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 تعريف بالمصطلحات
 

 
 

 

 

 اللون الداللي التفسير نوع المالحظة

 منفذة:
المالحظات التي تمت معالجتها بشكل كامل من البلدية، أوتم اإلفادة عنها مرفقة هي 

 بشواهد وصور ميدانية للتنفيذ.
 

  هي المالحظات التي تمت اإلفادة أنه يجري العمل على معالجتها وفق جدول زمني واضح. تحت التنفيذ:

 غير المنفذة:
إجرائية بإحالة للموضوع دون تنفيذ فعلي هي المالحظات التي لم يصل عليها رد أو ردود 

 للمعالجة أو وجود جدول زمني بذلك.
 

 خارج اختصاص األمانة:
هي المالحظات المتعلقة بالجهات الخدمية األخرى وذات العالقة مثل شركة الكهرباء والمياه 

 والنقل وغيرها.
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 :بالسليإحصائية إنجاز مالحظات الجولة الميدانية 

 

 

 

 

 نسبة اإلنجاز عدد المالحظات التصنيف

 %31 13 منفذة

 %16 7 تحت التنفيذ

 %37 16 غير منفذة

 %16 7 خارج االختصاص

 100% 36 مجموع المالحظات
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 :بالسليالجولة الميدانية صور من 

 

 

  



 

     
 

 الفرعية السليتقرير مالحظات الجولة الميدانية للمجلس البلدي بالرياض في نطاق بلدية |    6

 :بالسليالجولة الميدانية صور من 
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 أوال: المالحظات المنفذة:

 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

1 

 حي الفيحاء
 قلة الحدائق بالحي

تقوم البلدية الفرعية بالتنسيييييق إلد اة ا    التوصيييي  
  المختصة باألإلانة ةنشاء حدائق بالحي.

  الفيحاء حدائق في حي 8و   إلن البلدية بأنه يوجد عد  

2 

 حي الفيحاء
عدم نظافة الحي و إلي النفايات إلثل السجا  

 والكنبات وغيرها إلن المخلفات الثقيلة
تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق إلد اة ا    التوصي  

 المختصة باألإلانة بنظافة الحي.

و   إلن البلييدييية بييأنييه تع توجييد ةعميياك يوإلييية عل   يياإلييل 
و فد النفايات المنزلية وترحيل األحياء إلن  نس وااللتقاط 

 إلخلفات األثاث

تقوم البلدية الفرعية بتكثيف عمليات 
النظافة بالحي والرقابة عل  ة اء 
 العاإللين لوجو  بعض التقصير

3 

 حي الفيحاء
لوحات المحالت التجا ية إلن النوع السيئ وعدم 
 تثبيتها بشكل يجد إلما يسبب خطو   عل  الما   

تقوم البلدية الفرعية بالتنسيييييق إلد اة ا    التوصيييي  
 المختصة باألإلانة لمعالجة لوحات المحالت التجا ية.

و   إلن البلدية بأنه بخصيييييوا لوحات المحالت التجا ية يتع  لزام 
المحالت بتغيير اللوحات المتهالكة ةو التالفة في جميد األحياء 

   الشييي و  علمًا بأنه صيييد  تنظيع جديد بخصيييوا اللوحات إلن و ا
البلدية والقروية يتع تطبيقه عل  جميد األنشيييييطة التجا ية عل  

 إلستوى إلدينة الرياض عند  صدا  ةو تجديد الرخص المهنية

ت بجولة عل  المحالتقوم البلدية 
 للتأ د إلن تطبيق شروط اللوحات
 و فا   المجلس بما يتع حياك ذلك



 

     
 

 الفرعية السليتقرير مالحظات الجولة الميدانية للمجلس البلدي بالرياض في نطاق بلدية |    8

 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

4 

 حي السعادة
نعاني إلن اة عاج والضوضاء و وائح الصبغ إلن 

 الصناعية القريبة جدا إلن المنا ك 
تقوم البلدية الفرعية بالتنسيييييق إلد اة ا    التوصيييي  

المختصييييية باألإلانة وإلخالبة الجهات المعنية لنقل 
 المنطقة الصناعية.

