
التقريـــر السنوي





عضو المجلس األعلى - حاكم الشارقة

صاحب السمو الشيخ الدكتور

»نســعى مــن خــال إقامــة المشــاريع الحيويــة 
والتنمويــة فــي إمــارة الشــارقة إلــى خدمــة 
اإلنســان وتوفيــر أفضــل ســبل الراحــة لــه، وقــد 
القادمــة،  األجيــال  بحقــوق  اإلمــارة  اعتنــت 
ــك  ــح يمتل ــل صال ــاء جي ــً بإنش ــت اهتمام وأول
المعرفــة والفكــر االبتــكاري، قــادر علــى العمل 
بيئيــً  أفضــل،  حيــاة  علــى  للحصــول  الجــاد 

واجتماعيــً وصحيــً وثقافيــً«

سلطان بن محمد القاسمي



ولي العهد - نائب حاكم الشارقة

سمو الشيخ

سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي



 يســـعدنا أن نشـــارككم التقريـــر الســـنوي إلنجــازات 
ومشـــاريع وأنشـــطة دائــرة األشــغال العامــة بالشــارقة 
لعام 2020، والـــذي يعكـــس العمـل الـــدؤوب والجهـود 
الحثيثــة التــي حققتهــا الدائــرة مــن خــال كوادرهـــا 
وفـــرق العمـــل التابعـــة لهـــا، والـــذي يقـــدم بـــدوره 
قـــراءة فنيـــة واضحـــة ومتكاملـــة عـــن أداء القطاعـــات 
المختلفـــة، وذلـــك انطاقــً مـــن اإليمــان بأهميـــة توفـــر 
البيانــات اإلحصائيــة الحديثــة فــي رســـم السياســـات 
والتخطيـــط الســـليم التخاذ القـــرارات الصائبـــة تحقيقً 

ــتدامة. ــة المسـ للتنميـ
 ويأتـــي التقريـــر الســـنوي كمصــدر غنـــي بالمعلومـــات 
والبيانـــات وعلـــى درجـــة عاليـــة مـــن الدقـــة والشـــمول 
ــي  ــرة التـ ــات الكبيـ ــة والطاقـ ــود الحثيث ــً الجهـ عاكسـ
ُبذلـــت فـــي جمـــع البيانـــات التـــي تضّمنهـا، مـــا يسـاعد 
استشـــراف  فـــي  آثارهـــا  وتحليـــل  دراســـتها  علـــى 
فـــي  البيانــات  هـــذه  ستســـهم  كمـــا  المســـتقبل، 
مراجعـــة الخطـــط االســتراتيجية وفـــق مؤشـــرات األداء 
الناتجـــة عنهـا، بمـــا يحقـق رؤيـة دائـــرة األشغال العامة 

مســتدام.  حضــاري  إعمــار  نحــو 
ويمكــن القــول إن عــام 2020 يعــّد عــام التحــدي بامتيــاز 
التحديــات  الحكومــة نجحــت فــي تجــاوز  أن  خاصــة 
ــط  ــر التخطي ــكار عب ــداع واالبت ــرص لإلب ــى ف ــا إل وحّولته
ــة  ــرافية الثاقب ــة االستش ــم والرؤي ــتراتيجي الُمحك االس
وبتوجيهــات  العالميــة،   التطــورات  مــع  والتكّيــف 
صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
إمــارة  حاكــم  األعلــى  المجلــس  عضــو  القاســمي 
الشــارقة الــذي أكــد فــي نوفمبــر الماضــي أن عجلــة 

إرادة اإلبداع والتحدي

م. علي سعيد بن شاهين السويدي
رئيس دائرة األشغال العامة بالشارقة

التنميــة فــي اإلمــارة التــي تهــدف إلــى تلبيــة متطلبــات 
اإلنســان وتوفيــر الحيــاة الكريمــة لــه مســتمرة رغــم 
ــن  ــم، وم ــتوى العال ــى مس ــا عل ــة كورون ــرات جائح تأثي
ــم  ــى التأقل ــا عل ــرة مقدرته ــت الدائ ــق أثبت ــذا المنطل ه
مــع مختلــف القضايــا ومواكبــة كافــة المســتجدات 
جائحــة  الســيما  لهــا  والتصــدي  األزمــات  وتحــدي 
فيــروس كورونــا المســتجد، إذ اتخــذت الدائــرة كافــة 
التدابيــر االســتباقية للتصــدي أليــة تداعيــات محتملــة 
مــن انتشــار الفيــروس ســواء فــي مشــاريعها أو فــي 
ُبعــد،  عــن  العمــل  أنظمــة  فّعلــت  حيــث  مكاتبهــا، 
وأطلقــت كافــة خدماتهــا بشــكل ذكــي، كمــا قامــت 
ــات  ــع الجه ــاون م ــاريعها بالتع ــم لمش ــات تعقي بحم
المختصــة وتزامنــً مــع برنامــج التعقيــم الوطنــي دون 
أن يتوقــف ســير المشــاريع، حيــث تــم افتتــاح جملــة 
ــم  ــرآن الكري ــع الق ــا: مجم ــاريع أبرزه ــرى المش ــن كب م
ومجلســا كلبــاء وخورفــكان األدبيــان والمقهــى األدبــي 
وغيرهــا، بمــا يكفــل اســتمرار مســيرة التنميــة الحضاريــة 

الرائــدة وضمــان ســامة المجتمــع.
ـّــه بخالـــص الشـــكر واالمتنـــان إلـــى القيـادة  ختامً، نتوج
الرشـــيدة علـــى دعمهـــا المســـتمر للتمّيـــز المؤسســـي، 
كمـا أوّد أن أتوّجـه بالشـكر إلـى شـركائنا االستراتيجيين 
وكافـــة الجهـات والمؤسســـات الحكوميـة وموظفـي 
الصــورة  تحقيــق  فــي  ســـاهم  َمـــن  وكل  الدائــرة 
اهلل  راجيـــن  وإنجازاتهــا،  الدائــرة  لعمليــات  الشـــاملة 
تعالـــى أن يوّفقنـا إلـــى تحقيـق تطّلعـات قيادتنـا، وإلـى 
كل مـا يصـــّب فـي خدمـة وإسـعاد المجتمع وتقديـم 

خدمــات عاليـــة الجـــودة للمتعامليـــن.
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التحتية  للبنية  العامة  الخدمات  العمرانية ومشاريع  المشاريع  إدارة وتطوير 

من  ا�مارة  مجتمع  طموحات  يلبي  بما  والممارسات  المعايير  أفضل  وفق 

خالل االستثمار ا�مثل للموارد.

التميز: نشر ثقافة التميز واالرتقاء المستمر با�داء المؤسسي.

المشاركة: بث الطاقة ا�يجابية والعمل الجماعي والمشاركة الفعالة 

مع كافة الفئات المعنية.

المسؤولية: تعزيز إحساس الفرد بالمسؤولية والواجب واالنتماء تجاه 

مستويات  أعلى  على  العمل  إنجاز  في  الصادقة  والرغبة  الدائرة، 

االحترافية.

مع  وإنصاف  واحترام  بشفافية  التعامل  المتعاملين:  على  التركيز 

السعي دوم» لتطوير وتقوية العالقات من خالل تقديم خدمة متميزة 

للمعنيين.

العمل  في  المستمر  والتحسين  االبتكار  استدامة  واالبتكار:  ا�بداع 

لمواجهة المتغيرات وتحقيق الصدارة في العمل.

إلى  با�ضافة  العمليات  هندسة  في  المستمر  التحسين  الحوكمة: 

وضع المعايير والسياسات وتفويض الصالحيات بصورة واضحة.

تعزيز االستفادة القصوى من موارد الشركاء.

توفير خدمات حكومية متميزة تلبي احتياجات المتعاملين.

تعزيز السمعة الحكومية.

رفع كفاءة إدارة المشاريع الحكومية.

تعزيز كفاءة وفعالية أصول المباني والمحافظة على استدامتها.

تحسين جودة المشاريع الحكومية.

كفاءة إدارة ا�صول والموارد.

بنية تقنية متكاملة وذكية.

ضمان تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي.

تعزيز ثقافة الحوكمة وإدارة ا�داء.

القيم

ا هداف االستراتيجية

الرسالة
إعمار حضاري مستدام.

الرؤية
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نتأيج مؤشرات الخطة االستراتيجية

مؤشرات الّرضا
ــن  ــهيات للمواطني ــات والتس ــى الخدم ــم أرق لتقدي
الرقــّي  يحقــق  بمــا  والمنتفعيــن،  والمقيميــن 
إلــى أعلــى  واالزدهــار لإلمــارة مــن خــال الوصــول 
ــرة  درجــات الرضــا عــن الخدمــات التــي تقدمهــا الدائ
نتائــج  توّضحــه  مــا  وهــذا  والمتعامليــن،  للشــركاء 

الرضــا. اســتبيانات 

2018

2020

2019

% 92.4

% 99

% 98.8

رضا الموظفين

%81

رضا المتعاملين

%92

رضا الشركاء

%98.5

مؤشر الرضا العام عن 
دائرة ا�شغال العامة

%92

رضا المنتفعين

%87

رضــا  مــدى  علــى  للتعــّرف  الدائــرة  مــن  حرصــً 
أوجــه  ومعرفــة  خدماتهــا،  عــن  المتعامليــن 
الفــروع  مســتوى  علــى  التمّيــز  وجوانــب  القصــور 
بمجموعــة  قامــت  واألفــراد،  واألقســام  واإلدارات 
مــن الدراســات واســتطاعات الــرأي التــي تنســجم 
الشــارقة،  إمــارة  فــي  الحكوميــة  التوّجهــات  مــع 
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دأيرة أالشغال العامة بأالرقام )2020( 

التكلفة ا�جمالية 
للمشاريع المنجزة

درهم
1,831,187,674

إجمالي إيرادات 
الدائرة

درهم
2,262,135.48

إجمالي قيمة شهادات 
الدفع المالية 

درهم
1,260,511,814

إجمالي عدد شهادات 
الدفع المالية 

1,642

عدد المشاريع 
المنجزة

607

عدد المعامالت 
المنجزة

6,765

عدد الشركات الجديدة 
المسّجلة بالدائرة

117

عدد الشركات 
المجّددة تسجيلها

252

زيادة المكاتب 
االستشارية

%16

زيادة شركات 
المقاوالت

%51

زيادة الموّردين

%51

التظّلمات التي 
تم حلها

%100

توريد وتركيب

9

مناقصات ومزايدات

الصيانة

21

إنشاء

27

المزايدات

15

الهدم والتسويات

5
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الخدمات الذكيةالتواصل والتفاعل المؤسسي
تحــرص دائــرة األشــغال العامــة علــى مــّد جســور 
التواصــل مــع عمائهــا وشــركائها االســتراتيجيين 
والتفاعــل  التواصــل  قنــوات  بــأن  إليمانهــا 
لنجــاح  حيويــً  عصبــً  تشــّكل  المؤسســي 
مشــاريعها وأعمالهــا كافــة، إضافــًة ألنهــا إحــدى 
أهدافهــا  لتحقيــق  عليهــا  تعــّول  التــي  األدوات 

ــال  ــن خ ــا م ــة إنجازاته ــغال العام ــرة األش ــل دائ تواص
تقديــم خدماتهــا اإللكترونيــة والذكيــة عامــً بعــد 
البشــرية  اإلمكانــات  جميــع  تكــّرس  حيــث  عــام، 
القيــادة  اســتراتيجية  تحقيــق  أجــل  مــن  والتقنيــة 
الذكــي،  التحــّول  بمفهــوم  يتعلــق  فيمــا  الرشــيدة 
باإلضافــة إلــى التعــّرف علــى التحديــات التــي تعتــرض 

بجــودة عاليــة، وتســعى الدائــرة لترســيخ صــورة 
والشــركاء  جمهورهــا  متكاملة أمــام  ناجحــة 
الذيــن  المتعامليــن  والمقاوليــن وجميــع فئــات 
تفخــر بهــم مــن خــال قنــوات االتصــال وصفحات 
التواصــل االجتماعــي الخاصــة بهــا الموّضحــة فــي 

الشــكل التالــي:

المتعامليــن عنــد حصولهــم علــى الخدمــات للوصول 
قبــل  مــن  والتفاعــل  االســتجابة  معــدالت  ألعلــى 
جميــع الفئــات المعنّيــة، ونتيجــًة للجهــود الحثيثــة 
التــي يبذلهــا موظفــو الدائــرة فــإن معــدالت تقديــم 
الخدمــات اإللكترونيــة والذكيــة بلغــت ذروتهــا خــال 

ســنة 2020 كمــا هــو موّضــح فــي الشــكل التالــي: 

درهمقيمة إيصاالت الدفع الذكية

االستفسارات عبر التفاعل المباشر

المكالمات الواردة  

المعامالت ا�لكترونية

خدمات الدائرة ا�لكترونية

الرسائل النصية المصّدرة للمتعاملين

تنزيالت التطبيق الذكي

1,825,320

1,552

7,360

5,000

%100

13,000

350

15,968عام 2019

17,183

10,886

12,200

139

174 عام 2020

عدد الزوار في 2020:  29,180 زائر�

dpw.sharjah.ae :الموقع ا�لكتروني

عدد 
المتابعين
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شهادات التميز الدولية 

الحوكمة والشفافية والتدقيق الداخلي

تّوجــت جهــود دائــرة األشــغال العامــة طيلــة أعــوام 
ــاد  ــهادات اعتم ــدة ش ــى ع ــول عل ــز بالحص ــن التمّي م
ــاء  ــى اإلبق ــا عل ــا يحّفزه ــة، م ــات الدولي ــن المنظم م
علــى مســتوى عــاٍل مــن الجــودة فــي خدماتهــا. 
حيــث حّققــت إضافــات مهمة إلــى ســجّل إنجازاتها، 

الحوكمــة  أن  العامــة  األشــغال  دائــرة  تــدرك 
المؤسســية الجيــدة خيــر دليــٍل على نزاهــة منظمات 
األعمــال وشــفافّيتها وعليــه، فمــن األهمّيــة بمــكان 
للحوكمــة  الدائــرة  فــي  العمــل  آليــة  تخضــع  أن 
المتعامليــن.   مصلحــة  حمايــة  تضمــن  بطريقــة 
فــي  العامــة  األشــغال  دائــرة  حــرص  بــاب  ومــن 
الشــفافية  معاييــر  تعزيــز  علــى  الشــارقة  إمــارة 
واإلفصــاح فإنهــا تلتــزم باتخــاذ خطــواٍت مناســبة 
المعاييــر  بيــن  التوفيــق  علــى  الحــرص  أجــل  مــن 
وأفضــل الممارســات الدولّيــة، وضمــان تعزيــز ثقافــة 
امتثــال متينــة، ورصــد أي نشــاط ُيســيء إلــى ثقــة 
ــن  ــه. وم ــل في ــن الخل ــب مواط ــن، وتصوي المتعاملي
أبــرز الفعاليــات والمبــادرات التــي أطلقتهــا الدائــرة 

المؤسســية: الحوكمــة  مبــادئ  لتعزيــز 
مبادرة » كيف تتعامل مع وثأيقك«:

مبــادرة توعويــة بالنظــام المعتمــد فــي الدائــرة، تبّيــن 
ــارات،  ــة اإلم ــتور دول ــزام بدس ــى االلت ــرة عل ــرص الدائ ح
ــواد  ــاول الم ــذي يتن ــنة 2016 ال ــون )4( لس ــيما القان الس
المتعلقــة بحفــظ وترتيــب وإدارة وتســجيل الوثائــق 

شهادة المطابقة لنظام إدارة الجودة
فــي  بالشــارقة  العامــة  األشــغال  دائــرة  نجحــت 
الجــودة  إدارة  لنظــام  المطابقــة  شــهادة  تجديــد 
جميــع  علــى  التدقيــق  اجتيــاز  اآليزو 9001:2015 بعــد 
ــات  ــا بمتطّلب ــة التزامه ــل المّتبعة نتيج ــراءات العم إج
ــى  ــة عل ــنوات الماضي ــال الس ــودة خ ــام إدارة الج نظ
ــا  ــي نالته ــة. والت ــدات التنظيمي ــع الوح ــتوى جمي مس
مــن قبــل الشــركة الدوليــة الجهــة المانحــة لويــدز 

البريطانيــة. ريجســتر 

شهادة االعتماد الدولي في مجال 
تقنية المعلومات

بتقديــم  بالتزامهــا  األشــغال  دائــرة  تفخــر   
الخدمــات الذكيــة لموظفيهــا ومتعامليهــا بأعلــى 
مســتويات الجــودة وبأفضــل الطــرق والممارســات 
المعلومــات  تقنيــة  مجــال  فــي  المتخّصصــة 
ــنوات  ــذ س ــت من ــث نال ــً، حي ــا دولي ــاَرف عليه المتع
 )IEC 20000 :2011( ــزو ــي آي ــاد الدول ــهادة االعتم ش
للشــهادة  المانحــة  الجهــة  أنترتــك  شــركة  مــن 

المعلومــات. تقنيــة  خدمــات  بمجــال 

ــام  ــة لنظ ــهادة المطابق ــى ش ــا عل ــك بحصوله وذل
فــي  الدولــي  االعتمــاد  وشــهادة  الجــودة،  إدارة 
ــي  ــاعيها ف ــرًا لمس ــات، تقدي ــة المعلوم ــال تقني مج
توفيــر خدمــات متميــزة، مــا ينعكــس علــى كفــاءة 

أداء األعمــال.

موظفــي  التــزام  مــدى  المبــادرة  وتوّضــح  الجاريــة، 
الدائــرة بالحفــاظ علــى ســرية ودّقــة المعلومــات التــي 

ــق. ــا الوثائ تتضّمنه

ISO

9001:2015

IEC

20000:2011
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إجراءات تطويريةمستجدات اإلجراءات والمنهجيات

اّتخــذت إدارة عقــود المبانــي فــي دائــرة األشــغال 
تطويــر  تســتهدف  التــي  الخطــوات  مــن  عــددًا 
فتــرات  تعديــل  تــم  حيــث  اإلجــراءات،  وتحســين 
تقديــم المطالبــات الماليــة علــى أن تكــون علــى 
مــدار العــام، مــا ســّهل علــى الشــركات تقديــم 

دون  يحــول  زمنــي  تقّيــد  دون  الماليــة  المطالبــات 
ذلــك، حرصــً علــى مصالــح الشــركاء ورضاهــم، كمــا 
تــم تســريع إجــراءات تمريــر شــهادات الدفــع الماليــة 
وخاصــة الدفعــات األولــى ليتــم صرفهــا فــي الوقت 

المحــدد دون تأخيــر.

إعداد نموذج الدفعة وإرساله عبر البريد اإللكتروني للمهندس المشرفالعميل

التدقيق على الدفعة واعتمادها ثم إرسالها للشركة عبر البريد اإللكترونيالمهندس المشرف بالدأيرة

كافــةالعميل إرفــاق  مــع  للدائــرة  اإللكترونــي  الموقــع  عبــر  المعتمــدة  الدفعــة   تقديــم 
ت لمتطلبــا ا

التدقيق على بيانات الدفعة والمرفقات وإرسالها إلدارة عقود المبانيمركز سعادة المتعاملين

إدارة عقود المباني
اســتكمال اإلجــراءات وإصــدار شــهادة الدفــع وإرســالها إلــى جهــة الصــرف وإرســال 
ــة  ــود أي ــال وج ــي ح ــة: ف ــن )ماحظ ــعادة المتعاملي ــز س ــى مرك ــدة إل ــة المعتم الدفع

tender@dpw.sharjah.ae اإللكترونــي  البريــد  عبــر  التواصــل  ماحظــات، 

 .إرسال نسخة من الدفعة المعتمدة عبر البريد اإللكتروني الخاص للشركةمركز سعادة المتعاملين

تطوير وتحسين إجراءات وفترة تقديم المطالبات المالية

نظــرًا لتفّشــي جائحــة كوفيــد-19 فقــد اســُتحدثت 
مــن  الشــركات  تمكيــن  بهــدف  إلكترونيــة  وســائل 
ومتابعتهــا  الماليــة  المطالبــات  علــى  التقديــم 

استحداث آلية تمرير المطالبات المالية
واعتمادهــا إلكترونيــً دون الحاجــة لزيــارة مقــر الدائرة. 
وتوزيعهــا  اآلليــة  علــى  الموظفيــن  تدريــب  وتــم 

للعمــاء: وشــرحها 

 تطوير عقد المقاولة للمشاريع
 الحكومية اإلنشأيّية

الدائــرة علــى  بعــد عــدة دراســات أجرتهــا 
علــى  واالّطــاع  األخيــرة،  الســنوات  مــدى 
يتــم  التــي  الناجحــة  الممارســات  أحــدث 
بالقطــاع  العمــل  ســوق  فــي  تطبيقهــا 
موّحــد  بعقــد  الخــروج  تــم  العمرانــي، 
ُينّظــم العاقــة بيــن مختلــف  للمقاوليــن 
للعاقــة  العــام  اإلطــار  يشــكل  األطــراف 
العمرانيــة  النهضــة  يعــزز  مــا  التعاقديــة، 
األطــراف  حقــوق  ويحفــظ  اإلمــارة  فــي 

كافــة. المتعاقــدة 

    تعزيز الّشراكات االستراتيجية
إلمــارة  التنفيــــذي  المجلــــس  اعتمــــد 
الّشــــارقة عقــــد تنظيــــم البيــــع بالمــــزاد 
ــركة  ــق شــ ــن طريــ ــي عــ ــي اإللكترون العلنــ
لتتولــــى  ذ.م.م.  للمــــزادات  اإلمــارات 
المــــزادات  تنظيــــم  الشــــركة  بموجبهــــا 
الخاصــــة بالدائــــرة والبيــع بالمــــزاد العلنــي 
اإللكترونــي، وتأتــي هــــذه االتفاقيــة فــــي 
إطــــار ســــعي الدائــــرة لتقديــــم أفضــــل 
أفضــــل  وفــــق  لجمهورهــــا  الخدمــــات 

المعاييــــر.

 تعزيز الشفافية 
إن تعزيــــز الشــــفافية فــــي دائــــرة األشــغال 
أمــــٌر بالــــغ األهميــة كونهــــا تؤطــــر العاقــة 
والشــــركاء  والمتعامليــــن  الدائــــرة  بيــــن 
ــراءات  ــد وإجـ ــم قواعـ ــتراتيجيين، وتدعـ االس
التــــي  والشــــاملة  الواضحـــة  الدائـــرة 
ــاح  ــات اإلفص ــا بممارســ ــن خاله ــوم مــ تقــ
ونوعيــــة  بجــــودة  واالرتقــاء  والشــــفافية 
علــــى  الدائــــرة  وتعمــــل  المعلومـــات، 
اإلعــان  وسياســــات  منهجيــــات  تحديــــث 
عــــن المناقصــــات وتطويــــر خدماتهــــا مــن 

ــال: خــ
- طــــرح المناقصــــات والمزايــــدات وعــروض 

ــً. ــعار إلكتروني األس
عــن  اإلعــان  وســائل  وتنويــع  تطويــر   -

. ت قصــا لمنا ا
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نظــرًا للظــروف الخاصــة التــي فرضتهــا جائحــة 
وســائل  الدائــرة  اســتحدثت  كوفيــد-19 
وفتــح  واســتام  المناقصــة  لطــرح  إلكترونيــة 

الشــركاء  حاجــة  دون  إلكترونيــً  العطــاءات 
مســتندات  وتســليم  الدائــرة  مقــّر  لزيــارة 

ورقيــً: المناقصــة 

تقوم الشركة 
بتقديم العطاء 

إلكتروني	 عبر بوابة 
(تجاري).

يتم إرفاق إيصال 
دفع المناقصة عبر 
بوابة (تجاري) من 

قبل الشركات.

بعد التحقق من 
إيصال دفع 

المناقصة يتم 
السماح للشركة 
بتقديم العطاء.

تقديم العطاءات

عند انتهاء الموعد 
المحّدد للمناقصة 

تقوم اللجنة 
المختصة بفتح 

العطاءات إلكتروني	 
عبر بوابة (تجاري).

فتح المناقصة طرح المناقصة

يتم طرح المناقصة 
إلكتروني	 عبر الموقع 

ا�لكتروني للدائرة، 
وا�عالن عنها في 
مواقع التواصل 

االجتماعي فضًال عن 
رسائل الدعوة عن 

طريق البريد 
ا�لكتروني.

االشتراك في المناقصة

يمكن للشركات دفع 
رسوم المناقصة 

إلكتروني	 عن طريق 
نظام (تحصيل) 

ا�لكتروني والحصول 
على إيصال الدفع.

تطوير آلية طرح المناقصة واستالم العطاءات إلكترونيًا

عملــت إدارة عقــود المبانــي فــي دائــرة األشــغال 
اســتحداث  علــى   2020 عــام  بدايــة  مــع  العامــة 
تجديــد  أو  لتســجيل  الشــروط  مــن  مجموعــة 
الشــركات، والتــي تتمّثل بشــكل أساســي بــأن يكون 
ــدى  ــن إح ــص م ــجيل أو الترخي ــب التس ــّدم طل مق
بلديــات الدولــة أو الدوائــر االقتصاديــة الخاصــة بهــا، 
وأال يكــون مــن موظفــي الجهــة المحليــة التــي 
يتــم التعاقــد معهــا، وأن يكــون ضمــن المجــال 

تطوير آلية طرح المزايدات
لبعــض  ونظــرًا  المســتمر،  التحســين  بمبــدأ  عمــًا 
التحديــات التــي واجهــت طــرح المزايــدات، فقــد تــم 

تحســين آليــة طــرح المزايــدات عبــر:
بطرحهــا  ورقيــً  المزايــدات  طــرح  آليــة  اســتبدال   -

»تجــاري«. وبوابــة  اإللكترونــي  البريــد  عبــر   ً إلكترونيــ
- اقتــراح التعاقــد مــع شــركة اإلمــارات للمــزادات 

إلكترونيــً. المزايــدات  لطــرح  ذ.م.م 
حيث سُيتيح ذلك:

المطلــوب للتســجيل بــه فــي أنشــطة الدائــرة.
كمــا حّدثــت الدائــرة وقّلصــت متطلبــات ومرفقــات 
ــهيل  ــركات لتس ــد للش ــد والتجدي ــجيل الجدي التس
ــجيل  ــات التس ــد مرفق ــال تحدي ــن خ ــراءات م اإلج
المطلوبــة  األوراق  عــدد  وتخفيــض  الجديــد 
لذلــك، وحــّددت مرفقــات التجديــد بــأي مســتند 
)البيانــات- علــى  التنبيــه  مــع  تحديثــه  تــم 

المســتندات( التــي تــم تعديلهــا، ليتــم التدقيــق 

اإلجراءات التطويرية الخاصة بالتسجيل والتأهيل

زيادة وتنوع عدد الشركات 
المشتركة في المزايدات.

ارتفاع قيمة العروض 
الواردة الرتفاع المنافسة.

التمّكن من دراسة ومقارنة ا�سعار 
الواردة بالشكل ا�مثل باالستفادة من 

خبرة شركة ا�مارات للمزادات.

سرعة الحصول على 
عروض ا�سعار.

توفير الوقت 
والجهد.
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إعداد ورش عمل
عقــدت إدارة عقــود المبانــي بالدائــرة عدة ورش 
عمــل عــن ُبعــد اســتهدفت فيهــا الشــركات 
ألداء مهامهــا بطريقــة مبتكــرة وآمنــة، وجــرى 
ــال،  ــة األعم ــى تكاملي ــورش عل ــال ال ــز خ التركي

الــذي  اإللكترونــي  الدفــع  بنظــام  والتعريــف 
طرحتــه الدائــرة، كمــا وّضحــت اإلدارة آليــة االشــتراك 
باإلضافــة  العطــاءات،  وتقديــم  المناقصــات  فــي 

ــن. ــام للمقاولي ــد الع ــة العق لمناقش

ــع  ــون جمي ــتراط أن تك ــع اش ــا، م ــا واعتماده عليه
المفعــول. ســارية  المســتندات 

ــراف  ــم اإلش ــي يت ــاريع الت ــة المش ــم متابع ــا يت كم
ــاق  ــي إغ ــاهمة ف ــرة للمس ــل الدائ ــن قب ــا م عليه
أســباب  ودراســة  متابعــة  و  ماليــً،  مشــاريعها 
ــى  ــة عل ــات المترّتب ــاريع والغرام ــي المش ــر ف التأخي

هــذه المشــاريع.
ــرة  ــل إلدارات الدائ ــك ورش عم ــرة كذل ــّدت الدائ وأع
بالتعــاون مــع موظفــي مركــز إســعاد المتعاملين، 
شــهادة  مرفقــات  متطّلبــات  لتفصيــل  وذلــك 

الدفــع المالــي والنمــاذج المعتمــدة حســب نظــام 
إدارة الجــودة لتســهيل عمليــة التدقيــق، إضافــة 
إلــى إقامتهــا ورشــة عمــل تعريفيــة لمهندســي 
بآليــة تحريــر شــهادات الدفــع  الدائــرة للتعريــف 
الماليــة ومعوقاتهــا، وورشــة تعريفيــة عــن العقــد 
اإلشــراف،  قســم  لمهندســي  المجــّدد  العــام 
بآليــة تقديــم  للتعريــف  وورش عمــل للشــركات 
االشــتراك  وآليــة  إلكترونيــً  الماليــة  المطالبــات 
ــف  ــاءات والتعري ــم العط ــات وتقدي ــي المناقص ف

بالعقــد العــام للمقاوليــن.

