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2018التقرير السنوي لدائرة ا�شغال العامة



" الشارقة هي المدينة المنارة مركز الذوق الفني "

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القامسي
15 يناير 2014



صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
 عضو المجلس ا�على حاكم الشارقة





سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
ولي العهد نائب حاكم الشارقة





حققت إمارة الشارقة إنجازات غير مسبوقة في مختلف المجاالت العمرانية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية، كما أثمر نهجها 

الواضح من لدن  القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس ا�على حاكم إمارة 

الشارقة حفظه ا� ورعاه، لتكون أنموذجا مثاليا لحواضر المدن. 

وقد رسخت الشارقة دعائمها في مجال التطوير واالرتقاء با©مارة لما تتمتع به من تطورات حضارية , حيث أولى سموه اهتمام¤ 

البنى  الناجحة في مشاريع  إنجازاته  انعكس ذلك على  ا©مارة وقد  والنمو في  الحداثة  والتقدم لمواكبة  والتطور  خاص¤ ل¯عمار 

التحتية والمنشآت العمرانية في إطار منظومة شمولية تصبو إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. 

وتعد دائرة ا�شغال العامة ذراع التطوير العمراني والبناء والعنصر الحيوي والمنفذ لمشاريع حكومة الشارقة.  و حظيت الدائرة 

منذ تأسيسها في الثامن من أبريل عام 2000 بمكانة مرموقة واهتمام كبير كونها الذراع القائمة با©عمار و بعض مشاريع البنى 

التحتية في إمارة الشارقة. كما تتحمل الدائرة مسؤولية توفير الخدمات الخاصة بمجال التشييد والبناء ومسايرة متطلبات التنمية 

الشاملة لتحقيق الغايات التي وضعتها حكومة الشارقة لالرتقاء واالزدهار.

باعتبارِه  المرة،  هذه  إستثنائي¤   Àإصدار يشكُل  والذي   ، السنوي  تقريرها  بالشارقة  العامة  ا�شغال  دائرة  تصدر  وتوفيقه  ا�  بعون  و 

منصًة َنعرُض من خاللها ثماَر خطِتنا ا©ستراتيجية و التي بدأناها عام 2016، وكنا على ثقة تامة بأنها ستساهم بتنظيم آلية العمل 

و  الدائرة  وتستضيفها  تتبناها  التي  الفعاليات  عدد  زيادة   : أبزرها  كان  النتائج  من  جملة  تحقيق  إلى  أدى  الذي  ا�مر  مستواه؛  ورفع 

مخصصات الساعات التدريبية للموظفين و بالتالي ارتفاع معدل الرضا الوظيفي ا�مر الذي ألقى بظالله إلى زيادة عدد المشاريع 

العمرانية المنفذة قبل إطارها الزمني المخطط له فضال عن االعتماد بشكل أكبر على الهندسة القيمية، و زيادة عدد االقتراحات 

ازداد تسليط  المحلي والعالمي و عليه  الصعيدين  الجوائز على  إلى استحقاقها عددÀ من  أدى  الدائرة؛ مما  تتبناها  التي  ا©بداعية 

الضوء على الدائرة و زادت التغطيات ا©عالمية، و بالتالي ارتفع معدل رضا المعنيين وتم تحقيق ما كنا نطمح إليه بأن تكون الدائرة 

البيئة الجاذبة التي يطمح كل شخص أن يكون عضوÀ في أسرتها. 

 وبموازاِة ذلك، يجّسُد التقرير حلقًة مهمًة في سلسلِة المطبوعات التي تحرُص الدائرة عليها، ال سّيما أنه يحقق جملًة من ا�هداِف 

تتمثُل بإبراز جهود موظفي الدائرة وإنجازاتهم كحصاد سنوي يحتفي بمنجزاتهم . ومما الشك فيه، أن هذه ا©صدارات لها بليغ 

ا�ثر بتحقيق الرضا لكل فرد من الدائرة با©ضافة إلى تسليطه الضوء على أبرز ما قدمته فرق العمل خالل 365 يوما من العمل. 

وا� ولي التوفيق 

كلمة رئيس الدائرة

ُه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن} {َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَّ

سعادة المهندس / علي سعيد بن شاهين السويدي
رئيس دائرة ا�شغال العامة



كلمة رئيس الدائرة

تعد الشارقة إمارة الثقافة وإحدى أكثر مدن دولة ا©مارات العربية المتحدة التي تشهد تنمية سكانية مطردة. كما 

تمتاز بأنها إمارة مترامية ا�طراف ومتنوعة التضاريس ، ا�مر الذي جعل من توفير بنية تحتية صلبة ومنشآت عمرانية 

متنوعة ذات طابع إسالمي أصيل تبرز الهوية ا©سالمية ل¯مارة مطلب¤ ملح¤، وتجسيدÀ لهذا المفهوم تأسست دائرة 

ا�شغال العامة بموجب المرسوم ا�ميري رقم (9) لعام 2000 والصادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 

2000  لتضطلع بكافة  إبريل   8 بتاريخ  القاسمي-عضو المجلس ا�على لالتحاد - حاكم إمارة الشارقة  بن محمد 

المهام المتعلقة با©عمار المدني وتدشين البنى التحتية ل¯مارة وذلك بتطبيق أعلى معايير الجودة لمواكبة التطور 

االجتماعي واالقتصادي، وفق¤ للخطط التنموية التي يقرها الحاكم أو المجلس التنفيذي ل¯مارة. 

نبذة عن الدائرة



نبذة عن الدائرة

القيم
-التميز

-المشاركة

-المسؤولية

-التركيز على المتعاملين

-االبداع واالبتكار

-الحوكمة

الرسالة

الرؤية
إعمار حضاري مستدام

أفضل  وفق  التحتية  للبنية  العامة  الخدمات  ومشاريع  العمرانية  المشاريع  وتطوير  إدارة 

المعايير والممارسات بما يلبي طموحات مجتمع ا©مارة من خالل االستثمار ا�مثل للموارد.



نحو نهج استراتيجي متكامل

م. هند الهاشمي
مدير إدارة الخدمات العامة

م. محمد بن يعروف
مدير إدارة ا�فرع

م. خليفة الدرمكي
مدير فرع الذيد

م. حصة الميل
مدير مركز تقنية المعلومات

فاطمة حسن
مدير إدارة عقود المباني

عبداª بوعلي 
  مدير إدارة الموارد البشرية والمالية

سعادة المهندس / علي سعيد بن شاهين السويدي
رئيس دائرة ا�شغال العامة

م. علياء الرند
مدير إدارة مشاريع المباني

م. بشاير المنصوري
مدير فرع كلباء

م. برهان عوده
مدير مشاريع - إدارة صيانة المباني

م. هند ناصر
مدير مركز التخطيط االستراتيجي والجودة 

مريم المازمي 
 مدير مركز االتصال المؤسسي 



تطوير منهج التخطيط االستراتيجي

 ا�داء االستراتيجي
العام

نحو نهج استراتيجي متكامل

2018

2017

2016

%93

المتبع  بالنهج  عمًال  وكذلك  السابقة،  االستراتيجية  لخططها  واستكماًال 

فقد  المختلفة،  المعنية  الفئات  إشراك  على   Àاعتماد الخطط  إعداد  في 

ا©ستراتيجي  بالتخطيط  تقضي  جديدة  داخلية  منهجية  الدائرة  اعتمدت 

التنموية على  وبما يسهم في تعزيز االستجابة لالستحقاقات وا�هداف 

الدائرة وإسهاماتها على الصعد كافة. وبناًء  مستوى ا©مارة وتطوير أداء 

على ذلك، تم تشكيل لجنة عليا لبناء وتطوير الخطة ا©ستراتيجية للدائرة 

إلى  إضافة  بها،  الخاصة  ا�طر  في  عمل  ورش  عقدت  والتي   2022-2019

فيها  التركيز   تم  والتي  ا©ستراتيجية  الخطة  وتطوير  بناء  فريق  تشكيل 

على الجانب ا©عماري وا©داري والتنظيمي .

