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 ليسوالمنجزاتاألعمالتوثيقإن
 
با فمنض   أو الفكري،التر

 
المباهاةمننوعا

،االستعراضأو التأريخية، ورةإنها القصص  بأمانةور الشعيؤكدها حتميةض 
ه)البلديالعملبأنوالقناعةالتكليف،ومسؤوليةالمنصب ال (األعمالمنوغتر

توقفثحيمنتبدأ تكاملية،منظومةهو إنما فحسب،العاملير  أشخاصيمثل
ته،منتفيد السابق،  الطرق،منسبقما شقوتكملختر

 
 جهود،للحفظا

 
ورصدا

 للتجربة،
 
ةواستمرارا .للمستر

  ذلكقيلإن
 
،ما ف حةواضمستقبليةوأهدافخططوفقالعملفإنمص 

طرقاليقطعكمنفمثلهطموحاو خطةغتر منيعملومنملح،إداريمطلب
.مقصدأو وجهةلغتر الطوال

ير  للسنتالبلديةمنجزاتألهممختص عرضاإلصدار،هذا كانذلكألجل
،  أشد آخر وعرضالماضيتير 

 
.لقادمةاللسنةالمنشودةاألهدافألهماختصارا

القولمنويرض  يحبلما والتوفيقباإلخالصيمنأنالمسؤولوحدهوهللا
.والعمل

مقدمة
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كلمة سمو محافظ الدرعية 
:األمتر 

من أحمد بن عبدهللا بن عبدالرح

ةكافتشهدهالذيوالنماءالتطور إن

  القطاعات
 
عىلدليلألصدقالدولةف

  األمر والةرغبة
 
لةمت   المملكةتبوءف

  متقدمة
 
ىالدولمصافف .الكتر

التعليمقطاعشهدهالذيفالتطور 
  والعقاريالطنر  والقطاع

 
يقال والمصف

 
 
  المتسارعةالخطواتعنشأنا

النر
  البلديةبالشؤوناالهتماميشهدها 

والنر
ميةالتنلعملياتوالمؤشر المنسقتعد 

.الشاملة

  نعيشونحن
 
و نخط:الدرعيةمدينةف

توازنةمتنميةتحقيقنحو وثابةبخطوات
ريقةالعالتاريخيةالمدينةبمكانةتليق

 لجعلها 
 
 متنفسا

 
 وسياحترويحيا

 
 يا

 
رائدا

همبطوالتوسطر األجداد،تاري    خيعكس
  
 
.األحفادوعقولوجدانف

عىللنستر المؤسسأمجاد مننقتبس
.وخطاهدربه

ورائد بارز دور للبلديةأنفيهشكال ومما 
  
 
خاللنمورعايتها التنميةعمليةقيادةف

نميةلتالدراساتوإعداد المشاري    عتنفيذ 
المواطنير  احتياجاتمعبما المدينة
  لهمالخدماتوتأمير  

 
توىمسرفعظلف

  الشفافية
 
البلديةاألجهزةبير  التعاملف

فالهد”مبدأوترسيخالخاص،والقطاع
  يصبالذي“الواحد

 
ر تطويبوتقةف

.وتنميتهاقطاعاتها ودعمالمدينة

 
 
  بجهد ساهممنكلأشكر :وختاما

 
ف

ةبلديوأخصالدرعية،وتنميةتطوير 
األوفر بالنصيبالدرعيةمحافظة
ةالتنميعمليةتشي    ععىللحرصها 
.والتطوير

 
ا
يعالجميوفقأنوجلعز الموىلسائل
.الجميعختر فيهلما 
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فظةمحابلديةرئيسسعادةكلمة
:الدرعية

د مساعد بن عبدهللا المسين. د

اقةالدولةتستمد منالمستقبلإشر

،ومجد أصالة  
سكانويفخر الماض 

وأصلطويل،باعلها بمدينةالدرعية
  ممتد 

 
؛اإلسالم  التاري    خجذور عمقف

مناألحداثمجرىتشكيلأعادتفقد 
  السلفيةاإلصالحيةالدعوةخالل

النر
بنمحمد :الشيخالمجدد اإلمامقادها 

عمبتحالفها (هللارحمه)عبدالوهاب
  السياس  الحكم

متعاليعىلالمبن 
يعة رعاهالذيالخالدةاإلسالميةالشر
.(هللارحمه)سعودبنمحمد اإلمام

  للمدينةالمتحققةاإلنجازاتولعل
 
ف

التطوير منتجعلالماضيةالعقود 
 المستقبىل  

 
؛تحديا

 
ا فقطليسكبتر

  المشاركةالرسميةللجهات
 
ةصياغف

الجهاتلجميعبلالمدينة؛مستقبل
كالقطاعالعالقةذاتوالمؤسسات

.السكانالخاص

رها كوادبكافةالدرعيةمحافظةوبلدية
قيادةبتقومواإلداريةوالتقنيةالهندسية

امجوالتر الخططخاللمنالتنميةعملية
  الالمستمرةوالخدماتالمستقبلية

نر
تع  ه  فوزائري  ها،المدينةلسكانتوفرها 

“يةمستقبلرؤية”خاللمنالتطوير أن
عبة،صتجربةيعد التطور شيعةلمدينة
منالمزيد بذلتستوجبمعقدةوعملية
المخلصالعملمنوالكثتر الجهد،
.الدؤوب

نةلمديالمستقبليةالرؤيةتحقيقإن
ملمتكاعمللفريقوهدفحلمالدرعية
فكريةالطاقتهوأقصجهد،قصارىيبذل

املةمتكتنظيميةمظلةتحتوالعملية
وديةلسعالدولةعاصمةبناءإىلللوصول
ياحيةوالسالتاريخيةمكانتها وفقاألوىل

.المنشودة
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الدرعية عتر التاري    خ

لمحة موجزة عن تاري    خ العاصمة 
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سعود آلأشةجد المريديمانعأسس

بهاستقر أنبعد هجرية850عامالدرعية
نيسككانحيثحنيفةواديوسطالمطاف
بلدةمنانتقلأنبعد درعابنيدىعلهقريب
بير  ا أرضقريبهومنحه.القطيفقربالدرع
دايةبلتكونجنوبا،والمليبد شماال غصيبة
تسنواالقريةوعاشت.الدرعيةقريةنشوء
عدد منحدتمتواضعةموارد ضمنطويلة
للبلدةواالقتصاديةالسياسيةوالمكانةالسكان
ة،مقرا تكونما أشبهمرحلةخالل يذكر و لعشتر
ندما عمسكنا السبعير  يتجاوز لمدورها عدد أن

نةسالوهابعبد بنمحمد الشيخإليها قدم
وحفز .ميالدية1744الموافقـه1157
  الشيخاستقرار 

ودعويا ا علمينشاطا الدرعيةف 
28عددكوارنستر  الفرنس  المؤرخأنحنر 

الدرعيةواحتلت.مدرسةوثالثير  مسجدا 
بيةالعر الجزيرةمستوىعىلتاريخيةمكانة
  البيعةتمتعندما آنذاك

يلمسو آلبيتف 
واالمامالوهابعبد بنمحمد الشيخبير  

وىلاألالسعوديةالدولةووالدةسعود بنمحمد 
.لهاعاصمةالدرعيةلتكون

  الدرعيةحكامقصور آثار 
  األثريةالمنطقةف 

بحف 
الطريف
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  السياس  الدور وتعاظم
ذلكتتحللدرعيةوالثقاف 

ىلعوتواىلالعلم،لطلبةمقصدا وأصبحتالحلف
الدولةنفوذ واتسعسعود آلأمراءمنعدد حكمها 
ير  العثمانيجيوشتدخلتأنإىلنجد إقليمخارج

ىلعمحمد بنباشا إبراهيمقيادةتحتوحاضتها 
عامودمرتبعدها سقطتطويلةمدةمص حاكم

.م1817ـه،1233

قرنالبدايةإىلمهجورةشبهالدرعيةبقيت
ين ا فيهتدببدأتعندما الميالديالعشر
عمر حيثجديد مناالستقرار حياةعروق
  نحو 

  أشةمائنر
عظمموعمرتالدرعية،مبان 

الغرنر  والجزءغصيبةعدا ما المهدمةاألحياء
.الطريفمن

15عدبعىلاليومالحديثةالدرعيةمدينةتقع
مدينةوسطمنالغرنر  الشمالإىلكلم،

تد يمالذيحنيفةواديضفافعىلالرياض
الشعابمنالعديد معللجنوبالشمالمن

وهو .كم150إىلتصللمسافةمنهالمتفرعة
  األوديةأهممن

  تنتشر النر
جد نإقليمف 

  المستوطناتعليها وتعتمد 
.ابقائهف 

تر يعتوالذيحنيفةواديتسمياتوتعددت
عرفحيثالمنطقة،أوديةأهمبير  من

نالباطوواديالعارضوادي:منهاعدةبأسماء
هفاقحنيفةوادياسمولكن منغتر

روفةالمعحنيفةقبيلةإىلنسبةالمسميات
  
.القدممنذ ضفافهعىلاستقرتوالنر

اضيةالمالحقبةمنالمتبقية(حنيفةواديغرب)الطريفح  آثار 
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هحنيفةواديهيأ  زيرةالجوسطأوديةمنكغتر
كتلسكانمكنمالئما زراعيا مناخا العربية

ضمنالمتواضعالعيشمنالمستوطنات
  والظروفاإلمكانيات

نإعالقبلسادتالنر
القرنمنتصفمنذ السعوديةالعربيةالمملكة
ينوأوائلالهجريعشر الثالث الدي،الميالعشر
اديو ضفافعىلالمستوطناتسلسةوتضم
كمدينةا تاريخيدورا لعبتعديدةبلداتحنيفة
خرجوالوالجبيلةومنارة(سابقاالرياض)حجر

.والعيينة

  المقر الطريفح  زالال 
لآألشةالتاريخ 

يوح  سعود  طالال أالشيخآلأشةمقر البجتر
نابضالالقلبكانتأنبعد عروشها عىلخاوية
قة،زاهرةتاريخيةلمرحلة منوتنبعثومشر
  نمطشواهد األنقاضتلكخالل

عمران 
معماريةخصائصذاتومنشآتمتكامل
ة اديةواالقتصالفنيةاإلمكانياترغممتمتر 

.المحدودة

ما بالتقليديةالمدينة:منالدرعيةتتكون
عتخضمهجورةتاريخيةمناطقمنتحتويه
امج دطينيةوأحياءمحددةتطوير لتر ومنيةمتر
.حديثةمناطق

الدرعية عتر التاري    خ

لمحة موجزة عن تاري    خ العاصمة 
األوىل

خ 
ري    
تا
 ال

ر
ب
 ع
ية
رع
د
ال

مصور جوي لوادي حنيفة يظهر الدرعية وأجزاء من شمال 
الرياض
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  الجزءويتكون
طريف،الأحياءمنالدرعيةمنالتاريخ 

يوالمري    ح محان،وسوالشيحه،والظوي  هرهوالبجتر
  عالمزار إىلإضافةوغصيبةوالروقية،والظهره،

النر
.بهاوالمحيطةتتخللها 

،ضمجزأينإىلالتقليديةالمدينةتنقسمكما  نيير 
تانمأهولوهما والروقيةالظهرةمنيتكونالشماىل  
إماوه  اءاألحيبقيةعىلالجنونر  الجزءيشتملبينما 

ي  الجزء الغرنر  من وادي حنيفة المشتمل عىل أحياء الطريف والبج تر
والمري    ح

الدرعية عتر التاري    خ

لمحة موجزة عن تاري    خ العاصمة
األوىل

خ 
ري    
تا
 ال

ر
ب
 ع
ية
رع
د
ال

أو للسقوطآيلةمهجورةمساكنأو مندثرةأطالل
.جداضئيلةوبنسبةبعضها مسكون

عىلويحتويبالكامل،مهجورا الطريفح  ويعتتر 
بقيةتر تعتبينما الدولة،قبلمنالمرممةالدور بعض
تدهور للتتعرضأساساتبقايا أو خاويةأطالال الدور 

مما والزوار واإلهمالالتعريةعواملبفعلالمستمر 
.تماماباندثارهيهدد 
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:المحافظة الواعدة

الوضع الراهن للدرعية

.فرص، وعوائق

دة
اع
لو
ة ا
ظ
اف
ح
لم
ا

الطبيعيةالبيئة

قلبقةمنطمنللدرعيةالطبيع  النظاميتكون
ا،انخفاضالواديمستوياتأقلوه  الوادي
خاللاألمطار مياهمرور يحددهوالذي

المستوىذلكويعلو الماطرة،المواسم
  المزارعمنطقةالمنخفض

ت  أكتكونوالنر
منادةاالستفلتتموذلكاألمطار لمياهعرضة
  الجارفةالسيولمياه

طولأل المحاصيللسقر
ة عةبش السيولهذهمرور خاللممكنةفتر
ة .أحياناومدمرةبلنسبيا كبتر

  
  توجد الثالثالمستوىوف 

  المبان 
يتمالنر

ر يللتقلوذلكفائقةبعنايةمكانها اختيار  الص 
إىلإضافةالجارفة،السيولمنالمحتمل
بةالتر وصالحيةباألمنتتعلقأخرىعوامل
طبيعيةاللألوضاعالمرهفواالعتبار للتشييد 

وتشكلممكنة،درجةألقصواستغاللها 
  
امنظيحددها عمرانيةوحدةوالمزارعالمبان 

األمنققتحبطريقةتشييدها يتمتحصينات
وأبراجاألسوار عىليشتملاألعداءغزو من

.عيدةبمسافاتعىلاإلشاراتوتبادلالمراقبة

الواديمنالبيئيةالدرعيةحدود تتكون
  والواحاتعليهالمطلةالجبالوسفوح

تقعالنر
يةللدرعالمتاخمةالمناطقوتشتملضمنه،
يةتراثمقوماتعىلحنيفةوادينظامضمن
المدينة،تطوير برامجضمنإدراجها يجب

مسلسلمنالواديحمايةتضمنوبطريقة
د وجو عدمبسببلهيتعرضالذياإلساءة
،وضيحةواضحةإرشاديةتطوير سياسات

طيطالتختطبيقاتالسلبياتأهمبير  ومن
الخصائصمعينسجمال الذيالشبك  

يةالطبوغرافذلكومنالرفيعةالطبيعية
.والجيولوجية

 تز 
 
ا  متمتر 

 
 بيئيا

 
ينه المناطق الزراعيةإطاللة الدرعية عىل وادي حنيفة شكل تنوعا
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  النسيج
العمران 

بما التقليديةالمدينة:منالدرعيةتتكون
عتخضمهجورةتاريخيةمناطقمنتحتويه
امج دطينيةوأحياءمحددةتطوير لتر منيةمتر
.أخرىناحيةمنالحديثةوالمناطقناحية؛

يح  ويضم 30الواديعىلالمطلالبجتر
  بيوتهغالبيةزالتوما عائلة

جيد وضعف 
ويحيط.ةاإلسمنتيالتبليطاتبعضمعنسبيا 
يح   د عببنمحمد الشيخبمسجد البجتر

بار اعتدونمؤخرا بنائهإعادةتموالذيالوهاب
  للتطوير شموىل  

مننةللمديالشاملالعمران 
لمختلفمتكاملهيكىل  مخططخالل

الحديثةالعمرانيةوالوظائفاألنشطة
راثيةتعمارةتطوير ضوابطضمنوالتاريخية،

  تفريطعنهنشأ الذياألمر موحدة
ماتسف 

.التقليديةالمعماريةاألصالة

  مسحأفاد 
  يوجد بأنهميدان 

القديمةالدرعيةف 
،646مجموعهما  بناية86بينهامنمبن 

مبن  80وباالنهيار مهددة248وتماما،منهارة
بأنالدراسةصنفتبينما متدهورة،تصنف

.”جيدإىلمتوسط"المجملذلكمن232

والسكانالمجتمع

حصحسبالدرعيةسكانعدد يقدر 
نسمة،45.558يبلغكىل  بمجموعـه1425
21،955كانالسكانعدد أنبالذكر والجدير 

  تزايد عىليدلمما ،ـه1416سنة
سكان 

ةهذهخاللمرتفعسنوي ،%12يبلغالفتر
ليشكحيثالسكانغالبيةاألش وتشكل
%6والعزابالسكان،مجملمن%96أفرادها
.فقط

  المولودينالسكاننسبةتشكل
عيةالدر ف 

  ولدوا %28ب مقارنةفقط36%
الرياضف 

عيشللوانتقلوا المدينتير  خارجولدوا %33و
جمالحقا،فيها  لدىر باالستقراالشعور ويتر

المحدداتمختلفعنالرض  السكان
سبتهنما يشعر حيثمدينتهم،ضمنالعمرانية

.باالستقرارالسكان78%

ألعمار اهرميعتتر العزاب،فئةاستثنينا وإذا 
كورالذ يشكلحيثنسبيا متوازنا للمدينة

  المستوىوعىل.%48واإلناث52%
،الثقاف 

15منأكتر للفئات%13،1األميير  نسبةتبلغ
ثانويةالحملةمنالمتعلمير  نسبةوتصلسنة؛
فرصةوه  %51،7العاىل  والتعليمالعامة
.التنميةلصالح

:المحافظة الواعدة

الوضع الراهن للدرعية

.فرص، وعوائق

دة
اع
لو
ة ا
ظ
اف
ح
لم
ا
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:المحافظة الواعدة

