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Every year, we strive to reap achievements so that every 

individual in society can feel its impact, we intensify our 

efforts and we persist on achieving our desired goals, we are 

proud of our cadres capabilities who make the aspirations 

realities and facts to be preserved in the records of success 

and glory

Today, we are looking forward to a year of hard work to 

give all segments of society the opportunity to learn about 

the achievements and know more about the services in 

our statistical book launched by Ajman Municipality and 

Planning Department for the second time in a row, including 

the most important works done in 2018 and the most 

intelligent services launched by the Department to facilitate 

things for the customers.

We have reached many achievements and completed many 

projects and we are still looking to achieve the best and walk 

in the path of excellence and prosperity to achieve the ideal 

services for everyone living in the Emirate.

Rashid Bin Humaid Al Nuaimi
Chairman of Municipality and Planning Department

كلمة رئيس الدائرة
يشعر  ــجــازات  إن نحصد  أن  على  عــام  كــل  فــي  نسعى 
وماضين  جهودنا  مكثفين  المجتمع،  في  فرد  كل  بأثرها 
التي  كواردنا  بطاقات  ونفخر  المنشودة،  أهدافنا  لتحقيق 
سجالت  في  نسطرها  ووقائع  حقائق  التطلعات  تجعل 

والمجد. النجاح 

الدؤوب  العمل  من  كامل  عام  جهود  على  نطلع  واليوم 
على  ا&طالع  فرصة  وشرائحه  المجتمع  فئات  كافة  لنمنح 
ا&حصائي  كتيبنا  في  الخدمات  على  والتعرف  المنجزات 
للمرة  بعجمان  والتخطيط  البلدية  ــرة  دائ تطلقه  الــذي 
في  المنجزة  اEعمال  أبــرز   vمتضمن التوالي،  على  الثانية 
الدائرة  دشنتها  التي  الذكية  الخدمات  وأهم   2018 عام 

المتعاملين. على  للتسهيل 

زلنا  وال  جمة  مشاريع  وأتممنا  عدة  إنجازات  حققنا  لقد 
واالزدهار  التفوق  درب  في  والسير  اEفضل  لتحقيق  نتطلع 
كنف  في  يعيش  فرد  لكل  المثالية  الخدمات  وتحقيق 

ا&مارة .

سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي 
رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان

Chairman's Foreword
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The Department adopted a wise vision to create a 

sustainable environment and a modern structure to build 

the future of Ajman and carry the message of developing 

the infrastructure of the Emirate according to an integrated 

ecosystem that takes into account the requirements of the 

environment, health and public safety to achieve the welfare 

of life through the optimum utilization of available resources. 

Accordingly, we have worked hard on our human resources 

to achieve the vision on the ground in the various fields.

During the past year, we have provided excellent services to 

the customers and the interested parties. We have reached 

everyone in the emirate, listened to the suggestions and 

worked on the development, holding intensive meetings 

and looking forward to what we have reached and looking 

forward to what we are aspiring for.

Every year we put a distinctive mark everywhere in the 

Emirate through constructive projects where we focus on the 

construction, human health and safety axis and we closely 

follow the progress of work to achieve our desired goals.

Today, we present to the reader detailed information about 

the achievements of the whole year and the efforts made by 

our capabilities to improve life in the Emirate and upgrade it 

to be an attractive city for everyone.

Abdulrahman Mohamed Al Nuaimi’s
Director General of the Municipality and Planning 
Department in Ajman

كلمة مدير عام الدائرة

مستدامة  بيئة  إيجاد  في  تتمثل  حكيمة  رؤية  الدائرة  تبنت  لقد 
وبنية عصرية لبناء مستقبل عجمان وحملنا رسالة تطوير البنى  
البيئة  متطلبات  تراعي  متكاملة  منظومة  وفق  ل~مارة  التحتية 
خالل  من  العيش  رفاهية  يحقق  بما  العامة  والسالمة  والصحة 
جادين  عملنا  عليه  وبناًء  المتاحة،  للموارد  اEمثل  االستغالل 
الواقع   أرض  على  الرؤية  لتحقيق  البشرية  لمواردنا  مستندين 

في مختلف المجاالت.

لجمهور  مثالية  خــدمــات  الــمــاضــي  الــعــام  خــالل  وقــدمــنــا 
ا&مارة  في  فرد  لكل  ووصلنا  المهتمة  وللفئات  المتعاملين 
واستمعنا لالقتراحات وعملنا على التطوير عاقدين االجتماعات 
الوصول  نريد  لما  ومتطلعين  اليه  وصلنا  لما  وناظرين  المكثفة 

اليه .

من  با&مارة  مكان  كل  في  مميزة  بصمة  نضع  عام  كل  ومع 
واالهتمام  التشييد  محور  على  ونركز  البناءة  المشاريع  خالل 
لتحقيق  العمل  سير  كثب  عن  ونتابع  وسالمته  ا&نسان  بصحة 

أهدافنا المرجوة .

واليوم نضع بين يدي القارئ المعلومات التفصيلية عن إنجازات 
الحياة  لتحسين  كفاءتنا  بذلتها  التي  الجهود  وعن  كامل  عام 

با&مارة واالرتقاء بها لتكون مدينة حدث جاذبة للجميع .

عبد الرحمن محمد النعيمي 
مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان

GD Foreword
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Public Health and Environment Sector قطاع الصحة العامة والبيئة

Table of contents المحتويات 

Introductionالمقدمة

Chairman Forewordكلمة رئيس الدائرة 

GD Forewordكلمة مدير عام الدائرة

The organizational chartالهيكل التنظيمي

قطاع تطوير البنية التحتية

قطاع سعادة المتعاملين

Supportting Services Sector 

General Director’s Sector

Infrastructure Development Sector

Customer Happiness Sector

Ajman Municipality and Planning Department launches 

the second edition of the statistical book, which includes 

all the achievements of the department during 2018 

and documents the smart transactions provided by the 

department to the customers.

The book complements the series of statistics provided 

by the department each year for the interested groups. 

We have sought to find a separate booklet representing 
a general framework for all the achievements of the 

department and giving the student and customers all the 

required information.

The book working team made sure to add the latest 

developments and changes witnessed by the Department. 

They have added the statistics of the spatial information 

management systems as well as detailed statistics of Musfoot 

and Manama municipalities.

We have designed this book to provide all statistical details 

in an easy and accurate way to address all categories and 

segments of society.