آلية تقديم 
الدفعات إلكتروني�

آلية االشتراك في المناقصات 
وتقديم العطاءات

العقد العام 
للمقاولين

3�ورش تعريفية
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جهودهــا  ثمــار  العامــة  األشــغال  دائــرة  حصــدت 
االســتراتيجية  خططهــا  خــال  مــن  المتواصلــة 
ــي  ــرة الت ــرادات الدائ ــي إي ــت ف ــي انعكس ــة الت الطموح
ــي  ــز ف ــّوع والتمّي ــي التن ــً، وف ــت 2,262,135.48 درهم بلغ
هــذه المشــاريع مــن حيــث الكــّم والنــوع، وعلــى الرغــم 

اإليرادات

الشركات التي تم تسجيلها بالدائرة مــن التحديــات التــي واجهتهــا الدائــرة نتيجــة انتشــار 
جائحــة كوفيــد19- ومــا رافقهــا مــن ضغــوط العمليــات 
التشــغيلية اليوميــة والصعوبــات اإلداريــة، إال أن ذلــك لــم 
ــل  ــتهَدفة ب ــرات المس ــق المؤش ــًا دون تحقي ــف حائ يق

وتخّطيهــا بنســب كبيــرة فــي أحيــاٍن كثيــرة.

عدد وتكلفة شهادات الدفع المالية

إجمالي إيرادات الدائرة (درهم)

ا�يرادات المستهَدفة والمحّققة

نسبة الزيادةا�يرادات المحّققةا�يرادات المستهَدفة 

1,014,264.932,910,352.642,262,135.48

1,200,000.002,262,135.48%88.51

2020 2019 2018

تصنيف الشركة
الشركات الجديدة التي
 تم تسجيلها بالدائرة

الشركات
المجددة تسجيلها

637استشاري

2039مورد

117252ا�جمالي

91176مقاول

القيمةالعدد

القيمةالعدد

مقاولون-موّردون

استشاريون

13231,195,089,053

31965,422,761
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تصنيف المشروع

مباني حكومية

تعليمية

ثقافية

رياضية

خدمات عامة

حدائق

مساجد

مقابر

بنايات تجارية

مساكن

مكاتب

أسواق

خدمية

تسويات ترابية - أفراد

ا�جمالي

عدد

84

37

9

37

12

25

9

2

27

5

2

10

33

315

607

تكلفة - درهم

583,607,798

328,101,946

12,013,905

167,730,502

493,765,316

38,294,667

54,069,195

2,754,540

33,570,619

4,983,112

335,000

21,424,742

79,687,576

10,848,756

1,831,187,674

المشاريع المنَجزة خالل عام  2020م

عدد المشاريع وفق تصنيف المشروع )استشاريون(

خدمات عامةرياضيةثقافيةتعليميةمباني حكومية

خدميةأسواقبنايات تجاريةمساجدحدائق

المجموع

312213

35

11624

استشاريون

عقود المشاريع
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المنطقة الوسطى

41
186,349,414

المنطقة الشرقية

70
181,043,181

اجمالي

276
653,493,728

مدينة الشارقة

165
286,101,133

تكلفة - درهمعدد

المشاريع التي صدرت رسائل تكاليفها خالل عام 2020م

المشاريع

حرصــت إمــارة الشــارقة التزامــً بتوجيهــات صاحــب 
محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو 
ــارقة،  ــم الش ــى حاك ــس األعل ــو المجل ــمي عض القاس
المســتوى  رفيــع  إســامّي  طابــٍع  اعتمــاد  علــى 
العمــارة  طــرز  فتصــّدرت  العمرانــي،  نظامهــا  فــي 
اإلســامية جدرانهــا الخارجيــة، وجوانبهــا الداخليــة، 
وشــّكلت لوحــات فنيــة جاذبــة لألعيــن، الفتــة لألنظــار، 
ــامي  ــّي الس ــى الرق ــًة عل ــداد، داّل ــراث األج ــًة لت مكّرس
فــي المحافظــة علــى المــوروث اإلســامي، عبــر عمــارة 
المبانــي علــى اختافهــا إلنعــاش الذاكــرة دومــً عبــق 

التاريــخ المجيــد.
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الموقعاسم المشروع

مجمع القرآن الكريم

مبنى الطبق الطائر

حديقة العالم ا�سالمي

مجلس ضاحية الحمرية

مبنى مفّوضية الكّشافة

حديقة الصجعة العمالية

حديقة الجرينة للسيدات (مرحلة أولى)

حديقة القرائن 2

تطوير حديقة شاطئ الحمرية

حديقة النوف 4 

الممرات المكّيفة للمنظمات الدولية

حديقة القرائن 4

المقهى ا�دبي 

حديقة القرائن 5 

حديقة النوف 3 

مسجد الصبر

الجامعة القاسمية

دسمان

المدينة الجامعية

الحمرية/ غرب

البديع

الصجعة الصناعية

الجرينة 

القرائن 2

الحمرية/ غرب

النوف 4

المدينة الجامعية

القرائن 4

الفشت

القرائن 5

النوف 3

الرحمانية 9

مشاريع عمرانية
إضافــًة إلنشــاء مجموعــة مــن األبنيــة التجاريــة والفلل، 
مجموعــة  بتنفيــذ  العامــة  األشــغال  دائــرة  قامــت 

مشاريع مدينة الشارقة

ــي  ــت ف ــارقة، تنّوع ــة الش ــي منطق ــاريع ف ــن المش م
ــي: ــا يل ــق م ــا وف ــا وأحجامه طبيعته
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مجمع القرآن الكريم

جــاء إنشــاء مجمــع القــرآن الكريــم بالشــارقة ليكــون 
منــارة علميــة قرآنيــة متمّيــزة، تســعى لخدمــة القرآن 
بالمصحــف  العنايــة  خــال  مــن  وعلومــه  الكريــم 
الشــريف بــكل أشــكاله المخطوطــة والمطبوعــة 
يتصــل  بمــا  والتعريــف  والرقميــة،  والمســموعة 
بــه مــن علــوم وأعــام، إضافــة للتأهيــل العلمــي 
ــن  ــدة ع ــدول البعي ــي ال ــم ف ــرآن الكري ــة الق لَحَفَظ
بأســانيد  إجــازات  ومنحهــم  اإلســامي  العالــم 

مّتصلــة بالرســول الكريــم. 

320,000,000

19,500
القيمة )درهم(

المساحة )متر مربع(
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مبنى الطبق الطائر

مرافــق  الطائرعــّدة  الطبــق  مبنــى  يتضّمــن 
وقاعــة  مقهــى،  منهــا:  وخدميــة،  ترفيهيــة 
وعــدة  مكتبــة،  علــى  يحــوي  أنــه  كمــا  عــرض، 
مكاتــب إداريــة. ويضــّم المبنــى أعمــااًل نحتيــًة 
ــٍة، ويعــّد مبنــى  ــًة ومنصــاِت عــرض بصري وتركيبي
الطبــق الّطائــر أكثــر مــن صالــة للمعــارض، بــل 
ــتضيف  ــم، ويس ــداع والتعل ــع واإلب ــزًا للتجم مرك
ــبة  ــة المناس ــل التعليمي ــن ورش العم ــلة م سلس

واألطفــال. للعائــات 

24,452,367

700
القيمة )درهم(

المساحة )متر مربع(
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حديقة العالم اإلسالمي

تحــوي حديقــة العالــم اإلســامي نبذة عــن مجموعة 
مــن العلمــاء المســلمين مكتوبــة علــى عــّدة أعمــدة، 
وتضــم مناطــق مخّصصــة لألطفــال، كمــا أن لهــا 
ــامي  ــع إس ــة بطاب ــع الحديق ــة. وتتمت ــوارًا ديكورّي أس
التــي  ممّيــز تجســده تصاميــم الحديقــة الحديثــة، 
ــى  ــة إل ــة، باإلضاف ــات العالمي ــل المواصف ــق أفض تطاب
فرصــة  وهــي  والخدمــات،  المرافــق  أحــدث  وفــرة 
ــن  ــلمين الذي ــاء المس ــن العلم ــر ع ــرح الكثي ــة لش رائع

ــة.  ــة والطبي ــاالت العلمي ــي المج ــارة ف ــروا الحض أث

20,000,000

126,741
القيمة )درهم(

المساحة )متر مربع(
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مجلس ضاحية الحمرية

وعصــري  محلــي  عمرانــي  بطــراز  المبنــى  يتميــز 
بجانــب مرافــق رحبــة تلّبــي بشــكل فاعــل مختلــف 
المجالــس،  تقّدمهــا  التــي  االجتماعيــة  االحتياجــات 
الرئيســي مــن مجلســين، إضافــة  المبنــى  ويتكــون 
مكاتــب  و4  األعضــاء،  ومكتــب  رئيســية،  صالــة  إلــى 
والتــي  الخدميــة  المرافــق  علــى  عــاوة  إداريــة، 
الهمــم،  وأصحــاب  الســن  لكبــار  بعضهــا  ُيخّصــص 
كمــا أن الدائــرة تراعــي اســتراتيجيات التصميــم البيئيــة 

الضاحيــة. فــي  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة 

9,664,124

1,125
القيمة )درهم(

المساحة )متر مربع(
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المقهى األدبي

منطقــة  فــي  األدبــي  المقهــى  مبنــى  يقــع 
الحيــرة علــى شــاطئ الشــارقة، ويتكــّون المبنــى 
القاعــات  مــن  عــددًا  ويحــوي  طابقيــن  مــن 
والمجالــس، والغــرض مــن إنشــاء هــذا المشــروع 
هــو توفيــر بيئــة مائمــة للقــاءات األدبــاء يتبادلون 
قضاياهــم،  ويناقشــون  أفكارهــم  فيهــا 
بدوريــات  مــزودة  مكتبــة  إلــى  باإلضافــة 
متخصصــة ومراجــع فــي مختلف ضــروب األدب، 

اإلداريــة. المكاتــب  مــن  وعــدد 

3,708,000

838
القيمة )درهم(

المساحة )متر مربع(
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تصميم داخلي
األشــغال  دائــرة  تنفذهــا  التــي  التصاميــم  تعكــس 
العامــة حــرص الدائــرة على الهويــة المعماريــة التراثية 
واإلســامية والتاريــخ الــذي تمّيــزت بــه عمــارة المنطقــة 
ــر االلتــزام  فــي المشــاريع التــي تقــوم بتصميمهــا، عب

بمعاييــر التــراث المعمــاري المحلــي والُطــرز المعماريــة 
ــن  ــد م ــذ العدي ــرة بتنفي ــت الدائ ــد قام ــامية. وق اإلس

مشــاريع التصميــم الداخلــي:

الموقعاسم المشروع

كلية الفنون الجميلة 

مبنى المنظمات الدولية

حضانة القليعة

مبنى منشورات القاسمي 

توسعة نادي الشارقة الرياضي

مجلس الحيرة ا�دبي

المركز التربوي للغة العربية (أعمال إضافية)

مبنى البحث العلمي في جامعة الشارقة 

سكن موظفي قاعة الجواهر

متحف الحياة البرية

مجمع القرآن الكريم

4 كليات في الجامعة القاسمية

سكن طالب الجامعة القاسمية

المدينة الجامعية

المدينة الجامعية

القليعة

الطرفا 

الصناعية 5

الفشت

المدينة الجامعية

المدينة الجامعية

الجرينة

الثمامة

الجامعة القاسمية 

الجامعة القاسمية

الجامعة القاسمية
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مشاريع المنطقة الوسطى

مشاريع المنطقة الوسطى
قامــت دائــرة األشــغال العامــة بإنشــاء مجموعــة مــن األبنيــة التجاريــة فــي المنطقــة الوســطى إضافــًة لتنفيــذ 

مجموعــة متنوعــة مــن المشــاريع:

الموقعاسم المشروع

الذيد

مليحة 

المدام

البطائح

تلفزيون قناة الوسطى

المبنى ا�داري لكراج بلدية البطائح

الحديقة الجيولوجية

الممشى المطاطي بحديقة أخيضر للنساء

مصّلى العيد للمنطقتين: أخيضر، خضيرة

حديقة أخيضر للنساء

حديقة مليحة العامة - مرحلة أولى

مصلى العيد بحي تل الزعفران

مسجد بن شمالن

مبنى سكن موظفي معسكر خضيرة

حديقة تل الزعفران العامة

مسجد الشهيد سلطان محمد علي بن هويدن الكتبي

مرعى الشمال
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تلفزيون قناة الوسطى

ــب  ــيح المه ــدان س ــى مي ــّل عل ــى المط ــف المبن يتأل
ــن: م

المبنــى الرئيســي علــى شــكل مثّمــن بارتفــاع قبــة 76 
متــرًا، وتــم تأسيســه علــى أوتــاد ارتــكاز مــن الخرســانة 
المســّلحة بعمق 18 مترًا وأســقف خرســانية مســبقة 
الشــد  Post Tension، وقبــة مــن الحديــد بقطــر 28.2 
واســتديو  مصاعــد   3 المبنــى  يشــمل  كمــا  متــر، 
وواجهــات مــن الزجــاج والرخــام، وقــد ُروعــي تطبيــق 

ــة. ــة والبيئي ــات العالمي ــر والمواصف ــى المعايي أعل

160,000,000
13,400

القيمة )درهم(

المساحة )متر مربع(
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مرعى الشمال

تم إنشاء المرعى عبر ثاث مراحل:
المرحلــة األولــى: تضّمنــت إنشــاء ســور وتوفيــر مداخــل 

وتركيــب أســوار شــبكية، وعــدة إضافــات أخرى.
المرحلــة الثانيــة: تضّمنــت إضافــة مبانــي خدميــة عنــد 

المدخــل الرئيســي للمرعــى وإضافــة غــرف للحراســة.
المرحلــة الثالثــة: تضّمنــت إضافــة مبانــي خدميــة 

أخــرى ومخــازن وغــرف خدمــات.
عــدة  وتركيــب  توريــد  علــى  العمــل  يجــري  كمــا 

أخــرى. مرافــق 

30,221,644

11,050,741.6
القيمة )درهم(

المساحة )متر مربع(
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مسجد الشهيد سلطان محمد علي بن 
هويدن الكتبي

نفــذ المشــروع بمنطقــة الذيــد - الطيبــة 2 بمســاحة 
8,925.30 م2 ومســاحة بنــاء اجماليــة  ارض اجماليــة 
 - )مليحــة  طريــق  علــى  مباشــرة  ويقــع  م2   2,174

المســجد  مبنــى  مــن  المشــروع  ويتكــون  الذيــد( 
للمحــوالت  الخدمــات  ومبنــى  الوضــوء  ومبنــى 
االنترلــوك  واعمــال  الكهربائيــة  التوزيــع  ولوحــات 
والمواقــف  المســجد  وحــول  لارصفــة  الداخلــي 

والخارجيــة. الداخليــة 

21,470,000

2,174
القيمة )درهم(

المساحة )متر مربع(
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حديقة أخيضر للنساء

بالشــارقة  العامــة  تزايــد اهتمــام دائــرة األشــغال 
بالحدائــق الترفيهيــة حيــث قامــت بجهــود متواصلة 
لتعزيــز هــذا الجانــب، وبنــاًء علــى ذلــك قامــت بتنفيــذ 
مشــروع حديقــة خضيــر للنســاء، والــذي يتألــف مــن 
خدمــات  وغرفــة  ومشــرفة  حــارس  غرفــة  مبنــى 
ــع  ــاه، م ــدورات المي ــى ل ــات ومبن ــاء والمضخ للكهرب
ــاب  ــة ألع ــم، ومنطق ــذوي الهم ــام ل ــص حم تخصي
لألطفــال وأعمــال انترلــوك وكيربســتون وعــدد 12 

ــدد 37. ــه ع ــارة ديكوري ــدة إن ــي، و أعم كرس

2,200,000

23,343
القيمة )درهم(

المساحة )متر مربع(
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الحديقة الجيولوجية

مخصصــان  مبنيــان  الجيولوجيــة  الحديقــة  تضــم 
للــزوار، المبنــى األول يحــوي: مكتــب التذاكــر ومنطقــة 
الخدمــات،  وغــرف  اإلداريــة،  والمكاتــب  االســتقبال، 
مقهــى،  يحــوي:  الثانــي  المبنــى  للســيارات،  ومواقــف 
مســرح، قاعــة عــرض رئيســية، قاعــة عــرض أوليــة، مبنــى 

والنســاء. للرجــال  مصلــى  ميــاه،  دورات  خدمــات، 
وتضــم الحديقــة موقعيــن أثرييــن يســاهمان فــي تعزيــز 
المعرفــة بتاريــخ اســتيطان البشــر لهــذه المنطقــة، والذي 

يعــود إلــى مــا قبــل 125 ألــف ســنة علــى األقــل.

