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 تعريف بالمصطلحات
 

 
 

 

 

 اللون الداللي التفسير نوع المالحظة

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

 بشواهد وصور ميدانية للتنفيذ.
 

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

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

 للمعالجة أو وجود جدول زمني بذلك.
 

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

 والنقل وغيرها.
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 :بالروضةإحصائية إنجاز مالحظات الجولة الميدانية 

 

 نسبة اإلنجاز عدد المالحظات التصنيف

 -- -- منفذة

 79% 33 تحت التنفيذ

 -- -- غير منفذة

 21% 9 ختصاصخارج اال

 100% 42 مجموع المالحظات

 ـه1443/4/15عداد هذا التقرير بتاريخ إوجرى ، على الجولة الميدانيةبانتظار مرور شهرين تنفيذ المالحظات يتم تقييم لم 

 فقد تم ترتيب جميع المالحظات باعتبارها تحت التنفيذعليه 
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 :بالروضةالجولة الميدانية ور من ص
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 :بالروضةالجولة الميدانية صور من 
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 أوال: المالحظات المنفذة:

 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

 يوجد ال
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 :التنفيذثانيا: المالحظات تحت 

 توصية المجلس الموضوع م

1 

 :النهضةحي 
 شارع الخبر + شارع أبي زيد االنصاري

 جانبي الطريقالمواد مهملة على علمًا بأن  أرصفة متكسرة ولم يستكمل مشروع الرصف
 باإلضافة إلى تشجيره

تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة   
  لرصف الشارع وتشجيره

2 

 :النهضةحي 
وجود ورشة قديمة ومهملة وتكثر السيارات  محمد السديري مع شارع الخبرعند نهاية شارع 

 المهملة على أرصفة الشارع.

تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة 
 .لمعرفة نظامية الورشة وإزالة السيارات المهملة

3 
 :النهضةحي 

 شارع محمد السديري يحتاج إلى تشجير
تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة 

 لتشجير الشارع.

4 
 :الرمالحي 
 المخلفات على طريق األمير محمد بن سلمان ةكثر

بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة تقوم البلدية الفرعية 
 لرفع المخلفات.
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 توصية المجلس الموضوع م

5 

 :الرمالحي 
ووضع وترصيف  يحتاج إلى إنارة محمد بن سلمان تقاطع شارع علي البجادي األميرطريق 

 لكثرة الحوادث حلول لتقاطع الطريق 

 بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانةتقوم البلدية الفرعية 
 وإنارته وترصيفه. بدراسة الطريق وتطويره

6 
 :الرمالحي 

 إعادة تأهيل دوار طريق األمير محمد بن سلمان مع طريق الشيخ جابر الصباح
بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة تقوم البلدية الفرعية 

 الدوار.إعادة تأهيل 

7 
 :الرمالحي 

 إعادة سفلته عدد من شوارع حي الرمال تحتاج إلى
بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة تقوم البلدية الفرعية 

 بإعادة سفلتة شوارع حي الرمال.

8 

 :الرمالحي 
إعادة تأهيل وتنظيم مواقف المحالت التجارية في عدد من الشوارع وهي عبدهللا المويس، 

 النجاريوادي الساحل، علي البجادي، سلطان بن نمر، سعيد الحاجب، عامر بن مخلد 

بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة تقوم البلدية الفرعية 
 تأهيل الشوارع المذكورة بحي الرمال.بإعادة 

9 
 :الرمالحي 

 وضع فتحة التفاف )يوتيرن( على شارع وادي الساحل 
بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة تقوم البلدية الفرعية 

 بدارسة امكانية وضع فتحة التفاف.
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 توصية المجلس الموضوع م

11 
 :الرمالحي 

 انشاء جسر مشاة في شارع علي البجادي مقابل جامع مقعد العتيبي وأسواق العثيم 
بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة تقوم البلدية الفرعية 

 بإنشاء جسر مشاة

11 
 :الرمالحي 

 انشاء جسر مشاة في شارع وادي الساحل عند جامع الرمال وأسواق كنوز المستهلك.
ة مع اإلدارة المختصة باألمانبالتنسيق تقوم البلدية الفرعية 

 بإنشاء جسر مشاة

12 
 :الرمالحي 

 إزالة مقاهي الشيشة واالستراحات من داخل حي الرمال
بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة تقوم البلدية الفرعية 

 بإزالة المقاهي واالستراحات داخل الحي.

