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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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 :بالنسيمإحصائية إنجاز مالحظات الجولة الميدانية 

 

 

 

 

 نسبة اإلنجاز عدد المالحظات التصنيف

 %8 5 منفذة

 %17 10 تحت التنفيذ

 %62 37 غير منفذة

 %13 8 خارج االختصاص

 100% 60 مجموع المالحظات
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 :بالنسيمالجولة الميدانية صور من 
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 :بالنسيمالجولة الميدانية صور من 
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 أوال: المالحظات المنفذة:

 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

1 

 حي النسيم
ب للمخلفات تم تنظيفها ووضع صبات مك كانت حكومية مرافق أراضي

حولها واآلن ستقوم األمانة بإزالة الصبات مما يهدد بإعادة مكب 
 مره أخرى نرجو عدم رفع الصبات.المخلفات وإعادة التشوه البصري 

تم رفع الصبببببببات ورميهببا ببباألراإل مخببالبببة ا دارة الم نيببة التوصييييييي   
والمطالبة برصف األرا )براحة النسيم( لتكون ممشى ألهالي الحي ولمنع 

 رمي المخلفات بها

  أفادت البلدية أنه تمت إزالة الصبات االسمنتية

2 

 حي المنار
مازالت ب ض م ارا السيارات بم ارا النسيم سابقًا ت مل بالخفاء مع 

وقوف عشرات التريالت لياًل ووقت الفجر التي تحمل سيارات جديده وتقف 
بجانب شارع الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف او في مستودعات مجهولة 

 بالحي
ة متاب ة البلدية م ارا السيارات وكذلك التنسيق مع إدارالتوصي   

 المرور بوقوف التريالت والسيارات المهملة في الشوارع المذكورة

 وتطبيق اش ار م ارا السياراتورد من البلدية بأنه تم 
  الالئحة بحقهم 
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 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

3 

 حي المنار
نحتاج لمزيد من نظافة الشوارع بحي المنار حيث ان م ظم عمال النظافة 

 يتواجدون حول البقاالت بال رقيب عليهم
 متاب ة البلدية لت زيز الرقابة على نظافة الشوارع بحي المنارالتوصي   

  البلدية بأنه تم تكليف المقاول ب مل المطلوب  أفادت

4 

 حي السالم
وجود صبات خرسانية علي شارع النسائي لها أكثر من سنة ونصف ما خذه 

 .جزء كبير من الشارع ت ود لمشاريع سابقة
 الصبات والسياراتمتاب ة البلدية  زالة التوصي   

مشببروع مترو الرياا الصبببات تاب ة ل ورد من البلدية بأن
  قطار( وتم إزالة الصبات ال)

5 

 مشاهدات اخرى
امتداد شارع م اذ األنصاري الجزء الصغير النظافة سيئة ويحتاج إلى 

 حاويات
 : متاب ة البلدية مع مقاول النظافة.التوصي 

تنظيف وتم ورد من البلببديببة بببأنببه تم توجيببه المقبباول 
  الموقع ووضع حاويات
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 :التنفيذثانيا: المالحظات تحت 

 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

1 

 حي النسيم
 النسائي الجوهرة سوق

، المستثمر ض ف إدارة بسبب السوق عدم استقرار

، والنظافة ن حراسات امنيةم سوقال إدارة وعدم

 متطلبات الخدمات المساندة للسوق النسائي كامل وتوفير والكهرباء
 :التوصي 

الرفع لسببببمو أمير منطقة الرياا وسببببمو أمين منطقة الرياا بم اناة 
 وتوفير البديل المناسب قبل إزالة السوق البائ ات وحاجتهن للسوق

 إزالة السوق حسب التوجيهات تم
تقوم األمانة بال مل على سرعة 

لبديل المناسب للبائ ات في إيجاد ا
 السوق بحسب التوجيهات السابقة 

2 

 حي النسيم
الباعة المتجولين لم يتم أي تنفيذ من الجولة السابقة ومالحظات 

 جديدة لدية امام مسجد سوق حجاب
تقوم البلدية بال ديد من الجوالت الرقابية ولكن المشكلة التوصي   

 مستمرة ونحتاج إلى آمن.

