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 تكزيز عو :

 التطور اإلداري والتنظيمي
 العربية السعودية المملكةفي ألجهزة التخطيط 

 د. ذلمد حضني يوصف عوض
قضم ايتخطيط احلطزي واإلقًيمي بهًية ايعمارة 

 وايتخطيط ظامعة املًو فيصٌ

 

س     التخطددٗ ٖعدذ   ٍىدٕد الٔأسددذ أِددي أطددقلٗ  هدٗددا أِددذا  التطدٕد

ً ىمددٜ    الددي  األداٚعددذ أدّددضٚ التخطددٗ    تٔالؼددعٕ    ٔ  أُلودديل  شقدد٘الٔ   هدٗددا تددٕد

بشطي الظٗقطقت ٔاخلطد  ٔتشتتّدق اؼدقسٖ       اخلقؿٛ  ٔالغقٖقت  العقوٛ  األِذا 

  ٔدبقسٚ  طشٖعٛ ٔكبريٚ  خطٕات  الظعٕدٖٛ  العشبٗٛ      خطت ااىمكٛٔبشاور تٍىٕٖٛ

 طتٛ  إدمقصات  خاله  ىَالدقدوٛ   ف  لألدٗقه  التقسٖخ  بّق  ٖؼّذ  يف جمقه التخطٗ ،

ٛ   مخظددٗٛ  خطدد  سًا  ااىمكددٛ  ػددّذت    ِددد 0021 -  ِددد0931  ػددقوم   يف  ومىٕطددقً   تطدٕد

وٍقظشٚ بزلك وجٗالتّدق ودَ دٔه    ٔالعىشاٌٗٛ،  ٔاالقتـقدٖٛ،  االدتىقىٗٛ،  اجملقالت

ٔسظٗددت أدّددضٚ التخطددٗ  ٔإداستدْد بقِتىددقً كددبري لكقفددٛ وظددتٕٖقتْ              العددقم

د  الٔتكٌٕت خاله  صاسات ااتخــدٛ      عدٕد الجالثدٛ الظدقبدٛ ااداسات ٔائ٠ٗدقت ٔالٕد

ُ قُ الٕصاستد قوَ بٍّٗق ٔصاسٚ الؼ٠ُٕ البمذٖٛ ٔالدشٖٔدٛ، ٔٔصاسٚ التخطدٗ    ٔتعدذ ِقتد    

وددَ أِددي ٔصاسات دّددقص التخطددٗ  الستبقثّىددق الٕثٗددا ٔدٔسِىددق الكددبري ٔال قىددن       

غ يف ِدددزا اجملدددقه، سٗدددح خىددد  بددد  جمدددقالت خدددذوقت ال     بٍٗدددٛ التشتٗدددٛ  ٔاامىددٕد

ٔاخلذوقت االدتىقىٗٛ يف ىىمٗقت التٍىٗدٛ العىشاٌٗدٛ ايمٗدٛ ايلدشٖٛ ٔااقمٗىٗدٛ      

س  اظدريٚ   ٔاطددتكىقاًلٔالٕثٍٗدٛ     ٘   التطدٕد ٙ   االقتـددقدٙ ٔالعىشاٌد   ٔاالدتىددقى٘ الددز

ٛ  ٕالتٍى ٔاألِدذا    الغقٖدقت   ٔلتشدٗا  سقلًٗق،  ااىمكٛ  تؼّذٓ   ؿدذست    ،ٖدٛ الطىٕسد

ً ٔ  كييا  بٍظقً   وٗٛالظق  األٔاوش ً ٔ  الؼٕسٝ،  جممعٌظق   ااىمكٛ  يف  ااٍقثاٌظق

 ًٛ س  وظددريٚ  وكىمددٛ ٔوتٕددد س     ٔااداسٙ،  التٍظٗىدد٘  التطدٕد الددي تددٍعكع ىمددٜ تطدٕد

ٛ   التخطددٗ  ٌظددقً   سفدد   ))  إىل  األٌظىددٛ  ِددزٓ   الظددعٕدٖٛ   ٔتّددذ    العشبٗددٛ  لمىىمكدد

ٛ   ااىمكدددٛ،  ثاوٍدددق   ٔالتٍىٗدددٛ يف   ااداسٙ  العىدددن   وظدددتٕٝ ٜ   ٔايقفظددد َ   ىمددد   األوددد
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ٛ   ٔالٍظددقً،  اثٍ     سددٕد    ٔك قلدد ٛ   إثددقس   يف  ٔسشٖددقتّي،   اادٕد   ااطدددالوٗٛ   الؼددشٖع

  0-ااقدٚ

  ِٕ  لبعلّىق   األٔه  ٔوكىم   وّى   أوشَٖ  ىمٜ  دِٕشِق  يف  األٌظىٛ  ٔتٍف

  وَ  كن  ِٕ دٔس  الجقٌٖ٘ٛ   ٔالظعٕد  العشبٗٛ  ااىمكٛ  يف  لمتخطٗ   ااداسٙ  التٍظٗي

صساٞ، ا  جمددقلع  سٝ،   لدٕد ٛ   يف ااٍدددقثا   ٔالؼدٕد   يف  ٔتظدددع٘  التخطددٗ    ٔتّددذ     ىىمٗدد

  ٔودذٌّق   ٔوٍقثدّق  ااىمكٛ  ٔتطٕٖش  تٍىٗٛ  ىمٜ  ااتظا  اجلىقى٘  العىن  جمىمّق إىل

َ   20 - 03  )ااددقدٚ   ٔاقتـددقدًٖق  ٔىىشاٌٗددًق،   ادتىقىٗددًق،   ِٔذشِددق   ٔقشاِددق ً   ودد   ٌظددق

ٞ   جممدع  صسا قش و ٔ )اادقدٚ   الٕد ً   ، ودد20َ - 29   ٔاادقدٚ   ِددد، د، 7   اادٕد ااٍددقثا       ٌظدق

٘ ِزٓ األٌظىٛ ؿ ٚ التخطٗ   دذٖذٚ  غٛٗتعط الٕثين، )   مبظتٕٖقتّق الجالثٛ  ألدّض

    التخطدٗ   جمدقه   يف  دذٖذًا  ثٕسًا  الًٕٗ  ااىمكٛ  ٔلزا تؼّذ    ،ٔااقمٗى٘، ٔايم٘

 ٛ   إىل أودددشَٖ  هتددقز   ااظدددتٕٖقت  ااتعددذد   ااداسٙ  ااثدددقس  ِددزا   يف  التخطدددٗ   ٔىىمٗدد

ٛ   رات  ٔاألدّضٚ  ب  ااداسات ٔالشأط٘     )اأُلفد٘  التٍظٗا األٔه   دذًا  وّى    العالقد

  اخلطد    ٔإدمدقص   إىدذاد   يف  اجلّدقت   تمك  أىىقه  ب   التكقون ٔالجقٌ٘   بقلتخطٗ ،

 ٔاالصدٔادٗٛ   التكشاس،  لت قدٙ  ٔااؼقسٖ   رباور،ٔال

ٛ ِىٗددٛ  ٔأل ٛ ىىم  يف  ٔالتكقوددن   ٔالشأطدد٘،   اأُلفدددد٘  التٍظددٗا   ىىمٗدد   اخلطددد   ٗدد

   وظدتٕٖقتّق،   اختال   ىمٜ  بقلتخطٗ   العالقٛ  رات  ااداسٖٛ  اجلّقت  ب   ٔتٍ ٗزِدق

  ااّقًوبين ىمٜ   ، ٗى٘ٔالتٍظ  ااداسِٙٗكن لٍظقً التخطٗ  ٔك    كشٔسٚ  تتلح

ٛ   بـ ٛ  البشح  ّٖذ    ٝوظتٕ  ٔكن  دّدٛ،  لكن  ااختم ٛ س   إىل اقداا    ىقود   تـٕد

ٛ   بقاىمكٛ  لمتخطٗ   ااداسٙ  التٍظٗى٘  لمّٗكن  ىقً ٛ   العشبٗد ٜ   الظدعٕدٖ ٞ   ىمد   كٕد

 ٛ مٗىٗدددٛ، الٕثٍٗدددٛ، ٔااق  ااداسٖدددٛ  يف االىتبدددقس ااظدددتٕٖقت   ااداسٖدددٛ   أخدددزاً   األٌظىدد

  ااظتٕٖقت،  ِزٓ  ب    ٔالشأط٘  الٕظٗ ٘ األفد٘  ىمٜ الااب   الاكٗض  و   ٔايمٗٛ

 ٛ ٛ   ٔبـد  ٜ   خقؿد ٛ   يف     لمتخطدٗ  الدذٔس ااقمٗىد٘ )ااٍدقثا      ىمد ٞ    ااىمكد   ىمدٜ كٕد

   اجلذٖذٚ  ااداسٖٛ  الٍظي

س اا        داسٙ ٖتكُٕ البشح ودَ ثالثدٛ أددضاٞ سٟٗظدٛ   ٍٖدققؽ اجلدضٞ األٔه التطٕد

ألدّضٚ التخطٗ  بقاىمكٛ، ٔبـ ٛ خقؿٛ ٔصاسٚ الؼ٠ُٕ البمذٖدٛ ٔالدشٖٔدٛ، الدي    

ٖش البٍٗددٛ التشتٗددٛ، ٔٔصاسٚ         ٖش ااكددقٌ٘ العىشاٌدد٘ ٔتطدٕد خىدد  بدد  التٍىٗددٛ ٔالتطدٕد
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ٖش ٔالتٍىٗددٛ االدتىقىٗددٛ ٔاالقتـددقدٖٛ ااشتبطددٛ       التخطددٗ  الددي خىدد  بدد  ٔالتطدٕد

ىٗددٛ، ٔايمٗددٛ ااكقٌٗدٛ   ٔال ٍٖ دد٘ اختٗددقس    جبىٗد  خطدد  التٍىٗددٛ الدطقىٗدٛ ااقمٗ   

صاسات ٔاألدّدضٚ األخددشٝ، بدن ٖ كددذ دٔس          صاست  ىىمٗدٛ التخطددٗ  ىدَ بدٗددٛ الٕد الٕد

صاسات يف تٍىٗددٛ قطقىقتّدق ٔاستبقثّددق األكٗدذ بددقلٕصاست  سٗدح ختىدد  كقفددٛ        الٕد

اخلط  ٔالرباور ٔااؼقسٖ  العىشاٌٗٛ ٔالدطقىٗٛ هت وظمتّٗىدق   ٍٖٔدققؽ اجلدضٞ    

جددقٌ٘ ٌظددقً التخطددٗ  ايددقل٘ وددَ ٔاقدد  اخلطدد  اخلىظددٗٛ   ٖٔظددتدش  اجلددضٞ       ال

ثين، ٔااقمٗىدد٘، ٔايمدد٘ وددَ        الجقلددح أدٔاس أدّددضٚ التخطددٗ  ىمددٜ ااظددتٕٝ الدٕد

األٌظىدٛ ااداسٖدٛ اجلذٖدذٚ، ثدي ٖددا  ِٗكددن تٍظٗىد٘ لمتخطدٗ  ودبين ىمدٜ تمددك           

ظٗ ٘   ٔالتدذسز  ودن، ٔالتكق التٍظٗا، هدٗا يف الٍظقً إجيقبٗقت وبًٍٗق األٌظىٛ، الٕد

 الشأط٘ ٔاألفد٘ ب  كقفٛ ااداسات ٔااظتٕٖقت يف ِزا اجلّقص ااتعذد ااظتٕٖقت 

  ايضعودية  ايعزبية  املمًهة  يف  ألجًشة ايتخطيط  اإلداري  ايتطور  -1

ٛ   يف  التخطددٗ    أخددز  اصٖ    اخدددقِ   ااىمكدد ٔوكىمدد  لبعلددّىق ِىدددق     وتدٕد

٘   اجملددقه  َ   كددن   أُ  االقتـدددقدٙ ٔاالدتىددددقى٘   ٔس ددي    هٔاجملددق   العىشاٌدد   ِدددزَٖ  ودد

ٔثٗدًق  ىمٜ   كن وٍّىق اىتىقدًا  ٖٔعتىذ  دٕاٌ ،  ىذٚ  وَ  لألخش  االخقِ  وكىن

ٛ     اآلخش، ٛ   فددذ ٌؼدد ٚ دّد ٛ   إداسٖد ٛ   وتخــد    ٓ اجلّدقت  وٍّىدق   ِدز    لكدن   ٔوظدتدم

  جلىٗد    ٔالٍىٕ العىشاٌ٘  بقلتخطٗ   تّتي  ٔالي  ٔالدشٖٔٛ،  البمذٖٛ  الؼ٠ُٕ  ٔصاسٚ  ِ٘

اٞ،   حبدذ   ااىمكٛ  ٔقشٙ  وذُ ٛ   طٕد ٛ   التذّٗدضات   ٔتٍىٗد ٛ   ٔاخلدذوقت   األطقطدٗ   العقود

  ىددَ ثشٖددا ااخططددقت التٍ ٗزٖددٛ، ٔائٗكمٗددٛ كىددق تّددتي أٖلددًق بـددٗقٌٛ ااددذُ،      

ٛ   ٔالـدددشٛ   ٌٔظقفتّدددق، ٛ   العقوددد ٛ    العىشاٌٗدددٛ  لمب٠ٗددد ٘    بّدددق   ٔاجلّددد   صاسٚٔ  الجقٌٗدددٛ ِددد

َ    ٔالتٍىٕٙ،  االقتـقدٙ،   التخطٗ   جبٕاٌ   تّتي  ٔالي  التخطٗ    ٔاالدتىدقى٘ ىد

ٔتٕفٗدْ    اهلل  حبىذ  وٍّق  طتٛ  إدمقص  مت  ٔالي  الؼقومٛ  الٕثٍٗٛ التٍىٗٛ  خط   ثشٖا

س اجلّدددقص ااداسٙ لكدددال    س   اجلّدددت    ٔتطددٕد   ٔإداسٖدددًق،   ادتىقىٗدددق،  ااىمكدددٛ  بتطددٕد

دًٖق، ٔىىشاًٌٗق سٗح كقٌت بذاٖٛ كن وٍّىق بظدٗطٛ رات وّدقً ٔٔظدقٟ     ٔاقتـق

   0سقي ) جلذٔهكىق ِٕ وٕكح بق حمذٔدٚ، إىل أُ أؿبشت ٔصاسٚ

س  يف  الددي تعددذِق ٔصاسٚ التخطددٗ    الؼددقومٛ  اخلىظددٗٛ  خلطدد ٔأطددّىت ا   تطدٕد

  ّقاالدتىقىٗددٛ الددي تدددذو     ااؼددقسٖ  ٔالددرباور العىشاٌٗددٛ ٔاالقتـددقدٖٛ ٔاخلددذوقت    
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صاسات سظدد   كىددق أطددّىت ٔصاسٚ الؼدد٠ُٕ     يف التٍىٗددٛ الؼددقومٛ   ختــددقتّق الدٕد

يف ؿٗغٛ خمططقت ىىشاٌٗٛ   ٔوؼشٔىقت  إىذاد دساطقت ٔبشاورالبمذٖٛ ٔالدشٖٔٛ ب

خمطدد  تٍ ٗددزٙ،   071بمد  ىددذدِق أكجددش ودَ    ٔػدقومٛ تٍ ٗزٖددٛ لمعذٖدذ وددَ ااددذُ    

ااقمٗىٗٛ، ٔتطٕست تبعدًق لدزلك    ايمٗٛ الي تعترب ٌٕاٚ لمتٍىِٗٛٔٗكم٘، ٔىىشاٌ٘ 

ٛ   ٔاخلذوقت  ٔالطش ،  الٍدن،  ٔطقٟن اادذُ، ٔاست د  وظدتٕٙ أداٞ      يف  ٔااشافا العقود

 كن وٍّق 

 

ٛ   العشبٗٛ  بقاىمكٛ  جلّقص التخطٗ   ااداسٙ  التطٕس   0سقي ) جلذٔها  الظعٕدٖ

 التخطٗ   ٔصاسٚ                                       ٔالدشٖٔٛ  الؼ٠ُٕ البمذٖٛ  ٔصاسٚ           الظٍٛ

  األطقطٗٛ  التعقلٗي 0321ً

  البمذٖقت  داٟشٚ  ٌظقً 0327ً

  الذاخمٗٛ  ٔصاسٚ  يف  الٕكالٞ  جمقلع  ٌظقً 0392ً

  ااؼقسٖ   ٔإداسٚ  البمذٖقت،  داٟشٚ  ٌظقً 0399ً

  ٔالبمذٖقت  العقؿىٛ  ألوقٌٛ  العقً  الٍظقً 0391ً

 االقتـقدٖٛالتٍىٗٛ   ِد  جل9/0971ٍٛ/ 00إافا ا  0397ً

 ال ٍٗٛ  ااعٌٕٛ  ِد جل20/01/0971ٍٛاإافا    0397ً

  ٔصاسٚ الذاخمٗٛ  يف  البمذٖقت  إداسٚ ً 0391

 لمتخطٗ   األىمٜ  ِد اجملمع07/7/0911اإافا    0311ً

  لؼ ُٔ البمذٖقت  الذاخمٗٛ  ٔصاسٚ  ٔكقلٛ 0312ً

 لمتخطٗ   ااشكضٖٛ  ِد  ائ0910ٛ٠ٗ/ 07/3فا  اإا  0310ً

 التخطٗ   اإافا      ٔصاسٚ                               ٔالدشٖٔٛ  الؼ٠ُٕ البمذٖٛ  ٔصاسٚ 0379ً
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 املمًهة  يف  ًتخطيطي  اإلدارياجلًاس   تطورمزاحٌ   1-1

س  تـددددٍٗ   ميكددددَ   العشبٗددددٛ  ااىمكددددٛ  يف  التخطددددٗ   جلّددددقص  ااداسٙ  التطدددٕد

ٛ   األطقطدٗٛ،   التٍظٗىدقت   ِٔ٘ وشسمٛ  وشاسن  أسبعٛ إىل  الظعٕدٖٛ  ؼدكٗن  ت  ٔوشسمد