13 
 :الرمالحي 

 إنشاء شبكة ري وتشجير بالشوارع الرئيسية بحي الرمال
بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة تقوم البلدية الفرعية 

 إلنشاء شبكة ري وتشجير الشوارع الرئيسية.

14 

 :الرمالحي 
 شارع عبدهللا المويس 

 وجود شاحنة محترقة وعدد كبير من الحاويات المهملة 

بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة تقوم البلدية الفرعية 
 إزالة الشاحنة والحاويات.
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 توصية المجلس الموضوع م

15 
 :الرمالحي 

 شارع عبدهللا المويس يحتاج إلى تشجير
بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة تقوم البلدية الفرعية 

 تشجير الشارع.

16 
 :الرمالحي 

 شارع عبدهللا المويس كثرة مخلفات البناء على جانبي الشارع
بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة تقوم البلدية الفرعية 

 لرفع المخلفات.

17 

 :الرمالحي 
 شارع عبدهللا الشبيلي 

 انارة الشارع ضعيفة جداً 

بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة تقوم البلدية الفرعية 
 االنارة بالشارع.تقوية 

18 

 :الرمالحي 
 شارع سلطان بن نمر 

 ترصيف الشارع واستكمال االنارة ورفع المخلفات 

بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة تقوم البلدية الفرعية 
 بترصيف وانارة الشارع ورفع المخلفات.

19 

 :الرمالحي 
 شارع عامر النجاري 

 وضع فتحة التفاف عند مسجد ضيحة العتيبي

بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة تقوم البلدية الفرعية 
 لدراسة امكانية وضع فتحة التفاف.
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 توصية المجلس الموضوع م

21 

 :الرمالحي 
 شارع عامر النجاري 

 استكمال االنارة 

بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة تقوم البلدية الفرعية 
 استكمال االنارة

21 

 :الرمالحي 
 شارع عامر النجاري 

 وعمالة سائبةهملة مكثرة مخلفات البناء على كامل الطريق وجود بركسات وصناديق 

بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة تقوم البلدية الفرعية 
 لرفع المخلفات وإزالة بركسات وصناديق بالشارع.

22 
 :الرمالحي 

 شارع عامر النجاري تقاطع علي البجادي خطر
بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة ة تقوم البلدية الفرعي

 لمعالجة تقاطع الشارع.

23 
 :الرمالحي 

 بحي الرمال يحتاج إلى إعادة سفلتة كاملة 0033مخطط 
بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة تقوم البلدية الفرعية 

 بإعادة سفلتة المخطط.

24 

 :الرمالحي 
النارة اشارع وادي الساحل يعتبر شريان للحي ويحتاج تشجير وفتحت التفاف وجزء من الشارع 

 ال تعمل

بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة تقوم البلدية الفرعية 
 لمعالجة المالحظات مع دارسة امكانية وضع فتحة التفاف.
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 توصية المجلس الموضوع م

25 

 :الرمالحي 
 جامع مفلح الفريدي 

 وجود مستنقع مياه يضر بالمصلين منذ فترة 

بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة تقوم البلدية الفرعية 
 لمعرفة سبب تجمع المياه.

26 

 :الرمالحي 
 جامع مفلح الفريدي 

 وجود مخلفات بجوار المسجد

بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة تقوم البلدية الفرعية 
 لرفع المخلفات.

27 

 :الرمالحي 
 جامع مفلح الفريدي 

 طلب إمام الجامع بإغالق ممر صغير بجوار الجامع ليكون للمشاة

بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة تقوم البلدية الفرعية 
 إلمكانية إغالق الممر.

28 
 مشروع وادي السلي 

 يحتاج إلى تسوير ورفع الحواجز الموجودة لكثر المخلفات داخل الوادي 

بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة تقوم البلدية الفرعية 
بتسوير المشروع ورفع الحواجز لخطورة الموقع وعدم رمي 

 المخلفات.



 

     
 

 الفرعية الروضةتقرير مالحظات الجولة الميدانية للمجلس البلدي بالرياض في نطاق بلدية |    14

 توصية المجلس الموضوع م

29 
 مشروع وادي السلي

 عدم وجود لوحات إرشادية وإنارة حول المشروع 
بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة تقوم البلدية الفرعية 

 بوضع لوحات وانارة المشروع.

