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ا إلنجاح  وضع المجلس البلدي ألمانة منطقة الرياض مبدأ التخطيط اإلستراتيجي منهًجا عمليًّ
أعماله، انطالًقا من الرؤية التطويرية 2030م ومواكبة للنشاط الدؤوب للعمل على وضع 

من  عنه  انبثق  وما  2020م،  الوطني  التحول  برنامج  استهدفها  التي  الراسخة  أسسها 
مبادرات منظومة الشؤون البلدية. 

ا للعمل ومحددًة بأهداف وغايات، بدت  ولما كانت الخطط اإلستراتيجية إطاًرا عامًّ
الخطط التشغيلية السنوية منطلًقا لتحقيق غايات المجلس وتنظيم عمل جميع 

الثالثة  األعوام  التشغيلية في  الخطط  لقيت  وقد  بالمجلس.  الدائمة  اللجان 
الماضية  2018م، و 2019م، 2020م، نجاًحا على مستوى اإلعداد والتنفيذ 

تلك  الجودة في  تحقيق  عن  المميزة، فضاًل  اإلنجاز  نسب  تواترت  حيث 
األعمال.

وتأتي الخطة التشغيلية الرابعة للعام 2021م، استمراًرا لهذا النهج 
وحصيلة لخبرات مكتسبة وتراكم معرفي وعملي، انعكس في 

مراحل إعدادها، إذ تضمنت الخطة الحالية تنفيذ )73( نشاًطا 
تركزت على جوانب جودة الحياة وزيادة رضا ساكني مدينة 

الرياض، وقد جاءت نشاطات لجان المجلس الدائمة في 
هذه الخطة على النحو اآلتي:

لجنة التخطيط 
والمتابعة

لجنة تطوير 
الخدمات البلدية

لجنة األشخاص ذوي 
اإلعاقة وكبار السن

لجنة المشاريع 
والتخطيط العمراني

لجنة المالية 
واالستثمار

لجنة العالقات 
والشراكات

المناسب  بالتنفيذ  متبوًعا  تخطيطًيا  نهًجا  والبرامج  النشاطات  هذه  مجموع  ويكّون 
إلنجاز أعمال المجلس البلدي، وتحقيق مكتسبات مهمة على مستوى الخدمات البلدية، 

واإلسهام في نيل رضا ساكني مدينة الرياض.
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ــراءات  ــ وتــضــمــنــت إج
الخطة ما  إعداد هذه 

يلي:

تحليل الواقع من خالل:

  الــتــحــلــيــل الــمــكــتــبــي لــمــهــام 
المجلس وأدواره.

  تحليل احتياجات المستفيدين.

الخطة  إلنجاز  الــدوريــة  التقارير  تحليل    
السابقة.

  رؤى أعضاء المجلس البلدي ومستشاريه.

  رؤى المشاركين في ورشة عمل إعداد الخطة 
2021م، والمنعقدة يوم األحد  التشغيلية لعام 
منطقة  ألمــانــة  البلدي  بالمجلس  1442/4/7هــــــ 
التشغيلية  الخطة  مــخــرجــات  مــراجــعــة  حــول  ــاض؛  ــري ال
لعام 2020م، واقتراح نشاطات للخطة التشغيلية لعام 

2021م.

بناء الخطة من خالل:

التهيئة:

  بناء إطار الخطة وكيفية استخدامه.

  تهيئة أعضاء المجلس وأمانته الستخدامه بطريقة صحيحة.

اإلعداد:

  بناء الخطة حسب اللجان الدائمة بصورة أولية.

المراجعة:

  مراجعة الخطة من قبل لجنة التخطيط والمتابعة.

  تعديل الخطة من خالل اللجان الدائمة بمتابعة لجنة التخطيط والمتابعة.

االعتماد:

  اعتماد الخطة من قبل المجلس.

أمانة  وحـــدات  مــن  بدعم  الدائمة  اللجان  قبل  مــن  الخطة  تنفيذ  ويتم 
وفق  مستمرة  دوريــة  تقارير  خــالل  من  متابعتها  إلــى  إضافة  المجلس، 

اإلجراءات التالية:

  تصميم نماذج جمع بيانات التقارير.

ُأنجز في  ما  المتضمنة  بالمجلس،  الدائمة  اللجان  من  التقارير  بيانات  جمع    
البطاقات التشغيلية خالل فترة التقرير المستهدف.

  تنظيم البيانات وتنسيقها.

  تحليل البيانات وكتابة النتائج.

  كتابة التقارير بشكله النهائي ومراجعته.

  مناقشة التقارير الشهرية في لجنة التخطيط والمتابعة واعتمادها.

   مناقشة التقارير الربعية والسنوية الختامية من قبل المجلس واعتمادها.
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الميثاق االستراتيجي للمجلس

رؤية المجلس

رسالة المجلس

ــاٌل, ُيــجــســد طــمــوحــات  ــّعـ مــجــلــٌس ريـــــادٌي فـ
الــِخــْدَمــات  لتطوير  ــريــاض؛  ال مدينة  ساكني 
البلدية بالتعاون مع األمانة وشركاء التنمية.

