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 املقدمة  

: دائرة البلدية والتخطيط
ً
 أوال

 نبذة عن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان 1.1

حميد بن عبدالعزيز م بتوجيهات سامية من املغفور له بإذن هللا الشيخ/ راشد بن 1968عجمان في عام -تأسست دائرة البلدية والتخطيط 

 من مدينة مصفوت التي تبُعد  النعيمي _رحمه هللا، ويقع املقر
ً
كم إلى  110الرئيس ي للدائرة في قلب مدينة عجمان ويشمل نطاق أعمالها كال

َعْين دمة رئيسَيْين تابكما تعتبر مصفوت واملنامة مركَزي خ باتجاه الشرق. كم 73اإلمارة، ومدينة املنامة التي تقع على بعد  الجنوب الشرقي من

 للوقت والجهد وتحقيق
ً
 لدائرة البلدية والتخطيط يترجمان حرص الدائرة على تسهيل رحلة املتعامل وتوفير الخدمات على نطاق واسع اختصارا

ً
ا

 ملبدأ اسعاد املتعاملين واملجتمع بشكل عام.

على تبني أفضل املمارسات في تطبيق  2008 ورعاه منذ مطلع عام حرصت الدائرة بقيادة سمو الشيخ / راشد بن حميد النعيمي _ حفظه هللا

واستحداث مكتب إدارة  2009مفاهيم الحوكمة االدارية من خالل تطوير الهيكل التنظيمي للدائرة واطالق الخطة االستراتيجية  في عام 

رات لتميز األوروبية ، باإلضافة إلى تعزيز عملية صنع القرااملشاريع ومكتب التدقيق الداخلي واستحداث إدارة التميز املؤسس ي وتطبيق معايير ا

بالدائرة من خالل استحداث مجالس القيادات مثل مجلس القيادات العليا والقيادات الوسطى واملجلس العمالي واملجلس النسائي، كما 

ي كجزء من منظومة الرقابة الداخلية من خالل حرصت الدائرة على املشاركة في الجوائز الخارجية واجراء عمليات التقييم املؤسس ي الذات

واملحافظة  2009منذ عام اصفات العاملية والحصول على العديد من املو  2009منذ عام استحداث جائزة سمو رئيس الدائرة للتميز )النقوة( 

ومواصفة ، 14001:2015، ومواصفة إدارة البيئة 9001:2015باالصدار السابق والحصول على اإلصدار الجديد  إدارة الجودةآيزو مثل عليها 

حيث بلغ عدد ، 27001:2013، وأمن املعلومات 20000_1: 2011، وآيزو إدارة تقنية املعلومات  45001:2018إدارة الصحة والسالمة املهنية 

 .2018مواصفة عاملية حتى عام  10يها الدائرة املواصفات الحاصلة عل

والخارجية ألنظمتها املؤسسية وممارساتها القيادية ووضع  الداخليةارسات الحوكمة من خالل املراجعات وحرصت الدائرة على تطوير مم

 .كافة أنشطة عملها لتحقيق الجودة والتميز في األداء وصنع القرارات الرشيدة التي تدعموتطوير السياسات 

 ،املؤسسية للحوكمة واضحة مبادئ تبنيها من خالل أنشطتها كافة في عدالةوال واملساءلة والشفافية النزاهة تعزز  ثقافة بناء على الدائرة عملت

 تقييم منها نذكر املبادرات الرائدة من العديد املؤسسية، وتطبيق الحوكمة في رائد متكامل تبني وتطوير نموذج على مستمر بشكل عملت كما

 االشرافي، وغيرها من املبادرات التطويرية. الداخلي وميثاق املجلسوميثاق التدقيق  الحوكمة املؤسسية وسياسة املؤسسية الحوكمة إطار

 أداءنا وتطور  مسيرتنا ستعزز  التي املبادرات املستقبلية من العديد للدائرة، فهناك النهائي املستهدف ليس هو الحالي الحوكمة نضج مستوى  إن