و   إلن البلدية المخطط إلعتمد و ش ويفصيييل بينهع وبين 
ا ع  ئيسيييية وتقوم البلدية بالمتابعة األحياء السيييكنية بشيييو

اليوإلييية لمند وإلحييااييييبيية المخييالفين حسييييييب الجزاءات 
 والغراإلات الصا    إلن إلجلس الو  اء

تقوم البلدية الفرعية بتكثيف جوالتها 
 الرقابية

5 

  حي السعادة 
الحي في حاجه ال  إلزيد إلن الجهد في إلوضوع 
 النظافة وتو يد حاويات القماإلة بشكل  افي 

تقوم البلدية الفرعية بالتنسيييييق إلد اة ا    التوصيييي  
 المختصة باألإلانة بنظافة الحي.

و   إلن البلدية بأنها تقوم بالمتابعة المسييييتمر  باألعماك 
اليوإلية لتفريغ الحاويات حسيييييب وقر إلسيييييا  الضييييياغطات 
و ييكلييك إلتييابعيية ةعميياك االلتقيياط والكنس اليوإلي ةإلييا إلييا 

فأنها إلو حاويات  إلام يخص تو يد ال جة ة حا عه حسيييييب ال  
 المنا ك إلثل باقي االحياء السكنية األخرى في نطاق البلدية.

تقوم البلدية الفرعية بتكثيف جوالتها 
 الرقابية

6 

  حي السعادة 
األ صفة واةنا   تحتاج ال  إلتابعه وصيانة  و ية حيث 

 يتضح عدم العناية بها 
تقوم البلدية الفرعية بالتنسيييييق إلد اة ا    التوصيييي  

 المختصة باألإلانة بصيانة األ صفة واةنا   بالحي.

و   إلن البلدية بأ  االنا   واأل صيييفة المنفك  بشيييوا ع الحي 
  يتع إلتابعتها وصيانتها بصفة إلستمر .
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 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

7 

 حي إسكان الخرج 
 تغيير حاويات النفايات الكبير 

تقوم البلدية الفرعية بالتنسيييييق إلد اة ا    التوصيييي  
يات الكبير   حاويات النفا نة بتغيير  باألإلا المختصييييية 

 بالحي

صيانة وتطهير الحاويات وااتبداك  و   إلن البلدية بأنه يتع 
التالف إلنها بشييييكل  و ا ةإلا إلا يخص الحاويات التي ةإلام 
العمائر فهي إلن اختصييييياا   ا   الصييييندوق العقا ا وله 

إلخصييييص إلن قبلهع وتع التواصييييييل إلعهع بهييكا  إلقيياوك
 الخصوا

يجة تتقوم البلدية بتزويد المجلس بن
إلد إلقاوك   ا   الصندوق  التواصل
وتحديد الجدوك الزإلني  العقا ا

 لتغيير حاويات النفايات بالحي

8 

 حي إسكان الخرج 
   الة السيا ات التالفة  اخل الحي

تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق إلد اة ا    التوصي  
 المختصة باألإلانة ة الة السيا ات التالفة  اخل الحي.

تالفه بجميد  يا ات  بأنه في حاك وجو  ايييي و   إلن البلدية 
االحياء يتع ترحيلها بعد اايييتنفاذ المد  المقر   عشييير  ةيام 
إلن التأشيييير ةإلا السييييا ات التي  اخل قبو العمائر فهي إلن 

 تصاا إلكتب   ا   السوق والمرو اخ

تقوم البلدية الفرعية بتزويد المجلس 
تع تقرير عن عد  السيا ات التي ب

 إلن تا يخ الجولة.  فعها

9 

 حي إسكان الخرج 
 إلعالجة قلة المحالت التجا ية.

تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق إلد اة ا    التوصي  
 المختصة باألإلانة لمعالجة قلة المحالت التجا ية.

و   إلن البلييدييية بييأنييه إلن الجهيية الغربييية المحيياذييية للحي 
ياإلين إلوك  ية ةاييييواق بند ن ال السييييكني توجد إلرا ز تجا 

إلحاًل بمختلف  88وإلجمد بن  ايييل التجييا ا ال تقييل عن 
 األنشطة

-- 
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 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

11 

 المناخحي 
 الحي اكني واالاتراحات فيه  ثير .

تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق إلد اة ا    التوصي  
 المختصة باألإلانة لتحويل الحي ال  حي اكني.

