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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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 :بالحائرإحصائية إنجاز مالحظات الجولة الميدانية 

 

 

 

 

 نسبة اإلنجاز عدد المالحظات التصنيف

 %21 7 منفذة

 %21 7 تحت التنفيذ

 %18 6 غير منفذة

 %40 14 خارج االختصاص

 100% 34 مجموع المالحظات
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 :بالحائرالجولة الميدانية صور من 
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 :بالحائرالجولة الميدانية صور من 
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 أوال: المالحظات المنفذة:

 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

 اعتماد مخطط الحائر  1

الزال العمل جاري على تحديث جميع الصكوك وزيارة المراجعين 
 لمقر البلدية لتحديث الصكوك.

 مخطط.الوالعمل قائم بالتنسيق مع المكتب االستشاري في تنظيم 
من  %51نسبة المواطنين الذين قاموا باستكمال تحديث صكوكهم 

 من المتقدمين. %07-07أصل 
من المتقدمين متذمرين من مشكالت تتعلق  %07يوجد حوالي 

بالرسوم المحتسبة عليهم مقابل الزوائد التنظيمية والتقديرات 
 المقابلة لها.

تحديث تقوم األمانة باإلعالن عن وقت االنتهاء من 
أشهر( وذلك للتسريع من إنجازها 3الصكوك )

 والتقديم من المواطنين.
مخاطبة سمو األمين للتنسيق مع الجهات المعنية 

للنظر فيما يتعلق بإيجاد حل إللغاء أو تخفيض 
التقديرات نظرًا ألن ساكني الحي من فترة طويلة 

 وكثير منهم من ذوي الدخل المحدود.

 األخرى في المركز اإلداريافتتاح المباني  2

 انتقل مركز الشرطة لمبنى المركز اإلداري 
ومازالت المباني األخرى شاغرة حتى اآلن وتحتاج إلى التنسيق 
مع الجهات المعنية لالنتقال إلى المركز اإلداري )الشرطة، 

 كتابة العدل، هيئة األمر بالمعروف، الدفاع المدني(
 متبقي:

ية، )الجوازات، المرور،  المركز الصحححححي، شححححركة المياة الوطن
 شركة الكهرباء، أمن الطرق(

يقوم المجلس البلدي بمخاطبة الجهات المعنية 
 لالنتقال إلى المركز اإلداري. 

تقوم البلدية الفرعية بتزويد المجلس بمخاطبات 
طلبات المواطنين النتقال عدد من الجهات إلى 

 المركز اإلداري
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 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

3 

 حي أم الشعال
بعض المصانع بتفريغ مخلفاتها الصناعية قيام 

والصرف الصحي في اآلبار المهجورة واألراضي 
 المحيطة.
تقوم البلدية الفرعية بالتنسحححححيق مع  التوصيييي   

اإلدارة المختصححححححة بححاألمححانححة لسحححححرعححة معححالجححة 
المخالفات واتخاذ اإلجراءات النظامية حيال ذلك 
وإغالق المصححححححانع المخححالفححة ومنعهححا من تلححك 

سحححات الم حححرة بالمياة الجوفية واألراضحححي الممار
 المحيطة، وإفادة المجلس بما يتم حيال ذلك.

أوضح رئيس البلدية أنه تم ضبط المخالفات بالتنسيق مع 
اإلدارات المعنية باألمانة حيث تم اإلي اح أن أغلب تلك 
المخالفات كانت في آبار بملكية خاصة، ومازالت الرقابة 

 ريغ في اآلبار.مستمرة لمنع عمليات التف
كما أن الرقابة مسححححتمرة خالل الفترة الصححححباحية والمسححححائية 

 للحد من هذة الممارسات

 منفذ

4 

 حي الغنام  
يعترض الطريق الرئيسي في  يجبل مرتفع وجود

 حي الغنامية.
 عبالتنسحححححيق متقوم البلدية الفرعية  التوصيييي   

نة  باألما لة لدراسحححححةاإلدارة المعنية   المرتفع إزا
أو تعديل مسار الطريق، وإفادة المجلس  يالجبل

، مع اإلشححححارة إلى أن الموضححححوع بما تم حيال ذلك
 ضمن توصيات الجولة السابقة للمجلس.