المقدمة

من  الثانية  النسخة  بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائــرة  تطلق 
خالل  الدائرة  إنجازات  كافة  يتضمن  والــذي  ا&حصائي  الكتيب 
قدمتها  التي  الذكية  المعامالت  ويوثق   2018 المنصرم  العام 

للمتعاملين. الدائرة 

الدائرة  توفرها  التي  ا&حصائيات  لسلسة  استكماًال  الكتيب  ويعد 
منفصل  كتيب  &يجاد   vسعين ولقد  المهتمة،  للفئات  عام  كل 
من  عليه  المطلع  ويمنح  الدائرة  إنجازات  لكافة   vعام إطار�  يمثل 

المطلوبة. المعلومات  كافة  والمراجعين  الطلبة 

المستجدات  إضــافــة  على  الكتيب  عمل  فريق  حــرص  ولقد 
إدارة  إحصائيات  مستحدثين   ، الدائرة  شهدتها  التي  والمتغيرات 

نظم المعلومات المكانية .

ولقد عملنا في تصميم هذا الكتيب على  توفير كافة التفاصيل 
وشرائح  فئات  كافة  لمخاطبة  ودقيق  سهل  بشكل  ا&حصائية 

المجتمع.

Introduction

قطاع الخدمات المساندة

قطاع المدير العام

12

6
4

8
10

42

58

26

54
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THE ORGANIZATIONAL CHART OF MUNICIPALITY & PLANNING DEPARTMENT - AJMAN الهيكل التنظيمي لدائرة البلدية والتخطيط - عجمان

Chairman's Office
Internal

Audit Office

مكتبمكتب رئيس الدائرة
التدقيق الداخلي

Coordination &
Follow-up Sec.

Reception Sec.
Lands and Government

Housing Sec.

قسم التنسيق
والمتابعة

قسم اLراضيقسم االستقبال
والمساكن الحكومية

Strategic
Planning Sec.

Performance
management

& statistics Sec.

Quality &
Excellence

Programs Sec.

قسم
التخطيط

االستراتيجي

قسم إدارة
اLداء واالحصاء

مدير عام
الدائرة

General
Director

راشد بن حميد النعيميرئيس الدائرة
Chairman

مركز
استطالع الرأي

قسم الجودة
وبرامج التميز

Survey
Center

Partnerships
Sec.

قسم 
الشراكات

قسم
االستثمارات
القانونية

قسم إدارة
القضايا

Investments
Sec.

Legal
Cases Sec.

Strategy Office and Organizational
Excellence Dept.

إدارة االستراتيجية والتميز المؤسسي

Legal Affairs Dept

إدارة
الشؤون القانونية

قسم تخطيط
المشاريع

وتطوير االعمال
Projects Planning

& Business
Development Sec. 

قطاع الصحة العامة والبيئة

Executive Director’s Office مكتب المدير التنفيذي Executive Director’s Office مكتب المدير التنفيذي

Sustainability
and Environmental

Planning Sec.

قسم االستدامة
والتخطيط البيئي 

Environmental
Monitoring Sec.

قسم الرقابة البيئية 

Waste
Management &

Public Higiene Sec. 

قسم إدارة النفايات
والنظافة العامة 

Natural
Resources &

Biodiversity Sec.

قسم الموارد
الطبيعية

والتنوع الفطري 

إدارة البيئة وتنميتها 
Environment
Management

Development Dept.

قطاع الخدمات المساندة

Procurement
Sec.

قسم
المشتريات

Stores Sec.

قسم
المخازن

قطاع تطوير البنية التحتيةقطاع سعادة المتعاملين

Roads Sec.
قسم الطرق
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Service Sec.

قسم خدمات
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Paid parking Sec.
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المدفوعة

قسم شبكات
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Systems Sec.
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الكهربائية

قسم
اLرشيف 

قسم
النقليات

قسم
الخدمات اnدارية

Archive Sec.

Transportation
Sec.

Administrative
Services Sec.

Executive Director’s Officeمكتب المدير التنفيذي Executive Director’s Officeمكتب المدير التنفيذي

Tenders &
beddings Sec.

قسم
المناقصات
والمزايدات

Public Health and Environment Sector

Eng. Khaled Moin Al Housani
Supportting Services Sector Customer Happiness SectorInfrastructure Development Sector 

Health
Monitoring Sec.

قسم الرقابة الصحية 

قسم الرقابة
الغذائية 

Food
Monitoring Sec.

Public Health
Pest Control Sec. 

قسم مكافحة افات
الصحة العامة 

إدارة الصحة
العامة

Public Health
Dept.

Veterinary
Monitoring Sec.

قسم الرقابة
البيطرية 

Environment
Laboratory Sec.

قسم مختبر البيئة 

Food Laboratory
Sec.

قسم مختبر
اLغذية 

Study, Research,
& Quality Sec.

قسم الدراسات
واLبحاث والجودة

إدارة مختبر
اLغذية والبيئة 

Food & Environment
Laboratory Dept

Agriculture
Sec.

قسم الزراعة

Gardens and
Public Venues Sec.

قسم الحدائق
والمرافق العامة 

إدارة الزراعة
والحدائق العامة
Agriculture and

Public Parks Dept.

Survey Sec.
قسم المساحة

Urban
Observatory Sec.

قسم المرصد
الحضري 

Urban Areas
Renovation Sec.

قسم تحديث
المناطق الحضرية

Planning & 
Studies Sec.

قسم التخطيط
والدراسات

إدارة نظم
 المعلومات
المكانية

إدارة الطرق
والبنية التحتية

إدارة التخطيط
والمساحة

Location
Information

Systems Dept.

Roads &
Infrastructure

Dept.

Planning &
Survey Dept.

Location Data
base Management

& Development Sec.

قسم إدارة وتطوير
البيانات المكانية 

Addressing and
Numbering Sec.

قسم العنونة والترقيم 

Mapping & Technical
Support Sec.

قسم الدعم الفني
وإنتاج الخرائط

إدارة المباني
Building Dept.

Buildings
Licenses Sec.

قسم تراخيص
البناء

Supervision &
Engineering
Monitoring

Sec.

قسم اnشراف
 والرقابة الهندسية

Building
Material Lab

مختبر مواد
البناء Payments Sec.

قسم
المدفوعات

Financial
Planning &
Budgeting

Sec.

قسم
التخطيط
المالي
والموازنة

Assets
Follow up

Sec.

قسم متابعة
اLصول

Accounts
Sec.

قسم
الحسابات

Financial
Affairs
Dept.

إدارة الشؤون
المالية

Public relation
& Media Sec.

قسم العالقات
العامة واnعالم

Corporate
Marketing Sec.

قسم التسويق
 المؤسسي

قسم العقود
اnيجارية

قسم فض
المنازعات
اnيجارية

Lease
Contracts Sec.

Lease
Disputes

Settlement
Sec.

Engineering
Affairs Sec.

قسم الشؤون
الهندسية 

Public Health &
Environment Sec.

قسم الصحة
العامة والبيئة 

Customers
Services Sec.