البلدية بأنه تم توجيه قسم المراقبة ورد من 
خارج  ب مل جوالت ولوحظ تواجدهم بكثرة 
لدوام الرسببببمي وتم مخالبة ا دارة  وقت ا

 8900630424ال امة للراحة والسالمة برقم 

تقوم البلدية بتكثيف الجوالت 
الرقابية وتزويد المجلس بتقرير عن 

 م الجة المالحظة



   

     
 

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

 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

3 

 حي النسيم
شارع عمير بن س د يوجد بها سيارات تالفة ارا بجانب مسجد في 

 وشاحنات وجميع البالغات السابقة منفذة وغير صحيحة
 .تقوم البلدية بإزالة السيارات التالفةالتوصي   

ورد من البلببديببة بببأنببه تم مخببالبببة المرور 
أمببا مببا يخ   8900626222بببالخطبباب رقم 

 السيارات التالفة جاري ال مل عليها

تزويد المجلس بتقرير عن إزالة 
 السيارات التالفة في الموقع 

4 

 حي المنار
يوجد مئات السيارات المهملة بم ظم شوارع حي المنار لم يتم ازالتها 
رغم وجود ملصقات على ب ضها منذ أشهر با زالة في شارع اللدايد 

بن عبداللطيف وشارع عبدالرحمن بن اسحاق  وشارع عبدالرحمن
 والشوارع المحيطة

متاب ة البلدية  زالة المطبات الصببببناعية وسببببكن ال مال التوصييييي   
يارات داخل الحي واللوحات االرشبببببادية  ومتاب ة الورش لفح  السبببب

 .والنظافة والسيارات التالفة والحاويات

ورد من البلدية بأنه تم جدولتها وجاري 
  زالتها المتاب ة

تزويد المجلس بالجدول الزمني 
 لالنتهاء من م الجة المالحظة 

5 

 حي المنار
وجود ورش ميكانيكية لفح  السببببيارات بشببببارع عبدالرحمن بن عوف 
فيسببببتخدمون الحي لفح  المركبات والسببببيارات وهذا يسبببببب اذي 

 للسكان المجاورة فالمطلوب ترحيلهم

 ورد من البلدية بأنه بحسب توجيه سمو
األمين إعطائهم مهلة لمدة سنة ومن ثم 

 ا زالة

متاب ة البلدية  زالة الورش 
الميكانيكية ب د االنتهاء من 

 المهلة مباشرة
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 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

6 

 مشاهدات اخرى
 شارع الفرات يوجد باص مهمل منذ فترة.

 الرفع للبلدية بخصوص الباص. التوصي  

ورد من البلببديببة بببأنببه تم توجيببه المقبباول 
 إزالتهاوجاري ال مل على 

تزويد المجلس بتقرير عن ا جراءات 
 التي تمت  زالة المالحظة

7 

 حي المنار
تنظيف ب ض األراضي البيضاء بحي المنار من السيارات المهملة 

والمتوقفة لوقت لويل ووضع سياج رملي او صبات لمنع وقوفها 
 بشوارع عبدالرحمن بن اسحاق وشارع الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف

: متاب ة البلدية لتنظيف األراضي البيضاء   من السيارات التوصي 
المهملة والمتوقفة لوقت لويل ووضع سياج رملي او صبات لمنع 
وقوفها بشوارع عبدالرحمن بن اسحاق وشارع الشيخ عبدالرحمن بن 

 عبداللطيف

ورد من البلدية بأنه جاري متاب ة إزالة 
 السيارات التالفة

رير عن ا جراءات تزويد المجلس بتق
 التي تمت  زالة المالحظة

8 

 مشاهدات اخرى
صناعية الفواز غير منظمة وال يوجد رصيف وسطي لمنع الوقوف 

 ال شوائي للسيارات.
مخالبة البلدية بخصوص السيارات التالفة وال شوائية في التوصي   

 شوارع الصناعية.

