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لقد و�سعتنا قيادة هذه الدولة يف املركز الأول ور�سخت    

التميز يف كل املجالت،  الإميان ب�رضورة حتقيق  يف نفو�سنا 

م�سوؤولية  عاتقه  على  يحمل  احلكومة  يف  يعمل  من  وكل 

كبرية هي العمل بعقله وروحه وقلبه على ال�ستمرار يف 

ال�سبق  حتقيق النجاح تلو الآخر و الجناز تلو الجناز وال�سبق وراء 

اأ�سوة مبا حققه ال�سلف وما نتوقعه من اخللف. 

) من كتاب  - روؤيتي - ج1- �ص14 (
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�ساحب ال�سمو

ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم

نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي
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الر�ؤيــة: 

نعمل على �سالمة الوطن من اأخطار احلرائق والكوارث بدفاع مدين عاملي الريادة والتميز  

الر�سالــة:

االلتزام بتقدمي اأرقى اأ�ساليب احلماية من خالل تطبيق اأعلى معايري    

الوقاية والتميز يف تنفيذ عمليات االإطفاء واالإنقاذ بكفاءة عالية.  

الروؤيــة - الر�سالة
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الروؤيــة - الر�سالة
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القيـــم:

•تقوى اللّه يف القول والعمل 	

•الت�سحية والتفاين يف اأداء الواجب 	

•التعاون والعمل بروح الفريق الواحد 	

•الثقة يف قدرة الغري على االإجناز 	

•احرتام العاملني واملتعاملني 	

•االلتزام مب�سوؤوليتنا جتاه املجتمع 	

القيــم
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• تطورات وحتوالت واجنازات عديدة  	2008 �شهد عام 

اخلطة  مع  ان�شجاما  بدبي،  املدين  الدفاع  خدمات  يف 

اال�شرتاتيجية  واخلطة  االحتادية  اال�شرتاتيجية 

حلكومة دبي.

امل�ستجدات  وفق  دبي  اإمارة  يف  املخاطر  بتحليل  •لذلك..قمنا  	
احلماية  م�ستلزمات  وحتديد  وال�سكانية،  والتقنية  العمرانية 

واملكافحة  واالنقاذ  االخرى)الوقاية  املخاطر  ومن  احلريق  من 

والتوعية املجتمعية( وفق البيانات الواقعية ودرا�سة االمكانيات 

الب�سرية واالآلية املتاحة ، بهدف االرتقاء بخدمات الدفاع املدين 

 ، الوظيفية  املراتب  خمتلف  من  عمل  فرق  ومب�ساركة   ، بدبي 

-2007 التطوير  خلطط  ال�سابقة  التطبيقات  من  وباال�ستفادة 

املحددة  واالهداف  اال�سرتاتيجية  االهداف  و�سعت  و    ،2008

التي �ستتحقق من خاللها اهداف اخلطة  امل�ساريع  ، واعتمدت 

اال�سرتاتيجية 2015-2009.

ي�ستجيب  العامة مبا  لالدارة  التنظيمي  الهيكل  •وقد مت حتديث  	
الأهداف اخلطة اال�سرتاتيجية حتى عام 2015 .

الب�سرية  للموارد  اال�سرتاتيجية  دبي  اهداف خطة  ابرز  من  •ان  	
حتى عام 2015 هو:

من  احلكومي  التميز  لتحقيق  وحتفيزهم  املوظفني  متكني 

خالل التوجه اال�شرتاتيجي والنظرة امل�شتقبلية

الب�سرية  املوارد  اال�سا�سية ال�سرتاتيجية  الغايات  اجمال  وميكن   

من  لتحقيقها..واملنبثقة  وامل�ساريع  االهداف  لها  و�سعت  التي 

اخلطة اال�سرتاتيجية للدفاع املدين بدبي، واملن�سجمة مع اخلطة 

اال�سرتاتيجية للموارد الب�سرية حلكومة دبي .. بالتايل:

تعزيز التفكري اال�سرتاتيجي والنظرة امل�ستقبلية . 1• .
تطوير الهيكلية االدارية وامل�ساءلة . 2• .

تطوير الكفاءة. 3• .
تعزيز اال�ستجابة وخدمة املتعاملني. 4• .

تنمية وحتفيز املوارد الب�سرية احلكومية. 5• .
للموارد  اال�سرتاتيجية  اخلطة  اهداف  لتحقيق  عامل  اهم  وان   

الب�سرية هو :

باختيار  االلتزام  على  الب�شرية  املوارد  ادارة  قدرة  مدى 

املبدعون  يقدمها  التي  املبادرات  ومتابعة  وتنفيذ 

واملتميزون من ال�شباط واالفراد واملوظفني.

اما العامل احليوي الجناح اخلطة اال�سرتاتيجية..فهو:

وجود اال�شخا�ص املنا�شبني يف االماكن املنا�شبة ويف التوقيت 

املنا�شب.

لقد ازداد عدد العاملني بالدفاع املدين بدبي خالل ال�سنوات 2003-لغاية 

2008 ..ب�سكل م�سطرد )من 854 عام 2003 اإيل 1291 عام 2008(

الب�سرية  للقوة  امليداين  ال�سالح  �سنوفها  بجميع  االلية  القوة  •تعد  	
املكلفة مبهام املكافحة واالنقاذ واال�سعاف االويل وال�سالمة الوقائية 

ر�سالة املدير العام

اللواء / را�سد ثاين را�سد املطرو�سي ،  مدير االإدارة العامة للدفاع املدين - دبي
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لقاء للمدير العام مع عدد من القادة واالأفراددورة تاأ�سي�سية الأفراد الدفاع املدين يف مركز العوير للتدريب

وتوعية املجتمع..لهذا جرى الرتكيز على احالل اليات جديدة حمل 

جميع االليات القدمية العاملة عام 2003 ، وزيادة عدد تلك االليات 

وادخال اآليات متقدمة وذات فعالية يف عمليات املكافحة واالنقاذ..

وقد بلغ عدد االليات التي مت �سراوؤها للفرتة من 2003 لغاية 2008 

)210 اآلية اطفاء وانقاذ وقيادة و4 زوارق اطفاء وانقاذ.

 % • �سهدت اخلدمات االلكرتونية نقلة نوعية من خالل حتويل 90	

من اخلدمات الداخلية واخلارجية اىل خدمات الكرتونية.

•ت�سكل مراكز الدفاع املدين اهم عنا�سر البنية اال�سا�سية خلدمات  	
عدد  لزيادة  واملتوا�سل  الدوؤوب  العمل  جرى  املدين..لهذا  الدفاع 

املراكز وتطوير مقوماتها االن�سائية والت�سميمية والت�سغيلية..حيث 

مت هذا العام اإجناز ثالث مراكز جديدة للدفاع املدين بدبي وفق 

باملعدات  جتهيزها  وجرى   ، والتقنية  االن�سائية  املو�سفات  احدث 

واالليات احلديثة ، وبالقوة الب�سرية املدربة.

م�ستوى  على  واالنقاذ  االطفاء  ملراكز  اال�سا�سية  البنية  درا�سة  ومتت 

2015 ، بحيث ي�سل عدد تلك املراكز يف  امارة دبي حتى عام 

نهاية اخلطة اال�سرتاتيجية 2007-2015اىل 30 مركزا.

نقاط  جتهيز  على  املخت�سة  اجلهات  مع  املنهجي  العمل  اىل  ا�سافة 

االقليمية  املياه  يف  املقامة  امل�ساريع  حلماية  بحري  اطفاء 

وال�سواحل وال�سواطئ التابعة المارة دبي.

• على تطوير البنية اال�سا�سية امل�ساندة  وحر�سنا خالل عام 2008	

خلدمات الدفاع املدين..مثل:

ال�سرق  يف  احلريق  من  للحماية  خمترب  اول  باإن�ساء  املبا�سرة  1• .
االو�سط مبنطقة العوير.

وو�سع  العوير،  يف  املدين  الدفاع  اكادميية  من�ساآت  ا�ستكمال  2• .
اخلطط الفتتاحها عام 2009.

يف  احلريق  من  االلكرتونية  واحلماية  ال�سيطرة  نظام  تطبيق  3• .
املباين املجهزة باالنظمة االلكرتونية بالتعاون مع �سركة)با�سفيك 

كونرتول(، والتي �ست�سمل جميع املباين يف دبي.

مبختلف  اخلا�سة  الوقائية(  )املعايري  الوقائية  املدونة  اعداد  4• .
املباين ووفق املعايري الدولية ومبا ي�ستجيب لظروفنا املحلية.

7

مركز تدريب الدفاع املدين يف العويرت�سميم خمترب الدفاع املدين
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اعداد الئحة الر�سوم والغرامات اخلا�سة بخدمات الدفاع املدين  5• .
، والتي من املقرر العمل بها مطلع عام 2009.

