصحة
والرفاه١

املواصفات
اإلضاءة عالية الرتدد
HW4 High frequency lighting

تثب كوابح عالية الرتدد يف جميع املصابيح الفلورية
.واملصابيح الفلورية املدمجة

مستويات اإلضاءة الداخلية والخارجية
HW5 Internal and external
lighting levels
مستويات اإلضاءة الداخلية والخارجية
HW5 Internal and external
lighting levels
ناطق اإلضاءة
HW6 Lighting zones

تحديد مستويات االضاءة الداخلية والخارجية عند الحاجة
.وفقًا ملستويات اإلضاءة املناسبة

إمكانية التهوية الطبيعية
HW8 Potential for natural
ventilation
تلوث الهواء الداخيل
HW9 Internal air pollution

الطاقة

يجب تقسيم اإلضاءة يف جميع املناطق املشغولة حتى ميكن
.التحكم بها
أن تكون جميع النوافذ يف املناطق املشغولة قابلة للفتح
.لتسمح بدخول الهواء الخارجي داخل املبنى
أال يكون الهواء الداخيل يف املناطق املشغولة من مناطق
خارجية ملوثة
أال يكون الهواء الداخيل يف املناطق املشغولة من مناطق
خارجية ملوثة

معدالت التهوية
HW11 Ventilation rates

.أن يحقق املكان املعدل األدىن من الهواء النقي

االرتياح الحراري
HW14 Thermal comfort

يجب تحقيق خيارات مناسبة ومستويات خدمة مالمئة

التقسيم الحراري
HW15 Thermal zoning

ميكن التحكم بدرجات الحرارة يف كل منطقة

التلوث امليكرويب
HW16 Microbial contamination

تقليل خطر نقل التلوث البكتريي عرب املاء أو الهواء

األداء الصويت
HW17 Acoustic performance

ميكن تصميم املبنى بطريقة تكون فيها مستويات االزعاج
داخل املبنى محتملة

تقليل االنبعاثات الكربونية
E1 Reduction of Co2 emissions

حيث يظهر املبنى تحسنا بالنسبة املئوية فوق املطلوب
النبعاثات ثاين أكسيد الكربون عىل النحو املبني يف الئحة
.البناء
التقسيم الجزيئ املبارش الستخدامات الطاقة داخل املبنى

التقسيم الجزيئ الستخدامات الطاقة
املستدامة
E2 sub-metering of sustainable
energy uses
136
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العنرص
الطاقة

املاء

املواد

املواصفات

املتطلبات

يثبت القياس الفرعي الذي يستخدم يف اإليجار أو املناطق
التقسيم الجزيئ للمناطق وااليجارات
 E3 sub-metering of areas\ tenancyداخل املبنى
اإلضاءة الخارجية
E4 External lighting

لتحقيق هذا املتطلب ،يجب أن تكون  80%من املصابيح
الخارجية بكفاءة 100واط ومبفتاح كهربايئ تلقايئ وحساس
بضوء الشمس

توفر املواصالت العامة
T1 Provision of public transport

وصول جيد من واىل شبكات النقل العام

نقل ثاين أكسيد الكربون
T2 Transport Co2

ويتحقق هذا املتطلب بناء عىل نقل انبعاثات غاز ثاين
أكسيد الكربون نتيجة تنقل املستخدمني اليومي من واىل
املبنى

مرافق لراكبي الدراجات
Cyclist facilities

توفر أرفف كافية للدراجات ومرافق استحامم آمنة ومغطاه
ومضاءة بشكل جيد

خطة التنقل
T8 Travel Plan

طورت وصممت خطة التنقل لتلبي احتياجات املستخدمني

استهالك املياه
W1 Water consumption

وتشمل الصنابري ودورات املياه واحواض االستحامم التي
تستهلك كميات ماء أقل من الرتكيبات ذات املواصفات
االعتيادية

عداد املياه
W2 Water meter

يثبت عداد املياه خارج املبنى بجانب عداد الكهرباء

كاشف ترسب املياه
)W3 Water leak detection

تركيب نظام كاشف للترسب

W4 Sanitary supply shut off

كشف الكن قرب اغالق إلمدادات املياه لجميع املبولة
ومرحاض
أن تكون عنارص املبنى املحددة تصنيف أ كام هو محدد يف
الدليل األخرض للمواصفات

املواصفات الرئيسية للمواد
MW1 Materials specificationmajor
تشطيبات األرض
MW3 Floor finishes
إعادة استخدام واجهة املبنى
)MW5 Re-use of building façade

يركب السجاد أو االرضيات يف منطقة عرض محدودة من
قبل الشاغل أو املستأجر املستقبيل
إعادة استخدام ماال يقل عن  50%من اجاميل الواجهة
(حسب املساحة) و 80%عىل األقل من الواجهة املعاد
استخدامها بكميات كبرية وتشمل مواد معاد استخدامها
داخل املوقع
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العنرص

املواصفات

املتطلبات

يعيد التصميم  80%عىل األقل من الهيكل األسايس الحايل،
إعادة استخدام هيكل املبنى
 MW6 Re-use of building structureوأال يقل حجم الهيكل املعاد تشكيله عن  50%من حجم
الهيكل النهايئ
تحدد االستخدامات األساسية للركام واملباين الحجرية
الركام املد ّور
املحطامن وبدائل الركام كأحد استخدامات الركام
MW7 Recycled aggregates
مصادر املواد
MW8 Responsible sourcing of
materials

تعد العنارص املستخدمة يف العنارص االنشائية وغري
االنشائية

استخدام إعادة استخدام األرض
األرايض )LE1 Re-use of land
والبيئة
األرايض امللوثة
LE Contaminated land
القيمة البيئية لألرض وحامية الخصائص
البيئية
LE3 Ecological value of land and
protection of ecological features
تخفيف التأثري البيئي
LE4 Mitigating ecological impact
تعزيز بيئة املوقع
LE5 Enhancing site ecology
.تأثري طويل املدى عىل التنوع البيولوجي
LE6 Long term impact on
biodiversity
التلوث

P1 Refrigerant GWP- building
services
منع ترسب املثلّج
P2 Preventing refrigerant leaks
عازل االحتباس الحراري
P4 Insulant GWP
انبعاثات أكسيد النيرتوجني من مصادر
التدفئة
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من مواصفات مواد العزل يجب أال تحتوي عىل  5مواد
أو أكرث لها قابلية العزل الحراري سواء يف تصنيعها أو يف
تركيبتها
تعد انبعاثات أكسيد النيرتوجني الجافة الناتجة من الطاقة

العنرص

املواصفات

املتطلبات

مخاطر الطابق
P7 Floor risk
الركام املد ّور
MW7 Recycled aggregates
الطاقة املتجددة وذات االنبعاثات القليلة
P11 Renewable and low emission
energy
تقليل تلوث األضواء الليلية
P12 Reduction of night time light
pollution

بعض مناطق املعالجات داخل املوقع مثل فصل الزيت وأجهزة
الرتشيح معرضة لخطر التلوث مثل مساحات تحرك املركبات
ومواقف السيارات ومرافق التخلص من النفايات ومرافق التوصيل
أو مناطق املصانع