قد  العامة  ا�شغال  دائرة  تكون   2018 عام  انقضاء  مع 

أكملت خطتها ا©ستراتيجية للسنوات  2016-2018 والتي 

بالعديد  واتسمت  مستدام)،  حضاري  (إعمار  عنوان  حملت 

من المبادرات والمشاريع التنموية والحيوية التي من شأنها 

االرتقاء بالعمل المؤسسي في الدائرة. و أسست للتغيرات 

نجحت  وقد  القادمة،  الخطط  إعداد  عملية  في  المقبلة 

ضمن  والواردة  المطلوبة  ا©نجاز  نسب  بلوغ  في  الدائرة 

الخطة ا©ستراتيجية وأهدافها الرئيسية محققة نسبة 93 

بالمائة  في ا�داء العام ا©ستراتيجي كما هو مبين :

%92

%56



المحتويات



الباب ا�ول: تطوير الكوادر البشرية وتعميق الوالء الوظيفي

الباب الثاني: تعزيز ثقافة التميز واالبتكار

الباب الثالث: تطوير ا�نشطة الذكية وتعظيم االعتماد عليها

الباب الرابع: انخفاض التكاليف الهندسية والتشغيلية وتعظيم االعتماد على الهندسة القيمية

الباب الخامس: تنويع الخدمات العمرانية وإدارة ا�داء العمراني

- المشاريع حسب القطاعات
-المشاريع حسب المناطق الجغرافية

-المشاريع حسب التصنيف
-أرقام وإحصائيات

(77-43)

(54-46)
(72-55)
(74-73)
(77-75)

(16-3)

(26-17)

(32-27)

(42-33)



إمارة  بين  ما  تربط  الخصوصية  شديدة  عالقة 

الدائمين  وحرصها  وتأكيدها  الباسمة،  الشارقة 

المعماري  الفن  في  اµسالمي  الطابع  إبراز  على 

لغة  كافة.  ومساجدها  الحكومية  لمبانيها 

ومنارات،  وأقواس،  قباب،  صمت  في  تتحدثها 

ومآذن، ترتفع في شموخ لمباٍن ومساجد تحمل 

طرز معمارية مختلفة، يكاد كل منها أن ينطق 

عمارة  لفنون  الذاكرة،  صفحات  يسكن  بتاريخ 

العصر  إلى  يعود  ما  منها  أصيلة،  إسالمية 

فريد،  تنوع  وا�ندلسي.  والفاطمي،  العثماني، 

من  بظالله،  يلقي  وحضاري  معرفي  وإشعاع 

ذات  التفاصيل،  دقيقة  إسالمية،  زخارف  خالل 

جماليات جاذبة،

كلية ا�داب والعلوم االنسانية في الجامعة القاسمية



إعمار حضاري مستدام

الجامعة القاسمية



تطوير الكوادر البشرية وتعميق الوالء الوظيفي

(3)

- انخفاض الدوران الوظيفي
- اجتماعات ومبادرات قدمتها إدارة الموارد البشرية

ل
�و

ب ا
با

ال



 انخفاض الدوران الوظيفي

2018

2%
2017

4%

6
موظفون موفدون

إلى الخارج

16
موظف جديد

 جائزة
 التميز لÈنجازات

 الحكومية العربية لعام
 2018 بمجال التميز المؤسسي

 لÈدارة العامة العربية والممنوحة
من أكاديمية جوائز التميز- دبي

 برونزية
 جائزة ستيفي
 بلندن �فضل

 ممارسة و إدارة للموارد
البشرية

 تدريب
31

 طالب في برنامج التدريب
الصيفي

تنظيم

31
  ورشة عمل مقدمة من

قبل موظفي اµدارة

249
دورة تدريبية متنوعة

8335
 ساعة تدريبية

للموظفين

التميز المؤسسي

 إطالق
 النسخة الثالثة
 من جائزة ارتقي
�فضل موظف

اجتماعات 
ومبادرات 

وورش 
قدمتها 

إدارة 
الموارد 
البشرية

(4)

ل
ب ا�و

البا

تطوير الكوادر البشرية وتعميق الوالء الوظيفي



DPW

201620172018

68%74%76%

ارتفاع  نسبة رضا الموظفين

نحو نهج استراتيجي متكامل

(5)
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ل
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ب ا
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(6)

تدرك دائرة ا�شغال أن التدريب والتطوير والتأهيل في قدرات ومهارات موظفيها وبشكل مستمر هو الرهان الحقيقي والصحيح 
وفق  ذلك  إعداد  يتم  ودقيقة  واضحة  سنوية  تدريب  خطة  الدائرة  تتبنى  السياق،  هذا  وفي  المنشودة،  ا�هداف  إلى  للوصول 
الفردي  الصعيد  على  أدائه  على  الموظف  عليه  يحصل  الذي  التدريب  أثر  ينعكس  بحيث  للموظفين،  الوظيفية  االحتياجات 

والمؤسسي.

ل
ب ا�و

البا

تطوير الكوادر البشرية وتعميق الوالء الوظيفي



 مبادرات وفعاليات تم

استضافتها وتنظيمها 83

2017

2018
77

فعاليات وورش متنوعة

(7)

استضافة معارض وفر استضافة الدائرة 
الشيخ فرحان العنزي

زيارة دار رعاية المسنيناذاعة ا�شغال العامة

المشاركة في حمالت تبرع الدم

المشاركة في معرض التوظيف

ل
�و

ب ا
با

ال

تطوير الكوادر البشرية وتعميق الوالء الوظيفي



سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
ولي العهد نائب حاكم الشارقة

إذاعة ا�شغال العامة

استضافة معارض وفراستضافة الدائرة الشيخ فرحان العنزي

زيارة دار رعاية المسنين

يوم ا�رشيف العالمي

المشاركة في معارض التوظيف

(8)

ل
ب ا�و

البا

تطوير الكوادر البشرية وتعميق الوالء الوظيفي



 دور المرأة في دائرة
 ا�شغال العامة

125

39

60%

موظفة

مهندسة

 قيادات نسائية

 « ال شيء يسعدني 

أكثر من رؤية المرأة 

ا¿ماراتية تأخذ دورها 

في المجتمع وتحقق 

المكانة الالئقة بها.»

