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١٠

املقدمة

١،١ نبذة عن برنامج مستقبل املدن السعودية

 
ــارة عــن برنامــج تعــاون بــني وزارة  برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية عب
للمســتوطنات  املتحــدة  األمــم  وبرنامــج  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون 
البرشيــة )املوئــل(، تــم تنفيــذه بالتعــاون الوثيــق مــع أمانــات  ١٧ مدينــة 
ســعودية رئيســية، تــم اختيارهــا بنــاًء عــىل أحجامهــا الســكانية املختلفــة، 
وتوزيعهــا الجغــرايف، إىل جانــب مجموعــة مــن املعايــري املعتمــدة عــىل 
ــاً بــني  ــة أكــر توازن ــة حرضي ــة لخلــق تنمي ــات االقتصادي القــدرات واإلمكاني
مــدن اململكــة العربيــة الســعودية، وشــملت كل مــن مدينــة: الريــاض، 
مكــة املكرمــة، جــدة، الطائف، املدينــة املنورة، تبوك، الدمــام، القطيف، 
ســكاكا. بريــدة،  الباحــة،  عرعــر،  حائــل،  جــازان،  نجــران،  أبهــا،  األحســاء، 

   ولقــد أجريــت العديــد مــن املراجعــات عــىل مســتوى تلــك املــدن، مــع 
تحليــل تفصيــيل ومتعمــق لخمــس مــدن باعتبارهــا متثــل عينــة منوذجيــة 
بــني  الروابــط  يف  املراجعــات  هــذه  نظــرت  حيــث  الســعودية،  للمــدن 
التخطيــط الحــرضي والتخطيــط اإلقليمــي مــن خــالل فحــص املدينــة داخل 
القضايــا املحــددة عــىل مســتوى  الفرعيــة، ودراســة بعــض  منطقتهــا 
املراجعــات،  هــذه  بيانــات  اســتخدام  تــم  وقــد  الســكنية،  املجــاورات 
التحقــق  وعمليــات  املــدن  ازدهــار  مــؤرشات  تقاريــر  إىل  الرجــوع  عنــد 
اســتنتاجات  الســتقراء  الرسيــع،  التخطيــط  اســتوديوهات  ورش  عــرب 
ككل. التخطيــط  نظــام  عليهــا  يعتمــد  األدلــة  عــىل  تســتند  قويــة 
ومــن خــالل البحــوث التطبيقيــة، التــي ركــزت بشــدة عــىل االســتنتاجات 
املعتمــدة عــىل الجانــب العمــيل، تــم اســتخدام األدلــة التــي تــم جمعهــا 
لتحديــد نقــاط القــوة والضعــف يف نظــام التخطيــط، ويف مامرســات 
التخطيط املحلية يف كل مدينة، واختبار التصاميم واملشاريع التجريبية 
كطــرق لتطبيــق الحلــول، قبــل االنتهــاء إىل وضع التوصيات والسياســات. 
بالتخطيــط  اهتــم  املتحــدة  األمــم  ملوئــل  األبعــاد  الثــاليث  النهــج  إن 
عــن  فضــاًل  واملؤسســية،  الترشيعيــة  باألطــر  وعالقتــه  املــكاين 
اآلليــات املاليــة، ومــن هــذا املنظــور، تشــمل معايــري النجــاح للتنفيــذ 
واألنظمــة  القواعــد  مــن  العديــد  مــكاين  مخطــط  ألي  املســتدام 
التمويــل. اســرتاتيجية  إىل  باإلضافــة  للتنفيــذ،  والقابلــة  املرنــة 

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

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

٢،١ جهود اململكة لتحقيق التنمية املستدامة

اململكــة  دأبــت  ملدنهــا،  املســتدامة  التنميــة  لتحقيــق  ســعيها  يف 
عــرب مختلــف الجهــات واألجهــزة املعنيــة، ومتاشــياً مــع مســرية التحــول 
ــرتاتيجيات  ــر اس ــىل تطوي ــة، ع ــاء اململك ــة أرج ــم كاف ــي تع ــة الت الطموح
وسياســات وبرامــج التنميــة العمرانيــة يف كافة املســتويات التخطيطية 
الوطنيــة واإلقليميــة واملحليــة، كان مــن نتاجها إعداد اســرتاتيجية عمرانية 
تشــمل  هيكليــة  ومخططــات  إقليميــة  تنميــة  واســرتاتيجيات  وطنيــة 
كافــة القطاعــات مبــا يســهم يف تحقيــق رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠.  ويثّمــن 
الداعمــة  اإليجابيــة  الجهــود  الســعودية هــذه  برنامــج مســتقبل املــدن 
ألهــداف رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠ يف تحقيــق بيئــات عمرانيــة مســتدامة 
واملخططــات  األدوات  إىل  ويســتند  اململكــة،  مناطــق  كافــة  يف 
والتحليــل  التشــخيص  عمليــة  مــن  كجــزء  الحاليــة  واالســرتاتيجيات 
والتقويــم الشــاملة، واقــرتاح التعديــالت والتحســينات عنــد االقتضــاء. 

 
 ٣,١ نطاق و أهداف تقرير الرؤية العمرانية الشاملة

١،٣،١ نطاق التقرير

يشــمل تقريــر الرؤيــة العمرانيــة الشــاملة ملدينــة الريــاض عــىل العديــد 
لــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة،  مــن عنــارص االســرتاتيجية الجديــدة 
واألســباب الرئيســية التــي تــم تحديدهــا يف النتائــج األوليــة، واســتعراض 
مثــل   - االســرتاتيجية  والوثائــق  واملخططــات  الدراســات  ومراجعــة 
االســرتاتيجية العمرانيــة الوطنيــة، فقــد تــم اإلقــرار بانخفــاض مســتوى 
نقطــة  باعتبارهــا  والــوزارات،  واإلدارات  املناطــق  قبــل  مــن  التنســيق 
الضعــف الرئيســية، وبالتــايل، فــإن مســألة التكامــل األفقــي )القطاعي(، 
يهــدف  رئيســيًا  تحديًــا  متثــل  )املســتويات(  الــرأيس  والتكامــل 
املســتقبل.  يف  معالجتــه  نحــو  الســعودية  املــدن  مســتقبل  برنامــج 
أطــر  تحســني  العمرانيــة  بالسياســات  املتعلقــة  التوصيــات  تعتمــد 
املســتويات،  متعــدد  مفهــوم  عــىل  الحــرضي  التخطيــط  ومامرســات 
ينظــر إىل املدينــة باعتبارهــا سلســلة متصلــة مــن النســيج الحــرضي، 
تنمــو مــن املجــاورة الســكنية لتشــكل منطقــة املدينــة األوســع، متأثــرة 
املســتوى  عــىل  واألنظمــة  واللوائــح  واالشــرتاطات  بالديناميكيــات 
الوطنــي واملســتويات العليــا، وهــذا يضمــن عــدم اســتبعاد أي توصيــات 
تتعلــق بالسياســات العمرانيــة ذات الصلــة بهــذه املــدن  ســواء عــن الــدور 
املتوقع للمدينة يف املنطقة اإلدارية، أو عن التخطيط الوطني للمدن.

٢،٣،١ أهداف التقرير

عــىل  الريــاض  ملدينــة  الشــاملة  العمرانيــة  الرؤيــة  تقريــر  يشــتمل 
التحليــل  ذلــك  ومقارنــة  للمدينــة  التشــخييص  العمــراين  التحليــل 
اململكــة  ورؤيــة  املتحــدة  األمــم  ملوئــل  املســتدامة  التنميــة  بإطــار 
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وتقييميــة  توجيهيــة  تفكــري  أداة  مبثابــة  يعتــرب  وهــو  ٢٠٣٠م، 
اســرتاتيجية  تحديــد  مــع  للمدينــة،  واملســتقبيل  الحــايل  للتخطيــط 
املعنيــة. للمدينــة  املســتقبلية  املســتدامة  للتنميــة  واضحــة 
قائــم  نهــج  إتبــاع  عــىل  أعــاله  املذكــورة  االســرتاتيجية  تحديــد  يســتند 
مــن  كل  وتحليــل  جمــع  عــىل  بنــاًء  املشــاكل،  لفهــم  األدلــة  عــىل 
كــام  املدينــة،  حالــة  تقريــر  يســتخدم  كــام  واألوليــة،  الثانويــة  البيانــات 
إطــار  يف  جمعهــا  تــم  التــي  البيانــات  ككل،  الربنامــج  يف  الحــال  هــو 
االتجاهــات  لتحديــد  املــدن(  ازدهــار  )مــؤرشات  املــدن  ازدهــار  مبــادرة 
والتحديــات الهامــة عــىل مســتوى املدينــة، ثــم يقــرتن ذلــك مبراجعــة 
متعــدد  املــكاين  التحليــل  جانــب  إىل  الحاليــة،  التخطيــط  وثائــق 
املســتويات لنظــام املعلومــات الجغرافيــة، لتحديــد هــذه االســرتاتيجية.

٤،١ منهجية املدخالت القامئة عىل األدلة

١،٤،١ نهج املدخالت املعتمدة عىل األدلة

أعمــق  فهــم  إىل  األدلــة  عــىل  القائــم  التخطيــط  أســلوب  يــؤدي 
للديناميكيــات املكانيــة للمنطقــة العمرانيــة، مــن خــالل جمــع البيانــات 
والكثافــة  الســكانية  الرتكيبــة  مثــل  ومقارنتهــا  املختلفــة  العمرانيــة 
الطــرق  شــبكة  وتحليــل  الطبيعيــة  والســامت  األرايض  واســتعامالت 
وســهولة الحركــة. وتظهــر البيانــات يف شــكل مــؤرشات ميكــن مقارنتهــا 
مبعايــري أفضــل ملامرســات التنميــة العمرانيــة املســتدامة، حيــث أنهــا ال 
ــة الرئيســية، ولكنهــا تحــدد  ــا اإلمنائي ــا للقضاي توفــر فقــط منظــورا واضح

ــة املســتقبلية عــىل املــؤرشات  ــر املتوقــع ملقرتحــات التنمي أيضــا األث
املطبقــة يف التحليــل. يقــر الربنامــج بــأن املنهجيــة، التــي تســتند إليهــا 
التوصيــات املتعلقــة بالسياســات التــي توجــه التحســينات والتعديــالت 
يف أنظمــة التخطيــط، يجــب أن تكــون معتمــدة عــىل البيانــات، لذلــك، تــم 
دمــج أســاليب مختلفــة لتوفــري مجموعــة األدلــة والبيانــات الالزمــة لفهــم 
ــا وتحديــد التوصيــات ملختلــف املــدن. املشــاكل أوال ثــم تقييــم القضاي
 وتتألــف العنــارص التــي تشــكل األســلوب املبنــي عــىل األدلــة من اآليت:

١( مراجعة وثائق ومخططات السياسات العمرانية الحالية؛

٢( مؤرشات ازدهار املدن؛ 

٣( التحليل املكاين لنظم املعلومات الجغرافية. 

 

تشــخيصية  منهجيــة  إطــار  يف  العنــارص  هــذه  جميــع  اســتخدام  ويتــم 
أدلــة وبيانــات كميــة ونوعيــة. إن  متعــددة املســتويات تشــتمل عــىل 
الطريقــة املســتخدمة إلعــداد توصيــات السياســات العمرانيــة املبنيــة 
الجهــات املعنيــة يف جميــع  القــدرات وإرشاك  األدلــة، وتطويــر  عــىل 
املــدن الســبع عــرشة للوصــول إىل االســتنتاجات املطلوبــة، قــد تــم 
اشــتقاقها اعتــامداً عــىل نهــج الحركــة مــن أعــىل إىل أســفل ومــن أســفل 
مــن  التخطيــط.  مســتويات  جميــع  مــع  تتقاطــع  حــني  يف  أعــىل،  إىل 
خــالل تحليــل كيفيــة تأثــري هيكلــة العنــارص املكانيــة والقضايــا االجتامعيــة 
البعــض عــىل مســتويات مختلفــة  والبيئيــة واالقتصاديــة يف بعضهــا 
مــن التأثــري،و تنتقــل منهجيــة التشــخيص مــن املســتوى الوطنــي إىل 
ــة  ــع أوجــه الرتابــط داخــل أمنــاط التنمي مســتوى املجــاورة الســكنية، وتتب
العمرانيــة يف املدينــة، وتســعى إىل معرفــة األســباب الكامنــة وراءهــا.

ورشة عمل الرؤية العمرانية الشاملة ملدينة الرياض مع هيئة تطوير مدينة الرياض
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٢،٤،١  املراجعات

السياســات  ومخططــات  لوثائــق  املراجعــات  مــن  العديــد  إجــراء  تــم 
النطــاق  لفهــم  املفيــدة  املعلومــات  اســتخراج  )أ(  بهــدف:  الحاليــة 
محتواهــا  حيــث  مــن  وتقييمهــا  ملراجعتهــا  و)ب(  نفســها،  واملدينــة 
وتكامــل  املحتــوي،  مالءمــة  مــدى  معايــري:  ثالثــة  عــىل  بنــاًء 
تقييــم: عــىل  املراجعــات  ركــزت  ولقــد  النتائــج.  وفعاليــة  اإلجــراءات 

 

االسرتاتيجية العمرانية الوطنية املعتمدة.  •
املخطط اإلقليمي الشامل ملنطقة الرياض.  •
املخطط االسرتاتيجي الشامل لحارضة الرياض  •

•  املخطــط املحــيل ملدينــة الريــاض ومخططــات مناطــق العمــل 
املختــارة.

 

٣،٤،١ تقرير تقييم مؤرش االزدهار يف املدينة

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

 
اإلنتاجية االقتصادية؛ 

البنية التحتية؛ 

جودة الحياة؛ 

املساواة واملشاركة؛ 

االستدامة البيئية؛ 

الحوكمة والترشيع. 

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

٤،٤،١ التحليل املكاين لنظام املعلومات الجغرافية

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

25.1

74.9

١.٢ دور املنطقة عىل مستوى اململكة العربية 

السعودية

 ١.١.٢الخلفية التاريخية

اســم مدينــة لريــاض يــأيت مــن أصــل جمــع كلمــة "روضــة"، والروضــة 
ــات، ويعــود ســبب  ــواع النبات كــام هــو معــروف هــي األرض املخــرضة بأن
األوديــة  بطــون  توفرهــا  التــي  الطبيعيــة  الخصوبــة  إىل  تســميتها 
املمتــدة حــول الريــاض وداخلهــا )١(. وحيــث كان للتجــارة أهميــة خاصــة يف 

هضبــة نجــد، فكانــت الريــاض مركــزا تجاريــاً  للقــرى والهجــر املجــاورة.

منــت مدينــة الريــاض مــن قريــة صغــرية نســبيا إىل إحــدى حــوارض العــامل 
البــارزة، وتحتــل مكانــة خاصــة ليــس باعتبارهــا عاصمة اململكة فحســب، بل 
ألنهــا كانــت النــواة والخطــوة األوىل التــي انطلــق منهــا امللــك عبدالعزيــز 
آل ســعود املؤســس يف توحيــد اململكــة العربيــة الســعودية. لتشــهد 
الريــاض بعــد ذلــك سلســلة مــن التطــورات التحــوالت الحرضيــة حــني قــررت 
الدولــة عــام ١٩5٣ نقــل أجهزتهــا الرســمية مــن مكــة املكرمــة إىل الريــاض، 
ورشعــت يف تشــييد مقــرات الــوزارات فيهــا، وأصبحــت بذلــك املركــز 
الحكوميــة  للجهــات  والحاضنــة  للمملكــة،  الوطنيــة  لألنشــطة  الرئيــس 
املركزيــة، والســفارات والبعثــات الدبلوماســية، واملؤسســات مبختلــف 

مجاالتهــا. 

الريــاض اليــوم  هــي واحــة ابتــكار يف مجــال تقنيات ومواد ومعــدات البناء 
واملستشــفيات  الفاخــرة،  الفنــادق  أفضــل  فيهــا  وتتوافــر  والتشــييد، 
الكــربى، وبهــا أحــد أكــرب املطــارات يف العــامل، ومتتلــك أفضــل الطــرق 
يف العــامل. كــام يوجــد بهــا خمــس جامعــات حكوميــة، وســت جامعــات 

أهليــة، وبعــض الكليــات واملعاهــد املتخصصــة، باإلضافــة إىل املراكــز 
الثقافيــة، واملرافــق الرياضيــة، واملالعــب، واملكتبــات العامــة.)٢(

٢,١,٢ الجغرافيا واملوقع

تقــع منطقــة الريــاض يف مركــز شــبه متوســط  مــن اململكــة، وتبلــغ 
مســاحتها ٣٨٠.٠٠٠ كــم٢، ويقطنهــا ٦.٧٧٧.١٤٦  نســمة حســب إحصــاء 
)بعــد  املســاحة  حيــث  مــن  منطقــة  أكــرب  ثــاين  يجعلهــا  مــام   ،٢٠١٠
)بعــد  الســكان  حيــث  مــن  منطقــة  أكــرب  ثــاين  و  الرشقيــة(،  املنطقــة 
منطقــة مكــة املكرمــة(. وتشــرتك يف حدودهــا مــع ســبع مناطــق إداريــة 
أخــرى يف اململكــة، هــي: املنطقــة الرشقيــة يف الــرشق ، القصيــم 
يف الشــامل ، وعســري ، ومكــة املكرمــة ، واملدينــة املنــورة يف الغــرب، 

ونجــران يف الجنــوب.

ــاً  ــارد و ممطــر أحيان ــاض صحــراوي  حــار وجــاف صيفــاً، ب ــاخ منطقــة الري من
يف الشــتاء. يصــل املتوســط اليومــي الســنوي لدرجــة الحــرارة إىل ٢٦.٦ 
مئويــة، حيــث يرتفــع إىل أكــر مــن 5٠ مئويــة يف الصيــف، وينخفــض 
يف فصــل الشــتاء إىل الصفــر املئــوي، مــع رطوبــة نســبية تبلــغ ٣٣.١%  
ومتوســط تســاقط  أمطــار ســنوي ٨٤.٤ ملــم. كــام تتعــرض املنطقــة 
للعواصــف الغباريــة والرمليــة املتكــررة بفعــل الكثبــان الرمليــة الصحراويــة 

املحيطــة بهــا.

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

سكان املنطقة )مقارنة بإجاميل 
سكان اململكة يف ٢٠١٤( 

بقية السكان يف اململكة 
العربية السعودية 

سكان منطقة الرياض 

عدد السكان )املتوقع ٢٠١٤(
املساحة املقدرة )كيلومرت مربع(

معدل النمو/السنة 

معدل
التحرض 
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٣,١,٢ الخصائص الدميوغرافية

بلــغ عــدد ســكان مدينــة الريــاض 5.٢ مليــون نســمة حســب إحصــاء ٢٠١٠ ، 
ارتفــع إىل ٦.5 مليــون نســمة حســب املســح األرسي الــذي نفذتــه هيئــة 
تطويــر الريــاض يف العــام ٢٠١٦، وتعــد الريــاض أحــد أرسع املــدن منــواً 
يف اململكــة، إذ ســجلت معــدل منــو ســنوي قــدره  ٤%، وهــو أعــىل 
مــن املعــدل الوطنــي املقــدر بنســبة ١.٤%. انخفــض متوســط حجــم 
األرسة يف الريــاض إىل 5.٧ فــرد/ أرسة ، بعــد أن كان حــوايل ٦.٦ فــرد/

أرسة حســب إحصــاء٢٠١٠، أمــا الكثافــة الســكانية ملدينــة الريــاض فقــد 
بلغــت  ٤.٦5٩ نســمة/كم٢ بعــد أن كانــت ٤.٠٠٠ نســمة/كم٢ وفقــا لنتائــج 
إحصــاء٢٠١٠. يتــوزع الســكان حســب الجنــس مبــا نســبته 5٦%  ذكــور و ٤٤% 
إنــاث مــن جملــة ســكان املنطقــة يف عــام ٢٠١٠، بينــام الذكــور مــن غــري 

الســعوديني ٦٣% مقابــل ٣٧% مــن اإلنــاث.

ويعــزى التبايــن الواضــح بــني الســعوديني وغــري الســعوديني بالنظــر إىل 
معــدل التوزيــع حســب الجنــس إىل أن الغالبيــة العظمــى مــن الوافديــن  
إىل اململكــة مــن أجــل العمــل هــم مــن الذكــور غــري املتزوجــني أو مــن 
ويتميــز  األصليــة.  مواطنهــم  يف  عائالتهــم  تركــوا  الذيــن  املتزوجــني 
 ٢٤ دون  الشــبابية  بالفئــة  الريــاض  مدينــة  لســكان  العمــري  التوزيــع 
ســنة، حيــث بلغــت نســبتهم ٤٦% مــن إجــاميل ســكان املدينــة، مــام 
يســتلزم معــه وضــع التقديــرات واالحتياجــات املســتقبلية مــن الخدمــات 
والوظائــف لتلبــي احتياجــات هــذه الفئــة، ويشــكل مــن هــم يف الفئــة 
العمريــة٦٠ عامــاً فــام فــوق نحــو ٤.١٩%. وقــّدر متوســط العمــر املتوقــع 
ــاض بـــ ٧٢ ســنة. ويظهــر الهــرم الســكاين للســعوديني قاعــدة  يف الري
عريضــة نتيجــة ارتفــاع نســبة األعــامر الصغــرية، تقــل صعــوداً عنــد القمــة، 

مــام يشــري إىل متثيــل الشــباب للرشيحــة الســكانية الكــربى. يضــاف إىل 
ذلــك الفئــة العمريــة دون ســن ١5 ســنة التــي تشــكل ٣٠% للســعوديني 

و١٩.٧% لغــري الســعوديني. )٣( 

٤,١,٢  الخلفية االجتامعية واالقتصادية

الحكوميــة  وإيراداتهــا  الســعودية  العربيــة  اململكــة  اقتصــاد  يعتمــد 
الرشقيــة،  املنطقــة  يف  والغــاز  النفــط  مــوارد  عــىل  رئيــس  بشــكل 
وهــذا ينطبــق عــىل منطقــة الريــاض وإدارتهــا. يف عــام ٢٠١٦ أطلقــت 
ومســتداماً  مزدهــراً   اقتصــاد   نحــو   ٢٠٣٠ رؤيــة  الســعودية  الحكومــة 
لالنتقــال ملرحلــة مــا بعــد االعتــامد عــىل النفــط، لذلــك يجــب مــن اآلن 
االســتعداد الســترشاف مرحلــة مــا بعــد النفــط والتفكــري االســرتاتيجي 
ــىل املســتوى  ــدة االقتصــاد الســعودي ع يف بدائــل أخــرى لتنويــع قاع

الريــاض. الوطنــي وكذلــك عــىل مســتوى منطقــة 

تطور الناتج املحيل اإلجاميل 

الريــاض  منطقــة  يف   ٢٠١٢ عــام  يف  اإلجــاميل  املحــيل  الناتــج  بلــغ 
املحــيل  الناتــج  مــن   %١5.٣ ريــال ســعودي، ممثــالً  مليــار  حــوايل ٤١٧ 
اإلجــاميل للمملكــة، و ٢٩.٢% مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل للمملكــة 
خــارج قطــاع النفــط الخــام والغــاز. وبلــغ متوســط معــدل النمــو الســنوي 
الفــرتة  خــالل   %١٢ حــوايل  املنطقــة  يف  اإلجــاميل  املحــيل  للناتــج 
٢٠٠٩-٢٠١٢. ويحتــل قطــاع العقــارات والخدمــات املاليــة املرتبــة األوىل 

ميتد وادي حنيفة بطول ١٢٠ كم من الشامل الغريب إىل الجنوب الرشقي، ويعرب مدينة الرياض
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الشكل ٢. إجاميل الناتج اإلقليمي ومساهمة القطاع االقتصادي فيه 

مساهمة قطاع االقتصاد 
يف الناتج املحيل اإلجاميل 

مبنطقة الرياض )٢٠١٢( 

الصناعية

التمويل والعقار

الخدمات الحكومية

الزراعة

التجارة

الطاقة )الكهرباء( 

النقل

الخدمات االجتامعية

التعدين

اإلنشاءات

إجاميل الناتج اإلقليمي )٢٠١٢(
معدل منو إجاميل الناتج املحيل 

السنوي
إجاميل الناتج اإلقليمي للمملكة 

العربية السعودية

الدمام: مطار امللك 

فهد الدويل 
)عدد الركاب: ٩,5٦٧,٠٠٠(؛ 

جدة: مطار امللك عبدالعزيز الدويل 

)عدد الركاب:٣٠,٠٠٠,٠٠٠(؛ 

الرياض: مطار امللك خالد الدويل 

)عدد الركاب: ٢٢,٣٠٠,٠٠٠(؛ 

املدينة املنورة: مطار األمري محمد 

بن عبد العزيز الدويل 
)عدد الركاب: ٦،5٠٠٠،٠٠٠(؛ 

بريدة: مطار األمري نايف بن 

عبدالعزيز الدويل 
)السعة 55٠,٠٠٠(. 

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

جدة-املدينة املنورة 

 

موانئ الخليج العريب: 
ميناء امللك عبد العزيز )الدمام( 

ميناء امللك فهد الصناعي بالجبيل 
امليناء التجاري 

ميناء رأس الخري 
ميناء رأس تنورة 

 
موانئ البحر األحمر: 
ميناء جدة اإلسالمي 

ميناء امللك فهد الصناعي 
ميناء ينبع التجارى 

الشكل ٣. شبكة النقل والطرق واملوانئ واملطارات الرئيسية يف اململكة العربية السعوية
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مــن حيــث املســاهمة يف الناتــج املحــيل اإلجــاميل ملنطقــة الريــاض 
بنســبة مســاهمة تبلــغ ٢5.٧%، يليــه قطــاع التجــارة بنســبة ١5.٤% والنقــل 
 ،%٦.٦ بنســبة  والتشــييد  والبنــاء  بنســبة٧.٨%،  واالتصــاالت  والتخزيــن 

والصناعــي بنســبة ٦.٢%، والقطــاع الزراعــي بنســبة ٤.٢%.

5,١,٢ شبكة النقل الوطنية واإلقليمية

النقل الجوي

تحتــوي منطقــة الريــاض عــىل ثالثــة مطــارات تشــمل : مطــار امللــك خالــد 
الــدويل بالريــاض ، ومطــاران داخليــان هــام مطــار الدوادمــي، ومطــار 
الريــاض  بلــغ عــدد املســافرين عــرب مطــارات منطقــة  الــدوارس.  وادي 
عــىل مــن الرحــالت الداخليــة ٣١% مــن إجــاميل حركــة النقــل الجــوي يف 
أكــر  مــن  الــدويل  خالــد  امللــك  مطــار  ويعتــرب   .٢٠١٢ لعــام  اململكــة 
يف  املنطقــة  عليــه  تعتمــد  األوســط،  الــرشق  تطــوراً يف  املطــارات 

حركــة النقــل والشــحن الجــوي.

الخطوط الحديدية

ترتبــط منطقــة الريــاض باملنطقة الرشقية بخط ســكة حديــد لنقل الركاب 
والبضائــع بــني مدينــة الريــاض وابقيــق والهفــوف والدمــام. ويبلــغ طــول 
خــط نقــل الــركاب نحــو ٤٤٩ كيلومــرتا، وخــط نقــل البضائــع  5٦٩ كيلومــرتاً 
مــن مينــاء امللــك عبــد العزيــز بالدمــام إىل الريــاض، مــروراً مبــدن أبقيــق، 
الهفــوف، حــرض، والخــرج. كذلــك ترتبــط الريــاض بخــط الشــامل - الجنــوب 
الــذي يبــدأ مــن مدينــة الريــاض باتجــاه الشــامل مــروراً مبناطــق القصيــم 
ويعمــل  األردنيــة،  الحــدود  عــىل  الحديثــة  مدينــة  إىل  والجــوف  وحائــل 
اآلن بشــكل جــزيئ مــن الريــاض إىل الجــوف مــروراً باملجمعــة والقصيــم 

وحائــل. وقــد تــم تخصيــص ســت محطــات يف مــرشوع قطــار الشــامل - 
الجنــوب لخدمــات نقــل الــركاب. ويشــمل ذلــك محطــة مطــار امللــك خالــد 
الــدويل يف الريــاض ، باإلضافــة إىل محطــات املجمعــة والقصيــم وحائــل 
والجــوف والحديثــة. كــام يجــري حاليــاً تنفيــذ خطــوط ســكك حديديــة جديــدة 
يف اململكــة، أهمهــا مــرشوع الجــرس الــربي بطــول ٩٤٦كــم لربــط غــرب 
اململكــة )مينــاء جــدة( عــىل ســاحل البحــر األحمــر برشقهــا )مينــاء الدمــام( 

عــىل ســاحل الخليــج العــريب عــرب العاصمــة الريــاض.

٢,٢ أمناط وديناميكيات التنمية الوطنية اإلقليمية

١,٢,٢ التنظيم اإلقليمي

الحدود اإلدارية

عــرشة  وتســع  الريــاض  مدينــة  مــن  اإلداريــة  الريــاض  منطقــة  تتكــون 
وادي  القويعيــة،  املجمعــة،  الدوادمــي،  الخــرج،  الدرعيــة،  محافظــة: 
عفيــف،  متيــم،  بنــي  حوطــة  شــقراء،   ، الزلفــي  األفــالج،  الــدوارس، 

الغــاط. و  ثــادق،  حرميــالء،  رضمــا،  املزاحميــة،  الســليل، 

املخطط اإلقليمي ملنطقة الرياض

رشع يف إعــداد املخطــط بنــاًء عــىل طلــب خــادم الحرمــني الرشيفــني 
أمــرياً  كان  عندمــا  ١٤٢٢ه  العــام  يف  العزيــز  عبــد  بــن  ســلامن  امللــك 
ملنطقــة الريــاض ورئيســاً للهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض، وتوجيهه 
آنــذاك هيئــة تطويــر الريــاض دراســة مقــرتح مجلــس املنطقــة إلعــداد 

مخطــط اســرتاتيجي ملنطقــة الريــاض.

الشكل ٤. الحدود اإلدارية وتوزيع السكان يف املحافظات  مبنطقة الرياض

الرياض 
الخرج

الدوادمي
املجمع 

القويعية
وادي الدوارس

عفيف 
الدرعية 
الزلفي
األفالج

حوطة بني متيم 
شقرا 

املزاحمية
السليل

رماح 
رضما
ثادق

حرميالء
الحريق
الغاط 
مرات
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الشكل ٦. إمكانية الوصول واالنتقال عىل شبكات الطرق يف منطقة الرياض

الشكل 5. تجمع مراكز التنمية حسب املخطط اإلقليمي ملنطقة الرياض

مركز النمو الوطني

مركز النمو اإلقليمي

مركز النمو املحيل

املراكز الريفية/القرى
 

 تجمع مراكز التنمية 

طريق رسيع

طريق مزدوج

طريق مبسار واحد

مركز النمو الوطني

مركز النمو اإلقليمي

مركز النمو املحيل

املراكز الريفية/القرى
 

١5 دقيقة 

٣٠ دقيقة

٦٠ دقيقة

١٢٠ دقيقة
 

الطرق الرسيعة 

الطرق املزدوجة اإلقليمية

طريق مبسار واحد

الزمن بالسيارة
١5 دقيقة
٣٠ دقيقة
٦٠ دقيقة

١٢٠ دقيقة

عدد السكان
٢,٤١٤,٨٢٠
٤,5٤٨,٣٢٢
5,١٤٤,٩١٧
٧,٧٢٠,٠٠٠

% من إجاميل السكان
 ٣١.٣
 5٨.٩
 ٦٦.٧

١٠٠.٠
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تــم إعــداد املخطــط االقليمــي ملنطقــة الريــاض يف إطــار التخطيــط 
االســرتاتيجي ملســتقبل منطقــة الريــاض حتــى العــام ١٤٤5ه، الــذي 
يؤكــد يف رؤيتــه العمرانيــة  املســتقبلية عــىل نــرش التنميــة وتوزيعهــا 
بنهــج   العمــل  عــرب  املنطقــة،  محافظــات  بقيــة  يف  متــوازن  بشــكل 
عــىل  تحــوز  تجمعــات منهــا  التنميــة،  وتحديــد خمســة  تجمعــات مراكــز 
مدينــة  تربــط  التــي  التنميــة  محــاور  ضمــن  اقتصــادي  منــو  مقومــات 
الريــاض مــع بقيــة محافظــات املنطقــة، يتــم فيهــا تركيــز االســتثامرات 
عــىل نحــو أكــر فعاليــة، وفــق تــدرج هرمــي للمحافظــات يتــامىش مــع 
التنميــة املســتقبلية  املعايــري الوطنيــة املعتمــدة وتحديــد احتياجــات 
لــكل  واملستشــفيات  الجامعــات  مثــل  الرئيســة  العامــة  الخدمــات  مــن 
مــن التجمعــات املحــددة. ويتوافــق مفهــوم تجمعــات مراكــز النمــو مــع 
نحــو   ٢٠٠٠ عــام  املعتمــدة  الوطنيــة  العمرانيــة  اإلســرتاتيجية  توجهــات 

تحقيــق تنميــة عمرانيــة  أكــر توازنــا. 

٢,٢,٢  الهيكلية واملوارد اإلقليمية 

مرافق النقل

تتمتــع منطقــة الريــاض بشــبكة حديثــة ومتطــورة مــن الطــرق الرسيعــة 
والجســور، تربــط املــدن الرئيســة باملرافــق الصناعيــة والتجاريــة والزراعيــة، 
تنفيــذ  حاليــاً  املنطقــة  وتشــهد  املجــاورة.  باملناطــق  الريــاض  وتربــط 
باإلضافــة  الداخليــة،  الطــرق  شــبكة  يف  جديــدة  وتوســعات  مشــاريع 
لتحليالتنــا،  وفقــا  أخــرى.  مبناطــق  املنطقــة  تربــط  التــي  الطــرق  إىل 
تصــل نســبة الســكان الذيــن تســتغرقهم الرحلــة بالســيارة ٦٠ دقيقــة 
إىل املراكــز الحرضيــة الرئيســة يف املنطقــة إىل ٦٦.٧%مــن مجمــوع 

الســكان.

العنارص البيئية والعنارص الطبوغرافية

متتــاز منطقــة الريــاض بتضاريــس متنوعــة تتبايــن يف غــرب املنطقــة عن 
رشقهــا. وكــام هــو موضــح يف )الشــكل ٧( ، تظهــر األوديــة يف قطاعهــا 
األوســط، والكثبــان الرمليــة يف الشــامل والجنــوب، والتضاريــس الجبليــة 
عــىل الجانــب الغــريب مــع أرايض زراعيــة متناثــرة. تحتــوي املنطقــة عــىل 
العديــد مــن املجتمعــات الزراعيــة، مثــل وادي الــدوارس، والخــرج  املجــاورة 
ملدينــة الريــاض، كــام متتــاز املنطقــة أيضــاً بحيــاة نباتيــة وحيوانيــة فريــدة، 
لكنهــا عرضــة لتهديــدات التوســع العمــراين. لذلــك، مــن األهميــة إدمــاج 
التنميــة  لتحقيــق  اإلقليمــي  التخطيــط  يف  كأولويــة  البيئــي  البعــد 

املســتدامة يف املنطقــة.
عــىل  الريــاض ضغوطــاً شــديدًة  الرسيعــة يف  التحــرض  وتــرية  فرضــت 
للمــوارد  الرشــيد  غــري  الطبيعيــة. فاالســتغالل  البيئيــة  قاعــدة املــوارد 
غــري املتجــددة مثــل النفــط والغــاز الطبيعــي وامليــاه الجوفيــة العميقــة 
التنميــة  وبرامــج  خطــط  تحقيــق  مســاعي  أمــام  بــارزة  عقبــات  يشــكل 
املحميــة،   املناطــق  )الشــكل٩(  ويوضــح  واملســتدامة.  املتوازنــة 
البيئــات ذات األولويــة، والبيئــات الحساســة. وتعتــرب مامرســات التخطيــط 
اإلقليميــة الشــاملة والحساســة فرصــة مواتيــة لتنســيق أعــامل التنميــة 
عــىل نحــو أفضــل، وتحقيــق التــوازن بــني ســالمة البيئــة ورفاهيــة الســكان 
وقــد  الطبيعيــة.  البيئــة  ملــوارد  واملســتدام  األمثــل  االســتخدام  عــرب 
حــدد املخطــط اإلقليمــي ملنطقــة الريــاض ٢5 منطقــة محميــة و ١٤ 
ــاً يســمح باســتعامالت مرشوطــة فيهــا باعتبارهــا  منطقــة حساســة بيئي
مناطــق تتطلــب نوعــاً مــن الحاميــة والرعايــة الخاصــة،  باإلضافــة إىل ذلــك، 
ــاه ومكافحــة التصحــر عــىل  ــة مــوارد املي ــة وتنمي تــم وضــع أنظمــة لحامي

اإلقليمــي. املســتوى 

الشكل ٧. املوارد الطبيعية يف منطقة الرياض

مركز النمو الوطني

مركز النمو اإلقليمي

مركز النمو املحيل

املراكز الريفية/القرى

وديان

 األرايض الزراعية

األرايض الزراعية الصحراوية

الكثبان الرملية 

الجبال 
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السياق املكاين عىل املستوى الوطني واإلقليمي

الشكل ٩. املناطق املحجوزة ألنشطة النفط والغاز واملدن الصناعية واملناطق الحساسة بيئيا يف منطقة الرياض

الشكل ٨. املناطق البيئية و املحميات الطبيعية مبنطقة الرياض

مركز النمو الوطني

مركز النمو اإلقليمي

مركز النمو املحيل

املراكز الريفية/القرى
 

املناطق البيئية املحمية 
املناطق ذات األولوية البيئية

املناطق الحساسة بيئيا 
املناطق العمرانية والحرضية

مركز النمو الوطني

مركز النمو اإلقليمي

مركز النمو املحيل

املراكز الريفية/القرى
 
 

املناطق البيئية املحمية 

املناطق ذات األولوية البيئية

املناطق الحساسة بيئيا 

أرايض محجوزة ملرافق الغاز
أرايض محجوزة ملرافق النفط

أنابيب غاز
أنابيب النفط

املدينة الصناعية القامئة 

املدينة الصناعية املقرتحة 
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املوارد االقتصادية

توضــح املــؤرشات االقتصاديــة ملنطقــة الريــاض عــام ٢٠١٢ مســاهمة 
ملنطقــة  اإلجــاميل  املحــيل  الناتــج  مــن   %٨٤.٢ بنحــو  الريــاض  حــارضة 
الريــاض، وبلــوغ نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل نحــو ٣١.٠٠٠ 

ريــال، ونصفــه تقريبــا يف بقيــة املحافظــات.