تمارين الوحدة:
االستدامة

ب

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل:

 .1أي مام ييل ميثل تعريف االستدامة:

أ.بيئة صحية للقيام بالعمل عىل أكمل وجه
ب.التنمية التي تفي مبتطلبات الحارض املتبقية من املايض
ج .التنمية التي تفي مبتطلبات الحارض دون التأثري عىل األجيال القادمة
د .بيئة الواقع االفرتايض لألجيال القادمة

 .2التغري املناخي هو التغري الحاصل يف:
أ .الجو
ب.كمية هطول األمطار
ج .التغري يف درجة حرارة األرض
د .كل ما سبق صحيح

 .3املباين الخرضاء هي انشاءات تساعد يف تقليل اآلثار املرتتبة عىل تلوث البيئة وذلك ألن:
أ .اللون األخرض مستخدم فيها بكرثة
ب.تستخدم يف بنائها مواد مناسبة للبيئة وفعالة يف توفري الطاقة
ج .ال يسمح ببنائها إال عىل األرايض الزراعية الخرضاء
د .ال ينطبق عليها اساليب التقييم املعروفة

 .4تؤثر املدن الضخمة يف االستدامة والبيئة بـ:
أ .كثافة يف األيدي العاملة
ب.تحديات يف النقل
ج.التغري املناخي
د.التنمية الشمولية

 .5من غازات االحتباس الحراري:
أ .غاز امليثا ن
ب.غاز ثاين اكسيد الهيدروجني
ج .غاز نرتات الصوديوم
د .ال يشء مام سبق
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 .6من املؤمترات التي أظهرت جهود مكافحة ظاهرة االحتباس الحراري:
أ .بروتوكول كيوتو باليابان 1997
ب.كوبنهاجن الدمنارك 2019
ج .باريس عام 2015
د .كل ما سبق صحيح

 .7يقاس ثاين أكسيد الكربون مبضاعفة كال من انبعاثات االحتباس الحراري الستة عىل مدى احتاملية حدوث
احتباس حراري خالل  100عام ».تصف العبارة السابقة:
أ .أثر مشكلة االحتباس العاملي
ب.قياس غازات االحتباس الحراري يف الغالف الجوي
ج .قياس غازات االحتباس الحراري املنبعثة داخل املنزل
د .تأثري الغازات الدفينة

 .8أي من التايل من عيوب االستثامر يف املباين الخرضاء:
أ .ارتفــاع معــدالت اإليجار
ب.تحســن اإلنتاجية
ج.انخفــاض قيمــة املرافــق العامة
د .انخفــاض الــزوال التنظيمــي

 .9البصمة الكربونية هي :مضاعفة كال من انبعاثات االحتباس الحراري الستة عىل مدى احتاملية حدوث
احتباس حراري خالل
أ 50.عام
ب 100.عام
ج 10.أعوام
د .ال يشء مام ســبق

 .10مشكلة تقييم املباين الخرضاء باألساليب املعتادة هي:
.1عدم وجود أدلة للمقارنة كافية
.2اإلهالك املرتاكم أقل للمباين املستدامة
.3تجاهل مميزات البناء املستدام وتأثريه عىل قيمة األصول
أ )1( .فقط
ب )1(.و ( )2فقــط
ج )1(.و ( )2و ()3
د .ال يشء مام ســبق
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الوحدة الرابعة
ثقافة التنوع والشمول والعمل الجماعي

األهداف
فــي نهايــة هــذه الوحــدة ســيتعرف المشــاركون علــى مفهــوم بنــاء الفريــق ومبــادئ
العمــل الناجــح ومــا هــي االســتراتيجيات التــي تحســن تفاعــات الفريــق .و ُيذكــر فــي
هــذه الوحــدة التزامــات التنــوع والشــمول فــي بنــاء الفريــق وماهيــة إدارة سلســلة
اإلمــدادات ،والمشــاكل المتعلقــة بــإدارة المــوارد البشــرية .وســيتعرف أيضــا علــى
ســلوك القائــد اإليجابــي والســلبي.

المحتويات:
ـ مفهوم بناء الفريق
ـ مبادئ العمل الناجح للفريق
ـ تفاعالت المجموعة
ـ السلوك السلبي لقائد الفريق
ـ السلوك اإليجابي لقائد الفريق
ـ التزامات التنوع والشمول في بناء الفريق
ـ إيجابيات العمل الجماعي المتنوع
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1.0

مفهوم بناء الفريق

الفريــق هــو مجموعــة مــن األشــخاص يعملــون ألجــل هـ ٍ
ـدف مشــرك .وتشــمل خطــوات بنــاء الفريــق مــا يــي :اإلفصــاح
عــن أهــداف الفريــق ،تحديــد عوائــق تحقــق األهــداف ،مواجهــة التهديــدات املعروفــة ومتكــن إنجــاز األهــداف.
وللعمــل الجامعــي عــدة أشــكال معتمــدة عــى حجــم وطبيعــة الفريــق .قــد يكــون هنــاك عــدة عوامــل دالليــة لبنــاء
الفريــق مبــا يف ذلــك ردود الفعــل املخالفــة للمديــر ،وانخفــاض اإلنتاجيــة ،واملســار وعــدم املشــاركة ،والشــكاوى حــول
جــودة الخدمــات ،وعــدم املبــادرة والخيــال ،واإلجـراءات الروتينيــة املســتخدمة لحــل مشــكلة معقــدة ،أو نـزاع أو عــداء
بــن املوظفــن ،وعــدم فعاليــة اجتامعــات املوظفــن .انخفــاض املشــاركة ،وســوء فهــم القـرارات وعالقــات غــر واضحــة
(فابوهونــدا.)2013 ،
وفقــا لنــاذج األعــال الحديثــة فــإن هيــكل الفريــق داخــل املنظومــة ليــس كــا كان يف الســابق .ويتقــدم العــامل اآلن
يف العديــد مــن االكتشــافات العلميــة والتنمويــة التــي مل يتنبــأ بهــا حتــى العقــود األخــرة مــن القــرن العرشيــن ،كتغيــر
طريقــة أداء املنظــات للبيانــات الكبــرة يف مجــال حــر املمتلــكات ،واإلنرتنــت ،واالســتدامة .وأصبحــت األســواق أكــر
تجــزؤا وتطــورا .لذلــك ،ســيوجه منــوذج التنــوع وإدمــاج إدارة سلســلة اإلمــدادات يف هــذا الفصــل لتســليط الضــوء عــى
مفهــوم بنــاء الفريــق الجامعــي يف هــذا الســياق.
يركز بناء الفريق عىل العديد من املهارات:
حــل املشــكالت ،أخــذ املخاطــر املناســبة ،وبنــاء عالقــات العمــل ،والتعــاون ،والقيــادة ،واالتصــاالت ،والتفكــر اإلبداعــي،
وتحديــد القـرارات ،وتحديــد األهــداف ،وتطويــر املهــارات البدنيــة.

