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 مقدمة:

 

 أعد المجلس البلدي تقريرًا رصد من خالله عددًا من المداخل والطرق التي تعاني من مشكالت مرورية،
وتشكل خطرًا على السالمة المرورية ومرتادي الطريق والمارة، وذلك بحسب ما تم رصده من خالل أعضاء 
المجلس في نطاق دوائرهم وأهالي األحياء وأصدقاء المجلس واللقاءات معهم، وتم العمل على تصنيف 

 الطرق والمداخل بحسب نطاقات البلديات.

مجلس من األولويات، وذلك لتفادي أي مشكالت مستقبلية من تلك المداخل والطرق التي حددها ال دوتع
، كما قام المجلس بمناقشة المالحظات المرصودة مع إدارة مرور -هللا حال سم–إصابات أو وفيات وغيرها 

منطقة الرياض في االجتماع المشترك الذي تم عقده في إدارة المرور، والذي تم خالله التوافق في وجهات 
ق والمداخل التي قام برصدها المجلس تشكل خطورة، وترى إدارة المرور أهمية معالجتها النظر بأن الطر

التي عقدت في بداية  67في أسرع وقت، وتم االجتماع عقب ذلك مع وكيل األمين للمشاريع ضمن الجلسة 
لجة الكثير م، وتم الخروج بعدد من التوصيات المشتركة، والتي لم يتم معا6261-1-67العام الجاري بتاريخ 

 أشهر. 7مرور أكثر من  من رغمعلى المنها حتى اآلن 
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 تعريف بالمصطلحات

 

 

 اللون الداللي التفسير نوع المالحظة

 منفذة:
هي المالحظات التي تمت معالجتها بشكل كامل من البلدية، أوتم اإلفادة عنها مرفقة 

 بشواهد وصور ميدانية للتنفيذ.
 

  التي تمت اإلفادة أنه يجري العمل على معالجتها وفق جدول زمني واضح.هي المالحظات  تحت التنفيذ:

 غير المنفذة:
هي المالحظات التي لم يصل عليها رد أو ردود إجرائية بإحالة للموضوع دون تنفيذ فعلي 

 للمعالجة أو وجود جدول زمني بذلك.
 

 خارج اختصاص األمانة:
األخرى وذات العالقة مثل شركة الكهرباء والمياه هي المالحظات المتعلقة بالجهات الخدمية 

 والنقل وغيرها.
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 :المداخل والطرق المرفوعة ألمانة الرياضإحصائية إنجاز مالحظات 

 

 

 

 

 نسبة اإلنجاز عدد المالحظات التصنيف

 %12 7 منفذة

 %42 25 تحت التنفيذ

 %29 17 غير منفذة

 %17 10 خارج االختصاص

 طريق( 76 –مدخل  16) 59 مجموع المالحظات
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 أوال: مداخل األحياء
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 :مداخل األحياءأوال: 

 م
الجولة 

 التوصية المشتركة حالة التنفيذ إفادة وكالة المشاريع أثناء الجولة التوصية المداخل المرصودة الميدانية

1 
بلدية 
 الشفا

 حي أحد:
 معالجة مدخل حي أحد

تحديد الجدول الزمني 
لالنتهاء من تحسين 
 وتطوير مدخل حي أحد

تم دراسة مدخل الحي ضمن مشروع دراسة وتحسين وتقييم 
أعمال الطرق بمدينة الرياض )المرحلة األولى( تقاطع ديراب 

عداد التصاميم الهندسية الالزمة إو ،مع وادي األعشاب
والتي أوضحت أنه  ،المشاكل الموجودة بالموقعلمعالجة 

وجد تعارض في التصميم مع مشروع تحسين مسارات ي
 وجار   ،جراءات االستالم النهائي لهإنهاء إديراب الجاري 

المتابعة والمراجعة من قبل اإلدارة العامة للدراسات 
 .والتصاميم

 تحت التنفيذ
يتم إدراج المدخل ضمن 
أولويات خطة الوكالة 

 م2222ميزانية العام  في

2 
بلدية 
 الشفا

 مستشفى اإلمام عبد
 الرحمن الفيصل:

عدددم وجود مدددخددل قريدد  
مسدددار من طريق ديراب أو 

 (يوتيرنالتفاف )

إعداد دراسة هندسية 
 منإليجاد مدخل قري  

 المستشفى ومسار التفاف

تم االنتهاء من تصميم تقاطع طريق النفوذ مع طريق 
 وجار   ،نفق وتقاطع سطحيديراب الذي يحتوي على 

 .التنسيق مع الجهات ذات العالقة للبدء في التنفيذ
 تحت التنفيذ

يتم تزويد المجلس 
بالجدول الزمني لتنفيذ 

 المدخل
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 م
الجولة 

 الميدانية
 التوصية المشتركة حالة التنفيذ إفادة وكالة المشاريع أثناء الجولة التوصية المداخل المرصودة

3 
بلدية 
 الحائر

تحسين مدخل الحائر من 
 جهة طريق الحوطة

متابعة تحسين وتطوير 
مدخل الحائر من جهة 
طريق الحوطة، وتزويد 

باإلجراءات المجلس 
 المتخذة حيال ذلك.

تم مخاطبة اإلدارة العامة للتخطيط العمراني من قبل 
اإلدارة العامة للدراسات والتصاميم لطل  المخططات 

 (.1222220444) المعتمدة للمنطقة بخطاب رقم
، 1222220444تم مخاطبة إدارة التخطيط العمراني برقم 

لتزويدنا بالمخططات المعتمدة  ،هد41/42/4112وتاريخ 
 للمنطقة لنتمكن من إكمال الالزم.

 تحت التنفيذ
يتم إفادة المجلس من 

قبل الدراسات 
 والتصاميم.

4 
بلدية 
 الحائر

خطورة المداخل 
والمخارج المؤدية 

 للتشاليح

معالجة مداخل ومخارج 
التشاليح وتزويد المجلس 
بالمخطط الهندسي 
 للدراسة وإبداء المرئيات.