أوضححححح رئيس البلححديححة أنححه تم إزالححة المرتفع الجبلي المححذكور 
 وتسوية الطريق

 منفذ
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 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

5 

 حي ام الشعال
 عدم وجود حاويات للنفايات

تقوم البلدية الفرعية بالتنسححححيق  التوصيييي   
حاويات  تأمين  نة ل باألما فة  مع إدارة النظا
للنفايات في حي ام الشعال وإفادة المجلس 

 بما يتم حيال ذلك.

أوضحححح رئيس البلدية أنه تم معالجة المالحظة وزيادة حاويات 
النفايات في حي أم الشححعال لمعالجة تكدا النفايات ويوجد 

 وصتقرير مصور بهذا الخص

 منفذ

6 

 حي الحائر
ية  فات الميدان بة على المخال قا ضححححعر الر
لعدد من أحياء البلدية مثل حي أم الشححححعال 

 وغيرها.
ر تقوم البلدية الفرعية بتقديم تقري التوص   

ية  جاتها من الموارد البشححححر يا يت ححححمن احت
واألسحححححبححار والمبررات والرفع بهححا إلدارة 
الموارد البشححححرية باألمانة، وتزويد المجلس 

 .البلدي بما يتم حيال ذلك

أوضححححح رئيس البلححديححة أنححه تم الرفع بححاحتيححاجححات البلححديححة من 
 ظار الكوادر البشرية لألمانة وباالنت

 
كما أن البلدية قامت بوضححححع مراقبين بحسحححححب المتاح حاليا 
لعمل الدوريات خالل الفترات الصحححباحية والمسحححائية للحد من 
المخالفات في حي أم الشححححعال ومازالت البلدية بانتظار زيادة 

 الكوادر البشرية

متابعة األمانة في زيادة الكوادر البشرية في بلدية 
 الحائر 

مكتب خدمات مساند في عريض النظر في افتتاح 
ألر قطعة  94مخطط بالحي تشمل  33نظرا لوجود 

سكنية )تقوم البلدية بتزويد المجلس بخطار طلب 
 مكتب الخدمات المساند 
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 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

7 

 حي أم الشعال
كثرة أنشطة نقل الرمل )الدراكيل( وغيرها 
من أنشطة مخالفة الستخدام الحي حسب 

 المخططات.
ص    تقوم البلدية بالتنسححيق مع اإلدارة  التو

المختصحححححة باألمانة لتحديد نوع اسححححتخدام 
المخطط ونظامية األنشححححطة والممارسححححات 
ما يتم  فادة المجلس ب مة في الحي، وإ قائ ال

 حيال ذلك.

معدة  97أوضح رئيس البلدية أنه تم خالل الفترة الماضية ضبط 
أشار  جولة مسائية كما 50من فرق البلدية الفرعية خالل 

 بوجود تعاون مع هيئة األرصاد وهيئة الثروة المعدنية
 وأنه اليوجد أي نقل للدراكيل حاليا 

كما أوضححححح رئيس البلدية أن عمليات ال ححححبط والمتبعة تمت 
 خارج نطاق البلدية

التأكيد على استمرار الرقابة التي تمنع هذة 
الممارسات للحفاظ على طبيعة المنطقة وعدم 

 ب بمخاطر على سالمة المرتادينتكوين حفر تتسب
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 :التنفيذثانيا: المالحظات تحت 

 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

1 

 التشال ح
 عشوائية التشاليح بالحائر والتشوة البصري.

تقوم البلححديححة الفرعيححة بححالتنسححححيق مع  التوصيييي   
اإلدارة المختصحححححة باألمانة لتزويد المجلس بخطة 
معالجة التشحححححاليح في حي الحائر، باإلضحححححافة إلى 
مخطط اسححتخدام األرض التابعة لألمانة وكذلك ما 

 يخص األرض التابعة للمستثمرة.

أوضح رئيس البلدية أنه صدر قرار من سمو األمين 
ح الملكية الخاصة، مع بداية العام بإزالة جميع تشالي

 القادم.
كما أن تشحححاليح األمانة سحححتبقى على وضحححعها القائم 

 حاليا.

معالجة تشاليح األمانة من ناحية وضعها في  -
مكان مناسب ال يكون قريب من النطاق 

العمراني أو يسبب التشوة البصري لتحسين 
 المظهر الح ري

 دميةتهيئة الموقع من الناحية المرورية والخ -
أعمال السفلتة والتطوير بما يحقق تحسين و

المشهد الح ري والسالمة األمنية لمنطقة 
 التشاليح وضبط السيارات الداخلة والخارجة.

