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إعمار حضاري مستدام



الشورى  تجربة  ترسيخ  في  كبيرة  خطوة  الشارقة  إمارة  خطت   ،2005 العام  فبراير  شهر  في 
حاكم  السمو  صاحب  أصدر  حيث  الحديث  بشكلها  البلدية  المجالس  خالل  من  والتواصل 
هذه  تشكيل  ويأتي  ومناطق،  لمدن  بلدية  مجالس  تسعة  لتشكيل  اميريه  مراسيم  الشارقة 
المجالس كترجمة عملية لرؤية سموه في تطوير ومنهجة العمل، بأن تكون المجالس لسان 
إلى  تنظر  التي  ا�عين  تكون  وأن  الشارقة  إمارة  في  ومقيمين  مواطنين  من  الجمهور  حال 
احتياجاتهم وإلى مشاكلهم لتناقشها خالل االجتماعات الدورية بهدف الوصول إلى الحلول 

المرضية التي تحفظ كرامة المواطن والمقيم.
وبناء على رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة وتوجيهه بإعداد خطة تنموية تلبي احيتاجات 
المجالس البلدية ويخصص لها موازنة سنوية تخدم كل قطاع بلدي، عقدت الدائرة سلسلة 
من االجتماعات مع المجالس البلدية التسع وبحثت كافة احتياجات أهالي المنطقة، وبالتالي 
وفق  مقسمة  المشاريع  تنفيذ  أولويات  تحديد  فيها  تم  تنموية  خطة  رسم  ذلك  عن  نتج 
قطاعات متوازنة ومتكاملة، وبدأت مالمحها وثمارها بالظهور ليرتفع عدد المشاريع من 20 

مشروعا منذ أول عام بدأت فيه الخطة إلى 65 مشروعا في العام الجاري.
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منذ أن أطلقت الدائرة خطتها االستراتيجية الثالثية وفق رؤيتها بإعمار حضاري مستدام، وهي تضع نصب عينيها خطة تنموية 
سنوية تتسم بالشمولية واالستمرارية وتؤدي الى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع ضمن نظام عمل متكامل يقود 
الى مشاريع شاملة تشمل كافة المجالس البلدية وذلك لبناء تعاون فاعل يقود Äنجاح عملية التطوير في ا�داء والنهوض 
وغيرها. الصيانة  ومشاريع  والمجتمعية  والخدمية  التعليمية  منها  متنوعة  قطاعات  وفق  تتوزع  التي  بالمشاريع 

 و ضمن هذا المفهوم، يمكن تصوير الخطة على أنها خطة عمل كبيرة تزيد سنويا عن 30 مشروعا، وضخمة تبلغ تكلفتها 
التطوير  مستقبل  عليها  ُيبنى  التسع  البلدية  المجالس  تشمل  وموحدة  ومتكاملة  وشاملة  درهم  مليون   150 عن  يزيد  ما 
المجتمع.   احتياجات  تحقق  بحيث  البلدية  والمجالس  الدائرة  بين  والشراكة  التكامل  وتحقق  الحضري  والبناء 
حصاد  تجسد  والتي  تنموية  مشاريع  سلسلة  ضمن  يندرج  والذي  الدوري  اÄصدار  هذا  أيديكم  بين  نضع   المنطلق  هذا  ومن 
خطتنا التنموية و التي تكللت ثمارها بإنجاز  مجموعة من المشاريع  التي رأت النور من خالل جهد متواصل من فرق العمل 
ومراقبة أداء على مدار الساعة باÄضافة إلى  عقد سلسلة من اللقاءات واالجتماعات الدورية مع اÄخوة في المجالس البلدية. 

20 ألف نسمة 
 13حي سكني

 

  4 آالف نسمة
12 حي سكني 

 
 