الوضع الراهن للدرعية

.فرص، وعوائق

دة
اع
لو
ة ا
ظ
اف
ح
لم
ا

االقتصاد

المعطياتمنالدرعيةتستفيد ما بقدر 
  نسبيا الضخمة

المملكةةعاصمبها تتمتعالنر
  تمثلتعديدةلسلبياتتتعرضأيضا أنها إال 

ف 
  جالنسيعىلبسلبياتهالتنميةضغط

التاريخ 
  
  للدرعية،والبين 

لسياسةاتنطويأنوينبع 
لرؤيةاوضععند لذلكجيد فهمعىلالعمرانية

امجوالتر العامةاإلرشاديةواألطر المستقبلية
يةبالتنمالمرتبطةالقراراتمنذلكوغتر 

كوتبعا .العمرانية ها غمعالدرعيةتشتر منتر
منالمملكةلمدنالعمرانيةاالقتصاديات

بار اعتمعالمعاضة،الظواهر منالعديد حيث
  المحيطيةالتأثتر قوة

ينةمدتحدثها النر
ىالرياض ا كماالقتصادية،وبالذاتالكتر
  الضخمةالمشاري    عذلكيتضمن

بناها تتالنر
.الدرعيةلتنميةالدولة

ثالحديبشقيها الدرعيةمستوىعىلأما ،
  العاملير  نسبةتبلغوالقديم،

الخاصاعالقطف 
الدرعيةمستوىعىل%28مقابل18%

%1ب الحرةاألعمالوتستأثر .القديمة
.%1الزراىع  والنشاط

من%57نسبتهما الحكوم  النشاطويستأثر 
ينفوق)النشطير  السكان   (سنةالعشر

ف 
  %49ب مقارنةككل،الدرعية

الدرعيةف 
.القديمة

  ح  السمحان 
ح ف  ية من احياء الدرع)منظور لسوق المزارعير  المقتر

(التاريخية
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مويةالتنوأدوارها البلديةاألجهزة

ية
مو
تن
 ال
ها
ار
دو
وأ
ة 
دي
بل
 ال
زة
جه
أل
ا   البلدياتأدوار

شاملةالالوطنيةالتنميةف 

فيها العملوتسلسلنشاطها،طبيعةتؤكدها 
الدرعيةيةوبلدالتنظيمية،اإلداريةهياكلها وفق

  البلدياتمنواحدة
تكاملو بتوافقتعملالنر

الخططلرسمالمختلفةالدولةأجهزةمع
فر الواقعأرضعىلوتنفيذها  عةمجتملتر
المكانةنمالمنشود إىلوالتطوير التنميةبعجلة
.والعالميةالمحلية

نفيذيةالتاألدوار عىلالبلدياتدور يقتص وال 
اخيصإصدار مناالعتيادية ةالمختلفللتر
اوزتتجقد بلوالتجاوزات،التعدياتومراقبة
مكتملةطرقمنعمالقةمشاري    عإىلذلك

وعاتوجسور الخدمات استثماريةومشر
اللةد أقربولعلالخاص،القطاعمعبالتعاون

  الدرعيةبلديةأنجزتهما ذلكعىل
ذا هف 

عتر المجال

تنمية تبذل بلدية الدرعية جهدها لتطوير و 
ة المنطقة من خالل وضع األنظمة العمراني

ومتابعة تنفيذها وتحديثها



إنجازات : بلدية محافظة الدرعية
وطموحات

12

اكةندوة اعوالقطالبلديةاألجهزةبير  الشر
  المنعقدةالخاص

ةف  .ه 2/3/1325 1منالفتر

اتالدراسهناكالتنفيذيةاألعمالإىلإضافة
ةكدراسالعمللمساراتالموجهةالتطويرية
وير تطودراساتللدرعية،الهيكىل  المخطط
نيفةحواديمنطقةوتطوير التاريخيةالمناطق

  
مدينةوير لتطالعليا الهيئةفيها تعاونتالنر

نفيذيةالتللدراساتإضافةالبلدية،معالرياض
  
رؤىفقو اإلجراءاتلضبطالبلديةأنجزتها النر

ية،المستقبلالرؤيةكدراسةمنهجيةعلمية
تطوير ودراساتالخمسية،الخطةودراسة

نيةاإلعال اللوحاتوضبطالتجارية،الساحات
.الشوارعوتأثيثفرشوإرشادات

افةفإضاالجتماعية،أدوارها البلديةتهملوال 
  لفةالمختاالجتماعيةاألجهزةمعتعاونها إىل

ف 
  ومشاركتها المدينة،

نيةالوطالمناسباتف 
البلديةتضطلعالمختلفة؛والداخليةوالمحلية
بداياتن  كتبمستقلةوشعبيةاجتماعيةبأدوار 
وع و “الصحيةالمدينةالدرعية”مشر عومشر
وعاألحياءتأهيلإعادة األحياءمراكز ومشر

:بشقيه

الملحقةوالمجالسالمتكاملة،المراكز 
  بالمساجد 

مجالسأربعةمنها أنجز والنر
  العملويجري

 فض،أخرىمجالسستةف 
ا
ل

افعن وعاتعىلاإلشر ز كالمركمتنوعةمشر
وعالصخ   هتطوير ومشر وعومشر السد،منتر 
.حنيفةواديمنالعلبسد حوضتحسير  

ك بير  البلدية وقطاعات الدولة المختلفة لتطبي
ق الخطط تعاون مشتر

وتطويرها

مويةاألجهزة البلدية وأدوارها التن

ية
مو
تن
 ال
ها
ار
دو
وأ
ة 
دي
بل
 ال
زة
جه
أل
ا
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عاممطلعالدرعيةبلديةتأسيسكان

فيها والعملرئاستها عىلتعاقبوقد ـه،1392
ةالطاقاتمنمجموعة   المتمتر 

لكتركالنر
.لهاالمشهود آثارهمنها واحد 

2م7000مساحةعىلالبلديةمبن  أنسر  
  المختلفةاإلداريةاألقسامليستوعب

تلكف 
ة   الفتر

  تمثلتوالنر
وشؤونةالمالياإلدارة:ف 

، ،إدارةالموظفير   
،القسماألراض   

سمقالفن 
،الصيانةقسمالزراعة،قسمالبيئة،صحة
  والمبالطرقمراقبةقسمالكهرباء،قسم

.ان 

مدينةالبتطوير نشأتها منذ البلديةواهتمت
انةالصيكمشاري    عالمهمة،الخدماتوتوفتر 

والمحالتللمنشآتوالمراقبةوالسفلتة
تر والتشجالعامة،الصحةومراقبةالتجارية،
.والحدائق

حنر البلديةاعتمدتالمخططاتصعيد وعىل
 عشر أحد ـه1406عام

 
 مخططا

 
حملتتنظيميا

،1،16،24،28،40،43،47،78)األرقام
المخططاتهذهتضم(83،1650،1677

 قطعة3143
 
،وثالثير  وواحدا

 
تةوسمسجدا

 وستير  وسبعةحديقة،وثالثير  
 
لوقوفمجمعا

وتسعةالسيارات،

أةالنش:الدرعيةمحافظةبلدية
.والتطلعاتوالتأري    خ،

 مدرسة،عشر 
 
طةتجاريةوقطعا ير  وناديوشر

، ية،التر لجمعيةوأراضثقافيير  الدفاعو الختر
،  
عنوالنه  بالمعروفاألمر وهيئةالمدن 

.مستوصفاتوثالثةالمنكر،

  
سعادةرئاسةإبانـه،1423عاممنتصفف 

بلدية،للالمسيند عبدهللابنمساعد الدكتور 
 
 
وعاتمعوتواكبا ةالمشر   الكبتر

بنتها تالنر
 البلدية،

 
اد وأعداألعمالتوسعمعوتجاوبا

،  العاملير 
 
از اإلنجومرونةشعةعىلوحرصا

تير  إدار ليشملاإلداريالهيكلتشكيلأعيد 
وأخرىواإلداريةالماليةللشؤوناحداهما 
  
احداهما ووكالتير  والممتلكات،لألراض 

ويتبع،البلديةللخدماتوأخرىالفنيةللشؤون
.والوحداتاألقساممنالعديد ووكالةإدارةكل

تبةمر وترقيةالعملتوسعمعآخر وكتجاوب
تشكيلـه1426عاممطلعأعيد (أ)إىلالبلدية
راتإداثالثةليشملأخرىمرةاإلداريالهيكل
ينوخمسةإدارات،وتسعةعامة، ،قسموعشر

 
ا

:التاىل  الشكلتسلسلها يوضحكما 
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رئيس البلدية

التنسيق والمتابعة

مكتب الرئيس
مساعد الرئيس
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اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والماليةاإلدارة العامة للشؤون الفنيةاإلدارة العامة للخدمات

ق
وي

س
لت
 ا
سم

ق
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اب
مت

 ال
سم

ق

ـه 1426ام الهيكل اإلدارى لبلدية محافظة الدرعية والذي أعيد تشكيله مطلع ع
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النشأة:الدرعيةمحافظةبلدية
.والتطلعاتوالتأري    خ،
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الفنيةللشؤونالعامةاإلدارة(أ

  عامةإداراتثالثمنواحدةوه  
بلديةف 

ميمتصمنالفنيةبالشؤونتعن  الدرعية
ومتابعةللمشاري    عوتنفيذ ودراسات

الثةثوتتبعها المقاولير  وعقود المناقصات
:ه  إدارات

:ليةالتااألقساموتتبعها المشاري    ع،إدارة(1

از إنجعىليعملوالتصميم،الدراساتقسم 
لديةالبلمشاري    عالالزمةوالتصاميمالدراسات
  والمبالطرقمشاري    عمنأنواعها بمختلف

ان 
هاواإلنارةواألرصفةوالسفلتة ابعويت.وغتر
وعالقسم الجغرافيةالمعلوماتنظما مشر

(GIS)خرائطتحويلعىليعملالذي
رقميةمعلوماتإىلالدرعيةومخططات
 متكاملة،

ا
نظامالإىلالعملتحويلعنفضل

  
ون  خاللمنالمراجعير  وخدمةاإللكتر
.الحديثةالتقنيات

،الدعمقسم   
  يعملالفن 

القسمهذا ف 
المعماريير  والرسامير  المساحير  منمجموعة
األعمالجاز إنيتابعونالذينالفنيير  والمراقبير  
.التفصيليةوالدراساتوالرسومات

ية
رع
د
 ال
ظة

اف
ح
 م
ية
د
بل
م 
سا
أق
 و
ت
ارا
إد

محافظةبلديةوأقسامإدارات
وإنجازاتمهام:الدرعية فعور الراهنالوضعلمتابعةالمراقبة،قسم 

طةالمرتبوالمخالفاتبالتجاوزاتتقارير 
ةللبلديةالتابعةالمختلفةبالمشاري    ع أو مباشر

  
فالنر الجهاتعمبالتعاونالبلديةعليها تشر

.األخرى

 بتصميم من أبرز أقسام اإلدارة العامة للشؤون الفنية قسم المشاري    ع والذي يعن  
  وأرصفة وإنارة ومرافق

وعات المختلفة من طرق ومبان  .وتنفيذ المشر
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قساماألوتتبعها والمراقبة،التشغيلإدارة(2
:التالية

غيلتشلمتابعةوالصيانة،التشغيلقسم 
  الخدميةالعامةالمرافقوصيانة

ةلمدينف 
  
مستوىحولالملحوظاتمختلفوتلقر

.وتطويرهاالخدمة

  عملوهو الفنية،المراقبةقسم 
مراقبةلميدان 

اممدىومتابعة اطاتااللتر  ومنعيةالبلدباشتر
اإلجراءاتواتخاذ لألنظمةمخالفاتأيوقوع

.ترصدمخالفةأيتجاهالالزمة

،التخطيطإدارة(3  
قساماألويتبعها العمران 

:التالية

،التخطيطقسم   
قسمالهذا ويتابعالعمران 

نمبالتخطيطالمتعلقةأألعمالمنمجموعة
وإنجاز الخاصةالمخططاتدراسةقبيل

  مخططات
وعومتابعةالعامة،األراض  مشر

قيمالتسمية ة،الدرعيوشوارعألحياءوالتر
ةالمتعلقالمختلفةالمعامالتإىلإضافة

.المختلفةبالملكيات

الرخصلمنحوالرخص،التصميمقسم 
وبناءوهدمتسوير منأنواعها بمختلف
األنظمةتطوير متابعةومعوتسوية،

اطات .العامةالمصلحةيخدمبما واالشتر

:الفنيةللشؤونالعامةاإلدارةإنجازاتمن

لديةالبمشاري    عمنالعديد وتنفيذ تصميم 
ا ومنهوإنارةوأرصفةسفلتةمنالمختلفة
وع يجريالذياألختر الدرعيةبلديةمبن  مشر
 العمل

 
.مخططاتهإنجاز عىلحاليا

وعإنجاز   قيمالتسميةمشر ألحياءوالتر
خاصمتمتر  بأسلوبالدرعيةوطرقات
.بالدرعية

منأكد والتالمحافظةمتابعةبمهمةالفنيةالمراقبةقسميضطلع
اخيصوفقاإلنشاءاتتطبيق الخططتر سعىلللحفاظالممنوحةالتر

المستقبلية

ية
رع
د
 ال
ظة

اف
ح
 م
ية
د
بل
م 
سا
أق
 و
ت
ارا
إد

محافظةبلديةوأقسامإدارات
وإنجازاتمهام:الدرعية
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وعتنفيذ   ح  منجزءوتأهيلتطوير إعادةمشر
وعمكوناتأحد وهو الخالدية قومتكبتر مشر

.المدينةأحياءوتأهيلتطوير إلعادةالبلديةبه

وعوتنفيذ تصميم  هو والذيصلبوخبوابةمشر
.م400بطولمفتوحممسر عنعبارة

وعوتنفيذ تصميم  همشر طولبالسد منتر 
ةامتداد عىلم500 اديو عىلالعلبسد بحتر
.حنيفة

مختلفةبناءرخصة120عىليزيد ما إنجاز  
  بمساحة

بلغتإجماليةأراض 
.ه 1425لعام2م166049.66

زادتالمخططاتمنمجموعةاعتماد  
.2م20000000عىلمساحاتها 

  المشاركة 
خدميةالالمختلفةالبلديةأعمالف 
اكةندوةأهمها ومنواالجتماعية، بير  الشر

لديةبولقاءالخاص،والقطاعالبلديةاألجهزة
،  
.الصحيةالمدينةوبرنامجالزلق 

عامخاللوالمراقبةالتشغيلإدارةأصدرت 
:يىل  ما والحفرياتالفسوحاتمنـه1426
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5وللماء،29وللهاتف،63وللكهرباء،114
،للصف .للطوارئ69وللصيانة،4والصخ 

:أهمهامنالدراساتمنمجموعةإنجاز  
لهيكىل  اوالمخططللدرعية،المستقبليةالرؤية

ودراسةله،المراجعةودراسةللدرعية
وعوتصاميم وعمشر ودراسةاألحياء،مراكز مشر

وعاألحياء،تأهيلإعادة قيم،التر التسميةومشر
اتواللوحالتجاريةالساحاتضوابطودراسة

هالشوارعوتأثيثوفرشالدعائية، .اوغتر

  اعتمدت بلدية محافظة الدرعية من خالل إدارة التخطيط والتصميم الع
مران 
ية العديد من المخططات الحديثة وفق معايتر خاصة تتناسب مع خصوص

الدرعية
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للخدماتالعامةاإلدارة(ب

ةالبلديإداراتمنالثانيةالعامةاإلدارةوه  
للمدينةالخدميةبالشؤونوتعن  

:ه  إداراتثالثةوتتبعها وللبلدية،

:ماهقسمانويتبعها البيئة،صحةإدارة1)

:مهامهومنالمراقبة،قسم 

خوالمطابوالمطاعمالتجاريةالمحالتزيارة.
سالمةمنللتأكد واألسواقوالمسالخ
تفتيشالمقاييسمعوتطابفها ممارساتها،

  الصخ  
.يةالسعودالعربيةالمملكةف 

امير  النظغتر المتجولير  الباعةمعالتعامل.
  الصادرةاألنظمةوفق

.حقهمف 

التجاريةالمحالتتراخيصإصدار .
عد بفيها للعاملير  الصحيةوالشهادات
وطاستيفاء .الشر

األغذيةومنالخزاناتمياهمنعيناتأخذ .
وبات منوالتأكد لتحليلها والمشر
.صالحيتها
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منالعديد البيئةصحةإدارةأصدرتوقد 
اخيص  )التر

 
 أو تجديدا

 
عامل(مرةألولإصدارا

:التاىل  النحو عىلـه1426

لألسواق7الغذائية،المواد لمحالت164
وأشغالالصناعيةللورش26المركزية،
والديكوراتالمفروشاتلمحالت8الذهب،
ية،الكهربائاألجهزةصيانةلمحالت9والزينة،

لمحالت16السيارات،صيانةلورش2
بيعلمحالت5والسباكة،الصحيةالتمديدات

لمحالت68السيارات،وخدماتالوقود 
وقد أخرى،لمحالت67الشخصية،الخدمات

12544لهاالمرخصمساحاتمجموعبلغ
 
 
ا  متر

 
.مربعا

 لمتابعة المنتجات الغذائية ا
 
ا  كبتر

 
الستهالكية تبذل إدارة صحة البيئة جهدا
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الحركةإدارة(2

خدمةالمستالرسميةالسياراتبشؤونوتعن  
آليةوفقالمختلفةاإلداراتأعمالإلنجاز 

،واستبدالها لصيانتها مرسومة
 
يتبعو دوريا

نةلصياالمختلفةالورشمنمجموعةالقسم
نمللبلديةالمختلفةوالمعداتالسيارات
.الطرقتسويةومعداتوحفاراترافعات
لضمانالدوريةاحتياجاتهالقسمويرفع

.العملانسيابية

باالنتشار الدرعيةتمتاز 
اءالخص  للمسطحاتالواسع

طرقوجزر وحدائقمزارعمن
  
مند المزيالمدينةعىلتضق 
  التفرد 
بيئيةالالصحةمجالف 

والتجميلالحدائقإدارة(3

اءالمسطحاتزيادةإىلوي  هدف   الخص 
ف 

راعةبز يقومالذيالمشتلويتبعهالمدينة
زراعةةبمتابعالقسمويقوموالشتالتالعقل

عامخاللأنجز وقد الطرق،وجزر الحدائق
منطوىل  م9000عىليزيد ما ـه1426

عةمتابمعوالطرق،للحدائقالريتمديدات
.باتهاتش ومعالجةالسابقةالتمديداتصيانة
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فالبلديةأنبالذكر الجدير  ةالعىلتشر مقتر
،ومغسلة وعـه1424عاموأنجز المونر مشر
ةتنظيم خاللمنر المرو لتسهيلالشعيبةمقتر