ورد من البلدية بأنه تم توجيه المقاول 
 ال مل على إزالتهاوجاري 

تزويد المجلس بتقرير عن ا جراءات 
 التي تمت  زالة المالحظة
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 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

9 

 مشاهدات اخرى
 شارع الربيع توجد شاحنات وباصات مهملة.

 متاب ة البلدية بخصوص السيارات الكبيرة والشاحنات.التوصي   

ورد من البلدية بأنه تم توجيه المقاول 
 وجاري ال مل على إزالتها

المجلس بتقرير عن ا جراءات تزويد 
 التي تمت  زالة المالحظة

11 

 مشاهدات اخرى
مازالت مشكلة انتشار السيارات الكبيرة والم دات الثقيلة داخل الحي 

 موجودة.
 تقوم البلدية بإزالة السيارات التالفة والم دات الثقيلة.التوصي   

ورد من البلدية بأنه تم توجيه المقاول 
 على إزالتهاوجاري ال مل 

تزويد المجلس بتقرير عن ا جراءات 
 التي تمت  زالة المالحظة
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غير المنفذة: لمالحظاتاثًا: لثا  

 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

1 

 حي النسيم
مإل أصبح شارع لدخول وخروج السياراتإل علمًا بأن 63م ولوله 3إغالق ممر عرضه 

التجاوب في إغالقه وإعادة رصفه ووضع شكل أصحاب المنازل مستائين ب دم 
 جمالي في نهاية شارع أحمد بن شبانه من جهة الجنوب.

 تقوم البلدية بإعادة تصميم الرصيف وتأهيله. التوصي 

ورد من البلدية بأنه تم مخالبة ا دارة ال امة 
قم  خطبباب ر ل ميم بببا لتصببببببا للببدراسببببببات وا

8900626222   

تزويد المجلس بالجدول 
 الجة الزمني لم

 المالحظة

2 

 حي النسيم
 إعادة تصميم وسفلتة شارع أحمد بن سلمان )علي ال ريني(

: مخالبة التنفيذ وا شببببراف  عادة تأهيل التقالع نهاية الشببببارع التوصيييي 
 وسفلتة الشوارع بين المحالت والمنازل.

ورد من البلدية بأنه تم مخالبة ا دارة ال امة 
 للدراسات والتصاميم 

المجلس بالجدول تزويد 
الزمني لم الجة 

 المالحظة

3 

 حي النسيم
 سفلتة وإعادة تصميم وانتشار الروائح المنب ثة في شارع سبأ.  

 تقوم البلدية بم الجة الحفر الموجودة في الشارع.التوصي   
 

ورد من البلدية بأنه تم مخالبة ا دارة ال امة 
 8900626222للدراسات والتصاميم بالخطاب رقم 
 تم إغالق فتحات الصرف الصحي.

م رفة مصدر الرائحة حين عودتها للرفع للجهة 
 الم نية.

تزويد المجلس بالجدول 
الزمني لم الجة 

 المالحظة
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 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

4 

 حي النسيم
ساحة لمرفق تابع لألمانة في شارع جديس يطالب مجموعة من كبار السن 

 أن يكون إحدى الديوانيات للحي.
 مسجد األبرار.تلوث بصري مقابل التوصي   

التنسيق مع جماعة مسجد األبرار ولجنة التنمية بالنسيم  دارة الديوانية 
 ومن ثم الرفع للبلدية.

 وجود شاحنات كبيرة بساحة المسجد.

ورد من البلدية فيما يخ  الشاحنات تم 
أما  8900626222مخالبة المرور برقم 

 بخصوص المرفق لم تتم ا فادة من البلدية

لس بالجدول تزويد المج
الزمني لم الجة 

 المالحظة

5 

 حي النسيم
مع أبو األسود الدؤلي وقربه من ا شارة  السيباني شارع مدخل تصميم

 للخروج فقط وج له المدخل تصميم اعادة تسبب بكثرة الحوادث االقتراح
مخالبة الدراسات والتصاميم ل مل التصاميم الهندسية وتحويله التوصي   

