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:نبذة عن املسابقة
قة سباقة في إطالق هذه املسابوكانت بلديةمدينة الشارقة  ، 2003أطقلت بلدية الشارقة مسابقة أجمل حديقة منزلية في عام 

اء الجوانب على مستوى املنطقة، إذ هدفت إلى تشجيع السكان على التوسع في إنشاء الحدائق الخاصة، وإشراكهم في إثر 
.الجمالية باملدينة، وتعزيز االهتمام بزراعة النباتات واألشجار والورود

راك املجتمع في هذا التي تبذلها في تحقيق االستدامة البيئية وإشالدولة والجهود وتعكس املسابقة مدى االهتمام الذي توليه 
.التوجه



:أهداف املسابقة
.ة باملدينةإشراك املجتمع في جهود التخضير والتوسع في املسطحات الخضراء وإثراء األبعاد الجمالي1.

.تعزيز التنافس بين أفراد املجتمع ومؤسساته في االهتمام بالحدائق الخاصة2.

.تثقيف سكان املدينة بأفضل املمارسات في مجال التخضير و الزراعة التجميلية3.

 يرسم جمال اإلمارة و األحياء السكني4.
ً
 حيويا

ً
ة و يعكس مدى تعزيز االهتمام بالتشجير التي تعتبر جزءا

.رقي املجتمع و تحضره

اقة الشمسية، تشجيع السكان على استخدام أفضل الطرق في ترشيد استهالك مياه الري واستغالل الط5.
.وترشيد الطاقة

.نوعية الورود واألشجار املناسبة للبيئة املحليةاختيار 6.

.مراعاة جوانب األمن والسالمة في الحدائق7.



أستالم طلبات املشاركة

اعتماد النتائج من فريق التقييم

الزيارات امليدانية للمشاركين

التواصل مع املشاركين وتحديد موعد 

التقييم

مراجعة الطلبات واعتمادها

اعداد التقارير عن الزيارات 

والنتائج النهائية
عرض النتائج على اللجنة

إعالن النتائج والتكريم

27/1-7/2/2019
12-21/2/2019

24-28/2/2019
2019خالل شهر مارس 

:التقييمآلية 

10-11/2/2019



أجمل حديقة منزلية:الفئات
النمط الهندس ي
النمط الطبيعي
النمط املختلط

مدرسيةفئة أجمل حديقة 
 أجمل حديقة من املدارس

الحكومية 
 أجمل حديقة من املدارس

لخاصة 



:الشروط

فئة أجمل حديقة منزلية

تقتصر املشاركة على مالك الحديقة

الفائزين في السنتين املاضيتينحجب مشاركة

تحق املشاركة لجميع قاطني املدينة

على حدائق املنازل فقطتقتصر

فئة أجمل حديقة مدرسية

تكون املشاركة لجميع مدارس مدينة الشارقة

ةاملشاركة للمدارس الحكومية و الخاصة تحت مظلة منطقة الشارقة التعليمي

يشترط عدم تدخل البلدية بإنشاء الحديقة

الفائزين في السنتين املاضيتينحجب مشاركة



:وزان التقييمأ

التقييم امليداني
التقرير النهائي75%

25%



وزن املعيارجوانب التقييماملعيارت

1

:املعيار األول 
الحديقةتنوع األفكار في 

وجود فكرة إبداعية

40%

توافر العناصر الجمالية2

توفير أماكن للجلوس فالحديقة3

عمل ممرات في الحديقة و إبرازها بشكل واضح و منظم4

مدى العناية و االهتمام بالحديقة على مدار السنة و عمل الصيانة الدورية لها5

بنىمراعاة التنوع النباتي في الحديقة و توزيعها بشكل منتظم و منسق و مرتبط بامل6

7
وضع خطة لورشة عمل لألبناء بأهمية الزراعه املنزلية و األكتفاء الذاتي من الغذاء

8

9

:املعيار الثاني
افر البيئة  املستدامةتو

ترشيد املياه

25%

تضليل أماكن اللعب والجلوس10

توافر اإلضاءة الليلية11

أستخدام الطاقة الشمسية12

أستخدام إعادة التدوير في الحديقة 13

:املعيار الثالث14
مراعاة االمن و السالمة 

بالحديقة

النباتات املزروعة أو املراد زراعتها غير مضرة بالصحة
10%

املحافظة على الزراعة من اآلفات15

75اإلجمالي العام

:الفنية فئة املنازل املعايير 



:املعايير الفنية فئة املدارس
وزن املعيارجوانب التقييماملعيارت

1

:املعيار األول 
الحديقةتنوع األفكار في 

وجود فكرة إبداعية

40%

توافر العناصر الجمالية2

توفير أماكن للجلوس فالحديقة3

عمل ممرات في الحديقة و إبرازها بشكل واضح و منظم4

مدى العناية و االهتمام بالحديقة على مدار السنة و عمل الصيانة الدورية لها5

بنىمراعاة التنوع النباتي في الحديقة و توزيعها بشكل منتظم و منسق و مرتبط بامل6

7
وضع خطة لورشة عمل أو منطقة كزاوية تعليمية للطالب و إبراز مهاراتهم في الزراعة

8

9

:املعيار الثاني
افر البيئة  املستدامةتو

ترشيد املياه

25%

تضليل أماكن اللعب والجلوس10

11
أستخدام الطاقة الشمسية

12
أستخدام إعادة التدوير في الحديقة  13

:املعيار الثالث14
مراعاة االمن و السالمة 

بالحديقة

النباتات املزروعة أو املراد زراعتها غير مضرة بالصحة
10%

املحافظة على الزراعة من اآلفات15

75اإلجمالي العام



:ييمكن للراغبين من المشاركة عبر احدى طرق التواصل المناسبة على النحو التال•

https://portal.shjmun.gov.ae: تعبئة نموذج استمارة المشاركة على موقع البلدية •

993: االتصال على الخط الساخن•

0505050828: االتصال على الهاتف المتحرك•

:آلية االشتراك

https://portal.shjmun.gov.ae/