تيبداخلها األرصفة ومنعنالدفعملياتولتر
ولوتسهيلإليها السياراتدخول مشاةللالت  
تموقد الغرض،لهذا استحدثدرجخاللمن

 
 
مععاونبالتالجنائز لنقلسيارةتوفتر الحقا
،أحد  عير  استقبلـه1426عاموخاللالمتتر

ف ةعىلالمشر هللارحم)دفنحالة833المقتر
.(المسلمير  مونر جميع
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:والماليةاإلداريةللشؤونالعامةاإلدارة(ج

  عامةإدارةثالث
ارتا إدوتتبعها البلدية،ف 

.الموظفير  وشؤونالماليةالشؤون

،شؤونإدارة(1 تحتويندرجالموظفير 
موقسوالملفات،الرواتبقسممرجعيتها 
،وقسماإلدارية،االتصاالت دةووحلموظفير 

.والسالمةاالمن

ةكافإنجاز إىلالموظفير  شؤونإدارةتهدف
  اإلداريةاألعمال

امها أقسوتدعيمالبلديةف 
مهامها ومنالمطلوبة،بالتخصصاتالمختلفة

انياتإعداد  إجراءاتوإنهاءومناقشتها المتر 
 الوظائف

 
،وإلغاءا إحداثا

 
عنالنواإلعوتحويرا

الموظفير  ملفاتوتنظيمجديدة،وظائف
جوازاتوحفظوعالواتهم،ورواتبهم

الجهاتلدىإجراءاتهموإنهاءالمستقدمير  
.الحكومية

  اإلداريةاالتصاالتقسمويعمل
عىلاإلدارةف 

يد،وتسجيلاستقبال دير وتصوتوريد التر
ير  المراجعاستفساراتعىلوالرد المعامالت
مناأل وحدةوتعملالهاتف،عتر والمتصلير  
ياتالدور بنظاموالنهار الليلطوالوالسالمة
.البلديةمبن  حدود داخلاألمنلحفظ

  محافظة الدرعية 
سيارة نقل الجنائز ف 
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اإلداريةللشؤونالعامةاإلدارةأنجزتوقد 
40مجموعهما ـه1426عامخاللوالمالية

 
 
 قرارا

 
قيد،ط  قرار 12وإجازة،قرار 57وإداريا

33 
 
 قرارا

 
وإعارة،قيةوتر ونقلتعيير  منمختلفا

  الصادرةالمعامالتعدد بلغوكما 
العامنفسف 

2465  
.واردةمعاملة2141مقابلف 

  إدارة(د
والممتلكاتاألراض 

  بشؤونتعن  
ظةالمحافنطاقداخلاألراض 

وتطبيقوحدودها ملكياتها منوالتأكد 
:اإلدارةأعمالومنالطبيعة،عىلالصكوك
ةالمحولاالستحكامحججمعامالتاستقبال

  فضيلةمن
  المشاركةالمحكمة،قاض 

ف 
لصالحلالخاصةالملكياتلت  عالمشكلةاللجان
ىلعالغتر قبلمنالتعدياتومراقبةالعام،
  
  أو المجاورينأراض 

الحكومية،األراض 
  الطبيعةعىلالملكيةصكوكوتطبيق

لألراض 
وإصدار المعتمدة،المخططاتخارج

عالمواقوتسليمللمزارعاألحميةفسوحات
داخلالحكوميةللدوائر المخصصة
بيعمعامالتوإنهاءالعامة،المخططات

أو ياتالملكنزععنالناتجةالتنظيميةالزوائد 
.المعتمدةالمخططاتتطبيقمن
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االستثماراتإدارة(ه 

المملوكةةاالستثماريالمواقعتأجتر مهاموتتابع
المؤهلةالمناطقحص خاللمنللبلدية
ارات،اإليجتحصيلومتابعةالعقود وتجهتر  
.الدعائيةاللوحاتمواقعتأجتر إىلإضافة
  العاموخالل

اإلدارةأنجزتـه1426الماض 
 112تأجتر 

 
 49وللورش،موقعا

 
للوحاتموقعا

 22والدعائية،
 
احات،موقعا  11ولالستر

 
موقعا

،
 
إىلإضافةللمستودعات،مواقع6وتجاريا

16 
 
 موقعا

 
،للصاف)مختلفا مية،واألحاآلىل 

ية،والجمعيات ،(لالنخيومزار والسكن،الختر
لهذا االستثماراتهذهإيراداتمجموعوزاد 
ريالالمليونونصفالمليونعنالعام

.سعودي

  مواقع اللوحات
 
االستثمار ف

  طرق وشوارع 
الدعائية ف 

الدرعية 
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:الدرعيةمحافظةبلديةإنجازات
وعات اموأقسإلداراتالسابقاالستعراضخاللمنالمنفذةالمشر

  اإلنجازاتبعضبرزتالبلدية
تمتالنر

 تعاىلهللامنبتوفيق
ا
،أول

 
ا طموحأنال إوأختر

  البلدية
ما حد ند عيقفال بالمدينةاالرتقاءف 

باستعراضاإلنجاز ضخامةوتتجىلذكر،
وعات   المتنوعةالمشر

  او أنجزتالنر
ال النر

.الدراسةأو التنفيذ تحتزالت
زيزعبدالعالملكطريق

  الرئيسالطريق
ف 

والمعرفالدرعية
يانشر األربعير  بشارع
أحد وهو المدينة،حركة

النافذينالمدخلير  
حرضتوقد للدرعية،
يهتطوير عىلالبلدية
التصاميمأحدثوفق

ها  ألجلمرونة،وأكت 

لمكتبالتصميممهمةأسندتذلك
،استشاري   الشأنكذلكمتمتر 

نفيذ التف 
 أسند الذي

 
كةأيضا ةوطنيمقاوالتلشر

.معروفة

  كةالحر تسهيلعىلالتصميمفكرةتقوم
ف 

ىلإإضافةاألربعة،الدواراتخاللمنالطريق
أمانلضمانواالنحناءاتالرؤيةزوايا مراجعة

لتسهيعىلالتصميمعملكما المركبات،
  الوقوف

الطريقجاننر  برصفوالمسر
مائلةزاويةعىلللسياراتأدناهما بمستويير  
  والخروج،الدخوللتسهيل

.اةللمشوالثان 

وعتضمنكما  المشر
الشارعإنارةإعادة

معأحدثبوحدات
األعمدةتوزي    عإعادة
الشارعسفلتةوإعادة
أعمالاستكمالبعد 

شبكاتتمديد 
المختلفةالخدمات

الصفوأهمها )
خالله،من(الصخ  
قدملذلكإضافة

وع المشر  
 
 تصورا

 
حا   العالشكللتطوير مقتر

العاممران 
كبالتعاونللطريق لديةالببير  المشتر
.الطريقجاننر  عىلالمنشآتومالك

تصميم طريق الملك عبدالعزيز والمواقف والواجهات المطلة عليه
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وع الصح  الرصفمشر

وعمعتزامن عبدالعزيز الملكطريقمشر
وع ابيبأنتمديداتبطولالصخ  الصفمشر

ومدةـه1422عامبهالعملبدأ وقد كم،92
المرحلةذ تنفيويتضمنسنواتثالثالتنفيذ 
بأنابيمنشبكةالصفشبكةمناألوىل
كليو 47ح واىل  إجماىل  بطولالمزججالفخار 
.متر 

  األوىلالمنطقةمساحةتبلغ
ها غطتالنر

332الصخ  الصفشبكةمناألوىلالمرحلة
ح  منكبتر جزءعنعبارةوه  هكتار 

الدرعيةبالروقيهوح  الخالديةوح  الفيصلية
.التاريخية

شبكةلالمصممةالثانيةالمنطقةمساحةتبلغ
هكتار 163حواىل  بالمدينةالصخ  الصف
ح  منوجزءالفيصليةح  منجزءوتشمل
إعداد جاريمناطقويوجد العودة،ظهرة

ح  منجزءوه  لها الصخ  تصاميمالصف
لغوتبالعاصمةح  منوجزءالشماىل  الخزام
.هكتار204حواىل  المناطقهذهمساحة

رور مجتنفيذ فتتضمنالثانيةالمرحلةاما 
والذيالدرعيةلمدينةالرئيس  التجميع
درعيةالمدينةمنالقادمةالتصفاتيستقبل
عىللتصبالمستقبليةواالمتداداتالحالية
والذيالرياضلمدينةالرئيس  التجميعمجرور 
.الرياضجنوبالحائر منطقةإىليتجه

وع الصف الصخ  الكثتر من الجهد والوقت، وقد تم تشغ يله بحمد تطلب مشر
 عىل ربط الوحدات السكن1426هللا تعاىل مطلع عام 

 
يةـه، ويجري العمل حاليا
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:ةالدرعيمحافظةبلديةإنجازات
وعات المنفذةالمشر
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:الدرعيةمحافظةبلديةإنجازات
وعات المنفذةالمشر

ه العلبسد منب  

ةالدرعيةاشتهرت عىلها مزارعوانتشار بالخص 
 غدتحنر الواديجنبات

 
لطالنر  مقصدا

وي    ح ومنبلوحسبسكانها منليسالتر
نالعلبوسد خارجها، لعلبابقريةاسمهمقتر

قةومنطالدرعية،لواحةالشماليةالحدود وه  
ـه1233عامالحصار أحداثشهدتتاريخية

فيها،بساتير  سعود بنلفيصلكانتأنيوم
ميةالنعكانالقديماسمها أنخميسابنويرى

.يزيدآلمساكن واديضفافوعىل
وعيقعحنيفة همنمشر تر 
معوبالتوازيالعلبسد 

وع بهتقومضخممشر
ر لتطويالعليا الهيئة
مئةبتكلفةالوادي
ريال،مليونوتسعير  
قعالمو كتر إىلوبالنظر 

إىللالعمتقسيمتمفقد 
األوىلتضمنتمراحل

والتحسير  التنظيف
،وإج2م12000بمساحة

.الالزمةالحفرياتراء

هاطريقيمينها عىلويظهر الجنوب،باتجاهالصورةالتقطتو  وممر لمنتر 
  المشاة،

وعىلالبينية،الزراعةوأحواضالحجريةالجلساتالوسطوف 
ةاليسار    السد،بحتر

واديعىلالعلبسد م400بعدعىلآخرها وف 
حنيفة

ىلعالمحافظةفتضمنتالثانيةالمرحلةأما 
  الموجودةأألشجار 

  نها ملالستفادةالموقعف 
ف 

األحجار كميةبلغتالجلسات،تكوين
وتشكيلالمنطقةلتسويةالمستخدمة
ولتيستر ،3م7550الجلساتمدرجات
استخدمتالحجريةالمصاطبعىلالجلوس
الجلوسأماكنلتكسيةمستويةحجارة

تمكما 2م3000بكميةالجلساتبير  والممرات
اعددهالجلساتبير  زراعةأحواضتشكيل

12 
 
المرحلةأعمالوآخر .م8بطولحوضا

احةبمسالشارعسفلتة
وتمديد 2م5000
ةاإلنار وحداتوتركيب

هطولعىل الغالبالمنتر 
ممر وتنفيذ م500

.الجاننر  المشاة

  البلديةوتأمل
مالإكف 

الثالثةالمرحلة
إنشاءعىلالمشتملة
هالمياودوراتالمصىل
حاجاتتوفتر وخدمات
.المرتادين
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:ةالدرعيمحافظةبلديةإنجازات
وعات المنفذةالمشر

وع التأهيلإعادةمشر

البناءتراخيصمتابعةعند البلديةدور يقفال 
فاألحياءجديدة،ومرافقخدماتإنشاءأو 

 شغلتالقائمة
 
ا مام،االهتمنبهبأسال حتر 

،تدر تتهالكالزمنمرور معاألحياءأنذلك
 
يجيا

وعاتلها توجهلموما  تأهيلإعادةمشر
مشاري    عوألنمتدهورة،مناطقإىلتحولت
وتحتاجيذ،التنفوصعبةالتكلفةمرتفعةكهذه
ها ألهميتالخ  سكانمنتاماستيعابإىل

 وتحتاج
 
وبعد ءوأثنا قبلتفاعلهمإىلأيضا

بدأتذلكألجلاإلجراءات،إلنجاحالتنفيذ 
فكرةلتطبيقالخالديةح  منبجزءالبلدية
 هنجاحليكونعليهالتأهيلإعادةمشاري    ع

 
رائدا

لبمراحالعملمر وقد مماثلة،أخرىلمشاري    ع
لاألمثالخ  الختيار شاملبمسحبدأتعدة

مدىلقياسالسكانمعمقابالتتالهللبدء،
  وأفكارهمأرائهموألخذ تجاوب  هم،

تأدوالنر
  المتمثلةالثالثةللمرحلةبدورها 

داد إعف 
ا لزوايشاملمسحخاللمنللخ  التصاميم
 حاسوبالمتوقعالتطوير ومحاكاةالرؤية

 
يا

 البدءقبلالنجاحمدىلقياس
 
ا لجهد لتوفتر

.والمال

ابعةمتمعبالتنفيذ العملبدأ التأكد بعد 
ألراءمرنوتجاوبدائموتطوير مستمرة
وعإىلالوصولبغيةالسكان   مشر

منطقر
وعإنجاز هللابحمد وتممقبول، تصفمنالمشر
عىلاشتملوالذيـه1426عاممناألولربيع

غرفةوإنشاءبالمسجد المحيطةالساحةتطوير 
األطفالمالعبومنطقةالخ  مجلس

اء،والمسطحات الرصفإعادةمعالخص 
  سياراتمواقفوتوفتر والسفلتة

ناطقمف 
وعمنمختلفة .المشر

وع،يتوسطالمسجد  ،مركز غرفةيسارهعىلويظهر المشر وعىلالخ 
اءالمسطحاتمنطقةيسارها  منوجزءاألطفال،ومالعبالخص 
السياراتومواقفالمجددةوالسفلتةالتنفيذ حديثاألرصفة

.المستحدثة
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ةتنظيم الدرعيةمقبر

ةوالدخولالدفنعمليةكانت متتللمقتر
 التنظيم،منالكثتر ينقصها بطريقة

 
وحرصا

 القبور،حمايةعىل
ا
ليها إللوصولوتسهيل

 بينها منوالمرور 
 
فر الحلعمليةوتنظيما

وعكانممكنعدد أكتر الستيعاب دةإعامشر
ةتنظيم درجإنشاءعىلعملوالذيالمقتر
ول   السياراتبقاءمعالمشاةلت  

،األعىلف 
ور المر لتسهيلممراتاستحداثإىلإضافة

إىلإضافةالحفر،ولتنظيم أخرىغرفةإنشاء
ولحفظلحارس
، أنجز اللير 

وع عاممطلعالمشر
تبعهـه،1425
قللنسيارةتوفتر 

معبالتعاونالجنائز 
عير  أحد  المتتر

مسجد ومغسلة
هللارحمالعثمان،
مونر جميع

وغفر المسلمير  
.ألحيائهم

وع قيمالتسميةمشر والب 

وعيحدد  قيمالتسميةمشر   والتر
رقمعيةالدر ف 

ماسأوالممر،الشارعأو الطريقواسم،العقار 
،واسمالميدان، ىلعالمحافظةيراىعكما الخ 

وأناإلمكان،قدر القديمةوالحدود المسميات
وأنوضيحة،واضحةاألحياءحدود تكون

ة  التصميم المنفذ لتنظيم المقتر

وتسهيل الوصول إىل داخلها 

  تسخدم
،والتالصحابةأسماءالتسميةف  ابعير 
األشةمنواألمراءوالملوكاألئمةوأسماء
  ذكر لهكانمنسيما وال ،الكريمة

ي    ختار ف 
سم،اال تكرار عدمإىلوإضافةالدرعية،منطقة

حنر الممر أو الشارعأو للطريقاالسمواستمرار 
قوإن .أحياءعدةاختر

  الدرعية بنمط لوحات خ
قيم ف  وع التسمية والتر اص تمتر  مشر

بالدرعية تتناسب ألوانه وتصميمه مع خصوصية المدينة
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صلبوخطريقبوابة

إهمالمنالحديثةالمدنسكانيشكو 
،لنشاطالعمرانيةتشكيالتها   

الذيمر األ المسر
  لممارسةمناطقتوفتر استدىع

رياضةكالمسر
 
 
  الحاصلالفقد عنتعويضا

كأداءهممارستف 
.اجتماىع  وسلوكيوم  

نمالدرعيةمحافظةبلديةجعلتذلكألجل
  المشاةحركةمراعاةأولياتها 

تصاميمف 
ها الحديثة،المخططات   وتوفتر

اءاألحيف 
مقوماتجمعصلبوخطريقوموقعالقائمة،
الرياضة،لغرضالمشاةجذبعىلمشجعة

رحلةالمتعاىلهللابحمد البلديةأنجزتوقد 
وعمناألوىل   والمتمثلةالمشر

بلطمممسر ف 
جإنشاءمعم400وطولأمتار 10بعرض التر
جوأساساتاألولالشماىل   ،الالجنونر  التر  

ثان 
،المحيطوتشجتر    فالكتوتهيئةالغرنر 

فر الشر
.صلبوخلطريقالخدمةطريقعىلالمطل

 ويجري
 
لسبلدراسةالموقعاختبار حاليا

حلةالمر إلنجاز وتهيئتهوتشغيلهإنجاحه
.الثانية

ج الشماىل  األول وال ممسر صورة باتجاه الجنوب، ويظهر عىل يمينها التر
المبلط، وعىل اليسار رصيف طريق الخدمة لطريق صلبوخ
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وعات واإلنارةوالسفلتةاألرصفةمشر

