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      التمهيد : 

وضــع املجلــس البلــدي ألمانــة منطقــة الريــاض مبــدأ التخطيــط اإلســتراتيجي منهًجــا عملّيًــا إلجنــاح 
ــى وضــع أسســها  ــدؤوب للعمــل عل ــة للنشــاط ال ــة 2030م ومواكب ــة التطويري ــا مــن الرؤي ــه، انطالًق أعمال
الراســخة التــي يســتهدفها برنامــج التحــول الوطنــي 2020م، ومــا انبثــق عنــه مــن مبــادرات منظومــة 

الشــؤون البلديــة. 

ــا للعمــل ومحــددًة بأهــداف وغايات، بدت اخلطط التشــغيلية  وملــا كانــت اخلطــط اإلســتراتيجية إطــاًرا عاّمً
ــع اللجــان الدائمــة باملجلــس. وقــد لقيــت  ــات املجلــس وتنظيــم عمــل جمي ــا لتحقيــق غاي الســنوية منطلًق
اخلطتــان التشــغيليتان يف العامــن املاضيــن 2018م، و 2019م جناًحــا علــى مســتوى اإلعــداد والتنفيــذ 

حيــث تواتــرت نســب اإلجنــاز املميــزة، فضــاًل عــن حتقيــق اجلــودة يف تلــك األعمــال.

وتأتــي اخلطــة التشــغيلية الثالثــة للعــام 2020م، اســتمراًرا لهــذا النهــج وحصيلــة خلبــرات مكتســبة وتراكــم 
معــريف وعملــي، انعكــس يف مراحــل إعــداد خطــة هــذا العــام 2020م، إذ تضمنــت اخلطــة احلاليــة تنفيــذ 
)108( نشــاطات تركــزت علــى جوانــب جــودة احليــاة وزيــادة رضــا ســاكني مدينــة الريــاض، وقــد جــاءت 

نشــاطات جلــان املجلــس الدائمــة يف هــذه اخلطــة علــى النحــو اآلتــي: 
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1. جلنة التخطيط واملتابعة، وتضمنت )27( نشاًطا.

2. جلنة املشاريع والتخطيط العمراني، وتضمنت )19( نشاًطا.

3. جلنة تطوير اخلدمات البلدية، وتضمنت )19( نشاًطا.

4. جلنة العالقات العامة والشراكات، وتضمنت )16( نشاًطا.

5. جلنة املالية واالستثمار، وتضمنت )14( نشاًطا.

6. جلنة األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن، وتضمنت )13( نشاًطا.

ويكــّون مجمــوع هــذه األنشــطة والبرامــج نهًجــا تخطيطًيــا متبوًعــا بالتنفيــذ املناســب إلجنــاز 
أعمــال املجلــس البلــدي، وحتقيــق مكتســبات مهمــة على مســتوى اخلدمات البلدية، واإلســهام 

يف نيــل رضــا املواطــن.

                                                                                     واهلل املوفق 
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      رؤية المجلس:

)مجلــٌس ريــادٌي فّعــاٌل، يُجســد طموحــات ســاكني مدينــة الريــاض؛ لتطويــر اخِلْدَمــات البلديــة 
بالتعــاون مــع األمانــة وشــركاء التنميــة(.

      رسالة المجلس:

)مجلــٌس بلــدٌي ذو شــخصية اعتباريــة، ميــارس ســلطة التقريــر والرقابــة يف عملــه وفــق 
النظــام والالئحــة املعتمــدة؛ مــن خــالل أفضــل ممارســات األداء املؤسســي املتميــز، مبــا يُســهم 

ــة الريــاض(. ــات البلديــة مبدين يف حتســن اخِلْدَم

الميثاق االستراتيجي للمجلس
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        قيم المجلس: 

ــط  ــة والضواب ــات اإلمياني ــق التوجيه ــظ؛ وف ــر يق ــس بضمي ــام املجل ــأداء مه ــزم ب َزاهــة: نلت النَّ
ــة. األخالقيــة واملْهِنيَّ

االْلِتَزام: نسعى إلى تلبية احتياجات املستفيدين من املجلس وتوقعاتهم عنه.

ــُوَرى: نتبــادل الــرؤى مــع املســتفيدين بشــكل ُمســتمر؛ مــن أجــل اســتخالص الصــواب مــن  الشُّ
ــِديِد مــن القــرارات. الــرأي، واألجنــِع مــن احللــول، والسَّ

َعــاُون: نعمــل ســوًيا مــع املســتفيدين جميًعــا واألمانــة وشــركاء التنميــة؛ بغيــة حتقيــق غايــات  التَّ
مشــتركة.

الـــُمَباَدَرة: نُبــادر بشــكل ُمســتمر إلــى حتويــل األفــكار ذات العالقــة بحاجــات املســتفيدين 
وتوقعاتهــم إلــى مشــاريع وبرامــج نافعــة.

اأَلْنَسَنة: نسعى إلى أن تُرّكَز املشاريع واخِلْدَمات البلدية على قيمة اإلنسان وطاقته.

ز: نلتزم بتحسن أداء املجلس وتطويره وفق معايير األداء املتميز. َميُّ التَّ

ومتاحــة  واضحــة  وبياناتــه  وإجراءاتــه  املجلــس  نشــاطات  جعــل  علــى  نحــرص  ة:  الَشــَفاِفيَّ
جميًعــا. للمســتفيدين 



14



15



16

        

1. تعزيــز الرقابــة علــى اخلدمــات البلديــة وأنظمتهــا وإجراءاتهــا، واملســاهمة يف 
تطويرهــا.

2. تعزيــز التواصــل اإليجابــي بــن املجلــس وبــن ســاكني مدينة الريــاض، واألمانة، 
واجلهــات ذات العالقة.

ر البنيــة التحتيــة ملدينــة الريــاض وتلبــي  3. املســاهمة يف إقــرار املشــاريع التــي تُطــوِّ
احتياجــات العمــل البلــدي فيهــا، واعتمــاد املوازنــات الكافيــة لذلــك.

4. مراقبة استثمارات وأصول األمانة وعوائدها املالية وتقييمها.

