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تمثل الجوالت الميدانية عنصًرا مهًما في المتابعة 
والرقابة على األعمال والخدمات البلدية، وقد اهتم 
المجلس البلدي ألمانة منطقة الرياض بهذا الجانب 
الخدمات،  واقــع هذه  تحسين  دور في  له من  لما 
فضاًل عن إسهامه في تلمس واقع البنية اإلدارية 
والتنفيذية وقدرتها على اإليفاء بالمهام المنوطة 
األمانة  مع  للعمل  الواقعي  التقييم  وتقديم  بها، 
على تطويرها وتحسين واقعها بما يحقق التطلعات 

المرجوة منها.

بوصفه  الرقابي  العمل  إلى  ينظر  إذ  المجلس  وإن 
والــتــطــويــر، ال  التحسين  فـــرص  عــامــاًل الكــتــشــاف 
ومكامن  العيوب  ــراز  إبـ أو  ذاتــهــا  فــي  النقد  لغاية 
التقييم  استبانة  أعــد  المنطلق  هــذه  ومــن  الخلل، 
الــعــمــل واألداء فــضــاًل عن  لــلــوقــوف عــلــى جـــودة 
الفرعية  البلديات  مباني  كجودة  المتطلبات  جودة 
مـــع مناسبة  ــة  األســاســي بــالــمــتــطــلــبــات  وإيــفــائــهــا 
موقعها وحوكمة آلية المراجعات وتيسيرها، وتوفر 
الخدمات المساندة فيه، وقد منحت االستبانة هذا 
الجانب %40 من التقدير، فيما ذهبت النسبة األكبر 
من التقييم وقدرها %60 إلى معالجة الملحوظات 
وحوكمة  البالغات،  إغــالق  ومستوى  والشكاوى، 
إحصائيات  عن  نتج  كما  البلدية.  االشتراطات  تنفيذ 
أقسام،  أربعة  إلى  تقارير تفصيلية وزعت  االستبانة 
وخارج  منفذة،  وغير  التنفيذ،  وتحت  منفذة،  وهي 
االختصاص، ثم تم العمل على مراجعة المالحظات 
وحصرها واستخالص نتائج كل بلدية بناء على ذلك.

وقد أفرزت االستبانة نتائج مهمة أظهرت مستوى 
التقدم في جودة العمل ومستوى إغالق البالغات 
فيها،  البلديات  أداء  وترتيب  المالحظات  ومعالجة 
دعم  إلى  البلديات  من  عدد  احتياج  بّينت  أنها  كما 

تتناسب  ال  التي  المستأجرة  المقرات  حالة  إلنهاء 
بتلك  المنوطة  والمسؤوليات  األعــمــال  حجم  مع 
البلديات، فضاًل عن ضرورة تجديد بعضها وتطويرها 
لتقوم بخدماتها على النحو األمثل. وبالنظر إلى اآلثار 
وتحقيق  المتوالية،  الميدانية  للجوالت  اإليجابية 
فإن  المقدمة،  للمالحظات  المعالجات  العديد من 
المتحققة،  النتائج  متابعة  على  يعمل  المجلس 
المنفذة،  غير  المعالجات  إغــالق  تسريع  وكــذلــك 
يحرص  حيث  مناسبة،  زمنية  مــدة  وفــق  بإنجازها 
وتحديد  األمانة،  مع  العمل  تنسيق  على  المجلس 
الرئيسة  المعايير  أحــد  وهــو  للتنفيذ،  زمنية  مــدة 
التي وضعها المجلس لتقييم تنفيذ المالحظة من 

عدمها.

هذا  مسمى  أن  الكريم  المواطن  على  يخفى  وال 
الميدانية  ــجــوالت  ال عــن  للتعبير  )جــــودة(  الــتــقــريــر 
العمل  جودة  األولــى  جودتين  لتحقيق  يهدف  إنما 
إلــى الثانية وهــي جــودة  الــتــي تـــؤدي  والــخــدمــات 
الغاية  الــجــوالت  هــذه  تحقق  أن  ونتمنى  الــحــيــاة. 
رؤية  وتحقيق  الرياض،  أهل  لخدمة  منها  المرجوة 
المملكة 2030، وصواًل إلى مستوى متميز لجودة 

الحياة في مدينتنا الغالية.

كلمة رئيس المجلس

خالد بن عبد الرحمن العريدي
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تعقد  كانت  والتي  الرياض  منطقة  أمين  مع  الدورية  اللقاءات  أثمرت 

الناجحة، ولعل  المهمة والمتابعات  المخرجات  6 أشهر، عدًدا من  كل 

معالجة  بمتابعة  الفرعية  البلدية  رئيس  يقوم  بأن  االتفاق  أبرزها  من 

معهم،  بالتنسيق  وإنجازها  اإلدارات،  جميع  مع  البلدية  المالحظات 

وبناء  الــبــلــدي،  للمجلس  المعالجات  عــن  التفصيلية  الــتــقــاريــر  ورفـــع 

وتاريخ   4100042001 برقم  البلديات  لجميع  تعميم  صدر  ذلك  على 

1441/2/14هـ للتقيد بذلك، بناء على توصيات اللقاء مع أمين منطقة 

الرياض في حينه المهندس طارق الفارس.

وانطالقًا من التعاون والتنسيق المشترك مع األمانة، والحرص على 

دّشــن  فقد  وتقييمها،  البلديات  فــي  والمعالجات  المتابعات  إنــجــاز 

الجوالت  من  الثانية  المرحلة  الرياض  منطقة  ألمانة  البلدي  المجلس 

الميدانية في نطاق البلديات الفرعية مع بداية العام الهجري 1442هـ، 

في جلسته الرسمية 69 المنعقدة بتاريخ 1442/6/9هـ، وذلك بهدف 

الميدانية  الجوالت  مالحظات  من  فعليًا  إنجازه  تم  ما  على  االطــالع 

السابقة، باإلضافة إلى متابعة ما ورده من احتياجات ومطالب ساكني 

جودة  لتقييم  خاصة  استبانة  بــإعــداد  كذلك  المجلس  وقــام  األحــيــاء، 

العمل ومقرات البلديات الفرعية وتعبئتها في أثناء الجوالت الميدانية، 

البلدية  مبنى  حال  ضمنها  ومن  والمؤشرات  المعايير  من  عدد  وفق 

وصالة  المواقف  مثل  المساندة  والــخــدمــات   ، الداخلية  واألقــســام 

إغالق  ونسبة  والشكاوى،  الملحوظات  ومعالجة  وغيرها،  االستقبال 

البالغات وجودة العمل فيه، باإلضافة إلى إعالن االشتراطات البلدية 

الميدانية  للجوالت  مهمة  نتائج  إلى  التقرير  هذا  ويخلص  وتطبيقها، 

البلديات  ومباني  العمل  جــودة  وتقييم  الثانية  مرحلته  في  للمجلس 

الفرعية.