 4800 نسمة 
8 أحياء سكنية 

 37200 نسمة 
30 منطقة سكنية 

39200 نسمة
 15 منطقة سكنية 

 12600 نسمة 
 6 أحياء سكنية

إحصائيات عن مناطق 
ومدن الشارقة

مقدمة 

مليحة

كلباءمدينة الذيد

 خورفكانالبطائح

دبا الحصن

المدام 

12

11 ألف نسمة
18 حي سكني



الباب ا�ول
الحدائق العامة وحدائق ا�حياء



عدد مشاريع الحدائق المدينة
 التكلفةأطوال المماشيمساحة الحدائق والمماشي المنجزة

الشارقة

المنطقة الوسطى

 كلباء

 خورفكان

 دبا الحصن

 الناتج الكلي

13 

10

4

10

4

 800 ألف متر مربع

 250 ألف متر مربع

 100 ألف متر مربع

  17 ألف متر مربع

 41 ألف متر مربع

40 1.200.000 متر مربع

 10000 متر

 2500 متر

 800 متر

 1500 متر

 15,000 متر

 60 مليون درهم

 30 مليون درهم

 15 مليون درهم

 6 ماليين درهم

 4 ماليين درهم

 115 مليون درهم

الحدائق
الحدائق العامة وحدائق ا�حياء ____

الحكومية  والدوائر  الجهات  مـع  بالتنسيق  الدائرة  تقوم 

في  الحدائق  مشاريع  ودراسة  وتصميم  بتنفيذ  المعنية 

تلبية  فيها  اÄنشائية  ا�عمال  وتنفيذ  السكنية  ا�حياء 

المشاريع  وتندرج  البلدية،  المجالس  واحتياجات  لمطالب 

خطتها  لـواء  تحت  تندرج  التي  التنموية  خطتها  ضمن 

الــترفيهية  االستراتيجية الرامـية لـتوفير ا�ماكن الحيويـة و 

لقاطني المناطق السكنية. 

56

حديقة المطالع في خورفكان



المساحةأوًال : مدينة الشارقة 

التكلفة

المساحة

الحدائق
الحدائق العامة وحدائق ا�حياء ____

77,000 متر مربع

6.5 مليون درهم

حديقة النوف 2

المساحة :

التكلفة :

حديقة النوف 3

المساحة :

التكلفة :

حديقة النوف 4

 حديقة السيوح العامة

المساحة :

التكلفة :

حديقة السيوح للسيدات

المساحة :

التكلفة :

حديقة القرائن 3

المساحة : 

التكلفة :

48,000  متر مربع42,000 متر مربع

140,000  متر مربع151,000  متر مربع

20,000 متر مربع

 4.6 مليون درهم4.2 مليون درهم

3.5 مليون درهم

مضمار للجري بطول 1500 مترÌ وبعرض 
3.5 أمتار و مضمار للدراجات بطول 1330 

مترا وعرض 4 أمتار.

مضمار للجري بطول 
1420 متر وبعرض 3 أمتار

المساحة :

التكلفة :

123

456

ممشى مطاطي :ممشى مطاطي :

78

حديقة شغرافة

حديقة الحمرية للسيدات

  4.1 مليون درهم

المشاريع التنموية - حدائق الشارقة

3.4 مليون درهم

المشاريع التنموية - حدائق الشارقة

تمتاز بأنه من الحدائق التي توفر خصوصية تامة للنساء وذات 
مساحة كبيرة مهيئة لممارسة رياضة الجري على ممشاها 

المطاطي ومناطق لÎستراحة باÄضافة إلى محافظتها على 
الغطاء النباتي الصحراوي المتضمنة 47 شجرة تم 

المحافظة عليها ضمن أعمال المرحلة ا�ولى للمشروع.

 من الحدائق المميزة حيث تمتد على مساحة شاسعة مأهولة
 بأشجارها الطبيعية الصحراوية ٣٠ شجرة تم المحافظة عليها
 والعناية بها. ونجد في تلك المساحة أيضÑ مضمار للجري و آخر

 للدراجات  كما تم توفير عدد مناسب من مواقف السيارات ضمن
أعمال المرحلة ا�ولى للمشروع

تمتاز  بمساحتها الواسعة مشموًال بها ملعبين 
يخدم فئتين عمريتين؛  ا�ول يتضمن منطقة ألعاب 

لÔطفال أما الثاني فملعب لكرة القدم يخدم 
الفئة العمرية من اليافعين و الشباب.



الحدائق
الحدائق العامة وحدائق ا�حياء ____

9744 متر مربع
26,000  متر مربع 

8 مليون درهم 8 مليون درهم

 40,000 متر مربع

 4 مليون درهم

مضمار للجري بطول 1360 
مترÌ بعرض 3 أمتار.

مضمار للجري بطول 1500 متر 
ومضمار للدراجات .

مضما ر للجري بطول 780 متر.مضمار للجري بطول 700 متر. 

حديقة الجرينة للسيدات

 184,000 متر مربع

حديقة شغرافة

ممشى مطاطي بطول 780 
متر.

حديقة كشيشة

 حديقة النخيالت العامة

 15,000  متر مربع

حديقة الحمرية للسيدات
منتزه الجرينة للسيدات

مضمار للجري بطول 1500 مترÌ وبعرض 
3.5 أمتار و مضمار للدراجات بطول 1330 

مترا وعرض 4 أمتار.

المساحة :

 1.5 مليون درهمالتكلفة :

حديقة الشاطئ بالحمرية

 4.5 مليون درهم

مضمار دراجات بطول 1070  متر ، 
مضمار للجري مطاطي  بطول 

1300 متر.