نه من أداء مهامه بفاعلية وكفاءة. 5. تنمية املوارد املالية للمجلس؛ مبا مُيَكِّ

األهداف االستراتيجية للمجلس
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املرتكزات

العمل على 
عالقة تنسيقية 

تكاملية مع 
األمانة

تطوير 
البيئة 

الداخلية

تطوير 
عمل 
اللجان

تفعيل 
دور قيادات 

املجلس

منذجة
 خطة لكل عضو 

ودعم جهود 
األعضاء

مراجعة 
األعمال وتفعيل 

الشراكات الصالحيات
اخلارجية 

والرعاة

تفعيل 
املشاركة 
املجتمعية

حمالت 
وبرامج مع 

األمانة

المرتكزات الرئيسة 
للخطة التشغيلية للمجلس
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مصفوفة العالقة بين األهداف  االستراتيجية 
واالستراتيجيات والنشاطات

1. حتقيق جانب االستقاللية وتعزيز الدور الرقابي
2. إقرار اخلطط والبرامج واملشاريع

3. حتسن البيئة وخفض مستوى التلوث
4. التواصل الفاعل مع األمانة

5. التواصل الفاعل مع املستفيدين
6. الشراكات الفاعلة مع القطاعات املجتمعية

7. تقييم أداء املجلس وتطويره
8. االستفادة من املستشارين واملتخصصن

9. تنمية موارد املجلس
مجموع االستراتيجيات )9(

مجموع النشاطات )108(

10
12
9

 )3(
%29 )31(

5

)1(
%5 )5(

4

)1(
%4 )4(

1
 )1(

%1 )1(

األهداف االستراتيجيةاالستراتيجيات
اخلامسالرابعالثالثالثانياألول
28

6

31
2

)4(
%62 )67(
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توزيع النشاطات ومؤشرات األداء 
حسب اللجان الدائمة بالمجلس

جلنة التخطيط واملتابعة 27 نشاًطا ومؤشًرا بنسبة )%25(
جلنة املشاريع والتخطيط العمراني 19 نشاًطا ومؤشًرا بنسبة )%17٫59(

جلنة تطوير اخلدمات البلدية 19 نشاًطا ومؤشًرا بنسبة )%17٫59(
جلنة العالقات العامة والشراكات 16 نشاًطا ومؤشًرا بنسبة )%14٫81(

جلنة املالية واالستثمار 15 نشاًطا ومؤشًرا بنسبة )%12٫96(
جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة وكبار السن 12 نشاًطا ومؤشًرا بنسبة )%12٫03(

٢٥١٢٫٠٣

١٢٫٩٦

١٤٫٨١ ١٧٫٥٩

١٧٫٥٩
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نشاطات الخطة ومؤشراتها 
حسب الموضوعات

عدد 
املوضوعات 

ونسبها املئوية

اإلقرار
 %٥( ٥(

تطوير 
األداء

%٣٤( ٣١(

حتسني 
البيئة
%٦( ٦(

الشراكات 
واالستشارات

%٩( ٨(

التواصل 
%٢٢( ٢٠(

الرقابة 
%٣٢( ٣٠(
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خطــة  إجنــاز  حــول  شــهري  تقريــر  إعــداد   .1
للجنــة ا

إعــداد تقريــر ثلــث ســنوي حــول إجنــاز خطــة   .2
اللجنــة لعرضــه علــى املجلــس

دراســة التقاريــر الثلثيــة للجــان الدائمــة وفــق   .3
منــوذج معتمــد

غيــر  املجلــس  وقــرارات  توصيــات  متابعــة   .4
2019م عــام  خــالل  املنفــذة 

متابعــة تنفيــذ القــرارات الصــادرة عن املجلس   .5
خــالل العــام 2020م

تنفيــذ برنامــج رصــد األعضــاء للمشــكالت   .6
دوائرهــم يف  الرئيســة 

عقد جلسات املجلس الدورية  .7

عقد اجتماعات اللجنة الدورية  .8

إعداد عدد )9( 
تقارير

إعداد عدد )3( 
تقارير

دراسة عدد )3( 
تقارير

حتقيق نسبة 
)100%( متابعة 
للتوصيات والقرارات

حتقيق نسبة 
)100%( متابعة 

للقرارات الصادرة 
عن املجلس

إعداد )1( تقرير

عقد عدد )12( 
جلسة

عقد عدد )12( 
اجتماًعا

تعزيز الرقابة 
على اخلدمات 

البلدية 
وأنظمتها 

وإجراءاتها، 
واملساهمة يف 

تطويرها

تقييم أداء 
املجلس 
وتطويره

النشاطات
املؤشرات)املشاريع/ البرامج(

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
الهدف 

االستراتيجياتاالستراتيجي
فترات التنفيذ

1 /  الخطة التشغيلية للجنة التخطيط والمتابعة لعام ٢٠٢٠م
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تعزيز الرقابة 
على اخلدمات 

البلدية 
وأنظمتها 

وإجراءاتها، 
واملساهمة يف 

تطويرها

االستفادة من 
املستشارين 
واملتخصصن

النشاطات
املؤشرات)املشاريع/ البرامج(

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
الهدف 

االستراتيجياتاالستراتيجي
فترات التنفيذ

تقييم املوقع اإللكتروني املُطور للمجلس  .9

الشــاملة   اجلــودة  )إدارة  مواصفــة  تطبيــق   .10
باملجلــس  )2015  -  9001  ISO

ذات  التميــز  جوائــز  املجلــس يف  مشــاركة   .11
العالقــة

لــدوره  املجلــس  ممارســة  مــدى  دراســة   .12
األساســية الئحتــه  يف  عليــه  املنصــوص 

13. اســتمرار متابعــة انتقــال املجلــس إلــى املقــر 
اجلديــد علــى شــارع اجلامعــة

14. تنفيــذ برنامــج االستشــارات النوعيــة ألعمال 
اللجنــة مــع جهــة متخصصة

مــن  االســتفادة  تنســيق  برنامــج  تنفيــذ   .15
املستشــارين وذوي اخلبــرة ألعمــال اللجــان 

األخــرى الدائمــة 

إعداد عدد )2( 
تقرير

شهادة ُمحدثة من 
جهة منح معتمدة
املشاركة يف عدد 

)3( جوائز
إعداد )2( تقرير

إفادة رسمية من 
األمانة بالبدء يف 

جتهيز املبنى

إعداد )3( تقارير

إعداد )3( تقارير



26

16. متابعــة قيــاس رضــا املســتفيدين عــن أداء 
املجلــس واألمانــة

17. حصــر امللحوظــات اجلوهريــة علــى أمانــة 
الريــاض يف أعمالهــا ورفعهــا إلــى األمــن

18. متابعة توصيات برنامج إجادة

19. التنســيق مــع األمانــة للعمــل علــى اســتقاللية 
البلديــات الفرعيــة يف أعمالهــا

إدارة  إيجــاد  املجلــس يف  قــرارات  متابعــة   .20
باألمانــة للجــودة 

ــة  ــة الطارئ ــارات امليداني ــذ برنامــج الزي 21. تنفي
للجــان الدائمــة ألعمــال األمانــة