مقدمة
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لعام  للمجلس  التشغيلية  المجلس  خطة  أدرجــت 
ا للمرحلة الثانية من الجوالت  2021م، برنامجًا تنفيذيًّ
تم  والتي  الفرعية،  البلديات  نطاق  في  الميدانية 
بتاريخ   69 الرسمية  المجلس  جلسة  فــي  إقــرارهــا 
الميدانية  الجوالت  تضمنت  وحيث  1442/1/6هــــ، 
وفق  الفرعية  البلدية  ومقر  العمل  لجودة  تقييمًا 
االستبانة  تحديدها في  تم  التي  المعايير  من  عدد 

أثناء  في  المجلس  أعضاء  عمل  فقد  النموذجية، 
البلديات  تقييم  على   السابقة  الميدانية  جوالتهم 
رفقة  المجلس  جلسات  في  عرضها  وتــم  الفرعية، 
تقرير الجولة الميدانية، وفيما يأتي نموذج التقييم 
المعد بعناية، والذي أفرز إحصائيات تقييم البلديات 
إيجابيات  تحديد  مع  الماضية  الفترة  خالل  الفرعية 

وسلبيات كل بلدية فرعية.  

أواًل: تقرير تقييم البلديات الفرعية

نموذج تقييم جودة العمل ومقرات البلديات الفرعية

يحقق برنامج الجوالت الميدانية للمجلس البلدي الجودة في نسقين متالزمين، هما:

تصميم استبانة نموذجية توضح للبلديات الفرعية أهم الممارسات واألعمال التي تحقق رضا المستفيد. 	 

الداخلي واالرتقاء 	  لعملها  البلديات  رؤية  الجوالت، تسهم في تطوير  لتقييم مخرجات  وضع معايير 
بنسب التنفيذ، بناًء على إنجاز المالحظة وليس الرد عليها.

أواِل: المعايير والمؤشرات
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ثانًيا: أبرز اإليجابيات والسلبيات
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نتائج تقييم جودة العمل ومقرات البلديات الفرعية

نتيجة التقييمنسبة التقييمتاريخ الزيارةالبلدية الفرعية#

مقبول%1442/1/2069هـبلدية الشفا1

جيد%1442/2/1273هـبلدية العزيزية2

جيد%1442/3/371هـبلدية الحائر3

ضعيف%1442/3/2459هـبلدية الشمال4

جيد جًدا%1442/4/1683هـبلدية العليا5

جيد%1442/5/775هـبلدية البطحاء6

جيد%1442/5/774هـبلدية الملز7

جيد%1442/5/2171هـبلدية المعذر8

ضعيف%1442/6/2054هـبلدية نمار9

ضعيف%1442/7/452هـبلدية عرقة10

جيد جًدا%1442/8/380هـبلدية الشميسي11

جيد جًدا%1442/8/2480هـبلدية العريجاء12

جيد جًدا%1442/10/2081هـبلدية النسيم13

جيد جًدا%1442/11/1285هـبلدية السلي14

جيد جًدا%1443/3/683هـبلدية الروضة15

مقبولجيد جًدا ضعيفجيد
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 اإليجابيات والسلبيات لتقييم مقرات البلديات الفرعية 

#
البلدية 
الفرعية

تاريخ الزيارة
نسبة 
التقييم

السلبياتاإليجابيات
نتيجة 
التقييم

%1442/1/2069هـبلدية الشفا1
موقع البلدية في منتصف نطاقها.	 
إنــشــاء مــركــز الضيف 	  الــعــمــل عــلــى 

)تحت اإلنشاء(.

ــعــض مـــالحـــظـــات الــجــولــة 	  تـــأخـــر مــعــالــجــة ب
السابقة رغم اإلفادة ببدء تنفيذها.

ضعف السفلتة في أغلب الشوارع الرئيسة.	 
ضعف متابعة مالحظات الجوالت الميدانية 	 

نسبة  وصلت  حيث  المواطنين،  وشــكــاوى 
التنفيذ %50 رغم مرور سنتين ونصف على 

انقضاء الجولة السابقة.

مقبول

2
بلدية 

العزيزية
%1442/2/1273هـ

ــبــلــديــة 	  ــيـــس ال ــرص واهـــتـــمـــام رئـ ــ حـ
والوكالء بمالحظات المواطنين في 

الجولة.
الــنــظــافــة والــتــنــظــيــم فـــي الــقــســم 	 

النسائي.

المبنى المستأجر قديم وغير مناسب كمقر 	 
الجديد  المبنى  إلــى  البلدية  )انتقلت  بلدية 

بعد الجولة بثالثة أشهر(.
قلة المواقف قرب مقر البلدية.	 
وجود عدد من المالحظات التي تم رصدها 	 

من الجولة السابقة ولم يتم معالجتها.
ضيق القسم النسائي.	 
ــيــس للقسم 	  ــرئ ال ــمــدخــل  ال عــــدم مــنــاســبــة 

النسائي لذوي اإلعاقة.
بالقسم 	  الــداخــلــي  الــمــنــزلــق  مناسبة  عـــدم 

النسائي من حيث نسبة الميول.

جيد

%1442/3/371هـبلدية الحائر3

المركز 	  فــي  الفرعية  البلدية  مبنى 
للعمل  واجهة  ويعد  جديد  اإلداري 

البلدي.

القسم النسائي:
ترتيب المكان ونظافته.	 
مناسبة المنزلق لذوي اإلعاقة.	 
تدرب الموظفات على لغة اإلشارة.	 

قــلــة مــراقــبــي الــبــلــديــة خــصــوصــا فـــي رصــد 	 
المخالفات في حي أم الشعال.

األحــيــاء 	  الحتياجات  البلدية  متابعة  ضعف 
نظرًا لتكرار شكاوى المواطنين.

المكاتب في 	  على  تدل  لوحات  وجــود  عدم 
مقر البلدية.

المعدات والسيارات الكبيرة في مقر البلدية 	 
السابق.

البلدية 	  ثــابــت فــي مقر  اتــصــال  عــدم وجـــود 
لعدم توفر شبكة الهاتف.

عدم اكتمال المركز اإلداري وتسليمه.	 

القسم النسائي:
ــة 	  ــاديـ عـــدم وجــــود لـــوحـــات تــعــريــفــيــة وإرشـ

للقسم النسائي.

جيد

4
بلدية 
الشمال

%1442/3/2459هـ

تسجيل الموعد إلكترونيًا.	 
سرعة معالجة البالغات.	 
الفترتين 	  بين  المراقبين  مهام  توزيع 

الصباحية والمسائية.
البالغات 	  مع  البلدية  رئيس  تفاعل 

واهتمامه بها.