ةواألرصفالسفلتةمشاري    عإنالقوليمكن
انيةامنكبتر نصيبعىلتستحوذ واإلنارة لمتر 
ي    ع،المشار إدارةمخصصاتوبالتحديد المالية
:الطرقمننوعانوهناك

.ومشجرةومنارةمسفلتةطرق   1

.فقطمسفلتةطرق   2

مجموعبلغفقد األولالنوعيخصوفيما 
  الطرقاطوال

كم،55ه 1425لعامنفذتالنر
  
منكم9طولهما إلنجاز العمليجريحير  ف 

حالطرق، بلغوقد أخرى،كم11تنفيذويقتر
مناألولللنوعالمنفذةاإلنارةأعمدةمجموع
،230الطرق

 
222تنفيذويجريعامودا

 
 
  819لتنفيذويخططأخرى،عامودا

نهايةف 
.ه 1426عام

  النوعأما 
بلغفقد (فقطالمسفلتةالطرق)الثان 

  الطرقاطوالمجموع
ه 1425لعامنفذتالنر

  كم،18
هطولما إلنجاز العمليجريحير  ف 

حالطرق،منكم12 .أخرىكم20تنفيذويقتر
  مطلع عام 

  نفذت ف 
ـه، 1426احد مشاري    ع الطرق من النوع األول النر

ةوتحرص إدارة المشاري    ع عىل مراقبة جودة التنفيذ وفق المعايتر   المعتتر

28
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وع البلديةكراجمشر

  المعداتكميةدعت
لأعماإلنجاز تعملالنر

وورشإليقافها مكانتوفتر عىلالبلدية
مبن  لالشماليةالساحةكانتوقد لصيانتها،
توسعالأنإال الدور،بهذا تقومالحاىل  البلدية

  
  المبن  أنشطةف 

استلزمةالحركقسممهاموف 
.يستوعبهاكراجإنشاء

ديةللبلكراجإنشاءمن هللابحمد  فرغوقد 
 وأصبح

 
ـه1426عاممطلعلالستخدامجاهزا

عىلاحتوت،2م(7700)مساحتهاأرضعىل
(7)  

،2م(3000)قدرهاإجماليةبمساحةمبان 
  وهذه

سمقلمكاتبمبن  عنعبارةالمبان 
سكنلومبن  الصيانة،لورشةومبن  الحركة،
ار غيلورشةومبن  الحارس،ومبن  العمال،
لمياهاودوراتالداخىل  المصىلومبن  الزيوت،
.المستودعاتومبن  به،الملحقة

،محيطسور إىلإضافة تبليطالوأعمالبالمبن 
الموقعألجزاءواإلنارةوالرصفوالسفلتة
تعديلعىلالعملاشتملكما المختلفة،
.ألمطارامياهلتصيفبالكاملاألرضلمنسوب

  العملمراحلجميعأنبالذكر الجدير 
ذا هف 

وع ومناسيبمساحيةرفوعاتمنالمشر
وإخراجمختلفةوتصاميممعماريةوأفكار 

الكمياتوجداولالهندسيةللمخططات
افوالكميات،والمواصفات عىلالتامواإلشر

منتمةالنهائيالمستخلصاتوإصدار التنفيذ،
  الهندس  الفريقخالل

بطاقمةالدرعيبلديةف 
ير  العاملوالمساحير  والرسامير  المهندسير  

.فيه

وع أثناء مرحلة التنفيذ ويظهر جزء من مبن  ورشة الصي انةالمشر
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والدراسة

الدرعيةبلديةمبن  

نمالبلديةدرجةرفععىلالموافقةصدرت
لديةالبدرجةرفعإن،(أ)الفئةإىل(ب)الفئة
  
  اوالمسؤولياتالتبعاتمنالمزيد يعن 

لنر
اإلداريةالهيكلةإعادةمنالمزيد تتطلب
،لألقسام الموظفير  منوالمزيد والعاملير 
ايدةاألعباءلحمل عىلالملقاةوالطلباتالمتر 
.البلديةعاتق

المكاتبأعداد زيادةإىلالحاجةتنام  ومع
توسعالمطلبفإنالبلدية،درجةرفعبسبب
،كان

 
  كاد تال الحاليةالمكاتبأنذلكسابقا

تق 
،المكانيةبالمتطلبات عىلدلأوال للموظفير 

فموظمنبأكت  الغرفبعضتزاحممنذلك
 
ا
لةمستقأماكنتوفتر عنالعجز عنفضل
اآلخرللبعض

فتر تو إىلظاهرةالحاجةأصبحتفقد وعليه
بالمتطلباتللوفاءالمكاتبمنالمزيد 

  الدعمولتوفتر واالحتياجات؛
العملمتنظيف 

  اإلداري
أحدثمبن  إنشاءخاللمنوالفن 

  للبلدية
رها دو معيتناسببارز موقعوف 
  ومكانتها 
.المحافظةف 

ـه، ومن زاوية مقاربة 1406التقطت الصورة العلوية لمبن  بلدية الدرعية عام 
ـه بعد إجراء التعديالت والتوسعة1426التقطت الصورة السفلية للمبن  عام 
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يقطر عىلالجديد للمبن  موقعاختيار تم
عىلسعود بنمحمد بنعبدالعزيز اإلمام
 الفيصليةح  امتداد 

 
جامعبومرتبطجنوبا

منالغربإىلالواقعسعود بنمحمد اإلمام
الواجهةويعتتر ،2م52313مساحةعىل

 حالييجريوالذيالجنونر  المدينةلمدخل
 
ا

.تنفيذهعىلالعمل

لمبن  متمتر  تصميمإىلالوصولولغرض
  يموالتصمالدراساتقسمعملفقد البلدية

ف 
احيةالمسالرفوعاتإنجاز عىلالدرعيةبلدية
مبن  للالوظيفيةالمتطلباتوحص لألرض
سيقوتنللتصميمالمبدئيةاألفكار ووضع
.الموقع

توخوطبوالموقع،بالمتطلباتكتيبأعد 
ذاتالمحليةاالستشاريةالمكاتبمنثمانية
ة   للدخولالختر

ميملتصمغلقةمسابقةف 
وطوفقالمبن   .موحدةومواصفاتشر

نةلجلتحكيمها وشكلتالتصاميمسلمت
منوأستاذينالبلدية،منعضو منمكونة
يا العلالهيئةمنوعضو سعود،الملكجامعة
عىلاللجنةواتفقتالرياض،مدينةلتطوير 
ةالنتيجوأخرجتللتحكيم،موحدةمعايتر 

  ليفوز 
شاراتلالسترونقمكتبالمسابقةف 

اتالمتطلبتصميمهحققالذيالهندسية
ناسبتتخاصةعمرانيةبعناض المبن  وأفرد 
وتاريخها،الدرعيةمكانةومعالموقعمع

االستشاريالمكتبمعالعملويجري
ةالنهائيوالمخططاتالرسوماتالستكمال
وع  للمشر

 
  للبدءتمهيدا

.التنفيذف 

اللوحة األوىل من مخططات المسابقة المقدمة من المكتب الفائز 
  ظهرت نتائجها صباح

السبت بتصميم مبن  بلدية الدرعية، والنر
ـه  27/4/1426
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ه العماريةمنب  

  المهمةاألدوار من
دياتالبلبها تضطلعالنر

همناطقتوفتر  مدينة،السكانيقصدها للتت  
شارفمعىلمتمتر  موقععىلاالختيار وقعوقد 
 ليكونحنيفةوادي

 
ها  منتر 

 
وقد ية،للدرععاما

.2م(350،000)عىلاألرضمساحزادت

  والتصميمالدراساتقسمعمل
عىليةالبلدف 

والطبوغرافيةالمساحيةالرفوعاتإنجاز 
  المتاحةاإلمكاناتودراسةللموقع،

وقع،المف 
التصميمإعداد ثمومنالوصول،وطرق
ح .المقتر

مكونهمنتر  عىلالتصميميةالفكرةاشتملت
13عىلواحتوتالمخيمياتمنطقةمن

 
 
احةبمسمخيملكلحىمتخصيصمعمخيما

همناآلخر والجزء،2م30000 اشتملالمنتر 
عىلالمطلةالمستقلةالوحداتمنطقةعىل

مياهدورةمعخيمةعنعبارةوه  الوادي
الثالثةالمنطقةأما مستقل،بمدخل

  الوادي،عىلالمطلةللمظالتفخصصت
ف 

الممسر عىلالرابعةالمنطقةاحتوتحير  
.ةالداخليالمظالتوجلساتاألطفالومالعب

ه ة،المتسلقاألشجار منبسور محاطالمنتر 
ومنطقةمياهودوراتوإدارةبمصىلوزود 

عةاألربالمناطقحدود عىلللسياراتمواقف
ال للمشاةآمنةحركةلضمانالذكر سالفة
.السياراتبحركةتختلط ه العمارية  حة لمنتر  الفكرة التصميمية المقتر

N

A L-DIRI YAH  MUNICIPALITY1  : 2 000

SHABE ER  M UHAMMED

3 74294. 89 Sqm
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األحياءمراكز 

المخصصالمكانهو االجتماىع  الخ  مركز 
أو )خ  السكانلمشاركةمتنوعةفرصلتوفتر 
  (المتجاورةاألحياء

افيةثقوبرامجأنشطةف 
لخدماتبالالرتقاءوذلكوترفيهيةواجتماعية
بير  ةاالجتماعيالروابطوتقويةللخ  المقدمة
.السكان

  ةواالجتماعيالتاريخيةللخصوصيةمراعاة
النر

الدرعيةةمحافظبلديةتبنتالدرعيةبها تمتاز 
ـه،1423عاممنتصفمنذ األحياءمراكز فكرة
:التاليةالخطواتخاللمن

  البحث 
دىملقياسالدراساتوإجراءالميدان 

.لهاالدرعيةمجتمعوتقبلالفكرةجدوى

المواقعلأمثباختيار الهندس  الفريقتكليف 
 ليكون

 
وقعوقد األخرى،لألحياءأنموذجا

(اموالخز الفيصلية)موقعير  عىلاالختيار 

المنطقةسكانمععدةاجتماعاتعقد -
ليهمعالفكرةلطرح(الفيصليةح  )المختارة
.تجاههامرئياتهموأخذ 

مرةونوقشتللمركز األوليةاألفكار وضعت 
.تالتعديال عليها وأجريتالسكانمعأخرى

ح  لمركز النهائيةالمخططاتأنجزت 
يذهما تنفليتمالخزامح  ومركز الفيصلية

  إجتماعيير  مركزينكأول
.المدينةف 

ىاألخر األحياءسكانلدىالفكرةبانتشار  
خرىأأحياءمراكز إنشاءعىلالطلباتتزايدت

  
  ف 

وديةمحدإىلوبالنظر المدينة،أرجاءبافر
أتارتالطلباتهذهتجاهالبلديةإمكانات
:ويير  مستعىلالفكرةتشكيلإعادةالبلدية

تقلمسمركز :لألحياءالمتكاملةالمراكز :األول
منمجموعةعىلويحتويالخ  يتوسط
فيواالجتماعيةالثقافيةاألنشطة هيةوالتر
.مارهمأعبمختلفالجنسير  ويخدموالرياضية

  
:توالديوانياالتأهيلإعادةمشاري    ع:الثان 

الفراغضمنقائملمسجد مجاور مجلس
  
،لمركز المخصصالعمران  ها بويلحقالخ 
لعابوأوحديقةممراتوإضافةللموقعتنسيق
  المجالسهذهعنالحديثيبقوقد .أطفال

ف 
وعات .المنفذةالمشر
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  روىع  
وذجيةالنمالمتكاملةالمراكز تصميمف 
  التطبيقوقابلية

المدينةنممختلفةمواقعف 
ار اختيتمحيث(العامالموقعتعديلبعد )

االحياءز لمراككتجربةوالخزامالفيصليةأحياء
كزينللمر المعماريةالتصاميمتطوير ثمومن
.البلديةفريققبلمن

2م8160موقع عام لمركز ح  الفيصلية 

:التاليةالعناض عىلالمركز يحتوي

 
ا
بمالععىلتحتوي:للشبابمالعب/أول
عبالمال تجهتر  معالطائرةوالكرةالقدملكرة

.باألرضيات

 
 
فيهيةالحديقة/ثانيا ترفيهيةةحديقه  :التر

 تخدمأنها إال األوىلبالدرجة
 
يميةتعلأغراضا

.وتوجيهيةوتربوية

االتصأرب  ععىلوتحتوي:المكتب   ة/ثالثا
والدورياتالمجالتصالةه  رئيسية

المرئيةوالعروضوالتلفاز والصحف
لكبار لالكتبقراءةوصالة،اآلليةوالحاسبات

دةمتعدقاعةإىلباألضافة،للصغار وصالة
كانلسوملتقر كمجلسالستخدامها األغراض

.الخ  

الدار ثلتم:النسائيةالقرآنتحفيظدار /رابعا
 
 
 دورا

 
  الحكوميةللمدارسمساندا

أماكنتر توفف 
الكريمالقرآنوتحفيظلدراسةمخصصة
اتوتقديم مقار كالخ  لنساءالنافعةالمحاض 
.الغرضلهذا مسائية
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احنجولضمانالتصميمأعمالاستكمالبعد 
وعالموضإحالةتمتفقد األحياءمراكز فكرة
 تشكلتأهليةلجنةإىل

 
مراكز اللجنة)حديثا

نامجلتر تابعة(السكنيةلألحياءاالجتماعية
اللجنةقامتالصحيةالمدينةالدرعية

اءأعضواختيار األحياءسكانمعبالتواصل
الشئونلوزارةالطلباتوتقديمالمجالس
.االجتماعية

مراكز 3إنشاءعىلالوزارةموافقةوتمت
  لألحياء

ىلعالعملوجاريالدرعيةمدينةف 
ختارةمأحياءلثالثةالتنفيذ بإجراءاتالبدء
  استكماليتمأنعىل

 األحياءبافر
 
،الحقا

 البلديةوتتفاوض
 
لخزاماح  سكانمعحاليا

عد بذاتيةبجهود للخ  مركز إنشاءلتمويل
.السكانقبلمنللخ  مجلسانتخاب

  أحياء مختلفة
ح إنشاؤه ف  من الدرعية منظور لمبن  مراكز األحياء المتكاملة المقتر
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:الدرعيةمحافظةبلديةإنجازات
وعات التصميمتحتمشر

والدراسة

وع التاريخيةالدرعيةتطوير مشر

وعهذا  التطوير مشاري    عأحد هو المشر
  والتجديد 

  العمران 
صد ةالدولتبنتها والنر

ُ
بق

 اقتصاوتنميتها األثريةالمناطقإحياء
 
بإيجاد ديا

البيئةوحمايةفيها،المتنوعةاألنشطة
  لةمتمثامتدادها عىلالطبيعيةوالمكونات

ف 
الصورةولتوضيحالمياهومجاريالواحات
  التاريخية

ز وتالدولة،قيامعىلمرتالنر تر
  الدرعيةمدينةأهمية

ولةالدعاصمةكونها ف 
مد محالشيخدعوةومنطلقاألوىلالسعودية

 بتمثلفه  هللا،رحمهعبدالوهاببن
 
عدا

 
 
 سياسيا

 
 وتاريخيا

 
 واجتماعوثقافيا

 
.يا

  و 
خيةوالتاريالسياسيةاألهميةهذهظلف 

المناطقتأهيلاعادةاىلوللحاجةللدرعية
السام  األمر صدر الحديثةوكذا التاريخية
بالموافقةـه17/6/1416بتاري    خالكريم
نامجعىل حالتر أنعىلالدرعيةلتطوير المقتر
رياضالمدينةلتطوير العليا الهيئةتتوىل

نامجهذا تنفيذ مسؤولية لجنةكيلتشويتمالتر
  تنفيذية

مدينةير لتطو العليا الهيئةإطار ف 
يسرئالملك  السمو صاحببرئاسةالرياض
مدينةلتطوير العليا الهيئة

ويةعضو العزيز عبد بنسلماناالمتر الرياض
،العالقةذاتالجهاتمنالمسئولير  منعدد 

وعمناقشةالدرعيةبلديةوتولت   المشر
ف 

عوضعىلاطالعها بحكمالمختلفةمراحلة
،المدينة   البلديةستشارككما المباشر

عمليةف 
اف .التنفيذعىلاإلشر

وعأهداف المشر

.حضاريكمركز الدرعيةتطوير •

.الواحاتلعمرانكنموذجالدرعيةتطوير •

و ر التدهو منالدرعيةبيئةعىلالمحافظة•
.الطبيع  توازنها إعادة

 المنطقةتطوير •
 
نشيطالتخاللمناقتصاديا

امجضمنوالسياح  الزراىع   .التاليةالتر

  التطوير برنامج
  العمران 

.والبين 

  التطوير برنامج
  الثقاف 

ان  .والتر

.واالجتماىع  االقتصاديالتطوير برنامج

.العامةالمرافقبرنامج
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بالمرحلةالعملبدأ 
وعمناألوىل المشر

مدينةالتهيئةوالمتضمنة
هذا مثلالستقبال
هذهومثلالتطوير 

ما وأبرز .األنشطة؛
منةالمرحلهذهتتضمنه
:أعمال

ولللوصالطرقتأهيل•
.التطويرلمنطقة

بكةشوتطوير تحسير  •
ةالبني)العامةالمرافق
(التحتية

قالحدائمناطقتنفيذ •
.العامةوالساحات

وتش   جتر رصفإعادة•
جميعوتاثيثوإضاءة
.والممراتالشوارع
،عشر ثمانيةالمرحلةهذهتستغرق

 
بمشيئةعها وتتبشهرا

نفذها تالمراحلوجميعتكميليتان،مرحلتانتعاىلهللا
بلديةمعبالتنسيقالرياضمدينةلتطوير العليا الهيئة

.الدرعية

ح لتطوير م نطقة المخطط األساس المقتر
الدرعية التاريخية
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.الصح  سلطاناألمب  مركز 