االطفاء  كلية  يف  الوقائية  لل�سالمة  مهند�سني  �سباط  تاأهيل  6• .
ب�سلطنة عمان.

تاأهيل �سباط اإطفاء يف �سنغافورة. 7• .
8• فتح مكاتب خدمة عمالء خارجية يف العديد من املراكز والدوائر املحلية..

تنفيذ م�سروع مراقبة �سركات �سيانة انظمة واجهزة االطفاء. 9• .
افتتاح مركز خدمة العمالء يف االدارة. 10•.

اعداد املدونة اخلا�سة مبعايري التخزين يف امل�ستودعات الفنية  11•.
واملكتبية يف االدارة العامة للدفاع املدين بدبي.

• معاملة يف خمتلف  ويف ميدان ال�سالمة الوقائية..مت اجناز 10881	

�سوؤون التفتي�ص والرتخي�ص واالجناز والوقاية من املواد اخلطرة.

•ان التدريب هو ال�سمانة احلقيقية لالرتقاء باخلدمات وحت�سني  	
اخلطط  ونفذت  و�سعت  النتائج..لهذا  بجودة  والتميز  االداء 

،واملتعددة  املنافع  ،واملكتملة  االخت�سا�سات  املتنوعة  التدريبية 

امليدانية  االحتياجات  ح�سب  مت�ساعد  املهارات..وب�سكل 

واالدارية ، ووفق االمكانيات املتاحة..وقد حقق التدريب تطورا 

نوعيا وكميا كبريا، حيث بلغ عدد الدورات عام 2008 )95 دورة( 

وعدد املتدربني 594 متدربا من خمتلف الفئات الوظيفية.

ادخال  خالل  من  العمليات  وغرف  االت�سال  انظمة  •تطورت  	
الفرق  عمل  تعزز  جديدة  وخدمات  لالت�سال  حديثة  تقنيات 

امليدانية وتوفرم�ستلزمات القيادة الإدارة االزمات والكوارث.

•تطورت اخلدمات املجتمعية مبنهجية وا�سحة من خالل امل�ساريع  	
والبع�ص   ، منها  البع�ص  بتنفيذ  ال�سروع  وجرى  اعتمدت  التي 

االخرى �سينفذ خالل عام 2009 . ونفذت فرق التوعية ) 416 

برناجما(خالل عام 2008 .

• ت�سنيع وجتهيز واعادة تاأهيل  اجنزت الور�سة الفنية عام 2008	

9 اآليات ، ا�سافة اىل خدمات ال�سيانة واالإدامة والتاأمني والنقل 

..وتدريب )364 فردا(.

واملبادرات  بامل�ساريع  اخلا�سة  واالجراءات  الدرا�سات  •ا�ستكملت  	
التطويرية يف جمال االرتقاء بالعمل االداري وحت�سني االداء الوظيفي 

ومتت املبا�سرة بالبع�ص منها مثل م�سروع )نادي االفكار(.

” 1• م�سروع “بدايتي.

” 2• م�سروع” ر�سالتي.

” 3• م�سروع “اأجيال.

” 4• م�سروع “اإعداد القادة من ال�سف الثاين.

اإعداد اللوائح واالأنظمة الداخلية التي تنظم العمل الداخلي وتطوره. 5• .
م�سروع نادي االأفكار وذلك لت�سجيع االبتكار �سمن نطاق نظام  6• .

احلوافز واملكافاآت.

وتر�سيخ  لتو�سيع  املدين  للدفاع  العامة  االدارة  منهج  •ووفق  	
وال�سركات  احلكومية  االدارات  مع  اال�سرتاتيجية  ال�سراكات 

اخلا�سة فقد عقدت العديد من التفاهمات و اللقاءات والندوات 

مع خمتلف تلك اجلهات..

احدث  متابعة  على  بدبي  املدين  للدفاع  العامة  االدارة  •حتر�ص  	
االفكار والتقنيات اخلا�سة بخدمات الدفاع املدين ، وامل�ساركة 

االنقاذ  وتقنيات  ومعدات  بـ:اآليات  املتخ�س�سة  باملعار�ص 

واملكافحة واال�سعاف االويل ،واجهزة االت�سال ، وانظمة معاجلة 

خالل  امل�ساركات  تلك  فان  واالزمات.ولهذا  الكوارث  تداعيات 

ال�سنوات املا�سية متيزت بالفعالية والتاثري االيجابي على برامج 

تلك الن�ساطات داخل الدولة وخارجها.

•يعد اللقاء املبا�سر مع االفراد واملوظفني احد منهجيات التعرف  	
واالجراءات  القرارات  خمرجات  وتقييم  العمل  واقع  على 

8

خريجو دورة ال�سباط من كلية االأطفاء يف �سنغافورة زوارق اإطفاء حديثة

ر�سالة املدير العام
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ال�سادرة من االعلى اىل االدنى.لذلك فان هذه اللقاءات تتخذ 

منهجيات متنوعة لتحقيق االهداف املحددة من تلك اللقاءات 

ويف املقدمة منها االرتقاء بخدمات الدفاع املدين.

•ي�سكل تطوير وتر�سيخ العالقات املهنية وتبادل اخلربات واملعلومات  	
الركائز  احد  وداخلها  الدولة  خارج  املدين  الدفاع  اجهزة  مع 

بامل�ستجدات  واغناوؤه  بدبي،  املدين  الدفاع  عمل  لتنمية  اال�سا�سية 

اليها  تتو�سل  التي  القيادية  واخلربات  امليدانية  واملهارات  العلمية 

قيادات وفرق الدفاع املدين يف العامل ويف منطقتنا وداخل دولتنا، 

امليادين ومنها– الرائدة يف خمتلف  اىل جانب عك�ص جتربة دبي 

الت�سابق مع الزمن لتطوير خدمات الدفاع املدين يف دبي - .لهذا 

فان اللقاء بقادة الدفاع املدين الذين يزورون الدولة هو احد �سمات 

عمل االدارة العامة للدفاع املدين بدبي.

تقييما  واالق�سام  وللمراكز  لالدارات  الدوري  التفتي�ص  يعد  •مل  	
بل   ، فح�سب  والفرقي  الفردي  االداء  وقيا�ص  اجلاهزية  ملدى 

وو�سائل  التطبيق  ا�ساليب  لتح�سني  والفرق  لالفراد  فر�سة  هو 

التنفيذ، وي�ساعد القيادة على التعرف عن كثب على احتياجات 

ومتطلبات تطوير العمل امليداين واالداري.

للمراكز  واملفاجئة  الدورية  امليدانية  الزيارات  فان  ولهذا   

فعاال  وا�سلوبا  عملنا  اآليات  احد  ت�سكل  واالق�سام  واالدارات 

لتحفيز العاملني لالرتقاء بعملهم.

•لقد و�سعت االدارة العامة للدفاع املدين بدبي منهجية للحوافز  	
اللجنة  وبا�سرت   ، الوظيفي  االداء  ادارة  نظام  وفق  واملكافاآت 

املكلفة بتحديد اال�سماء واملكافاآت عملها ، لتنفيذ قرارنا ال�سادر 

بهذا ال�ساأن مطلع العام احلايل.

اللواء /      

را�شد ثاين املطرو�شي      

املدير العام يتابع العمل اليومي مع كبار القادة وال�سباط املدير العام يلقي كلمة توجيهية بقادة واأفراد فرق »م�سروع ال�سالمة اأواًل«

لقاء للمدير العام مع ال�سباط واالأفرادمركز خدمة املتعاملني
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املقدم خالد عبيد كنون