صاحب السمو الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان 

طيب ا� ثراه

(9)

ل
�و

ب ا
با

ال

تطوير الكوادر البشرية وتعميق الوالء الوظيفي



استطاعت دائرة ا�شغال العامة طوال سنوات عملها بناء أسرة كبيرة من الموظفين المتميزين الذين تجمعهم بيئة العمل 

ا¿يجابية السائدة في الدائرة، و تقودهم رؤيتها ورسالتها و أهدافها ,و تسود بينهم روح التعاون و ا¿نجاز الجماعي،  والفخر 

باالنتماء لهذه العائلة، و الذين تم اختيارهم جميعÇ بعناية ووفق ا�نظمة و اللوائح الخاصة باستقطاب الموارد البشرية في 

ا¿مارة و القائمة على أسس و معايير مؤسسية عصرية،  تتبع سياسات التنوع و تركز على المواهب و القدرات .لضمان أن يشكل 

,و تحقق أهدافها في  المتنامية  تثري أسرة دائرة ا�شغال وتستجيب الحتياجاتها و أعمالها  الجدد إضافة نوعية  الموظفين 

التطوير و االرتقاء . 

16 موظفÇ و موظفة في مختلف مواقع  الماضي باستقطاب  العام  الدائرة في  إذا نجحت  وما زالت تلك ا�سرة تنمو باطراد، 

، وليسهموا   2017 10 بالمائة من أعداد الموظفين الجدد الذين التحقوا للعمل بالدائرة في عام  .و بنسبة زيادة تناهز  العمل 

بدورهم في الجهود المتراكمة التي بذلها زمالؤهم السابقون لتشييد واحدة من أهم مواقع العمران المستدام في ا¿مارة . 

وتترجم هذه الزيادة الالفتة في أعداد الملتحقين بالعمل، توسع أعمال الدائرة و نجاحاتها العمرانية على امتداد مواقع عملها 

في ا¿مارة،  كما تتيح لها المزيد من القدرات و الكفاءات البشرية المتميزة التي تمنح الدائرة مزايا تنافسية نوعية تمكنها من 

إطالق المزيد من المشاريع و المبادرات التي تسهم في تحقيق أهدافها االستراتيجية و أداء أدوارها المتنوعة بفاعلية و اقتدار.  

استقطاب  دون  من  تكتمل  أن  يمكن  ال  النجاح  نحو  مسيرتها  أن  العامة  ا�شغال  دائرة  .أدركت   Çعام  19 قبل  تأسيسها  ومنذ 

,و أيقنت أن رهانها على الريادة ال يمكن أن  العنصر البشري المحترف في عمله، و الذي يبادلها الوالء بالوالء و الثقة و الوفاء 

يتحقق بمعزل عن بناء بيئة عمل متطورة تترجم رؤيتها ورسالتها. وتجسد قيمها داخليÇ قبل أن تعكسها خارجيÇ لتصبح سمة 

سّباقة.  عصرية  عمل  بيئة  تطوير  على  الدائرة  حرصت  لذلك  للمجتمع.  المقدمة  أعمالها  و  خدماتها  مختلف  تتخلل  أساسية 

استطاعت من خاللها بيان ماتحظى به الموارد البشرية من أهمية قصوى في فكر و توجهات قيادتها العليا، و التي جاءت 

بدورها متسقة مع التوجهات الحكومية و متجاوبة مع رؤاها في التنمية المستدامة و استحقاقاتها الكبرى.

لقد نمت الدائرة بشكل مطرد مع نمو أعمالها, حتى بلغت في نهاية العام الماضي 300 موظفÇ و موظفة ,فتعهدت مواردها 

البشرية بالعناية و الرعاية. أتاحت لها فرص التدريب و التأهيل و شجعتها من خالل برامج التحفيز و التقدير المتنوعة، و التي 

شملت الموظفين في جميع الفئات الوظيفية و المستويات ا¿دارية.

موارد بشرية متجددة 

نحو نهج استراتيجي متكامل

(10)

ل
ب ا�و

البا

تطوير الكوادر البشرية وتعميق الوالء الوظيفي



(11)

فعاليات ومبادرات وورش عمل

ل
�و

ب ا
با

ال

تطوير الكوادر البشرية وتعميق الوالء الوظيفي



(47)(12)

ركن زايد في المبنى الرئيسي

ل
ب ا�و

البا

تطوير الكوادر البشرية وتعميق الوالء الوظيفي
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ب ا
با

ال

تطوير الكوادر البشرية وتعميق الوالء الوظيفي
(49)(13)

المجاالت 
الهندسية



29
23

(50)

عدد المهندسين

(14)

8

17

8

هندسة حاسوب هندسة مدنيةماجستير هندسة هندسة معمارية  هندسة كهربائية
وصناعية وغيرها

ل
ب ا�و

البا

تطوير الكوادر البشرية وتعميق الوالء الوظيفي





إعمار حضاري مستدام

مركز الشارقة لعلوم 
الفضاء والفلك



إعمار حضاري مستدام

(17)

تعزيز ثقافة التميز واالبتكار

ي
ان
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ب ا
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ال



 تعزيز قنوات التواصل مع الموظفين

نحو نهج استراتيجي متكامل

(18)

تسمح  قنوات  للموظفين  تتح  لم  ما  تتكامل  ان  اليمكن  لديها  العمل  بيئة  أن  ا�شغال  دائرة  تدرك 

بالتواصل الشفاف و المسؤول باالتجاهين ال اتجاه واحد فقط، لذلك عمدت الى إنشاء هذه القنوات و 

من  والعاملين  الموظفين  الستقبال  ومديريها  مسؤوليها  أبواب  وفتحت  آخر،  بعد   Çعام ترسخها 

جميع المستويات ا¿دارية و الفئات الوظيفية، وا¿نصات لمالحظاتهم، وتلقي اقتراحاتهم، والعمل 

الجاد على حل المشكالت التي تواجههم ال سيما في بيئة العمل أو في حياتهم المهنية، وليس أدل 

على ذلك من العدد الالفت من االستطالعات التي استهدفت البيئة الداخلية للدائرة، التي شكلت 

الذي يعكس مقدار االهتمام  ا�مر  78  استطالعا،  بلغ عددها  التواصل، وقد  دون أحد أشكال ذالك 

الذي توليه ا¿دارة العليا للمؤسسة لهذا ا�مر.

ا¿داراية  المستويات  ومع  بينهم  فيما  للتواصل  الدائرة  لموظفي  المتاحة  االتصال  قنوات  تتنوع  و 

ا�على وصوًال إلى االجتماعات الرسمية و اللقاءات الدورية التي تعقدها القيادات التنفيذية للدائرة 

المنتسبين  ا¿دارية، وكذلك مع  المستويات  الموظفين في جميع  الدائرة مع  السيما سعادة رئيس 

معنا)  (صوتك  الدائرة  إذاعة  و  الرسمية،  ا¿لكترونية  التواصل  قنوات  على  عالوًة  �سرتها،  الجدد 

والرسائل النصية القصيرة وغيرها، التي تتيح للموظفين أدوات مرنة للتواصل على جميع المستويات، 

ناهيك عن سياسة الباب المفتوح التي تشكل جزءÐ من ثقافة المؤسسة و ممارساتها اليومية .