ــة لبعــض اجلهــات  ــارات املتبادل 22. تنســيق الزي
احلكوميــة ذات العالقــة بالشــأن البلــدي أو 

شــكاوى املســتفيدين

تعزيز التواصل 
اإليجابي بن 
املجلس وبن 
ساكني مدينة 

الرياض، 
واألمانة، 

واجلهات ذات 
العالقة

الشراكات 
الفاعلة مع 
القطاعات 
املجتمعية

النشاطات
املؤشرات)املشاريع/ البرامج(

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
الهدف 

االستراتيجياتاالستراتيجي
فترات التنفيذ

تنفيذ عدد )2( 
استطالع

رفع عدد )1( 
تقرير

تنفيذ نسبة %80 
من التوصيات

قرار من املجلس 
يُرفع لألمانة

اعتماد إدارة 
للجودة باألمانة

تقدمي عدد )12( 
تقريًرا

تنفيذ عدد )6( 
زيارات

التواصل 
الفاعل مع 
املستفدين

التواصل 
الفاعل مع 

األمانة
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تعزيز التواصل 
اإليجابي بن 
املجلس وبن 
ساكني مدينة 

الرياض، 
واألمانة، 

واجلهات ذات 
العالقة

تنمية املوارد 
املالية 

للمجلس؛ مبا 
نه من أداء  مُيَكِّ
مهامه بفاعلية 

وكفاءة

تنمية موارد 
املجلس

النشاطات
املؤشرات)املشاريع/ البرامج(

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
الهدف 

االستراتيجياتاالستراتيجي
فترات التنفيذ

23. تنفيــذ النســخة الثانيــة مــن برنامــج التوعيــة 
اللوحــات  يف  للمواطــن  الرقابــي  بالــدور 

الرياضيــة واملالعــب  بالشــوارع 

بعــض  ملعاجلــة  اجلهــات  بــن  التنســيق   .24
والنقــل،  باملــرور،  املتعلقــة  املوضوعــات 

امللكيــة والهيئــة  واألمانــة، 

مــع  املشــتركة  التوصيــات  تنفيــذ  متابعــة   .25
احلــد  يخــص  فيمــا  العالقــة  ذات  اجلهــات 
ــاه الصــرف الصحــي يف وادي  مــن انتقــال مي

حنيفــة إلــى ســقيا املــزارع

26. متابعــة توصيــات ملتقــى املجالــس البلديــة 
املنعقــد بالريــاض

27. جلــب رعايــات ملبــادرات املجلــس مــن اجلهــات 
يف  االجتماعيــة  املســؤولية  وإدارات  املانحــة 

القطــاع اخلــاص

تنفيذ عدد )10( 
رسائل توعوية

عقد عدد )1( 
ورشة عمل

عقد عدد )1( 
ورشة عمل

حتقيق نسبة 
)100%( متابعة 

للتوصيات

تغطية عدد )3( 
مبادرات
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خطــة  إجنــاز  حــول  شــهري  تقريــر  إعــداد   .1
للجنــة ا

إعــداد تقريــر ثلــث ســنوي حــول إجنــاز خطــة   .2
اللجنــة لعرضــه علــى املجلــس

عقد اجتماعات اللجنة الدورية  .3

اســتكمال بنــاء النظــام التقنــي ملتابعــة مشــاريع   .4
األمانــة

تنســيق  مكتــب  أداء  تقييــم  نتيجــة  متابعــة   .5
ــى إدارة  ــه إل ــاض وحتويل ــة الري مشــاريع مدين

والتزامــن للتنســيق 
التنســيق مــع اجلهــات ذات العالقــة لتنفيــذ   .6
عنــد  املــروري  الزحــام  ورشــة  توصيــات 

املعلــق اجلســر 

التنســيق مــع األمانــة ووزارة النقــل لتفعيــل   .7
حــول  املشــترك  التفاهــم  محضــر  بنــود 
بــن  الربــط  نقــاط  عنــد  العوائــق  معاجلــة 

اجلهتــن مــن  املنفــذة  الشــوارع 

إعداد عدد )9( 
تقارير

إعداد عدد )3( 
تقارير

عقد عدد )12( 
اجتماًعا

اعتماد النظام من 
املجلس

إعداد عدد )1( 
تقرير 

تنفيذ 80% من 
التوصيات

تفعيل بنود 
احملضر بنسبة 

%80

تعزيز الرقابة 
على اخلدمات 

البلدية 
وأنظمتها 

وإجراءاتها، 
واملساهمة يف 

تطويرها

تقييم أداء 
املجلس 
وتطويره

حتقيق 
جانب 

االستقاللية 
وتعزيز الدور 

الرقابي

النشاطات
املؤشرات)املشاريع/ البرامج(

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
الهدف 

االستراتيجياتاالستراتيجي
فترات التنفيذ

  ٢ / الخطة التشغيلية للجنة المشاريع والتخطيط العمراني لعام ٢٠٢٠م
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تعزيز الرقابة 
على اخلدمات 

البلدية 
وأنظمتها 

وإجراءاتها، 
واملساهمة يف 

تطويرها

النشاطات
املؤشرات)املشاريع/ البرامج(

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
الهدف 

االستراتيجياتاالستراتيجي
فترات التنفيذ

متابعــة مقتــرح توحيــد اإلجــراءات وإصــدار   .8
دليــل حــول اإلجــراءات التنظيميــة والفنيــة يف 

ــر واملشــاريع ــة التعمي ــال وكال أعم

ميــاه  تغطيــة تصريــف  زيــادة نســبة  متابعــة   .9
الســيول مبدينــة الريــاض واســتكمال معاجلــة 

النقــاط احلرجــة

ــادرة منــاذج مشــروعات احلدائــق  10. تفعيــل مب
ــات مــن القطــاع  العامــة والســاحات والديواني

اخلــاص

11. مراقبــة املشــاريع التــي تنفــذ ضمــن نطــاق 
املتعثــرة  املشــاريع  علــى  والتركيــز  األمانــة، 
لهــا،  املمكنــة  احللــول  إيجــاد  علــى  للعمــل 

فيهــا اإلجنــاز  ســير  ومتابعــة 

12. متابعــة املقترحــات اخلاصــة بتطويــر مقابــر 
الريــاض وزيــادة مواقعهــا

13. متابعــة تنفيــذ توصيــات املجلــس حــول نظــام 
رخــص وشــهادات إمتــام البنــاء

