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 سياسة نظام اإلدارة المتكامل 

 

صالح متلتزم بلدية دبي بتقديم خدمات بلدية متميزة ذات قيمة مضافة تتوافق مع متطلبات واحتياجات المتعاملين وأصحاب ال

المعنيين وتفوق توقعاتهم، وتلبي متطلبات الحياة المدنية العصررررررررردية الم رررررررررتدامة  ي دبي، وتتوافق مع توجيهات وت رررررررررديعات 

مرنة مبنية  لى فهم للمخاطر وآثارها و يفية آمنة والقيادة الرشررررررررريدة  ي حكومة دبي.  ما تلتزم بتوفير بيسة  مل م سررررررررر ررررررررري 

د م اسررتمرارية تقديم خدماتها وأن ررطتها للمتعاملين وال ررر ا  وصررية معلوماتها و حماية أمن وخصررالتعامل معها، وقادرة  لى 

 أصحاب المصالح المعنيين. و

 :تعمل بلدية دبي  لى تحقيق ذلك من خالل

  اللتزام بها والعمل  لى تحقيقها، وا وااللتزامحكومة دبي توجهات تطبيق رؤية ورسررررررررالة واسررررررررتراتيفية للبلدية تتوافق مع

 .بتحقيق المتطلبات ذات العالقة بمفال  ملها

  والمتطلبات األخرى ذاتبكفا ة وفعالية وب ررررررررركل يلتزم بالقوانين والت رررررررررديعات والعمليات واألصرررررررررول خدمات الإدارة 

 .فضل للموارد المتاحةوبما يحقق االستغالل األالعالقة بها 

  المعنيين  ن طديق تقديم خدمات حكومية مصررررالح المتعاملين وأصررررحاب الوسررررعادة ضرررر  العمل  لى رفع م ررررتوى ر

 .متميزة ذات قيمة مضافة لهم تلبي احتياجاتهم وتفوق توقعاتهم

  حماية سدية ونزاهة وتوافر المعلومات وأصول وأنظمة إدارة المعلومات بما يحقق االستخدام اآلمن للمعلومات ويحفظ

 المصالح المعنيين، وحماية البنية األساسية لمعالفتها من التهديدات الداخلية والخارجية.خصوصيتها لفميع أصحاب 

  تطوير  القات تعاون م ترك مع شر ا  متميزون يتم اختيارهم بنا   لى معايير محددة وبما يعود بفائدة حقيقية  لى

وتضرريف فائدة لبلدية دبي  ن طديق الم رراهمة تخدم هدفا واضررحا هذه ال رررا ات من أن ، والتأ د بلدية دبي وشررر اؤها

 . ي تحقيق خطتنا االستراتيفية، أو اغتنام فرص حالية أو م تقبلية، أو تفاوز تحديات محددة

 التقليل من فرص حدوثها والمخاطر والحوادث المعطلة ل ررررير العمل دراسررررة توفير الخطط والضرررروابط والموارد الالزمة ل

 وية.ذات األولآثارها ال لبية ويضمن استمرارية العمل  ي البلدية وتقديم خدماتها والتعامل معها ب كل يقلل من 

  ،توفير بيسة وظروف  مل آمنة وصرررحية تتميز بالوقاية من حوادث وإصرررابات الصرررحة وال رررالمة المهنية المرتبطة بالعمل

 وتلتزم بإزالة مخاطر الصحة وال المة المهنية والتقليل من آثارها.

 اية البيسة ومنع التلوث وتحقيق التنمية الم رررررتدامة واالسرررررتغالل الم ررررر ول للموارد الطبيعية ضرررررمن حدود االلتزام بحم

 م  ولياتنا.

  الحرص  لى االتصال والتواصل واالست ارة بخصوص مكونات وتطبيق نظام اإلدارة المتكامل مع جميع فسات أصحاب

 المصالح المعنيين.

 يع  ي تطوير ون رررر المعرفة وم رررار تها وتطبيقها بما يعود بالنفع  لى البلدية بنا  ثقافة م سررر رررية تحفز م رررار ة الفم

 . وأصحاب المصالح المعنيين ضمن الضوابط المعتمدة لحماية المعرفة وأمن المعلومات
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  رفع م رررررررررتوى الو ي لدى الموظفين والمتعاملين وال رررررررررر ا  وأصرررررررررحاب المصرررررررررالح المعنيين بأهمية تطبيق وااللتزام

 نظام اإلدارة المتكامل ودورهم  ي تحقيق غاية وأهداف تطبيق النظام.ب ياسات 

 ن طديق المتكامل  دارةاإلالتح ررررررين الم ررررررتمر  لى نظام مراجعة سررررررياسررررررات نظام اإلدارة المتكامل ب رررررركل دور ، و 

 . العمليات واإلجرا اتالمراقبة والتقييم والمراجعة الدورية لم تويات األدا  ومخرجات األهداف ونتائج 

  ما يحقق الغاية من تطبيقه.المتكامل ب دارةاإلالموارد الضرورية لتطبيق وإدامة نظام توفير 

ا  لى مختلف الم رررتويات اإلدارية والوظيفية بالبلدية.  مات نظام اإلدارة المتكامل إن بلدية دبي تضرررمن وضررروي وتطبيق سرررياسررر

 تعاملين ومفتمع لالطالع  ليها.أنها متوفرة ألصحاب المصالح المعنيين من شر ا  وموردين وم