 .لخروج فقط

من البلدية بأنه تم مخالبة ا دارة ال امة ورد 
التصاميم بالخطاب رقم للدراسات و

8900626222 

تزويد المجلس بالجدول 
الزمني لم الجة 

 المالحظة

6 

 حي النسيم
شارع  في الحي داخل السفريات مكاتب

 ق للشارع.وإغال بضائع وتنزيل تحميل أبوهريرة
 والتأكد من نظامية المكاتب.ال بد من وجود مستودع لها التوصي   

 لم تتم ا فادة من البلدية
تزويد المجلس بالجدول 

الزمني لم الجة 
 المالحظة
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 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

7 

 حي النسيم
أبو األسود سبأ وشارع  شارع بين ما المربع في الواق ة ا نارة أعمدة
الحويرث تم تركيبها  بن وجبير )احمد بن سلمان( ال ريني وعلي الدؤلي
 ربطها وتشغيلها يتم ولم سنة من أكثر

 مخالبة التنفيذ وا شراف حيث أن ا نارة ما زالت ال ت مل.التوصي   

ورد من البلدية بأنه تم مخالبة ا دارة ال امة 
التشغيل والصيانة بالخطاب رقم 

8900626222 

تزويد المجلس بالجدول 
الزمني لم الجة 

 المالحظة

8 

 حي النسيم
وجود أماكن  عدم والسبب دهس أغلبهاهريرة  ابو شارع في رةالمتكر الحوادث

 ومستوصفاتد ومستشفى ومساج مدارس يوجد ال لم مع أمنه عبور
 وجود شاحنات نقل بضائع وأغلبها بدون ترخي .و

 التوصي   
مخالبة الدراسات والتصاميم لوضع مطبات أو نقاط عبور للمشاة لتهدئة سرعة 

 السيارات.

 لم تتم ا فادة من البلدية
تزويد المجلس بالجدول 

الزمني لم الجة 
 المالحظة

9 

 حي النسيم
الممارسات عدم التواجد األمني وكذلك  الجائلين البائ ة كثرة الطرف حديقة

ومضايقة الزوار  الشيشة واستخدام المقيمين الخائطة من
 أمنية حراسات الى وتحتاج

 وزيادة الرقابة على الباعة الجائلين حاجة دورات المياه  عادة تأهيلالتوصي   

ورد من البلدية بأنه تم مخالبة ا دارة ال امة 
 8900626222للحدائق بالخطاب رقم 

تزويد المجلس بالجدول 
الزمني لم الجة 

 المالحظة
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 توصية المجلس اإلجراء المتخذ الموضوع م

11 

 حي النسيم
 للب ممشي مقابل مستشفى الجزيرة بين شارع حسان بن ثابت وأبوهريرة
عند شارع يوسف القاضي بجانب جامع الفالح واالهتمام بالتشجير والنظافة 

وإيقاف السيارات مكاتب التأجير شارع حسان بن ثابت كما مبين بصور 
 واالنارة في شارع ممر وادي

 مخالبة إدارة الحدائق لطلب ممشىالتوصي   

 لم تتم ا فادة من البلدية
تزويد المجلس بالجدول 

ة الزمني لم الج
 المالحظة

11 

 حي النسيم
 االشترالات تطبيق عدم ال وائل وأيضاً  بوسط الحي داخل ةال مال سكن

 عمر بن لسكنهم شارع عبد هللا
 المتاب ة مع شركة الكهرباء الس ودية بشأن خطاب سمو األمين التوصي   

 لم تتم ا فادة من البلدية
تزويد المجلس بالجدول 

الزمني لم الجة 
 المالحظة

12 

 حي المنار
تشجير الشوارع الرئيسية أسوة باألحياء االخرى لشارعي عبدالرحمن بن 
عبداللطيف وشارع بن النفيس وشارع شرحبيل بن حسنه وغيرها من 

 الشوارع الرئيسية
 : تقوم إدارة الحدائق بتشجير الشوارع الرئيسية في حي المنارالتوصي 

