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املقدمة

تعترب الإح�ساءات والأرقام اأداة مهمة يف حتليل معطيات العمل ـ اأي عمل ـ ومقيا�سا   

ملا مت اإجنازه من اأعمال يف كافة القطاعات اخلدمية والتنموية .

ي�ستعر�ض التقرير الإح�سائي ال�سنوي لبلدية �سحار اأهم موؤ�سرات اأن�سطة البلدية   

يف خمتلف القطاعات اخلدمية والتنموية لعام 2017م مقارنًة بالعام الذي �سبقه ، اآملني اأن 

للبلدية ودلياًل ا�سرت�ساديًا  ي�سهم هذا التقرير يف التعرف على معطيات الواقع الإح�سائي 

للمهتمني والباحثني والقائمني على التخطيط ال�سرتاتيجي يف اجلوانب اخلدمية والتنموية 

من جهة واملعنيني بالتخطيط والتنمية يف املوؤ�س�سة مبا يخدم التخطيط والتطوير امل�ستقبلي 

يف الولية من خالل و�سع اخلطط الالزمة ودرا�سة الحتياجات امل�ستقبلية من جهٍة اأخرى 

مبا ي�سهم يف تطوير وتنمية الولية يف خمتلف اجلوانب .
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اإدارة ال�سوؤون ال�سحية
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اأول :النظافة العامة

كمية النفايات التي مت �سحنها ملردم البلدية ) بالطن( خالل عام 2017م

الكميةالوحدةالبيان

92536طنخملفات بناء 

7577طنخملفات �أ�شجار

2750طناطارات

ثانيا: التفتي�ض ال�سحي

املواد التالفة التي متت م�سادرتها خالل عام 2017 م

الكميةالوحدةالبيان

2596 كيلوجر�م�أ�شماك

6890كيلوجر�محلوم

8669كيلوجر�مدو�جن

9986كيلوجر�مخ�شرو�ت وفو�كه

20966كيلوجر�ممو�د غذ�ئية مطبوخة

مو�د غذ�ئية

90563كيلوجر�م

4560كي�س

1986كرتون

10669علبة

م�شروبات غازية

100كرتون

656زجاجة

956علبة

203قطعة�أدو�ت �حلالقة

ر�سم بياين تو�سيحي

اإدارة ال�سوؤون ال�سحية

٠

٢٠٠٠٠

٤٠٠٠٠

٦٠٠٠٠

٨٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠
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املحالت التجارية وعدد مرات التفتي�ض التي متت خالل عام 2017 م

الزيارةاملحالتالبيان

154353مطعم

370461مقهى

3620مطعم ومقهى

18054بيع مو�د غذ�ئية

118230بيع �خل�شرو�ت و�لفو�كه

1425بيع �ملو�د �لغذ�ئية و�خل�شرو�ت و�لفو�كه

2218ملحمة

2122��شماك

79دو�جن

3640خمابز

1016�شنع وبيع �حللوى �لعمانية

308320حمل حالقة

1326مغ�شلة مالب�س

197270كي �ملالب�س

13مرطبات

710بيع �مل�شاوي

47مك�شر�ت

911فنادق

915م�شانع

914مطاحن

610تعبئة مو�د غذ�ئية

1420بيع �ملو�د �لغذ�ئية باجلملة

4156بيع و�إعد�د �حللويات

3138بيع �لع�شائر

912�لأندية �ل�شحية

16262060�لإجمايل

اأعمال التفتي�ض واملراقبة ملحالت ت�سفيف ال�سعر والتجميل خالل عام 2017م

2017الوحدةالبيان

29عددزيار�ت �لعقود �جلديدة

350عدد�لزيار�ت �لتفتي�شية

126عدد�ملخالفات �ل�شحية

99عددخمالفات مت �إنهاءها

68عدد�أ�شعار �إتالف مو�د و�أدو�ت

66علبة�شبط مو�د جتميل وكرميات غري �شاحلة ل�شتخد�م

15 كيلو جر�م

35 لرت

45 قطعة�شبط �أدو�ت ت�شفيف وجتميل غري �شاحلة

4950ريال�لغر�مات

اإدارة ال�سوؤون ال�سحية
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اأول : الرتاخي�ض والعقود

عقود الإيجار ال�سادرة موزعة ح�سب العقد خالل الفرتة )2016  ـ 2017 م (

البيان
ال�سنة

20162017م

جتاري

22582003جديد

29563557جتديد

14681529�إلغاء

�شكني

21012237جديد

20752100جتديد

13871355�إلغاء

�شناعي

748487جديد

733752جتديد

450404�إلغاء

�لجمايل

50174727جديد

57646409جتديد

33053288�إلغاء

ر�سم بياين مقارن تو�سيحي

اإدارة ال�سوؤون ال�سحية

٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٤٠٠٠

٥٠٠٠

٦٠٠٠

٧٠٠٠

٨٠٠٠

٥٠١٧
٥٧٦٤

٣٣٠٥

٤٧٢٧

٦٤٠٩

٣٢٨٨

جديد جتديد إلغاء
٢٠١٧٢٠١٦
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الرتاخي�ض  البلدية ال�سادرة واملجددة وامللغية خالل الفرتة )2016ـ2017 م (

