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ا ألداء 
ً
ا يف العمل وطريق

ً
ا من التخطيط اإلسرتاتيجي الذي اتخذه املجلس البلدي ألمانة منطقة الرياض منهًجا راسخ

ً
انطالق

األعمال وفق مؤرشات أداء قابلة للقياس والتقومي، وحيث إن العمل البلدي يتمس بالعمل املتواصل والتجدد يف املعطيات، فقد 

تعامل املجلس مع مستجدات الخدمات البلدية وفق منهجية الدراسة والتحليل ومن مث اتخاذ القرار املناسب للحالة، فخرج بأكرث 

من 134 قراًرا وتوصية خالل العام 2019، وكانت من منهجية عمل املجلس متابعة القرارات املتخذة والعمل عىل تنفيذها من 

الجهات املعنية وقد أمثرت جهوده املتواصلة بإنجاز عدد منها، إضافة إىل إمتام بعض القرارات الصادرة يف العام السابق وإنجازها.

وقد متحورت أغلب القرارات املنفذة حول الخدمات البلدية، وكان من أبرزها اتخاذ قرارات تطويرية للهيكل التنظميي للبلديات، 

إضافة إىل قرارات حول احتياجات الطرق واملداخل، وتحسني واقع أسواق األنعام، وإغالق النشاطات املخالفة أو املرضة بصحة 

اإلنسان والبيئة. ويضاف إىل ذلك قرارات صدرت ملعالجة احتياجات بعض األحياء أو معالجة شكاوى للمواطنني لدى جهات 

خدمية ليست مضن اختصاصات املجلس، ومتكن بتوفيق هللا ومن مث التعاون والتنسيق معها لتحقيق استجابة مناسبة لها. 

ومل يقف املجلس عند تعامله مع املستجدات اليومية للخدمات، بل عمل عىل اقرتاح حلول وأفكار تطويرية للكثري من القضايا 

 ومقرتًحا لتحقيق التطوير والتحديث يف الخدمات البلدية 
ً
واملوضوعات اليت تهم مدينة الرياض، ولهذه الغاية قدم 29 مبادرة

وكذلك األنشطة الداعمة للعمل البلدي.

وإذ يضع املجلس هذا اإلصدار بني يدي األخ املواطن واملقمي يف مدينة الرياض، ليطلعه عىل أبرز القرارات واملبادرات الصادرة يف 

ا ويًدا 
ً
العام املايض 2019م، فإنه يسأل هللا العون والسداد يف أعماله، ويرجو أن تتعزز رشاكة املواطن واملجلس ليكونا عون

واحدة يف التمنية.

مقدمة



: قرارات المجلس
ً
أوال
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1.1 معالجة الزحام المروري عند الجسر المعلق   
ظلت أزمة الزحام املروري عند الجرس املعلق حالة متكررة، ولحلها قدم بلدي الرياض 

 بربط طريق الخدمة ملخرج )33( بطريق الخدمة ملخرج )32( املتجه لطريق جدة، 
ً
مقرتحا

وربط طريق أم املؤمنني عائشة بن أبي بكر، مع طريق اإلمام تريك، وطريق أبي بكر 

الصديق، باإلضافة إىل تحسني وتطوير الحركة املرورية يف طريق نجم الدين األيوبي.

نص القرار 214/ 52:

املعلق،  الجرس  عند  املروري  الزحام  معالجة  لورشة  الختامي  البيان  توصيات  اعمتاد 

وتفعيل توصياتها مبخاطبة الجهات ذات العالقة.

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

مت مخاطبة الهيئة امللكية ملدينة الرياض ووزارة النقل وأمانة منطقة الرياض.

مجمل اإلفادات: 

الحركة 	  وتطوير  تحسني  عىل  العمل  مت  أنه  والتصاممي  الدراسات  إدارة  أفادت 

املرورية يف طريق نجم الدين األيوبي.

أفاد فرع وزارة النقل أنه جاٍر اعمتاد املخططات التمصمية لربط طريق الخدمة عند 	 

مخرج 33 بطريق الخدمة ملخرج 32، املتجه لطريق جدة.

أعلنت الهيئة امللكية لتطوير مدينة الرياض اعمتاد ربط طريق أم املؤمنني عائشة 	 

ريض هللا عنها مع طريق األمري تريك وطريق أبي بكر الصديق، لتخفيف الزحام 

عند الجرس املعلق.

1. قرارات متعلقة بأمانة منطقة الرياض
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1.2 إغالق مردم الحائر   
الذي  الحائر  مردم  بشأن  املواطنني  شكاوى  من  كبرًيا  عدًدا  البلدي  املجلس  تلقى 

ُيرمى به املخلفات الصلبة ونفايات البناء، وخطورة اسمترار الوضع القامئ للرمدم.

نص القرار 214/ 52:

إيقاف العمل يف مردم الحائر للنفايات.

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

متابعة أمانة منطقة الرياض لرسعة إغالق املردم.

مجمل اإلفادة: 

أفادت بلدية الحائر بإغالق مردم الحائر.

1.3 بلدية شرق الرياض   
ظهر احتياج أحياء رشق الرياض إىل بلدية مستقلة، لتعزيز الخدمات املقدمة لها نظر 

التساع مساحتها.

نص القرار 210/ 51:

استحداث بلدية رشق الرياض.

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

مخاطبة أمانة منطقة الرياض بتاريخ 1440/7/26هـ.

مجمل اإلفادة: 

مت استحداث بلدية جديدة بامس بلدية الرشق.
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1.4 استحداث وكالة البلديات الفرعية   
هناك حاجة إىل تحويل مجلس البلديات الفرعية إىل وكالة البلديات الفرعية لتحقيق 

املسؤولية اإلرشافية واملتابعة.

نص القرار 229/ 54:

يف   
ً
سابقا كان  كما  الفرعية  البلديات  وكالة  إىل  الفرعية  البلديات  مجلس  تحويل 

هيكلة أمانة منطقة الرياض.

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

مخاطبة أمانة منطقة الرياض بتاريخ 1440/7/24هـ.

مجمل اإلفادة: 

 
ً
 مساعدا

ً
الطيار وكيال املهندس عبد هللا   بتكليف 

ً
الرياض قرارا أصدر أمني منطقة 

لألمني لإلرشاف عىل البلديات الفرعية ويرتبط بأمني منطقة الرياض. 