تعتمــد مدينــة الريــاض عــىل اســترياد معظــم أنــواع املنتجــات والخدمــات 
مــن املناطــق املحيطــة بهــا. وتعتمــد بلديــات املنطقــة وأريافهــا بشــكل 
كبــري عــىل تطــور العاصمــة. ويف املقابــل، يوفــر القــرب مــن الريــاض 
املرافــق  مــن  والعديــد  االقتصاديــة  الفــرص  إىل  الوصــول  إمكانيــة 
والخدمــات العامــة يف قطاعــات الصحــة والتعليــم والقطاعــات األخــرى.

يعــد قطــاع الخدمــات املاليــة واملرصفيــة أحــد أكــرب القطاعــات االقتصادية 
وأكرهــا تأثــريا يف تنويــع الرتكيــب الهيــكيل القتصــاد منطقــة الريــاض، 
ملــا يقدمــه مــن خدمــات مرصفيــة للقطــاع الخــاص وملــا يوفــره مــن فــرص 
اســتثامرية رائــدة مــن خــالل العــدد الكبــري مــن املصــارف وفروعهــا وكذلك 
رشكات التأمــني وفروعهــا العاملــة يف الريــاض. كــام يعتــرب قطــاع التجــارة 
يف منطقــة الريــاض أيضــاً قطاعــاً مهــامً، بســبب ضخامــة أعــداد الــرشكات 
واملؤسســات العاملــة يف هــذا القطــاع، إذ تســتأثر منطقــة الريــاض 

بنحــو ٣٠% مــن  إجــاميل املؤسســات التجاريــة يف اململكــة.

القطاعــات  أحــد  الريــاض  منطقــة  يف  والتشــييد  البنــاء  قطــاع  يعــد 
االقتصاديــة الرئيســة يف منطقــة الريــاض نظــرا للــدور الحيــوي الــذي 
باملنطقــة،  العمرانيــة  والنهضــة  االقتصــادي،  النمــو  دعــم  يف  يلعبــه 
ويعمــل يف مدينــة الريــاض عــدد كبري مــن رشكات املقاوالت الســعودية 
ودعــم  والتشــييد   للبنــاء  الفرعيــة  القطاعــات  مختلــف  يف  واألجنبيــة 

اإلنتاجيــة.  والقطاعــات  األساســية  التجهيــزات  وتنميــة 

ــاض يف  ــة الري ــني يف منطق ــني املصنف ــدد املقاول ــاميل ع ــكل إج يش
يف  املصنفــني  املقاولــني  عــدد  إجــاميل  مــن   %٤٤ نحــو   ٢٠١٢ عــام 
الريــاض  منطقــة  يف  والبنــاء  التشــييد  قطــاع  ميثــل  كــام  اململكــة. 
حــوايل ٢٣.٩% مــن إجــاميل حجــم قطــاع البنــاء والتشــييد عــىل املســتوى 

الوطنــي. 

يعتــرب قطــاع الصناعــات التحويليــة مــن بــني القطاعــات اإلنتاجيــة املهمــة 
يف منطقــة الريــاض، إذ تحتضــن املنطقــة ســبع مــدن صناعيــة تابعــة 
ــان  ــدن"،  اثنت ــة "م ــة ومناطــق التقني ــدن الصناعي ــعودية للم ــة الس للهيئ
بكامــل  تعمــالن  الريــاض  مدينــة  يف  الصناعيــة  املناطــق  هــذه  مــن 
طاقتهــام مــع الخدمــات واملرافــق ، يف حــني ال تــزال املــدن الصناعيــة 
التطويــر. وقــد شــكلت املصانــع املنتجــة يف  األخــرى قيــد  الخمســة 
منطقــة الريــاض حــوايل ٤٤.٣% مــن إجــاميل عــدد املصانــع املنتجــة يف 

اململكــة بنهايــة عــام ٢٠١٣. 

تبلــغ  إذ  الريــاض،  اقتصاديــاً هامــاً يف منطقــة  الزراعــة قطاعــاً  وتعتــرب 
املســاحة املحصوليــة حــوايل ٢٤٧ ألــف هكتــاراً، متثــل تقريبــاً ٣١% مــن 

عــام ٢٠١١. إجــاميل املســاحة املحصوليــة يف اململكــة يف 

٣,٢  هيكل وديناميكيات مدينة الرياض يف اإلطار 

اإلقليمي

يتكــون اإلطــار اإلقليمــي ملدينــة الريــاض بشــكل رئيــس مــن الريــاض 
كمركــز منــو حــرضي وطنــي كبــري محــاط باملــدن الصغــرية واملتوســطة 
التــي طغــت عليهــا العاصمــة املهيمنــة. وغالبــاً مــا يتــم إغفــال دور هــذه 
ــة الريــاض  املــدن الصغــرية واملتوســطة داخــل اإلطــار اإلقليمــي ملدين
بســبب اختــالل التــوازن يف تسلســل هرميــة املــدن باملنطقــة. لهــذا، 
ينبغــي إعــادة تقويــم وتحديــد أدوار  ووظائــف هــذه املــدن املحيطيــة 
النظريــة   – بعالقتهــا  يتعلــق  فيــام  كبــرية  تحديــات  اآلن  تواجــه  التــي 
والفعليــة - بالريــاض باعتبارهــا املدينــة املركزيــة األوىل يف املنطقــة، 
وتحولهــا املســتمر عــن ماضيهــا الريفــي، إذ  تشــري الدالئــل إىل إمكانيــة 
التغلــب عــىل مشــكالت كونهــا الظهــري الريفــي للمدينــة املركزيــة عــن 
طريــق تعظيــم فوائــد املــوارد االقتصاديــة املحليــة، وتعزيــز رأس املــال 
وتعزيــز  اإلقليميــة،  املؤسســية  الضعــف  نقــاط  ومعالجــة  البــرشي، 
بريــدة  مثــل  األخــرى  الرئيســة  واملــدن  الريــاض  مــع  والروابــط  التعــاون 
لألنشــطة  والوطنــي  اإلقليمــي  املركــز  بريــدة  تعــد  حيــث  املجــاورة. 
الزراعيــة، وروابطهــا مــع الريــاض هامــة جــدا، جــرى توطيدهــا بخــط الســكة 
الحديديــة وعــرب محــاور التنميــة الرابطــة بــني مراكــز النمــو الرئيســة مثــل 

محــور تنميــة بريــدة - املجمعــة - الريــاض - حوطــة بنــي متيــم.

السياق املكاين عىل املستوى الوطني واإلقليمي
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الشكل ١١. شبكة الربط الوظيفي عىل مستوى اقليم مدينة الرياض

الشكل ١٠. املوارد الطبيعية عىل مستوى اقليم مدينة الرياض 

األودية 
االرايض الزراعية

األرايض الزراعية املهجورة 
الكثبان الرملية 

الجبال 
املناطق العمرانية والحرضية

 طريق رسيع
طريق مزدوج

طريق مبسار واحد

الخطوط الحديدية الحالية
املطار الحايل

محطة القطار الحالية 

املناطق العمرانية والحرضية
طريق رسيع

طريق مزدوج
طريق مبسار واحد

الخطوط الحديدية الحالية

املطار الحايل

محطة القطار الحالية 
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الحوكمة والتمويل البلدي

2 %

47 %

23 %

16%

9 %

3 %

إدارة األرايض 

املساحات العامة 

قطع األرايض والبلوكات 

أنظمة وإشرتاطات البناء

التمويل 

حقوق البناء والتطوير

الشكل ١٢. رسم بياين لعدد االنظمة العمرانية والحرضية يف اململكة العربية 
السعودية استناداً إىل املحاور الرئيسية لترشيعات التخطيط العمراين )موئل األمم 

املتحدة(

١,٣ األطر الترشيعية واملؤسسّية

يســتند إطــار الترشيــع العمــراين يف اململكــة إىل الرشيعة اإلســالمية، 
الشــورى،  بإصــدار األنظمــة هــي: امللــك، مجلــس  والجهــات املخولــة 
الــوزارات. وتشــمل أدوات إصــدار األنظمــة :  الــوزراء ومختلــف  مجلــس 
األمــر امللــي، األمــر الســامي، املرســوم امللــي، التوجيــه امللــي، 
هرمــي  بتــدرج  وتعمــل  الوزاريــة،  والقــرارات  الــوزراء،  مجلــس  قــرارات 
يكســبها مرشوعيتهــا. وقــد بلــغ  مجمــوع مــا صــدر مــن اللوائــح الناظمــة 
التنميــة الحرضيــة 5٠٠ الئحــة تخطيطيــة، غالبيتهــا يف  لضبــط وتوجيــه 

صيغــة تعاميــم إداريــة )٤(  تفتقــر للقــوة الترشيعيــة.

ملدينــة  الشــامل  التطويــر  مســؤولية  الريــاض  تطويــر  هيئــة  تتــوىل 
الريــاض، وتتضمــن اختصاصاتهــا إعــداد املخطــط االســرتاتيجي )5( وتقــوم 
أمانــة الريــاض بإصــدار كافــة تراخيــص البنــاء، باعتبارهــا الــذراع التنفيــذي 
ــة   ــة والقروي ــاض. أمــا دور وزارة الشــؤون البلدي ــة الري ــر مدين ــة تطوي لهيئ
ــة الريــاض فيقتــرص عــىل رســم حــدود  ــر مدين بالنســبة لتخطيــط وتطوي
النطــاق العمــراين للمدينــة. وتعتمــد األمانــة يف ميزانيتهــا عــىل متويــل 
الحكومــة عــىل أســاس امليزانيــة الســنوية التــي يتــم مــن خاللهــا تحديــد 
أحجــام النفقــات لتقابلهــا اعتــامدات ماليــة لــكل بنــد مــن بنــود امليزانيــة. 

إىل  أعــىل  مــن  اململكــة  يف  املتبعــة  التخطيــط  مســتويات  تؤثــر 

أســفل يف التنميــة الحرضيــة ملدينــة الريــاض، فاالســرتاتيجية العمرانيــة 
الوطنيــة املعتمــدة ٢٠٠١ متثــل اإلطــار املوجــه للسياســات التنمويــة 
الشــامل  االســرتاتيجي  واملخطــط  اململكــة.  مســتوى  عــىل  العامــة 
ملدينــة الريــاض يســلط الضــوء عــىل الــدور املحــوري الــذي ميكــن أن 
تقــوم بــه مدينــة الريــاض باعتبارهــا املحــرك االقتصــادي ملنطقــة الرياض. 
واملخطــط االســرتاتيجي الشــامل مدعــم مبخطــط أنظمــة اســتعامل 
األرايض، واملخطــط املحــيل، واملخططــات التفصيليــة ملناطــق العمــل 
املختــارة. يحــدد األول أمنــاط وأحجــام الحاليــة اســتعامالت األرايض الحاليــة 
والخدمــات  والتجاريــة،  الســكنية،  االســتعامالت  شــاملة  واملســتقبلية 
عــىل  وتوزيعهــا  الخاصــة  واالســتعامالت  والنقــل،  العامــة،  واملرافــق 
مســتوى املدينــة، أمــا املخطــط املحــيل فيحــدد اســتعامالت األرايض 
وشــبكات التجهيــزات األساســية داخــل حــارضة الريــاض وأنظمــة وضوابــط 
اســتعامالت األرايض واشــرتاطات البنــاء ضمــن الحــدود البلديــة.  وتهدف 
قواعــد تحديــد حــد النطــاق العمــراين  وحــد حاميــة التنميــة إىل ضبــط 
وتوجيــه وترشــيد التنميــة العمرانيــة يف مــدن وقــرى اململكــة والحــد مــن 

مظاهــر الزحــف العمــراين واالمتــداد غــري املنظــم إىل ضواحــي املــدن 
وبالنســبة  الكافيــة،  األساســية  والتجهيــزات  باملرافــق  املخدومــة  غــري 
توجيــه  يف  األساســية  الدعامــة  فهــي  األرايض  تقســيم  ملخططــات 

ــة الريــاض. تنمي

كــام يسرتشــد يف تخطيــط وتطويــر الريــاض  ببعــض املبــادئ التوجيهيــة 
التصميــم  دليــل  مثــل  الريــاض،  مدينــة  تطويــر  هيئــة  وضعتهــا  التــي 
وشــبكات  محطــات  محيــط  يف  الحرضيــة  التنميــة  تكثيــف  أو  الحــرضي 
النقــل العــام.)٦( ومــع ذلــك ، ففــي حالــة الريــاض هنــاك أدلــة تشــري إىل أن 
أنظمــة اســتعامل األرايض وضوابــط البنــاء ســاهمت يف نشــوء مظاهر 
الزحــف واالمتــداد العمــراين غــري املنظــم. ومثــال ذلــك املوافقــة عــىل 
تخصيــص نســبة عاليــة جــدا مــن املناطــق الســكنية منخفضــة الكثافــة 
ملســاكن منفصلــة بارتفــاع دوريــن يف أطــراف املدينــة. وعــىل الرغــم 
مــن ارتفــاع مســتوى دخــل األرسة يف الريــاض، فقــد اســتبعدت األســعار 
الســكنية رشيحــة كبــرية مــن الســكان ، ال ســيام فئــات الدخــل املحــدود 
لسياســات  التنفيذيــة  الفعاليــة  ضعــف  ســاهم  كذلــك  والشــباب. 
التخطيــط العمــراين أو عــدم القــدرة عــىل تفعيــل تلــك السياســات عــىل 
ــة مــع متطلبــات نظــم  أرض الواقــع يف عــدم توافــق األنشــطة التنموي
تحديــد املناطــق ومــا يرافــق ذلــك مــن تحديــات اجتامعيــة واقتصاديــة 

وبيئيــة مــام يضعــف مــن أداء املدينــة.)٧(

تســتفيد الريــاض مــن الالمركزيــة النســبية املمنوحــة لهيئة تطويــر مدينة 
الريــاض كســلطة تنظيميــة وتخطيطيــة وتنفيذيــة وتنســيقية مســؤولة 
يــرى  العاصمــة،  الريــاض  ، ولكــرب حجــم  عــن تطويــر املدينــة، مــع ذلــك 
التوســع يف مهــام الهيئــة لتشــمل معالجــة األولويــات املحليــة لضواحــي 
املدينــة عــىل نحــو فاعــل. كذلــك تســتفيد مدينــة الريــاض مــن الالمركزيــة 
املاليــة لتســهيل الحلــول املســتقلة واملبتكــرة للمشــاكل االجتامعيــة 
ــة ماليتهــا  ــة االســتقاللية يف تنمي ــة، وهــذا مينــح الهيئــة واألمان الحرضي
والرســوم،   الرضائــب  خــالل  مــن  التنمويــة  أنشــطتها  لتمويــل  الذاتيــة 
ويبــني نظــام رســوم األرايض البيضــاء األخــري الــذي يفــرض رســوما عــىل 
قطــع األرايض البيضــاء غــري املطــورة يف املناطــق الحرضيــة ملعالجــة 
املناطــق  وتطويــر  املســاكن  ونقــص  األرايض  أســعار  يف  املضاربــة 
تنميــة  يف  التنظيميــة  اآلليــات  اســتخدام  ميكــن  أنــه  املخططــة  غــري 
اإليــرادات البلديــة.  كــام ينبغــي إتاحــة املجــال لــرشكاء التنميــة مبــا فيهــم 
ســلطة  يف  للمشــاركة  املجتمــع  وعامــة  والتطوعــي  الخــاص  القطــاع 
تقريــر املشــاريع والخدمــات املحليــة التــي تؤثــر يف بيئاتهــم املحليــة 

باعتبارهــم األقــرب ملحلياتهــم واألدرى بشــؤونها.

ــا  هنــاك حاجــة ملراجعــة وتحديــث القواعــد التنظيميــة املعمــول بهــا حالي
ــة العمرانيــة وصياغــة إطــار  ــه التنمي فيــام يتعلــق بتخطيــط وضبــط وتوجي
ترشيعــي شــامل ومتكامــل مواكــب التجاهــات التحــرض الحاليــة. مثــال 
مدينــة  يف  الســكنية  املجــاورة  مســتوى  عــىل  األرايض  بعــض  ذلــك 
الريــاض خصصــت الســتخدامات ترفيهيــة أو مناطــق خــرضاء، وأصبحــت 
القطــاع  بوســع  يكــن  مل  لكــن  التقســيم،  بعــد  عامــة  أراض  بعــد  فيــام 
الخــاص تطويرهــا ألن األنظمــة واللوائــح والتعليــامت املعمــول بهــا حاليــاً 
تقــرن ملكيــة األرض بالحــق يف تطويرهــا، مــام يقتــي إعــادة النظــر يف 
عمليــة صياغــة األنظمــة للحــد مــن األطــراف الفاعلــة، وإتاحــة مســتوى 
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مقبــول مــن املشــاركة العامــة يف عمليــة وضــع السياســات وصناعــة 
ومــن   االجتامعــي.  والشــمول  املســاواة  وتعزيــز  التخطيطــي،  القــرار 
شــأنه توحيــد وتكامــل الترشيعــات الحرضيــة أن يضفــي املرشوعيــة عــىل 

الخطــط التــي تعتمــد عليهــا الريــاض.

إعــادة النظــر يف الالئحــة التنفيذيــة للنطــاق العمــراين ليشــمل أســس 
وقواعــد واضحــة لتحديــد مراحلــه مــن شــأنه أن يعــزز املســاءلة الفنيــة 
والرأســية، كــام تحتــاج الالئحــة إىل زيــادة الرتكيــز عــىل تحديــد منطقــة 
حاميــة التنميــة كمنطقــة ال يســمح بالتنميــة فيهــا، ليــس فقــط مــن أجــل 
منــع الزحــف العمــراين غــري املخطــط، لتنظيــم عمليــات التطويــر العقــاري 
مبــا يتــالءم مــع النــص النظامــي  يف بعــض مــواد الالئحــة التنفيذيــة. 
وســتعزز هــذه املبــادرات صياغــة السياســات الداعمــة لتحــول املدينــة 
ــتقبل. وينبغــي  ــر ترابطــا واندماجــاً واســتدامة يف املس ــح أك يك تصب
العمــراين  النطــاق  حــد  تحديــد  لقواعــد  التنفيذيــة  الالئحــة  تدقيــق  أوالً 
الغايــة  قــد حققــت  العمــراين  النطــاق  كانــت سياســة  إذا  مــا  لتقويــم 
املتوخــاة منهــا، واإلفــادة مــن مخرجــات التقويــم يف عمليــة اإلصــالح 

التنظيمــي وصياغــة خيــارات السياســة التخطيطيــة.

٢,٣ األدوات واإلجراءات التنظيمية للمخططات

١,٢,٣ مستويات التخطيط العمراين ملدينة الرياض

الريــاض إىل منهجيــة  العمــراين يف مدينــة  التخطيــط  يســتند نشــاط 
وهــي  األربعــة  مبســتوياتها  اململكــة  يف  املتبعــة  املــدن  تخطيــط 
ويوضــح  والتفصيــيل.  واملحــيل،  واإلقليمــي،  الوطنــي،  املســتوى 

الريــاض يف  املســتخدمة  الحاليــة  التخطيــط  أدوات   ١٣ الشــكل 

بخــالف املــدن األخــرى يف اململكــة العربيــة الســعودية، حيــث تلعــب 
والتنميــة  التخطيــط  يف  رئيســا  دورا  والقرويــة  البلديــة  الشــئون  وزارة 
ــاض لديهــا مؤسســاتها الخاصــة لهــذا الغــرض  ــة الري ــة ، فــإن مدين الحرضي
ســت مبوجــب قــرار مجلــس  ممثلــة بهيئــة تطويــر مدينــة الريــاض التــي أُسِّ
الــوزراء رقــم ٧١٧ وتاريــخ ٢٩ جــامدى األوىل ١٣٩٤ه )١٩٧٤م( كســلطة 
مشــرتكة ذات صالحيــات تنظيميــة وتخطيطيــة وتنســيقية مســؤولة عــن 
ــة،  ــذ املهــام التنظيمي ــاض.)٨( تــوىل تنفي ــة الري ــر الشــامل ملدين التطوي

والتخطيطيــة، والتنفيذيــة، والتنســيقية:

رسم السياسات العامة للتطوير الشامل للمدينة بأكملها.  •
التخطيط الحرضي االسرتاتيجي.  •

•  تنفيذ الربامج التطويرية ذات األهمية الخاصة. 
تنفيذهــا  ينــدرج  التــي  التطويريــة  للربامــج  واملتابعــة  التنســيق   •

أكــر. أو  حكوميــة  جهــة  مســؤولية  ضمــن 
الثغــرات،  وســد  بينهــا،  والتنســيق  املدينــة،  احتياجــات  تحقيــق   •
أســبابها. تتشــعب  التــي  الحرجــة  والقضايــا  الســلبيات،  ومعالجــة 

 
الــوزراء رقــم ٤٧5 وتاريــخ ١٤٣٩/٩/٧ه  )٢٠١٨(  ومبوجــب قــرار مجلــس 

مهــام  أيضــا  لتشــمل  الريــاض  مدينــة  تطويــر  هيئــة  مهــام  توســعت 
وهــي  والقرويــة  البلديــة  الشــئون  وزارة  و  الريــاض  أمانــة  بهــا  تقــوم 
مراجعــة مخططــات تقســيامت األرايض وإقرارهــا، وإعــداد ضوابــط البنــاء 

األرايض. واســتعامالت 

٢,٢,٣ املخطط اإلسرتاتيجي اإلقليمي ملنطقة الرياض

 
ميثــل التخطيــط اإلقليمــي املســتوى الثــاين للتخطيــط العمــراين يف 
الطبيعيــة  الجوانــب  بالتحليــل  ويتنــاول  الســعودية،  العربيــة  اململكــة 
واملخطــط  اإلقليميــة.   للتنميــة  واالقتصاديــة  واالجتامعيــة  والحرضيــة 
اإلقليمــي االســرتاتيجي  ملنطقــة الريــاض الــذي أعدتــه بهيئــة تطويــر 
مســتقبلية  صــورة  يرســم  ٢٠١٢م  العــام  يف  وأقرتــه  الريــاض  مدينــة 
ميكــن  التــي  والبيئيــة  واالقتصاديــة  االجتامعيــة  لألوضــاع  منشــودة 
تحقيقهــا قصــداً  يف املنطقــة عــىل مــدى الســنوات العرشيــن القادمــة 
مــن خــالل السياســات القطاعيــة والربامــج واملرشوعــات  التطويريــة. 

٣,٢,٣  املخطط االسرتاتيجي الشامل ملدينة الرياض ٢٠٣٠

وهــو نــوع مــن التخطيــط االســرتاتيجي التنمــوي طويــل األجــل، ويتكــون 
مــن أربــع آليــات تخطيطيــة رئيســة:

•  املخطط االسرتاتيجي العام ملدينة الرياض ٢٠٣٠ .
•  نظم تحديد املناطق  واستعامالت األرايض  يف مدينة الرياض.

املخططات الهيكلية املحلية.   •
مخططات مناطق العمل املختارة.  •

ويبــني الشــكل ١٤ التسلســل الهرمــي لهــذه املخططــات وطبيعــة كل 
مخطــط والجهــة التنفيذيــة. ويشــمل نطــاق هــذه املخططــات مــا يــيل:

اسرتاتيجية طويلة األجل للمدينة.  •
تحديد مجاالت التنمية.   •

تحديد األرايض الحرضية.  •
نظام النقل.  •
حامية البيئة.  •

توفري البنية التحتية.  •
االستعامل التفصييل لألرايض.  •

لوائح التخطيط.  •
املقرتحات التفصيلية ملناطق العمل املختارة.  •
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الشكل ١٣.  عرض مبسط لتدرج مستويات التخطيط، وأدوات التخطيط املستخدمة  ملدينة الرباض )برنامج مستقبل املدن السعودية(
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املخطط االسرتاتيجي ملدينة الرياض ٢٠٣٠ 

ميثــل املخطــط االســرتاتيجي ملدينــة الريــاض ٢٠٣٠ ، الــذي أقرتــه هيئــة 
لتوجيــه  الخطــة اإلســرتاتيجية   ، عــام ٢٠٠٣  الريــاض يف  تطويــر مدينــة 
تنميــة املدينــة. ويــربز هــذا املخطــط  أهدافــاً متطابقــة مــع املخطــط 
عــىل  الريــاض،  منطقــة  داخــل  الواقعــة  املختلفــة  للمــدن  اإلقليمــي 
ــاض هــي املركــز اإلداري والخدمــي. ــة الري ــزال مدين ــال ، ال ت ســبيل املث

التحتيــة  للبنيــة  العامــة  التوجهــات   ٢٠٣٠ االســرتاتيجي  املخطــط  يبــني 
الحرضيــة واســتعامالت األرايض. ويوفــر األســاس لسياســات وإجــراءات 

التنميــة العمرانيــة للمدينــة، وهــذه العنــارص هــي:
 

القيمــة  إلعــادة  املدينــة  وســط  ملنطقــة  العمــراين  التجديــد   •
التاريخــي. املدينــة  لوســط  املعنويــة 

•  تطوير منطقة أعامل مركزية نابضة بالحياة ومزدهرة.
تطويــر مراكــز حرضيــة فرعيــة يف الضواحــي متكاملــة الخدمــات،   •
وترويحيــة  والخاص..ثقافيــة  العــام  القطاعــني  وظائــف  تشــمل 
وتعليميــة وصحيــة واقتصاديــة وإداريــة  وســكنية، مبــا يف ذلــك 

املطــار.  مبنطقــة  فرعــي  حــرضي  مركــز 
تطويــر الضواحــي الشــاملية والرشقيــة الجديــدة وفًقــا ملخططاتهــا   •

املعتمــدة. الهيكليــة 
إنشــاء الطــرق الرسيعــة الرئيســة والرشيانيــة واملواصــالت العامــة   •
ــة، والتــي  ــة عــىل طــول محــاور النقــل املركزي بــني املراكــز الحرضي

تشــكل أساســاً للتنميــة التجاريــة والســكنية عاليــة الكثافــة.
توفــري مناطــق ســكنية عاليــة ومتوســطة ومنخفضــة الكثافــة، مــع   •
واملراكــز  األنشــطة  أعصــاب  محيــط  يف  العاليــة  الكثافــات  تركيــز 

التجاريــة.

الجنوبيــة الرشقيــة يف  الصناعيــة  للمنطقــة  التطويــر املســتمر   •
املدينــة  حــول  العامــة  الصناعيــة  املناطــق  جانــب  إىل  الســيل 

املطــار. منطقــة  محيــط  يف  وأعــامل  صناعــة  ومنطقــة 
إنشــاء محــاور ومناطــق رئيســة للمرافــق العامــة، لتزويــد املدينــة   •

والكهربــاء.  الصحــي  والــرصف  امليــاه  بخدمــات 
إنشــاء حدائــق ومتنزهــات، مبــا فيهــا متنــزه الريــاض العــام املقــرتح   •
يف موقــع املطــار القديــم ، وعمــل تأهيــل بيئــي ملجــرى وضفــاف 

الســيل. وادي 
اســتحداث ضواحــي جديــدة لتطبيــق أمنــاط تخطيطيــة جديــدة فيهــا   •
عــن طريــق إعــداد مخططــات هيكليــة لهــا واعتامدهــا قبــل البــدء 

بأعــامل التطويــر فيهــا.
العمــراين  النطــاق  حــدود مراحــل  مراعــاة تطويــر املدينــة وفــق    •

.٢٠٣٠ و   ٢٠١5 لعامــي 

منطقــة  داخــل  الواقعــة  املســاحة  االســرتاتيجي  املخطــط  يغطــي 
احتياجــات  ســتلبي  والتــي   ، كــم٢   5٠٠٠ تتجــاوز   مبســاحة  التطويــر 
ومتطلبــات ٨.٢ مليــون نســمة بحلــول عــام ٢٠٣٠، ويعكــس املخطــط 
ــة، كــام يحــدد توزيــع  ــة للسياســات الحرضي الجوانــب العمرانيــة والوظيفي
االســتعامالت الرئيســة لــألرايض، ومحــاور األنشــطة، ومراكــز األعــامل، 
واملتطلبــات  العامــة،  املرافــق  وشــبكات  الحــرضي،  التنقــل  ونظــام 
مــن  الفرعيــة  الحرضيــة  املراكــز  وتعــد  املفتوحــة.  واملناطــق  البيئيــة، 
ــن  ــددة ضم ــي مح ــرتاتيجي، وه ــط االس ــية يف املخط ــارص األساس العن
والجنوبيــة  الشــاملية  املدينــة  قطاعــات  خدمــة  ميكنهــا  بحيــث  الخطــة 

والرشقيــة. والغربيــة 

املسؤولية عن التنفيذ املراجعةاملخطط الوصف

املخطط الهيكيل لحارضة 
الرياض ٢٠٣٠

• هيئة تطوير مدينة الرياض• كل 5 سنوات
• األمانة 

•  الجهات الحكومية
• الهيئات الخدمية

اشرتاطات واستعامالت 
األرايض املتاحة يف حارضة 

الرياض 

• التسجيل السنوي 
للتغريات والتعديالت التي 

تتم عىل اإلشرتاطات 
واللوائح إىل جانب إجراء 

مراجعة رئيسية كل 5 
سنوات

• هيئة تطوير مدينة الرياض
• األمانة 

• الجهات الحكومية
• الهيئات الخدمية

• حسب املطلوبمخططات املناطق املحلية

• املخطط اإلسرتاتيجي للمدينة يوضح النوايا 
التنموية الشاملة واملبادئ الهامة لتنمية 

املدينة: مجاالت التنمية الهامة، وتحديد ما هو 
العمراين الحرضي وما هو غري ذلك، واألهداف 

العامة إلستعامالت األرايض واملناطق الرئيسية 
لإلستعامالت السكنية والصناعية والحكومية 

واإلستعامالت األخرى.

• تحدد هيكل تقسيم وتخصيص األرايض يف 
املستقبل وإستعامالت األرايض يف الحارضة.

• تحدد إستعامالت األرايض والنطاقات املتعلقة 
بها

• تحدد األحكام العامة املطبقة عىل مناطق 
اإلستعمالت املختلفة - التي تتعلق عادًة 

باإلستعامالت املسموح بها، والتطوير، والكثافة، 
وارتفاعات املباين، واإلرتدادات يف املباين

• تطبق عىل مناطق دراسة محددة يتطلب األمر 
فيها إجراء التخطيط التفصييل العمراين وتخطيط 
البنية التحتية، عىل سبيل املثال تطوير حي املال 

واألعمل، واملناطق التاريخية، واملناطق ذات 
الكثافة العالية، ومناطق املشاريع الجديدة، كام غالباً 
تكون هنالك رضورة لتحديد مراحل التطوير بالنسبة 

للمناطق الكبرية.
• تحتوي عىل أحكام ومخططات تطوير محددة 

تحل محل اإلشرتاطات واألحكام العامة يف مخطط 
تقسيم املناطق يف الحارضة

الشكل ١٤. التدرج الهرمي ملخطط االسرتاتيجية العمراين ملدينة الرياض والوظائف والجهات املسؤولة عن التنفيذ

• األمانة 
• هيئة تطوير مدينة الرياض

• الجهات األخرى، حسب الرضورة
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فيام يتعلق باســتعامل األرايض ، يحدد املخطط شــبكات االســتعامالت 
األرضيــة والبنيــة التحتيــة االســرتاتيجية يف الريــاض ضمــن حــدود مراحــل 
الحــدود  هــذه  ضمــن  تــم  حيــث   ، /١٤5٠ه  ٢٠٣٠م  العمــراين  النطــاق 
)انظــر  الســكنية  لألغــراض  األرايض  مــن  )٢١٦.٧كــم٢(   %٢٩ تخصيــص 
الشــكل ١٤(. إضافــة الســتعامالت  مختلطــة )تجــاري - ســكني( مقرتحــة 
ذلــك  ومــع  األنشــطة.  وأعصــاب  الرئيســة  املحــاور  عــىل  غالبيتهــا  يف 
، يشــري املقــرتح الجديــد إىل أن اســتعامل األرايض املختلــط ســوف 

يرتكــز أيضــاً يف املراكــز الحرضيــة الفرعيــة يف جميــع أنحــاء املدينــة.

مخطط تحديد املناطق واللوائح التخطيطية ٢٠٢١ 

الشــامل  التطويــر  اســرتاتيجية  تنفيــذ  آليــات  أحــد  املخطــط  هــذا  يعــد 
والثانيــة  األوىل  املرحلتــني  نواتــج  تشــمل  والتــي  الريــاض،  ملدينــة 
وهــي  الريــاض   ملدينــة  الشــامل  االســرتاتيجي  املخطــط  ملــرشوع 
الرؤيــة العمرانيــة املســتقبلية واألهــداف وسياســات التنميــة الحرضيــة 
واملخططــات الهيكليــة. ويســتخدم هــذا املخطــط كحلقــة وصــل بــني 
التخطيــط  ملســتوى  مرجعيــة  وكوثيقــة  التخطيــط،  عمليــة  أهــداف 
فيــام  خاصــة  املحــيل،  املســتوى  عــىل  التنفيــذ  وأعــامل  التفصيــيل 
واملخططــات  التنميــة،  وضوابــط  األرايض  تقســيم  بنظــام  يتعلــق 
املحليــة، والتــي تشــكل مبجملهــا التخطيــط الشــامل للمنطقــة الحرضية.

يحــدد هــذا املخطــط أنــواع وأحجــام االســتخدامات الحاليــة واملســتقبلية، 
ــل  ــة والنق ــق العام ــات واملراف ــة والخدم ــكنية والتجاري ــك الس ــا يف ذل مب
واألنشــطة الخاصــة األخــرى، وتوزيعهــا مكانيــاً عــىل مســتوى املدينــة. 
التوزيــع  لتحقيــق  املطلوبــة  للمدينــة  الســكانية  الكثافــة  يبــني  كــام 
املتــوازن للســكان وفــرص العمــل يف مختلــف قطاعــات املدينــة. وقــد 
تــم توضيــح هــذه االســتعامالت عــىل مقيــاس مــن ١: ٢5.٠٠٠ مــع تقريــر 
فنــي يفّصــل هــذه التوزيعــات و العالقــات املكانيــة بينهــا. ويســتخدم 

هــذا املخطــط كمرجعيــة للتخطيــط املحــيل.

املســتقبيل  املــكاين  التنظيــم  األرايض  اســتعامل  مخطــط  يصــف 
املتعلقــة  التطبيقــات  وكثافــة  والحجــم  املوقــع  حيــث  مــن  للريــاض 
بالتنميــة وعنــارص الحفــاظ والتغــري يف ضــوء محــددات التنميــة الطبيعيــة 

وغــري الطبيعيــة داخــل وخــارج املنطقــة الحرضيــة.

مســتوى  عــىل  املناطــق  تحديــد  ملخطــط  الرئيســة  العنــارص  تشــمل 
يــيل: الريــاض مــا  مدينــة 

التصنيف الهرمي للمراكز  •
األنشطة االقتصادية الجديدة  •

املناطق املفتوحة والرتفيهية  •
الخدمات العامة   •

النقل واملرافق العامة  •
 

ويشــمل مخطــط اســتعامل األرايض كل األرايض الواقعــة داخــل حــدود 
حاميــة التنميــة، ويغطــي مســاحة قدرهــا حــوايل 5٠٠٠كــم٢ يقطنهــا 
الجغرافيــة  الرقعــة  التســاع  ونظــرا  بحلــول٢٠٢١.  نســمة  مليــون   ١٠.5
تــم  الخرائــط، فقــد  بعمــل  التخطيطيــة املرتبطــة  والتحديــات  للمدينــة 

تقســيم املدينــة إىل قطاعــات، تطويــر كل منهــا منفصــل عــن اآلخــر، 
ثــم تجميعهــا، لتشــكل مخططــاً كامــاًل للمدينــة. ويتســق هــذا االتجــاه 
املناطــق  تخطيــط املدينــة إىل ســتة قطاعــات جغرافيــة تشــمل  مــع 
الشــاملية والرشقيــة والجنوبيــة والغربيــة والشــاملية الغربيــة، باإلضافــة 

الوســطى. املنطقــة  إىل 
 

املخطط املحيل 

تطويــر  هيئــة  بــني  املشــرتك  بالتعــاون  املحــيل  املخطــط  إعــداد  تــم 
مدينــة الريــاض وأمانــة الريــاض، ويتضمــن املخطــط املحــيل األطلــس 
الحــرضي الــذي يــرشح بالتفصيــل اســتعامالت األرايض املســموح بهــا 
لــكل جــزء مــن املدينــة، ويســتكمل بنظــم ولوائــح تقســيم املناطــق 
والشــوارع  الطــرق  وأمنــاط  بهــا،  املســموح  األدوار  مســطح  مثــل 
ومقاييــس تصميمهــا، ارتفاعــات املبــاين، واالســتعامالت املرشوطــة، 
إلــخ، ويتوافــر لــدى أمانــة منطقــة الريــاض الخريطــة الرقميــة التفاعليــة  
املحــيل  املخطــط  ويــؤدي  األرايض.)٩(  واســتعامالت  البنــاء  ألنظمــة 

التاليــة: الرئيســة  الوظائــف 

تأسيس قاعد تفصيلية لضوابط التنمية العمرانية.  •
•  توفــري الخدمــات واملرافــق العامــة بتكلفــة اقتصاديــة وبطريقــة 

. ملــة متكا
•  وضع املتطلبات األساسية لشبكات الطرق والشوارع املقرتحة.