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

تحسين الِخْدَمات البلدية بمدينة الرياض.

قيم المجلس

األخالقية  والضوابط  اإليمانية  التوجيهات  وفق  يقظ؛  بضمير  المجلس  مهام  بــأداء  نلتزم  َزاهة:  النَّ
ة. والمْهِنيَّ

االْلِتَزام: نسعى إلى تلبية احتياجات المستفيدين من المجلس وتوقعاتهم عنه.

ُوَرى: نتبادل الرؤى مع المستفيدين بشكل ُمستمر؛ من أجل استخالص الصواب من الرأي، واألنجِع  الشُّ
ِديِد من القرارات. من الحلول، والسَّ

َعاُون: نعمل سوًيا مع المستفيدين جميًعا واألمانة وشركاء التنمية؛ بغية تحقيق غايات مشتركة. التَّ

الـُمَباَدَرة: ُنبادر بشكل ُمستمر إلى تحويل األفكار ذات العالقة بحاجات المستفيدين وتوقعاتهم إلى 
مشاريع وبرامج نافعة.

اأَلْنَسَنة: نسعى إلى أن ُترّكَز المشاريع والِخْدَمات البلدية على قيمة اإلنسان وطاقته.

ز: نلتزم بتحسين أداء المجلس وتطويره وفق معايير األداء المتميز. َميُّ التَّ

ة: نحرص على جعل نشاطات المجلس وإجراءاته وبياناته واضحة ومتاحة للمستفيدين جميًعا. الَشَفاِفيَّ
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األهداف االستراتيجية للمجلس

تعزيز الرقابة على الخدمات البلدية وأنظمتها 
وإجراءاتها، والمساهمة في تطويرها.

ــرار الــمــشــاريــع الــتــي  ــ ــي إقــ الــمــســاهــمــة فـ
وتلبي  الرياض  لمدينة  التحتية  البنية  ر  ُتطوِّ
واعتماد  فيها،  الــبــلــدي  العمل  احــتــيــاجــات 

الموازنات الكافية لذلك.

وبين  المجلس  بين  اإليجابي  التواصل  تعزيز 
والجهات  واألمانة،  الرياض،  مدينة  ساكني 

ذات العالقة.

مراقبة استثمارات وأصول األمانة وعوائدها 
المالية وتقييمها.
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01

مــلــخــص بــيــانــات 
الخطة



المرتكزات الرئيسة للخطة التشغيلية للمجلس

مراجعة األعمال 
وتــــــفــــــعــــــيــــــل 

الصالحيات

دور  ــــل  ــي ــعــ ــفــ ــ ت
قــــــــــــيــــــــــــادات 

المجلس

ــر عــمــل  ــ ــوي ــطــ ــ ت
اللجان

010203

وبرامج  حمالت 
مع األمانة

تــــــــفــــــــعــــــــيــــــــل 
ــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ

المجتمعية

الـــــــشـــــــراكـــــــات 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة 

والرعاة

070809

نمذجة خطة لكل 
عــــضــــو ودعــــــم 
جهود األعضاء

تـــطـــويـــر الــبــيــئــة 
الداخلية

الــــعــــمــــل عــلــى 
عالقة تنسيقية 

تـــكـــامـــلـــيـــة مــع 
األمانة

040506
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مصفوفة العالقة بين األهداف االستراتيجية 
واالستراتيجيات والنشاطات

االستراتيجيات
األهداف االستراتيجية

المجموع
الرابعالثالثالثانياألول

13215تحقيق جانب االستقاللية وتعزيز الدور الرقابي

77إقرار الخطط والبرامج والمشاريع

66تحسين البيئة وخفض مستوى التلوث

66التواصل الفاعل مع األمانة

66التواصل الفاعل مع المستفيدين

33الشراكات الفاعلة مع القطاعات المجتمعية

3030تقييم أداء المجلس وتطويره

3311عدد االستراتيجيات المستخدمة في كل هدف
73

)100%(
49مجموع النشاطات والوزن النسبي لها في كل هدف

)67%(
15

)21%(
7

)10%(
2

)3%(
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توزيع النشاطات ومؤشرات األداء 
حسب اللجان الدائمة بالمجلس

22%

23%

11%

11%

19%
14%

نشاًطا   16 والمتابعة  التخطيط  لجنة 
%22ومؤشًرا.

لجنة تطوير الخدمات البلدية 17 نشاًطا 
%23ومؤشًرا.

ــمــار 8 نــشــاًطــا  ــث لــجــنــة الــمــالــيــة واالســت
%11ومؤشًرا.

لجنة المشاريع والتخطيط العمراني 14 
%19نشاًطا ومؤشًرا.

نشاًطا   10 والشراكات  العالقات  لجنة 
%14ومؤشًرا.