 القرارات اتخاذ تدعم والتي املؤسسية الحوكمة مجال في ممارسات منالدائرة  تبنته ما إلبراز املؤسسية، ويأتي هذا التقرير الحوكمة مجال في

 .لدائرة البلدية والتخطيط بشكل خاص ورؤية إمارة عجمان بشكل عام املنشودة األهداف تحقيق سبيل في الرشيدة
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 الرؤية والرسالة والقيم املؤسسية 1.2

تحقيق تطور وازدهار االمارة فبادرت بتبني نهج  في الفاعلة املساهمة تأسيسها، ومنذ أعينها نصب دائرة البلدية والتخطيط وضعت لقد

الل املراجعة والتطوير املستمر ألدائها توجهت الدائرة نحو (. ومن خ2009-2013التخطيط االستراتيجي املتمثل في إطالق خطتها االستراتيجية )

توازنة عبر تطبيق برنامج السجل املتكامل لقياس األداء، وتم اعتماد خطتها االستراتيجية ملتحقيق نتائج  االنتقال لإلدارة االستراتيجية املتكاملة

سمو ولي العهد الشيخ / عمار بن حميد النعيمي حفظه هللا رئيس  إطالقمع و (. 2011-2015املحدثة واملتوائمة مع خطة الحكومة االتحادية )

رسات العاملية ، باشرت الدائرة بمواءمة رؤيتها املستقبلية املبنية على أفضل املما2021عجمان  رؤية-عجماناملجلس التنفيذي إلمارة 

 واالقليمية في العمل البلدي برؤية اإلمارة لتكون:

 .بيئة مستدامة وبنية عصرية لبناء مستقبل عجمان رؤيتنا:

اهية متطلبات البيئة والصحة والسالمة العامة بما يحقق رف تطوير البنى التحتية إلمارة عجمان وفق منظومة متكاملة تراعيرسالتنا: 

 .2021املعيشة من خالل االستثمار األمثل للموارد وبما يتوافق مع رؤية عجمان 

إمارة عجمان من رسم مسارها وتحديد طريقها لتحقيق رؤيتها، وذلك بوضع أهداف قطاعية واستراتيجية تساهم في تحقيق رؤيتها وتمكنت 

إمارة عجمان بناء مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر، تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح االتحاد وتعتمد رؤية والتي تركز على 

 على أربع ركائز: 

 سعيد عمجتم

 في بفعالية ويساهم، طموح متعلم، بيئته، عناصر مع بمسؤولية يتواصل بقيمه، معتز بتراثه فخور  إيجابية، بروح منطلق متالحم مجتمع

 .ومتزنة شاملة تنمية تحقيق

 اقتصاد أخضر

تحقيق الرفاه واالزدهار في مجاالت  يعدُّ االقتصاد األخضر حركة اقتصادية نشطة تساهم في دفع مسيرة التنمية املستدامة التي تهدف إلى

 واسعة الحتضان الطاقات الوطني
ً
ة الحياة شتى؛ فهو يتجاوب بمسؤولية وحكمة للحفاظ على موارد الطبيعة ومراعاة قيم املجتمع، ويفتح آفاقا

 .وصقلها باملعرفة والتكنولوجيا، تشجعه في ذلك سياسات وحوافز حكومية عصرية وشاملة

 

 حكومة متميزة

ها يتسم العمل الحكومي في عجمان بالكفاءة والفعالية، ويعكس في نتائجه متطلبات املجتمع وبيئة األعمال، كما أنه يتميز بأن مؤسساته تقود

بنى قراراته بحكمة، وترسم خططه بحنكة، 
ُ
كفاءات مواطنة متسلحة باملعرفة والطموح، وتواكب خدماته متغيرات العصر وتنافسية السوق، وت

 
ُ
حك

َ
 .م عملياته سياسات ذكية وتشريعات صلبة وأطر علمية ُمَنظمةوت
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 روح االتحاد

تتناغم خطط التنمية الشاملة في إمارة عجمان مع رؤية اإلمارات واألجندة الوطنية، وتتكامل أدوار الحكومة املحلية مع أدوار االتحاد 