 الدرعيةيخدم
 
وسعالتأنإال األولية،الصحيةللرعايةمركزا

  الكبتر 
لمتعذر امنجعلتالسكانوأعداد العمرانيةالكتلةف 
يالذاالمر العالجية،السكانحاجةيلنر  أنالمركز هذا عىل
ورةإىلدىع اقموالطاإلمكاناتحيثمنأكتر مركز إنشاءض 
.الطنر  

  وقد 
وعحظ  ألمتر االملك  السمو صاحبمنكريمبدعمالمشر
وجيهالتوصدر هللا،حفظهسعود آلعبدالعزيز بنسلطان
محافظسمو منبمتابعةبالتنفيذ والبدءالتصاميمبإعداد 

افالدرعية، قبلمنالعملمراحلجميععىلالمباشر وباإلشر
  الهندس  الفريق

.الدرعيةبلديةف 

  العملانته
وعف  المركز وبناءـه،1425عاممنتصفالمشر

نها مللرجالقسمير  إىلمفصولير  دورينمنمكونالصخ  
  الدور يحتوىللنساء،واآلخر واحد 

،العياداتعىلاألرض 
.الطنر  الفريقسكنعىلوالعلوي

وعموقعيحتويكما  لسياراتومواقفمصىلعىلالمشر
، يستوعباألحمر الهالللوحدةمقر إىلإضافةالمراجعير 

 وتجريبها،الخاصةاإلسعافوسياراتمكاتبها 
 
تيباتحاليا التر

عممثلةوالبلديةالمقاولبير  النهائية لتسليمافظةوالمحللمتتر
وع وتشغيلهالمشر

لملك الصورة العلوية لمبن  المركز الصخ  من طريق ا
سقط عبدالعزيز بعد اكتمال تنفيذه، وأسفل منها م

وع الموقع العام للمشر
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وع حنيفةواديتأهيلإعادةمشر

إىلالدرعيةمحافظةشمالمنحنيفةواديينحدر 
طبيعيةبيئةالتاري    خعتر الواديشكلوقد الرياض،جنوب
  التوسعأعمالأنإال ثرية،

معداتها بلتلحقامتدتالعمران 
 وتعدياتها 

 
ارا   إنتستدركلمإنيخسر بالواديأض 

تقص 
ةالواديمظاهر منالكثتر عىل .الممتر 

 ياضالر مدينةلتطوير العليا الهيئةتبنتذلكألجل
 
برنامجا

وعويمر حنيفة،واديتأهيلإلعادة درعيةالبمنطقةالمشر
ةبلديساهمتوقد الوادي،ضفافعىلوقوعها بحكم

  الدرعية
وعهذا ف  :خاللمنالمشر

وع    همشر .الواديمنجزءا يعد الذيالعلبسد منتر 

اطاتوضع    الواديعىلالمطلةلألسوار موحدةاشتر
ولالسيمنحمايةولتشكلطبيعته،معلتتناسب
.خاللهمنالمنحدره

عىلالمطلالطريقكتفمنألجزاءحجريرصفتنفيذ    
.العلبسد إىلوالمؤديالوادي

اطاتوضع    راضلألواالعتماداتالفسوحاتإلصدار اشتر
أمثلعرضلضمانالواديعىلالواقعةوالمخططات

.عتهطبيمعيتعارضاستخدامأيولمنعالمياه،لمجرى

الصورة العلوية ألعمال الرصف الحجري لكتف الطريق
سوار المطل عىل الوادي والمؤدي إىل سد العلب، والسفلية أل 
ط أن تكون بال   اشتر

حجر المزارع المطلة عىل الوادي والنر
.الطبيع  
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:الدرعيةمحافظةبلديةإنجازات
وعاتواألبحاثالدراسات قلتال والبحثيةالدراسيةالمشر

وعاتعنأهمية كذلألجلالتنفيذية،المشر
اللخمنلها خاصةأهميةالدرعيةبلديةأولت

أصدرتوقد المهمة،لهذهقسمتخصيص
هلتوجيالدراساتهذهمنالعديد البلدية
ة مدىوقياساإلجراءاتوضبطالعملمستر
.األهدافتحقيق

للدرعيةالمستقبليةالرؤية

الدرعيةلمدينةالمستقبليةالرؤيةتقرير يعد 
  الدراساتقسمإنجازاتباكورة

وهو ة،البلديف 
المدىعىلالمدينةلوضعدراسةعنعبارة

يدالبعالمدىوعىل(سنواتالخمس)القريب
ينالخمس) ىل  يوفيما ،(القادمةسنةوالعشر

:ةالرؤيتقرير عليهاشتمللما موجز عرض

تعاىلهللااستأثر الذيالغيبمنالمستقبلأمر 
  بالعملمطالبالكلأنإال بعلمه،

تصالحاسف 
ه  حاض 

 
ا  المستقبلأمر مستحص 

ا
النتائجموكل

لتطوير ةوسيلالرؤيةوهذهتعاىل،هللذلكبعد 
افاليومعمل المومعخططوه  الغد واستشر
نةالمديبأمر المعنيونيسلكها واضحةستر 

.استمراريتهاتضمنواضحةآليةضمن

ليةالمستقبالرؤيةإطار إعداد عمليةسلكت
حبدأتمنذ  منهجيةر كتقريانتهتأنإىلكمقتر

:التاليةالمراحلتضمنت

قديمتعىلالخلفيةمرحلةتنطوي:خلفية 1
امالعاإلطار تلخصكما التقرير،منالغرض
نوتتضم.المستخدمةوالمنهجيةللدراسة
  واألهدافبالموضوعتعريفا 

يتمنأيؤملالنر
.تحقيقها

ىل  شموتصور إىلللوصول:الراهنالوضع 2
شاملةبمراجعةالقياميتعير  ومتكامل

  للمعلومات
ذلكو الدراسةبمهمةتتصلالنر

ابطبملخصللخروج كتلبير  يجمعمتر
للقضايا شموىل  تصور ضمنالمعلومات

اتيجية، .والعوائقوالفرصاالستر

ههذاستهدفت:األوليةالمسودةمناقشة 3
حلةمر نتائجعىلالعالقةذويإطالعالمرحلة
لةشاممراجعةمنتضمنتهوما الراهنالوضع

 وذلكللمعلومات
 
ولالحصأهميةمنانطالقا

وآراءنظر وجهةمنممكنقدر أكتر عىل
  بالتنميةالمعنيير  

وبوجهةالدرعيمحافظةف 
ومدراءالدرعيةمحافظالسمو صاحبخاص
بموضوعالعالقةذاتالجهاتورؤساء
.الدراسة



إنجازات : بلدية محافظة الدرعية
وطموحات

41

  :المستقبليةالرؤيةصياغة 4
لخطوةاهذهف 

الدرعيةلمدينةالمستقبليةالرؤيةبلورةتمت
كونولتالتطوير،عمليات عامكإطار  لتخدم
منيتموالوظائفلألنشطةشاملةمظلة
وير والتطالتخطيطعملياتتنسيقخاللها 

تملوتش.محددةزمنيةمراحلضمنوتوجيهها 
ليهعستكونلما مثاليةصياغاتعىلالرؤية
مسالخللسنواتأهدافمنها ينبثقالمدينة

ين ةقتنفيذيةوسياساتالقادمة،والعشر صتر
.المدى

المستقبليةالرؤيةومناقشةعرض 5
لةالمرحهذهتضمنت:والسياساتواألهداف

اتالشخصيمعمصغرةنقاشحلقاتتنظيم
ة   المعتتر

ر كبامنوعددا القرار صناعةف 
الحكوميةوالجهاتاألعمالورجالالسكان
الرؤيةعناض لمناقشةالعالقةذات

وجوالخر والسياساتواألهدافالمستقبلية
حات .ومتجانسةتوفيقيةبمقتر

  التقرير  6
  :النهان 

لالعمخطواتآخر ف 
اد إعدتمالمستقبليةالرؤيةدراسةإلنجاز 
  التقرير 

إىلةباإلضاف يتضمنالذيالنهان 
يةالمستقبلالرؤية العملخطواتمخرجات
.الدرعيةلمدينة

  مرت بها الرؤية المستقبلية لم
دينة الدرعية يوضح الشكل الخطوات النر

  
بدأت كفكرة إىل أن خرجت كتقرير نهان 

ايا كقضخمسةمحاور عىلالرؤيةاشتملتوقد 
سبللطرحمعالدرعيةمدينةتواجهها رئيسة
عوضمعيتناسببما قضيةكلمعالتعامل
عرضىل  يوفيما المثىل،الرؤىلتحقيقالدرعية
.منهالكلالمستقبليةوالرؤيةالقضايا لهذه
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البيئة

 
 
يحققظةوالمحافالتنميةبير  للتوفيقنموذجا
يةالبيئللخصائصممكنةاستفادةأقص

  الطبيعية
فيهالتنميةف  محافظةالمعوالتر

:خاللمنذلكويتحققوحمايتها،عليها 

  والتطوير التخطيطبأساليباألخذ   
مالنر تحتر

لرصيد اوتقوموتحىم  البيئيةوالمعالماألسس
  
يةللمنطقةالبين  .واإلقليمالحص 

يةالطبيعوالموارد المصادر عىلالمحافظة  
،الغطاءوالشعاب،األودية)  

ائصالخصالنبانر
اهيمبمفوربطها (والحيوانيةالطبوغرافية،

.الشاملةالتنمية

  الطبيعيةالخصائصمناالستفادة  
ف 

اماحالشعاب،األودية،)والتنميةالتخطيط تر
  وخاصة(...الرؤيةزوايا الطبوغرافية،

ف 
فيهيةالمجاالت .التر

الواديمنالمتدهورةالمناطقتأهيلإعادة  
لخالمنالزراعيةالمناطقوحمايةوالشعاب،

منالزراىع  النشاطوحمايةالتأهيلبرامج
  تجزئةأنشطة

.الزراعيةاألراض 

إعادةبتشجيعالمائيةالموارد عىلالمحافظة  
حد والاالستخدام،وترشيد المياه،استخدام

غتر لاآلبار حفر خاللمنالجائر االستخداممن
.والتنمويةالزراعيةاألغراض

  شعة  
تتعاملة،شبكيغتر تخطيطأنماطتبن 

  المناطقتضاريسمعبذكاء
تيارها اخيتمالنر

عابالشعىلالمحافظةمعالعمرانية،للتنمية
كمحدداتمنها واالستفادةوالمرتفعات

  ها منباالستفادةوذلكإيجابية،طبيعية
ف 

  األمطار لمياهالطبيع  الصف
معوالتماسر

  األرضيةالجاذبية
فالص مياهتصيفف 

.الصخ  

ضمنهتوما للدرعيةالهيكىل  المخططتفعيل  
.البيئةقضايا من

منادةواالستفالهامة،التاريخيةالمعالمإبراز   
النظر،زوايا وتحديد التاريخية،المساجد 

مسوالشالرياحكاتجاهالمناخيةوالخصائص
راتالمموتظليلتصميمعىلوانعكاساتها 

.واألزقة
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والمجتمعالسكان

يعتر  متكافلآمنمتمدنمسلممجتمعتحقيق
.الجوارمعالتعاملويحسنباالنتماء

خاللمنالمتدهورةاألحياءمعالجةشعة
.التأهيلإعادةبرامج

كتر    
امجعىلالتر   عيةاالجتماواألنشطةالتر

النر
جتمع؛المأفراد بير  التواصلتعميقشأنها من
ز مركيتحققبحيثاألحياء،مراكز ذلكومن
 ح  لكل

 
توفتر معالجامعلمسجدهمجاورا

.ديةالخالح  تجربةغرار عىللألطفالساحة

سؤولير  الموبير  السكانبير  التواصلتعميق  
لبيةوالسلتجنبآرائهملسماعالمجالوفتح
  
  التأييد ولكسبالنقد،ف 

.المختلفةا القضايف 

  البدءتشي    ع  
وعاتف  يةالدعتطوير مشر

 سيتضمناكتمالها إنإذ التاريخية
ا
لألحياءحلول

ةاجتماعيمشاكلمنتحويهوما المتدهورة
 وأمنية،

ا
و هذهستوفرهعما فضل عاتالمشر

الدرعيةألبناءجديدةعملوآفاقفرصمن
  المستواهممنالرفعإمكانيةلهمتتيح

.معيسر

  الشكل
العمران 

 تحققمدينة
ا
  تكامل

ائفوالوظاألنشطةف 
منالسكانتمكنالعمرانيةوالفراغات
ءبالعيشاالستمتاع  

اجاتهماحتيوقضاءالهن 
فيهية،اليومية الحركةمنتمكنهممدينةوالتر
فيهوالعملوالتعلم آمنةيقةبطر واللعبوالتر
از الراحةمنقدر وعىل بمدينتهم،االعتر 

معمةالمنسجااليجابيةالقيمعىلوبانفتاح
يعة :لخالمنذلكويتحقق.اإلسالميةالشر

  عالىم  أنموذج  
بادئموتأصيلتطبيقاتف 

الخصوصية)والمحىل  اإلسالم  العمران
  (االجتماىع  والتكافل

.التنميةف 

  عىلالمحافظة  
والمواقعاألثريةالمبان 

  واعتبارها التاريخية
يطالتخطعملياتف 

يموالتصموالمحليةالهيكلية،المخططات)
  
.(العمران 

  النمطعىلالمحافظة  
وتشجيعالريق 

.عليهاالستمرار 

ىلعبناءاألنشطةوتجهتر  توفتر برمجة  
.والمستقبليةالحاليةاالحتياجات
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واالستثماراالقتصاد 

اعل،فنشط،:اقتصاديبمناختتمتعمدينة
عملفرصيوفر المستجدات،معيتعامل
  متنوعة

 ويحققراقية،مجاالتوف 
 
وضعا

 
 
  المستوىبير  يجمعاقتصاديا

الجيد المعيسر
ةاالقتصاديةوالتنمية منذلكقويتحق.المتمتر 
:خالل

رتبطتاالقتصاديةللتنميةشاملةخطةوضع  
.األخرىالتنميةبقطاعات

  التخطيطيةاالعتباراتتطبيق  
عىلتشجعالنر

ويليةوتماستثماريةفرصوتوفر االستثمار 
.تشغيليةتكلفةوبأقلللمدينة

يعاتصياغة   رونةوالمبالوضوحتتسمتشر
رؤوستجذبمتعددةتطوير بدائلوإيجاد 
.للموارداألمثلالتوظيفوتحفز األموال

  رصيد توفتر   
فيهو للتنقلوخياراتسكن  التر

القوةحيثمنومناسبةبالجودة؛تتمتع
ائية هولةسالسكانية،الفئاتلمختلفالشر
فيهالوسائلتنوعو االنتقال،خياراتوتعدد  .تر

يةالتنميةإدارة الحص 

 ر يوففعالإداريبتنظيمتتمتعمدينة
 
إطارا

 
 
 مؤسسيا

 
يعيا ويشمل،تمويليةوآلياتوتشر

 
 
يةاإلداريةلإلجراءاتتحديثا معكاملتتالحص 

ة،واإلقليميالمحليةوالتوجهاتالسياسات
:خاللمنذلكويتحقق

ائمةالقالمؤسساتبير  التنسيقتحسير    
  واالزدواجيةالتداخلومعالجة

.ياتالمسؤولف 

يةسياساتوضع   علجميتخطيطيةحص 
يةالتنميةقطاعات   الحص 

توجيهلالمدينةف 
يالنمو وإرشاد  .المرحليةوالتنميةالحص 

مةأنظعىلتشتملتخطيطيةأنظمةوضع  
وتقسيمر تطويلضبطتنفيذيةوآلياتبيئية

،  
ذاتالمواقعلحمايةوضوابطاألراض 

إىلإضافةة،والثقافيوالبيئيةالتاريخيةاألهمية
جوخار داخلالعامةالمرافقلتوفتر ضوابط
.التنميةمراحل

ماد باعتالمتعلقةاإلداريةاإلجراءاتضبط  
اتوالسياسوالمحليةالهيكليةالمخططات

امج يةوالتر .اإلرشاديةوالقواعد الحص 
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إدارة التنمية
 الحضرية

البيئة

االقتصاد 
واالستثمار

الشكل 
العمراني

السكان 
والمجتمع

الجسر بين ثراء 
الماضي وآفاق المستقبل

تنمية مستدامة تنبع 
من البيئة والثقافة المحلية

إدارة التنمية
 الحضرية

البيئة

االقتصاد 
واالستثمار

الشكل 
العمراني

السكان 
والمجتمع

الجسر بين ثراء 
الماضي وآفاق المستقبل

تنمية مستدامة تنبع 
من البيئة والثقافة المحلية

انياتدعم   التنميةعىلالمصوفاتمتر 
ية عالقطا عىلالكىل  االعتماد وعدمالحص 
،   المتاحةالموارد واستغاللالحكوم 

ف 
  الخاصالقطاعمشاركةوتعزيز المدينة،

ف 
يةالتنميةعملية .الحص 

يةإدارةتطبيقاتتحقيق   نمفاعلةحص 
:خالل

اونوالتعالمشاركةتشجعمؤسسيةهياكل..
والخاصة،الحكوميةوالجهاتالسكانمع

.فيةوالشفاالمسؤوليةمستوياتمنوترفع

مفتوحةإداريةومساراتإجراءاتتطوير ..
.والوضوحوالبساطةبالمرونةتتسم

لخدميةالألنشطةذاتيةتمويلوسائلتطوير ..
.الحكوميةالموارد عىلالضغطلتقليل

  الرؤية الم
ستقبلية لخصت القضايا الرئيسة ف 

  هذا الشكل لتسهيل استح
  للدرعية ف 

ضارها ف 

لمختلف المجاالت وتطبيقها بشكل أمث
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الهيكل  المخططدراسة

  الهيكىل  المخططيساهم
لالمشاكحلف 

  التخطيطية
ويوضحالمدنتواجهها النر

  للهيكلالرئيسةالمالمح
وقعالمتالعمران 

  للمدينة
ةنهايةف  إذ المحددة،التخطيطيةالفتر
اتيجياتسياساتعىليحتوي ويلةطواستر
  استعماالتتحدد المدى