2.0

مبادئ العمل الناجح للفريق

تنــدرج مهنــة املقيمــن تحــت قطــاع الخدمــات املهنيــة .وعــى الرغــم مــن أن مامرســة مهنــة التقييــم مهيمنــة يف القطــاع
الخــاص .إال أن املقيــم ميكــن أن يكــون مســتقل أو تابــع لرشكــة مــا .اليـزال التـزام املقيمــن ســواء كانــوا أفـراد مهنيــن أو
رشكات يف إطــار عمليــات تشــغيل مــكان العمــل .وذلــك فيــا يتعلــق مبفاهيــم الصحــة والســامة .لــذا ،تنطبــق عوامــل
تنفيــذ مبــدأ الصحــة والســامة يف العديــد مــن املجــاالت عــى املامرســة املهنيــة يف قطــاع التقييــم .يف هــذا الجــزء،
سنســلط الضــوء عــى التزامــات املقيمــن كجهــات مســتقلة مببــدأ الصحــة والســامة.

2.1

العاطفة

هل يتشارك األفراد عاطفيا يف عمليات الفريق ويتشجعون أم ال ،عن طريق املشاركة يف مختلف األنشطة املعنية.
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2.2

العملية السلوكية

تشمل جمع املعلومات وتوزيع األدوار واملسؤوليات وتحديث املعلومات.

2.3

الحالة المعرفية

مثل وجود فهم مشرتك للمشاكل التي تواجه الفريق؛ انعكاس ملا تعلمه األعضاء من تجربتهم

3.0

تفاعل المجموعة

يصــف آثــار األدوار والســلوكيات عــى أفـراد املجموعــة واملجموعــة كاملــة .ويســهل معرفــة املجموعــة ذات تفاعــات
إيجابيــة .يثــق أفـراد املجموعــة ببعضهــم البعــض ويعملــون تجــاه قـرار جامعــي .فيــا يتعلــق باإلبــداع فــإن املجموعــة
ذو التفاعــات اإليجابيــة يكــون إبداعهــا ضعــف املجموعــة االعتياديــة.
يف املقابــل ،فــإن املجموعــة ذات اإلبــداع الضعيــف يعرقــل أفرادهــا أعــال املجموعــة .ويتســبب هــذا بعــدم الوصــول
لقـرار أو اختيــار خاطــئ ألن املجموعــة مل تتمكــن مــن اكتشــاف خيــارات فعالــة.

3.1
أ

أسباب ضعف التفاعل في الفريق

ضعف القيادة:

ميكــن للفــرد ذا الســيطرة يف املجموعــة أن يتــوىل املســؤولية يف كثــر مــن األحيــان إذا كانــت املجموعــة تفتقــر لقائــد
قــوي .مــا يــؤدي إىل عــدم وجــود هــدف ،ومشــاكل داخليــة ،أو الرتكيــز عــى األولويــات الخاطئــة.
ب

اإلذعان املفرط للسلطة:

ميكــن أن يحــدث هــذا عندمــا يرغــب النــاس أن يُنظــر إليهــم عــى أنهــم متفقــن مــع القائــد ،وبالتــايل ال يعــرون عــن
آرائهــم.
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ج

املنـع:

يحــدث هــذا عندمــا يعمــل أعضــاء الفريــق بطريقــة تعطــل ســر املعلومــات يف املجموعــة .ميكــن للنــاس اتخــاذ األدوار
املعنيــة مثــل املتعــدي ،والرافــض ،واملنســحب ،والباحــث عــن االعـراف والظريــف.
ج

التفكري الجامعي:

يحــدث هــذا عندمــا يرغــب أفـراد املجموعــة عــى توافــق اآلراء أكــر مــن رغبتهــم يف التوصــل إىل القـرار الصحيــحُ .ينــع
النــاس مــن إظهــار الحلــول البديلــة بشــكل كامــل.

االنتفاع عىل حساب األخرين:

د

حيــث يأخــذ بعــض أعضــاء املجموعــة املهــام الســهلة ويجعلــون زمالئهــم يقومــون بــكل املهــام .قــد يعمــل املنتفعــن
بــكل جديــة فيــا يخصهــم لكــن يحــدون مــن مســاهامتهم عنــد العمــل يف مجموعــات وهــذا مــا يعــرف بـــ « التبطــل
االجتامعــي».

مخاوف التقييم :

د

ميكــن أن تخلــق تصــورات أعضــاء الفريــق تفاعــل ســلبي يف املجموعــة .يحــدث تخــوف التقييــم عندمــا يشــعر النــاس
بــأن أفـراد املجموعــة اآلخريــن يحكمــون عليهــم بقســوة مفرطــة ،مــا يجعلهــم يرتاجعــون عــن آرائهــم.

3.2
أ

استراتيجيات لتحسين تفاعالت الفريق

معرفة الفريق:

تحتــاج كقائــد إىل توجيــه عمليــة إعــداد املجموعــة .لــذا ،ابــدأ بالتعــرف عــى املراحــل التــي متــر بهــا املجموعــة أثنــاء
إعدادهــا .ســتتمكن مــن اســتباق املشــاكل التــي قــد تنشــأ ،مبا يف ذلــك املشــاكل املتعلقــة بتفاعــات املجموعــة الضعيفة.
ب

الرسعة يف حل املشكالت:

إذا الحظــت أن أحــد أعضــاء فريقــك قــد صــدر منــه ســلوكًا يؤثــر ســل ًبا عــى املجموعــة ،عليــك التنبــه برسعــة .تقديــم
مالحظــات توضــح تأثــر أفعــال عضــو الفريــق وتشــجيعه عــى التفكــر يف كيفيــة تغيــر ســلوكه.
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ج

تحديد األدوار واملسؤوليات:

ميكــن أن تكتســب الفــرق التــي تفتقــر للرتكيــز أو التوجيــه تفاعــات ســلبية برسعــة ،ألنــه يصعــب عــى األف ـراد فهــم
أدوارهــم يف املجموعــة.
د

كرس الحواجز:

اســتخدم متاريــن بنــاء الفريــق ملســاعدة الجميــع عــى التعــرف عــى بعضهــم البعــض ،خاصــة عندمــا ينضــم أفـراد جــدد
إىل املجموعــة .هــذه التامريــن تســهل انضــام الزمــاء الجــدد يف املجموعــة وتســاعد أيضــا عــى مكافحــة «تأثــر البطــة
الســوداء» الــذي يحــدث عندمــا ينقلــب أعضــاء املجموعــة ضــد شــخص مــا ويعتربونــه مختلــف عنهــم.
ه

الرتكيز عىل االتصال:

االتصــال الرصيــح هــو أمــر أســايس للتفاعــات املمتــازة للفريــق ،لذلــك تأكــد مــن أن الجميــع يتواصلــون بوضــوح .قــم
بتضمــن جميــع أشــكال االتصــال التــي تســتخدمها مجموعتــك  -رســائل الربيــد اإللكــروين واالجتامعــات واملســتندات
املشــركة.
و

االنتـبـاه:

االنتبــاه للعديــد مــن القـرارات باإلجــاع ،ألنهــا ميكــن أن تكــون عالمــة عــى التفكــر الجامعــي ،وهــي ظاهــرة تحــدث
عندمــا تتجــاوز الرغبــة يف توافــق املجموعــة رغبــة النــاس يف الحــس الســليم لتقديــم بديــل ،التنمــر ،أو االنتفــاع .إذا كان
هنــاك العديــد مــن الق ـرارات باإلجــاع يف مجموعتــك ،ففكــر يف استكشــاف طــرق جديــدة لتشــجيع األشــخاص عــى
مناقشــة اراءهــم ،أو مشــاركتها دون الكشــف عــن هويتهــم.

