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عطاء نحو خدمات أفضل

صالح الوطن وخدمة المواطن هدف نسعى إلى تحقيقه 

.بأفضل الممارسات وأحسن الوسائل
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مقدمة

إنجازيفالمتحققالنجاحيواصلأنالرياضلمدينةالبلديالمجلساستطاع

فترةالخاللالمدروسالنهجووفق،الثالثةالواليةفيالتشغيليةخططه

والبرامجالمهمة،والمبادراتاألنشطةمنالعديدالمتضمنةالماضية

.منهجيةبصورةالمعدة

عمالبأوالمقيمينالمواطنينواألخواتاإلخوةلتعريفاإليجازهذاويسعى

نهجاحإيضإلىإضافةإنجازاتهوأبرزالماضية،الفترةخاللومبادراتهالمجلس

.أهدافهوتحقيقأعمالهإدارةفيالمجلس



نهج ونتائجبلدي الرياض  4

المحتويات

المجلس البلدي؛ لمحات وأرقام

المنهجية المؤسسية

التكامل مع الجهات التنفيذية والتعاون مع الجهات الخدمية

البلديمبادرات المجلس

تفعيل المشاركة المجتمعية في أنشطة المجلس
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إصدارات المجلس البلدي 06
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المجلس البلدي في أرقام
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المجلس البلدي في أرقام

جوووووووالت ميدانيووووووة 

البلدياتفي نطاق

.الفرعية

زيووووووووووارات نوعيووووووووووة 

لجهات ومسؤولين

ورش العمووووووووووووووووووووووووووووول 

واللقوووووواءات الخاصووووووة 

.التي نظمها المجلس

لقوووواءات المووووواطنين 

.والجهات المختصة

الحمالت التنموية

ةوالمبادرات النوعي
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ثووة شووهدت واليووة المجلووس البلوودي الثال

سونوات عموال 6التي امتودت علوى مودار 

ر سنة، بورز دؤوًبا ونسًقا تصاعدًيا سنة إث

فوووووووي تطوووووووور القووووووورارات والتوصووووووويات 

المتناميوووووووة وشووووووومولها العديووووووود مووووووون 

الموضوووووووووعات والقضووووووووايا المرتبطووووووووة 

بالخوووووووودمات البلديووووووووة و يرهووووووووا موووووووون 

.الموضوعات

أشهر5لحواليالبلديةالمجالسعملإيقافتم*

.كوروناجائحةلظروفنظرا  

م2021العامنهايةإلىجلستانمتبقي**

البلديقرارات المجلس
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لتطوير األداء البلديمن أبرز قرارات وتوصيات المجلس

01
اعتماد توصيات ورشة معالجةة الحاةام المةرور 

عنةةةةةد الجسةةةةةر المعلةةةةةاط وت عيلهةةةةةا  م ا بةةةةةة 

.الجهات ذات العالقة

03
لةةةة تحويةةةل مجلةةةس البلةةةديات ال رعيةةةة إلةةةى وكا

يكلةةة البلةةديات ال رعيةةة كمةةا كةةان يةةا قا   ةةي  

.أمانة منطقة الرياض

05
ةةةا52مةةةدلال لاايةةةاي وتطةةةوير 14تحسةةةي   .  ريق 

وإمكانيةةةةة معالجتهةةةةا  جهةةةةود اةمانةةةةة ال اتيةةةةةط

.وإدراجها ضم  أولويات عمل   ا العام

.إيقاف العمل  ي مردم الحائر للن ايات07

02
ا ايةةتحداإ إدارخ لاصةةة للجةةودخ لمتا عةةة اةداي وتحقيةة

.أعلى نسب التن ي   ي إدارات اةمانة والبلديات

04
تراتيجي تنظيم ملتقةى المجةالس البلديةة للت طةيس ا ية

ي  نةةاي علةةى اقتةةرار ا دارخ العامةةة للمجةةالس البلديةةة  ةة

.الوزارخ 

06
ات التوصةةةية  ت  ةةةية أر عةةةة مكبةةةات  ةةةي جهةةة

.الرياض اةر ع

.ايتحداإ  لدية شرق الرياض08
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لتطوير األداء البلديمن أبرز قرارات وتوصيات المجلس

