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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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 :البطحاءبإحصائية إنجاز مالحظات الجولة الميدانية 

 

 

 

 

 نسبة اإلنجاز عدد المالحظات التصنيف

 62% 5 منفذة

 25% 2 تحت التنفيذ

 0% 0 غير منفذة

 13% 1 خارج االختصاص

 100% 8 مجموع المالحظات
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 :البطحاءبالجولة الميدانية صور من 
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 :البطحاءبالجولة الميدانية صور من 
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 أوال: المالحظات المنفذة:

 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

1 

 حي البطحاء

وجود مباااااني مهجورة بحي البطحاااااء 

وعمالة متساااااااترة وعشاااااااوائيات يختب  

 خالفها مخالفات أمنية وتجارية.

ـــة: تقوم البلااااديااااة الفرعيااااة  التوصــــــي

بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة 

بسااارعة تصاااحيح الوضاااع القائم والرفع 

لصاااااااحا القرار والجهات ذات العالقة 

 بتقرير عن المشكلة.

تماات اإلفااادة من وكياال األمين المسااااااااااعااد 

لإلشااااااارال على البلااااديااااات بااااالخطااااا  رقم 

هاااااااااااا المبنى 21/0/2441وتاريخ  41888200024

لبطحاااااء رقم على خطااااا بلااااديااااة ا   رئيس 

هاااااا ب ن منطقة 9/0/2441وتاريخ  4188200024

البطحاااء التجاااريااة تقع ضااااااامن نطاااق بلااديتي 

)البطحااء والمل(  وهي ذات ااابع عشاااااااوائي 

قديم، والبلدية تمارس مهامها تجاه المباني 

المهجورة ضااامن نطاقها اإلشااارافي من خالل 

 أو ت مينها وإغالقها لحين صااااااادور قرار بإزالتها

المحاااافظاااة عليهاااا، أماااا ماااا يخ  العماااالاااة 

المتسترة فإن متابعتهم تندرج ضمن اختصاص 

 جهات حكومية اخرى.

قامت البلدية بحمالت امنية على المواقع 

الخااااالفااااة والمهجورة ويتم اغالق المباااااني 

ذات األبوا  المفتوحة بالتنسيق مع الدفاع 

المدني ويتم اشااعار صاااحا المبنى بمراجعة 

 لتصحيح الوضع القائم. البلدية

 

تقوم البلدية بالتنسيق مع اإلدارة المختصة 

باألمانة للعمل على سااارعة تصاااحيح الوضاااع 

القائم والرفع لصاااااحا القرار أنه عند تطبيق 

النظام الجديد الشااااااترااات سااااااكن العمالة 

وهو المنع من السااااكن داخل االحياء وأي ااااا 

 م 18تحديد عرض الشارع 
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 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

2 

 حي العود

الطر  في الحلاااة وقربهاااا من ادوات 

 المسجد.

التوصية: تقوم البلدية الفرعية بالرجوع 

لألنظمة والت كد من اشاااااااترااات فتح 

مااحااالت الاامااوساااااااايااقااى بااااالااقاار  ماان 

 المسجد.

تماات اإلفااادة من وكياال األمين المسااااااااااعااد 

لإلشااااااارال على البلااااديااااات بااااالخطااااا  رقم 

هاااااااااااا المبنى 21/0/2441وتاريخ  41888200024

لبطحاااااء رقم على خطااااا  رئيس  بلااااديااااة ا

ها ب ن ليس من 9/0/2441وتاريخ  4188200024

االشترااات فتح نشاط لبيع ادوات موسيقية 

االبتعاااد عن المساااااااجااد أو تحااديااد مسااااااااافااة 

 معينة.

الرفع ألمانة منطقة الرياض مقترح بتطبيق 

اشاااااااترااااات محالت بيع الموسااااااايقي مثاال 

اشترااات بيع محالت بيع الشيشة والجراك 

 البعد عن المسجد والمدارسفيما يخ  

3 

 حراج بن قاسم

الباعة الجائلين  12الوقول على مخرج 

 في سوق حراج بن قاسم.

التوصااااااايااااة: تقوم البلااااديااااة الفرعيااااة 

بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة 

والجهات ذات العالقة لإلساااااااراع في 

 منع وافتراش الباعة الجائلين   

المسااااااااااعااد تماات اإلفااادة من وكياال األمين 

لإلشااااااارال على البلااااديااااات بااااالخطااااا  رقم 

هاااااااااااا المبنى 21/0/2441وتاريخ  41888200024

لبطحاااااء رقم  بلااااديااااة ا على خطااااا  رئيس 

هاااا ب نه فقد تم 9/0/2441وتاريخ  4188200024

 التمرك( في المنطقة من قبل مراقبي البلدية.