35,000,000

2,192
القيمة )درهم(

المساحة )متر مربع(
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مــع إنشــاء مجموعــة مــن األبنيــة التجاريــة والمحــات فــي المنطقــة الشــرقية، قامــت دائــرة األشــغال العامــة 
بتنفيــذ مجموعــة مــن المشــاريع:

الموقعاسم المشروع

مجلس ضاحية سهيلة

مجلس كلباء ا�دبي

تشجير جبال وادي الحلو-كلباء

مبنى سكن موظفي مكتبة وادي الحلو- كلباء

تطوير نادي خورفكان الرياضي الثقافي

ا�لعاب في حدائق خورفكان (4 حدائق )

مجلس الشعر ا�دبي

تطوير مدخل مدينة خورفكان 

التسويات الترابية بمنطقة الحراي الصناعية

طريق نصب المقاومة

حديقة النحوة

التسويات الترابية في منطقة القادسية

مخازن المالح

ا�لعاب بالحديقة العامة بدبا الحصن 

مطعم جزيرة الحصن

حديقة الرق

الرقمسجد الرق

دبا الحصن

خورفكان

كلباء

مشاريع المنطقة الشرقية
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مجلس ضاحية سهيلة

وعصــري  محلــي  عمرانــي  بطــراز  المبنــى  يتميــز 
ــف  ــل مختل ــكل فاع ــي بش ــة تلّب ــق رحب ــب مراف بجان
االحتياجــات االجتماعيــة التــي تقّدمهــا المجالــس، 
ويتكــون المبنــى الرئيســي مــن مجلســين، إضافــة 
إلــى صالــة رئيســية، ومكتــب األعضــاء، و4 مكاتــب 
والتــي  الخدميــة  المرافــق  علــى  عــاوة  إداريــة، 
ُيخّصــص بعضهــا لكبــار الســن وأصحــاب الهمــم، 
التصميــم  اســتراتيجيات  تراعــي  الدائــرة  أن  كمــا 
الضاحيــة. فــي  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  البيئيــة 

9,290,000

3,314.7
القيمة )درهم(

المساحة )متر مربع(
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مجلس كلباء األدبي

ــع  ــى تاب ــل مبن ــادة تأهي ــن إع ــروع م ــف المش يتأل
للشــرطة ســابقً فــي منطقــة الخويــر بكلبــاء 
إلــى مجلــس  )طابــق أرضــي + أول(، وتحويلهــا 
مجلــس  إضافــة  تــم  كمــا  الشــعبي،  للشــعر 
يتســع ل 40 شــخصً ومسرح يتســع ل 100 شخص 
ومبنــى خدمــات. ويضــم المجلــس عــددًا مــن 
ــف  ــي مختل ــن ف ــم عناوي ــة تض ــات ومكتب القاع
الموضوعــات فــي التاريــخ واألدب والفنــون، إضافًة 

لمســرح إلقامــة الفعاليــات المختلفــة.

3,420,000

950
القيمة )درهم(

المساحة )متر مربع(
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تشجير جبال وادي الحلو

يتضمن المشــروع تجميل مدخل منطقـــة وادي 
الحلــو مــن خــال تشــجير بعــض الجبــال الواقعــة 
ــم  ــث ت ــارقة/كلباء، حي ــق الش ــي طري ــى جانب عل
قطــع وتســوية ثاثــة جبــال إلنشــاء مدرجــات 
وبمســاحات  محــددة  تدرجــات  وفــق  للزراعــة 
واســعة وكميــات قطــع كبيــرة إلنشــاء أحــواض 
زراعيــة وزراعتهــا بعــدد مــن األشــجار والنباتــات 
المختلفــة، وقــد اســتغرق العمــل فــي المشــروع 

نحــو أربعــة أشــهر.

6,788,960

810
القيمة )درهم(

المساحة )متر طولي(
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تطوير نادي خورفكان الرياضي الثقافي 

الملعــب  فــي  للجماهيــر  إضافــي  مــدّرج  إنشــاء  تــم 
يتســع ل  والــذي  الرياضــي  لنــادي خورفــكان  الرئيســي 
للمــدّرج  االســتيعابية  الســعة  لتصبــح  مشــّجع؛   3,200

كامــًا 6,000 متفــّرج، وتقــع ضمــن المــدّرج الجديــد غــرف 
الاعبيــن وغــرف تبديــل المابــس وغــرف الحــّكام ودورات 
ومكاتــب  ومخــازن  الخدمــات  وغــرف  للجماهيــر  ميــاه 
تــم  إداريــة وصــاالت جمانيزيــم وعــاج طبيعــي، وقــد 
ومعاييــر  الجــودة  مواصفــات  بأعلــى  المشــروع  إنجــاز 

والســامة. األمــن 

24,100,000

2,500
القيمة )درهم(

المساحة )متر مربع(
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مجلس الشعر األدبي

حطيــن  بمنطقــة  الشــعراألدبي   مجلــس   يقــع 
بخورفــكان بموقــع مركــز الشــرطة القديــم ذاتــه 
ــدوراألول  ــن ال ــون م ــه ويتك ــادة تأهيل ــم إع ــد أن ت بع
وقاعــة  ومكتبــة  إداريــة  مكاتــب   3 يضــم   الــذي 
وغــرف  تحضيــري،  ومطبــخ  ومســجد،  اســتقبال، 
ــن  ــوي م ــدور العل ــف ال ــا يتأل ــزن، فيم ــات، ومخ خدم
3 مكاتــب، مكتــب  للمديــر، ســكرتاريا المدير،غرفــة 
اجتماعــات كمــا تــم إنشــاء مجلــس ومســرح، وملحق 

خدمــي وغرفــة الحــارس.

3,898,087

950
القيمة )درهم(

المساحة )متر مربع(
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تطوير مدخل مدينة خورفكان

دخلــت مدينــة خورفــكان، مرحلــة جديــدة مــن 
الخدميــة  مرافقهــا  فــي  والتحديــث  التطــور 
والســياحية كافــة، وضمــن هــذا التوجــه قامــت 
موقفــً   114 بإنشــاء  الجبلــي  القطــع  أعمــال 
ــية،  ــة القادس ــكان بمنطق ــزه خورف ــً بمنت خاص
وتشــمل األعمــال علــى قطــع جبلــي بمســاحة 
 c0 بلغــت  8,000 متــرًا مربعــً وكميــات قطــع 

ــي  ــوب التصميم ــول للمنس ــً للوص ــرًا مكعب مت
للمواقــف.

2,900,000

8,000
القيمة )درهم(

المساحة )متر مربع(



أداء متميز ومؤشرات واعدة 22020
التقرير السنوي

81 80

مخازن المالح

الحصــن   بجزيــرة  المالــح  مخــازن  مبنــى  يضــم 
خدمــات،  وغرفــة  للتمليــح  ومنطقــة  27مخزنــً 

المنتجيــن  خدمــة  فــي  الســوق  وسيســاهم 
تذليــل  »المالــح« ويعمــل علــى  المحليــة  للســلعة 
العقبــات التــي تواجــه األهالــي فــي تصنيــع وحفــظ 
أســماك المالــح، وبغيــة مســاعدة المشــتغلين فــي 
ــة التمليــح فــي المدينــة علــى صناعــة وحفــظ  مهن
أســماكهم بطريقــة صحيــة وآمنــة لحيــن وصولهــا 

إلــى الجمهــور.

3,278,100

910
القيمة )درهم(

المساحة )متر مربع(
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مطعم جزيرة الحصن

يحــوي  حيــث  طابقيــن،  مــن  المطعــم  يتكــّون 
الطابــق األرضــي قاعــة طعــام وجلســات خارجيــة 
ميــاه  ودورات  ومطبخــً  شــخصً،   70 لــــــ  تّتســع 
ومخزنــً، فيمــا يحتــوي الطابــق األول علــى غرفــة 
ــخصً،  ــع لـــــ 115 ش ــة تتس ــات خارجي ــر وجلس تحضي
ومطبــخ ودورات ميــاه ومخــزن، باإلضافـــة إلــى توريــد 
متــرًا   390 بمســاحة  خارجيــة  مظــّلات  وتركيــب 
مرّبعــً، حيــث راعــت الدائــرة فــي تصميــم المطعــم 

االســتدامة. معاييــر 

9,950,000

1,820
القيمة )درهم(

المساحة )متر مربع(
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مسجد الرق

يقــع المســجد علــى مســاحة 330 متــرًا مربعــً، فيمــا 
ــع لـــ  ــً، ويتس ــرًا مربع ــاحة األرض 3,750 مت ــغ مس تبل
المئذنــة  ارتفــاع  يبلــغ  340 مصليــً ومصليــة. فيمــا 

للرجــال وآخــر  المشــروع مصلــى  13 متــرًا، ويضــم 

للنســاء مــع مســكن لإلمــام يحتــوي علــى غرفتيــن 
ومجلــس وصالــة وملحقاتهــا، باإلضافــة إلــى غرفــة 
مخــزن وغرفــة خدمــات وغرفــة وضــوء ودورات ميــاه، 
باإلضافــة إلــى مواقــف للســيارات مــع مراعــاة إنشــاء 

ــم. ــذوي الهم ــف ل مواق

2,427,306

232
القيمة )درهم(

المساحة )متر مربع(
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مشاريع الصيانة في مدينة الشارقة:

نفــذت دائــرة األشــغال العامــة مجموعــة مــن مشــاريع الصيانــة لعــدد مــن المبانــي الرياضيــة والثقافيــة 
والتعليميــة فــي مدينــة الشــارقة والتــي يعــد مــن أبرزهــا : 

أعمال صيانة مبنى معسكر المرقاب

أعمال الصيانة المدنية لنادي الشارقة للفروسية

أعمال صيانة نادي الحمرية الثقافي الرياضي

صيانة مبنى المكتبة العامة بالشارقة

أعمال صيانة الجرانيت الخارجي لمبنى كلية التقنية العليا - بنات

صيانة مركز مبارك الحساوي لتحفيظ القرآن الكريم

توريد وتركيب مظالت لمواقف السيارات في كلية الفنون الجميلة

أعمال صيانة مبنى متحف الشارقة لآلثار
أعمال الصيانة 

ا�لكتروميكانيك لنادي 
الشارقة للفروسية

أعمال استبدال أصول 
بأماكن متفرقة بالشارقة

أعمال الصيانة ا�لكتروميكانيك 
لنادي الشارقة للفروسية

أعمال صيانة مبنى 
معسكر المرقاب

أعمال صيانة نادي الحمرية 
الثقافي الرياضي

صيانة مبنى المكتبة 
العامة بالشارقة

أعمال صيانة الجرانيت 
الخارجي لمبنى كلية 
التقنية العليا - بنات

صيانة مركز مبارك 
الحساوي لتحفيظ 

القرآن الكريم

توريد وتركيب مظالت 
لمواقف السيارات في 
كلية الفنون الجميلة

أعمال صيانة مبنى 
متحف الشارقة لآلثار

مشاريع الصيانة المنَجزة

تقــدم دائــرة األشــغال العامــة فــي الشــارقة خدمات 
الصيانــة للمرافــق العامــة وفــق أعلــى مســتويات 
الجــودة وباســتخدام أحــدث التقنيــات، وتتنــوع هــذه 
الخدمــات وفــق عــدة تخصصــات، كاســتبدال األصول 
والكهربائيــة  واإللكترونيــة  الميكانيكيــة  والصيانــة 
والصيانــة العامــة بكافــة أشــكالها، وتســعى الدائــرة 
جميــع  فــي  كمــا  الصيانــة  خدمــة  تقديــم  أثنــاء 
أعمالهــا الســتخدام مــواد صديقــة للبيئــة التزامــً 
بواجبهــا تجــاه المجتمــع، وتحقيقــً لمبدأ االســتدامة 

ــه. ــذي تنتهج ال
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مشاريع الصيانة في المنطقة الوسطى:

مبنى أولياء ا�مور 
والطلبة-الذيد

تطوير المسرح والصالة 
الرياضية بمبنى مركز 

ناشئة الذيد

تطوير نادي سيدات نادي المدام الرياضي
المدام

تطوير المرافق الرياضية 
بنادي الذيد الثقافي 

الرياضي-الذيد

مبنى مركز الطفل 
بمليحة

ا�عمال الخدمية بمحمّية 
غليل السبط-مليحة

توريدصيانة عامة

وعملــت دائــرة األشــغال العامــة فــي الشــارقة مــن خــال عمليــات الصيانــة علــى تطويــر مجموعــة مــن المبانــي 
الرياضيــة وإجــراء صيانــة عامــة وأعمــال خدميــة لعــدد مــن المبانــي والتــي يعــد مــن أبرزهــا : 

مشاريع الصيانة في المنطقة الشرقية:

تطوير نادي سيدات خورفكان

مبنى دائرة الشؤون ا�سالمية- دبا الحصن

سكن العمال ومبنى المكاتب والمخازن ومبنى الخدمات وورش 
الصيانة وا�عمال الخارجية لبلدية كلباء بمنطقة وادي الحلو

مبنى المكتبة العامة - دبا الحصن

نادي اتحاد كلباء 
الرياضي الثقافي

تطوير أعمال البنية التحتية 
في نادي خورفكان 

الرياضي الثقافي

مصاعد للمباني 
الحكومية في 

مدينة كلباء

مصاعد للمباني 
الحكومية (دائرة 

الثقافة - هيئة كهرباء 
ومياه الشارقة - دائرة 

الخدمات االجتماعية) - 
خورفكان

توريداستبدال أصول إلكتروميكانيكصيانة عامة

كمــا نفــذت دائــرة األشــغال العامــة مجموعــة مــن مشــاريع الصيانــة فــي المنطقــة الشــرقية شــملت مبانــي 
عماليــة حكوميــة ورياضيــة، وتطويــر أعمــال بنيــة تحتيــة ومــن أهمهــا : 
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مشاريع الخدمات العامة