1.5 إدارة للجودة باألمانة   

نص القرار 331/ 61

استحداث إدارة خاصة للجودة ملتابعة األداء وتحقيق أعىل نسب التنفيذ يف البلديات 

أو اإلدارات والمتكن من معالجة الثغرات اليت تطرأ يف سري العمل.

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

مخاطبة أمانة منطقة الرياض بتاريخ 1441/3/16هـ.

مجمل اإلفادة: 

مت إصدار قرار من مسو أمني منطقة الرياض بإنشاء إدارة خاصة بالجودة يف األمانة 

بناًء عىل قرار املجلس.
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1.6 انتشار البعوض   
ينترش البعوض بكرثة يف عدد من أحياء مدينة الرياض، مما يؤدي إىل مشاكل صحية 

وبيئية، وتحتاج املعالجات القامئة إىل زيادة يف اآللية والكيفية.

نص القرار 290/ 59:

الرفع ملعايل وزير الشؤون البلدية والقروية مبشكلة انتشار البعوض وحجم البالغات 

الواردة، والتأخر الحاصل يف معالجة املشكلة، وضعف املخصصات املالية املعمتدة لها.

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

مخاطبة معايل وزير الشؤون البلدية والقروية بتاريخ 1440/9/9هـ، ملراعاة زيادة 	 

املزيانية املخصصة للمكافحة الحرشية.

مجمل اإلفادة: 

وجه معايل وزير الشؤون البلدية والقروية املعاملة لوكيل الوزارة للشؤون البلدية 	 

للنظر يف املوضوع بحكم االختصاص.

أفادت أمانة الرياض بقرب بدء أعمال املكافحة الحرشية مبدينة الرياض بعد انتهاء 	 

اإلجراءات النظامية برتسية العقد الجديد ملكافحة البعوض والحرشات. 
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1.7 مركز األنعام جنوب الرياض   
ومراعاة  عملها  آلليات  منهجية  دراسة  إىل  واملاشية  األغنام  أسواق  لحاجة  نظًرا 

توزيعها يف الجهات األربع ملدينة الرياض لتحقيق االستفادة املثىل منها، مع الحفاظ 

منوذجي  سوق  إنشاء  مقرتح  البلدي  املجلس  قدم  فقد  العام؛  واملظهر  البيئة  عىل 

 يحتذى به، ويراعى املتطلبات الحضارية والصحية والبيئية.
ً
لألنعام يكون مثاال

نص القرار 273/ 57:

القرار 273: مخاطبة إدارة األرايض والتخطيط العرماين للتأكد من األرض املخصصة 

لسوق األغنام جنوب الرياض وترخيصها.
إعداد دراسة  العمل عىل  الرياض لالستفسار عن  274: مخاطبة األمانة وهيئة تطوير  القرار 
للبيع  النقاط املخصصة  الرياض، وأن تكون  املاشية، وتوزيعها عىل جهات  حول وضع أسواق 
داخل النطاق العرماين منوذجية، وتتوفر فيها جميع الخدمات من مسالخ وغريها من األنظمة 
اليت تراعي الجوانب الصحية والبيئية، وتوزيع الحظائر لتكون خارج النطاق العرماين، بحيث ال 

يكون يف داخل األسواق أماكن مخصصة للحظائر واملبيت.

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

مخاطبة الهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض بتاريخ 1440/9/21هـ.

مجمل اإلفادة: 

أرض  إيجاد  يتسَن  ومل  العرماين،  النطاق  خارج  موقع  عن  بالبحث  األمانة  أفادت 

مناسبة. كما أوضحت أنه مت توقيع مذكرة تفاهم بني وزارة الشؤون البلدية ووزارة 

البيئة والزراعة، بشأن انتقال اإلرشاف وإدارة أسواق النفع العام ومن مضنها مركز 

 إلمكانية وجود 
ً
األنعام بالعزيزية إىل وزارة الزراعة، لذلك يصعب التغيري حاليا نظرا

خطط لتطوير هذه األسواق لدى وزارة الزراعة تتعارض مع ما ستقوم به األمانة 

من تعديالت ومنشآت، وترى األمانة الرتيث إىل حني انتقال السوق لوزارة الزراعة.
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1.8 مالءمة الخدمات البلدية لذوي االعاقة السمعية   
العوق  اجمتاعي ومسؤولية رمسية، ويعد  إن رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة واجب 

مضن  الحتياجاتها  ومواءمة  ورعاية  اهمتام  إىل  تحتاج  اليت  اإلعاقات  من  المسعي 

الخدمات البلدية.

نص القرار 199/ 49:

التأكد من مالءمة الخدمات البلدية لذوي االعاقة المسعية مبا يحقق سهولة وصول 

فئة الصم وضعاف المسع لها.

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

مخاطبة أمانة الرياض بتاريخ 1440/5/23هـ.

مجمل اإلفادة: 

والخدمات  املعلومات  لتقنية  العامة  اإلدارة  يف  اجمتاع  عقد  مت  بأنه  اإلفادة  متت 

اإللكرتونية يوم االثنني 15/9/1440هـ، بحضور املجلس البلدي، وجامعة امللك سعود، 

وهيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة، ملناقشة مخرجات ورشة العوق المسعي، ومت 

االتفاق عىل عدة توصيات، وأنه جاري العمل عىل تطوير تطبيق األمانة لتسهيل 

التواصل مع هذه الفئة.
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 من البالستيكية  
ً
1.9 استخدام أغلفة المطاعم الورقية بدال

الساخنة  األطعمة  يف  البالستيكية  األكياس  استخدم  أرضار  الدراسات  أظهرت 

 مناسًبا عنها 
ً
واملخبوزات، وتعد األغلفة الورقية بديال

نص القرار 214/ 52

 من 
ً
التأكيد عىل رسعة إلزام املخابز واملطاعم باستخدام الورق أو املواد الصحية بدال

البالستيك، ملا له من خطورة عىل صحة املستهلكني، خاصة بعد تأكيد إدارة صحة 

البيئة باألمانة خطورة استخدامها.