وكــبــار  اإلعـــاقـــة  ذوي  األشـــخـــاص  لجنة 
%11السن 8 نشاًطا ومؤشًرا.
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الــخــطــة الــتــشــغــيــلــيــة 

للمجلس لعام 2021م

حسب اللجان الدائمة
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أواًل: الخطة التشغيلية للجنة التخطيط والمتابعة

الهدف 
االستراتيجي

المعاييرالمؤشراتالنشاطاتاالستراتيجيات
نسب اإلنجاز

الربع4الربع3الربع2الربع1

تعزيز الرقابة 
على الخدمات 

البلدية وأنظمتها 
وإجراءاتها، 

والمساهمة في 
تطويرها

تقييم أداء 
المجلس وتطويره

%25%25%25%825عدد التقاريرإعداد تقرير شهري حول إنجاز خطة اللجنة. 1

ــع ســنــوي حــول إنــجــاز خطة . 2 ــداد تقرير رب إعـ
اللجنة لعرضه على المجلس

%25%25%25%425عدد التقارير

الدائمة وفق . 3 للجان  الربعية  التقارير  دراسة 
نموذج معتمد

%25%25%25%425عدد التقارير المدروسة

غير . 4 المجلس  ــرارات  ــ وقـ تــوصــيــات  متابعة 
المنفذة خالل عام 2020

---%100%100نسبة المتابعة

متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس . 5
خالل العام 2021م

%30%30%25%15%100نسبة المتابعة

للمشكالت . 6 األعــضــاء  رصـــد  بــرنــامــج  تنفيذ 
الرئيسة في دوائرهم

---%1100عدد التقارير

%25%25%25%1225عدد الجلساتعقد جلسات المجلس الدورية. 7

%25%25%25%1225عدد االجتماعاتعقد اجتماعات اللجنة الدورية. 8
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الهدف 
االستراتيجي

المعاييرالمؤشراتالنشاطاتاالستراتيجيات
نسب اإلنجاز

الربع4الربع3الربع2الربع1

تعزيز الرقابة 
على الخدمات 

البلدية وأنظمتها 
وإجراءاتها، 

والمساهمة في 
تطويرها

تقييم أداء 
المجلس وتطويره

في . 9 المجلس  مشاركة  متابعة  استكمال 
جوائز التميز ذات العالقة

--%50%350عدد المشاركات

ــدوره . 10 ــدى مــمــارســة الــمــجــلــس لـ دراســــة مـ
المنصوص عليه في الئحته األساسية

---%1100عدد التقارير

---%100%100نسبة المتابعةمتابعة توصيات اللجنة لعام 2020. 11

تعزيز التواصل 
اإليجابي بين 

المجلس وبين 
ساكني مدينة 

الرياض، واألمانة، 
والجهات ذات 

العالقة

التواصل الفاعل 
مع المستفيدين

متابعة قياس رضا المستفيدين عن خدمات . 12
األمانة

-%50%50-2عدد االستطالعات

التواصل الفاعل 
مع األمانة

لمتابعة . 13 األمانة  مع  التكامل  برنامج  تنفيذ 
المهام واالختصاصات

---%1100عدد ورش العمل

رؤية . 14 مؤشرات  تحقيق  في  األمانة  متابعة 
2030 خالل العام الحالي

-%50-%250عدد التقارير

الطارئة . 15 الميدانية  الــزيــارات  بــرنــامــج  تنفيذ 
للجان الدائمة ألعمال األمانة

-%34%33%233عدد التقارير

الشراكات الفاعلة 
مع القطاعات 

المجتمعية

الجهات . 16 لبعض  المتبادلة  الــزيــارات  تنسيق 
أو  البلدي  بالشأن  العالقة  ذات  الحكومية 

شكاوى المستفيدين
%25%25%25%425عدد الزيارات
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ثانًيا: الخطة التشغيلية للجنة المشاريع والتخطيط العمراني

الهدف 
االستراتيجي

المعاييرالمؤشراتالنشاطاتاالستراتيجيات
نسب اإلنجاز

الربع4الربع3الربع2الربع1

تعزيز الرقابة 
على الخدمات 

البلدية وأنظمتها 
وإجراءاتها، 

والمساهمة في 
تطويرها

تقييم أداء 
المجلس وتطويره

%25%25%25%825عدد التقاريرإعداد تقرير شهري حول إنجاز خطة اللجنة. 1

إعــــداد تــقــريــر ربـــع ســنــوي حـــول إنــجــاز خطة . 2
اللجنة لعرضه على المجلس

%25%25%25%425عدد التقارير

%25%25%25%1225عدد االجتماعاتعقد اجتماعات اللجنة الدورية. 3

---%1100عدد التقاريرمتابعة توصيات اللجنة لعام 2020. 4

عبر . 5 2021م  لعام  األمانة  مشاريع  متابعة 
النظام التقني 

--%50%250عدد التقارير

تحقيق جانب 
االستقاللية وتعزيز 

الدور الرقابي

المواقف . 6 بشأن  تخطيطي  مقترح  تقديم 
العامة

عدد المقترحات 
المقدمة 

1100%---

متابعة األمانة في إصدار دليل موحد حول . 7
أعمال  فــي  والفنية  التنظيمية  ــراءات  اإلجــ

وكالة التعمير والمشاريع
--%50%250عدد التقارير

العامة . 8 الحدائق  مشروعات  مبادرة  تفعيل 
والساحات والديوانيات من القطاع الخاص

--%50%250عدد المبادرات
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المعاييرالمؤشراتالنشاطاتاالستراتيجياتالهدف االستراتيجي
نسب اإلنجاز

