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تنظــم وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة بالمملكــة العربية 
الســعودية )منتــدى التخطيــط الحضــري األول( ( بمدينــة 
الريــاض خــال الفتــرة 20-1437/6/22هـــ الموافــق 29 -31 
المتحــدة  األمــم  برنامــج  مــع  بالتعــاون  2016م،  مــارس 
ــك  ــدة( وذل ــم المتح ــل األم ــرية )موئ ــتوطنات البش للمس
المــدن  )مســتقبل  لبرنامــج  الفنــي  التعــاون  إطــار  فــي 

الســعودية(.
وتنبــع أهميــة هــذا المنتــدى كونــه يحظــى برعايــة ملكيــة 
ســامية وبمشــاركة وطنيــه وإقليميــة ودوليــة واســعة 
فــي  التنميــة  وإدارة  الحضــري  التخطيــط  دور  ليناقــش 
ــث  ــد 2015م حي ــا بع ــتدامة لم ــة المس ــداف التنمي ــل أه ظ
للتنميــة  المتحــدة  األمــم  قمــة  بعــد  تنظيمــه  يجــرى 
المســتدامة التــي عقــدت بنيويــورك فــي ســبتمبر2015م 
هدفــًا  عشــر  ســبعة  مــرة  وألول  باإلجمــاع  أقــّرت  والتــي 
عشــر  الحــادي  الهــدف  ومنهــا  المســتدامة  للتنميــة 
)تحقيــق مــدن ومجتمعــات عمرانيــة مســتدامة( وهــو ذو 
عاقــة وثيقــة بالمؤتمــر، ويأتــي أيضــا بعــد قمــه المنــاخ التــي 
ــدول  ــت ال ــث اّتفق ــمبر 2015م حي ــي ديس ــس ف ــدت بباري عق
ــات التغيــرات  علــى اتخــاذ خطــوات نحــو التعامــل مــع تحدي
المناخيــة واالســتعداد للتعامــل مــع الكــوارث الطبيعيــة 
وأهميــة التخطيــط الحضــري واإلدارة الحضريــة الجيــدة فــي 

االســتعداد لهــا. 

ومــن هــذا المنطلــق ســيناقش المنتــدى علــى المســتوى 
ــب  ــم جوان ــد أه ــة اح ــة ودولي ــاركه إقليمي ــي وبمش الوطن
التنميــة  وإدارة  تخطيــط  وهــى  المســتدامة  التنميــة 
العالــم  يشــهدها  التــي  التحديــات  ضــوء  فــي  الحضريــة 
والمتمثلــة فــي اآلثــار الســلبية للنمــو الســكاني الســريع 
والتغّيــرات  المــوارد  واســتنزاف  االقتصــادي  واالنكمــاش 
فــي  وخصوصــا  للطاقــة،  العالــي  واالســتهاك  المناخيــة 
الكبيــر  تأثيــره  لــه  ســيكون  والــذي  الحضريــة،  المناطــق 
فــي تشــكيل مــدن المســتقبل المســتدامة علــى الصعيــد 
ــاهمة  ــي، والمس ــي والبيئ ــادي واالجتماع ــي واالقتص العمران
فــي التقليــل مــن اآلثــار الســلبية لعمليــة النمــو الحضــري.
وحيــث أّن المــدَن الســعودية )كغيرهــا مــن مــدن العالــم( 
ــري، ال  ــو الحض ــات النم ــة تحدي ــن مواجه ــأى ع ــت بمن ليس
ســّيما وأّن أكثــَر مــن 82% مــن ســكان المملكــة يعيشــون 
فــي مناطــق حضرّيــة ويتطلعــون إلــى فــرص أفضــل للعمــل 
والحيــاة وخدمــات بلديــه ممّيــزه ومجتمعــات عمرانيــة 
المناخيــة  التحديــات  بالحيــاة ومســتعده لكافــه  نابضــه 
وإدارة  حديــث  حضــري  تخطيــط  خــال  مــن  والبيئيــة 
البلديــة  الشــؤون  وزاره  قامــت  فقــد  رشــيده،  حضريــة 
البلــدي  للعمــل  جديــدة  اســتراتيجية  بوضــع  والقرويــة 
ترّكــز علــى االرتقــاء بجــودة الحيــاة واالزدهــار فــي المــدن 
األجيــال  واحتياجــات  لتطلعــات  واالســتجابة  الســعودية 
الحاليــة والقادمــة وتحقيــق ســامة وســعادة الســاكنين 

ورفاهيتهــم.

