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         اإن ر�ؤي�ة اإم�ارة اأم القيوي�ن تتمح�ور ح�ول 
تق�دمي ج�ودة حي�اة عالية ملجتم�ع متالحم �ذلك 
م�ن خ�الل بناء اقت�س�اد م�س�تدام ��س�ياحة جاذبه 
العاملي�ة  امل�س�تويات  اأرق�ى  اإىل  للو�س�ول 
�تق�دمي اأف�سل اخلدمات للمواطنني �املقيمني 

متا�س�يًا م�ع ر�ؤي�ة االم�ارات 2021

�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم اإمارة اأم القيوين
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7اقت�ساد م�ستدام6 اقت�ساد م�ستدام

اقت�ساد م�ستدام
اقت�ساد م�ستدام مبني على تنمية 

ال�سناعات والتكامل مع القطاع اخلا�ص 

ويوفر مرافق خدمية ذات جودة 

عالية لبناء م�ستقبل اأ�سا�سه املعرفة 

والبحث والتطوير 



9اقت�ساد م�ستدام8 اقت�ساد م�ستدام

برنامج التنمية ال�سناعیة

امللتقى ال�سناعي «
الدليل ال�سناعي «
موؤ�سر لتطوير ال�سناعة «
تقرير اقت�سادي �سنوي «
توعية امل�ستهلك عن جودة ال�سناعات املختلفة «

�سناعات متكاملة



11اقت�ساد م�ستدام10 اقت�ساد م�ستدام

برنامج تطوير املرافق اخلدمية

مناطق ترفيهية «
منتزهات عائلية «
مرافق خدمية جاذبة ترفع جودة احلياة «

مرافق �خدمات 
عالية اجلودة



13اقت�ساد م�ستدام12 اقت�ساد م�ستدام

برنامج تعزيز ال�سراكة مع القطاع اخلا�ص

اإطار تنظيمي عام لل�سراكة مع القطاع اخلا�ص «
ا�سدار / اعتماد اآلية الت�سهيالت �احلوافز «
اخلا�ص  « القطاع  ال�ستقطاب  ال�سراكات  عقد 

�جذب االأعمال 

 التكامل مع
القطاع اخلا�ص



15اقت�ساد م�ستدام14 اقت�ساد م�ستدام

برنامج عاملي امل�ستقبل

معاهد للبحث �التطوير «
حا�سنة لالأعمال «

اقت�ساد مبني على
املعرفة �البحث

�التطوير



17جمتمع متالحم 16 جمتمع متالحم 

جمتمع متالحم
بيئة حمفزة للم�ساركة املجتمعية 

والعمل التطوعي، قائمة على اال�ستقرار 

االأ�سري، ون�سيج جمتمعي متما�سك ي�ساهم 

يف اإ�سعاد كافة اأفراد املجتمع



19جمتمع متالحم 18 جمتمع متالحم 

اال�ستقرار االأ�رسي
تطوير برامج ملعاجلة 

الق�سايا االأ�سرية بالتن�سيق 

مع اجلهات املعنية



21جمتمع متالحم 20 جمتمع متالحم 

العمل التطوعي
اإطالق برنامج اأم القيوين 

للعمل التطوعي بالتن�سيق 

مع اجلهات املعنية



23جمتمع متالحم 22 جمتمع متالحم 

الرتابط املجتمعي

اإن�ساء جمال�ص االأحياء )التوا�سل بنی 

االأجيال حيث يلتقي كبار ال�سن وال�سباب 

للتحدث عن اأمور احلياة، وكذلك �سي�ساهم 

التوا�سل يف احلفاظ على املوروث االإماراتي 

وتعزيز القيم االإمارتية(



25جمتمع متالحم 24 جمتمع متالحم 

جودة حياة عالية

اإعداد برامج اجتماعية لرفع جودة حياة 

خمتلف اأفراد املجتمع بالتن�سيق مع اجلهات 

املعنية مثل: 

برامج خا�سة للطفل  «

برامج خا�سة للمراأة «

برامج خا�سة لل�سباب  «

برامج خا�سة الأ�سحاب الهمم «



27�سياحة جاذبة26 �سياحة جاذبة

�سياحة جاذبة
قطاع �سياحي جاذب لل�سياح 

واال�ستثمارات ال�سياحية، يقوم على 

الرتويج وخلق ال�سراكات، ويجعل 

من اإمارة اأم القيوين مق�سد عاملي 

لل�سياحة البيئية والثقافية



29�سياحة جاذبة28 �سياحة جاذبة

املحا�ر

الرت�يج ال�سياحي «
دعم اال�ستثمار �ال�سراكات ال�سياحية «
ال�سياحة البيئية  «
ال�سياحة االأثرية  «
ال�سياحة الرتفيهية «