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

تم مخاطبة أمانة منطقة الرياض بتاريخ 1440/1/7هـ

مجمل اإلفادة: 

متت اإلفادة بأن هيئة الغذاء والدواء ناقشت املوضوع مضن فريق عمل مت تشكيله 

بطلب من وكيل وزير الشؤون البلدية والقروية، ومت الخروج بالعديد من التوصيات 

املخابز  يف  البالستيكية  األكياس  الستخدام  مناسبة  بدائل  وجود  عدم  أبرزها 

واملطاعم، وأنه جاٍر العمل عىل تنفيذ مرشوع إسرتاتيجي يهدف إىل تنظمي مهام 

الرقابة عىل املواد املالمسة للغذاء بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العالقة.
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1.10 تنظيم عمل عربات األطعمة )الفود ترك(   
مع انتشار عربات األطعمة )الفود ترك( يف عدد من الطرقات، ومنها طريق امللك 

وتطبيق  تنظميها  وعشوائية، ظهرت رضورة  مروري  زحام  من  رافقها  وما  سلمان 

بطرق  إدارتها  عىل  السعودي  الشباب  وتشجيع  املناسبة  الصحية  االشرتاطات 

احرتافية.

نص القرار 89/ 25:

تكون يف  وأن  فيها،  والعمل  الرجال  من  الجائلني  للباعة  الرتاخيص  إصدار  تسهيل 

 بساكين األحياء، وأصحاب املحالت واملشاريع التجارية.
ً
مواقع ال تلحق رضرا

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

من  الواردة  الشكاوى  عىل  بناء  1441/1/9هـ،  بتاريخ  البيئة  صحة  إدارة  مخاطبة 

املواطنني.

مجمل اإلفادة: 

متت اإلفادة من إدارة صحة البيئة أنه مت تنفيذ حملة مبشاركة عدد من الجهات ذات 

العالقة، ومت إشعار عدد 153 عربة برضورة مغادرة املوقع وعدم الوقوف يف املواقع 

74 عربة مخالفة  79 عربة، ومت حجز عدد  النظامية، ونتج عن ذلك امتثال عدد  غري 

وتطبيق الغرامات حسب الئحة الغرامات والجزاءات. 
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1.11 طريق السيل الكبير بحي المهدية   
اإلنارة واألرصفة، مما  الخدمات األساسية من مثل  الكبري إىل  السيل  يفتقر طريق 
تسبب يف العديد من الحوادث املرورية اليت نتجت عنها وفيات كثرية وإصابات جسمية.

نص القرار 277/ 57:

التنسيق مع أمانة الرياض إلعطاء األولوية يف تحسني وتطوير طريق السيل الكبري بحي املهدية.

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

مخاطبة أمانة منطقة الرياض بتاريخ 1440/8/19هـ.

مجمل اإلفادة: 
باملهدية مضن  الكبري  السيل  وإنارة طريق  إدراج رصف  مت  أنه  الرياض  أمانة  أفادت 
مرشوع »تنفيذ أرصفة متفرقة مبدينة الرياض«، وهو حاليا تحت التنفيذ حيث أنجز 

ما نسبته أكرث من %50 حىت اآلن.

1.12 مقر بلدية نمار الفرعية   
ال متتلك بلدية منار مقًرا مناسًبا ألداء أعمالها، واملبىن املستأجر حالًيا ال يفي مبتطلبات 
العمل، وهناك حاجة إىل مقر ثابت داخل نطاقها وقريب من األحياء السكنية التابعة 

لها، يؤمن احتياجات البلدية ويساعد عىل أداء مهامها.

نص القرار 261/ 56:

مخاطبة أمانة منطقة الرياض لنقل ما الحظه املجلس بشأن وقوع مقر البلدية الفرعية 
بمنار خارج نطاقها، والتأكيد عىل رسعة استكمال مبىن البلدية باملركز اإلداري.

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

مخاطبة أمانة منطقة الرياض بتاريخ 1440/8/23هـ.

مجمل اإلفادة: 

الرياض، ومن مضنه  مبدينة  الفرعية  البلديات  استكمال  تنفيذ مرشوع  حاليا  يجري 
مبىن بلدية منار الفرعية، وأنه بلغت نسبة اإلنجاز الفعلية )80 %(�
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2.1 إغالق تقاطع طريق علي المغامسي   

وجود تقاطع خطر يف طريق عيل املغاميس.

نص القرار 214/ 52:

الشفا  بلدية  نطاق  يف  امليدانية  الجولة  محرض  يف  الواردة  التوصيات  عىل  املوافقة 

الفرعية، والرفع بها للبلدية الفرعية للعمل عىل معالجتها. 

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

التنسيق مع أمانة الرياض إلغالق تقاطع طريق عيل املغاميس مع شارع أبي متام 

بحي الشفا.

مجمل اإلفادة: 

متت اإلفادة بالصور أنه مت إغالق تقاطع طريق الشيخ عيل املغاميس مع شارع أبي 

متام بحي الشفا.

2. قرارات متعلقة بالبلديات الفرعية
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2.2 ممر المشاة بطريق حمزة بن عبد المطلب   

يحتاج طريق حزمة بن عبد املطلب إىل مرم مشاة مقابل مستشفى الحبيب.

نص القرار 299/ 59:

الجولة،  تقرير  يف  الواردة  املالحظات  ومتابعة  ملعالجة  العريجاء  بلدية  مخاطبة 

الواردة يف  باملالحظات  الخدمية  والجهات  األمانة  إدارات  إىل مخاطبة  باإلضافة 

وإفادة  معالجتها  عىل  للعمل  يخصه  فميا  كل  بالعريجاء  امليدانية  الجولة  تقرير 

املجلس مبا مت حيالها.

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

مخاطبة بلدية العريجاء حول مالحظة مرم املشاة يف طريق حزمة

مجمل اإلفادة: 

أفادت بلدية العريجاء بتاريخ 29/11/1440هـ، بوجود مسار مفصول للمشاة.
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2.3 معالجة حالة الجسر قرب فندق المشرق   

يوجد جرس يعيق الحركة املرورية بالقرب من فندق املرشق عند تقاطع طريق األمري 

تريك بن عبد العزيز األول مع طريق العروبة.

نص القرار 257/ 56:

ومعالجة  الفندق،  لسيارات  كمدخل  واستحداثه  املدخل  هذا  نظامية  مدى  بيان 

الوضع القامئ.

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

مخاطبة أمانة منطقة الرياض بتاريخ 1440/8/23هـ.

مجمل اإلفادة: 

أفادت بلدية المعذر الفرعية بإعداد تقرير فني حول الموضوع، ومعالجة الحالة 

وفق التوجيه الصادر عن سمو أمين منطقة الرياض األسبق.
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3.1 توسعة مدخل حي المهدية   

ال ميتلك الحي سوى مدخل ومنفذ وحيد ضيق، وهو بحاجة إىل توسعة أو ربطه بجرس 

مع حي عرقة أو لنب.

