
تقــــــرير 
عن سوق وأحواش اإلبل بالحائر





ورد للمجلــس خطــاب بتاريــخ 2021/1/10م، مــن 
فــي  اإلبــل  بأحــواش  المســتثمرين  المواطنيــن 
الســندي،  محمــد  المواطــن  ويمثلهــم  الحائــر، 
بخصــوص عــدد مــن المالحظــات فــي الســوق، 
األمانــة،  مــن  أحــواش  باســتئجار  قامــوا  حيــث 
وطالبــوا بتوفيــر عــدد مــن االحتياجــات للســوق 
فــي خطــاب صــادر لألمانــة منــذ أكثــر مــن خمــس 
وتاريــخ   3601053930 برقــم  ونصــف،  ســنوات 
1436/11/25هـــ، والتــي كانت علــى النحو التالي:

مقدمة:



عدم وجود خدمات )مياه أو كهرباء(.	 
عدم وجود مكافحة لألوبئة والحيوانات الضالة.	 
عدم وجود مركز تجاري يخدم مرتادي السوق.	 
عدم وجود لوحات إرشادية على الطرقات إلى موقع السوق.	 
غياب التنظيم لألحواش والطرقات غير مسفلتة أو مرصوفة.	 
ال تتوفر أعمدة إنارة أو تشجير.	 
ال توجد ساحة للحراج.	 
صعوبــة دخــول مســتثمرين جــدد بســبب عــدم فتــح بــاب التنــازل 	 

عــن األحــواش.

اتساع مساحة السوق.. 1
قرب السوق من المسالخ اآللية.. 2
وجود السوق جنوب الرياض، ويعتبر قريًبا نسبيا.. 3
تمنع وزارة الطاقة ترسية أي عقود عقارية قريبة من المصفاة.. 4
إمكانية نقل المسالخ اآللية إلى داخل السوق التساع المساحة.. 5
قدم السوق، حيث إنه منذ ما يزيد عن 40 سنة.. 6

لــم يتــم اتخــاذ أي  أنــه  وأوضــح المواطــن فــي الخطــاب المقــدم، 
إجــراءات حيــال مطالباتهــم الســابقة، وأنهم يطالبون بتطوير الســوق.

كما تم إيضاح عدد من مميزات السوق الحالي، مثل:
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أحــد  استفســار  علــى  رًدا  باألمانــة،  االســتثمار  إدارة  ممثــل  أوضــح 
المواطنيــن حــول عــدد مــن المالحظــات فــي ســوق اإلبــل بالحائــر، 
لبلديــة  التابــع  الطوقــي،  إلــى  وانتقالــه  الحالــي  الســوق  بإغــالق 

حريمــالء.

البيئــة والميــاه والزراعــة  البلــدي مــع فــرع وزارة  اجتمــع المجلــس 
بتاريــخ 1442/4/17هـــ، وناقــش عــددًا مــن الموضوعــات ومــن ضمنهــا 

ــة مشــتركة وهــي: ــم الخــروج بتوصي ــر، حيــث ت ــل بالحائ أحــواش اإلب
إيجــاد موقعيــن ألســواق اإلبــل بالريــاض، األول يخــدم أهالــي جنــوب 

وغــرب الريــاض، والثانــي لخدمــة أهالــي شــمال وشــرق الريــاض.

لقاء المواطنين السابع:

اجتماع المجلس مع وزارة الزراعة:
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الرفــع لســمو أميــر منطقــة الريــاض للنظــر فــي توجيــه مــن يلــزم 	 

لتطويــر ســوق اإلبــل بالحائــر جنــوب الريــاض، وأن يتــم العمــل علــى 

إيجــاد موقعيــن ألســواق اإلبــل بالريــاض، األول يخــدم أهالــي جنــوب 

الريــاض،  أهالــي شــمال وشــرق  لخدمــة  والثانــي  الريــاض،  وغــرب 

علــى أن تكــون قريبــة مــن النطــاق العمرانــي وفــي مــكان مناســب، 

نظــرًا ألن فــي نقلــه إلــى خــارج الريــاض مــن آثــار ســلبية اجتماعيــة 

واقتصاديــة تتلخــص فــي التالــي:

قّلــة فــرص العمــل للمســتثمرين فــي هــذا المجــال، بتخصيــص مــكان . 1

واحــد وبعيــد عــن المدينــة.

المتســوقين . 2 عــن  المــكان  بعــد  بســبب  وذلــك  التســوق،  ضعــف 

والمســتفيدين.

المواطــن . 3 وتحمــل  المدينــة،  عــن  لبعــده  اللحــوم  أســعار  ارتفــاع 

النقــل. تكاليــف 

توصية المجلس:
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