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 االبتكار سياسة االبداع و
Creativity and Innovation Policy 

 
In the context of achieving its vision, the Dubai Land Department had 

identified a Policy of creativity, Innovation, excellence & 

entrepreneurship which reflects LD’s pursuit towards entrenching a 

culture of creativity &Innovation and promotes excellence at local, 

national and international levels. The Department is committed to the 

following:  

 

 The creativity& innovation and excellence programs and 

initiatives contribute to achieving DLD’s strategy that is 

based on the strategy of Dubai Government and UAE.  

 The higher management creates a stimulating 

environment for creativity, innovation, excellence and 

entrepreneurship that rewards creative and talented 

employees.  

 DLD seeks to provide a deeply rooted culture based on 

creativity &innovation in all its practices, initiatives 

and institutional operations. 

 The department supports innovative ideas, taking into 

account meeting the applicable requirements, the 

ethical and sustainability aspects 

 DLD enhances and instils creativity, innovation, 

excellence and entrepreneurship culture among all 

concerned groups including customers, employees, 

strategic partners, suppliers and the community.  

 The creative efforts help in exceeding requirements 

and expectations of all concerned groups including 

customers, employee’s strategic partners, suppliers 

and the community so the Department become the first 

of its kind internationally which is in line with its vision 

and Dubai Government’s vision.  

 DLD is committed to protecting copyrights, 

innovation, creativity and ensures impartial review, 

evaluation, registration and marketing.  

 DLD provides open and efficient channels of 

communications to ensure easy flow of ideas and 

innovation and it hosts gathering based on 

brainstorming. 

 DLD believes in the importance of investing in creative 

ideas and successful experiences by showcasing them 

at local, national and international levels.  

 DLD has adopted 9 principles in innovation 

management, reflecting the effective application of the 

innovation system 

 DLD provides resources, knowledge based tools, 

technical and financial resources along with needed 

assets to boost creativity, excellence & 

entrepreneurship.  

 
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. 

في إطار تحقيق رؤية ورسالة الدائرة قامت دائرة االراضي واالمالك بتحديد سياسة 
والتميز والريادة" تحدد توجهات وسعي الدائرة نحو تجذير ثقافة واالبتكار "لالبداع 
وتعزيز بيئة محفزة تضمن تحقيق الريادة والتميز محليا ووطنيا واالبتكار االبداع 

 وعالميا، بحيث تلتزم الدائرة بما يلي:    
 

  والتميز في تحقيق استراتيجية واالبتكار تساهم برامج ومبادرات االبداع

الدائرة التي تساهم في تحقيق استراتيجية حكومة دبي المنبثقة من استراتيجية 

 دولة االمارات.

 والتميز والريادة تركز على واالبتكار لق القيادة بيئة محفزة لالبداع تخ

 االهتمام بالمبدعين والمتميزين وتشجيعهم وتكريمهم وتقديم القدوة الحسنة لهم.

  في كافة ممارساتها ومبادراتها واالبتكار تسعى الدائرة لتجذر ثقافة االبداع

 وعملياتها المؤسسية.

 ر االبتكارية مع مراعاة تلبية المتطلبات السارية تقوم الدائرة بدعم األفكا

 ومراعاة الجوانب األخالقية وجوانب االستدامة 

 لدى كافة  واالبتكار تعزز الدائرة وتجذر ثقافة التميز والريادة واالبداع

 الفئات المعنية من متعاملين وموظفين وشركاء استراتيجيين وموردين ومجتمع.

  تحقيق ما يفوق متطلبات وتوقعات كافة الفئات تساهم الجهود االبداعية في

المعنية من متعاملين وموظفين وشركاء استراتيجيين وموردين ومجتمع وذلك 

 لتحقق الدائرة االول عالميا بما يحقق رؤيتها ورؤية حكومة دبي.

  تكفل الدائرة حقوق ملكية االفكار واالبتكار واالبداع وحيادية دراستها

 نتائجها وتسويقها.وتقييمها وتوثيق 

  توفر الدائرة قنوات اتصال وتواصل فعالة لضمان تدفق االفكار واالبداعات

 وتنظم ملتقيات قائمة على العصف الذهني.

  تؤمن الدائرة بأهمية استثمار االفكار االبداعية والرائدة وتجارب التميز

 ليا.الناجحة من خالل المشاركة بها وتعميمها محليا ووطنيا واقليميا ودو

  مبادئ إدارة االبتكار األساسية وتعكس فيها التطبيق الفعال   8تبنت الدائرة

 لمنظومة االبتكار 

  توفر الدائرة المصادر والموارد واالدوات المعرفية والتقنية والمالية

 واالصول والممتلكات لتعزيز بيئة ابداعية تحقق التميز والريادة.

 
متعاملين وموظفين وشركاء استراتيجيين تم تعميم هذه السياسة على كافة الفئات المعنية من 

وموردين ومجتمع بحيث يتم مراجعة وتحديث السياسة بشكل دوري لتحقيق كفاءة االداء والتطوير 

 المستمر.
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