البيان
ال�سنة

20162017

24031924جديد

59336592جتديد

21621824�لغاء

ر�سم بياين مقارن تو�سيحي

2 ـ الرقابة البيطرية

اأن�سطة امل�سلخ املركزي خالل الفرتة )2016 ـ 2017 م (

البيان
ال�سنة

20162017

7849975866عدد  �لذبائح �ملذبوحة يف �مل�شلخ

4048924عدد �لذبائح �ملعدومة

ر�سم بياين مقارن تو�سيحي

اإدارة ال�سوؤون ال�سحية

٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٤٠٠٠

٥٠٠٠

٦٠٠٠

٧٠٠٠

٨٠٠٠

٢٤٠٣

٥٩٣٣

٢١٦٢ ١٩٢٤

٦٥٩٢

١٨٢٤

جديد جتديد إلغاء
٢٠١٧٢٠١٦

٠

١٠٠٠٠

٢٠٠٠٠

٣٠٠٠٠

٤٠٠٠٠

٥٠٠٠٠

٦٠٠٠٠

٧٠٠٠٠

٨٠٠٠٠
٧٨٤٩٩

٤٠٤٨

٧٥٨٦٦

٩٢٤

عدد الذبائح املعدومةعدد  الذبائح املذبوحة في املسلخ
٢٠١٧٢٠١٦
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الهند�سة ال�سحية : 

املياه امل�ستقبلة واملعاجلة واملحولة اإىل نظام الري )باملرت املكعب (  خالل الفرتة )2016ـ2017 م (

البيان
ال�سنة

20162017م

2962341379723�مل�شتقبلة

36890891375599�ملعاجلة

1546635464612�ملياه �ملحولة �إىل نظام �لري

ر�سم بياين مقارن تو�سيحي

اإدارة ال�سوؤون ال�سحية

٠

٥٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠٠

٢٥٠٠٠٠٠

٣٠٠٠٠٠٠

٣٥٠٠٠٠٠

٤٠٠٠٠٠٠

٢٩٦٢٣٤

٣٦٨٩٠٨٩

١٥٤٦٦٣٥
١٣٧٩٧٢٣ ١٣٧٥٥٩٩

٤٦٤٦١٢

املياه احملولة إلى نظام الرياملعاجلةاملستقبلة
٢٠١٧٢٠١٦

�مل�شتقبلة

�ملعاجلة

�ملياه �ملحولة �إىل نظام �لري
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دائرة امليـــــــــــاه
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كمية املياه املنتجة من الآبار وحمطة حتليه املياه وكمية املياه  امل�ستهلكة

ون�سبة املياه املفقودة خالل الفرتة )2016ـ 2017 م (

ن�سبة املياه املفقودةاملياه املفقودة)م3(املياه امل�ستهلكة)م3(املياه املنتجة)م3(ال�سنة

201614632373117209492911424%19.90

201715249447125905862658861%17.44

ر�سم بياين مقارن تو�سيحي

اأ�سباب املياه املفقودة

• �لت�شرب غري �ملرئي للمياه يف �ل�شبكة	

• فارق �ملياه �ملتبقية يف �لأنابيب �ملمدودة خالل عام 2017	

• �ل�شيانة �لدورية لل�شبكة �ملياه	

• نقاط �حلريق	

• �حلو�دث �لطارئة	

• عدم �خذ قر�ءتي �لإنتاج �ل�شتهالك يف نف�س �للحظة ممــــا ي�شبب فارق كبري بني �لقر�ءتني	

تو�سيل خدمة املياه ال�ساحلة لل�سرب للمنازل والعقارات واملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة خالل الفرتة )2016ـ 2017 م (

العددالوحدةال�سنة

2607تو�شيلة2016

2795تو�شيلة2017

ر�سم بياين مقارن تو�سيحي

دائرة املياه

املياه املفقودة(م٣)املياه املستهلكة(م٣)املياه املنتجة(م٣)
٢٠١٧٢٠١٦٠

٥٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠٠٠

١٤٦٣٢٣٧٣ ١٥٢٤٩٤٤٧

١١٧٢٠٩٤٩ ١٢٥٩٠٥٨٦

٢٩١١٤٢٤ ٢٦٥٨٨٦١

٠

٥٠٠

١٠٠٠

١٥٠٠

٢٠٠٠

٢٥٠٠

٣٠٠٠
٢٦٠٧ ٢٧٩٥

٢٠١٧٢٠١٦

تو�شيلة



التقرير اإلحصائي السنوي 2017

14

الر�سوم املح�سلة عن خدمة املياه ال�ساحلة لل�سرب وا�ستهالكها ور�سوم خدمة املجاري خالل الفرتة )2016ـ 2017 م (

البيان
ال�سنة

20162017

7.230.327 ريال5.539.319 ريال�لر�شوم �ملح�شلة

ر�سم بياين مقارن تو�سيحي

دائرة املياه

٥٥٣٩

٧٢٣٠

٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٤٠٠٠

٥٠٠٠

٦٠٠٠

٧٠٠٠

٨٠٠٠

2016 2017

�لر�شوم �ملح�شلة
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دائرة الت�سجري واحلدائق
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امل�ساحة املزروعة التي متت تغطيتها يف خمتلف مناطق الولية  

خالل الفرتة )2016ـ 2017 م (

م�ساحة الرقعة اخل�سراء باملرت املربعال�سنة

2016 16654

2017 9850

ر�سم بياين مقارن تو�سيحي

النباتات املزروعة لتطوير وجتميل املواقع واحلدائق  

خالل الفرتة )2016ـ 2017 م (

البيان
ال�سنة

20162017

5530عدد �لأ�شجار

835313008عدد �ل�شجري�ت

-8000عدد �لزهور

ر�سم بياين مقارن تو�سيحي

دائرة الت�سجري واحلدائق

٠

٥٠٠٠

١٠٠٠٠

١٥٠٠٠

٢٠٠٠٠
١٦٦٥٤ 

٩٨٥٠ 

٠

٣٠٠٠

٦٠٠٠

٩٠٠٠

١٢٠٠٠

١٥٠٠٠

٥٥

٨٣٥٣ ٨٠٠٠

٣٠

١٣٠٠٨

-

2016

2016

2017

2017

عدد �لأ�شجار

عدد �ل�شجري�ت

عدد �لزهور

م�شاحة �لرقعة �خل�شر�ء باملرت �ملربع



التقرير اإلحصائي السنوي 2017

17

اأعمال امل�ستل خالل الفرتة )2016ـ2017 م(  

الوحدةالبيان
ال�سنة

20162017

121710121537�شجرةزر�عة �أ�شجار و�شجري�ت مبدئية ) �أقالم(

48583092مزهريةزر�عة مزهريات

110159100998�شجرة�إنتاج �أ�شجار و�شجري�ت

3981155104�شجرة�شرف �أ�شجار و�شجري�ت مل�شاريع و�مليادين و�لطرقات �لد�خلية  و�حلد�ئق و�لأهايل و�جلهات �حلكومية