789

101112

13

المساحة :

التكلفة :

المساحة :

التكلفة :

المساحة :

التكلفة :التكلفة :

التكلفة :

المساحة :

التكلفة :

ممشى مطاطي :

ممشى مطاطي :

ممشى مطاطي :

ممشى مطاطي :ممشى مطاطي :

ممشى مطاطي :
حديقة النخيالتممشى مطاطي :

ممشى كشيشة

910

 5.3 مليون درهم

المشاريع التنموية - حدائق الشارقةالمشاريع التنموية - حدائق الشارقة

 1.2 مليون درهم

 تمتاز الحديقة بتوفر ممشى مطاطي  
لممارسة رياضة المشي وأيضا بأسوار تحافظ 

على الخصوصية الالزمة للسيدات.

من الحدائق المميزة والممتدة على مساحة شاسعة باÄضافة إلى 
المحافظة على النباتات الصحراوية حيث تم حماية ٢٤ شجرة. كما 

تم توفير ٣٩٣ موقف للزوار ومن محبي رياضة الجري من خالل 
إضافة مضمار يقارب طوله الواحد والنصف كيلو متر

من الحدائق المميزة بمساحتها الكبيرة والتي تبلغ ١٥٠ ألف متر مربع مما 
أهلها لتتضمن أكبر غطاء نباتي صحراوي ضمن مجموعة الحدائق التي 
تم إنجازها من قبل الدائرة بعدد ١٩١ شجرة وشجيرة صحراوية كما تمتاز 

بتاللها الصحراوية المميزة والتي حافظت عليها الدائرة. وتحتوي على 
مضمار للجري وآخر للدراجات لتكون متنفسا طبيعيا ومقصدا لنزهات 

الجمهور.

  تتميز  بتنوع المرافق الخدمية وشموليتها حيث تتضمن مالعب 
لكرة القدم و الطائرة والسلة باÄضافة إلى منطقة ألعاب 
لÔطفال. كما جرى إضافة ممشى خارجي مطاطي لهواة 

ممارسة رياضة المشي.

من الحدائق المميزة تحتوي مرافقها على خدمات مميزة 
لمرتادي الشواطئ من أماكن لالستحمام وكافتيريا ودورات 

مياه. ولمحبي رياضة الدراجات الهوائية تم إنشاء مضمار بطول 
١٠٧٠ متر ومضمار آخر للجري بطول ١٣٠٠ متر مربع.

تمتاز بالمسطحات الزراعية الواسعة والمرافق الخدمية باÄضافة 
 Ìإلى منطقة �لعاب ا�طفال و المالعب الرياضية وكافتيريا مزود
بها مناطق مظللة للجلسات العائلية. عالوة على توفير مضمار 

للجري للتشجيع على الرياضة.

تابع : مدينة الشارقة 



ثاني¡ : المنطقة الوسطى 
تقوم الدائرة بتوفير احتياجات أهالي  كل من المجلس البلدي لمدن الذيد ومليحة والمدام والبطائح. 

الحديقة العامة في مليحةسوق الجمعة مليحة

حديقة طوي السامان البطائححديقة الرفيعة للنساء البطائححديقة محافز العامة البطائح

12

345

المساحة :

التكلفة :

المساحة :

التكلفة :

المساحة :

التكلفة :
المساحة :

التكلفة :

المساحة :

التكلفة :   2 مليون درهم

الحدائق
الحدائق العامة وحدائق ا�حياء ____

3.7 مليون درهم1.6 مليون درهم

حديقة الذيد

حديقة الرفيعة للنساء البطائح

1112

30,000 متر مربع1100 متر مربع

19,000 متر مربع

1.8 مليون درهم
56660 متر مربع

  4 مليون درهم

70,000 متر مربع

المشاريع التنموية - حدائق المنطقة الوسطىالمشاريع التنموية - حدائق المنطقة الوسطى

 تمتاز الحديقة بمنطقة ألعاب تجذب ا�طفال 
لقضاء وقتهم ريثما يتبضع أهاليهم في 

السوق.

 فيها مناطق ألعاب أطفال رملية مميزة، 
وممرات على مساحات واسعة.

تمتاز باتساع المسطحات الخضراء لخلق 
المناخ الصحي والمتنفس الطبيعي 

لسكانها.

تحتوي على منطقتين مميزتين �لعاب ا�طفال 
تشتمل على ألعاب متنوعة بأرضيات مطاطية 

للوقاية من الصدمات وأخرى رملية.



مضمار للجري بطول 1360 
مترÌ بعرض 3 أمتار.

ممشى مطاطي بطول 
780 متر.

