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مقدمة

أن  غير  مباشر،  نحو  البلدية على  بالقضايا  البلدي  المجلس  وبرامج  أنشطة  ترتبط 
ارتباط المجلس البلدي باإلخوة المواطنين وسعيهم الدائم إلى إشراك المجلس 
من  انــطــاًقــا  المجلس  على  أوجـــب  ــرى،  األخــ الخدمية  قضاياهم  متابعة  فــي 
المسؤولية الوطنية والمجتمعية تجاه اإلخوة المواطنين العمل الحثيث للتنسيق 
المواطنين  اإلخــوة  ماحظات  إليصال  األخــرى  والتنفيذية  الخدمية  الجهات  مع 

وشكاواهم حيال تلك الخدمات.

 وبناء على ذلك فقد حرص المجلس منذ بداية العام 2018م، على تنظيم لقاءات 
متواصلة مع عدد من الجهات الحكومية والخدمية، وذلك بهدف بناء عاقة تكاملية 
معها لكون المجلس ليس جهة اختصاص في أعمالها، وإنما يسعى إلى التنسيق 
والتعاون المثمر مع هذه الجهات الخدمية، وقد أثمرت هذه اللقاءات والجهود 
عن التنسيق المشترك لاطاع ميدانيًا على شكاوى المواطنين والوقوف على 
وتحقيق  والماحظات،  الشكاوى  من  العديد  ومعالجة  األحياء،  احتياجات سكان 

الكثير من المطالب.

التعاون  الصادقة في  الكبير ورغبتها  المتعاونة جهدها  الجهات  ويشكر لمختلف 
والتنسيق لما فيه خير الوطن والمواطن.
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أنشطة المجلس البلدي المحفزة لمشاركة 
الجهات الخدمية

الجوالت الميدانية

اللقاءات المفتوحة مع المواطنين

لقاءات أهالي األحياء في مقر المجلس

ورش العمل

ا  عمليًّ برنامًجا  الميدانية  الجوالت  برنامج  يمثل 
من  ونطاقها  الفرعية  البلديات  كافة  لــزيــارة 
األحياء، للتعرف على مستوى الخدمات وأداء 
الــبــلــديــات حــيــالــهــا، والـــوقـــوف عــلــى الــجــوانــب 

اإليجابية ومكامن الضعف في األداء البلدي.

مناسبة  المفتوحة  الــلــقــاءات  المجلس  اتــخــذ 
لتعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل المباشر 
الرياض،  مدينة  عموم  في  األحــيــاء  أهالي  مع 
على  للمواطنين  الرقابي  الــدور  أهمية  وتأكيد 

الخدمات البلدية.

انطاًقا من رؤية المجلس نحو شراكة حقيقية 
وراسخة مع المواطن، وبناء على توجيه سمو 
احتياجات  على  بالتعرف  الرياض  منطقة  أمير 
تضمن  خاص  برنامج  أعد  والمواطنين،  األحياء 

إقامة 15 لقاًء خاصة بأهالي األحياء.

نظم المجلس البلدي العديد من ورش العمل 
من  عــدد  لــطــرح  الخدمية  الــجــهــات  بمشاركة 
القضايا الخدمية وإيجاد الحلول المناسبة لها. 
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الجهات التشريعية والتنموية الشريكة

الغرفة التجارية بالرياض

الهيئة الملكية لمدينة الرياض هيئة االتصاالت وتقنية مجلس الشورى
المعلومات

وزارة النقل
ممثلة بإدارة النقل بمدينة الرياض

وزارة التعليم
ممثلة بإدارة تعليم منطقة الرياض

وزارة البيئة والمياه والزراعة
ممثلة بفرع الوزارة في الرياض

شركة الكهرباء السعوديةشركة المياه الوطنيةمرور منطقة الرياض
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وسائل التنسيق المباشرة