تحويل المدخل الحالي  بشأنتم مخاطبة مدير عام االستثمار 
لتشاليح السيارات ليكون من جهة طريق ديراب مرورًا 

بطريق االمام مسلم بداًل من المدخل الحالي الذي ال يخدم 
 1422440022وذلك بموج  خطابنا رقم  ،تشاليح األمانة

 هد.41/0/4112وتاريخ 

 غير منفذ

يتم تزويد المجلس 
خطط الهندسي بالم

لمعالجة المداخل 
والمخارج لتشاليح 

 الحائر 

5 
بلدية 

 نمار

 حي الحزم:
ضيق مدخل شارع المشتل 

 من ديراب

معالجة مشكلة ضيق 
مدخل شارع المشتل من 
 طريق ديراب العام

 الموقع تابع للهيئة الملكية لمدينة الرياض.
 122201204رقم وتمت المخاطبة ب

اختصاص الهيئة 
 بالرياضالملكية 

يتم تزويد المجلس 
بجميع المالحظات 
المرتبطة بالهيئة 
الملكية واإلجراءات 
التي قامت بها األمانة 

 حيالها
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 م
الجولة 

 الميدانية
 التوصية المشتركة حالة التنفيذ إفادة وكالة المشاريع أثناء الجولة التوصية المداخل المرصودة

6 
بلدية 

 نمار

 حي الغروب:
تطوير مدخل طريق نجم 

 الدين إلى حي طويق

استكمال العمل على 
تطوير مدخل طريق نجم 
الدين األيوبي إلى حي 

 طويق

 النقلالموقع يتبع لوزارة 
اختصاص وزارة 

 النقل

يتم تزويد المجلس 
بجميع المالحظات 
المرتبطة بوزارة النقل 
واإلجراءات التي قامت 
 بها األمانة حيالها

7 
بلدية 

 نمار

 حي الفواز:
توسعة مدخل حي الفواز 

 عند إشارة الحرس

توسعة مدخل حي الفواز 
 من إشارة الحرس الوطني

 مع:تم استالم مخططات تقاطع ديراب 
 إشارة الحرس الوطني. .4
 مع وادي األعشاب. .2
 مع الحوية. .4

في التصميم مع  ومتوقف األعمال بها لوجود تعارض
جراءات إنهاء إمشروع تحسين مسارات ديراب الجاري 

المتابعة والمراجعة من قبل  وجار   ،االستالم النهائي له
 .اإلدارة العامة للدراسات والتصاميم

 تحت التنفيذ
جلس يتم تزويد الم

بالجدول الزمني 
 المدخل لمعالجة

8 
بلدية 
 عرقة

 حي المهدية:
 إعادة تهيئة مدخل الحي

التنسيق مع وزارة النقل 
وإدارة الدراسات والتصاميم 
باألمانة إلعادة تأهيل 
 مدخل حي المهدية

التنفيذ وسيتم االنتهاء حس  خطة التنفيذ في  جار  
 بإذن هللا 40/42/2224

 تحت التنفيذ

على االنتهاء  التأكيد
من تهيئة المدخل 
بحس  المدة الزمنية 

 المحددة
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 م
الجولة 

 الميدانية
 التوصية المشتركة حالة التنفيذ إفادة وكالة المشاريع أثناء الجولة التوصية المداخل المرصودة

9 
بلدية 
 عرقة

 حي المهدية:
 إيجاد مدخل بديل للحي

الرفع بمطال  المواطنين 
لوزارة النقل إليجاد مدخل 

إضافي للحي، حيث أفاد ممثل 
وزارة النقل بأنه حاليا ال يوجد 
بديل بحس  تضاريس الموقع 

ل لعمالتي تعتبر غير مستعدة 
 مدخل بديل

ليس من اختصاص اإلدارة العامة للدراسات والتصاميم 
 غير منفذ بوكالة المشاريع

يتم تزويد المجلس 
بالجدول الزمني لتنفيذ 

 المدخل

11 
بلدية 

 الشرق

 حي البيان:
تطوير مدخل حي البيان 

للقادمين مع طريق 
 الدمام

 

ى عل تم اإليضاح أنه يوجد أربعة مداخل للحي بواقع مدخلين
طريق الدمام، ومدخلين على طريق الجنادرية، والعمل جار  
حاليًا على دراسة وتصميم المدخلين على طريق الجنادرية، 
أما المداخل على طريق الدمام فهي من اختصاص وزارة 

 .النقل

اختصاص وزارة 
 النقل

يتم تزويد المجلس بجميع 
المالحظات المرتبطة بوزارة 

قامت النقل واإلجراءات التي 
 بها األمانة حيالها

11 
بلدية 

 الشرق

 حي البيان:
عدم مالءمة مدخلي 

حي البيان قبل محطة 
سواعد القصيم وبعد 

 محطة جرش

 تحت التنفيذ 

يتم تزويد المجلس بالجدول 
الزمني لالنتهاء من دراسة 
التصميمين لمداخل الحي 
على طريق الجنادرية 
 والجدول الزمني للتنفيذ
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 م
الجولة 

 الميدانية
 التوصية المشتركة حالة التنفيذ إفادة وكالة المشاريع أثناء الجولة التوصية المداخل المرصودة

12 

بلدية 
الحائر + 

بلدية 
 العزيزية

 المدخل الجنوبي للمدينة:
تردي وضع البوابة 

الجنوبية لمدينة الرياض 
من جهة الحوطة الجديد، 

والتي تبدأ من بداية 
الدخول للرياض قبل 
سجن الحائر مرورًا 

 الحائر، ثم بالقرب بتشاليح
من سوق األغنام جنوب 
الرياض، ثم جسر تقاطع 
حراج ابن قاسم القديم، 

وصواًل إلى محطة 
 .الباصات وغيرها

معالجة التشوه البصري  -
 على امتداد الطريق

 سمنتيةإزالة الصبات اإل -
 صيانة السفلتة -

تحسين الحركة بالقرب من 
سجن الحائر دون التوقف 

د بإيجاعند نقاط التفتيش 
طريق مرادف تسهياًل 

 للحركة المرورية

 تابع لوزارة النقل
اختصاص وزارة 

 النقل

يتم تزويد المجلس 
بجميع المالحظات 
المرتبطة بوزارة النقل 
واإلجراءات التي قامت 
 بها األمانة حيالها

 

 

 

 

 



   

     
 

 |   تقرير أولويات المداخل والطرق بمدينة الرياض 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحسين وتطوير الطرق: ثانيا
 

 

 

 

 

 

 

 



   

     
 

 |   تقرير أولويات المداخل والطرق بمدينة الرياض 13

 :تحسين وتطوير الطرق: ثانيا

 م
الجولة 

 التوصية المشتركة حالة التنفيذ إفادة وكالة المشاريع أثناء الجولة التوصية المداخل المرصودة الميدانية

1 
بلدية 
 الشفا

 طريق ابن تيمية:
عددددم وجود أرصدددددفدددة في 
الجزيرة الوسدددددطيدددة على 
امتدددداد طريق ابن تيميدددة 
غربدددًا بعدددد تقددداطعددده مع 
الخليددل بن أحمددد وصدددددوال 

 مسلم.إلى طريق اإلمام 

أرصفة الجزيرة الوسطية 
على امتداد طريق ابن 
تيمية غربًا بعد تقاطعه 

مع الخليل بن أحمد 
وصوال إلى طريق اإلمام 

مسلم، خالل شهرين كحد 
 .أقصى

وسيتم دراسة  ،الموقع غير مدرج ضمن مشاريع اإلدارة الحالية
دراجه ضمن المشاريع المستقبلية حال توفر االعتمادات إمكانية إ