4.0

السلوك السلبي لقائد الفريق

4.1

الـعدوانـي

ينتقــد كل مــا يقــال داخــل بيئــة الفريــق ،ميكــن أن يحجــر األفــكار واملفاهيــم الجديــدة مــا يحبــط الدافــع العــام
للفريــق ومشــاركة األعضــاء التاليــة.
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4.2

الممـتنـع

يرفــض تلقائيــا وجهــات نظــر وآراء اآلخريــن ،مــن ناحيــة مــا مينــع قــدرة الفريــق عــى تبــادل األفــكار ومناقشــة
محاســن املفاهيــم واألفــكار الجديــدة.

4.3

المنسحب

يعيق أي مشاركة شخصية ويرفض أن يكون نشيطًا داخل بيئة الفريق.

4.4

الباحث عن االعتراف

يســعى للفــت االنتبــاه لــه ومحــاوالت لكســب الفريــق عــى أفــكاره وآرائــه وهــذا ميكــن أن يحــد مــن املدخــات
الفرديــة األخــرى أعضــاء الفريــق التــي تعــوق املشــاركة الشــاملة للفريــق والتحفيــز

5.0

السلوك اإليجابي لقائد الفريق:

5.1

الـتعـاون

ال ينسب له عمل غريه أو يخفي املعلومات ليكون ممي ًزا.

5.2

ّ
البناء
النقد

التعبري عن الرأي دون إصدار حكم.

5.3

الحيوية والحماس

إظهار الحيوية والحامس.
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5.4

التعـاطـف

تعلم كيفية التواصل مع أعضاء الفريق املبني عىل االحرتام والعالقات اإليجابية.

5.5

الـنـزاهـة

يجب أن تتمتع باملعايري املهنية والشخصية  -كجزء من السلوك.

5.6

دوري القيادة والمتابعة
الموازنة بين
ّ

أحيانا ال يحتاج الفريق إىل قائد أو متابع.

6.0

التزامات التنوع والشمول في بناء الفريق:

6.1

القيــادة

وتجــدر االشــارة عــى اســتمرار الجهــود الدوليــة يف تجديــد مفهــوم التنــوع والشــمول .ووفقـاً ملنظمــة العمــل الدوليــة
( )ILOليــس مــن العــدل معاملــة الجميــع بنفــس املعاملــة بالنســبة للمامرســة الحديثــة .ويســتخدم مصطلــح املســاواة
املوضوعيــة ليعكــس مفهو ًمــا مختل ًفــا للعدالــة ،وهــو يعــزز املامرســة الشــاملة مــن خــال معالجــة املشــاكل املعياريــة
املتعلقــة بالتمثيــل الناقــص والتهميــش يف مــكان العمــل.
وقــدم مبــدأ املســاواة يف فــرص العمــل نقاطًــا حيويــة يف تحديــد ثقافــة مــكان العمــل كالتــايل  )1 ،مــن الــروري أن
تلتــزم القيــادة مبــكان عمــل متنو ًعــا ،وشــامالً ومحرت ًمــا )2 .ويجــب أن يبــدأ االلت ـزام مــن الرئيــس األعــى للمنظومــة
نــزوال إىل جميــع املســتويات )3 .ويجــب أن يكــون لــدى القــادة أنظمــة قامئــة ت ُح ّمــل املوظفــن املســؤولية لهــذا
التوقــع)4 .ويجــب عــى القــادة يف املنظومــة أن يقدمــوا رؤيــة واضحــة عــن التنــوع يف بيئــة العمــل.
وأطلــق املعهــد امللــي للمســاحني املعتمديــن ( )RICSيف عــام  2015عالمــة الجــودة الشــاملة لصاحب العمــل (.)IEQM
يســاعد هــذا الربنامــج أصحــاب العمــل يف القطــاع عــى قيــاس امللــف الوظيفــي بنــاء عــى املبــادئ األربعــة :القيــادة
والتوظيــف والثقافــة والتنميــة .وهــو مجلــس مراجعــة لجعــل العاملــن يف قطــاع العقــار ملتزمــن بالعمــل يف بيئــات
شــاملة وموضوعيــة.
أظهــرت الدراســات أن بنــاء الفريــق يف ســياق التنــوع والشــمول هــو دور كل شــخص يف املنظومــة وسنســتعرض يف هــذا
القســم ذلــك الــدور.
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أ

االلتزام بالقيادة:

 .1الرســالة والرؤيــة لهــذا االلتـزام ،يجــب عــى القــادة إصــدار بيانــا واضحــا لعــدم قبــول التحــرش واالنتقــام والتمييــز
العنــري يف بيئــة العمــل وعــى جميــع األصعــدة.
 .2سن سياسة وأهداف التنوع والشمول عىل جميع مستويات املنظومة.
 .3توجيه السلوكيات اإليجابية كنموذج بني أعضاء الفريق.
 .4عقــد اجتامعــات دوريــة مــع املديريــن التنفيذيــن للتأكــد مــن أنهــم عــى علــم بالشــكاوى وكيفيــة حلهــا بحســب
سياســة املنظومــة.
 .5تقييــم وتحليــل عوامــل الخطــر التــي قــد تهــدد باحتامليــة وجــود املضايقــات واالنتقــام والتمييــز العنــري يف
املنظومــة.
 .6تقديم التدريب والتأكد من التزام جميع أفراد املنظومة.
 .7استحداث منصب رئيس أو مدير مكتب التنوع والشمول لهذا االلتزام.
ب

التزام املوظفني:

 .1تجنــب الترصفــات التــي ال تتســق مــع الجــودة والعدالــة والصداقــات املقربــة .ينبغــي عــى املوظفــن اإلبــاغ عــن
أي تــرف منــايف لذلــك.
 .2أن يظهــر املوظــف روح الــود مــع مــن هــم أقــل يف الرتتيــب الوظيفــي ومــن هــم مهمشــن نتيجــة لالختــاف الثقــايف
يف العمــل .وبذلــك يكــون ملتزمــا بالقــدوة الحســنة وســط قرنائــه الذيــن يف دائــرة تأثــره.
 .3يجــب عــى جميــع املوظفــن االلتـزام بالربامــج التدريبيــة التــي تقدمهــا املنظومــة ملعرفــة ثقافــة التنــوع والشــمول
يف التحيــز الالواعــي واختــاف الجنســن يف التواصــل ومراعــاة الفــروق الثقافيــة.