قسم خدمات
المتعاملين 

قسم
 التنفيذ

Implementation
Sec.

Masfout
Municipality

Dept.

إدارة بلدية
مصفوت

Engineering
Affairs Sec.

قسم الشؤون
الهندسية 

Public
Health &

Environment
Sec.

قسم الصحة
العامة والبيئة 

Customers
Services Sec.

قسم خدمات
المتعاملين 

Al Manama
Municipality

Dept.

إداراة بلدية
المنامة

Corporate
Communication

& Marketing
Dept.

إدارة اnتصال
والتسويق
المؤسسي

Customers
Experience

Improvement
Sec. 

قسم
تحسين تجربة
المتعاملين

City Service
Center

مركز خدمة
المدينة

External
Centers Sec.

قسم المراكز
الخارجية 

Lease
Regulation

Dept.

إدارةالتنظيم
اnيجاري

Service
Center's

Dept.

إدارة مراكز
الخدمة

Smart Services
Development

Dept.

إدارة تطوير
الخدمات الذكية

قسم العمليات
والدعم التقني

قسم تطوير حلول
اLعمال الذكية

قسم تحليل
النظم

قسم أمن
 المعلومات والشبكات

Operations &
Technical

Support Sec.

Smart Businesses
 Solutions

Development Sec.

Systems
Analysis Sec.

Information
Security &

Network Sec.

قسم تجهيز
وصيانة
المباني

Buildings
preparation &

maintenance Sec.

Contracts &
Purchasing

Dept.

إدارة العقود
والمشتريات

Public
Services
Dept.

إدارة
الخدمات
العامة

Human
Resource

Dept.

إدارة
الموارد
البشرية

HR planning
Sec.

قسم  تخطيط
الموارد البشرية

Training & Career
Development

Sec.

قسم التدريب
والتطوير الوظيفي 

Personnel
Affair Sec.

قسم شؤون
الموظفين

Salaries &
Insurance Sec.

قسم الرواتب
والتأمينات

قسم المعرفة
Knowledge Sec.

قسم إدارة
االستثمارات

Investments
Management Sec.

قسم إدارة
المشاريع
والمبادرات
Projects

& Initiatives
Management Sec. 

Projects & Investments Dept.
إدارة المشاريع واالستثمارات

General Director Office
مكتب المدير العام

م.  خالد معين الحوسني Dr. Eng. Mohammed Bin Omair Al Muhairi د.م.  محمد بن عمير المهيري Eng. Noora Rashid Shattaf م. نورة راشد شطاف Khaled Ahmed Al Hosani خالد أحمد الحوسني

Sheikh Rashid Bin Humaid Al Nuaimi
عبدالرحمن محمد النعيمي

Abdulrahman Mohammed Al Nuaimi
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ترخيص منشأة صناعية مهنية جديدة 

Environment Management and
Development Department

إدارة البيئة وتنميتها 

ENVIRONMENTAL MONITORING PROCESS
ية  ابة البي عمليا الر

New Industrial Licenses

عمليات التفتيش والرقابة على المنشآت الصناعية 
Industrial Monitoring

13,230 6,6659,041

382824401
481Chemical & Hazardous material Release service

245Request for additional plastic Bags/ Boxes service

354Issue to  Whom it may concern Certificate service(Environment)

107Clean Site Certificate

123Medical waste treatment  service

57Vehicle Permit Service ( Environment)

18Approval of Chemical Materials Export service

4Approval of hazardous  Waste Treatment System service

27Hazardous waste investigation  service

9Approval of Swimming Pool Service

12Approval of Environmental Services Companies service

5Environmental Consulting service

1Issue permit to draw water from marine environment service

1Permit for Well Drilling Service

•Source: Smart Services Development Dept.
•المصدر: إدارة تطوير الخدمات الذكية

Transaction achieved through Public
Health and Environment (PHE)

Online System 2018

المعامالت المنجزة خالل نظام الصحة
العامة والبيئة اVلكتروني 2018

خدمة اVفراج عن المواد الكيميائية الخطرة

خدمة طلب شراء صناديق/أكياس إضافية للمخلفات الطبية 

خدمة إصدار شهادة لمن يهمه اcمر(بيئة)

خدمة اصدار شهادة نظافة موقع

خدمة معالجة النفايات الطبية للمنشآت الصحية 

خدمة تصريح مركبة   

خدمة اعتماد تصدير المواد الكيميائية

خدمة اعتماد انظمة معالجة النفايات الخطرة

خدمة الكشف على النفايات الخطرة

خدمة اعتماد أحواض السباحة

خدمة اعتماد شركات الخدمات البيئية

خدمة طلب استشارة بيئية 

خدمة تصريح سحب مياه من البيئة البحرية

خدمة تصريح حفر بئر 
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Companies
الشركات
Vehicles
مركبات
Personal
ا,فراد

WASTE MANAGEMENT & PUBLIC HIGIENE PROCESSES

ة العامة  ا ايا والن ة الن دا عمليا 

النفايات المنتجة حسب الجهة  ( طن) 

Household and
commercial
waste (tons)

Industrial
waste (tons)

Medical waste (kg)

Waste produced by Entity (tons)

Aims group MunicipalityPrivate companies
مجموعة أيمز  الشركات الخاصة البلدية

78,592334,784

57,847271,051

251,653

175,096

323,844

81,136

94,988

26,782

811,183

595,266

85,490323,8521,067,769

733

18,836

1,570

عدد الحاويات
الموفرة للمنازل

The Number of House
trash compactors

43 25899

2 43

إنذارات 
Warning

264 910380 المجموع
Total 855660 1,104

16 5741

198 153

446 708910

Violations
المخالفات

المجموع
Total

Quantity of liquid and solid waste
كمية النفايات الصلبة والسائلة

448,126

295,296

357,445

النفايات المنزلية
والتجارية  ( طن) 

Treated Waste
Water (m3)

35,536,817

31,361,677

34,386,566

مياه الصرف
 الصحي

 المعالجة م 3

النفايات الصناعية
( طن) 

النفايات الطبية
( كجم) 

عدد المخالفات
واVنذارات التي 
تصدر من قسم
إدارة النفايات

والنظافة العامة 
Number Of Violations 
And Cleanliness Issued 

By Waste
Management &

Public Higiene Sec. 90

219 648278
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Public Health Department
إدارة الصحة العامة