2 

 التشال ح
 خطورة المداخل والمخارج المؤدية للتشاليح

تقوم البلححديححة الفرعيححة بححالتنسححححيق مع  التوصيييي   
اإلدارة المختصحححة باألمانة لمعالجة مداخل ومخارج 
التشحححححاليح وتزويد المجلس بالمخطط الهندسححححي 

 للدراسة وإبداء المرئيات.
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 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

3 

 حي أم الشعال
 وجود مصانع في الحي.

تقوم البلدية الفرعية بإعداد تقرير مفصل  التوص   
يت من عدد المصانع في حي أم الشعال وأنشطتها 
والمخححالفححات التي تقوم بهححا المصححححححانع وبححدايححة 
المتابعات التي تمت من البلدية حيال كل مصححححنع، 
وبيان خطورته البيئية، وتزويد المجلس به للدراسة 

 وعرضه في إحدى جلساته الرسمية.

مصانع بشكل  1بلدية أنه تم إغالق أفاد رئيس ال
نهائي حتى اآلن، كما أن بقية المصانع متوقفة حاليا 

 هح.5993وسيتم إغالقها بشكل كامل بنهاية عام 
يوجححد تنسححححيقححات مع إدارة التعححديححات إلزالححة مبححاني 

هحححححح عبر لجان 5993المصانع بشكل كلي خالل العام 
 مشكلة من عدة جهات

بتزويد المجلس تقوم البلدية الفرعية  -
 بالمصانع التي تم إغالقها والمصانع المتبقية.

أوصى أع اء الدائرة بمتابعة العمل على إزالة  -
جميع الممارسات واالستخدامات الغير 
نظامية بالحي وإعادته بحسب ماهو مخطط 

 له كمخطط زراعي.

4 

 تحس ن مدخل الحائر من جه  طريق الحوط 
تقوم البلححديححة الفرعيححة بححالتنسححححيق مع  التوصيييي   

اإلدارة المختصححة باألمانة لمتابعة تحسححين وتطوير 
مححدخححل الحححائر من جهححة طريق الحوطححة، وتزويححد 

 المجلس باإلجراءات المتخذة حيال ذلك.

أوضح رئيس البلدية بوجود مشروع قائم حاليا باسم 
"مشروع الشيمة" لتطوير طريق الحوطة على امتداد 

يت من التشجير ونسبة اإلنجاز فيه حاليا كيلومتر  3
47% 

متابعة استكمال االنتهاء من مشروع مدخل 
 الحائر من جهة طريق الحوطة
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 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

5 

 مدفن الحائر
وانتشار  عدم إغالق كافة الخاليا التابعة للمردم

 .الروائح الكريهة
تقوم البلححديححة بححالتنسححححيق مع اإلدارة  التوصيييي يي  

المختصححححححة بححاألمححانححة إلغالق الخاليححا المفتوحححة 
وتكثير عمليححات المراقبححة لمنع نبخ الخاليححا 

 المغلقة، وإفادة المجلس بما يتم حيال ذلك.

أوضح رئيس البلدية بوجود رقابة مستمرة خالل 
الفترتين الصباحية والمسائية وتم ضبط عدد من 

فة التي تقوم بنبخ الخاليا، وأشار الشاحنات المخال
رئيس البلدية إلى وجود عدد من الخاليا التي لم 

 تغلق حتى اآلن

تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق مع إدارة 
النظافة باألمانة إلغالق جميع الخاليا في 

 الموقع

6 

 إعادة تأه ل موقع مردم الحائر.
تقوم البلححديححة الفرعيححة بححالتنسححححيق مع  التوصيييي   

اإلدارة المختصحححححة باألمانة لتزويد المجلس بخطة 
تأهيل مردم الحائر والمخاطبات التي تمت  إعادة 

 بهذا الخصوص.

صة بحسب  أوضح رئيس البلدية أن ملكية الموقع خا
 تقوم البلدية الفرعية بمتابعة الموضوع ما ورد من أمارة الرياض
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 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

7 

 حي الغنام  
 استكمال أعمال السفلتة في حي الغنامية.

تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق مع  التوص   
اإلدارة المختصة باألمانة لوضع جدول زمني 

الستكمال أعمال السفلتة بحي الغنامية وإفادة 
 المجلس بما يتم حيال ذلك.

أوضح رئيس البلدية بتوقر أعمال السفلتة حاليا بسبب 
وجود فتحات البيارات للمنازل في الشوارع، األمر الذي قد 
يسبب هبوطات وتم إرسال خطار لشركة المياة الوطنية 
بهذا الخصوص والتي أفادت بأنها مدرجة ضمن الخطط 

 المستقبلية للشركة دون تحديد موعد للتنفيذ
عمل أي إجراءات بشأن السفلتة بسبب تفاقم  اليمكن

مشكلة عدم وجود تسبب صرف صحي وكثرة البيارات 
تسببت في انهيارات في االسفلت مما أدى إلى إغالق 

بعض الشوارع لعدم إمكانية معالجتها وسيتم تزويدكم 
 بتقرير

متابعة األمانة لشركة المياة للتعجيل في طرح  -
 مشروع عاجل للصرف الصحي

المجلس البلدي بمخاطبة شركة المياة يقوم  -
الوطنية للتعجيل في االنتهاء من إزالة فتحات 
 البيارات واستكمال إنشاء شبكة الصرف الصحي
تقوم البلدية الفرعية بتزويد المجلس بمخاطباتها 

 مع شركة المياة الوطنية
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غير المنفذة: لمالحظاتاثًا: لثا  

 المجلستوصية  اإلجراء المتخذ الموضوع م

1 

 حي الحائر
 صعوب  الدخول والخروج إلى المركز اإلداري

تقوم البلححديححة الفرعيححة بححالتنسححححيق مع إدارة  التوصيييي يي  
الدراسحححححات والتصحححححاميم باألمانة لتنظيم الحركة المرورية 
المؤديحة إلى محداخحل ومخحارج المركز وإفحادة المجلس بمحا 

 يتم حيال ذلك.

جاري للتنسيق أوضح رئيس البلدية أن العمل مازال 
في تحسين الدخول والخروج مع اإلدارات المختصة 

 باألمانة
تم مخاطبة إدارة الدراسححححات والتصححححاميم للموافقة 

 على وضع فتحة مقابل المركز اإلداري 

أهمية المعالجة السريعة للدخول 
والخروج للمركز اإلداري قبل انتقال 
الجهات األخرى للمركز اإلداري وتسبب 

 حوادث أو زحام وغيرهاذلك بمشكالت 

2 

 أحواش عشوائ   بوادي البع جاء
تقوم البلححديححة الفرعيححة بححالتنسححححيق مع اإلدارة  التوصيييي يي  

المختصحححححة باألمانة لمعالجة األحواش العشححححوائية بوادي 
 البعيجاء، وتزويد المجلس بما يتم حيال الموضوع.

أوضححححح رئيس البلدية أن الموقع خارج نطاق البلدية 
ضحححمن المناطق المفتوحة ويتبع وكالة وأن النطاق 

 األراضي باألمانة )إدارة األراضي المفتوحة بالوكالة(

تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق مع 
اإلدارات المختصة باألمانة لمعالجة 
 األحواش العشوائية بوادي البعيجاء
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 المجلستوصية  اإلجراء المتخذ الموضوع م

3 

 الوضع النظامي ألحواش اإلبل.
تقوم البلححديححة الفرعيححة بححالتنسححححيق مع إدارة  التوصيييي يي  

االسححتثمار باألمانة لالسححتفادة من منطقة أحواش اإلبل في 
الحائر لتكون منطقة اسحححتراحات وإعطاء األولوية ألصححححار 
األحواش الحاليين، مع توفير الخدمات األساسية مثل المياة 

 والكهرباء.

أوضح رئيس البلدية أنه صدرت توجيهات باإلزالة 
وستتم بدء أعمال اإلزالة في  5993هاية العام بن

 5993بداية 
 وتم توزيع إشعارات اإلزالة 

مخححاطبححة األمححانححة والجهححات المعنيححة 
إليجاد سوق في نفس المنطقة وتهيئته 

 استثماريا بشكل مناسب

4 

 حي الغنام  
 إنشاء حديقة في حي الغنامية.