و   إلن البلدية بأ  اايييتراحات حي المناد لديهع فسيييوحات 
 تسوير وتقوم البلدية بمخالفة ةا عقا  يخالف االاتخدام.

-- 

11 

 مالحظات أخرى 
واحة الملك الما  وجو  صبات  امنتية إلشوهه 
 للمنظر العام خلف ااحة الجزير  بتجاه الغرب 

 تقوم البلدية الفرعية ة الة الصبات. التوصي  

و   إلن البلدية بأنه تع   الة الصيييبات الخرايييانية إلن الموقد 
 المشا   ليه

  صوبتزويد المجلس ب البلدية تقوم
 للموقد بعد اة الة.

12 

 طريق هارون الرشيد
 ال يوجد إلواقف لكوا اةعاقة 

 تقوم البلدية الفرعية بوضد إلواقف لكوا اةعاقة. التوصي  

و   إلن البلييدييية بييأ  جميد المرا ز التجييا ييية الواقعيية عل  
 -- شا ع ها و  الرشيد لديهع إلواقف إلخصصة لكوا اةعاقة

13 

 شارع عبدهللا بن سلمان
 تهكيب األشجا  

تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق إلد اة ا    التوصي  
 المختصة باألإلانة بتهكيب األشجا .

  صوبتزويد المجلس ب البلدية تقوم و   إلن البلدية بأنه تع عمل المطلوب وتهكيب االشجا 
 للموقد بعد اة الة.



 

     
 

 الفرعية السليتقرير مالحظات الجولة الميدانية للمجلس البلدي بالرياض في نطاق بلدية |    11

 :التنفيذثانيا: المالحظات تحت 

 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

1 

  الفيحاءحي 
للب الموالنين بمطب وترحيل شا ع للحة بن عبيد هللا 

  بجوا فتحة الدو ا  الواقد عل  شا ع للحة بن عبيدهللا
 .جاإلد  يد بن ثابر وتجمد المياه اإلام الجاإلد

ي   بالتنسيييييق إلد اة ا    التوصيييي ية  ية الفرع لد تقوم الب
المختصة باألإلانة لحل اةشكالية  ما يتع إلخالية الجهة 

 المعنية لحل  شكالية تجمد المياه.

عام اة ا   العاإلة  ناًء عل  خطاب إلدير  و   إلن البلدية ب
وتا يخ  1488804014للد اايييييات والتصييييياإليع بخطاب  قع 

إلن   ااة و عدا  التصاإليع  هي بأنه تع االنتهاء40/3/4114
الخاصة بشا ع للحة بن عبيد هللا وتشمل األ صفة وةعماك 
اةنا   والتشييييجير وواييييائل السييييالإلة المرو ية وتنسيييييق 
المواقد وإلتطلبات ذوا االحتياجات الخاصيييية وفي انتظا  

 توافر االعتما ات المالية.

تزويد المجلس بآخر البلدية ب تقوم
إلر  إلستجدات الموضوع بعد ة 
 عل  الموضوع ة ثر إلن انة.

2 

 طريق طلح  بين عبيد هللا
 عدم تشجير الساحة الواطية 

تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق إلد اة ا    التوصي  
 .المختصة باألإلانة بتشجير الساحة الواطية

و   إلن البلدية بأنه جا ا ااييييتخراج فسييييح حفريات للبدء 
 في ةعماك التشجير 

تزويد المجلس بآخر البلدية ب تقوم
إلستجدات الموضوع بعد ة  إلر 
 عل  الموضوع ة ثر إلن انة.
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 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

3 

 حي الفيحاء
شا ع جبل ةللس افلتة جزء إلن الشا ع إلقابل جاإلد 

انوات عل  وضعه الراهن بدو   ة بد لهوالكا  الكياب  
 .اافلر

ي   بالتنسيييييق إلد اة ا    التوصيييي ية  ية الفرع لد تقوم الب
   المختصة باألإلانة لسفلته الشا ع

و   إلن البلييدييية بييأ  المنطقيية الواقعيية بهييا الحييديقيية 
والجاإلد تعاني إلن ا تفاع إلنسوب المياه إلما تسبب بتلف 
يانة الحديقة  وتأ ل المز وعات وعليه توقف ةعماك صيييي

وب تخفيض إلنسييوالسييفلتة حاليًا حت  يتع تنفيك إلشييروع 
 المياه وهنو  في إلراحله األخير  إلن التنفيك.