 .المالية لها
 غير منفذ

يتم إدراج معالجة 
المالحظة ضمن 

أولويات الوكالة في 
ميزانية العام القادم 

 م2222

2 
بلدية 
 الشفا

 مخطط المزيني:
ضددددعف السددددفلتة لطريق 
اإلمام مسدددلم المؤدي إلى 

 مخطط المزيني

لصدددددديددداندددة طدريدق اإلمدددام 
مسدددددددلدددم الدددمدددؤدي إلدددى 

 مخطط المزيني

تحت مسددؤولية البلدية الفرعية، معالجة الحفر والهبوطات تقع 
حيث تم تسدددددليمها فرق معالجة الحفر والهبوطات واألرصدددددفة، 
وطلبددات المواطنين وتعمددل تحددت إشدددددراف البلددديددة، وحسدددددد  
توجيهاتهم، كما تم إدراج الموقع ضددددمن المواقع المقترح البدء 
صيانة بها لألولويات القادمة والتي تخضع للدراسة  في أعمال ال

 وعد للقيام باألعمال بها.وتحديد أقرب م

 تحت التنفيذ

يددتددم تددزويدددد الددمددجددلددس 
بدددالدددخدددطدددة والدددجددددول 
الددزمددنددي لددالنددتددهددداء مددن 
أعمال صدددديانة السددددفلتة 

 بمخطط المزيني.
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 م
الجولة 

 الميدانية
 التوصية المشتركة حالة التنفيذ إفادة وكالة المشاريع أثناء الجولة التوصية المداخل المرصودة

3 
بلدية 
 الشفا

 صناعية حي بدر:
أرصددفة طريق اإلمام مالك 
واسدددددددتدددكدددمدددال أعدددمدددال 

 السفلتة للطريق.

تحديد موعد االنتهاء من 
 أعمال السفلتة.

مع أعمال تابعة للسددددديول وسدددددوف تنتهي أعمال يوجد تعارض 
 1222441022حس  خطابهم الوارد برقم  2222/1/4السيول في 

، وسددددديتم دراسددددددة إمكددانيددة التنفيددذ ضدددددمن 4112/4/22وتدداريخ 
 المشاريع المستقبلية حال توفر االعتمادات المالية الالزمة لها.

 غير منفذ

يددددتددددم إدراج مددددعددددالددددجددددة 
المالحظة ضدددددمن أولويات 

ل ية العام الوكا ة في ميزان
 م2222القادم 

4 
بلدية 
 الشفا

 حي تالل الشفا:
ضعف سفلتة شارع االعتدال 

 وطريق اإلمام مالك

تة شدددددارع االعتدال  سدددددفل
لك بحي  ما وطريق اإلمام 

 تالل الشفا

جار  تنفيذ االعمال ضمن مشروع سفلتة الجنوب وسيتم االنتهاء 
 يوم من تاريخه. 10من الشارع خالل 

 التنفيذتحت 

التدددأكيدددد على االنتهددداء 
من معددالجددة المالحظددة 
ية  مدة الزمن بحسددددد  ال

 المحددة باالجتماع

5 
بلدية 
 الشفا

 حي تالل الشفا:
سددددفلتة الوصددددلة الترابية من 
شددارع االعتدال الموصددلة إلى 
طددريددق الددمددروج والدددذي تددم 
ماد تنفيذ  نه تم اعت اإلفادة أ

 أشهر. 0الوصلة قبل حوالي 

الترابيددة سدددددفلتددة الوصدددددلددة 
الواصددددلة من طريق االعتدال 
إلى طريق المروج، والتي تم 
ليهدددا في الجولددة  لتطرق إ ا
الميدانية السددددابقة للمجلس 

 خالل شهر.

وصلة شارع االعتدال مع المروج ضمن مشروع سفلتة تنفيذ  جار  
  يوم من تاريخ 10الشارع خالل  جنوب الرياض وسيتم االنتهاء من

 .م41/1/2224
 تحت التنفيذ

التدددأكيدددد على االنتهددداء 
من معددالجددة المالحظددة 
ية  مدة الزمن بحسددددد  ال

 المحددة باالجتماع
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 م
الجولة 

 الميدانية
 التوصية المشتركة حالة التنفيذ إفادة وكالة المشاريع أثناء الجولة التوصية المداخل المرصودة

6 
بلدية 
 الشفا

 طريق عرفات العام:
مشدددروع تحسدددين وتطوير 

 الطريق

االنددتددهددداء مددن مشددددددروع 
تطوير طريق عرفات العام 
خالل شدددهرين بحسددد  ما 
تم توضددددديحدده في الجولددة 

 الميدانية.

االبتدددائي للمشدددددروع بددالقرار رقم تم تشدددددكيددل لجنددة االسدددددتالم 
هدددددددددد ورصدددددددت اللجنددة عدددة 21/44/4112وتدداريخ  1222404110

مالحظات تم تسدليمها للمقاول إلنهاء معالجتها ومن ثم إنهاء 
 إجراءات االستالم االبتدائي للمشروع

 تحت التنفيذ

يددتددم تددزويدددد الددمددجددلددس 
بدددالدددجددددول الدددزمدددندددي 
لالنتهددداء من معدددالجدددة 

 المالحظة

7 
بلدية 
 الشفا

 طريق عرفات العام:
أرصدددددفددة كبيرة من طريق 
عددددرفددددات إلددددى شددددددددارع 

 االستقامة.

من  لجدددة األرصدددددفدددة  معدددا
طريق عرفدات إلى شددددددارع 

 االستقامة.

وتم تنفيددذ األرصدددددفددة حسدددددد  المخططددات  ،المشدددددروع انتهى
 المعتمدة. التصميمية 

  منفذ

8 
بلدية 
 الشفا

 طريق عرفات العام:
الهندسة المرورية لطريق 

مددنددداسددددددبدددة عددرفدددات غدديددر 
وخصددددوصددددًا عند إشددددارات 
المرور ازدادت مشدددددكلدددة 
االزدحددام بسدددددبدد  ضددددديق 

 المسار عند اإلشارة.

مراجعة وضدددددع اإلشدددددارات 
 المرورية في طريق عرفات

ية بتقاطع عرفات مع المروج  تم تعديل وضدددددع اإلشدددددارة المرور
  منفذ حس  المخططات المعتمدة والتنسيق مع مرور الرياض.
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 م
الجولة 

 الميدانية
 التوصية المشتركة حالة التنفيذ إفادة وكالة المشاريع أثناء الجولة التوصية المداخل المرصودة

9 
بلدية 
 الشفا

 عرفات العام:طريق 
عندددد  فلدددت  هبوط االسددددد
بعض اإلشارات في المسار 
االيدددمدددن بسدددددددبددد  مدددرور 

 الشاحنات المتكرر.

معالجة مشدددددكلة هبوط 
اإلسدددددفلدددت في المسدددددددار 

 األيمن لطريق عرفات

تم صيانة أجزاء من الطريق وجار  إنهاء باقي المالحظات من قبل 
 منفذ المقاول

يددتددم تددزويدددد الددمددجددلددس 
بدددالدددجددددول الدددزمدددندددي 

من معدددالجدددة لالنتهددداء 
 المالحظة بشكل كامل

11 
بلدية 
 الشفا

 حي الشفا:
ضدددددعف سدددددفلتدددة بعض 
الشدددددوارع ومن ضدددددمنهدددا 
الشددوارع جنوب طريق ابن 
تدديددمدديدددة خددلددف مددطددعددم 

 الشراع.