اعتماد املقترح من 
األمانة

إعداد عدد )1( 
تقرير

تقدم )3( جهات 
خاصة للتنفيذ

تنفيذ عدد )6( 
زيارات ميدانية

عقد عدد )1( 
ورشة عمل

تنفيذ 80% من 
التوصيات

حتقيق 
جانب 

االستقاللية 
وتعزيز الدور 

الرقابي



30

تعزيز التواصل 
اإليجابي بن 
املجلس وبن 
ساكني مدينة 

الرياض، واألمانة، 
واجلهات ذات 

العالقة

املساهمة يف إقرار 
ر  املشاريع التي تُطوِّ

البنية التحتية 
ملدينة الرياض 

وتلبي احتياجات 
العمل البلدي فيها، 
واعتماد املوازنات 

الكافية لذلك

التواصل 
الفاعل مع 
املستفيدين

إقرار 
اخلطط 
والبرامج 
واملشاريع

النشاطات
املؤشرات)املشاريع/ البرامج(

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
الهدف 

االستراتيجياتاالستراتيجي
فترات التنفيذ

اســتخدام  ونظــم  شــروط  تطبيــق  متابعــة   .14
تقســيمها وإجــراءات  األراضــي 

15. متابعة أداء إدارة الرقابة املركزية باألمانة

16. تقــدمي مقترحــات لتغييــر األنظمــة اخلاصــة 
بالبنــاء 

ــى إقــرار مســارات الطــرق داخــل  17. العمــل عل
املدينــة مبــا يتوافــق مــع النظــام

بنســخته  الريــاض  بلــدي  تطبيــق  تفعيــل   .18
املطــورة

19.  إقــرار اخلطــط والبرامــج لتنفيــذ املشــاريع 
البلديــة املعتمــدة يف امليزانيــة

عقد عدد )1( 
لقاء

إعداد عدد )1( 
تقرير

رفع املقترحات 
لألمانة

اعتماد املسارات 
من اجلهة املختصة

تفاعل عدد 
 )10٫000(

مستفيد

إقرار 100% من 
اخلطط والبرامج
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خطــة  إجنــاز  حــول  شــهري  تقريــر  إعــداد   .1
للجنــة ا

إعــداد تقريــر ثلــث ســنوي حــول إجنــاز خطــة   .2
اللجنــة لعرضــه علــى املجلــس

عقد اجتماعات اللجنة الدورية  .3

تطوير بوابة بلدي  .4

اعــداد معاييــر للتقاريــر الدوريــة املقدمــة مــن   .5
البلديــات الفرعيــة حــول إجنــاز أعمالهــا

وفعاليــات  العيــد  احتفــاالت  برامــج  متابعــة   .6
ــن  ــة واملواطن ــة ومشــاركة جلــان التنمي األمان

ــا فيه

ــن الســوق النســائي  إطــالق النمــوذج األول م  .7
األســبوعي

إعداد عدد )9( 
تقارير

إعداد عدد )3( 
تقارير

عقد عدد )10( 
اجتماعات

إعداد عدد 
)1( تقرير حول 

امللحوظات لرفعه 
للجهة املعنية

معايير معتمدة من 
املجلس

إعداد عدد )1( 
تقرير

تنفيذ عدد )1( 
سوق

تعزيز الرقابة 
على اخلدمات 

البلدية 
وأنظمتها 

وإجراءاتها، 
واملساهمة يف 

تطويرها

تقييم أداء 
املجلس 
وتطويره

حتقيق 
جانب 

االستقاللية 
وتعزيز الدور 

الرقابي

النشاطات
املؤشرات)املشاريع/ البرامج(

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
الهدف 

االستراتيجياتاالستراتيجي
فترات التنفيذ

  3 /  ا لخطة التشغيلية للجنة التطوير والجودة للخدمات البلدية لعام ٢٠٢٠م
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تعزيز الرقابة 
على اخلدمات 

البلدية 
وأنظمتها 

وإجراءاتها، 
واملساهمة يف 

تطويرها
حتسن 
البيئة 

وخفض 
مستوى 
التلوث

النشاطات
املؤشرات)املشاريع/ البرامج(

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
الهدف 

االستراتيجياتاالستراتيجي
فترات التنفيذ

متابعــة مقتــرح توحيــد اإلجــراءات وإصــدار   .8
دليــل حــول اإلجــراءات التنظيميــة والفنيــة يف 

ــة ــة اخلدمــات باألمان أعمــال وكال

ومــدى  النســائية  املنشــآت  واقــع  دراســة   .9
املعتمــدة. لالشــتراطات  تطبيقهــا 

10. دراسة اشتراطات الئحة املطاعم واملقاهي

ــع  ــاد املصان ــس يف إبع ــرارات املجل ــة ق 11. متابع
ــل البالســتك خــارج النطــاق  ــات ومعام واملكب

ــي العمران

12. متابعــة تهيئــة مكبــات مخلفــات البنــاء يف 
جهــات الريــاض األربــع 

13. متابعــة أعمــال رش املبيــدات والتخلــص مــن 
احليوانــات الضالــة بالتنســيق مــع اجلهــات 

ذات العالقــة

14. متابعــة نتائــج دراســة تقييــم واقــع احلدائــق 
العامــة

اعتماد املقترح من 
األمانة

إعداد )4( تقارير

دراسة معتمدة 
ترفع إلى الوزارة

إعداد )1( تقرير

إعداد )1( تقرير

عقد )1( ورشة 
عمل

إعداد )1( تقرير
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تعزيز التواصل 
اإليجابي بن 
املجلس وبن 
ساكني مدينة 

الرياض، 
واألمانة، 

واجلهات ذات 
العالقة

املساهمة يف 
إقرار املشاريع 

ر  التي تُطوِّ
البنية التحتية 
ملدينة الرياض 

وتلبي احتياجات 
العمل البلدي 
فيها، واعتماد 

املوازنات 
الكافية لذلك

إقرار 
اخلطط 
والبرامج 
واملشاريع

النشاطات
املؤشرات)املشاريع/ البرامج(

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
الهدف 

االستراتيجياتاالستراتيجي
فترات التنفيذ

15. تنفيــذ حملــة زراعــة األشــجار يف املتنزهــات 
مبشــاركة طــالب املــدارس

16. متابعــة األمانــة يف تقنــن الشــوارع املســموح 
بهــا داخــل النطــاق العمرانــي ملقاهــي الشيشــة

17. تقييم مركز )أمانة 940(

18. متابعــة البلديــات يف تفعيــل مبــادرة معاجلــة 
الشــكاوى اخلمــس األكثــر تكــراراً يف نطــاق 

ــات البلدي

19. إقــرار اخلطــط والبرامــج لتنفيــذ خدمــات 
البلديــة يف التشــغيل والصيانــة لعــام 2020م

