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 . االعتمادات1

 القائد العام لشرطة دبي جهة االعتماد1.1 

 41/50/0505 تاريخ االعتماد 1.2
 سنويا   دورية المراجعة 1.3

 اإلدارة العامة للذكاء االصطناعي مالك السياسة 1.4

 المؤسسيةاالبتكار في القدرات  االستراتيجي المرتبط التوجه 1.5
 

 :. الهدف العام وملخص السياسة2

 

 

إن الحفاظ على البيانات في القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف تصنيفاتها تمثل أولوية قصوى، 

 البيانات وحمايتها بشكل شمولي على جميع حوكمةوعليه فإن شرطة دبي تلتزم بتطبيق معايير 

تشكيالتها اإلدارية، لذلك سعت لوضع إطار عام إلدارة البيانات والحفاظ على سريتها من خالل 

هذه السياسة والتي توضح وتضع الضوابط االسترشادية في التعامل مع البيانات التي تمتلكها 

 بياناتها. شرطة دبي وجميع وحداتها التنظيمية لتأمين وحماية 

وتكمن ضرورة إصدار هذه السياسة حرصاً على تنظيم عملية إدارة البيانات في القيادة 

 العامة لشرطة دبي، وسعياً إلى الحفاظ على البيانات واستدامتها.

  :التالي تحقيق إلى السياسة هذه تهدف

 للوصول إلى التحول الذكي وتحقيق  البياناتبناء منظومة متكاملة للتعامل مع  .1
ً
وإدارتها دعما

 استدامتها.

 واملشتركة املفتوحة البيانات استخدام وإعادة واستخدام وتبادل نشر عملية تنظيموضع آلية ل .2

 ا.به والتصرف

 جودة وكفاءة املخرجات. مستوى  وزيادة بين إلادارات العامة والشركاء ترابطالو  التكامل تعزيز .3
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 واملعلومات الحساسة. البياناتألامانة وألامن في إدارة ونشر  .4

 ما بين إلادارات العامة وشركاء العمل وألاشخاص املصرح لهم. البياناتالشفافية في تداول  .5

 تشغيليها وقابلية وتبادلها نشرها وسالسة واملشتركة املفتوحة للبيانات الوصول  سهولة تعزيز .6

 .منها الاستفادة ومدى البيني

 ملستويات السرية )مفتوحة، مشتركة سرية،  .7
ً
تصنيف البيانات املتوفرة لدى شرطة دبي وفقا

مشتركة غير سرية، محظورة( والتي تحدد من خالل تحليل املخاطر ملا تحويه من معلومات ومدى 

 نطاق تأثيرها في حال تسربها وفقدانها.

 .ألاعمال وسرية ،البيانات خصوصية حماية .8

 .وصحتها ودقتها جودتها ورفع البيانات في إلادارات العامة في شرطة دبي ازدواجية من الحد .9

 

 (:Scope)النطاق السياسة 

  ة القيادة العامة لشرطتنطبق هذه السياسة على كافة البيانات املؤسسية املستخدمة في

يانات الب الحصر،على سبيل املثال ال  السياسة،وجميع وحداتها التنظيمية. تغطي هذه  دبي

بما في ذلك البيانات املطبوعة وإلالكترونية واملسموعة  ألاشكال،املؤسسية بأي شكل من 

 واملرئية والنسخ الاحتياطي والبيانات املؤرشفة.

  معها من واملتعاقدين القيادة العامة لشرطة دبيتنطبق هذه السياسة على جميع موظفي 

 والاستشاريين. الافراد والشركات
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 (:Definitions) التعاريف والمصطلحات 3.

 التعريف المصطلح الرقم

1 
 .قوة شرطة دبي القوة

2 
 .القيادة العامة لشرطة دبي القيادة العامة

3 
 .لتابعة للقيادة العامة لشرطة دبيهي الوحدات التنظيمية ا اإلدارات العامة

4 

مجموعة من العمليات التي تتضمن إجراءات وخطوات تنظيمية  إدارة البيانات 

 ء.في القوة أو مع الشركا ةالتنظيميلنقل البيانات بين الوحدات 

0 

جميع الجهات الحكومية والخاصة التي ترتبط بهم القيادة العامة  الشركاء

 لشرطة دبي بمصالح مشتركة.