ر�سم بياين مقارن تو�سيحي

اأعمال ال�سيانة والري يف الطرقات وامليادين العامة واحلدائق واملنتزهات خالل الفرتة )2016ـ2017 م(

الوحدةالبيان
ال�سنة

20162017

01800مرت مربعزر�عة م�شطحات خ�شر�ء

0115مرت طويلزر�عة �أ�شيجة نباتية

55751171�شجرةزر�عة �أ�شجار و�شجري�ت

951484546165زهرةزر�عة زهور مو�شمية

741865715434110مرت مربعق�س �مل�شطحات �خل�شر�ء

741865715434110مرت مربعتنظيف حو�ف �مل�شطحات �خل�شر�ء

20179371835020مرت طويلتقليم �أ�شيجة نباتية

26391818حمولة�ملياه  �ملنقولة بو��شطة �لناقالت

43303030حمولةنقل خملفات �لأ�شجار و�ل�شجري�ت

ر�سم بياين مقارن تو�سيحي

دائرة الت�سجري واحلدائق

٠

٣٠٠٠٠

٦٠٠٠٠

٩٠٠٠٠

١٢٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠

١٢١٧١٠

٤٨٥٨

١١٠١٥٩

٣٩٨١١

١٢١٥٣٧

٣٠٩٢

١٠٠٩٩٨

٥٥١٠٤

٠

٥٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠٠٠

٠ ٠ ٥٥٧
٥ ٩٥١
٤٨٤

٧٤١
٨٦٥

٧
٧٤١

٨٦٥
٧

٢٠١
٧٩٣

٧
٢٦٣

٩
٤٣٣

٠

١٨٠
٠

١١٥ ١١٧
١

٥٤٦
١٦٥

١٥٤
٣٤١

١٠
١٥٤

٣٤١
١٠

١٨٣
٥٠٢

٠
١٨١

٨
٣٠٣

٠

2016

2016

2017

2017

زر�عة �أ�شجار و�شجري�ت مبدئية ) �أقالم(

زر�عة مزهريات

�إنتاج �أ�شجار و�شجري�ت

�شرف �أ�شجار و�شجري�ت

زر�عة م�شطحات خ�شر�ء         زر�عة �أ�شيجة نباتية               زر�عة �أ�شجار و�شجري�ت

زر�عة زهور مو�شمية                ق�س �مل�شطحات �خل�شر�ء         تنظيف حو�ف �مل�شطحات �خل�شر�ء

تقليم �أ�شيجة نباتية                 �ملياه �ملنقولة بو��شطة �لناقالت         نقل خملفات �لأ�شجار و�ل�شجري�ت
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• دائرة الأرا�ســــي	

• اأق�سام التخطيط وامل�ساحة	
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دائرة الأرا�سي

ملفات الأرا�سي امل�ستكملة اإجراءاتها واملحالة من الدائرة اإىل املديرية العامة لالإ�سكان خالل الفرتة )2016ـ 2017 م (

حكوميزراعي�سناعيجتاري�سكنيال�سنة

20162546587235654133

20174599666260513116

714512534951167249�لإجمايل

ر�سم بياين مقارن تو�سيحي

موا�سيع الأرا�سي املحالة للعر�ض على جلنة �سوؤون الأرا�سي خالل الفرتة )2016ـ 2017 م (

حكوميزراعي�سناعيجتاري�سكنيال�سنة

20167125612127124

2017691587121101

140311419248225�لإجمايل

ر�سم بياين مقارن تو�سيحي

طلبات الأرا�سي ال�سكنية وطلبات اإثبات امللك امل�ستلمة وامل�سجلة خالل الفرتة )2016ـ 2017 م (

البيان
ال�سنة

20162017

12621592�ل�شكنية

43267�إثبات �مللك

16941659�لإجمايل

ر�سم بياين مقارن تو�سيحي

٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٤٠٠٠

٥٠٠٠

٢٥٤٦

٥٨٧
٢٣٥

٦٥٤

١٣٣

٤٥٩٩

٦٦٦
٢٦٠

٥١٣
١١٦

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٧٠٠

٨٠٠
٧١٢

٥٦
١٢

١٢٧ ١٢٤

٦٩١

٥٨
٧

١٢١ ١٠١

٠

٥٠٠

١٠٠٠

١٥٠٠

٢٠٠٠
١٦٥٩                        ١٦٩٤

�شكني

�شكني

�شناعي

�شناعي

جتاري

جتاري

زر�عي

زر�عي

حكومي

حكومي

2016 2017

2016

2016

2017

2017

�ل�شكنية

�إثبات �مللك
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دائرة الأرا�سي

الأرا�سي املمنوحة ح�سب نوع ال�ستعمال خالل عام 2017 م

نوع الت�سرف
نوع ال�ستعمال

�شناعيجتاريحكوميزر�عي�شكني

26272300متليك

57012700منح

1370261تعوي�س

30100��شتبد�ل

736285361�لإجمايل

الأرا�سي امل�سروفة ح�سب نوع ال�ستعمال خالل الفرتة )2016-2017 م(

نوع الت�سرف
20162017

نوع �ل�شتعمالنوع �ل�شتعمال

�شناعيجتاريحكوميزر�عي�شكني�شناعيجتاريحكوميزر�عي�شكني

4439430026272300متليك

3213504557012700منح

8000000000��شتثمار

12112301370261تعوي�س

8000030100��شتبد�ل

8000000000م�شاعدة �إ�شكانية

1124190345736285361�لإجمايل

ر�سم بياين مقارن تو�سيحي

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٧٠٠

٨٠٠

١١٢
٤١

٩٠

٣
٤٥ ٥٣

٦ ١٢٨

٧٣٦

2016 2017

�شكني

حكومي

زر�عي

جتاري

زر�عي

�شناعي
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اأق�سام التخطيط وامل�ساحة