HEALTH MONITORING PROCESSES
حية  ابة ال عمليا الر

اعتماد شركات
مكافحة ا6فات الصحية

Acreditation of the
fighting public health

lesions companies

Jan
يناير

Feb
فبراير

0.69%

Mar
مارس

0.69%

Apr
أبريل

May
مايو

0.48%
Jun
يونيو
1.02%

Jul
يوليو
1.17%

Aug
أغسطس

1.04%

1.66%

1.50%

1.78%

2.10%
0.56%

60.10%
1.35%

66.50%
1.28%

29.50%
1.00%3.38%

1.03%

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
ديسمبر

26.30%
1.04%

82.10%
0.69%

0.64%
0.85%

84.00%
1.37%

1.90%
1.15%

0.64%
1.27%

0.59%

0.63%
1.18%

3.86%
0.76%

اعتماد شركات
المساندة (الهاسب)

Acreditation support
companies (HACCP)

7

( ملف التفتيش
الدوري)

(Periodic
inspection file)

"اPعمال الميدانية  
الصادرة عن قسم 

الصحة العامة
( تصنيف العينات) "

"Field work of the 
Department of 
Public Health 

(sampling) "

•المصدر: إدارة البيئة وتنميتها 
•Source: Environment Management and Development Department

94,547 79,34274,754

كمية النفايات الواردة لمحطة تدوير النفايات (طن)
Quantity of solid waste received

in the recycling plant (Ton)

كمية النفايات  التي يتم فرزها أو
تحويلها إلى سماد عضوي (طن)

Quantity of solid waste
received or composted (Ton)

10,613 5,9647,048

نسبة النفايات التي تم التخلص منها بطريقة سليمة
Percentage of wastes that have been disposed properly

عدد طلبات ترخيص
سكن العمال 

Number of
applications
for workers'

housing permit

4,181

2,839

27,197

719

39

755

189

6,265

733

373

106,551

3,771

4,400

4,567
7,452

486
333

204,995
94,333

عدد طلبات
 شهادة تصدير

 ا6غذية
 Food exports 

Certificate

عدد طلبات شهادة
 اaفراج الصحي

للشحنات الغذائية
Health Release 

for Food 
Shipments

عدد الشكاوي الصحية
Number of health 

complaints

مصادرات المواد
الغذائية والصحية

(كغم)
Confiscated food 

and health 
products

1,679
2,478

18
39

227
139

5,183
2,912

641
489

شهادة بيطرية
Veterinary
certificate

لمن يهمه اPمر
To whom

it may concern

Number
of alarms

عدد اaنذارات

23,707
23,828Number of 

inspection visits 
at facilities

عدد عمليات
التفتيش على

المنشآت

عدد تصاريح
سيارات التوزيع 

1,110
879

Violations
المخالفات

Number of 
permits

Distribution Cars

41
18
18

4

14,226

620

11

850

6

منشآت 
Facilities

مدارس 
Schools

صالحة
Valid

غير صالحة 
Invalid

17
16

849
1,050

16,590
15,498

1,115
1,680
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إجمالي ذبائح مقصب عجمان المركزي

الكالب السائبة
Stray dogs

Damage

غير صالحة
لالستهالك

Passed for use

صالحة
لالستهالك

المجموع
Total

195 713

إبل
Camel

ماعز
Goats

أبقار
Cows

27,11323,669

Number of animal slaughtered in Ajman Central Abattoir

مدارس 

منازل 

مزارع 

براميل القمامة التي تم رشها بالمبيدات 

أخرى 

Schools

Homes

Farmer

Trash barrels that have
been sprayed with pesticides

Other

2,9234,181

دوائر حكومية 
Government circles

349393

9,8432,403
مساجد 

Mosques

380513

2,2131,386

62,129121,619

119,00672,869

Total
المجموع

196,843203,364

حمالت مكافحة الحشرات
 Pest control campaigns

Transaction achieved through Public
Health and Environment (PHE)

Online System 2018

المعامالت المنجزة خالل نظام الصحة
العامة والبيئة ا_لكتروني 2018

االعتماد الصحي لمخططات منشاة قائمة
Approval of Interior design

إصدار شهادة ا_فراج الصحي لشحنات المواد الغذائية 
Issuance of release certificate for food shipments 

إصدار شهادة صالحية تصدير مواد غذائية 
Issuance of health certificate for food export

إصدار شهادة لمن يهمه اiمر (صحة)
To whom it may concern certificate (Health)

إصدار شهادة صحية بيطرية 
Issuance of  veterinary health certificate

طلب إصدار شهادة إتالف مواد غذائية 
Issuance food destruction certificate

اعتماد شركا ت مكافحة آفات الصحة العامة 
Approval Of Public Health Pesticide

خدمة ترخيص حيوانات الرفقة
licensed services for pet animals

طلب تفتيش استشارة موقع 
Consultation inspection for site

استرداد الضمان المالي الخاص
بالشحنات الواردة لميناء عجمان

Recovery of the Financial Deposit for
the Shipments From Ajman Port

اعتماد الشركات المساندة للصحة العامة 
Approval of supporting facilities for public health sector

طلب خدمة مكافحة آفات الصحة العامة بالمنازل 
Pest control services for houses

غنم
Sheep

Total
المجموع

23530

VETERINARY MONITORING PROCESSES
ابة البيطرية عمليا الر

1

645

2,495

101

10,542

218

13,431

393

928

5

1,640

37

10,849

73

10,252

80

921

23,339
12,904

5,754

3,913

136

10

35

2

24

1

86

4

3

432

9,273

2,632

0

0

115,879

153,872

294,560

169

191

1

932

15

10,070

78

11,416

97

PUBLIC HEALTH PEST CONTROL PROCESSES
حة العامة  ا ال حة  ا عمليا م

•المصدر:إدارة الصحة العامة
•Source: Public Health Department•Source: Smart Services Development Dept.

•المصدر: إدارة تطوير الخدمات الذكية
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FOOD AND ENVIRONMENTAL LABORATORIES PROCESSES
ة   ية والبي عمليا  مختبرا ا

1,336
Total number of enviroment laboratories samples 

مجموع عينات مختبرات البيئة

Swimming pool
water

مياه المسابح

Ground water
مياه جوفية

Sea Samples
عينات بحرية

Processed water
مياه معالجة

Sample of network
عينات من الشبكة

Building water
samples

عينات مياه المباني

885Other enviroment
samples 

عينات بيئية أخرى

•المصدر: إدارة مختبر اGغذية والبيئة 
•Source:Food and environment laboratory department

Resource samples
(Competency tests)

العينات المرجعية
( اختبارات الكفاءة

Plastic bags
أكياس بالستيكية

Cosmetics
مستحضرات التجميل

Sewage System
الصرف الصحي

Factories waste
مخلفات المصانع والمنشآت

Fertilisers 
أسمدة

Food and Environment Laboratory Department
إدارة مختبر اGغذية والبيئة 

عدد العينات الكلي
Samples Number in Total

16,338

مجموع عينات مختبر االغذية 
The total of Food of sample

in food laboratory

18,06317,120

مجموع عينات مختبرات البيئة
The Total number of enviroment

laboratories samples

776934

15,002
Total of Food of sample in food laboratory

مجموع عينات مختبر االغذية 

Number of samples tested in
Ajman municipality 

laboratory 2018

العينات التي تم فحصها
 بمختبرات اGغذية والبيئة 2018

Consulting

عينات استشارية

Exporting samples
عينات التصدير 

785

12

455

270

4

142

2

6

45

282

48

0

0

Dental Clinics
water samples

عينات مياه عيادات اGسنان
63

1,313

Importing samples
7,588عينات االستيراد

Proficiency samples
11العينات المرجعية

Promotion
56العروض الترويجية

Periodic Survey
822المسوحات الدورية

Routine Samples

4,177العينات الروتينية

Complains
54عينات شكوى

Label Approval
196اعتماد ملصق غذائي

15,002

1,336

?