الربع4الربع3الربع2الربع1

تعزيز الرقابة على الخدمات 
البلدية وأنظمتها وإجراءاتها، 

والمساهمة في تطويرها

ره
وي

ط
وت

س 
جل

لم
ء ا

دا
م أ

قيي
ت

مراقبة المشاريع التي تنفذ ضمن نطاق األمانة، . 9
على  للعمل  المتعثرة  المشاريع  على  والتركيز 
إيجاد الحلول الممكنة لها، ومتابعة سير اإلنجاز 

فيها

عدد الزيارات 
الميدانية

250%-50%-

لـــدراســـة تقليص . 10 الــتــنــســيــق مـــع األمـــانـــة 
األرصفة الوسطية في الشوارع المزدحمة 
ــبــيــة الـــمـــتـــجـــاوزة الــمــعــدل  ــك الــجــان ــذلـ وكـ

المطلوب

-%100--1عدد التقارير

مقابر . 11 بتطوير  الخاصة  المقترحات  متابعة 
الرياض وزيادة مواقعها

--%100-1عدد ورش العمل

--%100-1عدد التقاريرمتابعة أداء إدارة الرقابة المركزية باألمانة. 12

تعزيز التواصل اإليجابي بين 
المجلس وبين ساكني مدينة 

الرياض، واألمانة، والجهات ذات 
العالقة

ل 
ص

وا
الت

ع 
 م

عل
فا

ال
ين

يد
تف

س
لم

ا

بنسخته . 13 ــاض  ــريـ الـ بــلــدي  تــطــبــيــق  تــفــعــيــل 
المطورة

%25%25%25%10.00025عدد المتفاعلين

المساهمة في إقرار المشاريع 
ر البنية التحتية لمدينة  التي ُتطوِّ
الرياض وتلبي احتياجات العمل 

البلدي فيها، واعتماد الموازنات 
ط الكافية لذلك

ط
لخ

ر ا
قرا

إ
ج 

ام
لبر

وا
يع

شار
لم

وا

المشاريع . 14 لتنفيذ  والــبــرامــج  الخطط  ــرار  إقـ
البلدية المعتمدة في الميزانية

--%50%150قرار المجلس
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ثالًثا: الخطة التشغيلية للجنة تطوير الخدمات البلدية

الهدف 
االستراتيجي

المعاييرالمؤشراتالنشاطاتاالستراتيجيات
نسب اإلنجاز

الربع4الربع3الربع2الربع1

تعزيز الرقابة 
على الخدمات 

البلدية وأنظمتها 
وإجراءاتها، 

والمساهمة في 
تطويرها

تقييم أداء 
المجلس وتطويره

%25%25%25%825عدد التقاريرإعداد تقرير شهري حول إنجاز خطة اللجنة. 1

إعــــداد تــقــريــر ربـــع ســنــوي حـــول إنــجــاز خطة . 2
اللجنة لعرضه على المجلس

%25%25%25%425عدد التقارير

%25%25%25%1225عدد االجتماعاتعقد اجتماعات اللجنة الدورية. 3

تحقيق جانب 
االستقاللية وتعزيز 

الدور الرقابي

--%50%50%70نسبة تنفيذ التوصياتمتابعة توصيات ورشة تطوير بوابة بلدي. 4

العامة . 5 واإلدارات  البلديات  إنــجــازات  تحليل 
أمانة  لمركز  المرفوعة  بالبالغات  الخاصة 

منطقة الرياض ٩٤٠

قرار مرفوع لألمانة من 
المجلس

130%30%30%10%

دراسة التقارير الدورية لوكالة الخدمات. 6
قرار مرفوع لألمانة من 

المجلس
130%30%40%-

إطالق النموذج األول من السوق النسائي . 7
األسبوعي

--%50%150عدد التقارير
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الهدف 
االستراتيجي

المعاييرالمؤشراتالنشاطاتاالستراتيجيات
نسب اإلنجاز

الربع4الربع3الربع2الربع1

تعزيز الرقابة 
على الخدمات 

البلدية وأنظمتها 
وإجراءاتها، 

والمساهمة في 
تطويرها

تحقيق جانب 
االستقاللية وتعزيز 

الدور الرقابي

ــتــطــويــر اشـــتـــراطـــات . 8 ــرحــات ل ــم مــقــت ــقــدي ت
المنشآت النسائية

-%40%30%130عدد ورش العمل

ــمــطــاعــم . 9 ــات الئـــحـــة ال ــراطــ ــ ــت دراســـــــة اشــ
والمقاهي

-%40%30%130عدد التقارير

تحسين البيئة 
وخفض مستوى 

التلوث

الحدائق . 10 واقع  تقييم  دراســة  نتائج  متابعة 
العامة

-%50%50-%70نسبة تنفيذ التوصيات

في . 11 البناء  مخلفات  مكبات  تهيئة  متابعة 
جهات الرياض األربع

-%50%50-1عدد التقارير

والسيطرة . 12 المبيدات  رش  أعــمــال  متابعة 
على الحيوانات الضالة

%10%30%30%130عدد التقارير

مصنع . 13 إبعاد  في  المجلس  قــرارات  متابعة 
النطاق  خـــارج  الجبس  ومصنع  االســمــنــت 