تقوم البلدية الفرعية بالعمل 
على تحديد أسدددماء الشدددوارع 
الددتددي تددعدددانددي مددن ضددددددعددف 
السدددددفلتة والرفع بها ل دارة 
المختصة باألمانة لمعالجتها 
وتددحدددديدددد الددمددوعدددد الددزمددنددي 

 للتنفيذ.

صيانة الطبقة اإلسفلتية لكامل المنطقة  تم االنتهاء من أعمال 
 من قبل مقاول اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة

  منفذ

11 
بلدية 
 الشفا

 حي الشفا:
دراسدددددة إلغاء اإلشدددددارات 
عددلددى طددريددق السددددددتدديددن 

 وتحويله إلى طريق حر.

متدددابعدددة تنفيدددذ تحويدددل 
إلى طريق طريق السددددتين 

حدددر الدددحدددركدددة وإلدددغددداء 
يه،  ية ف اإلشددددددارات المرور
 لتخفيف الزحام المروري.

تم دراسددة تحسددين الحركة المرورية على طريق ابن تيمية ضددمن 
مشدددددروع إدارة الحركة المرورية بمدينة الرياض )المرحلة األولى( 
من قبل شدددددركة سدددددتس لتقلير عدد اإلشدددددارات ورفع الكفاءة 

 .تنفيذه حال توفر االعتمادات المالية التشغيلية للطريق وسيتم

 غير منفذ

يدددتدددم إدراج مدددعدددالدددجدددة 
الدددمدددالحدددظدددة ضدددددددمدددن 
لوكدددالدددة في  أولويدددات ا
ميزانيدددة العدددام القدددادم 

 م2222
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 م
الجولة 

 الميدانية
 التوصية المشتركة حالة التنفيذ إفادة وكالة المشاريع أثناء الجولة التوصية المداخل المرصودة

12 
بلدية 
 الشفا

 طريق ديراب:
تحويلددة خطيرة في طريق 
ديراب بعد إشدددددارة تقاطع 
ديراب مع اإلمددام مسدددددلم 

 في الخدمة شرقًا.

 معالجة التحويلة الخطرة في
بعدددد إشدددددددارة  يق ديراب  طر
تددقددداطددع ديددراب مددع اإلمدددام 
قًا،  مسدددددلم في الخدمة شدددددر
والتنسدددديق مع الجهات ذات 
تي  ل حلول ا ل في ا لعالقدددة  ا
ين  يدمدكدن اتدخددداذهدددا إلدى حد

 االنتهاء من المعالجة.

اختصاص الهيئة  الموقع يتبع للهيئة الملكية لمدينة الرياض.
 الملكية بالرياض

يددتددم تددزويدددد الددمددجددلددس 
الددمددالحددظدددات بددجددمدديددع 

الددمددرتددبددطدددة بدددالددهدديددئدددة 
الددمددلددكدديدددة واإلجددراءات 
نة  التي قامت بها األما

 حيالها

13 
بلدية 
 الشفا

مستتتتتشتتتتفى اإلمتتام عبتتد 
 الرحمن الفيصل:

عدم وجود أرصدددفة خارجية 
 للمستشفى

الددعددمدددل عددلددى أرصددددددفدددة 
الشددددددددوارع الددددخددددارجدددديددددة 

 المحيطة بالمستشفى

تسليمه تم عمل رفع مساحي من قبل إدارة هندسة المرور وتم 
 إلدارة تصميم الطرق.

 تحت التنفيذ

يددتددم تددزويدددد الددمددجددلددس 
بدددالدددجددددول الدددزمدددندددي 
لالنتهددداء من معدددالجدددة 

 المالحظة 

14 
بلدية 
 الشفا

مستتتتتشتتتتفى اإلمتتام عبتتد 
 الرحمن الفيصل:

الشددددارع خلف المسددددتشددددفى 
المؤدي إلى طريق الفرسددددان 
بعكاظ، مغلق بسددب  المياه 

 وأعمال الحفريات

اسدددددتكمددال معددالجددة أعمددال 
الحفريددات ومعددالجددة الميدداه 
في الشددارع خلف مسددتشددفى 
 اإلمام عبد الرحمن الفيصل.

الموقع مأخوذ بالحسددبان ضددمن أعمال مشددروع اسددتكمال تنفيذ 
شددبكة تصددريف مياه السدديول واألمطار بأحياء المصددانع والشددفا د 
بدر دددددد الحزم دددددد نمار دددددد عكاظ( مقاولة شركة يوكسال إنشاءات 

 ه مؤخرًا.السعودية والذي تم ترسيت
حس  إفادة مدير إدارة السيول في أثناء اللقاء سيتم االنتهاء وب

 أشهر 1منها خالل 

 تحت التنفيذ

التدددأكيدددد على االنتهددداء 
من معددالجددة المالحظددة 
ية  مدة الزمن بحسددددد  ال

 المحددة
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 م
الجولة 

 الميدانية
 التوصية المشتركة حالة التنفيذ إفادة وكالة المشاريع أثناء الجولة التوصية المداخل المرصودة

15 
بلدية 
 الشفا

 حي المروة:
رصددددديف كبير في طريق 
الصددددحراء عند أول إشددددارة 
من طريق ديراب يضددددديق 

المتجهين لليمين على 
 من طريق ديراب الخدمة

في  يف  لرصددددد لجدددة ا معدددا
طريق الصدددددحراء عنددد أول 
إشددددددارة من طريق ديراب 
 للمتجهين ناحية اليمين

الموقع غير مدرج ضددمن مشدداريع اإلدارة الحالية، وسدديتم دراسددة 
إمكددانيددة إدراجدده ضدددددمن المشدددددداريع المسدددددتقبليددة حددال توفر 

 االعتمادات المالية لها.
 غير منفذ

يدددتدددم إدراج مدددعدددالدددجدددة 
الدددمدددالحدددظدددة ضدددددددمدددن 
لوكدددالدددة في  أولويدددات ا
ميزانيدددة العدددام القدددادم 

 م2222

16 
بلدية 
 الشفا

 حي عكاظ:
معدددالجدددة التقددداطع على 
طريق الفرسددددددان بجدداندد  
مدددرسددددددة عمرة بنددت ربيع 

 االبتدائية

إغالق التقاطع على طريق 
الفرسددددان بجان  مدرسددددة 
ية  تدائ عمرة بنت ربيع االب

 للبنات

تم والتصددددداميم أنه  الدراسدددددات العام على إدارة أفاد المشدددددرف
التشددددغيل والصدددديانة بتحسددددين التقاطعات بحي  إدارة مخاطبة

 1222221400عكاظ بموج  الخطاب رقم 
الموقع غير مددرج ضدددددمن وأفدادت إدارة التنفيدذ واإلشدددددراف أن 