الأرا�سي املخططة مبختلف ا�ستعمالتها خالل عام 2017 م

الجمايلحكوميزراعي�سناعيجتاري / �سكنيجتاري�سكني

406689000464201

املخططات واجليوب التخطيطية امل�ستحدثة لالأرا�سي  مبختلف ا�ستعمالتها 

خالل الفرتة من )2016ـ 2017 م(

البيان 
ال�سنة

20162017

1515�ملخططات و�جليوب �لتخطيطية �مل�شتحدثة

 ر�سم بياين مقارن تو�سيحي

الر�سومات امل�ساحية املنجزة للمخططات واجليوب التخطيطية امل�ستحدثة

والر�سومات امل�ساحية املنجزة خالل الفرتة )2016 ـ 2017 م (

البيان 
ال�سنة

20162017

67446700�لر�شومات �مل�شاحية �ملنجزة

45994201�لر�شومات �مل�شاحية �ملنجزة للمخطط و�جليوب �لتخطيطية �مل�شتحدثة

ر�سم بياين مقارن تو�سيحي

٠

٣

٦

٩

١٢

١٥
١٥                     ١٥

٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٤٠٠٠

٥٠٠٠

٦٠٠٠

٧٠٠٠

٨٠٠٠
٦٧٤٤

٤٥٩٩

٦٧٠٠

٤٢٠١

2016

2016

2017

2017

�لر�شومات �مل�شاحية �ملنجزة

�لر�شومات �مل�شاحية �ملنجزة 

للمخطط و�جليوب �لتخطيطية 

�مل�شتحدثة

�ملخططات و�جليوب �لتخطيطية �مل�شتحدثة
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دائرة ال�سوؤون الفنية
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اأباحات البناء الكربى وال�سغرى  ال�سادرة واملجددة عام 2017 م

العددالبيان

كربى

1312جديد

731جتديد

�شغرى

415جديد

4جتديد

اأباحات البناء الكربى وال�سغرى ال�سادرة املجددة خالل الفرتة )2016 ـ2017 م(

البيان
ال�سنة

20162017

كربى

12871312جديد

746731جتديد

�شغرى

473415جديد

74جتديد

ر�سم بياين مقارن تو�سيحي

�سهادات اإمتام البناء ال�سادرة واخلدمات الفنية الأخرى عام 2017 م

العددالبيان

1178�شهادة �إمتام �لبناء �ل�شادرة

1689تر�خي�س بدء �لعمل  

49تر�خي�س بدء �لهدم �ل�شادرة

135�أو�مر �إز�لة �حلياز�ت �ل�شادرة

131�أمر �إز�لة م�شوهات 

144�إنذ�ر خمالفات

256�أمر توقف

238�إنذ�ر بالإز�لة

223حتويل خمالفات

4043�لجمايل

دائرة ال�سوؤون الفنية

٠

٣٠٠

٦٠٠

٩٠٠

١٢٠٠

١٥٠٠
١٢٨٧

٧٤٦

٤٧٣

٧

١٣١٢

٧٣١

٤١٥

٤

2016 2017

كربى

�شغرى

جتديد       جديد        جتديد       جديد جتديد       جديد        جتديد       جديد
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�سهادات اإمتام البناء ال�سادرة واخلدمات الفنية الأخرى خالل الفرتة )2016ـ2017 م (

البيان
ال�سنة

20162017

9301178�شهادة �إمتام �لبناء �ل�شادرة

18111689تر�خي�س بدء �لعمل  

5549تر�خي�س بدء �لهدم �ل�شادرة

180135�أو�مر �إز�لة �حلياز�ت �ل�شادرة

97131�أمر �إز�لة م�شوهات 

168144�إنذ�ر خمالفات

299256�أمر توقف

298238�إنذ�ر بالإز�لة

250223حتويل خمالفات

40884043�لجمايل

ر�سم بياين مقارن تو�سيحي

دائرة ال�سوؤون الفنية
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دائرة امل�ساريع وال�سيانة
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 امل�ساريع املنفذة عام 2017 م

م�ساريع ر�سف الطرق 

الداخلية

التكلفة املاليةالأطوال )كم (عدد امل�ساريع

3.500.000 ريال147

�لتكلفة �ملاليةعدد �لوحد�تعدد �مل�شاريعم�شاريع �لإ�شكان �لجتماعي

274.580 ريال314

420.000 ريال3م�شاريع �ملياه �ل�شاحلة لل�شرب

م�شاريع خدمية �أخرى

)م�شروع �ل�شوق �جلاف(
614.000 ريال1

8�لإجمايل
4.808.580 ريال

)�أربعة ماليني وثمامنائة وثمانية �آلف وخم�شمائة وثمانون ريال(

اأطوال الطرق املعبدة خالل الفرتة )2016ـ2017م(

ال�سنة

20162017

طرق معبدة)كم(طرق معبدة ) كم(

61.130

ر�سم بياين مقارن تو�سيحي

دائرة امل�ساريع وال�سيانة

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

 ٣٠

٦١٫١

2016 2017

طرق معبدة )كم(
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• سابعًا: دائرة الشؤون اإلدارية  	