العمراني
%10%30%30%130عدد التقارير

البناء . 14 ومخلفات  النفايات  جمع  آلية  دراسة 
والتخلص منها بكفاءة

%10%30%30%130عدد التقارير

آمنة . 15 الشوارع وجعلها  أرصفة  دراسة واقع 
للمشي

%10%30%30%130عدد التقارير
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الهدف 
االستراتيجي

المعاييرالمؤشراتالنشاطاتاالستراتيجيات
نسب اإلنجاز

الربع4الربع3الربع2الربع1

المساهمة في 
إقرار المشاريع 

ر البنية  التي ُتطوِّ
التحتية لمدينة 
الرياض وتلبي 

احتياجات العمل 
البلدي فيها، 

واعتماد الموازنات 
الكافية لذلك

إقرار الخطط 
والبرامج 
والمشاريع

ــج الـــخـــدمـــات الــبــلــديــة . 16 ــرامـ إقــــــرار خــطــط بـ
التي  ومشروعاتها، بما في ذلك الخدمات 

تقدمها بجهودها الذاتية للعام 2021م
---%1100قرار المجلس

التشغيل . 17 مــشــروعــات  تنفيذ  خــطــط  ــرار  إقــ
والصيانة في الميزانية لعام 2021م

---%1100قرار المجلس
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رابًعا: الخطة التشغيلية للجنة العالقات والشراكات

الهدف 
االستراتيجي

المعاييرالمؤشراتالنشاطاتاالستراتيجيات
نسب اإلنجاز

الربع4الربع3الربع2الربع1

تعزيز الرقابة 
على الخدمات 

البلدية وأنظمتها 
وإجراءاتها، 

والمساهمة في 
تطويرها

تقييم أداء 
المجلس وتطويره

%25%25%25%825عدد التقاريرإعداد تقرير شهري حول إنجاز خطة اللجنة. 1

ــع ســنــوي حــول إنــجــاز خطة . 2 ــداد تقرير رب إعـ
اللجنة لعرضه على المجلس

%25%25%25%425عدد التقارير

%25%25%25%1225عدد االجتماعاتعقد اجتماعات اللجنة الدورية. 3

تعزيز التواصل 
اإليجابي بين 

المجلس وبين 
ساكني مدينة 

الرياض، واألمانة، 
والجهات ذات 

العالقة

التواصل الفاعل 
مع المستفيدين

%25%25%25%425عدد المبادراتتنفيذ برنامج مبادرات ساكني الرياض. 4

تنفيذ برنامج التواصل مع الديوانيات ولجان . 5
التنمية والجمعيات الخيرية 

%50-%50-2عدد الندوات التعريفية

الرياض . 6 ساكني  مع  التواصل  برنامج  تنفيذ 
التي  والملحوظات  المشكالت  أبــرز  لرصد 

يرون أهمية معالجتها في أحيائهم
%25%25%25%1000025عدد المشاركين

السكنية . 7 االحـــيـــاء  لـــقـــاءات  بــرنــامــج  تنفيذ 
ــانـــة  األمـ مـــن  الـــعـــالقـــة  بــمــشــاركــة ذوي 

والمجلس
%25%25%25%425عدد اللقاءات
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الهدف 
االستراتيجي

المعاييرالمؤشراتالنشاطاتاالستراتيجيات
نسب اإلنجاز

الربع4الربع3الربع2الربع1

تعزيز التواصل 
اإليجابي بين 

المجلس وبين 
ساكني مدينة 

الرياض، واألمانة، 
والجهات ذات 

العالقة

التواصل الفاعل 
مع األمانة

لنطاق . 8 الميدانية  الــجــوالت  برنامج  تنفيذ 
البلديات الفرعية

%25%25%25%825عدد الجوالت

الشراكات الفاعلة 
مع القطاعات 

المجتمعية

--%100-1عدد اللقاءاتتنفيذ برنامج اللقاءات مع الجهات اإلعالمية. 9

التوعية . 10 برنامج  من  الثانية  النسخة  تنفيذ 
بـــالـــدور الــرقــابــي لــلــمــواطــن فــي الــلــوحــات 

بالشوارع والمالعب الرياضية
%25%25%25%1225عدد الرسائل التوعوية
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خامًسا: الخطة التشغيلية للجنة المالية واالستثمار

المعاييرالمؤشراتالنشاطاتاالستراتيجياتالهدف االستراتيجي
نسب اإلنجاز

الربع4الربع3الربع2الربع1

تعزيز الرقابة على 
الخدمات البلدية 

وأنظمتها وإجراءاتها، 
والمساهمة في 

تطويرها

تقييم أداء 
المجلس وتطويره

25%25%25%25%8عدد التقاريرإعداد تقرير شهري حول إنجاز خطة اللجنة. 1

إعــــداد تــقــريــر ربـــع ســنــوي حـــول إنــجــاز خطة . 2
اللجنة لعرضه على المجلس