املساعدة يف تنسيق أعامل التنمية السكنية العامة والخاصة.  •
 

مخططات مناطق العمل املختارة

لــدى مدينــة الريــاض العديــد مــن مخططــات مناطــق العمــل املختــارة 
املنبثقــة مــن املخطــط االســرتاتيجي للريــاض. ولــكل مخطــط منهــا يوجــد 

ــح واشــرتاطات شــاملة. مخطــط تفصيــيل مــع لوائ

٤,٢,٣ النطاق العمراين ملدينة الرياض وحد حامية التنمية

اإلطار التنظيمي

الــذي تضمــن   ، الــوزراء رقــم ١5٧  يف عــام ٢٠٠٨، صــدر قــرار مجلــس  
مراجعــة وتقويــم ضوابــط مراحــل التنميــة العمرانيــة وتقســيم مرحلــة 
التنميــة العمرانيــة بــني عامــي ١٤٣5هـــ و ١٤5٠هـ إىل ثــالث مراحل وإقرار 
الضوابــط املالءمــة لــكل منهــا ، ومبوجــب ذلــك صــدر قــرار وزارة الشــؤون 
البلديــة والقرويــة رقــم ٦٦٠٠٠ يف ١٤٣5/١٢/٢٠هـــ  )٢٠١٤م( املتضمــن 
الالئحــة التنفيذيــة املحّدثــة لقواعــد النطــاق العمــراين حتــى عــام ١٤5٠هـ 
)٢٠٣٠م( ٢٠١٤. وكانــت وكالــة تخطيــط املــدن بــوزارة الشــؤون البلديــة 
ضبــط  بهــدف  العمــراين  النطــاق  تحديــد  قواعــد  أعــدت  قــد  والقرويــة 
وتوجيــه وترشــيد التنميــة العمرانيــة يف مــدن وقــرى اململكــة والحــد مــن 
أعــامل ومظاهــر الزحــف واالمتــداد العمــراين غــري املنظــم إىل ضواحــي 
املــدن غــري املخدومــة باملرافــق والتجهيــزات األساســية الكافيــة ، مــع 
بيــان حــدود  حاميــة التنميــة حتــى العــام ١٤5٠هـــ )٢٠٣٠م( التــي ال يســمح 

بتجاوزهــا حاميــة لــألرايض الواقعــة خــارج حــد حاميــة التنميــة.
وتنــص الالئحــة التنفيذيــة املحّدثــة لتحديــد قواعــد النطــاق العمــراين عــام 
٢٠١٤ عــىل العديــد مــن املبــادئ والضوابــط العامــة للتنميــة، مبــا يتــواءم 
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الشكل ١5.عرض مبسط لعملية إعداد املخطط املحيل ملدينة الرياض والجهات املشاركة يف عملية اإلعداد )برنامج مستقبل املدن السعودية(
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مــع توجهــات اســرتاتيجيات التنميــة العمرانيــة واإلقليميــة، منهــا: 
 

إعطــاء األولويــة للمرشوعــات التــي تشــكل جــزءاً من االســرتاتيجيات   •
العمرانيــة، مبــا يف ذلــك تحديــد مســارات شــبكات الطــرق الرئيســة 
أي  عــىل  الخاصــة،  األرايض  يف  الواقعــة  الحديديــة  والســكك 

مشــاريع تنمويــة او حرضيــة أخــرى.
•  ال يســمح باملرشوعــات الحرضيــة  خــارج حــدود النطــاق العمــراين إال 
مبوافقــة وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة عــىل املخططــات وفقــاً 

للضوابــط واإلجــراءات الرســمية.
املوافقــة عــىل  املرشوعــات الكــربى ذات الطبيعــة الخاصــة بقــرار   •
واإلجــراءات.  للضوابــط  وفقــا  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزيــر  مــن 

كــام تحــدد الالئحــة التنفيذيــة املحّدثــة ضوابــط الســامح بتخطيــط األرايض 
وتطويرهــا  التــي يتوجــب عــىل أصحــاب األرايض واملطوريــن اتباعهــا 
وفــق  مســتويات مراكــز النمــو الوطنيــة واإلقليميــة واملحليــة، وضوابــط 
ــث  ــراد تخطيطهــا، حي ــاحات األرايض امل توفــري البنيــة التحتيــة تبعــاً ملس

تصنــف مدينــة الريــاض كمركــز منــو وطنــي )الشــكل ١٧(.

 كــام تقــي الالئحــة بــأن املنطقــة الواقعــة بــني حــد حاميــة  التنميــة 
هنالــك  أن  إال  للتنميــة،  مخصصــة  غــري   )٢٠٣٠( ١٤5٠هـــ  مرحلــة  وحــدود 
حــاالت خاصــة تتجــاوز هــذه الالئحــة يف املشــاريع الكــربى واملشــاريع 

االقتصاديــة اإلقليمية-الوطنيــة، كــام يف مــرشوع القديّــة الواقــع يف 
الريــاض.)١٠( الغــريب ملدينــة  الجنــوب 

تحديد النطاق العمراين

قامــت اإلدارة العامــة لتنســيق املرشوعــات بوكالــة وزارة الشــئون البلديــة 
وترشــيد  لتنظيــم  تحديــد  دراســات  بإعــداد  املــدن  لتخطيــط  والقرويــة 
النمــو العمــراين للمــدن الســعودية، وفــق ضوابــط محــددة للتنميــة عــىل 
ــه التنميــة ضمــن املســاحات املخصصــة ملراحــل  مراحــل يتــم فيهــا توجي
حــدود النطــاق العمــراين حتــى العــام ١٤5٠هـــ ملدينــة الريــاض اســتنادا 
لعــدة عوامــل، منهــا تــدرج التطــور العمــراين والنمــو الســكاين املتوقــع 
ــاك قواعــد وأســس دقيقــة منشــورة توضــح  ــة، لكــن ال توجــد هن للمدين
كيفيــة حســاب حجــم حــدود مراحــل النطــاق . مكانيــاً، مل تسرتشــد اللجنــة 
املكلفــة بدراســة تحديــد النطــاق بالخدمــات واملرافــق العامــة القامئــة 
ألن ترســيم الحــدود كان يتــم بشــكل متامثــل يك تســتفيد منــه كافــة 

جوانــب املدينــة.

املحددات

عــىل الرغــم مــن أن الالئحــة التنفيذيــة املحدثــة لتحديــد قواعــد حــدود 
النطــاق العمــراين واضحــة ورصيحــة  فيــام يتصــل  بحظــر التنميــة خــارج 
أرايض  مثــل  االســتثناءات،  بعــض  هنــاك  العمــراين،  النطــاق  حــدود 
املرشوعــات الســكنية التــي تقلــل مــن فاعليــة لوائــح النطــاق العمــراين، 

الشكل ١٦. املخطط االسرتاتيجي الشامل لحارضة الرياض ٢٠٣٠
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- - 

مثــال ذلــك قطــع األرايض املمنوحــة للمواطنــني خــارج حــدود مرحلــة 
التــوازن  اختــالل  مــن  عنهــا  ينجــم  العمــراين ٢٠١٤- ٢٠١٩ ومــا  النطــاق 
االجتامعــي والبيئــي واالقتصــادي ) اســتعامالت أرايض غــري متوافقــة، 
ومضاربــات عقاريــة( إضافــة إىل أمنــاط منــو غــري متوازنــة ) زحــف عمــراين(.

الريــاض   العمــراين ملدينــة  النطــاق  تبايــن يتعلــق بحجــم حــدود  هنــاك 
وحجــم الحــراك الدميوغــرايف فيهــا قــد يؤثــر ســلباً يف أعــامل التكثيــف 
الحــرضي، ففــي ضــوء توقعــات النمــو الســكاين الحاليــة ســتكون كثافــة 
العامــة  اإلدارة  لحســابات  طبقــا  ٢٦.٦نســمة/هكتار  الســكانية   ٢٠٣٠
لتنســيق املرشوعــات املعنيــة بالنطــاق العمــراين، وهــي أقــل بكثــري 
املتحــدة  األمــم  موئــل  يســتهدفها  التــي  بهــا  املــوىص  الكثافــة  مــن 

نســمة/هكتار.  ١5٠ والبالغــة 

إصدار رخص تخطيط األرايض

يتقــدم املالــك  املطــور بطلــب تخطيــط األرض مرفقــا بــه مخطــط   •
الريــاض. منطقــة  أمانــة  إىل  العــام   املوقــع 

تقــوم األمانــة بدراســة الطلــب وفــق ضوابــط تخطيــط األرايض،   •
وتقــوم بتنزيــل املوقــع عــىل خريطــة النطــاق العمــراين للتأكــد مــن 
مرحلــة التنميــة العمرانيــة للموقــع وإبــالغ املطــور باالشــرتاطات، 
ومــن ثــم يتــم اســتكامل اإلجــراءات النظاميــة الالزمــة لالعتــامد،  
باســتثناء مــا نــّص عليــه القــرار الــوزاري رقــم ١٧٧٧٧ الــذي يخــول 

تصنيف حدود التنمية العمرانية العتامد مخططات تقسيم األرايض

 ومراحل حدود التنمية الحرضية   

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

املرحلة الثالثة )٢٠٢5-٢٠٣٠(  املرحلة الثانية )٢٠١٩-٢٠٢٤( املرحلة األوىل )٢٠١٤-٢٠١٨(

مراكز النمو الوطني
)مكة املكرمة، الرياض، املدينة املنورة، جدة والدمام( 

أكر من 5٠٠ مرت مربع
-  سفلتة الطرق الداخلية
-  املياه والرصف الصحي 

-  أتنفيذ شبكة اإلنارة  
-  البنية التحتية لترصيف مياه األمطار

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

تقل عن %5٠
-  توفري األرايض للخدمات االجتامعية

)املدارس ورياض األطفال واملستشفيات... إلخ(

-  سفلتة الطرق الداخلية
-  الرصف الصحي والكهرباء

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

-  سفلتة الطرق الداخلية
-  املياه والرصف الصحي  

-  تنفيذ شبكة اإلنارة 
-  البنية التحتية لترصيف مياه األمطار

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

تقل عن %5٠
- توفري األرايض للخدمات االجتامعية

)املدارس ورياض األطفال واملستشفيات... إلخ(

-  سفلتة الطرق الداخلية
-  املياه والرصف الصحي 

-  تنفيذ شبكة اإلنارة 
-  تنفيذ البنية التحتية لترصيف مياه األمطار

بعــض الصالحيــات لرؤســاء البلديــات فيــام يخــص اعتــامد تقســيم 
الســكنية.  لحجــم املرشوعــات  تبعــاً  األرايض 

إعداد مخطط املوقع وفق املعايري واألسس التخطيطية.  •
توثيــق موافقــة املالــك الخطيــة عــىل االلتــزام بضوابــط التنميــة   •
العمرانيــة املعتمــدة للمخطــط املطلــوب اعتــامده عنــد تقدميــه 

لألمانــة.
بعــد اعتــامد املخطــط ترســل نســخ مصدقــة منــه لكافــة الجهــات   •
القامئــة عــىل شــبكات املرافــق العامــة لالطــالع عليــه وتســليم 
الفنيــة املعتمــدة للتمــي مبوجبهــا عنــد  املالــك املواصفــات 
التنفيــذ، مــع تزويــد وكالــة الــوزارة لتخطيــط املــدن بنســخة مصدقــة 

مــن املخطــط.
التنميــة  ضوابــط  كافــة  بتنفيــذ  املالــك  قيــام  مــن  التحقــق  بعــد   •

النهــايئ. باالعتــامد  عليــه  والتوقيــع  ختمــه  يتــم  العمرانيــة، 
املنطقــة  إمــارة  أو  أمانــة  إىل  املقدمــة  االعرتاضــات  يف  النظــر   •

الالزمــة. القــرارات  وإصــدار  املتبعــة  اإلجــراءات  وفــق 

نظام رسوم األرايض البيضاء – مدينة الرياض

نســبة األرايض غــري املطــورة "األرايض البيضــاء" يف مدينــة الريــاض 
عاليــة، وتشــكل نســبة ٤5% )٢٠٢٤٢ هكتــار( مــن إجــاميل األرايض املتاحة 
الريــاض  ملدينــة  العمــراين  النطــاق  حــدود  ضمــن  الحرضيــة  للتنميــة 
بشــكل  البيضــاء  األرايض  وجــود   ســاهم  وقــد  ١٤5٠هـــ.  العــام  حتــى 

الشكل ١٧. مصفوفة تبني بدائل وخيارات التنمية ضمن مراحل نطاق التنمية العمرانية يف مراكز النمو الوطنية )مبا فيها مدينة الرياض(
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رئيــس يف النقــص املتزايــد يف املســاكن، ال ســيام لتلبيــة متطلبــات 
الشــباب والنمــو الســكاين. حيــث يقــوم العديــد مــن املــالك بالتمســك  
بــاألرايض بهــدف تعظيــم قيمــة األرض بــدالً مــن تطويرهــا. يف عــام 
١٤٣٧هـــ صــدر قــرار مجلــس الوزراء رقــم ٣٧٩ يف ١٤٣٧/٩/٨هـ باملوافقة 
ــوم األرايض البيضــاء الــذي يفــرض  ــام رس عــىل  الالئحــة التنفيذيــة لنظ
رســوماً ســنوية بنســبة ٢.5% مــن القيمــة التقديريــة لــألرايض البيضــاء 
)١١(، والتــي يحددهــا النظــام بأنهــا كل أرض فضــاء مخصصــة لالســتعامل 

الســكني، أو الســكني التجــاري داخــل حــدود النطــاق العمــراين. ويتمثــل 
الغــرض مــن هــذا النظــام يف:  أ( زيــادة املعــروض مــن األرايض ملعالجــة 
مشــكلة نقــص املســاكن، ب( إتاحــة األرايض الســكنية بأســعار ميــرسة، 
ج( مكافحــة املامرســات االحتكاريــة. وســتقوم وزارة اإلســكان بوصفهــا 
الجهــة التنفيذيــة بتطبيــق النظــام عــىل مراحــل، حيــث رشع يف تســجيل 

األرايض البيضــاء للمرحلــة األوىل يف مــدن الريــاض وجــدة والدمــام. 
)الشكل ١٨(

5,٢,٣ مخططات تقسيم األرايض

املــدن  لنمــو  األساســية  اللبنــات  األرايض  تقســيم  مخططــات  تعــد 
يف اململكــة العربيــة الســعودية. وألمــني منطقــة الريــاض صالحيــات 
املوافقــة عــىل مخططــات تقســيم األرايض وفًقــا للمعايــري التاليــة، 

مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم ١٧٧٧٧ لعــام ٢٠١٠:

أن تكون األرض ضمن حدود النطاق العمراين املعتمد.  •
توافق استعامل األرايض املحدد مع ضوابط التنمية.  •

أال يرتتــب عــىل مخطــط تقســيم األرايض إلغــاء أو تعديــل الئحــة أو   •
بــه. أرايض مســموح   اســتعامل  أو  تخطيــط معتمــد 

بعــد اعتــامد املخطــط ترســل نســخ مصدقــة منــه لكافــة الجهــات   •
القامئــة عــىل شــبكات املرافــق العامــة لالطــالع عليــه وتســليم 
الفنيــة املعتمــدة للتمــي مبوجبهــا عنــد  املالــك املواصفــات 
التنفيــذ، مــع تزويــد وكالــة الــوزارة لتخطيــط املــدن بنســخة مصدقــة 

مــن املخطــط.

لتقســيم  مخططــاً   ٢٧ اعتمــدت  قــد  الريــاض  منطقــة  أمانــة  وكانــت 
األرايض ضمــن حــدود النطــاق العمــراين يف الفــرتة ينايــر ٢٠١٧ – يونيــو 

)١٢(  ٢٠١٨

45%
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21%

7%

الشكل ١٨. رسم بياين للنسبة املئوية لألرايض البيضاء - املرحلة األوىل من تنفيذ 
رسوم األرايض البيضاء

الرياض

جدة

الدمام

أخرى

٣,٣ السياق املؤسيس

 ١,٣.٣ مؤسسات التنمية الحرضية يف اململكة العربية

السعودية

يتأثــر منــط النمــو والتنميــة يف الريــاض بإطــار التخطيــط املؤســيس 
لهيئــة تطويــر مدينــة الريــاض، حيــث يتــوىل مركــز املشــاريع والتخطيــط 
بالهيئــة  مهمــة إجــراء التخطيــط الحــرضي ملدينــة الريــاض، ويشــمل ذلــك 
ضــامن توفــري الطــرق والشــوارع  والتجهيــزات الرضوريــة وصيانــة ونظافــة 
البيئــة باإلضافــة إىل إدارة الرتخيــص لجميــع أنــواع أنشــطة البنــاء )١٣( ضمــن 
حــدود أمانــة منطقــة الريــاض. ويقــوم املركــز عــرب الهيئــة بالتنســيق مــع 
كافــة األجهــزة الحكوميــة املعنيــة لتحقيــق التنميــة العمرانيــة الشــاملة، 
إال أن ضعــف التنســيق البينــي يؤثــر ســلباً يف تقديــم الخدمــات وتنفيــذ 

املشــاريع.

٢,٣,٣ السياق اإلقليمي – منطقة الرياض

وفقــاً للتصنيــف اإلداري لــوزارة الداخليــة، يضــم تشــكيل منطقــة الريــاض 
٢٠ محافظــة، منهــا ١٢ فئــة )أ( و٨ فئــة )ب( ، و ٤5٤ مركــز منــو، منهــا ١٧٢ 
مركــز فئــة )أ( و ٢٨٢ مركــز فئــة )ب(،  وتعــد مدينــة الريــاض املركــز اإلداري 
للمنطقــة، وهــي بلديــة مــن فئــة "أمانــة")١٤( يرأســها "أمــني". وتقتــرص 
ماليتهــا الســنوية )١5( عــىل متويــل الحكومــة ، حيــث تقــوم الحكومــة برصــد 
املخصصــات املاليــة عــىل أســاس ميزانيــة البنــود الســنوية )١٦(  التــي يتــم 
مــن خاللهــا تحديــد أحجــام النفقــات لتقابلهــا اعتــامدات ماليــة لــكل بنــد مــن 

بنــود امليزانيــة.

إدارة  الريــاض  منطقــة  إمــارة  تتــوىل  املناطــق،)١٧(  نظــام  ومبوجــب 
املحافظــات واملراكــز واإلرشاف عــىل أجهــزة الحكومــة يف املنطقــة 
وبحــث شــؤون تنميــة وتطويــر املنطقــة معهــا، وتقديــم تقاريــر ســنوية 
أمــا  املنطقــة.  يف  العامــة  الخدمــات  أداء  كفايــة  عــن  الداخليــة  لــوزارة 

)١٩(  : بـــ  مجلــس املنطقــة،)١٨( ومقــره يف  إمــارة املنطقــة، فيختــص 
التنميــة  إدراجهــا يف خطــة  واقــرتاح  احتياجــات املنطقــة،  تحديــد   •

مــة لعا ا
تحديــد املشــاريع النافعــة حســب أولوياتهــا واقــرتاح اعتامدهــا يف   •

امليزانيــة.
دراســة املخططــات التنظيميــة ملــدن وقــرى املنطقــة ومتابعــة   •

اعتامدهــا بعــد  تنفيذهــا 
متابعــة تنفيــذ مــا يخــص املنطقــة مــن خطــة التنميــة واملوازنــة   •

ذلــك. يف  والتنســيق 

ويــرشف املجلــس البلــدي، ومقــرّه يف أمانــة منطقــة الريــاض، عــىل 
الخطــة  وفــق  التنســيق  لضــامن  الفرعيــة  والبلديــات  األمانــة  أنشــطة 
العمرانيــة اإلقليميــة حســب احتياجــات األمانــة. ويتــم انتخــاب ثلثــي أعضــاء 
املجلــس البلــدي يف حــني يعــني الثلــث الباقــي بقــرار مــن وزيــر الشــؤون 

البلديــة والقرويــة ، ومــن اختصاصاتــه :
دراسة مرشوع ميزانية األمانة وإقراره.  •
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•  اقرتاح املشاريع العمرانية داخل نطاق خدمات البلدية 
ومناقشتها وفق املخطط.

إبــداء الــرأي يف شــأن املشــاريع التــي يتطلــب تنفيذهــا نــزع ملكيــة   •
العقــارات للمنفعــة العامــة.

نطاق الخدمات البلدية.• 

ال ميتلــك املجلــس البلــدي صالحيــات تنفيذيــة، حيــث أنهــا مقصــورة عــىل 
الريــاض، ولهــذا يفتقــر  الريــاض، وأمانــة منطقــة  هيئــة تطويــر مدينــة 
املجلــس البلــدي للقــدرة عــىل املتابعــة املُبــارَشَة لتوصياتــه مــع األجهــزة 
املعنيــة. وكــام ذكــر ســابقاً، هيئــة تطويــر مدينــة الريــاض هــي الجهــة 
ــاض. ــة الري ــة الحرضيــة يف مدين ــذ التنمي املســؤولة عــن تنســيق وتنفي

النطاق املحيل - الرياض

تتكــون منطقــة الريــاض مــن عــدة مــدن أكربهــا مدينــة الريــاض املركــز 
خدمــي  جهــاز  وهــي  "أمانــة"  مبســتوى  وتــدار  للمنطقــة،  اإلداري 
مســئول  يرأســها  وإداري  مــايل  اســتقالل  ذات  اعتباريــة  شــخصية  لــه 
البلديــة  مبســّمى "أمــني"، يتــم تعيــني األمــني بقــرار وزيــر الشــؤون 

والقرويــة.

تتــوىل وكالــة التعمــري واملشــاريع باألمانــة شــؤون التنســيق مــع وزارة 
والشــوارع  والقــرى  املــدن  يخــص  فيــام  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون 
والبنــاء، ويعمــل بهــا ٤٠ مــن مهنــديس تخطيــط املــدن واملعامريــني 

لهــا وهــي:  التابعــة  العامــة  اإلدارات  يف 
اإلدارة العامة للتخطيط العمراين.  -
اإلدارة العامة للتنفيذ واالرشاف.  -
اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة.  -

اإلدارة العامة لألرايض واملمتلكات.  -

اإلدارة العامة للدراسات والتصاميم.  -
الريــاض  مدينــة  تطويــر  بهيئــة  والتخطيــط  املشــاريع  مركــز  قــام  وقــد 
بتأســيس مرصــد الريــاض الحــرضي )٢٠(، حيــث يدعــم املرصــد وكالــة التعمــري 
واملشــاريع مــن خــالل قيــاس حجــم التقــدم املحــرز كل ثــالث  ســنوات 

يف مجــاالت: 
مدى تحقيق رؤية اململكة ٢٠٣٠.  •

مدى تحقيق الهدف ١١ من أهداف التنمية املستدامة.  •
واملــؤرشات  الريــاض  مدينــة  ازدهــار  مــؤرش  مســتوى  قيــاس   •

األخــرى. واملحليــة  والحرضيــة  العمرانيــة 

حيويــاً  دوراً  املســتقلة  الحكوميــة  والهيئــات  الخــاص  القطــاع  ويــؤدي 
صنــدوق  ذلــك  مثــال  الريــاض،  يف  األرايض  تطويــر  مرشوعــات  يف 
رفيــع  حكومــي  بــإرشاف  مســتقال  يعمــل  الــذي  العامــة  االســتثامرات 

)٢١ املســتوى.)

٣،٣،٣ اآلثار الترشيعية واملؤسسية - الرياض

اإلدارة  منظومــة  عــن  الصــادرة  واملوافقــات  الفنيــة  القــرارات  معظــم 
البلديــة  ممثلــة بأمانــة منطقــة الريــاض،  مبــا فيهــا القــرارات التخطيطيــة، 
تتخــذ عــىل أســاس تقديــري وفقــا لألولويــات التــي تحددها أمانــة منطقة 
الريــاض  مدينــة  تطويــر  بهيئــة  والتخطيــط  املشــاريع  ومركــز  الريــاض 
واملجلــس البلــدي، حيــث أن عــدم وجــود آليــات نظاميــة ملوامئــة وتوجيــه 
منظومــة التخطيــط ســيؤثر ســلباً عــىل جــذب االســتثامر األجنبــي، وهــو 

ــة لرؤيــة اململكــة ٢٠٣٠. مــاال يتــامىش مــع الركيــزة االقتصادي

٤,٣  التمويل البلدي

تســتأثر منطقــة الريــاض بنحــو٤٠% مــن إجــاميل عــدد املصانــع املنتجــة 
يف اململكــة.)٢٢( وتبلــغ مســاهمتها يف الناتــج املحــيل اإلجــاميل  نحــو 
٢٩% ، تليهــا املنطقــة الرشقيــة ومنطقــة مكــة املكرمــة، وتســهامن بـــ 

٢٤% و ٢١%عــىل التــوايل. )٢٣(
 

البنــاء، املاليــة  الريــاض قطاعــات   العمــل يف منطقــة  ويضــم ســوق 
والتأمــني والعقــارات،  الخدمــات املجتمعيــة واالجتامعيــة،  املعلومــات 
واالتصــاالت، و التصنيــع.. تســتخدم أكــر مــن ٧٠% مــن القــوى العاملــة 

)٢٤( املنطقــة.  يف 
 ولتعزيــز التنــوع االقتصــادي واالبتــكار يف الريــاض، تركــز الحكومــة عــىل 
ــة  ــد  التنمي ــي.)٢5( إذ تع ــاع  الخدم ــياحة ، والقط ــل، والس ــات، والنق الصناع
االقتصاديــة مــن أساســيات تحقيــق األهــداف االقتصاديــة الوطنيــة لرؤيــة 

اململكــة ٢٠٣٠.
 

لخدمــة  النقــل(  املثــال،  ســبيل  )عــىل  العامــة  املرافــق  تطويــر  يعتــرب 
القطاعــات االقتصاديــة الرئيســة يف الريــاض )مثــل الصناعــة والســياحة(، 
وتحفيــز  األســواق،  إىل  الوصــول  لتحســني  الحكوميــة  األولويــات  مــن 
االقتصــاد  يف  واملســاهمة  املدينــة،  انتاجيــة  وتســخري  املنافســة، 
التزامــاً  أهدافهــا  لتحقيــق  الحكومــة  اســرتاتيجية  وتتضمــن  الوطنــي. 
والصحــة  التعليــم  مجــال  يف  الجــودة  عاليــة  خدمــات  بتوفــري  متجــدداً 
واإلســكان امليــرّس، مــع مواكبــة تلبيــة احتياجــات ومتطلبــات الســكان، 
حيــث تســتقطب مدينــة الريــاض ٧٨% مــن إجــاميل ســكان املنطقــة. )٢٦( 
مــن خــالل تعزيــز الرابطــة الســببية  بــني  االحتياجــات اإلقليميــة واملحليــة،  
والتعليــم والتدريــب، و  االقتصــاد املحــيل، تعمــل اإلدارات البلديــة عــىل 
تعزيــز النمــو يف رأس املــال البــرشي وتهيئــة ســوق أفضــل يشــجع عــىل 

البحــث واالبتــكار والتنويــع االقتصــادي. )٢٧(

١,٤,٣ النظام املايل

تتطلــب التنميــة االقتصاديــة الحرضيــة واملحليــة املســتدامة نظــام إدارة 
مــايل عــام ســليم ومــرن. حاليــاً، تقــوم خطــة التنميــة الوطنيــة بتوجيــه 
املاليــة العامــة ملنطقــة الريــاض، وهــذا النظــام شــديد املركزيــة ويعتمــد 
عــىل الدعــم الحكومــي لتمويــل أنشــطة ومشــاريع التنميــة املحليــة. 
ففــي عــام ٢٠١٧، خصصــت الحكومــة 5% مــن امليزانيــة العامــة للخدمــات 
البلديــة، والتــي تشــمل مشــاريع وبرامــج تديرهــا وزارة الشــؤون البلديــة 

والقرويــة. )شــكل ١٩ وشــكل ٢٠(
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األمانــات،)٢٨( مســؤولية  عــرب  والقرويــة،  البلديــة  الشــئون  تتــوىل وزارة 
، تراخيــص  الحــرضي  التخطيــط  البلــدي، مثــل  متويــل أنشــطة  القطــاع 
البنــاء، والــرصف الصحــي، وصيانــة شــبكات الطــرق والشــوارع يف حــدود 
والقرويــة،  البلديــة  الشــئون  وزارة  إىل  باإلضافــة  والبلديــات.  األمانــات 
هنــاك العديــد مــن الــوزارات والجهــات الحكوميــة األخــرى تقــوم بتمويــل 
وتنفيــذ مشــاريع عــىل املســتوى املحــيل، عــىل ســبيل املثــال ، توفــر 

وزارة التعليــم متويــال مبــارشاً ملــدارس املدينــة.

٢,٤,٣ إيرادات البلدية/ األمانة

يف الوقــت الحــايل، تقتــرص ماليــة األمانــة عــىل التمويــل املركــزي مــام 
ــة، ال  ــات البلدي ــوم الخدم ــم رس ــة. وبرغ ــة العام ــن امليزاني ــا م ــص له يخص
تــزال اإليــرادات البلديــة املبــارشة غــري كافيــة، مــام يعنــي اســتمرارها يف 

االعتــامد عــىل التمويــل املركــزي. 
تتــم التحويــالت مــن وزارة املاليــة اســتناداً إىل  تقديــر الــوزارات لنفقاتهــا 
املحتملــة مــن إيــرادات ومرصوفــات للعــام املقبــل. وبالنســبة لــوزارة 
الشــؤون البلديــة والقرويــة ، ترفــع األمانــات والبلديــات تقديــر نفقاتهــا 
مــن إيــرادات ومرصوفــات للعــام املقبــل يف ضــوء احتياجاتهــا وأولوياتهــا 
املحليــة، إىل الــوزارة لتقــوم بدورهــا، بعــد مراجعتهــا واعتامدهــا برفعهــا 
لــوزارة املاليــة التــي تضــع موازنــة مقرتحــة لهــا بنــاءا عــىل تصــورات وزارة 
الشــئون البلديــة والقرويــة تتــم مناقشــة بنودهــا، وبعــد االتفــاق عــىل 
ــوزارات املختلفــة تعــرض عــىل مجلــس  ــة املقدمــة  مــن ال ــود امليزاني بن
ــه باعتــامد امليزانيــة  ــة ل الــوزراء  الــذي يقــوم مبوجــب الصالحيــات املخول

ــه. ــة مبوجب ــات املالي ــدة، ورصف املخصص ــة الجدي العام

٣,٤,٣  متويل تكاليف التشغيل البلدية/األمانة

منطقــة  ألمانــة  املبــارشة  الذاتيــة  اإليــرادات  بلغــت   ،٢٠١٦ عــام  يف 
ــة.  ــة األمان ــال ســعودي، مــا يعــادل ١5% مــن ميزاني ــون ري ــاض ١.٣ملي الري
)٢٩( واملــوارد األخــرى مقصــورة عــىل الدعــم الحكومــي ومــا يخصــص مــن 

امليزانيــة العامــة. ويوضــح الشــكل ٢١ مبزانيــة األمانــة لعــام ٢٠١٦ حســب 
بنــود اإلنفــاق. وتشــكل برامــج التشــغيل والصيانــة والتعاقــدات أكــرب جــزء 

مــن امليزانيــة تليهــا املشــاريع والرواتــب ومصاريــف التشــغيل.
 

بشــكل عــام ، متثــل برامــج التشــغيل والصيانــة بنــد إنفــاق كبــري بالنســبة 
لكافــة األمانــات والبلديــات يف اململكــة العربيــة الســعودية ، ميثــل ٣٦% 

مــن نفقــات امليزانيــة )الشــكل ٢٢(.

وتقليــل  والبلديــات،  األمانــات  ماليــة  إدارة  لتحســني  مســعى  ويف 
االعتــامد عــىل الحكومــة، يوجــه برنامــج التحــول الوطنــي اإلدارات املحليــة 
يف وضــع سياســات ماليــة ســليمة باســتخدام أدوات ماليــة جديــدة.)٣٠(

٤,٤,٣ متويل رأس املال للخدمات البلدية

التحتيــة املحليــة يف  البنيــة  الطلــب عــىل رأس املــال لتمويــل  أصبــح 
البلــدان الناشــئة مــن األولويــات، خاصــة يف مــدن مثــل الريــاض. فخيــارات 
التمويــل املتاحــة لبلــدان مثــل اململكــة العربيــة الســعودية لســد الفجــوة 
يف امليزانيــة ومواجهــة تحديــات التنميــة الجديــدة آخــذة يف التوســع 

برسعــة.

تــم إدخــال إصالحــات حديثــة لتحســني الســوق املاليــة مــن خــالل زيــادة 
رأس املــال. عــىل ســبيل املثــال ، تــم مؤخــراً طــرح نظــام الســوق املالية، 
وهيئــة الســوق املاليــة، والســوق املاليــة الســعودية )تــداول( اململوكــة 

املصدر: بهاتيا، آر، )٢٠١٧(، "ميزانية اململكة العربية السعودية لعام ٢٠١٧"، بنك الخليج الدويل.
الشكل ١٩. معدل اإلنفاق الوطني لكل قطاع يف اململكة العربية السعودية، ٢٠١٧

املصدر: بهاتيا، آر، )٢٠١٧(، "ميزانية اململكة العربية السعودية لعام ٢٠١٧"، بنك الخليج الدويل.
الشكل ٢٠. معدل اإلنفاق الوطني لكل قطاع يف اململكة العربية السعودية، ٢٠١٦
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٦٦١,٣55

١١٨,٦٦٧

٢,٦٧٨,٩١٤

٣,٩٤٧,٢٤٦

٧,٤٠٦,١٨٢

للقطــاع الخــاص يف اململكــة العربيــة الســعودية بهــدف تحســني ســوق 
رأس املــال املحــيل.

أكــر  الســعودية  ارتفعــت قيمــة األســهم   ، بــني عامــي ٢٠١١ و ٢٠١٦ 
 ، واليــوم   ،%٧٠ حــوايل  إىل  اإلجــاميل  املحــيل  الناتــج  مــن   %5٠ مــن 
واألكــرب  الســعودية  لألســهم  الوحيــد  املــايل  الســوق  "تــداول"  تُعــّد 
العربيــة  تــداول، قدمــت اململكــة  جانــب  العربيــة.)٣١( وإىل  الــدول  يف 
الصغــرية  للــرشكات  األســهم  ســوق  وهــو  "منــو"،  الســعودية 
. يُعــّد "منــو" خيــاراً ســليامً  واملتوســطة مــع متطلبــات اكتتــاب أقــل 
للــرشكات الصغــرية واملتوســطة املهتمــة بالوصــول إىل الســوق العــام. 

البنــوك  مــرّت  التقليديــة،  املرصفيــة  الخدمــات  توافــر  إىل  باإلضافــة 
عمليــات  مــن  بسلســلة  الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  املحليــة 
-٢٠١٤ الفــرتة  يف  النفــط  أســعار  صدمــة  بعــد  واالســتحواذ  االندمــاج 
٢٠١5 ، وتنويــع أصولهــا ، وبــدأت بتقديــم منتجــات اســتثامرية تقليديــة 
اململكــة  ســوق  وأصبحــت  متنوعــة.)٣٢(  اســتثامر  لقاعــدة  وإســالمية 
العربيــة الســعودية مثــاالً عــىل كفــاءة تخصيــص رأس املــال املدفــوع 

الســوقية.)٣٣( القيمــة  وزيــادة  اإلســرتاتيجية  باإلصالحــات 
     

ويف    .١٩٨٨ عــام  العــام  الديْــن  ســندات  إصــدار  يف  الحكومــة  بــدأت 
الســنوات الـــخمسة عــرشة  املاضيــة، خضــع ســوق الديــون لسلســلة مــن 
اإلصالحــات، تغــريت معهــا عمليــات إصــدار الســندات، وتســعري الســندات ، 
وتحديــد رشوط اســتحقاق الســندات. وإصــدار ســندات التنميــة الحكومية 
ذات العائــد املتغــري. تتكــون املجموعــة مــن املؤسســات املاليــة املحلية 
والبنــوك واملســتثمرين األجانــب. وتخضــع ســندات التنميــة الحكوميــة  
بالنســبة للمســتثمرين املحليــني وتعفــى مــن الرضيبــة عــىل  للــزكاة 

الدخــل بالنســبة للمســتثمرين األجانــب.

ومــن املتوقــع لنهــج تنافســية وجــذب الرســاميل االســتثامرية واألســهم  
أن تكــون لــه تأثــريات واســعة النطــاق يف االقتصــادات املحليــة ملــدن 
مثــل الريــاض يف املســتقبل، مــام يزيــد مــن توافــر رأس املــال لتمويــل 

مرشوعــات التنميــة الحرضيــة.