6.2

إدارة سلسلة اإلمدادات

يجــب أن تكــون متطلبــات املنظومــات متكيفــة مــع احتياجــات العمــل يف هــذه األيــام .ويجــب أن تتوافــق تحديــات
أداء الفريــق يف إدارة سلســلة اإلمــدادات الحديثــة مــع البيئــات املتغــرة.
أظهــرت الدراســات أنــه عندمــا يتكــون الفريــق مــن أصحــاب مصلحــة مختلفــن ومــن وظائــف أو منظــات مختلفــة،
مثــل فريــق سلســلة اإلمــدادات ،فــإن تضــارب املصالــح واالفرتاضــات والتوقعــات واملعرفــة والتصــورات قــد يعــرض فريــق
العمليــات للخطــر (شــتاخ.)2013 ،
وتواجــه إدارة سلســلة اإلمــدادات نوعيــة وكفــاءة عمليــة صنــع القـرارات داخــل فريــق العمــل املتنــوع .يشــكل التعقيــد
هيــكل وعمــل إدارة سلســلة اإلمــدادات حاليــا .وقــد ينشــأ رصاعــا يف حــال عــدم تنظيــم أهــداف إدارة سلســلة اإلمدادات
وثباتهــا .لذلــك ،تحتــاج الخطــة الفعالــة لصياغتهــا .تلخــص املعايــر التاليــة املكون الســابق:
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 .1ينبغــي تعيــن فريــق لــإرشاف عــى سياســة التنــوع والشــمول يف املنظومــة بشــكل مســتمر ،وينبغــي عــى
الرئيــس األعــى للمنظومــة أن يدعــم الفريــق.
 .2ويجــب عــى املهمــة املحــددة أن توجــه املجموعــات باألهــداف والتعليــات الواضحــة والتعليقــات إىل
جانــب نظــام لدعــم اتخــاذ الق ـرارات.
 .3ينبغــي أن يدمــج جميــع أعضــاء الفريــق ،وأن يشــاركوا األفــكار ،واملعضــات ،وأن يشــجعوا الحلــول املبتكــرة
واملرنــة ملشــاكل التنــوع والشــمول يف بيئــة العمــل.
 .4ينبغي متثيل املجموعات املهمشة وغري املمثلة يف كل فريق.
أخـ ًرا ،ينبغــي أن يندمــج مــوردي الرشكــة ضمــن برنامــج فريــق التنــوع .كــا تحتــاج الرشكــة أن تفتــح قنــوات مختلفــة
لدعــم االحتياجــات لتحقيــق خطــة طموحــة لتوســيع األعــال أو لتنويــع املنتجــات.

6.2

إدارة سلسلة اإلمدادات

كــا ذكرنــا ســابقا ،أن مفهــوم التنــوع والشــمول أمــر رضوري يف منــاذج تشــغيل الــركات اليــوم .يف الواقــع إنــه يجلــب
للــركات األســاليب والحلــول املبتكــرة .عــى فريــق املــوارد البرشيــة أن يبــدأ العمليــة عنــد وضــع خطــة التوظيــف.
وهنالــك ثالثــة مشــاكل تحتــاج لحــل داخــل إطــار العمــل:
 .1التحيز الالواعي
 .2جمع البيانات
 .3التدريب
 .4التواصل مع الفريق
أ

التحيز الالواعي:

يحــدث عنــد املقارنــة بــن مرشــحني مؤهلــن ،حيــث متنــح الوظيفــة للمرشــح الــذي عنــده تجربــه مشــابهه أو مــن
نفــس العــرق وال يعتمــد ذلــك عــى تصــور أو تجربــة مختلفــن .يعــد التحيــز الالواعــي مــن الجوانــب الســلبية للتنــوع
والشــمول يف بيئــة العمــل ،يبــدأ مــن طلــب وعــرض الشــواغر الوظيفيــة .ويحتــاج فريــق املــوارد البرشيــة أن ويتأكــد مــن
االلتـزام باملســاواة ،ويعــي قوانــن تكافــؤ الفــرص الوظيفيــة عنــد التوظيــف .ويجــب أن تضــع املــوارد البرشيــة معيــار
واضــح للتوظيــف ،مــا مي ّكــن مــن تجنــب التحيــز.
ب

جمع البيانات:

جمــع البيانــات هــو املفتــاح الرئيــي إلدارة التنــوع والشــمول الفعالــة ،مــن خــال جمــع البيانــات تتمكــن اإلدارة مــن
قيــاس مــدى صحــة سياســة التنــوع والشــمول ،ومــدى التـزام األطـراف املعنيــة ومــا لــذي يحتاجــه للتغيــر واملشــاركة
يف تحســن تأثــر السياســة.
وهنــاك دور حكيــم إلدارة املــوارد البرشيــة يف جمــع البيانــات النوعيــة والكميــة مــن مختلــف املصــادر يف املنظومــة
بعــض الجوانــب هــي (أفضــل مامرســات التنــوع:)2013 ،
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 .1مستوى املشاركة يف صياغة رؤية التنوع والشمول للرشكة.
 .2عدد املوظفني غري املمثلني يف الربامج الرسمية والذين حصلوا عىل ترقيات.
 .3النســبة املئويــة ألهــداف التنــوع التــي تتــاىش مــع أهــداف االعــال االسـراتيجية الرئيســية املرتبطــة بأنظمــة
املكافــآت والتعويضات.
 .4التمثيل يف مجلس اإلدارة.
 .5التصنيفات العامة للجو والثقافة التنظيمية وأثارها عىل جميع املجموعات املمثلة.
ج

التدريب:

يعــد أحــد أفضــل األدوات التــي تقــدم فيهــا املنظومــة تواصــا مــع موظفيهــا يف جميــع املهــارات الوظيفيــة وتزيــد مــن
الخــرة .تحتــاج إدارة املــوارد البرشيــة يف عمليــة التنــوع والشــمول لوضــع خطــة تدريبيــة فعالــة لضــان مشــاركة جميــع
أعضــاء الرشكــة مبــا يف ذلــك املجموعــات املهمشــة ودون املثيــل ،يجــب أن يركــز الربنامــج التدريبــي عــى ثالثــة مواضيــع:
 .1مفاهيم التنوع والشمول وتنفيذها.
 .2مهارات االتصال الشاملة.
 .3استيفاء التقييم ومخاطر التمييز العنرصي.
ج

التواصل داخل فريق العمل:

ال يوجــد أي تطبيــق ناجــح للخطــة مــا مل تنشــأ قنــاة تواصــل ف ّعالــة .واالتصــاالت الرســمية هــي الطريقــة التــي تتطــور
مــن خــال املذكـرات والرســائل الرســمية والخطابــات اإللكرتونيــة واالجتامعــات الرســمية وتقييــات أصحــاب العمــل/
املوظفــن .وللتواصــل الرســمي طــرق مــن املوظفــن إىل وينبغــي أن يصــل التواصــل الرســمي مبــارشة لــإدارة العليــا
عندمــا تكــون املشــاكل ذات الصلــة يف التنــوع والشــمول .يجــب أن تــدون البالغــات الرســمية بشــكل دوري شــهريا أو
ربعيــا أو بحســب الحاجــة .وينبغــي أن تعــزز البالغــات مبــؤرشات تعكــس الصــورة داخــل املنظومــة ،كــا يجــب اإلبــاغ
فــورا عــن الحــاالت االســتثنائية مثــل التحيــز ،التمييــز العنــري.