25%25%25%25%4عدد التقارير

30%20%20%30%10عدد االجتماعاتعقد االجتماعات الدورية للجنة . 3

المساهمة في 
إقرار المشاريع التي 
ر البنية التحتية  ُتطوِّ

لمدينة الرياض 
وتلبي احتياجات 

العمل البلدي فيها، 
واعتماد الموازنات 

الكافية لذلك

إقرار الخطط 
والبرامج 
والمشاريع

المشروعات . 4 لتنفيذ  والبرامج  الخطط  إقــرار 
البلدية االستثمارية لعام 2021م

-100%--1قرار المجلس

---100%1قرار المجلسإقرار مشروع ميزانية األمانة لعام 2022م. 5

إقرار الحساب الختامي المالي لألمانة للعام . 6
المالي السابق 2020م

100%---1قرار المجلس

مراقبة استثمارات 
وأصول األمانة 

وعوائدها المالية 
وتقييمها

تحقيق جانب 
االستقاللية وتعزيز 

الدور الرقابي

دراسة تقارير اإليرادات المالية واالستثمارية . 7
للعام المالي الحالي 2021م

-50%-50%2عدد التقارير

زيــــادة فــاعــلــيــة  االســتــثــمــار فــي الــخــدمــات . 8
البلدية

--100%-1عدد ورش العمل
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سادًسا: الخطة التشغيلية للجنة األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن

المعاييرالمؤشراتالنشاطاتاالستراتيجياتالهدف االستراتيجي
نسب اإلنجاز

الربع4الربع3الربع2الربع1

تعزيز الرقابة على الخدمات 
البلدية وأنظمتها وإجراءاتها، 

والمساهمة في تطويرها

تقييم أداء 
المجلس 
وتطويره

%25%25%25%825عدد التقاريرإعداد تقرير شهري حول خطة اللجنة. 1

%25%25%25%425عدد التقاريرإعداد تقرير ربع سنوي حول إنجاز خطة اللجنة. 2

%25%25%25%1225عدد االجتماعاتعقد اجتماع اللجنة الدورية . 3

خطة . 4 فــي  الـــواردة  اللجنة  توصيات  تنفيذ  متابعة 
2020

%50-%50-2عدد التقارير

عام . 5 أنشطة  مــن  إنــجــازه  يتم  مالم  استكمال 
2020

%34%33%33-3عدد التقارير

تعزيز التواصل اإليجابي بين 
المجلس وبين ساكني مدينة 

الرياض واألمانة والجهات ذات 
العالقة

التواصل الفاعل 
مع األمانة

التحقق من مالئمة المرافق العامة وإدارات . 6
األمانة والبلديات الفرعية لذوي اإلعاقة

عدد الزيارات 
الميدانية

333%33%34%-

فيما . 7  940 البالغات  مركز  أداء  تطوير  متابعة 
يخص أعمال اللجنة

نسبة ارتفاع 
معدل البالغات

30%33%33%34%-

المساهمة في إقرار المشاريع 
التي تطور البنية التحتية لمدينة 
الرياض وتلبي احتياجات العمل 
البلدي فيها واعتماد الموازنات 

الكافية لذلك

إقرار الخطط 
والبرامج 
والمشاريع

العالقة . 8 ذات  والــمــشــروعــات  الخطط  إقـــرار 
باختصاصات اللجنة

%50%50--1قرار المجلس

المجلس البلدي ألمانة منطقة الرياض26

الخطة التشغيلية | 2021



 مهـــام اللجـــان الــدائمة

بالمجلس البلدي ألمانة 

منطقة الرياض

03



تمهيد:
اللجان الدائمة في المجلس هي لجان 
من  منها  لجنة  كــل  تتكون  مستمرة، 
"فــريــق عمل"  األعــضــاء  مــن  مجموعة 
لــتــأديــة عمل  متكامل  بـــدور  يــقــومــون 
محدد داخل المجلس؛ دراسة أو تحليل 
أو متابعة أو تقييم أو تقديم توصيات. 
وتــم وضــع مــهــام مــحــددة لكل لجنة 
مــن هـــذه الــلــجــان مــعــتــمــدة مــن قبل 
مهامها  بممارسة  وُفوضت  المجلس، 

وفق الخطة التشغيلية المعتمدة.
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أواًل: مهام لجنة التخطيط والمتابعة

الهدف العام
وضع الخطط والسياسات ومتابعتها، وتطوير أنظمة العمل وإجراءاته.

المهام

متابعة أعمال اللجان الدائمة في المجلس والتنسيق فيما بينها وتقييمها.

متابعة إعداد الخطة التشغيلية للمجلس ومراجعتها.

دراسة التقارير الدورية إلنجاز الخطة التشغيلية وتقييمها.

دراسة أعمال وقرارات وتوصيات المجلس من جميع الجوانب والرفع بها للجهات ذات العالقة.

متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

مراجعة أعمال المجلس من الناحية القانونية.

تنسيق وتنفيذ الزيارات الميدانية ألعمال االمانة المعتادة والطارئة.