6 

الجهة المالكة )مالك 

 البيانات ( 

التنظيمية المتخصصة والمسؤولة عن جمع البيانات هي الوحدة 

 .وتصنيفها وإدخالها والحفاظ عليها

7 

البيانات التي يجوز نشرها بدون قيود أو بالحد األدنى من القيود  البيانات المفتوحة

)للجمهور الخارجي ،  التي تحددها الجهة المالكة للبيانات

 والجهات الخارجية(.

8 

ة لتنظيمية داخل شرطالبيانات التي يتم تبادلها بين الوحدات ا البيانات المشتركة 

، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها الجهة دبي وشركاءها

 بي.دالمالكة للبيانات بشرطة 

9 

هي البيانات التي ال يمكن تداولها خارج نطاق المؤسسة وضمن  البيانات المحظورة

قبل القيادات نطاق ضيق ولألشخاص الذين يتم تخوليهم من 

 العليا.
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45 

مؤسسة متوفرة من قبل  منظومة الكترونية هي عبارة عن  المنصة االلكترونية

يتم من خاللها ادخال ( DUBAI PULSE)دبي، تسمى  بيانات

 ونشر وتبادل بيانات دبي

44 

فريق العمل الذي يتم تشكيله في شرطة دبي، ويتألف من قائد  فريق البيانات

 ت، متعهدي البياناالبيانات أخصائي، البيانات إداريالبيانات، 

40 

ات د ق بيانريتيجية وخارطة طراستالا بتنفيذالجهة ال مختصة  مؤسسة بيانات دبي

 بي

 

 :(Policy Statement) بيان تفصيل السياسة .4

 

 :(Data Classification) البيانات تصنيف 

  

ة أو أو تأثيرها على القوة أو الحكوم حساسيتهابناء على  ،دبييتم تصنيف البيانات التي تمتلكها شرطة 

، خصوصية)مفتوحة، مشتركة  بيانات على أنهاتصنف البيانات يتم  لذلكالدولة، على ألامن القومي أو 

 مشتركة سرية، محظورة(، 
ً
 التالية: لآلليةوفقا

 البيانات املفتوحة :
ً
 أوال

، لتكون متاحة بشكل مطلق ويتم بها العامة املصلحة وتحققهي البيانات التي يتم نشرها 

 ويشترط بها آلاتي: ،استخدامها أو تبادلها مع الغير

 في شرطة دبي. السارية السياسات أو التشريعات أو القوانين مع تتعارض أو تخالف ال .أ

 إلامارات دولة أو أخرى  إمارة أي أو دبي إلمارة الوطني آلامن أو الوطنية املصلحة تضر ال .ب

 .املتحدة العربية

 .واملجتمع الفرد سالمة على خطر أي تشكل ال   .ج
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 جهات بيانات أو خاصة جهات بيانات أو شخصية بيانات أية استعمال تسيئ أو عن تكشف ال   .د

 حساسة. خاصة

 .آلامن وحفظ العدل إقامة على سلًبا .        ال تؤثرو

 

 البيانات املشتركة :
ً
 ثانيا

ف ومشتركة سرية(، وتعر  خصوصيةيتم تصنيف البيانات املشتركة على أنها بيانات )مشتركة 

 كاآلتي:

 :الخصوصيةالبيانات املشتركة  .1

عد الشركاء ب ومع هي البيانات العامة التي يمكن تبادلها بين إلادارات العامة في شرطة دبي -

شريك وال تؤثر على سمعة موافقة الجهة املالكة للبيانات ويمكن استخدامها من قبل ال

 املؤسسة.