Dpw Sharjah

www.dpw.sharjah.ae

@dpw_sharjah

dpw_sharjah

ي
ب الثان

البا

تعزيز ثقافة التميز واالبتكار



حصول الدائرة على اÌيزو 20000 في مجال تقنية المعلومات

جائزة التميز واالبتكار في إدارة العقود عن فئة المؤسسات على مستوى الشرق 
ا�وسط ودول مجلس التعاون الخليجي من اتحاد المهندسين العرب

(19)
تعزيز ثقافة التميز واالبتكار

ي
ان

لث
ب ا

با
ال



جائزة التميز اµقتصادي عن فئة الشارقة الخضراء
من غرفة تجارة الشارقة

ي
ب الثان

البا

 في لندن جائزة استيفي لعام 2018 عن فئة أفضل 
قسم موارد بشرية

(20)
تعزيز ثقافة التميز واالبتكار

 فوز دائرة ا�شغال العامة بجائزة الشارقة لالتصال الحكومي عن فئة 
أفضل تفاعل لالتصال الحكومي عبر شبكات التواصل االجتماعي على 

مستوى دول مجلس التعاون الخليجي

جائزة التميز واالبتكار من اتحاد المهندسين العرب على 
صعيد التعاقد الهندسي



تعزيز ثقافة التميز واالبتكار

ي
ان

لث
ب ا

با
ال
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التغطيات ا¿يجابية

نحو نهج استراتيجي متكامل

2016 2017 2018

99 100 100

عدد ا�خبار المنشورة في الصحف 



دأبت دائرة ا�شغال العامة على تنمية عالقاتها بمورديها في إطار بيئة 
عمل غنية بالفرص و ا¿مكانات. تتسم بالشفافية والمسؤولية وااللتزام 

بتحقيق ا�هداف . 
وتحقيق مصالح ا�طراف بشكل متوازن وعادل ضمن اعتبارات تستجيب 
للرؤى والتوجهات الحكومية والوطنية. عملت على تطوير هذه الثقافة 
في بيئتها الداخلية والخارجية وواصلت جهودها هذه خالل عام 2018 

حيث ازداد عدد مورديها خالل العام الماضي .

الموردون..دعم متبادل  

نحو نهج استراتيجي متكامل

توقيع اتفاقية مع هيئة الشارقة للوثائق وا�رشيف

توقيع اتفاقية مع مجلس اµمارات لÎبنية الخضراء

ي
ب الثان

البا

(22)
تعزيز ثقافة التميز واالبتكار

التغطيات ا¿يجابية



(59)
تعزيز ثقافة التميز واالبتكار

ي
ان

لث
ب ا

با
ال

(23)

جائزة موظف مركز سعادة المتعاملين المتميز 
الشهرية ( تستاهل )

لجنة خاصة ببحث المقترحات اµبداعية

نحو تميز مؤسسي

"صوتك معنا "

إذاعة داخلية ( إذاعة صوتك معنا )



ي
ب الثان

البا

تعزيز ثقافة التميز واالبتكار
(24)

جائزة الموظف المتميز ( ارتقي )

نحو تميز مؤسسي

KNOW US

مبادرة للتعريف بطبيعة عمل مركز االتصال المؤسسي



مشاريع رياضية 



مشاريع رياضية 

إعمار حضاري مستدام

قرية التراث بالحمرية



مشاريع رياضية 

تطوير ا�نظمة الذكية وتعظيم االعتماد عليها

(27)
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با
ال



مركز تقنية المعلومات

إجمالي عدد المشاريع المستلمة استالم إبتدائي للعام 2018 14
مشروع

إجمالي عدد المشاريع المستلمة   
استالم نهائي للعام 2018 6

مشاريع

عدد المشاريع التي يشرف عليها المركز حتى عام 2018

38
مشروع

 مشروع في إمارة الشارقة

مشروع في المنطقة 
الشرقية والوسطى

22

16

عدد المشاريع التي يدرسها القسم حتى عام 2018

30
مشروع

تقديم االستشارة التقنية والفنية للجهات الحكومية 

12

18

 مشروع 
في إمارة 
الشارقة

مشروع في 
المنطقة 
الشرقية 
والوسطى

(28)

ث
ب الثال

البا

تطوير ا�نظمة الذكية وتعظيم االعتماد عليها



نحو نهج استراتيجي متكامل

تجديد 
شهادة 

ا�يزو 
 20000

تنيظم 
ا�سبوع 

التقني

إطالق 
نظام 

الشكاوى و
المقترحات

إطالق 
واجهة 

المشرف 
في الموقع 
ا¿لكتروني

ترقية 
وتحديث 

أجهزة 
الربط 

 Switches
 1G الى

تحديث 
نظام 
إدارة 

الهواتف 
 call

 Manger

تحديث 
أجهزة 

الهواتف
 IP Phone 

توريد 
واعتماد 
عدد ٥ 
خوادم 

تحديث 
جهاز 

ونظام 
التخزين 

 Storage

تحديث 
نظام ا�من 
 Security
 Palo Alto

وترقية خط 
االنترنت 

مع شركة 
اتصاالت 

تحديث 
جميع 

البرامج 
الهندسية 

و
التشغيلية 

وإضافة 
عدد من 

البرامج

البدء 
بترقية 
نظام 

التشغيل 
OS �جهزة 
الحاسوب 

الى 
 windows

 10

الصيانة 
الدورية 

والسنوية 
�جهزة 

الحاسوب 

فعالية االسبوع التقني

(29)
تطوير ا�نظمة الذكية وتعظيم االعتماد عليها
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با
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1. الشبكة الداخلية والصوتيات والمرئيات في مشروع أكاديمية الشارقة لكرة القدم

2. الشبكة الداخلية والصوتيات والمرئيات في مشروع الخدمات االجتماعية بالذيد

3. الشبكة الداخلية والصوتيات والمرئيات في مشروع الخدمات االجتماعية بالحمرية

4. الشبكة الداخلية والصوتيات والمرئيات في مشروع الخدمات االجتماعية بالمدام

5. الشبكة الداخلية والصوتيات والمرئيات في مشروع الخدمات االجتماعية بالبطائح

6. الشبكة الداخلية والصوتيات والمرئيات في مشروع الخدمات االجتماعية بكلباء

7. الشبكة الداخلية والصوتيات والمرئيات في مشروع الخدمات االجتماعية بمليحة

8. الشبكة الداخلية والصوتيات والمرئيات بمشروع مركز البيانات المتكامل – الحكومة ا¿لكترونية

9. كاميرات ونظام المراقبة ا�منية على سور القيادة العامة لشرطة الشارقة بميسلون

10. أجهزة إلكترونية وشاشات وطابعات بمشروع مجمع السجون

11. الشبكة الداخلية والصوتيات والمرئيات في مشروع مجلس ضاحية الزبارة -خورفكان 

12. كاميرات ونظام المراقبة ا�منية على سور القيادة العامة لشرطة الشارقة بميسلون

13. أجهزة إلكترونية وشاشات وطابعات بمشروع مجمع السجون

14. ا�نظمة ا�منية والشبكة الداخلية بمبنى سجن الرجال في مجمع السجون

15. ا�نظمة ا�منية والشبكة الداخلية بمبنى العزل الصحي في مجمع السجون

16. ا�نظمة ا�منية والشبكة الداخلية بمباني سكن الحرس في مجمع السجون

17. الكاميرات الخارجية للسور الخارجي والطرق الداخلية والمواقف في مشروع مجمع السجون

18. ا�نظمة ا�منية والشبكة الداخلية بمبنى العزل الصحي في مجمع السجون

19. تجهيز مركز البيانات المتكامل في مشروع مجمع السجون

المشاريع المنجزة
 

 Çمشروع 
19

المشاريع المنجزة

(30)

ث
ب الثال

البا

تطوير ا�نظمة الذكية وتعظيم االعتماد عليها





مشاريع رياضية 

الغرفة الماطرة



(33)