تقوم البلااادياااة بعمااال بحمالت يومياااا  على 

الجائلين في  والوقول على الباعة 12مخرج 

 الحراج.

يقوم المجلس بمخاااااابااااة امااااارة منطقااااة 

الرياااض بتكثيا الجوالت المياادانيااة األمنيااة 

على الموقع نظرا  لصاااااااعوبة تعامل مراقبين 

البلدية مع الباعة الجائلين الساااااااعوديين في 

 12حراج بن قاسم على مخرج 
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 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

4 

 حي البطحاء

تقليم األشاااااااجار على شاااااااارع البطحاء 

محالت تجارية داخل باإلضاااااافة لوجود 

االحيااااء تعمااال بااادون رخصااااااااااة عمااال 

 وعمالة بال اقامات.

التوصااااااايااااة: تقوم البلااااديااااة الفرعيااااة 

بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة 

بسااااااارعة تقليم األشاااااااجار على شااااااارع 

البطحااااء ومخاااااباااة وكيااال البلااادياااات 

بطلا تقرير عن المحالت التجارية التي 

 برخ  وبدون رخ 

البلدي بتقرير عن المحالت  تم ت(ويد المجلس

بالخطا  الوارد من وكيل األمين المساااااااااعد 

 4188148014لإلشااااااارال على البلااادياااات رقم 

هااا المبني على خطا  رئيس 9/0/2441وتاريخ 

وتاااااريخ  4188148014بلااااديااااة البطحاااااء برقم 

هااااااااااااا بخصاااااوص تقرير عن المحالت 9/0/2441

المرخصة والغير مرخصة لنطاق بلدية البطحاء 

 (ويد اع اء الدائرة بالتقرير.وتم ت

أما بخصااوص تقليم األشااجار تمت اإلفادة من 

وكياااال األمين المساااااااااااعااااد لإلشااااااارال على 

وتاريخ  41888200024البلديات بالخطا  رقم 

ها المبنى على خطا  رئيس بلدية 21/0/2441

ها 9/0/2441وتاريخ  4188200024البطحاء رقم 

دارة ب نه تم إرسااال خطا  لسااعادة مدير عام إ

وتاااااارياااااخ  4188200024الاااااحااااادائاااااق بااااارقااااام 

 ها.4/0/2441

يتم تقليم األشاااااااجااااار التي تحجااااا الر يااااة 

 بالتنسيق مع إدارة الحدائق  

 قامت البلدية 

 منفذ

بعمل جوالت ميدانية مساااااااتمرة ألصاااااااحا  

المحالت داخل االحياء واغالقها واخذ تعهد 

 بعدم فتح المحل
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 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

5 

 حي منفوحة

زيارة موقع مقر البلدية الجديد الواقع 

 بحي منفوحة.

التوصااااااايااااة: تقوم البلااااديااااة الفرعيااااة 

بالتنسيق مع اإلدارة المختصة باألمانة 

الساااااااتكماااال االنتقاااال لمقر البلااادياااة 

الجااادياااد ومخاااااباااة وكيااال البلااادياااات 

 بسرعة انتقال البلدية لمقرها الجديد.

 تم االنتهاء من انتقال إلى مقر البلدية الجديد

تاا ييااد مقترح البلااديااة في االساااااااتفااادة من 

موقع ارض المجمع وإقامة ارصاافة وتشااجير 

 وممشى ألهالي الحي
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 :التنفيذثانيا: المالحظات تحت 

 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

1 

 حي العود

كثرة  ساااااااوق اللحوم مرك( العثيم

المخالفات منها لحوم غير مختومة، 

لحوم مكشوفة، نظافة سيئة عمالة 

 مخالفة، اشرال ضعيا

التوصاااااااياااة: تقوم البلااادياااة الفرعياااة 

باااالتنسااااااايق مع اإلدارة المختصاااااااااة 

باألمانة بسااااااارعة تصاااااااحيح الوضاااااااع 

القاااائم وتنفياااذ حمالت مشاااااااتركاااة 

والرفع لصاااااااااااحااااا القرار والجهااااات 

 الرقابية بتقرير عن السوق

االفااادة من رئيس بلااديااة البطحاااء بااالخطااا  تماات 

هاااااااااااااا ب نه نود 21/1/2441وتاريخ  4188200410رقم 

إفادتكم سبق مخاابة معالي أمين منطقة الرياض 

ها 14/9/2448وتاااااريخ  4888421421بخطااااابنااااا رقم 

بالمالحظات المرصودة على سوق اللحوم والخ ار 

من قبال البلادياة كماا تم مخاااباة ساااااااعاادة وكيل 

والمشااارل العام على االساااتثمار بخطابنا  الخدمات

هااااااااااا المت اااامن 9/1/2441وتاريخ  4188202008رقم 

المالحظات المرصاااااااودة من قبل أع ااااااااء المجلس 

 البلدي في الجولة الميدانية.