تقوم البلححديححة الفرعيححة بححالتنسححححيق مع اإلدارة  التوصيييي يي  
المختصحححة باألمانة لوضحححع جدول زمني يت حححمن اسحححتكمال 
تنفيححذ الحححديقححة قيححد اإلنشححححححاء في حي الغنححاميححة وإفححادة 
المجلس بما يتم حيال ذلك، مع اإلشححححارة إلى أن الموضححححوع 

 ضمن توصيات الجولة السابقة للمجلس.

أفادت بأن أوضح رئيس البلدية أن إدارة الحدائق 
المشروع متوقر بموجب قرار معالي الوزير بتاريخ 

 هح 4/0/5995

تقوم البلححديححة الفرعيححة بتزويححد المجلس 
ير المتعلق  قرار معححالي الوز بخطححار 

 بإيقاف أعمال إنشاء الحدائق
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 المجلستوصية  اإلجراء المتخذ الموضوع م

5 

 حي الغنام  
 موعد االنتهاء من جسر الغنامية.

تقوم البلدية الفرعية بالتنسححححيق مع اإلدارة المختصححححة  التوصييي   
باألمانة لتحديد الجدول الزمني لالنتهاء من تنفيذ جسححر الغنامية 
وموعد افتتاحه لسحححححالكي الطريق، وإفادة المجلس بما يتم حيال 

 ذلك.

وأن  %41أوضحححححح رئيس البلححديححة أن المشحححححروع منجز بنسحححححبححة 
الت في الطريق المشروع متوقر حتى اآلن بسبب وجود مشك

ما قبل وبعد الجسحححححر، وتم طرحه كمشحححححروع جديد لتحسحححححين 
وتطوير الطريق لوجود مشكالت مرورية وأنه تم مخاطبة إدارة 
التنفيذ واإلشحححراف بخطابين ولم تصحححل إفادة وأنه سحححيتم الرفع 

 لسمو األمين

المشروع متأخر وكان المفترض مراعاة 
ما قبل وبعد الجسر أثناء التخطيط 

 الجسرإلنشاء 

6 

 مخطط عريض
 توقر مشروعات السفلتة بمخطط عريض

تقوم البلححديححة الفرعيححة بححالتنسححححيق مع اإلدارة  التوصيييي يي  
المختصة باألمانة لسرعة استكمال أعمال السفلتة بمخطط 
عريض وأن تكون أعمال الدراسحححة المتعلقة بإدارة السحححيول 
على مراحل بحيث يتم سفلتة المناطق التي تم االنتهاء من 
اسحححتكمال دراسحححتها إلى حين انتهاء باقي الدراسحححات وعدم 

ل، وإعطححاء األولويححة للسححححكححان الحححاليين في توقر العمحح
 مخطط عريض، وإفادة المجلس بما يتم حيال ذلك.

تم مخاطبة إدارة التنفيذ واإلشراف وتمت اإلفادة 
أن المشاريع متوقفة لعمل دراسة مشروع السيول 

بالكامل )التشاليح وعريض( دون جدول زمني 
 واضح لالنتهاء من الدراسة.

 بمتابعة الموضوعتقوم البلدية الفرعية 
 مع األمانة 
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 :خارج اختصاص األمانةمالحظات  :رابعاً 

 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

1 

من الدوار  عدم تطوير المنطق  في منتزه البح رات
 الثالث إلى طريق الخرج 

يقوم المجلس البلدي بمخاطبة الهيئة  التوص   
الملكية بالرياض لتطوير المنطقة في منتزة البحيرات 
بعد الدوار الثالث إلى طريق الخرج والجدول الزمني 

 للتنفيذ.

بالخطار رقم  تمت اإلفادة من اله ئ  الملك  
هح تم تطوير الجزء في 31/0/5993وتاريخ  9377500403

ر الثالث إلى حدود منتزة المنطقة الواقعة بعد الدوا
م باتجاة طريق الخرج، وما بعدها 5077البحيرات بطول 

يقع خارج نطاق أعمال الهيئة الملكية لمدينة الرياض، 
 مع العلم أن الطريق تابع لوزارة النقل.

 اختصاص وزارة النقل 

2 

 ضعف الشبك  في منطق  البح رات
يقوم المجلس البلدي والبلدية الفرعية  التوص   

بالتنسيق مع هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
لمعالجة ضعر الشبكة في منطقة منتزة البحيرات وما 
 حولها لتشجيع المواطنين على االستفادة من المنتزة.