القسم النسائي:
للتواصل 	  ــــس  وات مــجــمــوعــة  ــود  وجــ

ــع الـــمـــســـتـــفـــيـــدات والـــــــرد عــلــى  مــ
االستفسارات.

ــيــق االشـــتـــراطـــات عــلــى شكل 	  تــوث
عند  للمستفيدات  وإيصالها  روابــط 

الحاجة إليها.

عدم وجود مواقف كافية للسيارات.	 
للبلدية 	  التابعة  الكبيرة  والسيارات  المعدات 

في موقع خارج البلدية وموقع آخر.
صعوبة الوصول للبلدية وعدم وجود لوحات 	 

إرشادية للبلدية.
نــقــص الــمــوظــفــيــن مــقــارنــة بــحــجــم نــطــاق 	 

البلدية.
المبنى مستأجر وغير مناسب موقعًا وحجما 	 

وتقسيمًا.
ضعف متابعة مالحظات المواطنين.	 

القسم النسائي:
عدم توفر مواقف كافية.	 
النسائي داخل حارة ويكون مزدحم 	  المدخل 

عند الخروج من الدوام.
اإلعــاقــة هو مدخل 	  األشــخــاص ذوي  مدخل 

الطوارئ وهو غير واضح وغير مناسب.

ضعيف

11



#
البلدية 
الفرعية

تاريخ الزيارة
نسبة 
التقييم

السلبياتاإليجابيات
نتيجة 
التقييم

%1442/4/1683هـبلدية العليا5

ــلـــديـــة وحــســن 	  ــبـ ــيــــس الـ ــ تــــعــــاون رئ
ــم إجــازتــه  االســتــقــبــال وحـــضـــوره رغـ

الرسمية.

القسم النسائي:
خــاص الستقبال ذوي 	  وجــود قسم 

اإلعاقة.
والعمل 	  التوسعة  بــإجــراءات  الــبــدء 

على دمج االتصاالت.

ال توجد مرافق للمراجعين.	 
ــة لــلــســيــارات 	  ــف كــافــي ــواقـ ــدم وجـــــود مـ عــ

ومعدات البلدية.
ال توجد خدمة الضيف.	 

القسم النسائي:
الحاجة لتغيير بعض المقاعد.	 
األثاث قديم جًدا.	 
ضيق المكان.	 
ذوي 	  مع  التعامل  بكيفية  المعرفة  ضعف 

اإلعاقة.

جيد جدًا

6
بلدية 
البطحاء

%1442/5/775هـ

ــه 	  ــجــاوب ــة وت ــدي ــل ــب تـــعـــاون رئـــيـــس ال
مع  وتــفــاعــلــه  المجلس  أعــضــاء  مــع 

المالحظات.

القسم النسائي:
بلغة 	  التحدث  تعرف  موظفة  وجود 

حال  فــي  منها  ويستفاد  اإلشــــارة، 
وجود عميلة من الصم.

خــارج 	  الكبيرة  الــمــعــدات والــســيــارات  تــواجــد 
البلدية.

علمًا 	  الجديد  البلدية  مقر  إلى  االنتقال  تأخر 
أنه جاهز وتبقى فقط التأثيث.

القسم النسائي:
عدم وجود وكيلة للبلدية.	 
ِقدم األثاث.	 
معظم اللوحات اإلرشادية للمكاتب ورقية.	 

جيد

%1442/5/774هـبلدية الملز7

تعاون رئيس البلدية.	 

القسم النسائي:
األشخاص ذوي 	  وجود موظفة من 

التحدث  تــعــرف  السمعية  اإلعــاقــة 
في  منها  ويستفاد  اإلشـــارة،  بلغة 

حال وجود عميلة من الصم.

ضعف الرقابة.	 

القسم النسائي:
وجــــود عــتــبــات داخــــل الــمــقــر تــعــرقــل تحرك 	 

األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية.
اللوحة الخارجية للقسم النسائي ممزقة.	 
ِقدم األثاث.	 
معظم اللوحات اإلرشادية للمكاتب ورقية.	 

جيد

8
بلدية 
المعذر

%1442/5/2171هـ

تعاون رئيس البلدية.	 

القسم النسائي:
ــات الســتــقــبــال 	  ــفـ ــمـــوظـ قــابــلــيــة الـ

المالحظات والرغبة في التطوير.

موقع البلدية في طرف النطاق.	 
ال توجد مواقف للمراجعين.	 
الــســيــارات والــمــعــدات الــكــبــيــرة ُتــطــلــب من 	 

التشغيل والصيانة.

القسم النسائي:
للقسم 	  الــخــارجــيــة  الـــلـــوحـــة  ــدم وضـــــوح  عــ

النسائي.
ــوفــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــتــعــامــل مع 	  عـــدم ت

آلية  تــوجــد  وال  اإلعـــاقـــة،  ذوي  األشــخــاص 
اإلعــاقــة  ذوي  وخــصــوصــا  معهم  الــتــعــامــل 

السمعية.

جيد

%1442/6/2054هـبلدية نمار9

تعاون وحرص رئيس البلدية المعّين 	 
حديثًا.

القسم النسائي:
للغة 	  بــــــدورة  ــامـــالت  ــعـ الـ الـــتـــحـــاق 

اإلشارة.

الميدانية 	  الــجــولــة  مــن  الــمــالحــظــات  تــراكــم 
السابقة.

يقع مبنى البلدية خارج نطاقها.	 
ال توجد مواقف كافية للمراجعين.	 
الجديد 	  المبنى  أن  علما  جــًدا  قديم  المبنى 

بالمركز اإلداري جاهز.
وجود معدات وسيارات البلدية خارج المبنى.	 

القسم النسائي:
ــل الــمــقــر عــتــبــات تــعــرقــل حــركــة 	  ــوجــد داخــ ي

األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية.
كثير من اللوحات اإلرشادية للمكاتب ورقية.	 

ضعيف

المجلس البلدي ألمانة منطقة الرياض12

تقرير المرحلة الثانية للجوالت الميدانية )جودة(
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البلدية 
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نسبة 
التقييم
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%1442/7/452هـبلدية عرقة10

القسم النسائي:
تقبل الموظفات للمقترحات والرغبة 	 

في تطوير الخدمات والمشاركة في 
المبادرات.

وال 	  للمراجعين  كافية  مــواقــف  توفر  عــدم 
يوجد مكان للمعدات الكبيرة التابعة للبلدية.

