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إدارة الهندسة

تزخر إدارة الهندسة بالعدید من الإنجازات والمبادرات التي ترتقي بالبلدیة والإمارة، وتتمیز إدارة الهندسة بكوادرها المتمیزة التي 

تسعى حثیثًا إلى إبراز الدور المتمیز للإدارة وإطلاق طاقاتها في جمیع المنصات الخاصة بالبلدیة والإمارة.

ولإدارة الهندسة العدید من البصمات والامتیازات التي جعلتها إدارة تتحدى ذاتها في كل مرة لتقدیم الأفضل مع تبني الإبداع 

والتحدیث والتمیز في المساهمات والمشاركات الخاصة بها في جمیع المیادین.

 وفي هذا المقال نسلط الضوء على أبرز الإنجازات التي قدمتها الإدارة لخدمة الإمارة والمقیمین والزائرین.

انتهجت الإدارة نهج الخدمة المجتمعیة والمشاركة بأفضل المبادرات، فقد قدم قسم الصیانة والهدم مبادرة صیانة منازل ذوي 

الشهداء، وذلك بتعیین مقاولین أكفاء ومتابعة أعمال الصیانة في تلك المنازل وتقدیم الخدمات النوعیة المتمیزة من صیانة منازل 

ذوي الشهداء تكریًما لما قدمه شهداؤنا من تضحیات في سبیل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، ولم یكتِف قسم الصیانة والهدم 

بذلك حیث أطلق تصریح الصیانة الفوریة للفلل السكنیة، وهو تصریح مجاني یسهم في تسهیل الإجراءات وتحسین مظهر المنازل 

السكنیة، حیث منح القسم تصریح صیانة صبغ السور الخارجي للمنازل بدون رسوم، وكذلك إعفاؤهم من تقدیم جمیع المتطلبات 

الخاصة بتصریح الصیانة لما له من الأثر البالغ في دعم وازدهار الإمارة والإبقاء على جمالیتها وبهاء حلتها.



التطویر في الخدمات
تتبع إدارة الهندسة نهج الدولة في بالتحول الذكي والإلكتروني بالنسبة للخدمات التي تقدمها، وقدم قسم تصنیف المقاولین 

والاستشاریین خدمة هندسیات، وهي خدمة حولت اختبارات المهندسین للحصول على بطاقة مهندس لمزاولة المهنة في الإمارة من 

خلال التقدیم على الامتحان لحین الحصول على البطاقة، والتي تتطلب في السابق خمسة أیام عمل قبل إطلاق نظام هندسیات الذي 

طور المعاملة تطویًرا جذریًا لیتم إنجازها خلال ساعة عمل واحدة، إذ بإمكان مقدم الطلب التقدیم على الخدمة ودفع الرسوم 

والحصول على موعد للاختبار خلال دقائق من خلال موقع البلدیة من أي مكان وفي أي زمان، بالإضافة إلى إمكانیة التقدیم على 

الاختبار الذي قام فریق الإدارة المتمیز بتحویله من ورقي إلى إلكتروني مؤتمت بشكل كامل، والذي یضمن عملیة الحیادیة والسریة 

في الاختبارات، والحصول على البطاقة بشكل فوري، مما ساهم في تسهیل وتبسیط الإجراءات وأتمتتها محقًقا نجاًحا باهًرا وصدى 

رائع بین الراغبین في الحصول على بطاقة المهندس.

أما فیما یخص التطور العمراني للإمارة، فقد قدم قسم الرقابة على المباني كتیب دلیل إجراءات الإشراف على مشاریع البناء والذي 

یشرح طریقة البناء والتعمیر في أي موقع، ابتداًء بتجهیز الموقع للبدء بأعمال البناء وانتهاًء بتصدیر شهادة إنجاز مبنى، ویقدم 

المعلومات والبیانات بشكل سهل ومیسر لكل المهتمین بالمعرفة والمقبلین على البناء.

 ولم یكتِف القسم بتصدیر الكتیب، بل عمل على إصدار كتیب إرشادات التدقیق وعمل تقاریر الموقع للمشرفین على تلك الأعمال 

للتدقیق على المواقع بالطریقة الصحیحة والسلیمة التي تضمن سیر الأعمال وفق منهجیة مدروسة تسهم في المحافظة على المباني 

ودیمومتها لمدة زمنیة أكبر.

ولم یكتِف قسم الرقابة بذلك، فقد ُشكلت لجنة المواقع قید الإنشاء التي تخصصت في زیارة المواقع قید الإنشاء للتأكد من سیر أعمال 

المقاول بشكل صحیح وخلو تلك المواقع من الأخطاء الهندسیة المحتملة نتیجة سوء تنفیذها من قبل المقاول وبغیاب الاستشاري، 

حیث یقوم الفریق بزیارة المواقع قید الإنشاء بشكل فجائي للنظر في الأعمال ومدى مطابقتها لأصول الصنعة، مما یساهم في تقلیل 

الأخطاء الهندسیة والحد من العیوب التي تظهر في المباني بعد استلام الموقع من قبل المستفید.



ولم تكتِف إدارة الهندسة بهذه الإنجازات حیث كان لها العدید من الإسهامات التي تخص الأعمال التطوعیة لما لها من أهمیة في وقتنا 

الحالي، وشاركت الإدارة بكوادرها المبدعة والمتمیزة بالعدید من الأعمال التطوعیة، حیث أطلقت حملة إفطار الصائم، وتتخلص 

في توزیعات وجبات الإفطار على العمال في المواقع، وحملة "شتاؤهم أدفى" وتتمثل في توزیع سترات شتویة لحراس المواقع قید 

الإنشاء، وحملة توزیع أعلام الدولة للمواقع التي صدر لها شهادة إنجاز مبنى في یوم العلم، بالإضافة إلى حملة "برد على قلبك" 

والتي تهدف إلى تخفیف حرارة الجو من خلال توزیع العصائر والمثلجات لمراجعي الإدارة في فصل الصیف.

وما تم ذكره سابًقا هو غیض من فیض إنجازات إدارة الهندسة التي تنتهج الطموح والإبداع والتطور في جمیع الخدمات التي 

تقدمها،  وتساهم في العدید من الإنجازات التي تصب جمیعها في مصلحة الإمارة أولًا والبلدیة ثانیًا، وتسعى دائما للوصول إلى أعلى 

المراتب المحلیة والدولیة، وتطبیق نهج الدولة في التحول الرقمي والسعي لتقدیم أفضل الخدمات والإسهامات التي من شأنها رفع 

رایة الدولة في المحافل الدولیة.

الإنجازات