تقوم البلدية بتزويد المجلس بآخر 
تنفيك إلشروع تخفيض  تإلستجدا

 .إلنسوب المياه

4 

 حي الفيحاء
الواقعة بجوا   ةشا ع جباك اللس قلة العناية بالحديق

جاإلد الكياب )ضعف النظافةن تر ا  و ات المياهن تأ ل 
 العشبن الممش  المحيط بالحديقة غير جيد(

ي   بالتنسيييييق إلد اة ا    التوصيييي ية  ية الفرع لد تقوم الب
 .بالعناية بالحديقة المختصة باألإلانة

و   إلن البلدية بأ  المنطقة الواقعة بها الحديقة 
ا تفاع إلنسوب المياه إلما تسبب والجاإلد تعاني إلن 

بتلف وتأ ل المز وعات وعليه توقف ةعماك صيانة 
الحديقة والسفلتة حاليًا حت  يتع تنفيك إلشروع تخفيض 

 في إلراحله األخير  إلن التنفيك. وإلنسوب المياه وه

تقوم البلدية بتزويد المجلس بآخر 
تنفيك إلشروع تخفيض  تإلستجدا

 .إلنسوب المياه
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 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

5 

 السعادةحي 
 .حدائق  ل  عاإله يفتقر ةبصف

ي   بالتنسيييييق إلد اة ا    التوصيييي ية  ية الفرع لد تقوم الب
 .بوضد حدائق المختصة باألإلانة

( حدائق 1و   إلن البلدية بأنه يوجد بحي السعا   عد  )
ولدى البلدية للب بزيا   عد  الحدائق والساحات 

 لتعويض النقص حسب التوفر المالي

المجلس تقوم البلدية بتزويد 
بالجدوك الزإلني لالنتهاء إلن تنفيك 

 .الحدائق في الحي

6 

   السعادة حي 
 الرياضةالحي في حاجه ال  إلمش  لمما اة 

ي   بالتنسيييييق إلد اة ا    التوصيييي ية  ية الفرع لد تقوم الب
 .المختصة باألإلانة بإنشاء إلمش  بالحي

و   إلن البلدية بأنه تع اختيا  ةحد المواقد وجا ا   ااييييية 
 لتنفيكه عليه

تقوم البلدية بتزويد المجلس 
بالموقد الكا تع اختيا ه ةنشاء 
الممش  والجدوك الزإلني لالنتهاء 

 .إلن التنفيك

7 

 طالبة بممش   بيرإل حي إسكان الخرج 
تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق إلد اة ا    توصي  

 المختصة باألإلانة ةنشاء إلمش   بير بالحي.

تع اختيا  ةحد المواقد وجا ا الدا اة و   إلن البلدية بأنه 
 عليه لتنفيكه.

تقوم البلدية بتزويد المجلس 
بالموقد الكا تع اختيا ه ةنشاء 
الممش  والجدوك الزإلني لالنتهاء 

 .إلن التنفيك
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غير المنفذة: لمالحظاتاثًا: لثا  

 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

1 

 :طريق هارون الرشيد
إلسا  للمشا  إلن حي الفيحاء  ل  حديقة الجزير  لوجو  عدم وجو  

عد  إلن العوائل تنتقل إلن الحي  ل  الحديقةن ولحاجة  وا  الحديقة 
 للكهاب للمحالت في الجهة المقابلة للحديقة.

تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق إلد اة ا   المختصة باألإلانة  التوصي  
 لوضد إلمر إلشا  لسالإلة الما  

بيية إلييدير عييام اة ا   العيياإليية تع إلخييال
للييد ااييييييات والتصيييييياإليع بخطيياب  قع 

 هي43/4/4114وتا يخ  1488808083

تقوم البلدية بتزويد المجلس بالجدوك 
 مشا تنفيك إلمر الالزإلني لالنتهاء إلن 

 في الموقد المك و 

2 

 حي الفيحاء 
شا ع للحة بن عبدهللا للب افلتة إلواقف إلد اة إلسعو  بن 

 الربيد.
تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق إلد اة ا   المختصة باألإلانة  التوصي  

  لسفلة الموقد.