زيارة الجهات الخدمية في مقراتها 01
بادر المجلس بالتنسيق مع عدة جهات خدمية ذات العاقة بالخدمات المباشرة للمواطنين، فنظم عدًدا 
من الزيارات لها استشعاًرا بمسؤولية إيصال صوت المواطنين لهذه الجهات مع المتابعات المستمرة لكافة 

الشكاوى والمقترحات وصواًل إلى معالجتها.
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التواصل عن طريق ضابط اتصال

الخطابات الرسمية

02

03

بنطاق  والمتعلقة  للمجلس  الــواردة  الشكاوى  نقل  آلية  حول  الخدمية،  الجهات  مع  للتفاهمات  تفعيًا 
المجلس  المحولة من  الشكاوى  منها، الستقبال  واحدة  اتصال في كل  تعيين ضابط  جرى  خدماتها، فقد 

سواء عن طريق التواصل المباشر عبر الهاتف أو تحويل الشكاوى بالبريد اإللكتروني.

الخطابات والشكاوى المرسلة عبر البريد اإللكتروني

العددالجهة#

22الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض1

38الشركة السعودية للكهرباء2

40شركة المياه الوطنية3

10هيئة االتصاالت لتقنية المعلومات4

6شركة االتصاالت السعودية5

2وزارة البيئة والزراعة والمياه6

118اإلجمالي

اتخذ المجلس البلدي الخطابات الرسمية وسيلة إضافية لعرض شكاوى المواطنين وماحظاتهم.

خطابات والشكاوى الصادرة للجهات الخدمية عبر المخاطبات الرسمية

عدد الخطاباتمسمى اإلدارةم

126 شركة المياه1

84شركة الكهرباء 2

78وزارة النقل 3

68الهيئة الملكية بالرياض4

60إدارة المرور 5

28إدارة التعليم6

98هيئة االتصاالت 7

14وزارة الزراعة8

556اإلجمالي
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آليات تفعيل الشراكة مع الجهات الخدمية

الشراكة مع الجهات الخدمية

المجلس  لقاءات  في  المشاركة 
البلدي مع المواطنين.

الــمــشــاركــة فـــي ورش 
العمل التخصصية.

بين  مشترك  اتصال  ضابط  إيجاد 
المجلس وكل جهة خدمية بحيث 
يتم التواصل المباشر عبر الهاتف 
البريد  عبر  الــشــكــاوى  تحويل  أو 

اإللكتروني.

مشتركة  لــجــان  تكوين 
عدد  ومناقشة  لبحث 
مــــــن الــــمــــوضــــوعــــات 
باختصاصات  المتعلقة 

تلك الجهات.

المشاركة في الجوالت 
ــة الـــخـــاصـــة  ــيـ ــدانـ ــيـ ــمـ الـ

بالمجلس البلدي.

0103 020405

الجوالت الميدانية

أرقام ونتائج

01
شاركت الجهات الخدمية في 19 جولة ميدانية من أصل 25 جولة نظمها المجلس البلدي منذ بداية العام 

1440هـ، وتوزعت المشاركات في المرحلتين األولى والثانية للجوالت الميدانية على النحو اآلتي:

الهيئة الملكية 
لمدينة الرياض

2

شركة المياه

17

هيئة االتصاالت

3

هيئة المدن الصناعية

1

وزارة النقل

3

شركة الكهرباء

14

مرور الرياض

4
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توزع مشاركات الجهات الخدمية في برنامج الجوالت الميدانية