ريال سعودي )× ١٠٠٠( بنود امليزانية

الرواتب 

نفقات التشغيل 

برامج التشغيل والصيانة والعقود 

املشاريع 

إجاميل امليزانية 

املصدر: وزارة املالية، اململكة العربية السعودية )٢٠١٦(. 
الشكل ٢٢. ميزانية أمانة الرياض )٢٠١٦(

الرواتب 
%٩

املشاريع 
%5٣

نفقات التشغيل 
%٢

برامج التشغيل 
والصيانة والعقود 

%٣٦

املصدر: وزارة املالية، اململكة العربية السعودية )٢٠١٦(.
الشكل ٢١. موازنة األمانة )٢٠١٦(. 
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املدينة الحالية

مدينة الرياض مقارنة مبدينة باريس

عدد السكان 

٦,5٠٦,٧٠٠ نسمة

الكثافة السكانية يف املساحة املبنية 

الفئات العمرية 

معدل النمو السكاين 

٧١ شخص/هكتار 

 ٣٠ <% 5٨

% ٤

١,٤ أمناط النشاط الحرضي

١,١,٤ التطور العمراين للمدينة  وأمناط التنمية

الريــاض هــي عاصمــة اململكــة العربيــة الســعودية ، وتقــع جغرافيــا يف 
وســط شــبه الجزيــرة العربيــة. تطــورت عــىل ضفــاف  وادي حنيفــة. وعــىل 
ــة  ــة توســعا هائــال نتيج ــهدت املدين ــة، ش ــود القليلــة املاضي مــدى العق
ــة   ــة  والخارجي ــاع معــدالت الهجــرة الداخلي ــع، وارتف النمــو الســكاين الرسي
إليهــا، ووفــرة  الفــرص االقتصاديــة والتعليميــة. تشــكلت املدينــة يف 
املــايض مــن سلســلة مــن تجمعــات ســكانية لخدمــة تجــارة القوافــل. 
وكانــت تلــك التجمعــات محاطــة بالتــالل واملنحــدرات واألوديــة ، أهمهــا 
للميــاه  طبيعــي  كمــرصف  أهميتــه  عــىل  حافــظ   الــذي  حنيفــة  وادي 
ومعلــم بيئــي بــارز للمدينــة، ومــا زالــت ضفــاف الــوادي الخصبــة تدعــم 
األنشــطة الزراعيــة. كذلــك متتلــك الريــاض عنــارص تاريخيــة متنحهــا هويــة 
فريــدة، مثــل حــي الطريــف، الــذي يُعــّد أهــم معــامل الدرعيــة التاريخيــة 
التــي شــكلت الريــاض القدميــة ، والعنــرص األســايس للتطويــر فيهــا، 
إدراجــه   تــم   ، األوىل  الســعودية  الدولــة  يف  للحكــم   ً مقــراً  كان  فقــد 
ــم تــرايث ممثــل  ــة  اليونســكو للــرتاث العاملــي, كمعل مؤخــرا يف قامئ
لطابــع العــامرة التقليديــة يف نجــد.  هنــاك أيضــا قــرص املصمــك، أحــد 
تأســيس اململكــة  التــي تشــري إىل مراحــل  التاريخيــة  أقــدم املبــاين 
ــك  ــد املل ــىل ي ــة ع ــيس اململك ــة تأس ــروي  قص ــعودية ، وت ــة الس العربي
عبــد العزيــز آل ســعود، وهــو مفتــوح اآلن للجمهــور بعــد جهــود الرتميــم 
األخــرية، وميثــل  مــع متنــزه  البجــريي الســياحي، وتأهيــل وادي حنيفــة 
نقلــة حضاريــة ومتنفــس ثقــايف وترويحــي. وتشــمل العنــارص التاريخيــة 
األخــرى التــي متنــح الريــاض هويــة فريــدة  قــرص املربــع ، وأطــالل ســور 

الريــاض القدميــة، وطريــق الجــامل القديــم.

يف ســتينات القــرن العرشيــن، بــدأت مدينــة الريــاض يف التوســع مــع 
ازديــاد عــدد الســكان  نتيجــة الطفــرة النفطيــة. وشــهدت  النمــو األكــرب 
يف الثامنينــات. ومنــذ ذلــك الحــني، تضاعفــت ســكاناً ومســاحًة. وكان 
االتجــاه الســائد للنمــو حتــى الثامنينــات باتجــاه الــرشق والغــرب، يف أواخــر 
التســعينات ، بــدأت املدينــة يف التوســع يف جميــع االتجاهــات. وخــالل 
هــذه الفــرتة الزمنيــة،  شــهدت املدينــة زيــادة كبــرية يف عــدد الســكان، 
حيــث وصــل إىل ٢.٣ مليــون نســمة يف غضــون عــرش ســنوات -  مــن 

عــام ١٩٨٠ إىل عــام ١٩٩٠.
 

يف  للمدينــة  املبنيــة  املســاحة  امتــداد  تنامــى  التوســع،  هــذا  خــالل 
كل االتجاهــات، حيــث توســعت مســاحة املدينــة  بنحــو ٢١٨ مــرة مقارنــة 
مبــا كانــت عليــه يف عــام ١٩٤٠ ، و زاد الســكان ١٣٠ ضعفــاً خــالل نفــس 
الفــرتة. وقــد أدى ذلــك إىل انخفــاض يف الكثافــات الســكانية وزيــادة 
املــوارد  إجهــاد  إىل  أدى  مــام  الواحــد،  للفــرد  املخصصــة   املســاحة 
الطبيعيــة املحــدودة، والســري باملدينــة نحــو منــط منــو غــري مســتدام.

 
وقــد أدى توافــر األرايض املســتوية يف معظمهــا، وتركــز األنشــطة 
والشــامل  الشــامل  باتجــاه  لألعــامل  مركزيــن  منــو  إىل  االقتصاديــة, 
مــن  بكثــري  أبطــأ  التوســع هنــا مبعــدل  تجــري عمليــة  حيــث  الرشقــي، 
القطاعــات األخــرى يف املدينــة. كــام أن التوســع العمــراين غربــاً محــدود 
بوجــود  وادي حنيفــة، والتوســع واالمتــداد  ناحيــة الــرشق يقــف عنــد حدود 
ــا فغــري مرغــوب وبخاصــة لألغــراض  النطــاق العمــراين، أمــا التوســع جنوب

الســكنية نظــرا النتشــار املناطــق الصناعيــة هنــاك.

السكان:  ٢,٢٠٦,٤٨٨
املساحة: ١٠.5٠٠ هكتار 

الكثافة: ٢١٠ شخص/هكتار

س
بــــاريـــــ
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الشكل ٢٤. تطور نصيب الفرد من املساحة االجاملية للمدينة

 ١٩٧٠
املساحة: ٧،5٩٠ هكتار
عدد السكان: ٤٢٠،٠٠٠

الكثافة: 55.٣ شخص/هكتار

 ١٩٤٠
املساحة: ٤١٦ هكتار
عدد السكان: 5٠،٠٠٠

الكثافة: ١٢٠.١ شخص/هكتار

الرياض

٢٠١م٢ /للفرد

معيار موئل األمم املتحدة

٦٦.٦٧ م٢/للفرد
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الشكل ٢5. منط النمو الحرضي  وتطوره يف مدينة الرياض

 ١٩٩٦
املساحة: ٦١،٩٦5 هكتار
عدد السكان: ٣,١٠٠,٠٠٠

الكثافة: 5٠.٠ شخص/هكتار

 ٢٠١٦
عدد السكان: 5٠٦,٧٠٠,٦

الكثافة: ٤٩.٦ شخص/هكتار
املساحة: ١٣١،٠٢١ هكتار

 ١٩٨٠
املساحة: ٢٤،٧٠١ هكتار

عدد السكان: ٧٦٠،٠٠٠
الكثافة: ٣٠.٧ شخص/هكتار

مراحل النمو العمراين والحرضي 

قبل ٢٠١٧١5١٧
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596,139 HA

239,514 HA

90,665  HA

311,480 HA

٢,١,٤  الحدود اإلدارية

تتســم إدارة مدينــة الريــاض بتميزهــا كونهــا أكــر المركزيــة مقارنــة باملــدن 
العربيــة الســعودية، وذلــك ألهميتهــا كعاصمــة  األخــرى يف اململكــة 
األجهــزة  مــن  العديــد  ويشــارك  رئيــس.  اقتصــادي  ومركــز  للمملكــة 
وأهمهــا  أبرزهــا  للمدينــة.  الحرضيــة  التنميــة  يف  الحكوميــة  والهيئــات 
هيئــة تطويــر مدينــة الريــاض، وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، أمانــة 

اإلســكان. ووزارة  الريــاض،  منطقــة 
 

التوســع  حركــة  لضبــط  النظاميــة  الحــدود  العمــراين  النطــاق  يشــمل 
بيئــة  وتوفــري  العمــراين  التشــتت  مــن  الحــد  إىل  ويهــدف  العمــراين، 
عمرانيــة متكاملــة ومرتابطــة تتمتــع مبســتوى متجانــس مــن املرافــق 
والخدمــات العامــة، إال أن حــدود النطــاق العمــراين ملدينــة الريــاض ، كــام 
هــو حــال املــدن الســعودية األخــرى، بالغــت  يف تقديــر النمــو بتخصيصها 
ضمــن  التنميــة  ألغــراض  األرايض  مــن  كبــرية  مســتقبلية  مســاحات 
حــدود مراحــل النطــاق العمــراين، مــا يشــجع عــىل الكثافــات الســكانية 
املنخفضــة بــدال مــن رفعهــا، األمــر الــذي ســينعكس عــىل عامــل توفــري 
الخدمــات واملرافــق يف ظــل كثافــات ســكانية منخفضــة، وتشــمل حــدود 

النطــاق العمــراين ملدينــة الريــاض املراحــل التاليــة:
 

حدود النطاق العمراين لعام ١٤٣5ه  •
حدود النطاق العمراين لعام ١٤5٠ه  •

حد حامية التنمية.  •
 

ويعتــرب مركــز املشــاريع والتخطيــط بهيئــة تطويــر مدينــة الريــاض الجهــة 
النطــاق  مراحــل  حــدود  ضمــن  التطويــر  ألعــامل  والتنفيذيــة  اإلداريــة 
الريــاض  منطقــة  أمانــة  مــع  بالتعــاون  ١٤5٠ه   و  ١٤٣5ه    العمــراين 
واإلدارة العامــة لتنســيق املرشوعــات بــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة 

العمــراين. النطــاق  املعنيــة برتســيم حــدود 

الســكانية  والكثافــة  الحــايل،  الســكاين  النمــو  معــدل  ضــوء  ويف 
١5٠نســمة/هكتار املــوىص بهــا مــن موئــل األمــم املتحــدة، باإلضافــة 
إىل األرايض الفضــاء املتاحــة داخــل الكتلــة العمرانيــة الحاليــة،  والحــدود 
مــن  مســاحات  الريــاض  ملدينــة  ســيتوافر  ١٤٣5هـــ،  لعــام  املقرتحــة 
األرايض تكفيهــا ملــدة ٣5 ســنة أخــرى، أو لتلبيــة احتياجــات ٢٢ مليــون 
مرحلــة  حــدود  ضمــن  الواقعــة  األرايض  مســاحة  عــىل  عــالوة  نســمة، 
التطويــر  ألغــراض  هكتــاراً   ٢٣٠٨٣٣ البالغــة  ١٤5٠ه  العمــراين  النطــاق 
املتحــدة  األمــم  موئــل  كثافــة  حســب  ســتكون،  والتــي  املســتقبيل 
املــوىص بهــا وهــي  ١5٠نســمة/هكتار،  قــادرة عــىل اســتيعاب إجــاميل 
٤٢ مليــون نســمة و ٤٣ عامــاً  لتطويرهــا عمرانيــاً. أي أن حــدود مراحــل 
النطــاق العمــراين  ١٤٣5ه   و ١٤5٠ه  خصصــت  مســاحات مســتقبلية 
أكــر مــن الــالزم الســتيعاب منــو ســكان املدينــة، األمــر الــذي ســيؤثر 
األحــرى  وكان  املنشــودة.  املســتدامة  التنميــة  تحقيــق  يف  ســلباً 
بالتوســعات املقرتحــة يف الشــامل والــرشق خــارج املدينــة عــىل شــكل 
قطبــني تنمويــني بعيــدا عــن وســط املدينــة، أن تكــون مجــاورة للكتــل 
ــزات  ــق والتجهي ــات واملراف ــن الخدم ــة م ــىل مقرب ــة، وع ــة القامئ العمراني
أطــراف  عــىل  املقرتحــة  بالتوســعات  املدينــة  ربــط  أن  حيــث   . العامــة 

النطــاق العمــراين قــد يــؤدي إىل تفاقــم التشــتت العمــراين.

الشكل ٢٦. حدود النطاقات العمرانية يف مدينة الرياض 

حد حامية التنمية

نطاق ١٤5٠هـ

نطاق ١٤٣5هـ
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املدينة الحالية

٣,١,٤  الكثافة الحرضية

يبلــغ العــدد الحــايل لســكان مدينــة الريــاض ٦.5٠٠.٧٠٠ نســمة، مــا يعــادل 
تقريبــاً ١٩ % مــن إجــاميل ســكان اململكــة العربيــة الســعودية. ومــع ذلــك 
ال يعكــس متوســط الكثافــة ٧١.٨ نســمة/ هكتــار حالــة الريــاض كعاصمــة، 

عــىل الرغــم مــن ارتفاعهــا بقليــل عــن املتوســط الوطنــي.

كــام ذكرنــا ســابقاً، تشــكلت املدينــة مــن اندمــاج مجموعــة أحيــاء قدميــة، 
شــكلت مبــرور الوقــت الريــاض الحاليــة. كان نســيج الريــاض العمــراين 
يف أربعينــات القــرن العرشيــن مدمجــاً ، يســتوعب كثافــة ســكانية تــرتاوح 
بــني ٧٠- ١٢٠نســمة/هكتار وكان متناغــامً مــع طبيعــة الــوادي الــذي يوفــر 
فضــاءات خــرضاء مفتوحــة. ويتســم بطابــع العــامرة النجديــة املتكيــف مــع 
املنــاخ الصحــراوي. خــالل تلــك الفــرتة، كانــت الريــاض روضــة تضــم الحدائــق 

والبســاتني وأشــجار النخيــل، ومــن هنــا أطلــق عليهــا مدينــة الريــاض.

الســكانية  الكثافــات  مــن  أمناطــاً  عــىل  احتــوت  القدميــة  الريــاض 
اليــوم منطقــة وســط  املدينــة، بكثافــة  املتوســطة والعاليــة، متثــل 
نســبة  عــىل  فقــط  تنطبــق   نســمة/هكتار،   ٤٠٠ إىل  تصــل  ســكانية 
صغــرية تــوازي ٤%  مــن إجــاميل مســاحة وســط املدينــة، إىل جانــب ١٦%  
يزيــد  أومــا  نســمة/هكتار  ســكانية١5٠  بكثافــة  املبنيــة  املســاحة  مــن 
عــن ذلــك. وتركــز مبــادرات التطويــر  الحاليــة عــىل إحيــاء وســط املدينــة 
التقليــدي املتفــرد مبعــامره الــرتايث يعكســه نســيج عمــراين عضــوي 

اإلنســاين.  للمقيــاس  مالمئــة  ومتعرجــة   ضيقــة  وطرقــات  وأزقــة 

ميكــن مالحظــة بعــض التطــورات متوســطة الكثافــة ضمــن دائــرة نصــف 
قطرهــا عــرشة كيلومــرتات حــول وســط املدينــة. ومــع ذلــك ، فقــد تــم 
تطويــر معظــم املنطقــة ضمــن حــدود مرحلــة النطــاق العمــراين ١٤٣5ه  

بكثافــات ســكانية منخفضــة للغايــة تبلــغ نحــو ٤٠-5٠ نســمة / هكتــار.

االمتــداد  بنمــط  املدينــة  توســعت  العرشيــن،  القــرن  مثانينــات  ومنــذ 
والتشــتت العمــراين، يف مســعى ملواكبــة النمــو الســكاين الرسيــع، 
ــة عمــران اليــوم، خاصــة لألغــراض الســكنية،  وهــو النمــط املمثــل لغالبي
دون اســتعامالت مختلطــة، مــع ســيطرة اتجــاه التصميــم للداخــل وغيــاب 
ــلباً يف  ــر س ــام يؤث ــاور، م ــي املج ــط الخارج ــع املحي ــل م ــط والتواص للرتاب
إتاحــة الوصــول إىل الخدمــات واملرافــق البعيــدة، إال عــن طريــق الســيارات 
الخاصــة عــرب الطــرق العريضــة التــي تعمــل عــىل تشــتيت نســيج املدينــة 
إىل حــد كبــري. معظــم الفراغــات املركزيــة املفتوحــة املخطــط لهــا يف 
يتــم اســتكاملها، وبالتــايل،  أو مل  يتــم تطويرهــا،  هــذه املناطــق مل 
ال تصّنــف يف عــداد الفراغــات الحرضيــة العامــة  الجيــدة التــي ميكــن أن 
تعــزز مــن مســتوى جــودة الحيــاة، كــام يؤخــذ عليهــا قلــة الرتابــط والتواصــل  
داخــل املجــاورات الســكنية الفتقارهــا لبيئــة مشــاة مرتابطــة جيــداً وآمنــة.

غــري  الكثافــة  منخفضــة  الســكنية  الكثافــة  منــط  مــن  آخــر  نــوع  هنــاك 
الوظيفــة  أحاديــة  أرايض  باســتعامالت  ممثــل  واملتناثــرة،  املرتابطــة  
فصــل  مظاهــر  تشــكل  التــي  املُســّورة،  املجمعــات  أو  االقتصاديــة  
مــكاين يحــول دون تشــكيل نســيج  عمــراين متناغــم  ومرتابــط بشــكل 
جيــد، باإلضافــة إىل ذلــك، يتســبّب تركيــز هــذه املناطــق االقتصاديــة 
املراكــز  ونقــص  املــرور  حركــة  ازدحــام  يف  الكبــرية   الوظيفــة  أحاديــة 

االســتعامالت. متعــددة  الحيويــة  الحرضيــة 

إجــامال، يقــرتب متوســط الكثافــة الســكانية يف مدينــة الريــاض مــن ٧١.٨ 
نســمة/ هكتــار، وبذلــك يقــل عــن نصــف كثافــة موئــل األمــم املتحــدة 
معظــم  مــن  كثــري  وعــن  هكتــار،  نســمة/   ١5٠ وهــي  بهــا  املــوىص 
منــو  معــدل  تشــهد  الريــاض  ألن  ولكــن  العــامل،  أنحــاء  يف  العواصــم 
ســنوي يبلــغ ٤% ، فــإن لديهــا مــن املقومــات مــا ميكنهــا مــن تشــكيل بيئــة 

عمرانيــة كثيفــة وحيويــة.
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٠ - 5٠ شخص/هكتار
5٠ - ١٠٠ شخص/هكتار
١٠٠ - ١5٠ شخص/هكتار
0>١5٠ شخص/هكتار 5 10 20 30 40 km

مجاورات سكنية منخفضة ومتوسطة الكثافة يف وسط مدينة الرياض 

الشكل ٢٧. توزيع الكثافات السكانية الحالية يف مدينة الرياض

عدد السكان:
٦,5٠٦,٧٠٠

متوسط الكثافة السكانية: 
٧١.٨ شخص/هكتار 
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٤.١.٤  استعامالت األرايض

تتميــز الريــاض يف معظمهــا مبناطــق واســعة مــن االســتعامالت أحاديــة 
الوظيفــة، غالبيتهــا ســكنية، تنتــرش مــن وســط املدينــة عــرب مناطــق 
شاســعة. وبســبب محدوديــة االســتعامالت املختلطــة والتجاريــة يف 
هــذه املناطــق ، تفتقــر معظــم األحيــاء فيهــا إىل الحيويــة، والفراغــات 
الحرضيــة عاليــة الجــودة، وســهولة الوصــول إىل الخدمــات. ومثــل هــذا 
التوزيــع غــري املتكافــئ الســتعامل األرايض يخلــق نوعــا منعــدم التــوازن 
يف الهيــكل الحــرضي ويزيــد مــن عــدد وزمــن التنقــالت املروريــة للوصــول 
إىل أماكــن العمــل والخدمــات. ويف العمــوم،   ميثــل اســتعامل األرايض 
ــة النطــاق  ــة ضمــن حــدود مرحل ــع املســاحة املبني ــر مــن رب ــكني أك الس

العمــراين ١٤5٠ ه ، أو ٣٩ % عــىل وجــه الدقــة.

األرايض  مــن  كبــرية  نســبة  تخصيــص   تــم  فقــد   ، العاصمــة  ولكونهــا 
للمرافــق الحكوميــة والخدمــات العامــة يف مدينــة الريــاض، إذ تشــغل 
يقــرب  مــا  مجموعهــا  يف  العامــة   والخدمــات  الحكوميــة  املؤسســات 
مــن ٢١ % مــن مســاحة األرايض املشــمولة بالنطــاق العمــراين. ويف 
االســتعامالت  ملناطــق  منخفضــاً  توزيعــاً  املدينــة  تشــمل   ، العمــوم 
عــىل  معظمهــا  يرتكــز  التجزئــة..  تجــارة   ونشــاط  والتجاريــة  املختلطــة 
الســكنية أو يف مجمعــات  باألحيــاء  الثانويــة املحيطــة  الطــرق  امتــداد 
أحاديــة الوظيفــة موزعــة بشــكل غــري متســق يف املدينــة، ولكــن ميكــن 

الوصــول إليهــا عــرب الطــرق الرئيســة.
 

الشــامل مــن  بعــد ١5كــم  إىل  الواقــع عــىل  يشــغل املركــز املــايل، 
وســط املدينــة القديــم، و ٣٠ كــم مــن املطــار مســاحة تقدر بـــ ٧5 هكتاراً. 

وصمــم ليكــون قاعــدة لكــربى املؤسســات املاليــة واالســتثامرية يف 
املنطقــة أن متتلــك القــدرة عــىل تخصيــص جميــع املرافــق الرئيســية 
ــردة  ــز االســتعامالت املف ــن شــأن تركي ــة. وم ــب واألعــامل للمدين للمكات
ــتعامالت   ــوع االس ــام تن ــاً أم ــكل عائق ــة أن يش ــن املدين ــد م ــزء واح يف ج
يف  الحركــة  أمنــاط  بتــوازن  يخــل  مــا  الصغــرية،  املراكــز  تقدمهــا  التــي 

املدينــة.
 

وترتكــز غالبيــة االســتخدامات الصناعيــة واللوجســتية ، التــي متثــل ١١% 
مــن مجمــوع املســاحات الحرضيــة املبنيــة يف القطــاع الجنــويب ، مــام 
يؤثــر ســلبا يف مســتوى جــودة الحيــاة الحرضيــة يف األحيــاء الســكنية 
املجــاورة. ويشــهد الطريــق الرسيع الذي يربط الخــرج باملنطقة الصناعية  

مرشوعــات تنمويــة جديــدة ســتزيد مــن أهميتــه يف املســتقبل.

مكتبة امللك فهد الوطنية، تحتوي عىل منوذج مميز ملساحات عامة تستضيف أنشطة وفعاليات حيوية طوال أيام االسبوع
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5,١,٤  األرايض البيضاء 

املدينــة  وســط  مــن  مركــزي  بنمــط  القدميــة  الريــاض  منــت  تاريخيــاً، 
عــىل امتــداد محــاور الطــرق الرئيســة، ويتحــدد منــط التوســع العمــراين 
الجنــوب  باتجــاه  رئيســة،  منــو  اتجاهــات  ثالثــة  خــالل  مــن  املســتقبيل 
ــاً  ــداد رشق ــكل االمت ــرتح أن يش ــث يق ــرشق. حي ــامل،  وال ــريب،  والش الغ
مراحــل  حــدود  ضمــن  البيضــاء  األرايض  غالبيــة  توجــد  حيــث  وشــامالً، 
النطــاق العمــراين ، مركزيــن  فرعيــني رئيســني جديديــن تابعــني لوســط 
املدينــة. وبســبب عــدم ترابطهــام مــع بقيــة أنحــاء املدينــة وطابعهــام 
ــرق  ــة للط ــة التحتي ــل البني ــات وتكام ــري الخدم ــكل توف ــي، سيش الرشيط

والنقــل تحديــات ويفــرض تبعــات اقتصاديــة عــىل املدينــة.
 

املبنيــة،  الحرضيــة  املنطقــة  داخــل  البيضــاء  األرايض  مســاحة  تبلــغ 
داخــل  العســكرية  لألغــراض  املخصصــة  الكبــرية  الفراغــات  باســتثناء 
املدينــة  5١،٨٨٤ هكتــاراً ، مقارنــًة بـــ ١١،٩٢٢ هكتــاراً اإلضافيــة ملواكبــة 
الســكاين يف املســتقبل عــىل أســاس كثافــة موئــل األمــم  النمــو 
ــل  ــاحة كام ــغ مس ــمة/هكتار. تبل ــا البالغــة ١5٠ نس املتحــدة املــوىص به
األرايض القابلــة للتطويــر ضمــن حــدود مرحلــة النطــاق العمــراين ١٤5٠ه  

، متثــل 5 % مــن مســاحة التوســع املســتقبلية. ٢٣٠،٨٣٣هكتــاراً 
 

تــم تطبيــق  نظــام رســوم األرايض البيضــاء لتطويــر األرايض البيضــاء 
داخــل املدينــة، لكــن املالحــظ أن تطويرهــا ال يتــم وفــق مبــدأ املراكــز 
االقتصاديــة الحيويــة عاليــة الكثافــة، فالشــكل املفضــل يف التطويــر 
يتــم بنمــط الكثافــة املنخفضــة ونشــاط تجــارة التجزئــة مــع الرتكيــز الرئيــس 
عــىل اإليــرادات. وبذلــك ال يتــم تحقيــق الكثافــات العاليــة واالســتعامالت 
املختلطــة التــي توفــر فراغــات حرضيــة عامــة حيويــة ومتنوعــة للســكان. 

لذلــك، يجــب تحليــل وتنســيق مقرتحــات التنميــة املســتقبلية لــألرايض 
البيضــاء لتحقيــق  نســيج عمــراين مرتابــط و متناســق وحيــوي.

٢,٤  العنارص الهيكلية
 

 ١.٢.٤  ابرز املراكز االقتصادية والبنية التحتية

تعتــرب الريــاض املركــز املــايل واإلداري للمملكــة. وبالتــايل ، فــإن القطــاع 
العــام، الــذي يضــم مقــرات العديــد مــن الــوزارات واملؤسســات الوطنيــة، 
ميثــل واحــداً مــن أكــرب أصحــاب العمــل، حيــث يوفــر فــرص وظيفيــة ألكــر 
مــن ثلــث الســكان، ومشــغالً  لنحــو٢١% مــن املســاحة املبنيــة ضمــن 

حــدود مرحلــة النطــاق العمــراين ١٤5٠ه .

ونظــراً ألهميــة مدينــة الريــاض الوطنيــة، تتميــز ببنيــة تحتيــة متطــورة 
ومتصلــة عــىل مســتوى املدينــة واملنطقــة، وبتعــدد وســائط النقــل 
كطريــق  الوطنيــة،  الرسيعــة  الطــرق  إىل  باإلضافــة  والجــوي،  الــربي 
الدمــام - الريــاض - مكــة - جــدة الرسيــع )طريــق ٤٠(، الــذي يعتــرب مــن 
ــدن  ــم م ــل أه ــه يص ــعودية إذ أن ــة الس ــة العربي ــرق يف اململك ــم الط أه
اململكــة ببعضهــا، رابطــاً مدينــة جــدة و مكــة يف غــرب اململكــة مبدينــة 
الريــاض وســط اململكــة بطــول ٩5٤كــم،  لينتهــي يف مدينــة الدمــام 

رشق اململكــة بطــول ٤٠٠كــم مــن الريــاض. 
 

عــىل  أســايس  بشــكل  املدينــة  داخــل  الحــرضي  التنقــل  ويعتمــد 
الســيارات ، حيــث ال تقــدم الريــاض يف الوقــت الحــايل ســوى عــدد قليــل 

الشكل ٣٠. األرايض البيضاء واملنطقة غري املطورة مبدينة الرياض

نسبة األرايض البيضاء داخل 
نطاق ١٤5٠ هـ 

نسبة األرايض البيضاء داخل 
الطريق الدائري

األرايض غري املطورة داخل 
نطاق ١٤5٠ هـ 

نسبة األرايض البيضاء 
)ضمن نطاق الطريق الدائري( 

املساحة املبنية
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املدينة الحالية

مــن خطــوط الحافــالت لســكانها. لكــن يف غضــون العامــني املقبلــني، 
ســيتم إنجــاز مــرشوع  نظــام النقــل العــام الطمــوح واملتكامــل بحافــالت 
املســار املخصــص واملــرتو، مــام ســيغري كثــرياً مــن مالمــح وشــخصية 
املدينــة نحــو األفضــل. وســتتم مناقشــة أنظمــة النقــل العــام املقرتحــة 

بالتفصيــل يف القســم ٤-٢-5.

ويعتــرب مطــار امللــك خالــد الــدويل، عــىل بعــد ٤٣ كــم شــامل املدينــة، 
ثــاين أكــرب مطــار جــوي يف اململكــة، يخــدم أكــر مــن ٢٠ مليــون مســافر 
ســنويا، ومبجــرد تشــغيل مــرتو الريــاض، ســيكون املطــار عــىل اتصــال 
خطــط  ويف  العــام.  النقــل  وســائل  بواســطة  املدينــة  بوســط  جيــد 
التنميــة املســتقبلية، ســيتم تطويــر األرايض الفضــاء الكبــرية املحيطــة 
باملطــار لألغــراض الحكوميــة، وســتكون عمليــة تطويرهــا مجديــة نظــراً 
بــرشط  التطويــر،  الداعمــة واملطلوبــة ألعــامل  التحتيــة  البنيــة  لتوافــر 

تفــادي االســتعامالت أحاديــة الوظيفــة يف هــذا التطويــر الكبــري.

توجــد  الوطني،حيــث  الحديــدي  النقــل  بنظــام  حاليــا  الريــاض  ترتبــط 
محطتــان لخدمــة الــركاب بواســطة النقــل الحديــدي، إحداهــام يف وســط 
قطــار  حديــد  ســكة  "محطــة  املدينــة  شــامل  يف  واألخــرى  املدينــة 
الشــامل –الجنــوب" تربطــان مدينــة الريــاض بســائر مــدن اململكــة مثــل 

الهفــوف والدمــام، وكذلــك املجمعــة وبريــدة، وحائــل، وســكاكا.

٢.٢.٤  العنارص البيئية والطبوغرافية

تقــع مدينــة الريــاض عــىل ارتفــاع ٦٠٠ مــرت فــوق مســتوى ســطح البحــر، 
يف وســط شــبه الجزيــرة العربية، وتتميز بشــكل رئيس بــأرايض صحراوية 
منبســطة، وأخــرى منحــدرة يف اتجــاه الجنــوب الغــريب والشــاميل مــن 
تنحــدر  التــي  جبــال طويــق  ، واملعروفــة مبنحــدرات سلســلة  املدينــة 
حنيفــة  وادي  أشــهرها  األوديــة،  مــن  العديــد  الرشقيــة  ســفوحها  مــن 
عــىل امتــداد الحافــة الغربيــة مــن الريــاض، ووادي الســيل إىل الــرشق ، 

وكالهــام يشــكالن حــدوداً طبيعيــة للنمــو العمــراين.
 

ملدينــة  الرئيســة  الخــرضاء  البيئيــة  املــوارد  مــن  حنيفــة  وادي  ويعتــرب 
الريــاض، يــرتاوح عرضــه بــني ٣٠٠ إىل 5٠٠م ، وميتــد مســافة  تزيــد عــن٨٠ 
كــم مــن الشــامل الغــريب إىل الجنــوب الرشقــي. يحتــوي عــىل إمكانــات 
طبيعيــة تؤهلــه ليكــون بيئــة حيويــة جاذبــة ومتنفــس طبيعــي وترويحــي 
ضفافــه  تســتغل  طبيعيــة،  كمحميــة  تخصيصــه  تــم  ولهــذا  للســكان، 

الخصبــة يف الزراعــة واملســاهمة يف مكافحــة التغــري املناخــي.
 

يعتــرب وادي الســيل املمتــد يف الجــزء الرشقــي مــن مدينــة الريــاض 
ــة لســكان  ــا كمــرصف طبيعــي للســيول دون توفــري خدمــات ترويحي حالي
الريــاض. وهــو اآلن محــط اهتــامم هيئــة تطويــر مدينــة الريــاض  حيــث 
الــوادي  مجــرى  تأهيــل  وإعــادة  لتطويــر  شــامل  مخطــط  وضــع  يجــري 
واملحافظــة عــىل مســاره مــن التعديــات وضــامن ترصيــف ميــاه الســيول 
يف الجــزء الرشقــي مــن املدينــة، عــىل غــرار مــرشوع إعــادة تأهيــل وادي 
ــاً أخــرض مفتــوح للمدينــة ويعيــد التــوازن  حنيفــة، مــام يوفــر فراغــاً حرضي

البيئــي للمنطقــة. 

محيطهــا  مــع  متناغمــة  التقليديــة  العمرانيــة  الكتلــة  كانــت  تاريخيــاً، 
النخيــل والبســاتني.  الــوادي ومــزارع  الطبيعــي املجــاور املتمثــل يف 
ومــع مــرور الوقــت، تالشــت مالمــح التناغــم الشــامل، واســتبدلت عنهــا 
بفراغــات صغــرية داخــل األحيــاء الفرديــة، تفتقــر للصيانــة والتناغــم مــع 
ــة العامــة  فراغــات املدينــة وفــق تــدرج هرمــي واضــح للفضــاءات الحرضي
واملدينــة  األحيــاء،  ومتنزهــات  األطفــال،  أللعــاب  ســاحات  مــن  بدايــة 
ــم املســاحات ذات التصميــم الجيــد يف املدينــة إمــا  واملنطقــة. معظ
مملوكــة للقطــاع الخــاص أو تعــود لجهــات ومؤسســات، لهــذا فهــي غــري 
ضمــن  املفتوحــة  الحرضيــة  الفراغــات  يف  والنقــص  للعمــوم.  متاحــة 
النســيج الحــرضي الحــايل، يتســبب بتوزيــع ووصــول غــري متكافــئ. ويف 
العمــوم، إمكانيــة الوصــول إىل األماكــن املفتوحــة محــدودة للغالبيــة مــن 

الســكان، وإن توافــرت فبوســائل النقــل الخاصــة.

هنــاك عنــرص بيئــي آخــر يتمثــل يف املنطقــة الزراعيــة ســابقا جنــوب 
ــن التلــوث الصناعــي يف  ــاين م ــا، وتع ــري مطــورة حالي ــاض، وهــي غ الري
املنطقــة، ويتــم حاليــاً عمــل دراســات إلعــادة تأهيــل املنطقــة زراعيــاً، 
وربطهــا بأوديــة الســيل و حنيفــة،  وحــوض الحائــر يف الجنــوب الرشقــي، 
املنطقــة  يف  وحيويــة  خــرضاء  عامــة  فضــاءات  شــبكة  توفــري  بهــدف 

لخدمــة ســكان املدينــة وجــذب االســتثامرات الســياحية والرتويحيــة.  
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٣.٢.٤ الحركة وسهولة الوصول

 تعــد مدينــة الريــاض كونهــا العاصمــة، مركــزاً متعــدد الوســائط،  يرتبــط 
بالســكك  اململكــة  يف  الرئيســة  االقتصاديــة  املراكــز  بجميــع  جيــداً 

والجويــة. الربيــة  والطــرق  الحديديــة 
 

تجتــاز الطــرق الرسيعــة املحــاور الهامــة املدينة مام يتيح ســهولة االنتقال 
إىل املدينــة والخــروج منهــا. وتقــع معظــم األنشــطة االقتصاديــة عــىل 
طــول هــذه املحــاور الرئيســة، ال ســيام يف اتجــاه الشــامل والجنــوب. 
إضافــة إىل املحــاور التجاريــة األصغــر حجــامً، لخدمــة األحيــاء الســكنية يف 
املســتطيل  منــط  للمــدن  الداخليــة  الطــرق  شــبكة  وتتبنــى  املدينــة. 
املتصــل بعــدة طــرق دائريــة. ومــن املفارقــات أن هــذه الرتابطــات وهــي 
فاصلــة بطبيعتهــا، تشــكل حواجــز ماديــة بتشــكيلها لتقاطعــات كبــرية 
تفصــل أجــزاء املدينــة عــن بعضهــا. ففــي العديــد مــن الحــاالت، يتجــاوز 
عــرض حــرم هــذه الطــرق الهامــة٦٠ مــرتاً ، ويــزداد إىل ٩٠ مــرتاً يف بعــض 
الحــاالت. وبــدون وجــود بنيــة تحتيــة صديقــة للمشــاة، تصبــح حركــة املشــاة 

يف البيئــات العمرانيــة غــري آمنــة.
 

ــة الوظيفــة التــي تباعدهــا محــاور نقــل ضخمــة،  ونتيجــة للتجمعــات أحادي
يقتــرص الوصــول ســرياً عــىل األقــدام إىل الوســط الحــرضي يف غضــون 
5 دقائــق عــىل ١%، ويف غضــون ١5 دقيقــة عــىل ٨% مــن إجــاميل ســكان 
الريــاض. وهــذه الدراســة موجهــة نحــو الحاجــة إىل تحســني البنيــة التحتيــة 
ــري  ــكنية لتوف ــق الس ــة يف املناط ــز فرعي ــة مراك ــجيع إقام ــاة وتش للمش

الخدمــات اليوميــة.

 
يتكــون نظــام النقــل العــام الحــايل مــن ســتة مســارات حافــالت مــع ٤٣ 
موقفــاً، تــرشف عــىل تشــغيلها الرشكــة الســعودية للنقــل الجامعــي 
وجــود  مــع  االتجاهــات،  جميــع  يف  املســارات  وتنتــرش  )ســابتكو(. 
محطتــني يف وســط املدينــة لتبديــل املســار، مــام يقلــل مــن الســكان 
تربــط  ال  ذلــك،  عــىل  عــالوة  املختلفــة.  املســارات  عــىل  املخدومــني 
املســارات بــني املراكــز التجاريــة والتــي مــن شــأنها أن تســهل الوصــول 
الســيارات  عــىل  االعتــامد  مــن  يقلــل  مــام  والخدمــات  الوظائــف  إىل 
ــل  ــن املدينــة بخدمــات النق ــة م ــات  الرشقي ــة. وال تحظــى القطاع الخاص

الجامعــي بصــورة كافيــة.

يقــع مطــار امللــك خالــد الــدويل شــامل مدينــة الريــاض، عــىل بعــد ٤٣ كم 
تقريبــاً مــن وســط املدينــة ويرتبــط بــه عــرب طريــق امللــك فهــد أو الطريــق 
الدائــري الرشقــي. كــام يوجــد يف الريــاض محطتــا قطار رئيســتني للركاب 
والشــحن، إحداهــا يف الشــامل بالقــرب مــن املطــار، واألخــرى يف وســط 
املدينــة. املحطــة الشــاملية تربــط الريــاض باملجمعــة والقصيــم وحائــل 
والجــوف حتــى القريــات، وتربــط املحطــة املركزيــة الريــاض باملنطقــة 

الرشقيــة مــروراً  بأبقيــق والهفــوف حتــى الدمــام.

استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة نقل بديلة يف وسط املدينة 
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٤,٢,٤ املخطط االسرتاتيجي الشامل ملدينة الرياض

رشع بإعــداد اســرتاتيجية التنميــة الحرضيــة ملدينة الريــاض يف عام ٢٠٠٣ 
لضبــط وتوجيــه النمــو املســتقبيل للريــاض، بغــرض ترجمتهــا  ملجموعــة 
مــن الخطــط والربامــج والسياســات التنفيذيــة العامــة، مــع الرتكيــز عــىل 

أربعــة مجــاالت رئيســة:
املخطط الهيكيل الحرضي ملدينة الرياض  •

تطوير منطقة وسط الرياض.  •
االمتدادات العمرانية الشاملية والرشقية.  •

التكثيف الحرضي ألعصاب األنشطة الهامة.  •
لتنســيق  متكامــاًل  تخطيطيــاً  )أداة(  إطــاراً  تشــكل  أن  املتوقــع  ومــن 

اململكــة. لعاصمــة  املكرّســة   القطاعيــة   التنمويــة  الجهــود 
 

االســتعامل  يشــكل  أن  املقرتحــة  العمرانيــة  االمتــدادات  يف  يتوقــع 
يعنــي  مــام  لــألرايض،  املســتقبيل  االســتعامل  مــن   %٣١ الســكني 
تخصيــص نحــو ٦٠%  مــن إجــاميل اســتعامالت األرايض باملدينــة للتنميــة 
الســكنية  التنميــة  هــذه  تكــون  أن  تصــور  الطبيعــي  ومــن  الســكنية. 
أنــه  مراعــاة  عــدم  ظــل  يف  االســتعامل،  أحاديــة  الكثافــة  منخفضــة 
يف  تســاعد  أن  التجزئــة  وخدمــات  الصغــرية  التجاريــة  لألنشــطة  ميكــن 
تنشــيط األحيــاء الفرديــة وتوفــري الوظائــف. أمــا االســتعامالت املختلطــة 
يف  الرشيانيــة  الطــرق  امتــداد  عــىل  أســايس  بشــكل  فســتكون 

املدينــة.
 

يف العمــوم، يغلــب عــىل املخطــط الطابــع االســرتاتيجي الــذي ال يصــف 
توجيهــاً جوهريــاً  لألجهــزة التخطيطيــة لدعــم برامــج للنمــو املســتدام 
للمدينــة وآليــات تنفيذيــة. ويفتقــر أيضــا إىل اســرتاتيجيات للتحســني 
عــىل نطــاق املجــاورة الســكنية؛ إذ ينبغــي يف  الخطــة االســرتاتيجية  
الحيــاة   جــودة  مســتوى  تعزيــز  إىل  تهــدف  سياســات  رســم  للمدينــة 

وتوفــري فــرص العمــل املتنوعــة،  والخدمــات للجميــع، وتحقيــق تنميــة 
شــمولية، وحوافــز للحــّد مــن االعتــامد عــىل الســيارات.

 
ويؤكــد املخطــط عــىل الحاجــة لتحســني تصميــم وإدارة الفضــاءات العامــة 
الالزمــة  التنفيــذ  فــإن عمليــات  ذلــك،  داخــل املدينــة. ومــع  املفتوحــة 
الحاجــة امللّحــة  يتــم وضعهــا، مبــا يف ذلــك  الهــدف مل  لتحقيــق هــذا 
لتحســني الفضــاءات العامــة املفتوحــة وتجهيــزات الشــوارع داخــل األحيــاء 
الســكنية، وقابليــة الحركــة والتجــّول داخــل املدينــة مشــياً عــىل األقــدام 

ــة بشــكل عــام . للحــد مــن حركــة الســيارات وتحقيــق بيئــات مشــاة آمن
 

ــام  ــني، احده ــط اإلســرتاتيجي اســتحداث مدينتــني تابعت ــرتح املخط ويق
الــرشق واآلخــرى يف الشــامل، بطاقــة اســتيعاب ســكانية تصــل  يف 
إىل 5٠٠.٠٠٠ نســمة؛ وحيــث أن النمــو الســكاين املتوقــع للمدينــة عىل 
مــدى العقــود القليلــة القادمــة أقــل بكثــري مــن هــذه  الطاقة االســتيعابية 
املخططــة لهــذه املراكــز الفرعيــة الجديــدة، يُــرى بتأجيــل اقــرتاح إنشــاء 
مالمئــة  تكــون  املســتقبل  يف  أبعــد  نقطــة  إىل  املركزيــن  هذيــن 

ورضوريــة.
 

يف حــني ركــزت املرحلــة األوىل مــن اســرتاتيجية التنميــة الحرضية ملدينة 
الريــاض بشــكل أســايس عــىل جانــب التخطيــط االســرتاتيجي، يتوقّــع 
والحوكمــة  االقتصاديــة  التنميــة  أهميّــة  عــىل  الثانيــة  املرحلــة  تركــز  أن 
والهيــاكل اإلداريــة لتحقيــق االســتدامة طويلــة املــدى ، واملرحلــة الثانيــة 

اآلن قيــد املراجعــة مــن هيئــة تطويــر مدينــة الريــاض. 

املسجد الجامع يف مركز امللك عبدالله املايل 
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5.٢.٤ تقويم أنظمة النقل املقرتحة

تشــهد بنيــة املدينــة الحاليــة، يف ظــل غيــاب نظــام نقــل عــام ومتكامــل، 
اختناقــات مروريــة وضوضــاء وتلــوث كثيــف؛ وبــدون توفــري بديــل لتنقــل 
عــام آمــن، مريــح وفاعــل، يســتمر اعتــامد الســكان يف تنقالتهــم داخــل 
املدينــة عــىل الســيارات الخاصــة،  مــام يزيــد يف حركــة املــرور واالزدحــام 

والضوضــاء والتلــوث.
 

مســتدامة  حلــول  وتأمــني  املروريــة،  األوضــاع  حــدة  مــن  وللتخفيــف 
لالختناقــات املروريــة يف العاصمــة، تــم وضــع برنامــج نقــل عــام يغطــي 
املدينــة بالكامــل، يجــري العمــل يف إنجــازه حاليــاً،  ومــن املتوقــع االنتهــاء 
منــه بحلــول عــام ٢٠٢١. ومبجــرد تنفيــذ النظــام، ســيتمكن الســكان مــن 
اســتخدام ســتة خطــوط مــرتو وأربعــة مســتويات مــن شــبكات الحافــالت، 
ــة داخــل  ــر خطــوط الحافــالت املغذي ــاً يف تطوي حيــث يجــري العمــل حالي
عــدة  اختبــار  حاليــاً  يجــري  كــام  الــركاب إىل املحطــات،  لتوصيــل  األحيــاء 
أمنــاط مــن وســائل التنقــل، مثــل املركبــات ذاتيــة القيــادة.  وإىل جانــب 
نظــام النقــل العــام املقــرتح، ينبغــي تعزيــز ثقافــة املــي وركــوب 
الدراجــات داخــل املدينــة لتســهيل وصــول الــركاب إىل وجهاتهــم النهائيــة. 
وإىل ذلــك، يجــب إعــادة النظــر يف  تصميــم الشــوارع الحاليــة لتأمــني 

البنيــة التحتيــة اآلمنــة للمــي وركــوب الدراجــات. 
 

تخــدم شــبكة قطــار الريــاض ٩٣ محطــة، حيــث ميكــن لـــ 5٠% مــن ســكان 
املدينــة الوصــول إليهــا يف غضــون١٠ دقائــق ســريا. باإلضافــة إىل ذلــك، 
لنحــو ٢٣% مــن  الحافــالت الرسيعــة  املقرتحــة متاحــة  ســتكون شــبكة 
الســكان بســبب التوقفــات القليلــة ومــرور املســارات عــرب مناطــق قليلــة 

الســكان أو غــري مأهولــة.

واســتكامالً للمراكــز الفرعيــة التجاريــة، سيشــمل نظــام النقــل العــام 
إقامــة محطــات تبادليــة مــن خــالل التطويــر املوجــه للنقــل العــام داخــل 
املدينــة، إذ ميكــن لنظــام النقــل العــام أن يجــذب الــركاب وأن يتيــح فرصــا 
الكثافــة  عاليــة  ومســتدامة  حيويــة  مجمعــات  ويطــور  جديــدة  ومــوارد 
واســتعامالت مختلطــة ســكنية وخدميــة ومكاتــب يف محيــط محطــات 
النقــل العــام التبادليــة، يشــار هنــا إىل أن الوصــول خــالل خمــس دقائــق 
مشــياً عــىل األقــدام  للمجمعــات التجاريــة  الحاليــة مقصــور تقريبــاً عــىل 
الســكانية  الكثافــات  ضــوء  يف  يتوقــع  لكــن  املدينــة،  ســكان  مــن   %١
الحرضيــة الحاليــة توســع دائــرة الوصــول حــول املحطــات التبادليــة ليصبــح 
مبقــدور ٦% مــن ســكان املدينــة الوصــول إليهــا مشــياً عــىل األقــدام 
يف غضــون خمــس دقائــق، مــام يشــري ألهميــة زيــادة مســاحة الكتلــة 
العمرانيــة عــرب أمنــاط االســتعامالت املختلطــة لتحســني جــودة الخدمــات 

وإتاحــة الوصــول اآلمــن إليهــا.  

تربــط شــبكة النقــل املقرتحــة بــني محطــات النقــل التبادليــة الجديــدة 
داخــل املدينــة، إال أن التحديــات التــي قــد تحــول دون نجاحهــا تتمثــل يف 
الرتابــط والتواصــل مــع وســط املدينــة واملراكــز الفرعيــة التجاريــة الحاليــة 
يف املدينــة، والجــدوى االقتصاديــة للمســارات  املــارة يف القطاعــات 
ذات الكثــاف الســكانية املنخفضــة مــام يســتدعي الحاجــة لدعم حكومي.

 
والوصــول  التنقــل  للســكان  العــام  النقــل  مســارات  تتيــح  أن  يجــب 
خــالل  ومــن  املدينــة.  يف  كانــوا  أينــام  مقاصدهــم  إىل  بسالســة 
التحــول إىل وســائط النقــل العــام وبرامــج التنقــل اليومــي املشــرتك، 

الشكل ٣٧. محطات النقل العام املتعددة الوسائط مبدينة الرياض
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الشكل ٣٩. الوصول سرياً عىل األقدام إىل محطات املرتو

الشكل ٣٨. الوصول سريا عىل األقدام إىل محطات الباصات الرسيعة 
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ستشــهد املدينــة انخفــاض مســتويات االزدحــام والتلــوث. ومــع ذلــك 
ــة، التــي  ــة مــن املدين ــة يف القطاعــات الجنوبي ، فــإن املناطــق الصناعي
تتســم بكــرة الوظائــف الصناعيــة، ليســت عــىل اتصــال جيــد بعــد بنظــام 
النقــل العــام ، وســوف تحتــاج إىل االعتــامد عــىل خطــوط حافــالت مغذيــة 

لخدمتهــا. 

كــام أوضــح تحليــل نظــام النقــل العــام املقــرتح أن شــبكة املــرتو، يف 
بعــض الحــاالت، ال متــر عــرب محــاور تجاريــة هامــة، مثــل طريــق مكــة املكرمة 
الفرعــي  والطريــق الدائــري الشــاميل الفرعــي، فمســارات املــرتو التــي 
والحيــز  األرايض  توافــر  عنهــا بســبب  بعيــداً  املحــاور متــر  تخــدم هــذه 
املــكاين، مــام تتعــذر معــه ســهولة الوصــول إىل تلــك املحــاور التجاريــة 
الصديقــة للمشــاة. لهــذا، يخــى مــن هجــرة النشــاط الحيــوي والتنميــة 
تعربهــا  التــي  الجديــدة  املحــاور  صــوب  الحاليــة  التجاريــة  املحــاور  يف 

مســارات املــرتو.  

لــذا، يــوىص بــأن تكــون املحــاور التجاريــة املطــورة حاليــاً مخدومــة مبــارشة 
بنمــط نقــل عــام عــايل القــدرة كحافــالت النقــل الرسيــع ، مــع إجــراء املزيــد 
مــن الدراســات والتحليــالت الختيــار أفضــل الحلــول، وحــل مشــكالت الحيــز 

الــالزم وملكيــة األرايض.
         

٣,٤  سيناريوهات الكثافة الحرضية

للمــدن  الراهنــة  الحرضيــة  لألوضــاع  الشــامل  التشــخيص  ضــوء  يف 
، أجــرى برنامــج مســتقبل املــدن  وملقرتحــات املرشوعــات املعتمــدة 
الســعودية تحليــاًل لســيناريوهات زيــادة الكثافــة الحرضيــة تتنــاول ثالثــة 
أوضــاع: الوضــع الراهــن ، والوضــع الناشــئ عــن اســتخدام أدوات التخطيــط 
املعتمــدة ، والوضــع الثالــث الــذي يتــم فيــه توزيــع الكثافــة يف ضــوء 
مبــادئ موئــل األمــم املتحــدة الخمســة لتخطيــط األحيــاء املســتدامة، 

وهــي كــام يــيل:

تخصيــص حيّــز كاف للشــوارع وشــبكة شــوارع فعالــة:  إذ ينبغــي   .١
تخصيــص ٣٠% عــىل األقــل مــن  مســاحة األرايض لصالــح الشــوارع ، 
بواقــع ١٨ كــم عــىل األقــل أطــوال شــوارع يف الكيلومــرت املربــع.
كثافــة ســكانية عاليــة: مــا ال يقــل عــن ١5٠٠٠ نســمة/ كــم٢، أي   .٢

فــدان. نســمة/   ٦١ أو  هكتــار  ١5٠نســمة/ 
مــن  األقــل  تخصيص٤٠%عــىل  لــألرايض:  املختلــط  االســتعامل   .٣
الســكنية. املجــاورات  يف  االقتصــادي  لالســتعامل  األدوار  مســطح 
املزيــج االجتامعــي )الدمــج املالئــم لكافــة فئــات الدخــل املتفــاوت   .٤
وأســعار  بخيــارات  املســاكن  توافــر  الســكنية(:  املجــاورات  يف 
مناســبة لكافــة فئــات الدخــل ؛ بحيــث يتــم تخصيــص ٢٠% إىل %5٠ 
مــن مســطح األدوار الســكنية لإلســكان امليــرّس، وال ينبغــي أن 

يتخطــى منــط الحيــازة أكــر مــن 5٠% مــن اإلجــاميل.
مــن  للحــد  الوظيفــة:  أحاديــة  األرايض  اســتعامالت  محدوديــة   .5
االســتعامل املنفــرد لــألرايض؛ وينبغــي أن يغطــي االســتعامل 
الســكنية. الجــرية  مســاحة  ١٠%مــن  مــن  أقــل  لــألرايض  املفــرد 

الوضع الحايل

يبلــغ التعــداد الحــايل لســكان مدينــة الريــاض ٦.5٠٦.٧٠٠ نســمة،  بكثافــة 
االنتشــار  نتيجــة  نســمة/هكتار   %٧١.٨ إىل   تصــل  منخفضــة  ســكانية 
الكتلــة  مســاحة  مــن   %٣5 متثــل  التــي  الســكنية  للتنميــة  األفقــي 
حــول  مــا  حــد  إىل  الكثافــة  عاليــة  قليلــة  تنميــات  باســتثناء  العمرانيــة، 
وســط املدينــة.. وبتطبيــق حــدود مرحلــة النطــاق العمــراين ١٤5٠ه  يف 
حســابات الكثافــة، تنخفــض الكثافــة الســكانية إىل ٣.٤٤% نســمة/هكتار.

السيناريو األول:  مخطط الرياض املقرتح ، ٢٠١١

يخصــص   ٢٠٣٠ بحلــول   ٨.٢٩5.٠٠٠ إىل  يصــل  ســكاين  حجــم  الحتــواء 
مخطــط الريــاض املســتقبيل مــا مســاحته ٣١١.٤٨٠ هكتــاراً مــن األرايض 
ــة، شــامالً الضاحتــني الجديدتــني شــامل ورشق  ــة الحرضي ألغــراض التنمي
عــىل  يشــجع  الكثافــة  منخفــض  التنمــوي  النهــج  هــذا  ومثــل  الريــاض. 
االنتشــار األفقــي للعمــران،  وتناقــص الكثافــة الســكانية يف الكتلــة 
العمرانيــة الحاليــة إىل ٢٦.٦% نســمة/هكتار، وهــي كثافــة متدنيــة للغايــة 
ملدينــة هامــة كالريــاض، وال تصــّب يف صالــح اســتدامتها يف املــدى 

البعيــد.

السيناريو الثاين: توصيات موئل األمم املتحدة

املتحــدة  األمــم  موئــل  ينصــح  للمدينــة،  العمــراين  الهيــكل  لتحســني 
بتبنــي الكثافــة الســكانية التــي يــويص بهــا والبالغــة ١5٠ نســمة يف 
ويف  الحاليــة  املراكــز  يف  حــرضي  تكثيــف  لتحقيــق  الواحــد  الهكتــار 
التنميــات الجديــدة عــىل أطــراف املدينــة للحــد مــن االنتشــار األفقــي. 
ففــي ضــوء معيــار موئــل األمــم املتحــدة للكثافــة الســكانية وزيــادة يف 
حجــم الســكان قوامهــا ١.٧٨٨.٣٠٠ نســمة، تحتــاج الريــاض إىل ١١.٩٢٢ 
هكتــاراً لتوســعها املســتقبيل، مــا يــوازي ١٢% مــن املســاحة املقرتحــة 
تبنــي  يســتوجب  ومــا   ،٢٠١١ لعــام  األرايض  اســتعامل  مخطــط  يف 
سياســة تخطيطيــة أخــرى بجانــب سياســة تحديــد النطــاق العمــراين حتــى 

العــام ١٤5٠ه إلدارة النمــو العمــراين ملدينــة الريــاض.



٦٩

املدينة الحالية

عدد السكان 

عدد السكان 

عدد السكان 

املساحة املبنية 

املساحة املبنية 
املخططة 

املساحة املبنية 
املطلوبة وفقاً 
لتوصيات موئل 
األمم املتحدة 

متوسط الكثافة يف 
املنطقة املبنية 

متوسط الكثافة عىل 
املساحة املبنية 

املخططة 

األرايض البيضاء الالزمة 
الستيعاب النمو 
السكاين الجديد 

٦,5٠٦,٧٠٠

٨.٢٩5.٠٠٠

٨.٢٩5.٠٠٠

٩٠,٦٦5 هكتار

١٨٩.٠١٨ هكتار

55.٣٠٠ هكتار

٧١.٨ نسمة/هكتار

٤٣.٨ نسمة/هكتار

١5٠ نسمة/هكتار

١١.٩٢٢هكتار*

الوضع الراهن 

السيناريو األول:  مخطط الرياض املقرتح ، ٢٠١١

السيناريو الثاين: توصيات موئل األمم املتحدة 

متوسط الكثافة 
املوىص بها من قبل 
موئل األمم املتحدة 

* يقرتح مخطط ٢٠١١ نسبة ١٢% من املساحة املبنية 
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التشخيص االسرتاتيجي

Unbalanced Growth and Developmet Patterns

Unbalanced Socio-Ecologocal and Economic Systems

Mono-functional Clusters

Division and Fragmentation

١.5 تحديد القضايا األساسية

أســفرت منهجيــة البحــث املتعمــق وجمــع البيانــات وتحليلهــا وتفســري النتائــج عــن تحديــد أربعــة قضايــا أساســية تؤثــر يف األداء الحــرضي ملدينــة الريــاض 
فيــام يتصــل مببــادئ التنميــة الحرضيــة املســتدامة. 

١,١,5 أمناط التنمية والنمو غري املتوازنة

يحــدث هــذا غالبــاً عندمــا تنمــو املدينــة بوتــرية رسيعــة ، مــام يتيــح املجــال النتشــار ظاهــرة الزحــف العمــراين الــذي 
يتجــىل فيــه االنتشــار واالمتــداد األفقــي غــري املنظــم، ومــا ينجــم عنــه مــن خلــل يف التوزيــع املــكاين لألنشــطة 
والخدمــات واملرافــق،  وصعوبــة إدارتهــا.  ويف هــذا الســيناريو، تســجل املدينــة كثافــة منخفضــة وأداًء غــري فاعــل، 
وتوزيــع غــري متــوازن للخدمــات واملرافــق األساســية يتســبب يف ضعــف جــودة الوصوليــة إليهــا، مــام يــؤدي إىل زيــادة 

وصعوبــة عمليــة توفــري وتشــغيل الخدمــات واملرافــق. 

٢,١,5  عدم ترابط واتصال تقسيامت األرايض يف النسيج العمراين للمدينة

يفقــد الهيــكل العمــراين للمدينــة الغــري مرتابطــة إىل غيــاب مالمــح التواصــل والتكامــل يف حــاالت النمــو غــري 
املتــوازن، والتجــزؤ وزحــف العمــران، والتطويــر غــري املتجانــس، والتناثــر املــكاين خــارج حــدود املخططــات املعتمــدة. 
هنــاك أرايض بيضــاء مهجــورة ، ومبالغــة يف البنــى التحتيــة،  واســتعامالت أرايض أحاديــة الوظيفــة  تعيــق تواصــل 
النســيج العمــراين للمدينــة، وتؤثــر ســلباً يف أداءهــا االجتامعــي واالقتصــادي والبيئــي، كام ال يتيح الزحــف العمراين 
التوفــري العــادل للخدمــات واملرافــق العامــة، ويجعــل توفريهــا صعبــاً ومكلفــاً. كــام تؤثــر ظاهــرة التناثــر املــكاين يف 
البعــد االجتامعــي لالســتدامة، مــام يخلــق تباينــات حرضيــة وفصــل بــني املناطــق، وتصبــح معزولــة نتيجــة تفــكك وعــدم 

تواصــل  واســتمرارية النســيج الحــرضي. 

٣,١,5 استعامالت األرايض أحادية الوظيفة والتنمية املستقطبة

تنطــوي هيمنــة االســتعامالت أحاديــة الوظيفــة وقلــة االســتعامالت املختلطــة عــىل اســتقطاب تنمــوي، وخصوصــا 
يف حالــة تناثــر وتباعــد االســتعامالت أحاديــة الوظيفــة وافتقارهــا للتجانــس والتكامــل مــع بقيــة النطــاق التنمــوي 
ــة الريــاض، يتســم الهيــكل العمــراين باســتعامالت اقتصاديــة أو اجتامعيــة أحاديــة الوظيفــة  املحيــط بهــا. ففــي حال
ترقــى ملســتوى الرتكــز "االســتقطاب" االجتامعــي واملــكاين، مــام يخلــق نوعــا مــن التفــاوت يف الوصــول للمناطــق 
الحرضيــة املختلفــة، ميكــن وصفــه بالفصــل االجتامعــي واالقتصــادي كحالــة املجمعــات الســكنية الخاصــة واملجمعــات 

املســورة املــزودة بكافــة الخدمــات عاليــة الجــودة مقارنــة ببقيــة أنحــاء املدينــة املتجانســة. 

٤,١,5 اختالل التوازن اإليكولوجي- االجتامعي واالقتصادي

تتشــكل املــدن مــن مجموعــة  نظــم اجتامعيــة واقتصاديــة وبيئيــة متشــابكة. ويف املــدن املســتدامة، يتــم الحفــاظ 
عــىل التــوازن بــني هــذه النظــم الثالثــة املرتابطــة وتعزيزهــا مبــرور الوقــت. فــإن كان هنــاك تفضيــل مســتمر ألحداهــا 
عــىل األخــرى، فمــع مــرور الوقــت، ســيظهر خلــل هيــكيل يغــري املســار املســتدام لنمــو املدينــة وتطورهــا. وهــذا 
االختــالل يولــد إشــكالية مــن حيــث توفــري امليــاه واألمــن الغــذايئ، مــام يؤثــر بشــدة يف الجوانــب االجتامعيــة- 
العمرانيــة األخــرى لصحــة املدينــة. والفصــل بــني األرايض الزراعيــة والنســيج الحــرضي هــو مثــال جيــد عــىل هــذه الحالــة، 
إذ ليــس هنــاك مــن تواصــل بــني املدينــة واملســاحات الزراعيــة،  حيــث تفصــل بينهــام حــدود قويــة. واملدينــة املرنــة 

بإمكانهــا تحقيــق تكامــل واتســاق بــني الطبيعــة والعمــران، لضــامن التعايــش املتــوازن بينهــام. 

١
]الزحف العمراين[

٢

٣

٤

 ]التجزأة[ 

 ]عدم التوازن العمراين[

 ]نقص املرونة[ 
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التشخيص االسرتاتيجي

٢,5 تشخيص وتحليل القضايا األساسية الثالثة يف الرياض

الريــاض يف  املتوازنــة  غــري  والتنميــة  النمــو  أمنــاط   ١,٢,5

تشــهد الرياض توســعاً رسيعاً يف املشــاريع السكنية منخفضة الكثافة، 
خاصــة يف األجــزاء الشــاملية والرشقيــة مــن املدينــة. النمــو إىل الغــرب 
محــدود بســبب مجــرى وادي حنيفــة وضفافــه املنحــدرة، وناحيــة الجنــوب، 
تواجه املدينة عقبات تنموية بسبب التلوث املرتفع الناجم عن املناطق 
الصناعيــة الكبــرية، مــام يجعــل املنطقــة غــري مالمئــة للســكن والرتفيــه.

 
داخــل  الفضــاء  األرايض  مــن  شاســعة  مســاحات  املدينــة  يف  توجــد 
طلبــات  أو  معتمــدة  تطويــر  مخططــات  معظمهــا  العمرانيــة،  الكتلــة 
رؤيــة  وبــدون  القادمــة.  الســنوات  يف  تنفيذهــا  ســيتم  لتخطيطهــا، 
عمرانيــة واســرتاتيجية شــاملة لتحقيــق نســيج عمــراين كثيــف ومتــوازن، 
ســتعاين املدينــة مــن ســلبيات التطويــر الفــردي غــري املرتابــط وغــري 
لنظــام رســوم  للمدينــة. وبالنســبة  العمــراين  الهيــكل  مــع  املتكامــل 
األرايض البيضــاء، فهــو مــن ناحيــة، يســتهدف يف املقــام األول تطويــر 
األرايض البيضــاء داخــل املدينــة لتحقيــق تشــكيل عمــراين متجانــس، 
ومــن ناحيــة أخــرى ميكــن أن يتحــول فيهــا ســالح ذو حديــن  يف حــال كانــت 
لتأثرياتهــا.  واٍف  وتقويــم  تحليــل  غــري   مــن  مترّسعــة  التطويــر  قــرارات 
منخفــض  للتطويــر  العقاريــني   املطّوريــن  ميْــل  هنــا  املالحــظ  ومــن 
الكثافــة بــدالً مــن تطويــر األرايض البيضــاء باســتعامالت مختلطــة عاليــة 
نظــام رســوم  يجــب دعــم  ذلــك،  إضافــة إىل  اســتدامة.  أكــر  الكثافــة 
األرايض البيضــاء بسياســات مســاندة لدعــم التنميــة الحرضيــة املكثفــة 
الناجحــة،  وانتفــاء الحاجــة معهــا لزحــف العمــران نحــو األرايض الجديــدة.  

االنتشــار األفقــي املتواصــل يفاقــم األوضــاع املتعلقــة بتوفــري املرافق 
والخدمــات العامــة يف مناطــق التنميــة الجديــدة، حيــث يقتــي األمــر 
التحتيــة لخدمــة  البنيــة  مــن االســتثامرات إلنشــاء شــبكات  حجــام كبــرياً 
أعــداد ســكانية قليلــة مــام يجعلهــا غــري مجديــة اقتصاديــاً نتيجــة زيــادة 
التكاليــف التــي يتعــني عــىل الحكومــة دفعهــا مقابل توفــري البنيــة التحتية 
والخدمــات العامــة. عــالوة عــىل تقليلهــا ملســتوى جــودة الحيــاة بســبب 
املفتوحــة  واملســاحات  الخدمــات  وإىل  مــن  التنقــل  مســافات  طــول 
فتحســني  الحيــوي.  املجتمــع  تحقيــق  يعــوق  مــام  العمــل،  وأماكــن 
ســبيل  عــىل  خــالل،  مــن  االســتدامة  معايــري  إىل  اســتناداً  املدينــة 
املثــال، توفــري نظــام النقــل العــام ، يتطلــب توفــري الحجــم الســكاين 
املطلــوب ضمــن منطقــة معينــة لتحقيــق الجــدوى االقتصاديــة. وبغــري 
الســكان. حيــاة  وبجــودة  بالبيئــة  ضــاراً  العمــراين  الزحــف  يصبــح  ذلــك، 

 
يف ضــوء ذلــك، تصبــح حــدود النطــاق العمــراين الحاليــة غــري متوافقــة 
مــع متطلبــات النمــو الفعليــة،  وبالتــايل ال تعــود تشــكل حــدوداً ناظمــة 
لتوجيــه عمليــة النمــو العمــراين عــىل نحــو مســتدام. ونظــراً للمبالغــة 
يف  حجــم منطقــة التوســع التــي يفــرتض فيهــا أن تحــّد مــن ظاهــرة 
الكثافــة الســكانية املنخفضــة، يــرى بأنهــا تشــجع منــط االنتشــار األفقــي 
الكثافــة. ويــرى مســؤولون حكوميــون إن منــو املدينــة قــد  منخفــض 
انخفــض قياســاً إىل اإلســقاطات الســكانية املتوقعــة، كــام أن النمــو 
ــة املقرتحــة كــام هــو  املســتقبيل حــول الضواحــي الشــاملية والرشقي
متوقــع يف املخطــط االســرتاتيجي الشــامل ملدينــة الريــاض، ســيزيد 
مــن االنتشــار األفقــي بصــورة غــري رضوريــة عىل أطــراف املدينــة،  إذ تبلغ 
الكثافــة الحاليــة يف املناطــق املبنيــة ٧١.٨ نســمة/هكتار، وهــي كثــاف 
منخفضــة مقارنــًة  بحالــة املــدن الكــربى األخــرى مثــل تورونتــو أو برشــلونة 
حيــث تصــل الكثافــة الســكانية يف أواســطهام إىل ١5٠ نســمة/هكتار.

١. الزحف العمراين يتحرك باتجاه الضواحي الشاملية

٣. انتشار "االسرتاحات" عىل أطراف املدينة

٢. التنمية السكنية الناشئة والبنية التحتية 

Unbalanced Growth and Developmet Patterns
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التشخيص االسرتاتيجي

زحف عمراين

زحف عمراين

زحف عمراين

املساحة املبنية 
نطاق حامية التنمية

األرايض غري املطورة داخل نطاق التنمية العمرانية لعام ١٤5٠ هـ 

مساحة مستقبلية خارج نطاق التنمية لعام ١٤5٠ هـ  وداخل نطاق التنمية

الضواحي الجديدة الواقعة يف جهة الشامل والرشق )تشجع الزحف العمراين(

مناطق الزحف العمراين

+

الشكل ٤٠. أمناط التنمية والنمو غري املتوازنة يف مدينة الرياض

Unbalanced Growth and Developmet Patterns

0 5 10 20 30 40 km



٧٦

التشخيص االسرتاتيجي

أرض املطار القديم يف قلب مدينة الرياض

األحياء السكنية غرب وادي حنيفة معزولة وغري 
متكاملة مع النسيج الحرضي

البنية التحتية للطرق املبالغ يف أحجامها

 ٢,٢,5 عدم ترابط واتصال تقسيامت األرايض يف النسيج

العمراين للمدينة

الريــاض إىل عنــارص طبيعيــة  الحــرضي يف مدينــة  التجــزؤ  يعــود منــط 
تتســبب  رئيســة  عنــارص  أربعــة  تحديــد  تــم  وقــد  برشيــة.  وأخــرى 
للطــرق  التحتيــة  والبنيــة  الــوادي،  وهــي  للمدينــة  التجــزؤ  يف 
مرشوعــات  وانتشــار  الفضــاء،  واألرايض  أحجامهــا،  يف  املبالــغ 
الحــايل. الحــرضي  النســيج  يف  املســّورة   الكــربى  املجمعــات 

 
بــني منطقــة وســط املدينــة  الــوادي كعنــرص فاصــل طبيعــي  يعمــل 
وبــني املناطــق الواقعــة غــرب الــوادي حتــى حــدود النطــاق العمــراين. 
ومــع ذلــك ، هنــاك إمكانــات ممتــازة لتنســيقه ودمجــه يف شــبكة مــن 
رابطــاً  يصبــح  بحيــث   ، املســتقبل  يف  املفتوحــة  الخــرضاء  الفضــاءات 
وليــس فاصــالً. عــالوة عــىل ذلــك ، ســيؤدي تكاملــه مــع أعــامل التطويــر 
الجديــدة والقامئــة حــول ضفــاف الــوادي إىل تعزيــز جــودة الحيــاة يف هذه 
املناطــق بشــكل كبــري مــن خــالل اســتعادة التــوازن البيئــي يف املدينــة.

 
التنمويــة  املجمعــات  توزيــع  الحــرضي  التجــزؤ  أســباب  بــني  ومــن 
الكبــرية أحاديــة الوظيفــة املحاطــة عــادة بشــبكة طــرق  تســمح بحركــة 
بالشــكل  اإلنســان  تفاعــل  أضعفــت  التنميــة  هــذه  ومثــل  املركبــات. 
داخــل  للتنقــل  املركبــات  باســتخدام  ذلــك  عــن  ليســتعاض  الحــرضي، 
اعتــامد املقيــاس اإلنســاين يف تصميــم شــبكات  وبــدون  املدينــة، 
ذلــك  عــىل  ســيرتتب  املتنوعــة،  األنشــطة  يدعــم  والــذي  الشــوارع 
املدينــة. يف  والحــوادث  التلــوث  مــن  واملزيــد  املشــاة  حركــة  عرقلــة 

 
عــىل  واملقصــورة  تصميمهــا  يف  املبالــغ  الطــرق  محــاور  تبقــى 
الحــرضي  التجــزؤ  يف  املتســبّب  األبــرز  العامــل  الســيارات  حركــة 
خاصــة  املحيــط،  الحــرضي  النســيج  مــع  والرتابــط  التواصــل  وعــدم 
والتــي  مــرتاً،   ٩٠ إىل  فيهــا  الطريــق  حــرم  يصــل  التــي  الطــرق 
فليــس  متامــا.  املشــاة  حركــة  وتعيــق  الحــرضي  النســيج  تفصــل 
عــىل  ســواًء  متكاملــه،  أو  مرتقبــة  مشــاة  طرقــات  اآلن  حتــى  هنــاك 
املدينــة. مســتوى  عــىل  أو  الســكنية  واألحيــاء  املجــاورة  مســتوى 

بفضاءاتهــا  الكــربى  والتجاريــة  الســكنية  املجمعــات  مرشوعــات  كذلــك 
تزيــد  الصغــرية،  ومتاجرهــا  الرتفيهيــة  وأنشــطتها  الداخليــة  املفتوحــة 
واملدينــة.  الشــارع  نبــض  عــن  بنفســها  وتعــزل  الحــرضي،  التجــزؤ  مــن 
عــىل  تشــجع  التــي  الحــرضي  التصميــم  مبــادىء  بتبنــي  هنــا  يــوىص 
وزيــادة  الســكنية،  املجــاورات  ضمــن  املختلطــة  االســتعامالت  دمــج 
والتداخــل  الحــرضي،  التجــزؤ  ظاهــرة  مــن  للحــد  الســكانية  الكثافــات 
واملزدهــر. الحيــوي  املجتمــع  لخلــق  العــام   املدينــة  نســيج  يف 
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التشخيص االسرتاتيجي

أرض بيضاء كبرية

البنية التحتية ذات األبعاد املفرطة 

مجاورات سكنية معزولة

امتدادات وادي حنيفة

وادي حنيفة )مدمج بشكل جيد(

الشكل ٤١. التجزئة وعدم التامسك يف الهيكل العمراين ملدينة الرياض
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التشخيص االسرتاتيجي

Mono-functional Clusters

٢. استعامالت األرايض الصناعية ملناطق كبرية أدى 
إىل عدم سهولة الوصول وعدم التنوع يف فرص 

العمل داخل النسيج العمراين.

٣. االستعامالت التجارية املركزة "مراكز التسوق 
الكربى" ينتج عنها زيادة يف تدفقات حركة املرور 

الداخلة والخارجة وتسبب االزدحام.

١. إن تقسيامت األرايض املخصصة الستعامل 
واحد تؤدي إىل وجود أحياء ومجتمعات تعتمد عىل 
السيارات الخاصة، وبالتايل يجب تقليصها إىل ما ال 

يزيد عن ١٠-١5% من إجاميل األرايض.