Plant water
samples

عينات مياه الزراعة
7

451Water
المياه
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Agriculture and Public Parks Department

إدارة الزراعة والحدائق العامة

AGRICULTURE DATA
بيانات الزراعة  

62

59

عدد بالغات سوسة النخيل 
Palm weevil reports

Ammount of
water used

in irrigation gallon

6,427,804

6,714,000

مقدار الماء المستهلك
للري (جالون)

عدد اKشجار المزروعة
Number of trees

planted

Total planted area
in Ajman (m2)

إجمالي المساحه
المزروعه

باQماره (م2)

1,199,000

1,620,683

Soil Covers

35,671

مغطيات تربة

االنتاج
Production

أشجار مثمر

أشجار بيئية 
Environmental

trees

أشجار زينة  نباتات داخلية

شجيرات بيئية 
Environmental

bushes

شجيرات زينة

Seasonal Flowers
زهور حولية

Trees
اKشجار

Bushes
الشجيرات

275,049232,699

Nursery Production

إنتاج المشتل 

19,0005,185

2518

6,4086,810

2,612

5,916

16,509

1,751,683

6,362 36

23

219,119

7,064,628

 عدد معامالت الصيانة الدورية
Regular maintenance transactions

معامالت  الصيانة التصحيحية 
Corrective maintenance transactions

زهور صيفيةزهور شتوية 

113,945 28,047 41,456
االنتاج

Production

المنصرف
Consumption34,709 58,326 2,850 16,509

Fruitful
trees

Ornamental
trees

Indoor
plants

Bushes
Accessories

Winter
Flowers

Summer
Flowers

3,113 19,34317,556 5,30676,35037,595
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38

عدد فعاليات في
الحدائق  2018  

Number of events
in parks 2018

مساحة
الساحات (م2)

الساحات
Community

yards

PARKS DATA
بيانات الحدائق 

عدد الزيارات المدرسية 
School visits

عدد زوار الحدائق 
Number of parks visitors

حديقة مزيرع 
Mizari Park

10,279

88,59981,084

389,628

44,602

214,214

209,913

34,653

7,450

88,973

389,958
حديقة العلم 

Alam Park
الحكمة 

Al Hekma Park

منتزه الحليو
Al Helio Park

الراشدية
Al Rashidiya Park

مشيرف
Mushairif Park

حديقة الصفيا
Safia Park

1,559,353 1,414,090

النسيم
Al Nassem

1,880,837

حديقة الورقا 
Warqa’a Park

الجرف
Al Jurf Park

الحديقة الرياضية 
Sport Park

597,500 11

11712,500

1033,500

الحدائق العامة
Public parks

479,882 11

مساحة الحدائق
العامة (م2)

Area of public
parks (m2)

13,250 3

33,500 10

Area of community
yards (m2)

Private Schools

مدارس حكومية 
Public Schools

14,648

21,125

1,034

1,842

مدارس خاصة 

•Source: Agriculture and Public Parks Dept.
•المصدر: إدارة الزراعة والحدائق العامة
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2017

2016
2015

مساحة النمو العمراني +مارة عجمان (كم 2 )
Urban growth areas for Ajman Emirate (km2)

عجمان
Ajman

مصفوت
Masfout

المنامة
Manama

15.33

7.89

96.07 km298.91 km2100.19 km2

17.48 km2

9.23 km2

km216.40km2

km28.56 km2

86.62

25.73

143.27km2

km2

Planning and Survey Department
إدارة التخطيط والمساحة

km2

km2255.62
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Ajman
عجمان

Manama

Masfout

UNITED ARAB EMIRATES 

قطاع مصفوت

ا:مارات العربية المتحدة

قطاع المنامة

  عدد مخططات الموقع حسب االستعمال الرئيسي في مدينة عجمان   
Number of land plots according to the main use in Ajman city

3,4032,6173,388612864520

519130

5614

1

1573

االستعمال التجاري
Commercial Use

استعماالت صناعية
Industrial Use

استعماالت زراعية
Agricultural Use

متعدد اLستعمال
Multi-use

استعماالت سياحية / ترفيهية
Recreational and Touristic Use

االستعمال السكني
Residential Use

293143283391419

3,796

3,076

3,917
720

Total
المجموع

  عدد مخططات الموقع حسب االستعمال الرئيسي في مدينة مصفوت    
Number of land plots according to the main use in Masfout city

363

291

Ajman

Manama

Masfout

UNITED ARAB EMIRATES 

عجمان

قطاع مصفوت

ا:مارات العربية المتحدة

قطاع المنامة

30823931 3321

2019

Total
المجموع

االستعمال التجاري
Commercial Use

استعماالت صناعية
Industrial Use

استعماالت زراعية
Agricultural Use

استعماالت سياحية / ترفيهية
Recreational and

Touristic Use

االستعمال السكني
Residential Use

-1
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عدد مخططات الموقع حسب االستعمال الرئيسي في مدينة المنامة
Number of land plots according to the main use in Manama city

Ajman

Masfout

UNITED ARAB EMIRATES 

عجمان

قطاع مصفوت

اHمارات العربية المتحدة

264

Total
المجموع

94

245
11,6401,7461,208

534943

1156

26

3

2304

7

1

Manama
قطاع المنامة

االستعمال التجاري
Commercial Use

استعماالت زراعية
Agricultural Use

االستعمال السكني
Residential Use-1

استعماالت سياحية / ترفيهية
Recreational and

Touristic Use

25277

12 2-10

استعماالت صناعية
Industrial Use

-4

•Source: Planning and Survey Department and Location Information Systems Dept.
•المصدر: إدارة التخطيط والمساحة و إدارة نظم المعلومات المكانية