09
امةةة تقةةديم درايةةة نوعيةةة لتطةةوير الحةةدائا الع

. مدينة الرياض

11
معالجةةةةةة اعتةةةةةراض  ةةةةةرق الكهر ةةةةةاي لطريةةةةةا الحةةةةةائر 

ع الحو ةةةةة الجديةةةةد  متا عةةةةة التنسةةةةيا وا جتمةةةةا

.المشترك مع اةمانة وشركة الكهر اي

13
تيك إلةى الباليةالتوصية  متا عة انتقال م ةانع 

ط واةةةأل اةمانةةةة موقةةةع لةةةارق النطةةةاق العمرانةةةي

.على نقل مكب السلي إلى الموقع الجديد

15
نيةة التوصية ةمانةة المنطقةة  دراق لةدمات الب

.اضالتحتية على لريطة اةياس لمدينة الري

10
يا تشةة ية واقةةع أيةةواق الن ةةع العةةام والتنسةة

مع اةمانة لتطوير ا وم  ثةم مةع وزارخ الحراعةة 

ا . اق 

12
ل السةةةي»أولويةةةة تحسةةةي  وتطةةةوير  ريةةةا الةةةد ناي 

زالةةةةة  حةةةةي المهديةةةةةط والتنسةةةةيا  « الكبيةةةةر يةةةةا قا

.رو ةم ال ة جسر يعيا اركة السير على  ريا الع

14
الجةة المتا عة والتنسةيا مةع أمانةة المنطقةة لمع

هةا اةراضي البيضاي دالةل اةايةاي والمحا ظةة علي

.منعا للتشوه الب ر  ورمي الم ل ات

16
ويةيلة و رنةةامجط 19التواصةل مةع المةةوا   عبةر 

ا للمجلةةس مةة  المةةوا ني120وتكةةوي    ط صةةديق 

. ي كل دائرخ12 واقع 
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للتنسيق مع الجهات األخرىمن أبرز قرارات وتوصيات المجلس

ت متا عةةة التنسةةيا مةةع الجهةةا01

ال دميةةةةةة  ي ةةةةةال ال ةةةةةدمات 

لم ططةةةةات المةةةةن  و يةةةةيما 

ةط الكهر ةةةةاي والميةةةةاه والسةةةةل ت

بةدي وأثمرت  ة ه التنسةيقات  

اةعمةةةةةةةةال اةوليةةةةةةةةة  ي ةةةةةةةةال 

3020الكهر ةةاي  ةةي م ططةةات 

.نمار وم طس عريض

د المتا عةةة والتنسةةيا مةةع عةةد04

مة  الجهةةات لمعالجةة مشةةكلة 

يةةةقيا المةةةحارع  ميةةةاه ال ةةةرف

.ال حي  ي الحائر

يةةةة التنسةةةيا مةةةع الهيلةةةة الملك02

لمدينةةةةةةةةة الريةةةةةةةةاض لمعالجةةةةةةةةة 

ياه مشكلة ارت اع منسوب الم

ط النةرجس)السطحية  ي أايةاي 

(.والعارضط وم طس المحيني

ركة المتا عة والتنسيا مةع شة05

الميةةةةاه لمعالجةةةةة   ةةةة  ميةةةةاه 

ال ةةةةةرف ال ةةةةةحي  ةةةةةي أايةةةةةاي 

.المويى و ويا

ر س التنسيا لمعالجةة نقةاا الة03

 ةةةةةي  الشةةةةةوارع المن ةةةةة خ  ةةةةةي 

.اةمانة ووزارخ النقل

المتا عةةةةةةةة مةةةةةةةع إدارخ م ةةةةةةةنع 06

إلةةةةةةةةةى ا يةةةةةةةةةمن   نتقالةةةةةةةةة  

موقعةة  الجديةةد لةةارق النطةةاق 

.العمراني

.الكودوالتوصيات للمجلس البلدي يمكن مسح مزيد من القرارات لالطالع على 
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المنهجية المؤسسية
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01