ٛ   ،طٕس ائٗكن ااداسٙت  وشسمٛ  ،ائٗكن ااداسٙ ٕ   ٔوشسمد س   الٍىد   ٔالتددذً    ٔالتطٕد

  ااشاسن،  وَ  وشسمٛ  كن  ٔممٗضات  التطٕسات  ِزٓ  البشح  وَ  التقل٘  اجلضٞ  ٍٖققؽ

سا  ٘   ااداسٙ  ائٗكددن  ىمددٜ  ٌؼد ت   الددي  تٔالتطٕد   ااىمكددٛ  يف  لمتخطددٗ   ٔالتٍظٗىد

 الظعٕدٖٛ     العشبٗٛ

 ايتهظيمات األصاصية  زحًةم 1-1-1

  بؼتٜ جمقالتْ،  بقلتخطٗ   سذاثتّق  وٍز  الظعٕدٖٛ  العشبٗٛ  ااىمكٛ  اِتىت

  ِتىقً وَ البذاٖقتٖٔتلح ِزا اابإىىقلْ     لمدٗقً  ااتخــٛ  بقاداسات  ٔكزلك

  ٔققٟذ  و طعٜ طسأ  أُ  وٍزايذٔدٚ،  ااقدٖٛ  اإاسدالبظٗطٛ الي ؿقسبت 

دىقٟي ايكي ٔالتٍظٗي  )ٖشمحْ اهلل   العضٖض ىبذ  داللٛ اامك  البالد  ِزٓ  ٌّلٛ

مكٛ العشبٗٛ ىاسٗح كقُ ٍِقك مخع بمذٖقت يف ا   ٔالتٍىٗٛ  لتطٕٖشٔااداسٚ ٔا

   ٔالٕدْ  -ٍٖب   -دذٚ  -ااذٍٖٛ اإٍسٚ  -ّق يف ايذقص )وكٛ الظعٕدٖٛ تٗع

مبٕد  الشطًٕ  أؿذست التعمٗىقت األطقطًٗٛ 0321 ِد اإافا0909 ٔيف ىقً

  30  ٔالعذد )31ِد ٌٔؼشتْ ؿشٗ ٛ أً الدشٝ العذد )20/2/0909اامك٘ اا سخ 

ً تظعٛ أقظقً ِد ىمٜ التٕال٘   ٔتلىَ الٍظق9/9/0909ِد ، 29/2/0909بتقسٖخ 

 ِد  0001اختف كن وٍّق مبٕكٕع سٟٗظ٘ )ااطريٙ، سص ، حمىذ، 

  وَ ِزا 07أؿذس ٌظقً جمقلع الٕكالٞ   تٍف ااقدٚ ) 0392ٔيف ىقً 

الٍظقً ىمٜ أُ تٗ  البمذٖقت يف ااٍطدٛ الغشبٗٛ تتب  ٌظقوًق إىل ٔصاسٚ الذاخمٗٛ 

ت كقُ ٍِقك قظي ٔاسذ ٔاألخشٝ تتب  إػشا  أوشاٞ ااٍقثا   ٔيف رلك الٕق

ٔبعذِق    فد  يف الٕصاسٚ ٖظىٜ )داٟشٚ ااؼقسٖ   الي اِتىت بقلؼ٠ُٕ االدتىقىٗٛ

أطظت بمذٖٛ الشٖقض تبعّق مخع  0399بظٍٛ أؿذس ٌظقً داٟشٚ البمذٖٛ ٔيف ىقً 

)الـبقُ  ٔدٗضاُ -األسظقٞ  -الطقٟ   -دطٗ  ال -بٜ كبمذٖقت أخشٝ يف 

ً )أؿذس الٍظقً العقً ألوقٌٛ العقؿىٛ 0391ِد /0997ٔيف ىقً    ً 0331

استٕٝ ِزا  ،ٔالبمذٖقت  ٔالزٙ ٖعترب سذش األطقغ يف تقسٖخ البمذٖقت يف ااىمكٛ
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  ِزٓ  وَ      كنً 0331)الـبقُ  وقدٚ 19  فـاًل و ـمٛ يف 01الٍظقً ىمٜ )

  الٍقسٗٛ  وَ  ٔإداستْ  لمتخطٗ   تقسخيٗٛ  هٕه  ٌٔدطٛ  دذٖذٚ  خطٕٚ  وجَّن  األٌظىٛ

ـَبًق  االِتىقً األكرب  كقُ  العىشاٌٗٛ   سٗح   العىشاٌٗٛ،  إداسٚ ااذُ  تطٕٖش  ىمٜ  ُوٍ

ًٛ إىل تطٕٖش    ً 0331)الـبقُ،  الٕقت  رلك  يف  البمذٖقت  أىىقه  ٔتٍظٗي  إكقف

ٖٔالسظ يف ِزٓ ال اٚ الاكٗض ىمٜ الٍٕاس٘ البمذٖٛ ٔالعىشاٌٗٛ ٔالتٍظٗىٗٛ، 

 لح اا ػشات االقتـقدٖٛ ٔاالدتىقىٗٛ سٗح أٌْ م تت

 اإلدارياهليهٌ تشهيٌ   مزحًة 1-1-2

 متٗضت ِزٓ ااشسمٛ ببذاٖٛ تكٍٕٖقت إداسٖٛ وتخــٛ لمىذقه العىشاٌ٘

العىشاٌٗٛ لمىذُ  ٘فؼىن االِتىقً بقلٍٕاس  االقتـقدٙ  لالدتىقى٘ٔأخشٙ  لمىذُ

ااٍطدٛ الغشبٗٛ لٕصاسٚ  الٕك  الظقبا لمبمذٖقت سٗح تتب  البمذٖقت يف اساطتىش

ً   ٔىٍذوق 0311الذاخمٗٛ، ٔالبمذٖقت يف ااٍقثا األخشٝ ألوشاٞ ااٍقثا ستٜ ىقً 

اٌتدمت ٔصاسٚ الذاخمٗٛ إىل العقؿىٛ اجلذٖذٚ الشٖقض أؿبشت تٗ  البمذٖقت يف 

البمذٖقت يف الٕصاسٚ  سٗح ىىن ِزا الدظي وٍز  إداسٚلدظي  إداسٖقااىمكٛ تتب  

ااقلٗٛ، ٔ، ااداسٖٛتدذٖي اخلذوقت ٔلب ، ٔااػشا ، الً ىمٜ 0391إٌؼقْٟ 

ِد اقش جممع الٕصساٞ اإقش اقاا  ٔصٖش 0312يف ىقً ٔ  ٔال ٍٗٛ جلىٗ  البمذٖقت 

مسٜ الذاخمٗٛ اٌؼقٞ دّقص وشكضٙ وظتدن تقب  لمٕصاسٚ لمتعقون و  البمذٖقت   

ٖٛ ٖٔعترب تكَٕٖ ِزٓ قطي ٔكقلٛ ٔصاسٚ الذاخمٗٛ لمؼ٠ُٕ البمذِزا اجلّقص ب

الٕكقلٛ ٌدطٛ التطٕس الجقٌٗٛ يف تقسٖخ البمذٖقت يف ااىمكٛ العشبٗٛ الظعٕدٖٛ   

إٌؼقٞ بمذٖقت ٕٔس ٌتٗذٛ لتٕط  اخلذوقت الي تدذوّق البمذٖقت، طٔكقُ ِزا الت

التطٕس الزٙ تؼّذٓ البالد، ٔالش بٛ يف تٕفري خذوقت أفلن ٔأكجش، ٔدذٖذٚ، 

أقظقً إداسٖٛ ِ٘ ايقطبٛ،  ىذٚٔاػتىمت ىمٜ   خن العقً إكقفٛ إىل صٖقدٚ الذ

ٔاإظ  ، ٔااسـقٞ، ٔإداسٚ األساك٘، كىق مشمت ااداسٚ ال ٍٗٛ،  ٔااداسٚ 

ال ٍٗٛ بقلشٖقض، ٔإداسٚ التخطٗ  بقلشٖقض ٔإداسٚ التخطٗ  جبذٚ   ثي تكٌٕت 

شبٗٛ، إداسات إقمٗىٗٛ يف كن وَ ااٍطدٛ الؼشقٗٛ ، ٔالٕطط٘، ٔالغ أسبعٛ

  ً 0331)الـبقُ،  ٔاجلٍٕبٗٛ سٗح كقٌت تعىن كٕطقٟ  لمىعٌٕٛ ال ٍٗٛ
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صساٞ    ٔبذأ االِتىقً بقلٍٕاس٘ االدتىقىٗٛ ٔاالقتـقدٖٛ بـذٔس قشاس جممدع الٕد

ٛ لتشذٖذ إٌتقدٗٛ 00/9/0971ٔتقسٖخ  7729سقي  ٛ االقتـقدٖ ٛ التٍىٗ ٞ جلٍ ِد بإٌؼق

ٔسذدي استٗقدقتّدق ااقلٗدٛ   ٔتالِدق     ااؼشٔىقت الدقٟىٛ، ٔأِي ااؼشٔىقت ااطمٕبٛ 

ِدد ٔاقاسدت أُ   0971ٔتدقسٖخ   099وبقػشٚ إٌؼقٞ جلٍدٛ ااعٌٕدٛ ال ٍٗدٛ بدقلدشاس سقدي      

تعىن ااىمكٛ ىمٜ كىقُ االطتدشاس االقتـقدٙ ٔأُ تبدذأ بدشاور تٍىٗدٛ وتٕاكدعٛ     

تضٖددذ تددذسجيًٗق، ودد  االطددتجىقس يف ااؼددشٔىقت   ٔبعددذ رلددك بعددقو  تدشٖبددًق ؿددذس        

بدقلدشاس     Planning Board)  األىمٜ لمتخطدٗ    اجملمع   طٗعاامك٘ بت ااشطًٕ

  أسبددد   ادددذٚ  اجملمدددع  ىىدددن  ً ٔقددذ 0311 اإافدددا   ِدددد07/7/0911  ٔتدددقسٖخ  91سقددي  

ٛ   ٖـددبح  أُ  قبددن    خمتم ددٛ  ب ىىددقه   طددٍٕات ٛ   وشكضٖددٛ  ٠ِٗدد التخطددٗ       ىددَ  وظدد٠ٕل

س ٜ   اجملمددع   ٔتطدٕد ٛ ائ  لٗـددبح   لمتخطددٗ    األىمدد ً    ااشكددضٙ لمتخطددٗ     ٠ٗدد بقاشطدٕد

)األوقٌٛ العقوٛ جملمدع التعدقُٔ    0310ًاإافا  ِ د07/3/0910  يف  03   سقي  اامك٘

س  ٔكد    اجملمددع أدٔاس  أِدي      ٔكددقُ 90-99ً، 0339ِدد/ 0009اخلمٗذد٘،     التـدٕد

 ً ٛ   لمخطدد    العددق ٛ   التٍىٗدد ُ   ااددذٝ بقلتٍظددٗا    ثٕٖمدد صا   ودد    ٔالتؼددقٔس   ٔالتعددقٔ   ساتالدٕد

ٜ   الدشاس ٌ ظْ    و0َ)  ااقدٚ   ٌـت  ايكٕوٗٛ األخشٝ  كىق   ٔااـقحل ً   ىمد   وّدق

ٙ   إىددذاد تدشٖددش  وٍّددق     اجملمددع   ٔٔظددقٟ   ٛ ىلم  دٔسٙ  اقتـددقد   الٍىددٕد  ٔفددشق   ىمكدد

ٞ   جممع  وَ  إقشاسِق  االقتـقدٖٛ ٖتي  لمتٍىٗٛ  خط   إىذاد، ااتٕقعٛ  ٔالتطٕس صسا   الٕد

  التٍىٗٛ  خط   لتٍ ٗز  الالصوٛ  تدذٖي التكقلٗ  ، التٍ ٗز  وٕك   ّقٔكع  قبن  اإقش

   وؼدشٔع،   لكن  االقتـقدٖٛ ااطمٕبٛ  الذساطقت  إدشاٞ  ، الٕصساٞ  جممع  الي أقشِق

ْ   تٕؿدددٗقتّق   ٔتددددذٖي ٞ   وظدددقىذٚ   ، بؼددد ٌ صسا ٛ   ٔالٕكدددقالت   الددٕد ُ   يف  ااظدددتدم   ػددد ٔ

سٚ  تددددذٖي  ، التخطدددٗ  س   يف  ال ٍٗدددٛ  ااؼددٕد اا دددذٝ  اامدددك  ٖكم ّدددق بّدددق   الدددي  األوددٕد

   79  ً،0371  ال قسط٘،  يف  ِد،02/3/0910-00  الٕصساٞ،  جملمع  العقوٛ  )الشٟقطٛ،

ٛ  لألحبدقخ    طدتقٌ ٕسد   جمىٕىٛٔػقسكت  ٛ  ك٠ّٗد ٛ   اطتؼدقسٖ ٛ   لم٠ّٗد   ااشكضٖد

  م  ٌّدق إ  سٗدح   خدقق   ٔك   ئق  ٔكقُ ً 0317ىقً   وٍز  أىىقئق  ٔبذأت  ، لمتخطٗ 

ًٞ  كقٌت  بن  وظتدمٛ،  كٕسذٚ  تعىن   ئق  هقه  لمتخطٗ ،  ااشكضٖٛ  ائ٠ٗٛ  وَ  ادض

ائ٠ٗدٛ      تطشسّدق   الي  األوٕس  يف  ااؼٕسٚ  ٔتدذٖي  الذساطقت  بإىذاد  ٔتكم   األىىقه

ٛ   أُ  آخش  مبعين ٘   كقٌدت   ائ٠ٗد ٛ   ِد ٜ    الدي   اجلّد ٚ     ىقتدّدق   ت خدز ىمد ٘ اخلطٕد   اأُلٔلد

ٛ   تكم   ثي  البالد  اعشفتْ بقستٗقدقت ً   دساطدقتّق   ٔتمخدف    بإىدذاد   اجملىٕىد   وّدق

 بقلتقل٘:   االطتؼقسٖٛ  اجملىٕىٛ
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ٛ   بإىددذاد خطدد     ااظددقىذٚ - 1 ٛ   إػددشا    هددت   لمددبالد   التٍىٗدد ٛ   ائ٠ٗدد   ااشكضٖدد

 الٕصاسٚ   ثي  لمتخطٗ 

 وعّي  ذٔالتعقق  ااتخــ   بقطتدطق   الٕصاسٚ  وظقىذٚ - 2

 ااختم ٛ  ااؼقسٖ   ٔتدٗي  تقبعٛمب  الٕصاسٚ  وظقىذٚ  - 3

سٚ   الٍـدح   تددذٖي  - 4 ً   ٔااؼٕد ٛ   اإاكدٗ    يف  األحبدقخ   ب ىىدقه   ٔالدٗدق   ااتخــد

   79  ً،0371  )ال قسط٘،   الٕصاسٚ  وَ  ب وش

  دساطقت  بإىذاد   SCET)  ُأخشٙ  فشٌظٗٛ  اطتؼقسٖٛ  جمىٕىٛ  كىق ػقسكت

لمتخطٗ      ااشكضٖٛ  ائ٠ٗٛ  وَ  بتكمٗ   الظعٕدٖٛ،  العشبٗٛ  ااىمكٛ  يف                اقتـقدٖٛ

ٔ   كقٌدت   الذساطدقت   ِدزٓ   وجن ٛ وّىدٛ  ٛ لم  كدشٔسٖ ٛ لتٍىٗدٛ    ُتِعدذ   الدي   ىىمكد   ؿدٍقىٗ

   79  ً،0371  )ال قسط٘،  كبريٚ  وظتدبمٗٛ

ٛ   ٔققودت  ٛ   ائ٠ٗد ٛ   بٕكد    لمتخطدٗ    ااشكضٖد ٛ   ٗمٗٛت ـد   دساطد   اخلىظددٗٛ  لمخطد

٘   تعتددرب   الددي    جمددقالت   يف  حمددذٔداً   تدددذوقً   سددددت   ٔالددي   ِددد، 0939ِددد  0931اأُلٔلدد

  ٔدساطدقت   بقلٍدن،  اخلقؿٛ  الذساطقت  وَ  العذٖذ  إدمقص  مت  سٗح  ائقوٛ  التخطٗ 

  العذٖدذ   ٍِدقك   أُ  ٔ ريِق    ري  العقومٛ  الدٕٙ  تٍىٗٛ  ٔبشاور  ادتىقىٗٛ ٔاقتـقدٖٛ،

  لمتخطدددٗ    ااشكضٖدددٛ  ائ٠ٗدددٛ  بددد   ٔثٗددددًق  تعقٌٔدددًق  تتطمددد   التخطدددٗ   جمدددقالت  ودددَ

٘   ائٗكدن   هظ   وٍّق  ايكٕوٗٛ  ٔااـقحل  ٔالٕصاسات   لمذّدقص   ٔااداسٙ  التٍظٗىد

 ٘ و   لمددرباور  ٔالتٍ ٗددز  التخطددٗ   أطددقلٗ   ٔهظد    اخلطددٛ،  تٍ ٗددز  لددذىي  ايكٕد

ٙ   ىمددد٘  ٔااؼدددشٔىقت صاسات  وظدددتٕ ٛ   ٔااـدددقحل  الددٕد   أطدددقلٗ    ٔهظددد   ايكٕوٗددد

ٙ   ىم٘  البؼشٖٛ  الدٕٙ  تذسٖ   لرباور  ٔالتٍ ٗز   التخطٗ  صاسات   وظدتٕ ٔااـدقحل     الٕد

  ٔالااب   بقلبظقثٛ  الٕقت  رلك  يف  لمتخطٗ   ااداسٙ  ائٗكن  ٔاتظي   ايكٕوٗٛ 

   بْ  ااّتىٛ  اجلّقت  ب 

 تطويز اهليهٌ اإلداري  ةمزحً  1-1-3

ظٗ ٘  التخطددٗ   لبذاٖددٛ  أطقطددٗٛ  تعددذ  ااشسمددٛ  ِددزٓتعددذ    سٗددح   ااعددشٔ ،  الدٕد