قامــت دائــرة األشــغال العامــة فــي إمــارة 
مشــاريع  مــن  مجموعــة  بتنفيــذ  الشــارقة 
فــي  التحتيــة  والبنيــة  العامــة  الخدمــات 
هــذه  تقــّدم  اإلمــارة.  مناطــق  مختلــف 
المشــاريع مجموعــة مــن العناصــر الهيكليــة 
المترابطــة التــي توّفــر إطــار عمــل لتطويــر 
الهيــكل الكلــّي لخدمــة المنشــآت واألفــراد 

المحيطــة. المناطــق  فــي 

الموقعاسم المشروع

أعمال هدم المنشآت القائمة والمتأثرة بالتخطيط الجديد على قطعة ا�رض رقم (17 حكومي)                  منطقة اللية

والقوز الرمثاء  أعمال شبكة الصرف الصحي وتأهيل محطتي الضخ            

ربط محطة ضّخ مياه ا�مطار بالجامعة القاسمية بالشبكة القائمة على شارع محمد بن زايد              الجامعة القاسمية

الحزانة إنشاء شبكة الصرف الصحي بنادي الشارقة - فرع الحزانة  

خورفكان تعديل مسار الوادي وأعمال حماية بمنطقة المصلى 2  

الحمرية ا�عمال التجميلية الخاصة بالرصيف البحري  

الشارقة  - الخان  خور  إنشاء مرسى لقوارب الصيادين               
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إنشــاء مرســى لقــوارب الصياديــن بخــور 
الخــان - الشــارقة

الثــروة  بقطــاع  الشــارقة  حكومــة  اهتمــام  إطــار  فــي 
وتحســين  اإلمــارة  فــي  الصياديــن  ودعــم  الســمكية 
ــم  ــراث القدي ــذا الت ــى ه ــاظ عل ــع الحف ــد م ــروف الصي ظ
ألهالــي اإلمــارة قامــت دائــرة األشــغال العامــة بالشــارقة 
تنظيــم  أجــل  الصياديــن مــن  لقــوارب  بإنشــاء مرســى 
وخدمــة  الخــان  بخــور  للقــوارب  العشــوائي  الوقــوف 
ــى  ــاء مرس ــم إنش ــة، فت ــة واللي ــي الخالدي ــي منطقت أهال
عائــم للقــوارب مكــّون مــن  4 أرصفــة، ويتســع  ل 80 قاربــً.

6,300,000
القيمة )درهم(
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األعمال التجميلية بالرصيف البحري 
في الحمرية

قامــت الدائــرة بتطويــر الرصيــف البحــري مــن خــال 
األعمــال: بعــض 

- تغييــر األنترلــوك بمواقــع المباني والرصيف واســتبداله 
بالجرانيــت، وتغطيــة أماكن الجلوس باألخشــاب.

- إضافة درج خرساني، و)8( مناطق للجلوس.
- إضافة أحواض زراعية مع عمل نظام للّري.

ــة،  ــواض الزراع ــة وألح ــالم العلوي ــاءة للس ــع إض - وض
وإضافــة )4( كراســي متفرقــة بطــول الرصيــف.

3,269,975
القيمة )درهم(
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حمايــة  وأعمــال  الــوادي  مســار  تعديــل 
المصلــى2 بمدينــة خورفــكان بمنطقــة 

عملــت دائــرة األشــغال العامــة بالشــارقة علــى إنشــاء 
مســار بطــول ) 715 م( فــي موقــع بعيــد عــن األحيــاء 
الســكنية، وذلــك لنقــل ميــاه األمطــار إلــى الــوادي 
القائــم، وترافــق ذلــك مــع إنشــاء حمايــة للمنطقــة 
عــن طريــق اســتخدام الحجــارة المبّطنــة باإلســمنت، 
إضافــة إلــى  توريــد وتركيــب ســور معدنــي مصنــوع 

مــن األلمنيــوم بطــول ) 105 م( وارتفــاع مــا يقــارب 
) 1م(.

3,956,611
القيمة )درهم(
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ا�فرع

نسبة االعتمادات%91.6 
للمشاريع في الوقت المحّدد

نسبة المشاريع%88.9
الملتزمة بالتكلفة المعتمدة

نسبة المشاريع%80
المستخدمة لمواد صديقة للبيئة

نسبة االلتزام %84.3
بمتطلبات الجودة في التصميم

نسبة االلتزام %90.9
بمتطلبات الجودة في التنفيذ

المشاريع التي يتم تنفيذ صيانة 7
شاملة لها

دائرة ا�شغال العامة

نسبة رضا الشركاء %96.3

نسبة التظّلمات التي تم حلها %100

نسبة رضا الموظفين %81

نسبة المشاريع المتأخرة %13
بسبب عوامل خارجية

الخدمات العامة

 إعداد اتفاقيات مع دوائر خدمية 2

نسبة التزام المشاريع المنجزة%87.5
حسب التكلفة المعتمدة 

عقود المباني

نسبة كفاءة الدفعات %99.9

صيانة المباني

 نسبة بالغات الصيانة%75
المقّدمة عبر التطبيق الذكي للدائرة

نسبة التزام المشروع%89.3
بالجدول الزمني المعتَمد 

نسبة المشاريع%91.3
الملتزمة بالتكلفة المعتمدة 

 نسبة المشاريع المستخدمة%82.8
�جهزة موّفرة للطاقة 

عدد المشاريع14
التي تم تنفيذ صيانة عامة لها 

كفاءة الصيانة التشغيلية %86.9

مشاريع المباني

نسبة المشاريع المستخدمة%100
لمواد صديقة للبيئة 

مؤشرات ونتائج

ُيقــال »إن القــوة الحقيقيــة للمنظمــة ُتقــاس علــى 
نحــٍو أفضــل خــال األوقــات الصعبــة«. علــى مــدى 
العــام الماضــي، وفــي مواجهــة حالــة طــوارئ صحيــة 
ــاٍء  ــبب وب ــبوقة بس ــر مس ــغيل غي ــروف تش ــة وظ عام

الزمــن،  مــن  عقــود  عــدة  كل  ســوى  يتكــّرر  ال  قــد 
حافظــت دائــرة األشــغال العامــة علــى موظفيهــا 
متميــزة  مشــاريع  والمجتمــع  لعمائهــا  وقّدمــت 
مشــاريعها،  خالــه  وّســعت  الفتــً،  نمــوًا  وحققــت 

نهــج  اعتمــاد  عبــر  أعلــى،  وهامــش  أقــل  بمخاطــر 
التحســين المســتمر للعمليــات، وتعميــق العاقــات 
مــع العمــاء، وتركيــز خبراتهــا وقدراتهــا الرائــدة فــي 
الســوق بشــكل أفضــل لتحقيــق النمــو ووضــع معاييــر 

جديــدة للتميــز التقنــي فــي تخّصصهــا.
مجموعــة  العامــة  األشــغال  دائــرة  حّققــت  وقــد 
ــى  ــرة ككل؛ وعل ــتوى الدائ ــى مس ــرات، عل ــن المؤش م

المتخصصــة. إداراتهــا  مســتوى 
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ملخص تقرير الوفر المالي

التخفيــض  نتائــج  التالــي  الجــدول  لكــم  يعــرض 
و2020،  و2019   2018 لألعــوام  بالمشــاريع  الخــاص 
ــاوض  ــم التف ــي ت ــاريع الت ــدد المش ــر ع ــث ُيظه حي

ارتفــاع  خالــه  مــن  ويظهــر  النتائــج،  مــع  بهــا 
ملحــوظ بنســبة التخفيــض فــي عــام 2020 مقارنــًة 

الســابقة: باألعــوام 

مقارنة تخفيض التكاليف العمرانية

201820192020البيان

5.83%2.00%4.45%النسبة المئوية للتخفيض

76,168,59519,467,813.2537,361,021إجمالي التخفيض

122121106إجمالي عدد المشاريع المخفضة

ملّخص بالغات الصيانة:
التاليــة  المقارنــة  خــال  مــن  يظهــر  كمــا 
انخفــاض واضــح فــي عــدد باغــات الصيانــة 
فــي عــام 2020 مقارنــًة بالعاميــن الســابقين، 

لألعمــال  المتمّيــز  المســتوى  عــن  يعّبــر  مــا 
والتطــّور  الدائــرة  تقدمهــا  التــي  والخدمــات 

أعمالهــا: فــي  المســتمر 

15,558

2018

22,000

2019

18,800

2020

عدد بالغات الصيانة
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ــرة األشــغال العامــة بالحفــاظ  اكتســب التــزام دائ
ــة  ــة خاص ــا أهمي ــة موظفيه ــامة وصح ــى س عل
فــي عــام 2020، فمــع اتخــاذ اإلجــراءات االســتثنائية 
ــن  ــد-19، تمّك ــة كوفي ــة لجائح ــتجابة الطارئ لاس
التوجيهــات  إلــى  الوصــول  مــن  الموظفــون 

الصحيــة والطبيــة الهامــة التــي قّدمهــا خبــراء 
بتعزيــز  الدائــرة  وقامــت  والســامة،  الصحــة 
البرامــج والمــوارد لدعــم احتياجاتهــم العاجلــة 
والماديــة،  والنفســية  الصحيــة  الرعايــة  مــن 

األســرية. والتزاماتهــم 

مدراء ا�دارات (ا�ناث)
%2.14

مدراء ا�دارات (الذكور)
%1.22

ا�داريون
%38.84

الفنيون
%18.65

المهندسون
%33.94

نسبة حملة شهادات 
الماجستير 

%4.59

نسبة الموظفين الذين يكملون 
دراستهم

%2.45

نسبة الموظفين الذين يكملون 
الدراسات العليا

 (الماجستير والدكتوراه)

%1.83

إجمالي
 الموظفين

39.45%إناث

60.55% ذكور

موارد بشرية وطنية 
تماشــيًا مــع التوّجهــات الحكوميــة العامــة الهادفــة 
وتنميــة  الوطنيــة  البشــرية  بالمــوارد  الثقــة  لتعزيــز 
العامــة علــى  األشــغال  دائــرة  مهاراتهــا، حافظــت 
حيــث  بالتوطيــن،  المتعّلقــة  وبرامجهــا  سياســاتها 
الكفــاءات  الســتقطاب  الســاعية  جهودهــا  عــززت 

الوطنيــة المتميــزة مــن مختلــف الفئــات الوظيفــة، 
فوصــل عــدد المواطنيــن فــي الدائــرة عــام 2020 إلــى 

177 موظفــًا علــى مســتوى الدائــرة ككل.

ــة 24  ــات القيادي ــي الفئ ــن ف ــدد المواطني ــغ ع ــا بل كم
ــى %96. ــت إل ــن وصل ــبة توطي ــًا بنس موظف

بيانات الفئة القيادية

البيان
2020

نسبة التوطينوافدونمواطنون

88.9%81قادة ذكور

100%160قادة إناث

96%241اإلجمالي

%88.9

%100
%100

%80

%60

%40

%20

%0
قادة ذكور قادة إناث

نسبة التوطين

مواطنون
 177

مواطنون 
قياديون

 24

%96
نسبة توطين الفئات القيادية 
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دوران وظيفي متميز
اســتمرارًا لنهجهــا فــي الحفــاظ علــى مواردهــا البشــرية 
وتقديــم خدمــات ورعايــة متميــزة لهــم، حققــت دائــرة 
األشــغال العامــة فــي الشــارقة معــدل دوران وظيفــي 
متمّيــز فــي عــام 2020 بنســبة وصلت إلــى 2%، منخفضًة 
بنســبة 1% عــن عــام 2019، مــا يعكــس الــوالء الوظيفــي 
ــن  ــذي مّك ــرية، ال ــا البش ــي لموارده ــاء المؤسس واالنتم
الدائــرة مــن جــذب العناصــر البشــرية المتميــزة القــادرة 
ــد  ــال التجدي ــي مج ــية ف ــزة التنافس ــق المي ــى تحقي عل

واالبتــكار واإلبــداع.

تدريب نوعي
ســعت دائــرة األشــغال العامــة مــن خــال حرصهــا 
ــذ  ــى تنفي ــا إل ــم لموظفيه ــداع الدائ ــز واإلب ــى التمّي عل
برامــج تدريبيــة نوعيــة تناســب تنــّوع مجــاالت عملهــا، 
مــع متابعــة المســتجدات التقنيــة المتســارعة فــي 

والفنــي،  اإلداري  المســتوى  علــى  المجــاالت  هــذه 
فنّفــذت مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة تجــاوز عــدد 
ســاعاتها 8000 ســاعة؛ اســتفاد منهــا موظفــو الدائــرة 

ــي: ــكل التال ــى الش ــت عل ــم، توّزع ــف فئاته بمختل

2019 2020

%2

مجموع عدد الساعات التدريبية خالل عام 2020 

8,322
عدد البرامج الهندسية والفنية

32
عدد البرامج ا�دارية

 109
عدد البرامج ا�لكترونية

87

ورش العمل

مبادرة 3330:

ورش  مــن  مجموعــة  المبانــي  عقــود  إدارة  أقامــت 
تضّمنــت:  العامــة  األشــغال  دائــرة  إلدارات  العمــل 

مركــز  موظفــي  مــع  تعريفيــة  عمــل  ورشــة   .1
ــات  ــل متطلب ــك لتفصي ــن، وذل ــعاد المتعاملي إس
مرفقــات شــهادة الدفــع والنمــاذج المعتمــَدة 
لتســهيل عمليــة  الجــودة،  إدارة  حســب نظــام 
ــع  ــهادة الدف ــب ش ــات طل ــى مرفق ــق عل التدقي
المقّدمــة مــن الشــركات قبــل اســتامها عــن 

خال شــهر مايــو 2020 وأثناء انشــغال العالــم بمواجهة 
ــة  ــغال العام ــرة األش ــتمرت دائ ــد-19، اس ــة كوفي جائح
فــي سياســتها الهادفــة إلــى تعزيــز وتنميــة معــارف 
ومهــارات موظفيهــا، فأطلقــت بالتعــاون مــع عــدد 
مــن منّصــات التدريــب العالميــة المعتَمدة »مبــادرة 3330 
للمعرفــة«، والتــي اســتهدفت إتاحــة فرصــة التدريــب 
اإللكترونــي عــن ُبعــد لـــ 300 موظــف إلنجــاز 3000 ســاعة 

طريقهــم.
الدائــرة  لمهندســي  تعريفيــة  عمــل  ورشــة   .2
ــات  ــات والمعوق ــرف الدفع ــراءات ص ــوان )إج بعن
التــي تتســبب بتأخيرهــا( للتعريــف بآليــة تحريــر 

ومعوقاتهــا. الدفعــات 
علــى  التحديثــات  حــول  تعريفيــة  عمــل  ورشــة   .3
قســم  لمهندســي  المجــّدد  العــام  العقــد 

اإلشــراف.