The Ministry of Municipal and Rural Affairs of the 
Kingdom of Saudi Arabia (MOMRA) organizes the 
“First Saudi Arabia Urban Forum” in Riyadh, from 
20 to 22/6/1437H, corresponding to March 29-31, 
2016AD, in collaboration with the United Nations 
Human Settlements Programme (UN-Habitat), 
within the framework of the technical cooperation 
of the “Future Saudi Cities Programme”. 

This forum is of great importance given that it 
will be held under the high royal patronage and 
with a wide national, regional and international 
participation, with the aim of discussing the role 
of urban planning and development management 
in light of the Post-2015 Agenda and Sustainable 
Development Goals. In fact, this forum takes place 
after the United Nations Sustainable Development 
Summit which was held in New York in September 
2015 and had unanimously approved for the first 
time seventeen sustainable development goals, 
including the eleventh goal (Make cities and human 
settlements inclusive, safe, resilient and sustainable), 
being closely related to the Conference and also 
after the Climate Change Summit, held in December 
2015 in Paris where States have agreed to take steps 
toward dealing with the climate change challenges, 
getting ready to cope with natural disasters and 
being prepared for the urban planning importance 
and good urban management.

In this sense, the forum will discuss – on national 
level and with regional and international 
participation – one of the most important aspects 
of sustainable development, being the urban 
development planning and management in light 
of the challenges facing the world and including 
the negative impacts of rapid population growth, 
economic downturn, resource depletion, climate 
change and high energy consumption, especially 
in urban areas, which will significantly affect the 
shaping of future sustainable cities on all urban, 
economic, social and environmental levels and will 
contribute to reduce the negative effects of the 
urban planning process. 

Saudi cities, like any other cities in the world, 
are not excluded from facing some of the urban 
development challenges, especially since more 
than 82% of the Kingdom’s population live in urban 
areas and look forward to better life and work 
opportunities, distinctive municipal services and 
vibrant urban communities willing to face all climate 
and environmental challenges through modern 
urban planning and wise urban management. 
Consequently, the Ministry of Municipal and 
Rural Affairs has developed a new strategy for the 
municipal work, focusing on improving the life 
quality and Saudi cities prosperity, responding 
to aspirations and needs of present and future 
generations and achieving safety, happiness and 
well-being of inhabitants. 

INTRODUCTION المقدمة
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مــن  مجموعــة  علــى  الــوزارة  اســتراتيجية  رّكــزت  وقــد   
ــط  ــتدامة، ضب ــة المس ــة الحضري ــق التنمي ــات )تحقي األولوي
أداء  تحقيــق  المســتدامة،  الحضريــة  التنميــة  وتنظيــم 
المجتمعيــة  المشــاركة  تعزيــز  مســتدام،  مؤسســي 
وأخيــراً  البلديــة  للمــوارد  األمثــل  االســتغال  الفاعلــة، 
بنــاء وتعزيــز شــراكات مســتدامة مــع القطــاع الخــاص(. 
علــى  تعمــل  الــوزارة   فــإن  األولويــات  هــذه  ولتحقيــق 
تحســين تنافســيه المــدن فــي إطــار مــن العدالــة فــي توزيــع 
ــة  ــرة بالمملك ــاث عش ــق الث ــى المناط ــة عل ــد التنمي عوائ

وذلــك بســت ركائــز:

كافــة  علــى  وتحديثــه  الحضــري  التخطيــط  تطويــر   
. ت يا لمســتو ا

 رفع مستوى جودة المرافق البلدية وكفاءتها.
 االرتقاء بمستوى جودة الخدمات البلدية. 

