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خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

يعزز  مــا  كــل  تحقيق  نحو  ماضية 

الــمــواطــن وازدهــــار الوطن  ــاء  رخـ

ــراره،  ــقـ ــتـ ــه واسـ ــنـ وتـــقـــدمـــه وأمـ

لتحقيق  المواطن  على  والتيسير 

مختلف المتطلبات التي تكفل به 

حياة كريمة بإذن الله.



صاحب السمو الملكي األمير

ولي العهد

محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

إن مستقبل المملكة مبشر وواعد، 

مما  أكثر  الغالية  بــادنــا  وتستحق 

ــدرات ســنــقــوم  ــ ــ تـــحـــقـــق. لـــديـــنـــا قـ

إسهامها  وزيــادة  دورهــا  بمضاعفة 

في صناعة هذا المستقبل.
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صاحب السمو الملكي األمير 

فيصل بن بندر بن عبد العزيز 

ــيـــة  ــة الـــعـــربـ ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ ــيـــش الـ ــعـ تـ

السعودية أزهى عصورها، وأبهى 

أيامها، وهي تعانق عنان السماء 

نحو آفاق عالمية برؤية سعودية 

وهمة عالية

أمير منطقة الرياض
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اقـــتـــراحـــات أو  بــســمــاع أي  نــســعــد 

بها،  علينا  تبخلوا  فــا  مــاحــظــات 

ونــحــن لـــم نــوجــد هــنــا إال لــخــدمــة 

المواطن

صاحب السمو الملكي األمير

نائب أمير الرياض

محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز
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مة
قد

لم
منطقة ا ألمانة  البلدي  المجلس  سعى 

في  وبرامجه  أنشطته  تعزيز  عبر  الرياض 
العام 2019 إلى تطوير الخدمات البلدية 

وتحسينها�

وجعل نهجه مبنًيا على الخطة التشغيلية 
أبرز  وكان من  العام،  المقرة في مطلع 
أهداف هذه الخطة تفعيل دور المواطن 
وخــصــص لــهــذه الــغــايــة بــرامــج متعددة 
وأصدقاء  المتفاعل،  العميل  جائزة  منها 
المواطنين  ــزة  وجــائ الــبــلــدي،  المجلس 

المتفاعلين مع الخدمات البلدية�

وبــرامــجــه  المجلس  أنــشــطــة  واتــســمــت 
الــمــنــفــذة بــالــتــنــوع والــتــأثــيــر كــالــجــوالت 
وأهالي  المواطنين  ولقاءات  الميدانية 
األحياء واليوم البلدي، إضافة إلى ورش 
النوعية  والـــزيـــارات  المتخصصة  العمل 
واللقاءات  الخدمية،  الجهات  ولــقــاءات 
التنسيقية مع األمانة والبلديات الفرعية، 

وغيرها�

المستعرضة في  أعماله  والمجلس في 
يــقــدم سهمه فــي خدمة  الــتــقــريــر  هـــذا 
أفضل  وتحقيق  الــريــاض،  مدينة  سكان 
الــمــقــدمــة، ويــأمــل أن يكون  الــخــدمــات 
مسانًدا ودعًما لجهود األمانة والجهات 

الخدمية األخرى�
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كلمة رئيس المجلس

والله الموفق

خالد بن عبدالرحمن العريدي
رئيس المجلس البلدي ألمانة منطقة الرياض

الحمد لله، والصالة والسالم على رسول الله، نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين�

احتياجات  الــريــاض  منطقة  ألمانة  البلدي  المجلس  جعل 
وأنشطته،  ألعماله  ثابتة  بوصلة  سكانها  ورغبات  المدينة 
ومنطلًقا لخطط التطوير والتحديث على أسس راسخة من 

حاجات السكان وأمانيهم� 

ــــذا حـــرص الــمــجــلــس عــلــى عــالقــة إيــجــابــيــة مــع اإلخـــوة  ول
يسكنوها  التي  المدينة  حــب  دفعهم  الــذيــن  المواطنين 
وتسكنهم إلى االستجابة لمبادرة المجلس بإيجاد منصات 
متعددة لتبادل الرأي والنصح لتطوير واقع الخدمات في 

المدينة� 

وإذ يعد العمل البلدي متعدد الجوانب ومتداخاًل إلى حد كبير مع عدد من الخدمات األخرى، إال أنه 
يفرض تحٍد للوصول إلى رضا المستفيد من ساكني مدينة الرياض، والنجاح مرهون بتعاون الجهود كافة 
وتضافرها، فالمواطن شريك رئيس في كل عمل بلدي، والمجلس واألمانة والجهات الخدمية شركاء 

أيضًا، والتفاعل والتكامل بين هؤالء الشركاء عامل حاسم في البناء والتنمية�

التي يستعرضها هذا   2019 العام  الرياض خالل  البلدي ألمانة منطقة  المجلس  إنجازات  إلى  وبالنظر 
الذي يعد الظهير األول للمجلس  المواطن  التقرير السنوي يظهر أن أكثرها تحقق في ظل مشاركة 

والمشارك الفاعل دوًما في أنشطته�

ويسعى المجلس ضمن خططه الدائمة إلى زيادة إشراك المواطنين في برامجه وأنشطته على نحو مطرد، 
في  المحلية  لــإدارة  فعالة  منظومة  بناء  إلى  وصــواًل  البلدية  األعمال  في  الشعبية  المشاركة  لتحقيق 
المستقبل القريب بإذن الله، وفق التوجيهات السديدة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد 
األمير محمد بن سلمان، وبمتابعة من سمو أمير الرياض األمير فيصل بن بندر، وسمو نائبه األمير محمد 

بن عبد الرحمن، وضمن خطط وزارة الشؤون البلدية والقروية، وفقهم الله وأعانهم لخدمة بالدنا الغالية�



الرؤية
مجلٌس ريادٌي فّعاٌل، ُيجسد طموحات ساكني مدينة الرياض؛ لتطوير الِخْدَمات البلدية بالتعاون 

مع األمانة وشركاء التنمية�

الرسالة
النظام  وفق  عمله  في  والرقابة  التقرير  سلطة  يمارس  اعتبارية،  شخصية  ذو  بلدٌي  مجلٌس 
في  ُيسهم  بما  المتميز،  المؤسسي  األداء  ممارسات  أفضل  خالل  من  المعتمدة؛  والالئحة 

تحسين الِخْدَمات البلدية بمدينة الرياض�

القيم المؤسسية

َزاهة النَّ

01

الـُمَباَدَرة

05

ُوَرى الشُّ

03

ز َميُّ التَّ

07

االْلِتَزام

02

اأَلْنَسَنة

06

َعاُون التَّ

04

ة الَشَفاِفيَّ

08
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األهداف اإلستراتيجية
تعزيز الرقابة على الخدمات البلدية وأنظمتها وإجراءاتها، والمساهمة في تطويرها�	 

تعزيز التواصل اإليجابي بين المجلس وساكني مدينة الرياض، واألمانة، والجهات ذات العالقة�	 

ر البنية التحتية لمدينة الرياض، وتلبي احتياجات العمل 	  المساهمة في إقرار المشاريع التي ُتطوِّ
البلدي فيها، واعتماد الموازنات الكافية لذلك�

مراقبة استثمارات وأصول األمانة وعوائدها المالية وتقييمها�	 

نه من أداء مهامه بفاعلية وكفاءة�	  تنمية الموارد المالية للمجلس؛ بما ُيَمكِّ

الخدمات  كفاءة  مستوى  رفــع 
البلدية�

تطوير األداء ورفع مستوى التنسيق 
الرياض  في  الخدمية  الجهات  بين 

لتحقيق تطلعات ساكنيها�

الشراكة مع المواطنين وتفعيل 
دورهم البّناء�

تطلعات
المجلس



المنجزات

01



1.1 الخطة التشغيلية 2019
أقر المجلس الخطة التشغيلية للعام 2019م، بعد مراجعتها 
ورفعها من فريق العمل المكلف، وذلك بعد لقاءات وورش 
عمل مكثفة، بمشاركة مجموعة من الخبراء في التخطيط 
اإلستراتيجي ومستشارين في اإلدارة والجودة، جرى خاللها 
دراسة الخطة المقترحة وقياسها من خالل أسلوب التحليل 

الرباعي )SWOT( لتقييم األداء� وقد تضمنت الخطة 115 نشاًطا موزعة على لجان المجلس الست�

لجنة التخطيط 
والمتابعة

 20

لجنة التطوير والجودة 
للخدمات البلدية

 29

لجنة المالية 
واالستثمار

 15
لجنةالعالقات 
العامة واإلعالم

14

لجنة األشخاص ذوي 
اإلعاقة وكبار السن 

12

لجنة المشاريع 
والتخطيط العمراني

 25

وحققت الخطة التشغيلية نسبة إنجاز وصلت %94، متجاوز مستوى إنجاز العام السابق البالغ 86%، 
ويوضح الشكل اآلتي نسب إنجاز اللجان:
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ــن خطته  عــمــل الــمــجــلــس الـــبـــلـــدي انـــطـــالًقـــا مـ
التشغيلية وأعماله اليومية ومتابعته للمستجدات 
على  الــريــاض  ساكني  مــن  المقدمة  والــشــكــاوى 
على  ينعكس  ملموس  أثر  وتحقيق  مهامه  إنجاز 
لها،  إضافة  وتقديم  المقدمة  الخدمات  مستوى 

عدد  بتحقيق  المتواصل  سعيه  إطــار  فــي  ونجح 
جديدة  مكتسبات  إضافة  على  العمل  وجــاٍر  منها 
بإذن الله، وقد اتخذ المجلس البلدي لهذه الغاية 
إيجابية في  وآثار  نتائج  لتحقيق  قرارات وتوصيات 
مسيرة العمل البلدي وتطوير مستوى الخدمات�



1.1 الخطة التشغيلية 2019
أقر المجلس الخطة التشغيلية للعام 2019م، بعد مراجعتها 
ورفعها من فريق العمل المكلف، وذلك بعد لقاءات وورش 
عمل مكثفة، بمشاركة مجموعة من الخبراء في التخطيط 
اإلستراتيجي ومستشارين في اإلدارة والجودة، جرى خاللها 
دراسة الخطة المقترحة وقياسها من خالل أسلوب التحليل 

الرباعي )SWOT( لتقييم األداء� وقد تضمنت الخطة 115 نشاًطا موزعة على لجان المجلس الست�

لجنة التخطيط 
والمتابعة

 20

لجنة التطوير والجودة 
للخدمات البلدية

 29

لجنة المالية 
واالستثمار

 15
لجنةالعالقات 
العامة واإلعالم

14

لجنة األشخاص ذوي 
اإلعاقة وكبار السن 

12

لجنة المشاريع 
والتخطيط العمراني

 25

وحققت الخطة التشغيلية نسبة إنجاز وصلت %94، متجاوز مستوى إنجاز العام السابق البالغ 86%، 
ويوضح الشكل اآلتي نسب إنجاز اللجان:
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الخالصة اإلجمالية لإلنجاز الختامي لجميع اللجان الدائمة بالمجلس
خالل الفترة من )يناير - ديسمبر( من عام 2019م

رسم بياني حول إجمالي اإلنجاز الختامي لجميع اللجان الدائمة بالمجلس

لجنة التخطيط والمتابعة

لجنة المشاريع والتخطيط العمراني

لجنة التطوير والجودة للخدمات البلدية

لجنة العالقات العامة واإلعالم

لجنة المالية واالستثمار

لجنة األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن

% 99

% 97

% 88

% 95

% 87

% 99

نسبة اإلنجاز الختامياللجنة

1

2

3

4

5

6

نسبة اإلنجاز اإلجمالي لجميع اللجان

%100

%90

%80

%70

%60

%50

%40

%30

%20

%10

0
لجنة التخطيط لجنة المشاريع لجنة التطوير 

والجودة
لجنة العالقات لجنة المالية لجنة األشخاص

ذوي اإلعاقة
اإلجمالي

اإلنجاز الختامي

)6-( % 94
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1.2 القرارات
أبرزها:  األمــور  تمحورت حول عدد من   ،2019 عام  وتوصية في  قــراًرا   138 البلدي  المجلس  اتخذ 
)مشروعات بلدية، صحة بيئة ونظافة، نزع ملكية، ميزانية ومالية، استثمارات وإيرادات، هيكل تنظيمي، 
تخطيط عمراني، شؤون األراضي، تشغيل وصيانة، حدائق وتشجير، قرارات إدارية، وغيرها(� وعمل 
المجلس على متابعة تنفيذ هذه القرارات لتحقق نتائج تعود بالنفع العام على اإلخوة المواطنين 
وتطور الخدمات المقدمة، وقد شهد هذا العام إنجاز عدد من القرارات بعضها كان صادًرا في العام 