7.0

إيجابيات تنوع فريق العمل (فوبوهوندا:)2013،

7.1

المنظور

مــدى اندمــاج الفريــق داخــل املنظومــة ومــدى توافــق اس ـراتيجية الفريــق مــع النمــط اإلجــايل للخطــط ونجــاح
األهــداف ،والرســالة ،واملبــادئ ،والرؤيــة ،والقيــم.
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7.2

الــوالء

وتحــدد أهــداف وتوجهــات الرؤيــة لتشــجيع املوظفــن ،وأيضــا يجــب أن تعكــس القــوة الغريبــة ،والثقافــة ،والقيــم،
واملعتقــدات وتوجــه املنظومــة.

7.3

المقدرة

يعلــم املشــاركون رضورة اكتســاب املعرفــة واملهــارات والقــدرات للتصــدي للمشــاكل التــي مــن أجلهــا تكــون الفريــق أو
الوصــول ملــا يلــزم .يف بعــض الحــاالت ،مثــل مهــارات االتصــال الفعــال ،حــل النزاعــات واملشــاكل.

7.4

التعاقد

يشــمل نطــاق املســؤولية املنــاط بهــا وتصميــم الرســالة ،والرؤيــة ،واالسـراتيجيات لتحقــق هــدف الفريــق .بالتــايل ،يصــل
الفريــق ألهدافــه ونتائجــه ومســاهامته املتوقعــة والخــط الزمنــي ووســائل تقييــم كال مــن نتائــج العمــل أو العمليــة
التــي اتبعهــا الفريــق لتحقيــق املهــام.

7.5

الموارد والسلطة

ينبغــي أن تتوفــر املــوارد واالس ـراتيجيات والدعــم مــن خــال مهمــة محــددة لعضــو الفريــق .ويســاهم وجــود جهــة
معينــة التخــاذ القـرارات يف العمــل بف ّعاليــة .وإذا مل تكــن هنــاك جهــة مســؤولة ،فســيكون عمــل الفريــق صعــب حيــث
يجــب الحصــول عــى موافقــات عــى أفكارهــم يف كل مــرة ،لــذا يفضــل إعطــاء التفويــض بحــدود .كــا ينبغــي أن يعطــى
التفويــض ألعضــاء الفريــق تدريجيًــا حتــى ال يرتبــك الفريــق بالســلطة الجديــدة .وينبغــي إعطــاء املالحظــات باســتمرار
حتــى يتســنى ألعضــاء الفريــق معرفــة نقــاط قوتهــم وضعفهــم ولــي يشــعروا بالتقديــر.

7.6

التعاون

يفهــم أعضــاء الفريــق مراحــل تطــور املجموعــة ،ودورهــم ومســؤولياتهم لتمكنهــم مــن العمــل بفعاليــة عــى املســتوى
الشــخيص .ينبغــي تطبيــق القواعــد الســلوكية يف مجــاالت مثــل حــل النزاعــات واتخــاذ القـرارات بتوافــق اآلراء.
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7.7

األتصال

يوضح للفريق أولوية املهام ألعضاء الفريق بالطريقة املناسبة للمالحظات ليكون بناء الفريق فعاالً.

7.8

التحسينات اإلبداعية

والتنــوع يف بنــاء الفريــق يكــون حــول التغيــر واالهتــام بالتغيــر الــذي يجــب أن يعطــي قيمــة للتفكــر الخــاق
والحلــول الفريــدة واألفــكار الجديــدة

7.9

التوجيه

ســيكون التوجيــه عالمــة إلنجــازات الفريــق ،حيــث يتحمــل أعضــاء الفريــق املســؤولية .يف حــال نجــح الفريــق يف اتخــاذ
املخاطــر املعقولــة ،ينبغــي منحهــم التقديــر واالعــراف بذلــك ،ونظــام التقديــر ينبغــي أن يصمــم لــكال مــن األداء
الفــردي أو الجامعــي .يــؤدي منــح املوظفــن االع ـراف إىل بيئــة عمــل إيجابيــة وإنتاجيــة وتنظيميــة ومبتكــرة.

7.10

التوافق

ُي ّكــن الفريــق املتنــوع جيــدا بقواعــد الشــمول الفعالــة قــادة الفريــق مــن التخطيــط لألولويــات وتخصيــص املــوارد ،
باإلضافــة إىل إدارة املهــام املرتبــة واملنظمــة بــن اإلدارات املتنوعــة بشــكل متوافــق.

7.10

التغير الثقافي

الثقافــة هــي البيئــة املحيطــة دامئــا مبــكان العمــل وهــي املؤثــر يف العالقــات والعمليــات ،والــذي ميكــن أن يشــكل متعـ ًة
يف العمــل .وتشــمل القيــم واملعتقــدات واالفرتاضــات األساســية واملواقــف والســلوكيات التــي تتقاســمها مجموعــة مــن
النــاس .يؤثــر مؤســس املنظمــة واملديريــن التنفيذيــن وغريهــم مــن املوظفــن اإلداريــن يف ثقافــة مــكان العمــل بســبب
دورهم يف صناعة القرار والتوجه اإلسرتاتيجي.
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المالحظات:

تمارين الوحدة:
ثقافة التنوع والشمول والعمل الجماعي

أ

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل:

 .1الفريق هو عبارة عن مجموعة من األشخاص يعملون ألجل:
أ .هدف مشرتك
ب.تحقيق الهدف
ج.اتصال الرشكة
د.اإلنجاز الشخيص

 .2يهتم بناء الفريق بـ :

أ .مجموعة الرتكيز والتهميش
ب.اإلجراء املعاكس ضد القادة
ج.السلوك تجاه منتجات الرشكة
د .ال يشء مام ذكر

 .3مفهوم التنوع والشمول هو:

أ .إيجاد أفضل املواهب التي تناسب الرشكة
ب.تقبل التغيري يف مكان العمل
ج .تطبيق التغاير يف مكان العمل
د .التأكد عىل أن الجميع مختلفني

 .4أحد أدوار القيادة يف التنوع والشمول:

أ .إرضاء جميع موظفي املنظومة
ب.تقديم خدمات طويلة األمد للعمالء
ج .وضع أهداف وسياسة التنوع والشمول
د .ال يشء مام ذكر صحيح

 .5أحد التزامات املوظفني يف التنوع والشمول هو:

أ .التعرف عىل أهداف معالجة وظيفة الرشكة
ب.معرفة خطوات تحقيق اقىص درجات التقييم
ج.االختالط مع زمالء العمل ومعرفة ما هو غري مناسب
د .تجنب السلوك الذي ال يتوافق مع العدالة والزمالة