عليهــا،  والمحافظــة  بفاعليــة  األراضــي  شــؤون  إدارة    
المســاحية.  المعلومــات  وتوفيــر 

  التركيــز علــى رضــى المســتفيد )مواطــن ومقيــم، قطــاع 
أعمــال وشــركاء التنميــة(. 

 تطوير دعائم العمل البلدي.

  يهــدف المنتــدى إلــى تبنــى حــوار موّســع بمشــاركه كافــة 
خــاص،  وقطــاع  حكومــي،  )قطــاع  العاقــة  ذات  الجهــات 
والمؤسســات  والجامعــات  المجتمعيــة،  المؤسســات 
الحضــري  التخطيــط  دور  حــول  والدوليــة(  اإلقليميــة 
ــرة  ــدن المزده ــة الم ــي تنمي ــيدة ف ــة الرش واإلدارة الحضري
للــوزارة  الحديثــة  االســتراتيجية  إطــار  فــي  والمســتدامة 
التنميــة  حــول  الدوليــة  القــرارات  ضــوء  وفــى  ورؤيتهــا 
المســتدامة لمــا بعــد 2015م وقــرارات قمــة المنــاخ فــي 

2015م.  باريــس 

التخطيــط  دور  لمناقشــة  أيضــا  المنتــدى  يهــدف    
الجيــدة  البلديــة   / الحضريــة  واإلدارة  الجيــد  الحضــري 
فــي معالجــة التحديــات التــي تواجــه المــدن الســعودية، 
ويأتــي عقــد هــذا المنتــدى بعــد مــرور مــا يقــارب نصــف 
تخطيطيــة  ألســاليب  المملكــة  ممارســة  مــن  قــرن 
مختلفــة حققــت فيهــا المــدن الســعودية إنجــازات كبيــرة 
وواجهــت بالتــوازي تحديــات عــدة نتيجــة للنمــو الحضــري 
ــي  ــة األراض ــان وإدارة تنمي ــض األحي ــي بع ــوازن ف ــر المت غي

خــارج إطــار التخطيــط الســليم.

  The forum aims at adopting a broad dialogue 
with the participation of all relevant authorities 
(governmental sector, private sector, community 
organizations and regional and international 
universities and institutions) on the role of 
urban planning and wise management in the 
development of prosperous and sustainable cities 
within the framework of the modern Ministry 
strategy and view and in light of the international 
decisions on post-2015 sustainable development 
and the decisions of 2015 World Climate Summit in 
Paris. 

  The forum aims as well at discussing the role of 
good urban planning and wise urban/municipal 
management in addressing the challenges faced by 
Saudi cities and is held after nearly half a century 
of practice of various planning methods which 
allowed Saudi cities achieve great qualitative leaps, 
after experiencing different challenges resulting 
from unbalanced urban planning and management 
of land development outside the framework of 
proper planning. 

 GOALS OF THE FORUMأهداف المنتدى

The Ministry’s strategy was centered on a 
set of priorities (achieving sustainable urban 
development, controlling and regulating the 
sustainable urban development, achieving 
sustainable institutional performance, enhancing 
effective community involvement, achieving 
optimum utilization of municipal resources and 
finally, building and strengthening sustainable 
partnerships with the private sector). In order to 
achieve these priorities, the Ministry is working on 
the improvement of the competitiveness of cities 
within the framework of the fair distribution of 
development returns to the thirteen regions of the 
Kingdom, based on six pillars: 

 Developing and updating urban planning on all 
levels.

 Raising the quality and efficiency of municipal 
facilities.

 Raising the level of municipal services quality. 

 Managing and conserving lands efficiently and 
providing cadastral information .

 Focusing on the beneficiary satisfaction (citizen 
and resident, business sector and development 
partners).