ال امة ورد من البلدية بأنه تم مخالبة ا دارة 
 8900626222للحدائق بالخطاب رقم 

تزويد المجلس بالجدول 
الزمني لم الجة 

 المالحظة
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13 

 حي المنار
مراج ه المطبات الصناعية بب ض شوارع حي المنار مثل شارع بن النفس 

وشارع شرحبيل بن حسنه  وشارع عبدالرحمن بن اسحاق وشارع أبي ال تاهيه
بحي المنار وازاله الزائد منها تحتاج الى تبديل ب ض الحاويات القديمة 

األماكن التي تحتاج ونتمنى توفير  بجديدة بحي المنار ووضع حاويات لب ض
حاويات نظافة اللي تكون عبارة عن نوعين او ثالث بجانب ب ضها الب ض 

والثالث بالزجاج او الورق( أسوة )وحدة خاصة بال لب واالخرى البالستيك 
 باألحياء المجاورة

متاب ة البلدية  زالة المطبات الصناعية وسكن ال مال ومتاب ة التوصي   
الورش لفح  السيارات داخل الحي واللوحات االرشادية والنظافة 

 والسيارات التالفة والحاويات

ورد من البلدية بأنه تم مخالبة ا دارة ال امة 
والتصاميم بالخطاب رقم  للدراسات

8900626222 

تزويد المجلس بالجدول 
الزمني لم الجة 

 المالحظة

14 

 حي المنار
وضع مجسمات بالتقال ات ودوار شوارع حي المنار مثل تقالع شرحبيل بن 

 حسنه مع شارع عبدالرحمن بن اسحاق
تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق مع ا دارة المختصة باألمانة لوضع التوصي   

مجسمات بالتقال ات ودوار شوارع حي المنار مثل تقالع شرحبيل بن 
 حسنه مع شارع عبدالرحمن بن اسحاق

ورد من البلدية بأنه تم مخالبة ا دارة ال امة 
للدراسات والتصاميم بالخطاب رقم 

8900626222 

بالجدول تزويد المجلس 
الزمني لم الجة 

 المالحظة
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15 

 حي المنار
أبي المناقب  رغم الموافقة على انشائها بشارع قله الحدائق بحي المنار

 الكوفي وشارع صهده مع شارع الساعة
مخالبة ادارة الحدائق للمطالبة بحديقة في شارع ابي المناقب التوصي   
 والتشجير

ا دارة ال امة ورد من البلدية بأنه تم مخالبة 
 8900626222للحدائق بالخطاب رقم 

تزويد المجلس بالجدول 
الزمني لم الجة 

 المالحظة

16 

 حي المنار
ض ف اناره ب ض الشوارع بحي المنار واعاده برمجة ذلك بشوارع ال قيل 

 وتقي الدين بن الفضل
 مخالبة الصيانة والتشغيل لض ف االنارة.التوصي   

تم مخالبة ا دارة ال امة ورد من البلدية بأنه 
للتشغيل والصيانة بالخطاب رقم 

8900626222 

تزويد المجلس بالجدول 
الزمني لم الجة 

 المالحظة

17 

 حي المنار
 وجود ب ض الكالب الضالة وخاصة بم ارا النسيم للسيارات سابقاً 

 .مخالبة صحة البيئة لمكافحة الكالب الضالةالتوصي   

مخالبة ا دارة ال امة ورد من البلدية بأنه تم 
 8900626222لصحة البيئة بالخطاب رقم 

تزويد المجلس بالجدول 
الزمني لم الجة 

 المالحظة
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18 

 حي المنار
كثرة الب وا وقلة رش المبيدات بجميع شوارع حي المنار وب د ايام موسم 

 الذباب والحشرات يرجى سرعه الرش على اساس يكون اسبوعياً 
 البيئة لرش المبيدات الحشريةمخالبة صحة التوصي   

ورد من البلدية بأنه تم مخالبة ا دارة ال امة 
 8900626222لصحة البيئة بالخطاب رقم 

تزويد المجلس بالجدول 
الزمني لم الجة 

 المالحظة

19 

 حي المنار
بن عوف(  ايجاد حلول لمداخل الحي خاصة من جهة الشرق )شارع عبدالرحمن

 ومن الجنوب )شارع احمد بن حنبل(
 .مخالبة الدراسات والتصاميم في ايجاد حل للمداخل الحيالتوصي   