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

159

إجابات التمارين

الوحدة األولى :
األنظمة العقارية السعودية

 .1ما هي الجهة املسؤولة عن منح الرتاخيص لألجانب الستثامر األرايض أو متلكها؟
 .1الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)
 .2وزارة االستثامر.
 .3مؤسسة النقد العريب السعودي.
 .4وزارة العدل.
 .2إضافة إىل الرشيعة اإلسالمية ،تسن اململكة أنظمة خاصة بها مثل:
 .1األوامر امللكية.
 .2املراسيم امللكية.
 .3قرارات مجلس الوزراء.
 .4جميع ما سبق.
.3جميع األرايض التي ال متلك ملكية خاصة فهي ملك:
 .1للدولة.
 .2لعموم املواطنني.
 .3للبلدية.
 .4ال أحد ميلكها.
 .4مصادرة األموال الخاصة حق يصدر من:
 .1البلدية.
 .2مجلس الوزراء.
 .3األمارة.
 .4القضاء.
 .5غلّة العقار املرهون ملالكه ونفقته عليه ،وإدارته حق له مبا ال يخل بحق:
 .1الراهن.
 .2املدين.
 .3املرتهن.
 .4املالك.
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 .6الرهن تابع للدين ،فينفكّ الرهن بانقضاء:
 .1جميع الدين املوثق به.
 .2بعض الدين.
 .3أكرث الدين.
 .4نصف الدين.
 .7من املصلحة العامة كام يف الالئحة التنفيذية لنظام نزع امللكية ما ييل:
 .1مسارات الطرق والقطارات.
 .2شبكات املياه والكهرباء والغاز والبرتول.
 .3الهاتف والرصف الصحي وترصيف السيول.
 .4جميع ما سبق.
 .8جــاء يف (م  )10مــن نظــام ملكيــة الوحــدات العقاريــة وفرزهــا( :تنتخــب جمعيــة املــاك رئيس ـاً لهــا مــن بــن
أعضائهــا يتــوىل رئاســة اجتامعاتهــا ومتابعــة قراراتهــا ،ويتــم انتخابــه:
 .1باإلجامع.
 .2باألغلبية.
 .3بثلث الحضور.
 .4باألكرثية.
 .9عدد أعضاء لجنة تقدير التعويض:
 .1خمسة.
 .2ثالثة.
 .3سبعة.
 .4خمسة وواحد من املقيمني املعتمدين.
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الوحدة الثانية :
مبادئ التخطيط الحضري

 .1ما هي املكونات الرئيسية للمدينة؟
 اﻟﺴﻜﻦ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ .2ما هو الدافع الرئييس من نشأة التخطيط العمراين بالعرص الحديث؟
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ،واﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺳﻮء أوﺿﺎع اﻟﺤﯿﺎة واﻟﺴﻜﻦ ﻲﻓ اﻤﻟﺪن ﻲﻓ ﺑﺪاﯾﺎت اﻟﺜﻮرة
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻲﻓ أوروﺑﺎ وذﻟﻚ ﻲﻓ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺮﺸ
 .3اذكر ثالثة من أهم نظريات التخطيط الحرضي؟
 ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻤﻟﺪﯾﻨﺔ اﻟﺮﺸﯾﻄﯿﺔ (ﺳﻮرﯾﺎ ﻣﺎﺗﺎ 1822م) ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻤﻟﺪﯾﻨﺔ اﻟﺤﺪاﺋﻘﯿﺔ (إﺑﻨﺰر ھﻮارد 1898م) ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻐﺪ (ﻟﻮﻛﻮر بوزيه 1922م) .4ما عدد مستويات التخطيط الحرضي؟
 اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻋﻰﻠ اﻤﻟﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻋﻰﻠ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﯿﻢ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻋﻰﻠ ﻣﺴﺘﻮى اﻤﻟﺪﯾﻨﺔ .5ما هي مخرجات املخطط اإلسرتاتيجي للمدينة؟
 اﻟﺪراﺳﺎت واﻻﺳﺮﺘاﺗﯿﺠﯿﺎت:• اﺳﺮﺘاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
• اﻻﺳﺮﺘاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
• اﺳﺮﺘاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻤﻟﺮاﻓﻖ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
• اﺳﺮﺘاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻨﻘﻞ
• اﺳﺮﺘاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻹﺳﻜﺎن
 اﻤﻟﺨﻄﻄﺎت (اﻟﺨﺮاﺋﻂ):• اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ ()Urban Limit
• اﻤﻟﺨﻄﻂ اﻟﮭﯿﻜﻲﻠ ()Structure Plan
• ﻣﺨﻄﻂ اﺳﺘﻌﺎﻤﻻت اﻷراﻲﺿ ()Land Use
• ﻣﺨﻄﻂ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻷراﻲﺿ ()Zoning
• اﻤﻟﺨﻄﻄﺎت اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ ﻟﻸﺣﯿﺎء اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ()Subdivision
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 .6ما هي الوحدات التخطيطية باملدينة؟
ﺛﻢ اﻤﻟﺠﺎورة اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ﺛﻢ اﻟﺤﻲ اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ﺛﻢ اﻟﻘﻄﺎع او اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﺛﻢ اﻤﻟﺪﯾﻨﺔ
 .7ما هي العنارص األساسية يف تخطيط األحياء السكنية وتصميمها؟
 .1اﻤﻟﻨﺎطﻖ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ
 .2ﺗﻨﻮع اﺳﺘﻌﺎﻤﻻت اﻷراﻲﺿ
 .3ﺗﻨﻮع وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ
 .4اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ
 .5اﻟﺤﺪاﺋﻖ واﻟﻔﺮاﻏﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
 .6ﺗﻨﻮع اﺣﺠﺎم ﻗﻄﻊ اﻷراﻲﺿ واﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ
 .7اﻷﻣﻦ اﻟﺤﺮﻀي
 .8اﻟﺘﻤﯿﺰ واﻻﺑﺪاع
 .8ما هي أبرز مشاكل املخططات السكنية؟
 ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺨﻄﯿﻄﯿﺔ وتصميميه ﻣﺸﺎﻛﻞ اﺟﺘﺎﻤﻋﯿﺔ وأﻣﻨﯿﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ .9ما هي املراحل األساسية عند إعداد املخططات السكنية واعتامدها؟
 اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ اﻻوﻰﻟ اﻻﻋﺎﻤل اﻤﻟﯿﺪاﻧﯿﺔ اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ إﻋﺪاد اﻤﻟﺨﻄﻂ اﻟﻌﺎم اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ واﻋﺘﺎﻤدھﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻤﻟﺨﺘﺼﺔ اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻻﻋﺘﺎﻤد اﻟﻨﮭﺎﻲﺋ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ .10كيف تؤثر أبعاد املربعات السكنية (البلوكات) وأطوال قطع األرايض عىل تكلفة تطوير املخططات؟
ﻛﻠﺎﻤ ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻠﻮﻛﺎت ﺗﻜﻮن اﻟﻄﺮق طﻮﯾﻠﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻲﻟ ﺗﺰداد أطﻮال ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ،وﯾﺼﺒﺢ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ
وﺗﺸﻐﯿﻠﮭﺎ وﺻﯿﺎﻧﺘﮭﺎ أﻛﺮﺜ ﻛﻠﻔﺔ.
 .11ما هو السبب الرئييس لظهور املخططات الشبكية وتوسع املدن وزيادة مساحة األرايض؟
ظﮭﻮر اﻟﺴﯿﺎرة واﻻﻋﺘﺎﻤد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻧﻘﻞ أﺳﺎﺳﯿﺔ
 .12ما هو الهدف من ترشيع أنظمة البناء؟
 ﺗﮭﺪف ﺗﻨﻈﯿﺎﻤت اﻟﺒﻨﺎء إﻰﻟ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ وﺳﻜﺎﻧﮭﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻊ اﻟﻔﻮﻰﺿ واﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ اﻤﻟﻌﺎﻤرﯾﺔواﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ،وﺿﺒﻂ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻤﻟﻌﺎﻤري وﻓﻖ أﻧﻈﻤﺔ اﻤﻟﺪﯾﻨﺔ واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻰﻠ اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﻟﺴﻜﺎن
اﻤﻟﺪﯾﻨﺔ.
 .13هناك مبدئني لتخطيط استخدامات األرايض اذكرهام؟
 ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻣﺒﺪأ ﺗﻌﺪد اﻻﺳﺘﺨﺪام164
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الوحدة الثالثـة :
اإلستدامة