 تدقيق منسوب جسور أرضية   
Auditing ground bridges level

1,227

1,159

1,191

1,263

تدقيق منسوب بوابة خارجية   
Auditing the external gate level

Bordering a Land

Site plan issued

تحديد ارض     مخططات الموقع
Auditing the landالصادرة

borders

تدقيق حدود ارض 

1,275

1,402

تحديد مسار خدمة
Determining

the service route

5

22

تحديد منسوب ارض   
Determining

the land level

إحداثيات نقطة مرجعية   
Reference point coordinates

4182

2,140 8,9522,080

2,239 14,1181,874

28
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256

856

242

12

141

16

1,248

1,744,181
2018

2018

12 km

135,309 km

24

41,279

2018

365

146

1

85

4

5

136

1

42,022

533

26

802,738 802,738 790,738
Resident’s registration

card-for UAE local

بطاقة اشتراك
مواقف للشركات   

Rent Parking for Individuals

Rent Parking for Company

Ticket service for long periods

بطاقة اشتراك
مواقف ل5فراد   

بطاقة اشتراك سكان
البنايات - للمواطنين

Individual parking card

تأجير موقف ل5فراد   
Corporate parking card

تأجير موقف للشركات   

Disabled parking card

بطاقة اشتراك مواقف
أصحاب الهمم   

Transaction achieved through 
MAWQIFI Mobile App 2018
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 Total Issued Building Licenses
مجموع رخص البناء الصادرة 

Building Department
إدارة المباني

2018

2,405

2017

2,910

2,405

عدد رخص البناء حسب القطاع لسنة 2018

643

قطاع االوسط
Eastern Section

قطاع الجنوبي
Southern Section

609

397

قطاع الشرقي
Western Section

229

Ajman

Manama

Masfout

UNITED ARAB EMIRATES 

OMAN

عجمان

قطاع مصفوت

اLمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان
151

58

قطاع المنامة

قطاع الشمالي
Northern Section

31

قطاع الزوراء
Zora Section

قطاع
مركز المدينة

City Central
Section

287

The number of licenses by districts 2018

2,803

2016

112
148

189
167

219

157

238 228
253 268

293

133

Jan
يناير

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
أبريل

May
مايو

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
ديسمبر
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إضافات تجديد أخرىجديد
NewRenewalAnnexesOthers

1,25758

801

352

253837

الرخص الصادرة للمباني الجديدة حسب نوع  2018
االستخدام في إمارة عجمان 

Licenses Issued For New Buildings By Type Of
Use In The Emirate Of Ajman In 2018

مباني سكنية مباني غير سكنية
Non-residential buildingsResidential buildings

2,405

Licenses Buildings Built-up areaLicenses Buildings Built-up area (m2)
عدد الرخص عدد المباني عدد الرخصالمساحة المبنية عدد المباني المساحة المبنية

New Buildings permits Issued in Ajman Classified By Type
تصاريح المباني الجديدة الصادرة في عجمان المصنفة حسب النوع

1,388

881

253

67

11

15

2

44

10

105

1,570

894

428

53

13

2

1

37

1

141

1,099 1,060 1,747,255.21

(m2)

112 183 414,961.4

فيال سكنية 
Villas

مباني سكنية وتجارية
Residential and Commercial

مباني تجارية: محالت،
مراكز التسوق
:Commercial Buildings
Shops, Shopping Centers

مساجد 
Mosques

مباني تعليمية
Educational Building

مبانى صحية 
Health Building

مباني صناعية
Industrial premises

مباني حكومية
Government Buildings

أخرى
Others

Total
المجموع

22

11

3

5

24

1,257

1

38

Building Licenses issued, classified by License Type in the Emirate of Ajman 2018

 عدد رخص البناء الصادرة حسب نوع الترخيص Yمارة عجمان 2018
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 تقارير مختبر فحص مواد البناء
Number of Issued Reports from BML

2641

730339

تصاريح الصيانة الصادرة
Issued Maintenance Permits

تصاريح الهدم الصادرة
Issued Demolition Permits

 شهادات اAنجاز الصادرة Aمارة عجمان 
Certificates Of Achievement

Issued In The Emirate Of Ajman

 المشاريع العامة المنفذة بإشراف الدائرة
Public Projects Implemented

Under The Supervision Of The Municipality

1086

•Source: Building Dept.
المصدر:  إدارة المباني

Jan
يناير

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
أبريل

May
مايو

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
ديسمبر

Jan
يناير

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
أبريل

May
مايو

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
ديسمبر

3,055 3,0503,1282,8803,1572,9212,2892,8762,6033,1593,7733,511

3,530 3,9953,7013,7964,1292,9603,3903,3833,0773,4253,4793,427

2,749 2,921 3,063 2,703 2,789 3,349 2,550 3,481 4,081 3,718 3,419 3,907

Jan
يناير

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
أبريل

May
مايو

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
ديسمبر

36,402

42,292

38,730

Total
المجموع

1,194

343

26 شهادات
اAنجاز النهائية
Certificates

of Achievement 

شهادات
اAنجاز المؤقتة

Temp. Certificates
of Achievement  

41

1,6621,7921,235
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Location Information Systems Dept.

إدارة نظم المعلومات المكانية

1,672
خدمة اصدار رخصة البناء
NEW Building Permit

1,948
شهادة انجاز نهائية

Final Accomplishment certificate

1,124
خدمة رخصة بناء (تعديالت معمارية او إنشائية)

Architectural and construction
modifications on building Permit

334
رخصة بناء (اضافه على قائم)

Add on Existing Building Permit

67
شهادة انجاز مبدئية

112
طلب الحصول  على أرض سكنية
Request for residential land

169
خدمة تجديد رخصه بناء

Renewal Building Permit

96
رخصة بناء (قائم)

Existing Building Permit

525
شهادة لمن يهمه االمر

Whom it may concern

34
تغيير المقاول

تغيير استشاري

خدمة الغاء رخصه بناء
Building Permit Cancelling

Transaction achieved through
AMAR Online System 2018

المعامالت المنجزة خالل
نظام عمار ا\لكتروني 2018

•Source: Smart Services Development Dept.
•المصدر: إدارة تطوير الخدمات الذكية

26

19

كشف انشائي
Structural Audit 5

Initial Accomplishment certificate

Change building 
permit contractor

Change building permit consultant

174

عدد معامالت الخرائط و
البيانات الجغرافية

Number of maps and
geographic data requests

689

Number of the main
Geo-classes in Ajman

عدد طبقات البيانات 
المكانية االساسية 

\مارة عجمان 

328
Street labelsBuilding labels

Type of transaction

Name of
the building

3,34516

عدد معامالت
العنونة و الترقيم

نوع المعاملة

 لوحات عنونة
 المباني

اسم تعريفي للمبنى لوحات عنونة
الشوارع

Number of 
addressing requests

7211573

عدد الجهات المستفيدة
 من البيانات المكانية

Number of beneficiaries
from the Spatial Data
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Corporate Communication and Marketing Department
إدارة االتصال والتسويق المؤسسي 