 ٣,٢,5 استعامالت األرايض أحادية الوظيفة والتنمية

 املستقطبة

الريــاض  ملدينــة  الشــامل  االســرتاتيجي  املخطــط  تبّنــي  ســابقاً  ورد 
ومخطــط اســتعامالت األرايض املقــرتح النهج التنمــوي أحادي الوظيفة. 
املفــرد  االســتخدام  مــن  حاليــاً  تعــاين  الســعودية  املــدن  فمعظــم 
لــألرايض عــىل مســاحات واســعة، مــام يــؤدي إىل انعــدام التنــوع وســبل 
الوصــول إىل  الفــرص والخدمــات والســلع واملرافق يف املجال الحرضي، 
عــالوة عــىل انفصــال قطــع األرايض الكبــرية  املخصصــة لالســتعامالت 
املفــردة وعــدم تواصلهــا مــع أجــزاء مختلفــة مــن املدينــة. فاالســتعامالت 
املدينــة  وســط  يف  فقــط  حاليــاً  بهــا  مســموح  املتكاملــة  املختلطــة 
الفرعيــة.  التجاريــة  الرئيســة وعــدد مــن املراكــز  الطــرق  وضمــن محــاور 

 
يف تخطيــط املــدن، ينعكــس اســتعامل األرايض أحــادي الوظيفــة ســلباً 
يف األداء الحــرضي للمدينــة نظــراً لرتكــز معظــم هــذه األنشــطة التجاريــة 
يف منطقــة واحــدة، مــام يولــد حركــة مــرور هائلــة منهــا وإليهــا تتســبب 
يف اختناقــات مروريــة داخــل املدينــة يف ســاعات الــذروة. وتبــدو الحلــول 
للوهلــة األوىل ماثلــة يف توســعة عــرض الطــرق والتــي نــادرا مــا تحــل 
املشــكلة، بــل تفاقــم مــن حالــة التناثــر وعــدم االســتمرارية والتوائــم مــع 

النســيج الحــرضي املحيــط.
 

داخــل  التنــوع  يف  نقــص  إىل  الشــكل  بهــذا  الخدمــات  تركــز  يــؤدي 
مــام  بالســيارة،  التنقــل  إىل  الحاجــة  مــن  ويزيــد  الفرديــة  املجمعــات 
يســاهم ســلباً يف تلــوث املدينــة. لهــذا، ينبغــي إعــادة النظــر يف توازن 
توزيــع الخدمــات االحتياجــات اليوميــة وبعــض الوظائــف يف نقــاط "ُعَقــد" 
مركزيــة متعــددة الزمــة للحيــاة املدنيــة، بــدالً مــن تكديســها يف مجمعــات 
ــة، مــام  مغلقــة تفتقــر للتجانــس والتكامــل مــع النســيج الحــرضي للمدين
يف  والنشــاط  الحيويــة  وبعــث  املروريــة  الحركــة  انتشــار  يف  يســهم 

مجــاورات وأحيــاء املدينــة.
 

ــة،  ــة الكثاف ــة عالي ــراءات، وتعزيــز التنمي ــذه اإلج ــل ه ــأن اتخــاذ مث ــن ش وم
مبــا   الســكنية   املناطــق  يف  وينــّوع  األفقــي  التوســع  مــن  ســيحد 
يحقــق مرونــة واســتدامة اقتصاديــة أكــر للمدينــة، ملــا يحققــه ذلــك مــن 
خفــض الزيــادة يف تكاليــف توفــري الخدمــات واملرافــق العامــة وتكاليــف 

والصيانــة.  التشــغيل 
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التشخيص االسرتاتيجي

Mono-functional Clusters

إشرتاطات املناطق الصناعية األحادية الوظيفة

املساحة املبنيةاملجاورات السكنية متعددة الوظائف

اإلستعامالت التجارية املركزة "مراكز التسوق الكربى"

الشكل ٤٣. التنمية األحادية اإلستعامل واإلستقطابية يف مدينة الرياض
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التشخيص االسرتاتيجي

Unbalanced Socio-Ecologocal and Economic Systems

٢. مثال عىل اتصال جيد بني الشبكة الخرضاء والزرقاء 
يف وادي حنيفة 

١.عدم وجود املساحات العامة الخرضاء يف معظم 
املناطق املأهولة بالسكان يزيد من آثار جزر الحرارة 

الحرضية. 

 ٤,٢,5 اختــالل التــوازن البيئــي- االجتامعــي واالقتصــادي يف

 الريــاض

بــني واديــني هــام وادي حنيفــة ووادي  تاريخيــا  الريــاض  لقــد توســعت 
واســتواء  الجزيــرة.  شــبه  وســط  نجــد  هضبــة  يف  الواقعــني  الســيل 
باســتثناء  التطويــر،  ألعــامل  متامــاً  مناســبة  يجعلهــا  نســبيا  املنطقــة 
أطــراف املدينــة الغربيــة املحاذيــة ملجــرى وادي حنيفــة، حيــث تشــهد 
الشــديدة. واملنحــدرات  الطوبوغرافيــة  التحديــات  بعــض  هنــا  املدينــة 

 
وعــىل الرغــم مــن مالمئــة التضاريــس املســتوية لألغــراض التنمويــة، 
إال أن املدينــة تواجــه عــّدة تحديــات بيئيــة طبيعيــة يضاعــف تغــري املنــاخ 
العواصــف  هبــوب  تتابــع  جــراء  الســلبي  التأثــري  ويحــدث  حدتهــا.  مــن 
ــة وطــول مــدة الحــرارة الشــديدة خــالل فصــل الصيــف، والحصــول  الرملي
عــىل امليــاه العذبــة ، ونــدرة املــوارد الطبيعيــة بشــكل عــام. كل هــذه 
القضايــا تعمــل عــىل اختــالل التــوازن البيئــي واالجتامعــي واإليكولوجــي 

للمدينــة. واالقتصــادي 
 

وأكــر املناطــق عرضــة للتلــوث البيئــي هــي املناطــق الواقعــة جنــوب 
الرئيســة. فالروائــح املزعجــة  املدينــة حيــث توجــد األنشــطة الصناعيــة 
وجــودة الهــواء املتدنيــة تجعــل املناطــق املحيطــة غــري مالمئــة للتطويــر 
الســكني. ويف العمــوم، هنــاك نقــص يف الوعــي العــام تجــاه القضايــا 
البيئيــة، وخاصــًة فيــام يتعلــق باســتهالك امليــاه والتخلــص مــن النفايــات. 
وال بــد هنــا مــن رفــع مســتوى الوعــي العــام، ليــس للتنميــة املســتقبلية 
للريــاض فحســب، بــل عــىل املســتوى الوطنــي. وملواصلــة تحســني 
امليــاه  اســتخدام  إعــادة  يف  النظــر  يجــب  املدينــة،  داخــل  االســتدامة 
"الرماديــة" وتبنــي األســاليب املناســبة يف إدارة النفايــات )التدويــر(.

 
لقــد أدى نجــاح مــرشوع تأهيــل مجــرى وادي حنيفــة إىل تحّســن كبــري يف 
جــودة الحيــاة لســكان املدينــة وزائريهــا، مــع ذلــك، مــن الــرضوري للمدينــة 
وتعزيــز  املفتوحــة  العامــة  األماكــن  مــن  املزيــد  تطويــر  إىل  تبــادر  أن 
ســبل الوصــول إليهــا. هنــاك حاجــة لتوفــري تــدرج مــن الفضــاءات الحرضيــة 
العامــة املفتوحــة مــن املســتوى اإلقليمــي وحتــى مســتوى املجــاورات 
الســكنية، مثــل ســاحات لعــب األطفــال والحدائــق  الصغــرية أمــام تجمعــات 
املســاكن. مــن املهــم إنشــاء شــبكة متناغمــة مــن الفضــاءات الحرضيــة 
وتوفــري  االجتامعــي،  والتفاعــل  للحيويــة  كمصــدر  املفتوحــة  الخــرضاء 
ــة اململكــة  ســبل الوصــول إليهــا ســرياً عــىل األقــدام، انســجاماً مــع رؤي

ــة عامــرة. ٢٠٣٠ الهادفــة لخلــق مجتمــع حيــوي وبيئــة صحيّ
 

إىل  املبنيــة  املســاحة  نســبة  تعديــل  ينبغــي  الســياق،  هــذا  ويف 
ــة. إذ يفــرتض  املســاحة املفتوحــة املخصصــة للفــرد الواحــد يف املدين
أن يكــون هنــاك تــوازن بــني الفضــاءات العامــة املفتوحــة مثــل املتنزّهــات 
ولكــن  املبنيــة،  واملناطــق  الرتفيهيــة  واألماكــن  الرياضيــة  واملرافــق 
األمــور ليســت كذلــك. إذ تشــمل هــذه الفضــاءات العامــة يف العــادة 
نســبة أعــىل مــن الطــرق ومواقــف الســيارات مقارنــة بالفضــاءات العامــة 
املفتوحــة الجيــدة املالمئــة لحاجــات ومتطلبــات الســكان. وهــو مــا تجــب 
مســتوى  عــىل  التحســينية  والسياســات  الربامــج  خــالل  مــن  معالجتــة 

املدينــة ، لتحقيــق قــدر أكــرب مــن املرونــة للمدينــة.
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التشخيص االسرتاتيجي

Unbalanced Socio-Ecologocal and Economic Systems

الشبكة الزرقاء

املساحة املبنيةوادي حنيفة

املساحات املفتوحة داخل النسيج الحرضي 

الشكل ٤٣. اختالل التوازن البيئي واالجتامعي واالقتصادي يف مدينة الرياض
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١.٦ االستجابات االسرتاتيجية

بعد إجراء التشخيص عىل املستوى االسرتاتيجي وتحديد أهم أربع قضايا اسرتاتيجية تؤثر عىل التنمية العمرانية يف مدينة الرياض، تم بناء عىل 

ذلك تحديد أربع تدخالت اسرتاتيجية ومن ثم تم وضع املعالجات املناسبة موضحاً عىل وجه الخصوص البعد املكاين عىل املستويات التخطيطية 

املختلفة مبا يتالءم مع طبيعة وأولويات مدينة الرياض. 

١,١,٦ املدينة املدمجة

وفقــاً ملبــادئ موئــل األمــم املتحــدة ، يتعــني عــىل املــدن أن تشــجع اســرتاتيجيات التنميــة العمرانيــة التــي تُعنــى 
بضبــط وتوجيــه أعــامل التوســع الحــرضي، وإعطــاء األولويــة لتوفــري بنيــة تحتيــة وخدمــات عامــة مرتابطــة جيــداً. ويتوخــى 
القائــم عــىل االســتعامل املختلــط  بالتنميــة والتطويــر  الكثافــة، تتســم  عاليــة  تكــون  أن  مــن املدينــة املدمجــة 
لــألرايض، مــع توزيــع جيــد  للخدمــات العامــة كاملستشــفيات واملتنزهــات واملــدارس، عــىل أن تعــزز اآلليــات املكانيــة 
والترشيعيــة مــن تواصــل وترابــط ومتــازج املدينــة املدمجــة لتحســني ســبل الوصــول إىل الفــرص والســلع والخدمــات 
واملرافــق، وســهولة التنقــل اآلمــن ســرياً عــىل األقــدام  يف الفضــاء العمــراين، ومــا يثمــره ذلــك مــن  إقبــال عــىل 
اســتعامل وســائل النقــل العــام والفضــاءات العامــة، والحــد مــن االزدحــام، وتعزيــز االقتصــاد املحــيل، وتعزيــز التفاعــل 
والتواصــل والحيويــة االجتامعيــة. وتشــمل السياســات الهادفــة إىل تعزيــز التقــارب والتــامزج العمــراين:  تشــجيع 
التجديــد الحــرضي، إعــادة إحيــاء مراكــز املــدن، فــرض قيــود عــىل التنميــة يف األريــاف وعىل أطــراف املــدن وضواحيها، 
ودعــم التنميــة عاليــة الكثافــة واالســتعامل املختلــط لــألرايض، وتشــجيع اســتعامل وســائط النقــل العــام ، وتكثيــف 

التنميــة يف محيــط محطــات ومحــاور النقــل العــام.

٢,١,٦ املدينة املتصلة

يتوخــى يف املدينــة املتصلــة أن تكــون كشــبكة متواصلــة مــن املجــاورات واألحيــاء الســكنية، جيــدة الرتابــط والتــوازن، 
لــكل منهــا حدائقهــا الخاصــة وأماكنهــا العامــة، وتســتوعب مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة العامــة والخاصــة، وتشــكل 
بيئــة عامــرة صحيــة وحيويــة. واألهــم مــن ذلــك، أن يف هــذه األحيــاء فــرص وتســهيالت يســهل الوصــول إليهــا ســريا 
أن  الجامعــي  النقــل  الكبــرية ، ميكــن لنظــم  الخاصــة. ويف املــدن  الحاجــة للســيارات  عــىل األقــدام، مــام يقلــل 
توفــر التنقــل عــرب املــدن برسعــة عاليــة عــن طريــق ربــط مركــز حــي مــع آخــر ، تاركــة الوصــول للوجهــات )املقاصــد( 
النهائيــة لوســائط النقــل املحليــة وللحركــة الراجلــة، مــام يقلــل مــن حجــم وتأثــري حركــة املــرور، وال ســيام حــول أواســط 
املجــاورات واألحيــاء الســكنية. يف املدينــة املتصلــة تصبــح القطــارات املحليــة وأنظمــة املــرتو والحافــالت الكهربائيــة 
ــاً ومتعــة، ناهيــك عــن تقليــل االزدحــام  ــة، ويصبــح ركــوب الدراجــات الهوائيــة واملــي الصحــي أكــر أمان أكــر فعالي
والتلــوث والحــوادث بشــكل كبــري، وزيــادة اإلحســاس باالنتــامء للمــكان والعيــش والتواصــل والتفاعــل املشــرتك 

ــة االجتامعيــة يف األماكــن العامــة. والحيوي

٣,١,٦ املدينة الشاملة          

تطلــب األجنــدة الحرضيــة الجديــدة مــن املــدن االلتــزام، يف ســياق  دعــم التنــوع يف املــدن واملســتقرات البرشيــة، 
ــادل، ومشــاركة املــرأة  ــز التامســك االجتامعــي والحــوار والتفاهــم بــني الثقافــات، والتســامح واالحــرتام املتب بتعزي
يف التنميــة، واالبتــكار، ومبــارشة األعــامل الحــرة، والشــمولية، وهويــة جميــع النــاس وســالمتهم وكرامتهــم، وأيضــا 
تعزيــز جاذبيــة املــدن للعيــش والعمــل واالســتقرار، وبنــاء اقتصــاد حــرضي مزدهــر. وهنــا تحتــاج مدينــة الريــاض ألن تأخذ 
مببــادىء موئــل األمــم املتحــدة يف مســعاها لبنــاء اقتصــاد حــرضي شــامل، مزدهــر ومســتدام، وذلــك باســتغالل 
مقوماتهــا التنمويــة ومزاياهــا النســبية وإرثهــا الحضــاري ومواردهــا املحليــة وبنيتهــا التحتيــة، ودعمهــا لتنميــة صناعيــة 
شــمولية ومســتدامة، واتبــاع أمنــاط اســتهالك وانتــاج مســتدامة، إىل جانــب تعزيزهــا لتوفــري بيئــة مواتيــة وممّكنــة 

لفــرص االســتثامر واالبتــكار مــن أجــل حيــاة أفضــل ومســتقبل حــرضي مســتدام. 

٤,١,٦ املدينة املرنة

املدينــة املرنــة تأخــذ يف االعتبــار األشــكال البنائيــة والتجهيــزات العمرانيــة املناســبة ملواجهــة  التحديــات واألزمــات 
والصعوبــات االجتامعيــة واالقتصاديــة والكــوارث الطبيعيــة التــي تنشــأ جــرّاء اســتهالك واســتنزاف الوقــود الكربــوين، 
وتغــريات املنــاخ. وعــىل هــذا النحــو، تعــرّف املدينــة املرنــة بأنهــا "شــبكة مســتدامة مــن النظــم املاديــة واملجتمعــات 
اإلنســانية")٣5( والنظــم املاديــة هنــا تشــمل املكونــات اإلنشــائية، والبيئــة الطبيعيــة للمدينــة، شــاملة طرقاتهــا، 
ومبانيهــا، ومرافقهــا، وتجهيزاتهــا األساســية، وشــبكات اتصاالتهــا، وأوديتهــا وشــعابها ومســيالت مياههــا، وتربتهــا، 
وتضاريســها، وجيولوجيتهــا، ومتثــل مبجملهــا مجــازاً "جســم" املدينــة بعظامــه ورشايينــه وعضالتــه.. يف حــني متثــل 
املجمعــات اإلنســانية "العقــل" املوّجــه ألنشــطة املدينة..يســتجيب الحتياجاتهــا ويتعلــم مــن تجاربها..فاملــدن 
التكييــف  املرنــة هــي املنيعــة يف مواجهــة األزمــات وتحّمــل الصدمــات املفاجئــة، مــام يقتــي الرتكيــز عــىل 

واملوامئــة يف مجــال هندســة ومنذجــة وتصميــم النظــم الحرضيــة.

١
]التكثيف[

٢

٣

٤

 ]إعادة الدمج[

 ]إعادة التوازن[

 ]الحامية والتحسني[ 

النظرة املستقبلية



© FSCP

منظر من وادي حنيفة 



٨٦

النظرة املستقبلية

١. الشوارع العريضة الصديقة للمشاة مثل شارع التحلية 
هي أمثلة جيدة إلحياء األنشطة يف تلك املناطق 

عىل مدار اليوم، مام يخلق مراكز حيوية للحياة الحرضية 
مع تحسني إمكانية وسهولة الوصول إىل البنية التحتية 

االجتامعية والثقافية.

٢. من شأن التكثيف يف املنطقة السكنية تحسني 
جودة الحياة وخلق املراكز الحرضية النابضة واملفعمة 

بالحياة.

٢.٦ مناذج التنمية الحرضية املناسبة ملدينة الرياض 

 ١.٢.٦  املدينة املدمجة: احتواء التنمية العمرانية من خالل

مراكز التكثيف الحرضي الفرعية

إعــادة ترســيم حــدود مراحــل النطــاق العمــراين هــي الخطــوة األوىل 
الواجــب القيــام بهــا بالتــوازي مــع خطــة عمرانيــة تفصيليــة كأداة تخطيطيــة 
تتســم بالتكامــل والشــمول. املخطــط يجــب أن يضــع املبادىء واألســس 
لتوجيــه النمــو العمــراين، شــامال ذلــك تحديــد االســتعامالت الرئيســة 
الوصــول  ســبل  وضــامن  املتوقعــة،  والكثافــات  لــألرايض،  املالمئــة 
العــادل إىل الفــرص والخدمــات واملرافــق العامــة، عــىل أن يتــم تنســيق 
هــذه  مــع  الريــاض  ملدينــة  الشــامل  االســرتاتيجي  املخطــط  وتكامــل 
الخطــة، مــع ترجمتهــا إىل سياســات وبرامــج تنفيذيــة لتكــون أكــر تحديــداً 

للجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص لتبنيهــا وتنفيذهــا.

وســيؤدي خفــض مناطــق التوســع داخــل النطــاق العمــراين إىل زيــادة 
الضغــوط الســتيعاب التطويــر عــايل الكثافــة لتلبيــة متطلبــات اإلســكان 
املســتقبلية للمدينــة. ويف إعــادة تنظيــم األطــراف الحرضيــة، يجــب أخــذ 
أعــامل التطويــر حــول املطــار يف االعتبــار أوالً قبــل الذهــاب بأعــامل 
التنميــة والتطويــر إىل أقــى الشــامل أو الــرشق. فــاألرايض املجــاورة 
ميكــن تطويرهــا كمناطــق اســتعامل خــاص يســهم يف دعــم اقتصــاد 

ــة، كإقامــة الصناعــات التكميليــة. املدين
  

حالــة مدينــة الريــاض باســتمرار تحــت ضغــط تنمــوي كبــري، ولتحقيــق النمــو 
املســتدام، ينبغــي الرتكيــز عــىل تكثيــف النســيج الحــرضي الحــايل عــرب 
تطويــر األرايض الفضــاء "البيضــاء"  وفــق كثافــات موئــل األمــم املتحــدة 
الــدور األريض.  مــن االســتعامالت يف  متنــوع  بهــا وخليــط  املــوىص 
ــر املوجــه للســيارات  عــالوة عــىل ذلــك، سيســهم التقليــل مــن التطوي
يف تحقيــق عمــران أكــر ترابطــاً وتواصــال، مع خفــض االنبعاثــات الكربونية 
واالختناقــات املروريــة، وتقليــص تكاليــف توفــري البنيــة التحتيــة وجعــل 
األحيــاء أكــر حيويــة ونشــاطًا، وباقــرتان ذلــك مــع عنــارص شــبكة الفضــاءات 
الحرضيــة املفتوحــة وبيئــات املشــاة، ســتصبح الريــاض أكــر كفــاءًة وجذبــاً 

للعيــش والعمــل واالســتقرار.
 

ومتشــيا مــع تنفيــذ شــبكة النقــل العــام، تــم اقــرتاح عــدة محطــات للنقــل 
ــة املختلطــة يف محيطهــا )TOD(، ويدعــو  العــام ســيتم تكثيــف التنمي
هــذا النهــج إىل االســتعامالت املختلطــة عاليــة الكثافــة، تعمــل عــىل 
تنشــيط هــذه املناطــق عــىل مــدار اليــوم، مــام يخلــق مراكــز حيويــة عامــرة  
مــع تحســني الوصــول إىل الخدمــات االجتامعيــة والثقافيــة. مثــال ذلــك 
محطــة العليــا ســتكون خليــط مــن تجديــد لعمــران قائــم/ و تنميــة أرايض 

بيضــاء، وتجديــد عمــراين يف أغلبــه يف محيــط محطــة غرناطــة.
 

املناطــق  يف  املنظــم  غــري  العمــراين  االنتشــار  مــن  الحــد  ويتطلــب 
الحرضيــة تعديــل السياســات والقواعــد املنظمــة لضبــط وتوجيــه النمــو 
العمــراين، ويقصــد بذلــك رصاحــة إعــادة ترســيم حــدود مراحــل النطــاق 
املطلوبــة  املســاحة  تحــدد  تفصيليــة  لحســابات  اســتناداً  العمــراين، 
للتوســع، مثــال ذلــك مســاحة األرايض الســكنية بعــد تطبيــق الكثافــات 
املــوىص بهــا،  ومســاحة األرايض الالزمــة للخدمــات، واألعــامل التجاريــة،  
اعتبــار  وميكــن  كافيــة.  عمــل  فــرص  لتأمــني  الصناعيــة  واالســتعامالت 

ــر األرايض البيضــاء وتكثيــف  ــوم األرايض البيضــاء آليّــة أخــرى لتطوي رس
ــك ،  ــح أكــر اندماجــا. ومــع ذل ــة لتصب ــة يف منطقــة وســط املدين التنمي
فهــي تحتــاج ملزيــد مــن املواصفــات، مثــل الكثافــات الســكانية الدنيــا 
الفراغــات  نســبة  أو  األرايض  اســتعامالت  مــن  خليــط  أو  والقصــوى، 

الحرضيــة، لتحقيــق الــدور املتوقــع لهــا.



٨٧

النظرة املستقبلية

املحطات الثانوية للتكثيف

محطات النقل العام األساسية املتعددة 
الوسائط للتكثيف

منطقة التوسع العمراين املحدودة 
بنطاق ١٤5٠ هـ 

الكتلة املبنية

وادي سيل 

الحد من التوسع العمراين الحرضيأرايض بيضاء داخل نطاق ١٤5٠ هـ 

املنطقة املحتملة لتوسيع املطار يف 
املستقبل

وادي حنيفة
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الشكل ٤٤. املدينة املدمجة: تعزيز مراكز التطوير والكثافة يف الرياض 



٨٨

النظرة املستقبلية

١. املشاريع متعددة االستعامالت عالية الكثافة 
القريبة من نقاط النقل العام ستحسن من 
إمكانية الوصول إىل الخدمات وجودة الحياة.

٢. يجب إعادة تصميم محاور الطرق ذات األبعاد 
املفرطة لدمج محاور النقل البطيئة للدراجات 

واملشاة.

٣. إنشاء شبكة مرتابطة ومتكاملة من 
املجاورات السكنية املزودة بالفراغات العامة 

سيؤدي إىل تكوين بيئة حرضية صحية ونابضة 
بالحياة.

 ٢.٢.٦ املدينة املتصلة: إعادة ترابط ومتاسك النسيج الحرضي

الحايل

التناثر/التجــزؤ  مــن  حالــة  الريــاض  ملدينــة  العمــراين  الهيــكل  يعــاين 
الحــرضي، فتصميــم مدينــة الريــاض موّجــه يف عمومــه لحركــة الســيارات، 
للتامســك  بفقدانــه  للريــاض  الحــايل  العمــراين  الهيــكل  يتســم  إذ 
والتجانــس، فالطــرق الرسيعــة الكبــرية الحجــم فصلــت أحيــاء املدينــة عــن 
بعضهــا البعــض، ولغايــات تحقيــق  نســيج حــرضي أكــر ترابطــاً وشــمولية 
يســهل عــىل الجميــع الوصــول إليــه والتنقــل فيــه، يحتــاج األمــر التخــاذ 

اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة عــىل عــدة مســتويات.
 

العــام املكــون مــن ســتة مســارات مــرتو  النقــل  شــكل تنفيــذ نظــام 
وثالثــة خطــوط موازيــة لحافــالت املســار املخصــص،  يف خضــم نســيج 
عمــراين قائــم، تحديــا كبــريا ملدينــة الريــاض. ولكنهــا خطــوة حاســمة للحــد 
مــن حجــم حركــة الســيارات يف الشــوارع والطــرق مــن خــالل توفــري شــبكة 
متكاملــة ومســتدامة تغطــي كامــل املدينــة. مــع ذلــك، يفتقــر النظــام، 
ــة، للتكامــل مــع الســياق الحــرضي الحــايل، وللرتابــط مــع   مبســاراته الحالي
جميــع النقــاط املركزيــة واملناطــق التــي توجــد فيهــا غالبيــة الوظائــف. 
ــق  ــض املناطــق التجاريــة الحاليــة إىل مناط ــل أن تنتقــل بع ــن املحتم وم
التطويــر املكثــف يف محيــط محطــات وشــبكات النقــل العــام، وســتحتاج 
مناطــق التطويــر الخاصــة ومراكــز األنشــطة االقتصاديــة إىل املزيــد مــن 
الوصــالت املغذيّــة لشــبكة النقــل العــام الرئيســة باملدينــة، إذ بــدون 
ركــوب وســائط  األفــراد  يكــون بوســع  لــن  داعــم،  تغذيــة  توافــر نظــام 

النقــل العــام بعيــدا عــن مركباتهــم الخاصــة.

االهتــامم  ينبغــي  إنشــاؤها،  الجــاري  النقــل  شــبكة  إىل  باإلضافــة 
بتوفــري بيئــة مروريــة صديقــة للمشــاة  يســهل عليهــم التنقــل والتجــول 
فيهــا براحــة وأمــان مــع إضافــة وصــالت طوليــة ومســتعرضة نحــو الكتــل 
لتســهيل  ثانــوي  عــام  نقــل  بنظــام  واســتكاملها  املجــاورة،  العمرانيــة 
وصــول الــركاب إىل مقاصدهــم النهائيــة. فالطــرق العريضــة املوجهــة 
لحركــة املركبــات عاليــة الرسعــة والتقاطعــات الكبــرية تشــكل بيئــة مروريــة 
ــات،  ــوب الدراج ــي ورك ــز امل ــاة. ولتعزي ــة للمش ــري آمن ــبة وغ ــري مناس غ
املبالــغ يف عروضهــا، وإنشــاء  الطــرق  إعــادة تصميــم مســارات  يجــب 
الهوائيــة،  الدراجــات  وراكبــي  للمشــاة  مخصصــة  ومســاحات  مســارات 
تنشــط فيهــا واجهــات املتاجــر كمناطــق اســتعامل مختلــط، ويعتــرب شــارع 
األمــري محمــد بــن عبدالعزيــز )التحليــة( حالــة تطبيقيــة مناســبة لتحقيــق 

ــك. ذل
 

محطــات  محيــط  يف  املختلطــة  الحرضيــة  التنميــة  لتكثيــف  وســيكون 
النقــل العــام والنقــاط املركزيــة األخــرى أثــر إيجــايب لجهــة تحقيــق التنميــة 
األحيــاء  مــع  وتكاملهــا  ترابطهــا  حيــث  مــن  املدينــة،  يف  املســتدامة 

الســكنية املجــاورة وتعزيــز جــودة الحيــاة فيهــا.
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النظرة املستقبلية

الكتلة املبنية

محطات النقل العام

منطقة التوسع العمراين املحدودة 
بنطاق ١٤5٠ هـ 

أرايض بيضاء 

املنطقة املحتملة لتوسيع املطار يف 
خطوط الباصات الرسيعة املقرتحةاملستقبل

محاور مشاريع متعددة 
االستعامالت عالية الكثافة

خطوط املرتو املقرتحة

الخطوط الحديدية

خطوط الباصات املغذية املقرتحة

االفتقار إىل الربط واالتصال

مراكز ثانوية 

محطات النقل العام الرئيسية
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الشكل ٤5. املدينة املتصلة: ربط الرياض عرب وسائل النقل العام 
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النظرة املستقبلية

٢. يعد املركز التاريخي للرياض مثاالً جيًدا حيث تشكل 
الخدمات واإلسكان واألماكن العامة واملرافق األخرى 

معاً حياة حرضية مفعمة ونابضة بالحياة. 

٣. تحتاج الرياض إىل إنشاء املزيد من املراكز الرئيسية 
واملراكز الفرعية إلعادة توزيع الفرص والخدمات.

١. إن تعزيز املراكز الفرعية الحالية واملحتملة 
املجاورة لوسائل النقل العام يف الشبكة سيزيد 

من إمكانية الوصول إىل الفرص.

 ٣.٢.٦ املدينة الشاملة : إتاحة الوصول للفرص والخدمات

واملرافق باملدينة

مــن بــني األهــداف الرئيســة للتنميــة الحرضيــة املســتدامة توفــري ســبل 
والفــرص  العامــة  واألماكــن  الخدمــات  إىل  للجميــع  العــادل  الوصــول 
الوظيفيــة. وبالنظــر إىل اتســاع املدينــة وتنامــي عــدد ســكانها، أصبحــت 
الحاجــة ماســة إىل إيجــاد مراكــز فرعيــة مســاندة لوســط املدينــة الحــايل 

قــادرة عــىل توفــري الفــرص الوظيفيــة والخدمــات واملرافــق للســكان.

إدمــاج املدينــة يرتبــط بشــدة بتوزيــع الخدمــات. لذلــك فــإن تطويــر منــوذج 
منــو ملراكــز متعــددة االســتعامالت واألنشــطة، باإلضافــة إىل تكثيــف 
املراكــز القامئــة أمــر حاســم للتوجــه نحــو املدينــة املدمجــة. وسيســاعد 
جميــع  يف  بالتســاوي  االقتصاديــة  األنشــطة  توزيــع  إعــادة  يف  ذلــك 
الخدمــات  جميــع  توجــد  حاليــاً،  شــمولية.  بيئــة  وتحقيــق  املدينــة،  أنحــاء 
والوظائــف الرئيســية إمــا يف مجمعــات تجاريــة معزولــة أحاديــة الوظيفــة، 
أو يف مناطــق خدميــة تصطــف عــىل امتــداد الطــرق الرئيســة. ويتســم 
هــذا النمــط مــن التوزيــع بأنــه يقــيص اجتامعيــاً، وغــري مســتدام بيئيــاً، 

ويســتنفد وقتــاً طويــالً يف رحــالت الذهــاب واإليــاب.

يعــود ســبب نقــص الخدمــات ومناطــق الرتفيــه والوظائــف داخــل النســيج 
اتبعتــه  الــذي  الوظيفــة  أحــادي  التطويــر  منــط  إىل  الحــايل  الحــرضي 
املراكــز  تعزيــز  املهــم  ومــن  املاضيــة.  القليلــة  العقــود  يف  املدينــة 
القامئــة، والفرعيــة املقرتحــة، ويفضــل أن يكــون ذلــك عــىل مقربــة مــن 
شــبكة النقــل العــام لربــط النقــاط املركزيــة، وتســهيل ســبل وصــول 
النــاس، مــام يعــزز جــودة الحيــاة يف املدينــة. فتنويــع التجمعات الســكنية 
ســيؤدي إىل تحســني جــودة الحيــاة وجعــل املراكــز حيويــة وعامــرة مــع 
توفــري للخدمــات وفــرص العمــل واألماكــن العامــة املفتوحــة بالقــرب مــن 
الســكان. وعــىل عكــس ذلــك، فــإن توزيــع الخدمــات الحكوميــة والصحيــة 
وضواحــي  األطــراف  باســتثناء  املدينــة،  داخــل  جيــد  بشــكل  متــوازن 
املدينــة األقــل تغطيــة جــرّاء التطويــر أحــادي الوظيفــة ومنخفــض الكثافــة 

والتــي مل يتــم تطويرهــا بالكامــل.

يعــد مركــز امللــك عبــد العزيــز التاريخــي يف وســط الريــاض مثــاال  متميــزاً 
الثقــايف  املشــهد  يف  فارقــة  وعالمــة  الشــامل،  الحــرضي  للنســيج 
ملدينــة الريــاض، يجســد بيئــة عمرانيــة مفتوحــة، حيويــة وعامــرة بتخطيــط 
تحليلهــا  يجــب  بهــا،  املحيــط  العمــراين  النســيج  مــع  متناغــم  عضــوي 
بعنايــة وتبنيهــا  يف أعــامل التطويــر الجديــدة املقرتحــة. إن االســتمرار 
وتزايــد  األفقــي  االنتشــار  تشــجع  التــي  الحاليــة  التطويــر  باســرتاتيجية 
أوقــات التنقــل، والتــي تحــّد مــن إمكانيــة الوصــول إىل الفــرص، ســيثبت 
مــع الوقــت أنهــا ال تحقــق االســتدامة املنشــودة عــىل صعيــد االزدهــار 

االقتصــادي وجــودة الحيــاة.
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محطات النقل العامالكتلة املبنية

منطقة التوسع العمراين املحدودة بنطاق ١٤5٠ هـ 

أرايض بيضاء 

املنطقة املحتملة لتوسيع املطار يف املستقبل

محاور مشاريع متعددة 
االستعامالت عالية الكثافة

مراكز األحياء

خطوط النقل العام املقرتحة 
محطات النقل العام املحلية 

خطوط املرتو املقرتحةاملتعددة الوسائط

مراكز ثانوية 

محطات النقل العام الرئيسية
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الشكل ٤٦. املدينة الشاملة: إعادة توزيع تكافؤ إمكانية االستفادة من املرافق العامة والفرص االقتصادية يف الرياض 
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١. يخلق هذا التدخل مساحات عامة ومتنزهات 
خرضاء أكر تنوعا داخل النسيج العمراين 

الحرضي الحايل، مام سيزيد من معدل املساحة 
الخرضاء للفرد الوحد يف الرياض.

٢. تحسني جودة الحياة يف األحياء السكنية 
يف الرياض عن طريق تحويل األرايض البيضاء 

املناسبة إىل أنواع مختلفة من املساحات 
املفتوحة وربطها بشبكة املدينة الواسعة.

 ٤.٢.٦ املدينة املرنة: إعادة التوازن للمنظومات االجتامعية

 واإليكولوجية واالقتصادية يف الرياض

تهــدف رؤيــة ٢٠٣٠ إىل إنشــاء بيئــات حرضيــة صحيــة، مــع فراغــات حرضيــة 
ــة  ــاة حرضي ــي الصحــي، وحي ــة للم ــة تحتي خــرضاء مفتوحــة وافــرة ، وبني
خاليــة مــن التلــوث. لتحقيــق هــذا الهــدف الطمــوح، عــىل الريــاض يف 
مســرية منوهــا وتطويرهــا كعاصمــة للمملكــة االســتثامر يف توفــري 
بيئيــاً  الحساســة  املناطــق  وتأهيــل  جديــدة،  خــرضاء  حرضيــة  فراغــات 

ملواجهــة املخاطــر البيئيّــة الطبيعيّــة والصنعيّــة.

الخــرضاء  املســاحات  فــإن  صحراويــة،  منطقــة  يف  واقعــة  ولكونهــا 
الخــرضاء  األماكــن  توافــر  حيــث  مــن  مــا.  نوعــاً  محــدودة  الطبيعيــة 
املفتوحــة، يعــد وادي حنيفــة املعلــم الطبيعــي الرئيــس يف املدينــة. 
ومــع ذلــك ، فــإن وادي حنيفــة والفراغــات الحرضيــة الخــرضاء األخــرى مثــل 
حديقــة ســالم وحديقــة امللــك عبــد اللــه، مازالــت ال تعــّوض عــن االفتقــار 
لشــبكة متصلــة مــن الفراغــات الحرضيــة الخــرضاء، وال تصــل إىل معيــار 
الحــد األدىن للمســاحة الخــرضاء الــذي أوصــت منظمــة الصحــة العامليــة 
بحجــم  لخدمــة مدينــة  أمتــار مربعــة   ٩ والبالــغ  الواحــد  للفــرد  بتخصيصــه 

نســمة.  ٦.5٠٦.٧٠٠ قوامــه  ســكاين 

بــدالً مــن ذلــك ، عــىل املدينــة تطويــر شــبكة مــن الفراغــات الحرضيــة 
توفــر  املحيطــة،  الطبيعيــة  مــع  جيــداً  واملتناغمــة  املفتوحــة  الخــرضاء 
ويك  الرتويحيــة،  واألنشــطة  االجتامعيــة  للمشــاركة  فراغــات  للســكان 
تتحقــق موامئــة التشــكيل الحــرضي مــع العنــارص الطبيعيــة مبــا يحقــق 
وزراعــة  الخــرضاء  املناطــق  زيــادة  ستســهم  صحــة.  أكــر  حرضيــة  حيــاة 
الغطــاء النبــايت عــىل طــول األرصفــة يف الحــد مــن تأثــري الجــزر الحراريــة 
الحرضيــة، مــام يخفــض بالتــايل مــن حــرارة األماكــن املفتوحــة املصممــة 
جيــًدا واملناطــق الحرضيــة الخــرضاء، ويخلــق بيئــة أكــر متعــة للســكان. 
ومــن شــأن ربــط نظــام وادي حنيفــة، والتأهيــل املرتقــب لــوادي الســيل 
أن  العمــراين،  النســيج  ضمــن  املتنوعــة  املفتوحــة  الخــرضاء  بالشــبكة 

يحســن كثــرياً مــن جــودة بيئــة املدينــة.