َ    الدذخن   وعدقم   اتلشت ثين ود ٛ ىلم  ٔأؿدبح   الدبأه،   ىٕاٟدذ   الٕد وكقٌتّدق    ىمكد

س   لدزا    العدقم   دٔه  وَ  ٌظقٟشِق  و   بتعقومّقٛ ٔاالقتـقدٖ    ايلقسٖٛ أخدزت    ااتطٕد

ٖش   بعٗذ  لمتخطٗ   األٔل٘  طٕٚاخل ٛ   ااذٝ ٔتطٕد َ    ٌٔدمدّق   ااىمكد   جمتىد    تقسخيٗدًق ود

س ٔوٍددتر   جمتىدد    إىل  بظددٗ ، ٛ   ِددزٓ     متٗددضت  وتطدٕد   سفدد    وٍّددق   وضاٖددق  بعددذٚ   ااشسمدد

ً     التخطدددٗ  مبٕدددد    ٔصاسٚ  لتـدددبح  لمتخطدددٗ   ااشكضٖدددٛ  ائ٠ٗدددٛ  وظدددتٕٙ ااشطددٕد

اه / 1  ٔتدقسٖخ  921أ/  سقي  اامك٘ ً   ٔكدزلك ٔكقلدٛ   0379  ِدد اإافدا  0939/ ػٕد
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صاسٚ لؼدد ُٔ البمددذٖقت إىل ٔصاسٚ الؼدد٠ُٕ البمذٖددٛ ٔالدشٖٔددٛ      ه     الدٕد ٖٔعددذ ِددزا التشدٕد

س أدّددضٚ التخطددٗ    وٍّددق اٌطمددا      ٙ  العىشاٌدد٘  التٕطدد   الجقلددح يف وظددقس تطدٕد   الددز

  ٔالتٕط   التطٕس  لٕٗاك   كشٔسًٖق  التخطٗ   أؿبحوعظي وذُ ااىمكٛ، ٔ  ػّذتْ

ٛ  شٖلتطٕ  ااظتدبمٗٛ  التطمعقت  ٔلٗتىقػٜ و   االقتـقدٙ ٔالعىشاٌ٘ ٛ   ٔتٍىٗد   ااىمكد

  ائٗكدن ااداسٙ ٔالتٍظٗىد٘   0ٖٕٔكدح الؼدكن )  اخلقسد٘     العقم  ٔتعقومّق و 

صاسٚ التخطدددٗ ، ٔالؼدددكن )   صاسٚ الؼددد٠ُٕ    2لددٕد   ائٗكدددن ااداسٙ ٔالتٍظٗىددد٘ لددٕد

 َٕٖ كن وٍّق البمذٖٛ ٔالدشٖٔٛ يف بذاٖٛ تك

 وسارة ايتخطيط
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 ٔصٖش التخطٗ 

 ٔكٗن الٕصاسٚ

ٔكٗن الٕصاسٚ ااظقىذ 

 لمتخطٗ  الدطقى٘

ايصهاعة 
 وايتحارة

اظقىذ ٔكٗن الٕصاسٚ ا

 الٕثينلمتخطٗ  

 وـمشٛ الكىبٕٗتش

 ااداسٚ العقوٛ

 ااكت  ال شى٘

ايتحًيشات 
 ايبشزية

ايتحًيشات 
األصاصية 

 املادية

ايجزوة 
 ايطبيعية

اخلدمات 
 االجتماعية

 ايبحوث

ايتهضيل 
 ايكطاعي

ايكوى 
 ايعامًة

مصًحة 
 املتابعة

ايتخطيط 
 اإلقًيمي
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 وسارة ايشؤوى ايبًدية وايكزوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .113م( املمًهة ايعزبية ايضعودية حاية دراصية يًتهمية ص 1978املصدر: فؤاد ايفارصي )

 (2ايشهٌ )

  احلايية   املتكدمة  املزحًة 1-1-4

ُ   وٍّق،  أوٕس  بعذٚ  ااشسمٛ  ِزٓ  ىٗضتٔت   االقتـدقدٖٛ لمىىمكدٛ،    الدقىدذٚ   تكٕد

 ٕ س   مندد ُ   وعظددي   ٔتطدٕد ٙ   وددذ ٛ   ٔقددش ٛ ا  ٔاستٗقدقتّددق   ااىمكدد َ   ألطقطددٗ   اخلددذوقت   ودد

 ٔالتخطٗ   ، جمقالت  يفٔااتخــ    ااتعمى   وَ  ىشٖلٛ  ػشحيٛ  ٔدٕد  العقوٛ،

صاست      األخددشٝ،   التخــدددقتٔالعىددشاُ، ٔااداسٚ ٔ ريِددق وددَ     س كددال الددٕد ٔتطدٕد

تطٕسًا ومشٕظًق إداسٖدق ٔفٍٗدًق، ٔأؿدبح كدن وٍّىدق وتخـدف يف تددذٖي اخلدذوقت         

   ٕ ػدد ُ ٔصاسٚ التخطددٗ  بٕكد  اخلطدد  اخلىظددٗٛ لمتٍىٗددٛ     العقودٛ لمذٔلددٛ كىددق ِد

اثٍ ، ٔااخططدقت العىشاٌٗدٛ       الٕثٍٗٛ الؼقومٛ ، أٔ تدذٖي اخلدذوقت العقودٛ لمىٕد

 الٕصٖش

 

 ٌقٟ  الٕصٖش
ٛ العمٗق لمتٍىٗٛ الدشٖٔٛ  الدشٖٔٛ ااذٖش العقً لمؼ ُٔ المذٍ

 ونيٌ ايوسارة يتخطيط املدى

 مهاتب ايتخطيط اإلقًيمية

 ونيٌ ايوسارة يشؤوى ايبًديات

 العالققت العقوٛ
 ايبًديات الؼ ُٔ ااٍّٗٛ

ٔكٗن الٕصاسٚ ااظقىذ 

 ٛلمؼ ُٔ ال ٍٗ

 ااذٖش العقً
 لمؼ ُٔ البمذٖٛ

ٚ ااظقىذ  ٔكٗن الٕصاس

 البمذٖٛلمؼ ُٔ 

ٛ تدذٖي  ااقٗل

 العطقٞات ااداسٚ

ااذٖش العقً 

 لمتٍظٗي

ديز ايعام امل
 يًصحة ايبيئية

مديز املعونة 
 ايفين

املديز ايعام 
 يًمزافل

املديز ايعام 
 يًًهدصة
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        ٛ     التٍ ٗزٖٛ ٔائٗكمٗٛ ادذُ ٔالددشٙ كىدق ِٕد ػد ُ ٔصاسٚ الؼد٠ُٕ البمذٖدٛ ٔالدشٖٔد

 ٍٖٔعكع التطٕس ااداسٙ ىمٜ ائٗكن التٍظٗى٘ لكن وٍّىق 

ٕصاسٚ التخطددٗ  قطددقى  وّىدد  ٔوكىمدد  لبعلددّىق ِىددق قطددقع    ف ؿدبح لدد 

  التقلٗدددٛ 0-9، ٔالؼددكن )   9)التخطددٗ ، ٔقطددقع ااسـددقٞ تٕكددح بقلؼددكن      

صاسٚ ىمدٜ            ائٗكن التٍظٗىد٘ لكدن قطدقع ٔػدش  اّقوْد كىدق ٔسدت ودَ وٕقد  الٕد

 االٌاٌٗت 
!خطأ

 م.2002/ 22/4يـ املوافل 1423/ 9/2 ، موقع وسارة ايتخطيط عًى اإلنرتنت، www.Planning.Gov.saاملصدر: 

 (3ايشهٌ )

 وسارة ايتخطيط مًام

 لمىىمكٛ ٔوتقبعٛ تٍ ٗزِق  اخلىظٗٛخط  التٍىٗٛ  إىذاد  0

ىددَ ااىمكددٛ ٖتلددىَ همددٗال القتـددقدِق    دٔسٙدٙ تدشٖددش اقتـددق  إىددذاد  2

    ٔوق ٖتٕق  فْٗ وَ تطٕسات ،ِزا اجملقه  يف أسشص الزٙ التدذً وذٝ ٖٔب 

http://www.planning.gov.sa/
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ٖٕافددا ىمّٗددق   الدديلتٍ ٗددز خطدد  التٍىٗددٛ   الالصوددٛإتددقل٘ اابددقل    تدددذٖش  9

ُ ِددزٓ التدددذٖشات     صساٞ ٔتكدٕد لٕكدد  ااٗضاٌٗددٛ العقوددٛ    أطقطددق جممددع الدٕد

ااظددتدمٛ ،  بقئ٠ٗددقتاامشدددٛ بّددق ٔااٗضاٌٗددقت اخلقؿددٛ    لمذٔلدٛ ٔااٗضاٌٗددقت 

 ٔاالقتـدقد ٔهدٗدق لزلك تكُٕ كن ودَ ٔصاسٚ التخطدٗ  ٔ ٔصاسٚ ااقلٗدٛ    

الٕثين ىمٜ اتـقه داٟي لمتؼقٔس ٔتبقده ااعمٕوقت ٔايددقٟا لمتٕؿدن إىل   

   ااتقسٛ ااقلٗٛ اإاسد ٔب  لمتٍىٗٛ العقوٛ اخلطٛ وتطمبقت ب  كقون تٍظٗا

0   ٞ تتطمددد  رلدددك   الددديالالصودددٛ يف اإاكددٗ    االقتـدددقدٖٛالذساطدددقت  إدددشا

 تٍتّ٘ إلّٗق  الئتدذٖي التٕؿٗقت 

ٔااعمٕوددقت ااسـددقٟٗٛ مبختمدد  جمقالتّددق    البٗقٌددقتٔهمٗددن ٌٔؼددش   تد    9

خمتم  األحبقخ ااسـقٟٗٛ  ٔإدشاٞاالدتىقىٗٛ ٔاالقتـقدٖٛ ٔالظكقٌٗٛ 

العددقً   التعددذاد ٜ تٍ ٗددز ىىمٗددٛ  سظدد  االقتلددقٞ،ٔااىذاد ٔااػددشا  ىمدد   

ٛ ااشد  ااسـقٟ٘  بقىتبقس ٔااظقكَ لمظكقُ ٛ ااسـقٞات العقو وـمش

 يف ااىمكٛ   الٕسٗذ

ٚ ايكٕوٗٛ األخشٝ ٔتبٕٖبّق  تشد الي ااسـقٟٗٛ البٗقٌقت ت   1 َ األدّض و

 ااسـقٟٗٛ ااختم ٛ  الٍؼشاتٔهمٗمّق ٔاالطت قدٚ وٍّق يف إىذاد 

ٖكم ّق بْد خدقدً ايدشو  الؼدشٖ   ٔوعقٌٔدٛ       فٗىقل ٍٗٛ ااؼٕسٚ ا تدذٖي  7

صاسات ٔالدددذٔاٟش ٔاألدّدددضٚ    األخدددشٝ يف ػددد ُٔ التخطدددٗ    ايكٕوٗدددٛالدٕد

، وٕقدد  ٔصاسٚ التخطددٗ  ىمددٜ     www.Planning.Gov.sa    )ٔااسـددقٞ

 ً  2112/ 22/0ِد اإافا 0029/ 3/2 ااٌاٌت،

 مصًحة اإلحصاءات ايعامة

العقودٛ لمذٔلدٛ    ااسـدقٞات وـمشٛ ااسـقٞات العقوٛ مبٕد  ٌظقً  أٌؼ٠ت

ً اامكدددد٘ سقددددي )   ااشددددد   ٔتعددددذِددددد، 7/02/0973  ٔتدددقسٖخ  29الـدددقدس بقاشطدددٕد

ع   تٗدد ااسـددقٟ٘ الشمسدد٘ الٕسٗددذ يف ااىمكددٛ، ٔأٔكددن ئددق وّىددٛ إدددشاٞ       أٌدٕد

ًٞ التذقسٖٛ أٔ  أٔ  الـٍقىٗٛأٔ الـشٗٛ أٔ التعمٗىٗٛ أٔ  االقتـقدٖٛااسـقٞات طٕا

ٛ ااقلٗٛ أٔ الضساىٗٛ سظ  االقتلقٞ، كىق أٔكن ئق الٍظقً ٔك  ااٍدقِر    العمىٗد

ىل مبٕدبّدق األقظدقً ااسـدقٟٗٛ       بدقألدّضٚ ٔالتعمٗىقت ااسـقٟٗٛ ٔال ٍٗٛ الي تتٕد

http://www.planning.gov.sa/
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ح ىذاد ااسـقٞات ااتعمدٛ ب ىىقه رلك اجلّقص، حبٗإايكٕوٗٛ األخشٝ ت  ٔ

ً ٛ  ااسـدددقٞات تمدددك األقظدددقً بتضٖٔدددذ وـدددمشٛ      تدددٕد ً   العقوددد  بقلبٗقٌدددقت بقٌتظدددق

 ( www.Planning.Gov.sa     ،3/2، وٕقدددد  ٔصاسٚ التخطددددٗ  ىمددددٜ ااٌاٌددددت /

 ً 2112/ 22/0ِد اإافا 0029

 

 
 م.2002/ 4يـ املوافل 1423/ 2، موقع وسارة ايتخطيط عًى اإلنرتنت،  www.Planning.Gov.saاملصدر:

 (1-3ايشهٌ )

http://www.planning.gov.sa/
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ٛ ىمٜ وّىٛ ت  ٔوعقجلٛ البٗقٌقت  ٔال ٖدتـش ٛ ااسـقٞات العقو دٔس وـمش

ٖتعددذآ إىل ت عٗدددن العىدددن    بدددن ٔااعمٕوددقت ااسـدددقٟٗٛ ٔتضٖٔددذ ااظدددت ٗذَٖ بّددق،      

ٖشٓ ىدددَ ثشٖدددا التٍظدددٗا وددد      ايكٕوٗدددٛااسـددقٟ٘ يف األدّدددضٚ   األخدددشٝ ٔتطددٕد

 ااتعمدٛ ب ىىقئق الشمسٗٛ  إسـقٟٗقتّقاألقظقً ااسـقٟٗٛ بّق اىذاد 

ِد سي اآلُ لتؼدىن  0939ٖتلح أُ ٔصاسٚ التخطٗ  تطٕست وٍز إٌؼقّٟق ىقً 

قع التخطٗ  أسب  ٔكالٞ وظدقىذَٖ يف  قطقى٘ التخطٗ  ٔااسـقٞ   ٖٔؼىن قط

لدطقىددقت التخطددٗ ، الؼدد٠ُٕ ااقلٗددٛ،لتخطٗ  الدطقىددقت، اتقبعددٛ ااعمٕوددقت،      

صاسٚ         ٔلكن وٍّق دّقصٓ ااداسٙ ااتخـدف بد داٞ وّقوْد  ٔكدزلك ثالثدٛ فدشٔع لمٕد

جبذٚ، ٔااٍطدٛ الؼشقٗٛ، ٔااٍطدٛ اجلٍٕبٗٛ   كىق مشن قطقع ااسـقٞ وكتد   

ٌٔقٟد  اادذٖش العدقً  ٔمخظدٛ إداسات ِد٘ إداسٚ ااسـدقٞات العقودٛ،         ااذٖش العقً ، 

إداسٚ ااسـدقٞات الظددكقٌٗٛ ٔاالدتىقىٗدٛ، ااداسٚ العقوددٛ لمؼد٠ُٕ ااقلٗددٛ، ٌقٟدد       

ثين لمشقطد  اآللد٘، ٔسدذٚ التٕثٗدا ٔااـدغشات   كىدق           ااذٖش العدقً لمىشكدض الٕد

ي، ٔالؼشقٗٛ، ٔىظري   ٖشتب  بّزا اجلّقص أسبعٛ فشٔع يف وكٛ ااكشوٛ، ٔالدـٗ

كىق ٖتلح دٔس ٔصاسٚ التخطٗ  ااشكضٙ يف ىىمٗٛ التخطٗ  ٔٔظٗ تّق الشٟٗظدٛ  

بعىن اخلط  الؼقومٛ، ٔالتٍظٗا بد  خطد  التٍىٗدٛ الؼدقومٛ ٔاخلطد  التٍىٕٖدٛ       

الدطقىٗٛ لمٕصاسات األخشٝ، مبق يف رلك وَ دساطٛ التكقلٗ  ٔااٗضاٌٗٛ بقلتعدقُٔ  

ثين   ٖٔددد دٙ كددن وددَ الدطدددقى  أىىقلدْد ىمدددٜ       ودد  ٔصاسٚ ااقلٗددٛ ٔاالق   تـدددقد الدٕد

ثين ااتىجدن بدقلٕصاسٚ ٔدّقصِدق اإكدح بقلؼدكن )        ٔثالثدٛ    0-9 ، )9ااظدتٕٙ الٕد

لدطددقع التخطددٗ  يف وٍدقثا الدـددٗي ٔدددذٚ ٔىظدري ، ٔأسبعددٛ فددشٔع لدطددقع       فدشٔع 

 ااسـقٞ يف وٍقثا وكٛ ااكشوٛ، ٔالدـٗي، ٔالؼشقٗٛ، ٔىظري    

الؼ٠ُٕ البمذٖٛ ٔالدشٖٔٛ كىق ِٕد وٕكدح بقئٗكدن التٍظٗىد٘     ٔتطٕست ٔصاسٚ 

  لٗؼددىن مخددع ٔكددقالت يف اجلّددقص ااشكددضٙ بددقلٕصاسٚ،      0ٔااداسٙ بقلؼددكن )

ٔمخدددع أوقٌدددقت بقيٕاكدددش الشٟٗظدددٛ بقاىمكدددٛ، ٔىدددذد ودددَ بمدددذٖقت ااٍدددقثا،      

   2ٔااذٖشٖقت العقوٛ، ٔاجملىعقت الدشٖٔٛ اإكشٛ يف اجلذٔه )
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 وايكزوية  ايشئوى ايبًدية يوسارة  ياإلدارايتهظيم 

 