MEDIA COVERAGE ACHIEVEMENTS

مي  ع ر ا ا الن جا

Text messages service
خدمة الرسائل النصية

10367 72

Events
الفعاليات

60
70 31

Societal initiatives
المبادرات المجتمعية

442 16
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The updates of the department
published in daily newspapers

اخبار الدائرة المنشورة في الصحف اليومية

Updates of the department posted
on its website in Arabic / English

اخبار الدائرة المنشورة على موقع
الدائرة باللغتين العربية واالنجليزية

The updates of the department
posted on social networks

اخبار الدائرة المنشورة في
مواقع التواصل االجتماعي

565500

565
533 604

42

565605661

COMPLAINTS

او ال

عدد الشكاوي الواردة
Complaints received

9,9989,973

•Source: Corporate Communication and Marketing Department
•المصدر: إدارة االتصال والتسويق المؤسسي 

2

100

9,662

209

0

5,310

The complaints that were
handled

Complaints transformed
into suggestions

Complaints that has not
been handled yet

الشكاوى المعالجة

Not relevant
عدم اختصاص 

الشكاوي  المحولة Rقتراحات 

Objection Notification
بالغات االعتراض 

شكاوى لم تعالج
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11,844

8,417

117,639

42,022

179,922

539 666
778

697

564

314

781

432

462

542
446

434

6,655

Jan
يناير

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
أبريل

May
مايو

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Nov
نوفمبر

Dec
ديسمبر

Oct
أكتوبر

الشهادات الصادرة من
إدارة مراكز الخدمة 

Certificates issued
in Service

Center’s Dept.

Service Center’s Dept.

إدارة مراكز الخدمة

00:32:15
00:15:00

00:11:56
00:06:26

00:04:04

00:04:29

99%

Happiness index
of service employees

موشر السعادة عن مقدم الخدمة

99%

General happiness index
مؤشر السعادة العام 

99%

موشر السعادة عن الخدمة
Service happiness index

Average time (min.)

Waiting

Serving

متوسط زمن خدمة
المتعامل ( بالدقائق)

التقديم 

اTنتظار 

285,994

6,978

99,094

إجمالي المعامالت
المنجزة عبر قنوات

االتصال 2018
Total number
of transactions

in the organization 2018

المعامالت المنجزة
عبر ا\نظمة

 االلكترونية والذكية
Within Smart and

online systems

المعامالت
المنجزة خالل
مركز االتصال 

•Source: Service Center’s Dept.
•المصدر: إدارة مراكز الخدمة

•Source: Smart Services Development Dept.
•المصدر: إدارة تطوير الخدمات الذكية

معدل المتعاملين
 في الساعة

Average number of 
customers per hour

 

65

76

79 70
38

2

7

36
07:00

08:00

09:00

10:00

11:00
12:00

13:00

14:00

6

إجمالي الخدمات الرئيسية 
المقدمة

إجمالي المعامالت
المنجزة

Number of main
services provided

Number of
Transactions

achieved

162,672
91,219

7

5
198,051

Within Call Centre

المعامالت
المنجزة عبر قناة

الحضور الشخصي  
Within Walk In

•المصدر: إدارة نظم
المعلومات المكانية

•Source: Location
Information Systems
Dept.
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99%

Happiness index
of service employees

موشر السعادة عن مقدم الخدمة

98%

General happiness index
مؤشر السعادة العام 

98%

موشر السعادة عن الخدمة
Service happiness index

Al Manama Municipality Dept.

 إداراة بلدية المنامة
Masfout Municipality Dept.

إدارة بلدية مصفوت

•Source: Al Manama Municipality Dept.
•المصدر: إداراة بلدية المنامة

معدل المتعاملين 
ي الساعة 2018 

Average number of
customers per hour 2018

1

2

3

3

3
2

1

1

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00
12:00

13:00

14:00

•Source: Masfout Municipality Dept.
•المصدر:  إدارة بلدية مصفوت

10

42

36

24

404

Jan
يناير

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
أبريل

May
مايو

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Nov
نوفمبر

Dec
ديسمبر

Oct
أكتوبر

49

52

12

26

16

36

64

37

الشهادات 
الصادرة من إدارة
بلدية مصفوت

Certifcates issued
in Masfout
Municipality Dept.

15
إجمالي المعامالت المنجزة

Number of Transactions achieved

15

6,379 4,257

15

2,237

إجمالي المعامالت
المنجزة

Number of
Transactions achieved

1,496
2,382

2,483

00:32:15
00:15:00

00:11:56
00:06:26

00:02:5600:05:54

Average time (min.)

WaitingServing
متوسط زمن خدمة 

المتعامل ( بالدقائق)
Average time (min.)

متوسط زمن خدمة 
المتعامل ( بالدقائق)

التقديم  ا\نتظار 

00:32:15
00:15:00

00:11:56
00:06:26

00:12:4900:07:33

WaitingServing
التقديم  ا\نتظار 

14
10

12

معدل المتعاملين 
ي الساعة 2018 

Average number of
customers per hour 2018

2

3

5

6

6
5

1

0

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00
12:00

13:00

14:00

92%

Happiness index
of service employees

موشر السعادة عن مقدم الخدمة

95%

General happiness index
مؤشر السعادة العام 

94%

موشر السعادة عن الخدمة
Service happiness index

•المصدر: إدارة نظم
المعلومات المكانية

•Source: Location
Information Systems
Dept.

إجمالي الخدمات الرئيسية المقدمة
Number of main services provided

إجمالي الخدمات
الرئيسية المقدمة
Number of main
services provided
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إجمالي العقود ا.يجارية المصدقة في
كل من عجمان ، مصفوت، المنامة 

Total Certified Rent Contract in Ajman,
Masfout and Manama

Lease Regulation Department
إدارة التنظيم ا.يجاري

Number of certified complaints contracts
عدد عقود الشكاوي التي يتم تصديقها  

1,7931,960

508730

1,634

2,364

80
953

84,55785,276 74,718

2,3012,913

Total

المجموع

"عقود الشكاوي 
السكنية"

Residential
complaints

contracts

"عقود الشكاوي 
التجارية"

Commercial
complaints

contracts

عجمان
Ajman

Investment
استثماري

Housing workers
سكن عمال

Housing staff
سكن موظفين

189

397

405

345

160

179

238282141

Transaction achieved through
TASDEEQ System 2018

المعامالت المنجزة خالل نظام 
تصديق ا.لكتروني 2018 

57,403

25,856

9,734

11,414

8,873

تصديق عقد سكني 

تصديق عقد تجاري

تسجيل عقار

تجديد عقد سكني

تجديد عقد تجاري

Residential contract new

Commercial contract new

Property Registration

Residential contract Renew

Commercial contract Renew

إلغاء عقد سكني3,859
Residential Contract cancellation

إلغاء عقد تجاري500
Comercial Contract cancellation

شهادات االفاده التي تم اصدارها 
Issued benefit certificates

Issuing benefit certificates
in order to recordand

document rent contracts

إصدار شهادات إفادة لتسجيل
عقد ا.يجار  وتوثيقه   

28 38

تصنيف عقود ا.يجار  المصدقة في منطقة عجمان حسب النوع   
Total of Certified Rent Contracts in Ajman City