وحيــث ميكــن ألعــامل التكثيــف الحــرضي اإلســرتاتيجي وتطويــر األرايض 
البيضــاء يف املدينــة أن تســهم زيــادة الكفــاءة واالزدهــار االقتصــادي، 
ينبغــي وضــع مبــادئ توجيهيــة وتنظيــامت جديــدة بشــأن توفــري وتوزيــع 
التطويــر  ومرشوعــات  الحرضيــة  التوســعات  يف  املفتوحــة  األماكــن 
املفتوحــة  الخــرضاء  الحرضيــة  الفراغــات  نقــص  دون  للحيلولــة  الجديــدة 
للتنميــة املســتقبلية. عــالوة عــىل ذلــك، ينبغــي تصميــم  البعــض مــن 
هــذه األماكــن الخــرضاء املفتوحــة الجديــدة كمناطــق احتجــاز لفائــض ميــاه 
األمطــار الغزيــرة املفاجئــة، مــام يســاعد يف منــع تشــكل الفيضانــات 
يف املناطــق الحرضيــة. ومبــا أن معظــم أســطح املدينــة غــري نافــذة 
للميــاه، وشــبكة ترصيــف ميــاه األمطــار والســيول ال تغطــي بشــكل 
جيــد، يصعــب احتــواء ميــاه األمطــار الغزيــرة مــام يــؤدي بشــكل متزايــد إىل 
حــدوث الفيضانــات، ويــرّض بالبيئــة الطبيعيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة.

الحمــالت  إطــالق  الوضــع  يتطلــب  املاديــة،  التحســينات  جانــب  وإىل 
والربامــج التوعويــة لتشــجيع الســلوك الصديق للبيئة وأمناط االســتهالك 
املســتدام. كــام ينبغــي أن تتضمــن هــذه الربامــج تحســني جــودة الهــواء 
عــرب خفــض املســتويات العاليــة مــن االنبعاثــات الغازيّــة الخطــرية الناجمــة 
داخــل  الحيــاة  جــودة  ســلباً يف  تؤثــر  التــي  والصناعــات  الســيارات  عــن 
املدينــة ، باإلضافــة إىل إمكانيــة إعــادة اســتخدام امليــاه الرماديــة بعــد 

معالجتهــا لــري الحدائــق واملســطحات الخــرضاء العامــة. 
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منتزهات املدينة املقرتحة

شبكة النقل العام املقرتحة

امتدادات النقل العام املقرتحة 

الطرق الثانوية املقرتحة املخصصة 
للمشاة

الطرق املقرتحة املخصصة للمشاة

ربط املساحات الخرضاء 
باملشاريع يف املستقبل 

منتزهات وحدائق األحياء

منتزهات وحدائق املجاورات 
السكنية

وادي حنيفة

محطات النقل العام الرئيسية

األودية 
الكتلة املبنية

أرايض بيضاء 
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الشكل ٤٧. املدينة املرنة: إعادة التوازن لألنظمة االجتامعية اإليكولوجية واالقتصادية يف الرياض 



٩٤

النظرة املستقبلية

© FSCP

٣.٦ الخطة التنفيذية للرياض

١.٣.٦ من االسرتاتيجية إىل التنفيذ

للتنفيــذ،  قابلــة  عمليــة  اســرتاتيجيات  إىل  التوصيــات  تحويــل  يتطلــب 
املنشــود  الحــرضي  التحــول  لتحقيــق  ومفصلــة  منهجيــة  سياســات 
بيئيــاً وعمرانيــاً واجتامعيــاً واقتصاديــاً. وقــد تــم تصميــم خطــة تنفيذيــة 
مســتجيبة للتوصيــات اإلســرتاتيجية األربعــة، تشــمل حزمــة مــن التدخــالت 
الحرضيــة املنهجيــة ملدينــة الريــاض لتحويلهــا ملدينــة مدمجــة، مرتابطــة، 
شــاملة ومرنــة. وتحــدد الخطــة ثــالث سياســات تنفيذيــة موجهــة بشــكل 

خــاص  لحالــة مدينــة الريــاض، وهــي:

السياسة التنفيذية ١ : إنشاء نظام نقل عام شامل ومتكامل،   •

وتحسني الرتابط والتكامل بني مختلف الوسائط واملسارات 

والوصالت املغذية يف شبكة النقل العام.

•  السياسة التنفيذية ٢ : تكثيف حرضي اسرتاتيجي يف محيط 

شبكات النقل العام  وتشكيل تسلسل جديد للمراكز الحرضية.

السياسة التنفيذية ٣ : إعادة ربط العنارص الطبيعية باملناطق   •

املبنّية، وإنشاء شبكة من الفراغات الحرضية العامة الخرضاء 

واملائية املتوافقة مع البيئة الطبيعية.

مــن  حزمــة  إىل  الحاجــة  والثانيــة  األوىل  التنفيذيــة  السياســة  تتنــاول 
ــا االمتــداد العمــراين األفقــي غــري  ــة املتعلقــة بقضاي التدخــالت الحرضي
املنظــم والفصــل العمــراين يف املدينــة، نظــراً ألن تنفيــذ مــرشوع 
الحــرضي وفــق مبــادىء  العــام، والتكثيــف االســرتاتيجي  النقــل  نظــام 

عــىل  يتــم  العــام،  النقــل  ومحطــات  شــبكات  نحــو  املوجــه  التطويــر 
مســتوى املدينــة ككل. كــام تعمــل السياســتان األوىل والثانيــة أيضــاً 
ربطهــام  عــرب  مبــارَش  غــري  بشــكل  الســكنية  املجــاورة  مســتوى  عــىل 
الفرعيــة  العــام، وتقديــم منظومــة املراكــز  النقــل  املجــاورة بوســائط 
تدخــالت  عــىل  فرتكــز  الثالثــة،  التنفيذيــة  السياســة  أمــا  لهــا.  الداعمــة 
محــددة عــىل مســتوى الفراغــات الحرضيــة تســتهدف التأهيــل والتوافــق 
البيئــة الطبيعيــة،  بــني املناطــق املبنيــة ونظــم  البيئــي واالجتامعــي 
عــرب تطويــر شــبكات خــرضاء مرتابطــة مــن الفراغــات الحرضيــة الخــرضاء 

املفتوحــة. العامــة  واملائيــة 

وينجــم عــن تلــك السياســات التنفيذيــة أثــر متزامــن يطــال مســتويني: 
خــالل  مــن  والتكامــل  الرتابــط  تعــزز  فهــي  الســكني،  والحــي  املدينــة 
تحســني شــبكات النقــل، وإعــادة بنــاء العالقــات بــني مختلــف مســتخدمي 
تكامــل  وتدعــم  الحــرضي،  االســرتاتيجي  التكثيــف  تعــزز  كــام  املدينــة، 
الضواحــي الحرضيــة مــع بقيــة أنحــاء املدينــة. ولتحقيــق ذلــك، يلــزم تعزيــز 
التكثيــف الحــرضي وتطويــر األرايض البيضــاء وأعــامل التجديــد العمــراين 
ــم، ودعــم هــذا التكثيــف مــن خــالل نظــام  داخــل النســيج الحــرضي القائ
التنفيذيــة  السياســات  تركــز  نفســه،  الوقــت  ويف  فعــال.  عــام  نقــل 
عــىل إنشــاء أطــر تخطيطيــة لتوجيــه النمــو العمــراين عــىل نحــو متكامــل 
ومســتدام، وإعــادة ترســيم حــدود مراحــل النطــاق العمــراين للحــد مــن 
للمســار  الريــاض  لتوجيــه مســتقبل  غــري املنظــم،  األفقــي  االنتشــار 

األكــر اســتدامة. 

مساحة مفتوحة نابضة بالحياة يف ساحة مكتبة امللك فهد 
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مراكز األحياء
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محاور مشاريع متعددة 
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منتزهات وحدائق األحياء

منتزهات وحدائق املجاورات 
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الشكل ٤٨. التوصيات االسرتاتيجية الرئيسية لتنمية وتطوير الرياض 
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١. تطبيق منهجية منبع ومقصد الرحالت
"first and last mile" لتحسني قابلية السري ودمج 

محاور التنقل البطيئة

٢. االرتقاء بالبنية التحتية عىل طول خطوط النقل 
العام الرئيسية املقرتحة

٤.٦ السياسات التنفيذية الثالثة للتطوير الهيكيل

 ١.٤.٦ السياسة التنفيذية األوىل : تحسني الرتابط والتكامل

 بني مختلف الوسائط واملسارات والوصالت املغذيّة

يف شبكة النقل العام

الريــاض هــي املدينــة الســعودية الوحيــدة التــي تشــهد تنفيــذ نظــام 
تحتــاج  النظــام  يف  جوانــب  هنــاك  تــزال  ال  ولكــن  فيهــا،  عــام  نقــل 
راجــع   ( تنفيــذه  الجــاري  العــام  النقــل  نظــام  عــىل  يؤخــذ  إذ  للتحســني. 
توافــر  أســاس  عــىل  تــم  الحاليــة  مســاراته  تحديــد  أن   )5-٤-٢ الفقــرة 
األرايض، وليــس بالــرضورة عــىل أســاس إقامــة شــبكة وظيفيــة، إضافــة 
إىل أن مســارات نظــام النقــل املقــرتح ال تتبــع دامئــا أعصــاب األنشــطة 
التجاريــة أو تنســجم مــع املراكــز الفرعيــة الجديــدة املحتملــة التــي مل 
تؤخــذ بعــني االعتبــار أثنــاء تحديــد مســارات الشــبكة. الرتابــط  بــني النقــاط 
بالســعة  عــام  نقــل  وســائط  لهــا  تخّصــص  فلــم  كاٍف،  ليــس  املركزيــة 
للمــرتو  األزرق  املســار  أداء  لتعظيــم  ذلــك،  مثــال  املطلوبــة،  العاليــة 
- مســار طريــق العليــا-  يجــب دعــم محــور طريــق امللــك فهــد التجــاري 
بواســطة نقــل عــام  كحافلــة أو تــرام كهربــايئ، لزيــادة إمكانيــة الوصــول 
وتســهيل انتقــال الــركاب بــني مســتويات شــبكة النقــل العــام باملدينــة. 
ــة غــري متوافقــة، خاصــة عــىل أطــراف  ــة املغذي ــك الوصــالت الداخلي كذل
املدينــة، واملناطــق الصناعيــة. فالهــدف العــام مــن السياســة التنفيذيــة 
األوىل  هــو تحســني جانــب التداخــل يف نظــام النقــل العــام املقــرتح 
وســائط  تربــط  متكاملــة  أنظمــة  وإنشــاء  االســتثامر،  لتعظيــم  وذلــك 
النقــل العــام املختلفــة مــع النقــاط املركزيــة والخدمــات واملرافــق الهامــة 
وأماكــن  والتجاريــة  الســكنية  املناطــق  ومــع  املدينــة،  مســتوى  عــىل 

العمــل عــىل نطــاق الحــي الســكني.

١-١ تحسني الرتابط والتكامل بني مختلف الوسائط واملسارات 

والوصالت املغذية يف شبكة النقل العام 

يعــد إنشــاء الشــبكات خطــوة أساســية وهامــة لتحســني التكامــل داخــل 
املدينــة. وإىل ذلــك، تحتــاج الريــاض إىل إنشــاء نظــام متكامــل لجميــع 
وســائط النقــل العــام وربــط النقــاط املركزيــة لتقليــل االعتــامد عــىل 
املقرتحــة  املــرتو  مســارات  تكــون  أن  يجــب  لهــذا،  الخاصــة.  املركبــات 
العاديــة  الحافــالت  ومســارات  للحافــالت  املخصصــة  واملســارات 
نقــل  شــبكة  تشــكيل  أجــل  مــن  جيــداً  مرتابطــة  املغذيّــة  والحافــالت 
متكاملــة.  ولتعظيــم االســتفادة الكاملــة مــن نظــام النقــل العــام ال بــد 
مــن تســهيل انتقــال الــركاب بــني مســتويات شــبكة النقــل العــام، عــرب 
يتــم إدماجهــا يف االســرتاتيجية  إنشــاء شــبكة مشــاة وتنقــل بطــيء 

العــام. للنقــل  العامــة 
 

١-٢ تسهيل وصول الركاب من وجهاتهم  إىل محطات املرتو 

والحافالت  وحتى مقاصدهم النهائية

الرغــم مــن أن نظــام املــرتو وحافــالت املســار املخصــص قيــد  عــىل 
اإلنشــاء، إال أن هنــاك عقبــة رئيســة مــا زالــت دون حــل، أال وهــي ســهولة 
الــركاب مــن و إىل مواقــع مســاكنهم وعملهــم إىل محطــات  وصــول 
تحســني  فبــدون  النهائيــة.  مقاصدهــم  وبلوغهــم  والحافــالت  املــرتو 
ســبل الوصــول مــن خــالل بيئــة صديقــة للمشــاة، لــن تكــون األفضليــة 
يف التنقــل لصالــح اســتخدام النقــل العــام. وضمــن هــذا اإلطــار، مــن 
املهــم العمــل عــىل تقليــل عــروض محــاور الطــرق حيثــام كان ممكنــاً 
وتوســعة نطاقــات املشــاة واملســاحات الخــرضاء، خاصــة يف املراكــز 
عــىل  فقــط  ليــس  املــي،  إمكانيــة  تعزيــز  يجــب  الفرعيــة.  واملراكــز 
ــح  ــكنية، يك تتي ــاء الس ــتوى األحي ــىل مس ــاً ع ــل أيض ــة ب ــتوى املدين مس
للســكان  االســتعامالت  متعــددة  الجديــدة  املركزيــة  )العقــد(  النقــاط  
ســهولة الوصــول إىل الخدمــات األساســية ســريا عــىل األقــدام. وهنــا 

يصبــح التنقــل باملركبــة الخاصــة أكــر اســتهالكا للوقــت، والتحــول للنقــل 
العــام هــو الخيــار املفضــل، ناهيــك عــن متعــة املــي وفوائــده الصحيــة.

١-٣ تأهيل البنية التحتية

نتيجــة للنمــو الرسيــع، وللتكثيــف الحــرضي يف محيــط محطــات وشــبكات 
النقــل العــام الــرضوري للنمــو املســتدام،  )السياســة التنفيذيــة الثانيــة(، 
وتجهيزاتهــا  مرافقهــا  شــبكات  تأهيــل  بحاجــة إىل  الريــاض  مدينــة  فــإن 
األساســية )ميــاه ، كهربــاء، ورصف صحــي، إلــخ(. والفرصــة مواتيــة اآلن 
للقيــام بذلــك جنبــا إىل جنــب مــع أعــامل البنيــة التحتيــة للنقــل العــام، 
عــىل  يســهل  الحاليــة،  التحتيــة  البنيــة  وتوســعة  تحســني  خــالل  فمــن 
املدينــة تنفيــذ أعــامل التكثيــف الحــرضي، حيــث يتســنى عندئــذ توفــري 
القــدرات الالزمــة للتطــورات املســتقبلية عاليــة الكثافــة يف املناطــق 

املخدومــة بوســائط النقــل العــام.
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محطات وسائل النقل العام

التمديد الرئييس لشبكة النقل العام املقرتحة

محاور لتحديث البنية التحتية

شبكة النقل العام املقرتحة

مراكز ثانوية 

مراكز النقل العام الرئيسية

الكتلة املبنية

أرايض بيضاء 

التمديد الثانوي لشبكة النقل العام املقرتحة
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الشكل ٤٩. اإلجراء األول: تنفيذ نظام النقل العام املتوقع لتحسني طرق الربط الفرعية والوسائط املتعددة



٩٨

النظرة املستقبلية

٢. سيؤدي إنشاء تدرج هرمي للمراكز املتنوعة إىل 
تحسني سهولة وإمكانية الوصول وتوفري الفرص. 

١.يهدف اإلجراء األول إىل تكثيف وتنويع املناطق 
املحيطة مبحطات النقل املتعدد الوسائط الرئيسية 

املقرتحة وعىل طول خطوط النقل العام. 

 ٢.٤.٦ السياسة التنفيذية الثانية:  دعم التكثيف الحرضي

 االسرتاتيجي يف محيط شبكات النقل العام  وتحديد

تدرج للمراكز الحرضية

٧١.٨نســمة/هكتار،  نحــو  الريــاض  مدينــة  يف  الســكانية  الكثافــة  تبلــغ 
و معــدل منــو ســنوي يصــل إىل ٤% . وعليهــا أن تســتغل تنفيــذ نظــام 
النقــل العــام لتعزيــز التكثيــف الحــرضي االســرتاتيجي كنمــط أســايس 
التنفيذيــة  السياســة  خــالل  ومــن  املســتقبيل.  منوهــا  الســتيعاب 
الثانيــة، ميكــن توجيــه عمليــة التكثيــف الحــرضي يف ظــل مبــادئ التطويــر 
املوّجــه نحــو محطــات وشــبكات النقــل العــام، ودمــج وتقــارب النســيج 
للنقــاط املركزيــة متعــددة االســتعامالت.  تــدرج  العمــراين مــع تحديــد 
تراّصــاً واســتدامة، يقــرتح  أكــر  الريــاض نســيج عمــراين  ولــي تحقــق 
ترســيم نطــاق عمــراين بديــل يعيــد توجيــه النمــو املســتقبيل باتجــاه 
الشــامل والشــامل الرشقــي، حيــث أن تطبيــق  كثافــات ســكانية أعــىل 
بــدالً مــن إنشــاء ضواحــي جديــدة غــري  أقــل حجــامً،  يف مجــال حــرضي 

مســتدامة، يعتــرب البديــل األفضــل واألكــر اســتدامة.

٢-١ تكثيف النقاط )العقد( املركزية الرئيسة وتحديد تسلسل مراكز 

جديدة ، مبا فيها املراكز القامئة

ــة  اســتنادا إىل نظــام النقــل العــام املحّســن، وفــق السياســة التنفيذي
عاليــة  مركزيــة  )عقــد(  لنقــاط  جديــدة  هرميــة  تطويــر  ينبغــي  األوىل، 
الكثافــة ومختلطــة االســتعامل ابتــداًء مــن محطــات النقــل العــام املركزية 
الرئيســة، واالنتقــال تاليــاً لتحديــد النقــاط )العقــد( املركزيــة الهامــة األخــرى 
مــن الدرجــة الثانيــة، ومــن ثــم تعزيــز التكثيــف الحــرضي االســرتاتيجي يف 
املتسلســلة  املراكــز  مــن  عضويــة  شــبكة  تحقيــق  أجــل  مــن  محيطهــا 
مــع وصــالت طوليــة ومســتعرضة  نطــاق املدينــة،  عــىل  جيــداً  موزعــة 
نطــاق  عــىل  واملرافــق  والخدمــات  الوظائــف  إىل  الوصــول  لتســهيل 
الحــي. ويشــمل ذلــك تكثيــف املراكــز الحاليــة، وكذلــك تحديــد املناطــق 
ومبجــرد  مســتقبالً.  وصغــرية  كبــرية  فرعيــة  مراكــز  لتطويــر  املناســبة 
تنفيذهــا، ســتحقق للمدينــة تجمعــات حرضيــة حيويــة وعامــرة لــكل منهــا 
دوره وهويتــه الخاصــة بــه ، مبــا يعــزز مــن التــوازن وســهولة الوصــول إىل 
الخدمــات والفــرص يف إطــار معــزز للشــمول االجتامعــي يف املدينــة.

٢-٢  استكامل أعامل التكثيف االحرضي عىل امتداد محاور النقل 

الرئيسة واألرايض البيضاء املتاحة

ملتابعــة االســتكامل التدريجــي ألعــامل التكثيــف الحــرضي، ينبغــي دعــم 
التنميــة الجديــدة املختلطــة عاليــة الكثافــة ضمــن محــاور النقــل الرئيســة 
غــري املســتغلة جيــداً ومنخفضــة  تحفيــز تطويــر املناطــق  عــن طريــق 
مــن  االســتفادة  ميكــن  كــام  العــام.  النقــل  ملحــاور  املجــاورة  الكثافــة 
الخدمــات والتجهيــزات األساســية املتوافــرة يف املدينــة يف تطويــر 
األرايض الفضــاء عــىل أن تعطــى األولويــة لذلــك. وسيســاعد نظــام 
رســوم األرايض البيضــاء الحكومــة يف تعزيــز تطويــر األرايض الفضــاء 
اســتكاملها  أو  الحاليــة  األدوات  تعديــل  يلــزم  ذلــك،  ومــع  "البيضــاء"، 
بتدابــري أخــرى، عــىل أن تتــم هــذه العمليــة بالتــوازي مــع تحســني الهرميــة 
التخطيطيــة واألطــر التابعــة لهــا لتعزيــز التنميــة املختلطــة عاليــة الكثافــة 

يف جميــع أنحــاء املدينــة.

٢-٣  دعم اإلدماج الحرضي عرب إعادة ترسيم الحدود املالمئة للنطاق 

العمراين ومسارات النمو املستقبيل

تخصيــص املتطلبــات املســتقبلية مــن األرايض ينبغــي قــرصه ضمــن 
النســيج الحــرضي الحــايل عــن طريق تطويــر األرايض البيضاء ومرشوعات 

الكثافــات  ورفــع  املختلطــة  التنميــة  وتشــجيع  العمــراين،  التجديــد 
العمرانيــة. إال أن مدينــة الريــاض، لكونهــا العاصمــة، عرضــة دامئــاً لقــوى 
التنفيذيــة  "السياســة  تركــز  وحيــث  الخاصــة.  العقاريــة  التنميــة  ســوق 
الثانيــة"  عــىل مواجهــة الزحــف العمــراين برفــع الكثافــة العمرانيــة وفــق 
ــة املختلطــة يف محيــط محطــات  ــادىء املتبعــة يف تكثيــف التنمي املب
وشــبكات النقــل العــام، ينبغــي بالتــوازي مــع رشوع مدينــة الريــاض يف 
تنفيــذ هــذه السياســة، وضــع إجــراءات وتدابــري جديــدة لتوجيــه التوســعات 
املســتقبلية والحــد مــن االمتــداد العمــراين عــىل نحــو أفضــل. فخفــض 
لرفــع  تلقائيــاً  املجــال  يفســح  العمــراين  للتوســع  املخصصــة  األرايض 
الكثافــات العمرانيــة ملواكبــة الطلــب. وعــىل هــذا النحــو ، ســيكون مــن 
بهــدف  العمــراين  للنطــاق  الحــدود املالمئــة  ترســيم  إعــادة  الــرضوري 
الرفــع التدريجــي للكثافــات العمرانيــة ضمــن حــدود املدينــة. وينبغــي 
أن يصبــح ذلــك جــزًء مــن أطــر التخطيــط املذكــورة أعــاله لتعزيــز التكثيــف 
تعمــل  أن  يجــب  والتــي  املختلطــة،  واالســتعامالت  الحــرضي  واإلدمــاج 
يف املقــام األول كأدوات قانونيــة لالمتثــال لحــدود النطــاق العمــراين 

وتوجيــه مســارات النمــو املســتقبلية للمدينــة.



٩٩

النظرة املستقبلية

منطقة التكثيف - املرحلة األوىل 

منطقة التوسعة - املرحلة الثانية 

محطات النقل العام

مراكز األحياء

محطات النقل العام املحلية 
املتعددة الوسائط

مراكز ثانوية 

شبكة النقل العام املقرتحةمحطات النقل العام الرئيسية

محاور مشاريع متعددة 
االستعامالت عالية الكثافة

الكتلة املبنية

أرايض بيضاء 
التمديد األسايس لشبكة النقل العام 

املقرتحة

التمديد الثانوي لشبكة النقل العام 
املقرتحة

0 5 10 20 km

الشكل 5٠. اإلجراء الثاين: تعزيز التكثيف االسرتاتيجي وتحديد نظام تدرج هرمي جديد للمراكز
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١. الخطوة األوىل هي ربط امليزات الطبيعية املوجودة يف 
املنطقة املبنية حاليًا.

٢. يركز اإلجراء الثاين عىل إنشاء شبكات من السامت املختلفة 
للمساحات، والتي تشكل شبكة واسعة يف املدينة بدءاً 

من املجاورات السكنية وحتى النطاق اإلقليمي، مام يحسن 
جودة الحياة، كام يلعب تحويل األرايض البيضاء إىل الحدائق 

واملساحات املفتوحة دورا رئيسيا.

الطبيعيــة العنــارص  ربــط  الثالثــة:  التنفيذيــة  السياســة   ٣.٤.٦ 

متواصلــة شــبكة  وإنشــاء  املبنّيــة،   باملناطــق 

واملائيــة الخــرضاء  العامــة  الحرضيــة  الفراغــات   مــن 

الطبيعيــة البيئــة  مــع  املتوافقــة 

تركــز السياســة التنفيذيــة الثالثــة عــىل الحاجــة إىل إنشــاء شــبكة واســعة 
موزعــة ومتصلــة بشــكل جيــد مــن الفراغــات الحرضيــة العامــة الخــرضاء 
تتخلــل املدينــة وتدعــم الكثافــات العمرانيــة العاليــة، تســتهدف حاميــة 
الخــرضاء،  املســاحات  مــع  وتكاملهــا  املائيــة  املعــامل  وتعزيــز  البيئــة 
والفوائــد  الخدمــات  وتأمــني  االجتامعيــة  والحيويــة  التفاعــل  وتعزيــز 
التــي تقدمهــا النظــم الطبيعيــة.)٣٦( مــام يســاعد يف إقامــة بنيــة تحتيــة 
اجتامعية-إيكولوجيــة قويــة تدعــم وظيفيــا املدينــة مــن حيــث الحــد مــن 
الحراريــة داخــل املدينــة،  الجــزر  تأثــريات  الرمليــة، ومــن  العواصــف  تأثــري 
والترصيــف الطبيعــي مليــاه األمطــار والســيول. وهــذه البنيــة التحتيــة 
ــرضاء  ــاحات خ ــن مس ــون م ــي تتك ــدة، الت ــة الجدي ــة - اإليكولوجي االجتامعي
متنوعــة ومفتوحــة متصلــة ومرتابطــة عــرب املدينــة تشــكل أيضــاً ســياجاً 
عــازالً مــن الخــرضة الطبيعيــة للمدينــة يرتبــط بــوادي حنيفــة غربــاً، وبــوادي 

الســيل رشقــاً.

  ٣-١  تحديد الشبكة الخرضاء يف مدينة الرياض

ينبغــي إنشــاء شــبكة فعالــة مــن الفراغــات الحرضيــة الخــرضاء واملفتوحــة 
بأمنــاط وأحجــام متنوعــة، ومرتابطــة عــىل مســتويات مختلفــة يف جميــع 
أنحــاء املدينــة. فالتوزيــع املتــوازن للمناطــق الخــرضاء املتنوعــة ســيوفر 
بيئــة اجتامعيــة وحيويــة ملجموعــة متنوعــة مــن االســتعامالت والســكان، 
األوديــة  مجــاري  مثــل  املفتوحــة،  الطبيعيــة  التنــزه  مناطــق  ربــط  مــع 
الرئيســة وشــعابها مــع منطقــة وســط املدينــة عــرب شــبكة مــن الفراغــات  
وتنوعهــا،  للعيــش  املدينــة  جاذبيــة  مــن  يزيــد  مــام  العامــة،  املفتوحــة 
ويحســن أدائهــا البيئــي. كــام ينبغــي تحويــل األرايض الفضــاء املالمئــة 
داخــل املنطقــة املبنيــة إىل أماكــن عامــة بتصميــامت تالئــم طبيعــة 
ولهــو  لعــب  الكبــرية إىل ســاحات  األحيــاء  مــن حدائــق  الســائد،  املنــاخ 
األطفــال الصغــرية. وتســتهدف لهــذا الغــرض مناطــق الكثافــات العمرانيــة 
العاليــة، مــع ربــط الشــبكة الخــرضاء بشــبكة النقــل العــام لتســهيل وصــول 

ــة. ــوا يف املدين الســكان إليهــا أينــام كان

٣-٢ ربط الفراغات الخرضاء واملائية مع الكتلة العمرانية وحاميتها 

وادي حنيفــة و وادي الســيل هــام املعلــامن الطبيعيــان اللــذان يضفيــان 
وتعزيزهــا.  حاميتهــا  ينبغــي  التــي  الريــاض  ملدينــة  البيئيــة  الســمة 
ويشــكل وادي حنيفــة، بعــد تأهيــل مجــراه وإعادتــه للحيــاة، وإحيــاء الدرعيــة 
عــىل ضفافــه أحــد أطــول وأفضــل مناطــق التنــزه املفتوحــة يف املدينــة. 
ومــع ذلــك، يفتقــر للرتابــط والتكامــل مــع األحيــاء املجــاورة. إذ ينبغــي ربــط 
األوديــة ونظــم امليــاه الطبيعيــة )الشــبكة الزرقــاء( بنســيج املدينــة عــرب 
الشــبكة الخــرضاء املحــددة ســابًقا. فاملســاحات املفتوحــة عــىل امتــداد 
الشــبكة الزرقــاء ســتعمل عــىل احتجــاز ميــاه األمطــار والســيول خــالل 
مواســم األمطــار الغزيــرة املفاجئــة ، مــام يحــد مــن مخاطــر الفيضانــات. 
عــالوة عــىل ذلــك، تشــكل العنــارص التقليديــة الحاليــة، مثــل بقايــا ســور 
املدينــة  داخــل  التقليديــة  املبــاين  مــن  غريهــا  أو  القدميــة  الريــاض 
فرصــة مواتيــة إلدماجهــا يف شــبكة الفضــاءات العامــة املفتوحــة يف 
املدينــة. كــام يتعــني تعزيــز الجوانــب املتعلقــة بتحقيــق بيئــة مشــاة آمنــة 
للجميــع يســهل فيــه املــي والوصــول ملحطــات النقــل العــام، إىل 
ــة. ــة مــع الكتــل العمراني ــرضاء واملائي ــيق الشــبكات الخ ــط وتنس ــب رب جان

٣-٣ دعــم تحســني البيئــة الحرضيــة بالربامــج الخاصــة وحمــالت التوعيــة 

البيئيــة

ينبغــي، مــع حاميــة املــوارد الطبيعيــة وتعزيــز الجامليــات الطبيعيــة إعــداد 
أهميــة  إلدراك  للســكان  بيئيــة  توعيــة  حمــالت  وتنظيــم  خاصــة  برامــج 
ــات  ــع تلوثهــا عــرب خفــض االنبعاث ــة ومكوناتهــا ومن املحافظــة عــىل البيئ
املتجــددة  الطاقــة  واســتخدام  العــام  النقــل  باســتخدام  الكربونيــة 
واالســتغالل األمثــل للمــوارد، مــن أجــل ســالمة وصحــة الفــرد واملجتمــع 
حالــة  ففــي  األفضــل.  والحيــاة  الحرضيــة  التنميــة  اســتدامة  وضــامن 
مدينــة الريــاض، يحــدث تلــوث هــواء املدينــة جــراء االنبعاثــات الغازيــة مــن 
املركبــات والصناعــات، حيــث يشــكل ذلــك مصــدر قلــق كبــري للمدينــة، 
لهــذا ينبغــي فصــل املناطــق الصناعيــة امللوِّثــة عــن املناطــق الســكنية 
عــن طريــق مســاحات خــرضاء عازلــة، ونقــل مناطــق اللوجســتيات بعيــداً 
عــن املدينــة للحــد مــن حركــة املــرور والتلــوث، والبحــث يف تدابــري أخــرى 
لتقليــل انبعاثــات حركــة املــرور الثقيــل والتصنيــع، كحمــالت ترويــج رضورة 
عــوادم  تنقيــة  ألجهــزة  املختلفــة  الجامعــي  النقــل  وســائط  اســتخدام 

املركبــات مــن غــازات األكاســيد النيرتوجينيــة والكربونيــة.  
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١,٧ التوصيات العمرانية املكانية

١,١,٧ الرؤية العمرانية ملنطقة الرياض 

تحــوز مدينــة الريــاض، لكونهــا عاصمــة اململكــة، مقومــات كبــرية متكنهــا 
اإلقليمــي  املســتوى  عــىل  فقــط  ليــس  التنميــة  بعجلــة  الدفــع  مــن 
ولكــن أيضــاً عــىل املســتوى الوطنــي. إذ يشــري املخطــط اإلقليمــي 
ملنطقــة الريــاض إىل التبايــن يف توزيــع الســكان بــني  الريــاض "املدينــة 
الفــوارق  يف  أيضــاً  يتجــىل  والــذي  "املنطقــة"،  والريــاض  العاصمــة" 
يف مســتويات التنميــة االقتصاديــة، يعكســها الرتكــز العــايل للفــرص 
واألنشــطة والخدمــات واملرافــق يف مدينــة الريــاض. إضافــة إىل ذلــك، 
تحقيــق  إىل  الريــاض  ملنطقــة  اإلقليمــي  املخطــط  مــرشوع  يهــدف 
التــوازن بــني منــط التطويــر يف مدينــة الريــاض واملحافظــات األخــرى 

مبنطقــة الريــاض.

مــن املؤكــد أن مدينــة الريــاض واملناطــق املحيطــة بهــا تتطــور بوتــرية 
متســارعة، ومــع ذلــك ، ال تكــون التطــورات دامئــاً متوافقــة مــع توجهــات 
وأهــداف وسياســات املخطــط اإلقليمــي ملنطقــة الريــاض. مثــال ذلــك 
أهــداف املخطــط اإلقليمــي، وتحديــداً  الهــدف األســمى املتمثــل يف 
ــدو  ــة عــىل مســتوى املنطقــة، إذ يب ــة املتوازن ــة العمراني ــق التنمي تحقي
املــكاين  التوزيــع  يف  الخلــل  يعكســه  وبعــد  متحقــق  غــري  الهــدف  أن 

للســكان. 

إن توفــري روابــط نقــل عــام فعالــة بــني مدينــة الرياض"العاصمــة"  ومراكــز 
النمــو الوطنيــة ميكــن أن يســاعد يف إيجــاد التعــاون الــرضوري لتعزيــز 

العمرانيــة  االســرتاتيجية  وتهــدف   للمنطقــة.  االقتصاديــة  القاعــدة 
الوطنيــة إىل االســتفادة مــن فرصتــني اقتصاديتــني أساســيتني تتمثــالن 
الريــاض-  محــور   : الريــاض  منطقــة  يف  القامئــة  التنميــة  محــاور  يف 
الخــرج،  ومحــور الريــاض- القصيــم. وكذلــك اســتهداف تنميــة متوســطة 
األجــل  عــرب امتــداد املمــر الحــايل الريــاض - بريــدة إىل  حائــل وتبــوك  
ضمــن  عــىل  والســياحة  والتعديــن  الزراعــة  يف  الواعــدة  لالســتثامرات 

هــذه املحــاور التنمويــة.

وهــذا يعنــي اســتهداف إقامــة محــاور تنمويــة طويلــة األجــل، مثــل محــور 
الريــاض- مكــة املكرمــة، شــامالً مراكــز النمــو إىل الغــرب مــن الريــاض، 
أيضــا  املهــم  ومــن  الهفــوف.  عــرب  الدمــام   - الريــاض  تنميــة  ومحــور 
بالنســبة ملســتقبل املنطقــة إعــادة التفكــري يف محــور الريــاض- نجــران، 
والــذي يؤكــد عــىل أهميــة إنشــاء ودعــم تنميــة بعــض املــدن املتوســطة 
والصغــرية كمراكــز منــو يف املناطــق األقــل منــوا ضمــن هــذا املحــور. 
ومــع تدخــالت تنمويــة محــددة عــىل مســتوى املدينــة، يتســنى تحقيــق 

ــاً. ــة عمراني ــة متوازن منطقــة حيوي

اســرتاتيجية  تهــدف  الريــاض،  ملنطقــة  اإلقليمــي  للمخطــط  ووفقــاً 
التنميــة االقتصاديــة ملنطقــة الريــاض إىل تحســني القــدرة التنافســية 
للمنطقــة مــن خــالل توفــري فــرص العمــل وتحســني التــوازن يف التنميــة 
ــة الريــاض وأقطــاب النمــو األخــرى يف املنطقــة  ــة بــني مدين االقتصادي

طريق امللك فهد، املحور الرئييس الذي مير عرب مدينة الرياض يف اتجاه الشامل والجنوب
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مبــا يف ذلــك املناطــق القرويــة والبلديــة، فالظــروف اآلن مواتيــة إلعــادة 
مــن  بهــا  يســتفاد  بطريقــة  املنطقــة  يف  اإلقليميــة  التنميــة  توجيــه 
املرشوعــات التنمويــة الرئيســة يف العاصمــة يف نــرش تأثرياتهــا نحــو 

ــة. ــاء املنطق ــة أرج بقي

االقتصاديــة  التنميــة  اســرتاتيجية  يف  وشــامل  متســق  نهــج  اتبــاع  إن 
اإلقليميــة التــي تعيــد النظــر يف املنظومــة الحرضيــة، ومــن ضمنهــا 
عــرب  اإلقليمــي  االزدهــار  عجلــة  دفــع  يف  سيســاعد  الريــاض  مدينــة 
ــاض،  ــل الري ــة كبــرية مث ــه مدين ــذي تلعب ــوي ال ــدور الحي ــتفادة مــن ال االس
عــىل أن تكــرس االســرتاتيجية مزيــداً مــن االهتــامم ملقومــات النمــو 
املتاحــة يف املــدن املتوســطة والصغــرية املحيطــة مبدينــة الريــاض، 

والدوادمــي. واملجمعــة  الخــرج  مثــل 

وبالنســبة للمنظومــة الحرضيــة )منظومــة املــدن( يف منطقــة الريــاض، 
يــرى بــأن تعمــد هيئــة تطويــر مدينــة الريــاض إىل اعتبــار مدينــة بريــدة 
عنــرصاً يف املنظومــة الحرضيــة، )كــام هــو موضــح يف خارطــة منظومــة 
املــدن(، إذ يعــزز قطــار الريــاض- القصيــم الحــايل روابــط الريــاض- بريــدة 
البينيــة مــن حيــث ســهولة التنقــل ذهابــاً وإيابــا، وحجــم البضائــع خــارج 

ــة. نطــاق الحــدود اإلداري

٢.١.٧  الرياض .. إحدى عواصم العامل املستدامة 

التنفيذيــة  السياســات  مــع  للريــاض،  االســرتاتيجية  الرؤيــة  تهــدف 
املوضحــة يف الفصــل ٦، إىل تعزيــز التنميــة الحرضيــة املســتدامة مــن 
خــالل تطويــر األطــر املكانيــة الحرضيــة التــي تعيــد توزيــع اإلدمــاج الحرضي 

ورفــع الكثافــة العمرانيــة املالمئــة واســتعامالت األرايض املختلطــة يف 
ــة الرئيســة يف  ــة الحــايل والنقــاط )العقــد( املركزي محيــط وســط املدين
املدينــة .. إىل ذلــك، توضــح خطــة العمــل الخاصــة مبدينــة الريــاض ثــالث 
نســيج  وفــق  املطلــوب  الهيــكيل  التغيــري  إلحــداث  متعاقبــة  خطــوات 
عمــراين متــدرج يدخــل تعديــالت يف هيكلهــا االجتامعــي واالقتصــادي 
ــًة،  والبيئــي لجعــل مدينــة الريــاض أكــر إندماجــاً وترابطــاً وشــموالً ومرون

ــه للمــدن الســعودية األخــرى. مــا ميثــل منــط منــو إيجــايب يحتــذي ب

الرياض .. املدينة املدمجة  •

أكــر تجــاور ودمــج لقطاعــات املدينة يحــدث يف محيط محطات وشــبكات 
نظــام النقــل العــام، ويف الريــاض، ســيتم دعــم التكثيــف الحــرضي يف 
محيــط محطــات ومســارات النقــل العــام مــن خــالل تــدرج هرمــي للمراكــز 
املختلــط  واالســتعامل  العمرانيــة  الكثافــات  ورفــع  الجديــدة،  الفرعيــة 
يف  العمرانيــة  الكثافــات  رفــع  ينبغــي  ذلــك،  جانــب  وإىل  لــألرايض. 
ــل  ــاء داخ ــألرايض الفض ــي ل ــر التدريج ــة والتطوي ــة الحالي ــق املبني املناط
الكتــل العمرانيــة، واألهــم مــن ذلــك، وجــوب تقييــد التوســع األفقــي 
للمدينــة. ولتحقيــق ذلــك، تحتــاج املدينــة ألدوات وأطــر تخطيطيــة تدعــم 
ورفــع  الفعليــة،  املكانيــة  املتطلبــات  أســس  عــىل  املرحــيل  منوهــا 

الكثافــات العمرانيــة، واإلدمــاج الحــرضي، واالســتعامل املختلــط.