والسياسات مع أحكام دستور دولة اإلمارات والقوانين املنظمة، ويستمد  تتسق التشريعات املحلية واألنظمةكما والحكومات املحلية الشقيقة، 

 بأن مصلحة الوطن تفوق جميع املصالح
ً
 .املواطن في عجمان ثقته بنفسه؛ كونه أحد أبناء هذا الوطن املعطاء، ويؤمن إيماًنا راسخا

. وقد تم تأكيد هذه املساهمة من خالل رؤية 2021رؤية عجمان كانت دائرة البلدية والتخطيط وما زالت في طليعة املساهمين في تحقيق لقد 

 على األولوية التي تضعها الدائرة و 
ً
حقيق تهي ورسالة وقيم الدائرة. فقد تضمنت رؤيتها ورسالتها وقيمها الركائز األربع لرؤية اإلمارة؛ تأكيدا

لبنية التحتية والطرق" بشكل واضح في مضمون رسالة ورؤية الدائرة. ا“االستدامة االقتصادية والبيئية واالجتماعية، حيث تبرز أهمية موضوع 

  :التالية املؤسسية القيم الدائرة فيما تبنت

 .التمكين 

 الشفافية والنزاهة. 

 العمل الجماعي. 

 الوالء واالنتماء. 

 األمن والسالمة. 

 التحفيز. 

 اإلبداع واالبتكار. 

 التركيز على املتعاملين. 

 

 لدائرة البلدية والتخطيطالهيكل التنظيمي  1.3

 أعلى تحقيق في للمساعدة والتنفيذ بين مهام التوجيه والرقابة والفصل التخصصية على قائم لدائرة البلدية والتخطيط التنظيمي الهيكل إن

خالل لجنة الهياكل الحوكمة املؤسسية، وتحرص الدائرة على مراجعة هيكلها الوظيفي بشكل مستمر من  منظومة يعزز  وبما الرقابة مستويات

 الوظيفية.

 ويتضمن هيكل الدائرة أربع قطاعات تابعة ملدير عام الدائرة وتعكس هذه القطاعات مجال عمل واختصاصات الدائرة، وهي:

 .قطاع تطوير البنية التحتية 

 قطاع الصحة العامة والبيئة. 

 قطاع سعادة املتعاملين. 
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 قطاع الخدمات املساندة. 
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: الحوكمة 
ً
 املؤسسية بدائرة البلدية والتخطيطثانيا

لألداء الحكومي املتميز، باإلضافة إلى االطالع على أفضل املمارسات  عجمان برنامج في املعتمد املؤسسية الحوكمة متطلبات الدائرة تبنت

االتحادية وممارسات القطاع الخاص بما يضمن تحقيق مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية واملساءلة، وتكافؤ الفرص وضمان االلتزام 

 للرقابة نظام أنها على تعريف الحوكمة تم ، حيث بالدائرة بالتشريعات والقوانين، لتعزيز ثقة املنشآت املعنية وأصحاب العالقة واملجتمع

 القواعد ويوضح بالدائرة فئات املعنيين جميع مع والعالقات والحقوق  املسؤوليات النظام هذا ويحدد ، املؤسس ي املستوى  على والتوجيه

 الرشيدة. القرارات لصنع الالزمة واإلجراءات

 

 منظومة الحوكمة املؤسسية 2.1

إن منظومة الحوكمة املؤسسية مبنية على مبادئ أساسية للحوكمة وآليات تضمن تطبيقها بالشكل املطلوب من خالل وضع األطر املناسبة 

وتعمل الدائرة على تطوير عناصر النظام بشكل مستمر وفقا ألفضل املمارسات والخبرات املكتسبة كما هو موضح بالشكل  وتوجيهها،إلدارتها 

 أدناه:

 

 

 مبادئ الحوكمة املؤسسية 2.2

  تبنت الدائرة مجموعة من املبادئ التي تحرص على تطبيقها من خالل آليات محددة كما هو مبين بالشكل أدناه:
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 تقييم الحوكمة املؤسسية 2.3