 Developing the municipal work foundations. 
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والمســتجدات  القضايــا  أبــرز  المنتــدى  ســيناقش   
واقتــراح  المــدن  وإدارة  الحضــري  بالتخطيــط  المتعلقــة 
لتحقيــق  حديثــة  وإدارة  تخطيــط  ومنهجّيــات  أســاليب 
للمــدن  ومزدهــر  مســتدام  أفضــل  حضــري  مســتقبل 
ــات  ــن الجلس ــه م ــال مجموع ــن خ ــك م ــعودية ، وذل الس
ــّم  ــة تض ــرة جلس ــاث عش ــا ث ــة عدده ــة والموازي الرئيس
نخبــة متميــزة مــن المتحدثيــن مــن قــاده التنميــة علــى 
الخبــراء  إلــى  باإلضافــة  والوطنــي  العالمــي  المســتوى 
كافــه  مــن  وعالميــا  وإقليميــا  محليــا  والمتخصصيــن 
القطاعــات يقدمــون مــن خالهــا عروضــًا عــن خاصــه 

والعمليــة.  العلميــة  تجاربهــم 
مــن  الواســعة  المشــاركة  منهــج  المنتــدى  ويعتمــد   
المؤسســات الوطنيــة الحكوميــة واألكاديميــة واألهليــة 
بيــن  مــا  تتبايــن  والتــي  جلســاته  تنظيــم  فــي  واألمميــة 
عــروض لتجــارب محليــه ودوليــه إلــى جلســات حــوار ونقــاش 
ــن  ــول دور كل م ــوار ح ــات ح ــع وجلس ــي موس ــدي وإقليم بل
الشــباب والمــرأة فــي التخطيــط الحضــري، إضافــة إلــى ورش 
ــن.  ــن ووطنيي ــركاء دوليي ــا ش ــة ينظمه ــة متخصص تدريبي
بــدور  االرتقــاء  فــي  المؤتمــر  هــذا  يســاهم  كمــا   
الممارســين والمهنييــن واألكاديمييــن بهــدف تطويــر 
ممارســة التخطيــط الحضــري وإدارة المــدن المســتدامة 
توفيــر  خــال  مــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي 

التاليــة:  المحــاور  حــول  والنقــاش  للحــوار  منصــة 

 التوجهات الحديثة في التخطيط الحضري. 

 التحوالت الحضرية من أجل التحضر المستدام.

 حوار المتخصصين: نماذج للمدن المتصلة والمندمجة. 

 حوار األمناء: تخطيط وأداره المدن المستدامة.

 كفــاءه تنســيق توفيــر الخدمــات البلديــة بيــن القطاعــات 
المشتركة.

جــوده  لتحســين  والتشــريعات  المؤسســات  تحديــث   
بالمــدن. واألعمــال  الخدمــات 

 دور الشــركاء فــي تخطيــط المدن المســتدامة )الشــباب، 
المــرأة، القطــاع الخــاص والمجالــس البلدية( .

 بنــاء القــدرات وتنميــة مهــارات العامليــن فــي مجــال 
الحضــري. التخطيــط 

ــرات  ــن تحضي ــزء م ــدى ج ــذا المنت ــات ه ــتكون مخرج وس
المتحــدة  األمــم  مؤتمــر  فــي  للمشــاركة  المملكــة 
المقــرر   )Habitat III( الثالــث البشــرية  للمســتوطنات 
كيتــو  مدينــة  فــي  2016م  أكتوبــر  شــهر  فــي  عقــده 
باإلكــوادور وهــو أحــد أهــم المؤتمــرات التي يتــم تنظيمها 
عــن التنميــة الحضريــة المســتدامة والتخطيــط الحضــري 

ويعقــد بمشــاركة دوليــة واســعة كل عشــرين عامــا.

 The Forum will touch on the main issues and 
developments related to urban planning and 
cities management and will suggest planning and 
management approaches and methodologies 
achieving a better urban, sustainable and 
prosperous future for the Saudi cities, through 
a series of thirteen major and parallel working 
sessions with keynote speakers, including national 
and international development speakers in addition 
to local, regional and international experts and 
professionals from the different sectors, all sharing 
their scientific and practical experiences. 