ومحاور األراض 
طةواألنشوالخدماتالسكانوتوزي    عالتنمية،

لشبكاتودراسةالعمرانيةالتجمعاتعىل
رانيةالعمالتنميةوسياساتوالمرافق،الطرق

وسعالتاتجاهاتأفضلويحدد واالقتصادية،
  
.العمران 

ةالبلديلشؤونالعامةالمديريةمنوبدعم
دراساتإعداد تمالرياضبمنطقةوالقروية
  تساهمالدرعيةلمحافظةتخطيطية

توجيهف 
كىل  هيمخططخاللمنالمستقبليةالتنمية
التوتحليراهنةدراساتإىلمستند إقليىم  

التطور حجمترسمـه1450عامإىلمستقبلية
ة؛تلكحنر  عوقد الفتر   شر

  العملف 
شهر ف 

وعوشملـه،1422صفر عناض ثالثةالمشر
:ه  رئيسة

ةالدرعيلمحافظةإقليىم  هيكىل  مخطط 1
اتيجياتسياساتعىليحتوي ويلةطواستر
  استعماالتتحدد المدى

وىمستعىلاألراض 
اتيجيةمراعاةمعالمحافظة اديو تطوير استر

  المعتمدةحنيفة
.ه 1425ف 

الدرعية،لمدينةمحىل  هيكىل  مخطط 2
النمو واتجاهاتالعمرانيةالتنميةحدود يوضح
  
حاتمراعاةمعالعمران  ير تطو برنامجمقتر
  المعتمدةالدرعية

.ه 1421ف 

  التخطيطيةالمشاكلمعالجة 3
جهتواالنر

.الدرعيةمحافظةبلدية

:ه  فنيةتقارير ثالثةالدراسةعنونتج

عناألساسالمعلومات:األولالتقرير  
.الدرعيةمحافظة

  التقرير  
ليىم  اإلقالهيكىل  المخطط:الثان 

.الدرعيةلمحافظة

ىل  المحالهيكىل  المخطط:الثالثالتقرير  
.الدرعيةلمدينة
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المخطط الهيكىل  اإلقليىم  لمحافظة الدرعية
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الهيكىل  للمخططالثالثالتقرير خصص
اور المحعىلواشتملالدرعيةلمدينةالمحىل  
:التالية

قعها ومو الدرعيةلمدينةاإلقليميةالعالقات•
.التاريخيةوأهميتها 

.والبيئيةالطبيعيةالدراسات•

  لمسحشاملةالعمرانيةالدراسات•
عمران 

  الستعماالتوتحديد 
  المبوحاالتاألراض 

ان 
.العمرانيةالتنميةومعدالتوارتفاعاتها 

ةللمدينالرئيسةوالمداخلالطرقشبكة•
والتوقعاتالحاليةالطرقمشكالتوأهم

.المروريةالحركةلحجمالمستقبلية

السكانوخصائصالسكانيةالدراسات•
.المتوقعةالنمو ومعدالت

  المتوفرةالعامةالخدمات•
.المدينةف 

كيبةودراسةاالقتصاديةالدراسات• القوىلتر
.العاملة

.التنميةوإمكاناتمحددات•

ات• رعيةالدمدينةعىلالمؤثرةالتنميةمؤشر
  
لمحافظةاإلقليىم  المخططمنكلف 

اتيخر  والمخططالدرعية، لمدينةاالستر
اتيجيةالرياض، فة،حنيواديتطوير واستر
.التاريخيةالدرعيةتطوير وبرنامج

اتيجية• يالتطوير استر .التطويروبدائلالحص 

 المحىل  الهيكىل  المخطط•
ا
عىلمشتمل

،استعماالت  
  والهيكلاألراض 

ح،الالعمران  مقتر
ور والتصالخدمات،وتوزي    عالطرق،وشبكة
  
طقةلمنالمحىل  الهيكىل  للمخططالمبدن 
.الملقا

اطاتأنظمة• عةالتسللمناطقالبناءواشتر
مخططالتنفيذ ووسائلوسياساتالمختلفة،
.المحىل  الهيكىل  

ةالدرعيبلديةمهندس  منفريققاموقد 
ما بالهيكىل  المخططمخرجاتدراسةبإعادة
تقرير بورفعوإمكاناتها المدينةووضعيتالءم

 البلديةرئيسلسعادةالدراسة
 
لرفعها تمهيدا

.التعديالتالعتماد المعنيةللجهات
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المخطط الهيكىل  المحىل  لمدينة الدرعية
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الدرعيةلمحافظةالخمسيةالخطة

أهممنالمستقبليةالخططوضعيعد 
  االولويات

الحكوميةالجهاتعىليجبالنر
داءاأل وتقييمالعمللتنظيمومتابعتها إعدادها 
المدينةمتطلباتضمناالحتياجاتوتقدير 

  متأسيةسكانها،واحتياجات
بينا نبفعلذلكف 

ورد كما قبلومنوسلم،عليههللاصىلمحمد 
.السالمعليهيوسفهللاننر  عن

هذهأهميةالدرعيةمحافظةبلديةأدركت
الرؤيةدراسةبإعداد فقامتالخطط

الفرصعنخاصةودراسةالمستقبلية
  االستثمارية

اتكتيبإعداد وكذلكالمدينة،ف 
  العمرانيةالبيئةبتنظيمتهتم

.ةالمدينف 

التنميةاولوياتدراسةمتابعةإىلإضافة
المشاري    عبإدارةممثلةالوزارةمعالعمرانية
خططضمنوإدراجها منها االنتهاءتمحيث
المخططإعداد خاللومنالمستقبلية،البلدية
الخططوضعروىع  الدرعيةلمدينةالهيكىل  
ببيئةللخروجالعمرانيةبالتنميةالخاصة
الحاض  احتياجاتملبيةمنظمةعمرانية

.والمستقبل

اتيجياتالرئيسيةاالهداف إن:ويرالتطواستر
د يقصوخدماتأعمالمنالبلديةبهتقومما 
عد يحيثسكانها وخدمةالمدينةتطوير بها 

اثها وتر التاريخيةومناطقها الدرعيةتطوير 
  
هذهتاري    خعىلللحفاظرئيسهدفالعمران 
.منهاالمباركةالدعوةوانطالقالدولة

أهدافعدةالبلديةوضعتالمنطلقهذا من
اتيجية تحتلعلها وجالدرعيةبتطوير للبدءاستر

.يةوالعربالسعوديةالمدنبير  مرموقةمكانة

العملخطةإعداد تم:العملخطةمجاالت
يةالرئيسمهامها تقسيمخاللمنللبلدية

  والمشاري    عواألعمالوالفرعية
إىلبها تقومالنر

رعيةفمجاالتتحتها ينطويرئيسيةمجاالت
رعتتفالمقدمة؛والخدمةالعملنوعتصنف

وعاتالمجاالتهذهمن التطويريةالمشر
.التفصيلية

نامج   التر
مسللخالخطةأعدت:للخطةالزمن 

ةفتر عىلالمشاري    عووزعتالقادمة؛سنوات
الهدفوتحققمرونةأكت  لتكونالخطة
نامجيىل  وفيما منها المنشود    التر

الزمن 
:للخطةالتفصيىل  
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المجال العمران 

ه 1430ـه إىل 1426من   ح العمل المقتر

5 4 3 2 1 العمل الفرىع   العمل الرئيس  
إعداد مخطط هيكىل  للعمارية 

إعداد الدراسات 
التطويرية 

1

إعداد الدراسات الداعمة للمخطط الهيكىل  للدرعية 

إعداد الرفوعات المساحية لقرى الدرعية

ةإعداد الدراسات لمشاكل التقاطعات والسالمة المروري

إعداد دراسة بيئية لوادي حنيفة 

فتح شوارع جديدة 

أعمال السفلته 
والرصف واالنا ره
والتشجتر  

2

استكمال سفلتة األحياء الجديدة  

سفلتة الشوارع بالمخططات الحكومية الجديدة 

سفلتة ورصف وإنارة الشوارع بالعمارية الجديدة 

سفلتة شوارع مخطط سلطانة ورصف وإنارة مدخلها 

سفلتة ورصف وإنارة العمارية والوصيل 

تشجتر شوارع محافظة الدرعية 

إنشاء حدائق عامة 

ية  صيانة الشوارع واألرصفة وأعمدة اإلنارة بمدينة الدرع

أعمال الصيانة  3

صيانة الشوارع بالعمارية والوصيل   

صيانة الشوارع بسلطانه 

صيانة مبن  البلدية 

صيانة الحدائق والمزروعات 

إعادة تأهيل الشوارع الرئيسية بالدرعية  
تأهيل الدرعية 4

إعادة تأهيل األحياء القائمة بالدرعية

إنشاء مبن  جديد لبلدية محافظة الدرعية  

    
مشاري    ع المبان 

5

إنشاء مبن  لفرع البلدية بالعمارية  

إنشاء مبن  لسوق الخضار واللحوم بالدرعية  

إنشاء مسلخ لمحافظة الدرعية

إنشاء مشتل للبلدية 

استكمال مبن  كراج ومستودعات البلدية 

إنشاء وتسوير المقابر بالدرعية 

انشاء ساحة احتفاالت 

حماية ومعالجة بيئة وادي حنيفة وروافده بالدرعية

مشاري    ع المرافق 
ة  والبنية األساسي

6
ية درء أخطار السيول وردم المستنقعات الراكدة بالدرع

والعمارية  

تنفيذ شبكة لتصيف مياه األمطار بالدرعية 

ة  استكمال تسمية الشوارع وترقيم األمالك بالدرعي

ق يم   التسمية والتر 7
ة تسمية الشوارع وترقيم األمالك بالعمارية وسلطان

والوصيل  

لة تسمية الشوارع وترقيم األمالك بالعيينة والجبي

المجال االقتصادي 

ه 1430ـه إىل 1426من   ح العمل المقتر

5 4 3 2 1 العمل الفرىع   العمل الرئيس  

ة السد  استثمار منتر  االستثمارات 
ة   المباشر

1

تجهتر  مواقع االستثمارات التجارية 

تجهتر  المواقع
االستثمارية

تجهتر  مواقع االستثمارات االعالنية2

فيهية تجهتر  مواقع االستثمارات التر

دراسات تفصيلية للفرص االستثمارية

إعداد دراسات 
الجدوى والفرص
االستثمارية    

3
  مجال 

دراسات وتجارب عالمية ومحلية ف 

االستثمار

عقد لقاءات مع المستثمرين

وع  -1-مشر
االستثمار 
ك مع  المشتر
القطاع الخاص

وع 4 -2-مشر

المجال االجتماع  والمؤسس  

ة الزمنية من   1430ـه إىل 1426الفتر

ه 
ح العمل المقتر

5 4 3 2 1 العمل الفرىع   العمل الرئيس  

  
المشاركة ف 
المناسبات 
المجتمعية

1

إنشاء خمسة مراكز ألحياء الدرعية  تطوير مراكز 
األحياء

2
تشغيل مراكز االحياء 

تنظيم 
االنتخابات

3

دعم المؤسسات 
ية الختر

4
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ك مجال التطوير المشب 

ه 1430ـه إىل 1426من   ح العمل المقتر

5 4 3 2 1 العمل الفرىع   العمل الرئيس  

التعاون مع 
الجهات 
الحكومية 

1

وع تطوير الدرعية مع الهيئة الع ليا مشر
لتطوير مدينة الرياض 

المشاري    ع 
كة المشتر

وع تطوير وادي حنيفة مع الهيئ2 ة مشر
العليا لتطوير مدينة الرياض 

ك مع امانة مدي وع ترفيه  مشتر نة مشر
الرياض 

  
 
المجال الثقاف

ة الزمنية من   ـه 1426الفتر

ه 1430إىل 
ح العمل المقتر

5 4 3 2 1 العمل الفرىع  
العمل 
الرئيس  

ات دورية  تنظيم محاض  تنظيم 
ات  المحاض 
والندوات

1
تنظيم ندوة علمية 

  الفعاليات الوطنية 
)  المشاركة ف 

(  الجنادرية 
تنظيم 
الفعاليات 
والمناسبات

2
واالعياد تنظيم فعاليات ثقافية بالمواسم

  الفعاليات والمناسبات
المشاركة ف 

الوطنية 

وية اصدار المنشورات والمطبوعات التوع
التوعية 
واإلعالم

  المناسبات3
اصدار مالحق صحفية ف 

ة اعالمية دورية شهرية  اصدار نشر

مجال المدينة الصحية 

ه 1430ـه إىل 1426من   ح العمل المقتر

5 4 3 2 1 العمل الفرىع   العمل الرئيس  

 األهاىل  السنوي
ملتقر

تفعيل دور 
ةالمدينة الصحي

1

نامجتنظيم اللقاءات والندوات التعريفية بالتر 

تكوين اللجان وبدء العمل

نامج إنشاء مقر للتر

تمويل أعمال اللجان

نامج تعيير  منسق متفرغ للتر

متابعة لجانها 2

ف عىل كل لجنة تكليف مشر

نامج االتفاق مع راىع  رسىم  ألعمال التر
تامير  الدعم 
نامج الالزم للتر

3

االتفاق مع رعاة ألعمال اللجان

إعداد خطة أعمال اللجان
إعداد الخطط 
حات والمقتر

4

امج العامة إعداد خطط التر
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اإلعالنيةللوحاتوالضوابطاالرشادات
االستداللية

لتجاريةابالمحالتالتعريفيةاللوحاتتعتتر 
جاريالتللتطوير المصاحبةالعناض أهممن

  
ال ك  لها العامةالضوابطوضعيجبوالنر

فوض  إىلوشوارعها الدرعيةمدينةتتحول
.إعالنيه

  عناض ثالثةوهنالك
وصولعمليةف 

)المصدر:وه  اللوحةخاللمنالمعلومة
والرسالة(اإلنسان)والمستقبل(اللوحة

.(ئيةمر مادةمناللوحةتحويهما )المعلوماتيه

اطاتضوابطأهداف ريةالتجااللوحاتواشتر

  المساهمة.1
يلةوسالتجاريةاللوحةجعلف 

.فعالةاتصال

  الذوقعىلالحفاظ.2
.مرانيةالعللبيئةالفن 

مرانيةالعللبيئةالعامالشكلعىلالحفاظ.3
.االقتصاديةللنشاطاتجاذبةلتكون

  والعرباتللمشاةاألمانمستوىرفع.4
ف 

.العامةوالميادينوالشوارعالطرق

اتتقليل.5 عىلوحاتالللهذهالسلبيةالتأثتر
  
.المجاورةوالممتلكاتالمبان 

عادلةبطريقةالضوابطهذهتطبيقضمان.6
.استثناءدونالجميععىلوثابتة

اطأو ضابطكلقياسيتمأنويجب اشتر
  يسن
.األهدافهذهأمامالخصوصهذا ف 

أنواع اللوحات الدعائية وضوابط البلدية لكل نوع
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صناعي مكاتب / محالت  محالت/شقق شقق فلل قصور نوع اللوحة

ممكن ال ال ال ال ال متحركة

ممكن ممكن ال ال ال ال قماشية

نعم نعم نعم نعم نعم نعم منحوتة

نعم ممكن ال ال ال ال مظالتية

ال ال ال ال ال ال متغيرة

نعم نعم ممكن ال ال ال تجارية

نعم ال ال ال ال ال قائمة بذاتها

نعم نعم نعم ممكن ممكن ممكن حدثيه

نعم نعم ممكن ال ال ال معلقة

نعم ممكن ال ال ال ال متحركة

نعم ممكن ال ال ال ال بارزه

ال ال نعم مسموح مسموح مسموح سكنية

ال ال ال ال ال ال سطحيه

ممكن ال ال ال ال ال متكاملة

نعم نعم ال ال ال ال حائطيه

غير مالئم نعم ممكن ال ال ال شباك

نعم ممكن ال ال ال ال بروز مبني

نعم ممكن ال ال ال ال عامود ضوئي

صناعي
/  محالت 

مكاتب

/شقق

محالت
شقق فلل قصور

80 20 10 غم غم غم
المساحة 

القصوى

8% 6% 4% غم غم غم نسبة البناء

4 3 2 غم غم غم الواجهة\المساحة

االرتفاع

عن الشارع

االرتفاع

عن الرصيف

المساحة

القصوى
العدد

نوع

اللوحة

م4 م3 غم غم قماشية

غم غم 2م0.40 1 منحوتة

م4 م3 25% 1 مظالتية

-- -- -- (3)جدول  تجارية

غم م3 غم مدخل/ 1 معلقة

م4 م3 2م4 1 بارزه

غم غم غم األرض/1 سكنية

غم غم غم المبنى ر/1 سطحيه

غم غم غم المبنى ر/2 سطحية متكاملة

غم غم 25% غم شباك

م4 م3 غم المبنى/1 بروز مبني

  الكت
اطات التنظيمية الواردة ف  يب الجداول واالشتر

اإلرشادي للوحات اإلعالنية والدعائية
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التجاريةالساحاتتطوير إرشادات

Commercialالمفتوحةالتجاريةالساحاتتعتتر 

Plazaارةتجمحالتلتوقيعالحلولأفضلمن
  األخرىالتجاريةوالخدماتالتجزئة

النر
  األفراد خدمةتستهدف

  المدنف 
عتمد تالنر

 
 
 اعتمادا

 
ا .الخاصةالسيارةعىلكبتر

 ليستالساحاتوهذه
ا
 بديل

 
كرةلفمطلقا

طة ةالتجاريةاألشر   المنتشر
وارعشمعظمف 

  مناسبةإنها بل.مدننا
ها لمعينةأماكنف 

  .معينةخصائص
مناقشةمسيتالتقرير هذا وف 

عالمواقالتجارية،الساحةوظيفةوتوضيح
.العمرانيةوضوابطها لها،المناسبة

التجاريةللساحةالعمرانيةالضوابط

ةللساحالعمرانيةالضوابطعنالحديثإن
نمالساحةداخلينشأ بما يختصالتجارية
:ه  العناض وهذهعمرانية؛عناض 