ورد من البلدية بأنه تم مخالبة ا دارة ال امة 
للدراسات والتصاميم بالخطاب رقم 

8900626222 

تزويد المجلس بالجدول 
الزمني لم الجة 

 المالحظة

21 
 حي المنار
 .اللوحات االرشادية م دومة او مزاله فيرجى اعاده ترتيبهام ظم 

ورد من البلدية بأنه تم مخالبة ا دارة ال امة 
للتشغيل والصيانة بالخطاب رقم 

8900626222 

تزويد المجلس بالجدول 
الزمني لم الجة 

 المالحظة

21 

 حي السالم
 )تويتر(للب تأهيل حديقة السالم االولى وبناء ممشى لممارسة الرياضة 

 الرفع  دارة الحدائق بخصوص للب تأهيل الحديقة وللب ممشىالتوصي   

ورد من البلدية بأنه تم مخالبة ا دارة ال امة 
 8900626222للحدائق بالخطاب رقم 

تزويد المجلس بالجدول 
الزمني لم الجة 

 المالحظة
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22 

 حي السالم
 تقليم االشجار في الحديقة الثالثة بالحي

الرفع  دارة الحدائق بخصوص للب تقليم االشجار في الحديقة التوصي   
 الثالثة.

ورد من البلدية بأنه تم مخالبة ا دارة ال امة 
 8900626222للحدائق بالخطاب رقم 

تزويد المجلس بالجدول 
الزمني لم الجة 

 المالحظة

23 

 حي السالم
للمواد عمائر ب ضها مهجورة وب ضها سكن لل مال يوجد بها تخزين سيئ 

 الغذائية ومواد فاسدة
 متاب ة البلدية  زالة سكن ال مالةالتوصي   

 ورد من البلدية بأن الموقع غير واضح 
تزويد المجلس بالجدول 

الزمني لم الجة 
 المالحظة

24 

 حي السالم
بن مهدي  حديقة في شارع علي بن ابي س يد بجوار ثانوية عبدالرحمن

 تحتاج الي رش للمبيدات الحشرية بشكل دوري
مخالبة إدارة صحة البيئة )الوقاية الصحية لرش المبيدات التوصي   
 الحشرية(

ورد من البلدية بأنه تم مخالبة ا دارة ال امة 
 8900626222للحدائق بالخطاب رقم 

تزويد المجلس بالجدول 
الزمني لم الجة 

 المالحظة
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25 

 حي الريان
عدم وجود لوحات إرشادية عند المداخل وأول المخارج )علما انه يوجد عدة 

 بالغات ولم يتم التجاوب( عند لريق عمر بن عبدال زيز
 متاب ة البلدية للوحات االرشاديةالتوصي   