إعداد عدد )3( 
تقارير

إعداد )1( تقرير

إعداد عدد )4( 
تقارير

معاجلة الشكاوى 
بنسبة ال تقل عن 

)%85(

إقرار اخلطط 
بنسبة )%100(

التواصل 
الفاعل مع 
املستفيدين
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خطــة  إجنــاز  حــول  شــهري  تقريــر  إعــداد   .1
للجنــة ا

إعــداد تقريــر ثلــث ســنوي حــول إجنــاز خطــة   .2
اللجنــة لعرضــه علــى املجلــس

عقد اجتماعات اللجنة الدورية  .3

الــدور  تكــرمي املــدارس األكثــر تفاعــاًل مــع   .4
البلديــة اخلدمــات  علــى  للمواطــن  الرقابــي 

إلــى  الــواردة  املواطنــن  شــكاوى  مراجعــة   .5
املجلــس وتصنيفهــا لتحديــد أولوياتهــا عنــد 

الريــاض ســاكني 

تنســيق لقــاءات أهالــي األحيــاء يف نطاقــات   .6
االنتخابيــة الدوائــر 

تنفيــذ برنامــج دعــم أصدقــاء املجلــس البلــدي   .7
يف األحيــاء

ــة  ــس واألمان ــل برنامــج التطــّوع يف املجل تفعي  .8
ومتابعتــه

إعداد عدد )9( 
تقارير

إعداد عدد )3( 
تقارير

عقد عدد )12( 
اجتماًعا

إقامة عدد )2( 
تكرمي

إعداد عدد )1( 
تقرير

عقد عدد )5( 
لقاءات

دعم عدد )100( 
صديق

إعداد عدد )2( 
تقرير

تعزيز الرقابة 
على اخلدمات 

البلدية 
وأنظمتها 

وإجراءاتها، 
واملساهمة يف 

تطويرها

تقييم أداء 
املجلس 
وتطويره

التواصل 
الفاعل مع 
املستفيدين

تعزيز التواصل 
اإليجابي بن 
املجلس وبن 
ساكني مدينة 

الرياض، 
واألمانة، 

واجلهات ذات 
العالقة

النشاطات
املؤشرات)املشاريع/ البرامج(

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
الهدف 

االستراتيجياتاالستراتيجي
فترات التنفيذ

 4 /  الخطة التشغيلية للجنة العالقات العامة واإلعالم لعام ٢٠٢٠م
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تعزيز التواصل 
اإليجابي بن 
املجلس وبن 
ساكني مدينة 

الرياض، 
واألمانة، 

واجلهات ذات 
العالقة

التواصل 
الفاعل مع 

األمانة

الشراكات 
الفاعلة مع 
القطاعات 
املجتمعية

النشاطات
املؤشرات)املشاريع/ البرامج(

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
الهدف 

االستراتيجياتاالستراتيجي
فترات التنفيذ

تنفيذ عدد )6( 
زيارة

إعداد عدد )2( 
تقرير

تنفيذ عدد )1( 
حفل

تنفيذ عدد )4( 
لقاءات

تنفيذ عدد )10( 
جوالت

عقد عدد )5( 
شراكات

تنفيذ عدد )2( 
زيارة

تنفيذ عدد )2( 
استضافة

تفعيــل برنامــج التواصــل مــع النخــب وأعيــان   .9
ــة ــاء وجلــان التنمي األحي

10. متابعــة برامــج وأعمــال األمانــة يف التواصــل 
مــع املســتفيدين

ممــن  اإليجابيــن  األعمــال  رجــال  تكــرمي   .11
البلــدي اجلانــب  يف  الريــاض  مدينــة  خدمــوا 

12. تنفيــذ برنامــج اللقــاءات املباشــرة مــع وكالء 
األمانــة

13. تنفيــذ برنامــج اجلــوالت امليدانيــة لنطــاق 
الفرعيــة البلديــات 

14. تنفيــذ برنامــج الشــراكات مــع اجلهــات ذات 
العالقــة

البلديــة  املجالــس  زيــارة  برنامــج  تنفيــذ   .15
ثلــة ملما ا

16. تنفيــذ برنامــج اســتضافة املجالــس البلديــة 
املماثلــة
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إعداد عدد )9( 
تقارير

إعداد عدد )3( 
تقارير

عقد عدد )10( 
اجتماعات

إصدار عدد )1( تقرير 
حول نسبة التحسن 

بالتقرير الفني الصادر 
عام 2019م

دراسة عدد )2( 
تقرير بلدي

عقد عدد )4( 
لقاءات

دراسة معتمدة من 
املجلس

تعزيز الرقابة 
على اخلدمات 

البلدية 
وأنظمتها 

وإجراءاتها، 
واملساهمة يف 

تطويرها

تقييم أداء 
املجلس 
وتطويره

حتقيق 
جانب 

االستقاللية 
وتعزيز الدور 

الرقابي

التواصل 
الفاعل مع 

األمانة

تعزيز التواصل 
اإليجابي بن 
املجلس وبن 
ساكني مدينة 

الرياض، 
واألمانة، 

واجلهات ذات 
العالقة

النشاطات
املؤشرات)املشاريع/ البرامج(

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
الهدف 

االستراتيجياتاالستراتيجي
فترات التنفيذ

 5 /  الخطة التشغيلية للجنة المالية واالستثمار لعام ٢٠٢٠م

خطــة  إجنــاز  حــول  شــهري  تقريــر  إعــداد   .1
للجنــة ا

إعــداد تقريــر ثلــث ســنوي حــول إجنــاز خطــة   .2
اللجنــة لعرضــه علــى املجلــس

عقد اجتماعات اللجنة الدورية  .3

ــة  ــاءة إدارة املراجع ــة وكف ــع مســتوى فاعلي رف  .4
بأعمــال  يتعلــق  فيمــا  باألمانــة  الداخليــة 

للجنــة ا

الرســوم  الئحــة  تطبيــق  آليــة  مراجعــة   .5
ومتابعتهــا البلديــة  والغرامــات 

اســتكمال تنفيــذ برنامــج التنســيق مــع إدارات   .6
األمانــة املعنيــة بأعمــال اللجنــة

املخالفــات  علــى  التظلــم  آليــة  مراجعــة   .7
املواطنــن  ضــد  الصــادرة  والغرامــات 

هــا ير تطو و
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املساهمة يف 
إقرار املشاريع 