م
الجولة 

الميدانية
التاريخ

الجهات المشاركة
الهيئة 
الملكية

وزارة 
النقل

هيئة 
االتصاالت

مرور 
الرياض

شركة 
المياه

شركة 
الكهرباء

المدن 
الصناعية

------------نعم1440/1/7بلدية الحائر1

2
بلدية الملز 

والبطحاء
----نعم--------1440/6/28

----نعم--------1440/7/11بلدية المعذر3

--نعمنعم----نعم--1440/7/26بلدية نمار4

----نعم--------1440/8/10بلدية عرقة5

--نعمنعم--------1440/8/24بلدية الشميسي6

----نعم--------بلدية العريجاء7

--نعم----------1441/1/12بلدية النسيم8

نعمنعمنعم--------1441/2/1بلدية السلي9

10
مكتب النظيم 

)بلدية الشرق(
--نعمنعم--------1441/2/22

--نعمنعمنعم----نعم1442/1/26بلدية الشفا11

--نعمنعم--------1442/2/12بلدية العزيزية12

--نعمنعمنعمنعم----1442/3/3بلدية الحائر13

--نعمنعم--نعم----1442/3/24بلدية الشمال14

--نعمنعم--------1442/4/16بلدية العليا15

16
بلدية الملز 

والبطحاء
--نعمنعم--------1442/5/7

--نعمنعم--------1442/5/21بلدية المعذر17

--نعمنعمنعمنعمنعم--1442/6/20بلدية نمار18

--نعمنعمنعم--نعم--1442/7/4بلدية عرقة19

233417141إجمالي المشاركات
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لقاءات أهالي األحياء في مقر المجلس 02
وأعضاء  لرئيس  الرياض  منطقة  أمير  بندر  بن  فيصل  األمير  الملكي  السمو  لصاحب  الكريم  للتوجيه  إنفاًذا 
المجلس البلدي باالهتمام بشكاوى المواطنين والتواصل مع عدد من األحياء لسماع مرئياتهم عن الخدمات 
في أحيائهم، فقد أعلن المجلس البلدي بالرياض عن إطاق برنامجه اليومي الستقبال المواطنين، في مقر 

المجلس بحي الملز، والذي يستهدف التواصل مع سكان مدينة الرياض بطريقة جديدة وأسلوب مغاير. 

حيث جرت استضافة سكان أحياء الرياض وفق برنامج معد ومحدد مسبقًا، واستقبالهم كوفود زائرة يقدم 
لهم عرض تفصيلي عن أعمال المجلس وجهوده لخدمة الحي، ومتابعات المجلس لتطوير وتحسين الخدمات 
على  للوقوف  الخاصة  اللقاءات  هذه  في  الخدمية  الجهات  شاركت  وقد  عامة.  بصفة  الرياض  أحياء  في 

احتياجات األحياء ومطالب المواطنين.

شركة المياه
تنفيذ شبكات للمياه، والصرف الصحي، ومعالجة انقطاعات المياه.

هيئة االتصاالت
معالجة ضعف اإلنترنت وخدمة االتصال، واأللياف البصرية.

وزارة النقل
صيانة الطرق السريعة، وإنشاء طرق ضمن اختصاص الوزارة.

شركة الكهرباء
إيصال خدمة الكهرباء لعدد من سكان المخططات.

01

03

02

04
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إحصائيات مشاركة الجهات الخدمية في لقاءات أهالي األحياء

التاريخاللقاءم
الجهات المشاركة

الهيئة 
الملكية

وزارة النقل
هيئة 

االتصاالت
مرور 
الرياض

شركة 
المياه

شركة 
الكهرباء

أخرى

1
لقاء سكان مخطط 

عريض الحائر ومخطط 
3020 بنمار  

نعمنعم--------1440/10/23

2
لقاء سكان حي 

المهدية والرمال 
والمعيزيلة

--نعم----نعم--1440/10/30

3
لقاء سكان حي الشفا 
وبدر والفواز والعوالي 

والحزم
--نعم--------1440/11/7

4
لقاء سكان حي السلي 

والسعادة والنور 
والفيصلية والجزيرة

--نعم--------1440/11/15

5
لقاء سكان حي 
الموسى وطويق

نعمنعمنعم------1441/2/3

6

لقاء سكان حي 
العارض والنرجس 
والفاح والشمال 

واالزدهار

نعمنعم--------1441/2/23

010163إجمالي المشاركات
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اللقاءات المفتوحة مع المواطنين

ورش العمل

03

04

نظم المجلس البلدي خال العامين الماضيين ثاثة لقاءات عامة مع المواطنين وبحضور عدد من الجهات 
الخدمية، لاستماع إلى مطالب المواطنين وماحظاتهم، وإيضاح وجهة نظر الجهات حيالها وعرض مشاريعها 

وخططها المستقبلية بشأن الخدمات المقدمة.