مدير ادارة االطفاء واالنقاذ )ديرة(

املقدم را�شد خليفة البوفال�شة

مدير ادارة الرقابة الداخلية

املقدم جمعة �شامل

مدير ادارة االطفاء واالنقاذ )بر دبي(

املقدم عبد الرحيم خليفة املري

مدير ادارة احلماية املدنية

املقدم جمال بن عا�شد املهريي

مدير ادارة املوارد الب�سرية

املقدم نا�شر بن هندي

مدير ادارة التدريب

املقدم �شعيد هالل ال�شويدي

مدير ادارة التجهيزات واخلدمات

املقدم حمدان حممد الري�شي

م�ساعد املدير العام لل�سوؤون االإدارية واملالية

العميد عبد العزيز خمي�ص

نائب املدير العام

العقيد احمد عبيد ال�شايغ

م�ساعد املدير العام ل�سوؤون االطفاء واالنقاذ

اإدارتنا

10
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الرائد علي ح�شن املطوع

مدير ادارة العمليات

الرائد �شليمان عبد الكرمي

مدير ادارة ال�سوؤون الفنية

الرائد جمال احمد

مدير ادارة ال�سالمة الوقائية

الرائد را�شد ح�شني تقي

مدير ادارة �سوؤون املراكز

الرائد ح�شني حممد الرحومي

مدير ادارة االطفاء واالنقاذ اجلوي

ال�شيدة امينة يعقوب

مديرة ادارة ال�سوؤون املالية

ال�شيدة عفاف جا�شم

 مديرة ادارة االإ�سرتاتيجية 

واالداء املوؤ�س�سي

الرائد خالدبن هزمي

اإدارة احلماية املدنية

الرائد ا�شماعيل عبد اهلل

مدير ادارة العالقات العامة

الرائد جمعة حممد مبارك

رئي�ص ق�سم التدريب التخ�س�سي

ال�شيد عي�شى بال�شاالت

 مدير ادارة تقنية 

املعلومات

الرائد عثمان حممد اهلي

مدير مركز الرب�ساء

املالزم اول/خلفان بن د�شمال

�سابط مركز االطفاء واالنقاذ 

البحري

الرائد فرا�ص باحل�شا

مدير مركز احلمرية

النقيب / �شعيد �شلطان 

الرحومي

مدير مركز الرا�سدية

الرائد عبد الرحمن 

بال�شاالت

مدير مركز الكرامة

النقيب/احمد كميد�ص 

العامري

مدير مركز ال�سطوة

الرائد مطران خليل

مدير مركز بور�سعيد

النقيب / عبد الرحمن 

حممد حممود

رئي�ص ق�سم ال�سوؤون االإدارية

الرائد ابراهيم عبد الرحمن

مدير مركز الق�سي�ص

النقيب / �شعيد �شعود 

اجلابري

اإدارة االأطفاء واالنقاذ

الرائد يو�شف را�شد

مدير مركز القوز

املالزم / حممد �شعيد 

املطيوعي

�سابط مركز حتا

11
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اخلطة ال�سرتاتيجية  2009- 2015

االأهـــداف االإ�شرتاتيجيــــة

الهدف االإ�شرتاتيجي االأول

التميز يف االإطفاء واالإنقاذ بتطبيق اأحدث املمار�شات وتقدمي اأف�شل املبادرات

االأهداف املحددة

•حتقيق اأف�سل معدالت اال�ستجابة واملحافظة عليها 	
•رفع جاهزية مراكز االإطفاء  لتحقيق اال�ستعداد التام 	

•تاأمني ال�سالمة للم�ساريع البحرية  يف االإمارة 	
•تطوير خدمات االإطفاء واالإنقاذ اجلوي 	

14
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الهدف االإ�شرتاتيجي الثاين

التن�شيق والدعم واالأداء املتميز يف مواجهة االأزمات والكوارث

االأهداف املحددة

•امل�ساركة مع االإدارات املعنية ملواجهة االأزمات والكوارث 	
•اال�ستعداد لتقدمي العون الدويل يف مواجهة االأزمات والكوارث 	

•امل�ساهمة يف اإعادة احلياة الطبيعية للمناطق املت�سررة 	

15
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اخلطة ال�سرتاتيجية  2009- 2015

الهدف االإ�شرتاتيجي الثالث

تاأمني ال�شالمة الوقائية �شد اأخطار احلرائق والكوارث

االأهداف املحددة

•اإعداد وتطبيق ومراقبة ا�سرتاطات ال�سالمة الوقائية 	
•تنظيم تداول املعدات ومراقبة ا�ستدامتها 	

•تنظيم وتاأمني عمليات تداول املواد اخلطرة بجميع مراحلها 	
•حتقيق ر�سا العمالء 	

16
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الهدف االإ�شرتاتيجي الرابع

تعميم ثقافة ال�شالمة والوعي الوقائي لدى املجتمع

االأهداف املحددة

•ن�سر الثقافة الوقائية يف املجتمع 	
•اإعداد وتنظيم املتطوعني من املجتمع للدفاع املدين 	

•زيادة ثقة املجتمع يف الدفاع املدين 	
•تطوير عنا�سر املكافحة يف القطاع اخلا�ص 	

17
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الهدف االإ�شرتاتيجي اخلام�ص

تطوير املوارد الب�شرية يف الدفاع املدين

االأهداف املحددة

•تاأهيل وتطوير عنا�سر الدفاع املدين 	
•توفري بيئة عمل �سحية 	
•بناء القدرات املواطنة 	

•تطوير خدمات املوارد الب�سرية 	

18
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الهدف االإ�شرتاتيجي ال�شاد�ص

تر�شيخ التفوق والتميز املوؤ�ش�شي

االأهداف املحددة

•حتقيق احلوكمة 	
•ن�سر ثقافة التميز واجلودة 	

•تر�سيد النفقات وزيادة االإيرادات 	
•اإدارة املخاطر تنظيميًا واإداريًا وماليًا 	

•حتقيق ال�سراكة االإ�سرتاتيجية مع ذوي العالقة 	
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اإجنازات عملياتيةاإجنازات عملياتية

1573  عدد بالغات احلريق

18  عدد البالغات غير الصحيحة

244  عدد بالغات (جرس االنذار املباشر)

190عدد بالغات االنقاذ

الكرامة  167

السطوة   293

القصيص   229

مراكز مشتركة + الشرطة  58

مركز االطفاء اجلوي  6

مركز االطفاء البحري  12

الراس  143

القوز  354

الراشدية  370

احلمرية  358

حتا  55

جميرا  134

 اجمايل عدد البالغات خالل 

عام 2008 )2249 بالغا(

 عدد البالغات التي تلقتها املراكز 

خالل عام 2008
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عدد حوادث احلريق ح�شب مراكز االإخت�شا�ض

153     القوز

1     مركز القرية العاملية

48     حتا

40     اجلميرا

57     الراس

73     الكرامة

85     السطوة

99     القصيص

121     احلمرية

150     الراشدية

54     مارس

46     فبراير

75     يناير

51     ديسمبر

39     نوفمبر

44     اكتوبر

48     سبتمبر

41     اغسطس

23     يوليو

54     يونيو

62     مايو

58     ابريل

حوادث احلريق ح�شب االأ�شهر

اإح�شائيات احلوادث 2008

حوادث احلريق ح�شب املكان
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كافحت قيادة االطفاء واالإنقاذ )مكتب م�شاعد املدير العام 

595 حادث حريق  التابعة له(  لالإطفاء واالإنقاذ واالإدارات 

خالل عام 2008، وبلغت ن�شبة احلوادث الب�شيطة منها %88 

فرق  نفذتها  التى  االإنقاذية  املهام  عدد  وبلغ   ،%4 والكبرية 

الدفاع املدنى 87 مهمة انقاذية خالل عام 2008.

)ادارة  مراكز  كافحتها  التي  احلريق  حوادث  عدد  بلغ  1• .
 11 منها  مناطق اخت�شا�شها )254 حادث(  ( يف  بردبي 

حادث ج�شيم و22 حادث متو�شط و221 حادث ب�شيط.

)ادارة  مراكز  نفذتها  التي  االنقاذ  عمليات  عدد  بلغ  2• .
بردبي ( يف مناطق اخت�شا�شها )22 عملية انقاذ(.

مراكز  بها  قامت  التي  املواقع  تاأمني  ن�شاطات  عدد  بلغ  3• .
ادارة بردبي ) 145 فعالية(.

بلغ عدد حوادث احلريق اجل�شيمة التي كافحتها مراكز  4• .
)ادارة ديرة ( يف مناطق اخت�شا�شها )38 حادث(.

مراكز  بها  قامت  التي  املواقع  تاأمني  ن�شاطات  عدد  بلغ  5• .
ادارة ديرة ) 51 فعالية(.

بلغ عدد حوادث احلريق التي �شاركت فيها جميع املراكز  6• .
املراكز  ال�شناد  مركز  كل  اخت�شا�ص  منطقة  خارج 

االخرى  74 حادث حريق.

االطفاء  فرق  كافحتها  التي  اجل�شيمة  احلرائق  اهم  7• .
واالنقاذ يف امارة دبي خالل عام 2008:

•حريق مب�سنع لالثاث املكتبي واملنزيل مبنطقة جبل علي ال�سناعية  	
بتاريخ 2008/1/6.

. • حريق يف فندق رادي�سون �سا�ص بتاريخ2008/1/19	

. • حريق م�ستودع يف ال�سناعية الثالثة بتاريخ  2008/2/16	

. • حريق مب�ستودعني بجداف دبي بتاريخ 2008/3/22	

ال�سناعية  القوز  مبنطقة  النارية  لاللعاب  مب�ستودعات  •حريق  	
بتاريخ 2008/3/26.