ر البنية  التي تُطوِّ
التحتية ملدينة 
الرياض وتلبي 

احتياجات العمل 
البلدي فيها، 

واعتماد املوازنات 
الكافية لذلك

إقرار 
اخلطط 
والبرامج 

حتقيق 
جانب 

االستقاللية 
وتعزيز الدور 

الرقابي

مراقبة 
استثمارات 

وأصول 
األمانة 

وعوائدها 
املالية 
وتقييمها

النشاطات
املؤشرات)املشاريع/ البرامج(

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
الهدف 

االستراتيجياتاالستراتيجي
فترات التنفيذ

إقرار اخلطط 
بنسبة )%100(

قرار معتمد من 
املجلس

قرار معتمد من 
املجلس

دراسة عدد )2( 
تقرير

دراسة عدد )2( 
تقرير

دراسة عدد )1( 
تقرير

دراسة معتمدة من 
املجلس

املشــاريع  لتنفيــذ  والبرامــج  اخلطــط  إقــرار   .8
2020م واالســتثمارية  التطويريــة  البلديــة 

الفرعيــة  البلديــات  ميزانيــة  مشــروع  إقــرار   .9
2020م النظاميــة  اإلجــراءات  وفــق 

بعــد  للبلديــة  اخلتامــي  احلســاب  إقــرار   .10
حتددهــا التــي  اإلجــراءات  وفــق  دراســته 

ــة  ــرادات البلدي ــة تقاريــر حتصيــل اإلي 11. مراقب
ــى جوانــب  ــز عل ــة والتركي ضمــن نطــاق األمان
احللــول  إليجــاد  العمــل  أداء  يف  الضعــف 

املمكنــة لهــا ومتابعــة التحصيــل

12. مراقبــة تقاريــر االســتثمارات البلديــة ضمــن 
نطــاق األمانــة والتركيــز علــى رفــع أداء العمــل 

ومتابعــة االســتثمار

13. رفــع مســتوى حتصيــل اإليــرادات املســتحقة 
باألمانــة

14. تنفيــذ برنامــج تطويــر اســتثمارات األمانــة 
وتقييمهــا
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إعداد عدد )9( 
تقارير

إعداد عدد )3( 
تقارير

عقد عدد )12( 
اجتماًعا

تنفيذ ما ال يقل 
عن 50% من 

التوصيات

تنفيذ عدد )3( 
زيارات ميدانية

إطالق عدد )1( 
مبادرة على األقل

تدشن املبادرة

تعزيز الرقابة 
على اخلدمات 

البلدية 
وأنظمتها 

وإجراءاتها، 
واملساهمة يف 

تطويرها

تقييم أداء 
املجلس 
وتطويره

حتقيق 
جانب 

االستقاللية 
وتعزيز الدور 

الرقابي

النشاطات
املؤشرات)املشاريع/ البرامج(

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
الهدف 

االستراتيجياتاالستراتيجي
فترات التنفيذ

 6 /   الخطة التشغيلية للجنة ذوي االحتياجات الخاصة لعام ٢٠٢٠م

خطــة  إجنــاز  حــول  شــهري  تقريــر  إعــداد   .1
للجنــة ا

إعــداد تقريــر ثلــث ســنوي حــول إجنــاز خطــة   .2
اللجنــة لعرضــه علــى املجلــس

عقد اجتماعات اللجنة الدورية  .3

متابعــة تنفيــذ توصيــات اللجنــة الــواردة يف   .4
2019م خطــة 

العامــة  املرافــق  مالئمــة  مــن  التحقــق   .5
واالدارات البلديــة واخلدميــة لــذوي اإلعاقــة 

الســن وكبــار 

ــة  ــر اخلدمــات البلدي ــادرات لتطوي إطــالق مب  .6
لــذوي اإلعاقــة وكبــار الســن بالتنســيق مــع 

اخلدميــة اجلهــات 

متابعــة مبــادرة إيجــاد مربــع منوذجــي يف أحــد   .7
األحيــاء مبدينــة الريــاض يالئــم األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن
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الشراكات 
الفاعلة مع 
القطاعات 
املجتمعية

تعزيز 
التواصل 

اإليجابي بن 
املجلس وبن 
ساكني مدينة 

الرياض، 
واألمانة، 

واجلهات ذات 
العالقة

التواصل 
الفاعل مع 

األمانة

النشاطات
املؤشرات)املشاريع/ البرامج(

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
الهدف 

االستراتيجياتاالستراتيجي
فترات التنفيذ

احلصول على موافقة 
إحدى اجلهات لدعم 

النشاط
اعتماد الوحدة مرجعية 
ألنشطة األمانة فيما 
يخص األشخاص ذوي 

اإلعاقة وكبار السن

معايير معتمدة إلنشاء 
مراكز األشخاص ذوي 

اإلعاقة وكبار السن

تطبيق عدد )2( 
معيار على األقل

مشاركة ما ال يقل 
عن )3( جهات يف 

أنشطة اللجنة

وصول نسبة اغالق 
البالغات ذات 
العالقة بأعمال 

اللجنة إلى )%80( 
على األقل

منوذجيــة  حديقــة  إيجــاد  علــى  العمــل   .8
الســن وكبــار  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص 

متابعــة تفعيــل وحــدة األشــخاص ذوي اإلعاقة   .9
وكبــار الســن باألمانــة

10. متابعــة إنشــاء مراكــز لــذوي اإلعاقــة وكبــار 
الســن مطابقــة للمعاييــر واملواصفــات الالزمة 

يف الريــاض

11. متابعــة تطبيــق معاييــر خدمــة األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن

لــدى  املُبرمــة  الشــراكات  تفعيــل  متابعــة   .12
للجنــة ا

13. متابعــة تطويــر أداء مركــز البالغــات 940 
ــة ــال اللجن ــا يخــص أعم فيم
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اللجــان الدائمــة يف املجلــس هــي جلــان مســتمرة، تتكــون كل جلنــة منهــا مــن مجموعــة 
مــن األعضــاء »فريــق عمــل« يقومــون بــدور متكامــل لتأديــة عمــل محــدد داخــل املجلــس؛ 

دراســة أو حتليــل أو متابعــة أو تقييــم أو تقــدمي توصيــات. 

ومت وضــع مهــام محــددة لــكل جلنــة مــن هــذه اللجــان معتمــدة مــن قبــل املجلــس، 
املعتمــدة. التشــغيلية  وفــق اخلطــة  وُفوضــت مبمارســة مهامهــا 

مهام اللجان الدائمة
بالمجلس البلدي ألمانة منطقة الرياض

د 
هي

تم
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أوًلا: مهام لجنة التخطيط والمتابعة: 

الهدف العام:
وضع اخلطط والسياسات ومتابعتها، وتطوير أنظمة العمل وإجراءاته.

المهام:

1- متابعة أعمال اللجان الدائمة يف املجلس والتنسيق فيما بينها وتقييمها.
2- متابعة إعداد اخلطة التشغيلية للمجلس ومراجعتها.