مراجعة ما تتقدم به اللجان الدائمة بخصوص االستفادة من المستشارين واعتماده والرفع به للجهة المختصة وفق ما تراه اللجنة.

01

03

08

05

02

07

04

06
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ثانًيا: مهام لجنة المشاريع والتخطيط العمراني

الهدف العام
رصد ودراسة القضايا والملحوظات المتعلقة بالمشاريع والتخطيط في الرياض، والعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجتها -في حال 

تعثرها أو تأخرها-، ومتابعة المشاريع التي تنفذها األمانة.

المهام

دراسة أنظمة وأسس تخطيط واعتماد المخططات السكنية والتجارية والصناعية.

دراسة أنظمة تراخيص البناء بما يحقق الشفافية الالزمة وتسهيل اإلجراءات.

دراسة أنظمة المرافق التعليمية والصحية والمتنزهات والخدمات العامة في مدينة الرياض بما يحقق التوازن والتكامل المنشود.

دراسة مدى سالمة إجراءات تطبيق أراضي المنح.

العمل على إقرار المشروعات ذات الحاجة بما يسهم في تطوير البنية التحتية.

متابعة تأهيل الطرق واألرصفة وتطبيق منظومة متكاملة لضمان سالمة المشاة وعابري الطرق.

متابعة سير المشروعات القائمة التي تنفذها األمانة، وتقديم التوصيات لمعالجة المشروعات المتأخرة أو المتعثرة.

تقديم حلول عملية للمحافظة على الهوية المعمارية والعمرانية للمباني ذات القيمة التراثية وسط المدينة.

دراسة األنظمة واللوائح المتعلقة باشتراطات التعمير والمشاريع لدى الجهة المختصة باألمانة.
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ثالًثا: مهام لجنة تطوير الِخْدَمات البلدية 

الهدف العام
متابعة القضايا والشؤون التي تتعلق بالِخْدَمات البلدية وتطويرها.

المهام

المساهمة في تطوير معايير قياس أداء أجهزة األمانة ومتابعتها.

تعزيز الشفافية في العمل البلدي من خالل إيضاح اإلجراءات التي تقدمها األمانة والبلديات ووضع آلية مناسبة لذلك.

متابعة توحيد اإلجراءات البلدية واإلعالن عنها في البلديات وموقع األمانة.

متابعة أعمال اإلدارات والبلديات للتأكد من مطابقتها لألنظمة.

مراجعة األنظمة وتوحيد اإلجراءات واللوائح المتعلقة بالخدمات البلدية وتقييمها.

التقييم الدوري ألداء البلديات ودراسة التقارير الدورية الخاصة بها.

وتبني  الرياض من خالل حصر  البيئي في مدينة  التلوث  والمساهمة في خفض مستوى  البيئة  المحافظة على  المساهمة في 
المشروعات ذات الصلة بذلك.

المساهمة في تفعيل المشاركة المجتمعية في االحتفاالت العامة باألحياء.

دراسة األنظمة واللوائح المتعلقة باشتراطات الخدمات البلدية لدى الجهة المختصة باألمانة.
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رابًعا: مهام لجنة العالقات والشراكات

الهدف العام
تطوير قنوات التواصل مع المستفيدين والرأي العام، والوقوف على حاجاتهم واهتماماتهم ورؤاهم، إضافة إلى العمل على تكوين الشراكات 

مع الجهات والقطاعات ذات العالقة وتعزيزها.

المهام

تنظيم برامج التواصل الفاعل مع البلديات والمجالس المماثلة من خالل اللقاءات المباشرة والزيارات الميدانية.

تكوين الشراكات مع الجهات والقطاعات المختلفة ذات العالقة وتعزيزها.

المساهمة في تحسين خدمة آلية التواصل والخدمات اإللكترونية المقدمة من البلديات.

العمل على تفعيل دور السكان في تحسين وتطوير الخدمات البلدية والرقابة عليها.
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خامًسا: مهام لجنة المالية واالستثمار

الهدف العام
إقرار الجوانب المالية واالستثمارية ذات العالقة بمهام المجلس والرقابة عليها.

المهام

االطالع على الفرص االستثمارية للبلدية وتقييمها.

حصر ومراقبة أصول األمانة وتقييم العوائد المالية.

دراسة تقرير اإليرادات البلدية.

مراقبة مدى التزام األمانة بالقرارات والتوصيات في الشؤون المالية واالستثمارية ورفع تقارير دورية للمجلس.

تقديم دراسات وبحوث -في نطاق مسؤوليات المجلس- بالتعاون مع الخبراء والمختصين عن الوضع المالي واالستثماري لألمانة.

دراسة خطة التطوير واالستثمار الخاصة باألمانة.

دراسة مشروع ميزانية األمانة، واإلشراف والمراقبة على الميزانية المعتمدة.

دراسة الحساب الختامي لألمانة وإبداء المرئيات.

القيام بزيارات ميدانية بالتنسيق مع لجنة المشاريع والتخطيط العمراني للتعرف على المعوقات المالية التي تواجه المشروعات 
وإيجاد حلول ومقترحات لتفادي تلك المعوقات.