• ثامنا ً : دائرة الشؤون المالية والدخل  	

• تاسعًا : دائرة النقليات  	

الفصل الثاني
الدوائر اإلدارية المساندة
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دائرة ال�سوؤون الإدارية
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اأول : القوى العاملة :

1ـ موظفو البلدية

املوظفني العاملني بالبلدية خالل الفرتة من)2016ـ 2017(

ال�سنة
الإجمايلوافدعماين

�لإجمايل�إناثذكور�لإجمايل�إناثذكور �لإجمايل�إناثذكور

2016750708202150215965701035

2017737708072010201938701008

ر�سم بياين مقارن تو�سيحي

املوظفني العاملني يف البلدية حتى نهاية عام 2017 م  موزعني ح�سب الدرجات املالية

الدرجة

املاليـــة

الإجمايلوافدعماين

�لإجمايل�إناثذكور�لإجمايل�إناثذكور �لإجمايل�إناثذكور

110571121011067113 ـ 8 1

963263695200020083263895 ـ 216

1008�لإجمايل

ر�سم بياين تو�سيحي

دائرة ال�سوؤون الإدارية

٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

١٠٠٠

١٢٠٠
١٠٠٨١٠٣٥

٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

١٠٠٠ ٨٩٥

١١٣

2016 2017

�ملوظفني �لعاملني بالبلدية

1 ـ 8 

9 ـ 16
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املوظفني ) الدائمني واملوؤقتني (العاملني يف البلدية ح�سب النوع واجلن�سية خالل الفرتة 

)2016ـ 2017 م(

اجلن�سية

20162017

اإناثذكوراإناثذكور

7507073770عماين

0000مو�طنو دول جمل�س �لتعاون

2020م�شري

4040�شود�ين

0000�أردين

0000عرب �آخرون

18901780هندي

120110باك�شتاين

8060جن�شيات �أخرى

9657093870�لإجمايل

ر�سم بياين مقارن تو�سيحي

دائرة ال�سوؤون الإدارية
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دائرة ال�سوؤون الإدارية

املوظفني املنهية خدماتهم ح�سب اأ�سباب ترك اخلدمة واجلن�سية )2016 - 2017م(

اأ�سباب ترك اخلدمة
20162017

�لإجمايلو�فدعماين�لإجمايلو�فدعماين

11011606بلوغ �شن �لتقاعد

31.31211435�ل�شتقالة بناء على طلبه

1.1101عدم �للياقة �لطبية

22000.�لإعفاء من �خلدمة

11000.�ل�شتغناء عن �خلدمة

�لنقطاع عن �لعمل �أكرث من 

�ملدة �لقانونية
.22011

43548281543�لإجمايل

امل�ساركون يف الدورات التدريبية ح�سب نوع التدريب خالل الفرتة )2016ـ2017م (

البيان
20162017

عدد �ملوظفنيعدد �لرب�مجعدد �ملوظفنيعدد �لرب�مج

124242024تدريب د�خلي

24947194تدريب حملي

تدريب خارجي + موؤمتر�ت

مهمات ر�شمية
35122

18311929220�لإجمايل
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دائرة ال�سوون املالية والدخل

دائرة ال�سوؤون املالية والدخل
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اإدارة ال�سوؤون املالية والدخل

الإيرادات املح�سلة موزعة ح�سب الدوائر خالل الفرتة )2016ـ2017 م(

البيان

ال�سنة

20162017

ريالبي�شهريالبي�شه

27844571668974864094�إد�رة �ل�شوؤون �ل�شحية

44354339517397103294د�ئرة �ملياه

067242187106274227د�ئرة �ل�شوؤون �لفنية

52617410711912292302د�ئرة �ل�شجل �لعقاري

684918736370864369د�ئرة �لأر��شي

3026548637395899فو�ئد على �حل�شابات �جلارية

3001285859967615494187�لإجمايل

3001285859967615494187�لإير�د�ت �ملح�شلة

000124180130005295131�لدعم �حلكومي

3002527661267620789318�إجمايل �ملو�زنة

ر�سم بياين مقارن تو�سيحي

2017

�إجمايل �لإير�د�ت �ملح�شلة

2016

2527661220789318
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امل�سروف من املوازنة موزع ح�سب اأ�سهر ال�سنة خالل الفرتة )2016ـ2017 م(

ال�سهر

ال�سنة

20162017

ريالبي�شهريالبي�شه

140865354505831154يناير

893924481932894807فرب�ير

3069934385631040878مار�س

5059832877111002076�بريل

3689531860751006685مايو

36823169894061152598يونيو

88511853793371047650يوليو

87410624625991201608�أغ�شط�س

67210227343451883532�شبتمرب

18310865796571461575�أكتوبر

59727537722172058810نوفمرب

509111289453297207940دي�شمرب

3002527661267620789318�لإجمايل

ر�سم بياين مقارن تو�سيحي

دائرة ال�سوؤون املالية والدخل

٠

٥٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠٠٠

٢٥٠٠٠٠٠٠

٣٠٠٠٠٠٠٠
٢٥٢٧٦٦١٢

٢٠٧٨٩٣١٨

2016 2017

�إجمايل �مل�شروف من �ملو�زنة
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دائرة النقليات
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�سيارات ومعدات البلدية حتى عام 2017 م

العددنوع ال�سيارات / املعداتم

9�شيار�ت �شالون

100�شيار�ت �لدفع رباعي

14�شيار�ت بيك �أب

13نقل �أتربه ) 24 ( طن

38كبا�شة ) 9 ( طن

1�شهريج مياه ) 5000 ( جالون

5�شهريج مياه ) 3000 ( جالون

2معدة جريدر

4معدة �شيول

2معدة �شيول �شغري

2تنظيف �شو�رع

3�شاحنة ر�فعة �إنارة 

1جر�ر زر�عي ) حر�ثة (

2�شيارة نقل موتى

7در�جة نارية ) نظافة ( 

3كوماتو بلدوزر

1كمبكرت

7با�س

214�لجمايل

دائرة التقنيات
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دائرة التقنيات