 انخفاض التكاليف الهندسية والتشغيلية
وتعظيم ا¿عتماد على الهندسة القيمية ع

راب
 ال

ب
با

ال



(72)

أنشطة وفعاليات تعاقدية

(34)

ع
ب الراب

البا

انخفاض التكاليف الهندسية والتشغيلية وتعظيم االعتماد على الهندسة القيمية



الوسطى

المنطقة الشرقية

14 مسكن

13 مسكن

سكن أئمة المساجد

47الشارقة مسكن

انخفاض بالغات صيانة المباني
عدد بالغات الصيانةعدد المبانيالسنة

2018

2017293

302

22.000

18.800

صيانة تشغيلية
لــ 16 نصب¤ تذكاري¤ 

2018 2017 2016 2015

18.800

22.000

32.000

42.000

تهيئة وصيانة 46 مسكنÇ لذوي ا¿عاقة  

المسكن الكريم 
�ئمة المساجد

ع
راب

 ال
ب

با
ال

نصب الشهيد

جامع الزهراء

(35)
انخفاض التكاليف الهندسية والتشغيلية وتعظيم االعتماد على الهندسة القيمية



صيانة تشغيلية

نحو نهج استراتيجي متكامل

صيانة تشغيلية لـ 302 
مبنى ومنشأة حكومية 

صيانة تشغيلية لـ 41 حوض 
سباحة في ا©مارة 

صيانة شاملة وتجميلية لـ 59 
مبنى حكومي¤ 

(36)

ع
ب الراب

البا

انخفاض التكاليف الهندسية والتشغيلية وتعظيم االعتماد على الهندسة القيمية

استخدام وحدات هواء معالجة 
منفصلة عن نظام التكييف في 

مشاريع الدائرة  

استخدام كبائن مخصصة لتوفير الطاقة في الممرات 
Cold Aisle Containment



(37)
انخفاض التكاليف الهندسية والتشغيلية وتعظيم االعتماد على الهندسة القيمية

ع
راب
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ب

با
ال

اجتماعات ا¿دارات وزيارات خارجية

اجتماع مع الجامعة ا�مريكية بالشارقة

إقرار قانون تنظيم الدائرة في المجلس االستشارياالجتماع مع جمعية الصيادين في الحمرية

زيارة بلدية أبو ظبي

اجتماع مجلس الدائرة

زيارة وفد من هيئة كهرباء ومياه الشارقة

زيارة وفد من القيادة العامة لشرطة الشارقة



إعالن عن التطبيق الذكي في معرض جيتكس

حّمله اÌن
Download it now

Sharjah DPW
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Our Smart
Services

الخط الساخن
(لخدمة الدوائر الحكومية)

Hotline
(To serve government departments)

دفعات المشاريع
(للمقاولين واالستشاريين والموردين)

Projects Payments
(For contractors, consultants & suppliers)

تواصل
معنا

Contact Us

مواقع
عمل الدائرة

Location Map

أخبار
الدائرة

DPW News

www.dpw.sharjah.ae

@DPW_Sharjah DPW_Sharjah DPWSharjah DPW_Sharjah

عدد مرات تحميل 
التطبيق الذكي 1560

التطبيق الذكي

الركن الذكي في مركز سعادة المتعاملين

مركز الشارقة
 لعلوم الفضاء والفلك

Sharjah Center For 
Astronomy & Space Sciences

مسرح  المجاز
Al Majaz Amphitheatre

تطبيق الواقع المعزز

DPW-AR
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انخفاض التكاليف الهندسية والتشغيلية وتعظيم االعتماد على الهندسة القيمية



التطبيق الذكي

رسخت دائرة ا�شغال العامة خالل سنوات عملها عالقات متميزة مع متعامليها من مختلف 

الفئات، وحصنت تلك العالقات بعدد من ا�دوات وا�نظمة وسياسات العمل حرصÇ منها على 

للعناية  بها  خاصة  سياسة  أصدرت  فإنها  هذا  حرصها  على   Ðوتأكيد سعادتهم،  و  رضاهم 

بالمتعاملين، و التي تعتبر جزءÐ من سياسات نظام ا¿دارة المتكامل. أعربت فيها عن التزامها 

بتطبيق معايير التميز و الجودة في تقديم الخدمات للمتعاملين. مؤكدة بأن هذه السياسة 

هي محل اهتمام ا¿دارة العليا، التي تعمل على مراجعتها باستمرار ومشاركتها مع مختلف 

المستويات ا¿دارية، بما يضمن تطبيقها بالشكل ا�مثل، كما تدعو هذه السياسة المتعاملين 

لتكثيف تواصلهم،  عبر القنوات المتاحة, أو غيرها من قنوات التواصل االجتماعية و التقليدية 

.فضًال عن مركز االتصال، مؤكدًة بأنها ترّحب بمالحظاتهم و اقتراحاتهم، وتوليها ما تستحق 

من عناية و تقدير. وفي ترجمة لتلك السياية، طبقت الدائرة أيضÇ "ميثاق خدمة المتعاملين " 

كذالك  يخضع  و  للدائرة  العليا  ا¿داراة  قبل  من  خاص  باهتمام  الدوام  على  يحظى  والذي 

المتعاملين.  إتجاه  تعهداتها  تأكيد  و  الدائرة  التزامات  بيان  ضمان  بهدف  دورية.  لمراجعات 

أدوارها  وأهمية  أعمالها  بحجم  يليق  الذي  وبالشكل  الدائرة.  ثقافة  من   Ðجزء ذلك  وجعل 

ولقاءات  تنسيقية  جلسات  التنظيمية  الوحدات  من  العديد  وعقد  والمجتمعية.  الوطنية 

نقاشية دورية وورش عمل بهدف مناقشة و تطوير سبل إسعاد المتعاملين. واتخاذ الخطوات 

الوحدات  من  غيرها  قامت  كما  الصعيد.  هذا  على  المستهدفات  تحقيق  بضمان  الكفيلة 

بزيارات مباشرة للمتعاملين للوقوف على متطلباتهم ودراسة احتياجاتهم. وقامت الدائرة 

أيضÇ بتأكيد التزامها إتجاه المتعاملين عبر بعض شهادات نظام ا¿دارة المتكامل ذات الصلة 

بالمتعاملين .وال سيما شهادة نظام إدارة الجودة ، كما قامت بتنفيذ بعض البرامج التدريبية 

القيام ب20  و غيره. منها  بالمتعاملين  العناية  المعنيين في قسم  للموظفين  التخصصية 

ورشة عمل, بمعدل 80 ساعة تدريبية ونشر ثقافة التميز في خدمة المتعاملين بين موظفي 

التواصل مع  إلى جانب دورات خاصة بلغة ا¿شارة لتسهيل  المركز والفروع  ا�ول في  الصف 

ذوي ا¿عاقة ..