السابق وتحقق تنفيذه الحًقا� 

1.2.1 نتائج القرارات المنفذة في العام 2019

ظلت أزمة الزحام المروري عند الجسر المعلق حالة متكررة، ولحلها قدم 
الخدمة  بطريق   )33( لمخرج  الخدمة  طريق  بربط  مقترحًا  الرياض  بلدي 
لمخرج )32( المتجه لطريق جدة، وربط طريق أم المؤمنين عائشة بنت 
أبي بكر، مع طريق اإلمام تركي، وطريق أبي بكر الصديق� باإلضافة إلى 

تحسين وتطوير الحركة المرورية في طريق نجم الدين األيوبي�

مضمون القرار 214/ 52:

اعتماد توصيات البيان الختامي لورشة معالجة الزحام المروري عند الجسر 
المعلق، وتفعيل توصياتها بمخاطبة الجهات ذات العالقة�

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

تمت مخاطبة الهيئة الملكية لمدينة الرياض ووزارة النقل وأمانة منطقة الرياض�

مجمل اإلفادة:

	 أفادت إدارة الدراسات والتصاميم أنه تم العمل على تحسين وتطوير 
الحركة في طريق نجم الدين األيوبي�

	 أفاد فرع وزارة النقل أنه جاٍر اعتماد المخططات التصميمية لربط طريق 
الخدمة عند مخرج 33 بطريق الخدمة لمخرج 32، المتجه لطريق جدة� 
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض اعتماد ربط طريق أم المؤمنين   	
عائشة رضي الله عنها مع طريق األمير تركي وطريق أبي بكر الصديق، 

لتخفيف الزحام عند الجسر المعلق�

معالجة الزحام المروري عند الجسر المعلق
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مردم  بشأن  المواطنين  كبيًرا من شكاوى  عدًدا  البلدي  المجلس  تلقى 
الحائر الذي ُيرمى به المخلفات الصلبة ونفايات البناء، وخطورة استمرار 

الوضع القائم للمردم�

مضمون القرار 214/ 52:

إيقاف العمل في مردم الحائر للنفايات�

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

مخاطبة أمانة منطقة الرياض بتاريخ 1440/8/2هـ�

مجمل اإلفادة:

أفادت بلدية الحائر بإغالق مردم الحائر�

الخدمات  لتعزيز  مستقلة،  بلدية  إلــى  الــريــاض  شــرق  أحياء  احتياج  ظهر 
المقدمة لها نظر التساع مساحتها�

مضمون القرار 210/ 51:

استحداث بلدية شرق الرياض�

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

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

مجمل اإلفادة:

تم استحداث بلدية جديدة شرق الرياض باسم بلدية الشرق�

إغالق مردم الحائر

بلدية شرق الرياض
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البلديات  وكالة  إلــى  الفرعية  البلديات  مجلس  تحويل  إلــى  حاجة  هناك 
الفرعية لتحقيق المسؤولية اإلشرافية والمتابعة�

مضمون القرار 229/ 54:

كان  كما  الفرعية  البلديات  وكالة  إلى  الفرعية  البلديات  مجلس  تحويل 
سابقًا في هيكلة أمانة منطقة الرياض��

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

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

مجمل اإلفادة:

أصدر أمين منطقة الرياض قرارًا بتكليف المهندس عبد الله الطيار وكياًل 
بأمين منطقة  الفرعية ويرتبط  البلديات  مساعدًا لألمين لإشراف على 

الرياض�

استحداث وكالة البلديات الفرعية

مضمون القرار 331/ 61:

استحداث إدارة خاصة للجودة لمتابعة األداء وتحقيق أعلى نسب التنفيذ في 
البلديات أو اإلدارات والتمكن من معالجة الثغرات التي تطرأ في سير العمل�

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

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

مجمل اإلفادة:

تم إصدار قرار من سمو أمين منطقة الرياض بإنشاء إدارة خاصة بالجودة 
في األمانة بناء على قرار المجلس�

إدارة للجودة باألمانة
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ينتشر البعوض بكثرة في عدد من أحياء مدينة الرياض، مما يؤدي إلى 
مشاكل صحية وبيئية، وتحتاج المعالجات القائمة إلى زيادة في اآللية 

والكيفية�

مضمون القرار 290/ 59:

الرفـــع لمعالـــي وزيـــر الشـــؤون البلديـــة والقرويـــة بمشـــكلة 

انتشـــار البعوض وحجم البالغات الـــواردة، والتأخر الحاصل في 

معالجـــة المشـــكلة، وضعف المخصصـــات الماليـــة المعتمدة 

� لها

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

بتاريـــخ  والقرويـــة  البلديـــة  الشـــؤون  وزيـــر  معالـــي  مخاطبـــة 

9/9/1440هــــ، لمراعـــاة زيـــادة الميزانية المخصصـــة للمكافحة 

الحشـــرية�

مجمل اإلفادة:

وجـــه معالـــي وزير الشـــؤون البلديـــة والقرويـــة المعاملة لوكيـــل الوزارة   	
للشـــؤون البلديـــة للنظـــر في الموضـــوع بحكـــم االختصاص�

أفـــادت أمانـــة الريـــاض بقـــرب بـــدء أعمـــال المكافحـــة الحشـــرية بمدينة   	
الريـــاض بعد انتهاء اإلجراءات النظامية بترســـية العقد الجديد لمكافحة 

البعوض والحشـــرات�  

انتشار البعوض
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تحتاج أسواق األغنام والماشية إلى دراسة وافية لتحقيق االستفادة 
المثلى منها، مع الحفاظ على البيئة والمظهر العام، فضال عن ضرورة 
توزيعها في الجهات األربع لمدينة الرياض� ولهذه الغاية قدم المجلس 

البلدي مقترح إنشاء سوق نموذجي لألنعام�

مضمون القرار 273/ 57:

للتأكد من  العمراني  والتخطيط  األراضي  إدارة  273: مخاطبة  القرار 
األرض المخصصة لسوق األغنام جنوب الرياض وترخيصها�

عن  لالستفسار  الرياض  تطوير  وهيئة  األمانة  مخاطبة   :274 القرار 
وتوزيعها  الماشية،  أســواق  حــول وضــع  دراســة  إعــداد  على  العمل 
على جهات الرياض، وأن تكون النقاط المخصصة للبيع داخل النطاق 
العمراني نموذجية، وتتوفر فيها جميع الخدمات من مسالخ وغيرها 
الحظائر  والبيئية، وتوزيع  الصحية  الجوانب  تراعي  التي  األنظمة  من 
داخــل األســواق  يكون في  بحيث ال  العمراني،  النطاق  خــارج  لتكون 
حال  في  بها  المجلس  وتزويد  والمبيت،  للحظائر  مخصصة  أماكن 

وجودها�

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

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

مجمل اإلفادة:

أفادت األمانة بالبحث عن موقع خارج النطاق العمراني، ولم يتسَن إيجاد 
أرض مناسبة� كما أوضحت أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون 
النفع  انتقال اإلشراف وإدارة أسواق  والزراعة، بشأن  البيئة  البلدية ووزارة 
لذلك يصعب  الزراعة،  وزارة  إلى  بالعزيزية  األنعام  العام ومن ضمنها مركز 
التغيير حاليا نظرًا إلمكانية وجود خطط لتطوير هذه األسواق لدى وزارة 
وترى  ومنشآت،  تعديالت  من  األمانة  به  ستقوم  ما  مع  تتعارض  الزراعة 

األمانة التريث إلى حين انتقال السوق لوزارة الزراعة�

مركز األنعام جنوب الرياض
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إن رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة واجب اجتماعي ومسؤولية رسمية، ويعد 
ومواءمة  ورعاية  اهتمام  إلى  تحتاج  التي  اإلعاقات  من  السمعي  العوق 

الحتياجاتها ضمن الخدمات البلدية�

مضمون القرار 199/ 49:

التأكد من مالءمة الخدمات البلدية لذوي اإلعاقة السمعية بما يحقق 
سهولة وصول فئة الصم وضعاف السمع لها�

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

مخاطبة أمانة الرياض بتاريخ 1440/5/23هـ

مجمل اإلفادة:

البلدي  المجلس  مع  المشترك  اللقاء  توصيات  تنفيذ  على  حاليا  األمانة  تعمل 
األمانة  تطبيق  تطوير  على  جــاٍر  العمل  وأن  العالقة،  ذات  الجهات  من  وعــدد 

لتسهيل التواصل مع هذه الفئة�

مالءمة الخدمات البلدية لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية

حالًيا ال  المستأجر  والمبنى  أعمالها،  نمار مقًرا مناسًبا ألداء  بلدية  تمتلك  ال 
يفي بمتطلبات العمل، وهناك حاجة إلى مقر ثابت داخل نطاقها وقريب من 
األحياء السكنية التابعة لها، يؤمن احتياجات البلدية ويساعد على أداء مهامها�

مضمون القرار 261/ 56:

مخاطبة أمانة منطقة الرياض لنقل ما الحظه المجلس بشأن وقوع مقر 
البلدية الفرعية بنمار خارج نطاقها، والتأكيد على سرعة استكمال مبنى 

البلدية بالمركز اإلداري� 

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

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

مجمل اإلفادة:

يجري حاليا تنفيذ مشروع استكمال البلديات الفرعية بمدينة الرياض، ومن ضمنه 
مبنى بلدية نمار الفرعية، وأنه بلغت نسبة اإلنجاز الفعلية )80 %(�

مقر بلدية نمار الفرعية
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ومنها  الطرقات،  من  عــدد  في  تــرك(  )الــفــود  األطعمة  عربات  انتشار  مع 
ظهرت  وعشوائية،  مـــروري  زحــام  مــن  رافقها  ومــا  سلمان  الملك  طريق 
الشباب  المناسبة وتشجيع  الصحية  االشتراطات  تنظيمها وتطبيق  ضرورة 

السعودي على إدارتها بطرق احترافية�

مضمون القرار 89/ 25:

وأن  فيها،  والعمل  الرجال  من  الجائلين  للباعة  التراخيص  إصــدار  تسهيل 
المحالت  وأصــحــاب  األحــيــاء،  بساكني  ضــررًا  تلحق  ال  مواقع  في  تكون 

والمشاريع التجارية�

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

مخاطبة إدارة صحة البيئة بتاريخ 1441/1/9هـ، بناء على الشكاوى الواردة 
من المواطنين�

مجمل اإلفادة:

تمت اإلفادة من إدارة صحة البيئة أنه تم تنفيذ حملة بمشاركة عدد من الجهات 
ذات العالقة، وتم إشعار عدد 153 عربة بضرورة مغادرة الموقع وعدم الوقوف 
في المواقع غير النظامية، ونتج عن ذلك امتثال عدد 79 عربة، وتم حجز عدد 

74 عربة مخالفة وتطبيق الغرامات حسب الئحة الغرامات والجزاءات� 

واألرصفة،  اإلنــارة  مثل  األساسية  الخدمات  إلى  الكبير  السيل  طريق  يفتقر 
مما تسبب في العديد من الحوادث المرورية التي نتجت عنها وفيات كثيرة 

وإصابات جسيمة�

مضمون القرار 277/ 57:

مخاطبة أمانة منطقة الرياض بشأن أولوية تحسين وتطوير طريق السيل 
الكبير بحي المهدية�

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

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

مجمل اإلفادة:

أفادت أمانة الرياض أنه تم إدراج رصف وإنارة طريق السيل الكبير بالمهدية ضمن 
التنفيذ حيث  تحت  حاليا  الرياض”، وهو  بمدينة  أرصفة متفرقة  “تنفيذ  مشروع 

أنجز ما نسبته أكثر من 50 % حتى اآلن�

تنظيم عمل عربات األطعمة )الفود ترك(

طريق السيل الكبير بحي المهدية
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األطعمة  فــي  البالستيكية  األكــيــاس  استخدم  أضـــرار  ــدراســات  ال أظــهــرت 
الساخنة والمخبوزات، وتعد األغلفة الورقية بدياًل مناسًبا عنها�

مضمون القرار 214/ 52:

المواد  أو  الورق  باستخدام  المخابز والمطاعم  إلزام  التأكيد على سرعة 
الصحية بداًل من البالستيك، لما له من خطورة على صحة المستهلكين، 

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:

تمت اإلفادة بأن هيئة الغذاء والدواء ناقشت الموضوع ضمن فريق عمل تم تشكيله 
بطلب من وكيل وزير الشؤون البلدية والقروية، وتم الخروج بالعديد من التوصيات 
المخابز  فــي  البالستيكية  األكــيــاس  الستخدام  مناسبة  بــدائــل  وجــود  عــدم  أبــرزهــا 
والمطاعم، وأنه جاٍر العمل على تنفيذ مشروع إستراتيجي يهدف إلى تنظيم مهام 