مشدددداريع اإلدارة الحالية وسدددديتم دراسددددة إمكانية ادراجه ضددددمن 
 حال توفر االعتمادات المالية لهاالمشاريع المستقبلية 

 غير منفذ

يدددتدددم إدراج مدددعدددالدددجدددة 
الدددمدددالحدددظدددة ضدددددددمدددن 
لوكدددالدددة في  أولويدددات ا
ميزانيدددة العدددام القدددادم 

 م2222

17 
بلدية 

 العزيزية

 طريق النصر
طدددلددد  حدددريدددة الددددخدددول 
والخروج في ش محمد بن 
ثانوية  عبد اللطيف غربي 

 الهدى األهلية

يتم اإلفادة حيال المعاملة 
بددددرقددددم الددددمددددرسدددددددددلددددة 

1422222211 

وسدديتم دراسددة  ،الموقع غير مدرج ضددمن مشدداريع اإلدارة الحالية
دراجدده ضدددددمن المشدددددداريع المسدددددتقبليددة حددال توفر إإمكددانيددة 

 االعتمادات المالية لها
 غير منفذ

يدددتدددم إدراج مدددعدددالدددجدددة 
الدددمدددالحدددظدددة ضدددددددمدددن 
لوكدددالدددة في  أولويدددات ا
ميزانيدددة العدددام القدددادم 

 م2222
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 م
الجولة 

 الميدانية
 التوصية المشتركة حالة التنفيذ إفادة وكالة المشاريع أثناء الجولة التوصية المداخل المرصودة

18 
بلدية 

 العزيزية

 البسالةشارع 
سدددددوء اإلسدددددفلدددت وتلف 

 بعض األرصفة

اإلسدددددراع بتنفيذ الوصدددددلة 
بين شددارع البسددالة وشددارع 
 02بني كبير بطول حوالي 

 م21م وعرض حوالي 

الموقع غير مدرج ضددمن مشدداريع اإلدارة الحالية، وسدديتم ادراجها 
 غير منفذ بالمشاريع المستقبلية

يدددتدددم إدراج مدددعدددالدددجدددة 
الدددمدددالحدددظدددة ضدددددددمدددن 

لوكدددالدددة  في أولويدددات ا
ميزانيدددة العدددام القدددادم 

 م2222

19 
بلدية 

 العزيزية

 الدار البيضاء
إعادة السددددفلته من طريق 
عرفات شدددماال حتى طريق 

 الياقوت جنوبا

إعدددادة سدددددفلتدددة الطريق 
لدددكدددثدددرة الدددتشدددددددقدددقدددات 

 واستكمال اإلنارة

الشوارع مدرجة ضمن أعمال الصيانة حس  األولويات كما أنه تم 
المقترح البدء في أعمال الصددددديانة إدراج الموقع ضدددددمن المواقع 

بها لألولويات القادمة والتي تخضدددددع للدراسدددددة وتحديد أقرب 
موعد للقيام باألعمال بها، كما أن معالجة الحفر والهبوطات 
تقع تحت مسدددددؤولية البلدية الفرعية، حيث تم تسدددددليمها فرق 
معددالجددة الحفر والهبوطددات واألرصدددددفددة وطلبددات المواطنين 

 البلدية وحس  توجيهاتهم. وتعمل تحت إشراف

 تحت التنفيذ

يددتددم تددزويدددد الددمددجددلددس 
بدددالدددجددددول الدددزمدددندددي 
لالنتهددداء من معدددالجدددة 
 السفلتة بشكل كامل

21 
بلدية 

 العزيزية

 طريق عرفات
إيجداد تقداطع مسدددددتعجدل 
لطريق عرفددات مع طريق 

 الخرج مثل طريق النصر

اإلفددادة حيددال المعدداملددة 
وتددداريدددخ  1422442114رقدددم 

 هد0/1/4114

من اختصاص اإلدارة العامة للدراسات والتصاميم والموقع ليس 
لة المعاملة لها  حا ياض وتم إ نة الر مدي ئة الملكية ل تابع للهي

 هد.24/1/4114( وتاريخ 4122442114بخطاب رقم )

اختصاص الهيئة 
 الملكية بالرياض

يتم تزويددد المجلس بجميع 
الددمددالحددظدددات الددمددرتددبددطددة 
بدددالدددهددديدددئدددة الدددمدددلدددكددديدددة 

قامت بها واإلجراءات التي 
 األمانة حيالها
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 م
الجولة 

 الميدانية
 التوصية المشتركة حالة التنفيذ إفادة وكالة المشاريع أثناء الجولة التوصية المداخل المرصودة

21 
بلدية 

 العزيزية

 شارع نهاوند
شدددددرقي الشدددددارع سدددددفلتة 
مددتددعددثددرة مددندددذ أكددثددر مددن 

 سنتين

السددددتكمال رصددددف وإنارة 
 شارع نهاوند

الموقع ضمن أعمال مشروع إنارة جنوب مدينة الرياض واألعمال 
 تحت التنفيذ وفق الجدول الزمني للمشروع

 غير منفذ

يددتددم تددزويدددد الددمددجددلددس 
بدددالدددجددددول الدددزمدددندددي 
لالنتهددداء من معدددالجدددة 

 المالحظة

22 
بلدية 

 الشمال

تأهيل طريق الخدمة في 
طريق الملددك عبددد العزيز 
بشدددددكددل عدداجددل في  ددل 
إغددالق الددطددريددق الددرئدديددس 
بسدددددبددد  مشدددددروع خفض 

 المياه

اإلسدددددراع في االنتهاء من 
المشددروع بحسدد  الجدول 
محددددد خالل  ل لزمني ا  0ا

 أشهر.

أعمال مشددروع تنفيذ شددبكة تصددريف جار  العمل بالموقع ضددمن 
مياه السددددديول واألمطار بأحياء شدددددمال الرياض )المرحلة األولى( 

 ( مقاولة شركة/شبه الجزيرة للمقاوالت.14عقد رقم )
 غير منفذ

يددتددم تددزويدددد الددمددجددلددس 
بدددالدددجددددول الدددزمدددندددي 
لالنتهددداء من معدددالجدددة 

 المالحظة 

23 
بلدية 

 الشمال
تكملة سفلتة وصلة شارع 

 بكر بن سوادة
سدددددرعددة تكملددة سدددددفلتددة 

 بن سوادة وصلة شارع بكر
شمال مدينة  سفلتة طرق وشوارع متفرقة  مدرج ضمن مشروع 

 الرياض وسيتم سفلتة الوصلة خالل شهر بإذن هللا.
 تحت التنفيذ

التدددأكيدددد على االنتهددداء 
من معددالجددة المالحظددة 
ية  مدة الزمن بحسددددد  ال

 المذكورة )شهر(
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24 
بلدية 

 الشمال

وسطية في ال توجد جزيرة 
طريق )أبو بكر الصدددددديق( 
مدددمدددا أدى إلدددى حدددواد  

 كثيرة على الطريق.