محدود على الجهات الحكومية أو الشركات  وقد ينتج عن إلافصاح عنها أو التبادل لها ضرر  -

 أو ألافراد

 :السريةالبيانات املشتركة  .2

بب يمكن أن تسأو التبادل غير املقيد لها أو إلافصاح عنها  هي البيانات التي في حال تسريبها 

وذلك من خسائر اقتصادية أو خسائر ذات تأثير أمني، وتسبب ضرر شديد للغاية اضرار فادحة ، 

، كما يمكن أن تسبب تأثيرات سلبية على ألامن  على الجهات الحكومية أو الشركات أو ألافراد

وإقامة العدالة ، أو تتسبب في إعاقة القدرة على منع الجريمة والحقة املطلوبين قضائيا ، وهذه 

ي تحددهم الجهة املالكة يمكن تداولها إال بين ألاشخاص والجهات املصرح لهم والتال  تالبيانا

 للبيانات وباملعايير والاشتراطات املحددة من قبلهم.

 

 البيانات املحظورة :
ً
 ثالثا



 

 
 
 

 

  اسم السياسة: 

 القيادة العامة لشرطة دبي
 اإلدارة العامة للتميز والريادة
 قسم السياسات –إدارة التخطيط االستراتيجي 

 رقم اإلصدار:

   تاريخ اإلصدار: 

 

وضمن نطاق ضيق ولألشخاص ألامنية املؤسسة هي البيانات التي ال يمكن تداولها خارج نطاق 

 بل القيادات العليا.الذين يتم تخوليهم من ق

 

 املخاطر والتأثيرات الضارة الناشئة عن إلافصاح 

بحكومة  دبي الذكية فيما يتعلق باملخاطر وتقييم الاضرار التي  التصنيفيجب اتباع معايير 

 تنشأ عن إلافصاح عن البيانات وفقا لكل نوع.

 

 خارطة طريق البيانات 

خارطة طريق توضح مسار العمل للبيات ، وفقا  يتوجب على فريق العمل بالقوة على  تحديد

 قبل مؤسسة واملعتمدة من  وإطار العمل ومؤشرات ألاداء الرئيسية الخاصة الامتثال  للمعايير 

 ، وعلى أن يتبع املسار الخطوات واملراحل آلاتية : بيانات دبي

 (RACIفة )تشكيل فريق البيانات :  تحديد و حوكمة أدوار كل عضو بالفريق وفقا ملصفو  -1

:  عملية التقييم الذاتي والامتثال للوائح مؤسسة  والحوكمة  عملية البدء والتخطيط -2

 بيانات دبي

 جرد البيانات وترتيبها حسب ألاولوية: اعداد قوائم بالبيانات حسب القطاعات واملجاالت -3

يجب ان يتم فهرسة البيانات وتصنيفها وتوضيح أشكال البيانات وفقا  فهرسة البيانات : -4

 ) دليل الجودة، دليل البيانات الوصفية( بيانات دبيللمعايير املحددة من قبل مؤسسة 

قبل النشر املعتمدة من قبل  ضمان الجودة : يجب مراعاة معايير  ءمرحلة ما قبل بد -5

 بيانات دبيمؤسسة 

 نيةالالكترو نشرها : يتم نشر البيانات عن طريق تحميلها على املنصة تحميل البيانات و -6

 وفقا للمعايير املعتمدة.
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 ضوابط تزويد البيانات 

 

تتحمل الجهة املالكة للبيانات مراجعة وتحديث وتصنيف البيانات وتعريفاتها، كما تتحمل  .1

 الصحيحة للطالبيناملسؤولية عن شمولية البيانات وتعريفاتها لضمان تحصيل البيانات 

 واملحللين.

عايير م على جميع الجهات املالكة للبيانات الالتزام بالعمل على وضع درجة سرية البيانات حسب .2

 تصنيف البيانات املذكورة أعاله

تلتزم الجهات املالكة للبيانات بتنفيذ عمليات إدخال البيانات ألامنية جميعها عن طريق أنظمة  .3

حاسوبية معتمدة من قبل شرطة دبي بحيث تصبح جميع بالبيانات في قواعد بيانات معتمدة 

 وموحدة على مستوى املؤسسة.