  
  جميع:وه  وخدماتها،المبان 

  الالمبان 
تقامنر

  
.وأسقفحوائطلها ويكونالساحةف 

  العناض :وه  الخدمات
  التلكتخدمالنر

مبان 
ائلوسالكهرباء،غرفالمخلفات،غرفةمثل

  الملتصقةاإلضاءة
واللوحاتبالمبان 

بير  الحاجز والجدار واإلرشاديةاالستداللية
  الساحة

.المالصقةالسكنيةوالمبان 

  األماكنبها ويقصد :السياراتمواقف
النر

ةفتر سياراتهمإليقافالزوار يستخدمها 
نارةاإل مثلخدماتالمواقفوتتبعالتسوق،
ةالنفاياتوصناديق .الصغتر

  المبن  توقيعإن
األرضمنالمناسبمكانهف 

ةالعمرانيالتطوير ضوابطعناض أهممن
راغاتبالفالمبن  كتلةعالقةلتحديد وذلك

ضوابطالفإنالتوقيعإىلوباإلضافة.المحيطة
،البناء نسبةالقصوى،االرتفاعاتتحدد 

،المواقفمتطلباتالشوارع،مناالرتدادات
وغرف،األلوانوالنوافذ،الفتحاتاألسوار،
طالضوابالتاىل  الجدولويبير  .النفايات
.التفصيلمنبنوعالسابقة
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غرف الخدمات

(الكهرباء و النفايات)
المساجد المطاعم المباني التجارية

غرفة واحدة على األقل للكهرباء وأخرى

للنفايات
حسب اشتراطات البلدية حسب اشتراطات البلدية

على مستوى الساحة % 40

وكل مبنى حسب اشتراطات 

البلدية

نسبة البناء والتوقيع

متر ما لم تكن هنالك 2.20ال يزيد عن 

مبررات فنية

ال يزيد طول المنارة عن 

ضعفي ارتفاع المبنى
أمتار كحد أقصى7

أمتار كحد أقصى بما في 10

ذلك حائط الذروة
االرتفاع

اتمساحة كافية آلليات الصيانة والخدم

مواقف على األقل لكل 3

مستقلة عن مواقف 2م100

الساحة

مواقف على األقل لكل 3

مستقلة عن مواقف 2م100

الساحة

على األقل من مساحة %  60

3الساحة التجارية وال يقل عن 

متر مربع  100مواقف لكل 

تجاري

المواقف

حسب الضرورة الفنية
لجهة ال يسمح بالفتحات باتجاه ا

الغربية

من الواجهة % 80ال تزيد عن 

في الدور األرضي وال تزيد 

في األدوار العليا% 35عن 

كانت ال يسمح بأي فتحات سواءا  

حات نوافذ أو فتحات تهوية أو فت

كنيةمكيفات باتجاه الشوارع الس

الفتحات والنوافذ

حسب أرقام األلوان المحددة من البلدية
حسب أرقام األلوان المحددة من

البلدية

حسب أرقام األلوان المحددة من

البلدية

حسب أرقام األلوان المحددة من 

البلدية
األلوان

حسب الضرورة الفنية يةيمنع وجوده في الواجهة الغرب
من الواجهة في الدور % 80

في العلوي% 40األرضي و

من الواجهة في الدور % 80

في العلوي% 40األرضي و
الزجاج

غير إلزامي غير إلزامي
ا  إلزامي إذا كان المطعم ملتصق

بالمباني التجارية

أمتار 3إلزامي وال يقل عن 

كبروز
الرواق

إلزامية لالستدالل على نوع النشاط
يذكر اسم المسجد وتاريخ  

إنشائه والمصمم

إلزامية لالستدالل على نوع

النشاط

إلزامية لالستدالل على نوع 

النشاط

اللوحات التجارية

المواصفات في الفصل الخاص)

(بها

  الكتيب اإلرشادي للساحات الت
جاريةالجدول الوارد ف 
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الشوارعوتأثيثفرشإرشادات

االنتقالعناض أهمالمشاةأرصفةتمثل
العمرانيةالبيئةمكوناتبير  لإلنسان

لالنقوسائلمستخدم  فحنر المختلفة،
ها والدراجاتالسياراتمثلاألخرى بد ال وغتر

  يكونأن
كانوإنحنر رحلتهممنجزءا المسر

  واإلنسانقليلة،لخطوات
/م1بشعةيمسر

؛الثانية
 
النظر منتمكنهشعةوه  تقريبا
.حولهبما واإلحساس

ومكوناتهالطريق

:ه  عناض أربعةمنالتجاريالطريقيتكون

للفصل(رواق)سم300عنيقلال فراغ.1
.المشاةوممر الخاصةالملكيةخطبير  

سم180عنعرضهيقلال مشاةرصيف.2
.العوائقجميعمنخاىل  

يط.3 يشر سم160عنعرضةيقلال تشجتر
طرفعنالشجرةجذعمحور يبعد بحيث
وعنأدن  كحد سم60بمقدارالمشاةرصيف

.سم65بمقدارالشارعجهةمنالرصيفحد 

أنيمكنوالذيالطريقمنالمعبد الجزء.4
نععرضهيقلال طوىل  موقفعىليحتوى

سم335بعرضحركةومساراتسم250
  المساراتعدد يزيد ال بحيث

عناهاتجكلف 
  مساراتثالثة

.األحوالجميعف 

ومكوناتهالرصيف

 المشاةرصيفيعتتر 
 
 جزءا

 
الطريقر نهمنمهما

ط   الالمواصفاتمنالعديد توافر ويشتر
نر

ل؛األكمالوجهعىلوظيفتهيؤديتجعله
:اليةالتبالعناض المواصفاتهذهوتتعلق

  الميول(2.(Grading)المستوى(1
العرض 

(Cross Slopes).3)التصميىم  العرض
Design)للرصيف Width).4)الفراغ
.Vertical)الرصيففوقالرأس  

Clearance).5)الهبوطوصلة(6العوائق
المواقف(7.(Ramp)الشارعمستوىإىل

العبور مدة(9.التقاطعات(8.المشاةورصيف
العبورتسهيلوسائل(.10المشاةوشعة

اطمنورد لما ملخصالتاىل  والجدول .اتاشتر

ية
رع
د
 ال
ظة

اف
ح
 م
ية
د
بل
ت 
ازا
ج
إن

:ةالدرعيمحافظةبلديةإنجازات
واألبحاثالدراسات



إنجازات : بلدية محافظة الدرعية
وطموحات

58

البيان المواصفة

:مكونات الطريق التجاري 

م3.00ـ بعرض ال يقل عن  ـ رواق 1

م1.80ـ بعرض ال يقل عن  ـ رصيف مشاة 2

م1.20ـ بعرض ال يقل عن  ـ شريط تشجيري3

م2.50ـ بعرض ال يقل عن  ـ موقف طولي4

في كل اتجاه3م ، وال يزيد عدد المسارات عن 3.35ـ بعرض  ـ مسار حركة السيارات5

:  مواصفات الرصيف

%5ـ في حدود  ـ مستوى الميول الموازي1

%2ـ ال يزيد عن  ـ الميول العرضي2

م4( مواقف+ مشي+ تشجير+ رواق) م للمشي، والكلي 1.80ـ  ـ عرض الرصيف3

ملم13ملم إلى 6.5م ، ويسمح بتغير رأسي في سطح الرصيف من 2.30ـ ال يقل عن  ـ الفراغ الرأسي فوق الرصيف4

سم 69سم ، وال يقل ارتفاعه عن 30ـ ال يزيد بروز العائق عن  ـ العوائق 5

ملم75إذا كانت القائمة ال تزيد عن % 12.5ويسمح بميول % 10و % 8ـ يكون ميولها بين  ـ وصلة الهبوط للشارع6

م بمدخل ومخرج واحد إلى المواقف3ـ يجب أن يستمر رصيف المشاة بعرض ال يقل عن  ـ المواقف 7

.أمتار4إلى 2ـ يبتعد معبر المشاة عن خطوط حركة السيارات بمقدار 

م من مركز التقاطع20ـ يجب خلو منطقة التقاطع من أي مواقف للسيارات على امتداد دائرة نصف قطرها 

م 10م إلى 4ـ نصف قطر رصيف االلتفاف لليمين من 
ـ التقاطعات8

ثانية/ م1ـ يفضل تصميم دورة اإلشارة الضوئية للمشاة على أساس سرعة مشي  ـ مدة العبور9

ـ تزود اإلشارات بزر تفعيل إشارة المشاة مع جرس تنبيه ـ وسائل تسهيل العبور10

:  مكونات الطريق السكني

م1.20ـ بعرض ال يقل عن  ـ رصيف مشاة 1

م1.30ـ بعرض ال يقل عن  ـ شريط تشجيري2

م 2.50ـ بعرض ال يقل عن  ـ موقف طولي3

م3.00ـ بعرض  ـ مسار حركة السيارات4

  الكتيب اإلرشادي لفرش وتأثيث ال
شوارعالجدول الوارد ف 
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ةالدرعيلمدينةاستثماريةوأفكار فرص

بالدراساتمتخصصمكتبكلف
د بإعداواإلداريةاالقتصاديةواالستشارات

لفرصأوليةاقتصاديةجدوىدراسات
وعاتاستثمارية   لمشر

.الدرعيةمدينةف 

ستثماريةاال التكاليفعىلالفرصهذهاشتملت
ات .األوليةالماليةوالمؤشر

وعاتتلكاختيار تم موقعالعىلبناءا المشر
ةوالطبيعة .الدرعيةلمدينةالمتمتر 

:فرعير  الدراسةتضمنت

فرص6وشملتاالستثماريةالفرص:األول

  
أفكار5وشملتاالستثماريةاألفكار :الثان 

:التاىل  النحو عىلوتفصيلها 

الصدريةلألمراضمستشق  1

األمراضلمرض  خدماتهالمستشق  يقدم
،منالصدرية الطاقةوتقدر الجنسير 

50حوبنللمستشق  القصوىاالستيعابية
،
 
  يوجد ال أنهالفرصةهذهبرر شيرا

مدينةف 
مستشق  الرياض

يخصصوما الصدرية،باألمراضخاصأهىل  
  الصدريةلألمراضأشةمن

ال ياتالمستشفف 
  تتوفر 
تلوثمنا البيئة،وخلوهنقاءمواقعها ف 

 
 
.المدينةداخللوجودها الهواء،نظرا

مدارسمجمعإنشاء2

عىلليشتموبناتبنير  أهىل  تعليىم  مجمع
  الروضةمراحل

انوي،والثوالمتوسطواالبتدان 
حبالمجمعالطلبةعدد ويبلغ طاقةد عنالمقتر

وطالبةطالب4000القصوىالتشغيل
.المختلفةالمراحلعىلموزعير  

اإلداريةللتقنيةكليةإنشاء3

وع اتالتخصصتشملكليةعنعبارةالمشر
  التقنية

لفنية،واوالماليةاإلداريةالمجاالتف 
وعاالستيعابيةالطاقةوتقدر  الطاقةد عنللمشر

.طالب2000بنحوالقصوى

ساعدةالمالطبيةالفئاتتدريبمركز إنشاء4

وع لطبيةاالفئاتتدريبمركز عنعبارةالمشر
ةدوراتيقدمالمساعدة للتأهيلقصتر
  والتطوير 
متدربير  العدد ويبلغالمهنة،مجالف 
2500القصوىالتشغيليةالطاقةعند بالمركز 
.متدرب
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ونياتتدريبمركز إنشاء5 اإللكتر

ةدوراتالمركز يقدم   قصتر
مختلفف 

،كالحاسبالمجاالت وأجهزةوالجوال،اآلىل 
كانا مسواءإلخ...االستقبالوأجهزةاالتصال،

  منها 
لأو المكتبف  مستوىعىلأو المت  

نحو ياالتجاهوأنخاصة.الشخص  االستعمال
أنعويتوقالتقنية،األميةعىلالقضاءنحو 
مركزللالمتوقعةاالستيعابيةالطاقةتصل

.دارس1000

جاتاالحتياذوياألطفاللرعايةمركز إنشاء6
الخاصة

الخاصةاالحتياجاتذوياألطفاليواجه
  استمرارهمدونتحولقد مشكالت

سار المف 
؛االجتالمحيطمعتفاعلهمأو التعليىم   ماىع 
خاصةرعايةإىليحتاجوناألطفالهؤالء
،الوضعإىللنقلهم وعالوي  هدفالطبيع  مشر

مثللفئةالهذهخاصةتعليميةبرامجتقديمإىل
.ةالسلوكيواالضطراباتالتعلمصعوبات

بنحوركز للمالقصوىاالستيعابيةالطاقةتقدر 
.وطفلةطفل200

:شملتفقد االستثماريةاألفكار أما 

وع1 الجامع  السكنمدينةمشر

وعيهدف نيةالسكالبيئةتوفتر إىلالمشر
منوذلكالجامع  العلىم  للتحصيلالمالئمة
الطالبإلسكانجامعيةمدينةإنشاءخالل

.والطالبات

خاصةمدارسمجمع2
وعيهدف المدارسمنعدد توفتر إىلالمشر
هذهتكونبحيثاألجنبيةللجالياتالخاصة
بنظر تأخذ نموذحر  طابعذاتالمدارس
االعتبار

  ح  3
  سكن 

رافر
وعيهدف منراقيةةسكنيبيئةتوفتر إىلالمشر
  ح  إنشاءخالل

لالدخلفئةمتكاملإسكان 
.العاىل  

الطبيةوالفئاتاألطباءإلسكانمجمع4
وعيهدف مناسبةةسكنيبيئةتوفتر إىلالمشر
  والعاملوناألجانباألطباءلفئة

ف 
ير  ممرضمنالصحيةوالمراكز المستشفيات
.أجنبياتوممرضات

الطبيعيةوالنباتاتاألحياءمركز 5
وعيهدف ابللشبالفرصةإتاحةإىلالمشر

  آفاقهملتوسيعوالزائرين
ياءاألحمجالف 

.بالمملكةالخاصةالطبيعيةوالنباتات
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وع (GIS)الجغرافيةالمعلوماتنظممشر

المعلوماتونظمالتخطيطيةالدراسات
،  
وعهذا عملمجالهو العمران  الذيالمشر
 كان

 
  التطور معتجاوبا

الذيالكبتر التقن 
هذا وي  هدفالمختلفة،العملساحاتشهدته
وع أحد إىلفيهالعملأسند الذيالمشر
ةذاتاالستشاريةالمكاتب   الختر

المجالا هذف 
  العملتحويلإىل

لنظامامنالدرعيةبلديةف 
  
  النظامإىلالتقليديالورفر

ون  الحديثاإللكتر
بشبكةواألقساماإلداراتربطخاللمن

الخارحر  بالجمهور بدورها ه  ترتبطحاسوبية
وتيةالعنكبالشبكةعىلالبلديةموقععتر 

تابعةوملمعامالتهمالمراجعير  إنجاز لتسهيل
ها .ستر

وعالعامةاألهداف :للمشر

ةوميكنالبلديةخدماتمستوىمنالرفع•
.تقدمهالذيالمنتج

و ةللبلديالمعلوماتنظمخدماتتشغيل•
ملالتعامنالنظاممستخدم  جميعتمكير  
.معه

مليةعلدعمالالزمةاألنظمةتطوير و تصميم•
  التخطيط

  العمران 
قديموتالحاليةواإلنمان 

.للبلديةالفنيةالمشورة

لمدينةاألساسلخريطةصفحةتصميم•
نتعىلالدرعيةومحافظةالدرعية .اإلنتر

وعالخاصةاألهداف :للمشر

يةوالعمرانالجغرافيةالمعلوماتنظامإنشاء
لك  رامجبمنيحتاجما النظاموتضمير  للبلدية
خاللمنالبلديةلعملاألساس  المحور يصبح
:يىل  بما ذلكويكونالنظامهذا 

ةبالمدينالخاصةاألساسخريطةتحديث•
واجهةتصميممععامبشكلوالمحافظة

جاعتطبيق .ماتالمعلو هذهوتحليلالستر

  المعلوماتبكافةالنظامتضمير  •
تهمالنر

بحسوإدخالها بالبلديةالمختلفةاإلدارات
ها إليالرجوعمنلتتمكنإدارةكلتوجيهات
.وتحليلها

الخارجيةاإلداراتمعالعملاستمرار •
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عىلللحصولالخاصوالقطاعالحكومية•
ماتالمعلو لنظمالمفيدةالمكانيةالمعلومات
  الجغرافية

يالنر .األساسخريطةستت 

المعلوماتهيكلةإعادةعىلالعملبدء•
ةمنظمفنيةهندسيةبطريقةالجغرافية
يفلتوصاألساسيةالمعايتر بوضعوالقيام

مجياتوتوفتر METADATAالمعلومات التر
يعها جملتتمكنالمستفيدةلإلداراتالالزمة

والتعاملاألساسخريطةعىلاإلطالعمن
.معها

متصفحبواسطةالمعلوماتاستعراض•
نت عىلالمعلوماتهذهعرضلتسهيلاإلنتر

لجميعالمجالفتحوكذلكالمسئولير  
.انيةالمكالمعلوماتتصفحمنالمستفيدين

م  لمستخدالفنيةوالمشورةالدعمتقديم•
  النظام
.ةالمختلفالبلديةإداراتكافةف 

  العملمدة
وعف  لوتعديضغطبعد )المشر

هللاشيئةبممنهاالنتهاءويتوقعسنتان(الخطة
عىلويحتويـه،1427عاممنتصفتعاىل

:الخطةحسبمرتبةالتاليةالعملمجاالت

امجاألجهزةتوفتر (1 زمةالالوالشبكةوالتر
وعلتشغيل .متتابعةمراحلضمنالمشر

.البياناتقاعدةوإعداد المعلوماتجمع(2

  والمعلومات
وعيهدفالنر ا لجمعهالمشر

والبياناتالفضائية،المصوراتتشمل
بيعيةالطوالبياناتواالقتصادية،االجتماعية
المرافق،و األساسيةالبنيةوبياناتوالسياحية،
،وإداراتها للبلديةالتنظيميةوالهياكل