عناية تامة بالمتعاملين 

نحو نهج استراتيجي متكامل

ع
راب

 ال
ب

با
ال

(39)
انخفاض التكاليف الهندسية والتشغيلية وتعظيم االعتماد على الهندسة القيمية



مبادرات متنوعة للموظفين

(40)

ع
ب الراب

البا

انخفاض التكاليف الهندسية والتشغيلية وتعظيم االعتماد على الهندسة القيمية





إعمار حضاري مستدام

المبنى ا¿داري لهيئة البيئة 
والمحميات الطبيعية



تنويع الخدمات العمرانية وإدارة ا�داء العمراني

س
ام

خ
 ال

ب
با

ال

(43)

- المشاريع حسب القطاعات
- المشاريع حسب المناطق الجغرافية

- أرقام وإحصائيات
- المشاريع حسب التصنيف



س
خام

ب ال
البا

(4)

مبنى الجامعة القاسمية

مشاريعنا

(44)
تنويع الخدمات العمرانية وإدارة ا�داء العمراني



(45)
تنويع الخدمات العمرانية وإدارة ا�داء العمراني

مشاريعنا

-مشاريع أكاديمية
-مشاريع رياضية

-مشاريع التعليم
-ا�سواق االستهالكية ومباني تراثية

-مشاريع الصيانة والتسويات
-مشاريع مجتمعية وخدمية

المشاريع 
حسب 

القطاعات

-إنشاء
-أعمال الصيانة

-أعمال تقنية
-توريد وخدمات وأثاث

المشاريع 
حسب 

التصنيف

المشاريع حسب 
المناطق 

الجغرافية

-الشارقة
-المنطقة الوسطى

@ المدام @ مليحة @ الذيد @ البطائح
-المنطقة الشرقية

@ خورفكان @دبا الحصن @كلباء

س
ام

خ
 ال

ب
با

ال



المشاريع حسب القطاعات
-إنشاء

-أعمال الصيانة
-أعمال تقنية

-توريد وخدمات وأثاث

المشاريع ا�كاديمية

(46)

س
خام

ب ال
البا

تنويع الخدمات العمرانية وإدارة ا�داء العمراني



المشاريع ا�كاديمية

- إنشاء مبنى كلية ا�داب والعلوم ا¿نسانية في الجامعة القاسمية للبنين

- إنشاء مبنى نادي الطلبة بجامعة الشارقة فرع الذيد

- تشييد (3) قباب لمبنى جامعة الشارقة - الذيد

- إنشاء مبنى معهد الشارقة للفنون ا�دائية  

- توسعة كلية الفنون الجميلة 

مبنى كلية اÌداب والعلوم اµنسانية في الجامعة القاسمية

- إنشاء مبنى دار منشورات القاسمي 

- إضافة 900 متر منحدرات لذوي ا¿عاقة في جامعة الشارقة

900 متر 
شارقة

عة ال
جام

منحدرات لذوي االعاقة ل

24 مظلة

ور
بذ

ك ال
لبن

ت 
يارا

ف الس
 لمواق

تنويع الخدمات العمرانية وإدارة ا�داء العمراني

ب
با

3 ق

شارقة
ة ال

جامع
ى 

مبن
ل

(7)

قبة في مبنى جامعة الشارقة

(47)

س
ام

خ
 ال

ب
با

ال

مليحة
    



تنويع الخدمات العمرانية وإدارة ا�داء العمراني

المشاريع الرياضية

- تطوير وتوسعة نادي الشارقة الرياضي  الثقافي

(8)

- مجمع  نادي البطائح  الرياضي 
- المجمع الرياضي في مليحة

- مجمع  نادي المدام الرياضي 
- المرحلة ا�ولى من إنشاء مدرجات نادي دبا الحصن

توسعة أستاد نادي الشارقة الرياضي الثقافيالمجمع الرياضي في مليحةمبنى االعالميين في نادي الشارقة الرياضي الثقافي

(48)

س
خام

ب ال
البا



- حضانة سهيلة النموذجية 

مشاريع التعليم

- حضانة دبا الحصن النموذجية

حضانة سهيلة النموذجية

(9)(49)
تنويع الخدمات العمرانية وإدارة ا�داء العمراني

س
ام

خ
 ال

ب
با
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 ا�سواق االستهالكية ومباني تراثية

- سوق الجمعة في مليحة
- قرية التراث بالحمرية

- سوق الحمرية للخضروات والفواكه اللحوم وا�سماك

(10)

قرية التراث بالحمريةقرية التراث بالحمرية

سوق الحمرية للخضروات والفواكه واللحوم وا�سماك

س
خام

ب ال
البا

(50)
تنويع الخدمات العمرانية وإدارة ا�داء العمراني



مشاريع الصيانة والتسويات

- تسوية منطقتي الحراي التجارية والصناعية 

- صيانة تشغيلية �حواض السباحة في ا¿مارة عدد41 حوض سباحة بتكلفة 3.5 مليون درهم 

- صيانة تشغيلية لنصب وميادين الشارقة عدد 36 نافورة – 16 نصب تذكاري بتكلفة 4.5 مليون درهم  

- توسعة كلية الفنون الجميلة 

- إنشاء طرق حصوية 5 كيلو متر في ضاحية السيوح

- صيانة تشغيلية لـ 302 مبنى ومنشأة حكومية 

- تسوية 80 قطعة أرض على مساحة 100ألف متر مربع في ضاحية السيوح

- صيانة نادي الثقة للمعاقين 

نصب الشهداءنصب الشهداء

- 900 متر منحدرات لذوي ا¿عاقة في جامعة الشارقة

أحواض سباحة

(51)
تنويع الخدمات العمرانية وإدارة ا�داء العمراني

س
ام
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ب
با
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 مشاريع مجتمعية وخدمية

- 4 مجالس ضواحي في الرحمانية والسيوح و حياوة وزبارة في خورفكان

 
- مبنى إداري لهيئة البيئة والمحميات الطبيبعة 

- قاعة إفريقيا

- توسعة مسكن 74 إمامÇ في مختلف أنحاء الشارقة 

- إضافات لمسجد ياسر أول الشهداء بمنطقة شيص

- مرافق خدمية على شاطئ اللؤلؤية في خورفكان 

- تطوير شاطئ خورفكان 

- الغرفة الماطرة 
- جامع الزهراء 

- مسلخ البطائح

- دائرة الثقافة فرع كلباء 

- مخازن بلدية كلباء 

- مبنى الخدمات االجتماعية بالمدام

- جسر ومدخل مطار الشارقة الجديد 

- محطة الصرف الصحي في سوق الحراج

-

قاعة إفريقيا

الغرفة الماطرة

س
خام

ب ال
البا

(52)
تنويع الخدمات العمرانية وإدارة ا�داء العمراني



مشاريع إعادة ا¿حالل وا¿ضافات   

- إنشاء 122 موقف للمركبات مع الطرق المؤدية إليهما بطول 250 متر، لخدمة رواد مسجدي عتبة بن أبي سفيان في العزرة وأسماء بنت أبي بكر في حلوان