 إلخالبة ةوضييييحر البلدية الفرعية ةنه تع
 اة ا   العاإلة للد ااات والتصاإليع 

تقوم البلدية بتزويد المجلس بالجدوك   
افلتة تنفيك الزإلني لالنتهاء إلن 

 إلواقف إلد اة إلسعو  بن الربيد
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3 

 الفيحاءحي 
 تشجير لريق للحة بن عبيدهللا.

تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق إلد اة ا   المختصة باألإلانة  التوصي  
 لتشجير الطريق.

 إلخالبة ةوضحر البلدية الفرعية ةنه تع
 اة ا   العاإلة للد ااات والتصاإليع 

تقوم البلدية بتزويد المجلس بالجدوك 
 الطريق.تشجير الزإلني لالنتهاء إلن 

4 

 حي الفيحاء
عدم وجو  إلمر إلشا  إلقابل جاإلد الكياب إلما يسبب خطر عل  

 المصلين.
تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق إلد اة ا   المختصة باألإلانة  التوصي  

 لوضد إلمرات إلشا  إلقابل جاإلد الكياب.

البلدية بأنه توجد إلطبات ةإلام  ةوضحر
 الجاإلد في االتجاهين إلن الشا ع

البلدية بتزويد المجلس بالجدوك تقوم 
 الزإلني لالنتهاء إلن إلعالجة المالحظة

5 

 حي الفيحاء
 تجمد الكالب السائبة بالحي

تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق إلد اة ا   المختصة باألإلانة  التوصي  
 لمعالجة تجمد الكالب السائبة.

و   إلن البلدية بأنه تع إلخالبة إلدير عام 
بتوجيه إلا يلزم بالقضاء عل  صحة البي ة 

ظاهر  انتشيييا  الكالب الضيييالة في نطاق 
ةحييياء بلييدييية السيييييلي بييالخطيياب  قع 

 هي48/4/4113وتا يخ  1388884181

تقوم البلدية بتزويد المجلس بالجدوك 
 الزإلني لالنتهاء إلن إلعالجة المالحظة
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6 

 حي الفيحاء
إلما يسبب عدم وجو  إلطبات صناعية عل  لريق للحة بن عبيد هللا 

  ثر  الحوا ث وخطو   عل  الما  .
تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق إلد اة ا   المختصة باألإلانة  التوصي  

 لوضد إلطبات صناعية.

و   إلن البلدية إلخالبة اة ا   العاإلة 
 للد ااات والتصاإليع

تقوم البلدية بتزويد المجلس بالجدوك 
 الزإلني لالنتهاء إلن إلعالجة المالحظة

7 

 حي الفيحاء
افلتة شا ع االقتصا  الواقد بين لريق اعد بن عبدالرحمن وبين 

 للحة بن عبيد هللا وا  يحوك التقالد ال   وا   
تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق إلد اة ا   المختصة باألإلانة  التوصي  

بسلفتة شا ع االقتصا  الواقد بين لريق اعد بن عبدالرحمن وبين 
  وا  يحوك التقالد ال   وا .للحة بن عبيد هللا

 لع تتع اةفا   إلن البلدية
تقوم البلدية بتزويد المجلس بالجدوك 
 الزإلني لالنتهاء إلن إلعالجة المالحظة

8 

 حي السعادة
 ال  الر إلعانا  ةهل الحي إلن إلكب السلي واوق الغنع.

تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق إلد اة ا   المختصة باألإلانة  التوصي  
 واالاتفسا  عن إللكية السوق ونقل إلكب السلي.

و   إلن البلدية بأ  إلكب النفايات إلن 
اختصاا اة ا   العاإلة للنظافة 

وبخصوا اوق الغنع فهو إلخطط 
إلعتمد وحسب الرؤية اوف يتع تسليمه 

 لو ا   الز اعة

 ا    التنسيق إلد برعية البلدية الف تقوم
النظافة باألإلانة لتحديد الجدوك الزإلني 

 إلكب السلي بشكل نهائي لنقل
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9 

 حي السعادة
نعاني إلن الروائح التي تثير الربو واألإلراض الصد ية إلن احواش 

 األغنام القريبة إلن المنا ك.
تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق إلد اة ا   المختصة باألإلانة  التوصي  

 وإلخالبة الجهات المعنية بإ الة اوق الغنع.