82,39783,149 72,642

عدد العقود
 للمواطنين
Nationals 

عدد العقود
لغير المواطنين

Foreigners
Electronic

معامالت إلكترونية

Within
service center

خالل مراكز
الخدمة 

تجاري
Commercial

سكن عائلي

24,06425,270 28,102

Family housing

53,374

2,098

45,726

3,759

154

57,064

3,195

50,179
4,268

49,106

57,21853,459

47,824

322 24,948 547 27,555
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المنامة
Manama

تجاري
Commercial

سكن موظفين
Housing staff

203

13

128

24

سكن عائلي
Family housing

1 21499417 4

1

471

152

216

137

-230

استثماري
Investment

سكن عمال
Housing workers

2 -

تصنيف عقود ا?يجار  المصدقة في
منطقة المنامة  حسب النوع   

Total of Certified Rent Contracts
in Manama City

677559 708

مصفوت
Masfout

•Source: Lease Regulation Dept.
•المصدر: إدارة التنظيم ا?يجاري

تصنيف عقود ا?يجار  المصدقة في
منطقة مصفوت  حسب النوع

Total of Certified Rent
Contracts in Masfout City

1,4831,568 1,368

124

13

32

105

عدد العقود274143
 للمواطنين
Nationals 

عدد العقود
لغير المواطنين
Foreigners

Electronic

معامالت
 إلكترونية

Within
service center

خالل مراكز
الخدمة 

12 29751,099 16891

634465

تجاري
Commercial

سكن موظفين
Housing staff

5
543

استثماري
Investment

سكن عمال
Housing workers

4 10

392

68

428

60

سكن عائلي
Family housing

488

460

445367

78

211

234
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54

73,242

Visitors the departments official website
عدد زوار الموقع الرسمي للدائرة  

32,915106,800

99.51%

100%

•Source: Smart Services Development Dept.
•المصدر: إدارة تطوير الخدمات الذكية

Smart Service Development Department
إدارة تطوير الخدمات الذكية    

نسبة توفر اBنظمة الرئيسية
The percentage of main

system availability

نسبة الخدمات اGلكترونية المكتملة 
Electronic services achieved

Number of systems studies
عدد الدراسات لالنظمة 

42

17

20
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•Source: Human Resources Dept.
•المصدر:  إدارة الموارد البشرية

Training Hours
ساعات التدريب

Leadership

الفئة القيادية

Supervisory
الفئة ا>شرافية

Support
فئة وظائف الدعم

Leadership

الفئة القيادية

Supervisory
الفئة ا>شرافية

Support
فئة وظائف الدعم 21,103

1,036

4,264

22,056

916

4,375

Leadership

الفئة القيادية

Supervisory
الفئة ا>شرافية

Support
فئة وظائف الدعم

26,41728,395

1,442.5

3,297

23,431

27,346

Human Resources Department
إدارة الموارد البشرية 

الفئة القيادية
Leadership

الفئة ا>شرافية
Supervisory

فئة وظائف الدعم
Support

61%63%62%

الفئة القيادية
Leadership

الفئة ا>شرافية
Supervisory

فئة وظائف الدعم
Support

100%

93%

58%

100%

96%

59%

100%

97%

58%

الفئة القيادية
Leadership

الفئة ا>شرافية
Supervisory

فئة وظائف الدعم
Support

Participants in the
training programs

490 439

المشاركون في
البرامج التدريبية

Number of training (internal capacity
investment program)

عدد البرامج التدريبية (برنامج استثمار 
 القدرات الداخلية)

5687 58760

TRAINING
ي  التد

EMARATIZATION
ين الت

236288

Inventorying the tacit
knowledge of the department

حصر المعارف الضمنية للدائرة

262
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5859

Strategic and Organizational Excellence Department
إدارة ا0ستراتيجية والتميز المؤسسي 

Total of the department's partners
إجمالي عدد شركاء الدائرة 

94.7%85.0%

89.9%90.4%91.1%

88.6%

90%

79.3%

76%

77%

66.1%

72.2%72.8%

المجتمع
Society

78.0% 74.4%

الرضا الوظيفي
Job Satisfaction

زوار الحدائق 

69.4% 69.1%

Park visitors

71.1%63.5%

العمال
Workers

63

65

75

88.6%89.0%

الشركاء
Partners

•Source: Strategic and organizational excellence dpet.
•المصدر: إدارة ا0ستراتيجية والتميز المؤسسي 

SURVEY RESULTS
عا الر   تط تائ ا

DEVELOPING PARTNERSHIPS
ا  را ير ال تط

الموردون

المتعاملين 

Suppliers

Customer



Statistical book 20182018 الكتاب ا&حصائي

61

Statistical book 20182018 الكتاب ا&حصائي

60

النسخة الرقمية من الكتاب ا&حصائي 2018  
متوفرة للتحميل عبر الموقع الرسمي لدائرة البلدية 

عجمان  والتخطيط- 

Statistical book 2018 digital version available for 

download in Ajman Municipality website:

Projects & Investments Dept.

إدارة المشاريع واالستثمارات

20162017

Q4 Q3 Q2 Q1

عدد المشاريع المنجزة
Number of Completed Projects

Q4 Q3 Q2 Q1

5 0 1 3

2018

Q4 Q3 Q2 Q1

14 0 014 3 0

8 15 9

1

•Source: Projects & Investments Dept.
المصدر: إدارة المشاريع واالستثمارات
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Strategic and Organizational excellence department - Municipality and 

Planning Department - Ajman

For Any comments and inquires, please contact us on the below details:

Email: _Excellence_Dept@am.gov.ae

Tel: 06-7012311

©2019 Municipality and Planning Department. All rights reserved

 إدارة االستراتيجية والتميز المؤسسي - دائرة البلدية والتخطيط - عجمان
لمالحظاتكم واستفساراتكم يرجى التواصل معنا من خالل العناوين التالية:

Excellence_Dept@am.gov.ae :البريد ا&لكتروني
هاتف: 06-7012311

 جميع الحقوق محفوظة لدائرة البلدية والتخطيط 2019©

_Excellence_Dept@am.gov.ae
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تعزيز الطباعة المستدامة

تنفيًذا لرؤية صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
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