إحصائيات مشاركة الجهات الخدمية في اللقاءات المفتوحة مع المواطنين ولقاءات أهالي األحياء

التاريخاللقاءم
الجهات المشاركة

الهيئة 
الملكية

وزارة النقل
هيئة 

االتصاالت
مرور 
الرياض

شركة 
المياه

شركة 
الكهرباء

أخرى

1
لقاء المواطنين 

الخامس 
--نعم--نعم----1440/7/27

2
لقاء المواطنين 

السادس
نعمنعمنعمنعمنعمنعم1442/4/10

3
لقاء المواطنين 

السابع
نعمنعم--نعمنعم--1442/4/30

123132إجمالي المشاركات

نظم المجلس البلدي خال الفترة الماضية ثماني ورش متخصصة لمعالجة عدد من القضايا والموضوعات، 
بهدف تطوير الخدمات وإيجاد حلول للقضايا الخدمية. وقد شارك بها عدد من الجهات الخدمية.
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إحصائيات مشاركة الجهات الخدمية في اللقاءات المفتوحة مع المواطنين ولقاءات أهالي األحياء

عدد الموضوعم
التاريخالمشاركين

مكان 
انعقاد 
الورشة

ملخص نتائج ورش العمل

1
ورشة عمل 
تنظيم عمل 

الباعة الجائلين 
1440/6/27هـ44

مقر 
المجلس 

البلدي

منح . 1 سبل  لبحث  باألمانة  المختصة  اإلدارة  مع  اجتماع  عقد 
التراخيص، واالشتراطات المطلوب استيفاؤها لذلك.

التنسيق مع وزارة الشؤون اإلسامية، ووزارة النقل، وغيرها . 2
للباعة  السماح  على  موافقتهم  ألخذ  المعنية،  الجهات  من 

بالبيع في المواقع التابعة لهم.

من . 3 الجائلين  الباعة  لعمل  منّظمة  وتشريعات  أنظمة  وضــع 
المجلس واألمانة.

إعداد خطة زمنية لتفعيل المشروع مع إطاق حملة إعامية . 4
توعوية، لتشجيع الباعة الجائلين على العمل بطريقة نظامية 

والسعي للحصول على التصاريح.

2

ورشة عمل 
تفعيل 

المقاصف 
المدرسية 

1440/8/23هـ13
مقر 

المجلس 
البلدي 

تكوين لجنة لوضع تصور وتنظيم وصياغة للمشروع وتسهيل . 1
اإلجراءات.

والفتيات . 2 الشباب  من  والبائعات  البائعين  مع  لقاءات  عقد 
وتسهيل اجراءاتهم.

 بحث إيجاد معامل ومحاولة التصريح لهم عن طريق األمانة . 3

ترك . 4 الــفــود  لــســيــارات  بالسماح  التعليم  إدارة  مــع  التنسيق 
للشباب بالبيع في المدراس بضوابط معينة 

فيما . 5 للمقاصف  االشتراطات  بوضع  التعليم  إدارة  تقوم  أن 
يتعلق بالتراخيص للمستثمرات.

لدعم . 6 هدف  يتبع  جديد  برنامج  بوضع  العمل  وزارة  تقوم  أن 
الشباب والفتيات في المقاصف

3

ورشة عمل 
سقيا المزارع 
بمياه الصرف 

الصحي 

1440/8/26هـ15
مقر 

المجلس 
البلدي 

رصد التجاوزات من استخدام المياه الجارية في وادي الحائر، . 1
ونوصي بتفعيل األمر السامي الذي ينص على عدم تصريف 

مياه المجاري في األودية والبحار.

