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تماشــي� مــع رؤيــة حكومــة أبوظبــي، تقــدم هيئــة أبوظبــي ل�ســكان لمواطنــي 
ومنــح  القــروض  كخدمــات  المختلفــة  ا�ســكانية  الخدمــات  أبوظبــي  إمــارة 
ا�راضــي وا�عفــاءات وخدمــات االســتبدال وغيرهــا، كمــا تســعى لتحقيــق أعلــى 
مســتويات ا�داء فــي مجــاالت الجــودة والصحــة والســالمة والبيئــة، وفــي ســبيل 

ذلك تلتزم الهيئة بــ:

وضــع وتطبيــق نظــام إداري فــي الهيئــة يتوافــق مــع معاييــر نظــام إمــارة أبوظبــي �دارة 
البيئــة والصحــة والســالمة المهنيــة ومتطلبــات شــهادات اªيــزو للمواصفــات العالميــة فــي 
 ،ISO 9001،ISO 14001" المهنيــة  والســالمة  والصحــة  والبيئــة  الجــودة  مجــاالت 

ISO: 45001" والعمل على تحسينه بشكل مستمر.

ــاًء  ــات بن ــج والخدم ــات والبرام ــر السياس ــن وتطوي ــات المتعاملي ــات وتوقع ــم احتياج فه
عليها لتلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم.

تلبيــة وتجــاوز متطلبــات المتعامليــن وقيــاس مــدى رضاهــم واســتخدام النتائــج لتحســين 
الخدمات المقدمة وتجربة المتعاملين.

وضــع وتنفيــذ ومتابعــة وتحســين أهــداف نظــام الجــودة والبيئــة والصحــة والســالمة 
بشــكل مســتمر بمــا يتماشــى مــع متطلبــات العمــل واالســتراتيجية والسياســة المعتمــدة 

للنظام. با�ضافة إلى متابعة ومعالجة التحديات المتعلقة بتطبيق النظام.

اعتمــاد منهــج قائــم علــى تحديــد المخاطــر خــالل تطبيــق ا�نظمــة والعمليــات الخاصــة 
بنظــام إمــارة أبوظبــي �دارة البيئــة والصحــة والســالمة ومتطلبــات المواصفــات العالميــة 
 ISO 9001،ISO 14001،" والســالمة  والصحــة  والبيئــة  الجــودة  مجــاالت  فــي 

."ISO:45001

تطويــر ودمــج وتنفيــذ وإدارة إطــار العمــل التشــغيلي �دارة ا�عمــال وتقديــم قــروض 
الشــركاء  لكافــة  متســقة  وخدمــات  والمســاكن  كا�راضــي  ســكنية  ومنافــع 

االستراتيجيين. 

ــة  ــع ا�نظم ــالمة م ــة والس ــة والصح ــودة والبيئ ــام الج ــي نظ ــق وتماش ــن تناس ــد م التأك
ا�دارية ا�خرى المطبقة في الهيئة  

توفيــر المــوارد الالزمــة لتنفيــذ وإدارة نظــام إدارة الجــودة والبيئــة والصحــة والســالمة  فــي 
الهيئة على نحو فعال.

االمتثــال للمعاييــر والتشــريعات والمتطلبــات ا�لزاميــة ذات العالقــة التــي تصدرهــا الجهــات 
الحكومية المعنية في دولة ا�مارات العربية المتحدة.

توجيــه ودعــم وإشــراك الموظفيــن للمســاهمة فــي التنفيــذ الفعــال لنظــام إدارة الجــودة 
والبيئة والصحة والسالمة.

 سياسة الجودة والصحة والسالمة والبيئة
لهيئة أبوظبي ل�سكان

ADHA’s Quality, Health, Safety & Environment 
Policy
In line with the vision of Abu Dhabi Government, Abu Dhabi Housing 
Authority (ADHA) provides housing services such as Loans, Lands, 
Exemptions, Exchange services to citizens of Emirates of Abu Dhabi. 
ADHA strives to achieve high standards of performance of quality, 
health, safety and environmental practices. ADHA is committed to: 

Develop, implement and maintain an effective management system in 
conformance to the requirements of OSHAD, ISO 9001 (Quality), ISO14001 
(Environment), ISO : 45001 (Health & Safety), and continually improve it.