 م.2002/ 4يـ املوافل 1423/ 2، موقع وسارة ايشئوى ايبًدية وايكزوية عًى اإلنرتنت، www.Momra.Gov.saاملصدر:

  (4ايشهٌ )
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 ارة ايشئوى ايبًدية وايكزوية:أيداف ومًام وس

 اهلدف ايعام : - 1

فري اخلدذوقت    هدٗا تٍىٗٛ ٔثٍٗٛ ػقومٛ يف جمقه الؼ٠ُٕ البمذٖٛ ٔالدشٖٔٛ ٔتٕد

 البمذٖٛ بكقفٛ وذُ ٔقشٝ ااىمكٛ و  ايقفظٛ ىمٜ ب٠ٗٛ سلشٖٛ وٍقطبٛ  

 املًام ايزئيضية : - 2

 ٔك  الظٗقطٛ العقوٛ لمتخطٗ  ٔالتٍىٗٛ العىشاٌٗٛ الؼقومٛ  - 1

ٖش ااعددقٖري ٔاإاؿدد قت الدٗقطدٗٛ اختمدد  األٌؼددطٛ ٔاخلددذوقت     ٔكد  - 2   ٔتطدٕد

 الي تدذوّق الٕصاسٚ ىمٜ ااظتٕٖ  ااشكضٙ ٔايم٘ 

وَ اٌظدذقوّق   لمت كذتدذٖي ٔوتقبعٛ اخلط  ٔالرباور ااٍ زٚ يف ااٍقثا و - 3

 ٖري ٔاإاؿ قت الي هذدِق الٕصاسٚ قو  الظٗقطٛ العقوٛ لمٕصاسٚ ٔو  ااع

صاسٚ       تدٗددٗ  - 4 ه بّدددق يف جمددقالت ىىددن الدٕد اٟح ااعىدٕد  األطقطدددٗٛي األٌظىددٛ ٔالمدٕد

 ٔتدذٖي االقااسقت الالصوٛ لتطٕسِق 

صاسات ٔااـدقحل ايكٕوٗدٛ رات العالقدٛ لتشدٗدا       - 5 التعقُٔ ٔالتٍظٗا و  الٕد

التكقوددن وعّددق ،ٔتضٖٔددذ اجلّددقت ااختـددٛ بقلبٍٗددقت ٔااعمٕوددقت الالصوددٛ      

 جمقه الؼ٠ُٕ البمذٖٛ ٔالدشٖٔٛ  اىذاد خطٛ التٍىٗٛ الٕثٍٗٛ يف

إدمددقص وؼددقسٖ  التذّٗدددضات ٔالبٍٗددٛ األطقطددٗٛ رات العالقدددٛ مبذددقه ىىدددن        - 6

ٔااذُ ٔالدشٝ ، ٔتقو  الظدبن الك ٗمدٛ بك دقٞٚ      الٕصاسٚ مبختم  ااٍقثا

 ٔكىقُ طالوتّق ٔاي قظ ىمّٗق خلذوٛ ااـمشٛ العقوٛ   أداّٟق

ااىمكٛ و  ايقفظٛ ىمدٜ ب٠ٗدٛ   تٕفري اخلذوقت البمذٖٛ لكقفٛ وذُ ٔقشٝ  - 7

 سلقسٖٛ وٍقطبٛ 

 ٔسن ااؼقكن ٔااٍقصىقت ٔالدلقٖق ااتعمدٛ بّق   األساك٘العٍقٖٛ بؼ٠ُٕ  - 8

فري اخلددشاٟ  اجلٕٖددٛ   - 9 الالصوددٛ ىمددٜ خمتمدد  ااظددتٕٖقت العقوددٛ     األسكددٗٛتدٕد

 ٔهذٖجّق بقطتىشاس  ٔايمٗٛ ٔااقمٗىٗٛ

ااكقٌٗٛ لكقفٛ وذُ  ٔك  ٌظقً وتكقون لمظذن العدقسٙ ٔااعمٕوقت - 12

 ٛ ، وٕقددد  ٔصاسٚ الؼدددد٠ُٕ البمذٖددددٛ    www.Momra.Gov.sa ٔقدددشٝ ااىمكدددد

 ً 2112/ 22/0ِد اإافا 0029/ 3/2ٔالدشٖٔٛ ىمٜ ااٌاٌت،

http://www.planning.gov.sa/
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ٛ لمٕصاسٚ سظ  ااٍقثا  2اجلذٔه )  اجلّقت التقبع

 

 املهاطل

أل
ا

ت
نا

ما
ام 

يع
ت ا

يا
يز

ملد
ا

ة
 

طل
ها

امل
ة 

دي
بً

 

ت
يا

ًد
يب

ا
 

اجملمعات 

ي ايكزوية
اي

مج
إل

ا
 

 39 5 32 - 1 1 مهطكة ايزياض 1

 17 4 10 - 1 2 مهطكة مهة املهزمة 2

 11 4 6 - - 1 مهطكة املديهة املهورة 3

 16 7 7 - 1 1 املهطكة ايشزقية 4

 19 8 10 - 1 - مهطكة ايكصيم 5

 20 6 13 - 1 - مهطكة عضري 6

 13 9 3 1 - - ٌمهطكة حائ 7

 8 4 3 1 - - ةمهطكة ايباح 8

 8 2 5 1 - - مهطكة تبوى 9

 15 8 6 1 - - مهطكة جاساى 10

 5 3 1 1 - - مهطكة جنزاى 11

 6 2 3 1 - - مهطكة اجلوف 12

 5 2 2 1 - - مهطكة احلدود ايشمايية 13

 182 64 101 7 5 5 اإلمجايي

 م(2002/ 22/4يـ املوافل 9/2/1423، موقع وسارة ايشئوى ايبًدية وايكزوية عًى اإلنرتنت، www.momra.Gov.saاملصدر: )

أطدشع  كدقُ   ٔالدشٖٔٛ  البمذٖٛ  ٠ُٕلؼا  ٕصاسٖٚالسظ أُ تطٕس اجلّقص ااداسٙ لٔ

قه ٔأكجش ت قىاًل و  خط  التٍىٗٛ الطىٕسٛ ٌظشًا اق ميجمْ ِزا اجلقٌ  ودَ اتـد  

داٟدددي بقألىىدددقه الٕٗوٗدددٛ لمىخططدددقت التٍ ٗزٖدددٛ لمىدددذُ ٔالدددي ت ددد٘ بقستٗقددددقت      

اثٍ  ف ؿددبح ىددذد    ٔ  اإد صاسٚ وددَ أوقٌددقت  ٔجمىعددقت  بمددذٖقتااداسات التقبعددٛ لمدٕد

صاسٚ ىمدٜ ااٌاٌدت      0029 طٍٛ بمذٖٛ 012قشٖٔٛ  ُ  ببٍىدق  ِد )وٕقد  الٕد  ىدذدِق  كدق

ظتٕٙ ِزٓ ااداسات ٔوق تدذوْد  ٖٔت قٔت و   ً 0331ِد )الـبقُ، 0939طٍٛ   010

ثين، ٔاألوقٌددقت       وددَ أىىددقه، فددقلٕصاسٚ متجددن اجلّددقص ااشكددضٙ ىمددٜ ااظددتٕٙ الدٕد

       ٝ ً   ٔبمذٖقت الٍقثا تد دٙ ٔظقٟ ّدق ىمدٜ ااظدتٕٙ ااقمٗىد٘، ٔالبمدذٖقت األخدش تدٕد

 بذٔسِق ىمٜ ااظتٕٙ ايم٘  

http://www.momra.gov.sa/
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ظٗىد٘ ودَ   ٔميجن اجلّقص ااداسٙ لكن وَ الٕصاست  التظمظن ائٗكمد٘ ٔالتٍ 

ااظتٕٙ الٕثين، لإلقمٗىد٘ أٔ ااٍدقثا، لمىشمد٘ أٔ اادذُ ٔالدزٙ ٖد دٙ كدن وٍّدق         

س    ٔظٗ تْ ٔدٔسٚ يف ىىمٗٛ التخطٗ ، سظ  ااظتٕٙ الزٙ ٍٖتى٘ إلْٗ   ٖٔعدذ التطٕد

صاسٚ الؼددد٠ُٕ البمذٖدددٛ ٔالدشٖٔدددٛ، ٔٔصاسٚ التخطدددٗ ،      ااداسٙ جلّدددقص التخطدددٗ  لددٕد

ق اجلضٞ الجقٌ٘ الجقلح ودَ البشدح   ٖٔعتدرب    أطقطًق لٍظقً التخطٗ  الي طٍٗققؼّ

س الؼددقون لكقفددٛ ٔصاسات ٔأدّددضٚ الذٔلددٛ سٗددح أُ          س دددضٞ وددَ التطدٕد ِددزا التطدٕد

ىالقتّق مبق تدذوْ الٕصاست  قٕٖٛ دذًا ٖٔتطم  التكقون ٔالتكقف  بد  اجلّدقت   

صاست  ألٌّىددق متدددجالُ اجلّدددقت        رات العالقددٛ   ٔاقتـدددش ايدددذٖح فددد  ىمدددٜ الددٕد

لددي ٖددشتب  بّىدق دٕاٌدد  التخطددٗ  التٍظٗىد٘ العىشاٌدد٘ ٔاالدتىددقى٘      األطقطدٗٛ ا 

االقتـقدٙ ىمٜ وظتٕٝ الذٔلٛ، ٔالزٙ جيى  ب  هدٗا التٍىٗٛ الٕثٍٗٛ الؼدقومٛ  

 ٔالشفقِٗٛ لمىٕاثَ 

 نظام ايتخطيط باملمًهة -2

ٛ   يف  التخطددٗ    أدّددضٚ  أُ  ركشٌددق   كىددق ٛ   العشبٗددٛ  ااىمكدد ست   الظددعٕدٖ   تطدٕد

ٔ   ااداسٙ  لمتطٕس  بٛوٕاك  ٔمنت ٙ ٔاالدتىدقى٘  ٘  االقتـدقد ٙ  ٔالعىشاٌد ْ   الدز   ػدّذت

  ُ وتىجمدٛ يف ٔصاستد٘ الؼد٠ُٕ البمذٖدٛ ٔالدشٖٔدٛ، ٔٔصاسٚ التخطدٗ         ااىمكدٛ ستدٜ اآل

ّدقص  أُ اجلق طدبا  ٔالتطٕس ائٗكم٘ ٔالتٍظٗى٘ ٔال دين لكدن وٍّىدق   ٖٔتلدح ممد     

اخلطد  التٍىٕٖددٛ الؼددقومٛ   ٌٔظقودْد ٖعتىدذ ااشكضٖددٛ يف إىددذاد    ااداسٙ لمتخطدٗ  

الددي تعددذِق ٔصاسٚ التخطددٗ ، أٔ ااخططددقت التٍ ٗزٖددٛ أٔ ائٗكمٗددٛ لمىددذُ الددي       

تعذِق ٔصاسٚ الؼ٠ُٕ البمذٖدٛ ٔالدشٖٔدٛ بقلتعدقُٔ ود  بمدذٖقت اادذُ ااظدت ٗذٚ   فعمدٜ         

صاسات بقختـقؿدقتّق ٔجمقالتّدق ااختم دٛ، سٗدح      ٕتدد ٕثين ظتٕٙ الاا اددي  تً الٕد

ٔؿٗق تّق إىل خط  ٔأِدذا  ىقودٛ ٔخقؿدٛ، ٖٔدتي بٍدقًٞا      ٕثٍٗٛ ال طااتٗذٗقتاال

ٖش الدرباور ٔااؼددقسٖ  ٔالذساطددقت الدي هدددا تمدك األِددذا            ظددتٕٙٔااىمْٗد تطدٕد

ً بتٍ ٗدز الدرباور ٔاخلطد  الدي تددذوّق ئدق        ااذُ  ايم٘ أٔ ٖظتدبن ااؼقسٖ  ٖٔدٕد

  ٔ ُ  ٖدتي تٕصٖد  تمدك الدرباور ٔااؼدقس     الٕصاسٚ سظد  ختــدّق    ااختم دٛ   ٖ  ىمدٜ اادذ

ً ااٍدقثا يف    بتٍظٗي وع  ٔسظ  أٔلٕٖقت وذسٔطٛ ٔوٍّذٗٛ وتبعٛ لمتٍ ٗدز    ٔتدٕد

ِزٓ العىمٗٛ بذٔس ااٍظا ب  اجلّقص ااشكضٙ الٕثين، ٔايمد٘ لمىدذُ ااظدت ٗذٚ      

ٍٖققؽ ِزا اجلضٞ وَ الذساطٛ ٌظدقً التخطدٗ  ايدقل٘ ٖٕٔكدح وعقاْد الشٟٗظدٛ،       

 ااداسٖٛ ااختم ٛ بْ ٔىالقٛ األدّضٚ 
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 تطور نظام ايتخطيط 2-1

سات لٍظددقً التخطددٗ  خدداله فدداٚ خطدد  التٍىٗددٛ، سٗددح         ظّددشت ىددذٚ تـدٕد

اختزت الذٔلٛ وَ أطمٕ  التخطدٗ  الؼدقون إثدقسا ىقودًق يشكتّدق ٔتٕدّقتّدق،       

وشتكضٚ ىمٜ الدٗي ٔالتعقلٗي ااطالوٗٛ، ٔالزٙ اٌعكدع ىمدٜ هدٗدا ودضٖر ودَ      

-01ِدد، 0001تىقى٘ دُٔ أُ خيدن أسدذِىق بدقآلخش )الظدمًٕ،     التطٕس ااقدٙ ٔاالد
    9   أٔكشت اخلطٛ األٔىل ِٗكن ىىمٗٛ التخطٗ  اإكشٛ بقلؼكن سقي )00

 

 ييهٌ ايتخطيط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.1 – 8م  شهٌ  1980 –م  1975املوافل ) 807يـ، ص  1400 –يـ 1395املصدر: خطة ايتهمية ايجانية )

 (5يشهٌ )ا

 الموافقة
 على

 الخطة

 توجيه سياسة التخطيط

 تنسيق الخطـة

 والمصالح تاخطط الوازر 

 تخطيط البرامج والمشروعات

 جمع البيانات وتحليلها

 جاللة الملك المعظم

 لجنة التخطيط

 الهيئة المركزية للتخطيط بالتعاون والتشاور
 والمصالح الحكومية تمع الوازرا

تعدها الوزارات والمصالح بالتشاور مع 
 الهيئة المركزية للتخطيط

تعدها الوزارات والمصالح 
الحكومية مع بعض 

اإلضافات من قبل الهيئة 
 المركزية للتخطيط
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ِدددد 0939ٔظّددشت والودددح االِتىدددقً بٕكددد  ِٗكددن لٍظدددقً التخطدددٗ  طدددٍٛ      

  1وٕكشٛ بقلؼكن سقي )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . تهفيذ اخلطة ووضع بزامخ سمهية جديدة هلا.2-8ـ، شهٌ 813: خطة ايتهمية ايجانية صـاملصدر

 (6ايشهٌ )

إداسٚ التخطدٗ  خلطدٛ التٍىٗدٛ ٔتٍ ٗدزِق     ٔاِتىت اخلطٛ الجقلجٛ بإبشاص أِىٗٛ 

يف ال ـددن التقطدد ، ممددق ٖ كددذ أِىٗددٛ إداسٚ التخطددٗ ، ٔدٔسِددق تٍ ٗددز اخلطددٛ        

صاسات ٔااـدقحل ايكٕوٗددٛ        ً ود  الدٕد ٔٔسد يف رلدك اجلددضٞ أُ ٔصاسٚ التخطدٗ  تددٕد

بتخطٗ  ٔتٍ ٗز بشاور ٔوؼقسٖ  التٍىٗٛ بقاىمكٛ   ٔتتٕىل  -كن يف فٗىق خيـّق

 طٗ  تٍظٗا الرباور اامنقٟٗٛ، ٔ تٕفش ٔصاسٚ ااقلٗٛ البٗقٌقت ااسـقٟٗٛ  ٔصاسٚ التخ

تهفيذ اخلطة 
 ايضهوية

 ايكطاع
 اخلاص

ايوسارات 
 واملصاحل

جتديد قاعدة 
 املعًومات

جتديد املعًومات عهد 
 األوضاع ايزايهة

إعادة جدوية ايربامخ 
 واملشاريع

إعداد اخلطة ايتهفيذية 
 ايضهوية

حتًيٌ ايتكدم املتحكل يف 
 ايضهة ايضابكة

 يـ1395خطة ايتهمية 

إعداد امليشانية ايضهوية 
 هفيذيًت
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  7ٔأكشت اخلطٛ الشاب  ٌظقً التخطٗ  ٔتٕصٖ  ااّقً بقلؼكن )

 نظام ايتخطيط وتوسيع املًام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1-15شهٌ  448يـ،  ص1410-1405املصدر: خطة ايتهمية ايزابعة )

 (7ايشهٌ )

ٛ اخلقوظٛ فـاًل كقواًل اداسٚ خطٛ التٍىٗٛ ٔتٍ ٗزِق، كىق ٔأفشدت اخل ط

ٖتىٗض ٌظقً التخطٗ  يف ااىمكٛ ىَ  دريٓ ودَ ٌظدي التخطدٗ      )) أػقست إىل أٌْ 

يف العددقم ، بقطددتٍقد فمظدد تْ إىل اابددقد  ٔالدددٗي ااطددالوٗٛ ، يف هدٗددا التٍىٗددٛ     

 االقتـقدٖٛ ٔاالدتىقىٗٛ كىَ إثقس اقتـقد الظٕ  ايش  

 ً التخطٗ  ىمٜ أسب  وّقً سٟٗظٗٛ:ٖؼتىن ٌظقٔ

  ٛتٕفري تـٕس وتظا بعٗذ ااذٝ لتٕدْٗ ىىمٗٛ التٍىٗ  0

إجيقد إثقس تٍظٗى٘ لتٍظٗا دّٕد التٍىٗٛ يف الدطقى  ايكٕو٘ ٔاخلقق   2

 اسذاخ تغٗري البٍٗٛ االقتـقدٖٛ ٔتٕدْٗ رلك التغٗري 

اسد ايكٕوٗددٛ لتشدٗددا أِددذا  التٍىٗددٛ بعٗددذٚ        9 ااددذٝ لالقتـددقد  تٕدٗدْد اادٕد

