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 سياسة االبتكار

كبة توجهات الحكومة في مجال اإلبداع واالبتكار وذلك  الدائرةتحرص  االبتكار، حيثقام فريق القيادة باعتماد سياسة  دائماً على موا

الفئات المعنية من خدمات ابتكارية لكافة  تقديمواألمالك، رؤية دائرة األراضي  إيماناً منها بأنه أساس التطور المستمر لتحقيق

 :تلتزم الدائرة بما يلي ومجتمع،متعاملين وموظفين وشركاء استراتيجيين وموردين 

 

وتكريمهم  تخلق القيادة بيئة محفزة لإلبداع واالبتكار والتميز والريادة تركز على االهتمام بالمبدعين والمتميزين وتشجيعهم .1

 .وتقديم القدوة الحسنة لهم

تعزز الدائرة وتجذر ثقافة التميز والريادة واالبداع واالبتكار لدى كافة الفئات المعنية من متعاملين وموظفين وشركاء  .2

 .استراتيجيين وموردين ومجتمع

قائمة على العصف ابتكارية  ملتقياتتوفر الدائرة قنوات اتصال وتواصل فعالة لضمان تدفق االفكار واالبداعات وتنظم  .3

 .الذهني

تؤمن الدائرة بأهمية استثمار االفكار االبداعية والرائدة وتجارب التميز الناجحة من خالل المشاركة بها وتعميمها محليا ووطنيا  .4

 .واقليميا ودوليا

لدورة حياة  لتعزيز بيئة ابداعيةلكات توفر الدائرة المصادر والموارد واالدوات المعرفية والتقنية والمالية واالصول والممت .5

 األفكار وإدارة االبتكار

البحث عن عالقات مستدامة مع الشركاء وتعزيز التعاون الداخلي والخارجي مع الفئات المعنية والعمل معهم من أجل   .6

 تحقيق األهداف المشتركة عن طريق التشارك بالخبرات والموارد والمعرفة والحلول المبتكرة. 

 .الدائرة بدعم األفكار االبتكارية مع مراعاة تلبية المتطلبات السارية ومراعاة الجوانب األخالقية وجوانب االستدامةتقوم  .7

 .تسعى الدائرة لتجذير تعزيز ثقافة االبداع واالبتكار في كافة ممارساتها ومبادراتها وعملياتها المؤسسية .8

 ول مبتكرةالتجربة واالختبار لتقديم حلتؤمن الدائرة بأهمية  .9

 حديد المخاطر الناتجة عن عمليات االبتكار وتطبيق أفضل الممارسات لضمان فعالية اإلجراءات المتخذةت .10

 .تكفل الدائرة حقوق ملكية االفكار واالبتكار واالبداع وحيادية دراستها وتقييمها وتوثيق نتائجها وتسويقها .11

 .الريادية ورعايتها دعم واستقطاب الشركات الناشئة واألفكارتقوم الدائرة ب .12

 

تم تعميم هذه السياسة على كافة الفئات المعنية من متعاملين وموظفين وشركاء استراتيجيين وموردين ومجتمع بحيث يتم 

 .مراجعة وتحديث السياسة بشكل دوري لتحقيق كفاءة االداء والتطوير المستمر

 

  سلطان بطي بن مجرن 

 عام المدير ال
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Innovation Policy 

The top management team approved the Innovation policy in collaboration with Government's vision in 

regards to innovation and creativity as the main driver for continuous development to achieve DLD’s vision 

and provide innovative services to all concerned groups including customers, employee’s strategic partners, 

suppliers and the community so DLD is committed  

1. The Top management creates a stimulating environment for creativity, innovation, excellence and 

entrepreneurship that rewards creative and talented employees.  

2. DLD promotes the culture of excellence, leadership, creativity and innovation among all concerned groups, 

including customers, employees, strategic partners, suppliers and the community. 

3. DLD provides open and efficient channels of communications to ensure easy flow of ideas and innovation 

and it hosts innovative gatherings based on brainstorms 

4. DLD believes in the importance of investing in creative ideas and successful experiences by showcasing 

them at local, national and international levels.  

5. DLD provides resources, knowledge based tools, technical and financial resources along with needed 

assets to boost a creative environment for the life cycle of ideas and innovation management. 

6. Searching for sustainable relationships with partners, enhancing internal and external cooperation with 

the concerned groups, and working with them in order to achieve common goals by sharing expertise, 

resources, knowledge and innovative solutions. 

7. The department supports innovative ideas, taking into account meeting the applicable requirements, the 

ethical and sustainability aspects 

8. DLD seeks to provide a deeply rooted culture based on creativity &innovation in all its practices, initiatives 

and institutional operations. 

9. DLD believes in the importance of experiment and test to provide innovative solutions 

10. Identifying the risks from the innovation processes and apply the best practices to ensure the 

effectiveness of the taken actions. 

11. DLD is committed to protecting copyrights, innovation, and creativity and ensures impartial review, 

evaluation, registration and marketing.  

12. DLD seeks to support attract and sponsor startups and entrepreneurial ideas. 

 

This policy has been circulated to all concerned parties including customers, employees, strategic 

partners, suppliers and community. It will be subject to periodic review to ensure efficient performance 

and continuous improvement. 

Sultan Butti Bin Mejren  

 Director General 