تدريــب خــال 30 يومــًا، حيــث أتاحــت للموظفيــن التعّلم 
خــارج حــدود الزمــان والمــكان عبــر أجهــزة الهواتــف 
الذكيــة والحاســوب، وقــد اســتطاعت الدائــرة تجــاوز 
الرقــم المســتهَدف بنســبة 41%، وكان الهــدف الرئيســي 
للمبــادرة تطويــر المهــارات واالســتغال األمثــل للوقــت، 
فــي ظــل تطبيــق العمــل عــن ُبعــد بنســبة 100 % لــكل 

ــرة. ــي الدائ موظف

موظفساعة تدريب
4,000300

برنامج تدريبي
متنّوع

500
يوم
30

تم تجاوز 
الرقم 

المستهَدف

 3000
بنسبة 

%41
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الشهادات الدولية
ــة  ــاج سياس ــى انته ــة عل ــغال العام ــرة األش ــت دائ دأب
علــى  الحاصلــة  المتمّيــزة  الكفــاءات  اســتقطاب 
ومعــارف  بمهــارات  تتمتــع  والتــي  دوليــة  شــهادات 
الدعــم  كل  دائمــًا  وتقــّدم  قّدمــت  كمــا  نوعّيــة، 
لتحفيــز موظفيهــا للحصــول علــى أفضــل الشــهادات 

ــا  ــم خدماته ــى تقدي ــًا عل ــة، حرص ــة التخّصصي الدولي
ــن  ــة، ويبي ــات العالمي ــر والمواصف ــى المعايي ــق أعل وف
الشــكل  عــدد الموظفيــن الحاصليــن علــى شــهادات 

ــة: دولي

العددالبيان

PMP

Project Management Professional

إدارة المشاريع االحترافية
4

GIS

Geographic Information System

نظام قراءة الخرائط الهندسية

5

Strategic management in engineering

8اإلدارة االستراتيجية في الهندسة

Strategic management in engineering
ا�دارة االستراتيجية في الهندسة

STRATEGIC
MANAGEMENT
IN ENGINEERING

8
Geographic Information System

نظام قراءة الخرائط الهندسية

5
Project Management Professional

إدارة المشاريع االحترافية

4
عدد الموظفين الحاصلين على الشهادة
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تعزيز الشراكات االستراتيجية 

إصدار عقد المقاولة الموّحد

حصاد 2020
تــدرك دائــرة األشــغال العامــة فــي إمــارة الشــارقة أنها 
ــا  ــارات تحّركه ــع خي ــب تنوي ــم يتطل ــي عال ــش ف تعي
العمــل  نحــو  فتوّجهــت  المحليــة،  الســاحة  علــى 
علــى بنــاء شــراكات اســتراتيجية مــع الجهــات الفاعلــة 
والمســاندة لهــا ضمــن مســيرة أعمالهــا، عــاوًة علــى 

ــاع  ــر قط ــم وتطوي ــرة لدع ــود الدائ ــار جه ــن إط ضم
ــة  ــروط التعاقدي ــث الش ــد وتحدي ــاءات، وتوحي اإلنش
التــوازن  مــن  عاليــة  درجــة  يحقــق  بمــا  المحليــة، 
األشــغال  دائــرة  أصــدرت  التعاقــد،  أطــراف  بيــن 
النســخة المطــّورة مــن »عقــد المقاولــة الموّحــد« 
للمشــاريع اإلنشــائية، والتــي تعــد نتــاج عمــل علمــي 
ممّيــز، حيــث جــرى اعتمــاد العقــد بالشــراكة مــع 
ــن  ــك ضم ــارقة، وذل ــارة الش ــذي إلم ــس التنفي المجل

جهــود االنفتــاح علــى التجــارب االقتصاديــة الناجحــة، 
تعزيــز  فــي  فــرص  مــن  تتيحــه  ممــا  واالســتفادة 
نهضتهــا الشــاملة فــي المجــاالت كافــة، ويتجلــى 
ــا  ــات أطلقته ــادرات وفعالي ــدة مب ــال ع ــن خ ــك م ذل

ــا: ــر منه ــرة، نذك الدائ

إطــار قانونــي يعــزز النهضــة العمرانيــة فــي اإلمــارة 
المتعاقــدة،  األطــراف  جميــع  حقــوق  ويحفــظ 
وُيطّبــق علــى كافــة المقاوليــن المســّجلين فــي 

الدائــرة. 
كمــا نّظمــت إدارة العقــود فــي الدائــرة ورشــتين 
االســتراتيجيين  شــركائها  مــن  لعــدد  تدريبيتيــن 
ــى  ــا عل ــم فيهم ــاوالت، أطَلعته ــركات المق ــن ش م

الجديــد. الموّحــد  العقــد  إجــراءات 
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اتفاقية فزعة
التكافــل  صنــدوق  مــع  الدائــرة  وّقعــت 
االجتماعــي للعامليــن بــوزارة الداخليــة »فزعــة«، 
مذّكــرة تفاهــم تهــدف إلــى تقديــم الخدمــات 
الحصريــة والمنوعــة والمتميــزة لبرنامــج »فزعــة« 
إلــى موظفــي الدائــرة، كمــا أن هــذه االتفاقيــة 
االســتراتيجية  الشــراكة  إطــار  فــي  تأتــي 

المتميــزة بيــن الدائــرة ووزارة الداخليــة، وتجّســد 
المشــاركة المجتمعيــة التــي تســعى الدائــرة 
والجهــات  الــوزارات  مــع  تحقيقهــا  إلــى 
االتحاديــة فــي الدولــة، وتعــّد مــن المبــادرات 
ســبيل  فــي  الدائــرة  جهــود  ضمــن  الفاعلــة 

رضاهــم. وتحقيــق  موظفيهــا  إســعاد 

بطاقة بنيان
قامــت الدائــرة وبالتعــاون مــع بلديــة دبــي بتوزيــع 
موظفــي  مــن  موظفــً   176 علــى  بنيــان  بطاقــة 
الدائــرة، وذلــك فــي إطــار تجســيد الدائــرة لتوجيهــات 
القيــادة الرشــيدة الراميــة إلــى توفيــر ســبل الســعادة 

والحيــاة الكريمــة لجميــع مواطنــي الدولــة، فضــًا 
ــع  ــاون م ــبل التع ــز س ــى تعزي ــرة عل ــرص الدائ ــى ح عل
ــر الحكوميــة  مختلــف الجهــات والمؤسســات والدوائ

فــي الدولــة لتحقيــق األهــداف المشــتركة.

تكريم الشركاء المساهمين ببناء مجمع القرآن الكريم
أقامــت دائــرة األشــغال حفــًا تكريميــً لفــرق 
المقــاوالت  وشــركات  الدائــرة  مــن  العمــل 
واالستشــارات، باإلضافــة إلــى الدوائــر المحليــة 
التــي ســاهمت في إنجاز مشــروع مجمــع القرآن 
الكريــم، وتبــع الحفــل جولــة تعريفيــة بمختلــف 
األمــن  فــرق  التكريــم  وشــمل  المبنــى.  أرجــاء 

التــي برهنــت علــى التزامهــا وحرصهــا علــى إدارة 
الســامة فــي المجمــع مــن خــال عــدد ســاعات 
العمــل اآلمنــة التــي بلغــت مــا يزيــد عــن مليونــي 
ــذا  ــرية، وه ــات بش ــجيل أي إصاب ــاعة دون تس س
دليــل هــام فــي المشــاريع اإلنشــائية علــى إدارة 

ــامة.  ــة والس ــودة والصح الج

مبادرات الدائرة
اســتجابة لرؤيــة وتطّلعــات الدائــرة وترســيخً لقيمهــا 
عــام  كان  االســتراتيجية،  خطتهــا  فــي  المعتَمــدة 
2020 ذاخــرًا بالمبــادرات التــي أقامتهــا دائــرة األشــغال 

حيــث  االحترازيــة،  اإلجــراءات  مراعــاة  مــع  العامــة 
هدفــت هــذه المبــادرات فــي مجملهــا إلــى توعيــة 
والمتعامليــن  والشــركاء  الداخلييــن  الموظفيــن 
الخارجييــن بالقيــم والمبــادئ التــي تؤمــن بهــا الدائــرة، 

والحوكمــة  والمســؤولية  باالبتــكار  تتمثــل  والتــي 
والتمّيــز،  والمشــاركة  المتعامليــن  علــى  والتركيــز 
كمــا تســعى الدائــرة مــن خــال هــذه المبــادرات إلــى 
بالقيــام بعمليــات تحليــل  العامليــن  رفــع مهــارات 
ــة  ــغيلية لكاف ــط التش ــي الخط ــة ف ــج المتحّقق النتائ
والتــي  المعتَمــدة،  والبرامــج  والمشــاريع  المبــادرات 

نذكــر أبرزهــا:
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يوم الجودة العالمي

 مبادرات رمضانية

يوم السعادة العالمي

ــوم  ــرة بي ــت الدائ ــز«، احتف ــودة نتمّي ــعار » بالج ــت ش تح
فــي  العالــم  بــه  يحتفــل  الــذي  العالمــي  الجــودة 
الخميــس الثانــي مــن شــهر نوفمبــر فــي كل عــام، 
12 مــن شــهر نوفمبــر هــذا العــام،  والــذي صــادف 
وذلــك بهــدف زيــادة الوعــي ونشــر ثقافــة الجــودة 
ــك  ــة ذل ــى أهمي ــدًا عل ــن، وتأكي ــن الموظفي ــز بي والتمّي

ومــا لــه مــن تأثيــر مباشــر علــى األداء المؤسســي. 
وتأتــي فعاليــة يــوم الجــودة العالمــي ضمــن سلســلة 
مــن األنشــطة والفعاليــات اشــتملت على ورشــة عمــل 
نتمّيز«، وتطبيــق  »بالجــودة  عنــوان  تحــت  ُبعــد  عــن 
مفاهيــم الجــودة فــي عمــل الموظفيــن اليومــي، 

ــا. ــاليب تطبيقه ــودة وأس ــم الج ــرح مفاهي وش

ــارك  ــان المب ــهر رمض ــال ش ــغال خ ــرة األش ــت دائ قام
البريــد  علــى  إلكترونيــة  رمضانيــة  تعاميــم  بإرســال 
ضمــن  نشــرتها  كمــا  للموظفيــن،  اإللكترونــي 
االجتماعــي،  التواصــل  وســائل  علــى  صفحاتهــا 

 قامــت دائــرة األشــغال العامــة  بحزمــة مــن المبــادرات 
ــي  ــرة ف ــع الدائ ــن م ــن والمتعاملي ــعاد الموظفي إلس
يــوم الســعادة العالمــي، حيــث نّظمــت فعاليــة »يــوم 
الســعادة« احتفــاًء باليــوم العالمــي للســعادة، بهــدف 
نشــر ثقافــة الســعادة، وتوعيــة المجتمــع بأهميــة 
وذلــك  حيــاة،  أســلوب  كونهــا  الســعادة  مفهــوم 

ــع. ــاه المجتم ــرة تج ــؤولية الدائ ــن مس ــً م انطاق
المجتمــع  فــي  الســعادة  تعزيــز  أن  علــى  عــاوة 
أصبــح نهجــً واســتراتيجية عمــل فــي كل الجهــات، 
هدفــً  أصبحــت  اإلمــارات  دولــة  فــي  فالســعادة 
أساســيً تســعى الحكومــة إلــى زرعــه فــي قلــوب 
ــز  ــيرة التمّي ــودًا لمس ــح وق ــن، لتصب ــاء الوط ــع أبن جمي
واإلبــداع واالبتــكار ووســيلة لتحقيــق ريــادة الدولــة فــي 

المجــاالت. كافــة 

وتضّمنــت الفعاليــة مســابقات اشــتملت علــى محــاور 
التأّهــل  المتعاملين، ومراحــل  رضــا  أبرزهــا  أساســية 
ــدى  ــى م ــوء عل ــليط الض ــك لتس ــزو، وذل ــة اآلي لمواصف
االرتبــاط بيــن زيــادة اإلنتاجيــة فــي العمــل وتطبيــق 
أســاليب الجــودة، وكيــف أن مــن شــأنها العمــل علــى 

ــال. ــج األعم ــي نتائ ــة ف ــرات محسوس تغيي

وتتضمــن أدعيــة وممارســات صحيــة خــال الشــهر 
الكريــم، إضافــًة لذلــك أطلقــت الدائــرة عــدة مبــادرات 
وفعاليــات رمضانيــة منهــا: األقربــون أولــى بالمعــروف، 

رمضانيــات. البيــت،  فــي  رمضانــك 

مبادرة »تستحق الشكر« 
جهــود  تقديــر  إلــى  تهــدف  داخليــة  مبــادرة   
تعزيــز  فــي  العمــل  فــرق  دور  وإبــراز  اإلدارات 
والترويــج  للدائــرة،  الحكوميــة  الســمعة 
إلنجازاتهــا وأنشــطتها مــن خــال دعــم خطــط 

وتوّجهــات الدائــرة، وإثــراء وســائل اإلعــام بمــواد 
ــاة  ــع مراع ــتمر؛ م ــكل مس ــة وبش ــة قّيم إعامي
المــواد  نشــر  سياســة  حيــال  التــام  االلتــزام 

بالدائــرة.  اإلعاميــة 
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يوم التسامح العالميمبادرة قيمنا 

الحمالت االحترازية

مبادرة ساعة لقا

ــع  ــا لجمي ــرة وإيضاحه ــم الدائ ــز قي ــبيل تعزي ــي س ف
مركــز  المســتويات، أقام  كافــة  علــى  الموظفيــن 
»قيمنــا«،  مبــادرة  والجــودة  االســتراتيجي  التخطيــط 
المتمّثلــة فــي ســت مبــادرات والتــي بــدأت مطلــع 
العــام بأســبوع االبتــكار، وختامــً بأســبوع قيمــة التمّيــز، 
والتــي تهــدف إلــى توعيــة الموظفيــن بمفهــوم التمّيز 
المؤسســي وتطبيقاتــه وانعكاســه اإليجابــي علــى 

العالمــي  باليــوم  العامــة  األشــغال  دائــرة  احتفــت 
ــن كل  ــر م ــوم 16 نوفمب ــادف ي ــذي يص ــامح، وال للتس
عــام،  وتهــدف المبــادرة إلــى ترســيخ ثقافــة التســامح 
كجــزء مــن الثقافــة اإلنســانية، لمــا فيــه الخيــر لحاضــر 

األجيــال ومســتقبلها.

أطلقــت الدائــرة تزامنــً مــع برنامــج التعقيــم الوطنــي 
ــم  ــت تعقي ــي تضّمن ــؤولون«، والت ــن مس ــة »ونح حمل
مبانــي الدائــرة بالتعــاون مــع شــركة »بيئــة« حفاظــً 
علــى صحــة وســامة الجميــع ولضمــان بيئــة صحيــة 
األجهــزة  وتعقيــم  األمــراض،  مــن  خاليــة  ســليمة 
فــي  والخدمــات  والمرافــق  المختلفــة  والمعــّدات 

مختلــف أفــرع الدائــرة.