تقييم جودة أداء إدارة المراجعة الداخلية لألمانة.
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سادًسا: مهام لجنة األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن

الهدف العام
متابعة القضايا والشؤون المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن، والعمل على معالجتها وإدراجها ضمن الخطط والمشاريع البلدية.

المهام

التواصل مع األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن والتعرف على احتياجاتهم.

متابعة مطالب األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن في المشروعات والخدمات البلدية.

تقديم مبادرات لتطوير الخدمات البلدية المقدمة باألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

متابعة تأهيل الطرق واألرصفة وتطبيق منظومة متكاملة لضمان سالمة المشاة واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن.
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المجلس البلدي أو المجلس: وُيقصد به »المجلس البلدي ألمانة منطقة الرياض«، وهو مجلس ذو شخصية اعتبارية ذات استقالل مالي وإداري، 
يمارس سلطة التقرير والمراقبة وفًقا ألحكام نظام المجالس البلدية والئحته التنفيذية في حدود مدينة الرياض فقط.

اللجنة الدائمة: هي إحدى اللجان المستمرة في المجلس، تتكون من مجموعة من األعضاء »فريق عمل« يقومون بدور متكامل لتأدية عمل محدد 
داخل المجلس؛ دراسة أو تحليل أو متابعة أو تقييم أو تقديم توصيات، ويكون ذلك ضمن اختصاصها والتوقيت الـُمحددين من قبل المجلس.

لجنة التخطيط والمتابعة: هي إحدى اللجان الدائمة بالمجلس، المعنية بوضع الخطط والسياسات ومتابعتها، وتطوير أنظمة العمل وإجراءاته.

لجنة المشاريع والتخطيط العمراني: هي إحدى اللجان الدائمة بالمجلس المعنية برصد ودراسة القضايا والملحوظات المتعلقة بالمشاريع والتخطيط 
العمراني في الرياض، والعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجتها -في حال تعثرها أو تأخرها-، ومتابعة المشاريع التي تنفذها األمانة.

لجنة تطوير الِخْدَمات البلدية: هي إحدى اللجان الدائمة بالمجلس المعنية بمتابعة القضايا والشؤون التي تتعلق بالِخْدَمات البلدية وتطويرها.

العام، والوقوف على  المستفيدين والرأي  التواصل مع  المعنية بتطوير قنوات  بالمجلس  الدائمة  اللجان  لجنة العالقات والشراكات: هي إحدى 
حاجاتهم واهتماماتهم ورؤاهم، إضافة إلى العمل على تكوين الشراكات مع الجهات والقطاعات ذات العالقة وتعزيزها.

لجنة المالية واالستثمار: هي إحدى اللجان الدائمة بالمجلس المعنية بإقرار الجوانب المالية واالستثمارية ذات العالقة بمهام المجلس والرقابة 
عليها.

لجنة األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن: هي إحدى اللجان الدائمة بالمجلس المعنية بمتابعة القضايا والشؤون المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة 
وكبار السن، والعمل على معالجتها وإدراجها ضمن الخطط والمشاريع البلدية.

المصطلحات اإلجرائية للخطة التشغيلية
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واحتياجات  الماضية،  المرحلة  وتقييمه خالل  المجلس  بناء على مراجعة عمل  البلدي،  المجلس  عليها خطة  ارتكزت  التي  المجلس: هي األسس  مرتكزات 
المجلس لتطوير أعماله.

لها بشكل منتظم ومستمر في نشاطاته  الميثاق االستراتيجي: هو رؤية المجلس ورسالته وقيمه، التي تعاهد أعضاؤه على الوصول إليها وممارستها وَتَمثُّ
وإجراءاته جميعها.

الرؤية: هي طموحات المجلس وآماله والحال التي ُيريد أن يكون عليه مستقباًل.

الرسالة: هي الـَمهمة أو الدور العام والدائم للمجلس.

القيم: هي مجموعة الضوابط األخالقية والمْهِنّية التي ترتكز عليها عالقات العمل في المجلس، وُتسهم في توجيه سلوك العاملين فيه ألداء مهامهم 
وتحقيق رسالتهم.

األهداف االستراتيجية: هي النتائج المرغوب تحقيها في فترة زمنية بعيدة، عبر استراتيجيات محددة مسبًقا.

الخطة التشغيلية: هي الخطط التفصيلية للمجلس، التي تسعى إلى تحقيق أهدافه االستراتيجية، وفق استراتيجيات ونشاطات ومؤشرات أداة محددة، 
خالل عام ميالدي واحد.

االستراتيجيات: هي الوضعية التي ُتستخدم لتحقيق األهداف، وتنطلق منها النشاطات وُتبنى في ضوئها.

النشاطات: هي مجموعة المبادرات أو األعمال أو المشروعات أو البرامج التشغيلية الالزم تنفيذها لتحريك المؤشرات االستراتيجية وبالتالي تحقيق األهداف.

المؤشرات والمعايير: هي المقاييس والقراءات التي ُتستخدم للتأكد من تحقق الحد األدنى من األداء المطلوب.
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