توجد إلعدات وعماله ةنه البلدية  ةفا ت
إلن إلقاوك النظافة إلخصصه لمتابعة 
اوق األغنام لكنس وااللتقاط وترحيل 

 إلخلفات األحواش.

تقوم البلدية بمضاعفة ةعماك النظافة 
 لحي في ا

11 

 حي السعادة
 نتمن  وجو  إلجلس للرعيل األوك إلن المتقاعدين و با  السن.

تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق إلد اة ا   المختصة باألإلانة  التوصي  
 بإنشاء إلجلس للرعيل بالحي.

 البلدية بأنه ليس إلن اختصاصاها. ةفا ت

تقوم البلدية بالتنسيق إلد   ا   
ةيجا  إلجلس الخدإلات االجتماعية 

للرعيل األوك في الحي وتزويد المجلس 
 باةجراءات المتخك  في هكا الخصوا

11 

 حي إسكان الخرج
 4و  4تحسين إلدخل الحي  قع  

تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق إلد اة ا   المختصة باألإلانة  التوصي  
 لتحسين إلدخل الحي.

و   إلن البلدية بأ  إلداخل االاكا  
تحويالت إلنك ة بد انوات تقريبًا عليها 

بسبب تنفيك إلشروع إلحطة لحافالت 
الرياض وبعد االنتهاء إلن المشروع يتع 

   الة التحويالت المؤقتة.

لة   ا تقوم البلدية الفرعية بالعمل عل 
تها  اللوحات الساقطة عل  األ ض ةو  عا

لوضعها الطبيعين والعناية باأل صفة 
 وتحسينها وتشجير المدخلين.
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12 

 حي إسكان الخرج 
 إلعالجة الروائح الكريهة إلن المدفن والمصاند المجاو   للحي.

تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق إلد اة ا   المختصة باألإلانة  التوصي  
 لمعالجة الروائح الكريهة إلن المدفن والمصاند المجاو   للحي.

و   إلن البلدية بأ  المصاند جنوب حي 
ة إلد  والمدفن تابد االاكا  تابعة لهي 

 لإل ا   العاإلة للنظافة

التنسيق إلد بالبلدية الفرعية   تقوم
اة ا   المختصة باألإلانة لمعالجة 

الروائح الكريهة إلن المدفن والمصاند 
 المجاو   للحي.

13 

 حي إسكان الخرج 
 إلعالجة إلشكلة  ثر  الكالب الضالة

تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق إلد اة ا   المختصة باألإلانة  التوصي  
 لمعالجة إلشكلة  ثر  الكالب الضالة.

و   إلن البلدية بأنه تع إلخالبة إلدير عام 
صحة البي ة بتوجيه إلا يلزم بالقضاء عل  
ظاهر  انتشا  الكالب الضالة في نطاق 

ةحياء بلدية السلي بالخطاب  قع 
 هي48/4/4113وتا يخ  1388884181

تقوم البلدية بتزويد المجلس بالجدوك 
 الزإلني لالنتهاء إلن إلعالجة المالحظة

14 

 طريق هارون الرشيد
 وجو  ةاياد حديدية خطر  في الجزير  الواطية 

 تقوم البلدية الفرعية ة الة السياد الحديدا. التوصي  

و   إلن البلدية بأنه ابق وة  تع 
الشرق إلخالبة إلدير قطاع الكهرباء 

وتا يخ  1388884181بخطاب  قع 
هي بطلب   الة السياج 48/4/4113

وإلعالجة إلكا  األبراج والتي ابق وة  
تع   التها في شا ع ها و  الرشيد الواقد 

 بحي الجزير 

تقوم البلدية بتزويد المجلس بالجدوك 
 الزإلني لالنتهاء إلن إلعالجة المالحظة
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15 

 طريق هارون الرشيد
 المدخل ضيق جدا عل  تقالد ها و  الرشيد وللحة بن عبيد هللا 

تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق إلد اة ا   المختصة باألإلانة  التوصي  
 بتوايد إلدخل الطريق.

و   إلن البلدية بأنه تع إلخالبة اة ا   
العاإلة للد ااات والتصاإليع بالخطاب 

 هي 48/4/4113وتا يخ  1388884181 قع 

البلدية بتزويد المجلس بالجدوك  تقوم
 الزإلني لالنتهاء إلن إلعالجة المالحظة

16 

 شارع محمد بن حماد بن زيد تقاطع سعد بن عبدالرحمن
 وجو  إلخلفات بناء 

تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق إلد اة ا   المختصة باألإلانة  التوصي  
 ة الة المخالفات.