التعجيددل في إنهدداء عمددل 
الجزيرة الوسطية وسطية 
فدددي طدددريدددق )أبدددو بدددكدددر 

 الصديق(

الموقع غير مدرج ضدددمن مشددداريع اإلدارة الحالية وسددديتم دراسدددة 
إمكددانيددة إدراجدده ضدددددمن المشدددددداريع المسدددددتقبليددة حددال توفر 

 لها، وحس  أولويات التنفيذ. االعتمادات المالية
 غير منفذ

يدددتدددم إدراج مدددعدددالدددجدددة 
الدددمدددالحدددظدددة ضدددددددمدددن 
لوكدددالدددة في  أولويدددات ا
ميزانيدددة العدددام القدددادم 

 م2222

25 
بلدية 
 العليا

هبوط في شددارع ابن سددينا 
 بحي المصيف

معالجة الهبوط في شارع 
 ابن سينا

معالجة الحفر والهبوطات تقع تحت مسددددؤولية البلدية الفرعية 
حيث تم تسدددددليمها فرق معالجة الحفر والهبوطات واألرصدددددفة 
وطلبددات المواطنين، وتعمددل تحددت إشدددددراف البلددديددة وحسدددددد  
نه تم إدراج الموقع ضدددددمن المواقع المقترح  توجيهاتهم، كما أ

ل قادمة وذ ها لألولويات ال نة ب يا بدء في أعمال الصددددد عد ال ك ب
االنتهاء من أعمال تنفيذ شدددددبكات السددددديول مقاولة شدددددركة 

 يوكسال بشارع ابن سينا.

 تحت التنفيذ
يددتددم تددزويدددد الددمددجددلددس 
بدددالدددجددددول الدددزمدددندددي 
لالنتهددداء من معدددالجدددة 
 26 السفلتة بشكل كامل 

بلدية 
 العليا

هبوط متكرر في شدددددددارع 
وليددد بن عبددد الرحمن في 

 حي المصيف

مددعدددالددجدددة الددهددبددوط فددي 
صددددديدددليددة الشددددددارع عنددد 

 المجتمع في حي المصيف
 تحت التنفيذ

27 
بلدية 

 المعذر

 حي الرائد:
كدددددثدددددرة الدددددمدددددطدددددبدددددات 
االصدددددطناعية في شددددددارع 
خدددالدددد القرقني مع عددددم 

 وجود ما يدعو لها.

معددالجددة كثرة المطبددات 
 في شارع خالد القرقني

 منفذ تمت اإلفادة من قبل البلدية بتوجيه المقاول بإزالة المطبات

الددمددجددلددس يددتددم تددزويدددد 
بدددالدددجددددول الدددزمدددندددي 
لالنتهددداء من معدددالجدددة 

 المالحظة
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28 
بلدية 

 المعذر

 حي المحمدية:
السدددفلتة قديمة وبها الكثير 
مددددن الددددحددددفددددر واألمدددداكددددن 
المنخفضة التي تستقر فيها 
األمطدار السددددديمدا عندد جدامع 
فهد بن سدددددعيدان مما يزع  
السددددكان عمومًا والمصددددلين 

 خصوصاً 

 معالجة السفلتة في الحي

حكيم بن الحار  والمثناة والمنطقة بالكامل ُمدرجة ضمن شارعا 
أعمال أولويات أعمال الصيانة للطبقة اإلسفلتية العام الماضي 

م( وعند التنسيق للبدء في العمل تبين وجود أعمال 2222)
مستقبلية تابعة للسيول، وتم تأجيل األعمال لحين االنتهاء من 

 أعمال السيول مباشرة.
 أشهر 4خالل سيتم االنتهاء منها رة السيول وبحس  إفادة إدا

 تحت التنفيذ

يددتددم تددزويدددد الددمددجددلددس 
بدددالدددجددددول الدددزمدددندددي 
لالنتهددداء من معدددالجدددة 

 المالحظة

29 
بلدية 

 المعذر

 حي المحمدية:
تقاطع شدددددارع المثناه مع 
شداعر جعفر بن أحمد تكثر 
فيه الحواد  لعدم وجود 

 أولوية ألحد الشارعين

دراسة وضع التقاطع للحد 
كددددثددددرة الددددحددددواد   مددددن

 المرورية

تم التوصية بتنفيذ  أوضحت إدارة الدراسات والتصاميم أنه
 1222222111مطبات بناًء على خطابنا رقم 

الموقع غير مدرج ضمن وأفادت إدارة التنفيذ واإلشراف أن 
مشاريع اإلدارة الحالية، وسيتم دراسة إمكانية إدراجه ضمن 

مادات المالية لها، وحس  المشاريع المستقبلية حال توفر االعت
 أولويات التنفيذ

 غير منفذ

يدددتدددم إدراج مدددعدددالدددجدددة 
الدددمدددالحدددظدددة ضدددددددمدددن 
لوكدددالدددة في  أولويدددات ا
ميزانيدددة العدددام القدددادم 

 م2222

31 
بلدية 

 المعذر

 حي الرحمانية:
كثرة الحواد  المرورية على 
شدددددددارع أمين واصدددددف عنددد 
تقاطعه مع التخصددصددي قرب 

 مستشفى الحبي 

معددالجددة وضدددددع التقدداطع 
 للحد من كثرة الحواد 

م( وأصددددبح حارتين 4242م( إلى )144تم تعديل عرض الشددددارع من )
دخول فقط من طريق التخصددصددي وأصددبح شددارع المحازيم خروج 

 فقط وذلك وفقًا للمخططات التصميمية المعتمدة.
 منفذ

يتم تزويد المجلس بصدددددور 
تتضدددددمن المعدددالجدددة التي 

 تمت للمالحظة
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31 
بلدية 

 المعذر

 المعذر:حي 
هبوط في شدددددددارع حدددداء 
قرب جدار مدرسددددة ا فاق 
وعدددم وجود لوحددة تحمددل 

 اسم الشارع.

معالجة الهبوط في شارع 
 الحداء

معالجة الحفر والهبوطات تقع تحت مسددددؤولية البلدية الفرعية 
حيث تم تسدددددليمها فرق معالجة الحفر والهبوطات واألرصدددددفة 

وحسدددددد  وطلبددات المواطنين وتعمددل تحددت إشدددددراف البلددديددة 
 توجيهاتهم.

 تحت التنفيذ

يددتددم تددزويدددد الددمددجددلددس 
بدددالدددجددددول الدددزمدددندددي 
لالنتهددداء من معدددالجدددة 
 السفلتة بشكل كامل 

32 
بلدية 

 نمار

 حي نمار:
هددبددوطدددات وتشددددددقددقدددات 
وطل  سدددفلتة شدددارع أبي 

 الفرج بن الجوزي بنمار

فرعيدددة  ل بلدددديدددة ا ل تقوم ا
بالعمل على حصدددددر جميع 
تتطلددد   تي  ل الشدددددوارع ا

 معالجة السفلتة

نه تم إدراج الموقع  تم جة من قبل مقاول اإلدارة، كما أ المعال
ضدددمن المواقع المقترح البدء في أعمال الصددديانة بها لألولويات 
يام  يد أقرب موعد للق حد لدراسدددددة وت قادمة والتي تخضدددددع ل ال

 باألعمال بها.