االتصــال  مركــز  حــرص  مــن  المبــادرة  ُأطلقــت 
المؤسســي علــى التعــاون الفّعــال مــع إدارات الدائــرة، 
ــع  ــى رف ــاعية إل ــا الس ــات اإلدارة العلي ــذًا لتطّلع وتنفي
االســتراتيجية  للخطــة  وتنفيــذًا  التواصــل،  مســتوى 

للدائــرة.

أداء الدائــرة.
ــدف  ــواءم واله ــادرة تت ــذه المب ــإن ه ــك ف ــًة لذل إضاف
الســمعة  »تعزيــز  بـــ  الخــاص  للدائــرة  االســتراتيجي 
الحكوميــة« مــن خــال توعيــة الموظفيــن الداخلييــن 
الدائــرة  بقيــم  الخارجييــن  والمتعامليــن  والشــركاء 
المعتَمــدة فــي خطتهــا االســتراتيجية، وذلــك مــن 

خــال برامــج وأنشــطة متعــددة.

مبادرة كتّيب مهندس المستقبل 
فــي إطــار جهودهــا المســتمرة لنشــر ثقافــة االبتــكار 
نّظمــت  الجديــد،  النــشء  لــدى  اإلبــداع  روح  وغــرس 
ــرة مبــادرة »مهنــدس المســتقبل« التــي تضّمنــت  الدائ
تعميــم كتّيــب تســلية وتعليــم لفئــة األطفــال تزامنــً 

ــف. ــازة الصي ــدء إج ــع ب م
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األخبار الصحفيةالظهور اإلعالمي

صحيفة الخليج : الشارقة تنبض بـ 101 مشروع بـ 600 مليون درهم 

باهتمــام  الدائــرة  ونشــاطات  إنجــازات  حظيــت 
الصحــف والــوكاالت اإلعاميــة، والتــي ســّلطت الضــوء 
علــى مشــاريع الدائــرة مــن خــال أخبــار وتقاريــر ُتعــّرف 
المجتمــع بجهودهــا فــي إنشــاء المشــاريع العمرانيــة 

خّصصــت صحيفــة الخليــج تقريــرًا إخباريــً مطــّواًل 
علــى  الضــوء  لتســليط   2020 ديســيمبر  فــي  ُنشــر 
المشــروعات التــي نّفذتهــا دائــرة األشــغال، والتــي 
بلغــت نحــو 101 مشــروع، بقيمــة إجماليــة تقــارب 
600 مليــون درهــم خــال 10 شــهور، لتواكــب خطــط 

اإلمــارة التنمويــة الشــاملة وفقــً الحتياجــات التمــّدد 
واالنتشــار الســكاني والعمرانــي.

ونقلــت الصحيفــة عــن ســعادة المهنــدس علــي بــن 
شــاهين الســويدي عضــو المجلــس التنفيــذي إلمــارة 
ــه: إن  ــة  قول ــغال العام ــرة األش ــس دائ ــارقة، رئي الش
ــً  ــروعً عمراني ــى 40 مش ــد عل ــا يزي ــذت م ــرة نّف الدائ

المســتدامة، واإلنجــازت التطويريــة فــي البنــى التحتية. 
ــوء  ــّلطت الض ــي س ــة الت ــات اإلعامي ــرز المنّص ــن أب وم
ــرة األشــغال العامــة فــي الشــارقة: علــى إنجــازات دائ

ــق  ــدن ومناط ــي م ــة ف ــة تحتي ــً، وبني ــً وتنموي حيوي
اإلمــارة كافــة، خــال العــام الماضــي، و61 مشــروعً 
التوريــد والصيانــة والتأثيــث  بأعمــال  فرعيــً خاصــً 
قــّدرت  إجماليــة  بتكلفــة  المعلومــات،  وتقنيــة 
بحوالــي 600 مليــون درهــم لتحّقــق بذلــك عــددًا 
ــي  ــدة، الت ــتراتيجية الجدي ــة االس ــداف الخط ــن أه م
ــا  ــة رؤيته ــت راي ــي تح ــام الماض ــع الع ــا مطل أعلنته
الصحيفــة  وســّلطت  مســتدام«.  حضــاري  »إعمــار 
شــرحً  مقّدمــة  المشــروعات؛  هــذه  علــى  الضــوء 
ــارة  ــة اإلم ــي خط ــا ف ــا ودوره ــن أهميته ــًا ع مفص

التنمويــة الشــاملة.

> عدسة الدائرة 

> علومنا

> نشرة الصباح
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صحيفة الخليج: »أشغال الشارقة« تنّفذ مشاريع حيوية في كلباء بـ 160 مليونًا

صحيفة الخليج : »أشغال الشارقة« تصدر عقد المقاولة الموّحد للمشاريع اإلنشائية

المشــاريع  علــى  الضــوء  الخليــج  صحيفــة  ســّلطت 
إخبــاري  تقريــر  عبــر  كلبــاء  فــي  المنّفــذة  الحيويــة 
مكانتهــا  تعــزز  والتــي   ،  2020 يوليــو   19 بتاريــخ  ُنشــر 
كمدينــة ســكنية جاذبــة، ووجهــة ســياحة الفتــة، عبــر 
ــة  ــت الصحيف ــة. ونقل ــة الحيوي ــة التحتي ــاريع البني مش
عــن ســعادة المهنــدس علــي بــن شــاهين الســويدي، 
رئيــس دائــرة األشــغال العامــة حديثــه عــن وجــود  29 
ــغ  ــة تبل ــة إجمالي ــة، بكلف ــي المدين ــذ ف ــروعً ُتنّف مش
ــرى  ــة، وأخ ــاريع عمراني ــم مش ــم، تض ــون دره 160 ملي

األثــاث  الحكوميــة وتوريــد  المبانــي  تتعلــق بصيانــة 
التوّســعات. والخدمــات، وبعــض 

ــخ  ــر بتاري ــر ُنش ــال خب ــن خ ــج م ــة الخلي ــارت صحيف  أش
17 نوفمبــر 2020 إلــى إصــدار دائــرة  األشــغال النســخة 

للمشــاريع  الموّحــد  المقاولــة  عقــد  مــن  المطــّورة 
اإلنشــائية، والتــي تعــّد نتــاج عمــل علمــي متميــز بــإدارة 

ــي. ــود المبان عق
ــن  ــي ب ــدس عل ــعادة المهن ــن س ــة ع ــت الصحيف ونقل
شــاهين الســويدي رئيــس الدائــرة قولــه: إن التطــورات 
التــي تشــهدها إمــارة الشــارقة فــي القوانيــن ذات 
العاقــة بالقطــاع العمرانــي واالســتثماري تهــدف إلــى 
تقويــة الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، بمــا 
يرتقــي أكثــر بجــودة الخدمــات المقّدمــة، ويمّكــن 
ــي  ــاملة الت ــة الش ــة التنموي ــز النهض ــم ركائ ــن تدعي م

ــارة. ــهدها اإلم تش

 صحيفة الخليج :أشغال الشارقة:  معظم مشاريعنا خضراء 

صحيفة الخليج : »أشغال الشارقة« تنفذ محّفزات الستمرارية األعمال فـي مشاريعها

ــاريعنا  ــم مش ــارقة معظ ــغال الش ــوان »أش ــت عن  تح
خضــراء«، نشــرت صحيفــة الخليــج تصريحــً صحفيــً 
علــى لســان ســعادة المهنــدس علــي بــن شــاهين 
ــرة«  ــى أن »الدائ ــه إل ــار في ــرة، أش ــس الدائ ــويدي رئي الس
الــذكاء  دور  مــن  تعــزز  مشــاريع  بعــدة  تقــوم 
ــف  ــال توظي ــن خ ــتراتيجيتها، م ــي اس ــي ف االصطناع
تقنيــات متطــورة للثــورة الصناعيــة الرابعــة، ترّســخ مــن 
التــي أطلقتهــا حكومــة  المبــادرات  األداء، وتترجــم 
أن  إلــى  مشــيرًا  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
الكبــرى خضــراء تعتمــد  الدائــرة  معظــم مشــاريع 

فيهــا علــى أســاليب الهندســة الحديثــة.  

محّفــزات  حــول  تقريــرًا  الخليــج  صحيفــة  نشــرت 
تقديــم خدماتهــا مثــل ضمــان ســرعة تقديــم مــا 
يزيــد علــى 10 خدمــات إلكترونيــً علــى مــدار الســاعة، 
ــث  ــد، حي ــن ُبع ــي ع ــليم االبتدائ ــام التس ــق نظ وتطبي

مــن  ابتدائيــً  المشــاريع  تســليم  باإلمــكان  أصبــح 
المقاوليــن ومتابعــة االلتــزام بجميــع متطّلبــات تنفيــذ 
ُبعــد واعتمــاد  المتابعــة عــن  المشــروع مــن خــال 

المشــاريع.  تســليم 

 صحيفة الخليج : »أشغال« الشارقة تسّجل 117 شركة جديدة

فــي خبــر صحفي ُنشــر بتاريــخ 27 ســبتمبر 2020 تحدثت 
الصحيفــة عــن إعــان ســعادة المهنــدس علــي بــن 
شــاهين الســويدي رئيــس الدائــرة عــن تســجيل 117 
شــركة جديــدة، منــذ مطلــع العــام، منهــا 91 شــركة 
ــدد  ــح الع ــة، ليصب ــا المختلف ــدة بفئاته ــاوالت جدي مق
اإلجمالــي 267 شــركة مقــاوالت، بزيــادة قدرهــا %51، 
43 مكتبــً  و6 مكاتــب استشــارية ليصبــح اإلجمالــي 
بزيــادة قدرهــا 16%، و20 مــوّردًا ليصبــح اإلجمالــي 59 
ــام. ــة الع ــى بداي ــا 51% عل ــادة قدره ــد بزي ــركة توري ش

أن  إلــى  للصحيفــة  تصريحــه  فــي  ســعادته  وأشــار 
الدائــرة ال تقــوم بالتســجيل والتأهيــل فحســب؛ وإنمــا 
وملــف  الشــركات  ملفــات  بدراســة  كذلــك  تقــوم 
ــات  ــع فئ ــود أرب ــً وج ــا، موضح ــابقة له ــاريع الس المش
عــدد  حســب  علــى  موّزعــة  الهندســية  للمكاتــب 
ومؤّهــات الكــوادر الهندســية العاملــة لديهــا، أمــا 
شــركات المقــاوالت فموّزعــة حســبما أفــاد ســعادته 

الكــوادر  إلــى ســت فئــات حســب عــدد ومؤّهــات 
الهندســية العاملــة لديهــا، إضافــة إلــى حجــم وعــدد 

المعــدات واآلليــات الخاصــة باإلنشــاءات.
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 صحيفة الخليج: »سلطان« مشروعات تنموية متميــزة للمنطقـة الوسطـى
أكــد صاحــب الســمّو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 
محمــد القاســمي، عضــو المجلــس األعلــى حاكــم 
الشــارقة، أن عجلــة التنميــة فــي اإلمــارة التــي تهــدف 
إلــى تلبيــة متطلبــات اإلنســان وتوفيــر الحيــاة الكريمــة 
تأثيــرات جائحــة »كورونــا« فــي  رغــم  لــه، مســتمرة 
ــطى  ــة الوس ــى أن المنطق ــمّوه إل ــيرًا س ــم، مش العال
مختلــف  فــي  متميــزة  تنمويــة  مشــروعات  لهــا 
ــال  ــائها، وإكم ــى إنش ــل عل ــري العم ــات، ويج القطاع
ــه مســبقً، لتتوالــى افتتاحاتهــا الحقــً فــي  ــدئ ب مــا ُب
نهايــة الســنة القــادم، وأوضــح ســمّوه أن الســكن يعّد 
ــت  ــث ُوضع ــة، حي ــي المنطق ــات ف ــم األولوي ــد أه أح
لــه مبــادرات وخطــط لإلســكان، تراعــي خصوصيــة 
ــر  ــا، ولتوف ــكان فيه ــع الس ــطى وتوزي ــة الوس المنطق
أســوًة  الســكنية،  والمجمعــات  المناطــق  أفضــل 

بباقــي مــدن اإلمــارة ومناطقهــا.

 صحيفة الخليج: »سلطان« يتفّقد منتدى الطالب وردهة المطاعم بجامعة الشارقة
ــن  ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــد صاح تفّق
ــم  ــى، حاك ــس األعل ــو المجل ــمي، عض ــد القاس محم
مشــروَعي  الشــارقة،  جامعــة  رئيــس  الشــارقة، 
ــة  ــم بجامع ــة المطاع ــاب، ورده ــدى الط ــى منت مبن
فــي  العمــل  ســير  علــى  ســمّوه  واطلــع  الشــارقة، 
إلــى  مســتمعً  الطــاب،  منتــدى  مبنــى  مشــروع 
شــرح حــول أهــم المراحــل المنَجــزة مــن المشــروع 
ــزة  ــة متمي ــتوفر بيئ ــي س ــتقبلية الت ــزات المس والتجهي
جــوًا  وتوّفــر  والفعاليــات،  األنشــطة  فيهــا  ُتقــام 
المشــروعات  علــى  العمــل  للطلبــة  ُيتيــح  أكاديميــً 
البحثيــة والمذاكــرة، ضمــن بيئــة محّفــزة تتوفــر فيهــا 

والتقنيــات. الخدمــات  كل 

صحيفة الخليج: »سلطان« يتفّقد سفاري الشارقة في محمّية البردي بمدينة الذيد

الواقــع  الشــارقة«  تفّقــد ســمّوه مشــروع »ســفاري 
ضمــن محمّيــة البــردي بمدينــة الذيــد. كمــا اّطلــع 
ــز  ــا ُأنج ــى م ــً إل ــال، متعّرف ــير األعم ــات س ــى مجري عل

مــن أعمــال المشــروع اإلنشــائية والكائنيــة.
حيــث رافــق صاحــب الســمّو، خــال جولتــه التفقديــة، 
ســعادة علــي بــن شــاهين الســويدي، رئيــس دائــرة 
ــس  ــي، رئي ــح الطنيج ــة مصّب ــة، وخليف ــغال العام األش

دائــرة اإلســكان، ومحمــد عبيــد الزعابــي، رئيــس دائــرة 
مدينــة  أعيــان  مــن  وعــدد  والضيافــة،  التشــريفات 
الذيــد. الجديــر بالذكــر أن ســفاري الشــارقة، يعــد أكبــر 
مشــروع ســفاري فــي العالــم خــارج إفريقيــا، حيــث 
ألــف   50 نحــو  وســيضم  كــم2،   14 مســاحته  تبلــغ 
حيــوان، وبذلــك سيشــكل أهــم وجهــة ســياحية بيئيــة 

ــة. ــي المنطق ف
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موقع الرؤية : »حديقة العالم اإلسالمي بالشارقة«.. إنجاز سياحي ُيعيد أمجاد 
الحضارة

تقريــرًا   ،2020 يوليــو   31 بتاريــخ  الرؤيــة  موقــع  نشــر   
إخباريــً مطــّواًل حــول إنجــاز دائــرة األشــغال العامــة 
لحديقــة العالــم اإلســامي  كَمعلــم  ســياحي كبيــر 