 استخدام أي كشوفات أو برامج غير مدمجة أو متكامل .4
ً
 باتا

ً
ة أو مترابطة مع قواعد يمنع منعا

البيانات املعتمدة وتشمل حفظ املعلومات/ البيانات من خالل برنامج ألاكسل أو غيره من 

البرامج الشخصية وتتحمل الجهات املزودة لبيانات احتياجاتها من أدوات تقنية أو أنظمة 

م يت تشغيلية إلى الجهات املسؤولة لضمان رصد البيانات بطريقة معتمدة وسليمة بحيث

 حفظها في قواعد بيانات شرطة دبي املعتمدة.

تقع مسؤولية جودة إدخال البيانات على كاهل الجهة املالكة للبيانات بحيث تلتزم الجهة بوضع  .5

 حلول عملية لتحسين نوعية البيانات املدخلة.

 املفتوحة وتبادل البيانات املشتركة البيانات نشر 
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 عليها فيجب املفتوحة أو مجموعة من البيانات املشتركة، بياناتمن ال الجهة املالكة مجموعة لدى كان إذا

 البيانات هذه على الحصول أو جهة مستخدم  أي الالكترونية، ليتمكن املنصة أو تبادلها على هذه نشر

 لقيود هذه السياسة. واستخدامها
ً
 وفقا

 

 فريق البيانات 

والذي يتألف من قائد للبيانات، وإداري بيانات، يتم تشكيل فريق للبيانات على مستوى القيادة العامة، 

  ، وتحدد مهامهم كالتالي:بيانات، ومتعهدي للبيانات أخصائي

قائد البيانات: القائد أو الر ائد ألاول للبيانات في القيادة العامة، واملسؤول عن ضمان التز ام  .1

 العامة والشركاء.القيادة بقانون بيانات دبي، ونقطة الاتصال العليا بين القيادة 

 أخصائيو إداري البيانات: يعمل على ضمان تنسيب املوظفين املناسبين في دور متعهدي البيانات  .2

 البيانات، وتوجيه دعم ومراجعة عملهم في قوائم الجرد وتحديد ألاوليات والتصنيف والفهرسة.

 سؤولية فنية والتيبيانات واحد أو أكثر، ولهذا الدور م أخصائيالبيانات: يتم تعيين  أخصائي .3

تتعلق بالبيانات، من خالل اعداد البيانات للنشر كبيانات مفتوحة أو مشتركة من خالل املنصات 

الالكترونية، وبمسؤولية التسهيل بين تكنولوجيا املعلومات وفريق العمل، وفهم جميع ألامور 

 ظمة.املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات، وتحديد موقع تخزين البيانات ضمن ألان

متعهد البيانات: يجب أن يكون هناك متعهد بيانات لكل مجموعة بيانات أو قاعدة بيانات داخل  .4

كل إدارة عامة، ويجب ضمان جودة البيانات واكتمالها ومدى دقتها وحداثتها، وعليه أن يفهم 

ليات و القيمة واملخاطر املترتبة بتلك البيانات وذلك بالتعاون مع إداري البيانات، وتحديد ألا 

وتصنيفها، ويتحمل مسؤولية ألاعمال )غير التقنية أو القانونية( لضمان استخدام البيانات 

 بشكل فعال تلبية الحتياجات إلادارات، والشركاء.
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 (RACIمصفوفة تحديد ألادوار واملسؤوليات ) 

ؤوليات وار واملسواملتوافقة مع مصفوفة تحديد ألاد أدناهيتم توزيع ألادوار واملسؤوليات وفق املصفوفة 

والتي من شأنها توضيح الشخص املسؤول واملعني باالطالع وتقديم  الصادة من مؤسسة بيانات دبي،