الرياض .. املدينة املتصلة  •

يعــد التنســيق والتكامــل بــني أكــر مــن واســطة نقــل، وتحقيــق مدينــة 
متصلــة ومدمجــة، تتيــح ســهولة يف الوصــول إىل معظــم أنشــطتها 
وخدماتهــا ومرافقهــا، مــن أساســيات التنميــة املســتدامة يف الريــاض. 
ويلعــب نظــام النقــل العــام متعدد الوســائط دوراً محوريــاً يف دعم تجاور 

قرص املصمك يف الرياض، مثال عىل ساحة نابضة بالحياة يف وسط املدينة 
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النهج الثاليث األبعاد

ودمــج  وترابطيــة قطاعــات املدينــة. ومــع ذلــك، هنــاك حاجــة إىل تحســني 
واملحــاور  الرئيســة  واملراكــز  املتعــددة  التنقــل  وســائط  بــني  الرتابــط 
التجاريــة، فضــالً عــن التنقــل الخــاص )مثــل الســيارات أو الدراجــات(. ومــن 
ــة أن يدعــم تكثيــف النســيج  شــأن توافــر شــبكة نقــل عــام ونظــم مغذيّ
الحــرضي وتســهيل الوصــول واملــي داخــل وســط املدينــة املطــور. 
وكذلــك خدمــة االحتياجــات املســتقبلية للكثافــات العمرانيــة العاليــة يف 
محيــط محطــات ومســارات النقــل العــام مــا يقلــل بالتــايل مــن نفقــات 

ــة مســتقبال. ــزات األساســية الفني االســتثامر يف توفــري التجهي

الرياض .. املدينة الشاملة  •

ترتبــط املدينــة املدمجــة واملرتابطــة مبســتويات أعــىل مــن الكفــاءة 
واملســاواة. إذ تســهم إتاحــة الوصــول إىل الفــرص والخدمــات والســلع 
الســكان وتعزيــز االزدهــار االقتصــادي يف  أكــرب مــن  لعــدد  واملرافــق 
تحســني مســتويات معيشــة الســكان. وســيكون لنظــام النقــل العــام 
املرتقــب واملرتبــط باملراكــز الرئيســة والفرعيــة املقرتحــة، دور أســايس 
يف تغيــري املشــهد االجتامعــي واالقتصــادي للمدينــة نحــو األفضــل، 
فــرص  تشــمل  االســتعامالت  ومتعــددة  متنوعــة  مجــاالت  بتوفــريه 
جميــع  يف  بالتســاوي  املوزعــة  التجاريــة  واألنشــطة  والرتفيــه  العمــل 
أنحــاء املدينــة. وســيكون لتنســيق الفراغــات الخــرضاء العامــة املفتوحــة 
يف نظــام النقــل العــام مــردود جيــد عــىل صعيــد التنميــة االجتامعيــة 

للمدينــة. واالقتصاديــة 

الرياض .. املدينة املرنة  •

يلــزم توســيع وتحســني شــبكة الفضــاءات املفتوحــة عــىل نطــاق املدينــة 
عــرب توزيــع وترابــط عضــوي انســيايب ضمــن شــبكة املســطحات الخــرضاء 
واملســطحات املائيــة. مــع وجــوب تطويــر األرايض البيضــاء املناســبة 
ضمــن وســط املدينــة لتشــكيل سلســلة متدرجــة مــن الفراغــات الحرضيــة 
الخــرضاء العامــة املفتوحــة مبســتويات مختلفــة: عــىل مســتوى منطقــة 
املدينــة  داخــل  العامــة  باألماكــن  وربطهــا  والحــي،  واملدينــة،  الريــاض، 
ــب  ــة فيج ــوادي حنيف ــبة ل ــدة. وبالنس ــة الجدي ــز الفرعي ــة املراك ومبنظوم
حاميتــه وربطــه بالشــبكة الخــرضاء، وإجــراء تأهيــل بيئــي ملجــرى وادي 
الســيل عــىل غــرار مــرشوع التأهيــل البيئــي لــوادي حنيفــة. ومــن خــالل 
أعــامل التخضــري التدريجيــة للمدينــة، وترســيخ عالقــة صحيــة وفعالــة بــني 
نظــم البيئــة الطبيعيــة والكتلــة العمرانيــة، ميكــن للريــاض أن تعــزز وتعيــد 
العمــراين،  لنســيجها  البيئيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة  تــوازن األبعــاد 
موفــرة بذلــك بيئــة حرضيــة صحيــة وعامــرة ومنتجــة لســكانها. فالجهــود 
التــي تبــذل الســتعادة التــوازن اإليكولوجــي تصــّب يف مكافحــة التغــري 

املناخــي، وضــامن بيئــة صحيــة لألجيــال القادمــة.

تحتــل مدينــة الريــاض مكانــة متميــزة مــن حيــث التطــور والتقــدم الحضــاري 
يف مختلــف املجــاالت مقارنــة مبثيالتهــا مــن عواصــم العــامل، وتكتســب 
لكــربى  الرئيــس  املقــر  بكونهــا  واالقتصاديــة  االســرتاتيجية  أهميتهــا 
إدارات األعــامل واملــال والتجــارة، إىل جانــب احتضانهــا ملرشوعــات كــربى 
متنوعــة يف قطاعــات اإلســكان والنقــل والخدمــات واملرافــق تســهم 
 ٢٠٣٠ رؤيــة  وتدعــم  الريــاض.  ومنطقــة  مبدينــة  التنميــة  حركــة  بنجــاح 
بتوجهاتهــا والسياســات التنمويــة الجديــدة املرتبطــة بتنميــة البــالد جعــل 
مدينــة الريــاض قــوة مركزيــة يف إحــداث التغيــري يف اململكــة. وإىل 
ذلــك، يتوجــب عــىل الريــاض أن تتبنــى وتدعــم فــرص التنويــع وإرشاك 
جميــع القطاعــات يف خططهــا التنمويــة، دون إغفــال الجوانــب املتعلقــة 

باالســتدامة البيئيــة، حيــث يســاعد هــذا الجهــد املشــرتك املدينــة يف 
أنحــاء  جميــع  يف  املســتدامة  التنميــة  ملامرســات  الطريــق  متهيــد 

اململكــة وتحقيــق تطلعاتهــا يف أن تصبــح عاصمــة عامليــة كــربى.

بــني  الريــاض مــن  ولتحقيــق هــدف رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠ يف تصنيــف 
أفضــل ١٠٠ مدينــة عامليــة، تحتــاج رؤيــة التنميــة االســرتاتيجية للرياض إىل 
وضــع توجهــات للتنميــة املســتدامة ليــس بالرتكيــز فقــط عــىل التوصيــات 
رضورة  بشــأن  واضحــة  إرشــادات  توفــري  خــالل  مــن  ولكــن  املكانيــة، 
تحقيــق التكامــل بــني التخطيــط والتصميــم الحــرضي، واإلدارة الحرضيــة، 
واالقتصــاد الحــرضي، فضــال عــن املرونــة وكفــاءة اســتغالل املــوارد. ومــن 
املحتمــل أن يتطلــب تبنــي هــذا النهــج إعــادة هيكلــة اإلدارة "الحوكمــة" 
التخطيطيــة املختلفــة،  بــني كافــة األجهــزة  التنســيق  لتعزيــز  الحرضيــة 
ــاء مراحــل اإلعــداد واالعتــامد ومتابعــة  ــد األدوار واملســؤوليات أثن وتحدي

ــذ. التنفي

٢.٧ التوصيات املؤسسية والترشيعية

عــىل صعيــد اإلصــالح اإلداري، ومقارنــة ببقيــة املــدن الســعودية، تتمتــع 
الريــاض بـــ المركزيــة إداريــة نســبياً،  حيــث تتــوىل هيئــة تطويــر مدينــة 
والتنســيقية  والتنفيذيــة  والتخطيطيــة  التنظيميــة  الســلطة  الريــاض 
لتطويــر مدينــة الريــاض.  مــع ذلــك، ولكــرب حجــم الريــاض العاصمــة، يــرى 
التوســع يف مهــام الهيئــة لتشــمل معالجــة األولويــات املحليــة لضواحــي 
املدينــة عــىل نحــو فاعــل. كذلــك تســتفيد مدينــة الريــاض مــن الالمركزيــة 
املاليــة لتســهيل الحلــول املســتقلة واملبتكــرة للمشــاكل االجتامعيــة 
ــة ماليتهــا  ــة االســتقاللية يف تنمي ــة، وهــذا مينــح الهيئــة واألمان الحرضي
والرســوم.  الرضائــب  خــالل  مــن  التنمويــة  أنشــطتها  لتمويــل  الذاتيــة 
ويبــني نظــام رســوم األرايض البيضــاء األخــري الــذي يفــرض رســوما عــىل 
قطــع األرايض البيضــاء غــري املطــورة يف املناطــق الحرضيــة ملعالجــة 
املناطــق  وتطويــر  املســاكن  ونقــص  األرايض  أســعار  يف  املضاربــة 
ــة يف  ــات التنظيمي ــتعامل اآللي ــن اس ــه ميك ــورة، أن ــري املط واألرايض غ
تنميــة اإليــرادات البلديــة، وكذلــك دعــم إتاحــة املجــال لــرشكاء التنميــة 
مبــا فيهــم القطــاع الخــاص والتطوعــي وعامــة املجتمــع للمشــاركة يف 
ســلطة تقريــر املشــاريع والخدمــات املحليــة التــي تؤثــر يف بيئاتهــم 

املحليــة باعتبارهــم األقــرب ملحلياتهــم واألدرى بشــؤونها.

ــا  هنــاك حاجــة ملراجعــة وتحديــث القواعــد التنظيميــة املعمــول بهــا حالي
ــة وصياغــة إطــار  ــة العمراني ــه التنمي فيــام يتصــل بتخطيــط وضبــط وتوجي
ــة، يراعــى  ترشيعــي شــامل ومتكامــل مواكــب التجاهــات التحــرض الحالي

ــات. ــه الحــد مــن تداخــل الصالحي في

فمجــرد وجــود األنظمــة لــن يضمــن تحقيــق التنميــة العمرانية املســتدامة 
ــم  ــراين، ويت ــط العم ــات التخطي ــة لسياس ــزز الفعاليــة التنفيذي مــا مل تع
االلتــزام بهــا، واالمتثــال لهــا، وإنفــاذ مقاصدهــا وتلبيــة األغــراض املرجــوة 
بالوضــوح  صياغتهــا  يف  األنظمــة  تتســم  أن  ذلــك  ويقتــي  منهــا، 
والبســاطة  واإليجــاز.  وهنــاك حاجــة لنظــام تخطيــط عمــراين وطنــي 

شــامل ومتكامــل وفاعــل وظيفيــا:

يحفز تحقيق املدن املدمجة.   •
يحــدد أدوار ومســؤوليات كافــة األجهــزة املعنيــة بالتخطيــط  أثنــاء   •
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النهج الثاليث األبعاد

الوفــورات  خــالل  مــن  التحتيــة(  والبنيــة  العــام  النقــل  مشــاريع  )مثــل 
يف  االســتثامر  عــن  الناشــئة  العقــارات  قيمــة  وزيــادة   االقتصاديــة 
ــة العامــة املســتدامة املتاحــة للجميــع. ) توجيــه نســبة  الفراغــات الحرضي

الدولــة(.)٤٠( الزيــادة يف قيمــة األرايض إىل خزينــة  مــن 

اآلليــات  تســتغل  أن  الريــاض  عــىل  املتحــدة  األمــم  موئــل  ويقــرتح 
الرضيبيــة عــىل األرايض )أي رســوم التحســني( يف املشــاريع العامــة، 

التنفيــذ.)٤١( الجديــد قيــد  الريــاض  مبــا فيهــا مــرشوع قطــار 

وميكــن للبنيــة التحتيــة العامــة مثــل أنظمة النقــل تحفيز التنمية الســكنية 
والتجاريــة يف محيطهــا، وتعزيــز االســتعامل املختلــط لــألرايض، وتوفــري 
فــرص العمــل )الشــكل 5٣(، كــام ميكــن أن يــؤدي التطويــر املحــيل هــو 
اآلخــر نتيجــة االســتثامرات  العامــة إىل زيــادة قيمــة األرايض وتوليــد جملــة 

مــن الفوائــد املجتمعيــة غــري املبــارشة )الشــكل 5٤(.)٤٢(

باإلضافــة لرســوم التحســني نتيجــة االســتثامرات الحكوميــة يف مشــاريع 
البنيــة التحتيــة، هنــاك أدوات رضيبيــة ميكــن تطبيقهــا كرســوم مواقــف 
الســيارات ورســوم االزدحــام، وهــي أدوات ناجعــة لتقليــل االعتــامد عــىل 
الســيارة الخاصــة وتعزيــز حركــة املشــاة، خاصــة يف املناطــق التجاريــة 
العــام  النقــل  والرتفيهيــة،)٤٣( وزيــادة اإلقبــال عــىل اســتخدام وســائط 
يف إطــار خطــة الريــاض نحــو تحقيــق التنقــل الحــرضي املســتدام، وزيــادة 
ربحيــة القطــاع الخــاص نظــري تقدميــه الخدمــات العامــة متاشــياً مــع برنامــج 

التحــول الوطنــي ٢٠٢5)٤٤(

اللجــوء  اإلدارات املحليــة  بإمــكان  مــن األدوات املاليــة  العديــد  وهنــاك 
إليهــا  لتنميــة مواردهــا املاليــة املبــارشة، وتعظيــم فوائدهــا عــن طريــق:

لربــط  الحكوميــة  املســتويات  مختلــف  مــع  والتعــاون  التنســيق   •
االســرتاتيجيات الوطنيــة باألولويــات واالحتياجــات املحليــة. عــىل 
ســبيل املثــال ، إنشــاء "مكتــب اتصــال وارتبــاط محــيل" أو "وحــدة 
الرشاكــة مــع القطــاع الخــاص" مرتبطــة باملركــز الوطنــي للتخصيــص 
الحكوميــة  القطاعــات  يف  الخصخصــة  برنامــج  عــىل  املــرشف 

الخــاص. القطــاع  مــع  وتفعيــل مبــادرات الرشاكــة 
ــة،  ــر القــدرات وتحســني اإلدارة الرضيبي ــاء وتطوي االســتثامر يف بن  •
إذ يعتمــد نجــاح مرشوعــات الرشاكــة مــع القطــاع الخــاص عــىل قــدرة 

التنفيــذ. ومتابعــة  واالعتــامد  اإلعــداد  مراحــل 
يعالــج ترابــط املخططــات العمرانيــة اإلقليميــة مــع االســرتاتيجية   •
العمرانيــة الوطنيــة املحدثــة مــن جهــة وترابطهــا مــع املخططــات 

أخــرى. جهــة  مــن  املحليــة  العمرانيــة 
يوفر آليات تنسيق ورصد ومتابعة فعالة.  •

السياســات  وضــع  يف  الهادفــة  العامــة  املشــاركة  يضمــن   •
التخطيطيــة. ذلــك أن إرشاك مختلــف فئــات املجتمــع يف صناعــة 
القــرار يعــزز معايــري املســاواة والشــمول، كــام يكســب التكامــل 
يف الترشيعــات العمرانيــة املخططــات العمرانيــة  ملدينــة الريــاض 

املطلوبــة.  الرشعيــة 

العمــراين  للنطــاق  التنفيذيــة  الالئحــة  يف  النظــر  إعــادة  شــأن  ومــن 
يعــزز  أن  مراحلــه  تحديــد  لكيفيــة  واضحــة  وقواعــد  أســس  لتشــمل 
املســاءلة الفنيــة والرأســية، كــام تحتــاج الالئحــة إىل زيــادة الرتكيــز عــىل 
تحديــد منطقــة حاميــة التنميــة كمنطقــة ال يســمح بالتنميــة فيهــا، ليــس 
فقــط مــن أجــل منــع الزحــف العمــراين، بــل لتنظيــم عمليــات التطويــر 
النظامــي. وســتعزز هــذه املبــادرات  النــص  يتــالءم مــع  العقــاري مبــا 
ترابطــا  أكــر  تصبــح  يك  املدينــة  لتحــول  الداعمــة  السياســات  صياغــة 
الالئحــة  تدقيــق  أوالً   وينبغــي  املســتقبل.  يف  واســتدامة  واندماجــاً 
كانــت  إذا  مــا  لتقويــم  العمــراين  النطــاق  تحديــد  لقواعــد  التنفيذيــة 
سياســة النطــاق العمــراين قــد حققــت الغايــة املتوخــاة منهــا، واإلفــادة 
مــن مخرجــات التقويــم يف عمليــة اإلصــالح التنظيمــي وصياغــة خيــارات 

التخطيطيــة. السياســة 

٣.٧ التوصيات املالية

يف عــام ٢٠١5، بــدأت اململكــة العربيــة الســعودية تنفيــذ اإلصالحــات 
نحــو إنشــاء متويــل عــام محــيل )ذايت( مســتدام. وتواصــل الحكومــة 
دعمهــا الســرتاتيجيات تنميــة اإليــرادات البلديــة الذاتيــة عــىل املســتوى 

املحــيل مــن خــالل تحســني إدارة الرضائــب والتنويــع االقتصــادي.

ــات التمويــل العــام للريــاض بشــكل وثيــق مــع األهــداف  وتتوافــق أولوي
دعــم  تشــمل  والتــي  الشــاملة،  الوطنيــة  للتنميــة  االســرتاتيجية 
االقتصاديــة  القطاعــات  يف  واملتوســطة  الصغــرية  املؤسســات 
الرئيســة مثــل الصناعــة والخدمــات والســياحة.)٣٧( ولذلــك، فــإن زيــادة قــدرة 
األساســية  املحليــة  األساســية  الهيــاكل  متويــل  عــىل  العــام  القطــاع 
عنــه  غنــى  أمــر ال  القطاعــات  للتنميــة يف هــذه  الداعمــة  واملشــاريع 

الريــاض. ملدينــة  بالنســبة 

للبلديــات  الذاتيــة  املــوارد  تنميــة  يف  الدوليــة  املامرســات  وتعكــس 
ــي يتــم  ــىل الت ــة املث ــات الرضيبي ــة مــن اآللي ــة متنوع ــالل مجموع ــن خ م
توجيههــا للصالــح العــام.)٣٨( )تحديــداً، فــرض الرضائــب عــىل الزيــادة يف 
قيمــة العقــارات(. وعــىل الرغــم مــن أن مدينــة الريــاض بــدأت بتفعيــل 
نظــام  رســوم األرايض البيضــاء، فــإن استكشــاف أدوات رضيبيــة أخــرى 
ينبغــي وضعــه عــىل ســلم أولويــات أمانــة منطقــة الريــاض ليكــون لديهــا 

محفظــة متنوعــة مــن الدخــل.)٣٩(

ويحقــق فــرض رضائــب عــىل األرايض إيــرادات مبــارشة موثوقــة لــإلدارات 
املحليــة. كــام تتضاعــف الفوائــد الناجمــة عــن مشــاريع التنميــة العامــة 

استعامالت األرايض 

املختلطة 

وسائل النقل 

العامة
محالت البيع 

بالتجزئة

مدارس

مرافق 

رياضية

منشآت 

صحية 

إمكانية السري 

عىل األقدام 

املصدر: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )٢٠١٨(
 

الشكل 5٣. مكونات استعامالت األرايض املتعددة

مطورو الحدائق العامة 

واملساحات الخرضاء 
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النهج الثاليث األبعاد

مراحــل  ثــالث  إدارة  يف  املســتويات  مختلــف  يف  املســؤولني 
التنفيــذ  املشــرتيات،  االقتصاديــة،  الجــدوى  وهــي:  اســرتاتيجية 

واملتابعــة.
العمــل بالنهــج الشــمويل، فالــرشاكات مــع القطــاع الخــاص ينبغــي   •
األرايض  بتطويــر  التحتيــة  البنيــة  اســتثامرات  ربــط  عــىل  تركــز  أن 

لــألرايض.  املختلــط  باالســتعامل  املرتبطــة  الفوائــد  لتعظيــم 

ــبيل  ــة )عــىل س ــا لالحتياجــات املحلي ــة وفًق ــم األدوات املالي تصمي  •
املثــال، ســلوكيات التنقــل داخــل املــدن تحتــاج لتدخــل حكومــي 
لتقليــل االعتــامد الــكيل عــىل الســيارة وتقليــل تكاليــف التنقــل 
عــىل  األقبــال  لتحفيــز  جديــدة،  وازدحــام  انتظــار  رســوم  بفــرض 
اســتخدام النقــل العــام،  وزيــادة ربحيــة اســتثامرات القطــاع الخــاص 
يف املناطــق الواقعــة يف دائــرة تأثــري نظــام النقــل العــام الجديــد.

وأخــريا ، يعــد التنســيق بــني أطــر التخطيــط والترشيع العمــراين والتمويل 
لتحقيــق  الالزمــة  املحليــة  الظــروف  تهيئــة  يف  حاســام  أمــرا  املحــيل 
الشــمول التنمــوي املســتدام يف إطــار رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠ وأجنــدة 

التنميــة املســتدامة.)٤5(

الشكل 55. دراسة الحاالت املشابهة وأفضل املامرسات

يف عــام ٢٠٠٧، طبقــت مدينــة إســتوكهومل نظامــاً 
لتقليــل  الكربــون  إنبعاثــات  مقابــل  رســوم  لدفــع 
االزدحــام والتلــوث ولتوليــد اإليــرادات املحليــة، األمــر 
الــذي ادى إىل إنخفــاض حركــة املــرور بنســبة ١٩ % 
يف الســنة األوىل باإلضــاف اىل تحقيــق إيــرادات 
بلغــت 5٩ مليــون يــورو ســنوياً، أمــا يف ســنغافورة، 
 "ALS" فقــد أدى تنفيــذ نظــام تراخيــص املناطــق
إىل تقليــص االزدحــام مــن ١٢,٤٠٠ ســيارة يف مايــو 
١٩٩5 اىل ٧,٣٠٠ ســيارة يف أغســطس ١٩٩٤ خالل 
ســاعات الــذروة املروريــة، عــالوة عــىل ذلــك، بلغــت 
دوالر  مليــون   ٤٧ املناطــق  تراخيــص  بيــع  إيــرادات 
أمريــي وبتكلفــة إنشــاء بلغــت ٦.٦ مليــون دوالر 
أمريــي يف عــام ١٩٧5، باإلضافــة اىل ١٧ مليــون 
دوالر امريــي إضــايف بســبب مراجعــة النظــام يف 

 .١٩٨٩

ملواقــف  جانبيًــا  عــداًدا   ٣٤5٠٠ شــيكاجو  اســتأجرت 
الســيارات باإلتفــاق مــع بنــك مورجــان ســتانيل ملــدة 
٧5 عاًمــا، حيــث بلغــت اإليــرادات مــن عائــدات الدفــع 
أمريــي،  دوالر  مليــار   ١.١٦ مــن  يقــرب  مــا  مقدًمــا 
ولقــد شــمل هــذا النــوع مــن عقــود الــرشاكات مــع 
أســعار  يف  للزيــادات  ثابــت  جــدول  الخــاص  القطــاع 
العــدادات األمــر الــذي زاد مــن معدالتهــا ضعفــني إىل 
أربعــة أضعــاف بحلــول عــام ٢٠١٣، ونتيجــة لذلــك، كان 
لــدى شــيكاغو أعــىل معــدالت مــن العــدادات الجانبيــة 
يف الواليــات املتحــدة، ولقــد حققــت العــدادات مبلــغ 
٢٠ مليــون دوالر ســنوياً، بينــام متكــن بنــك مورجــان 

ســتانيل مــن إدارة التســعري وصيانــة العــدادات.

يف واليــة تاميــل نــادو الهنديــة، اقــرتح أحــد مشــاريع 
ــة  ــات إن تتشــارك كل مــن الحكومــة املركزي إدارة النفاي
مــن   %5٠ ســداد  يف   )%١5( الواليــة  وحكومــة   )%٣5(
إجــاميل تكاليــف املــرشوع، بينــام يقــوم كيــان خــاص 
بتوفــري  الخــاص(  القطــاع  مــع  املشــاركة  طريــق  )عــن 
النســبة املتبقيــة البالغــة 5٠ % مــن متويــل املــرشوع، 
الخــاص  القطــاع  مــن  االمتيــاز  صاحــب  يكــون  بحيــث 
ومتويــل  وبنــاء  وتصميــم  تخطيــط  عــن  مســؤوالً 
الصلبــة  النفايــات  إدارة  مرفــق  وصيانــة  وتشــغيل 
للبلديــة خــالل فــرتة االمتيــاز، وســوف تقــوم البلديــة 
إيجــار ســنوي تحــدده  بتوفــري األرض مــن خــالل عقــد 

نــادو. تاميــل  حكومــة 

املصــدر: رشكــة إيرنســت آنــد يونــغ، يب يف يت، املحــدودة، وزارة التنميــة العمرانيــة يف حكومــة الهنــد، واالتحــاد الكونفــدرايل للصناعــة الهنديــة، خالصــة وافيــة للــرشاكات بــني القطاعــني العــام والخــاص يف البنيــة التحتيــة العمرانيــة: دراســات 

الحالــة: )٢٠١٧(، البنــك الــدويل، واشــنطن دي يس، وينبريجــر، أر، كيهنــي، جيــه.، وروجــو، إم، )٢٠١٠(، "السياســات املتعلقــة مبواقــف الســيارات يف أمريــكا: نظــرة عامــة عــىل اســرتاتيجيات اإلدارة"، معهــد النقــل وسياســات التنميــة، نيويــورك، 

كــرويس، إي )٢٠١٦(، املجلــس الكنــدي للــرشاكات بــني القطاعــني العــام والخــاص، ويب يب يب كنــدا، )٢٠١١(، الــرشاكات بــني القطاعــني العــام والخــاص: دليــل البلديــات، املجلــس الكنــدي للــرشاكات بــني القطاعــني العــام والخــاص، كنــدا

رسوم االزدحام رسوم مواقف السيارات إدارة النفايات

دراسة الحاالت املشابهة وأفضل املامرسات 

أهم النتائج

لندن، إنجلرتا 

 

دىب، االمارات 

العربية املتحدة 

القاهرة، مرص 

بوغوتا، كولومبيا 

قــدرت دراســة تأثــري خطــوط قطــار "كــروس ريــل" عــىل 
للمناطــق  الرأســاملية  القيمــة  أن   )٢٠١٢( العقــارات 
ســوف  لنــدن  وســط  يف  القطــار  مبحطــات  املحيطــة 
ترتفــع بنســبة ٣5% للعقــارات الســكنية و٢٧.5% للعقــارات 
املكتبيــة التجاريــة، عــىل نحــو يتجــاوز التوقعــات املبدئيــة. 

بلــغ تأثــري وســائل النقــل العــام عــىل قيمــة العقــارات يف 
ــة حــوايل ١٣% و٧٦% عــىل  ــكات التجاري املســاكن واملمتل

التــوايل، ضمــن مســاحة ١.5 كيلومــرت.

أدت التنمية الحرضية التي شملت أنشــطة البيــع بــالتجزئة 
إىل زيادة يف قيمــة العقــارات بنسبة ١5 إىل ٢٠ % 

زادت املدارس من أسعار األرايض السكنية بنحو ١٣ %. 
القدرة علی الســري باألقــدام داخل األحيــاء الســكنية زادت 

مــن قيمــة املنــازل بنسبة تصل إلی ٩ % 

تشــري األبحــاث إىل أنــه مــع كل 5 دقائــق إضافيــة مــن وقــت 
الســري إىل محطــة النقــل العــام إنخفضــت قيمــة اإليجــار 

بنســبة ٦.٨ إىل ٩.٣ %.

تأثري تنمية وتطوير البنية التحتية 

عىل قيمة األرض

أمثلة للحاالت املشابهة

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

الشكل 5٤. تأثري تنمية وتطوير البنية التحتية عىل قيمة األرايض 
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٣.٨  ااملراجع

املالحق

1 See Article 5 of the Law of Regions to Royal Order No. A/92 (1993).

2 It consists of a) the Prince/Governor of the Region as president; b) Deputy Governor of the region as the vice president; c) Deputy Mayor of the Emirate/AMARAH; 

d) Heads of government authorities in the Region who are determined pursuant to a decision issued by the Prime Minister according to the directives of the 

Minister of Interior; and e) Ten citizens who are scholars, experts and specialists and are appointed by order of the Prime Minister based on the nomination of the 

Prince of the Region and the approval of the Minister of the Interior, for a renewable four year term.

3 See Article 23 of the Law of Regions to Royal Order No. A/92 (1993).

4 The National Urban Observatory is situated in the Department of Urban Studies, MOMRA.

5 Shearman and Sterling LLP, ‘Understanding the Key Government Institutions and Ministries in the Kingdom of Saudi Arabia’ (2016) <https://www.shearman.

com/~/media/Files/NewsInsights/Publications/2016/09/Saudi-Arabia-Publications/Understanding-the-Key-Government-Institutions-and-Ministries-in-the-

Kingdom-of-Saudi-Arabia.pdf> accessed 02 June 2018

6 In 2015 the total number of productive industries in the region is 12,845 factories. In the same year, the number of productive industries at national level is 7,036. 

Saudi Industrial Development Fund, (2016). The Kingdom of Saudi Arabia.

7 Saudi Arabia General Investment Authority. (2014). The Kingdom of Saudi Arabia.

8 General Organization for Social Insurance (GOSI). (2016). The Kingdom of Saudi Arabia.

9 In 2016, Saudi Industrial Development Fund loans to industrial projects in Riyadh Region totaled SR 26,464 million. It represented 37% of the total loans approved 

in 2016. Saudi Industrial Development Fund, Annual Report for the Fiscal Year 1437/1438H.

10 Central Department of Statistics and Information. The Kingdom of Saudi Arabia.

11 Education is a priority input for local economic development and was an important discussion topic during the FSCP Rapid Planning Studio workshop held in 

Riyadh (June 2018).

12 Each of the 13 regions is divided into governorates and the region capital. The capital of the region is governed by an Amanah (municipality), which is headed by 

a mayor.

13 Approved 2016 Budget for Riyadh (Amanah), Ministry of Finance, The Kingdom of Saudi Arabia.

14 NTP goal is to increase own-source revenue to 40% of municipal budgets by 2020. In 2016, intergovernmental transfers comprised 85% of the total budget for the 

Capital. Approved 2016 Budget for Riyadh (Amanah), Ministry of Finance, The Kingdom of Saudi Arabia.

15 David R. Godschalk, 2003, “Urban Hazard Mitigation: Creating Resilient Cities”, Natural Hazards Review,Vol. 4, Issue 3 .

16 The term refers to the embodied benefits to environmental quality provided by ecosystemic features, from fresh water to clean air, food production, etc.

17 The tourism grew at 2.9% (Compounded Average Growth Rate) from 2010 to 2015. The share of business travel and leisure accounted for 29% and 24%, 

respectively. KPMG. (2016). Riyadh Real Estate Market Overview.

18 Potential revenue contribution through immovable property taxation is 2.1% of GDP in high-income countries, while in middle-income countries it contributes 

an additional 0.6% to GDP. Norregaard, J. (2013). Taxing immovable property revenue and implementation challenges. (No. 13-129). International Monetary Fund. 

Washington, DC.; Walters, L. (2016). Leveraging land: land-based finance for local governments. United Nations Human Settlements Programme. Nairobi, Kenya.

19 Under the new law approved in 2015, owners of empty plots of urban land designated for residential or commercial use in towns and cities will have to pay an 

annual tax of 2.5% of land value. The land tax applies to a plot size equal to or greater than 10,000 square metres. It has been adopted in the cities of Riyadh, 

Jeddah and Dammam; United Nations Human Settlements Programme. (2016). Finance for City Leaders Handbook, Nairobi, Kenya: United Nations Human 

Settlements Programme.

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

21 This approach is based on the idea that individuals, businesses and landowners in the area benefits from government or private investments in high valued 

infrastructure, such as roads, railway, industrial infrastructures, or public services, like schools and hospitals. Landowners and beneficiaries of a specific area 

intervened by an infrastructure investment, can see an overall long-term land value gain of their properties, even after having paid the levy. United Nations 

Human Settlements Programme. (2016). Finance for City Leaders Handbook, Nairobi, Kenya: United Nations Human Settlements Programme.
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22 Encyclopaedia Britanica.

23 Riyadh CPI Report.

24 Riyadh CPI Report.

25 Represent the instructions issued by a Minister, his representative or any official of the Ministry to announce new regulations and updates regarding any intent 

or action to be undertaken.

26 The National Urban Observatory is situated in the Department of Urban Studies, MoMRA.

27 https://www.burohappold.com/wp-content/uploads/2016/07/Riyadh-Transit-Oriented-Development-TOD.pdf

28 FSCP Workshop in Riyadh, 2018.

29 It is composed of: a) Prince of the region; b) Deputy Emir of the region; c) Chairman of the Committee; d) chief executive officer; e) Secretary of the region; f ) 

Representative from the Ministry of Economy and Planning; g) Representative from the Ministry of Finance; h) Representative from the Ministry of Municipal and 

Rural Affairs; i) Representative from the Ministry of Foreign Affairs; j) Representative from the Ministry of Communications and Information Technology; k) District 

Police Director; l) Representative of the Saudi Electricity Company; m) Representative of the National Water Company; n) Undersecretary of the Secretary of the 

region for reconstruction and projects; o) Chairman of the Board of Directors of Chambers of Commerce and Industry in the region; and p) 4 from the people 

of the region or from others nominated by the President of the Council and issued by appointment of an order from the Prime Minister and the duration of 

membership of three years, renewable for one time.

30 See this link for the map functions: "http://rbrs.arriyadhmap.com/Amana/BuildingLaws/viewer.html" http://rbrs.arriyadhmap.com/Amana/BuildingLaws/

viewer.html#

31 This is an entertainment, sports and cultural resort. https://www.reuters.com/article/us-saudi-qiddiya-ceo/saudi-arabia-launches-multi-billion-dollar-

entertainment-resort-idUSKBN1HZ0WF.

32 Royal Decree No M/4 dated 24 November 2015 (the “Law”) and Council of Ministers Decision No. 377 dated 13 June 2016 (the "Regulations”)

33 FSCP workshop in Riyadh, 2018.

34 Royal Decree of 1975

35 The other big four regional capitals (Riyadh, Jeddah, Madinah and Makkah) are also 1st Class Amanahs.

36 A line-item budget lists, in vertical columns, each of the city’s revenue sources and each of the types of items such as capital outlays, contractual services, personal 

services etc. the city will purchase during the fiscal year.

37 Chapter 5 of the State of Saudi Cities Report, “Managing Urban Transformation in Saudi Arabia - The Role of Urban Governance (2018)” pg. 16.

38 Colliers International. (2017). The Impact of Social Infrastructure on Mixed-use Developments; Rodriguez, D.A., & Targa, F. (2004). Value of Accessibility to Bogotá's 

Bus Rapid Transit System. Transport Reviews 24(5), 587-610.

39 The estimated number of cars in the Capital is around six million. Central Authority for Statistics. (2016). Demography Survey.

40 Public and Private Partnership (PPP) is effective financing tools that support urban productivity. In PPPs, the private sector can provide the public sector with 

much-needed expertise in the provision of high-quality public goods and services (i.e. waste management system).

41 United Nations. (2017). New Urban Agenda. United Nations Human Settlements Programme, Nairobi, Kenya. Retrieved from http://habitat3.org/the-new-urban-

agenda/
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