الدرس الرقمي

الدرس السادس
نظام املناطق

؟

يرمي نظام المناطق إلى رفع مستوى العمل اإلداري والتنمية والمحافظة على األمن
والنظام ،وكفالة حقوق المواطنين والمقيمين ،فما نظام المناطق في المملكة العربية
وم َّم يتكون؟
السعودية؟ وما تاريخه؟ ِ
التطور التاريخي لنظام املناطق:

فــــــي عـــــــام 1359هــــ صـــدر
نظــام األمـــــراء ،الذي قُسمت
بموجبـــــه المملكــــــة العربيــة
الســـعودية إداريـــاً إلـــى عـــدة
إمـــــارات ،يُشْ ــــــرِ ف علــــى كل
منهــــــا أميــــــر :هـــــو الحاكــم
اإلداري لها ،ويمثـــل الحكومة
فـــي منطقـــة إمارته.
ثم تطور األمر فأصبحت وزارة
الداخليــــــــة تشــــــرف علــــــى
جميـــــــــع إمـــــــــارات مناطـــق
المملكـــة العربية الســـعودية.
مناطق اململكة اإلدارية
وفـــي عـــام 1383هــــ صـــدر
نظـــام المقاطعـــات ،ثم صدر نظام البلديــــات عــــام 1397هـ الــــذي ينظم المنطقة ،واســـتمر
الوضـــع علـــى ذلـــك مـــع التعديـــات حتـــى صـــدر نظـــام المناطـــق فـــي عـــام ١٤١٢هــــ.
نظام املناطق:

يتكـــون نظـــام المناطـــق مـــن إحـــدى وأربعين مادة شـــملت ما يخـــدم مناطق المملكـــة العربية
الســـعودية ،ويعـــزز خدمة المواطن ،ويوســـع مـــن صالحيات أمـــراء المناطق.
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مجلس املنطقة:
في كل منطقة مجلس يتألف من:

أ -أمير المنطقة ،رئيساً.
ب  -نائب األمير ،ويكون نائباً للرئيس.
ج  -عضويـــة وكيـــل اإلمارة ،والمحافظين ،ورؤســـاء األجهزة الحكومية فـــي المنطقة ،وعدد
من األهالـــي ممن يتصفون بالعلم والخبـــرة واالختصاص.
وللمجلـــس اختصاصـــات ،منهـــا :دراســـة احتياجات المنطقـــة واقتراح إدراجهـــا في خطط
الدولـــة التنموية.
المناطق اإلدارية في المملكة العربية السعودية:

ق ُِّسمت المملكة العربية السعودية إلى ( )13منطقة إدارية ،وكل منطقة إدارية يتبعها عدد من
ور ِ
والس ّكانية ،وأوضاع البيئة،
المحافظات والمراكزُ ،
وع َي في التقسيم الجوانب الجغرافيةُّ ،
وطرق المواصالت.
ك أميراً
ونائب أمير لكل منطقة ،واألمير مسؤول أمام وزير الداخلية.
ويع ّين المل ُ
َ
يتولـــى األميـــر المحافظـــة علـــى األمن والنظـــام واالســـتقرار ،وتنفيـــذ األحكام الشـــرعية،
والعمـــل لتطويـــر المنطقـــة ،وإدارة المحافظـــات والمراكـــز.
التنظيم الرئيسي إلمارة املنطقة

أمير المنطقة
نائب أمير املنطقة

احملافظ
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رئيس املركز
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مناطق اململكة العربية السعودية

نشاط

١

يعدون رسم ًا بياني ًا ترتب فيه المناطق بدء ًا بأكبرها مساحةً .
يرجع الطلبة لمصادر التعلم ،ثم ّ
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تقويم الدرس السادس
 1يض ــع الطلب ــة عالم ــة ( )أم ــام العب ــارة الصحيح ــة ،و عالم ــة ( )Oأم ــام العب ــارة غي ــر
الصحيح ــة فيم ــا يأت ــي:
أ -ق ُِّسمت المملكة العربية السعودية إدارياً إلى  16منطقة.
ب -مـــن اختصاصات مجلس المنطقة اقتراح المخططات التنظيمية
لمدن المنطقة ومحافظاتها ومراكزها.
ج  -يكون لكل منطقة أمير ونائب أمير.
د  -صدر نظام المناطق في عام 14٣٦هـ.
هـ -من مسؤوليات أمير المنطقة العمل لتطوير المنطقة.
محافظات ومراكز.
و  -يتبع ك َّل منطقة إدارية
ٌ
الس ّكانية فقط.
ز  -راعى التقسيم اإلداري للمملكة العربية السعودية الجوانب ُّ
ِ 2م َّمن يتكون مجلس المنطقة؟

أﻣﻴﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  -رﺋﻴﺴﺎ ً  -ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ  -ﻳﻜﻮن ﻧﺎﺋﺐ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ  -ﻋﻀﻮﻳﺔ وﻛﻴﻞ
اﻹﻣﺎرة  -اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ  -رؤﺳﺎء اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  -ﻋﺪد ﻣﻦ.
اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻣﻤﻦ ﻳﺘﺼﻔﻮن ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ و اﻟﺨﺒﺮة و اﻻﺧﺘﺼﺎص
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 3متى صدر نظام المناطق؟

ﻋﺎم  1412ﻫﺠﺮي
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