تتمثل أهمية التقييم الدوري على منظومة الحوكمة املؤسسية في ضمان شمولية وكفاءة األنظمة املطبقة بالدائرة وفعاليتها، وتعزيز ثقة 

الية الفعة و املعنيين بقرارات الدائرة ومدى التزامها بالوعود املقدمة. باإلضافة إلى التأكد من أن عملية اتخاذ القرارات في الدائرة تتم بالكفاء

 وتتسق مع غرضها كما هو منصوص عليه في مرسوم تأسيسها.  املطلوبة

وتقوم الدائرة بتقييم منظومة الحوكمة املؤسسية من خالل مراجعة مجموعة من الوثائق واملستندات الداعمة لتطبيق إطار الحوكمة وطرح 

 االستطالع لقياس رض ى الفئات املعنية عن تطبيقات الحوكمة بالدائرة.

: مجلس القيادات ثالث
ً
 ا

ية تبنت دائرة البلدية والتخطيط آلية اجتماعات مجلس االدارة املطبقة محليا وعامليا في مؤسسات القطاع الخاص والهيئات املحلية واالتحاد

قيق تحت مسمى مجلس القيادات العليا، وذلك بهدف تطوير إطار الحوكمة وتطبيق مبادئها وضمان حسن التوجيه لتح 2009منذ عام 

 املسائلة واستدامة العمل املؤسس ي.  ألبات أصحاب املصلحة وتعزيزا ملبدأهدافها االستراتيجية وتحقيق متط

رئيس دائرة البلدية والتخطيط ونائبه سعادة/ عبدالرحمن محمد النعيمي  –يترأس املجلس سمو الشيخ/ راشد بن حميد النعيمي حفظه هللا 

ويشمل في عضويته أعضاء تنفيذيون من الدائرة وأعضاء غير تنفيذيون يمثلون شريحة من املجتمع املحلي لإلمارة. كما  الدائرة،مدير عام 

أصدر سموه قرارا بتشكيل مجلس القيادات الوسطى برئاسة سعادة مدير عام الدائرة وعضوية املدراء التنفيذيون ويعنى هذا املجلس بمتابعة 

ات مجلس القيادات العليا وتحقيق الكفاءة في االداء وضمان نجاح مشاريعها ومبادراتها وصوال لتحقيق أهدافها أداء الدائرة وتنفيذ توصي

 االستراتيجية.
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 تشكيل املجلس االشرافي    3.1

صبح املجلس بناء على آليات املراجعة والتحسين واالطالع على أفضل املمارسات ارتأت قيادة الدائرة تغيير مسمى مجلس القيادات العليا لي

 الصادر من سمو رئيس الدائرة وقد تضمن في تشكيله األخير على األعضاء التالية أسماؤهم:  2019( لسنة 2االشرافي في القرار اإلداري رقم )

 

 

 

 

 الشيخ / راشد بن حميد النعيمي

 اإلشرافي رئيس املجلس

 رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان

ومنذ حينها عمل سموه على  2005( لسنة 7حميد النعيمي حفظه هللا_ زمام قيادة الدائرة بمرسوم أميري رقم )تولى سمو الشيخ / راشد بن 

داد احداث نقله نوعية في نهضة إمارة عجمان ومشاريعها التنموية ، كما يترأس سموه نادي عجمان الثقافي الرياض ي و رئيس اللجنة العليا للتع

لجنة العليا للتحول الذكي إلمارة عجمان، وهو نائب رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، السجلي إلمارة عجمان، ورئيس ال

 ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، وعضو مجلس إدارة املؤسسة االتحادية للشباب.
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 سعادة / عبدالرحمن محمد النعيمي

 نائب رئيس املجلس االشرافي

 لتخطيط بعجمانمدير عام دائرة البلدية وا

  RTAوهيئة 1997وزارة الداخلية في عام,، بدأ مسيرته العملية مع 2016يشغل منصب مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان منذ عام 