 الٕثين ٔكىقُ ت و  اخلذوقت العقوٛ اللشٔسٖٛ 

 اخلطة ايوطهية

وسارات تشغيًية يً
 واملصاحل احلهومية

اصرتاتيحية 
ايتهمية 
 ايوطهية

ايتخطيط 
 طويٌ األجٌ

اخلطة 
اخلمضية 

 يًتهمية

 

 االقتصاد ايهًى و اإلمجايي املايية 

 األويويات اهليهًية يالقتصاد 

 اجتايات تهمية ايكطاعات 

 صياصة ايكوى ايبشزية وايعماية 

 وصائٌ ايضياصات االقتصادية 

 األيداف وايضياصات يعمًيات اجلًات احلهومية 

 ايتهمية وبزامخ اإلنفام 

 يطة إلعداد امليشانيات ايضهويةخطوط عز 

 خطوط عزيطة ملتابعة اخلطة ومزاقبة تهفيذيا 
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ثين ودددَ خددداله ااشادعدددقت الذٔسٖدددٛ، ٔاالطدددتعذاد       0 دىددي إداسٚ االقتـدددقد الددٕد

 إادّٛ وق ٖظتذذ وَ ظشٔ  قذ ت ثش ىمٜ ىىمٗٛ التٍىٗٛ 

ٔتلددىٍت ىٍقؿددش ٌظددقً التخطددٗ  الشٟٗظددٗٛ إداسٚ تٍ ٗددز اخلطددٛ   ٔأكددذت     

يكٕوٗددٛ تؼدددقسك يف ىىمٗددٛ التخطدددٗ ، فددقُ الدددذٔس     ىمددٜ أُ كقفددٛ اجلّدددقت ا  

ُ وظدد ٔلٛ ىددَ ااىددذاد ٔالتٍظددٗا            صاسٚ التخطددٗ  لتكدٕد األطقطدد٘ قددذ اطددٍذ لدٕد

ىل اجلّدقت ايكٕوٗدٛ ااختم دٛ      ٔااتقبعٛ ٔالتدٕٖي اّقً تٍ ٗز خط  التٍىٗٛ   ٔتتٕد

ٛ إىل وظ ٔلٗقتّ ىَ هلري خططّق التؼغٗمٗٛ اخلىظٗٛ بقلتٍظٗا التقً  قبقاكقف

  ٔصاسٚ التخطٗ ، تٍ ٗز خططّق سظ  اجلذٔه الدضوين ايدذد لدزلك )اخلطدٛ     و

   092-090ِد،0001اخلقوظٛ، 

ٔأيدددت اخلطددٛ الظقدطددٛ ٔالظددقبعٛ فـددن إداسٚ اخلطددٛ ٔتٍ ٗددزِق، ٌظدددقً        

ً يف اخلطٛ الظقدطٛ  التخطٗ  بقل ـن األٔه بكن وٍّىق   ٔم ٖتىٗض ػش  الٍظق

ش الشٟٗظٗٛ لٍظدقً التخطدٗ  ٔالدي تؼدىن     بؼ٘ٞ دذٖذ ىذا الاكٗض ىمٜ العٍقؿ

ٔثٗدددٛ اخلطددٛ ٔاألِدددذا  العقوددٛ ٔاطددااتٗذٗٛ التٍىٗدددٛ ٔالظٗقطددقت االقتـدددقدٖٛ       

    أوددق اخلطددٛ الظددقبعٛ فدددذ     91ِددد،  0009وتٕطددطٛ األدددن )اخلطددٛ الظقدطددٛ،    

اسدٚ يف اخلطدٛ اخلقوظدٛ ٔالددي           أىدقدت الاكٗدض ىمدٜ ؿدٗغٛ ٌظددقً التخطدٗ  الٕد

 طبا ػشسّق 

بقاشكضٖددٛ يف ٔكدد  اخلطدد     ايددقل٘ىمٗددٛ التخطددٗ  بقلتؼددكٗن   ىٗددض ىتٔت

ٔالددي  العقودٛ )خطد  التٍىٗددٛ الؼدقومٛ  ٔااخططددقت التٍ ٗزٖدٛ اخلقؿددٛ )لمىدذُ       

 ٖدتي ٔ تتٕئق الٕصاسات سظ  وق ٔسد الت كٗذ ىمٗٛ يف اخلطٛ اخلقوظٛ ٔالظقدطٛ  

      ٔ كدقُ ئدزٓ   هذٖذ ااؼقسٖ  ٔالرباور الدي ختدف كدن وذٍٖدٛ أٔ قشٖدٛ أٔ ِذدشٚ   

الظىٛ وضاٖق ىذٖذٚ وَ أِىّق هدٗا االطت قدٚ الكربٝ وَ اخلربات الٍدقدسٚ إىل  

فري التكدقلٗ ، ٔوٍد  التلدقس  يف األىىدقه ٔالددشاسات )ااقلدك،         أقـ٘ سذ، ٔتٕد

ِد  يف الٕقت الزٙ تدن فْٗ الكٕادس الٕثٍٗٛ اا ِمدٛ لمدٗدقً ب ىبدقٞ  ٔهىدن     0010

ِزٓ ااىٗضات ٍِقك أٖلدق طدمبٗقت ودَ أِىّدق      وظ٠ٕلٗقت اخلط  ٔالتٍىٗٛ   ٔس ي

ىذً تٕافا الرباور أٔ ااؼقسٖ  ااداسٛ وَ اجلّقص ااشكضٙ ود  استٗقددقت اادذُ    

اآلٌٗدٛ أٔ اللددشٔسٖٛ   إكددقفٛ إىل ىددذً قدذسٚ اجلّددقص ااداسٙ يف ااددذُ لمت قىددن ودد       

 ٛ   ىذً  أدٝ إىل  بقألىىقه الٕٗوٗٛ األخشٝ  ممق لالٌؼغقهااؼقسٖ  أٔ الرباور ااداس
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و  وؼقسٖ  ٔبدشاور تٍ ٗدز اخلدذوقت       شٝب  التٕط  العىشاٌ٘ لمىذُ ٔالد  التٍقطا

  يف  ااداسٛ ٔبشاجمّق   وؼقسٖعّق  ٔتٍ ٗز  التخطٗ   ىىمٗٛ  ٖٔعذ رلك وَ أِي ىٕاٟا

 اخلىظٗٛ   اخلط 

س      س بتطدٕد اخلطدد  اخلىظددٗٛ، ٔالددي  ودَ ِددزا ٖتلددح أُ ٌظددقً التخطددٗ  تطٕد

ًأ كدقُ      ت كذ ىمٜ أُ اجلّقص ااداسٙ ِٕ ىٍـش وّي دذًا لعىمٗدٛ التخطدٗ ، طٕد

يف وشسمددٛ ٔكدد  اخلطدد  أٔ وشسمددٛ تٍ ٗددزِق   كىددق سكددض بؼددكن ٔاكددح ىمددٜ      

ً ىمّٗدق          ىىمٗٛ التخطٗ ، دُٔ ااػقسٚ إىل ىالقٛ ِدزٓ العىمٗدٛ بقجلّدقص الدزٙ ٖدٕد

صاسات     ٔسٗح أُ ِزا اجلّقص وتعذد اجلّقت ٔااظتٕٖقت، "سٗح تدًٕ كدن ودَ الٕد

ِدددد، 0001ٔااـددقحل ايكٕوٗددٛ بددذٔس أطقطدد٘ يف ىىمٗددٛ التخطددٗ " )الظددمًٕ،        

 ، تتلدح أِىٗدٛ وٍققؼددتْ هذٖدذ األدٔاس ااختم ددٛ لتمدك ااظددتٕٖقت بؼد٘ٞ وددَ        01

 الت ـٗن 

 يف ضوء األنظمة اجلديدة  املمًهة  يف  يهظام ايتخطيط   مضتكبًية  نظزة -3

ٕ   طدٗ  التخ ٛ    ِد ٕ   ٔطدٗمٛ فعقلد س  لٍىد ْ أِىٗ ، ٖٔ خدز األودي   تطدٕد فقىمددٛ   كد داٚ   تد

دمق    ٖٔعتىذ   ٔهدٗا األِذا  التٍىٕٖٛ جبىٗ  جمقالتّق  الختقر الدشاسات  فعقلٛٔ

ت طدااتٗذٗق بؼكن أطقط٘ ىمٜ اجلّقص ااداسٙ الزٙ ٖشطي اا  التخطٗ   ىىمٗٛ

، ٖٔطٕسِدق، ٖٔؼددش   ٔأِدذافّق   ،وعقاّدق   ـدٗ  ٖٖٔٔاتّدق إىل طٗقطدقت ٔخطد     

د ٌظدقً ٔاكدح      التخطٗ   ىىمٗٛكىق  ٖعتىذ دمق     ىمٜ تٍ ٗزِق  أٖلًق ىمدٜ ٔدٕد

ٖشطي العالققت األفدٗٛ ٔالشأطٗٛ بد  األدّدضٚ ٔااداسات ٖٕٔكدح أدٔاس كدن وٍّدق      

يف وٍظٕس وتكقومٛ   ٔطٗتٍقٔه ِزا اجلضٞ وَ البشح وٍققؼٛ ِزا الٍظقً ٔٔكد   

س لدْد يف ظددن    سٙ ٔااٍددقثا   فٍّدقك ىالقددٛ ٔثٗددذٚ بدد       تـٕد أٌظىدٛ ايكددي ٔالؼدٕد

سٝ، ٌٔظدقً ااٍدقثا        ٛ   يف الٍظدقً األطقطد٘ ايكدي، ٌٔظدقً الؼٕد   العشبٗددٛ  ااىمكد

 ٛ ، ٔأدّددضٚ ٌٔظدقً التخطددٗ  بقاىمكدٛ سٗددح أٌّدق هددذد أدٔاس اجلّددقت      الظدعٕدٖ

ثين ٔااقمٗىد٘ ٔايمدد٘ يف ىىمٗددٛ التخطددٗ         ٔهذٖددذ  ااختم دٛ ىمددٜ ااظددتٕٙ الدٕد

ً  ًٚدًا دذٖددذقعد األدٔاس ٖلدٗ  أب  ، وٍّددق اتظدقع داٟدشٚ أدّددضٚ    التخطدٗ   اداسٚ ٌٔظدق

ُ     التخطٗ  ٔأٌظىتْ لتؼىن ااٍقثا ااداسٖٛ ً  تٔ تققود  ااٍدقثا  ٔبدقلش ي ودَ أ دٕد

 حيددتي ىمّٗددق دٔس ااداسٙ الٕطددط٘ الددزٙ   بٕكددعّق وّددي يف ىىمٗددٛ التخطددٗ  بددذٔس 
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لتٍىٗددٛ، ٔالعىدن ىمددٜ تٍ ٗدز ٔوتقبعددٛ الددرباور     ىىمٗدٛ ا  يف ااداسٙ ٔاالتـددقهالدشب   

ٛ بقاٍطدٛ ٘ ِزا الذٔس سمسًٗق ، إال أٌْ ٔااؼقسٖ  اخلقؿ ً  ؿذٔس ستٜم ٖعط الٍظق

ِد   ِٔزا ٖ كذ أُ ىىمٗٛ التطٕٖش ال تٍتّ٘ بن 0002ٌظقً ااٍقثا  العقً لمشكي،

الٕثين   ااظتٕٖكىق أٌّق تكىن ايمدٛ ب     تتذذد بتذذد التٍظٗىقت ااداسٖٛ

   ٖتي اطتدشاٞ األدٔاس ااختم ٛ ودَ  ٔظٗ ٛ حمذدٚ يف ىىمٗٛ التخطٗ ب داٞ  ٔايم٘

س العددقً جلّدقص ٌٔظددقً التخطدٗ  بقاىمكددٛ، ثددي         األٌظىدٛ الظددقبدٛ، ٔٔكد  التـدٕد

وٍققؼدددٛ وضاٖدددق ٌظدددقً التخطدددٗ  بـدددٗغتْ اجلذٖدددذٚ الدددي ميكدددَ تمخٗـدددّق يف      

بتشذٖددذ األدٔاس   اختددقر الدددشاس يف  ٛاخلـددقٟف التقلٗددٛ: االخددقٓ ذمدٕد الالوشكضٖدد   

لمىظددددتٕٖقت ااختم ددددٛ ٔوؼددددقسكٛ ٔت عٗددددن دٔس ااٍددددقثا يف ىىمٗددددٛ التخطددددٗ ،      

ٔالت كٗددذ ىمددٜ كددشٔسٚ االتـددقه ٔالتٍظددٗا بدد  اجلّددقت ااختم ددٛ، ٔتٗدد  ِددزٓ      

وددَ سٗددح تظمظددمّق   عىمٗددٛال ك دقٞٚ سفدد  اخلـدقٟف تظددقِي وظددقِىٛ فعقلددٛ يف   

    تٕٖقت اجلّقص ااداسٙ لمتخطٗ    الشأط٘ ٔاألفد٘ ٔالتكقون ب  وظ

    يتخطيطا ملضتويات ايتهظيميو  اإلطار ايعام اإلداري 3-1

اد الددي هدددذد أدٔاسًا خمتم ددٛ اظدددتٕٖقت         ٌـددت األٌظىدددٛ ىمددٜ ىدددذد وددَ ااددٕد

    التخطٗ  ميكَ سـشِق يف الٍدقؾ التقل٘:

 ايوطين  املضتوى 3-1-1

  العشبٗددٛ  ااىمكددٛ  يف  ٔالتٍظٗىدد٘  ااداسٙ  ائٗكدن   يف   وظددتٕٙ  ٔأىمددٜ  ِٕد أِددي 

ثين        التخطدٗ    رلدك   يف  مبق الظعٕدٖٛ    ٖٔؼدىن دّدقص التخطدٗ  ىمدٜ ااظدتٕٙ الٕد

صاسات       قش، ٔالٕد صساٞ اإد ْ   ؿدالسٗقتْ،   كدن وٍّىدق   ٖٔظدتىذ    جممدع الٕد   ٔوظد٠ٕلٗقت

 َ ً   ود ٞ   جممدع   ٌظدق صسا ٙ   الٕد ُ  9/9/0000    ٔتدقسٖخ   09بدشقي  أ/   ؿدذس   الدز   ِدد  ٖكٕد

ّٖٔدتي  اا دذٝ    بشأطْ اامدك   ٔتٍظٗىٗٛ  إداسٖٛ،  تؼشٖعٗٛ،  طمطٛ  أىم٘  الٕصساٞ  جممع

ٛ  تٕدّدقت الٔ  ظٗقطقت،ااطااتٗذٗقت ٔال  شطيب التٍىٗدٛ الؼدقومٛ     ٔخطد    ،العقود

   العقوٛ  بقاـقحل  ااتعمدٛ ٔاألوٕس  الذٔلٛ،  وظتٕٝ  ىمٜ   ٍقثأاا  مىىمكٛل

  ٔالي  اإقش  الٕصساٞ  جممع  ٌظقً  وَ  ىؼش  التقطعٛ  ااقدٚ  يف طٗق    ِزا  ٖٔ ت٘

  الذاخمٗدددٛ  الظٗقطدددٛ  اجملمدددع  ِٔدد٘ "      ٖشطدددي   اجملمدددع  ٔظدددقٟ   أِدددي  ىمدددٜ  تددٍف 

  لمذٔلٛ  الؼ٠ُٕ العقوٛ  ٔتٗ   ٔالذفقىٗٛ  ٔاالقتـقدٖٛ ٔالتعمٗىٗٛ  ٔااقلٗٛ  ٔاخلقسدٗٛ
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ٕ   التٍ ٗزٖٛ  الظمطٛ  ٔلْ   الؼٕسٝ  جممع  شاساتق  يف  ٍٖٔظش   تٍ ٗزِق  ىمٜ  ٖٔؼش  ِٔ

      األخشٝ  ايكٕوٗٛ  ٔاألدّضٚ  الٕصاسات  طقٟش  يف  ٔااداسٖٛ  ااقلٗٛ  لمؼ٠ُٕ  ااشد 

إسذاخ ))   ِٔ٘  اجملمع  اختـقؿقت  ىمٜ  ٔالعؼشُٔ  الشابعٛ  ااقدٚ  تٍف  كىق

  التٍ ٗددز  ػدد ُٔ  ىمددٜ  التقوددٛ  ائٗىٍددٛ اابقػددش  التٍ ٗزٖددٛ  الظددمطٛ  بقىتبددقسٓ  لمىذمدع 

  األٌظىٛ  تٍ ٗز  وشاقبٛ: )أ  التقلٗٛ  األوٕس  التٍ ٗزٖٛ  اختـقؿقتْ  يف  ٖٔذخن  ٔااداسٚ

  العقوٛ  اخلطٛ  تٍ ٗز  وتقبعٛ ، )ز العقوٛ  ااـقحل  ٔتشتٗ ، )   ٔالدشاسات  ٔالمٕاٟح

َ    جلقُ  إٌؼقٞ ، )د لمتٍىٗٛ صاسات   أىىدقه   طدري   تتشدشٝ ىد ٔاألدّدضٚ ايكٕوٗدٛ     الٕد

ْ إىل اجملمع  ٌتقٟر  المذقُ  ِزٓ  ٔتشف   قلٗٛ وعٍٗٛ  ىَ  األخشٝ أٔ   الٕقت  يف  هشٖقت

ْ   هشٖقتّق  ٌتٗذٛ  يف  اجملمع  ٍٖٔظش  ئق  حيذدٓ  الزٙ ٞ   ٔلد ُ   إٌؼدق ٜ   لمتشدٗدا   جلدق   ىمد

      ألٌظىٛ  ٔالمٕاٟحا  بْ  تدل٘  وشاىقٚ وق  الٍتٗذٛ و   يف  ٔالبت  رلك  كٕٞ

ْ   ٖدًٕ  الذٔس الزٙ  ااقدت   ِقت   سذدت  قش   اجملمدع   بد ٛ   يف  اإد   التخطدٗ    ىىمٗد