 :املشورة بشأن جميع مسارات العمل واملخرجات املطلوبة من إلادارات بشأن البيانات

 إداري البيانات قائد البيانات   

 متعهد /

 أخصائي البيانات

 I R I البياناتبدء عملية جرد 

 A R C طلب جرد بيانات الجهة

 I A R إعداد جرد البيانات

 R R A مراجعة جرد البيانات

 A C I اعتماد جرد البيانات

 C R A انهاء جرد البيانات

 A R C إعداد تصنيف البيانات

 R A I مراجعة تصنيف البيانات

 A C I اعتماد تصنيف البيانات

 C A R البياناتتحديد طريقة تحميل 

 C R C مراجعة طريقة تحميل البيانات

 C A C اعتماد طريقة إدراج البيانات

 حيث تدل الرموز على التالي:

 ( املسؤولR.الشخص املسؤول عن أداء العمل :) 

 ( املسائل(A.الشخص املسائل بشكل أساس ي عن العمل أو القرار الذي يتم اتخاذه : 

 ( املستشار(C استشارته قبل اتخاذ القرار أو الانتهاء من املهمة.: أي شخص يجب 

 ( املعني باإلبالغIأي شخص يجب إبالغه عند اتخاذ قرار أو الانتهاء من العمل :) 
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 القيادة العامة لشرطة دبي
 اإلدارة العامة للتميز والريادة
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 رقم اإلصدار:

   تاريخ اإلصدار: 

 

 املعلومات أمن بنظام الالتزام 

 

 إلالكتروني لألمن دبي مركز عن الصادر املعلومات أمن بنظام الالتزام املالكة للبيانات الجهات على يجب

 .لبيانات على سرية ا والحفاظ املعلومات بأمن املتعلقة املخاطر لتقليل وذلك

 

 

 الصالحيات والتفويض 

 

تلتزم شرطة دبي بمنح الصالحيات لألشخاص الذي ينطبق عليهم مبدأ املعرفة على قدر الحاجة 

 تالي:مستويات كال 3حين حصولهم على التصريح ألامني بعد عملية التدقيق الشرطي وتنقسم إلى 

 توجيهات القيادة العليا: .1

تمنح الصالحيات لألشخاص املكلفين بتوجيهات القيادة العليا بحسب درجة السرية، ويسمح 

لإلدارات وألاشخاص التي ستساهم في تنفيذ التكليف باالطالع واستخدام والاستفادة وتداول 

 لسياسة التدقيق البيانات واملعلومات بحسب مبدأ املعرفة على قدر الحاجة ويدقق 
ً
عليهم وفقا

 الشرطي.

 صالحيات )املستوى العام( : .2

ضمن نطاق العمل اليومي، تمنح الصالحيات بحسب املهام واملناصب في جميع تشكيالت 

 القيادة.

 صالحيات )املستوى الخاص( : .3

يشمل نطاق التطبيق في هذا املستوى إلادارات ذات الطبيعة الخاصة التي تتعامل مع البيانات 

واملعلومات السرية والسرية للغاية ضمن عملها اليومي، حيث تمنح الصالحيات وفق درجة 

 السرية وحيثيات العمل.
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. األدوار 5

والمسؤوليات 

المتعلقة بتنفيذ 

 السياسة

 الدور والمسؤولية الجهة المسؤولة
 اعتماد السياسة القائد العام

اإلدارة العامة للذكاء 

 االصطناعي

 أثر التطبيققياس 

 تعديل السياسة إن وجب ذلك

 مراجعة الضوابط األمنية

 على األنظمة والبرامج األحقياتصرف 

 المزودة للبيانات توفير البرامج واألنظمة

 اعداد قائمة بجرد البيانات لشرطة دبي

 اعداد خطة اصدار البيانات

 البيانات على منصة دبي بالس إدراج

 صيانة البيانات

 

 البياناتفريق 

جرد البيانات وتصنيفها، حوكمة البيانات، و

، وتحميل البيانات ونشرها، وضمان وفهرستها

 جودتها، وضمان االمتثال لقانون بيانات دبي

اإلدارة العامة لحقوق 

الشؤون اإلنسان )