3- دراسة التقارير الدورية إلجناز اخلطة التشغيلية وتقييمها.
4- دراسة أعمال وقرارات وتوصيات املجلس من جميع اجلوانب والرفع بها للجهات ذات العالقة.

5- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن املجلس.

6- مراجعة أعمال املجلس من الناحية القانونية.

7- تنسيق وتنفيذ الزيارات امليدانية ألعمال االمانة املعتادة والطارئة.

مراجعــة مــا تتقــدم بــه اللجــان الدائمــة بخصــوص االســتفادة مــن املستشــارين واعتمــاده والرفــع بــه   .8
للجهــة املختصــة وفــق مــا تــراه اللجنــة.
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ثانيًا: مهام لجنة المشاريع والتخطيط العمراني :

الهدف العام:
رصــد ودراســة القضايــا وامللحوظــات املتعلقــة باملشــاريع والتخطيــط يف الريــاض، والعمــل علــى التنســيق 

مــع اجلهــات املعنيــة ملعاجلتهــا -يف حــال تعثرهــا أو تأخرهــا-، ومتابعــة املشــاريع التــي تنفذهــا األمانــة.
المهام:

1- دراسة أنظمة وأسس تخطيط واعتماد املخططات السكنية والتجارية والصناعية.
2- دراسة أنظمة تراخيص البناء مبا يحقق الشفافية الالزمة وتسهيل اإلجراءات.

3- دراســة أنظمــة املرافــق التعليميــة والصحيــة واملتنزهــات واخلدمــات العامــة يف مدينــة الريــاض مبــا 
يحقــق التــوازن والتكامــل املنشــود.

4- دراسة مدى سالمة إجراءات تطبيق أراضي املنح.
5- العمل على إقرار املشروعات ذات احلاجة مبا يسهم يف تطوير البنية التحتية.

6- متابعة تأهيل الطرق واألرصفة وتطبيق منظومة متكاملة لضمان سالمة املشاة وعابري الطرق.
متابعــة ســير املشــروعات القائمــة التــي تنفذهــا األمانــة، وتقــدمي التوصيــات ملعاجلــة املشــروعات   -7

ــرة. املتأخــرة أو املتعث
تقــدمي حلــول عمليــة للمحافظــة علــى الهويــة املعماريــة والعمرانيــة للمبانــي ذات القيمــة التراثيــة   -8

وســط املدينــة.
دراسة األنظمة واللوائح املتعلقة باشتراطات التعمير واملشاريع لدى اجلهة املختصة باألمانة.  -9
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ثالًثا: مهام لجنة تطوير الِخْدَمات البلدية: 

الهدف العام:
متابعة القضايا والشؤون التي تتعلق باخِلْدَمات البلدية وتطويرها.

المهام:
1- املساهمة يف تطوير معايير قياس أداء أجهزة األمانة ومتابعتها.

2- تعزيــز الشــفافية يف العمــل البلــدي مــن خــالل إيضــاح اإلجــراءات التــي تقدمهــا األمانــة والبلديــات 
ووضــع آليــة مناســبة لذلــك.

3- متابعة توحيد اإلجراءات البلدية واإلعالن عنها يف البلديات وموقع األمانة.
4- متابعة أعمال اإلدارات والبلديات للتأكد من مطابقتها لألنظمة.

5- مراجعة األنظمة وتوحيد اإلجراءات واللوائح املتعلقة باخلدمات البلدية وتقييمها.
6- التقييم الدوري ألداء البلديات ودراسة التقارير الدورية اخلاصة بها.

7- املســاهمة يف احملافظــة علــى البيئــة واملســاهمة يف خفــض مســتوى التلــوث البيئــي يف مدينــة 
الريــاض مــن خــالل حصــر وتبنــي املشــروعات ذات الصلــة بذلــك.

8- املساهمة يف تفعيل املشاركة املجتمعية يف االحتفاالت العامة باألحياء.
9- دراسة األنظمة واللوائح املتعلقة باشتراطات اخلدمات البلدية لدى اجلهة املختصة باألمانة.
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رابًعا: مهام لجنة العالقات العامة والشراكات: 

الهدف العام:
تطويــر قنــوات التواصــل مــع املســتفيدين والــرأي العــام، والوقــوف علــى حاجاتهــم واهتماماتهــم ورؤاهــم، 

إضافــة إلــى العمــل علــى تكويــن الشــراكات مــع اجلهــات والقطاعــات ذات العالقــة وتعزيزهــا.
المهام:

ــاءات املباشــرة  ــن خــالل اللق ــة م ــس املماثل ــات واملجال ــع البلدي ــج التواصــل الفاعــل م ــم برام 1- تنظي
والزيــارات امليدانيــة.

2- تكوين الشراكات مع اجلهات والقطاعات املختلفة ذات العالقة وتعزيزها.

3- املساهمة يف حتسن خدمة آلية التواصل واخلدمات اإللكترونية املقدمة من البلديات.

4- العمل على تفعيل دور السكان يف حتسن وتطوير اخلدمات البلدية والرقابة عليها.
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خامسًا: مهام لجنة المالية واالستثمار: 

الهدف العام:
إقرار اجلوانب املالية واالستثمارية ذات العالقة مبهام املجلس والرقابة عليها.

المهام:
1- االطالع على الفرص االستثمارية للبلدية وتقييمها.
2- حصر ومراقبة أصول األمانة وتقييم العوائد املالية.

3- دراسة تقرير اإليرادات البلدية.
4- مراقبة مدى التزام األمانة بالقرارات والتوصيات يف الشؤون املالية واالستثمارية ورفع تقارير دورية للمجلس.

ــي  ــراء واملختصــن عــن الوضــع املال ــاون مــع اخلب ــس- بالتع 5- تقــدمي دراســات وبحــوث -يف نطــاق مســؤوليات املجل
ــة. واالســتثماري لألمان

6- دراسة خطة التطوير واالستثمار اخلاصة باألمانة.
7- دراسة مشروع ميزانية األمانة، واإلشراف واملراقبة على امليزانية املعتمدة.

8- دراسة احلساب اخلتامي لألمانة وإبداء املرئيات.
9- القيــام بزيــارات ميدانيــة بالتنســيق مــع جلنــة املشــاريع والتخطيــط العمرانــي للتعــرف علــى املعوقــات املاليــة التــي 

تواجــه املشــروعات وإيجــاد حلــول ومقترحــات لتفــادي تلــك املعوقــات.
10- تقييم جودة أداء إدارة املراجعة الداخلية لألمانة.
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سادًسا: مهام لجنة ذوي االحتياجات الخاصة :

الهدف العام:
متابعــة القضايــا والشــؤون املتعلقــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن، والعمــل علــى معاجلتهــا 

وإدراجهــا ضمــن اخلطــط واملشــاريع البلديــة.
المهام:

1- التواصل مع األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن والتعرف على احتياجاتهم.
2- متابعة مطالب األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن يف املشروعات واخلدمات البلدية.

