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 المحــتويـــات

 

:ل التنظيميـــالهيك  

 الرؤية، الرسالة، والقيم المؤسسية: 

 

:راتيجيةــداف اإلستـــاأله  

راتيجية:ــداف اإلستــف األهــوص  

 ربط األهداف اإلستراتيجية لدائرة البلدية 

:2030محاور رؤية اإلمارة مع   

 

:المقاييس والمستهدفات  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةــالرؤي  

الةـالرس  

م المؤسسيةـالقي  

بلدية رائدة إلمارة مستدامة عمرانياً وصحياً 

 لمجتمع سعيد

 االحترافية: نعمل بكفاءة ومهارة والتزام.

 مبادئ الشفافية والبيانات المفتوحة مع جميع المعنيين في القطاعين العام والخاص. ىنتبن الشفافية:

 المقدرة على تطوير أفكار خالقة واتباع نهج جديد في التفكير  :بتكاراال

 نعزز الرقابة الذاتية والمؤسسية في جميع إجراءاتنا النزاهة:

 

االبتكار في تقديم خدمات بلدية متميزة تضمن 

العمراني والصحة العامة االستدامة في التطوير 

يق السعادة من خالل التوظيف األمثل للموارد لتحق

 لكافة شرائح المجتمع 

 

نحرص على التعاون في إنجاز  التعاون:

 أعمالنا بين موظفينا وشركائنا.

متعاملين وفق النلبي احتياجات  التميز:

 أفضل الممارسات والمعايير.

 

 الرؤية، الرسالة، والقيم المؤسسية
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهدف 

 1 

الهدف 

 4 
الهدف 

 2 

الهدف 

  تعزيز االستدامة في التطوير العمراني 3 

 تعزيز بيئة جاذبة لالستثمار والتطوير العقاري

 ضمان السالمة والصحة العامة

 

ل الطاقة وكفاءة الطاقة االستدامة في مجا

 المتجددة

 األهـــداف اإلستــراتيجية:
 



 

 

 وصــف األهـــداف اإلستــراتيجية: 

 

تعزيز االستدامة في التطوير 

 العمراني

 

إعدددددددددداد التخطددددددددديط الحضدددددددددري 

المتميددددددددددز لكمددددددددددارة لمواكبددددددددددة 

االحتياجدددددددددددددددددددددات الحاليدددددددددددددددددددددة 

والمسددددددددددددددددددددتقبلية وإعددددددددددددددددددددداد 

المخططددددددددددددددددددات التفصدددددددددددددددددديلية 

للبندددددددددددى التحتيدددددددددددة   الشددددددددددداملة

والحدددددددائق والمرافددددددق الخدميددددددة 

وفقدددددددددداً ألفضددددددددددل الممارسددددددددددات 

العالميددددددددددة والمسدددددددددداهمة فددددددددددي 

 تحسين جودة الحياة

جاذبة لالستثمار تعزيز بيئة 

 والتطوير العقاري

ضدددددمان تطددددددوير أنظمددددددة التسددددددجيل 

لمواكبدددة أحددددم الدددنظم العالميدددة مدددن 

خددددددالل وضددددددع القواعددددددد المنظ مددددددة 

ابات ضددددمان تنفيددددذ المشدددداريع لحسدددد

العقاريدددددددددة، ومكاتددددددددد  الوسدددددددددا ة 

العقاريدددددددة، والملكيدددددددة المشدددددددتركة، 

وتعزيدددددز كفددددداءة التنظددددديم والرقابدددددة 

العقاريددددددة، وإدارة وتطددددددوير قطدددددداع 

اإليجددددددددددارات، وكددددددددددذل  تشددددددددددجيع 

االسدددددتثمار العقدددددداري عبدددددر تهيئددددددة 

المنددددددداس المناسددددددد  للمسدددددددتثمرين، 

عدددددددالوة علدددددددى تعزيدددددددز مسددددددداهمة 

التنميدددددددة  القطددددددداع العقددددددداري فدددددددي

 الشاملة لكمارة.

 

ضدددمان تحقيدددق وتعزيدددز متطلبدددات 

واشددددترا ات السددددالمة واالرتقدددداء 

بمسددددددددددتوع الصددددددددددحة العامددددددددددة 

الحاليدددددددة والمسدددددددتقبلية ويعمدددددددل 

 على تطوير جودة الحياة

االستدامة في مجال الطاقة  ضمان السالمة والصحة العامة

 وكفاءة الطاقة المتجددة

ضددددمان تعزيددددز الطاقددددة المتجددددد دة 

والنظيفددددددددة، ومصددددددددادر الطاقددددددددة 

البديلدددددددددة وترشددددددددديد اسدددددددددتهال  

الطاقددددة فددددي اإلمددددارة، مددددن خددددالل 

مواصدددددددددفات وأنظمدددددددددة البنددددددددداء 

وتأهيدددددددددل المبددددددددداني  األخضدددددددددر،

القائمددددددددة، واسددددددددتخدام بطاقددددددددات 

ومواصدددددددددفات كفددددددددداءة الطاقدددددددددة 

ل  لألجهددددددزة والمعدددددددات، والتحددددددو 

مدددددددن االعتمددددددداد علدددددددى الوقدددددددود 

األحفددددوري إلددددى مصددددادر صددددديقة 

 للبيئة لتوليد الطاقة.