ورد من البلدية بأنه تم مخالبة ا دارة ال امة 
للتشغيل والصيانة بالخطاب رقم 

8900626222 

بالجدول تزويد المجلس 
الزمني لم الجة 

 المالحظة

26 

 حي الروابي
 هبوط رنش وسفلتة ترقيع في شارع هارون الرشيد

 الرفع للبلدية للمتاب ةالتوصي   

ورد من البلدية بأنه تم مخالبة مكتب 
تنسيق مشاريع المدينة بالخطاب رقم 

8900626222 

تزويد المجلس بالجدول 
الزمني لم الجة 

 المالحظة

27 

 الروابيحي 
 عدم وجود لوحة في شارع عبدهللا بن جدعان

 الرفع للبلدية للمتاب ةالتوصي   

ورد من البلدية بأنه تم مخالبة ا دارة ال امة 
للتشغيل والصيانة بالخطاب رقم 

8900626222 

تزويد المجلس بالجدول 
الزمني لم الجة 

 المالحظة

28 

 مشاهدات اخرى
 بين المحالت والبيوت. شارع أحمد بن سلمان يحتاج سفلتة

 مخالبة الصيانة والتشغيل بخصوص إعادة سفلتة الشارع.التوصي   

ورد من البلدية بأنه تم مخالبة ا دارة ال امة 
 للدراسات والتصاميم

تزويد المجلس بالجدول 
الزمني لم الجة 

 المالحظة
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29 

 مشاهدات اخرى
 أغلقت بصبات والمطالبة لتكون ممشى. أرا فضاء بشارع جبير بن الحويرث

 الرفع  دارة الحدائق بخصوص ممشى.التوصي   

ورد من البلدية بأنه تم مخالبة ا دارة ال امة 
 8900626222للحدائق برقم 

تزويد المجلس بالجدول 
الزمني لم الجة 

 المالحظة

31 

 مشاهدات اخرى
الشئون ا سالمية ساحة جامع الفالح تشوه بصري يطالبون بمخالبة 

واألمانة لتهيأت الساحة ورصفها لتكون ممشى ألهالي الحي وإنارتها حيث 
 ت تبر مصلى لل يد

 : مخالبة إدارة الحدائق بخصوص ممشى في الساحةالتوصي 

 لم تتم ا فادة من البلدية
تزويد المجلس بالجدول 

الزمني لم الجة 
 المالحظة

31 

 مشاهدات اخرى
ا نارة ال ت مل منذ سنوات ويوجد تقالع أغلق بسبب شارع ابن األسود 

 سيارات سكن ال زاب
مخالبة الصيانة والتشغيل بخصوص انارة الشارع متاب ة البلدية التوصي   

 في اغالق التقالع

ورد من البلدية بأنه تم مخالبة ا دارة ال امة 
 للتشغيل والصيانة

تزويد المجلس بالجدول 
الزمني لم الجة 

 المالحظة
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32 

 مشاهدات اخرى
إغالق شارع او تصحيح مدخل شارع وادي الحرادي تقالع مع شارع ابو 

 االسود الدؤلي.
مخالبة الدراسات والتصاميم ل مل التصاميم الهندسية ليصبح التوصي   

 دخول فقط

ورد من البلدية بأنه تم مخالبة ا دارة ال امة 
للدراسات والتصاميم بخطاب رقم 

 هب99/29/2889تاريخ  8900626222

تزويد المجلس بالجدول 
الزمني لم الجة 

 المالحظة

33 

 مشاهدات اخرى
أعمدة االنارة في شارع ثنية الوادع تقالع مع شارع أبو االسود ال ت مل 

 كذلك ازدحام في الشارع سيارات عند عمائر ال زاب واغالق التقالع.
 االنارةإل متاب ة البلدية سكنمخالبة التشغيل والصيانة بخصوص التوصي   

 ال زاب وإغالق التقالع

ورد من البلدية بأنه تم مخالبة ا دارة ال امة 
وتاريخ  8900626222للتشغيل والصيانة برقم 

 هب99/29/2889

تزويد المجلس بالجدول 
الزمني لم الجة 

 المالحظة

34 

 حي النسيم
بالغات من غير  االشجار كثيفة مغطية على أعمدة االنارة وتم رفع عدة

 نتيجة
 ورد من البلدية بأنه تم تحديد الموقع 

تزويد المجلس بالجدول 
الزمني لم الجة 

 المالحظة
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35 

 مشاهدات اخرى
 كثرة مخلفات البناء داخل الحي وفي شارع سبأ مع لريق خري .

الرفع  دارة النظافة بخصوص مخلفات البناء ومتاب ة البلدية مع التوصي   
 النظافة.مقاول 

ورد من البلدية بأنه تم رصد المخالفات في 
برنامج في خدمتكم وتم إحالتها  دارة 

 النظافة

تزويد المجلس بالجدول 
الزمني لم الجة 

 المالحظة

36 

 حي النسيم
تأخير  (بسببالمئة بطريق لريق عبدالرحمن األول )المسمى

وجود شيب ماء با ضافة إلى  الطريق بتهالك ياا تسببالر  قطار مشروع
 قريب من الشارع.

ورد من البلدية بأنه تم رصد المخالفات في 
برنامج في خدمتكم وتم إحالته لمكتب 

 تنسيق مشاريع المدينة.