القسم النسائي:
والرجال في 	  النساء  بين  الربط  تواجد شباك 

الموظفات  عــن  ويبعد  مناسب  غير  مكان 
من  المعامالت  اســتــالم  عــن  الــمــســؤوالت 

الرجال.
والــحــاجــة 	  مــنــاســب  غــيــر  اإلدارات  تــقــســيــم 

لالنتقال إلى المقر الجديد.

ضعيف

11
بلدية 

الشميسي
%1442/8/380هـ

البلدية 	  خــدمــات  لــتــحــويــل  الــســعــي 
المراجعين  لجميع  نموذجية  لتكون 
بجميع فئاتهم بما فيهم األشخاص 

ذوي اإلعاقة.
ــرك لـــمـــعـــالـــجـــة مـــالحـــظـــات 	  ــحــ ــ ــت ــ ال

المواطنين قبل بداية الجولة.
ــاص ذوي 	  ــ ــخـ ــ خــــدمــــة األشـ ــود  ــ ــ وجـ

الجنسين  مــن  السن  وكــبــار  اإلعــاقــة 
وهم في السيارة.

من 	  البلدية  منسوبي  بعض  حصول 
اإلشارة  للغة  تدريب  على  الجنسين 
ذوي  األشخاص  خدمة  من  للتمكن 

اإلعاقة السمعية.

االضـــطـــرار لــالعــتــمــاد عــلــى مــولــد الــكــهــربــاء 	 
لــتــزويــد الــبــلــديــة بــمــا تــحــتــاجــه مــن الــخــدمــة 

الكهربائية منذ أكثر من 4 سنوات.
عدم وجود منزلق وممسك لدخول البلدية 	 

حال  في  السيدات  وقسم  الرجال  مقر  في 
الحاجة للدخول.

وجود عتبات داخل قسم النساء.	 
القسم 	  فــي  الــمــيــاه  دورات  صــيــانــة  ضــعــف 

النسائي.

جيد جدًا

12
بلدية 

العريجاء
%1442/8/2480هـ

تعاون رئيس البلدية.	 

القسم النسائي:
بكيفية 	  البلدية  منسوبات  معرفة 

التواصل مع ذوي اإلعاقة السمعية 
من خالل لغة اإلشارة.

طــلــب إنـــشـــاء قــســم لــخــدمــة ذوي 	 
الجنسين  مــن  السن  وكــبــار  اإلعــاقــة 

وهم في السيارة.
المراجعين 	  بعض  معامالت  معالجة 

من الرجال عبر صندوق يمّكنهم من 
تداول األوراق والملفات.

المبنى جديد وبحاجة للتأثيث.	 
للتوسعة 	  للبلدية  الــرئــيــس  الــمــدخــل  حــاجــة 

وكذلك مخرج الطوارئ.
المواقف غير منظمة.	 

القسم النسائي:
ــود لــوحــة تــعــرف لــمــدخــل الــوحــدة 	  عـــدم وجـ

النسائية.
عدم وجود منزلق وممسك لدخول الوحدة 	 

النسائية.
للموظفات 	  كافية  مياه  دورات  وجود  عدم 

ــاص ذوي  ــخـ ــاســب األشـ ــن والـــمـــراجـــعـــات وت
اإلعاقة.

جيد جدًا

13
بلدية 
النسيم

%1442/10/2081هـ

تكليف الوحدة النسائية بمهام مركز 	 
البالغات 940.

اســتــحــداث قسم الــجــودة »إلصــدار 	 
الغرامات إلشعارات القسم النسائي 
ــيـــف ثـــالث  ــعـــد تـــوظـ والــــــرجــــــال« بـ
تخفيف  في  يسهم  مما  موظفات، 
ومضاعفة  الــمــراقــب،  على  الــعــبء 

تركيزه على جوالته الرقابية.
التخطيط لتوسعة مكانية نظًرا لتأخر 	 

تنفيذها بسبب جائحة كورونا.
مسبقا 	  المجدولة  المواعيد  متابعة 

ــســيــق مــع  ــن ــت ــول الــمــشــكــلــة وال ــ حـ
المستفيد قبل الموعد المحدد عبر 

الهاتف.

ال يوجد مصعد كهربائي للدور الثاني لذوي 	 
اإلعاقة وكبار السن.

القسم النسائي:
الــرصــيــف وعـــدم وجـــود منزلق عند 	  ــفــاع  ارت

مدخل الوحدة النسائية.
الوحدة 	  بمدخل  تعريفية  لوحة  وجــود  عــدم 

النسائية المخصص لذوي اإلعاقة.
األشخاص 	  تناسب  مياه  دورات  وجــود  عدم 

ذوي اإلعاقة.
وجود بعض األثاث القديم.	 

جيد جدًا

13
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الفرعية
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نتيجة 
التقييم

14
بلدية 
السلي

%1442/11/1285هـ

حسن إدارة رئيس البلدية.	 
وإتاحة 	  الضيف  لخدمة  مركز  وجــود 

تقييم الخدمة عبر مسح باركود.
ذوي 	  لخدمة  إيجاد موظف مختص 

متنقل  كـــرســـي  وتــأمــيــن  اإلعـــاقـــة 
إذا  الموظف  رفقة  المعاق  لخدمة 

تطلب األمر ذلك.
إيجاد آلية تحفيزية الختيار الموظف 	 

المثالي لرفع مستوى الخدمة.
إيجاد إدارات داخلية إضافية بالبلدية 	 

إدارة  ــل  مــث ــعــمــل  ال ــاءة  ــفـ كـ لـــرفـــع 
الجودة  وإدارة  الداخلية،  المراجعة 

والتميز المؤسسي، وغيرها(.

القسم النسائي:
ــلــديــة على 	  ــب حـــصـــول مــنــســوبــات ال

دورات تدريبية للغة اإلشارة.
مركز 	  بــالغــات  إغـــالق  نسبة  ــفــاع  ارت

للقسم  متابعتها  تــحــول  بعد   940
النسائي.

تصميم 	  من  خاص  تطبيق  استخدام 
ــد مــنــســوبــي الــبــلــديــة، لــلــرقــابــة  أحــ
وتوثيق  الرقابية  الجوالت  وتسجيل 

المالحظات بالصور والفيديو.

القسم النسائي:
عدم وجود منزلق وممسك لدخول الوحدة 	 

النسائية.
للموظفات 	  كافية  مياه  دورات  وجود  عدم 

ــدم وجـــود  ــى عـ ــاإلضــافــة إلـ ــمــراجــعــات ب وال
دورات مياه مخصصة لذوي اإلعاقة.

لألشخاص 	  مخصصة  مــواقــف  وجـــود  عــدم 
النسائي  المدخل  من  بالقرب  اإلعاقة  ذوي 

للبلدية.