:أتم المجلس البلدي الجانب التطويري في عمله وتجويد األداء باالعتماد على اآلتي

الخطوووووووول التشووووووووغيلية 

.ومستوياتها

المنهجية المؤسسية

ر الجووودة الداخليووة والتطوووي02

(.اآليزوشهادة )اإلداري 
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مستويات الخطة التشغيلية -01

الخطة 
التشغيلية

لعضو المجلس

الخطة التشغيلية
العامة

الخطل التشغيلية
للجان المجلس
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خطة المجلس التشغيلية-01

نفوووووذ المجلوووووس البلووووودي أربوووووع 

تطووير خطل تشغيلية سونوًيا ل

عملوه، وقود تضومنل كول خطوة 

مجموعووووووووووة موووووووووون البوووووووووورامج 

واألنشوووووووطة، تنفوووووووذها لجوووووووان 

المجلوووس، موووع متابعوووة حثيثوووة

لنسووووب اإلنجوووواز، وقوووود حققوووول 

الخطووول نسوووب إنجووواز مرتفعوووة 

.ومطردة سنوًيا
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(شهادة اآليزو )الجودة الداخلية والتطوير اإلداري -02

عمووول المجلوووس علوووى إعوووداد 

منظومووووووة متكاملووووووة إلدارة 

الجوووودة فوووي أعمالوووه، وأعووود 

ة وثيقة نال على إثرها شوهاد

عود الجودة العالمية، والتوي ت

األولوووووى مووووون نوعهوووووا علوووووى 

ة مسوووتوى المجوووالس البلديووو

.  بالمملكة
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ة تفعيوووول المشوووواركة المجتمعيوووو

في أنشطة المجلس
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المجلس والمواطن شريكان في التنمية 

المجلس

المواطن
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تفعيل المشاركات المجتمعية

فوي برنامًجا ومبادرة أسهمل في تعزيوز مشواركة الموواطن والمقويم

:فعاليات المجلس، وبلغ عدد المواطنين في كل منها 17
برنامج أصودقاء المجلوس

.البلدي
ع برنامج اللقاءات العامة م

(.لقاءات7)المواطنين 

الجوووالت الميدانيووة فووي
ة نطوواق البلووديات الفرعيوو

(.جولة ميدانية21)

ين برنامج تكريم الموواطن
ت المتفاعلين مع الخدما

.البلدية

برنوووووووووووامج اللقووووووووووواءات 
المباشووورة موووع رؤسووواء 

(.لقاءات5)البلديات 

اللقووووواءات الخاصوووووة موووووع 
5. )أهووووووووووووالي األحيوووووووووووواء

(.لقاءات

2408452006019352
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تفعيل المشاركات المجتمعية

اليووات نشوواًطا وبرنامًجووا حققوووا مشوواركة المووواطن والمقوويم فووي فع

:المجلس، وبلغ عدد المواطنين في كل منها 17
اللقوواءات مووع األشووخا  

.نجائزة العمالء المتفاعلي.ذوي اإلعاقة

.أسبوع اإلبداع البلدي

(فعاليتان)

المشوووووووووواركة فووووووووووي ورش .اليوم البلدي
العموووووول واللقوووووواءات مووووووع 
األمانوووووووة والجهوووووووات ذات 

.العالقة

حملووووووووة توعويووووووووة تفعيوووووووول دور 
الموووووواطن فوووووي الرقابوووووة علوووووى 