الرقابة على المواد المالمسة للغذاء بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العالقة�

يوجد برج كهرباء في منتصف طريق الخرج الحائر الجديد�

التوصية:

مخاطبة أمانة منطقة الرياض وشركة الكهرباء السعودية لالستفسار عن آخر 
ما تم حيال حل مشكلة إغالق طريق الخرج الحائر الجديد بسبب برج الكهرباء�

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

مخاطبة أمانة منطقة الرياض بتاريخ 17/5/1440هـ�  	
مخاطبة شركة الكهرباء السعودية بتاريخ 16/1/1441هـ�  	

مجمل اإلفادة:

أفـــادت أمانـــة منطقـــة الرياض أنها قامت بالتنســـيق مع شـــركة الكهرباء   	
الســـعودية وتقديـــم عـــدد من الحلـــول المؤقتة لفتـــح الطريق�

أفـــادت إدارة كهربـــاء مدينـــة الريـــاض بأنـــه جـــاٍر العمـــل حاليـــا العتمـــاد   	
التصاميـــم الهندســـية وتحديـــد موقع بديـــل للبرج، والمتوقـــع االنتهاء 

مـــن المشـــروع مـــا بيـــن 6 إلى 10 أشـــهر�

استخدام أغلفة المطاعم الورقية بداًل من البالستيكية

برج الكهرباء على طريق الخرج الحائر

التقرير السنوي | 2019

28info@rmc.gov.sa املجلس البلدي ألمانة منطقة الرياض | 1440-1441هـ



يعاني عدد من أحياء غرب مدينة الرياض، ومن ضمنها أحياء الموسى وطويق 
من طفح مياه الصرف الصحي�

التوصية:

معالجة مشكلة طفح مياه الصرف الصحي بشارع ابن جمال بمخطط الموسى نمار�

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

	 مخاطبة أمانة منطقة الرياض بتاريخ 1440/8/10هـ
الرياض  لمدينة  الملكية  بالهيئة  والتخطيط  المشاريع  مركز  مخاطبة   	

بتاريخ 1441/2/29هـ�

مجمل اإلفادة:

تمت اإلفادة بأن المشكلة الرئيسة لحي طويق والموسى ومخطط الغروب تتلخص 
الرياض  غــرب  مناطق  اتصاف  إلــى  إضافة  الصحي  للصرف  شبكات  توفر  عــدم  في 
ا، تمنع تسرب المياه إلى باطن األرض، وتم وضع حلول مؤقتة  بنفاذية ضعيفة جدًّ
تتمثل في تنفيذ شبكات خفض منسوب المياه األرضية، إلى حين قيام شركة المياه 
بإنشاء شبكات الصرف الصحي في جميع أحياء غرب الرياض� كما أوضحت الشركة أنه 

تم تغطية ما نسبته 80 % من شبكة الصرف الصحي بأحياء الموسى وطويق�

يبدي عدد من سكان مدينة الرياض تحفظهم على نقل الموتى بسيارات البلدية 
نظًرا الرتباط فكرة نقل البلدية للنفايات مما يؤذي مشاعر ذوي الميت، ويتنافى 
مع إكرام الميت، ومنها ظهرت أهمية تمييز سيارات نقل الموتى بألوان مغايرة 

ومميزة، ترعى خصوصية الميت وتساعد على تسهيل الحركة المرورية للجنازة�

مضمون القرار 333:

إكرام  سيارات  لون  لتغيير  السبيعي  مهيني  المواطن  مقترح  على  الموافقة 
الموتى والرفع به ألمانة منطقة الرياض�

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

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

مجمل اإلفادة:

أفادت األمانة بالموافقة على تخصيص سيارات لنقل وإكرام الموتى بألوان مميزة�

طفح المياه بعدد من أحياء غرب الرياض

تغيير لون سيارات نقل الموتى
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إيقاف تجديد رخص معامل البالستيك في صناعية الشفا وإعطائهم مهلة لمدة عام واحد.

قام  الــريــاض،  جنوب  اإلسمنت  مصنع  عن  الــصــادرة  والبيئية  الصحية  لــألضــرار  نظًرا 
المجلس خالل الفترة الماضية بعدد من المتابعات لتسريع انتقال المصنع إلى موقعه 

الجديد خارج النطاق العمراني، ومتابعة الجدول الزمني لالنتقال مع إدارة المصنع�

مضمون القرار 342:

آخر  حــول  لــإفــادة  اليمامة  إسمنت  مصنع  وإدارة  الــريــاض  أمــانــة  مخاطبة 
المستجدات حول انتقال المصنع�

اإلجراء المتخذ حيال قرار المجلس:

مخاطبة أمانة الرياض بتاريخ 1441/4/27�  	
مخاطبة إدارة مصنع اإلسمنت بتاريخ 1441/4/27�  	

مجمل اإلفادة:

أفادت إدارة مصنع اإلسمنت باآلتي:
إيقـــاف عـــدد 6 خطـــوط ومتبقي الخط الســـابع فقـــط، والمتوقع إيقافه   	

مع نهايـــة العام الحالـــي 2020�
تم نقل أكثر من 40 % من طاقم العمل بالمصنع الحالي إلى الموقع الجديد�  	

النشـــاط المتبقـــي فـــي الموقع الحالي هـــو عملية طحن اإلســـمنت وبيعه حتى   -
انتهـــاء المخزون�

متابعة انتقال مصنع اإلسمنت إلى موقعه الجديد
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اعتماد نموذج اللوحات الموحدة للمشاريع الجاري تنفيذها من األمانة

متابعة انتقال مصنع الجبس إلى خارج النطاق العمراني

للشكاوى واالستفسارات أو المقترحات
هاتف: 940 أو رقم لجنة التنسيق

اسم المشروع

رقم المشروع

الجهة المشرفة على المشروع

اسم المقاول

اسم المكتب االستشاري

مدة العقد

قيمة العقد

تاريخ بدء المشروع

تاريخ نهاية المشروع

تاريخ تسليم الموقع

أمـــانة منطقـــة الريـــــاض
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1.2.2 القرارات الصادرة وقيد التنفيذ

قرارات تطويرية للهيكل التنظيمي للبلديات

رقم القرارالتاريخ عنوان القرار

بلدية  كل  في  والمراقبة  للجودة  وحــدة  تخصيص 
فرعية

1440/08/04258

1441/2/23327تحويل مركز طوارئ األمانة 940 إلى إدارة عامة 

1440/06/07238اختيار موقع مناسب لمقر المجلس البلدي

1440/06/07230وضع مؤشرات أداء البلديات الفرعية

احتياجات الطرق والمداخل

رقم القرارالتاريخ عنوان القرار

فريق  تقرير  في  الــواردة  التوصيات  على  الموافقة 
عمل معالجة مشكالت طريق خريص

1440/07/05239

إجراءات بلدية

رقم القرارالتاريخ عنوان القرار

1440/07/05248معالجة تأخر إصدار التراخيص للمحالت في األسواق

توصيات معالجة اختالط مياه الصرف الصحي بسقيا  
المزارع

1440/09/02284

1441/2/23335اشتراطات الترخيص لبيع منتجات التبغ وغيرها
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التخطيط العمراني والمخالفات

رقم القرارالتاريخ عنوان القرار

معالجة ظاهرة شقق العزاب داخل النطاق السكني 
في حي المهدية

1440/09/02279

انتقال مكب السلي إلى المكب الجديد في الدغم 
ومعالجة الروائح التي تصدر من المكب الحالي�

1441/03/22340

وآلية  المناخ،  حي  في  االستراحات  انتشار  معالجة 
إعادة الحي لما خصص له كحي سكني�

1441/03/22341

الحدائق

رقم القرارالتاريخ عنوان القرار

1441/01/25317دراسة واقع الحدائق العامة

زيادة موائمة حديقة األمير عبد العزيز بن محمد بن 
عياف بحي الحمراء لألشخاص ذوي اإلعاقة

1441/2/23325

مصنع اإلسمنت

رقم القرارالتاريخ عنوان القرار

معالجة اآلثار المترتبة عن مصنع اإلسمنت والخطة 
المستقبلية بعد انتقاله

1441/03/22342
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1.3 المبادرات التطويرية

مبادرات المجلس البلدي ألمانة منطقة الرياض لعام 2019م

تطبيق نظام شهادة إدارة الجودة الشاملة ISO  9001-2015 بالمجلس

الوصف

 lSO( العالمية  الجودة  شهادة  على  بالرياض  البلدي  المجلس  حصل 
المواصفات  كــافــة  استيفائه  بعد  اإلدارة،  جـــودة  نظم  فــي   )9001
البلدي  المجلس  تسلم  وقــد  الشاملة�  بالجودة  الخاصة  والمقاييس 

الشهادَة الرسمية في مقره من المنظمة المانحة للشهادة�

األهداف

بين  والتنسيق  التكامل  خــالل  من  المؤسسي،  العمل  ثقافة  ترسيخ 
رضا  نسبة من  أعلى  تحقيق  بما يسهم في  ولجانه،  المجلس  وحــدات 

المستفيدين�

ملتقى تطوير ممارسات التخطيط في المجالس البلدية بالمملكة

الوصف

إقامة ملتقى للمجالس البلدية في األمانات ومشاركة بعض المجالس 
ونقل  الخبرات  لتبادل  الفّعال(؛  )التخطيط  عنوان  تحت  األخرى  البلدية 

التجارب الناجحة في مجال التخطيط

األهداف

المساهمة في توطين ممارسات التخطيط الصحيح بوصفه أحد عناصر 
العمل المؤسسي الحديث لدى المجالس البلدية بما يعود على تطوير 

الرقابة على الخدمات البلدية
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إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الحدائق العامة 

الوصف

الخاص لإسهام في تنفيذ  المجال للقطاع  إتاحة  إلى  المبادرة  تهدف 
مشروعات الحدائق العامة بمستويات متعددة، 

إلنجاز أكبر قدر ممكن من الحدائق المقيدة على سجل االنتظار لضعف 
االعتمادات المالية المخصصة للحدائق، وتغطية احتياجات أحياء مدينة 

الرياض، 

الصغيرة  المساحات  ذات  للحدائق  المخصصة  باألراضي  يتعلق  ما  أما 
داخل األحياء، والتي يتعذر إنشاؤها خالل هذه الفترة، فيتم البدء بأعمال 
أولية، مثل: )تنظيف األرض، وإنشاء األرصفة حول الحديقة لالستفادة 
منها كممشى، وإعداد البنية األولية(، لتكون جاهزة مستقباًل أن تتحول 

إلى حديقة نموذجية، وضمان عدم رمي المخلفات فيها�

األهداف

خفض الموازنة الحكومية في إنشاء الحدائق	 

زيادة المسطحات الخضراء والحدائق	 

تطوير طريق الثمامة

الوصف
إعداد مخطط هندسي لتطوير طريق الثمامة

األهداف
تحسين المناطق الجاذبة للسياح والمتنزهين
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تحسين بوابات ومداخل الرياض

الوصف
إعداد المخططات الهندسية لتحسين مداخل العاصمة

األهداف
إعطاء هوية مميزة للقادمين إلى العاصمة

تفعيل دور ساكني الرياض في الرقابة البلدية من خالل نشر 
لوحات تعريفية في الشوارع والمالعب الرياضية

الوصف

أطلق المجلس البلدي بالرياض حملة )معا نطور( التعريفية والتوعوية 
المجلس  ودور  البلدية  بالخدمات  المواطنين  تعريف  تستهدف  التي 
في تطويرها إضافة إلى التوعية ببعض األمور المهمة كحفظ النعمة 
وحقوق ذوي اإلعاقة بتهيئة األماكن العامة لتيسير متطلباتهم، إضافة 

على التأكيد على دور المواطن في تطوير الخدمات البلدية وتقييمها�

األهداف
زيادة المشاركة المجتمعية في الرقابة على الخدمات البلدية

التخلص من مخلفات البناء والسيارات التالفة

الوصف

وتركيب  التالفة،  والــســيــارات  البناء  مخلفات  انتشار  مشكلة  معالجة 
األربع  الرياض  وإنشاء مكبات في جهات  الشاحنات  التتبع على  شرائح 

خارج النطاق العمراني�

األهداف
معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مدينة الرياض
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تقييم واقع الحدائق العامة بالرياض