 -1أي مام ييل ميثل تعريف االستدامة:
أ .بيئة صحية للقيام بالعمل عىل أكمل وجه
ب .التنمية التي تفي مبتطلبات الحارض املتبقية من املايض
ج .التنمية التي تفي مبتطلبات الحارض دون التأثري عىل األجيال القادمة
د .بيئة الواقع االفرتايض لألجيال القادمة
 -2التغري املناخي هو التغري الحاصل يف:
أ .الجو
ب .كمية هطول األمطار
ج .التغري يف درجة حرارة األرض
د .كل ما سبق
 -3املباين الخرضاء هي انشاءات تساعد يف تقليل اآلثار املرتتبة عىل تلوث البيئة وذلك ألن:
أ .اللون األخرض مستخدم فيها بكرثة
ب .تستخدم يف بنائها مواد مناسبة للبيئة وفعالة يف توفري الطاقة
ج .ال يسمح ببنائها إال عىل األرايض الزراعية الخرضاء
د .ال ينطبق عليها اساليب التقييم املعروفة
 -4تؤثر املدن الضخمة يف االستدامة والبيئة بـ:
أ .كثافة يف األيدي العاملة
ب .تحديات يف النقل
ج .التغري املناخي
د .التنمية الشمولية
 -5من غازات االحتباس الحراري
أ.غاز امليثان
ب .غاز ثاين اكسيد الهيدروجني
ج .غاز نرتات الصوديوم
د .ال يشء مام سبق
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 -6من املؤمترات التي أظهرت جهود مكافحة ظاهرة االحتباس الحراري.
أ .بروتوكول كيوتو باليابان 1997
ب .كوبنهاجن الدمنارك 2019
ج .باريس عام 2015
د .كل ما سبق
« -7يقــاس ثــاين أكســيد الكربــون مبضاعفــة كال مــن انبعاثــات االحتبــاس الحـراري الســتة عــى مــدى احتامليــة
حــدوث احتبــاس حـراري خــال  100عــام ».تصــف العبــارة الســابقة:
أ .أثر مشكلة االحتباس العاملي.
ب .قياس غازات االحتباس الحراري يف الغالف الجوي.
ج .قياس غازات االحتباس الحراري املنبعثة داخل املنزل.
د .تأثري الغازات الدفينة
 -8أي من التايل من عيوب االستثامر يف املباين الخرضاء:
أ.ارتفاع معدالت اإليجار
ب .تحسني اإلنتاجية
ج .انخفاض قيمة املرافق العامة
د .انخفاض الزوال التنظيمي
 -9البصمــة الكربونيــة هــي :مضاعفــة كال مــن انبعاثــات االحتبــاس الح ـراري الســتة عــى مــدى احتامليــة
حــدوث احتبــاس ح ـراري خــال:
أ 50 .عام
ب 100 .عام
ج 10 .أعوام
د .ال يشء مام سبق
 -10مشكلة تقييم املباين الخرضاء باألساليب املعتادة هي:
 .1عدم وجود أدلة للمقارنة كافية
 .2اإلهالك املرتاكم أقل للمباين املستدامة
 .3تجاهل مميزات البناء املستدام وتأثريه عىل قيمة األصول
أ )1( .فقط
ب )1( .و ( )2فقط
ج )1( .و ( )2و ()3
د .ال يشء مام سبق

166

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

الوحدة الرابعة :
ثقافة التنوع والشمول
والعمل الجماعي

 -1الفريق هو عبارة عن مجموعة من األشخاص يعملون ألجل:
أ .هدف مشرتك
ب .تحقيق الهدف
ج .اتصال الرشكة
د .اإلنجاز الشخيص
-2يهتم بناء الفريق بـ:
أ .مجموعة الرتكيز والتهميش
ب .اإلجراء املعاكس ضد القادة
ج .السلوك تجاه منتجات الرشكة
د .ال يشء مام ذكر
 -3مفهوم التنوع والشمول هو:
أ .إيجاد أفضل املواهب التي تناسب الرشكة
ب .تقبل التغيري يف مكان العمل
ج .تطبيق التغاير يف مكان العمل
د .التأكد عىل أن الجميع مختلفني
 -4أحد أدوار القيادة يف التنوع والشمول:
أ .إرضاء جميع موظفي املنظومة
ب .تقديم خدمات طويلة األمد للعمالء
ج .وضع أهداف وسياسة التنوع والشمول
د .ال يشء مام ذكر صحيح
 -5أحد التزامات املوظفني يف التنوع والشمول هو:
أ .التعرف عىل أهداف معالجة وظيفة الرشكة
ب .معرفة خطوات تحقيق اقىص درجات التقييم
ج .االختالط مع زمالء العمل ومعرفة ما هو غري مناسب
د .تجنب السلوك الذي ال يتوافق مع العدالة والزمالة
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املراجع:
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1

تخطيط املدن أسلوب ومراحل

د .عاطف حمزه حسن

2

تخطيط املدن يف اململكة العربية السعودية

م .عمر القايض  /د .حمزه ابراهيم

3

مستويات التخطيط العمراين

د .عبد الباقي ابراهيم

4

نشأة وتطور التصميم العمراين

وليام ساندرز  /أليكس كريجر

5

نظريات تخطيط املدن

د .عالء العييش

6

تخطيط املدن السعودية يف إطار هويتها العمرانية

أ.د .أسامة خليل ابراهيم

7

التخطيط العمراين االسرتاتيجي واإلدارة االسرتاتيجية
للمدن

مركز اإلنتاج اإلعالمي بجامعة امللك عبد العزيز

8

املخطط االسرتاتيجي الشامل ملدينة الرياض

الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

9

املخططات املحلية والتفصيلية ملدينة بريده

وزارة الشئون البلدية والقروية

10

التطوير العقاري لتقسيامت األرايض السكنية

د.خالد بن سكيت السكيت

 11حساب تكاليف تنفيذ املخططات السكنية

املركز الدويل للتعمري واملشاريع

 12املجاورة السكنية

مؤمتر االزهر الهنديس الدويل التاسع

13

التخطيط العمراين املعارص

د .عبري اللحام

14

االمن واألمان يف الحي السكني

د .خالد بن سكيت السكيت
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