المطوووووواعم )المرافووووووق العامووووووة 
(.أنموذجاً 

21018252001218000200,000
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تفعيل المشاركات المجتمعية

موواطنين نشاًطا وبرنامًجا حققوا مشاركة المواطن والمقيم في فعاليوات المجلوس، وبلوغ عودد ال

:في كل منها 17
اللوحووووووووووات التوعويووووووووووة 

وارع والتعريفية في الشو
.والمالعب الرياضية

التواصل موع الجهوات الخدميوة
اوى عبر ضابل اتصال لنقل شك

.ومطالب المواطنين
مبوووووادرة حملوووووة شووووووارع 

الرياض

التواصوووووووووووول اإللكترونووووووووووووي 
ات الموقع، التطبيق، منصو)

(.التواصل االجتماعي

برنووامج توعيووة الموودارس بوودورها
.ةالرقابي على الخدمات البلدي

طالب مشارك في  رس أشجار( 400)

500,000473,80043010,000--

تفاصيل البرامج واألنشطة لمشاركة المواطنين في أعمال المجلس عبر الكودلالطالع على 
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يووة التكاموول مووع الجهووات التنفيذ

والتعوواون مووع الجهووات الخدميووة 

واالستشارية
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التكامل مع الجهات المختصة-أ

أمانة منطقة الرياض:أواًل 

لقايات دورية ن ف ينوية مع أمي  الرياض . . مانةمع وكالي اةوثلثية1

مشاركات مسؤولي اةمانة  ي  عاليات المجلس وجو ت  الميدان. .ية2

تشكيل  ريا لمتا عة القرارات والتوصيات ووضع آليات للمت. .ا عة3

الرياضالهيئة الملكية لمدينة: ثانًيا

:ضم  زيارخ لتنسيا الجهود وتحقيا التكامل تم ا ت اق على

تحويد الهيلة  رؤية لتوزيع ال دمات على جهات الرياض وتطوير جنوب وغرب الرياض. 1.

مشاركة أعضاي المجلس  ي اللجان ال نية التي تناقش الموضوعات ذات الشأن البل. .د 2

مشاركة أعضاي المجلس  ي اللجان المعنية  دراية الم طس ا يتراتيجي لمدينة ال. .رياض3
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الشراكة والتعاون مع الجهات الخدمية-ب

نين، بووادر المجلووس بالتنسوويق مووع عوودة جهووات خدميووة لتكووون حاضوورة فووي الجوووالت الميدانيووة للمجلووس واللقوواءات العامووة مووع المووواط

.وتستمع مباشرة إليهم لتحقيق المزيد من التفاعل بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة وتطويرها
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الشراكة والتعاون مع الجهات الخدمية-ب

:ومن نتائج تلك الشراكات والعالقات التكاملية اآلتي

إيجةةةةاد ضةةةةا س ات ةةةةال 

س مشترك  ي  المجلة

وكةةةةةل جهةةةةةة لدميةةةةةة 

ل  حيةةةةأل يةةةةتم التواصةةةة

المباشةةةر عبةةةر الهةةةاتف

.وتحويل الشكاوى

المشةةةةةةةةةةةةةاركة  ةةةةةةةةةةةةةي 

الجةةةةةةو ت الميدانيةةةةةةة 

ال اصةةةةةةةةة  ةةةةةةةةالمجلس 

.البلد 

ة تكةةوي  لجةةان مشةةترك

لبحأل ومناقشةة عةدد

مةةةةةةةةة  الموضةةةةةةةةةوعات 

ات المتعلقة  الت اص

.تلك الجهات

المشاركة  ي لقايات

المجلةةس البلةةةد  مةةةع

.الموا ني 

المشةةةةاركة  ةةةةي ور  

.العمل الت   ية

010305

0204

.ودالكالتنسيق مع الجهات الخدمية المختلفة يمكن مسح على تفاصيل لالطالع 
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الجمعيات والمكاتب االستشاريةالشراكة والتعاون مع -ب
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البلديمبادرات المجلس 
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البلدي ومقترحاته التطويريةمبادرات المجلس