 The Forum adopts as well the approach of broad 
participation of national, governmental, academic, 
civil and international institutions in its sessions, 
which will include presentations on local and 
international experiences, broad national and 
regional dialogue sessions and other dialogue 
sessions concerning the role of youth and women 
in urban planning, in addition to specialized 
training workshops organized by international and 
local partners. 

 This conference will also contribute to the 
enhancement of the role of practitioners, professionals 
and academics in order to develop an urban planning 
and sustainable cities development approach in the 
Kingdom of Saudi Arabia, by providing a platform for 
the dialogue and discussion on the following themes: 

 Modern trends in urban planning. 

 Urban shifts for sustainable urbanization. 

 Specialists dialogue: models of connected and 
integrated cities.

 Secretaries dialogue: sustainable cities planning 
and management.

 Efficient  coordination of the provision of 
municipal services between the involved sectors. 

 Modernization of institutions and legislations to 
improve the quality of services and works in cities .

 Role of partners in the development of 
sustainable cities (youth, women, private sector 
and municipal councils).

 Capacity building and skills development of 
workers in the field of urban planning. 

The outcomes of this Forum will form an integral 
part of the Kingdom preparations for the attendance 
of the Third United Nations Conference on Housing 
and Sustainable Urban Development (Habitat III), to 
be held in Quito, Ecuador in October 2016, as one 
of the most important conferences on sustainable 
urban development and urban planning, held every 
twenty years with a wide international participation. 

MAIN LINES OF ACTIONمحاور العمل الرئيسة    
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ACCOMPANYING EXHIBITION 

األفــكار  حــول  متخصــص  معــرض  المنتــدى  يصاحــب 
المــدن  واالبتــكارات الحديثــة للتخطيــط الحضــري وإدارة 
وخدماتهــا. حيــث تســعى وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة 
إلــى تحقيــق زيــادة فــي تنافســية المــدن وتحقيــق مــدن 
ســبل  وتحســين  الخدمــات  كفــاءة  برفــع  مســتدامة 
المؤهلــة  الكــوادر  وتنميــة  العمرانــي  التخطيــط  وطــرق 
لتبنــى األفــكار والحلــول المبتكــرة والحديثــة للتخطيــط 
حيــث  األراضــي،  وتنميــة  البلديــة  الخدمــات  توفيــر  وإدارة 
لعقــد  المناســب  المــكان  المصاحــب  المعــرض  يعتبــر 
ومحليــة  إقليميــة  شــركات  بيــن  فاعلــة  شــراكات 
البلديــة  الشــؤون  وزارة  مــن  والمختصيــن  ودوليــة 
الحكوميــة  والجهــات  والبلديــات  واألمانــات  والقرويــة 
مــن مقدمــي الخدمــات علــى المســتوى البلــدي وكذلــك 
مــن المؤسســات اإلقليميــة والدوليــة العاملــة فــي هــذا 

التاليــة: األقســام  خــال  مــن  وذلــك  المجــال، 

The form will be accompanied by a specialized 
exhibition on the modern ideas and innovations of 
urban planning and cities and services management. 
In fact, the Ministry of Municipal and Rural Affairs 
seeks to increase the competitiveness of cities and 
to shape sustainable cities, by raising the efficiency 
of services, improving urban planning methods 
and ways, developing qualified personnel to 
adopt innovative and modern planning ideas and 
solutions and managing the provision of municipal 
services and land development. Furthermore, the 
accompanying exhibition is the right place to build 
effective partnerships between regional, local 
and international companies, specialists from the 
Ministry of Municipal and Rural Affairs, secretariats, 
municipalities and governmental agencies, including 
service providers at the municipal level as well as 
regional and international institutions operating in 
this field and through the following sections:

المعرض المصاحب

Bijeri - Deriyah Wadi Hanifa

Riyadh City

البجيري - الدرعية وادي حنيفة

مدينة الرياض
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 قسم الحلول الحديثة والذكية للتخطيط الحضري:
هــذا القســم مــن المعــرض ســوف يتــم عــرض الحلــول 
الذكيــة للتخطيــط العمرانــي مــن برامــج كمبيوتــر والخلوي 
الذكــي للتخطيــط والتحليــل والمتابعــة وكذلــك المكاتــب 
االستشــارية بحلولهــم الغيــر تقليديــة للتخطيــط العمرانــي 
حلــول  تقديــم  فــي  والعالميــة  الوطنيــة  وتجاربهــم 
ــًا  ــتدامة اقتصادي ــدن مس ــط م ــرة لتخطي ــة مبتك تخطيطي
الشــعبية  المشــاركة  وآليــات  وطــرق  اجتماعيــًا  وبيئيــا 
المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  وكذلــك  التخطيــط  فــي 
ــيق  ــط وتنس ــي التخطي ــاركة ف ــز المش ــي تحفي ــا ف وتجاربه
ــداد  ــك إع ــة وكذل ــة العمراني ــين البيئ ــركاء لتحس أدوار الش
المؤشــرات الحضريــة ومؤشــرات ازدهــار المــدن والتجــارب 
التخطيطــي  القــرار  اتخــاذ  دعــم  فــي  والدوليــة  المحليــة 
مــن خــال المؤشــرات باإلضافــة إلــى البرامــج المختلفــة 

للتحليــل والمســاعدة فــي أتخــاذ القــرار.

 قسم خدمات المرافق والتجهيزات األساسية:
فــي  المتخصصــة  للشــركات  ســيخصص  القســم  وهــذا 
توفيــر المرافــق وحلــول إدارتهــا الذكيــة وتنفيذهــا مــن 
طــرق، وخطــوط ميــاه وصــرف صحــي وخدمــات النظافــة 
والمتــرو  العــام  النقــل  ووســائط  للنفايــات  والفصــل 
وتوفيــر المواقــف العامــة وحلــول إدارتهــا وكذلــك الحلــول 
ــدن  ــي الم ــة ف ــة والبيئي ــوارث الطبيعي ــرة إلدارة الك المبتك
والبرامــج واألنظمــة الخاصــة باالســتجابة واالســتعداد عنــد 

حــدوث مشــكلة بالخدمــات والمرافــق.

 قسم الخدمات البلدية والتمويل البلدي:
ــي إدارة  ــة ف ــركات المتخصص ــتهدف الش ــم يس ــذا القس ه
اإلدارة  فــي  واألهلــي  الخــاص  القطــاع  ومشــاركة  المــدن 
مــن اجــل اإلنتاجيــة المحليــة وتعظيــم اإليــرادات وترشــيد 
اإلنفــاق وكذلــك المــدن التــي قامــت ببنــاء شــراكات فاعلــة 
مــع القطــاع الخــاص فــي توفيــر الخدمــات البلديــة والحلــول 
علــى  الحصــول  زمــن  تقليــل  فــي  تســاهم  التــي  الذكيــة 
التراخيــص المهنيــة لألنشــطة التجاريــة وتراخيــص البنــاء 
لألنشــطة التجاريــة واعتمــاد تقاســيم األراضــي وذلــك مــن 

ــال  ــاع األعم ــية لقط ــادة التنافس ــل زي أج

 قسم إدارة األراضي الحضرية
والمؤسســات  للشــركات  القســم  هــذا  ســيخصص 
المتخصصــة فــي إدارة األراضــي وتوفيــر البرامــج واألنظمــة 
ــص  ــر وتخصي ــرق توفي ــي وط ــتخدامات األراض ــين اس لتحس
والتقييــم  والتســعير  المختلفــة  للمشــروعات  األراضــي 
ــرض  ــرة لف ــول المبتك ــك الحل ــة وكذل ــد التنمي ــا ولعوائ له
الرســوم علــى األراضــي وكيفيــة تطبيقهــا وبرامــج تســجيل 
األراضــي والملكيــات ونقلهــا والربــط الشــبكي والمعلوماتي