الوصف

خاصة  بدراسة  للقيام  المتخصصة  المراكز  أحد  البلدي  المجلس  كّلف 
حول واقع الحدائق العامة بالرياض، حيث عاينت الدراسة القائمة جملة 
الرياض في مستوى متوسط  أبرزها أن حدائق مدينة  من المالحظات 
في الجوانب اإلنشائية والمرافق والغطاء األخضر واألشكال الجمالية، 
وأمــا في  لياًل�  اإلنــارة  المياه، وضعف  دورات  كبير في وضــع  تــردٍّ  مع 
المتوسط مع مالحظة ضعف  والتنظيم، فالوضع فوق  اإلدارة  جانب 

اإلشراف اإلداري والميداني أو وجود حراسات أمنية فيها�

أهمها  من  وكــان  التوصيات،  الميداني  البحث  بعد  الــدراســة  وأجملت 
ضرورة العمل الحثيث على تطوير الحدائق من الناحية اإلنشائية وزيادة 
المناسبة�  األلــعــاب  وتوفير  األطــفــال  أللــعــاب  المخصصة  المساحات 
والسعي إليجاد مالعب لكرة القدم في كافة الحدائق، وأن يكون هناك 
إدارة فعالة لها� والحاجة إلى تحسين مستوى الخدمات الحدائق بشكل 
النظافة والسيما  حيث  مــرٍض من  غير  إنها في وضع  حيث  جــدا،  كبير 

دورات المياه فضاًل عن أهمية الصيانة، وتحديث التجهيزات�

األهداف
تحسين واقع الحدائق العامة

برنامج حفظ النعمة بالتنسيق مع جمعيات متخصصة

الوصف

الجمعيات  من  عــدد  مع  التنسيق  عبر  النعمة  هــدر  مشكلة  من  الحد 
المتخصصة

األهداف
زيادة وعي ساكني الرياض تجاه حفظ النعمة
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التحقق من مالءمة المرافق العامة واالدارات الخدمية لألشخاص ذوي اإلعاقة

الوصف

مستوى  لتحسين  األخـــرى  الخدمية  والــجــهــات  األمــانــة  مــع  التنسيق 
المرافق العامة واالدارات الخدمية لألشخاص ذوي اإلعاقة

األهداف

لألشخاص ذوي  الخدمية  واالدارات  العامة  المرافق  تحسين مستوى 
اإلعاقة

 

تنفيذ برنامج الزيارات الميدانية في نطاق البلديات الفرعية بمشاركة المواطنين

الوصف

الوقوف على المالحظات ميدانيا رفقة المسؤولين والجهات الخدمية 
بالتنسيق مع أهالي نطاق البلدية

األهداف
تفعيل المشاركة المجتمعية ودور المواطن الرقابي

إيجاد مربع نموذجي في أحد األحياء يالئم األشخاص ذوي اإلعاقة

الوصف

يالئم األشخاص  األحياء  أحد  نموذجي في  تقديم مبادرة إليجاد مربع 
ذوي اإلعاقة بالتنسيق مع الجهات الخدمية

األهداف
خدمات متطورة في األحياء السكنية تالئم األشخاص ذوي اإلعاقة
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التنسيق بين األمانة ووزارة النقل حول نقاط الربط في شوارع الرياض

الوصف

التنسيق لتحقيق التفاهم المشترك بين بين األمانة ووزارة النقل حول 
معالجة العوائق عند نقاط الربط بين الشوارع المنفذة بين الجهتين

األهداف

رفع مستوى معالجة العوائق عند نقاط الربط في شوارع الرياض	 

تقليل الهدر المالي الذي يحصل بسبب ضعف التنسيق بين الجهتين	 

زيادة التنسيق بين الجهات الخدمية في اللقاءات والزيارات الميدانية

الوصف

والــزيــارات  اللقاءات  في  الخدمية  الجهات  بين  التنسيق  على  العمل 
الميدانية لتحقيق جودة عالية في الخدمات لساكني الرياض

األهداف

رفع جودة التنسيق في إنشاء البنية التحتية وصيانها	 

تقليل الهدر المالي الذي يحصل بسبب تداخل أعمال الجهات المختلفة	 

تقييم أداء البلديات في معالجة شكاوى المواطنين

الوصف

الواردة  للشكاوى  البلديات  متابعة  تنشيط  على  المبادرة  فكرة  تقوم 
إليها، والعمل على حلها وإنجازها في أوقات مناسبة، عبر قيام المجلس 
البلدي برصد وتقييم أبرز خمس شكاوى متكررة في نطاق كل بلدية، 

والخروج بقائمة توضح ترتيب البلديات في تعاملها مع الشكاوى�

األهداف

مدينة 	  ساكني  من  ــواردة  الـ تــكــرارًا،  األكثر  الخمس  الشكاوى  معالجة 
الرياض عبر )أمانة 940(، في كل بلدية فرعية على حدة، بنسبة ال تقل 

عن 85 %�

تحفيز البلديات الفرعية لمعالجة الشكاوى الواردة إليها ذات األولوية� 	 
في وقت مناسب وبشكل صحيح�

رفع نسبة رضا ساكني مدينة الرياض عن الخدمات البلدية المقدمة لهم�	 

بعض 	  تنفيذ  خالل  من  واألمانة،  البلدي  المجلس  بين  التكامل  تحقيق 
وربط  التنسيق  تعزيز  في  يسهم  بما  2019م�  لعام  المجلس  مبادرات 
شكاوى وملحوظات ساكني المدينة باألمانة كجهة مختصة ومسؤولة�
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سلة األسبوع

الوصف

إقامة سوق أسبوعي لبيع الخضار والتمور ومنتجات المزارع، يقام في 
يوم محدد في نطاق كل بلدية فرعية بالرياض، ليتمكن المواطن من 
هذا  خالل  من  األسبوع  في  مرة  والتمور  الخضار  من  احتياجاته  تأمين 
السوق، وذلك بأسعار منافسة ولمعالجة ظاهرة انتشار الباعة الجائلين 
الساحات  أحــد  في  األخــرى،  واألمــاكــن  المساجد  وعند  الطرقات  على 

المناسبة في نطاق كل بلدية فرعية�

األهداف

حل مشكلة الباعة الجائلين 	 

فتح المجال للشباب السعودي بالعمل يوم في األسبوع� 	 

تنظيم عملية البيع بما ال يتعارض مع أصحاب المحالت�	 

إيجاد قاعدة بيانات لضبط مصادر المنتجات المعروضة في السوق�	 

استثمار دورات المياه

الوصف

تتلخص الفكرة في فتح االستثمار في إنشاء دورات المياه في عدد من 
التجمعات، وغيرها، وذلك  الرئيسة وأماكن  العامة والشوارع  المواقع 

من األراضي التي تملكها األمانة�

في  أراضيهم  الستثمار  األراضــي  ألصحاب  المجال  فتح  يمكن  وكذلك 
إنشاء دورات للمياه، وتأجيرها وفقًا لضوابط معينة�

أيضا االستفادة من التجربة األلمانية في إنشاء دورات للمياه بطريقة 
حضارية وأسلوب فريد، أعطت شكاًل حضاريا للمدينة، وبما يتوافق مع 

المعايير الصحية والنظافة العامة�

األهداف

يفتقدها 	  تقديم خدمة  المواطن والمقيم من خالل  التخفيف على 
بالشارع�

الخاطئة 	  الممارسات  من  والحد  المدينة  نظافة  على  المحافظة 
الناجمة عن عدم توافر بعض المرافق المهمة )الحمامات العامة(�
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حاويات الخضار في األسواق

الوصف

القيام بتوفير حاويات مناسبة لفوائض الخضار والفاكهة وفرزها بما يتناسب 
مع حالتها إن كانت صالحة لالستخدام اآلدمي أم ال، وتوضع في أماكن متفرقة 
من أسواق الخضار والفاكهة التي تشرف عليها األمانة، ويتم التنسيق مع أحد 
الجمعيات المهتمة بحفظ النعمة لالستفادة من الخضار الصالحة لالستخدام 

في توزيعها بطريقة مناسبة تحفظ النعمة وتحد من نسبة اإلهدار منها�

األهداف

استغالل فوائض الخضار والفاكهة خصوصا الصالحة لالستخدام اآلدمي�	 
تالفي اإلهمال ومنظر إهدار النعمة في حاويات النفايات العامة�	 
استجالب رضا الله تعالى بالحفاظ على نعمه�	 

مساعدة الفقراء عبر توفير احتياجاتهم من المواد الصالحة لالستخدام�	 

مظالت السيارات

الوصف

أوصى المجلس البلدي ألمانة منطقة الرياض بدراسة إتاحة تنفيذ المواطنين 
أماكن  في  السيارات  وقــوف  مشكلة  لمعالجة  للسيارات،  منزلية  لمظالت 

مكشوفة أمام المنازل وتعرضها للضرر المباشر من أشعة الشمس�
ووضع  جوانبه،  مختلف  من  الموضوع  لدراسة  األمانة  إلى  التوصية  ورفعت 
الضوابط واالشتراطات الالزمة لتصميم المظالت وتركيبها� واشترط المجلس 
البلدي في توصيته بالحفاظ على المظهر الجمالي لألحياء والتزام المواصفات 
المظلة  كطول  المقاسات  من  الموافقة  حــال  في  األمــانــة  ستحددها  التي 

وعرضها وألوانها وأشكالها المعتمدة�

األهداف
حماية ممتلكات المواطنين من التلف والضرر الناتج عن األشعة العالية�

إنشاء ديوانيات لكبار السن

الوصف

السن، وتكون  بكبار  ديوانية خاصة  بلدية فرعية  نطاق كل  يكون في  أن 
التابعة للبلدية الفرعية، وعلى أن يتم  تلك الديوانية في إحدى الحدائق 
االستعانة بالجمعيات المتخصصة ولجان التنمية لتفعيل تلك الديوانيات�

األهداف
تعزيز النشاط االجتماعي والتفاعل بين أفراد المجتمع�
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1.4 تفعيل دور المواطن

1.4.1 جائزة المواطن المتفاعل

المشاركة  لتفعيل  بالرياض  البلدي  للمجلس  التشغيلية  الخطة  في  المعتمدة  البرامج  أحــد  هو 
المبادرة  إيجابي قائم على  الرقابة وتكوين نمط  المواطن في  إلى تعزيز دور  المجتمعية، ويسعى 
التكريم  ويأتي  لتحسينها،  فيها  الخلل  مظاهر  ومالحظة  البلدية  الخدمات  متابعة  في  والتطوع 
تقديًرا لألشخاص المتفاعلين وتحفيًزا لآلخرين بما يحقق مشاركة أوسع في قطاع الخدمات البلدية�  

ويعتمد تكريم األشخاص األكثر تفاعاًل من خالل عدد من المعايير منها:

دوائرهم  وفق  البلدية،  الخدمات  مع  تفاعاًل  األكثر  المواطنين  تكريم  فعالية  المجلس  أقام  وقد 
االنتخابية، فكان عدد المكرمين 23 مواطنًا ومواطنة� كما شارك معالي أمين منطقة الرياض في 

تكريم عدد من المواطنين� 

01

0405

0203
عدد البالغات المقدمة 
إلى طوارئ األمانة 940

نسبة تواصل المستفيد مع 
أعضاء المجلس البلدي.