31�سياحة جاذبة30 �سياحة جاذبة

الربامج

الرت�يج ال�سياحي  «
تطوير خمطط �سمويل للم�ساريع ال�سياحية «
دعم اال�ستثمار ال�سياحي  «
تعزيز ال�سراكة مع اجلهات ال�سياحية املحلية  «

�االإقليمية �العاملية 
تعزيز ال�سياحة البيئية �الثقافية «



33بنية حتتية متميزة32 بنية حتتية متميزة

بنية حتتية متميزة
بنية حتتية متكاملة ومتميزة، 

ت�ستند اإىل اأف�سل املمار�سات العاملية، 

تعمل على حت�سنی جودة احلياة، 

وبناء اقت�ساد م�ستدام، وحتقيق 

�سياحة جاذبة لالإمارة



35بنية حتتية متميزة34 بنية حتتية متميزة

التكامل يف التخطيط «
ا�ستدامة االأ�سول «
اجلودة �الكفاءة «

املحا�ر



37بنية حتتية متميزة36 بنية حتتية متميزة

اإعداد خمطط �سمويل لالإمارة. «
برنامج اإدارة االأ�سول احلكومية. «
برنامج تاأهيل �تطوير البنية التحتية يف االإمارة. «

الربامج



39حكومة مبتكرة38 حكومة مبتكرة

حكومة مبتكرة
حكومة مبتكرة ت�سعى اإىل اإ�سعاد 

املتعاملنی وحتقيق التميز، من خالل 

حوكمة فعالة، وتبني اأف�سل املمار�سات 

العاملية يف العمل احلكومي، وتقودها 

عنا�سر ب�سرية متميزة



41حكومة مبتكرة40 حكومة مبتكرة

برنامج ا�سعاد املتعاملنی يف االمارة

تقدمی خدمات حكومية مبتكرة ت�سعد املتعاملنی  «
عن طريق مركز خدمات متكامل

تطبيق برنامج النجوم العاملي لت�سنيف اخلدمات «
ت�سريع عملية التحول نحو احلكومة االلكرت�نية «
حتقيق التكامل يف تقدمی اخلدمات احلكومية «

ا�سعاد املتعاملني



43حكومة مبتكرة42 حكومة مبتكرة

برنامج التميز واالبتكار احلكومي

الت�سجيع على االبتكار «
الت�سجيع على التميز «
تطوير دليل االت�سال احلكومي «

التميز �االبتكار 
احلكومي



45حكومة مبتكرة44 حكومة مبتكرة

برنامج بناء قدرات ب�سرية متميزة

بناء قدرات املوظفنی �مهاراتهم من خالل برامج  «
تدريبية تخ�س�سية جلميع الفئات الوظيفية

ب��رن��ام��ج ت��ط��وي��ر ال��ق��ي��ادات م��ن خ���الل ت��دري��ب  «
القيادات

امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ك��ف��اءات ال��ب�����س��ري��ة امل��وؤه��ل��ة  «
ال�ستقطاب  �سيا�سة  تطوير  �حتفيزها من خالل 

�ا�ستبقاء موارد ب�سرية ذ� كفاءة عالية

قدرات ب�رسية 
متميزة



47حكومة مبتكرة46 حكومة مبتكرة

اإدارة املوارد احلكومية بكفاءة

�زيادة  « للحكومة  املالية  املوارد  ا�ستدامة  �سمان 
اإيراداتها من خالل توافق توزيع املوارد املالية مع 
االأ�لويات اال�سرتاتيجية � تعزيز فعالية اخلدمات 

االإدارية �زيادة كفاءتها
خالل  « م��ن  احلكومية  املالية  االأن��ظ��م��ة  حتديث 

�تطوير  املالية  �االأن��ظ��م��ة  االإج����راءات  حتديث 
اآليات ��سع �تنفيذ امليزانية

اأنظمة احلوكمة من خالل حت�سنی البنية  « تعزيز 
التنظيمية �االأطر املوؤ�س�سية للحكومة

حوكمة فعالة
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