جيد جدًا

15
بلدية 
الروضة

%1443/3/683هـ

تعاون رئيس البلدية وزمالئه.	 
الــمــبــنــى مــلــك الــبــلــديــة ومــصــمــم 	 

ــاجــات الــعــمــل  ــي بــطــريــقــة تــلــبــي احــت
وبطريقة منظمة نسبيا.

القسم النسائي:
عند الحاجة، الخروج لسيارة المراجعة 	 

مــن كــبــار الــســن واألشـــخـــاص ذوي 
اإلعاقة الحركية وتقديم الخدمة.

وجود موظفة تم تدريبها على لغة 	 
اإلشـــــارة لــخــدمــة األشـــخـــاص ذوي 

اإلعاقة السمعية.
السيدات 	  وجود موظفة في قسم 

ــة  ــاقــ اإلعــ ذوي  األشـــــخـــــاص  مــــن 
السمعية.

وجــــود خــدمــة لــلــمــســتــفــيــدات عبر 	 
الواتساب.

عدم وجود عقد لصيانة ونظافة البلدية.	 
ــراطــات الــخــاصــة بــإصــدار 	  ــود االشــت عـــدم وجـ

إلى  يــؤدي  مما  واللوحات  التجارية  الرخص 
كثرة الشكاوى الواردة من المواطنين.

والعجز 	  للبلدية،  الجغرافي  النطاق  اتــســاع 
أحيانا عن رصد المخالفات والرقابة الفاعلة

القسم النسائي:
ــواقــــف لـــألشـــخـــاص ذوي 	  ــود مــ ــ ــدم وجــ ــ عـ

اإلعاقة.
وجود بعض األثاث المتهالك.	 

جيد جدًا

المجلس البلدي ألمانة منطقة الرياض14

تقرير المرحلة الثانية للجوالت الميدانية )جودة(



ثانيًا: تقرير نسب إنجاز مالحظات الجوالت الميدانية

#
البلدية 
الفرعية

تاريخ الزيارة
عدد 

المالحظات 
المرصودة

خارج اختصاص األمانةغير منفذتحت التنفيذالمنفذ

عدد 
المالحظات

النسبة
عدد 

المالحظات
النسبة

عدد 
المالحظات

عدد المالحظاتالنسبة

16%3255%712%1442/1/20581933هـبلدية الشفا1

بلدية 2
2%2165%722%1442/2/1232412هـالعزيزية

14%630%735%1442/3/320735هـبلدية الحائر3

بلدية 4
3%327%764%1442/3/241119هـالشمال

2%19%218%1442/4/1611873هـبلدية العليا5

بلدية 6
1%00%229%1442/5/77571هـالبطحاء

1%229%571%1442/5/7700هـبلدية الملز7

14%2761%1125%1442/5/2144614هـبلدية المعذر8

17%5281%711%1442/6/206458هـبلدية نمار9

21%932%1036%1442/7/428932هـبلدية عرقة10

بلدية 11
11%1738%614%1442/8/3442148هـالشميسي

بلدية 12
1%1794%00%1442/8/241816هـالعريجاء

بلدية 13
8%3770%1020%1442/10/2052510هـالنسيم

7%1644%719%1442/11/12361336هـبلدية السلي14

بلدية 15
-------44 1443/3/6هـالروضة1

بلدية 16
--------1443/4/4هـالشرق2

118%24056%8820%43210424مجموع المالحظات البلدية

550 مالحظةمجموع المالحظات

-----------------------------------------------

1- لم يتم تقييم تنفيذ المالحظات بانتظار مرور شهرين على الجولة الميدانية، وجرى إعداد هذا التقرير قبل انقضاء المدة.

2- جاٍر العمل على حصر المالحظات، وانتظار مدة شهرين عقب الجولة الميدانية لتقييم تنفيذ المالحظات، وجرى إعداد هذا التقرير قبل الجولة.
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البلديات األعلى واألقل نسبة في معالجة المالحظات البلدية

البلديات األقل تقييمًاالبلديات األعلى تقييمًا

13 عدد المالحظات 
المرصودة

8 عدد المالحظات 
المنفذة

%73 نسبة المعالجة

بلدية
العليا

عدد المالحظات 8
المرصودة

عدد المالحظات 0
المنفذة

نسبة المعالجة%0

بلدية
الملز

8 عدد المالحظات 
المرصودة

5 عدد المالحظات 
المنفذة

%71 نسبة المعالجة

بلدية 
البطحاء

عدد المالحظات 19
المرصودة

عدد المالحظات 1
المنفذة

نسبة المعالجة%5

بلدية 
العريجاء

55 عدد المالحظات 
المرصودة

21 عدد المالحظات 
المنفذة

%48 نسبة المعالجة

بلدية 
الشميسي

عدد المالحظات 14
المرصودة

عدد المالحظات 1
المنفذة

نسبة المعالجة%9

بلدية 
الشمال

المجلس البلدي ألمانة منطقة الرياض16

تقرير المرحلة الثانية للجوالت الميدانية )جودة(



ثالًثا: الجوالت الميدانية على بلديات مدينة الرياض

بلدية الشفا

تاريخ الزيارة
معدل 
التقييم

السلبياتاإليجابيات

%1442/1/2069هـ

موقع البلدية في منتصف نطاقها.	 

)تحت 	  الضيف  مركز  إنشاء  على  العمل 
اإلنشاء(.

تــأخــر معالجة بــعــض مــالحــظــات الــجــولــة الــســابــقــة رغــم 	 
اإلفادة ببدء تنفيذها.

ضعف السفلتة في أغلب الشوارع الرئيسة.	 

وشكاوى 	  الميدانية  الجوالت  مالحظات  متابعة  ضعف 
مرور  رغــم   50% التنفيذ  نسبة  وصلت  حيث  المواطنين 

سنتين ونصف على الجولة السابقة.

النسبةالعددالتنفيذالمالحظات

الخدمات البلدية
)58(

%1933المالحظات المنفذة

%712المالحظات تحت التنفيذ

%3255المالحظات غير المنفذة

16ال ينطبق خارج االختصاص

74المجموع
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بلدية العزيزية

تاريخ الزيارة
معدل 
التقييم

السلبياتاإليجابيات

%1442/2/1273هـ

البلدية 	  رئــيــس  واهــتــمــام  حـــرص 
المواطنين  بمالحظات  والوكالء 

في الجولة.

القسم 	  في  والتنظيم  النظافة 
النسائي.

المبنى المستأجر قديم وغير مناسب كمقر بلدية.	 

قلة المواقف قرب مقر البلدية.	 

وجود عدد من المالحظات التي تم رصدها من الجولة السابقة 	 
والتي لم يتم معالجتها.

ضيق القسم النسائي.	 

عدم مناسبة المدخل الرئيس للقسم النسائي لذوي اإلعاقة.	 