نسبة تفاعل المستفيد مع حساب 
المجلس البلدي في »تويتر«

عدد المقترحات 
 والشكاوى

نسبة تفاعل المستفيد 
مع تطبيق بلدي الرياض
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1.4.2 جائزة العمالء المتفاعلين 
العمل  تحسين  فــي  الــريــاض  مدينة  ساكني  لجهود  تقديًرا 
وأمانة  البلدي  المجلس  بين  الشراكة  إطــار  وفــي  البلدي، 

منطقة الرياض لخدمة الرياض وتطوير الخدمات فيها�

أطلق المجلس البلدي جائزة العمالء المتفاعلين مع األمانة 
للعام  البلدي  التميز  جائزة  فــروع  كأحد  البلدية  والخدمات 
ساكني  المتفاعلين  العمالء  جــائــزة  وتستهدف  2019م� 

الرياض الذين قدموا مبادرات جادة لخدمة المدينة، أو مقترحات بناءة تسهم بشكل فّعال في رفع 
مستوى الخدمات البلدية المقدمة� 

من  مجموعة  وفــق  والمقترحات  للمبادرات  تقييم  على  بناًء  الجائزة  وستمنح 
المعايير، من أبرزها تكامل الفكرة واحتوائها على العناصر الرئيسة الالزمة إلطالقها 
بشكل عملي، مثل: الهدف، وأسلوب التنفيذ، ومتطلبات التنفيذ، ودقة وصفها�

1.4.3 أصدقاء المجلس البلدي 
الذين  الراغبين  البلدي، واألشخاص  بالشأن  والمهتمين  األحياء،  هم مجموعة متطوعة من وجهاء 
يمتلكون اهتمامات خاصة بالعمل البلدي تؤهلهم للتفاعل مع المجلس، وذلك من خالل آلية معينة 
يتم التوافق حولها� وقد بلغ عدد أصدقاء المجلس البلدي 120 والعدد قابل للنمو والزيادة مستقباًل� 

ويهدف المجلس من أصدقاء المجلس البلدي إلى »تفعيل دور المواطن في الرقابة على الخدمات 
البلدية«� والسيما أن أصدقاء المجلس البلدي يعدون من الشخصيات الخبيرة في أحيائهم، وأدت 

حيث  المجلس،  عمل  من  يتجزأ  ال  جــزًءا  يصبحوا  ألن  منهم  العديد  إسهامات 
شاركوا بفاعلية كبيرة في تصميم سير الجوالت الميدانية، وتمت االستفادة من 
مالحظاتهم ومقترحاتهم في اللقاءات مع رؤساء البلديات والزيارات، وكذلك 
مشاركتهم للمجلس البلدي في زيارة مركز طوارئ األمانة 940 لتقييم الخدمة� 
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الجوالت الميدانية ألحياء الرياض

اإلثنين 1440/5/29هـإحصائية الجولة الميدانية بنطاق بلدية الشمال الفرعية01

4 فبراير 2019
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2.1 الجوالت الميدانية

انطالًقا من ضرورة المتابعة على أرض الواقع، والوقوف على الجوانب اإليجابية ومكامن الضعف 
في األداء البلدي، أعد المجلس البلدي برنامًجا طموًحا لزيارة كافة البلديات الفرعية ونطاقها من 

األحياء، للتعرف على مستوى الخدمات وأداء البلديات حيالها�

وقد استكمل البرنامج حتى نهاية العام 2019 زيارة )13( بلدية فرعية، أدت إلى معاينة الكثير من المواقع، 
والوقوف على عدد من الظواهر التي تحتاج معالجة ومتابعة، وقد وضع المجلس كافة المالحظات 
والمتابعات المدونة خالل الزيارات في كتاب توثيقي ليكون مرجًعا لمتابعة القضايا والشكاوى الموجودة 

في األحياء التابعة لكل بلدية على حدة� وفيما يأتي ملخص إلحصائيات الجوالت الميدانية�

عدد المالحظات

عدد المالحظات المنفذة

عدد المالحظات تحت التنفيذ

عدد المالحظات غير المنفذة

عدد المالحظات خارج اختصاص األمانة

عدد األحياء

عدد نقاط السير

27

2

3

19

3

15

7



الثالثاء 1440/6/28هـإحصائية الجولة الميدانية بنطاق بلدية الملز الفرعية03

الثالثاء 1440/6/14هـإحصائية الجولة الميدانية بنطاق بلدية العليا الفرعية02

5 مارس 2019

19 فبراير 2019
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عدد المالحظات

عدد المالحظات

عدد المالحظات المنفذة

عدد المالحظات المنفذة

عدد المالحظات تحت التنفيذ

عدد المالحظات تحت التنفيذ

عدد المالحظات غير المنفذة

عدد المالحظات غير المنفذة

عدد المالحظات خارج اختصاص األمانة

عدد المالحظات خارج اختصاص األمانة

عدد األحياء

عدد األحياء

عدد نقاط السير

عدد نقاط السير

14

18

8

10

2

3

2

2

2

3

15

14

14

13



اإلثنين 1440/7/11هـإحصائية الجولة الميدانية بنطاق بلدية المعذر الفرعية05

الثالثاء 1440/6/28هـإحصائية الجولة الميدانية بنطاق بلدية البطحاء الفرعية 04

18 مارس 2019

5 مارس 2019
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عدد المالحظات

عدد المالحظات المنفذة

عدد المالحظات تحت التنفيذ

عدد المالحظات غير المنفذة

عدد المالحظات خارج اختصاص األمانة

عدد األحياء

عدد نقاط السير

23

13

3

7

-

9

عدد المالحظات

عدد المالحظات المنفذة

عدد المالحظات تحت التنفيذ

عدد المالحظات غير المنفذة

عدد المالحظات خارج اختصاص األمانة

عدد األحياء

عدد نقاط السير

10

6

1

1

2

21

6

20



اإلثنين 1440/8/10هـإحصائية الجولة الميدانية بنطاق بلدية عرقة الفرعية 07

الثالثاء 1440/7/26هـإحصائية الجولة الميدانية بنطاق بلدية نمار الفرعية 06

15 أبريل 2019

2 أبريل 2019
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عدد المالحظات

عدد المالحظات

عدد المالحظات المنفذة

عدد المالحظات المنفذة

عدد المالحظات تحت التنفيذ

عدد المالحظات تحت التنفيذ

عدد المالحظات غير المنفذة

عدد المالحظات غير المنفذة

عدد المالحظات خارج اختصاص األمانة

عدد المالحظات خارج اختصاص األمانة

عدد األحياء

عدد األحياء

عدد نقاط السير

عدد نقاط السير

54

34

7

12

10

7

24

7

13

8

9

5

23

5



الثالثاء 1440/10/22هـإحصائية الجولة الميدانية بنطاق بلدية العريجاء الفرعية09

اإلثنين 1440/8/24هـإحصائية الجولة الميدانية بنطاق بلدية الشميسي الفرعية 08

25 يونيو 2019

29 أبريل 2019
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عدد المالحظات

عدد المالحظات المنفذة

عدد المالحظات تحت التنفيذ

عدد المالحظات غير المنفذة

عدد المالحظات خارج اختصاص األمانة

عدد األحياء

عدد نقاط السير

23

8

2

3

10

12

عدد المالحظات

عدد المالحظات المنفذة

عدد المالحظات تحت التنفيذ

عدد المالحظات غير المنفذة

عدد المالحظات خارج اختصاص األمانة

عدد األحياء

عدد نقاط السير

28

8

15

4

1

14

6

10



اإلثنين 1441/2/1هـإحصائية الجولة الميدانية بنطاق بلدية السلي الفرعية11

األربعاء 1441/1/12هـإحصائية الجولة الميدانية بنطاق بلدية النسيم الفرعية 10

30 سبتمبر 2019

11 سبتمبر 2019
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عدد المالحظات

عدد المالحظات المنفذة

عدد المالحظات تحت التنفيذ

عدد المالحظات غير المنفذة

عدد المالحظات خارج اختصاص األمانة

عدد األحياء

عدد نقاط السير

30

5

3

20

2

12

6

عدد المالحظات

عدد المالحظات المنفذة

عدد المالحظات تحت التنفيذ

عدد المالحظات غير المنفذة

عدد المالحظات خارج اختصاص األمانة

عدد األحياء

عدد نقاط السير

21

5

2

13

1

8

23



اإلثنين 1441/2/22إحصائية الجولة الميدانية بنطاق بلدية الشرق الفرعية 13

اإلثنين 1441/2/8هـإحصائية الجولة الميدانية بنطاق بلدية الروضة الفرعية12

21 أكتوبر 2019

7 أكتوبر 2019
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عدد المالحظات

عدد المالحظات المنفذة

عدد المالحظات تحت التنفيذ

عدد المالحظات غير المنفذة

عدد المالحظات خارج اختصاص األمانة

عدد األحياء

عدد نقاط السير

28

8

3

16

1

6

عدد المالحظات

عدد المالحظات المنفذة

عدد المالحظات تحت التنفيذ

عدد المالحظات غير المنفذة

عدد المالحظات خارج اختصاص األمانة

عدد األحياء

عدد نقاط السير

37

1

4

32

-

17

10

6



2.2 لقاء المواطنين وأهالي األحياء

2.2.1 اللقاءات المفتوحة مع المواطنين

لقاء سكان الدائرة السادسة والعاشرة بحديقة المنصورة

عقد المجلس البلدي ألمانة منطقة الرياض لقاء مفتوحا مع مواطني الدائرتين السادسة والعاشرة، 
1440/7/27 بعد  الموافق  األربعاء  الملز، والبطحاء، والسلي، والعزيزية، يوم  بلديات  ضمن نطاق 
صالة العشاء في حديقة المنصورة، من أجل تعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل المباشر مع أهالي 

األحياء، وتأكيد أهمية الدور الرقابي للمواطنين على الخدمات البلدية�

وشارك في اللقاء عدد من الجهات الخدمية؛ كشركة الكهرباء، والمياه الوطنية، واالتصاالت، ووزارة 
وإدارة  والتصاميم،  الدراسات  إدارة  مثل:  العاصمة؛  بأمانة  المساندة  اإلدارات  إلى  إضافة  النقل، 
الراحة  وإدارة  البيئة،  صحة  وإدارة  الحدائق،  وإدارة  واإلشــراف،  التنفيذ  وإدارة  والصيانة،  التشغيل 

والسالمة، وغيرها�
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2.2.2 أسبوع اإلبداع البلدي

شارك المجلس البلدي ألمانة منطقة الرياض بأسبوع اإلبداع البلدي الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية 
المتحدة  برنامج األمم  المعتمد من  العالمي لإبداع واالبتكار  باألسبوع  بالتزامن مع االحتفال  والقروية 

اإلنمائي خالل 14 إلى 18 أبريل� 

وحيث يهدف األسبوع إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل الفّعال مع مختلف شرائح المجتمع لتحسين 
الخدمات البلدية، فقد أقام فعاليتين األولى في منتزه الملك عبد الله بالملز يوم الجمعة الموافق 1440/8/14هـ، 
والثانية في ساحة الفريان في السويدي الغربي يوم الثالثاء الموافق 1440/8/18هـ، حيث بلغ عدد المشاركين 
في الفعاليتين أكثر من 1800 مشارك, وتضمنت األنشطة استقبال األفكار والمقترحات، إضافة إلى شكاوى 
المواطنين والتعريف بدور المواطن في تطوير الخدمات البلدية، مع وجود أنشطة ترفيهية لألطفال ورسم حر، 

وقد لقيت الفعاليتين مشاركة واسعة من اإلخوة المواطنين إضافة إلى تقديم مقترحات نوعية�

التقرير السنوي | 2019

54info@rmc.gov.sa املجلس البلدي ألمانة منطقة الرياض | 1440-1441هـ



2.2.3 لقاءات أهالي األحياء

تفعيل مشاركته  كان  المواطن، فقد  وراسخة مع  نحو شراكة حقيقية  المجلس  رؤية  انطالًقا من 
صوت  إيصال  مسؤولية  المجلس  حمل  فيما  التعاون،  لهذا  حقيًقا  تجسيًدا  والمتابعة  الرقابة  في 
الشكاوى والمقترحات  لكافة  المستمرة  المتابعات  الخدمية مع  للمسؤولين والجهات  المواطنين 

وصواًل إلى تحقيق األفضل بإذن الله�

واستشعاًرا من المجلس بأهمية دور المواطن في الرقابة، فقد نّظم لقاءات خاصة مع أهالي األحياء 
إلطالعهم على آخر المتابعات التي جرت مع األمانة والجهات ذات العالقة فيما يخص أحياءهم، 
وتلّمس احتياجاتهم ومطالبهم من تلك الجهات، وفيما يأتي إيضاح باللقاءات التي قام بها المجلس 

البلدي مع أهالي األحياء�

1440/10/30هـ 2.2.3.2 أحياء المهدية والمعيزيلة والرمال 

1440/10/23هـ 2.2.3.1 مخطط عريض و3020 بنمار 
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1440/11/15هـ 2.2.3.4 أحياء السلي والسعادة والنور والفيصلية والجزيرة 

1440/11/7هـ 2.2.3.3 أحياء الشفا وبدر والحزم والعوالي والفواز 
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1441/2/3 2.2.3.5 أحياء الموسى وطويق 

1441/2/24هـ 2.2.3.6 أحياء العارض والفالح والشمال واالزدهار والنرجس 

rmc.alriyadh.gov.sa57

ت
طا

شا
الن

ا: 
انًي

ث



2.3 ورش العمل المتخصصة

2.3.1 ورشة تنظيم عمل الباعة الجائلين

نظم المجلس يوم 1440/6/27هـ، ورشة عمل خاصة حول تنظيم عمل الباعة الجائلين، حضرها أكثر 
من 44 من عدد من الجهات المختصة، وخلصت الورشة إلى عدد من النتائج:

عقد اجتماع مع اإلدارة المختصة باألمانة لبحث 
المطلوب  واالشتراطات  التراخيص،  منح  سبل 

استيفاؤها لذلك�

ووزارة  اإلسالمية،  الشؤون  وزارة  مع  التنسيق 
الــنــقــل، وغــيــرهــا مــن الــجــهــات الــمــعــنــيــة، ألخــذ 
في  بالبيع  للباعة  الــســمــاح  عــلــى  موافقتهم 

المواقع التابعة لهم�

الباعة  لعمل  منّظمة  وتشريعات  أنظمة  وضع 
الجائلين من المجلس واألمانة�

0102
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2.3.2 ورشة عمل تفعيل المقاصف المدرسية