 



 

 

 

 

 

 ربط األهداف اإلستراتيجية لدائرة البلدية مع محاور رؤية اإلمارة 2030:

 

 2030محاور رؤية اإلمارة   األهداف اإلستراتيجية م.

 %90زيادة معدل سعادة المجتمع المحلي ليصل إلى  - .تعزيز االستدامة في التطوير العمراني .1

 لإلى المرات  العشر األوائل في سهولة ممارسة األعماتسهيل الوصول  -

 تعزيز بيئة جاذبة لالستثمار والتطوير العقاري. .2
 اتيبليوم درهم إمار 45إضافة االستثمار األجنبي المباشر مايزيد  عن  -

 لتسهيل الوصول إلى المرات  العشر األوائل في سهولة ممارسة األعما -

 %90زيادة معدل سعادة المجتمع المحلي ليصل إلى  - .العامةضمان السالمة والصحة  .3

-  ً  عمر صحي متوقع يتجاوز السبعين عاما

 ميجاوات 750تركي  وحدات توليد الطاقة المتجددة بقدرة تزيد على  - االستدامة في مجال الطاقة وكفاءة الطاقة المتجددة. .4

 %10تحسين المستوع الكلي لكفاءة الطاقة بنسبة ال تقل عن  -

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقاييس والمستهدفات:

 م.
الهدف 

 اإلستراتيجي
 مؤشرات/ مقاييس األداء

 المستهدفات

2018 2019 2020 2021 

1. 

تعزيز االسددتدامة 

فدددي الدددتدددطدددويدددر 

 العمراني

 - - %100 %20 نسبة إنجاز قانون التخطيط والتنمية العمرانية

 - - %100 %50 نسبة إنجاز دليل إرشادي لتعزيز االستدامة بالتخطيط والتطوير العمراني

 - - %100 %60 نسبة إنجاز دليل تخطيط الخدمات المجتمعية

   %100 %25 نسبة إنجاز قانون تغيير صفة استعماالت األراضي

   %100 %30 نسبة إنجاز قانون تنظيم أعمال الهدم واإلزالة

   %100 %85 نسبة إنجاز قانون تنظيم مزاولة مهنة االستشارات الهندسية

   %100 %85 نسبة إنجاز قانون تنظيم مزاولة مهنة المقاوالت

 - - 2 2 ه )غير تراكمي(عدد الدوائر التي تم ربطها على  "النافذة الموحدة لترخيص البناء" بناءاُ على المخطط ل

 - %100 %69 %37.57 المرافق الحكومية التي تم تخصيصها وإعادة تخصيصها للخدمات المجتميعة في اإلمارةنسبة 

 - %100 %70 %37 نسبة تحديث المساحات اإلجمالية للفضاءات الحضرية الجديدة من المنا ق القابلة للتخطيط

 %100 %70 %40 %10 نسبة إنجاز مشروع نظم المعلومات الجغرافية المؤسسي إلمارة رأس الخيمة 

 21 21 21 35 المدة الزمنية إلصدار  رخصة البناء )باأليام(

 12 12 12 21 (12عدد اإلجراءات الالزمة لترخيص البناء مقارنة بالمستهدف )

 1500 1500 1500 1500 عدد القسائم السكنية التي تم تخصيصها للموا نين )غير تراكمي(

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

تعزيز بيئددة جدداذبددة 

لددددالسدددددددددتددددثددددمددددار 

 والتطوير العقاري

 ً  %90 %70 %30 %1 نسبة تصديق عقود اإليجار إلكترونيا

%60 %10 نسبة اإلنجاز في تحديث قانون التنظيم العقاري   100% - 

 %80 %70 %60 %20 نسبة إنجاز المشاريع العقارية وفق الخطط المعتمدة 

 نصف يوم نصف يوم يومنصف  نصف يوم المدة الزمنية لتسجيل عقد الملكية

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------- 

3. 
ضمان السالمة 

 والصحة العامة

   %88.6 - نسبة المؤسسات ذات العالقة بالصحة العامة الملتزمة بالقوانين والتشريعات

 %6 %6.2 %6.2 - الغير مطابقة للمواصفات القياسية عينات األغذيةنسبة  

 %4.1 %4.3 %4.5 - نسبة عينات مياه الشربة المعبأة الغير مطابقة للمواصفات القياسية

 %3 %4 %5 - الحيوانات المصابة باألمراضنسبة 

 - - %100 %50 نسبة إنجاز دليل ضمان جودة البناء

 

 المقاييس والمستهدفات:



 

 

 

 

 

 

 

 

 المقاييس والمستهدفات:

4. 

االسدددددتدامة فدددددي 

مجددددددال الطاقددددددة 

والطاقدددددددددددددددددددددددة 

 المتجددة

 3000 2700 25 - عدد المباني الخضراء المرخصة )غير تراكمي(

 - %100 %90 %20 مشروع نظام الخاليا الشمسية النموذجي لمبنى الدائرةنسبة إنجاز  

 50 50 30 20 )غير تراكمي( عدد المباني التي تم تدقيق استهال  الطاقة فيها

 5 5 5 - استهال  الطاقة فيها )غير تراكمي( تم تدقيقعدد المنشآت الصناعية التي 

 5 2 1 1 )غير تراكمي( الطاقة عدد الجهات المشاركة في برنامج إدارة

 5 12 3 - )غير تراكمي(عدد محطات شحن السيارات الكهربائية 

 15 15 17 3 )غير تراكمي( عدد المباني التي تم تحديثها من جهة استهال  الطاقة

 