عدم مناسبة المنزلق الداخلي بالقسم النسائي من حيث نسبة 	 
الميول.

النسبةالعددالتنفيذالمالحظات

الخدمات البلدية
)32(

%412المالحظات المنفذة

%722المالحظات تحت التنفيذ

%2166المالحظات غير المنفذة

2ال ينطبق خارج االختصاص

34المجموع

المجلس البلدي ألمانة منطقة الرياض18

تقرير المرحلة الثانية للجوالت الميدانية )جودة(



بلدية الحائر

تاريخ الزيارة
معدل 
التقييم

السلبياتاإليجابيات

%1442/3/371هـ

في 	  الفرعية  البلدية  مبنى 
المركز اإلداري جديد ويعد 

واجهة للعمل البلدي.

القسم النسائي:
ترتيب المكان ونظافته.	 
مــنــاســبــة الــمــنــزلــق لـــذوي 	 

اإلعاقة.
تدرب الموظفات على لغة 	 

اإلشارة.

قلة مراقبي البلدية خصوصا في رصد المخالفات في حي أم الشعال.	 
ضــعــف متابعة الــبــلــديــة الحــتــيــاجــات األحــيــاء نــظــرًا لــتــكــرار شــكــاوى 	 

المواطنين.
عدم وجود لوحات تدل على المكاتب في مقر البلدية.	 
المعدات والسيارات الكبيرة في مقر البلدية السابق.	 
عدم وجود اتصال ثابت في مقر البلدية لعدم توفر شبكة الهاتف.	 
عدم اكتمال المركز اإلداري وتسليمه.	 

القسم النسائي:
عدم وجود لوحات تعريفية بالمدخل الخارجي للقسم النسائي.	 
عدم وجود لوحات إرشادية بالقسم النسائي.	 

النسبةالعددالتنفيذالمالحظات

الخدمات البلدية
)20(

%735المالحظات المنفذة

%735المالحظات تحت التنفيذ

%630المالحظات غير المنفذة

14ال ينطبق خارج االختصاص

34المجموع
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بلدية الشمال

تاريخ الزيارة
معدل 
التقييم

السلبياتاإليجابيات

%1442/3/2459هـ

تسجيل الموعد إلكترونيًا.	 
سرعة معالجة البالغات.	 
تـــوزيـــع مــهــام الــمــراقــبــيــن بــيــن الــفــتــرتــيــن 	 

الصباحية والمسائية.
ــع الـــبـــالغـــات 	  ــيـــس الـــبـــلـــديـــة مــ تـــفـــاعـــل رئـ

واهتمامه بها.
القسم النسائي:

ــواصــل مع 	  ــت ــل وجـــــود مــجــمــوعــة واتـــــس ل
المستفيدات والرد على االستفسارات.

ــط 	  تــوثــيــق االشـــتـــراطـــات عــلــى شــكــل روابـ
وإيصالها للمستفيدات عند الحاجة إليها.

عدم وجود مواقف كافية للسيارات.	 
خارج 	  موقع  في  للبلدية  التابعة  الكبيرة  والــســيــارات  المعدات 

البلدية وموقع آخر.
صعوبة الوصول للبلدية وعدم وجود لوحات إرشادية للبلدية.	 
نقص الموظفين مقارنة بحجم نطاق البلدية.	 
المبنى مستأجر وغير مناسب موقعًا وحجما وتقسيمًا.	 
ضعف متابعة مالحظات المواطنين.	 

القسم النسائي:
عدم توفر مواقف كافية.	 
المدخل النسائي داخل حارة ويكون مزدحم عند الخروج من الدوام.	 
الــطــوارئ وهــو غير 	  مدخل األشــخــاص ذوي اإلعــاقــة هو مدخل 

واضح وغير مناسب.

النسبةالعددالتنفيذالمالحظات

الخدمات البلدية
)11(

%19المالحظات المنفذة

%764 المالحظات تحت التنفيذ

%327المالحظات غير المنفذة

3ال ينطبق خارج االختصاص

14المجموع

المجلس البلدي ألمانة منطقة الرياض20

تقرير المرحلة الثانية للجوالت الميدانية )جودة(



بلدية العليا

تاريخ الزيارة
معدل 
التقييم

السلبياتاإليجابيات

%1442/4/1683هـ

االستقبال 	  وحسن  البلدية  رئيس  تــعــاون 
وحضوره رغم إجازته الرسمية

القسم النسائي:
وجود قسم خاص الستقبال ذوي اإلعاقة.	 

البدء بإجراءات التوسعة والعمل على دمج 	 
االتصاالت.

ال توجد مرافق للمراجعين.	 

عدم وجود مواقف كافية للسيارات ومعدات البلدية	 

ال توجد خدمة الضيف.	 

القسم النسائي:
الحاجة لتغيير بعض المقاعد.	 

األثاث قديم جدا.	 

ضيق المكان.	 

ضعف المعرفة بكيفية التعامل مع ذوي اإلعاقة.	 

النسبةالعددالتنفيذالمالحظات

الخدمات البلدية
)11(

%873المالحظات المنفذة

%218المالحظات تحت التنفيذ

%19المالحظات غير المنفذة

2ال ينطبق خارج االختصاص

13المجموع
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بلدية البطحاء

تاريخ الزيارة
معدل 
التقييم

السلبياتاإليجابيات

%1442/5/775هـ

ــاون رئـــيـــس الـــبـــلـــديـــة وتـــجـــاوبـــه 	  ــعــ ــ ت
مـــع أعـــضـــاء الــمــجــلــس وتــفــاعــلــه مع 

المالحظات.

القسم النسائي:
بلغة 	  التحدث  تعرف  موظفة  وجــود 

اإلشارة ويستفاد منها في حال وجود 
عميلة من الصم.

تواجد المعدات والسيارات الكبيرة خارج البلدية.	 

جاهز 	  بأنه  علمًا  الجديد  البلدية  مقر  إلــى  االنــتــقــال  تأخر 
وتبقى فقط التأثيث.

القسم النسائي:
عدم وجود وكيلة للبلدية.	 

معظم األثاث متهالك.	 

معظم اللوحات اإلرشادية للمكاتب ورقية.	 

النسبةالعددالتنفيذالمالحظات

الخدمات البلدية
)7(

%571المالحظات المنفذة

%229المالحظات تحت التنفيذ

%00المالحظات غير المنفذة

1ال ينطبق خارج االختصاص

8المجموع

المجلس البلدي ألمانة منطقة الرياض22

تقرير المرحلة الثانية للجوالت الميدانية )جودة(



بلدية الملز

تاريخ الزيارة
معدل 
التقييم

السلبياتاإليجابيات

%1442/5/774هـ

تعاون رئيس البلدية.	 