نص القرار 276/ 57:

مخاطبة فرع وزارة النقل بالرياض وإدارة مرور الرياض بشأن مقرتح تطوير وتحسني 

مدخل حي املهدية.

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

مخاطبة فرع وزارة النقل بتاريخ 1440/9/9هـ.

مجمل اإلفادة: 

 )35( تقاطع مخرج  املتمضن تحسني  الطلب  بدراسة  بالرياض  النقل  وزارة  فرع  أفاد 

املدرج مضن مرشوع دراسة وتمصمي طرق وتقاطعات منطقة الرياض.

3. قرارات متعلقة بالجهات الخدمية األخرى
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3.2 برج الكهرباء على طريق الخرج الحائر   

يوجد برج كهرباء يف منتصف طريق الخرج الحائر الجديد.

التوصية:

مخاطبة أمانة منطقة الرياض ورشكة الكهرباء السعودية لالستفسار عّما مت حيال 

حل مشكلة إغالق طريق الخرج الحائر الجديد بسبب برج الكهرباء.

اإلجراء المتخذ حيال توصية المجلس:

الوقوف ميدانيا عىل مشكلة الربج يف نطاق بلدية الحائر والخروج بعدد من الحلول 	 

والتوصيات بتاريخ 1440/1/7هـ.

مخاطبة أمانة منطقة الرياض بتاريخ 1440/5/17هـ.	 

مخاطبة رشكة الكهرباء السعودية بتاريخ 1441/1/16ه.	 

مجمل اإلفادة: 

الكهرباء 	  رشكة  من  املقدمة  الحلول  أحد  باعمتاد  الرياض  منطقة  أمانة  أفادت 

السعودية، وذلك بتحويل مسار الطريق بحيث يزداد عرض الجزيرة الوسطية بنحو 

25 مرًتا من حافة تقاطع اإلسفلت مع كل جهة إىل قواعد الربج، مع وضع حمايات 

خرسانية للربج من االتجاهني، وسيمت البدء بالتنفيذ خالل الفرتة القادمة.
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3.3 تأهيل عدد من المواقع في نطاق بلدية الحائر   
تربز  عنها،  الناتجة  البيئة  واألرضار  الحمأة،  وبقايا  املعالجة  محطات  وجود  ظل  يف 

الحاجة إىل اتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من هذه اآلثار..

التوصية:

إنشاء أفران يف محطيت هيت والفريان لتجفيف الحمأة، وزيادة التشجري فيها.  .1

تشغيل األفران مبحطة الحائر وتنظيف الحمأة، وزيادة األشجار فيها.  .2

إعادة تأهيل موقعني تابعني ألمانة منطقة الرياض وهما موقع مصنع البستان   .3

وإزالة الحمأة منه، وتنظيف موقع الجلود السابق رشق حي الغنامية.

اإلجراء المتخذ حيال توصية المجلس:

مخاطبة وحدة أعمال الرياض برشكة املياه بتاريخ 1441/2/15هـ.

مجمل اإلفادة: 

أنظمة حرق يف مواقع  أنه ال حاجة ألي  املياه  الرياض برشكة  أعمال  أفادت وحدة 

املحطات نظًرا إلعداد الرشكة مخطط إسرتاتيجي ملعالجة الحمأة والتخلص منها ملدة 

الحالية واملستقبلية، مبا  املنتجة من جميع املحطات  الحمأة   كميات 
ً
25 عام، شامال

يتوافق مع املخطط اإلسرتاتيجي للتخلص من النفايات من خالل نقلها لخارج مدينة 

الرياض.
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3.4 معالجة طريق الخرج   

ــة اإلســفلت وكــرثة  ــك طبق ــق الخــرج مــن عــدد مــن املشــكالت كتهال يعــاين طري

ــر. الحف

نص القرار 250/ 55:

املوافقة عىل التوصيات الواردة يف تقرير زيارة املجلس البلدي لإلدارة العامة للطرق 

والنقل بوزارة النقل.

اإلجراء المتخذ حيال توصية المجلس:

مخاطبة وزارة النقل بتاريخ 1440/11/8هـ.

مجمل اإلفادة: 

ــة  ــال الصيان ــرج مضــن أعم ــق الخ ــع املذكــور يف طري متــت اإلفــادة أنــه مت إدراج املوق

 مــن 1440/12/15هـــ بحســب الجــدول 
ً
الوقائيــة، والــيت ســيبدأ تنفيذهــا اعتبــارا

الزمــين املحــدد.
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3.5 ضعف االتصاالت في حي العوالي والمهدية   
يشتيك أهايل حيي العوايل واملهدية من ضعف االتصاالت وقلة تغطية الشبكة يف 

أماكن متعددة من الحيني.

توصية:

مخاطبة هيئة االتصاالت ملعالجة مناطق الضعف وإزالة برج االتصاالت يف حي الحزم 

ملخاوف املواطنني من وجود رضر من املوجات الصادرة من الربج.

اإلجراء المتخذ حيال توصية المجلس :

مخاطبة هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات بتاريخ 1441/3/28هـ.

مجمل اإلفادة: 

متت اإلفادة أنه بدراسة التقارير الواردة من مقدمي الخدمات تبني ما ييل:

stc: أظهرت النتائج تغطية جيدة يف حي العوايل وحي املهدية.	 
موباييل: يجري تحسني مستوى التغطية يف حي العوايل ووجود تدين يف التغطية 	 

بحي املهدية.

زين: سيمت االنتهاء من تقوية الشبكة بحي العوايل بنهاية العام الجاري 2019، مع 	 

وجود تدين يف التغطية بحي املهدية.
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3.6 طفح المياه بعدد من أحياء غرب الرياض   
ا املوىس وطويق من طفح  تعاين عدة أحياء يف غرب مدينة الرياض ومن مضنها حيَّ

مياه الرصف الصحي.

توصية:

معالجة مشكلة طفح مياه الرصف الصحي بشارع ابن جمال مبخطط املوىس منار.

اإلجراء المتخذ حيال توصية المجلس:

مخاطبة أمانة منطقة الرياض بتاريخ 1440/8/10هـ	 

مخاطبـــة مركـــز املشـــاريع والتخطيـــط بالهيئـــة امللكيـــة ملدينـــة الريـــاض بتاريـــخ 	 

1441/2/29هــــ.