بتاريخ  اخليمة  براأ�ص  احلويالت  منطقة  يف  كرفانات  •حريق  	
.2008/3/26

. • حريق مب�ستودع مبنطقة القرهود بتاريخ 2008/3/26	

. • حريق مبنطقة اجلداف بتاريخ 2008/3/29	

. • حريق �سوق نايف بتاريخ2008/4/2	

بتاريخ  ال�سناعية  القوز  مبنطقة  لال�سباغ  مب�ستودعات  •حريق  	
.2008/4/3

بتاريخ  لعجمان  التابعة  م�سفوت  مبنطقة  كرفانات  •حريق  	
.2008/4/4

بتاريخ  جمريا  نخلة  مبنطقة  االن�ساء  قيد  مبنى  يف  •حريق  	
.2008/5/2

. • حريق يف برج مبنطقة �سارع ال�سيخ زايد بتاريخ 2008/5/14	

. • حريق مب�ستودع مبنطقة القرهود بتاريخ2008/5/14	

. • حريق مببنى يف منطقة الورقاء بتاريخ 2008/5/16	

. • حريق م�ستودع مبنطقة العوير2008/5/16	

بتاريخ  علي  جبل  مبنطقة  عمال  �سكن  بكرفانات  •حريق  	
.2008/6/6

بتاريخ  ال�سناعية  القوز  مبنطقة  لال�سباغ  مب�ستودعات  •حريق  	
.2008/6/9

. • حريق يف برج قيد االن�ساء مبنطقة برج دبي بتاريخ 2008/6/20	

• حريق يف بناية مبنطقة ال�سوق الكبري بتاريخ 2008/7/10.	

بتاريخ  ال�سناعية  القوز  منطقة  يف  مب�ستودعات  •حريق  	
.2008/7/10

. • حريق �سكن للعمل مبنطقة �سينابور بتاريخ 2008/7/24	

. • حريق م�ستودع مبنطقة ال�سناعية الثالثة بتاريخ 2008/7/26	

. • حريق كرفانات بالق�سي�ص بتاريخ 2008/8/17	

. • حريق منزل �سكن عمال بتاريخ 2008/8/26	

مالزم/عبد الرحمن حممد عبد اهلل

مدير مركز الرا�ص

مالزم /على ح�شن االحمدى

مدير مركز جمريا

مالزم/ حممد عبد الرحمن اآل �شالح

مدير مركز اللي�س�سيلي

مالزم/ عبد اهلل حممد دروي�ص

نائب مدير مركز احلمرية

مالزم/ ماجد خالد بن حافظ

نائب مدير مركز الق�سي�ص

مالزم/ عمر عبد القادر الهاجرى

نائب مدير مركز بور �سعيد

مالزم/من�شور يو�شف الب�شرى

نائب مدير مركز ال�سطوة

مالزم/بدر جا�شم فوالذ

نائب مدير مركز الكرامة

مالزم/ عبد الرحمن ابراهيم عبد 

الرحمن - نائب مدير مركز الرب�ساء

مالزم/ عامر عبد الوهاب عرب 

رئي�ص ق�سم ال�سوؤون االإدارية بالوكالة

اإجنازات عملياتية
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. • احرتاق م�ستودع بالق�سي�ص بتاريخ 2008/9/4	

• حريق �سكن عمال )كرفانات( بالق�سي�ص بتاريخ 2008/9/4.	

• حريق كرفانات يف منطقة م�سفوت بعجمان بتاريخ 2008/9/13.	

8• اجنازات ادارة العمليات:.

• ادخال االنظمة االلكرتونية يف جمال االبالغ عن احلوادث.	

االطفاء  لفرق  احلوادث  مواقع  لتحديد  اال�ستدالل  نظام  •تعميم  	
امل�ستجيبة للبالغات.

من  انطالقا  الراديو  قنوات  على  ال�سوتي  االنذار  نظام  •تعميم  	
�سيارات االطفاء.

•ا�ستحداث غرفة عمليات الكرتونية يف جبل علي كجزء من منظومة  	
االلكرتونية  العمليات  بغرفة  وترتبط  �ستن�ساأ  التي  العمليات  غرف 

املركزية للدفاع املدين.

غرفة  مبنى  بان�ساء  اخلا�سة  واالجراءات  الدرا�سات  •ا�ستكمال  	
العمليات املركزية االلكرتونية للدفاع املدين بدبي.

اجنازات ادارة االطفاء واالنقاذ اجلوي 9• .
منطقة  • عدد حوادث احلريق اجل�سيمة التي تعاملت معها االدارة يف 	

اخت�سا�سها 7 )حوادث) 

•عدد احلوادث التي �ساركت فيها االدارة خارج منطقة اخت�سا�سها  	
) حادثني(

• ن�ساطات(. اهم الن�ساطات التي قامت بها االدارة )5	

اهداف ادارة املراكز

•االرتقاء مب�ستوى االداء 	
•رفع جاهزية مراكز االطفاء وحتقيق اال�ستعداد التام لتاأمني اف�سل  	

معدالت اال�ستجابة واملحافظة عليها.

واجبات ادارة املراكز:

والتجهيزات  والفنية  املالية  وا�سلوؤون  الب�سرية  باملوارد  •االهتمام  	
جلميع االدارات التابعة مل�ساعد املدير العام لالطفاء واالنقاذ.

•متابعة درا�سة امل�ساريع احليوية وتاأمني جميع االن�سطة والفعاليات  	

يف امارة دبي.

والتميز  اجلودة  واعمال  اال�سرتاتيجية  واخلطة  االداء  •متابعة  	
مل�ساعد  التابعة  االدارات  جلميع  التدريبية  والربامج  واالن�سطة 

املدير العام لالطفاء واالنقاذ.

اق�شام ادارة املراكز:

•ق�سم ال�سوؤون االدارية. 	
•ق�سم الدرا�سات وامل�ساريع والفعاليات. 	

•ق�سم اجلودة و�سوؤون التدريب. 	
•اجنازات مركز الق�شي�ص 	

عدد حوادث احلريق اجل�سيمة التي تعامل معها املركز يف منطقة  1• .
اخت�سا�سه )9 حوادث(.

 2• عدد احلوادث التي �سارك فيها املركز خارج منطقة اخت�سا�سه)23.

حادث(.

•3 ن�ساط( اهم الن�ساطات التي قام بها املركز )25.

•اجنازات مركز الرا�شدية 	
عدد حوادث احلريق اجل�سيمة التي تعامل معها املركز يف منطقة  1• .

اخت�سا�سه )17 حادث(.

عدد احلوادث التي �سارك فيها  املركز خارج منطقة اخت�سا�سه  2• .
) 14 حادث(.

•3 ن�ساط(. اهم الن�ساطات التي قام بها املركز )22.

•اجنازات مركز جمريا 	
عدد حوادث احلريق اجل�سيمة التي تعامل معها املركز يف منطقة  1• .

اخت�سا�سه ) حادث واحد (

عدد احلوادث التي �سارك فيها  املركز خارج منطقة اخت�سا�سه  2• .
)26 حادث(.

•3 ن�ساطات(. عدد الن�ساطات التي قام بها املركز )6.

•اجنازات مركز الكرامة 	
عدد حوادث احلريق اجل�سيمة التي تعامل معها املركز يف منطقة  1• .

مالزم / عامر اأحمد الدي�شى

رئي�ص ق�سم االزمات والكوارث بالوكالة

م�شاعد اأول / ابراهيم حممد ابراهيم

رئي�ص ق�سم غرف العمليات بالوكالة

مهند�ص / ا�شرف عمرو

رئي�ص ق�سم حتليل املخاطر بالوكالة

نقيب / عبد الرحمن حممد حممود

رئي�ص ق�سم ال�سوؤون االإدارية

مالزم/ فهد حممد الب�شرى

رئي�ص ق�سم اجلودة والتدريب بالوكالة

مدنى خمي�ص عبيد خمي�ص

رئي�ص ق�سم امل�ساريع بالوكالة

مالزم / �شيف حممد �شيف

نائب مدير مركز الرا�سدية

مالزم اول/ في�شل ال�شحى

رئي�ص ق�سم االنظمة الذكية بالوكالة
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اخت�سا�سه ) حادث واحد (.

•2 عدد احلوادث التي �سارك فيها  املركز خارج منطقة اخت�سا�سه .
)4 حوادث(.

•3 ن�ساط(. عدد الن�ساطات التي قام بها املركز )73.

•اجنازات مركز احلمرية 	
عدد حوادث احلريق اجل�سيمة التي تعامل معها املركز يف منطقة  1• .

اخت�سا�سه )12 حادث(.

عدد احلوادث التي �سارك فيها  املركز خارج منطقة اخت�سا�سه  2• .
) 21 حادث(.

