إدارة المعرفة

إدارة مختبر دبً
المركزي

الكفاءة فً إدارة الموارد
المؤسسٌة

التكامل :التركيز على العمل الجماعي من خالل التعاون وتبادل اآلراء

التنمٌة الحضرٌة فً إمارة دبً
تحقٌق التوازن فً استعماالت األراضً ضمن منطقة دبً الحضرٌة
الحفاظ على قواعد بٌانات مساحٌة شاملة لكافة أراضً ومناطق اإلمارة
التحول الجغرافً الرقمً اإللكترونً الشامل فً إمارة دبً

تغطٌة الوحدات السكنٌة فً إمارة دبً بشبكات الصرف الصحً
تشغٌل شبكات مٌاه الصرف الصحً والري واألمطار بكفاءة

إدارة المساحة
إدارة نظم المعلومات
الجغرافٌة
إدارة الصرف
الصحً والري

ضمان حماٌة البٌئة والمحافظة على الموارد الطبٌعٌة فٌها بشكل مستدام

إدارة شبكة الصرف
الصحً والري

إدارة البٌئة

إدارة النفاٌات

اإلدارة المتكاملة للنفاٌات
الحفاظ على نظافة كافة المناطق فً إمارة دبً

إدارة خدمات
الصحة العامة

إدارة الرقابة الغذائٌة

إدارة محطة معالجة
مٌاه الصرف الصحً

ضمان مطابقة مٌاه الصرف الصحً المعالجة للمواصفات القٌاسٌة المعتمدة

السٌطرة على األمراض المشتركة واألمراض الوبائٌة المنقولة محلٌاً
ضمان صحة وسالمة األغذٌة ومٌاه الشرب وفقا ً للمعاٌٌر المعتمدة
إدارة الصحة والسالمة
العامة

تغطٌة المنطقة الحضرٌة إلمارة دبً بالمساحات الخضراء
زٌادة مساحة الحدائق العامة واألماكن التروٌحٌة
تنفٌذ برامج تعلٌمٌة وترفٌهٌة لألطفال وفقا ً ألفضل الممارسات

تهٌئة مبانً حدٌثة وفقا ً ألنظمة البناء المعتمدة
تصمٌم وتنفٌذ المشارٌع الخدمٌة إلمارة دبً بكفاءة
الحفاظ على التراث العمرانً إلمارة دبً
صٌانة المبانً فً اإلمارة بكفاءة

الحد من اإلصابات الناتجة عن الحوادث المتعلقة بالسالمة العامة

ضمان التزام المؤسسات والمواد باالشتراطات والمعاٌٌر الصحٌة المعتمدة

إدارة الحدائق
العامة والزراعة

مدٌنة الطفل

إدارة المبانً

إدارة المشارٌع
العامة
إدارة التراث
العمرانً
إدارة الصٌانة
العامة

إدارة الصحة
والسالمة العامة

رفع مستوى الجاهزٌة لمواجهة الطوارئ واألزمات التً تهدد الصحة
والسالمة العامة

• بـنـاء وإدامـة ومـأسسة الـقدرات الـتً تمكـن الدائـرة مـن الـتحـــول اإللكــتـــرونـً الــمـســتــمــر فـً تقدٌــم كــافـــة خـــــــدمــاتـهــــا.
• تقدٌم خدمات تفوق توقعـات الفئات المعنٌة من حٌث الجودة والـدقـة والسـرعة والتكلفة وتحقٌق أعلى درجات الرضا لهــذه الفــــئـــــات.
• بنـاء القـدرات التـً تمكـن الدائرة مـن المـبادرة واالستجـــابــة للــمـــتــغــٌــرات الـســــرٌـعــة الـتــً تــــــشــهـــدها إمـــارة دبـــً.
• إٌجاد بٌئة عمل جاذبة تساهم فً االحتفاظ بالموارد البشرٌة الكفوءة فً ظل التنافس الشدٌد على الموارد البشرٌة الـــمـــاهـرة فً دبـــً.
• إٌجاد آلٌـات فعـالة للعمـل الجماعـً بـٌـن الـــوحــدات الـــتـنـظــٌـــمــٌـــة فــــً تـــنــفــٌـــذ الــــــــــمــشـــارٌـــع الـــمـــشـــتــــركـــــة.
• بــــــلــــــــورة وتــــعــــــزٌـــــــز ثـــــــقـــــــافــــــــة مـــــــؤســــســــــٌــــة تـــــــــــقـــــــــــوم عــــــــلـــــى الــــــــتــــــــمـــــــٌـــــز.
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اإلبداع :تبني المبادرات وتقدير المبدعين
المتعاملون :االلتزام بالشراكة معهم وتفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم

العاملون :الثروة الحقيقية

إدارة عالقات
المتعاملٌن

إدارة أنظمة الموارد البشرٌة بكفاءة

إدارة الموارد المعرفٌة بكفاءة

تحقٌق المرجعٌة العالمٌة فً مجال
خدمات الفحوص والمعاٌرة

إدارة اعتماد تقٌٌم
المطابقة

إدارة الشراكة

إدارة التمٌز
المؤسسً
إدارة المراجعة
المالٌة

زٌادة عدد جهات تقٌٌم المطابقة
المعتمدة
تحقٌق الجوائز وتعزٌز العالقات
الخارجٌة للدائرة

تحقٌق التمٌز المؤسسً للدائرة

تنفٌذ الرقابة المالٌة والتقنٌة بكفاءة

إدارة الشؤون
القانونٌة

إدارة الممتلكات

توثٌق وضمان حداثة تشرٌعات
الدائرة ونشرها

االستغالل األمثل لممتلكات الدائرة

اإلدارة المالٌة

المتعاملون :االلتزام بالشراكة معهم وتفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم

التحول :اإليمان بالتغيير والسعي إلى التطوير نحو األفضل
األداء :إنجاز المهام المطلوبة بالطريقة الصحيحة
إدارة الموارد المالٌة بكفاءة

التحول :اإليمان بالتغيير والسعي إلى التطوير نحو األفضل

المتعاملون :االلتزام بالشراكة معهم وتفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم
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40
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38
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إدارة النقلٌات

إدارة التخطٌط

األداء :إنجاز المهام المطلوبة بالطريقة الصحيحة

التكامل :التركيز على العمل الجماعي من خالل التعاون وتبادل اآلراء

اإلبداع :تبني المبادرات وتقدير المبدعين

رفع مستوى رضـا المتعاملٌن

إدارة مراكز البلدٌة
إدارة التسوٌق
المؤسسً والعالقات
إدارة الشراكة
إدارة تقنٌة
المعلومات

إدارة العقود
والمشترٌات

تقدٌم خدمات شاملة للمتعاملٌن على
مستوى اإلمارة
رفع مستوى رضـا المجتمع
رفع مستوى رضـا الشركاء
اإلستراتٌجٌٌن
األتمتة اإللكترونٌة الكاملة لخدمات
الدائرة
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إدارة الموارد
البشرٌة

رفع مستوى رضا الموارد البشرٌة

35

2
تطوٌر مجاالت التعلم
والنمو فً الدائرة
5
تحقٌق المرجعٌة المحلٌة
والعالمٌة للدائرة
8
حوكمة عمل الدائرة
9
تشغٌل آلٌات ومركبات الدائرة بكفاءة

تنمٌة والء المعنٌٌن

العاملون :الثروة الحقيقية

األهداف اإلستراتٌجٌة الفنٌة /التخصصٌة
األهداف اإلستراتٌجٌة الداعمة
العاملون :الثروة الحقيقية
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تحسٌن القٌمة المضافة لعملٌات الشراء
والتعاقد

توفٌر وتقدٌم الموارد والدعم الالزم لتمكٌن الوحدات التنظٌمٌة
الرئٌسٌة من تحقٌق األهداف اإلستراتٌجٌة الفنٌة/التخصصٌة

التوجهات
اإلستراتٌجٌة
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25
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31
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21
33
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36
32
20
24

التحول :اإليمان بالتغيير والسعي إلى التطوير نحو األفضل

التوجهات
اإلستراتٌجٌة
التطوٌر والتخطٌط الحضري واإلقلٌمً ودعم قطاع البنٌة
التحتٌة فً إمارة دبً

1
ضمان بٌئة نظٌفة ومستدامة فً
إمارة دبً

3
ضمان الصحة العامة فً
إمارة دبً

4
نشر الرقعة الخضراء
ودعم قطاع الترفٌه فً
إمارة دبً

6
هندسة وتشٌٌد المبانً والمرافق الحدٌثة
ومبانً التراث العمرانً فً إمارة دبً

7
ضمان السالمة
العامة فً إمارة
دبً

األداء :إنجاز المهام المطلوبة بالطريقة الصحيحة

الوثٌقة
اإلستراتٌجٌة

رؤٌتنا :بناء مدٌنة متمٌزة تتوفر فٌها رفاهٌة العٌش ومقومات النجاح
رسالتنا :العمل على تخطٌط وتصمٌم وبناء وإدارة البنٌة األساسٌة والمرافق والخدمات البلدٌة من خالل االستثمار األمثل للموارد البشرٌة والمادٌة

التكامل :التركيز على العمل الجماعي من خالل التعاون وتبادل اآلراء

العاملون :الثروة الحقيقية
المتعاملون :االلتزام بالشراكة معهم وتفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم
التحول :اإليمان بالتغيير والسعي إلى التطوير نحو األفضل
األداء :إنجاز المهام المطلوبة بالطريقة الصحيحة
التكامل :التركيز على العمل الجماعي من خالل التعاون وتبادل اآلراء
اإلبداع :تبني المبادرات وتقدير المبدعين
اإلبداع :تبني المبادرات وتقدير المبدعين
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