مجمل اإلفادة: 

متت اإلفادة بأن املشكلة الرئيسية لحي طويق واملوىس ومخطط الغروب تتلخص يف 

عدم توفر شبكات للرصف الصحي إضافة إىل اتصاف مناطق غرب الرياض بنفاذية 

ضعيفة جدا متنع ترسب املياه إىل باطن األرض، ومت وضع حلول مؤقتة تمتثل يف تنفيذ 

شبكات خفض منسوب املياه األرضية، إىل حني قيام رشكة املياه بإنشاء شبكات 

الرصف الصحي يف جميع أحياء غرب الرياض.
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3.7 إيصال خدمة الكهرباء وتوفير صهاريج للمياه ألهالي 
      عريض ومخطط 3020 بنمار   

ال يزال حيا عريض و3020 منار بحاجة إىل الخدمات األساسية وأبرزها الكهرباء واملياه، 

وحيث تقدم أهايل الحيني مبطالبات إىل املجلس البلدي للمساعدة يف تحسني واقع 

الخدمات.

توصية:

إيصال خدمة الكهرباء وتوفري صهاريج للمياه ألهايل عريض و3020 منار.

اإلجراء المتخذ حيال توصية المجلس:

ــادة الديـــزل لألهـــايل 	  ــاء بتاريـــخ 1441/2/8هــــ، لتوفـــري مـ مخاطبـــة رشكـــة الكهربـ

ــكل دامئ. ــات بشـ ــال الخدمـ ــني إيصـ ــت إىل حـ ــل مؤقـ كحـ

ــايل 	  ــاه لألهـ ــج للميـ ــري صهاريـ ــخ 1441/2/8هــــ، لتوفـ ــاه بتاريـ ــة امليـ ــة رشكـ مخاطبـ

بشـــكل مؤقـــت إىل حـــني تركيـــب شـــبكة امليـــاه.

مجمل اإلفادات: 

ـــات املخصصـــة 	  ـــاض أن الرشكـــة بانتظـــار توفـــري املزياني ـــاء بالري ـــادت إدارة الكهرب أف

ــع  ــن توقيـ ــن مـ ــىت تمتكـ ــح حـ ــات املنـ ــة ملخططـ ــة الكهربائيـ ــال الخدمـ ــود إيصـ لعقـ

العقـــود الخاصـــة بتلـــك املشـــاريع والبـــدء بتنفيذهـــا.

أفـــادت إدارة خدمـــات امليـــاه بالريـــاض بتعـــذر توفـــري الصهاريـــج للمواقـــع املشـــار إليهـــا 	 

يف الخطـــاب، وأنـــه مت إعـــداد عقـــود الخطـــوط الرئيســـة لشـــبكات التوزيـــع الداخليـــة 

ملخطـــط عريـــض، أمـــا مخطـــط 3020 بمنـــار كان يقـــع خـــارج النطـــاق العـــرماين حـــىت 

عـــام 1440هــــ، وســـيمت أخـــذه بالحســـبان عنـــد تحديـــث املخطـــط اإلســـرتاتيجي.
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3.8 متابعة انتقال مصنع اإلسمنت إلى موقعه الجديد   
قام  الرياض،  جنوب  اإلمسنت  مصنع  عن  الصادرة  والبيئية  الصحية  لألرضار  نظًرا 

املصنع إىل موقعه  انتقال  املتابعات لترسيع  املاضية بعدد من  الفرتة  املجلس خالل 

الجديد خارج النطاق العرماين، ومتابعة الجدول الزمين لالنتقال مع إدارة املصنع.

نص القرار 342:

مستجدات  آخر  حول  لإلفادة  الميامة  إمسنت  مصنع  وإدارة  الرياض  أمانة  مخاطبة 

انتقال املصنع إىل موقعه الجديد.

اإلجراء المتخذ حيال توصية المجلس:

مخاطبة أمانة الرياض بتاريخ 27/4/1441	 

مخاطبة إدارة مصنع اإلمسنت بتاريخ 27/4/1441	 

مجمل اإلفادة: 

أفادت إدارة مصنع اإلمسنت باآليت:

إيقـــاف عـــدد 6 خطـــوط ومتبقـــي الخـــط الســـابع فقـــط، واملتوقـــع إيقافـــه مـــع نهايـــة 	 

العـــام الحـــايل 2020�

مت نقل أكرث من %40 من طاقم العمل باملصنع الحايل إىل املوقع الجديد.	 

النشـــاط املتبقـــي يف املوقـــع الحـــايل هـــو عمليـــة طحـــن اإلمسنـــت وبيعـــه حـــىت انتهـــاء 	 

املخـــزون.
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4.1 إطالق حملة توعوية تعريفية   
يحرص املجلس البلدي عىل عالقة ممتزية مع املواطنني، ويسعى دوًما إىل التعريف 

الرياض  ساكين  وتعريف  للتوعية  خاصة  حملة  أطلق  ولذا  واختصاصاته.  مبهامه 

بدورهم الرقابي ودور املجلس عرب اللوحات التوعوية تحت عنوان حملة )معا نطور( 

يف عدد من األماكن واملالعب الرياضية.

نص قرار الخطة التشغيلية / 52:

نرش لوحات تعريفية يف الشوارع واملالعب الرياضية حول تفعيل دور ساكين الرياض 

يف الرقابة البلدية.

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

 مت مخاطبة الهيئة العامة للرياضة وأمانة الرياض بتاريخ 1440/11/20�

مجمل اإلفادة: 

قامت األمانة بالعمل عىل نرش اللوحات التوعوية يف الشوارع.	 

قامت الهيئة العامة للرياضة بنرش اللوحات التوعوية الخاصة باملجلس يف املالعب 	 

الرياضية. 

4. قرارات تطويرية ومبادرات
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4.2 تغيير لون سيارات نقل الموتى:   

يبدي عدد من سكان مدينة الرياض تحفظهم عىل نقل املوىت بسيارات البلدية نظًرا 

الرتباط فكرة نقل البلدية للنفايات مما يؤذي مشاعر ذوي امليت، ويتناىف مع إكرام 

امليت، ومنها ظهرت أهمية متيزي سيارات نقل املوىت بألوان مغايرة وممزية، ترعى 

خصوصية امليت وتساعد عىل تسهيل الحركة املرورية للجنازة.