ا من المجلس البلدي لتفعيل عمل الشباب واألسر المنتجة في المقاصف المدرسية وإيجاد الحلول  سعيًّ
المقاصف  23/8/1440 هـ، ورشة خاصة بعمل  المجلس يوم  أقام  الشوارع، فقد  العشوائي في  للبيع 

المدرسية، وبمشاركة 13 ممثاًل من عدد من الجهات المختصة، وأقرت الورشة التوصيات اآلتية: 

تكوين لجنة لوضع تصور وتنظيم 
ــمــشــروع وتــســهــيــل  ــل وصـــيـــاغـــة ل

اإلجراءات�

ــن  ــعــي ــائ ــب ــد لـــــقـــــاءات مــــع ال ــقـ عـ
والفتيات  الشباب  من  والبائعات 

وتسهيل إجراءاتهم�

 بــحــث إيــجــاد مــعــامــل ومــحــاولــة 
التصريح لهم عن طريق األمانة

الــتــعــلــيــم  إدارة  مــــع  ــتــنــســيــق  ال
ــفــود تــرك  بــالــســمــاح لــســيــارات ال
لــلــشــبــاب بــالــبــيــع فـــي الـــمـــدراس 

بضوابط معينة 

بوضع  التعليم  إدارة  تــقــوم  أن 
فيما  لــلــمــقــاصــف  ــتـــراطـــات  االشـ

يتعلق بالتراخيص للمستثمرات�

بــوضــع  الــعــمــل  وزارة  تــقــوم  أن 
لدعم  يتبع هــدف  جــديــد  بــرنــامــج 

الشباب والفتيات في المقاصف
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2.3.3 ورشة عمل سقيا المزارع بمياه الصرف الصحي

إثر ورود عدد من الشكاوى والمالحظات حول وجود مخالفات لري المزروعات بالمياه الملوثة، دعا 
يوم  الصحي  الصرف  بمياه  المزارع  سقيا  حول  ورشة  لحضور  المختصة  الجهات  من  عدد  المجلس 

1440/8/26هـ، واتخذت الورشة عدًدا من التوصيات:

ــاوزات مــن  ــ ــجــ ــ ــ ــت ــ ــ رصـــــــد ال
الجارية  الــمــيــاه  اســتــخــدام 
ونوصي  الحائر،  وادي  في 
ــر الــســامــي  ــ بــتــفــعــيــل األمـ
الــــــذي يـــنـــص عـــلـــى عـــدم 
تصريف مياه المجاري في 

األودية والبحار�

المياه  التأكيد على شركة 
عند  طــوارئ  بوجود خطة 
وعــدم  المحطات  تعطل 
تصريف مياه الصرف على 

الوادي بتاتًا�

الملكية  الهيئة  مخاطبة 
بأهمية  الـــريـــاض  لــمــديــنــة 
تطوير الجزئية في الوادي 
ــي تـــقـــع بـــيـــن كـــبـــري  ــ ــت ــ ال
ــى السد  الــحــائــر الــقــديــم إل
والسعي لالنتهاء منه في 

أسرع وقت ممكن�

المياه  التأكيد على شركة 
بــأهــمــيــة سرعة  الــوطــنــيــة 
)الحمأة( في سد  تنظيف 

وادي الحائر�

01020304

ــارة منطقة  ــ إمـ مــقــام  مــخــاطــبــة 
الرياض للنظر في إشراك ممثلين 
من الهيئة الملكية لمدينة الرياض 
اللجنة  فـــي  الــفــرعــيــة  ــلــديــة  ــب وال
منطقة  إمـــــارة  مـــن  ــة  ــَل ــشــّك ــُم ال

الرياض للرقابة على وادي الحائر�

الــرفــع إلــى مــقــام إمـــارة منطقة 
الرياض لوجود ممارسات مخالفة 
وادي  مياه  استخدام  في  تتمثل 

الحائر�

والمالحظات  بالتوصيات  الــرفــع 
الواردة في محضر الورشة لسمو 

أمير منطقة الرياض�

050607
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2.3.4 ورشة عمل إشراك ذوي اإلعاقة وكبار السن في العمل البلدي

نظم المجلس البلدي ورشة عمل لدمج وإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن في العمل 
البلدي يوم 1440/5/10هـ، وانتهت الورشة التي حضرها أكثر من 37 مشارًكا من عدد من الجهات 

المختصة إلى جملة من التوصيات(:

توحيد الجهود بين الجهات 
ــي تــفــعــيــل  ــ الـــمـــعـــنـــيـــة فـ
االحتياجات  مشاركة ذوي 

الخاصة في الفعاليات

المستهدفة  الفئة  دمــج 
ــالل  وتــمــكــيــنــهــم مــــن خـ

مشاركتهم االجتماعية

العامة  الثقافة  معالجة 
من خالل التعريف بحقوق 
ــتـــهـــدفـــة  الــــفــــئــــة الـــمـــسـ

واحتياجاتهم�

الفعاليات  ودمــج  جــدولــة 
الخاصة بالفئة المستهدفة 

مع الفعاليات العامة�

01020304

المعنية  الــجــهــات  بــيــن  التنسيق 
بـــذوي االحــتــيــاجــات الــخــاصــة عند 

تنظيم الفعاليات

تسهيل وصول الفئة المستهدفة 
للفعاليات مكانيًا وإلكترونيًا�

ــاد مـــشـــاركـــة  ــمـ ــتـ ــاعـ ــة بـ ــيـ ــتـــوصـ الـ
الفعاليات  تنظيم  المختصين في 

وإلزام المنظمين بذلك 

050607
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2.3.5 ورشة عمل دراسة واقع الحدائق العامة

 إثر اطالع المجلس البلدي على الوضع القائم للحدائق في مدينة الرياض والمشكالت التي تعاني 
منها ومحاولة إليجاد الحلول والتوصيات لمعالجتها، جرى تنظيم ورشة خاصة بدراسة واقع الحدائق 
العامة بمقر المجلس يوم 1441/3/6هـ، شارك بها أكثر من 36 مشارًكا وممثاًل لعدد من الجهات 

المختصة، وأقرت الورشة التوصيات اآلتية:

ــام فـــي تــنــويــع أشــكــال  ــمـ ــتـ االهـ
ــق وتــخــصــصــاتــهــا وتــوفــيــر  ــحــدائ ال
بها  الخاصة  والمرافق  الخدمات 
والبوفيهات  المياه  دورات  مثل 
ذوي  األشـــــخـــــاص  ومــــــســــــارات 

اإلعاقة، وغيرها�

تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات الـــنـــوعـــيـــة 
للثقافة  مكانا  الــحــدائــق  لتصبح 
أنسنة  مبدأ  لتحقيق  والمناشط، 
الحدائق لتتفاعل مع كافة شرائح 

المجتمع�

االســـتـــدامـــة والــصــيــانــة الـــدوريـــة 
للحدائق�

ــالــرســائــل الــتــوعــويــة  االهــتــمــام ب
ــــق لـــبـــث ثــقــافــة  ــدائ ــحــ ــ لـــــــرواد ال
الحدائق  على  بالمحافظة  الوعي 

والخدمات المتاحة فيها�

زيـــادة الــرقــابــة فــي الــحــدائــق من 
وكذلك  األمنية  الحراسات  خالل 
ــبـــة وتــفــعــيــل  كـــامـــيـــرات الـــمـــراقـ

العقوبات على المخالفين�
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2.3.6 ورشة إعداد الخطة االستراتيجية للمجلس البلدي 

وخلصت  البلدي،  للمجلس  االستراتيجية  الخطة  إعــداد  ورشــة  ه،   1441/3/7 يوم  المجلس  نظم 
الورشة إلى عدد من النتائج:

لنشاطات  الــقــيــاس  ــبــرامــج ومـــؤشـــرات  ال اعــتــمــاد 
المجلس خالل العام 2020م�

خالل  اللجان  برامج  لتنفيذ  الزمني  البرنامج  وضــع 
العام 2020م�

0102
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2.4 الزيارات النوعية ولقاءات الجهات الخدمية

2.4.1 زيارة المسؤولين والجهات الرسمية

2019/3/20 2.4.1.1 زيارة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض  

استقبل صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، في مجلس سموه 
بقصر الحكم رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض، للعرض على سموه نتائج لقاءات المجلس مع 
أهالي األحياء والتي جاءت بتوجيه من سمو األمير لالطالع على احتياجات األحياء وواقع الخدمات فيها، 
كما عرض رئيس المجلس كتيبات عين المواطن، والحملة التوعوية )معًا نطور( التي عرضت في الشوارع 
والمالعب الرياضية لرفع الوعي بالخدمات البلدية وتعزيز العالقة مع المواطنين، إضافة إلى تقديم كتيب 
بالمياه  المزارع  تقرير ورشة سقيا بعض  2019� وكذلك  األول  النصف  المجلس وأعماله خالل  مبادرات 

الملوثة التي أقامها المجلس بعد ورود مالحظات المواطنين حول ذلك�

استقبال أمير منطقة الرياض لرئيس وأعضاء بلدي الرياض 
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2.4.1.2 زيارة صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة الرياض

الرياض  منطقة  أمير  نائب  العزيز  عبد  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  استقبل 
حيث  الرياض�  لمدينة  البلدي  المجلس  وأعضاء  رئيس  2019/3/26، و2019/6/17  يومي  الحكم  بقصر 
يمثلون  ألنهم  عاتقهم  على  الملقاة  المسؤولية  أهمية  مؤكًدا  بالحضور،  الرياض  أمير  نائب  سمو  رحب 
البلدي  المجلس  رئيس  وقدم  والرقابة�  المتابعة  عبر  البلدية  الخدمات  تطوير  إلى  ويسعون  المواطن، 
خالد بن عبدالرحمن العريدي شكره وتقديره لسمو نائب أمير الرياض على تشريف أعضاء المجلس بهذا 
اللقاء الكريم للعرض على سموه أعمال المجلس السابقة وخططه للمرحلة المقبلة التي وثقها التقرير 

الختامي لعام 2018، والخطة التشغيلية للمجلس للعام 2019� 

زيارة سمو أمير الرياض باإلنابة
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2.4.1.3 لقاء معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكّلف مع رؤساء المجالس البلدية 
2019/3/20

خالد  األســتــاذ  البلدي  المجلس  رئيس  شــارك 
الخاص  اللقاء  ضمن  العريدي  الرحمن  عبد  بن 
ــر  لــرؤســاء الــمــجــالــس الــبــلــديــة مــع مــعــالــي وزي
المقترحات  لعرض  والقروية،  البلدية  الشؤون 
التطويرية ألعمال المجالس البلدية والوقوف 

على الصعوبات التي تواجه تفعيل أدائها�

وقد قام معالي الوزير بتكليف فريق عمل لمناقشة مالحظات المجالس البلدية مكّون من عدد من 
رؤساء المجالس البلدية، وفي مقدمتهم األستاذ خالد العريدي رئيس المجلس البلدي بالرياض، وتم 

الرفع بمالحظات فريق العمل ومرئياته إلى معالي الوزير�

2019/4/11 2.4.1.4 زيارة سماحة مفتي عام المملكة    
استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية واإلفتاء 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ في مكتبه بمقر الرئاسة، رئيس وأعضاء المجلس البلدي ألمانة 
المسؤولين،  مع  تواصله  تعميق  إلــى  الهادفة  وبرامجه  المجلس  أنشطة  إطــار  في  الرياض  منطقة 

والمؤسسات العامة وقطاع الخدمات، للتعريف بأعمال المجلس وجهود تطوير الخدمات البلدية�
أعضاء  أن  إلى  مشيرًا  البلدية،  المجالس  ألعضاء  تقديره  عن  االستقبال  في  المفتي  سماحة  وعبر 
بأي  والرفع  واالجتهاد  بالجد  موصًيا  كبير،  دور  وعليهم  أعمالهم  في  محتسبون  البلدية  المجالس 
بالتيسير على ذوي  الخدمية  الجهات  المختصة� كما وّجه سماحته رسالة لمسؤولي  للجهات  خلل 

االحتياجات الخاصة، وحث مسؤولي المساجد بتهيئة مداخلها لذوي اإلعاقة لتسهيل حركتهم�

وزير الشٔوون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي

زيارة سماحة مفتي عام المملكة
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2019/12/11 2.4.1.5 زيارة مجلس الشورى 