كمية الوقود امل�ستهلكة خالل الفرتة )2016ـ2017 م( 

ال�سهر

كمية الوقود امل�ستهلكةكمية الوقود امل�ستهلكة

20162017

ديزلعاديممتازديزلعاديممتاز

1166457966981653011342470539يناير

1227661406984352821236466527فرب�ير

1458576247332755911421775891مار�س

1290774616633955931348863453�بريل

1505568797550049251387464897مايو

126475160638804171107644609يونيو

1215363007247747701337548954يوليو

1446166737768442151383848950�أغ�شط�س

1246368747345433911289342751�شبتمرب

14002275297725448421411350215�أكتوبر

1429151787477542351387850707نوفمرب

1197356386954138531246939477دي�شمرب

1584977725286289056169149009666970�لإجمايل

ر�سم بياين مقارن تو�سيحي

٠

٢٠٠٠٠٠

٤٠٠٠٠٠

٦٠٠٠٠٠

٨٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠

١٥٨٤٩٧
٧٧٢٥٢

٨٦٢٨٩٠

٥٦١٦٩

٦٦٦٩٧٠

١٤٩٠٠٩

2016 2017

ممتازممتاز عاديعادي ديزلديزل

*  كمية �لوقود �مل�شتهلكة
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• عاشرا ً: دائرة نظم المعلومات الجغرافية	

• الحادي عشر: دائرة نظم المعلومات	

الفصل الثالث
الدوائر الفنية
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امل�ساريع التي متت درا�ستها وتنفيذها يف 2017 م

امل�سروع تفا�سيل  الدرا�سة

جتميع بيانات �شبكة �لري
مت �لتن�شيق مع د�ئرة �لت�شجري و�حلد�ئق جلمع بيانات �شبكة �لري ميد�نيا ومن 

�خلر�ئط �ملتوفرة

حتديث بيانات �لأر��شي
مت �لتن�شيق مع �أق�شام �لتخطيط و�مل�شاحة م�شبقا لتحديث بيانات �لأر��شي 

و�ملخططات ب�شفة �شهرية

حتديث بيانات �ملباين مت حتديث بيانات �ملباين من و�قع �لطبيعة و�ل�شور �جلوية

حتديث بيانات �ملعامل �خلدمية مت حتديث بيانات �ملعامل �خلدمية من و�قع �لطبيعة

حتديث بيانات �لإنارة و�لطرق
مت حتديث بيانات �لطرق و�لإنارة من و�قع �لطبيعة با�شتخد�م �لـ GPS  �إىل جانب 

�لبيانات �ملتوفرة لدى د�ئرة �مل�شاريع و�ل�شيانة

حتديد �لنطاق �لزر�عي �لقابل 

للتغري

مت �لتن�شيق مع وز�رة �لزر�عة لتحديد �لأر��شي �لزر�عية �لقابلة للتغيري 

�إىل ��شتعمال �آخر على �شكل نطاقات زر�عية لت�شهيل عملية حتويل 

�ل�شتعمال

زيادة حماية و�شرية �لبيانات 

باملوقع �خلارجي

مت ��شت�شافة �ملوقع �خلارجي للد�ئرة )بو�بة �شحار �جليومكانية( على جهاز 

�فرت��شي وعزل �جلهاز با�شتخد�م �أكرث من جد�ر ناري

در��شة تو�شعات منطقة �شحار 

�ل�شناعية

مت در��شة �لتو�شعات �جلديدة من حيث عدم وجود �أي خدمات رئي�شيه �أو قطع 

�أر��شي من حيث �مل�شاحات

حتديث بيانات قنو�ت �خلدمات 

وقنو�ت ت�شريف �لأودية

مت �لعمل على جتميع بيانات قنو�ت �خلدمات وقنو�ت ت�شريف �لأودية 

)�لغر�قات( ميد�نيا وبا�شتخد�م خر�ئط ت�شاريح �حلفر �ملتوفرة بالد�ئرة 

)�لطريق �ل�شريع ، �لطريق �لد�ئري، �ل�شارع �لعام(

عني �شحار مت در��شة م�شروع عني �شحار و�إ�شقاط �لبيانات على �خلارطة

�ملخيم �ل�شلطاين
حتديد �لإحر�مات �جلديدة للموقع وحتديد جميع قطع �لأر��شي و�ملباين 

و�لك�شار�ت �ملتاأثرة باإحر�مات �ملخيم

ج�شر �ل�شويحرة
مت �إ�شقاط �لر�شومات �ملقرتحة على �خلارطة وحتديد جميع �ملباين و�لقطع 

�ملتاأثرة بامل�شروع

حمطات تعبئة �لوقود مت در��شة �حتياجات منطقة �لعوهي �ل�شناعية من حمطات تعبئة �لوقود

دائرة نظم املعلومات اجلغرافية
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حتديث بيانات �لعنونة
بالتعاون مع د�ئرة �ل�شوؤون �لفنية مت حتديث م�شميات �ل�شو�رع وطباعة خر�ئط 