Understand the needs and expectations of its customers and develop 
appropriate policies, programs and services to suit their needs and 
expectations.    

Meet and exceed customer requirements, measure their satisfaction and 
use the results to improve customer service and experiences.

Establish, implement, maintain and improve QHSE objectives in line with 
business requirements, strategy and this policy. In addition monitor and 
overcome, challenges related to implementation of the QHSE System. 

Adopt a risk based approach to design and implement OSHAD, ISO 9001, 
ISO 14001, and ISO:45001 management system and  operations.  

Develop, integrate, implement and manage a framework of business 
processes to manage business, deliver housing land, houses and 
communities and consistent services to stakeholders.

Ensure alignment of QHSE System with other management systems 
adopted and implemented in ADHA.

Provide adequate needed resources for implementing, managing and 
improving ADHA’s QHSE Management System effectively.

Comply with the applicable statutory and regulatory requirements issued 
by relevant UAE Government agencies.   

Direct, support & engage employees to contribute to the effectiveness of 
the QHSE management system.

التواصــل مــع الموظفيــن لرفــع مســتوى درايتهــم بأهميــة تطويــر وتنفيــذ نظــام فعــال 
�دارة الجودة والبيئة والصحة والسالمة.

Communicate to employees the importance of developing and 
implementing an effective QHSE management system.

مراقبــة وقيــاس وتحليــل وتقييــم وتحســين ا�داء باســتمرار بمــا فــي ذلــك فعاليــة نظــام 
إدارة الجودة والبيئة والصحة والسالمة.

Monitor, measure, analyze, evaluate and continually improve 
performance including effectiveness of QHSE management system.

تنفيــذ  فــي  الموظفيــن  وإشــراك  والتشــاور  بالتواصــل  ُتعنــى  عمليــات  وتنفيــذ  تطويــر 
النظام.

Establish and implement  process(es) for consultation and participation of 
employees in implementing  the QHSE system.

.This policy shall be reviewed on regular basisيتم مراجعة سياسة الجودة والبيئة والصحة والسالمة بشكل دوري.

تســعى هيئــة أبوظبــي ل�ســكان مــن خــالل تطبيــق هــذه السياســة للتميــز فــي مجــاالت 
الجودة والصحة والسالمة والبيئة باعتبارها المحرك الرئيسي نحو مستقبل مستدام.

Through deployment of this policy, ADHA shall strive for excellence in 
quality, health, safety and environment as a key driver for sustainable 
future.

تســعى هيئــة أبوظبــي ل�ســكان مــن خــالل تطبيــق هــذه السياســة للتميــز فــي مجــاالت 
الجودة والصحة والسالمة والبيئة باعتبارها المحرك الرئيسي نحو مستقبل مستدام.

فيما يخص إدارة البيئة:

منع / الحد من التأثير السلبي الذي قد تحدثه الهيئة على البيئة.

فيما يخص إدارة الصحة والسالمة:

منــع / الحــد مــن المخاطــر والحــوادث وا�مــراض المهنيــة التــي قــد تصيــب الموظفيــن فــي 
مكان العمل وكذلك تقليل ا�ضرار التي قد تلحق بالممتلكات.

توفير بيئة عمل آمنة وصحية.

ــار  ــوادث وا�خط ــن الح ــالغ ع ــى ا�ب ــن عل ــجيع الموظفي ــا تش ــم فيه ــل يت ــة عم ــق بيئ خل
والمخاطر والفرص المتعلقة بالصحة والسالمة لضمان حمايتهم من أي مكروه. 

Specific to Environment Management:

Develop and implement programs and processes to prevent/ eliminate/ 
reduce environment related risks and pollution and conserve natural 
resources. 

Prevent/ eliminate/ minimize ADHA’s adverse effect on the environment.   

Specific to Health & Safety Management: 

Prevent/eliminate/ minimize health and safety related risks, injuries, 
incidents and occupational illness to its people at the work place and 
damage to its property. 

Provide safe and healthy workplaces and activities.

Create an environment where employees are encouraged to report 
health & safety related incidents, hazards, risks and opportunities and are 
protected from reprisals. 
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