برئيس  الــشــورى  مجلس  رئيس  الشيخ  آل  إبــراهــيــم  بــن  محمد  بــن  الله  عبد  الــدكــتــور  معالي  رحــب 
األربعاء  يوم  المنعقدة  المجلس  جلسة  أثناء  في  الرياض  منطقة  ألمانة  البلدي  المجلس  وأعضاء 
1441/4/14هـ، حيث حضر أعضاء المجلس البلدي جانًبا من الجلسة، في إطار الزيارة الرسمية قام 

بها رئيس وأعضاء بلدي الرياض إلى مجلس الشورى� 

الشورى، الستعراض  الخدمات واإلسكان في مجلس  لجنة  وأعضاء  برئيس  المجلس  والتقى وفد 
التي تواجه عمل  العقبات والتحديات  الرياض وبرامجه وأنشطته، ومناقشة  بلدي  عدد من أعمال 
أو  المجلس  رصدها  التي  والمالحظات  القضايا  أبرز  تحديد  اللقاء  في  جرى  كما  البلدية�  المجالس 
المرفوعة من المواطنين وسكان األحياء� وخرج االجتماع بتوصيات مشتركة بين المجلس واللجنة 

للتعاون والتنسيق في القضايا المشتركة� وفي ختام الزيارة تبادل الجانبان الهدايا التذكارية�

زيارة مجلس الشورى 
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زيارة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

لقاء شركة المياه الوطنية في مقر المجلس

زيارة فرع وزارة النقل بالرياض

زيارة إدارة تعليم منطقة الرياض

2019/1/9

2019/3/6

زيارة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

لقاء شركة المياه الوطنية في مقر المجلس

2019/3/3

2019/3/19

زيارة فرع وزارة النقل بالرياض

زيارة إدارة تعليم منطقة الرياض

2.4.2 الجهات الخدمية

ــا  ــاون معهـ ــا مـــن المجلـــس البلـــدي علـــى التكامـــل مـــع الجهـــات الخدميـــة والتنســـيق والتعـ حرًصـ
لتقديـــم خدمـــات أفضـــل تلبـــي تطلعـــات المســـتفيدين مـــن ســـكان مدينـــة الريـــاض، فقـــد ســـعى 
إلـــى إقامـــة قنـــوات تواصـــل فعالـــة إليصـــال صـــوت المواطـــن إلـــى هـــذه الجهـــات لتطويـــر الخدمـــات 

المقدمـــة�
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2.4.3 الجهات العامة

2019/1/29 2.4.3.1 لقاء الجهات اإلعالمية بمدينة الرياض  

دأب المجلس على مد جسور التعاون والتواصل مع وسائل اإلعالم المختلفة؛ المقروءة والمسموعة 
الراسخة بأهمية اإلعالم ودوره في نشر الوعي والتعريف بأعمال المجلس، فكانت  والمرئية، لقناعته 
العالقة مبينة على الشفافية والتعاون المشترك، ولهذه الغاية عقد المجلس البلدي ألمانة منطقة 
الرياض لقاء خاًصا مع اإلعالميين في 2019/1/29، إلطالع وسائل اإلعالم على أعمال المجلس وجهوده 

بمجاالت العمل البلدي، ودوره في الجانب الرقابي ومتابعة أبرز القضايا التي تمس حياة المواطنين�

تشتمل  وما  التشغيلية،  المجلس  عليها خطة  تقوم  التي  العمل  بمنهجية  التعريف  اللقاء  وتضمن 
العام  خالل  إنجازها  إلى  المجلس  يسعى  متنوعة  وأنشطة  وبرامج،  إستراتيجية،  أهــداف  من  عليه 
الحالي� وعقب اإلجابة على أسئلة اإلعالميين كّرم المجلس عدًدا من الوسائل اإلعالمية الوطنية، 
هي صحف الرياض، وعكاظ، والجزيرة، والوطن، والمدينة، وصحيفة سبق اإللكترونية، وقناة المجد 
الفضائية – برنامج أخباركم، وذلك على تفاعلهم المستمر مع أخبار وفعاليات المجلس خالل الفترة 

الماضية�

لقاء المجلس البلدي مع وسائل اإلعالم 

rmc.alriyadh.gov.sa69

ت
طا

شا
الن

ا: 
انًي

ث



2019/12/3 2.4.3.2 لقاء )نزاهة(        

انطالًقا من تعزيز التكامل في الدور الرقابي، وسعًيا لتطوير اإلجراءات واآلليات المتبعة لتطوير 
العمل  أهــداف  لتحقيق  المثلى  العمل  آليات  )نزاهة(  وهيئة  البلدي  المجلس  ناقش  األداء، 

الرقابي� 

لقاء )نزاهة(
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2.5 اللقاءات التنسيقية مع األمانة والبلديات الفرعية

2.5.1 اللقاء الدوري مع أمين منطقة الرياض

في إطار التنسيق والتكامل أعد المجلس برنامج اللقاءات الدورية بين المجلس البلدي وأمين منطقة 
الرياض بصفة دورية، وتستعرض هذه اللقاءات قضايا الشأن البلدي ومتابعة مستجدات الموضوعات 
التي وردت للمجلس كشكاوى أو خالل رصد أعضاء المجلس في أثناء الزيارات الميدانية� إضافة إلى 
نتائج الجوالت الميدانية التي قام بها المجلس في عدد من البلديات الفرعية للوقوف على واقع 
الخدمات فيها، كما تناقش اللقاءات حالة المشاريع القائمة ومستوى التقدم في إنجازها، مع عرض 

المقترحات التطويرية ومبادرات المجلس التي تقدم بها�

اللقاء الدوري مع أمين منطقة الرياض
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لقاء وكالء األمين

2.5.2 لقاء وكالء األمين ومديري اإلدارات

2019/10/16 2.5.2.1 لقاء وكالء األمين المساعدين للتعمير والمشاريع   

2019/12/31 2.5.2.2 لقاء مديري إدارات التشغيل والصيانة ومكتب تنسيق مشاريع المدينة  

لقاء مديري إدارات التشغيل والصيانة
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2019/9/18 2.5.2.3 لقاء إجادة        

في إطار متابعته المستمرة لمطالب المواطنين، واستجابة لمتطلبات دوره الرقابي، عقد المجلس 
البلدي اجتماعا مع المسؤولين في إدارة صحة البيئة بأمانة العاصمة، وبرنامج إجادة للوقوف على 
الدور الرقابي لبرنامج إجادة، وذلك بحضور الدكتور فالح الدوسري مدير عام صحة البيئة، والدكتور 
أحمد الزاهد نائب مدير اإلدارة، والدكتور أسامة الربعي مدير الرقابة المركزية بصحة البيئة، كما حضر 
األستاذ طارق الصميع مدير برنامج إجادة واألستاذ عبد الرحمن المشيقح المدير التشغيلي إلجادة�

االعتراضات  لجنة  تكون  أن  المجلس  أعضاء  اقتراح  منها  التوصيات،  إلى عدد من  االجتماع  وخلص 
محايدة، وأهمية توفير لوائح وأدلة للمالحظات التي يلتزم المراقبون بالتفتيش عليها�

لقاء إجادة
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2.5.3 لقاءات البلديات الفرعية

2019/10/18 2.5.3.1 لقاء رؤساء البلديات 

في إطار متابعة األعمال في البلديات عقد المجلس البلدي لقاًء مع رؤساء البلديات الفرعية بتاريخ 
1441/2/9هـ، واستعرض نتائج معالجة مالحظات الجوالت الميدانية في نطاق البلديات الفرعية 

إضافة إلى مالحظات المواطنين الواردة للمجلس عبر وسائل التواصل المخصصة�

2.5.3.2 زيارات عضوات المجلس

لقاء رؤساء البلديات

لقاء رئيسات 
األقسام النسائية 

لبلديات جنوب 
الرياض

لقاء رئيسات 
األقسام النسائية 

لبلديات غرب 
الرياض

زيارة اإلدارة العامة 
للنظافة
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2019/12/25 2.6 ملتقى المجالس البلدية 
نظم المجلس البلدي بالرياض يوم األربعاء الموافق1441/4/28هـ، ملتقى المجالس البلدية بالرياض، 
بمشاركة أمين منطقة الرياض وأمين عام المجالس البلدية، وأكثر من 300 عضوًا من 42 مجلسًا 
بلديًا، إضافة إلى عدد من الضيوف ممثلي الجهات والشركات الخدمية، ومسؤولي وزارة الشؤون 

البلدية والقروية ومجلس الشورى وإمارة المنطقة وأمانة منطقة الرياض�

المجالس المشاركة

إحصائيات 
الملتقى

عدد المجالس 
المشاركة بالمعرض

الجهات المشاركة

عدد زوار المعرض )ضيوف المجلس(

عدد الجهات المشاركة عدد الحضور
بالمعرض

42

36 350-300
تقريبا

 300
تقريبا

16

5

كما شارك في المعرض من الجهات والجمعيات التالية:

شركة المياه الوطنية�	 
مكتب تحقيق الرؤية باألمانة�	 
مركز اإلدارة المحلية�	 
مركز الموارد والمعلومات�	 
مؤسسة صناعة المنهج�	 
ــي مــحــاســبــون 	  ــحــرب مــكــتــب ال

ومراجعون قانونيون�

لعلوم 	  السعودية  الجمعية 
العمران�

مؤسسة عزم الخيرية�	 
جمعية حركية�	 
مؤسسة لولوماركت�	 
مؤسسة تناويع اإلعالمية�	 
حسابات 	  مــن  لعدد  ممثلين 

تويتر  ــريــاض فــي  ــال ب األحـــيـــاء 
وسناب وهم:

ــي الــمــهــديــة، حي 	  تــويــتــر: )حـ
الـــنـــســـيـــم، جــــنــــوب وغـــــرب 

الرياض(�
ــاب: )مـــفـــتـــاح لـــبـــن، حي 	  ــنـ سـ

العارض، حي الرمال(�

rmc.alriyadh.gov.sa75

ت
طا

شا
الن

ا: 
انًي

ث



ركن المجلس البلدي في المعرض:

منطقة  ألمــانــة  الــبــلــدي  المجلس  ركـــن  تــصــدر 
والــذي  للملتقى،  المصاحب  المعرض  الــريــاض 
أشرفت عليه األستاذة هدى الجريسي، وتضمن 

جناح المجلس ما يلي:
أعدها  الــتــي  الــمــعــدة  المجلس  ــدارات  إصــ  - 1

المجلس خالل الفترة الماضية وهي: 
الخطة التشغيلية للمجلس البلدي لعام 	 

2018
دليل إجراءات عمل المجلس البلدي	 
لجان 	  إلنــجــاز   2018 ــو  مــاي شــهــر  تــقــريــر 

المجلس
التقرير الثلثي الثاني إلنجاز لجان المجلس	 
المجلس 	  لجان  إلنــجــاز  الختامي  التقرير 

2018
لعام 	  البلدي  للمجلس  السنوي  التقرير 

2018
لعام 	  المجلس  ومبادرات  أعمال  نماذج 

2018م
الخطة التشغيلية للمجلس البلدي لعام 	 

2019
كتيب اللقاءات مع أهالي األحياء	 
أعمال المجلس ومبادراته خالل النصف 	 

األول من 2019
عين المواطن 2019	 
كتيب اللوحات في الشوارع »معًا نطور«	 

المجلس على  ــدارات  تــوزيــع عــدد مــن إصــ  - 2
تضمن  بالملتقى  خــاص  كيس  فــي  الـــزوار 

المطبوعات التالية:
دليل إجراءات عمل المجلس البلدي	 
لعام 	  المجلس  ومبادرات  أعمال  نماذج 
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2018م
الخطة التشغيلية للمجلس البلدي لعام 	 

2020م
كتيب اللقاءات مع أهالي األحياء	 
أعمال المجلس ومبادراته خالل النصف 	 

األول من 2019م
عين المواطن 2019م	 
ــوارع »مــعــًا 	  ــشـ ــوحــات فــي الـ ــل كــتــيــب ال

نطور«
التي  النوعية  الــمــبــادرات  عــرض عــدد مــن   - 3
البلدية  طرحها المجلس لتطوير الخدمات 

بالرياض في 4 لوحات )رول أب(�
عــروض  مــن  عـــددًا  عــرض تضمنت  شاشتا   - 4
المجلس التعريفية، ومقاطع الفيديو التي 
األعضاء  ــارات  ــ وزي المجلس  أعــمــال  توثق 
التي  العمل  وورش  ولقاءاته،  الميدانية، 

نظمها خالل الفترة الماضية�

وكتاب  الجودة  بشهادة  تعريفي  أب  رول   - 5
نظام الجودة المعد من المجلس 

رول أب لكاريكاتير تم نشره ألحد الصحف   - 6
الورقية عن جهود المجلس البلدي بالرياض 
ومــــدى حــرصــه عــلــى مــتــابــعــة مــالحــظــات 