 122 موقف للمركبات بطول 250 متر

- 11 مشروع هدم لمباني وإعادة إحاللها

(53)
تنويع الخدمات العمرانية وإدارة ا�داء العمراني

س
ام

خ
 ال

ب
با

ال



مسجد أسماء بنت أبي بكر في حلوان

س
خام

ب ال
البا

(54)
تنويع الخدمات العمرانية وإدارة ا�داء العمراني



مسجد أسماء بنت أبي بكر في حلوان

(55)
تنويع الخدمات العمرانية وإدارة ا�داء العمراني

س
ام

خ
 ال

ب
با

ال

المشاريع حسب المناطق الجغرافية



س
خام

ب ال
البا

(56)
تنويع الخدمات العمرانية وإدارة ا�داء العمراني

مشاريع الصيانة

نحو نهج استراتيجي متكامل

- أعمال صيانة مسجد الشهيد راشد أحمد سيف النقبي

- أعمال صيانة واستبدال أعمدة االنارة لحديقة عايشة بنت داوود

- أعمال الدهان الخارجي لمجلس سمو الحاكم بمنطقة شيص

- صيانة مسجد الشهيد ياسر أول الشهداء بمنطقة شيص

- أعمال صيانة بمركز الناشئة بخورفكان

- صيانة مبنى مدينة الشارقة للخدمات ا¿نسانية

الشارقة



(57)
تنويع الخدمات العمرانية وإدارة ا�داء العمراني

س
ام

خ
 ال

ب
با

ال

- مبنى كلية ا�داب والعلوم ا¿نسانية بالجامعة القاسمية
- استاد نادي الشارقة الثقافي الرياضي

- مبنى كلية الفنون الجميلة
- مجلس ضاحية الرحمانية

- قرية التراث بالحمرية
- مسجد الزهراء

- الغرفة الماطرة
- قاعة إفريقيا

- المبنى ا¿داري لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية
(Çنادي الشارقة حالي)سكن الالعبين بنادي الشعب ومبنى كبار الشخصيات -

- سكن موظفين نادي الشارقة للفروسية والسباق
- المبنى ا¿داري وكافتيريا نادي الشارقة لكرة القدم

- مبنى التوقيف بمركز شرطة الصجعة

المشاريع العمرانية المنجزة في الشارقة

نحو نهج استراتيجي متكامل

أكاديمية العلوم الشرطية

الشارقة

- إنشاء درج لربط مبنى مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالمواقف المحاذية
- إضافة مصاعد لمبنى أكاديمية العلوم الشرطية

- أسوار مع 9 بوابات لقطع أراضي بمنطقة الصجعة الصناعية
- أسوار القيادة العامة لشرطة الشارقة بميسلون

- مواقف سيارات لمسجد أسماء بنت أبي بكر

خدمات وأعمال إضافية



س
خام

ب ال
البا

(58)
تنويع الخدمات العمرانية وإدارة ا�داء العمراني

كلية ا�داب والعلوم االنسانية في الجامعة القاسمية



المنطقة الوسطى

(59)
تنويع الخدمات العمرانية وإدارة ا�داء العمراني

س
ام

خ
 ال

ب
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- مبنى دائرة الخدمات االجتماعية بالمدام
- دار الحضانة النموذجية بسهيلة

- استكمال مسلخ االغنام بمنطقة البطائح
- 21 مسكن كريم �ئمة المساجد  

- نادي الطلبة في جامعة الشارقة بالذيد
- (3) قباب لمبنى جامعة الشارقة – الذيد 

- إضافة (24) مظلة لمواقف السيارات لمبنى بنك البذور ومعشبة الشارقة في الذيد 
-  ألعاب لحديقة الثميد العامة 

-  ألعاب لحديقة سوق الجمعة بمليحة 
-  أسوار وبوابات لحديقة مليحة العامة  

- المجمع الرياضي في مليحة
- مجمع نادي البطائح الرياضي
- مجمع نادي المدام الرياضي

 المنطقة الوسطى
المشاريع العمرانية المنجزة في المنطقة الوسطى

نحو نهج استراتيجي متكامل

(20)

سوق الجمعة مجمع نادي البطائح الرياضي

س
خام

ب ال
البا

(60)
تنويع الخدمات العمرانية وإدارة ا�داء العمراني

مليحة
    



 مشروع
سوق الجمعة-مليحة

 170 

موقف¤ للسيارات
 
 

10

OPENOPEN

 45  
 محًال تجاري¤

             متر مربع
   مساحة كل متجر

OPENOPEN 4500 

متر مكعب
 كمية الخرسانة المسلحة

  
 600  

طن كمية الحديد   

 5000 

 كمية ا©سفلت

ماليين درهم  
 تكلفة المشروع

 3300 

 مساحة المشروع

مواقف خاصة 
لذوي االحتياجات الخاصة 

متر مربع

متر مربع

60

(61)
تنويع الخدمات العمرانية وإدارة ا�داء العمراني

س
ام
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ب
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ماليين درهم  
 تكلفة المشروع

مع مواقف خاصة
لذوي االحتياجات الخاصة 

 المشاريع التي تم تصميمها من قبل فرع الذيد 

نحو نهج استراتيجي متكامل

- مسجد بن شمالن-الذيد
- حديقة تل الزعفران-الذيد

- حديقة تاهل بالبطائح
- حديقة أخيضر بمليحة 

نادي الطلبة في جامعة الشارقة في  الذيد

س
خام

ب ال
البا

(62)
تنويع الخدمات العمرانية وإدارة ا�داء العمراني



مشاريع رياضية 

مدرج نادي مليحة
الثقافي الرياضي

المسبح ا�ولمبي بنادي
مليحة الثقافي الرياضي

مليحة
    

حديقة سوق الجمعة   حضانة مليحة النموذجية

(63)
تنويع الخدمات العمرانية وإدارة ا�داء العمراني

س
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مشاريع رياضية مشاريع رياضية 

س
خام

ب ال
البا

(64)
تنويع الخدمات العمرانية وإدارة ا�داء العمراني

المنطقة الشرقية



 المشاريع العمرانية المنجزة في مدينة خورفكان 

نحو نهج استراتيجي متكامل

- مجلس ضاحية حياوة
- أعمال التسويات الترابية بمنطقة الحراي التجاريةوالصناعية

- حديقة الزبارة
- مجلس ضاحية الصبيحياة

- حديقة حياوة
-  الممشى المطاطي لحديقة عائشة داوود النسائية

- إضافة مرافق خدمية على شاطئ اللؤلؤية
- أعمال إضافات لمركز شرطة النحوة

-  بئر مياه جديد عند مدخل مدينة خورفكان
-  مظلة جمعية خورفكان للثقافة والفنون الشعبية والتراث

-  سور جديد لمبنى مركز الطفل
- إضافة منحدر لذوي االحتياجات الخاصة بمكتبة خورفكان العامة

- إضاءة لحديقة شيص
- أعمال المرحلة الثانية لتطوير وحماية شاطئ خورفكان

تنويع الخدمات العمرانية وإدارة ا�داء العمراني

س
ام

خ
 ال

ب
با

ال

(65)

خورفكان



(66)

مشاريع الصيانة في خورفكان

نحو نهج استراتيجي متكامل

-  مسجد الشهيد راشد أحمد سيف النقبي
-  حديقة عائشة داوود

- مجلس سمو الحاكم بمنطقة شيص
-  مسجد ياسر أول الشهداء بمنطقة شيص

- مركز الناشئة بخورفكان
- مدينة الشارقة للخدمات ا¿نسانية

خورفكان

س
خام

ب ال
البا

تنويع الخدمات العمرانية وإدارة ا�داء العمراني



مشاريع رياضية 

تنويع الخدمات العمرانية وإدارة ا�داء العمراني

س
ام
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ب
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(67)

دبا الحصن
المشاريع العمرانية المنجزة في مدينة دبا الحصن 

الحديقة العامة

- دار حضانة نموذجية
- أعمال تطويرية لمباني غرفة التجارة والتنمية االقتصادية

- إضافة مصعدان في مبنى الديوان االميري والتنمية االقتصادية 
- إضافة مصعدان لمباني الخدمات االجتماعية وجمعية المعلمين