بوظيفة مدير إدارة الشؤون القانونية وتدرج في عدد من املناصب منها مدير 2010والتحق بالعمل في دائرة البلدية والتخطيط خالل عام  2007

 .مكتب رئيس الدائرة الى مدير عام الدائرة

 .يحمل سعادة مدير عام الدائرة  شهادة البكالوريوس في مجال القانون من كلية زايد العسكرية

 

 ملهندسة/ نورة راشد شطافا

  عضو تنفيذي ضمن املجلس اإلشرافي

 املدير التنفيذي لقطاع سعادة املتعاملين بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان

ة وعملت كمشرف ملحطة تحلية املياه في محطة عجمان للطاقة وكانت مسؤول 2004بدأت مسيرتها العملية في الهيئة االتحادية للكهرباء واملاء في 

دير كم 2009. ثم انتقلت للعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي في 2007عن مجموعة من املشاريع االنتقالية في الهيئة خالل عملية إعادة الهيكلة في 

 منصب تم توليها 2016كمدير االستراتيجية وإدارة األداء، وفي عام  2011إلدارة األداء املؤسس ي. التحقت للعمل بدائرة البلدية والتخطيط في 

 املدير التنفيذي لقطاع سعادة املتعاملين باإلضافة إلى اسنادها قيادة فريق التطوير املؤسس ي بالدائرة.

تحمل شطاف شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة االمارات, وشهادة املاجستير في إدارة األنظمة الهندسية من الجامعة 

 االمريكية بالشارقة.

ارة إلى كونها املشرف والقائد واملحرك الرئيس ي ملشروع حصول دائرة البلدية والتخطيط على تصنيف خمسة نجوم ملراكز سعادة وتجدر اإلش

 املتعاملين والذي ُيعد اإلنجاز األكبر الذي تحقق للدائرة في ظل التحديات املؤسسية التي تواجهها الدائرة.

 املهندس/ خليفة سعيد الجراح

 املجلس االشرافيعضو مستقل ضمن 

 تخصص الهندسة املدنية، عمل في بداياته بوزارة األشغال العامة واإلسكان 1980تخرج من جامعة بيتسبرج بوالية بنسلفانيا األمريكية في عام 

 لدائرة البلدية والتخطيط كمساعد فني للمدير العام وملدة ثمانية  1990إلى  1980خالل الفترة من 
ً
زارة و أعوام. ثم عمل  في وكان خاللها منتدبا

بنك تولى خاللها إدارة املشاريع والصيانة، ومن ثم مديرا تنفيذيا للتمويل العقاري ب 2000إلى عام  1990الداخلية برتبة مقدم خالل الفترة من 

 دبي اإلسالمي لخمسة أعوام الحقة، ويتولى حاليا إدارة مكتب القاري لإلستشارات الهندسية.
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 يز الجسميالسيد/ عبدالعز 

 عضو مستقل ضمن املجلس االشرافي

وحصل على شهادة البكالوريوس في مجال التربية وعلم النفس وهو من أسس  1988تخرج عبدالعزيز زكريا الجسمي من جامعة اإلمارات في عام 

 . ، ويشغل حاليا منصب مدير عام شركة )آر( القابضة2006املركز الوطني لالستثمار العقاري في مطلع عام 

 السيد/ ابراهيم سلمان الحمادي

 عضو مستقل ضمن املجلس االشرافي

سنة، بدأ حياته العملية في القيادة العامة لشرطة دبي، ثم التحق للعمل بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان كمساعد  22يحمل خبرة تقارب 

 كمدير تنفيذي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة  سنوات، وهو يعمل 8للمدير العام لقطاع االستراتيجية واألداء املؤسس ي ملدة 
ً
حاليا

 شؤون مجلس الوزراء واملستقبل.

 عجمان. –كلية املدينة الجامعية  –عضو مجلس املستشارين 

 مقيم معتمد في برنامج دبي لألداء الحكومي املتميز.

 مقيم معتمد في جائزة الشيخ خليفة للتميز الحكومي.