 القانونية(

التدقيق القانوني على السياسة وكافة اللوائح التنظيمية 

 البياناتالمتعلقة بساسة إدارة 

 المكتب التنظيمي
مسؤولية مراقبة وقيد حاالت مخالفة تعليمات القيادة 

 بشأن نشر البيانات واحالتها لمجلس القضاء العسكري

 مركز استشراف المستقبل
تقديم الدراسات المناسبة والمتعلقة بالبيانات 

 واالحصاء لتطوير منظومة العمل بالبيانات

 اإلدارة العامة للتحريات

مسألة  والنظر في وتصنيفها،حصر البيانات الجنائية 

فقا و الجنائية حقيات االطالع على البياناتصرف أ

 آللية التصنيف.
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   تاريخ اإلصدار: 

 

 اإلدارة العامة للمرور

والنظر في  وتصنيفها، المروريةحصر البيانات 

 االطالع على البياناتحقيات أمسألة صرف 

 وفقا آللية التصنيف. المرورية

العامة لدعم اإلدارة 

 اللوجستي

 ،وتصنيفها ممتلكات القوة واالصولبيانات حصر 

حقيات االطالع على والنظر في مسألة صرف أ

 البيانات وفقا آللية التصنيف.

اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

وتصنيفها ، والنظر  الموارد البشريةبيانات حصر 

االطالع على البيانات وفقا  حقياتفي مسألة صرف أ

 آللية التصنيف.

 اإلدارات العامة األخرى
وتصنيفها ، والنظر في مسألة صرف بيانات حصر ال

 حقيات االطالع على البيانات وفقا آللية التصنيف.أ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نطاق تطبيق السياسة .6  

 ومراكز العامة اإلدارات جميع على السياسة هذه تنطبق الحاالت التي تنطبق عليها السياسة 6.1
 شرطةل العامة للقيادة التابعة التنظيمية والوحدات الشرطة

 يةوالمرور الجنائية مثل البيانات أنواع دبي. وعلى كافة
 واإلدارية

تنطبق عليها السياسة  الحاالت التي ال 6.2

 )االستثناءات(
 ال توجد استثناءات

 االلتزام مالعواقب المترتبة في حال عد 6.3

 بتطبيق بنود السياسة
 يتم تطبيق االحكام الواردة ب:

( و 46بالمادة ) 0540( لسنة 06قانون رقم ) -4

(47.) 
الئحة السياسات الخاصة بتصنيف ونشر وتبادل  -0

وذلك وفقا  0547وحماية البيانات بإمارة دبي للعام 

 (.22( و )20للمادة )
جميع أوامر القوة المتعلقة بموضوع نشر وتداول  -2

،  4/0548،  25/0547البيانات مثل : 

14/0549 
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 الوثائق والمراجع ذات الصلة 7.  

 الوثيقة/ المرجع الرقم

 – الداخلية وزارة في األمني اإلحصاء سياسة 1
 SPD-QP-26/03 

  الداخلية وزارة – والمعلومات البيانات حماية سياسة 2
(000-MOI-SRT) 

 سياسات بيانات دبي 2

 اطار عمل االمتثال بقانون بيانات دبي والسياسات والمعايير المنبثقة عنه 1

 القوانين المرتبطة بالسياسة 8.  

 العالقة/ االرتباط القوانين الرقم

4 
تنظيم نشر وتبادل  بشأن 2115( لسنة 26رقم ) "قانون

 البيانات في إمارة دبي 
 التقيد بكافة المواد المذكورة بالقانون

0 
بإنشاء مؤسسة بيانات  2116( لسنة 2قانون رقم )

 دبي
 

 قائمة التعديالت 9.  

 ملخص التعديل البند تاريخ التعديل رقم اإلصدار

مراجعة شاملة وتغيير مسمى  كافة السياسة 82-82-8888 1

السياسة من إدارة البيانات إلى 

 حوكمة البيانات
    

    

    