3- تقدمي مبادرات لتطوير اخلدمات البلدية املقدمة باألشــخاص ذوي اإلعاقة وكبار الســن بالتنســيق 
مــع اجلهــات ذات العالقة.

4- متابعــة تأهيــل الطــرق واألرصفــة وتطبيــق منظومــة متكاملــة لضمــان ســالمة املشــاة واألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن.



49



50

1. املجلــس البلــدي أو املجلــس: ويُقصــد بــه »املجلــس البلــدي ألمانــة منطقــة الريــاض«، وهــو مجلــس ذو 
ــا ألحــكام نظــام  شــخصية اعتباريــة ذات اســتقالل مالــي وإداري، ميــارس ســلطة التقريــر واملراقبــة وفًق

ــاض فقــط. ــة الري ــة يف حــدود مدين ــه التنفيذي ــة والئحت ــس البلدي املجال

ــق  ــس، تتكــون مــن مجموعــة مــن األعضــاء »فري ــة الدائمــة: هــي إحــدى اللجــان املســتمرة يف املجل 2. اللجن
عمــل« يقومــون بــدور متكامــل لتأديــة عمــل محــدد داخــل املجلــس؛ دراســة أو حتليــل أو متابعــة أو تقييــم أو 

تقــدمي توصيــات، ويكــون ذلــك ضمــن اختصاصهــا والتوقيــت الـــُمحددين مــن قبــل املجلــس.

ــة بوضــع اخلطــط والسياســات  ــس، املعني ــة التخطيــط واملتابعــة: هــي إحــدى اللجــان الدائمــة باملجل 3. جلن
ــه. ــر أنظمــة العمــل وإجراءات ــا، وتطوي ومتابعته

4. جلنــة املشــاريع والتخطيــط العمرانــي: هــي إحــدى اللجــان الدائمــة باملجلــس املعنيــة بالتوثيــق العلمــي 
ــرى  ــة املشــاريع الكب ــا، ومتابع ــة مبعاجلته ــات املعني ــاع اجله ــى إقن ــل عل ــُملّحة والعم ــا الـ ــي للقضاي والعمل

باملدينــة.

5. جلنــة تطويــر اخلدمــات البلديــة: هــي إحــدى اللجــان الدائمــة باملجلــس املعنيــة مبتابعــة القضايــا والشــؤون 
التــي تتعلــق باخِلْدَمــات البلديــة وتطويرهــا.

المصطلحات اإلجرائية للخطة التشغيلية
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6. جلنــة العالقــات العامــة والشــراكات: هــي إحــدى اللجــان الدائمــة باملجلــس املعنيــة بتطويــر قنــوات التواصــل 
مــع املســتفيدين والــرأي العــام، والوقــوف علــى حاجاتهــم واهتماماتهــم ورؤاهــم، إضافــة إلــى العمــل علــى 

تكويــن الشــراكات مــع اجلهــات والقطاعــات ذات العالقــة وتعزيزهــا.

7. جلنــة املاليــة واالســتثمار: هــي إحــدى اللجــان الدائمــة باملجلــس املعنية بإقرار اجلوانب املالية واالســتثمارية 
ذات العالقــة مبهــام املجلــس والرقابــة عليهــا، إضافــة إلــى تنمية املــوارد املالية للمجلس.

جلنــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن: هــي إحــدى اللجــان الدائمــة باملجلــس املعنيــة مبتابعــة   .8
ــا  ــا وإدراجه ــى معاجلته ــار الســن، والعمــل عل ــة وكب ــة باألشــخاص ذوي اإلعاق ــا والشــؤون املتعلق القضاي

ضمــن اخلطــط واملشــاريع البلديــة.

9.   مرتكــزات املجلــس: هــي األســس التــي ارتكــزت عليهــا خطــة املجلــس البلــدي، بنــاء علــى مراجعــة عمــل 
املجلــس وتقييمــه خــالل املرحلــة املاضيــة، واحتياجــات املجلــس لتطويــر أعمالــه.

ــا  ــى الوصــول إليه ــي تعاهــد أعضــاؤه عل ــس ورســالته وقيمــه، الت ــة املجل ــاق االســتراتيجي: هــو رؤي 10. امليث
ــا. ــه جميعه ــا بشــكل منتظــم ومســتمر يف نشــاطاته وإجراءات ثُّله وممارســتها ومَتَ
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 11. الرؤية: هي طموحات املجلس وآماله واحلال التي يُريد أن يكون عليه مستقباًل.

12. الرسالة: هي الـَمهمة أو الدور العام والدائم للمجلس.

ــس،  ــل يف املجل ــات العم ــا عالق ــز عليه ــي ترتك ــة الت ــة واملْهِنّي ــط األخالقي ــم: هــي مجموعــة الضواب 13. القي
وتُســهم يف توجيــه ســلوك العاملــن فيــه ألداء مهامهــم وحتقيــق رســالتهم.

14. األهــداف االســتراتيجية: هــي النتائــج املرغــوب حتقيقهــا يف فتــرة زمنيــة بعيــدة، عبــر اســتراتيجيات 
محــددة مســبًقا.

15. اخلطــة التشــغيلية: هــي اخلطــط التفصيليــة للمجلــس، التــي تســعى إلــى حتقيــق أهدافــه االســتراتيجية، 
وفــق اســتراتيجيات ونشــاطات ومؤشــرات أداء محــددة، خــالل عــام ميــالدي واحــد.

16. االســتراتيجيات: هــي الوضعيــة التــي تُســتخدم لتحقيــق األهــداف، وتنطلــق منهــا النشــاطات وتُبنــى يف 
ضوئهــا.
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17. النشــاطات: هــي مجموعــة املبــادرات أو األعمــال أو املشــروعات أو البرامــج التشــغيلية الــالزم تنفيذهــا 
لتحريــك املؤشــرات االســتراتيجية وبالتالــي حتقيــق األهــداف.

18. اللجنــة املســاندة: هــي اللجنــة الدائمــة يف املجلــس، التــي تُســهم - بطبيعــة عملهــا - يف دعــم إحــدى 
اللجــان الدائمــة األخــرى يف املجلــس للنجــاح يف تنفيــذ أحــد نشــاطاتها.

19. مؤشرات األداء: هي املقاييس التي تُستخدم للتأكد من حتقق احلد األدنى من األداء املطلوب.
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وسائل التواصل مع 
المجلس البلدي ألمانة منطقة الرياض
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