القسم النسائي:
ــاص ذوي 	  ــخــ وجـــــود مــوظــفــة مـــن األشــ

بلغة  الــتــحــدث  تــعــرف  السمعية  اإلعــاقــة 
حــال وجــود  فــي  اإلشـــارة، ويستفاد منها 

عميلة من الصم.

ضعف الرقابة.	 

القسم النسائي:
األشخاص 	  تحرك  تعرقل  المقر  داخــل  عتبات  وجــود 

ذوي اإلعاقة الحركية.

اللوحة الخارجية للقسم النسائي ممزقة.	 

معظم األثاث متهالك.	 

معظم اللوحات اإلرشادية للمكاتب ورقية.	 

النسبةالعددالتنفيذالمالحظات

الخدمات البلدية
)7(

%00المالحظات المنفذة

%571المالحظات تحت التنفيذ

%229المالحظات غير المنفذة

1ال ينطبق خارج االختصاص

8المجموع
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بلدية الشميسي

تاريخ الزيارة
معدل 
التقييم

السلبياتاإليجابيات

%1442/8/380هـ

لجميع 	  نموذجية  لتكون  البلدية  خدمات  لتحويل  السعي 
ذوي  األشــخــاص  فيهم  بما  فئاتهم  بجميع  المراجعين 

اإلعاقة.

التحرك لمعالجة مالحظات المواطنين قبل بداية الجولة.	 

السن من 	  وجــود خدمة األشــخــاص ذوي اإلعــاقــة وكــبــار 
الجنسين وهم في السيارة.

تدريب 	  على  الجنسين  البلدية من  بعض منسوبي  حصول 
للغة اإلشارة للتمكن من خدمة األشخاص ذوي اإلعاقة 

السمعية.

االضطرار لالعتماد على مولدة الكهرباء 	 
الخدمة  تحتاجه من  بما  البلدية  لتزويد 

الكهربائية منذ أكثر من 4 سنوات.

لدخول 	  منزلق وممسك  وجــود  عــدم 
ــال وقــســم  ــرجــ ــ الــبــلــديــة فـــي مــقــر ال

السيدات في حال الحاجة للدخول.

وجود عتبات داخل قسم النساء.	 

في 	  الـــمـــيـــاه  دورات  ــة  ــان صــي ضــعــف 
القسم النسائي.

النسبةالعددالتنفيذالمالحظات

الخدمات البلدية
)44(

%2148المالحظات المنفذة

%614المالحظات تحت التنفيذ

%1738المالحظات غير المنفذة

11ال ينطبق خارج االختصاص

55المجموع

المجلس البلدي ألمانة منطقة الرياض24

تقرير المرحلة الثانية للجوالت الميدانية )جودة(



بلدية عرقة

تاريخ الزيارة
معدل 
التقييم

السلبياتاإليجابيات

%1442/7/452هـ

القسم النسائي:

تــــقــــبــــل الــــمــــوظــــفــــات 	 
ــة  ــبـ ــرغـ لـــلـــمـــقـــتـــرحـــات والـ
ــي تـــطـــويـــر الـــخـــدمـــات  فــ
والــــــــمــــــــشــــــــاركــــــــة فـــي 

المبادرات.

عدم توفر مواقف كافية للمراجعين وال يوجد مكان للمعدات الكبيرة 	 
التابعة للبلدية.

القسم النسائي:

تواجد شباك الربط بين النساء والرجال في مكان غير مناسب ويبعد عن 	 
الموظفات المسؤوالت عن استالم المعامالت من الرجال.

تقسيم اإلدارات غير مناسب والحاجة لالنتقال إلى المقر الجديد.	 

النسبةالعددالتنفيذالمالحظات

الخدمات البلدية
)28(

%932المالحظات المنفذة

%1036المالحظات تحت التنفيذ

%932المالحظات غير المنفذة

21ال ينطبق خارج االختصاص

49المجموع

25



بلدية المعذر 

تاريخ الزيارة
معدل 
التقييم

السلبياتاإليجابيات

%1442/5/2171هـ

تعاون رئيس البلدية.	 

القسم النسائي:
المالحظات 	  الستقبال  الموظفات  قابلية 

والرغبة في التطوير.

موقع البلدية في طرف النطاق.	 

ال توجد مواقف للمراجعين.	 

التشغيل 	  من  ُتطلب  الكبيرة  والمعدات  السيارات 
والصيانة.

القسم النسائي:
عدم وضوح اللوحة الخارجية للقسم النسائي.	 

عدم توفر البنية التحتية للتعامل مع األشخاص ذوي 	 
ذوي  وخصوصا  معهم  التعامل  آلــيــة  وال  اإلعــاقــة 

اإلعاقة السمعية.

النسبةالعددالتنفيذالمالحظات

الخدمات البلدية
)44(

%614المالحظات المنفذة

%1125المالحظات تحت التنفيذ

%2761المالحظات غير المنفذة

14ال ينطبق خارج االختصاص

58المجموع

المجلس البلدي ألمانة منطقة الرياض26

تقرير المرحلة الثانية للجوالت الميدانية )جودة(



بلدية العريجاء

تاريخ الزيارة
معدل 
التقييم

السلبياتاإليجابيات

%1442/8/2480هـ

تعاون رئيس البلدية.	 
القسم النسائي:

التواصل 	  بكيفية  البلدية  منسوبات  معرفة 
لغة  خــالل  مــن  السمعية  اإلعــاقــة  مــع ذوي 

اإلشارة.
طلب إنشاء قسم لخدمة ذوي اإلعاقة وكبار 	 

السن من الجنسين وهم في السيارة.
معالجة معامالت بعض المراجعين من الرجال 	 

األوراق  ــداول  ــ ت مــن  يمّكنهن  صــنــدوق  عــبــر 
والملفات.

المبنى جديد وبحاجة للتأثيث.	 
وكذلك 	  للتوسعة  للبلدية  الرئيس  المدخل  حاجة 

مخرج الطوارئ.
المواقف سيئة وغير منظمة.	 

القسم النسائي:
عدم وجود لوحة تعرف لمدخل الوحدة النسائية.	 
ــوحــدة 	  ــود مــنــزلــق ومــمــســك لـــدخـــول ال عـــدم وجــ

النسائية.
لــلــمــوظــفــات 	  كــافــيــة  مــيــاه  دورات  وجــــود  ــدم  عــ

والمراجعات وتناسب األشخاص ذوي اإلعاقة.

النسبةالعددالتنفيذالمالحظات

الخدمات البلدية
)18(

%16المالحظات المنفذة

%00المالحظات تحت التنفيذ

174المالحظات غير المنفذة

1ال ينطبق خارج االختصاص

19المجموع

27



بلدية نمار 

تاريخ الزيارة
معدل 
التقييم

السلبياتاإليجابيات

%1442/6/2044هـ
تعاون وحرص رئيس البلدية المعّين حديثًا.	 