•3 ن�ساطات(. اهم الن�ساطات التي قام بها املركز )7.

•اجنازات مركز ال�شطوة 	
عدد حوادث احلريق اجل�سيمة التي تعامل معها املركز يف منطقة  1• .

اخت�سا�سه )5 حادث(.

عدد احلوادث التي �سارك فيها  املركز خارج منطقة اخت�سا�سه  2• .
)24 حادث(.

•3 ن�ساط(. عدد الن�ساطات التي قام بها املركز )241.

•اجنازات مركز القوز 	
عدد حوادث احلريق اجل�سيمة التي تعامل معها املركز يف منطقة  1• .

اخت�سا�سه ) 4 حوادث(

عدد احلوادث التي �سارك فيها  املركز خارج منطقة اخت�سا�سه  2• .
) 3 حادث(.

) 3• اهم الن�ساطات التي قام بها املركز )8.

•اجنازات مركز الرا�ص 	
عدد حوادث احلريق اجل�سيمة التي تعامل معها املركز يف منطقة  1• .

اخت�سا�سه )3 حوادث(.

عدد احلوادث التي �سارك فيها  املركز خارج منطقة اخت�سا�سه  2• .
)12 حادث(.

•3 ن�ساطات(. اهم الن�ساطات التي قام بها املركز )3.

•اجنازات مركز االطفاء واالنقاذ البحري 	
عدد حوادث احلريق اجل�سيمة التي تعامل معها املركز يف منطقة  1• .

اخت�سا�سه )6(

2• عدد حوادث االنقاذ الرئي�سية التي �سارك فيها املركز )7(.

) 3• اهم الن�ساطات التي قام بها املركز )7.

•اجنازات مركز حتا 	
عدد حوادث احلريق اجل�سيمة التي تعامل معها املركز يف منطقة  1• .

اخت�سا�سه )4 حوادث(.

عدد احلوادث التي �سارك فيها  املركز خارج منطقة اخت�سا�سه  2• .
)اليوجد(.

•3 ن�ساطات(. اهم الن�ساطات التي قام بها املركز )9.

اجنازات ادارة ال�شوؤون الفنية:.•10

• ا�سطوانة. جتهيز �سيارة اال�سطوانات )اأجهزة التنف�ص ( ت�سع 320	

•جتهيز عربة حلمل املعدات )مركز احلمرية ( . 	
ل�سباط   • 	4X4 باثفايندر  ني�سان  نوع  من  �سيارات   6 عدد  جتهيز 

املناطق و ال�سابط املناوب العام و التحقيق.

•اإعادة تاأهيل و رفع كفاءة �سيول ال�ستخدام االإدارة . 	
• فرد. كما جرى تدريب  364	

• فردا على مهارات  �سمن م�سروع االطفائي ال�سامل مت تدريب 28	

قيادة االليات وفح�سها.

 ا�شماعيل حممد غامن اأهلى

/ م�شرف الور�شة الفنية

 فا�شل خري اهلل الق�شاب 

/ م�شوؤول ق�شم الت�شنيع

 عبد احلفيظ عبد الرحيم اأحمد 

/ م�شوؤول ق�شم امل�شخات والزوارق

رقيب اأول عبد اهلل مطر ربيع ال�شويدى 

/م�شوؤول ق�شم املل�شقات وال�شعارات

 عبد اهلل �شامل �شالح 

/م�شوؤل غرفة التحكم وال�شيطرة

 حممد ح�شن على 

/ ق�شم امل�شرتيات

 ر�شوان ال�شيد الها�شمى 

/ م�شوؤول ق�شم ال�شيارات اخلفيفة

 عادل خلفان خمي�ص 

/ م�شوؤول النقليات

 عبد ال�شالم اأ�شرف على 

/ م�شوؤول ق�شم ال�شبغ وال�شمكرة

 عريف ا�شحاق غلوم ذاكرى 

/ م�شوؤول مكتب احلوادث والتاأمينات

 حممد الفا�شل ح�شن 

/ م�شوؤول ق�شم تدريب وتاأهيل ال�شائقني

 حممد را�شد الرميحى 

/ ق�شم امل�شرتيات

امل�شوؤولون يف اإدارة ال�شوؤون الفنية
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اإجنازات تدريبية

مركز العوير / دورات تأسيسية  122

وزارة الداخلية  53

كلية االطفاء في سلطنة عمان  10

كلية االطفاء في سنغاورة  11

كلية التقنية العليا  28

شرطة دبي  39

تعاقد مع جهات مختلفة  255

الدورات التخصصية  76
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مركز العوير / دورات تأسيسية   2

وزارة الداخلية   16

كلية االطفاء في سلطنة عمان  1

كلية االطفاء في سنغاورة  1

كلية التقنية العليا  2

شرطة دبي  24

تعاقد مع جهات مختلفة  19

الدورات التخصصية  30

 املالزم اول هاين الدهماين

/م�سوؤول مركزالتدريب يف العوير

 املالزم احمد عبد اهلل الفردان

 /رئي�ص �سعبة امل�سابقات 

 واللياقة البدنية

 املالزم / ا�شرف حممد �شرك�ص 

من�سق برنامج التدريب االأمني

 املالزم / عامر امني

رئي�ص ق�سم التدريب امل�سرتك

حققت ادارة التدريب خالل عام 2008 تطورا نوعيا وكميا يف عدد الدورات وعدد 

امل�شتفيدين منها وتنوع اخت�شا�شات تلك الدورات..كما مبني يف اجلدول ادناه: 
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اجنزت �شعبة اللياقة البدنية وامل�شابقات مايلي:

خارجية  مالعب  من  املراكز  احتياجات  كافة  • توفري  	
طائرة.ملعب  �شلة.ملعب  ملعب   ( اجلماعية  لاللعاب    

قدم ويد(.  

• توفري �شاالت ريا�شية ) معدات حديد.اثقال( متكاملة  	
مب�شتوى راق يفي مبتطلبات افراد الدفاع املدين.  

• عمل �شاالت وتخ�شي�ص م�شاحات ملركزي الكرامة والرا�ص  	
كباقي املراكز.  

• عقد حما�شرات جلميع الورديات عن دور الريا�شة يف  	
عمل وحياة رجل االطفاء واالنقاذ.  

• عمل اختبارات ريا�شية الفراد من املراكز لتقييم م�شتوى  	
متهيدا  والتحمل  وال�شرعة  والقوة  البدنية  اللياقة    

العتماد الالئحة التنظيمية لالختبارات.  

•اعداد الالئحة التنظيمية لالختبارات. 	
• تنظيم وعقد البطوالت التالية:بطولة كاأ�ص املدير العام  	
االطفائي  /بطولة  احلبل  �شد  بطولة   / القدم  لكرة    

ال�شهيد لكرة القدم  

• وتهدف ال�شعب الريا�شية اىل رفع الكفاءة البدنية وفق  	
املعايري العلمية .  

•وخلق روح التناف�ص املتميز بني االفراد والفرق. 	
•وت�شارك وفق معايري التميز يف البطوالت املحلية. 	

اإجنازات تدريبية
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حققت ادارة ال�شالمة الوقائية اجنازات متميزة خالل عام 2008

إجناز  1700

ترخيص  1785

لإلستشاريني  3026

للديكور  2080

ترخيص  370

خدمات متنوعة  1803

قسم التفتيش

 قسم ترخيص
الشركات

 قسم الوقاية
من املواد اخلطرة

قسم اخملططات
الهندسية 

 حممد عبد الرحمن/ 

رئي�ص ق�سم الوقاية من املواد اخلطرة

 النقيب ابراهيم �شعيد / 

رئي�ص ق�سم التفتي�ص والرتاخي�ص

املالزم / عماد علي الر�شيدي

ق�سم التفتي�ص والرتاخي�ص

املالزم / من�شور عبدالرحمن اآل�شالح

ق�سم التفتي�ص والرتاخي�ص

ق�سم املخططات الهند�سية

27

اإجنازات وقائية
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حممد عبد الرحمن / اأجنز ق�شم الوقاية من املواد اخلطرة:

  ،) • لل�سروط802	 منها  امل�ستويف  )عدد  اجناز  معاملة   1700 

و1785 معاملة ترخي�ص )عدد امل�ستويف منها لل�سروط882(.  

•ت�سهيل اجراءات التفتي�ص. 	
• تطبيق نظام التوا�سل االلكرتوين مع الدوائر احلكومية.	

• ترخي�سا(. 	639(

• معاملة ملركبات نقل املواد اخلطرة (  واعتمد )669	

• اجراء ال�سترياد املواد امل�سعة ( و )378	

• عملية نقل للمواد امل�سعة (   و)34	

• عملية ت�سدير للمواد امل�سعة(  و)83	

• فعالية الطالق البالونات(. وا�سرف على )19	

ا�سطوانات  ومنظم  �سمام  تغيري  م�سروع  الق�سم  • واطلق  	
ل�سالمة  �سمانا  اكرث  فنية  موا�سفات  ذات  بنوعية  الغاز    

امل�ستهلك بالتن�سيق مع �سركات الغاز بامارة دبي.  