نص القرار 333:

املوىت  إكرام  سيارات  لون  لتغيري  السبيعي  مهيين  املواطن  مقرتح  عىل  املوافقة 

والرفع به ألمانة منطقة الرياض.

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

مخاطبة أمانة منطقة الرياض بتاريخ 1441/3/3هـ.

مجمل اإلفادة: 

مت تخصيص سيارات لنقل وإكرام املوىت بألوان ممزية.
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: مبادرات المجلس
ً
ثانيا
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1. مبادرات تطويرية

اسم المبادرة:

1.1 تطبيق نظام شهادة إدارة الجودة الشاملة ISO  9001-2015 باملجلس.

الوصف:

حصل املجلس البلدي بالرياض عىل شهادة الجودة العاملية )lSO 9001( يف نظم جودة 

اإلدارة، بعد استيفائه كافة املواصفات واملقاييس الخاصة بالجودة الشاملة. وقد تسلم 

 الرمسية يف مقره من املنظمة املانحة للشهادة.
َ
املجلس البلدي الشهادة

األهداف: 

ترسيخ ثقافة العمل املؤسيس، من خالل التكامل والتنسيق بني وحدات املجلس ولجانه، 

مبا يسهم يف تحقيق أعىل نسبة من رضا املستفيدين.

اسم المبادرة:

1.2 ملتقى تطوير ممارسات التخطيط يف املجالس البلدية باململكة.

الوصف:

األخرى  البلدية  املجالس  بعض  األمانات ومشاركة  البلدية يف  للمجالس  ملتقى  إقامة 

مجال  يف  الناجحة  التجارب  ونقل  الخربات  لتبادل  الفّعال(؛  )التخطيط  عنوان  تحت 

التخطيط.

األهداف: 

املساهمة يف توطني ممارسات التخطيط الصحيح بوصفه أحد عنارص العمل املؤسيس 

الحديث لدى املجالس البلدية مبا يعود عىل تطوير الرقابة عىل الخدمات البلدية.
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اسم المبادرة:

1.3 برنامج حفظ النعمة بالتنسيق مع جمعيات متخصصة.

الوصف:

الحد من مشكلة هدر النعمة عرب التنسيق مع عدد من الجمعيات املتخصصة.

األهداف: 

زيادة وعي ساكين الرياض تجاه حفظ النعمة.

اسم المبادرة:

1.4 برنامج توعية املدارس بدورها الرقابي عىل الخدمات البلدية.

الوصف:

توعية الطالب بدورهم الرقابي عىل الخدمات البلدية.

األهداف: 

زيادة املشاركة املجمتعية يف الرقابة عىل الخدمات البلدية.
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اسم المبادرة:

1.5 برنامج تفعيل الرشاكات التعاونية مع الجمعيات والجهات االستشارية.

الوصف:

توقيع عدد من الرشاكات التعاونية مع الجمعيات والجهات االستشارية.

األهداف: 

تطور مستوى االستفادة من الجمعيات والجهات االستشارية ذات العالقة مبا يسهم 	 

يف تطوير الرقابة عىل الخدمات البلدية.

البلدية من خالل االستفادة من الرشاكات واالستشارات 	  خفض مزيانيات املجالس 

املجانية.

اسم المبادرة:

1.6 زيادة التنسيق بني الجهات الخدمية يف اللقاءات والزيارات امليدانية.

الوصف:

العمل عىل التنسيق بني الجهات الخدمية يف اللقاءات والزيارات امليدانية لتحقيق جودة 

عالية يف الخدمات لساكين الرياض.

األهداف: 

رفع جودة التنسيق يف إنشاء البنية التحتية وصيانها	 

تقليل الهدر املايل الذي يحصل بسبب تداخل أعمال الجهات املختلفة.	 
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اسم المبادرة:

1.7 سلة األسبوع.

الوصف:

إقامة سوق أسبوعي لبيع الخضار والمتور ومنتجات املزارع، يقام يف يوم محدد يف نطاق 

كل بلدية فرعية بالرياض، ليمتكن املواطن من تأمني احتياجاته من الخضار والمتور مرة 

يف األسبوع من خالل هذا السوق، وذلك بأسعار منافسة وملعالجة ظاهرة انتشار الباعة 

يف  املناسبة  الساحات  أحد  يف  األخرى،  واألماكن  املساجد  وعند  الطرقات  عىل  الجائلني 

نطاق كل بلدية فرعية..

األهداف: 

حل مشكلة الباعة الجائلني.� 1

فتح املجال للشباب السعودي بالعمل يوم يف األسبوع. � 2

تنظمي عملية البيع مبا ال يتعارض مع أصحاب املحالت.� 3

إيجاد قاعدة بيانات لضبط مصادر املنتجات املعروضة يف السوق.� 4
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اسم المبادرة:

1.8 تقيمي أداء البلديات يف معالجة شكاوى املواطنني.

الوصف:

تقوم فكرة املبادرة عىل تنشيط متابعة البلديات للشكاوى الواردة إليها، والعمل عىل 

خمس  أبرز  وتقيمي  برصد  البلدي  املجلس  قيام  عرب  مناسبة،  أوقات  يف  وإنجازها  حلها 

شكاوى متكررة يف نطاق كل بلدية، والخروج بقامئة توضح ترتيب البلديات يف تعاملها 

مع الشكاوى.

األهداف: 

الرياض � 1 الواردة من قبل ساكين مدينة   ،
ً
معالجة الشكاوى الخمس األكرث تكرارا

عرب )أمانة ٩٤٠(، يف كل بلدية فرعية عىل حدة، بنسبة ال تقل عن ٨٥ %�

وقت � 2 يف  األولية،  ذات  إليها  الواردة  الشكاوى  ملعالجة  الفرعية  البلديات  تحفزي 

مناسب وبشكل صحيح.

رفع نسبة رضا ساكين مدينة الرياض عن الخدمات البلدية املقدمة لهم� 3

مبادرات � 4 بعض  تنفيذ  خالل  من  واألمانة،  البلدي  املجلس  بني  التكامل  تحقيق 

املجلس لعام ٢٠١٩م، مبا يسهم يف تعزيز وربط شكاوى وملحوظات ساكين املدينة 

باألمانة كجهة مختصة ومسؤولة.
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مبادرات المجلس

اسم المبادرة:

1.9 استمثار دورات املياه.