67

8910

المساحة :

التكلفة :

المساحة :

التكلفة :

ممشى مطاطي :ممشى مطاطي :

حديقة الثميد العامة بالمدام 

 حديقة السويح للنساءحديقة الحويةحديقة الثميد للسيدات
في الذيد

حديقة المدام العامة

المساحة :

التكلفة :

المساحة :

التكلفة :
المساحة :

التكلفة :

الحدائق
الحدائق العامة وحدائق ا�حياء ____

حديقة الحوية

حديقة الثميد للسيدات

1314

84,000 متر مربع

1.5 مليون درهم

62,000 متر مربع

3.6 مليون درهم

1000 متر مربع

1.5 مليون درهم

55,000 متر مربع

3.7 مليون درهم

33,000 متر مربع

3.7 مليون درهم

المشاريع التنموية - حدائق المنطقة الوسطىالمشاريع التنموية - حدائق المنطقة الوسطى

تمتد  على مساحة كبيرة متضمنة المرافق الخدمية 
العامة مشموًال بها مالعب لكرة الطائرة و السلة وكرة 

القدم  باÄضافة إلى  كافتيريا ومسجد.

تمتاز  بوجود ملعب لكرة الطائرة وآخر 
للسلة، إلى جانب كافتيريا  ومسجد.

تابع : المنطقة الوسطى 

الشورى  تجربة  ترسيخ  في  كبيرة  خطوة  الشارقة  إمارة  خطت   ،2005 العام  فبراير  شهر  في 
حاكم  السمو  صاحب  أصدر  حيث  الحديث  بشكلها  البلدية  المجالس  خالل  من  والتواصل 
هذه  تشكيل  ويأتي  ومناطق،  لمدن  بلدية  مجالس  تسعة  لتشكيل  اميريه  مراسيم  الشارقة 
المجالس كترجمة عملية لرؤية سموه في تطوير ومنهجة العمل، بأن تكون المجالس لسان 
إلى  تنظر  التي  ا�عين  تكون  وأن  الشارقة  إمارة  في  ومقيمين  مواطنين  من  الجمهور  حال 
احتياجاتهم وإلى مشاكلهم لتناقشها خالل االجتماعات الدورية بهدف الوصول إلى الحلول 

المرضية التي تحفظ كرامة المواطن والمقيم.
وبناء على رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة وتوجيهه بإعداد خطة تنموية تلبي احيتاجات 
المجالس البلدية ويخصص لها موازنة سنوية تخدم كل قطاع بلدي، عقدت الدائرة سلسلة 
من االجتماعات مع المجالس البلدية التسع وبحثت كافة احتياجات أهالي المنطقة، وبالتالي 
وفق  مقسمة  المشاريع  تنفيذ  أولويات  تحديد  فيها  تم  تنموية  خطة  رسم  ذلك  عن  نتج 
قطاعات متوازنة ومتكاملة، وبدأت مالمحها وثمارها بالظهور ليرتفع عدد المشاريع من 20 

مشروعا منذ أول عام بدأت فيه الخطة إلى 65 مشروعا في العام الجاري.



ثالث¡ : المنطقة الشرقية (كلباء) 

9371  متر مربع 

 2.6 مليون درهم

19,000  متر مربع 

3500  متر مربع

66,000 متر مربع 

2.8  مليون درهم

Ìمضمار للجري بطول 450 متر  6 مليون درهم

 3.5 مليون درهم

Ìمضمار للجري بطول 660 متر 

مضمار للجري بطول 884 مترا

مضمار للجري بطول 530 مترا

حديقة المفرق

المساحة :

التكلفة :

حديقة البراحة

 حديقة الساف

المساحة :

التكلفة :

حديقة سهيلة

المساحة : 

التكلفة :

المساحة :

التكلفة :

12

34

ممشى مطاطي :
ممشى مطاطي :

الحدائق
الحدائق العامة وحدائق ا�حياء ____

حديقة الساف

حديقة المفرق حديقة سهيلة

1516

ممشى مطاطي :

ممشى مطاطي :

المشاريع التنموية - حدائق المنطقة الشرقية ( كلباء )المشاريع التنموية - حدائق المنطقة الشرقية ( كلباء )

من المميزات وجود مضمار للجري باÄضافة إلى 
جهاز لشحن الهواتف المحمولة يعتمد على 

كهرباء مولدة بالطاقة الشمسية.