•ونظم حملة تفتي�سية للمقاهي واملطاعم امل�ستخدمة للغاز. 	
• ومت التن�سيق مع جمارك دبي ب�ساأن تداول املواد اخلطرة ،  	
امل�سعة  املواد  وت�سدير  ا�سترياد  ب�سان  ال�سحة  هيئة  ومع    

وفح�ص  اعتماد  تطوير خدمة  اىل  الغرا�ص طبية.ا�سافة    

�سهاريج نقل املواد امل�سعة.  

�شارة احمد احمدي / اإجنز ق�شم املخططات الهند�شية وامل�شاريع:

• ت�سهيل وتب�سيط االجراءات بحيث ا�سبح باالمكان اعتماد  	
70 خمططا هند�سيا يوميا.  

•وتقلي�ص الزمن امل�ستغرق النتظار املتعاملني . 	
العتماد  موعد  الخذ  االلكرتوين  الربيد  • وا�ستخدام  	

املخططات الهند�سية.  

املبنى  نوع  ح�سب  وامل�ساريع  املن�ساآت  ت�سنيف  اىل  • ا�سافة  	
او املن�ساأة.  

 • 	3026(  2008 عام  خالل  املنجزة  املعامالت  عدد   وبلغ 

معاملة لال�ست�ساريني واملقاولني( و)2080 للديكور(.  

�شكينة ح�شني �شردك / اإجنز ق�شم اعتماد ال�شركات :

• معاملة لل�سركات. ترخي�ص اكرث من 370	

•درا�سة والتوقيع على مبنى خمترب احلريق. 	
باعتماد  اخلا�سة  االجراءات  وتب�سيط  وتطوير  • حتديث  	

ال�سركات.  

االدارة  موقع  على  لل�سركات  الدورية  القائمة  • حتويل  	
االلكرتوين.  

طلب  حالة  يف  ال�سركة  ترخي�ص  ا�ستيفاء  قائمة  • ا�سدار  	
ترخي�ص )جديد-جتديد-ا�سافة(.  

•حتديد معايري جلنة اختبار الفنيني. 	

فريق مفت�سي الوقاية من املواد اخلطرة

خدمة املتعاملنيفريق مفت�سي الوقاية وال�سالمة

ال�سوؤون املالية

اإجنازات وقائية
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مدارس / الزيارت إلي مراكز اإلطفاء  43

مدارس / برنامج التربية األمنية  9

مدارس / برنامج دبي  132

شركات ومؤسسات حتا  23

مزارع حتا  8

دوائر حكومية حتا  32

مواقع صحية و عالجية دبي  3

برنامج سائقي احلافالت / حتا  2

برنامج سائقي احلافالت / دبي  23

شركات و مؤسات دبي  21

مواقع سياحية دبي  15

مواقع حكومية دبي  36

مدارس / مخيمات الصيف  8

مدارس / برنامج حتا  45

مدارس / حافلة التوعية  3

مدارس / البرنامج الترفيهي  23

مدارس / برنامج دبي  17968

تأهيل موظفني جدد  7

شركات ومؤسسات حتا  151

مزارع حتا  72

دوائر حكومية حتا  532

مواقع صحية و عالجية دبي  407

برنامج سائقي احلافالت / حتا  115

برنامج سائقي احلافالت / دبي  1128

شركات و مؤسات دبي  1569

مواقع سياحية دبي  709

مواقع حكومية دبي  2044

مدارس / مخيمات صيفية  738

مدارس / برنامج حتا  4510

مدارس / حافلة التوعية  505

مدارس / البرنامج الترفيهي  5755

مدارس / الزيارت إلي مراكز اإلطفاء  2364

مدارس / برنامج التربية األمنية  427

 كما اجنزت ادارة 

 احلماية املدنية العديد 

 من امل�شاريع والربامج 

 املجتمعية املتنوعة 

واملثمرة يف عام  2008

29
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• اعتماد مناذج الكرتونية النت�ساب املتطوعني، كما مت و�سع  	
اجيال  )م�سروع  العامة  الثانوية  لطلبة  التدريبية  اخلطة    

اآمنة( لتوعية طلبة املدار�ص خالل العطلة ال�سيفية.  

يف  للجميع(،وامل�ساركة  )ال�سحة  م�سروع  وتنفيذ  • اعداد  	
الن�ساطات واملوؤمترات والندوات البيئية.  

برناجما(   • 	416(  2008 عام  خالل  التوعية  ق�سم   نفذ 

ا�ستفاد منه 39001 �سخ�ص من فئات عمرية متنوعة ، ويف    

خمتلف املواقع.  

• اطالق برامج التوعية املختلفة اخلا�سة بالهيئات التدري�سية  	
يف املدار�ص واملعاهد والكليات .  

االحتياجات  ذوي  تاأهيل  لربنامج  اال�سا�سية  البنية  • اعداد  	
اخلا�سة على املهارات االولية لل�سالمة.  

لن�سر  اآمنا(  وكن  وطنك  )اعرف  م�سروع  تنفيذ  • موا�سلة  	
التوعية والثقافة الوطنية بني �سفوف التالميذ من خمتلف    

الفئات العمرية.  

مالزم اول �شلطان ا�شماعيل الزعابي 

/ رئي�ص ق�سم املتطوعني

 �شريف اني�ص النقيب / 

رئي�ص ق�سم التوعية

فريق حما�سري التوعية
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اإجنازات اإدارية
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من  امل�سكلة  الفرق  توا�سل  م�سوؤولة..  ومثابرة  حثيث   •بجهد  	
االدارات الفرعية املختلفة يف مكتب م�ساعد املدير العام لل�سوؤون 

االدارية واملالية اجناز مهماتها ..ومنها جلنة التعيينات،وجلنة 

ال�سوؤون  ،وادارة  الب�سرية  املوارد  وال�سكاوى،وادارة  التظلمات 

املالية ،وادارة العالقات العامة ،وادارة تقنية املعلومات ،وادارة 

اخلدمات والتجهيزات ،واالق�سام امل�ساندة االخرى ..لدعم قوة 

الدفاع املدين الب�سرية بطاقة جديدة موؤهلة ومدربة وكفوءة.

• �سخ�سا هذا  فقد اجنزت جلنة التعيينات اجراءات تعيني 250	

والتخ�س�سية  التا�سي�سية  الدورات  وانخرط اجلميع يف   ، العام 

حما�سرات  املتدربون  خاللها  ويتلقى  للتدريب  العوير  مبركز 

واالإنقاذ  االإطفاء  علوم  يف  وميدانية  عملية  وتطبيقات  نظرية 

وا�ستخدام اأجهزة التنف�ص واالإ�سعاف االأولية .

• طلبا بعد اعتمادها  ومن جانب اآخر ..ح�سمت جلنة التظلمات 65	

من املدير العام واتخذت االجراءات القانونية واالدارية واملالية 

لتنفيذها.

•ولتمكني جميع العاملني يف الدفاع املدين من اي�سال تظلماتهم  	
االدارية  لل�سوؤون  العام  املدير  م�ساعد  اىل  واملالية  االدارية 

الهيكل  يف  االدارية  باحللقات  املرور  ..دون  مبا�سرة  واملالية 

فاك�ص  وخط  الكرتوين  بريد  فتح  التنظيمي..جرى  االداري 

العام  املدير  م�ساعد  اىل  مبا�سرة  املوجهة  الر�سائل  تلك  لتلقي 

لل�سوؤون االدارية واملالية )فاك�ص :7022115( )بريد الكرتوين: 

)tedhelomat@dcd.gov.ae
لتطوير اخلدمات  برناجمها  تنفيذ  املعلومات  تقنية  ادارة  •وتوا�سل  	
ال�سركة  ومع  االخرى  االدارات  مع  والتعاون  بالتن�سيق  االلكرتونية 

املكلفة بتطوير خدمات الرتا�سل االلكرتوين ..اىل جانب م�ساركتها 

يف معر�ص جيتك�ص حتت مظلة حكومة دبي االلكرتونية.. كمامت :

يف  اخلدمات  لكافة  االلكرتوين  التحول  م�سروع  . 1 تنفيذ 

االدارة وهي 48 خدمة.  

املحلية  الدوائر  كافة  مع  االلكرتوين  الربط  برنامج  . 2 تنفيذ 

باإمارة دبي.  

تنفيذ م�سروع الرتا�سل االلكرتوين بني االدارات الداخلية. 3 .