تعطل . 2 عند  طــوارئ  خطة  بوجود  المياه  شركة  على  التأكيد 
المحطات وعدم تصريف مياه الصرف على الوادي بتاتًا.

مخاطبة الهيئة الملكية لمدينة الرياض بأهمية تطوير الجزئية . 3
ــــوادي الــتــي تقع بين كــبــري الــحــائــر الــقــديــم إلــى السد  فــي ال

والسعي لانتهاء منه في أسرع وقت ممكن.

تنظيف . 4 سرعة  بأهمية  الوطنية  المياه  شركة  على  التأكيد 
)الحمأة( في سد وادي الحائر.

مخاطبة مقام إمارة منطقة الرياض للنظر في إشراك ممثلين . 5
من الهيئة الملكية لمدينة الرياض والبلدية الفرعية في اللجنة 

الُمشّكَلة من إمارة منطقة الرياض للرقابة على وادي الحائر.

لــوجــود ممارسات . 6 ــريــاض  ال إمـــارة منطقة  إلــى مــقــام  الــرفــع 
مخالفة تتمثل في استخدام مياه وادي الحائر.

الورشة . 7 محضر  في  الـــواردة  والماحظات  بالتوصيات  الرفع 
لسمو أمير منطقة الرياض.
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عدد الموضوعم
التاريخالمشاركين

مكان 
انعقاد 
الورشة

ملخص نتائج ورش العمل

4

ورشة عمل 
األشخاص 

ذوي اإلعاقة 
وكبار السن 

الثالثة

371440/5/10
مقر 

المجلس 
البلدي 

توحيد الجهود بين الجهات المعنية في تفعيل مشاركة ذوي . 1
االحتياجات الخاصة في الفعاليات

مشاركتهم . 2 خــال  مــن  وتمكينهم  المستهدفة  الفئة  دمــج 
االجتماعية 

ــف بــحــقــوق . 3 ــعــري ــت ــقــافــة الـــعـــامـــة مـــن خــــال ال ــث مــعــالــجــة ال
الفئة المستهدفة واحتياجاتهم.

ــخــاصــة بــالــفــئــة الــمــســتــهــدفــة . 4 جـــدولـــة ودمــــج الــفــعــالــيــات ال
مع الفعاليات العامة.

ــة بــــــذوي االحـــتـــيـــاجـــات . 5 ــي ــمــعــن ــات ال ــهـ ــجـ ــســيــق بـــيـــن الـ ــن ــت ال
الخاصة عند تنظيم الفعاليات

تــســهــيــل وصــــول الــفــئــة الــمــســتــهــدفــة لــلــفــعــالــيــات مــكــانــيــًا . 6
وإلكترونيًا.

ــي تــنــظــيــم . 7 ــمــخــتــصــيــن فــ ــة ال ــاركـ ــشـ الـــتـــوصـــيـــة بـــاعـــتـــمـــاد مـ
الفعاليات وإلزام المنظمين بذلك 

5
ورشة دراسة 
واقع الحدائق 

العامة
361441/3/6

مقر 
المجلس 
البلدي 

وتوفير . 1 وتخصصاتها  الــحــدائــق  أشــكــال  تنويع  فــي  االهــتــمــام 
الخدمات والمرافق الخاصة بها مثل دورات المياه والبوفيهات 

ومسارات األشخاص ذوي اإلعاقة، وغيرها.

للثقافة . 2 مكانا  الــحــدائــق  لتصبح  النوعية  الــخــدمــات  تقديم 
كافة  مع  لتتفاعل  الحدائق  أنسنة  مبدأ  لتحقيق  والمناشط، 

شرائح المجتمع.