 تحتوي على  أربع مناطق مخصصة للشواء ومالعب كرة 
سلة وقدم ومناطق مخصصة �لعاب ا�طفال مفروشة 

برمل صحي لتدابير السالمة



رابع¡ : خورفكان

 حديقة حياوة  1
 حديقة حياوة 2

حديقة اليرموكحديقة القادسيةحديقة حطين

 3422 متر مربع 
1200 متر مربع

 1017 متر مربع3147 متر مربع  1438 متر مربع

 200 ألف درهم
 280 ألف درهم

 380 ألف درهم

 250 ألف درهم420 ألف درهم 

مضمار للجري على محيط 
الحديقة بطول 150 متر طولي

مضمار للجري

 Ìمضمار جري 1360 متر
بعرض 3 أمتار.

12

345

المساحة :

التكلفة :

المساحة :

التكلفة :

ممشى مطاطي :
ممشى مطاطي :

المساحة :

التكلفة :

ممشى مطاطي :

المساحة :

التكلفة :

المساحة :

التكلفة :

الحدائق
الحدائق العامة وحدائق ا�حياء ____

حديقة حياوة 2 في مدينة خورفكان حديقة حطين

1718
المشاريع التنموية - حدائق خورفكانالمشاريع التنموية - حدائق خورفكان

حديقة اليرموك

 تحتوي على ممشى مطاطي و 
كافتيريا وملعب كرة قدم.



حديقة عائشة بنت داوودإنارة حديقة المطالع

استكمال إنشاء حديقة الزيارةحديقة اللؤلؤيةإنارة حديقة شيص

 2350 متر مربع4125 متر مربع 

 1.9 مليون درهم 900 ألف درهم

 800 ألف درهم 1 مليون درهم 120 ألف درهم

مضمار للجري بطول 
1360 مترÌ بعرض 3 أمتار.

ممشى مطاطي بطول 
780 متر.

67

8910

التكلفة :التكلفة :

ممشى مطاطي :ممشى مطاطي :

الحدائق
الحدائق العامة وحدائق ا�حياء ____

التكلفة :

المساحة :

التكلفة :
المساحة :

التكلفة :

حديقة المطالع

حديقة اللؤلؤية

1920
المشاريع التنموية - حدائق خورفكانالمشاريع التنموية - حدائق خورفكان

حديقة عائشة بنت داوود

6  أعمدة  ديكورية  LED  ا»نارة :

تابع : خورفكان



خامس¡ : دبا الحصن

حديقة المهلب 

960 متر مربع459 متر مربع

40,000 متر مربع 

 600 ألف درهم 600 ألف درهم

 1 مليون درهم

 2.7 مليون درهم

مضمار للجري  بطول 766مترا
مضمار للجري مطاطي داخلي 
يحيط بالحديقة بطول 786 مترا

المساحة :

التكلفة :

حديقة الحي الغربي

الحديقة العامة

المساحة :

التكلفة :

ممشى مطاطي على
امتداد القناة المائية 

المساحة : 

التكلفة :

المساحة :

التكلفة :

12

34

ممشى مطاطي :
ممشى مطاطي :

الحدائق
الحدائق العامة وحدائق ا�حياء ____

الحديقة العامة

ممشى مطاطي على امتداد القناة المائية حديقة الحي الغربي

2122

2298 متر مربع

المشاريع التنموية - حدائق دبا الحصنالمشاريع التنموية - حدائق دبا الحصن

من ضمن الحدائق التي تميزت بوجود منطقة 
أجهزة رياضية لكبار السن بجانب منطقة ألعاب 

ا�طفال.
من الحدائق  المراعية لكبار السن Äشتمالها على 

أجهزة رياضة لهم  ومضمار للجري

مبنى يحتوي على قاعات داخلية لÔنشطة وا�لعاب 
المتنوعة، و قاعة لتناول الطعام رديفة  للكافتيريا و 

المطبخ.



الباب الثاني
ا�سواق ____



القرية التراثية

 الحمريةالموقع:

 17,000 متر مربعالمساحة:

مكونات المبنى:
14 محًال تراثيÑ و23 محًال 

تجاريÑ ومصلى للرجال 
ومبنى لÎدارة ومبنى آخر 

يحتوي على مقهى 
شعبي، باÄضافة إلى 

مجلس ومكاتب إدارية 
ومنطقة مخصصة لتكون 

جلسة خارجية، غرف 
الخدمات 

10 ماليين درهم التكلفة:

سوق الجمعة

مليحة   طريقالموقع:
 الشارقة كلباء
 بجوار منطقة 

اخيضر.

3275 مترمربعالمساحة:

مكونات المبنى:
45  محًال تجاريÑ، غرف 
خدمات،  110 مواقف 

للسيارات، 

10 مليون درهم التكلفة:

سوق الجمعة

البطائحالموقع:

المساحة:

مكونات المبنى:
45  محًال تجاريÑ، غرف 
خدمات،  90 موقف 

للسيارات.