 قسم بناء القدرات للتنمية الحضرية المستدامة
والمؤسســات  للشــركات  القســم  هــذا  ســيخصص 
التدريــب  توفيــر  فــي  المتخصصــة  التدريبيــة  والمراكــز 
المبتكــر فــي إدارة المــدن الحديثــة والتخطيــط العمرانــي 
والمشــاركة المجتمعيــة وإدارة األراضــي والتمويــل البلــدي 
والبرامــج  الجغرافيــة  المعلومــات  نظــم  واســتخدام 

المســتدامة. التنميــة  وإدارة  التخطيــط  فــي  األخــرى 

 Modern and wise urban planning solutions 
This section of the exhibition will display the wise 
urban planning solutions, including computer 
and smartphones software and programs on the 
planning, analysis and follow-up; unconventional 
urban planning solutions suggested by consulting 
offices; their national and international experience 
in the provision of innovative planning solutions 
for economically, environmentally and socially 
sustainable cities; methods and mechanisms of public 
participation in planning; civil community institutions 
and their experience in stimulating the participation 
in planning and coordinating the roles of partners 
to improve the urban environment; as well as the 
preparation of urban indicators and cities prosperity 
indicators and local and international experience 
in supporting the planning decisions through the 
indicators in addition to various analysis programs 
and assistance in the decision-making process. 

 Utilities services and main equipment 
This section will be allocated for the companies 
specialized in providing utilities and suggesting wise 
management and implementation solutions, including 
roads, water lines, sewerage systems, sanitation services, 
waste segregation, public transportation means, metro, 
provision of public parking lots, in addition to their 
management solutions, innovative solutions for the 
management of natural and environmental disasters 
in cities, programs and systems for the responsiveness 
and preparedness in case of services and utilities related 
problems. 

 Municipal services and finance 
This section is designed for the companies specialized 
in cities management, participation of both public 
and private sectors in the management in order 
to promote the local productivity and maximize 
revenues and expenditure rationalization and for the 
cities which have built efficient partnerships with the 
private sectors in order to provide municipal services 
and wise solutions that contribute to reducing the 
time required to obtain professional licenses and 
building licenses for commercial activities and the 
adoption of land parceling in order to increase the 
competitiveness of the business sector

 Urban lands management 
This section will be allocated for the companies and 
institutions specialized in the land management, 
provision of programs and systems to improve 
the land uses, methods to provide and allocate 
lands for different projects, land pricing and 
development revenues assessment, in addition to 
the innovative solutions to impose duties on lands 
and the related implementation method, lands and 
properties registration and transfer and information 
networking.

 Capacity-building for sustainable urban development 
This section will be allocated for the companies, 
institutions and centers specialized in the provision of 
innovative training on the modern cities management, 
urban planning, community involvement, lands 
management, municipal finance, use of geographical 
information systems and other urban development 
planning and management systems.
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PARTICIPATION & SUBSCRIPTION 

PLACE & DATE OF THE FORUM 

للراغبيــن فــي المشــاركة بالمعــرض يرجــى مــأل االســتمارة 
المعــدة لهــذا الغــرض والموجــودة علــى صفحــة المؤتمــر 

اإللكترونيــة وإرســالها علــى البريــد اإللكترونــي
 info@saudiurbanforum.net

يوجــد  حيــث  الحجــز  بأولويــة  التخصيــص  وســيكون 
بالمعــرض 39 جنــاح عــرض بمســاحات متنوعــة تراعــى 

العارضيــن. احتياجــات 

بقاعــة  الريــاض  مدينــة  فــي  اهلل  بمشــيئة  المنتــدى  يعقــد 
الملــك فيصــل للمؤتمــرات )فنــدق الريــاض إنتركونتيننتــال( 
اآلخــرة  جمــادى   22-20 مــن  الفتــرة  خــال  أيــام   3 لمــدة 

2016م. مــارس   31-29 الموافــق  1437هـــ 

Those who wish to participate in the exhibition 
are kindly required to fill the form prepared to that 
effect and available on the conference electronic 
page and to send it by email at the following 
address:  info@saudiurbanforum.net
The exhibition includes 39 pavilions of different 
areas to meet the requirements of exhibitors and 
which will be allocated based on the booking 
propriety. 