االستدامة والصيانة الدورية للحدائق. 3

ــرواد الــحــدائــق لــبــث ثقافة . 4 ــ االهــتــمــام بــالــرســائــل الــتــوعــويــة ل
الوعي بالمحافظة على الحدائق والخدمات المتاحة فيها.

ــحــراســات األمنية . 5 ــادة الــرقــابــة فــي الــحــدائــق مــن خـــال ال ــ زي
وكذلك كاميرات المراقبة وتفعيل العقوبات على المخالفين. 

5 ورشإجمالي عدد الورش
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الــقــطــاعــات 
الـــخـــدمـــيـــة 

الرئيسة



وزارة النقل/ إدارة النقل بمدينة الرياض
ــن الــمــجــلــس الـــبـــلـــدي لــتــعــزيــز  ــا مـ ســعــًي
العاقات التنسيقية مع الجهات الخدمية 
قام بزيارة إلى إدارة النقل بمدينة الرياض 
عــدد  لمناقشة  1440/6/26هــــــــــ،  فــي 
بتحسين  المرتبطة  الخدمية  القضايا  من 
جودة الطرق والمداخل وتخفيف الزحام 

المروري. 
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المقدمة  الحلول  اعتماد 
لتخفيف  الــمــجــلــس  مـــن 
ــروري عــنــد  ــ ــمـ ــ ــام الـ ــزحــ ــ ال

الجسر المعلق.

01

طريق  لتطوير  التنسيق 
خريص.

03

ــاد الـــــــدراســـــــات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ
الــهــنــدســيــة لــمــدخــل حي 

المهدية.

02

اعــتــمــاد ســفــلــتــة طــريــق 
مدخل الخرج - الرياض.

04

أبرز نتائج العالقة التكاملية
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هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
التنسيق  في  المجلس  لبرنامج  متابعة 
الــجــهــات الخدمية  والــتــعــاون مــع كــافــة 
ــوت الـــمـــواطـــن وتــحــقــيــق  ــ ــال صـ ــصــ ــ إلي
بزيارة  البلدي  المجلس  قــام  احتياجاته، 
المعلومات  وتقنية  ــصــاالت  االت لهيئة 
التعاون  1440/5/3هـــ، لبحث سبل  في 
والتنسيق وعرض شكاوى أهالي األحياء 
المقدمة  الخدمات  حيال  وماحظاتهم 

من شركات االتصاالت. 

برنامج التنسيق مع الجهات الخدمية22

تنسيق | 2021



معالجة ضعف االتصاالت واإلنترنت في عدد من األحياء مثل المهدية وعريض ولبن 
ومخطط 3020 نمار، والحزم، والفواز، والعوالي، والعارض، وغيرها. 01

أبرز نتائج العالقة التكاملية
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مرور منطقة الرياض
الرياض  منطقة  مــرور  إدارة  لــدور  تأكيد 
في اإلسهام في تقديم الحلول العملية 
لمعالجة مختلف قضايا الزحام المروري، 
اإلدارة  دعوة  على  المجلس  حرص  فقد 
المجلس  فعاليات  مــن  العديد  لحضور 
وأنشطته، وال سيما الجوالت الميدانية 

على أحياء مدينة الرياض. 
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الـــتـــنـــســـيـــق الـــمـــشـــتـــرك 
لتزامن اإلشارات الضوئية 
تخفيف  في  يساهم  بما 

الزحام المروري.

010203

مــــعــــالــــجــــة عـــــــــدد مـــن 
المداخل المهمة هندسيا 
ــة  بــالــتــنــســيــق بــيــن األمــان

والمرور.