5 مليون درهم التكلفة:

مسلخ البطائح

البطائحالموقع:

460 متر مربعالمساحة:

مكونات المبنى:
غرفة تبريد وغرف خدمات 
والتجهيز  لÎداريين  وغرفة 
الطبيب  وغرفة  والتقطيع 

البيطري

2.3 مليون درهم  التكلفة:

سوق المسيال

الذيدالموقع:

 750 متر مربعالمساحة:

مكونات المبنى:
 Ñاستهالكي محًال   22

مع غرف الخدمات. 

3 ماليين درهم التكلفة:

ا�سواق

سوق الجمعة في مليحة

2526

1300 متر مربع

المشاريع التنموية - ا�سواقالمشاريع التنموية - ا�سواق

سوق المسيال في الذيد



2728
المشاريع التنموية - ا�سواقالمشاريع التنموية - ا�سواق

 قرية التراث في الحمرية



الباب الثالث
منشآت ومباني حكومية ____

دائرة الثقافة واالعالم في كلباء



 مجالس ضواحي

 أفرع الدوائر

 مشاريع صيانة مخازن
وتوسعة 

 مباني خدمية

 مصانع ثلج

منشآت ومباني حكومية

احتياجات  على  بناء  ببنائها  الدائرة  تقوم  التي  المباني  تتنوع 
أفرع  إلى  البلدية  المجالس  مباني  إنشاء  فمن  البلدية،  المجالس 
الدوائر الخدمية إلى المخازن ومصانع الثلج والمشاريع التي تخدم 
قطاع الصيادين عالوة على مشاريع الصيانة الطارئة من للمباني 

والمنشآت الحكومية.

منشآت ومباني حكومية

مجلس ضاحية حياوة في خورفكان
3132

دائرة الثقافة واالعالم في كلباء

المشاريع التنموية - منشآت ومباني حكوميةالمشاريع التنموية - منشآت ومباني حكومية



التكلفة:

المساحة:
الموقع:

 6 مليون درهم

3600 متر مربع

1خورفكان
 مجلس ضاحية الزبارة

2

3

4

5

6

7

8

9

10

منشآت ومباني حكومية

 مجلس ضاحية حياوة

التكلفة:

المساحة:
الموقع:

 6 مليون درهم

3600 متر مربع

خورفكان

مباني خدمية على شاطئ اللؤلؤية

التكلفة:

المساحة:
الموقع:

 1 مليون درهم

 200 متر مربع

خورفكان

مبنى الجمعية التعاونية

شيصالموقع:

مسجد ياسر أول الشهداء

التكلفة:

المساحة:
الموقع:

 500 ألف درهم

3600 متر مربع

شيص

 مجلس ضاحية الرحمانية

التكلفة:

المساحة:
الموقع:

 6 مليون درهم

 5000 متر مربع
الرحمانية

دائرة الخدمات االجتماعية المدام

التكلفة:

المساحة:
الموقع:

8  مليون درهم

1100 متر مربع

 المدام

 مصنع الثلج

التكلفة:

المساحة:
الموقع:

1 مليون درهم

500 متر مربع

كلباء

 دائرة الثقافة

التكلفة:

المساحة:

الموقع:

15 مليون درهم

11330 متر مربع

كلباء

 مخازن بلدية

التكلفة:

المساحة:
الموقع:

3.8 مليون درهم

1350 متر مربع
كلباء

3334

مشاريع صيانة بقيمة 10 مليون درهم

المشاريع التنموية - منشآت ومباني حكوميةالمشاريع التنموية - منشآت ومباني حكومية



الباب الرابع
مشاريع رياضية ____

مجمع نادي مليحة الرياضي

مجمع نادي المدام الرياضي



مشاريع رياضية
مشاريع رياضية بقيمة 202 مليون درهم ____

المرافقالمشروع التكلفة

مبنى مركز اÄعالميين، مبنى الضيوف، أعمال ا�ستاد الرئيسي من توسعة وإنشاء مدرجات جديدة للضيوف 
واÄعالميين، ومدرج ملكي ، أعمال تطوير أبراج اÄنارة، وأعمال تقنية المعلومات والتأثيث، إضافة 2500 مقعد 

للمدرج ا�ساسي، أعمال صيانة متعددة.  مدة العمل 10 آالف ساعة.

مضمار جري أولمبي جديد ، تركيب مظالت لمدرجات الجمهور والضيوف ، منصة 
خاصة بكبار الشخصيات.