الوصف:

العامة  املواقع  من  عدد  يف  املياه  دورات  إنشاء  يف  االستمثار  فتح  يف  الفكرة  تتلخص 

والشوارع الرئيسة وأماكن التجمعات، وغريها، وذلك من األرايض اليت متلكها األمانة.

وكذلك ميكن فتح املجال ألصحاب األرايض الستمثار أراضيهم يف إنشاء دورات للمياه، 

 لضوابط معينة.
ً
وتأجريها وفقا

أيضا االستفادة من التجربة األملانية يف إنشاء دورات للمياه بطريقة حضارية وأسلوب 

 حضاريا للمدينة، ومبا يتوافق مع املعايري الصحية والنظافة العامة.
ً
فريد، أعطت شكال

األهداف: 

التخفيف عىل املواطن واملقمي من خالل تقدمي خدمة يفتقدها بالشارع.� 1

الناجمة عن عدم توافر � 2 الخاطئة  املدينة والحد من املمارسات  املحافظة عىل نظافة 

بعض املرافق املهمة )الحمامات العامة(.
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مبادرات المجلس

اسم المبادرة:

1.10 املجموعة الرقابية عىل الواتساب.

الوصف:

بأحد  الخاصة  املالحظات  رصد  ويمت  أسبوعني،  ملدة  الواتساب  عرب  مجموعة  إنشاء  يمت 

من  املعالجة  من  واالنتهاء  التنفيذ  متابعة  ويمت  املجموعة،  يف  اليت ستشارك  اإلدارات 

خالل إرسال الصور اليت تثبت التنفيذ.

األهداف: 

تعزيز مشاركة املواطنني يف العمل البلدي من خالل تفعيل دورهم الرقابي عىل � 1

الخدمات البلدية.

فرتة � 2 خالل  معالجتها  ومضان  الواردة  للمالحظات  والرقابة  املتابعة  مستوى  رفع 

قصرية.

3 �.
ً
تفعيل الدور الرقابي للمجلس وممارسة مهامه املحددة نظاما
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مبادرات المجلس

اسم المبادرة:

1.11 مظالت السيارات.

الوصف:

مزنلية  ملظالت  املواطنني  تنفيذ  إتاحة  بدراسة  الرياض  ملدينة  البلدي  املجلس  أوىص 

للسيارات، ملعالجة مشكلة وقوف السيارات يف أماكن مكشوفة أمام املنازل وتعرضها 

للرضر املبارش من أشعة المشس.

ورفعـــت التوصيـــة إىل األمانـــة لدراســـة املوضـــوع مـــن مختلـــف جوانبـــه، ووضـــع الضوابـــط 

واالشـــرتاطات الالزمـــة لتمصـــمي املظـــالت وتركيبهـــا. واشـــرتط املجلـــس البلـــدي يف 

توصيتـــه بالحفـــاظ عـــىل املظهـــر الجمـــايل لألحيـــاء والـــزام املواصفـــات الـــيت ســـتحددها 

األمانـــة يف حـــال املوافقـــة مـــن املقاســـات كطـــول املظلـــة وعرضهـــا وألوانهـــا وأشـــكالها 

املعمتـــدة.

األهداف: 

حماية ممتلكات املواطنني من التلف والرضر الناتج عن األشعة العالية.
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مبادرات المجلس

اسم المبادرة:

2.1 تنفيذ مناذج مرشوعات الحدائق العامة من قبل القطاع الخاص .

الوصف:

إتاحة املجال للقطاع الخاص لتقدمي مناذج مرشوعات عملية للحدائق العامة.

األهداف: 

خفض املوازنة الحكومية يف إنشاء الحدائق	 

املخصصة 	  األرايض  عدد  تبلغ  حيث  بالرياض،  والحدائق  الخرضاء  املسطحات  زيادة 

للحدائق حوايل 3000 واملستفاد منها حاليا 600 فقط

2. مبادرات مجتمعية
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مبادرات المجلس

اسم المبادرة:

2.2 مرشوع السوق النسايئ األسبوعي.

الوصف:

إتاحة املجال لألرس املنتجة للعمل يف سوق نسايئ أسبوعي.

األهداف: 

توفري البيئة املناسبة لألرس املنتجة.	 

زيادة مداخيل األرس املنتجة.	 

اسم المبادرة:

2.3 حاويات الخضار يف األسواق.

الوصف:

القيام بتوفري حاويات مناسبة لفوائض الخضار والفاكهة وفرزها مبا يتناسب مع حالتها 

أسواق  من  متفرقة  أماكن  يف  وتوضع  ال،  أم  اآلدمي  لالستخدام  صالحة  كانت  إن 

املهمتة  الجمعيات  أحد  مع  التنسيق  ويمت  األمانة،  عليها  اليت ترشف  والفاكهة  الخضار 

بحفظ النعمة لالستفادة من الخضار الصالحة لالستخدام يف توزيعها بطريقة مناسبة 

تحفظ النعمة وتحد من نسبة اإلهدار منها.

األهداف: 

استغالل فوائض الخضار والفاكهة خصوصا الصالحة لالستخدام اآلدمي.� 1

تاليف اإلهمال ومنظر إهدار النعمة يف حاويات النفايات العامة.� 2

استجالب رضا هللا تعاىل بالحفاظ عىل نعمه.� 3

مساعدة الفقراء عرب توفري احتياجاتهم من املواد الصالحة لالستخدام.� 4
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مبادرات المجلس

اسم المبادرة:

2.4 تفعيل التطوع من الشباب.

الوصف:

تحت  تطوعي،  حي  مجلس  مبثابة  الحي،  وشابات  شباب  من  تطوعية  فرق  تكوين 

إرشاف وإدارة لجنة العالقات العامة، يشاركون يف دعم ومساعدة املجلس البلدي عىل 

نطاق الحي.

األهداف: 

تنشيط مشاركة الشباب واملتطوعني يف الشأن البلدي.

اسم المبادرة:

2.5 إنشاء ديوانيات لكبار السن.

الوصف:

أن يكون يف نطاق كل بلدية فرعية ديوانية خاصة بكبار السن، وتكون تلك الديوانية 

يف إحدى الحدائق التابعة للبلدية الفرعية، وعىل أن يمت االستعانة بجمعية وقار لتفعيل 

تلك الديوانيات.