- أعمال تطويرية للمجمع االداري
- ا�عمال الداخلية وممشى للجري بالحديقة العامة

- ممشى مطاطي على إمتداد القناة المائية

نحو نهج استراتيجي متكامل



مشاريع رياضية 

س
خام

ب ال
البا

تنويع الخدمات العمرانية وإدارة ا�داء العمراني
(68)

مشاريع تم 
تصميمها 

داخليا 

مشاريع 
صيانة

9

مشاريع 
عمرانية 

8

مشاريع تم 
تأثيثها

2

5

المشاريع 
المصممة 

Çداخلي

مخازن 
المالح

تعديالت 
واضافات 

مصنع الثلج 
جمعية 
الصيادين

غرف تبديل 
المالبس بنادي 

دبا الحصن 
الرياضي الثقافي

مجلس إنتظار 
أولياء ا�مور 

مدرسة العقد 
الفريد

مجلس كبار 
السن جمعية 

الصيادين

مبنى المجمع 
ا¿داري

المشاريع التي تم 
تزويدها باالثاث  2018

دار الحضانة 
النموذجية

 أرقام من مشاريع دبا الحصن

دبا الحصن



مشاريع رياضية 

 
 

مبنى مخازن 
المالح بجزيرة 

الحصن
 
 
 

تطوير حدائق 
ا�حياء

مضمار جري على 
امتداد قناة 

دبا الحصن المائية

مطعم مطل على 
جزيرة الحصن

تطوير حديقة 
دبا الحصن العامة مطعمان على 

القناة المائية

مجلس تراثي

تطوير شاطئ 
دبا الحصن

9
ماليين

لحضانات
نموذجية

 11 
مليون توسعة 
مدرجات نادي 

دبا الحصن

تنويع الخدمات العمرانية وإدارة ا�داء العمراني
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(69)

دبا الحصن



مجلس إنتظار 
أولياء ا�مور 

مدرسة العقد 
الفريد

10 فعاليات نظمها فرع دبا الحصن

ركن زايد في دبا الحصن

مشاريع رياضية 

س
خام
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تنويع الخدمات العمرانية وإدارة ا�داء العمراني
(70)

دبا الحصن

افتتاح الممشى المطاطي
على امتداد القناة المائية



المشاريع العمرانية المنجزة في كلباء

نحو نهج استراتيجي متكامل

- دائرة الثقافة 
- مجمع مخازن بلدية كلباء  

- حديقـــة المفــرق
- صيانة (15) مسجد 

- إضافة مصعدان لمبنى دائرة الموارد البشرية والبلدية بمدينة كلباء 
- إضافة أسوار حديقة البراحة بكلباء 

- صيانة مركز الطفل بوادي الحلو
- صيانة مركز الناشئة بكلباء 

كلباء

دائرة الخدمات االجتماعية

مشاريع تقنية 
المعلومات

مبنى دائرة الثقافة

مركز ناشئة  كلباء

- دائرة الخدمات االجتماعية

(71)
تنويع الخدمات العمرانية وإدارة ا�داء العمراني
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8
مشاريع 
عمرانية 

3
 مشاريع تقنية 

المعلومات 

 17
مشروع 
صيانة 

 أرقام وإنجازات

كلباء

(72)
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(73)

المشاريع حسب التصنيف
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 المشاريع العمرانية التي قامت الدائرة بإنشائها خالل عام 2018

 المشاريع التي قامت الدائرة بصيانتها خالل عام 2018

 المشاريع التي قامت الدائرة بتأثيثها خالل عام 2018

مبنى قاعة افريقيا

صندوق الضمان االجتماعي

هيئة البيئة والمحميات 
الطبيعية

مبنى المجمع ا©داري في 
دبا الحصن 

مبنى دائرة الثقافة بكلباء 

مجمع مليحة الرياضي 

مجلس الحيرة ا�دبي 

نادي الشارقة لكرة القدم 
مبنى ا©عالميين والضيوف

سجايا فتيات الشارقة
  فرع خورفكان

المبنى ا©داري وتجهيزات 
الكافتيريا بنادي الشارقة 

لكرة القدم

 المشاريع التي قامت الدائرة با¿شراف عليها تقنيÇ خالل عام 2018

 الخدمات االجتماعيةالسجن المركزي
عدد 6 أفرع

-أجهزة ا�من والحماية والشبكة الداخلية
o نظام التحكم في ا©غالق

o التحكم في نظام المناداة واالتصال
o نظام المراقبة بالكاميرات

o أنظمة ضبط الوصول (التحكم با�بواب)
o نظام مسح المركبات

o مقصورة المفتاح االلكتروني

o نظام الهواتف الرقمي مع كافة ملحقاته
o الشبكة الالسلكية ل¯دارة

o غرفة سيرفر بكافة ملحقاتها خاصة للسجن

o نظام المناداة  

-أجهزة الشبكة الداخلية والصوتيات
o كبينة  مع ا�جهزة الخاصة بالشبكة

o ا�عمال الكهربائية المطلوبة  ونظام التحكم بالدخول 
(access control)  مع  أعمال اتصاالت

o تجهيز غرف االجتماعات بنظام مرئي عدد 4 
o نظام المناداة  

o كاميرات المراقبة

 oنظام البدالة 

 oتغطية المبنى بالشبكة الالسلكية

o نظام الحضور واالنصراف

الربع ا�ول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

اجمالي عدد المشاريع المنتهية خالل هذا العام 2018:  22 مشروع

7 مشاريع

4 مشاريع

3 مشاريع

8 مشاريع

4
6

ي
ان

مب
ث 

ثي
تأ

ع 
ري

شا
م

ى
ط

س
لو

ة ا
طق

من
ال

مشاريع صيانة مباني

المنطقة 
الوسطى 
والشرقية

43

الشارقة

49

مجلس الحيرة ا�دبي

 المساحة الكلية �رض
 المشروع 6000 متر مربع

 مكتبة تحتوي على
6 آالف عنوان

غرف اجتماعات
مجلس 

مكاتب إدارية

 مسرح يسع لـ

70 شخص

 

 مدة ا¿نجاز
45 يوم

 جلسات تراثية
شعبية

مبنى استقبالل الضيوف في نادي 
الشارقة الثقافي الرياضي

ملعب نادي الشارقة 
الثقافي الرياضي

(74)
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أرقام وإحصائيات
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مليحة
114 مشروع توريد وتركيب أثاث وخدمات     

251 رسالة تكليف  

103 مناقصة

11 مشروع هدم مباني 

241 مشروع منجز بتكلفة مليار ومائة درهم 

100 شركة جديدة سجلت في الدائرة من توريد 
ومقاوالت واستشاري 

259 شركة جددت اشتراكها في الدائرة 

56 مشروعا تم تصميمه داخليÇ من قبل الدائرة 

 أرقام وإحصائيات

صدور

طرح

(76)
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20 مشروع خاص بتقنية المعلومات

عدد المشاريع الجارية 544 تكلفتها مليارين ونصف 

عدد المشاريع العمرانية المنجزة بالشارقة 58 

3 ماليين متر مربع تسويات ترابية لÛراضي 

35 ألف متر طرق حصوية مؤقتة

 257 تسوية  قطع أرض في السيوح 

(77)

 أرقام وإحصائيات
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