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The Dubai Land Department (DLD) is 

committed to managing and assessing risks as 

an integral part of its operations, with a focus 

on strategies to reduce risks to the mission 

and objectives of the Department. 

بإدارة التدقيق الداخلي تلتزم دائرة األراضي واالمالك 

باعتبارها جزء ال يتجزأ من عملياتها مع والمخاطر 

استراتيجيات للحد من المخاطر التي التركيز على 

 تتعرض لها رسالة وأهداف الدائرة.

DLD has established a risk management 

framework, in line with ISO 31000:2018 

standards and specifications. 

DLD is committed to designing an integrated 

system for managing and assessment of risks 

and making it available to all employees within 

the scope of their responsibilities. 

DLD is committed to establishing the 

principles, concepts and practices of risk 

management as part of its strategy and 

operations, and to ensure the 

comprehensiveness and consistency of the 

process of risk management and assessment 

to help decision makers in identifying, 

analyzing, evaluating and treating all types of 

internal and external risks  

يتماشى  ، بماالمخاطرإدارة  إطار عملت الدائرة أنشأ

 .31000:2018األيزو معايير ومواصفات مع 

تلتزم دائرة األراضي واالمالك بتصميم نظام متكامل 

إلدارة وتقييم المخاطر وإتاحته لجميع موظفي الدائرة 

دائرة بترسيخ الضمن نطاق مسئولياتهم، وتلتزم 

مبادئ ومفاهيم وممارسات إدارة المخاطر كجزء من 

ن تكون عملية بألتشغيلية، واستراتيجيتها وعملياتها ا

إدارة وتقييم المخاطر عملية نظامية شاملة تساعد 

متخذي القرار في تحديد وتحليل وتقييم ومعالجة كل 

 .أنواع المخاطر الداخلية والخارجية

The Director General of DLD is committed to 

developing and implementing effective risk 

management systems, ensuring the provision 

of financial, material and human resources to 

implement risk management plans, reviewing 

follow-up and evaluation reports, and making 

decisions related to risk management. 

وضع يلتزم المدير العام بدائرة دبي لألراضي واألمالك ب

ضمان توفير الموارد و وتنفيذ نظم إدارة فعالة للمخاطر 

المالية والمادية والبشرية لتطبيق خطط مواجهة 

االطالع على تقارير المتابعة والتقييم واتخاذ و المخاطر

 القرارات المتعلقة بإدارة المخاطر
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The DLD leadership team “Al Fulk” is 

committed to promoting, nurturing, 

coordinating and developing a culture of risk 

management and assessment, incorporating 

risk management and assessment into all 

strategic and operational decision-making 

processes, and reviewing and approving risk 

treatment plans and the level of risk appetite 

تعزيز ورعاية وتنسيق يلتزم فريق القيادة "الفلك" ب

بإدراج إدارة و وتطوير ثقافة إدارة وتقييم المخاطر

وتقييم المخاطر في جميع عمليات صنع القرار 

بحث ومراجعة وإقرار خطط و االستراتيجي والتشغيلي

 ومستوى تقبل المخاطر  المخاطر معالجة

Department heads are directly responsible for 

the results of risk management activities. 

They are also committed to documenting the 

risks identified as a result of changes in the 

work environment, new strategic plans, 

operational objectives, projects and 

procedures and their impact on the plans. 

مسئولين بشكل مباشر عن نتائج مديري االدارات 

توثيق المخاطر كما يلتزمون ب المخاطر،أنشطة إدارة 

التي حددت نتيجة للتغيرات في بيئة العمل والخطط 

االستراتيجية الجديدة واالهداف التشغيلية والمشاريع 

 .وتأثيرها على الخطط المقترحة واإلجراءات

Department heads are committed to stay 

aware of the risk registers of their 

department/objectives/projects and to 

update the risks on an ongoing basis 

االطالع المستمر على سجل ب يلتزم مديري االدارات

مشاريعهم  /أهدافهم  /المخاطر الخاص بإدارتهم 

 بشكل مستمروتحديث المخاطر 

It is the responsibility of all employees to know 

the nature of risks, risk management and 

assessment, and report any risks that may 

arise in the context of their daily operations. 

Considering the non-conflict of interests in 

applying the risk management policy by 

ensuring the use of risk system and the 

distribution of risk approval authorities.  

المعرفة بماهية يقع على جميع الموظفين مسؤولية 

اإلبالغ عن اية مخاطر و المخاطر وإدارة وتقييم المخاطر

مع  قد تقع في محيط عملياتهم واعمالهم اليومية

مراعاة عدم تضارب المصالح في تطبيق سياسة إدارة 

المخاطر من خالل ضمان استخدام النظام الذكي 

 وتوزيع صالحيات اعتماد المخاطر. 

 

The Control and Risk Assessment Department 

is committed to periodically reviewing this 

policy, periodically reviewing and evaluating 

the strategic risks, reporting risks to senior 

سياسة المخاطر بمراجعة التدقيق الداخلي وتلتزم إدارة 

مراجعة وتقييم وببشكل دوري،  إدارة وتقييم المخاطر

رفع والمخاطر االستراتيجية للدائرة بشكل دوري 
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management and providing advice on 

managing and assessing risks to all levels. 

تقديم والمشورة و  التقارير عن المخاطر الى اإلدارة العليا

 فيةعن إدارة وتقييم المخاطر لكافة المستويات الوظي

 

المدير العام - سلطان بطي بن مجرن      

Sultan Butti Bin Mejren -Director  General 