األهداف: 

تعزيز النشاط االجمتاعي والتفاعل بني أفراد املجمتع..
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مبادرات المجلس

3. مبادرات خدمية

اسم المبادرة:

األكرث  األماكن  يف  االسرتاتيجي  املخطط  مضن  العامة  للمواقف  مواقع  تخصيص   3.1
ازدحاًما.

الوصف:

إنشاء مواقف للسيارات يف املواقع األكرث زحاما.

األهداف: 

تخفيف الزحام املروري يف الطرق.

اسم المبادرة:

3.2 تطوير طريق المثامة.

الوصف:

إعداد مخطط هنديس لتطوير طريق المثامة.

األهداف: 

تحسني املناطق الجاذبة للسياح واملتزنهني.
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مبادرات المجلس

اسم المبادرة:

3.3 تحسني بوابات ومداخل الرياض.

الوصف:

إعداد املخططات الهندسية لتحسني مداخل العامصة.

األهداف: 

إعطاء هوية ممزية للقادمني إىل العامصة

اسم المبادرة:

3.4 تقيمي واقع الحدائق العامة بالرياض.

الوصف:

ف املجلس البلدي أحد املراكز املتخصصة للقيام بدراسة خاصة حول واقع الحدائق العامة 
ّ
كل

بالرياض، حيث عاينت الدراسة القامئة جملة من املالحظات أبرزها أن حدائق مدينة الرياض 
يف مستوى متوسط يف الجوانب اإلنشائية واملرافق والغطاء األخرض واألشكال الجمالية، 
اإلدارة والتنظمي،  . وأما يف جانب 

ً
ليال اإلنارة  املياه، وضعف  تردٍّ كبري يف وضع دورات  مع 

حراسات  وجود  أو  وامليداين  اإلداري  اإلرشاف  مع مالحظة ضعف  املتوسط  فوق  فالوضع 
أمنية فيها.

وأجملت الدراسة بعد البحث امليداين التوصيات من أهمها رضورة العمل الحثيث عىل تطوير 
األلعاب  وتوفري  األطفال  أللعاب  املخصصة  املساحات  وزيادة  اإلنشائية  الناحية  من  الحدائق 
املناسبة. والسعي إليجاد مالعب لكرة القدم يف كافة الحدائق، وأن يكون هناك إدارة فعالة 
لها. والحاجة إىل تحسني مستوى الخدمات الحدائق بشكل كبري جدا، حيث إنها يف وضع غري 

 عن أهمية الصيانة، وتحديث التجهزيات.
ً
مرٍض من حيث النظافة والسميا دورات املياه فضال

األهداف: 
تحسني واقع الحدائق العامة.
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مبادرات المجلس

اسم المبادرة:

3.6 جودة مختربات أسواق الخضار.

الوصف:

تحسني مستوى الرقابة عىل أسواق الخضار من خالل تحسني مختربات أسواق الخضار.

األهداف: 

تحسن مستوى الصحة العامة

اسم المبادرة:

3.5 حملة شوارع الرياض.

الوصف:

العمل عىل رصد مالحظات املواطنني بخصوص عدد من أصناف املشكالت ومعالجتها 

بالتنسيق مع األمانة.

األهداف: 

زيادة املشاركة املجمتعية وتحسني شوارع العامصة.
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مبادرات المجلس

اسم المبادرة:

3.7 التحقق من مالمئة املرافق العامة واالدارات الخدمية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

الوصف:

التنسيق مع األمانة والجهات الخدمية األخرى لتحسني مستوى املرافق العامة واالدارات 

الخدمية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

األهداف: 

تحسن مستوى املرافق العامة واالدارات الخدمية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

اسم المبادرة:

3.8 تنفيذ برنامج الزيارات امليدانية يف نطاق البلديات الفرعية مبشاركة املواطنني.

الوصف:

الوقوف عىل املالحظات ميدانيا رفقة املسؤولني والجهات الخدمية بالتنسيق مع أهايل 

نطاق البلدية.

األهداف: 

تفعيل املشاركة املجمتعية ودور املواطن الرقابي.
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مبادرات المجلس

اسم المبادرة:

3.9 إيجاد مربع منوذجي يف أحد األحياء يالمئ األشخاص ذوي اإلعاقة.

الوصف:

تقدمي مبادرة إليجاد مربع منوذجي يف أحد األحياء يالمئ األشخاص ذوي اإلعاقة بالتنسيق 

مع الجهات الخدمية.

األهداف: 

خدمات متطورة يف األحياء السكنية تالمئ األشخاص ذوي اإلعاقة.

اسم المبادرة:

3.10 التنسيق بني األمانة ووزارة النقل حول نقاط الربط يف شوارع الرياض.

الوصف:

التنسيق لتحقيق التفاهم املشرتك بني بني األمانة ووزارة النقل حول معالجة العوائق 

عند نقاط الربط بني الشوارع املنفذة بني الجهتني.

األهداف: 

رفع مستوى معالجة العوائق عند نقاط الربط يف شوارع الرياض	 

تقليل الهدر املايل الذي يحصل بسبب ضعف التنسيق بني الجهتني	 



الثالثة يزداد زخًما وخربة  الرياض يف واليته  البلدي ألمانة منطقة  املجلس  إن مشوار 

 
ً
حافال  2019 املايض  العام  ويعّد  الكثري،  إنجاز  عىل  فيها  عمل  اليت  السنوات  برتاكم 

أفضل،  إىل مستوى  البلدية  الخدمات  لنقل  الطموحة  واألفكار  التطويرية  باملقرتحات 

وطموحهم  السكان  تطلعات  لتلبية  الهادفة  والتوصيات  القرارات  اتخاذ  عن   
ً
فضال

مبستوى خدمي يليق بعامصة اململكة العربية السعودية.

ويسمتر املجلس البلدي بعون هللا وتوفيقه يف العمل عىل متابعة إنجاز قراراته وتوصياته 

بالتنسيق مع األمانة والجهات ذات العالقة، لتحقيق أفضل املمارسات اإلدارية وتقدمي 

الخدمات البلدية والعامة عىل النحو الصحيح، وإن املجلس بصفته صوت املواطن يسعى 

دوًما إىل إيصال مطالب املواطنني ومالحظاتهم لجميع الجهات العامة مبا يعود بالنفع 

عىل مدينة الرياض ومرافقها وخدماتها، ويسهم يف تحقيق رضا املستفيد، وكلنا أمل 

بتوفيق هللا لتحقيق هذه الغاية.

كلمة أخيرة
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