 تحت التنفيذ

يددتددم تددزويدددد الددمددجددلددس 
بدددالدددجددددول الدددزمدددندددي 
لالنتهددداء من معدددالجدددة 

 المالحظة

33 
بلدية 

 نمار

)التتدائتتري  66+67متتختترج 
 الغربي(

اتسدداع الرصدديف عند جامع 
الددفددريدددان ووجددود غددرفدددة 

 كهرباء

فرعيدددة  ل بلدددديدددة ا ل تقوم ا
بدددالدددتدددنسددددددديدددق مدددع إدارة 
الدددراسددددددات والتصدددددداميم 
للتنسيق مع الجهات ذات 
العالقددة وتنظيم ورشددددددة 
عمل مشدددددتركة للنظر في 

 جميع المالحظات

 الموقع تابع لوزارة النقل
ارة اختصاص وز
 النقل

يتم تزويددد المجلس بجميع 
الددمددالحددظدددات الددمددرتددبددطددة 
نقدددل واإلجراءات  ل بوزارة ا
التي قددامددت بهددا األمددانددة 

 حيالها
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34 
بلدية 

 نمار

 حي العوالي:
إيجدداد حلول نمنددة للتعرج 
من طريق الشدديخ إسددحاق 
لكثرة الحواد  واصددطدام 
 السيارات بأعمدة اإلنارة

إيجاد حلول نمنة لمعالجة 
امتداد طريق التعرج على 
 الشيخ إسحاق

ية  ية وعالمات أرضددددد ية بتنفيذ لوحات مرور سدددددبق وتم التوصددددد
فة إلى تركي  جهاز رصدددددد نلي بموج  الخطاب رقم  باإلضدددددا

122204012) 

اختصاص مرور 
 الرياض

يددتددم تددزويدددد الددمددجددلددس 
بددجددمدديددع الددمددالحددظدددات 
ياض  المرتبطة بمرور الر
واإلجراءات التي قددامددت 

 بها األمانة حيالها

35 
بلدية 

 نمار

 حي العوالي:
تحسدددددين الحركة المرورية 
والسدددددفلتدددة عندددد تقددداطع 
طريق الشددديخ إسدددحاق مع 

 طريق عطية السعدي

تحدددديدددد الجددددول الزمني 
لمعالجة الحركة المرورية 
والسدددددفلتدددة عندددد تقددداطع 
طريق الشددديخ إسدددحاق مع 

 طريق عطية السعدي

تم دراسدددة الموقع وتم االنتهاء من التصددداميم الهندسدددية وذلك 
 1222421111بموج  الخطاب رقم 

الموقع غير مدرج ضددمن مشدداريع اإلدارة الحالية وسدديتم دراسددة و
إمكددانيددة إدراجدده ضدددددمن المشدددددداريع المسدددددتقبليددة حددال توفر 

 االعتمادات المالية لها وحس  أولويات التنفيذ
 

 غير منفذ

يدددتدددم إدراج مدددعدددالدددجدددة 
الدددمدددالحدددظدددة ضدددددددمدددن 
لوكدددالدددة في  أولويدددات ا
ميزانيدددة العدددام القدددادم 

 م2222

36 
بلدية 

 نمار

 حي طويق:
خطورة التقدداطعددات على 
 طريق عبد الرحمن الداخل

تحددديددد موعددد البدددء في 
تنظيم الحركدددة المروريدددة 
وإعداد مسدددارات االلتفاف 
واألرصدددددفدددة على امتدددداد 
 طريق عبد الرحمن الداخل

جار  تنفيذ تطوير تقاطعي طريق عبد الرحمن الداخل مع كل من 
الملك وشددارع احمد بن الخطاب ضددمن  شددارعي سددليمان بن عبد

مشروع تنفيذ ارصفة متفرقة بمدينة الرياض مقاولة شركة شبه 
 الجزيرة للمقاوالت

 تحت التنفيذ

يددتددم تددزويدددد الددمددجددلددس 
بدددالدددجددددول الدددزمدددندددي 
لالنتهددداء من معدددالجدددة 

 المالحظة
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37 
بلدية 

 نمار

 حي الفواز:
خدددطدددورة الدددتدددقددداطدددعدددات 
يق  واإلشدددددددارات على طر

 ديراب العام

وضدددددع اإلشدددددارات  معالجة
والتقدداطعددات على طريق 
ديراب العدددام بمدددا يحقق 

 سالمة مرتادي الطريق

 تم استالم مخططات تقاطع ديراب مع:
 إشارة الحرس الوطني. .4
 مع وادي األعشاب. .2
 مع الحوية. .4

يوجد تعارض في التصميم مع مشروع تحسين مسارات ديراب و
متابعة الجاري إنهاء اجراءات االستالم النهائي له وجار  ال

  والمراجعة من قبل اإلدارة العامة للدراسات والتصاميم

 تحت التنفيذ

يددتددم تددزويدددد الددمددجددلددس 
بدددالدددجددددول الدددزمدددندددي 
لالنتهددداء من معدددالجدددة 

 المالحظة

38 
بلدية 

 نمار

 حي الفواز:
إعادة تصميم مدخل شارع 

 وادي الرشاء

إعادة تصميم مدخل شارع 
 وادي الرشاء

تحسددين مسددارات ديراب يوجد تعارض في التصددميم مع مشددروع 
الجدداري إنهدداء اجراءات االسدددددتالم النهددائي لدده وجددار  المتددابعددة 

 والمراجعة من قبل اإلدارة العامة للدراسات والتصاميم
 تحت التنفيذ

يدددتدددم تدددزويدددد الدددمدددجدددلدددس 
بددالجدددول الزمني لالنتهدداء 

 من معالجة المالحظة

39 
بلدية 

 نمار
 حي الفواز:

 إغالق شارع األرطاوية

معالجة مشدددددكلة شدددددارع 
األرطددداويدددة بددحددي الددفددواز 
 وفتحه لمرتادي الطريق

الموقع المددذكور عبددارة عن ممر مشدددددداة حسدددددد  المخططددات 
المعتمددة بداألمداندة وتم إغالقده بعدد عرض األمر على سدددددعدادة 

 وكيل األمين للمشاريع )السابق(.
  منفذ

41 
بلدية 

 نمار

 طريق ديراب:
حفريات على طريق ديراب 

اإلمام عبد بعد مستشفى 
 الرحمن الفيصل

معدددالجدددة الحفريدددات على 
طددددريددددق ديددددراب بددددعددددد 
مسدددددتشدددددفى اإلمددام عبددد 

 الرحمن الفيصل

تم الخروج للموقع من قبل المختصدددددين وتبين أن الحفريات غير 
تابعة ل دارة وتابعة لتنفيذ شبكات السيول مقاولة شركة شبه 