 ً َ   الؼددقون  العدق س  أِددي  لمددبالد   ٔودد ً    األودٕد قش  بّددق اجملمددع   اجلِٕشٖدٛ الددي ٖددٕد   اادٕد

   :ىم٘  الاكٗض  ِٕ  تطمعقتْ  لتشدٗا

ً   هذٖدددذ - 1 صاسات   ٔااداسات  تاجلّدددق  كدددن   ٔوظددد٠ٕلٗقت   وّدددق   ددددا حي  مبدددق   ٔالددٕد

   العقوٛ  ٔالظٗقطقت  التٕدّقت

   هدٗدّق  ٔٔطقٟن  ثشٖدٛ  ٔوٍققؼٛ ٔأِذافْ بقخل   اجلىٗ   إىالً  وَ  الت كٗذ - 2

صاسات،   اجلّدقت   تٗد    وَ  وؼقسكٛ  ىمٜ  الاكٗض - 3 ايكٕوٗدٛ    ٔاجلّدقت   الٕد

   االلتضاً بّق  ىمٜ  حٔاي  األِذا ،  هدٗا  خيـْ يف  إىذاد وق  يف 

ثين ِٕٔد       - 4 َ   وشكد  كىق أُ لمٕصاسات دٔس وّدي ىمدٜ ااظدتٕٙ الٕد َ   ود   ىٍـدشٖ

 ِىق: أطقط 

 : ايداخًي  ايدور

صاسات بؼدكن خددقق باتددٛ ااطدااتٗذٗقت ٔالظٗقطددقت الٕثٍٗددٛ       - 1 ً الدٕد تدٕد

      ٘ قش إىل خطدد  ٔوؼددقسٖ  ٔبددشاور تغطدد صساٞ اادٕد   العقوددٛ اادددشٚ وددَ جممددع الدٕد

  هذٖدذ ٔ ختــدّق،   قطدقع   يف  اخلدذوقت   وَ  وٍطدٛ  كنتٍىٗٛ لالاستٗقدقت 

  ٔاجلذأه  ، ٔالرباور  اخلط  إىذادٔ ، اللشٔسٚ  سظ   ااؼقسٖ   ِزٓ  األٔلٕٖقت

  ٔتكدقلٗ    اجلدذٔٝ االقتـدقدٖٛ لمىؼدشٔع     دساطدقت ٔ لتٍ ٗدز،   الالصوٛ  الضوٍٗٛ

 العقوٛ   اخلطٛ  سظ   التٍ ٗز
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ٜ الددذا  الددذٔس  ٖدتـدش   ال - 2 ٖتعددذٝ   بددن  فددد ،  ٕصاسٚقلبد   ااٍدٕد   العىددن  أداٞ  خم٘ ىمد

٘   ااداسٙ  ائٗكدن   لٗؼدىن   رلدك  س  ىدذٚ   يف   وٍّدق   ٖٔتشدذد    لكددن  ٔالتٍظٗىد    أودٕد

  الغقٖدقت ، ٔ  بّق  دًٕت  الي  ّقظقٟ ، ٔٔالٕصاسٚ  وّىٛهذٖذ   يف  سـشِق  ميكَ

ٔاخلقؿدٛ لكدن خطدٛ ودَ     الي جي  أُ هددّدق بٕدْد ىدقً      العقوٛ  ٔاألِذا 

صاسٚ   تمدك   تددذوّق   الدي   خلدذوقت خطد  التٍىٗدٛ، ٔا   اثٍ    الٕد ٗددٛ كٗ ، ٔاللمىٕد

ً العدقً       رلك  هدا  أُ ميكَ  الي وَ خالئق   وَ ِدزٓ الٍددق  ٖتلدح اا ّٕد

ااٍقطدبٛ ااداسٖدٛ     العىدن   خطد    هذد  ٔبٍقًٞا ىمْٗ  وـمشٛ،  أٔ  ٔصاسٚكن  لذٔس 

ب   جلىٗدد    األطقطددٗٛ  خطدد  العىددن    ىمددٜ  لت كٗددذ ا     ودد  ٔالتخطٗطٗددٛ  ٘وٍظدٕد

  وظتٕٙ  تدٗي  ميكَ  ٔىمّٗق  ااٍقثا،  يف  ٔفشٔىّق  الشٟٗظ٘،  ودشِق  يف  الٕصاسٚ

 هظٍّٗق   ٔإوكقٌٗٛ  لمىٕاثٍ ،  اخلذوقت  لتمك  ال عم٘  األداٞ

 ي :اخلارج  ايدور

ٙ   الذٔس  ِٕٔ ً   الدز ْ   تدٕد صاسٚ   بد ٛ   ّدق وّقو  لتٍ ٗدز   الٕد ٛ   بّدق،   ااكم د   فٗىدق   ٔخقؿد

ٕ   بقاـددمشٛ  ٖتعمددا   ٔقددذ   ؿددالسٗقتّق،  سددذٔد  خددقسز   لٕقٕىدْد  وّددي  دٔس  العقوددٛ   ِٔدد

 ُ ٛ   أكجددش   ٖكدٕد َ   أِىٗدد ٘   الددذٔس   ودد ٙ   الددذاخم َ   الددز ْ   التعقوددن   ميكدد بظددّٕلٛ      وعدد

َ   ىدذد   بد    التٍظدٗا   كشٔسٚ  وَ ت ت٘  الذٔس  ِزا  ٔؿعٕبٛ ٛ ااخت  اجلّدقت   ود   الدي   م د

 الٕصاسٚ ٔتؼىن:  تمك  بشاور  أٔ   ٖسقوؼ  تٍ ٗز  يف  ىالقٛ  ئق

ٛ الٕثٍٗدٛ    طد  اطدااتٗذٗقت اخل   يف  الٕصساٞ  جممع  و   الشأط٘  لتٍظٗاا - 1  العقود

  ، ٔإوكقٌقت تٍ ٗزِقٔوٗضاٌٗتّق  ،ٔأٔلٕٖقتّق

ٛ   األخدشٝ رات   الٕصاسات  ب    اأُلفد٘  التٍظٗا - 2 ٛ   العالقد    التخطدٗ ،    سٚٔصا   ٔخقؿد

ٛ   ٔٔصاسٚ ثين،   ٔاالقتـدقد   ااقلٗد ُ   الٕد   العقوددٛ  التٍ ٗدز   ٔدساطدقت   اخلطد    لتكٕد

 الٕثين   ٔاالقتـقد  إوكقٌٗقت الـش   و   وتٕافدٛ

صاسات   تٗدد   بدد   التٍظددٗا - 3 َ   كددن  خيددف  فٗىددق  التخطددٗ    ٔٔصاسٚ  الدٕد   وٍّددق ودد

  ددددذٔاِق االقتـدددقدٖٛ،    قؼدددٛاٍق  ااٍدددقثا   اختمددد    ٔخطددد   ٔبدددشاور   وؼدددقسٖ 

 الضوٍٗٛ   تٍ ٗزِق  ٔبشاور  ٔأٔلٕٖتّق،  ٔأِىٗتّق،

  الظٍٕٖٛ  ااٗضاٌٗقت  إوكقٌٗقت إدسادّق يف  ٔدساطٛ  ااٍقثا  خط   ب   التٍظٗا - 4

 الدقدوٛ   اخلىظٗٛ  اخلط   إدسادّق كىَ  ٔاقاا   اخلقؿٛ بّق
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 اإلقًيمي  املضتوي 3-1-2

ِٕ   ٙ ٖٔؼدىن دّدقصٓ ااداسٙ التٍظٗىد٘     لمتخطدٗ ،   ااتٕطد  ٔ الجدقٌ٘ أ   ااظدتٕ

صاسات       لمتخطدددٗ  جمددددقلع ااٍددددقثا، ٔاألوقٌددددقت، ٔبمدددذٖقت ااٍددددقثا ٔفددددشٔع الدددٕد

  ٔاادقدٚ  29  ٔاادقدٚ ) 7طٗق  ااقدٚ )  وَ  ٔوظ٠ٕلٗقتْ  ؿالسٗقتْ  ٖٔظتىذ  بقاٍقثا،

ً ودَ    20) ىل  وٍْد ىمدٜ "  الظدقبعٛ    اادقدٚ     ٔتدٍف ااٍدقثا   ٌظدق ٛ   كدن   أودري ٖتٕد   وٍطدد

  األٌظىٛ  وَ  ٔ ريٓ  الٍظقً  ِزا  ألسكقً  ٔٔفدًق  لمذٔلٛ  العقوٛ  لمظٗقطٛ  ٔفدق  إداستّق

ٛ خقؿٛ  ٔىمْٗ  ٔالمٕاٟح   ٔاالطتدشاس ٔاختقر  ٔالٍظقً  األوَ  ىمٜ  ايقفظٛ     أ: )بـ 

ٛ   ألسكقًا  تٍ ٗز     ، )لألٌظىٛ ٔالمٕاٟح  ٔفدًق  لزلك  الالصوٛ  اادشاٞات   الدلدقٟٗ

  ٔىددذ ً  ٔسشٖددقتّي  األفددشاد  سددٕد   ك قلددٛ     ز، )الٍّقٟٗددٛ  ؿدد تّق  اكتظددقبّق  بعددذ

ٞ   اختدددقر   ػدددشىق   ااددددشسٚ   ايدددذٔد  إال يف  ٔايشٖدددقت   تمدددك ايدددٕد    ميدددع  أٙ إددددشا

ٖش   ىمددٜ  العىددن      د، )ٌٔظقودقً       ِددد، )ٔىىشاٌٗددًق  ٔاقتـدقدٖقً   ادتىقىٗددًق  ااٍطدددٛ  تطٕد

  ايقفظقت  إداسٚ     ٔ، )ك قٖتّق  ٔسف   ااٍطدٛ  يف  العقوٛ  اخلذوقت  تٍىٗٛ  ىمٜ  العىن

اس٘ ٘   ٔودددذٖشٙ  ايقفظدددقت   حمدددقفظ٘  أىىدددقه   ٔوشاقبدددٛ  ٔااشاكدددض   ٔالٍددٕد اس   الٍددٕد

  "بٕادبقتّي  الدٗقً  يف   ك قٖتّي  وَ  ٔالت كذ  ااشاكض   ٔسؤطقٞ

ٛ   اادقدٚ   ٔتٍف   جممدع   خيدتف اختـقؿدقت جممدع ااٍطددٛ "   شُٔ ٔالعؼد   الجقلجد

  ىمددٜ  ٔلدْد  ااٍطدددٛ  يف  اخلددذوقت  وظددتٕٝ  سفدد   ػدد ٌْ  وددَ  وددق  بذساطددٛ كددن   ااٍطدددٛ

  التٍىٗٛ  خطٛ  إدسادّق  يف  ٔاقاا   ااٍطدٛ  استٗقدقت  هذٖذ    أٖم٘: ) وق  اخلـٕق

ٛ   يف  اىتىقدِق  اقاا ٔ  أٔلٕٖتّق  سظ   الٍقفعٛ  ااؼقسٖ   هذٖذ    ، )لمذٔلٛ   وٗضاٌٗد

ٛ    ز، )الظددٍٕٖٛ  الذٔلددٛ ٛ   ااخططددقت  دساطدد ٙ   اددذُ  التٍظٗىٗدد ٛ   ااٍطدددٛ  ٔقددش   ٔوتقبعدد

  التٍىٗددٛ  خطددٛ  وددَ  ااٍطدددٛ  خيددف  وددق  تٍ ٗددز  وتقبعددٛ    د، )اىتىقدِددق  بعددذ  تٍ ٗدزِق 

 رلك   يف  ٔاإاصُ ٔالتٍظٗا

ً أُ " ىمٜ  ٔالعؼشُٔ  الشابعٛ  ااقدٚ  تٍفكىق  ٛ   جممدع   ٖدٕد   أٙ  بدققاا    ااٍطدد

اثين  العددقً  الٍ د    أىىددقه  وددَ  ىىدن  اثٍ   إطددّقً  ٔتؼدذٗ    ااٍطدددٛ  ادٕد   رلددك  يف  اادٕد

  "الذاخمٗٛ  ٔصٖش  إىل  ٔسفعْ

ٛ   جممدددع   يف  ٖٔتىجدددن    ااٍدددقثا،   دٔس   هدددذد  ٛ   ااٍطدددد   ااٍطدددددٛ،  أودددري   بشٟقطددد

ٛ   يف  بقلتشذٖدذ  ٛ   بدقإاد   التخطدٗ    ىىمٗد ً    الجالثد  التٕدّددقت  بٕكد    اادزكٕسٚ   ٖٔدٕد
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  ٔهذٖذ  ااٍطدٛ،  ختف   ٔبشاور،   وؼقسٖ ،اقاا  ٔ  ،تٍىٗٛ ااٍطدٛ ط العقوٛ خل

  ٔكدزلك   ٔالجٕابدت،   اادتغريات   ٔتٗد    االىتبدقس الؼدىٕلٗٛ،    يف  األخدز   ود    ااظدقسات 

 ٛ ً  الدي   األدٔاس  سـددش  ميكددَٔ  ٔالدرباور    اخلطدد   تمددك  يف  ااشٌٔد   جممددع  بّددق  ٖددٕد

 ٔخقسد٘، بقاٍطدٛ  ٔاخلقؿٛ  العقوٛ  األىىقه  بتشذٖذ  ّٖتئ داخم٘  بذٔسَٖ  ااٍطدٛ

  ىىمٗددٛ  األخددشٝ يف  ااداسٖددٛ  اجلّددقت  ود    ٔالتٍظددٗا  بقالتـددقالت اخلقسدٗددٛ،   ّٖدتي ٔ

 التخطٗ  

 ايداخًي  ايدور 3-1-2-1

ٕ   ااٍطدٛ  جممع  بّق ً ٖدٕ  الي  األدٔاس  أِي  وَ س   الظٗقطدقت   هذٖدذ   ِد   ٔالتـٕد

ً   ٔالتٕددْد ٛ   العددق ْ   خلطدد س  تٍىٗدد ٔادتىقىددًق      ٔاقتـددقدًٖق،   ىىشاٌٗددًق،   ااٍطدددٛ،   ٔتطدٕد

  ااذُبّق، ٔ ٔاجلغشافٗٛ اخلقؿٛ  الطبٗعِّٗٛ  ٔالـ قت  ااٍطدٛ  ٔك  ٖشاىٜ يف رلكٔ

َ  متٗضِددق  الددي   ٔثبٗعتّددق   ٔٔظقٟ ّددق    ٔإداسٖددًق،   دٍٖٗددًق،   تدددذوّق   الددي   قتاخلددذو   ودد

ُ   ٔتشفّٗٗدًق،   ٔاقتـدقدًٖق،   ٔادتىقىًٗق،   أىىقئدق ممدق    جلىٗد    ٔوـدذس   وشدد    لتكٕد

ٛ   إجيقبٗدددًق يف  ٖدد ثش  ٛ   جممدددع  ٖتخددزٓ   الدددزٙ  ٔااددٍّر   االخدددقٓ  ثبٗعدد   ٔكددد   يف  ااٍطددد

ً ال  ٗقطقتالظ  هذٖذ  ٖؼىن  كىق بقاٍطدٛ    اخلطٛ اخلقؿٛ  اطااتٗذٗتْ   طدتخذا

  إلّٗق اخلطٛ   تشو٘  الي  األِذا   لتشدٗا  ٕاسدٔاطتجىقس اا

 ن  ىى   خط  إىل  ٔااطااتٗذٗقت  التٕدّقت  تادي  الي  ااظقسات  سطي  - 1

  ٔٔكدعّق   لمىٍطدٛ،  وٍّق  األٔلٕٖٛ  ٔدساطٛ ،العقوٛ  اخلط   أِذا   ذٖذه - 2

ٜ   ٔالعىدن   ٔاكدح،  إثقس  كىَ ٛ   بقألِدذا    سبطّدق   ىمد ٛ   العقود ٛ ال   خلطد   تٍىٗد

   بّق  ٔالتدٗذ   لمذٔلٛ،

  ااداسٛ  ، ٔالرباور ، لمىؼقسٖ  االقتـقدٖٛ اجلذٔٝٔ ااقلٗٛ  التكم ٛ  دساطٛ - 3

 اجملقالت   تٗ   يف  مىٍطدٛل

  :ٖٔؼىن  الضوين،  اخلطٛ ٔاجلذٔه  تٍ ٗز  اطااتٗذٗٛ - 4

  ٛ ٛ   ااخططدقت   دساطد وتقبعددٛ ٔ ااٍطددٛ،  ٝ ٔقدش  ُ ادذ   ااعتىدذٚ   التٍظٗىٗد

   تٍ ٗزِق

  األِذا   لتشدٗا  اإاسد  ٔاطتجىقس اطتخذاًدساطٛ إوكقٌقت   

   ٛ ٛ ٔاخلذوٗٛ ٔ تٍىٗٛال  خط دساط   وق خيف  ِقتٍ ٗز  وتقبعٛالدطقىٗ

   رلك  يف  ٔالتٍظٗا  ٔاإاصٌٛ،  ااٍطدٛ وَ،
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  ٔثددددش قت ٔااؼدددقسٖ  ٔالدددرباور،   خططدددداا  تٍ ٗدددز   أٔلٕٖدددقت   هذٖدددذ  

 ق  ئ ٛالضوٍٗ  ٔاجلذأه  تٍ ٗزِق

 ٛس    بدذاٟن   فلدن أ دساط ٛ   التٍىٗدٛ ٔالتطٕد ْ   لكدن   ااداسد أٔ قشٖدٛ    وذٍٖد