The Forum will be held in the city of Riyadh, King 
Faisal Conference Hall (Riyadh Intercontinental Hotel) 
for 3 days, from the 29th to the 31st of March 2016.

االشتراك بالمعرض

مكان وتاريخ انعقاد المنتدى

Riyadh City مدينة الرياض

Running RaceBicycle Race سباق دراجاتسباق جري
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INVITED PARTICIPANTS

المهتميــن  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  تدعــو 
والمتخصصيــن والشــركات واالستشــاريين واألكاديمييــن 
ــة  للمشــاركة فــي المنتــدى وجلســاته النقاشــية والحواري
والجلســات  التدريــب  برامــج  فــي  التســجيل  وكذلــك 

التاليــة: الجهــات  وباألخــص  المتخصصــة، 
  األمانات والبلديات.

  مجالس المناطق والمجلس البلدية
  الجامعات والمؤسسات البحثية.

  الشركاء من القطاع الحكومي والخاص.
  مؤسسات المجتمع المدني ذات العاقة

  المنظمات الدولية ذات العاقة.
  المكاتب االستشارية وبيوت الخبرة.

اإللكترونيــة  المنتــدى  صفحــة  علــى  التســجيل  يتــم 
يفتــح  حيــث  لذلــك  المعــدة  البيانــات  اســتمارة  وملــىء 
ــر 2016  ــن يناي ــن األول م ــارا م ــور اعتب ــجيل للحض ــاب التس ب
ــارس 2016.  ــن م ــر م ــس عش ــي الخام ــجيل ف ــي التس وينته
مشــاركتهم  بقبــول  المســجلين  إخطــار  يتــم  وســوف 
رقــم  إحضــار  ويتــم  المنتــدى،  فــي  تســجيلهم  وبرقــم 
التســجيل مــع المشــارك يــوم المؤتمــر ليتســنى إصــدار 

المنتــدى. دخــول  بطاقــة 

The Ministry of Municipal and Rural Affairs invites 
all the concerned parties, companies, consultants 
and academics to participate in the forum and its 
dialogue sessions and to subscribe to the training 
program and specialized sessions, including: 

 Secretariats and municipalities 
 Regional and municipal councils 
 Universities and research institutions and centers
 Partners from the private and public sectors
 Concerned civil community institutions 
 Concerned international organizations 
 Consultancy offices and firms

Participants are kindly required to register on the 
forum page and fill the data form prepared to this 
effect. The registration door will be open to public 
from the 1st of January 2016 to the 15th of March 
2016. The registered participants will be notified 
of the acceptance of their registration and will be 
granted a registration number which should be 
presented the day of the conference to issue the 
forum entry card. 

الجهات المدعوة للمشاركة
Riyadh Metro مشروع مترو الرياض

Yanbou ينبع
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REGISTRATION FORM

استمارة التسجيل

للتسجيل، فضاًل أكمل االستـمارة 
وأرسلهــا إلــى البريـــد اإللكترونــي 
Please fill this form & send it to
info@saudiurbanforum.net

اإلسم األولاالسم األوسطالعائلة Last NameMiddle NameFirst Name

Organization الجهة

Date التاريخ

IndustryPosition المنصبالنشاط

Organizing Committee Contact Details
Tel: 

Fax: 

email:

Website:

معلومات التواصل مع اللجنة المنظمة

  Ext. 115 - 2332 460 11 966+هاتف:

2316 460 11 966+فاكس:

info@saudiurbanforum.netبريد إلكتروني:

www.saudiurbanforum.netالموقع: 

Contact Details

Mobile No.: Zip Code:

P.O. Box:

Country:

City:

Address:

Telephone:

Fax:

Email:

Website:

معلومات التواصل

الجوال: الرمز البريدي:

صندوق البريد:

الدولة:

المدينة:

العنوان:

الهاتف:

فاكس:

البريد اإللكتروني:

الموقع:
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