 الجزيرة.
 أشهر 4خالل  وبحس  إفادة إدارة السيول سيتم االنتهاء منها

 تحت التنفيذ

التدددأكيدددد على االنتهددداء 
من معددالجددة المالحظددة 
ية  مدة الزمن بحسددددد  ال

 المحددة
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41 
بلدية 

 نمار

توسدددددعدددة شدددددددارع أجيددداد 
)تركيا( ليصدددددبح مسدددددارين 

 بدال من مسار واحد

الدددتدددنسددددددديدددق مدددع اإلدارة 
المختصددددة باألمانة ووزارة 
النقل لتوسعة شارع أجياد 
ليصددددبح مسددددارين بدال من 

 واحدمسار 

 تابع لوزارة النقل
اختصاص وزارة 

 النقل

يددتددم تددزويدددد الددمددجددلددس 
بددجددمدديددع الددمددالحددظدددات 
المرتبطددة بوزارة النقددل 
واإلجراءات التي قددامددت 

 بها األمانة حيالها

42 
بلدية 
 عرقة

 حي لبن:
تقلير إشددددددارات شددددددارع 
الطددائف او اسدددددتبدددالهددا 

 وتعديل تصاميمها

 

تنفيذه يراعي زيادة تمت اإلفادة بأن التصدميم المعتمد والجاري 
لمروريدددة واألمدددان  عوامدددل السدددددالمدددة ا يق ورفع  لطر كفددداءة ا
لمسدددددتخدمي الطريق بموج  خطاب االدارة العامة للدراسدددددات 

حيث انه من  4112/2/40( وتاريخ 1222411012والتصددددداميم رقم )
المقرر االنتهاء من أعمال مشروع تحسين وتطوير شارع الطائف 

 4114/1/41بحي  هرة لبن بتاريخ 

 تحت التنفيذ

التدددأكيدددد على االنتهددداء 
من معددالجددة المالحظددة 
ية  مدة الزمن بحسددددد  ال

 المحددة

43 
بلدية 
 عرقة

 حي لبن الشرقي:
ربط شددارع العيينة بشددارع 
 الطائف خلف محطة كنوز

 

رد التنفيددذ: الموقع غير مدددرج ضدددددمن مشدددددداريع اإلدارة الحدداليدة 
ضمن المشاريع  سة إمكانية ادراجه  المستقبلية حال وسيتم درا

 توفر االعتمادات المالية لها.
رد الدراسدددددات: الموقع يتبع للطرق وهو من ضدددددمن المشددددداريع 

 1222220122المستقبلية المدرجة بالخطاب رقم 

 غير منفذ

يدددتدددم إدراج مدددعدددالدددجدددة 
الدددمدددالحدددظدددة ضدددددددمدددن 
لوكدددالدددة في  أولويدددات ا
ميزانيدددة العدددام القدددادم 

 م2222
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 م
الجولة 

 الميدانية
 التوصية المشتركة حالة التنفيذ إفادة وكالة المشاريع أثناء الجولة التوصية المداخل المرصودة

44 
بلدية 
 عرقة

 حي لبن:
يحتدداج الي شددددددارع طيبدده 

سدددفلتة واسدددتبدال مسدددار 
مع  االنعطددداف )يوتيرن( 
شدددددارع ينبع برصددددديف بدل 
لمدددا  لجددداهزة  الصدددددبدددات ا
 تسببه من تلو  بصري.

 
فتحات االلتفاف المؤقتة المنفذة حاليًا لم يتم تنفيذها بتوصددية 
من اإلدارة العامة للدراسددات والتصدداميم، وسدديتم دراسددة تقاطع 

 شاريع اإلدارة المستقبلية، شارع طيبة مع شارع ينبع بأحد م
 غير منفذ

يددتددم تددزويدددد الددمددجددلددس 
بدددالدددجددددول الدددزمدددندددي 
لالنتهددداء من معدددالجدددة 

 المالحظة

45 
بلدية 
 عرقة

 حي لبن:
ربط امتددداد طريق الخدددمددة 

مخرج ) مخرج 44من  لى  ( إ
يق 42) ( الموصدددددددل إلى طر

جددددة، عبر الطريق العلوي، 
وذلك لتسهيل الحركة وربط 

إلى اتجاه عدد من السدددديارات 
لتخفيف من  ل يق جددددة  طر
الدددزحدددام الدددمدددروري )إحددددى 
توصددددديددات ورشددددددة معددالجددة 
الزحام المروري عند الجسدددددر 

 المعلق(

بلددددي  ل لمجلس ا يقوم ا
بالتنسددديق مع وزارة النقل 
واألمددداندددة لددربددط امددتدددداد 
طريق الخدددمددة من مخرج 

الدددمدددوصدددددددل  42إلدددى  44
 لطريق جدة

اختصاص وزارة  الموقع تابع لوزارة النقل
 النقل

تددزويدددد الددمددجددلددس يددتددم 
بددجددمدديددع الددمددالحددظدددات 
المرتبطددة بوزارة النقددل 
واإلجراءات التي قددامددت 

 بها األمانة حيالها
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 م
الجولة 

 الميدانية
 التوصية المشتركة حالة التنفيذ إفادة وكالة المشاريع أثناء الجولة التوصية المداخل المرصودة

46 
بلدية 
 عرقة

 حي المهدية:
إعدددادة الددنددظددر فددي وجددود 
اإلشددددارات المرورية بالحي 
يقدددة  لتكون بنفس الطر

 U-turnالموجودة حدداليددًا 
وذلك ألنها عملية وتغني 
 عن الزحام عند اإلشارات.

الجددددول الزمني  تحدددديدددد
يق  طر لتدددة  ف إلعدددادة سددددد
السددددديدددل الكبير حسددددددد  
اإلفدددادة أثدددنددداء الدددجدددولدددة 

 الميدانية

 ومتوقع االنتهاء من سيتم استكمال إعادة السلفتة إن شاء هللا
عد شدددهر من انتهاء أعمال األرصدددفة تقريبا في تاريخ بالسدددلفتة 

 م 40/44/2224
 تحت التنفيذ

التدددأكيدددد على االنتهددداء 
المالحظددة من معددالجددة 

ية  مدة الزمن بحسددددد  ال
 المحددة

47 
بلدية 

 الشرق

 حي البيان:
إعدادة سدددددفلتدة الشدددددوارع 
تهدددا  ن ئيسدددددددة وصددددديدددا لر ا

 وترصيفها

 
الموقع غير مدرج ضدددمن مشددداريع اإلدارة الحالية وسددديتم دراسدددة 
إمكددانيددة إدراجدده ضدددددمن المشدددددداريع المسدددددتقبليددة حددال توفر 

 االعتمادات المالية لها
 غير منفذ

مدددعدددالدددجدددة يدددتدددم إدراج 
الدددمدددالحدددظدددة ضدددددددمدددن 
لوكدددالدددة في  أولويدددات ا
ميزانيدددة العدددام القدددادم 

 م2222
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