ٛ   الٕظدقٟ    بقىتبدقس   ااٍطدٛ  وَ ٛ   ٔالطبَٗعد   الـد قت   ٔكدزلك   اخلقؿد

ُٛ َٗ  ٔقشْٖ  وذٍٖٛ  لكن  الطبٗعِّ

   لمتٍ ٗز  الٕطقٟن  فلنأ  

 اخلارجي  ايدور 3-1-2-2

صاسات   وددد   ٗاٍظدد الت - 2 ٛ   ااٍطددددٛ  خطدد    ادساز  ااعٍٗدددٛ  الدٕد   وؼدددشٔىقتّق،  ٔخقؿدد

   الذٔلٛ  وَ  الدطقع  لزلك  لعقوٛا  ااٗضاٌٗقت  يف  ٔبشاجمّق

ٛ  اا  يف  األخدشٝ ٔاجملدقٔسٚ    ااٍدقثا   ود  التٍظٗا  - 3   وجدن   ااؼداكٛ   ؼدقسٖ  الدطقىٗد

   ِق ري  أٔ  الضساىٛ  أٔ  ،ٛالظٗقسالتٍىٗٛ الـٍقىٗٛ أٔ 

٘   ايلشٙ  ٔالٍىٕ  التطٕس  رلك  يف  ٖٔشاى٘ - 4 ُ   ٔاالقتـدقدٙ جلىٗد     ٔالعىشاٌد   ودذ

  اطااتٗذٗٛ  سظ   ٔااؼقسٖ   األٔلٕٖقت التٍىٕٖٛ  تشتٗ   ٖٔتي  ااقمٗي،  أٔ  ااٍطدٛ

ٔالدددشٝ   ااددذُ  ٔاستٗقدددقت  تٕؿددٗقت  ىمددٜ  بٍددقًٞا  ااٍطدددٛ  جممددع  قبددن  وددَ  تعددذ

    ااطمٕبٛ  األِذا   ٔحيدا  خيذً  مبق  ٔائذش

 احملًى  املضتوي 3-1-3

ٖٔؼددىن تٗدد  ايقفظددقت ٔااشاكددض بقاددذُ ٔالدددشٝ ٔائذددش ٔوددق ميجمددّق وددَ      

دّددقص إداسٙ ٔتٍظٗىدد٘ لمتخطددٗ  وددَ البمددذٖقت ٔااداسات ايمٗددٛ األخددشٝ ل ددشٔع      

        ُ صاسات   ٖٔتشدددذد دٔس ِدددزا ااظدددتٕٙ ودددَ األدٔاس الدددي طدددبدتْ، سٗدددح ٖكددٕد الددٕد

 ئق ٔال ٖدن أِىٗٛ يف التظمظن الٕظٗ ٘ ىدَ ااظدتٕٖقت الظدقبدٛ، بدن أٌْد      وكىاًل

ٍٖقظشِق   ٔرلك بـ ٛ ِدزا ااظدتٕٙ اجلّدٛ التٍ ٗزٖدٛ لإلطدااتٗذٗقت، ٔاخلطد        

ٔالدرباور ااعددذٚ ودَ قبددن ااظدتٕٖقت الظددقبدٛ ٔالدي تٍدددن إىل سٗدض التٍ ٗددز ايمدد٘         

ور ٔااؼددقسٖ  ااتـددمٛ مبـددقحل    لمىددذُ ٔالدددشٝ ٔائذددش ااظددت ٗذٚ وددَ تمددك الددربا      

اثٍ  الٕٗوٗدددٛ   فدددإُ دٔسٓ ٖ خدددز ؿدددٗغٛ اجلّددقص      تٍتددددن إلٗددْد    الدددزٙ  التٍ ٗدددزٙاادٕد

ً   سٗدح    ،الٕدٕد  سٗض  إىل  لتخشز  اخلط  ٛ   كدن   تدٕد ٛ   دّد   وظد٠ٕلٗقتّق   ب خدز   وعٍٗد

ٞ   ودددق  ٔتٍ ٗددز    تٔالغقٖدددق  األِددذا    لتشدٗدددا  ااعددذٚ   ٔالدددرباور  اخلطدد    تمدددك  يف   دددق
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ىمىٌق ب ُ الـ ٛ التٍ ٗزٖٛ ئزا ااظدتٕٙ ال تٍ د٘     الدطقع   لزلك  العقوٛ  ٔالتٕدّقت

ىٍدْد االتـددقه بقجلّددقص ااداسٙ التٍظٗىددد٘ لمتخطددٗ ، بددن ت كددذِق، ٔرلدددك ألُ        

أدّضٚ ِزا ااظتٕٙ ت خز اابقدسٚ بققاا  اخلط ، ٔااؼدقسٖ ، ٔالدرباور اخلقؿدٛ    

ػ ٌْ هظد  الب٠ٗدٛ العىشاٌد٘، ٔاالدتىقىٗدٛ     بقاذُ ٔالدشٝ، ٔائذش ٔكن وق وَ 

 :التقلٗٛ  بقلٍدق   دٔسٓ الذاخم٘ ٔاخلقسد٘ تمخٗف  ٔميكَ  ٔاالقتـقدٖٛ 

 ايدور ايداخًي 3-1-3-1

هذٖدذ استٗقددقت ايقفظدٛ أٔ ااذٍٖدٛ أٔ اجملىد  ودَ وؼدقسٖ ، أٔ بدشاور ودَ           - 1

 ػ ٌّق هظ  اخلذوقت اادذوٛ، أٔ  ريِق 

    ئق  الضوٍٗٛ  ٔاجلذأه  ،ٖٛالعىن التٍ ٗز  خط   ٕك ااؼقسكٛ ب - 2

   التٍ ٗز  ىىمٗٛ  ٔتعٗا  تـقد   ذق  الي  معدبقتل  ٕهماقاا  اي - 3

ً   إُ    أٔ الدرباور أٔ إدخدقه التشظدٍٗقت ىمّٗدق    اخلطد   أٔ تعذٖن تغري  اقاا  - 4   لدض

 األوش 

 ايدور اخلارجي 3-1-3-2

 ايمٗٛ   تالشف  جملمع ااٍطدٛ بقالستٗقدق - 1

 االتـقه ٔالتٍظٗا و  جمقلع ااٍقثا - 2

 االتـقه ٔالتٍظٗا ٔااػشا  ىمٜ ااٍ زَٖ لمىؼقسٖ  ٔالرباور - 3

 ٘  الجقٌ  ااظتٕٙ  يف  ااظ٠ٕل   وَ  لكن  العىن طري  ىَ دٔسٖٛ  بتدقسٖش   الشف  - 4

بتشذٖددذ األدٔاس الظددقبدٛ ألدّددضٚ التخطدددٗ  بقاظددتٕٖقت التخطددٗ  ميكدددَ       

يف ىىمٗددٛ التخطدٗ ، ٔحيدددا دمقسّدق   ِٔددزا حيددذد     هدٗدا التكقوددن ٔالتٍقطدا   

الٍظدقً العدقً لمتخطددٗ  يف ثدالخ وظدتٕٖقت، ميجددن كدن وٍّدق دّددقص وعد  ٖدد دٙ          

 ٔظٗ ٛ حمذدٚ وبٍٗٛ ىمٜ التكقون و  الٕظقٟ  األخشٝ لألدّضٚ األخشٝ 

 ايتصور ايعام يهظام ايتخطيط باملمًهة أجًشتٌ ومضتوياتٌ 3-2

ٛ   ااٍققؼددٛ  ،اجلذٖدذٚ   داسٖددٛالتٍظٗىدقت اا   ىمددٜ  بٍدقٞاً    التخطددٗ   ألثددش   الظدقبد

ً    ٔاألدٔاس  ااختم ددٛ،   ٔوظددتٕٖقتْ ًٝ،   كددن   بّددق  الددي ٖددٕد اصُ،   ٔلتشدٗددا   وظددتٕ   التدٕد

ُ   ااظدتٕٖقت،   ِدزٓ   بد    ٔالتكقون،  ٔالتٍقطا، ٘   ااداسٙ  ائٗكدن   ٖتكٕد   التٍظٗىد

ثين  وظددتٕٖقت  وددَ ثددالخ  ااىمكددٛ  يفلمتخطددٗ    ، ٔااقمٗىدد٘، ٔايمدد٘    ِدد٘ الدٕد
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ٛ كىق هذدت أدٔاس ٔوّقً ٔوظد٠ٕلٗقت أدّدضٚ التخطدٗ  يف كدن وظدتٕٙ ب        عىمٗد

ْ     التخطٗ  العقً  ، الزٙ أىقد تؼكٗن ٌظقًٔالتٍ ٗز  التخطٗ   ٔسبد  بد  أدّضتد

ٙ   تددذسز    يف َ   إداس ٙ   ودد ً   ااظددتٕ ثين العددق مىٍددقثا ثدددي  ااظددتٕٙ ااتٕطدد  ل    إىل  ،الددٕد

   اذُمىشقفظقت ٔاااظتٕٙ ايم٘ ل

هذد الٍظدقً ٔاألدّدضٚ ااداسٖدٛ لمىظدتٕٖقت ااختم دٛ، ٔاألدٔاس الدي        ٖٔتطم  

ً بّدددق كدددن وظدددتٕٙ بّدددزا الؼدددكن ودددَ       د إداسات وتخــدددٛ   ٖدددٕد التدددذسز ٔدددٕد

وددَ   بددقلتخطٗ  ىمدد٘ تٗدد  ااظددتٕٖقت وتـددمٛ إداسٖددق، ٔوكىمددٛ لبعلددّق فٍٗددق        

ثين إىل ااظددتٕٝ ايمد٘        ُ ٔااظدتٕٝ الدٕد ثين  وددَ   ٖتكدٕد ااظددتٕٝ األٔه ِٕٔد الدٕد

 ٔ صساٞ  صاسات جممددددع الددددٕد    ٔالظٗقطدددددقت  العشٖلدددددٛ  اخلطددددٕد   بٕكددددد   ّٖدددددتئالددددٕد

العدقً   كىدق     الشٟٗظدٗٛ لمتخطدٗ     ٔاألِدذا    العقوٛ،  ٔالتٕدّقت  ٔااطااتٗذٗقت

صاسات  جمقلع ااٍدقثا   ٖتكُٕ ااظتٕٙ الجقٌ٘ ِٕٔ ااقمٗى٘ وَ  ّٖدتي ٔ، ٔفدشٔع الٕد

  تمددددك  لتٍ ٗددددز  الالصوددددٛ   الددددرباور  أٔ  اخلطددددٛ،  أٔ  اخلطدددد   إىددددذادبِددددزا ااظددددتٕٝ  

  إل٘  الظٗقطقت  باتٛ  آخش ٖدًٕ  مبعين   ، ٔاألِذا   ٔااطااتٗذٗقت  الظٗقطقت،

َ   ىىدددن   خطددد   ُ ااظدددتٕٙ الجقلدددح  ِٔددٕد ايمدددٜ وددددَ      تٍ ٗدددزِق   ميكددد    ٖٔتكددٕد

  ٔ ٛ   ّٖددتيايقفظدقت ٔااشاكددض ٔاادذُ  ٔااؼددقسٖ      ٔالددرباور  طد ، اخل  تٍ ٗددز  مبتقبعد

  رلك  ٔك   سظ ًٗق ٔظٗ ٖ اض أُ تعىن ِزا األدّضٚ الجالثٛ بؼكن وتكقون ٔ

٘   ااداسٙ  الاتٗدد    يف  ااداسٚ  أٔ  اجلّددقص  ٛ   ٔالتٍظٗىدد   ٔسذىّدددق  بددقلتخطٗ    ااختـدد

ٔميكَ تـٕٖش الٍظقً العقً لمتخطدٗ  بقاىمكدٛ أدّضتْد ٔوظدتٕٖقتْ      ٌٔؼقثّق  

    كىق ٖلٗ  الٍظقً اجلذٖدذ لمتخطدٗ  بقاىمكدٛ بتؼدكٗمٛ     1قي )بقلؼكن س

 اادا  ىذٚ وضاٖق لعىمٗٛ التخطٗ  وٍّق :

 ايالمزنشية - 1

َٖ    وؼقسكٛ أدّضٚ ااظتٕٖقت الجالثٛ يف ىىمٗدٛ التخطدٗ  يف ػدكن    التكٕد

يف اختقر الددشاس   ٛااداسٙ التٍظٗى٘ اجلذٖذ تٕدْ ٌظقً التخطٗ  إىل الالوشكضٖ

سظد     بقاظد٠ٕلٗقت   التدذسز ً    كىق  تعط٘ الالوشكضٖٛ 0310، 0010)الظٗذ، 

َ أكدرب   تشكٗضًا ٔفعقلٗٛٛ ٔدق  ااظتٕٖقت س   التخطدٗ  الؼدقون    ود ، سٗدح أُ ااٍظٕد

أُ الالوشكضٖددٛ ٔطددٗمٛ لتشدٗددا الك ددقٞٚ التٍظٗىٗددٛ     ٖٝددش)) ااداسٙ ٔالتٍظٗىدد٘ 
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قٞٚ تددددذٖي ٖٔؼددذ  ىمدددٜ األخددز بّدددق لدٗىتّدددق الٕظٗ ٗددٛ ودددَ صٖدددقدٚ فقىمٗددٛ ٔك ددد       

ً، 0313ِدددد/0001)ااطدددريٙ ٔآخدددشُٔ،      اخلددذوقت ٔالظدددشىٛ يف اختدددقر الدددشاس   

   0319سٌٔذٌٗم٘ ٔآخشُٔ 

 تفعيٌ دور املهاطل وأيمية أجًشتًا - 2

ٙ   الاتٗ   خـقٟفٔوَ  ٔخقسدًٗق     إداسٖق داخمًٗق  ااٍطدٛ  وكقٌٛتٕكح  ااداس

ٛ   ٖٕكدددحكىدددق    الختدددقر   ىشكدددضأٖلدددق ك   لمذدددز ،  كىشكدددض   ااٍطددددٛ  وكقٌددد

  ٔاالتـدقالت   لكدجري ودَ األىىدقه،     ٔالـدالسٗقت   الااخٗف  ٔاطتـذاس  الدشاسات

ٛ    اخلطد    ٔكد    وشكدض   ٔكدزلك    ٔاألفدٗٛ،  الشأطٗٛ ٔااقمٗىٗدٛ أٙ    العقودٛ الؼدقوم

ٔتعتدرب وؼدقسكٛ األدّدضٚ ااقمٗىٗدٛ ٔايمٗدٛ يف ىىمٗدٛ التٍىٗدٛ ااقمٗىٗدٛ           ااٍدقثا  

 ذًأايمٗٛ وّىٛ د

 

 التـٕس العقً لٍظقً التخطٗ  بقاىمكٛ أدّضتْ ٔوظتٕٖقتْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8ايشهٌ رقم )

ىمٜ اىتبقس أُ األققلٗي أٔ ااٍقثا ِ٘ الٕسذٚ الالوشكضٖٛ الدي تؼدش  ىمدٜ    

كدذ  ً    ٖٔ 0310ِدد/ 0010تٍىٗدٛ ااقمدٗي أٔ ااٍطددٛ ب دضاّٟدق الذاخمٗدٛ )الظدٗذ،       

 دلًط ايوسراء

 ايوسارات

 املهطكةدلًط 

 ايفزوع ايزئيضية يًوسارات

ايفزوع ايجانوية جلميع األجًشة 

 واملصاحل احلهومية

 National level مضتوى ايدوية

Regional level مضتوى املهطكة 

 Local level املضتوى احملًى

 دلًط ايشورى
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ٖعتدرب أطدقغ التٍظدٗي ايمد٘ يف ااىمكدٛ      )) ٌظقً ااٍقثا ُبعذ الذٔس ايم٘ الزٙ 

ألٌْ ٍٖبجا وَ أىمٜ وظتٕٙ تؼدشٖع٘ ٔتٍظٗىد٘ يف الذٔلدٛ ٔالدزٙ ميدٍح الؼخـدٗٛ       

ااٍطدٛ، ٔوظتٕٙ ايقفظٛ ٔوظتٕٙ ااشكض  ٝااعٍٕٖٛ لجالخ وظتٕٖقت ِ٘ وظتٕ

ْ خي د  العد ٞ ىدَ كقِدن اجلّدقص           كىق أ32ٌ-30ً 0333ِد0003)الشػٕد، 

ااشكددضٙ ممددق  "جيعددن محددن ااظدد٠ٕلٗٛ اخلذوٗدْد وٕصىددٛ ىمددٜ وظددتٕٝ األوددقسٚ،           

٘ دفعٛ قٕٖٛ لتٕصٖ  ااّقً ىم٘ الٕسذات )الشػٕد،  ٔايقفظقت ٔااشاكض ممق ٖعط

   019ً ، 0333ِد/0003

ٛ االخددقٓ ذمدٕد الالوشكضٖددٛ ااقمٗىٗددٛ ٔااداسٖدد   )) ااطددريٙ ٔآخددشُٔ أُ   ٖٝٔددش

ٖتطم  األخز يف االىتبقس االتظقع ائقٟن لمشقعٛ اجلغشافٗدٛ الدي ٍٖبغد٘ أُ تؼدىمّق     

اخلدذوقت، ىددالٔٚ ىمددٜ أُ بمددذٖقت ااٍددقثا حبكددي وعقٖؼددتّق ٔاتـددقئق اابقػددش      

بقاٍطددٛ طدتكُٕ أقدذس ىمدٜ فّددي االستٗقددقت ايمٗدٛ ٔتددذٖي اخلدذوقت البمذٖددٛ          

أُ بمدذٖقت ااٍدقثا تعتدرب الٕكد      ٔخت ٗ  الع ٞ ىَ ايكٕوٛ ااشكضٖٛ   كىق 

٘ ايم٘ األكجش والٟىٛ إادّٛ وتطمبقت التٍىٗٛ ايمٗٛ خقؿٛ ٔأُ وذُ  التٍظٗى

    ٛ )ااطدريٙ      ااىمكٛ قذ ػّذت منًٕا طشٖعًق خاله فداات خطد  التٍىٗدٛ ااتٕالٗد

  073ِد،0001ٔآخشُٔ 

ٜ كىدددق أُ ت عٗدددن دٔس ااٍدددقثا يف ىىمٗدددٛ التخطدددٗ  ٖتطمددد  الت كٗدددذ ىمددد      