حما  و   إلن البلدية بأ  شا ع إلحمد بن 
ال يتقالد إلد لريق اعد بن عبدالرحمن 

 وال توجد إلخلفات في تلك المنطقة

تقوم البلدية بتزويد المجلس بالجدوك 
 الزإلني لالنتهاء إلن إلعالجة المالحظة
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1 

 حي الفيحاء
عدم تغطية عدا ات الكهرباء لبعض العمائر والفلل إلما يسبب خطر  بير 

 عل  اا ني الحي 
تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق إلد اة ا   المختصة باألإلانة لعدم  التوصي  

 تغطية عدا ات الكهرباء لبعض العمائر والفلل.

و   إلن البلدية بأنه لع يتبين لهع بخصوا 
بأنها خا ج اختصاا هكه المالحظة علمًا 

 األإلانة وتابعة لشر ة الكهرباء السعو ية
 اختصاا شر ة الكهرباء

2 

 حي الفيحاء
  ثر  إلخالفة الدبابات النا ية وعكسها للسير والسير عل  األ صفة 

 تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق إلد اة ا   المختصة باألإلانة التوصي  
 الدبابات النا ية وعكسها للسير.وإلخالبة الجهة المختصة بكثر  إلخالفة 

 إلرو  الرياضاختصاا   ا   
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3 

  السعادة حي 
والشاحنات بشكل  بير في  السيا ات الكبير يعاني إلن وقوف  الحي

 الشوا ع إلما يسبب الحوا ث 
تقوم البلدية الفرعية بالتنسيييييق إلد اة ا   المختصييييية باألإلانة  التوصييييي  

والشيييياحنات بشييييكل  السيييييا ات الكبير وقوف وإلخالبة الجهات المعنية ب
 . بير في الشوا ع إلما يسبب الحوا ث

و   إلن البلدية بأنه تع التنسيق إلد إلرو  في 
عمل حمالت عل  الشوا ع التي تتوقف عليه 
المعدات علمًا بأ  المالحظة إلن اختصييييياا 

 المرو 

يطلب إلن البلدية  فد تقرير 
 عن نتيجة التنسيق الكا تع

 .إلد إلرو  الرياض
 

 اختصاا إلرو  الرياض

4 

 طريق طلح  بين عبيد هللا 
 وجو  إلعدات وصبات  امنتية  

 تقوم البلدية الفرعية بإ الة الصبات. التوصي  

و   إلن البلدية بأ  المعدات المتحر ة إلن 
اختصيييييياا المرو  وبخصيييييوا الصيييييبييات 
الخراانية فهي تابعة ألعماك تنفيك إلشروع 

 قطا  الرياض 

 الرياضاختصاا إلرو  

5 

 :حي إسكان الخرج
 .إلند  خوك الشاحنات الكبير  للحي

ند متقوم البلدية الفرعية بالتنسيييق إلد اة ا   المختصيية باألإلانة ل التوصييي  
 وإلخالبة الجهات المعنية  خوك الشاحنات الكبير  للحي

 اختصاا إلرو  الرياض و   إلن البلدية انه إلن اختصاا   ا   المرو 
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6 

 :حي السعادة
 الجميحي  شا ع عبد هللا

واحواش األغنام يحدث فيه  الصناعيةوبين  السكنيةالفاصل بين البيوت 
الفاك  ايا ات و عس إلره صدمإلن  ة ثر وتهو  بالسواقة وحدثتفحيط 

 لمتابعته  المختصةللجهات  وإلشاه نرجو  فد األإلر
تقوم البلدية الفرعية بالتنسيييييق إلد اة ا   المختصييييية باألإلانة  التوصييييي  

 .وإلخالبة الجهات المعنية بكثر  التفحيط  اخل الشا ع

 اختصاا إلرو  الرياض و   إلن البلدية بأنها إلن اختصاا المرو 

7 
 حي المناخ

 وجو  إلصند االامنر.
امنر فهو إلن و   إلن البلدية بأ  إلصند اال

 اختصاا الهي ة الملكية الملكية لمدينة الرياضاختصاا الهي ة 
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