ورقية و�لعنونة لتحديث �لبيانات من �ملوقع

در��شة �إح�شائية در��شة �إح�شائية بعدد �لقطع مبختلف ��شتعمالتها وم�شاحاتها

در��شة موقع �لتنقيب عن 

�لنحا�س و�لكروم

مت در��شة مو�قع �شركة �لفريوز للتعدين و�شركة �لكروم �لعمانية وحتديد جميع 

�لأر��شي �ملتاأثرة باملوقع

عزب �ملو��شي
ح�شر �لعزب �لقائمة من و�قع �لطبيعة وحتديد نوعية �ل�شتخد�مات وحتديد 

�أر�س ملز�د�ت �ملو��شي و�لطيور

در��شة قنو�ت �لت�شريف

در��شة قنو�ت �لت�شريف لكل من بهجة �لأنظار وقيادة �شرطة �ملهام �خلا�شة 

وفلج �ل�شوق و�شد �حلماية ملزرعة ر�حة �لأنظار وحتديد جميع �لأودية من �ملنبع 

�إىل �مل�شب

معر�س �ل�شيار�ت مت در��شة وحتديد موقع ملعر�س �ل�شيار�ت

مع�شكر ك�شمري
در��شة �إحر�مات مع�شر ك�شمري وحتديد جميع �لأر��شي و�ملباين �لقائمة يف 

�لإحر�مات وحتديد نطاق �لرتفاع للمباين �شمن )�لإحر�مات �لأمنية(

�أر��شي �ل�شتثمار

مت در��شة وحتديد بع�س �لأر��شي لغر�س �ل�شتثمار )م�شت�شفى �لن�شاء و�لولدة، 

عني �شحار، مول عمان، منتزه �ملنيال، كورني�س �شحار، موقع ��شتثماري بامللتقى، 

وحديقة �شحار، موقع جولف( �إىل جانب در��شة �لأر��شي �ل�شتثمارية �ل�شاغرة 

و�لتي بها عقود )�إيجار، �نتفاع، ك�شار�ت، بر�د�ت، تعبئة وتخزين �لغاز، مو�قع 

خدمية لأن�شطة �لك�شار�ت و�ملحاجر(

جتميع مياه �لأمطار مت در��شة وحتديد جميع مو�قع جتمعات �لأمطار يف �لولية

�لأر��شي �ملتاأثرة بج�شر فلج 

�لقبائل

  GPSمت معاينة وح�شر �لأر��شي �ملتاأثرة بج�شر فلج �لقبائل ميد�نيا با�شتخد�م �لـ

و�ل�شورة �جلوية

قاعدة �لبيانات �جلغر�فية 

�لوطنية

مت �لتعرف على �آلية حتديث قاعدة �لبيانات �جلغر�فية �لوطنية �لتابعة 

للمركز �لوطني لالإح�شاء و�ملعلومات ومت �لتن�شيق على رفع وحتديث 

�لبيانات �ملطلوبة من جهة بلدية �شحار ب�شفة دورية من خالل �لبو�بة 

�جلغر�فية �لتابعة للمركز

در��شة �أطو�ل �لطرق �ملقرتحة 

بالولية

مت در��شة �ل�شو�رع �ملقرتحة لربط �لطرق �لرئي�شية بالولية بالإ�شافة �إىل  ربط 

خمططات �لتعوي�شات مع بع�شها �أو مع �شو�رع �أخرى قائمة

دائرة نظم املعلومات اجلغرافية
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دائرة نظم املعلومات اجلغرافية

اخلرائط الرقمية والورقية ال�سادرة لإدارات ودوائر البلدية

 واجلهات اخلارجية خالل الفرتة )2016ـ 2017 م(

البيان

20162017

�لنوع�لنوع

ورقيةرقميةورقيةرقمية

6552500�إد�ر�ت ودو�ئر ومكاتب  �لبلدية

2671646�جلهات �خلارجية

3212212546�لإجمايل

ر�سم بياين مقارن تو�سيحي

 ت�ساريح احلفر اجلديدة واملجددة والزيارات 

امليدانية واملوافقة املبدئية خالل الفرتة )2016ـ 2017 م (

البيان
ال�سنة

الإجمايل
20162017

ت�شاريح �حلفر

5327831315جديد

31365378جتديد

60315662169�لزيار�ت �مليد�نية

6035841187�ملو�فقة �ملبدئية

٠

٥٠٠

١٠٠٠

١٥٠٠

٢٠٠٠

٢٥٠٠

2016 2017
ورقية ورقيةورقية رقميةورقية رقميةرقمية رقمية

�إد�ر�ت ودو�ئر ومكاتب  �لبلدية

�جلهات �خلارجية
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اخلدمات اللكرتونية  يف البلدية خالل الفرتة )2016ـ2017 م(

البيان
ال�سنة

20162017

116121م�شتخدمي �لنرتنت

538543�أجهزة �حلا�شب �لآيل

1617�أجهزة حا�شب �آيل حممولة

298304طابعات عادية وملونة

105132ما�شحات �شوئية

45�أجهزة عر�س

55�أجهزة طباعة �خلر�ئط

ر�سم بياين مقارن تو�سيحي

دائرة نظم املعلومات

 
 
 
 
 
 
 

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

١١٦

٥٣٨

١٦

٢٩٨

١٠٥

٤ ٥

١٢١

٥٤٣

١٧

٣٠٤

٥ ٥

١٣٢

2016 2017
م�شتخدمي �لنرتنت               �أجهزة �حلا�شب �لآيل         �أجهزة حا�شب �آيل حممولة       طابعات عادية وملونة

                         ما�شحات �شوئية                   �أجهزة عر�س                      �أجهزة طباعة �خلر�ئط
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• الثاني عشر : دائرة األصول الثابتة  	

• الثالث عشر : دائرة اإلعالم والعالقات العامة  	

• الرابع عشر : مكتب متابعة المخالفات  	

الفصل الرابع
الدوائر والمكاتب اإلدارية األخرى
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دائرة الأ�سول الثابتة
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الإعمال املنجزة خالل عام )2017 م(