تطوير املوقع االلكرتوين لالدارة. 4 .

والبنوك  املالية  ال�سوؤون  ادارة  بني  االلكرتوين  الربط  . 5 اعتماد 

الرواتب  حتويل  عملية  لت�سهيل  وذلك  االدارة  لدى   املعتمده 

ال�سهرية وكافة املتعلقات املالية .

اخلارجية  الن�ساطات  جميع  العامة  العالقات  ادارة  •وترعى  	
والداخلية ، وتقوم بدور تن�سيقي ومتابعة مبا�سرة لتلك الن�ساطات 

واملتطلبات  االحتياجات  كافة  واالوقات،لتوفري  املواقع  يف جميع 

الجناح تلك الفعاليات.

جميع  اىل  امليدانية  زياراتها  الب�سرية  املوارد  ادارة  •وتتابع  	
املراكز لتحليل و تقييم االداء الوظيفي للقوة الب�سرية ،وايجاد 

املعاجلات للمعوقات التي تعرت�ص �سبيل خطط التطوير االداري 

الوظيفية..وو�سع  االخت�سا�سات  خمتلف  يف  املتميز  واالداء 

الربامج التطويرية للقوة الب�سرية مبا ي�ستجيب ملتطلبات اخلطة 

اال�سرتاتيجية للدفاع املدين بدبي.

كافة  توفري  من  الب�سرية  املوارد  ادارة  انتهت  الذين  الوقت  •يف  	
م�ستلزمات عقد الدورات التدريبية على مفردات قانون املوارد 

الب�سرية ، واآليات تطبيقه ، مبا يوؤدي اىل حتفيز القوة الب�سرية 

االجراءات  وتب�سيط  االداء  يف  والتميز  باخلدمات  لالرتقاء 

وتر�سيد اال�ستخدام للموارد الب�سرية واملادية واملالية. 

 خطوات كبرية ووا�شعة ومت�شارعة لتنمية وتطوير 

املوارد الب�شرية للدفاع املدين بدبي

مالزم اول احمد الكندي

رئي�ص ق�سم قيا�ص االداء الوظيفي

بدرية �شعيد املال

رئي�سة ق�سم التوثيق االداري

ح�شة حممد �شامل العبيديل

رئي�سة ق�سم �سوؤون العاملني

ا�شماء حمد علي حاقول

رئي�سة ق�سم املعا�سات والتقاعد

اإجنازات اإدارية
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ق�شم قيا�ص االداء الوظيفي: 1• .
•البدء بن�سر نظام ادارة االداء للموظفني. 	

•و�سع اخلطط اخلا�سة بعقد ندوات وور�ص عمل تثقيفية. 	
•عمل مناذج حديثة لقيا�ص اداء املوظفني. 	

•ا�سدار برو�سورات توعوية للموظفني. 	
•م�ساعدة املوظفني على فهم واجباتهم وتطويرها. 	

. • 	GPR  البدء مبراحل ت�سغيل نظام

•اعداد بطاقات الو�سف الوظيفي. 	
االداء  نظام  على  يحتوي  موظف  لكل  خا�ص  ملف  •اعداد  	

الوظيفي.

ادارة  مع  باال�سرتاك  االدارة  ملوظفي  ال�سلوكية  الكفاءات  •و�سع  	
املوارد الب�سرية احلكومية اال�سرتاتيجية.

•و�سع خطة توظيف ت�ساهم يف اختيار املوظف ح�سب الكفاءة عند  	
التعيني بالتزامن مع معر�ص التوظيف 2009.

ق�شم تخطيط املوارد الب�شرية 2• .
•اعداد الو�سف الوظيفي. 	

•انهاء اجراءات التوظيف للمراكز اجلديدة. 	
•تقييم الوظائف امل�ستحدثة وبع�ص الوظائف املوجودة 	

ق�شم التوثيق االداري 3• .
واداراتها  العامة  االدارة  خلدمة  داخلي  ترا�سل  برنامج  •تنفيذ  	

الفرعية واق�سامها.

• ر�سالة واردة. اجناز 6500 ر�سالة �سادرة و3500	

ق�شم الرواتب والعالوات 4• .
•تقليل ن�سبة ا�ستخدام الورق يف العمل. 	

اجنازات االق�شام

�شريف جابر ح�شن بلتاجي 

رئي�ص ق�سم املحا�سبة واملوازنة

حممد بن �شبيح 

رئي�ص ق�سم امل�ستودعات

عبد العزيز حممد اآل علي

رئي�ص ق�سم تطوير النظم

عالء عبد الوهاب الهندي

رئي�ص ق�سم التاأمينات العامة
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•تغيري مناذج �سهادات الرواتب. 	
•تعديل ك�سوفات الرواتب. 	

ق�شم �شوؤون العاملني 5• .
الب�سرية  املوارد  بربنامج  اخلا�سة  البيانات  قاعدة  •اجناز  	
والبيانات  املعلومات  لكافة  �سامل  ب�سكل   )GRP( احلكومية 

التي مت توريدها لالدارة.

ق�شم املحا�شبة واملوازنة 6• .
. • اجناز التقارير واملوؤ�سرات املالية لعام 2008	

•التحول من نظام ال�سجالت والدفاتر اىل نظام احلا�سب االآيل. 	
نظام  طريق  عن  املوظفني  رواتب  حتويالت  اجناز  يف  •ال�سرعة  	

“�سمارت بزن�ص”.
ق�شم امل�شرتيات 7• .

•ت�سريع اجناز طلبات ال�سراء. 	
النظام  اىل  الورقي  النظام  من  املوردين  �سجل  •حتويل  	

االلكرتوين.

•تقدمي طلبات ال�سراء بالنظام االلكرتوين. 	
ق�شم املعا�شات والتقاعد 8• .

ل�سم  االت�سال  و�سائل  خمتلف  خالل  من  املوظفني  •اعالم  	
خدمتهم.

•يجري اعداد كتيب عن قانون اخلدمة للع�سكرييني واملدنيني. 	
•�سم خدمة املوظفني احلا�سلني على مر�سوم اعتبارا من تاريخ  	

تعيينهم.

•ار�سفة جميع االوراق اخلا�سة بالتقاعد واملعا�سات الكرتونيا. 	
ق�شم التاأمينات العامة 9• .

• درهما. اجناز 12 مطالبة تاأمني بقيمة 327908	

بقيمة  مطالبات   • 	3 على  التامني  �سركة  قبل  من  املوافقة  متت 

562342 درهما.

• درهما. مت تغطية نفقات عالج اربع حاالت مببلغ 112000	

ح�شام  �شميح

رئي�ص ق�سم امل�سرتيات

منت�شر عبد الكرمي احلايك

رئي�ص ق�سم العالقات العامة
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•انهاء او موا�سلة االجراءات للتامني على احلياة الربعة ا�سخا�ص  	
متوفني مببلغ اجمايل 400000 درهما.

ق�شم تطوير النظم 10•.
االر�سفة  مب�سروع  للبدء  واالق�سام  لالدارات  زيارات  •تنظيم  	

االلكرتونية.

•تطوير برنامج امل�سح امليداين )ال�سالمة اوال(. 	
•تطوير نظام معلومات العمليات. 	

والرتا�سل  االلكرتونية  االر�سفة  مل�سروع  التحتية  البنية  •جتهيز  	
االلكرتوين.

ق�شم اخلدمات االلكرتونية 11•.
•اجناز اخلدمات االلكرتونية لالدارات. 	

•امل�ساركة مبعر�ص جيتك�ص. 	
•تطوير ت�سميم املوقع االلكرتوين لالدارة العامة واعداده للتقييم  	

من قبل احلكومة االلكرتونية.

ق�شم ال�شبكات والدعم الفني. 12•.
الدائرة  من  االلكرتوين  للربط  ال�سريفر  اجهزة  •جتهيز  	

االقت�سادية.

 • ا�ستالم وفح�ص وجتهيز اجهزة الكومبيوتر اجلديدة )عدد 108	

�سخ�سي / عدد 38 حممول(.

•جتهيز البنية التحتية مل�سروع اخلدمات االلكرتونية. 	
ق�شم العالقات العامة 13•.

 • بلغت ن�ساطات العالقات العامة 132 ن�ساطا..توزعت كالتايل:15	

تعزية/88 حجز قاعة/1 م�سابقة ثقافية/15 تهنئة/2 حما�سرة 

/ 5 ندوة عامة/ 6 دعوات/22 زيارات مر�سى.

ق�شم التن�شيق 14•.
بني:  ..توزعت  ن�ساط   15•.108 لتاأمني  التن�سيق  اجراءات  اجناز 

/ /املنتديات  /املعار�ص  /ال�سباقات  /الزيارات  املهرجانات 

البطوالت /املوؤمترات /احلفالت /امل�سريات.