غرف  معلقين،  كبائن   .Ñمتفرج لـ550  يسع  الزوار  وكبار  المشجعين  لجمهور  مدرج  ،و  أولمبي  مسبح 
الحكام والمدربين،  صالة ألعاب متعددة ا�غراض على مساحة 1900 متر مربع تشتمل على مالعب 
 Ñدولية خاصة برياضات كرة اليد والسلة والطائرة، ومدرج للمشجعين، وكبار الزوار يتسع لـ550 متفرج
ومنطقة  مربع  متر   150 مساحة  على  -جيمانيزيوم-  تمرينات  قاعة  للمعلقين.  زجاجية  وكبائن 

لالستشفاء الرياضي تحتوي على غرفة ساونا وغرفة بخار وغرفة خاصة بالمتنافسين.

مسبح أولمبي و مدرج لجمهور المشجعين وكبار الزوار يسع لـ550 متفرجÑ. كبائن معلقين، غرف الحكام 
والمدربين،  صالة ألعاب متعددة ا�غراض على مساحة 1900 متر مربع تشتمل على مالعب دولية خاصة 
برياضات كرة اليد والسلة والطائرة، ومدرج للمشجعين، وكبار الزوار يتسع لـ550 متفرجÑ وكبائن زجاجية 
الرياضي  لالستشفاء  ومنطقة  مربع  متر   150 مساحة  على  -جيمانيزيوم-  تمرينات  قاعة  للمعلقين. 

تحتوي على غرفة ساونا وغرفة بخار وغرفة خاصة بالمتنافسين

مسبح أولمبي و مدرج لجمهور المشجعين وكبار الزوار يسع لـ550 متفرجÑ. كبائن معلقين، غرف 
الحكام والمدربين،  صالة ألعاب متعددة ا�غراض على مساحة 1900 متر مربع تشتمل على 

مالعب دولية خاصة برياضات كرة اليد والسلة والطائرة، ومدرج للمشجعين، وكبار الزوار يتسع لـ
550 متفرجÑ وكبائن زجاجية للمعلقين.

قاعة تمرينات -جيمانيزيوم- على مساحة 150 متر مربع ومنطقة لالستشفاء الرياضي تحتوي 
على غرفة ساونا وغرفة بخار وغرفة خاصة بالمتنافسين

للطاقم  غرفة  بالالعبين،  خاصة  غرف   ،1349 فيه  المقاعد  عدد  ليصبح  «ب»،  المدرج  وتطوير  إنشاء 
الطبي، غرفة التحكيم وغرف الخدمات. هدم وإعادة بناء المدرج «أ»، وتضم إنشاء مدرج للجمهور 
 ، الطبي  الطاقم  غرفة   ، التحكيمي  الطاقم  وغرفة  لالعبين  تبديل  غرفتي   ،Ñمتفرج  1722 يسع 

غرفة المعالجة الطبية.

مدرجات نادي دبا الحصن 11 مليون درهم

مجمع نادي مليحة الرياضي

مجمع نادي البطائح الرياضي

مجمع نادي المدام الرياضي

 تطوير نادي الثقة للمعاقين

 50 مليون درهمتطوير أستاد الشارقة

6.5 ماليين درهم 

 45 مليون درهم

 45 مليون درهم

45 مليون درهم

تطوير استاد الشارقة

مجمع نادي مليحة الرياضي

تطوير نادي الثقة للمعاقين

مجمع نادي البطائح الرياضي

3738
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الباب الثاني

3940
المشاريع التنموية - مشاريع رياضيةالمشاريع التنموية - مشاريع رياضية

مجمع نادي مليحة الرياضيمجمع نادي مليحة الرياضي



مشاريع تعليمية ____

الباب الخامس



مشاريع تعليمية
حضانات ورياض أطفال نموذجية  ____

 حضانة الرحمانية روضة مليحة

12 مليون درهم

2100 متر مربع

160 طفال

 حضانة اللية

12 مليون درهم

2100 متر مربع 

160 طفال

حضانة الفالح

12 مليون درهم

2100 متر مربع 

التكلفة:

المساحة:

تستوعب:

8 مليون درهم

2330 متر مربع 

160 طفال

1

التكلفة:

المساحة:

تستوعب:

التكلفة:

المساحة:

تستوعب:

التكلفة:

المساحة:

160 طفالتستوعب:

التكلفة:

المساحة:

160 طفالتستوعب:

التكلفة:

المساحة:

تستوعب:

6

23

45

حضانة البستان بالذيد

12 مليون درهم

2100 متر مربع   

 حضانة مليحة النموذجية

9 مليون درهم

1200 متر مربع 

80 طفال

حضانة البستان بالذيد

4344

روضة مليحة 

المشاريع التنموية - مشاريع تعليميةالمشاريع التنموية - مشاريع تعليمية

الباب الخامس



الباب الثالث

حضانة سهيلة بالذيد

10 مليون درهم

1200 متر مربع 

80 طفال

  حضانة الثميد بالمدام

10مليون درهم

1200 متر مربع 

80 طفال

التكلفة:

المساحة:

تستوعب:

التكلفة:

المساحة:

تستوعب:

التكلفة:

المساحة:

تستوعب:

التكلفة:

المساحة:

تستوعب:

التكلفة:

المساحة:

تستوعب:

التكلفة:

المساحة:

تستوعب:

مشاريع تعليمية
حضانات ورياض أطفال نموذجية  ____

789

101112

حضانة المربع 19  في كلباء

12 مليون درهم

 Ñمربع Ì2100 متر

160 طفال

 حضانة دبا الحصن حضانة شيصحضانة خورفكان

10 ماليين درهم

1200 متر مربع 

80 طفال

2.1 مليون درهم

232 متر مربع 

40 طفال

9  مليون درهم

2100 متر مربع 

80 طفال

حضانة الثميد بالمدام

حضانة دبا الحصن حضانة شيص في خورفكان

4546
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الباب السادس
____ تسويات ترابية وطرق حصوية



التكلفةعدد قطع االراضيالمساحةالمشروع

حملت الدائرة على عاتقها التسويات الترابية لمناطق السيوح 

من 9 إلى 16 منذ عام 2015  عالوة على إنشاء الطرق 

الحصوية المؤقتة المدكوكة وذلك حين صدر التوجيه 

المباشر لها بتسويات أراضي المواطنين والمنتفعين من 

البرامج السكنية، باÄضافة إلى توجيهات مباشرة أخرى 

للدائرة في مناطق متفرقة بالشارقة. 

 تسويات ترابية عزب أم فنين
طرق مؤقتة في السيوح

 تسوية منطقة السيوح 9 بالكامل الحراي السكنية الحراي الصناعيةالحراي التجارية

300,000  متر مربع
 35,000  متر مربع

 900,000 متر مربع 600,000 متر مربع1,7,000,000  متر مربع  900,000  متر مربع 

100 مزرعة

 494 قطعة أرض سكنية  930  وحدة صناعية1530 وحدة أرض تجارية

2.5 مليون درهم

 1 مليون درهم

 6.5 مليون درهم7 مليون درهم 9 مليون درهم3 مليون درهم

تسويات ترابية وطرق حصوية

6 مليون متر مربع
 تسويات ترابية

4716 قطعة ارض 79 مليون درهم
 طرق بطول 
35,000 متر

المشروع :

المساحة :

عدد قطع االراضي :

التكلفة :

1,500,000  متر مربع

  1000قطعة ارض

 50 مليون درهم

1

المشروع :

المساحة :

عدد قطع االراضي :

التكلفة :

23

المشروع :

المساحة :
التكلفة :

المشروع :

المساحة :

عدد قطع االراضي :

التكلفة :

المشروع :

المساحة :

عدد قطع االراضي :

التكلفة :

المشروع :

المساحة :

عدد قطع االراضي :

التكلفة :

المشروع :

المساحة :

عدد قطع االراضي :

التكلفة :

300

67 45

4950
المشاريع التنموية - تسويات ترابية وطرق حصويةالمشاريع التنموية - تسويات ترابية وطرق حصوية

تسويات ام فنين

تسويات ترابية السيوح من 10
  إلى 16 

تسويات السيوح



الباب الرابع

الباب السابع
مشاريع متنوعة قادمة تلبي احتياجات المجتمع  ____



المرسومة  ا�هداف  وفق  للدائرة  السنوية  التنموية  الخطة  تسير 

لها لتخـــدم عددÌ مـــــــن  الـــــقطـــاعات الحيوية، وتتضمن كبرى 

المواشي  سوق  من  كال  حاليا  الدائرة  تنفذها  التي  المشاريع 

الجديد في منطقة الصجعة، و سوق المواشي والطيور والجمال 

في منطقة البطائح باÄضافة إلى سوق ا�عالف في المدام من 

الشارقة. إمارة  مشروعÑ حيويا موزعة في مناطق ومدن   64 بين 

الشارقة والحمرية
16 مشروعا

 المنطقة الوسطى
 20 مشروعا

 المنطقة الشرقية
28 مشروعا

 24 مشروع إنشائي 3 مشاريع صيانة وتطوير 37 حديقة

مشاريع واعدة قادمة

قناة الوسطى

المجمع الرياضي في المدام

5354
المشاريع التنموية - عمل على مدار الساعةالمشاريع التنموية - عمل على مدار الساعة

سوق ا�عالف

حسب المناطق

حسب القطاعات



www.dpw.sharjah.ae
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