تزويد المجلس بالجدول 
الزمني لم الجة 

 المالحظة

37 

 حي المنار
بن عوف  وجود عمائر لسكن عزاب من الجنسية اليمنية بشارع عبدالرحمن

وآخر شارع حجيالن بن حمد شرًقا فنتمنى التنسيق مع جهات االختصاص 
 لترحيلهم من الحي

ورد من البلدية بأنه تم تكليف لجنة سكن 
 ال مال  كمال الالزم 

تزويد المجلس بالجدول 
الزمني لم الجة 

 المالحظة
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1 

 حي النسيم
 شارع ابراهيم الخدري متكسر وكل فترة ت مل صيانة شركة المياه للشارع يرجع ينحدر

 التنسيق مع شركة المياه الولنية لتحديد الموقع وزيارته وإفادة المجلس.التوصي   

اختصاص شركة المياه 
 الولنية

 

2 

 حي النسيم
 والم دات الثقيلة داخل الحي تواجد الشاحنات والتريالت

مخالبة مرور منطقة الرياا والتأكيد على البلدية بالتنسيق مع المرور التوصي   
 لوضع حد النتشارها داخل الحي.

ورد مببن البببببلبببديبببة ببببأنبببه تببم 
مخالبة ا دارة ال امة للمرور 

 8900626222بالخطاب رقم 

 اختصاص مرور الرياا

3 

 حي النسيم
نهرالبردوني خلف  شارع الحي داخل والم دات الثقيلة والتريالت الشاحنات تواجد

 جامع الس ود
مازالت الشببباحنات والتريالت والباصبببات والم دات الثقيلة منتشبببرة داخل التوصيييي   

 الحي.

تم مخببالبببة إدارة مرور برقم 
 اختصاص مرور الرياا  8900626222
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4 

 حي النسيم
  الدواسر وادي شارع مثل الحي شوارع ط فيهبو يسبب مما المياه انكسارات كثرة

ي    فادة التوصيييي يارتها وإ ية لز تحديد المواقع والتنسبببببيق مع شبببببركة المياه الولن
 المجلس.

ورد مببن البببببلبببديبببة ببببأنبببه تببم 
مخبببالببببة مكتبببب تنسبببببيق 
بالخطاب  نة  مدي مشببببباريع ال

 8900626222رقم 

اختصاص شركة المياه 
 الولنية

5 

 حي المنار
القنفذة تقالع مع حيدر شهاب الدين تكثر فيها الحشرات وتم تجمع مياه في شارع 

 تبليغ البلدية وتحول ما بين شركة المياه واألمانة وال يوجد أي تجاوب.
 مخالبة شركة المياه الولنية في تجمع المياه واالنكساراتالتوصي   

ورد مببن البببببلبببديبببة ببببأنبببه تببم 
مخبببالببببة مكتبببب تنسبببببيق 
بالخطاب  نة  مدي مشببببباريع ال

 8900626222رقم 

اختصاص شركة المياه 
 الولنية

6 
 حي المنار

  اختصاص مرور الرياا التنسيق مع اداره المرور لضبط التفحيط بشارع الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف.
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7 

 حي السالم
كثرة االنكسارات في شوارع حي السالم مما سببت هبولات وتجمع للمياه مثل شارع 

 علي بن يحي الحافظ
 مخالبة المياه الولنية في االنكسارات على الشارع.التوصي   

ورد مببن البببببلبببديبببة ببببأنبببه تببم 
مخبببالببببة مكتبببب تنسبببببيق 
بالخطاب  نة  مدي مشببببباريع ال

 8900626222رقم 

اختصاص شركة المياه 
 الولنية
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 مشاهدات اخرى
 وجود تكسر وحفر للمياه بشارع حسان بن ثابت مع شارع أحمد بن المرادي

 التنسيق والرفع لشركة المياه الولنية بخصوص االنكسارات.التوصي   

ورد مببن البببببلبببديبببة ببببأنبببه تببم 
مخبببالببببة مكتبببب تنسبببببيق 
مشببببببباريببع الببمبببديببنبببة بببرقببم 

وتبببببببباريبببببببخ  8900626222
 هب99/29/2889

اختصاص شركة المياه 
 الولنية
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