 2009 -دبي –تميز حاصل على جائزة رواد ال

 2010-عجمان  –حاصل على جائزة مواطنون على دروب التميز 

 باب اتجاهات. –كاتب صحفي في جريدة البيان 

 تقديم العديد من االستشارات في مجال التخطيط االستراتيجي، إدارة الخدمات، العمليات، والهيكلة املؤسسية.

 

 اآلنسة/ مريم عبدالرحمن الشرفاء

 املجلس االشرافي عضو مستقل ضمن

رئيس قسم التسويق واالتصال املؤسس ي في مصرف عجمان. وبصفتها عضو في اللجنة التنفيذية،  –تشغل مريم الشرفاء منصب نائب الرئيس 

رية مة التجاتتولى مريم الشرفاء مسؤولية التسويق االستراتيجي لهوية املصرف املؤسسية، إضافة إلى توليها قيادة االستراتيجية اإلعالمية للعال 

على مستوى املؤسسة لتعزيز منتجات وخدمات املستهلكين والشركات. كما أنها تضطلع بمهمة اإلشراف على بحوث وتحليالت العمالء وبرامج 

 تسويق إدارة الثروات في املؤسسة. 

 2009مصرف عجمان في العام ، وكان لها إسهامات رئيسية في قيادة وتنظيم إطالق 2008التحقت الشرفاء بمصرف عجمان في العام 
ً
. ومؤخرا

" مريم الشرفاء، شخصية العام في مجال االتصال  Corporate Vision Magazine –اختارت مجلة الرؤية املؤسسية "كوربيرات فيجن 

 املؤسس ي والتسويق بالقطاع املصرفي.
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تجارة وصناعة عجمان( ملدة ثالث سنوات، األمر  غرفة عجمان )الذي يعمل تحت مظلة جلس سيدات أعمالم عضو في مجلس إدارة الشرفاء

. كما أنها عضو في مجلس إدارة جمعية مرشدات اإلمارات وكذلك 2012الذي أسهم في انتخابها ملنصب األمين العام للمجلس في مارس )آذار( 

 .2011سفيرة القافلة الوردية منذ 

دة على شها 2004كليات التقنية العليا. حصلت مريم الشرفاء في العام  /للطالبات تحمل شهادة الدبلوم العالي في إدارة املعلومات من كلية دبي

 .وينزالند األستراليةك الدراسات العليا في تكنولوجيا التعليم/التدريس من جامعة ساوثرن 

 

 السيد / ابراهيم محمد الريامي

 عضو تنفيذي و أمين سر املجلس اإلشرافي

إدارة عامة  30نقيب متقاعد من شرطة دبي شغل العديد من املناصب القيادية الوسطى وكانت له إنجازات عديدة أبرزها حصول شرطة دبي )

 ، قدم الدعم الفني لوزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم ووزارة األشغال العامة ISO 9001مراكز شرطة( على شهادة  10و 

 منصب رئيس قسم الجودة وبرامج التميز بدائرة البلدية  وغيرها
ً
من الدوائر الحكومية في مجاالت الجودة والتميز املؤسس ي. يشغل حاليا

نجوم حسب نظام النجوم العاملي  5والتخطيط بعجمان له دور بارز في تحقيق انجازات مهمة للدائرة مثل حصول الدائرة على تصنيف 

 على مواصفات آيزو تخصصية في مجال خدمة  TISSEنجوم  5لتصنيف الخدمات، وتصنيف 
ً
املعيار الدولي لتميز الخدمات، وحصولها أيضا

 جوائز ستيفي العاملية في مجال خدمة املتعاملين. 4املتعاملين، وحصول الدائرة على 

 

 

 

 

 أهداف املجلس االشرافي 3.2

  ة للدائرة واستشراف املستقبل. االستراتيجيوالرؤية التوجه وضع وتطوير 

  األداء القطاعي واالجندة الوطنية والتنافسية واستشراف املستقبل. مراقبة ومراجعةتطوير و 

 .دراسة احتياجات وتوقعات أصحاب العالقة والتفاعل معهم لبناء سمعة الدائرة وتحسين العالقات معهم 

  ا للتغيير بفاعلية أكبر.مواجهة املتغيرات الداخلية والخارجية وإدارتهتحديد و 

 .االشراف على منظومة الحوكمة وادارة املخاطر واقرار السياسات العامة املرتبطة بها والتأكد من كفاءتها 

 توجيه ومتابعة اداء االدارة التنفيذية. 