القسم النسائي:
التحاق العامالت بدورة للغة اإلشارة.	 

تراكم المالحظات من الجولة الميدانية السابقة.	 
مبنى البلدية يقع خارج نطاقها.	 
ال توجد مواقف كافية للمراجعين.	 
بالمركز 	  الجديد  المبنى  أن  علما  جــدا  قديم  المبنى 

اإلداري جاهز.
تواجد معدات وسيارات البلدية خارج المبنى.	 

القسم النسائي:
األشخاص 	  حركة  تعرقل  عتبات  المقر  داخــل  يوجد 

ذوي اإلعاقة الحركية.
كثير من اللوحات اإلرشادية للمكاتب ورقية.	 

النسبةالعددالتنفيذالمالحظات

الخدمات البلدية
)64(

%58المالحظات المنفذة

%711المالحظات تحت التنفيذ

%5281المالحظات غير المنفذة

17ال ينطبق خارج االختصاص

81المجموع

المجلس البلدي ألمانة منطقة الرياض28

تقرير المرحلة الثانية للجوالت الميدانية )جودة(



بلدية السلي

تاريخ الزيارة
معدل 
التقييم

السلبياتاإليجابيات

%1442/11/1285هـ

حسن إدارة رئيس البلدية.	 
وجود مركز لخدمة الضيف وإتاحة تقييم الخدمة عبر مسح باركود.	 
إيجاد موظف مختص لخدمة ذوي اإلعاقة وتأمين كرسي متنقل	 
لخدمة المعاق رفقة الموظف إذا تطلب األمر ذلك.	 
إيجاد آلية تحفيزية الختيار الموظف المثالي لرفع مستوى الخدمة.	 
إيجاد إدارات داخلية إضافية بالبلدية لرفع كفاءة العمل مثل إدارة	 
المراجعة الداخلية، وإدارة الجودة والتميز المؤسسي، وغيرها(.	 

القسم النسائي:
حصول منسوبات البلدية على دورات تدريبية للغة اإلشارة.	 
ارتفاع نسبة إغالق بالغات مركز 940 بعد تحول متابعتها للقسم النسائي.	 
للرقابة، 	  البلدية،  منسوبي  أحــد  تصميم  من  خــاص  تطبيق  استخدام 

وتسجيل الجوالت الرقابية وتوثيق المالحظات بالصور والفيديو.

القسم النسائي:
لدخول 	  وممسك  منزلق  وجــود  عــدم 

الوحدة النسائية.
كــافــيــة 	  ــاه  ــيـ مـ دورات  ــود  ــ وجــ ــدم  ــ عـ

باإلضافة  والــمــراجــعــات،  للموظفات 
إلى عدم وجود دورات مياه مخصصة 

لذوي اإلعاقة.
ــف مــخــصــصــة 	  ــ ــواقـ ــ عــــــدم وجــــــــود مـ

من  بالقرب  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 
المدخل النسائي للبلدية.

النسبةالعددالتنفيذالمالحظات

الخدمات البلدية
)36(

%1336المالحظات المنفذة

%719المالحظات تحت التنفيذ

%1644المالحظات غير المنفذة

7ال ينطبق خارج االختصاص

43المجموع
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بلدية النسيم 

تاريخ الزيارة
معدل 
التقييم

السلبياتاإليجابيات

%1442/10/2081هـ

تكليف الوحدة النسائية بمهام مركز البالغات 940.	 

اســتــحــداث قــســم الــجــودة »إلصــــدار الــغــرامــات 	 
ــال« بعد  ــرجــ ــ إلشـــعـــارات الــقــســم الــنــســائــي وال
توظيف ثالث موظفات، مما يسهم في تخفيف 
على  تركيزه  ومضاعفة  الــمــراقــب،  على  الــعــبء 

جوالته الرقابية.

تنفيذها 	  لتأخر  نظرا  مكانية  لتوسعة  التخطيط 
بسبب جائحة كورونا.

مــتــابــعــة الــمــواعــيــد الــمــجــدولــة مــســبــقــا حــول 	 
المشكلة والتنسيق مع المستفيد قبل الموعد 

المحدد عبر الهاتف.

ال يوجد مصعد كهربائي للدور الثاني لذوي اإلعاقة وكبار السن.	 

القسم النسائي:
ارتفاع الرصيف وعدم وجود منزلق عند مدخل الوحدة النسائية.	 

النسائية 	  الـــوحـــدة  بــمــدخــل  تــعــريــفــيــة  لــوحــة  ــود  ــدم وجــ عـ
المخصص لذوي اإلعاقة.

عدم وجود دورات مياه تناسب األشخاص ذوي اإلعاقة.	 

وجود بعض األثاث المهترئ.	 

النسبةالعددالتنفيذالمالحظات

الخدمات البلدية
)52(

%510المالحظات المنفذة

%1020المالحظات تحت التنفيذ

%3770المالحظات غير المنفذة

8ال ينطبق خارج االختصاص

61المجموع

المجلس البلدي ألمانة منطقة الرياض30

تقرير المرحلة الثانية للجوالت الميدانية )جودة(



بلدية الروضة 

تاريخ الزيارة
معدل 
التقييم

السلبياتاإليجابيات

%1443/3/683هـ

تعاون رئيس البلدية وزمالئه.	 

الــمــبــنــى مــلــك الــبــلــديــة ومــصــمــم بــطــريــقــة تلبي 	 
احتياجات العمل وبطريقة منظمة نسبيا.

القسم النسائي:

عند الحاجة، الخروج لسيارة المراجعة من كبار السن 	 
واألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية وتقديم الخدمة.

وجود موظفة تم تدريبها على لغة اإلشارة لخدمة 	 
األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية.

وجود موظفة في قسم السيدات من األشخاص 	 
ذوي اإلعاقة السمعية.

وجود خدمة للمستفيدات عبر الواتساب.	 

عدم وجود عقد لصيانة ونظافة البلدية.	 

ــرخــص الــتــجــاريــة 	  عـــدم وجـــود االشــتــراطــات الــخــاصــة بـــإصـــدار ال
واللوحات مما يؤدي إلى كثرة الشكاوى الواردة من المواطنين.

الــجــغــرافــي للبلدية، والــعــجــز أحــيــانــا عــن رصــد 	  الــنــطــاق  اتــســاع 
المخالفات والرقابة الفاعلة

القسم النسائي:

عدم وجود مواقف لألشخاص ذوي اإلعاقة.	 

وجود بعض األثاث المتهالك.	 

44المالحظات المرصودة 
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