ُيعيــد أمجــاد الحضــارة.
ســعادة  الدائــرة  رئيــس  عــن   الصحيفــة  ونقلــت 
المهنــدس علــي بــن شــاهين الســويدي قولــه: إن رؤيــة 

صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة، 
تجّســدت بــأن تضــم الحديقــة لوحــات تحمــل أســماء 
ونبــذة  إســامية،  ومخترعــات  مســلمين  علمــاء 
عــن تاريخهــم، وفتــرة انشــغالهم بهــذه العلــوم، 

بالرســومات. موضوعــة بطريقــة جميلــة 

موقع الرؤية: افتتاح مبنى نادي خورفكان ألصحاب الهمم 

ــن  ــرًا ع ــر 2020 خب ــخ 2 نوفمب ــة بتاري ــع الرؤي ــر موق  نش
افتتــاح مبنــى نــادي خورفــكان ألصحــاب الهمــم الــذي 
52 مليــون درهــم،  أنجرتــه دائــرة األشــغال بتكلفــة 
ــور  ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــن صاح ــع ع ــل الموق ونق
ســلطان بــن محمد القاســمي عضــو المجلــس األعلى 
حاكــم الشــارقة، تأكيــده علــى أهميــة رعايــة وتوفيــر 
يحتاجهــا  التــي  المتطّلبــات  أو  االحتياجــات  كافــة 

اليوميــة  حياتهــم  لممارســة  الهمــم  أصحــاب 
وأنشــطتهم وهواياتهــم، وصقــل مهاراتهــم فــي 
المؤسســات واألنديــة المخّصصــة لهم والمؤسســات 
قامــوا  َمــن  لجميــع  وشــكره  العامــة،  والمرافــق 
بتأســيس هــذا النــادي، وَمــن بــادر بالنشــاط وطلــب 
ومجلــس  العامــة  األشــغال  ودائــرة  المبنــى  إنشــاء 

الشــارقة للتعليــم ومجلــس الشــارقة الرياضــي.
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صحيفة البيان: حاكم  الشارقة يفتتح مجلس خورفكان األدبي 
وبيت الشعر ومركز الشعر  الشعبي

2021  خبــرًا  8 مــارس  بتاريــخ  نشــرت الصحيفــة 
الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب  افتتــاح  عــن 
ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس 
الشــارقة، مجلــس خورفــكان  األعلــى حاكــم 
ــات  ــن الفعالي ــد م ــينظم العدي ــذي س ــي ال األدب
واألمســيات  الثقافيــة  والنــدوات  والــورش 

الشــعرية والملتقيــات التــي تجمــع األدبــاء ورّواد 
الثقافــة.

الثقافيــة  الصــروح  أحــدث  المجلــس  ويعــّد   
الداعمــة للحــراك الثقافــي واألدبــي فــي مدينــة 
ــة  ــمّوه الثقافي ــة س ــتكمااًل لرؤي ــكان، واس خورف

ــارة.   ــان اإلم ــاء إنس ــي بن ف

صحيفة الوطن : “أشغال الشارقة” ُتكّرم فرق العمل 
والشركاء المساهمين ببناء مجمع القرآن الكريم

 2020 أكتوبــر   11 بتاريــخ  الوطــن  صحيفــة  ألقــت   
ــركاء  ــل والش ــرق العم ــرة ف ــم الدائ ــى تكري ــوء عل الض
ــع  ــى مجم ــاز مبن ــهموا بإنج ــن أس ــتراتيجيين الذي االس
المبذولــة  لجهودهــم  تقديــرًا  الكريــم،   القــرآن 
ولتعزيــز أواصــر التعــاون المؤسســي معهــم،  وتطوير 
ــي  ــوري ف ــم المح ــاًء بدوره ــترك، واحتف ــل المش العم

إنجــاز المشــاريع االســتراتيجية للدائــرة.
ــن  ــي ب ــدس عل ــعادة المهن ــن س ــة ع ــت الصحيف ونقل
شــاهين الســويدي قولــه فــي كلمتــه خــال الحفــل: 
“فــي مطلــع العــام الماضــي أشــار صاحــب الســمو 
الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو 
هــذه  أن  إلــى  الشــارقة  حاكــم  األعلــى  المجلــس 

البقعــة التــي اســتنارت بالعلــم والمعرفــة تمشــي 
ــا الجامعــة القاســمية، وهنــاك  بُخطــى ســريعة؛ فهن
الكريــم؛  القــرآن  مجمــع  جديــد  مبنــى  ســيكون 
أكبــر مجمــع علــى وجــه البســيطة، واآلن نــرى ثمــار 
هــذا التفكيــر الطمــوح والرؤيــة االســتباقية لســمّوه 
تتجســد بهــذا المبنــى المختلــف والمبتكــر واألكبــر 
ناحيــة  مــن  القاســمية  الجامعــة  امتــداد  علــى 
ــّدم  ــه يق ــيما وأن ــوى، الس ــة والمحت ــاحة والنوعي المس
للزائريــن عظمــة القــرآن الحكيــم وإعجــازه وُيعــّرُف 
بعلمائــه لاســتفادة واالســتزادة مــن العلــوم القرآنيــة 
التــي كانــت مصــدر األدب لألمــة اإلســامية ومكنــون 

والحضــاري”. الثقافــي  عطائهــم 

صحيفة البيان: إنجاز مشروع سياحي في دبا الحصن بـ 10 ماليين درهم
  صحيفــة البيــان تحدثــت بتاريــخ 23 ســيبتمبر 2020 عــن 
ــا الحصــن بتكلفــة 10  إنجــاز مشــروع ســياحي فــي دب
ماييــن درهــم فــي ســياق الخطــة التطويريــة لجزيــرة 
الحصــن، وضمــن المشــاريع الخدميــة والســياحية فــي 

مدينــة دبــا الحصــن.
ــن  ــي ب ــدس عل ــعادة المهن ــن س ــة ع ــت الصحيف ونقل
زيــارات  إن  الدائــرة قولــه:  رئيــس  الســويدي  شــاهين 

ــن  ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــم صاح ودع
محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم 
الشــارقة لمدينــة دبــا الحصــن، وتوجيهــات ســمّوه 
الكريمــة، كان لهــا األثــر الفّعــال فــي تحــّول مدينــة دبا 
الحصــن إلــى مدينــة عصريــة وحضاريــة متكاملــة فــي 
شــتى النواحــي المعماريــة والخدميــة، حتــى أضحــت 

ــا. ــى بحّلته ــة تتباه مدين



الشراكات االستراتيجية والمساهمات المجتمعية 42020
التقرير السنوي

131 130

تعزيز السمعة الحكومية
تمثــل الســمعة المؤسســية نقطــة ارتــكاز أساســية 
والمؤسســات  المنظمــات  أعمــال  مســيرة  فــي 
والشــركات، وانطاقــً مــن حــرص الدائــرة علــى تعزيــز 
الســمعة الحكوميــة فإنهــا لــم توفــر جهــدًا فــي 
التلفزيونيــة،  والبرامــج  الفعاليــات  فــي  المشــاركة 
ــزًا علــى شاشــات القنــوات  وقــد ســجلت حضــورًا ممي

التلفزيونيــة مــن خــال لقــاءات ومداخــات أعضــاء 
والتقاريــر  اإلعاميــة  للتغطيــات  إضافــًة   الدائــرة، 
ــرة،  ــارقة والفجي ــوات الش ــا قن ــي عرضته ــّورة الت المص
والتــي فاقــت الثاثيــن مشــاركة تلفزيونيــة خــال عــام 
2020. نســتعرض أبــرز المحطــات اإلعاميــة التــي حضــر 

فيهــا اســم دائــرة األشــغال:

 حفل تكريم الشركاء االستراتيجيين المساهمين ببناء مجمع القرآن الكريم

أجــرت قنــاة الشــارقة لقــاءات مــع عدد من مهندســي 
الشــركاء  تكريــم  لحفــل  تغطيتهــا  أثنــاء  الدائــرة 
القــرآن  مجمــع  ببنــاء  المســاهمين  االســتراتيجيين 
الكريــم، حيــث صــّرح المهنــدس علــي الســويدي رئيس 
الشــركاء  لجهــود  تقديــرًا  يأتــي  الحفــل  أن  الدائــرة 
المؤّثــرة والفاعلــة فــي إنجــاح المشــروع، الذي يســهم 
بتعزيــز جهــود الدائــرة فــي تقديــم مشــاريع عمرانيــة 
ــق  ــا الطري ــل األدوار هم ــراكة وتكام ــزة، وأن الش متمي

ــادة. ــز والري ــى التمّي إل

االنتهاء من األعمال اإلنشائية في حديقة طوي السامان

ــر إدارة  ــع مدي ــً م ــااًل هاتفي ــارقة اتص ــاة الش ــرت قن أج
األفــرع فــي دائــرة األشــغال للحديــث عــن األعمــال 
ــوي  ــة ط ــي حديق ــرة ف ــا الدائ ــي أنجزته ــائية الت اإلنش
الســامان الكائنــة فــي منطقة البطائــح بمدينــة الذيد، 
حيــث عّبــر المهنــدس محمــد بــن يعــروف عــن حــرص 
الدائــرة علــى المضــي ُقُدمــً فــي تنفيــذ المشــاريع 
مكانتهــا  لتعزيــز  البطائــح  منطقــة  فــي  المهمــة 
ومنطقــة  الوســطى،  للمنطقــة  تجــاري  كمركــز 
جاذبــة للمــدن مــن حولهــا الســيما فــي ظــل األســواق 

ــً.  ــرة حالي ــائها الدائ ــوم بإنش ــي تق الت

إنجاز حديقة ومسجد في حي الرق 

حديقة العالم اإلسالمي

عرضــت قنــاة الشــارقة فــي تقريــر مصّور أحد مشــاريع 
ــاح  ــر لإلفص ــاء التقري ــث ج ــرق، حي ــي ال ــي ح ــرة ف الدائ
عــن جهــود الدائــرة وحرصهــا علــى المضــي ُقُدمــً 
فــي تنفيــذ المشــاريع المهمــة فــي الحــي والتــي مــن 

حضــور  اإلســامي  العالــم  حديقــة  افتتــاح  شــهد 
ــارقة  ــون الش ــام تلفزي ــث ق ــائل إعامية،حي ــدة وس ع
بتغطيــة االفتتــاح الــذي ترأســه رئيــس الدائــرة بحضــور 
عــدد مــن أعضائهــا، كمــا اســتضاف تلفزيــون الفجيــرة 

بينهــا إنشــاء حديقــة تخــدم أهالــي حــي الــرق وتكــون 
ــاء  ــى االنته ــرة عل ــارفت الدائ ــا ش ــم، كم ــً له متنّفس

مــن إنشــاء مســجد فــي الحــي.

أحــد مهندســي الدائــرة ماجــد الشــاعر للحديــث عــن 
هــذا المشــروع الــذي يضــم معلومــات عــن أكثــر مــن 

ــاميً. ــً إس 16 عالم
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المطعم السياحي في دبا الحصن 
خاصــة  إعاميــة  بتغطيــة  الفجيــرة  تلفزيــون  قــام 
ــرة  ــه الدائ ــذي أنجزت ــياحي ال ــم الس ــروع المطع لمش
الضــوء  لتســليط  وذلــك  الحصــن،  دبــا  مدينــة  فــي 

ــس  ــوارد وتضاري ــتثمار م ــي اس ــرة ف ــود الدائ ــى جه عل
مــن  العلميــة  االســتفادة  جانــب  إلــى  المدينــة، 

االســتراتيجي. موقعهــا 

إطالق أنظمة احترازية وقائية للحفاظ على صحة المتعاملين
اســتضافت قنــاة الشــارقة مديــر إدارة الموارد البشــرية 
فــي دائــرة األشــغال األســتاذ عبــد اهلل بوعلــي لتســليط 
الســامة  االحترازيــة وتدابيــر  األنظمــة  الضــوء علــى 
برنامــج  وتنفيــذ  إعــداد  مــن  الدائــرة  نّفذتهــا  التــي 
يتضّمــن عــددًا مــن اإلجــراءات الوقائيــة واالحترازيــة 

للحفــاظ علــى صحــة المواطنيــن والمقيميــن وضمــان 
العمــل  اســتبدال  اإلجــراءات  نــت  وتضمَّ ســامتهم، 
علــى أجهــزة البصمــة، واالســتعاضة عنهــا بنظــام 
ــة  ــاس درج ــزة قي ــة ألجه ــخصية، باإلضاف ــة الش الهوي

ــامة. ــراءات الس ــن إج ــا م ــرارة وغيره الح
افتتاح 4 أسواق في المنطقة الوسطى

المنطقــة  فــي  األربعــة  األســواق  افتتــاح  حظــي 
تلفزيــون  نشــر  حيــث  واســعً،  اهتمامــً  الوســطى 
ــرًا مصــّورًا عنهــا. ويأتــي االفتتــاح ضمــن  الشــارقة تقري
المواطنيــن  متطلبــات  كل  لتوفيــر  الدائــرة  جهــود 

خدميــة  مرافــق  إنشــاء  خــال  مــن  واحتياجاتهــم 
تســهم فــي توفيــر الخدمــات التجارية واالســتهاكية 

التــي تهــدف إلــى االرتقــاء بالمجتمــع المدنــي.
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ــرة  بهــذه الحصيلــة الوفيــرة مــن اإلنجــازات، أثبتــت دائ
علــى  قدرتهــا  الشــارقة،  بإمــارة  العامــة  األشــغال 
تجــاوز التحديــات التــي فرضهــا عــام  2020 لتســّجل 
تفّوقــً جديــدًا ُيضــاف إلــى إنجازاتهــا مــن خــال أدائهــا 
التــي  الواعــدة  المؤشــرات  عكســته  الــذي  المتمّيــز 
تضّمنهــا هــذا التقريــر، مــن خــال المشــاريع المنّفــذة 

والمســتوى النوعــي المتمّيــز لهــذه المشــاريع.  
وقــد اســتطاعت دائــرة األشــغال العامــة، عبــر عملهــا 
رؤيتهــا  تحّقــق  التــي  المشــاريع  تنفيــذ  الــدؤوب، 
حســب  مســتدام  حضــاري  إعمــار  إلــى  بالوصــول 

ــر  ــى المعايي ــق أرق ــة، ووف ــة الموضوع ــداول الزمني الج
خدماتهــا  توســيع  فــي  االســتمرار  وعبــر  العالميــة، 
وتِعــد  االســتراتيجية،  شــراكاتها  وتعزيــز  الذكيــة، 
ــات  ــم خدم ــتمرار بتقدي ــة باالس ــغال العام ــرة األش دائ
متميــزة للمتعامليــن  ترتكــز علــى تلبيــة متطّلباتهــم  
واحتــرام  بشــفافية  والتعامــل  األمثــل،  بالشــكل 
وتطويــر  إدارة  فــي  رســالتها  لتحقيــق  وإنصــاف، 
العامــة  الخدمــات  ومشــاريع  العمرانيــة  المشــاريع 
العالميــة،  المعاييــر  أفضــل  وفــق  التحتيــة  للبنيــة 

االحترافيــة. المســتويات  وأعلــى 
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