رة قدم المجلوس البلودي خوالل الفتو

مبووووووادرة 27السووووووابقة أكثوووووور موووووون 

تطويريوووووة لجوانوووووب مختلفوووووة فوووووي 

ولهووووا عوووودد موووون البلديووووة، األعمووووال 

االنعكاسوووووووات واآلثوووووووار البيئيوووووووة أو

هوا، االجتماعية أو االقتصوادية و ير

مموووا يسوووهم فوووي تطووووير وتحسوووين

:امستوى الخدمات البلدية ، ومنه

تحسين بوابات

الرياض

حاويات الخضار 

في األسواق

استثمار دورات 

المياه

أولويات

أحيائنا

حاويات

الخبز

مظالت 

السيارات

تطوير طريق 

الثمامة

مبادرة

«عناية»

إشراك القطاع 

يذ الخا  في تنف

الحدائق العامة
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البلدي ومقترحاته التطويريةمبادرات المجلس

حملة شوارع 

الرياض

مالءمة المرافق 

العامة لذوي 

اإلعاقة

تخصيص مواقع 

للمواقف العامة 

في المناطق 

.األكثر زحاًما

السوق النسائي

األسبوعي

دراسة واقع 

الحدائق العامة

مربع دراسة إيجاد 

نموذجي في أحد 

األحياء يالئم ذوي

اإلعاقة

رصد المالحظات 

األكثر تكرارا في 

نطاق الدوائر 

يق البلدية بالتنس

.  مع المواطنين

ية اللوحات التعريف

ي بالدور الرقابي ف

الشوارع 

.والمالعب

سيارات نقل 

الموتى

لالطالع على كتيب يتضمن مبادرات المجلس المقدمة خالل الفترة الماضية* 
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البلدي في حملة معالجة التشوه البصريمبادرات المجلس

ن تفعيل المقاولي
المتطوعين

مشاركة أصدقاء 
المجلس البلدي

تفعيل الفرق 
التطوعية

تفعيل مشاركة 
القطاع الخا 

التواصل مع حسابات
حياء في مواقع األ

التواصل االجتماعي

التنسيق مع لجان
التنمية

مشاركة أعضاء المجلس 
ابةالبلدي في الرصد والرق 01

02

03

0406

07

08

مبادرة تنظيم جمع النفايات 05

ت قةةدم المجلةةس البلةةد  عةةددا  مةة  المبةةادرا

ال اصةةةةةة لت عيةةةةةل املةةةةةة معالجةةةةةة التشةةةةةوه 

لديةة الب ر  التي أ لقتها وزارخ الشةؤون الب

.والقروية وا يكان لالل العام الجار 
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إصدارات المجلس البلدي
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إصدارات المجلس البلدي 

:نحو التاليعمل المجلس البلدي على توثيق أعماله وإصدار عدد من التقارير النوعية الميدانية والهندسية والتي جاءت على ال

اإلصدارات العامة

40
إصداًرا

التقارير الميدانية

62
تقريًرا

التقارير الخاصة

172
تقريًرا

الدراسات النموذجية 
والهندسية

14
دراسة
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إصدارات المجلس 

.المجلس إلى توثيق كافة أعماله بإصدارات مختلفة وبصورة سنويةكما عمد 

إصدارات وتقاريرإصداًرا وتقريًراإصدارات وتقارير

10287

201820192020

35

2021

إصدارًا وتقريراً 

.الكوديمكن مسح بالرياض لالطالع على إصدارات المجلس البلدي 



نهج ونتائجبلدي الرياض  33

إصدارات المجلس البلدي 

:بالشمولية والبرامج النوعية ومنها2021وتميزت إصدارات المجلس في العام 



www.rmc.gov.sa - info@rmc.gov.sa