ــة  ــعـ ــابـ ــتـ الـــتـــنـــســـيـــق ومـ
التالفة  ــارات  الــســي ــة  ــ إزال
ــر الــحــمــلــة  والــمــهــمــة عــب
ــانـــة  ــركــة بــيــن األمـ مــشــت

والمرور

أبرز نتائج العالقة التكاملية
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الشركة السعودية للكهرباء
إلــى مقر  ــارة  ــزي ب الــبــلــدي  المجلس  قــام 
الــشــركــة الــســعــوديــة لــلــكــهــربــاء بــتــاريــخ 
التعاون  سبل  لبحث  1440/2/15هــــــــ، 
الخدمية  القضايا  متابعة  في  والتنسيق 
الكهرباء  بإيصال  يتعلق  للمواطنين فيما 

للمخططات المختلفة.
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إيصال  ومتابعة  التنسيق 
ــاء لــــعــــدد مــن  ــ ــرب ــهــ ــكــ ــ ال
جنوب  المنح  مخططات 
وغـــــــرب الـــــريـــــاض وبــــدء 
ــال فـــي عــــدد من  ــمـ األعـ
المخططات مثل مخطط 
وعـــريـــض  ــار  ــمــ ــ ن  3020
الكهرباء  إيصال  ومتابعة 
ــرق  ــشــ ــ ــات ال ــطـ ــطـ ــخـ ــمـ لـ

والشمال.

01

ــرج  الـــتـــنـــســـيـــق إلزالــــــــة بـ
ــعــتــرض طــريــق  كــهــربــاء ي
من  الحركة  ينقل  رئيسي 
القديم  الــحــوطــة  طــريــق 
الجديد  الخرج  طريق  إلى 

بالحائر

03

التنسيق لمعالجة ضعف 
الــكــهــربــاء واالنــقــطــاعــات 
في عدد من األحياء مثل 
والرمال  الشفا  تال  حي 

وغيرها

02

ــن األمـــانـــة  ــي الــتــنــســيــق ب
وشــركــة الــكــهــربــاء إلزالــة 
عــــــــدد مــــــن األعـــــمـــــدة 
الــهــوائــيــة لــلــكــهــربــاء في 
ــاء مثل  ــ ــي ــن االحــ ــدد مـ عــ
أم  وشــارع  الغنامية  حي 

المؤمنين عائشة.

04

أبرز نتائج العالقة التكاملية
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شركة المياه الوطنية
تعد شركة المياه الوطنية من الشركات 
وقد  حيوية،  خدمة  تقدم  والتي  الرائدة 
إلى قيام أفضل عاقات  المجلس  سعر 
ــتــعــاون والــتــنــســيــق مــعــهــا، بــمــا يعود  ال
الخدمات  المواطن وتقديم  بالنفع على 
ــذا قــام  ــه، ولـ الــمــرجــوة عــلــى أحــســن وجـ
في  الــشــركــة  مقر  إلــى  ــارة  ــزي ب المجلس 
1440/2/22هــــــ، وأثــمــرت عــن عــدد من 

التفاهمات المهمة.
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المياه وانقطاعاتها في عدد من األحياء مثل حي طويق  معالجة عدد من مشكات 
وحي العزيزية والدار البيضاء واإلسكان والمناخ وغيرها 01

التنسيق للتعجيل في إيصال خدمة المياه وشبكة الصرف الصحي لعدد من األحياء بعد 
الرفع بشكاوى ومطالب المواطنين مثل حي نمار، وتال الشفا، والموسى وغيرها. 02

كما قام المجلس باستقبال شركة المياه الوطنية في مقره بتاريخ 1440/6/29هـ.

أبرز نتائج العالقة التكاملية
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الـــــجـــــهـــــات 
التشـــــريعية 
وقـــطـــاعـــات 

أخرى



مجلس الشورى
 قام المجلس البلدي في 1441/4/14هـ، 
ــارة خـــاصـــة إلــــى مــجــلــس الـــشـــورى  ــ ــزي ــ ب
لاستفادة من الخبرات المتبادلة وعرض 
ممارسة  فــي  الــبــلــدي  المجلس  تــجــربــة 
الدور الرقابي وتفعيل الرقابة المجتمعي 