لس وآلية اتخاذ القرارات وتدوين كما تضمن قرار تشكيل املجلس االشرافي على دورية عقد اجتماعات املجلس وآلية الدعوة ونصاب انعقاد املج

 محاضر اجتماعاته، كما تم تطوير ميثاق للمجلس كأداة لتنظيم أعماله.
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:
ً
 هيكل لجان الحوكمة بدائرة البلدية والتخطيط رابعا

 
ً
من حرص الدائرة على ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة وإيجاد إطار عمل شامل وفّعال في مجاالت العمل املختلفة بالدائرة وتعزيز  انطالقا

منظومة اتخاذ القرارات، حرصت الدائرة وبشكل مستمر على تحديث ومراجعة هيكل اللجان املعتمدة بالدائرة ووضع األطر املناسبة إلدارتها 

 وقياس فعاليتها.

م يتضمن هيكل لجان الحوكمة على أهم اللجان التوجيهية والتنفيذية املتوافقة مع مرسوم تأسيسها وقانون املوارد البشرية املركزية والنظاو 

املالي املوحد لإلمارة، كما وتحرص الدائرة على تشكيل اللجان الداعمة لعملها لضمان اتخاذ القرارات السليمة وتطبيق مبادئ العدل 

 : ة واملساواة واملسائلة، ويوضح الشكل أدناه هيكل اللجان واملجالس املعتمدة بالدائرةوالشفافي

 

: مشاريع
ً
 الدائرة االستراتيجية خامسا

مدار حرصت قيادة الدائرة على تحقيق توجهات الحكومة وتلبية متطلبات املعنيين من خالل انجاز العديد من املشاريع التنموية في اإلمارة على 

ل إلمارة ومنها في قطاع الصحة العامة والبيئة وخدمة املتعاملين. ويبين الجدو باالسنوات في مختلف القطاعات منها مشاريع للبنية التحتية 

 باإلمارة واملوازنات املخصصة لها. املنفذةأدناه أهم وأبرز املشاريع 
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 أبرز املشاريع بالدرهم قيمة املوازنة البيان

 

 

 

 

 

 

 

ة تطوير بني
تحتية 
متكاملة

79,459,376

درهم

تحسين وتطوير البنية التحتية في طرق االمارة

تطوير أنظمة شبكات الصرف الصحي في االمارة

نشاء طرق جديدة في منطقتي مزيرع والصبيغةإ

نشاء ممشى لمنطقتي مصفوت والمنامةإ

التطوير 
لمستدام ا

اء لقطاع البن
والتشييد

44,553,065

درهم

نشاء مبنى خدمي جديد للمختبر المركزي لخدمة المتعاملينإ

نشاء ساحات شعبية في مناطق االمارةإ

نشاء مشروع الحي التراثيإ

نشاء مبنى جديد لمسلخ منطقة المنامة لخدمة المجتمعإ

زيادة 
المسطحات 
الخضراء 

تجميل و
مرافق 
االمارة

20,689,171

درهم
حدائق في امارة عجمان ومنطقتي مصفوت7انشاء وتطوير 

والمنامة
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تطوير 
الصحة 
العامة 
والبيئة

159,781,517

درهم

عمال النظافة باإلمارةأتطوير وتحسين 

تعزيز جودة الهواء والمياه

تطوير 
قدرات 
تكنولوجيا
المعلومات

25,060,380

درهم
تسهيل استحداث وتطوير تطبيقات ذكية جديدة لخدمة المتعاملين و

اجراءاتهم