اطات لديةبالبالخاصةوالتنظيماتواالشتر
،ومعامالت  يشملكما المراجعير 

 
اد إعدأيضا

المدينةمستوىعىلبياناتقواعد 
.والمحافظة

.التطبيقاتبناء(3

بناءو البيانات،قاعدةمواصفاتوضعوتضمن
جرينر  التوالتشغيلالمحالترخصتطبيقات
  
  الحالوكذلكلها،والنهان 

.ناءالبرخصف 

نتاإلنتر عىلالبلديةموقعوتطوير بناء(4
ه .ونشر

.والمنتجاتالبياناتقواعد (5

وعحدد    المتوقعةالمنتجاتالمشر
طةخريف 

أساس
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للمدينة،وأخرىللمحافظة
بة،خرائطمتضمنة التر

،واستخدامات  
ر ومصاداألراض 

كةوشبوالهيدرولوجيا،المياه
الناقلة،والخطوطالطرق

االقتصاديةوالبيانات
والمناخيةواالجتماعية
ات التخطيطيةوالمؤشر
اتوشبكوالمحلية،واإلقليمية
األثرية،والمناطقالمرافق،
االصطناعيةاألقمار وصور 

  واستعماالت
األراض 

واألنظمةالتفصيلية،
اطات، .يةاإلدار والنماذجواالشتر

.التدريب(6

متكاملةخطةوضعت
  العاملير  لتدريبومجدولة

ف 
وع   المشر

داخلالبلديةوف 
وخارجوداخلالمملكة،وخارج
الكفاءةلرفعالبلديةمقر 

وعتفعيلوتسهيل المشر
.وانطالقه

الحاسب مرحلة تجهيز وتركيب البنية األساسية لشبكة

اآللي

معلومات عمرانية 

وطبيعية 

استكمال شبكة مسح الحتياج اإلدارات

الحاسب اآللي

توريد وتركيب 

تجهيزات الشبكة

تركيب خادمين 

وبرامج التشغيل 

بلدية مرحلة جمع  البيانات العمرانية والجغرافية من ال

والجهات المعنية

مخططات ورقية 

معتمدة من البلدية

خرائط رقمية 

ومصورات فضائية

تيةمعلومات البنية التح

تتوافق تحويل ومعالجة المعلومات المكانية والوصفية ل

علومات مع المواصفات المطلوبة لبناء تطبيقات نظم  م

جغرافية

ية ربط البيانات المكان

بالمعلومات 

بناء خريطة أساس 

محافظة الدرعية

رسم وإدخال البيانات

الناقصة

تصميم وبناء  قاعدة

البيانات الجغرافية

بناء تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية

تطوير البرامج 

والتطبيقات

مسح احتياجات اإلدارات 

من التطبيقات

تصميم التقارير 

والكرويات

تصميم موقع للبلدية على اإلنترنت

ديةنشر المعلومات البل ربط التطبيقات تطوير الموقع

الجغرافية بالموقع 

تصميم الجداول 

والنماذج

دية توفير النماذج البل

للمواطنين

وع نظم المعلومات الجغرافية لبلدية محافظة الدرع   مشر
يةآلية وتسلسل العمل ف 

ية
رع
د
 ال
ظة

اف
ح
 م
ية
د
بل
ت 
ازا
ج
إن

:ةالدرعيمحافظةبلديةإنجازات
واألبحاثالدراسات
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الدرعيةمحافظةبلديةمشاركة
  
  الدرعيةمحافظةبلديةتقفالالمجتمعخدمةف 

عند ها عملف 

اطاتوضعحدود  بلا،تنفيذهومتابعةاالشتر
ةوه  تعمل ؤولياتبمستضطلعأنها مستحص 
ة   تصبكثتر

نها أوتدركالمجتمع،خدمةف 
إىلتهدفمتكاملةمنظومةضمنتعمل
.العامبالصالحاالرتقاء

منمجموعةالبلديةأنجزتذلكألجل
ائجنتأثمرتوالعامةالمتخصصةالمشاركات

:المشاركاتهذهومنالحمد،وهللجيدة

اكةندوة طاعوالقالبلديةاألجهزةبي   الشر
.الخاص

ـه1425عاممناألولربيعغرةالندوةعقدت
امن بلدياتلرؤساءالدورياللقاءمعبالتر 
  انعقادهقرر والذيالرياض،منطقة

نةمديف 
كىل  المالسمو صاحببرعايةوالندوةالدرعية،
ير وز سعود،آلعبدالعزيز بنمتعباألمتر 

منديد العوبمشاركةوالقروية،البلديةالشؤون
عالقطا وممثىل  واألكاديميير  المختصير  
.الخاص

تطويرسبلوتنشيطمناقشةإىلالندوةهدفت

  نظمتها بلدية الدرعية
اكة النر شعار ندوة الشر

  العاملةالكوادر وتدريب
مشاركةبالبلدياتف 

القطاعإطالعإىلإضافةالخاص،القطاع
البلدياتلدىالمتاحةالفرصعىلالخاص

.المختلفةالتعاونومجاالت

،مدىعىلالندوةعقدت خصصتيومير 
ة وة،الندلفعالياتيومكلمناألوىلالفتر
ة وقد الدوري،للقاءالمسائيةالثانيةوالفتر
  طرحت

  الندوةهذهف 
مشاركةعشر اثن 

الرياضمدينةوأمانةالدرعيةبلديةبير  تنوعت
وبير  ومتخصصة،اكاديميةومشاركات
.الخاصالقطاعممثىل  مشاركات
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.الصحيةالمدينةالدرعية،برنامج

امجاحد :هو   الوقائي    ةالتر
عزيز لتتطبقالنر

الصحةتحسير  :مب دأعىلويقومالصحة،
بالجوانتحس  ير  تمإذا  هللابإذن يتحقق
  ثرةالمؤ واالقتصادي    ةواالجتماعيةالبيئية

ف 
.الصحة

  المدينةه  :الصحيةوالمدينة
عىل  لتعمالنر

ةواالجتماعيالطبيعي  ةبيئتها تحسير  
يفيةبكسكانها تعريفوعىلواالقتصادية،

ض،البعبعضهمودعممجتمعهمموارد تنمية
.نيةالمعالخدميةالقطاعاتكافةمعوالتعاون

نامجيهدف :إىلالتر

مستوىورفعالسكانبصح    ةاالهتمام
.والبيئيةوالظروفالصحي   ةالخدمات

  المجتمعمشاركة
حيةالصمشاكل    همعالج   ةف 

.البيئيةاألنشطةوتنفيذ وإعداد 

  ةوالبيئيالصحيةبالقضايا الوىع  زيادة
أطار ف 

.البيئةو الصحيةالتنميةجه  ود 

ه  كونلتالدرعيةمدينةعىلاالختيار وقعوقد 

مقوماتومنـه،1425لعامالصحيةالمدينة
:اختيارها

ةاشتهارها  ي    عومشار الزراعيةالمناطقبكت 
.التشجتر 

مند يعالذيحنيفةواديضفافعىلوقوعها 
ها األوديةأهم   وأكتر

ةالمنطقةف  لمدينةلكمتر 
.دنالممنالكثتر تفتقدهطبيعيا ومقوما 

منعليها والمحافظةبيئتها إلثراءالمدينةسع  
والبنيةوالخدماتالمرافقتكاملخالل

.التحتية

  التاريخيةالمنطقةوجود 
مأهمنتعد النر

  السياحيةالمعالم
كزا مر وكونها المنطقةف 

.السعوديةالدولةالنطالقة

  تراثها عىلمحافظتها 
  والثقالتاريخ 

.اف 

:الدرعيةبرنامجتنفيذ خطوات

للجاناتنظيمعىلواشتملت:التنظيممرحلة
يلتشكتموقد ادوارها وتحديد وتفعيلها 
نامجمنسقواختيار العليا اللجنة شكيلتو التر
:التاليةالفرعيةاللجان
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  البيئةصحةلجنة•
.المدارسف 

بمياهسالمةلجنة• .الشر

.المروريةوالتوعيةالسالمةلجنة•

.الصحيةالزراعةلجنة•

.والنفاياتالعامةالصحةلجنة•

  االجتماعيةالمراكز لجنة•
.كنيةالساألحياءف 

التجاريةوالشوارعالمدينةهويةلجنة•

  :التنفيذمرحلة
للجاناتقومالمرحلةهذهف 

وفقاليها الموكلةالمهامبأداءالفرعية
:التاليةالخطوات

وجمعانجازهالمراد العملنوعتحديد •
.المعلومات

  بإطار اللجنةلعملخاصةخطةوضع•
.زمن 

وبدايةاللجنةاعضاءعىلالمهامتوزي    ع•
.التنفيذ

دار وإصالمنسققبلمنالتنفيذ متابعة•
.التقارير

عووضاعمالها،وتوثيقاللجاناداءتقيم•
حاتالتوصيات .والمقتر

نامجأهداف :القادمةالخمسللسنواتالتر

  المشاركير  عدد زيادة•
نامجف  .التر

نامولجانالحكوميةاإلداراتتفاعل• جالتر
.واألهاىل  

اتالندواتمنعدد تنظيم• والمحاض 
.والداخليةالمحلية

نامجثابتدخلمصدر إيجاد • .للتر

.بالكاملومجهز ثابتمقر إيجاد •

نامجالعاملةاللجانعدد زيادة• .بالتر

نامجاألهاىل  إدارةتفعيل• .بالكاملللتر

توياتمسأربعةمنيتكون:التنظيىم  الهيكل
ابطة :وه  بعضها معمتر

.حةالصلوزارةالتابعالصحيةالمدنمكتب1

نامجالعليا اللجنة2 .ةالدرعيبمدينةللتر

نامجمنسق3 .التر

.التنفيذيةالفرعيةاللجان4
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  المشاركةالدرعيةأهاىل  منفرد لكليحق
ف 

نامج   اسمهبتسجيلوذلكالتر
منواحدةف 

بلديةأقامتوقد ذكرها،السابقاللجان
  الدرعية

ـه1426عاممناألولربيعغرةف 
جمعيهإلدىعالصحيةبالمدينةتعريفيةندوة
دعوةالإىلإضافةوالمختصير  المسؤولير  من

  والمشاركةللحضور الدرعيةألهاىل  العامة
ف 

.المختلفةاللجان

تاللجانأنبالذكر الجدير  تعقد و عملها،باشر
  البلديةباستضافةالدوريةاجتماعاتها 

قاعةوف 
لكحددتأنبعد بها،الرئيسةاالجتماعات

مكتبويتوىلوأعضاءها،رئيساها منها 
  التنسيق

سهيلوتاألعمالمتابعةالبلديةف 
.المهام

نامج،شعار البلديةصممتوقد  رتوأصدالتر
ة   تسجيلللاستمارةمتضمنةبهتعريفيةنشر

ف 
  وقد المدرجة،اللجاناحد 

 إقالتسجيللقر
ا
بال

 
 
ا   الدرعيةأهاىل  قبلمنكبتر

عقاد انيومف 
 حالالبلديةوتسعالتعريفية،الندوة

 
إىليا

نامجإعطاء  التر
 
ليةواالستقالالدعممنمزيدا

بلية،المستقوأنشطتهأعمالهتوسعلضمان
.والمتابعةالتنفيذ آلياتوتطوير 

ة لتعريفية بالمدينة الص   وزعت استمارة التسجيل المرفقة بالنشر
حية، والنر
  عىل المشاركير  وحضور الندوة التعريفية بالمدن الصحية المن

عقدة ف 
ه 1/3/1426
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البلديةاالنتخاباتتنظيم

  أساسبدور الدرعيةبلديةاضطلعت
تنظيمف 

  البلديةاالنتخابات
  عقدتوالنر

رينمقف 
  أحدهما انتخابيير  

نبمحمد األماممدرسةف 
  واآلخر عبدالوهاب،

وقد ة،الدرعيبلديةمقر ف 
موظفيها منمجموعةالبلديةانتدبت

ين ةطوالللعملالمتمتر  أنإىلات،االنتخابفتر
.نتائجهاوظهرتعملياتها اكتملت

  ذلكعقبالبلديةقامتكما 
يةعملبتبن 

شيح   الدرعيةبلديمجلسرئيسالتر
ف 

األربعاءظهر عقد الذياالجتماع
  ـه26/11/1426

د وقالدرعية،بلديةمقر ف 
:التاليةالقراراتالمجلساتخذ 

رئيسد المسينعبدهللابنمساعد .دترشيح 1
 الدرعيةمحافظةبلدية

 
.للمجلسرئيسا

بدالواحد الععبدهللابنعبدالعزيز .مترشيح 2
 
 
.للرئيسنائبا

لالجتماعاتثابتشهريموعد تحديد  3
.للمجلسالدورية

  مبن  محافظة الدرعية للس
الم عىل أعضاء المجلس البلدي لمحافظة ف 

سمو المحافظ األمتر أحمد بن عبدهللا بن عبدالرحمن آل سعود
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تاالجتماعابعقد البلديالمجلسوسيبدأ 
  التشاورية

األعمالعىلاالطالعإىلتهدفالنر
وعاتوالمهام اآلراءإلبداءالبلديةوالمشر
وعاتلتنفيذ الالزمالدعموحشد  المشر

مواعيد تنظمشاملةخطةوفقالطموحة
  األساسوالموضوعاتاالجتماعات

تظر تنالنر
.المناقشة

نمالمطلوبالقدر عىلالمجلسوسيحافظ
يكونلالمحافظةأهاىل  معوالوضوحالشفافية

 
 
 صوتا

 
ألجلهنظمتالذيالهدفيحققصادقا
وهللاالمجالس،لهوشكلتاالنتخابات
.الموفق
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يةوالمؤسساتالجمعياتدعم الخب 

  تعمل
المؤسساتمنمجموعةالدرعيةف 

يةاالجتماعية   الختر
ةخدمإىلتهدفالنر

، سهيلتعىلالبلديةدور يقتص وال األهاىل 
تتجاوز بلفحسبالجمعياتهذهمعامالت

أو اركةبالمشألنشطتها المباشر الدعمإىلذلك
نظيموتالمشورةبتقديمأو لها،الماديبالدعم
امج .التر

ة التعريفية بنشاط ص يف النشر
ـه الموجه لشباب 1426عام 

الدرعية، وقد أقيم النشاط 
بواسطة جمعية األمام محمد بن

ية، وبدعم من بل دية سعود الختر
ية الدرعية من خالل برنامج الدرع

.المدينة الصحية

  الدرعيةبلديةأسهمتقد 
طنشاأنجاحف 

األمامجمعيةمعبالتعاونـه1426صيف
يةسعود بنمحمد  برنامجخاللومنالختر
منمجموعةبطرحالصحيةالمدينةالدرعية
  النافعةالصيفيةوالدوراتاألنشطة

تهدفالنر
فتحتحرفةالشابوتعليماألوقاتحفظإىل
يفالكسبمجاالتله   الشر

.أيامهلمستقبف 
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طموحات وآمال
والعرضالعجىل،الجولةهذهوبعد

ةالمختص،والشد المقتضب، لديةبلمستر
ةالدرعية :البلديةد تجالمنصمة؛القريبةللفتر
لدي،البمجلسها وأعضاءوموظفوها،رئيسها،

ىمسؤوليةأمامأنها  وأنجسام،ومطالبكتر
ه  ما ومهام؛ومناصمسؤولياتنقلدوهما 
.عضالوأمانةثقال،أحمالإال 

قلبثيشعر بلديبعملالتكليفمجرد إن
  تعملالبلديةوهذهفكيفالحمل

ال ينةمدف 
المباركة،التجديد دعوةحاضنةكالمدن،
ا آثارهالواعدة،الفتيةالدولةوالدةوراعية
وىلالموعطايا وإمكاناتها أدوارها،عىلشاهده

ها؛عىلدالةلها  ا حاجتهعظيموعىلتمتر 
.والمزيدللمزيد 

 باألمسكانما 
 
هللامنبفضلاليومتحققحلما

تعاىلباهللوالظنمعقود،واألملوحده،الكريم
غد الحقائقاليومأحالملجعليوفقأنحسن
..القريب

ـه1427عامنهايةيتحققإنالبلديةتأمل 
  منالعملتحويل

إىلالتقليديالورفر
  
ون  اإللكتر

وعخاللمنالحاسونر   المعلوماتنظممشر
الشبكةعىلالبلديةوموقعالعمرانية،
.العنكبوتية

 شالجديد مبناها ترىأنالبلديةوتأمل  
 
امخا

.ةاإلبداعيوالمهاماألدوار منالمزيد لتمارس

دروهارسليمالصخ  المركز يفتتحأنتأملكما   
.المهمالخدم  

تنفيذ خطةـه1427عامبنهايةتستكملوأن  
  
 عشر اثن 

 
كزيومر األحياء،مجالسمنمجلسا

.الفيصيليةوح  الخزامح  

وعيستكملوأن   اريخيةالتالدرعيةتطوير مشر
وع بمراحلهحنيفةواديتأهيلإعادةومشر
.المختلفة

 تجلبوأن  
 
انيةالدعممنمزيدا امالعالمتر 

وعمنبمزيد المدينةلتنعمالقادم اتالمشر
.التنموية

   
 
ا ،ال وأختر

 
  العاملونيأملآخرا

ديةالبلف 
 
 
أنو اإلخالصتعاىلهللايرزقهمأنجميعا
.والعملالقولمنيرضيهلما يوفقهم
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وصىل هللا عىل نبينا محمد وعىل
 كثتر 

 
 آله وصحبه وسلم تسليما

 
ا
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الممل كة الع  ربي   ة السع    ودية 
وزارة الشؤون البلدية والقروية
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ـه 1426أحمد طومان، ذي الحجة . صمم وأعد وأخرج هذا الكتاب ف 