31 
 شارع سلمان الفارسي 

 التفاف مؤقته مشوه وموقعها غير مناسب  ةيوجد فتح
ة اإلدارة المختصة باألمانبالتنسيق مع تقوم البلدية الفرعية 

 لتحسين فتحت االلتفاف أو ترحيلها لموقع آخر.

31 
 مخطط اليحيى 

 االنارة متعثرة مع وجود أعمدة 
بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة تقوم البلدية الفرعية 

 إلنارة المخطط.

32 
 بحي األندلس باتجاه الشمال شارع أبي موسى األشعري

 وجود تعرجات وهبوطات بسبب الحفريات  
األمانة ببالتنسيق مع اإلدارة المختصة تقوم البلدية الفرعية 

 لمعالجة الشارع.

33 

 شارع أبي موسى األشعري 
رصيف شارع أبي موسى األشعري كان فيه مشروع لصيانته وتوقف عن العمل حوالي أكثر 

 من سنة ووضع الرصيف مكسر وتسبب بتشوه بصري. 

بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة تقوم البلدية الفرعية 
 للعمل على صيانة الرصيف ومعالجة التشوه البصري
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 غير المنفذة: لمالحظاتاثًا: لثا

 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

 يوجدال 
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 :األمانة خارج اختصاصمالحظات  :رابعاً 

 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

1 

 :الجنادرية وطريق النهضةحي 
انابيب التهوية عند االشارات المرورية تصدر منها روائح 

 كريه في عدد من المواقع الجنادرية وطريق النهضة

لمياه بتحديد المواقع افاد ممثل شركة ا
لمعرفة مصدر الرائحة ليتم دراستها 

  ومعالجتها 

أحمد الشمري بالتواصل  ستاذالدائرة األعضو  يقوم
 المواقع.وتزويده بمع ممثل شركة المياه الوطنية 

2 
 مجمع الكباري بين حي الجنادرية وحي البيان 

 مخاطبة وزارة النقل إلنارة الطريق.  االضاءة متعطلة على الكباري والمخطط كامل 

3 

طريق الثمامة فوضى ومشاكل والبلدية ليست مسؤولة 
عن كل ما يحدث فالبد من مشاركة عدد من الجهات 

 بحملة.للقيام 
 

رفع خطاب إلمارة منطقة الرياض للقيام بحملة 
 على طريق الثمامة

 تأهيلارة النقل بتطوير طريق الثمامة ومخاطبة وز  تطوير طريق الثمامة 4
 الدوارات.
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 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

5 
 طريق خريص الجنادرية 

 إعادة تأهيل وصيانة 
وزارة النقل بأن الطريق سيتم افاد ممثل 

 حيث تم ترسية المشروعه بالكامل كشط
 مخاطبة وزارة النقل لمعرفة المستجدات.

6 
 حي القادسية والجنادرية مخطط المعالي والشريف 

 عدم وجود الياف وابراج اتصاالت
تحديد الموقع االتصاالت ممثل هيئة  طلب

 لكي يتم االفادة حول المالحظة
ل لتواصبا حمد الشمريأ ستاذدائرة األالعضو  يقوم

 مع ممثل هيئة االتصاالت لتحديد الموقع.

7 

 :الرمالحي 
عدد  شارع عبدهللا المويس وشارع عبدهللا الشبيلي

 االبراج قليل والشبكة ضعيفة
 زاملإلمخاطبة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات  

 الشركات المشغلة بتقوية شبكة االتصاالت.

8 

 :الرمالحي 
شارع علي البجادي إنشاء كوبري وتحسين مدخل ومخرج 

  تقاطع طريق الدمام

افاد ممثل النقل سيتم دراسة إنشاء 
 الكوبري وجاري إصالح المدخل

وزارة النقل بدراسة مشروع إنشاء  يتم مخاطبة
 مع تقاطع طريق الدمام.وإصالح المدخل كوبري 

9 
 :الرمالحي 

 حي الرمال ايصال شبكة الصرف الصحي.

افاد ممثل شركة المياه الوطنية بخصوص 
محطة الرفع سيتكون جاهزة خالل 

 شهرين بإذن هللا

خدمة يتم مخاطبة شركة المياه الوطنية بإيصال 
 الصرف الصحي بحي الرمال.
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