ُ ىمدٜ ٌ دع ااظدتٕٙ الدزٙ          إوكقٌقت ِزا اجلّقص ااداسٖدٛ ٔال ٍٗدٛ جيد  أُ تكٕد

٘  ىمٜ أُ  Alden & Morganٖمٗا بْ   ٔئزا ٖ كذ كن وَ    ااقمٗي أٔ ااٍطددٛ ِد

  الددشاسات   تتخدز   ىمٗدق   تؼشٖعٗٛ  إداسٖق لظمطٛ  تقبعًق  جيعمْ  ممق الذٔلٛ   كن  وَ  دضٞ

 ٛ ٕ   تخطددٗ  الكىددق أُ    ٔاخلقؿددٛ    العقودد   ودددَ  ٌطققددقً   ٔأٔطدد    كددرب أ  ااقمٗىددد٘ ِدد

  تكُٕ  ااداسٚ ايكٕوٗٛ الي  وتٕططٛ وَ  ػشحيٛ  و   ٖٔتعقون  أٔ ااذُ  العىشاٌ٘

  جيعمّق   ممق   دذًا   وّي  بذٔس  ٔتدًٕ  أىىقئق ٔوّقوّق،  وَ  دٗذًا  وتىكٍٛ  الغقل   يف

َ    ود    ااقمٗىد٘ لمعىدن    تخطدٗ     ٖٔظعٜ الًق وّىًقٔإداسٖ  ًقٍظٗىٗوشدعًق ت   خداله   ٔود

لمتخطدٗ     ااداسٚ اابقػشٚ  ب٠ٗٛ   كىق جي  االٌتبقٓ اىل أُ ايلشٖٛ  ااداسات  تمك

َ   ٔالدمٗدن   ىدٗىدٛ،   ودق   إىل سدذ  ااقمٗى٘ قذ تكُٕ ُ   ااداسات  ود ٜ   ٌ ظدّق   تكٕد   ىمد

 ٙ َ   أٔ ٖدمدددن  حيددذ   ااقمددٗي   ِدددزا  أٔااٍطددددٛ   وظددتٕ ات  ودد   التخطدددٗ   االتـددقه   قٍددٕد



 التطور اإلداري والتنظيمي ألجهزة التخطيط  في المملكة العربية الدعودية

 

275 
ٜ   ٖد ثش   ااقمدٗي ممدق    و   ااقمٗى٘، ه   ىمد اسدٚ   ِدزا    ااعمٕودقت   ٔؿٕد   كدع    ٖعدين   الٕد

ٞ ٖٔبعجش  لمتطٕس  ايظقطٗٛ   ااؼكمٛ  ىمٜ  الاكٗض  قمٛ  ااٍطدٛ و   وؼقكن  البط٘

ٜ     Feed Back )  الشدٔد  ىىمٗٛ  إىل تشدٙ  ٖ دٙ  ممق  أٔ ااؼشٔع، طدٛ  آثدقس اخل   ىمد

سٙ  ااقمٗىددد٘  التخطدددٗ   ٔجيعدددن ُ  ودددَ  بدددذال  ٔدقودددذ  ؿددٕد  ٌؼدددطق   فعدددقال  أُ ٖكددٕد

( Alden & Morgan, 1974, 200-201      

  تٕكٗح   أُ  إىل  إكقفٛ،  الاكٗض ىمٜ أِىٗٛ االتـقه ٔالتٍظٗا ٔااتقبعٛ  0

 ً ٛ   ٔاألدٔاس  ااّدق ٛ   لكدن   ااختم د   ااظددتٕٖقت  دااداسٙ ااتعدذ   ااثدقس   ِدزا   وجدن   يف  دّد

ٛ   دددذًا  وّىد    أوددشَٖ  ٖلدٗ     ٔالتٍظدٗا األفددد٘،   التعددقُٔ  ِٔىدق   التخطددٗ ،  لعىمٗد

  لآلخدش يف   وكىن  ا جلّقت  ِزٓ  وَ  دّٛ  كن  ىىن  لٗـبح  ٔالتكقون  ٔالشأط٘،

ٛ   ٔااىدقدٚ   ىدذً  التكدشاس    ٔكىقُ  اخلط   ٔإدمقص  ىىن   تعدذد لدزلك  ٔ   ٔاالصدٔادٗد

ُ   التخطدٗ    بعىمٗٛ  ىالقٛ  ئق  الي  اجلّقت ٛ   ٔاكدشٛ   خطٕد    ٔكد    بدذٔ   كدن   اّىد

  اخلطدد   طددري  ٔإسبدقك   تٍ ٗددزِق،  ٔتدد خش  العىمٗدٛ،   ؿددعٕبٛ  وددَ  ٖعشقددن ٖٔضٖدذ   وٍّدق 

ُ   ألطبق  قذ  بّق  دقٞ  ٔااللتضاً مبق  ٔالرباور، َ   ددذاً   بظدٗطٛ   تكٕد   التغمد    ٔميكد

ااظدتٕٖقت قدذ ٖعدين االصدٔادٗدٛ الدي تد دٙ        "تعدذد    بتشذٖذ وّقً كن وٍّدق  ىمّٗق

د          إىل ىذً التٍقطا ٔالتكقودن ااطمٕد  سٗدح أُ ااىقسطدٛ ال عمٗدٛ دلدت ىمدٜ ٔدٕد

 تقدذس وددَ االصدٔاز ممدق ٖظددتذى٘ إىدقدٚ الٍظددش يف ؿدٗق ٛ ٔهذٖددذ االختـقؿددق      

ستددٜ ٖتشدددا االفددااض األطقطدد٘ الددزٙ ققوددت ىمٗدْد الذساطددٛ ِٔدٕد تٕصٖدد  األدٔاس       

صاسٚ طددٗتشٕه ودددَ دٔس ا   ٔااظدد٠ٕلٗقت   اداسٚ الت ـددٗمٗٛ إىل دٔس ٔكددد   فددإُ دٔس الددٕد

    013ً، 0313ِدد/ 0001)ااطريٙ ٔآخدشُٔ،      طااتٗذٗقت الؼقومٛ ٔالتٍظٗااال

ِٔزا الٍٕع وَ تدظٗىقت الٕسذات ت خز يف االىتبقس ٌٕع العالقٛ ايمٗدٛ ٔالظدمطٛ   

أفدٗددٛ ٔسأطٗٛ )الظددٗذ،  ااشكضٖددٛ وددَ دّددٛ ٔبدد  الٕسددذات ايمٗددٛ فٗىددق بٍّٗددق )    

   10، 0310ِد/0010

ٛ   رات  اجلّدقت   وظتٕٖقت  تعذدكىق أُ  ٛ   ٖعدين   ال  بدقلتخطٗ    العالقد   إوكقٌٗد

ٛ ب  العىدددن ٛ    قطدددتداللٗ َ   ٔبعضلددد   العىدددن   ٖتطمددد    ٔإمندددق   األخدددشٝ،  األدّدددضٚ   تقودددٛ ىددد

ُ   ٔاابقػدش    االتـدقه الدذاٟي    التخطٗط٘ َ   كدن   بد    اابقػدش ٔالٕثٗدا    ٔالتعدقٔ   ِدزٓ   ود

ُ    بٍْٗد أفدٗدًق   ِددزا    ٔفٗىددق  سأطدًٗق،   ااظدتٕٖقت  بعدذ دذٖددذ    ٖلددٗ   االتـدقه ٔالتعدقٔ
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ٛ   ادمددق   َ   التخطددٗ    ىىمٗدد ً   إٖلددق    خدداله   ودد ً   اا ّدٕد   ٔأِددذافّق،   لمخطددٛ،   العددق

ٞ   ٔااللتضاً مبق  تٍ ٗزِق،  ٔثشٖدٛ ُ   ودق   بّدق  ٔىدقدٚ    ددق   داٟدشٚ   االتـدقه سظد     ٖكٕد

َ   نكدد   ٌؼددق   ٛ   هظدد    ٔثدددش   األدّددضٚ،   ِددزٓ   ودد   وددد   لمتٍقطدد    ٔبمٕستّددق   اخلطدد

ُ    يف  ٔفعقلٗتّدق   ، تٍ ٗزِق  ٔٔطقٟن  االستٗقدقت العقوٛ، ُ   اجملتىد    ٔبدذٔ   ود    التعدقٔ

ُ    األدّدضٚ  ُ  االتـدقه اابقػدش    األخدشٝ ٔبدذٔ ع   ٍِدقك   ٖكدٕد َ   ٌٕد ااتـددقىل   ال دشا    ود

 األداٞ   هظ   ٔثش   ق،ٔفعقلٗتّ  اخلط ،  طري  اعشفٛ

َ قُ ٌٕىد   ٍّدقك سظد  ودق ركدش طدقبدق  ف    ٔ ِىدق الشأطد٘   االتـدقه ٔالتعدقُٔ     ود

    ئق  التقب   ٔاجلّقص ااداسٙ  التخطٗ عىمٗٛ ل   دذًا  وّي  كشٔسٙ ٔكالِىق ٔاألفد٘

بددد  إداسات اجلّدددقص ٌ ظددْد يف    اابقػدددشوٍّدددق بقالتـدددقه ٔالتعددقُٔ      الشأطدددّٖ٘ٔددتي  

ٔ  ااظتٕٙ  أٔ  اختم ٛااظتٕٖقت ا ٙ األىمدٜ  ٘    ٔخيتمد    ٖمْٗد      الدز ىدَ   االتـدقه اأُلفدد

     ُ ٙ   لكدن   ٍدقظشٚ تاا  األدّدضٚ   بد    الشأطد٘ سٗدح ّٖدتي بقالتـدقه ٔالتعدقٔ َ   وظدتٕ   ود

ٔ   األدّددددضٚ   بددددقلتخطٗ    فعددددقدًٚ   ااتعمدددددٛأٔ ااداسات ااختم ددددٛ يف ٌ ددددع ااظددددتٕٙ 

ُ  وددق  لمتخطددٗ   العقوددٛ  ٔااطددااتٗذٗقت   الظٗقطددقت   ٔال  تٕدّددقت  ىددذٚ  رات  تكدٕد

َ    وع   جمقه  أٔ  بٍٕع  ختتف ٛ   أٔ  التخطدٗ    جمدقالت   ود ٕ   كىدق   التٍىٗد   يف  ايدقه   ِد

ٛ   خطد   ٘   ٔاالقتـددقدٙ،  لمدذٔه  االدتىدقى٘،    العقوددٛ  التٍىٗد ٔاسددذ   آُ  يف  ٔالعىشاٌد

صاسٚ   بتٍ ٗددزٓ  اخلدقق   دّددقصٓ  وٍّددق  ٔلكدن   ٛ ااتخـ )الدٕد   لكددَ  العىددن ،  بددزلك  ـد

  التٕدّدقت   تمك  لتٍ ٗز  ٔالتكقون  ااؼاك  العىن  إل٘  التٕدّقت  ِزٓ  تٍ ٗز  ٖتطم 

َ   كدن   ب   االتـقه اأُلفد٘  تت تٜ كشٔسٚ  تٍ ٗزِق   لزا  ميكَ  ىىن  خط   إل٘   ود

  ٗزِق   فىجاًللتٍ   الالصوٛ  اخلط   ٔٔك   العقوٛ،  الظٗقطقت  بتٍ ٗز  ااعٍٗٛ  اجلّقت

فري  ٖتطمدد   التعمددٗي  أٔ  العقوددٛ  االِتىدقً بقلـددشٛ    وٍددقثا  يف  الالصوددٛ  اخلددذوقت  تدٕد

اختٗدقس اإقد    ااٍدقثا      مدك لظدكقُ ت   اخلذوقتلتدذٖي   اجلذٖذٚ التٕط  العىشاٌ٘

ااٍقطدد ، ٔهذٖددذ سذىدْد ِدٕد وددَ أِددي ٔظددقٟ  ٔصاسٚ الؼدد٠ُٕ البمذٖددٛ ٔالدشٖٔددٛ           

ستٗقدقت ااظتدبمٗٛ اجن ِدزٓ اخلدذوقت ىمدٜ وظدتٕٝ ااىمكدٛ      كىق أُ دساطٛ اال

  األودددش  ِددزا ِدٕد ودددَ ٔظددقٟ  ىدددذٚ دّددقت وٍّدددق ٔصاسٚ التخطددٗ ، ٔٔصاسٚ ااقلٗدددٛ،       

َ   العىن  ٖظتٕد  ٛ   رات  دّدقت   ىدذٚ   ود ٔ   ىالقد ٛ   الددشاسات   اختدقر ٔاكدشٛ    اللدشٔسٖ

    التكقوناخلذوقت، الي ٖ اض فّٗق   ِزٓ  وجن  لتٕفري
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أٔكشت الذساطٛ التطٕس ااداسٙ جلّقص التخطٗ  ممجاًل بٕصاست٘ التخطٗ ، 

غ ىىمٗدق     س ومىٕد ٔالؼ٠ُٕ البمذٖٛ ٔالدشٖٔٛ ٌٔظقوْ لمجالثٛ ىدٕد ااقكٗٛ، ِٕٔ تطٕد

مبق ققوت ٔتدًٕ بْ ِزٓ اجلّقت ٔوق تدذوْ ودَ خدذوقت   ٔأكدذت الذساطدٛ ىمدٜ      

ساً   البشدح   اطتدشأ   وتقٌٛ العالقٛ ب  أدّضٚ التخطٗ  ٌٔظقوْ   جلّدقص  ىىمٗدق  تـٕد

 ً ٛ    التخطٗ ٌٔظق ب ٌظىٛ جممع الٕصساٞ،  الظقوٗٛ  ٕدّٗقتتال  ىمٜ  بٍقًٞابقاىمك

ً ٔال قىن لمىٍقثا  يف ىىمٗٛ التخطٗ   ٔالؼٕسٝ، ٔااٍقثا ٔالي ت كذ الذٔس ائق

س  ٔاختدقر الددشاس   ِٔددزا الدذٔس ِدٕد اٌعكدقغ        ااىمكددٛ  تؼدّذٓ   الددزٙ  ااداسٙ  لمتطٕد

ٛ   الشػدٗذٚ،   قٗقدتّدق   ظن  يف  الظعٕدٖٛ  العشبٗٛ ٖش   إىل  ٔائقدفد   اقتـدقدٖق   الدبالد   تطٕد

  كىددق أُ األٌظىددٛ تؼددري إىل التٕددْد ذمدٕد الالوشكضٖددٛ يف      ٔىىشاٌٗددق   ٔادتىقىٗددق

 قسكٛ جمقلع ااٍقثا وؼقسكٛ فعقلٛ  ىىمٗٛ التخطٗ  الي تتطم  وؼ

التخطددٗ  أِىٗدٛ بقلغددٛ لماابد  ٔالتظمظددن    ٔتتطمد  الالوشكضٖددٛ يف ىىمٗدٛ    

ظٗ ٘ بد  أدّدضٚ التخطدٗ  األفدد٘ ٔالشأطد٘ ىمدٜ ااظدتٕٖقت الجالثدٛ، ٔالددزٙ           الٕد

ٖددد دٙ بددددذٔسٓ إىل التكقوددددن يف ٔظددددقٟ  ىىمٗددددٛ التخطددددٗ  ٔىددددذً التكددددشاس أٔ     

 :االصدٔادٗٛ يف أداٞ الٕظقٟ  ااختم ٛ   ِٔزا ٖتطم  

ٗدٛ لكددن دّدقص مبظددتٕٖقتْ ااختم دٛ الٕثٍٗددٛ     هذٖدذ ااّددقً ٔاألدٔاس التخطٗط  أواًل:

ً ٔااقمٗىٗددٛ، ٔايمٗددٛ،   ً   الددي  ٔااّددق َ   دّددٛ  كددن   بّددق   تددٕد   اجلّددقت   ِددزٓ   ودد

  التٍقطددا،  لٗدتي   ددذاً   وّدي   التٕكدٗح   ِدزا ، ٔؿدالسٗقتّق   وظد٠ٕلٗقتّق   ٔهذٖدذ 

    ٔىذً االصدٔادٗٛ التخطٗ   ىىمٗٛ  يف  ااطمٕ   ٔالتكقون

ــًا: د   وثاني إداسات وتىكٍددٛ إداسٖددق ٔوتخــددٛ فٍٗددًق لعىمٗددٛ التخطددٗ  ىمددٜ      ٔددٕد

ثين، ٔااقمٗىددد   ٝااظدددتٕ ً بدددقألدٔا      ٘الددٕد  س)ااٍدددقثا ، ٔايمدددٜ لمىدددذُ لتدددٕد

ٛ  كشٔسٚ تدا  الذساطٛ فإُ ْٔىمٗ   وٍّق ااختم ٛ ااشاسن ٔخاله التخطٗطٗٛ دساط

اجلّدقص   ىنتؼ ت ـٗمٗٛ دساطٛ ٔايم٘ ااقمٗى٘، ااظتٕٙ ىمٜ التخطٗ  أدّضٚ

ااداسٙ ٔال ين ٔتعضٖضِق بقالستٗقدقت الالصوٛ، لتدًٕ بدقألدٔاس ااتٕقعدٛ وٍّدق    

لٕصاسٚ الؼ٠ُٕ البمذٖٛ ٔالدشٖٔٛ، ٔفتح فشٔع دذٖذٚ بقاٍقثا الي ال تٕدذ بّدق  

 فشٔع لٕصاسٚ التخطٗ ، ٔلكقفٛ الٕصاسات ٔاألدّضٚ األخشٝ  

ب  األدّدضٚ ااختم دٛ   ٖٔ داض يف    الت كٗذ ىمٜ التٍظٗا األفد٘ ٔالشأط٘  ثايجًا:

ُ وّٗدد ٚ إداسٖددًق لمدٗددقً مبّقوّددق ىمددٜ ااظددتٕٙ الددزٙ          ِددزٓ ااداسات أُ تكدٕد

 تٍتى٘ إلْٗ، ٔفًٍٗق لت دٙ ٔظقٟ ّق التخطٗطٗٛ ااتٕقعٛ وٍّق   
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