قام المجلس البلدي بمخاطبة هيئة االتصحححاالت وتقنية 
وتحححاريححخ  9377501140الححمححعححلححومحححات بحححالححخححطحححار رقححم 

 هح30/1/5993

اختصاص هيئة االتصاالت 
 وتقنية المعلومات
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 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

3 

 شبك  الصرف الصحي بحي الحائر
: يقوم المجلس البلدي والبلدية الفرعية بالرفع التوص  

شركة المياة الوطنية للتعجيل في إيجاد شبكة الصرف 
 الصحي بحي الحائر.

قححام المجلس البلححدي برفع خطححار لمححدير عححام وحححدة 
 هح30/1/5993وتاريخ  9377500451أعمال الرياض برقم 

اختصاص شركة المياة 
 الوطنية

4 

 حي أم الشعال
ضيق وعدم إنارة الطريق الزراعي الرابط بين طريق 

 الخرج والحائر والمؤدي إلى حي أم الشعال.
يقوم المجلس البلححدي والبلححديححة الفرعيححة  التوصيييي يي  

 بالتنسيق مع وزارة النقل إلنارة الطريق وتوسعته.

قحححام المجلس البلحححدي برفع خطحححار لمحححدير فرع وزارة 
 اختصاص وزارة النقل هح 30/1/5993وتاريخ  9377500710النقل بالرياض برقم 
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 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

5 
 أحواش اإلبل

 عدم وجود كهرباء في أحواش اإلبل

البلدي برفع خطار لمدير عام فرع شححركة قام المجلس 
وتحححاريحححخ  9377500449الحححكحححهحححربحححاء بحححالحححريحححاض بحححرقحححم 

   هح30/1/5993
 اختصاص شركة الكهرباء

6 

 شبك  الصرف الصحي بحي الغنام  .
يقوم المجلس البلدي والبلدية الفرعية بالرفع  التوص   

شركة المياة الوطنية للتعجيل في إيجاد شبكة الصرف 
 الصحي بحي الحائر.

قححام المجلس البلححدي برفع خطححار لمححدير عححام وحححدة 
 هح30/1/5993وتاريخ  9377500451أعمال الرياض برقم 

اختصاص شركة المياة 
 الوطنية
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 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

7 

 .حي الغنام  ضعف االتصاالت واالنترنت 
يقوم المجلس البلححدي والبلححديححة الفرعيححة  التوصيييي يي  

بححالتنسحححححيق مع هيئححة االتصححححححاالت وتقنيححة المعلومححات 
 لمعالجة ضعر الشبكة في حي الغنامية.

قحححام المجلس البلحححدي برفع خطحححار لمعحححالي هيئحححة 
 9377501140االتصحححححححاالت وتقنيحححة المعلومحححات برقم 

 هح30/1/5993وتاريخ 

االتصاالت اختصاص هيئة 
 وتقنية المعلومات

8 

 طلب إنشاء مركز صحي بحي الغنام  .
بالتنسحححححيق مع وزارة  التوصيييي    يقوم المجلس البلدي 

الصحححة إلنشححاء مسححتوصححر لسححاكني حي الغنامية بناء 
 على طلب األهالي.

  اختصاص وزارة الصحة
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 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

9 

 مخطط عريض
 إدخال شبكة المياة مخطط عريض 

يقوم المجلس البلدي والبلدية الفرعية  التوص   
بالتنسيق مع شركة المياة الوطنية لتحديد الجدول 

 الزمني إليصال خدمة المياة لمخطط عريض.

قححام المجلس البلححدي برفع خطححار لمححدير عححام وحححدة 
 هح30/1/5993وتاريخ  9377500451أعمال الرياض برقم 

اختصاص شركة المياة 
 الوطنية

11 

 مخطط عريض
 إدخال الكهرباء لمخطط عريض.