الوحدةالبيانم
ال�سنة

2017

331�أ�شل عدد �لأ�شول �ملوؤمــــــــن عليها1

688�أ�شلعدد �لأ�شول  �مل�شجلة2

800�أ�شل�لأ�شول �لثابتة  �لتي متت مر�جعتها3

78طلبطلبات �ل�شر�ء �ل�شادرة4

90�أمر�أو�مر �ل�شر�ء �مل�شتلمة5

6

�لر�شومات �مل�شاحية �لتي مت حتديثها ملختلف �ل�شتعمالت  

�لتابعة للبلدية

2ر�شم م�شاحي

7

�شند�ت �مللكية �مل�شتلمة من �ملديرية �لعامة لالإ�شكان مبحافظة 

�شمال �لباطنة

23عدد

دائرة الأ�سول الثابتة
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دائرة الإعالم والعالقات العامة
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الإعمال املنجزة خالل عام 2017 م

العددالوحدةالبيان

23خرب�لأخبار �ل�شحفية 

17�إعالن�لإعالنات

16مادة�ملو�د �ملرئية

�إعد�د بيانات �إح�شائية �لبيانات �لإح�شائية مب�شاريع بلدية �شحار 

�لقائمة ملكتب �شعادة �ل�شيخ حمافظ �شمال �لباطنة �ملحرتم
1بيانات

�إعد�د بيان �شحفي عن �مل�شاريع �لتنموية و�خلدمية �لتي تنفذها 

�لبلدية خالل �لعام �جلاري �إيل جانب �خلدمات �لأخرى �لتي 

تقدمها �لبلدية للمجتمع يف نطاق �لعمل �لتنموي و�خلدمي .ل�شعادة 

�ل�شيخ و�يل �شحار � ملحرتم

1بيان

�إعد�د وتقدمي  برنامج �حلفل �لذي �إقامته �لبلدية مبنا�شبة يوم 

�ملدينة �لعربية

6312�لتغريد�ت و�لردودح�شب �لبلدية على نافذة �لتو��شل �لجتماعي ) تويرت(

3851�ملتابعني

دائرة الإعالم والعالقات العامة
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مكتب متابعة املخالفات
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املخالفات امل�ستلمة واملنتهية والتي قيد الدرا�سة خالل الفرتة )2016ـ 2017 م (

البيان
ال�سنة

20162017

273272خمالفات م�شتلمة

6774خمالفات منهية

206198خمالفات قيد �لدر��شة

546544�لإجمايل

ر�سم بياين مقارن تو�سيحي

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠ ٢٧٣ ٢٧٢

٦٧ ٧٤

٢٠٦ ١٩٨

2016 2016 20162017 2017 2017

خمالفات قيد �لدر��شة خمالفات منهية   خمالفات م�شتلمة  

مكتب متابعة املخالفات
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مكتب متابعة املخالفات
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• الخامس عشر : قسم التوعية واإلرشاد	

الفصل الخامس
التوعية واإلرشاد
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ق�سم التوعية والإر�ساد
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اأن�سطة ق�سم التوعية والإر�ساد خالل عام 2017 م

العددالن�ساط

فعاليات مدر�شية

22حما�شر�ت لطلبة �ملد�ر�س

29حما�شر�ت لطلبة �ملد�ر�س �خلا�شة

فعاليات توعوية �أخرى

9حمالت توعية ونظافة

60زيار�ت فردية

7حمالت تفتي�س

14معار�س توعوية)�ملر�كز �لتجارية ، �ملوؤ�ش�شات �حلكومية(

3حما�شر�ت خارجية) �ملر�كز �ل�شيفية(

5حفالت ومنا�شبات 

ق�سم التوعية والإر�ساد
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ق�سم التوعية والإر�ساد
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• السادس عشر : لجنة شؤون الموظفين  	

• السابع عشر : لجنة شؤون األراضي  	

• الثامن عشر: لجنة اإلستثمار  	

الفصل السادس
اللجــــــان
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\جلنة �سوؤون املوظفني

\جلنة �سوؤون الأرا�سي

\جلنة الإ�ستثمار
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اأعمال جلنة �سوؤون املوظفني خالل الفرتة )2016ـ2017 م(

ال�سنة
البيان

عدد �لقر�ر�تعدد �لجتماعات

2016674

20178155

14229�لإجمايل

ر�سم بياين مقارن تو�سيحي

اأعمال جلنة �سوؤون الأرا�سي خلالل الفرتة )2016ـ2017 م(

عدد 

الجتماعات

عدد 

الطلبات 

املعرو�سة

القرارات

��شتثمار�ملرفو�س�ملوؤجل�ملنح�لتمليك
عدد �ملو��شيع �لتي 

متت معاينتها

201685218754943711238

20177444435263455236

اأعمال جلنة ال�ستثمار خالل الفرتة ) 2016ـ2017م(

ال�سنة
البيان

عدد �لقر�ر�تعدد �لجتماعات

2016565

2017325

890�لإجمايل

ر�سم بياين مقارن تو�سيحي

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٦

٧٤

٨

١٥٥

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

 
 ٢٥

٥

٦٥

٣

عدد �لقر�ر�ت 

عدد �لجتماعات 

عدد �لقر�ر�ت

عدد �لجتماعات 

2016

2016

2017

2017

جلنة �سوؤون املوظفني والأرا�سي والإ�ستثمار
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• التاسع عشر : مركز اإلتصال  	

الفصل السابع
مركز اإلتصـــال
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مركز الإت�سال
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البالغات الواردة واملنتهية ح�سب نوع البالغ خالل عام 2017 م

قيد الدرا�سة والجنازالبالغات املنتهيةالبالغات الواردةنوع البالغ

33226666نظافة عامة

725فنية

1385طرق

922765�شرف �شحي

976532�إنارة

1165حيو�نات  �شائبة

402020ت�شجري

522329�شوؤون �شحية

513380133مياه

1468�أخرى

1171803368�لإجمايل

مركز الإت�سال
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