عليها.
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الهيئة الملكية لمدينة الرياض
سعى المجلس البلدي إلى التنسيق مع 
لتعزيز  الــريــاض،  لمدينة  الملكية  الهيئة 
أفضل  تقديم  نحو  المشتركة  الــجــهــود 
إلــى  بــزيــارة  المجلس  ــام  وقـ الــخــدمــات، 
وأثمرت  1439/11/20ه،  بتاريخ  الهيئة 

عن عدد من التفاهمات المهمة.
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أبرز نتائج العالقة التكاملية

قّدم المجلس للهيئة الملكية عدًدا من المبادرات المهمة، والتي وافقت توجه الهيئة ودراساتها المعدة 
ومنها ما كان قيد االعتماد، ومن أبرز المشروعات المقترحة:

األمير  امتداد طريق  ربط 
ــع طــــريــــق أم  ــ تــــركــــي مـ
المؤمنين عائشة وطريق 
ــفــة لــتــخــفــيــف  ــي أبـــــي حــن
ــروري عــنــد  ــ ــمـ ــ ــام الـ ــزحــ ــ ال

الجسر المعلق.

010203

بــوابــات  تحسين  مــبــادرة 
الرياض.

التنسيق حول الرفع برؤية 
جنوب  لتطوير  المجلس 
ــاض ضــمــن  ــ ــريـ ــ ــرب الـ ــ ــ وغـ

المخطط اإلستراتيجي.
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وزارة التعليم/ إدارة تعليم منطقة الرياض
زار المجلس البلدي في 1440/7/12هـ، 
لمناقشة  الــريــاض،  منطقة  تعليم  إدارة 
عدد من القضايا، ومنها رفع وعي الطلبة 
بأهمية الخدمات البلدية والدور الرقابي 
دراســة  ــى  إل إضــافــة  عليها،  المجتمعي 
المدرسية  المقاصف  تنظيم  إمكانية 
وإيجاد دور لألسر المنتجة في تشغيلها. 
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الجائلين  للباعة  البدائل  المدرسية كأحد  المقاصف  التنسيق لاستفادة من 
بطرق نظامية. 01

إطاق حملة توعوية لطاب المدارس في الحدائق للتشجير. 02

أبرز نتائج العالقة التكاملية
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وزارة البيئة والمياه والزراعة/ فرع الوزارة في الرياض
قام المجلس البلدي في 1442/4/17هـ، 
الــبــيــئــة والــمــيــاه  إلـــى فـــرع وزارة  بـــزيـــارة 
والزراعة بالرياض للتعاون والتنسيق حيال 
الخدمات التي انتقل اإلشراف عليها إلى 
وأهمية  والــزراعــة،  والمياه  البيئة  وزارة 
مــعــالــجــة الــمــاحــظــات الــمــرصــودة في 
تقارير المجلس البلدي خال فترة إشراف 

األمانة عليها.  
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األغنام  أسواق  األمانة مثل  عبر  لهم  التي ستنتقل  األعمال  حيال  التنسيق 
وأسواق النفع العام. 01

أبرز نتائج العالقة التكاملية
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الغرفة التجارية بالرياض
قام المجلس البلدي في 1442/3/18هـ، 
بزيارة إلى الغرفة التجارية بالرياض للبحث 
وتفعيل  المشتركة،  التعاون  سبل  في 
دور المستثمرين والغرفة في المشاركة 
مضافة  قيمة  تــقــدم  الــتــي  المجتمعية 
الخدمات  نوعية  على  إيجابًيا  وتنعكس 

المقدمة. 
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الــتــنــســيــق لــتــفــعــيــل عـــدد من 
مبادرات المجلس، مثل: إنشاء 
القطاع  مــن  العامة  الــحــدائــق 
الخاص، واالستثمار في دورات 
الـــمـــيـــاه، والـــســـوق الــنــســائــي 

األسبوعي.

01
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شركاء النجاح
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