*قااام المجلس البلاادي برفع خطااا  لسااااااامو أمين 

بالخطا  رقم  ياض  وتاريخ  4188411941منطقة الر

 411ها بالقرار رقم 28/9/2441

قامت البلدية بمخاابة وكيل األمين 

للخاااادمااااات والمشااااااارل العااااام على 

تاااااريخ  4188112140االساااااااتثمااااار رقم 

29/22/2441 

بشاااااااا ن المالحظات المرصاااااااودة على 

سااااوق التعمير للحوم وهي مالحظات 

رقابة عامة ومالحظات صحية وبانتظار 

 التوجيه
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 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

2 

 حي العود

مخلفااااات بناااااء بااااالقر  من مقبرة 

 العود.

تقوم البلااادياااة الفرعياااة  التوصاااااااياااة:

باااالتنسااااااايق مع اإلدارة المختصاااااااااة 

باألمانة بسااااااارعة تصاااااااحيح الوضاااااااع 

 القائم. 

تمت اإلفادة من وكيل األمين المسااااعد لإلشااارال 

بالخطا  رقم  لديات  وتاريخ  41888200024على الب

هاااااااااااااا المبنى على خطااا  رئيس بلااديااة 21/0/2441

 هاااااا ف ن9/0/2441وتاريخ  4188200024البطحاء رقم 

لجنة العود برئاسة بلدية البطحاء قد باشرت أعمال 

هاادم وإزالااة المباااني المن(وعااة لصااااااااالح مشاااااااروع 

ها 29/1/2441توساااااااعااااة مقبرة العود منااااذ تاااااريخ 

بموجا برقية صااااحا السااامو الملكي أمير منطقة 

هااااااااا المشااار 11/4/2441  وتاريخ 48449الرياض رقم )

خ   وتاري428881192فيه لخطا  سااامو األمين رقم )

هاااااااااااا والمت ااااامن تكليا بلدية البطحاء 24/4/2441

بااالقيااام بمهااام لجنااة العود والباادء بااإجراءات إزالااة 

المباني والواقعة ضااااامن مشاااااروع توساااااعة مقبرة 

 العود.

جااااري العمااال ويوجاااد مقااااول يهااادم 

المباااني وازالتهااا من الموقع تم إزالااة 

 مبنى. 00عدد 

ومقااااول اخر يقوم باااإزالاااة المخلفاااات 

بقة وترحيلها وتم إزالة نسبة البناء السا

 من الموقع  08%

تم انتهاء عقد المقاول المسااااعول عن 

إزالاااة مخلفاااات البنااااء وباااانتظاااار عقاااد 

 مقاول جديد.
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غير المنفذة: لمالحظاتاثًا: لثا  

 

 
  

 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

 اليوجد 1
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 :خارج اختصاص األمانةمالحظات  :رابعاً 

 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

1 

المدارس المهجورة ضــــــمن نطاق 

 بلدية البطحاء

تقوم البلااادياااة الفرعياااة التوصــــــيــة: 

باااالتنسااااااايق مع اإلدارة المختصاااااااااة 

باااااألمااااانااااة والجهااااات ذات العالقاااة 

 لإلفادة عن المدارس المهجورة

ورد خااطااااا  ماان رئاايااس باالااااديااااة الاابااطااحاااااء باارقاام 

ب نه ورد  هاااااااااااااا يفيد4/22/2441وتاريخ  4888401200

للبلدية خطا  ساااااااعادة مدير عام التعليم بالع(ي(ية 

هااااااااااااا المرفق به خطا  20/9/2441وتاريخ  220رقم 

مدير إدارة شااااااائون المباني باإلدارة العامة للتعليم 

هاااااااااااااا المت ااااااامن ب ن 9/9/2441وتاريخ  49012رقم 

مشاااااااروع الملك عبدالع(ي( التعليمي والمساااااااحو  

ها 1/4/2441تاااريخ و 10484بقرار معااالي الوزير رقم 

 40484حيث تم رفع خطا  مدير عام التعليم رقم 

هاااا والموجه لمدير عام المشتريات 9/0/2441وتاريخ 

االنشاااااااااائياااة باااالوزارة مرفق باااه مساااااااتنااادات ارح 

وتاريخ  9441اساااااااتكمال المشاااااااروع والخطا  رقم 

ها بش ن ت مين حراسات لبعض المشاريع 11/0/2441

 ومنها المشروع المذكور.

بة إدارة التعليم بسااااااارعة توفير مخاا

 حراسات امنية ويكتا خطا  تعقيبي
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