المواطنين�
ستاند تضمن شاشة خاصة لالستفتاء عن   - 7
رأي الزوار بالمعرض وكانت النتائج كالتالي:

ممتاز بنسبة 99 %	 
جيد جدًا بنسبة 0 %	 
ضعيف بنسبة 1 %	 

السجل الذهبي للمجلس البلدي بالرياض،   - 8
ــات أبـــرز  ــاعـ ــبـ ويـــحـــتـــوي تــعــلــيــقــات وانـــطـ
الشخصيات والمسؤولين عن أداء المجلس 
البلدي، وقد دّون سمو األمين كلمة في 
في  المجلس  لجناح  زيارته  خــالل  السجل، 

معرض الملتقى�

كاريكاتير معروض في جناح المجلس ومنشور سابًقا في صحيفة رسمية.
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2.7 الشراكات مع الجمعيات والجهات االستشارية
تفاهم وشراكة مع  11 مذكرة  2019م،  العام  الرياض خالل  البلدي ألمانة منطقة  المجلس  وقع 
عدد من الجمعيات المتخصصة والجهات االستشارية للمساعدة في تنفيذ عدد من المهام وتطوير 

مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين وتحسينها�
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وتــأتــي هــذه الــشــراكــات انــطــالًقــا مــن الــتــزام 
المجلس بمبدأ المسؤولية االجتماعية بصفة 
فئات  مــن  عـــدد  احــتــيــاجــات  ولتلمس  عــامــة، 
الخيرية  الــجــمــعــيــات  تختص  الــتــي  المجتمع 
المتنوعة بتقديم  الدعم أو الرعاية لها، وللعمل 
البلدي به  على ما يمكن أن يسهم المجلس 
تجاههم، والسيما في مجال الخدمات البلدية 

ومتطلباتهم،  حاالتهم  تراعي خصوصية  التي 
وأما الشراكات مع الجهات االستشارية فقد 
المجتمعية  المسؤولية  مــبــدأ  على  قــامــت 
المستندة إلى العمل التطوعي لهذه الجهات 
في  لتسهم  وإمكاناتها  خبرتها  تقدم  التي 
تطوير العمل البلدي دون أن يتحمل المجلس 

أعباء إضافية أو مالية� 

2019/1/29

2019/1/29

2019/1/29

2019/1/29

مجموعة الحميزي للمحاماة

جمعية كفيف

مكتب الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون

جمعية حركية
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2019/6/27

2019/6/27

2019/6/27

2019/12/25

2019/6/27

2019/6/27

2019/6/27

جمعية مكارم

الجمعية التكاملية لذوي اإلعاقة

جمعية حفظ النعمة

مركز اإلدارة المحلية بجامعة األمير سلطان

جمعية البر

جمعية مساندة كبار السن وقار

جمعية أسر التوحد
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2.8 استقباالت وزيارات المجالس البلدية المجالس البلدية األخرى
الخبرات، فتّم استضافة عدد من  لتبادل  البلدية األخرى  المجالس  التعاون مع  المجلس على  دأب 

الوفود إضافة إلى القيام بزيارات لمجالس بلدية أخرى�

2019/1/31

2.8.1 استقبال المجالس البلدية ببلجرشي والجوف وبلدية تنومة

2019/2/6

2.8.2 زيارة المجلس البلدي بحفر الباطن
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2019/3/4

2.8.3 استقبال المجالس البلدية بالشرقية ومكة واألحساء

2019/4/22

2.8.4 استقبال المجالس البلدية بالباحة والحدود الشمالية
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2019/3/5

2.8.5 مشاركة عضوات المجلس في ملتقى الواقع واالستشراف في مكة المكرمة

1441/3

2.8.6 استقبال عضوات المجلس البلدي بالبطين 

مشاركة أ.علياء الرويلي عضو المجلس البلدي بالرياض في ملتقى الواقع واالستشراف المنعقد في مكة المكرمة
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2.9 إعالم المجلس

2.9.1 الموقع اإللكتروني

)rmc.alriyadh.gov.sa(

نافذة  للمجلس  اإللــكــتــرونــي  الــمــوقــع  يعد 
كافة  الموقع  ويــعــرض  المحلي�  للمجتمع 
جلساته  ويوثق  ونشاطاته،  المجلس  أخبار 
ومقرراتها، فضال عن تغطية أخبار المجالس 

البلدية األخرى والشأن البلدي العام�

خبر صحفي 

69
إرسال األخبار والتقارير 

اإلعالمية عبر البريد 
اإللكتروني 

69

نشر األخبار بموقع 
المجلس 

الوسائل 
اإلعالمية الخاصة 

بالمجلس

51
نشر األخبار عبر التويتر 

والفعاليات والصور 

613
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2.9.2 حساب تويتر

أكثر   )@Riyadh_Rmc( البلدي  يعد حساب المجلس 
ألف   66 من  أكثر  يتابعه  إذ  جماهيرية   بلدي  حساب 
متابع، ووجد قبواًل جيًدا لدى المتابعين، وتعد فاعليته 

ونشاطه األوسع بين نظرائه من المجالس البلدية�

2.9.4 حساب المجلس في سناب شات  
Riyadh_rmc

يتخذها  التي  االجتماعي  التواصل  لحسابات  دعًما 
المواطنين،  ــوة  اإلخـ مــع  للتواصل  قــنــاة  المجلس 
ليواكب  شــات،  سناب  منصة  على  حسابه  أضــاف 
وشــرائــح  فــئــات  إلــى  ويــصــل  الجماهيرية  المنصات 

المجتمع المختلفة�

2.9.3 قناة المجلس على موقع يوتيوب

)يوتيوب(  الخاصة على موقع  المجلس قناته  أنشأ 
ــالم الــتــوثــيــقــيــة عـــن الــمــجــلــس وعـــرض  ــ لــنــشــر األفـ
يرتبط  ما  وكل  أعضائه،  مع  التلفزيونية  المقابالت 

بعمله ومشاركاته�
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10.2 إصدارات المجلس
ضمن المنهجية التوثيقية للمجلس البلدي في أعماله وأنشطته عمد إلى تقديم إصدارات تواكب 
المناسبات التي نظمها أو األعمال التي قام بها� وقد توزعت اإلصدارات على عدد من األنشطة 

والفعاليات والبرامج منها:

الخطة التشغيلية لبلدي 
الرياض للعام 2019م

أعمال المجلس ومبادراته خالل 
النصف األول من 2019

لقاءات أهالي األحياء

عين المواطن 2019
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ــات فــي  ــوحــ ــ ــل ــ كـــتـــيـــب ال
الشوارع »معًا نطور«

ــيــة  ــمــيــدان تـــقـــريـــر الــــجــــوالت ال
للمجلس البلدي 2019 

الــمــلــخــص الــتــنــفــيــذي لــجــوالت 
المجلس الميدانية 

إدارة الجودة الشاملة
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الـــهـــيـــكـــل 
التنظيمي 

للمجلس

03



3.1 أعضاء المجلس

البريد االلكترونياالسمم
koridi@rmc.gov.saخالد بن عبدالرحمن العريدي1
aalrajhi@rmc.gov.saعبدالعزيز بن عبدالله الراجحي2
ialanzi@rmc.gov.saإبراهيم بن فهيد العنزي3
aalshammari@rmc.gov.saأحمد بن جاسم الشمري4
jalsaleh@rmc.gov.saجواهر بنت عثمان الصالح5
kalsowayna@rmc.gov.saخليل بن إبراهيم الصوينع6
salsobeay@rmc.gov.saسعود بن عبدالعزيز السبيعي7
aalasaker@rmc.gov.saعبدالرحمن بن محمد العساكر8
aalajlan@rmc.gov.saعبدالعزيز بن إبراهيم العجان9

aalobud@rmc.gov.saعبدالله بن إبراهيم العبود10
aaldaoud@rmc.gov.saعبدالله بن سعد الداوود11
aalharbi@rmc.gov.saعبدالله بن صنهات الحربي12
aalsuwailem@rmc.gov.saعبدالله بن عبدالعزيز السويلم13
aaltalib@rmc.gov.saعبدالله بن عبدالعزيز آل طالب14

البريد االلكترونياالسمم
aalomran@rmc.gov.saعبدالله بن عمران العمران15

othman@rmc.gov.saعثمان بن عبدالعزيز ال عثمان16

aalrwili@rmc.gov.saعلياء بنت مكيمن الرويلي17

eissa@rmc.gov.saعيسى بن سليمان العيسى18

 falsaleh@rmc.gov.saفهد بن أحمد الصالح19

faltwygry@rmc.gov.saفهد بن عبدالله التويجري20

sobeay@rmc.gov.saفهيد بن متعب السبيعي21

malhewairini@rmc.gov.saمحمد بن سليمان الهويريني22

malshwaiman@rmc.gov.saمحمد بن سليمان الشويمان23

naldossari@rmc.gov.saنايف بن مسرع الدوسري24

nshefloot@rmc.gov.saنواف بن ذيب بن شفلوت25

haljeraisy@rmc.gov.saهدى بنت عبدالرحمن الجريسي26

ممثل األمانة بالمجلسعبدالله بن سليمان الطيار27
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3.2 أمانة المجلس 

خالد النفيسة )أمين المجلس البلدي(1

جارالله الفايز2

ناصر العسعوس3

محمد الدوسري4

هشام إبراهيم5

فواز الشرقي6

غاب العتيبي7

عبدالرحمن الزير8

وليد المواش9

سعد السهلي10

أيمن السبيل11

عبدالعزيز الدوسري12

حسن السبيعي13

سالم الدوسري14

أمين العبدالله15

عبدالكريم المحيسني16

معاذ العاصم17

موضي العريفي18

صفية الشثري19

منيرة العريفي20

أريج السعدون21
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3.3 اللجان الدائمة

3.4 اللجان المؤقتة 

لجنة التخطيط والمتابعة

لجنة جائزة التميز البلدي

المشاريع والتخطيط العمراني

لجنة مناقشة مشكلة طريق خريص

لجنة التطـوير والجودة للخدمات البلدية

لجنة مبنى المجلس البلدي

لجنة العالقات العامة واإلعالم

لجنة ملتقى المجالس البلدية

اللجنة المالية واالستثمار

لجنة مراجعة الحساب الختامي

لجنة حملة شوارع الرياض

لجنة األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن

لجنة إعداد الخطة التشغيلية للمجلس

لجنة دراسة إنشاء بلدية شرق الرياض

7

4

7

4

9

4

3

5

5

3

7

7

6

5

17

7

13

2

13

3

11

5

12

2

6

11

4

2

اسم اللجنة

اسم اللجنة

عدد األعضاء

عدد األعضاء

عدد اجتماعات اللجنة

عدد اجتماعات اللجنة

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

7

6

6

8
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3.5 شكاوى المواطنين
يولي المجلس أهمية بالغة لمشاركات المواطنين وشكاواهم واقتراحاتهم، وقد تلقى العديد من 
عمل  500 شكوى  قرابة  البلدي  االختصاص  ذات  الشكاوى  وبلغت  المواطنين،  وطلبات  شكاوى 

المجلس على متابعتها ومعالجتها على نحو مناسب، ويوضح الشكل حالة الشكاوى� 

3.6 معامالت المجلس
متابعة ألعمال المجلس ونشاطاته فقد تلقى أكثر من 1900 معاملة واردة في أثناء العام 2019، 

في مقابل 2140 معاملة صادرة وبمعدل 350 معاملة شهرًيا�

العددالبيـــــــــــــــان#

1900عدد المعامالت الواردة 1

2140عدد المعامالت الصادرة 2

العددالبيـــــــــــــــان#

484عدد الطلبات أو الشكاوى التي تتعلق باختصاصات المجلس البلدي1

405عدد الطلبات أو الشكاوى التي تم معالجتها2

79عدد الطلبات أو الشكاوى المتبقية التي لم يتم معالجتها3
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كلمة شكر وتقدير
عمل على الطريق

إنَّ العمل القائم في المجلس البلدي ألمانة 

منطقة الرياض حصيلة جهد كبير وعمل دؤوب 

إلى  للوصول  المجلس  وأمــانــة  األعــضــاء  مــن 

ثميًنا  النجاح  يكون  المنشودة، وال  األهــداف 

إال بوجود تحديات، وإننا في المجلس البلدي 

ماضون بعون الله وتوفيقه نحو تحسين واقع 

نستطيع،  ما  غاية  وتقديم  البلدية  الخدمات 

وإنَّ وقفة اإلخوة المواطنون وساكني مدينة 

حافز  والمقترحات  والتعاون  بالنصح  الرياض 

ما  لتحقيق  النهج  هــذا  فــي  لالستمرار  كبير 

يتطلع إليه المواطنون ومواكب رؤية القيادة 

نحو وطن مزدهر ومتقدم�
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