تقوم البلدية الفرعية بالعمل على سرعة إنهاء  التوص   
القرارات المساحية ورخص البناء وتزويد شركة الكهرباء بها، 

 وإفادة المجلس بما يتم حيال الموضوع.
يقوم المجلس البلدي والبلدية الفرعية بالتنسحححيق  التوصيي   

مع شركة الكهرباء السعودية لطلب الجدول الزمني للتنفيذ 
مت ححمنا جميع مراحل اإلنشححاء والتأسححيس وصححواًل إلى إيصححال 

 م.3733الخدمة الكهربائية للمستفيدين في عام 

قام المجلس البلدي برفع خطار لمدير عام فرع شححركة 
وتحححاريحححخ  9377500449ض بحححرقحححم الحححكحححهحححربحححاء بحححالحححريحححا

 هح30/1/5993
 اختصاص شركة الكهرباء
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 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

11 

 مخطط عريض
 ضعر تغطية االتصاالت مخطط عريض

يقوم المجلس البلحححدي بمخحححاطبحححة هيئحححة  التوصيييي يي  
االتصححححححاالت وتقنيحة المعلومحات للبحدء في العمحل على 
إيصححححال شححححبكة االتصححححاالت لمخطط عريض تالفيا لعدم 

 تأخيرها.

البلحححدي برفع خطحححار لمعحححالي هيئحححة قحححام المجلس 
 9377501140االتصحححححححاالت وتقنيحححة المعلومحححات برقم 

 هح30/1/5993وتاريخ 

اختصاص هيئة االتصاالت 
 وتقنية المعلومات

12 

 مخطط عريض
مطالبة أهالي الحي بتحويل مسجد أم المؤمنين عائشة 

 رضي هللا عنها إلى جامع إلقامة صالة الجمعة
بالتنسحححححيق مع وزارة  التوصيييي    يقوم المجلس البلدي 

الشؤون اإلسالمية للسماح بتحويل مسجد أم المؤمنين 
 عائشة رضي هللا عنها إلى جامع إلقامة صالة الجمعة.

  اختصاص وزارة الشؤون اإلسالمية
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 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

13 

 عدم وجود خدمات مساندة لمرتادي منتزه البح رات.
ختصة مع اإلدارة الم: تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق التوص  

بححاألمححانححة للترخيص لعربححات الفودترك للعمححل في المواقع 
التححابعححة لألمححانححة وعنححد المححداخححل لتوفير احتيححاجححات مرتححادي 

 المنتزة.

أوضح رئيس البلدية أن الموقع المذكور تحت إشراف الهيئة 
 الملكية 

يقوم المجلس بمخاطبة 
الهيئة الملكية إليجاد خدمات 
مساندة بالمنتزة )أكشاك 
 وعربات فودترك وغيرها(

14 

عند المزارع على الطريق منطق  عشوائ   وغ ر مطورة ب ن السد والمجرى 
 المؤدي إلى منتزة البحيرات.

يقوم المجلس البلدي بمخاطبة الهيئة الملكية بالرياض لتطوير  التوص   
 المنطقة العشوائية، وتزويد المجلس بما يتم حيال ذلك.

تقوم البلدية الفرعية بالتنسححيق مع اإلدارة المختصححة باألمانة للتنسححيق مع 
الهيئة الملكية بالرياض في تطوير المنطقة العشححححوائية، وتزويد المجلس 

 ذلك.بما يتم حيال 

 9377500403تمت اإلفادة من الهيئة الملكية بالخطار رقم 
هح نظرًا لتداخل الملكيات في المنطقة 31/0/5993وتاريخ 

وصعوبة دخولها لوجود بوابات فقد تم مخاطبة أمانة منطقة 
هح 5995صفر  34وتاريخ  37545730710الرياض بخطار الهيئة رقم 

اصة في المنطقة ليتسنى حيال اإلفادة عن الملكيات العامة والخ
للهيئة اعداد الدراسة وفقًا لبرنامج المخطط الشامل لتطوير وادي 

 حنيفة.
أوضححححح رئيس البلحديحة بوجود متحابعحة مع الهيئحة الملكية 
بخصححححوص خطورة الجزء المتبقي من المجرى الححذي لم يتم 
تطويرة من الناحية األمنية او سححححالمة المتنزهين واألطفال 

 بشكل خاص.

ة أمارة الرياض والهيئة مخاطب
 الملكية بخصوص الموضوع

تقوم البلدية الفرعية بتزويد 
المجلس بالمعلومات 
التفصيلية حول الموضوع 
ورأي البلدية وذلك ليتم 

 صياغة خطار
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