ق�شم امل�شتودعات 16•.
•ان�ساء مكاتب الدارة اخلدمات والتجهيزات. 	

�سرعة  ل�سمان  امل�ستودعات  المناء  االيل  احلا�سب  تقنية  •توفري  	
االجناز.

•تكييف امل�ستودعات. 	
ق�شم ال�شيانة 17•.

•اجناز اعمال ال�سيانة يف االدارة و املراكز. 	
اهداف ادارة الرقابة االدارية

•التاأكد من فعالية نظام التدقيق الداخلي يف الدائرة. 	
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•التاأكد من املوازنة املالية ال�سنوية ومدى تطابقها مع الربامج. 	
والقرارات  والتعليمات  واالأنظمة  القوانني  تطبيق  من  •التاأكد  	

ال�سادرة من اجلهات املعنية. 

يف  املطبقة  واالإدارية  والفنية  املالية  االأ�ساليب  وحتديث  •تطوير  	
الدائرة من اأجل زيادة فعاليتها وكفاءتها. 

•التاأكد من كفاية االحتياطات املتخذة حلماية االأ�سول من خالل  	
عملية التدقيق واجلرد.

والب�سرية  منها  املادية  املتاحة  املوارد  ا�ستخدام  من  •التاأكد  	
بطريقة اقت�سادية وفعاله.

•معاجلة ال�سكاوي والتظلمات يف الدائرة وحل النزاعات الداخلية.  	
•ت�سحيح االنحرافات ، وو�سع االجراءات الت�سحيحية.  	

العمل  ان�سياب  تعرت�ص  التي  والعقبات  امل�سكالت  على  •الوقوف  	
التنفيذي. 

•التاأكد من ان االأوامر واللوائح املقررة اإداريا مطبقة على وجهها  	
ال�سحيح. 

•العمل على حتقيق الوفر املادي يف تكاليف عمليات التنفيذ واحلد  	
من االإ�سراف وال�سرف غري املربر، والعمل على مطابقة امل�سائل 

املالية مع حدود القواعد املقررة. 

•التاأكد من اأن امل�ستويات االإدارية العليا يف االإدارة على اإملام كاف  	
مبا يجري من اأعمال يف امل�ستويات االإدارية االأخرى لالإدارة. 

• رفع م�ستوى الوعي الوظيفي والوالء واالنتماء. 	

تتوىل االإدارة  املهام وامل�شوؤوليات التالية:

املالية الدورية وغري  القيود وامل�ستندات  •التاأكد من �سحة ودقة  	
الدورية و�سجالتها.

ودفاترها  وقيودها  واملخازن  امل�ستودعات  ح�سابات  •تدقيق  	
و�سجالتها.

• مراقبة تدقيق ال�سجالت املختلفة ملركبات االإدارة ومعداتها واآلياتها.	

و�سائر  والتحويالت  ال�سرف  واأوامر  ال�سيكات  اأرقام  •مراقبة  	

منها  كل  وقيمة  االإدارة  ح�سابات  خمتلف  على  القيد  اإ�سعارات 

و�سالمة التوقيعات عليها.

والتاأكد من اخت�سا�سات موقعها،  والعقود  االتفاقيات  •مراجعة  	
ومن �سالمة تنفيذها، ومن عدم تعار�سها مع القوانني واالأنظمة 

امل�سدقة  وال�سيكات  ال�سمان  خطابات  ومراقبة  والتعليمات 

ال�سادرة مقابل عطاءات تطرحها االإدارة.

للتثبت  منها  واالإعفاء  اللوازم  �سطب  معامالت  يف  •التدقيق  	
واالأ�سول  احلاالت  غري  يف  االإعفاء  اأو  ال�سطب  اإجراء  عدم  من 

بها  املعمول  والتعليمات  واالأنظمة  القوانني  يف  عليها  املن�سو�ص 

يف االإدارة.

اخلتامية  احل�سابات  وفح�ص  االإدارة  موازنة  تنفيذ  •مراقبة  	
من  والتاأكد  اخلارجيني  احل�سابات  مدققي  تقارير  يف  والنظر 

�سحتها.

•التدقيق يف النفقات للتثبت من �سرفها لالأغرا�ص التي خ�س�ست  	
من اأجلها ومن اأن ال�سرف قد مت وفقًا للقوانني واالأنظمة املعمول 

بها.

للتثبت  تاأييدًا لل�سرف  •التدقيق يف امل�ستندات والوثائق املقدمة  	
من �سحتها ومن مطابقة قيمتها ملا هو مثبت يف القيود.

• التاأكد من اأن اإ�سدار اأوامر الت�سرف قد مت ح�سب االأ�سول ومن  	
قبل اجلهات املخت�سة.

• العمل على مراقبة ومراجعة القرارات اخلا�سة ب�سوؤون املوظفني  	
والرتقيات  واالأجور  واملرتبات  بالتعيينات  يتعلق  فيما  العامني 

والعالوات واالإجازات واأية بدالت اأخرى وما يف حكمها، والتثبت 

جهة  من  بها  املعمول  واالأنظمة  للقوانني  مطابقتها  مدى  من 

ومطابقتها للموازنة العامة من جهة اأخرى.

الوظيفي  االأداء  واالنحرافات يف  املخالفات  العمل على حتديد   • 	
وحتليلها واقرتاح احللول املنا�سبة وم�ساءلة املت�سببني بها.

عمليات  خالل  تربز  التي  باملالحظات  دورية  تقارير  اإعداد   • 	
مت�سمنة  املخت�سة  اجلهات  اإىل  ورفعها  والتفتي�ص،  التدقيق 

املقرتحات والتو�سيات الالزمة ب�ساأنها.
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ال�سرتاتيجية والداء املوؤ�س�سي

مديرة  اإدارة االإ�سرتاتيجية واالأداء املوؤ�س�سي تناق�ص منهجيات عمل االإدارة

37



اإلدارة العامة للدفاع املدني - دبي / التقرير السنوي 2008

اجنازات االق�شام

ق�شم ال�شراكة

•االتفاق مع : هيئة الطرق واملوا�سالت /اجلن�سية واالقامة / على  	
توقيع مذكرات تفاهم.

•و�سع م�ساريع �سراكة �سمن اخلطة اال�سرتاتيجية. 	
•و�سع منهجية لل�سراكة. 	

•حتديد اجلهات التي �سيتم حتديد االتفاقيات معها. 	

•تفعيل ال�سراكة مع البلدية والقيادة العامة لل�سرطة. 	
ق�شم االداء املوؤ�ش�شي

•حتديد موؤ�سرات االداء ربع ال�سنوية جلميع االدارات الفرعية. 	
اجل  اال�سرتاتيجية من  االدارة  واملقرتحات اىل  التو�سيات  •رفع  	

تطوير العمل وحت�سينه.

للعمل  التنفيذي  باملجل�ص  االداء  ادارة  وحدة  مع  •املتابعة  	
بتو�سياته.

ق�شم االح�شاء

•اعداد التقارير االح�سائية لالق�سام. 	
•امل�ساركة يف و�سع امل�سار الوظيفي جلميع الوظائف. 	

• ا�ستحداث منوذج قاعدة بيانات املتعاملني مع الدفاع املدين بدبي.	

اخلطة  يف  القيادية(  الفئة  )ا�ستطالع  منوذج  •ت�سميم  	
اال�سرتاتيجية وا�ستخراج النتائج.

•ا�ستحداث منوذج اخلدمات التي ي�ستفيد منها الدفاع املدين. 	
•تطوير مناذج ال�سالمة الوقائية ) جلميع االق�سام(. 	

•ا�ستحداث منوذج بيانات احلماية املدنية ) ق�سم التوعية (. 	
•اعداد اح�سائيات للدورات التدريبية يف املراكز. 	

للموظفني  الوظيفي  الر�سا  ا�ستبيان  وحتليل  •ت�سميم  	
اال�سرافيني.

للموظفني  الوظيفي  الر�سا  ا�ستبيان  وحتليل  •ت�سميم  	
التنفيذيني.

•ت�سميم ا�ستبيان ر�سا العمالء. 	
•حتليل وا�ستخراج نتائج راأي ) قيم مديرك (. 	

•اعداد موؤ�سرات االداء الدارة االطفاء واالنقاذ. 	
اجنازات ق�شم خدمة املتعاملني

•افتتاح مركز خدمة العمالء 	
وفق  الدفاع املدين  املتعاملني مع  املقدمة من  ال�سكاوى  •معاجلة  	

نظام �سكاوى املتعاملني املطبق يف حكومة دبي

 فهد حممد اآل رحمة / 

رئي�س ق�شم ال�شراكة

 عادل اأكرم / 

رئي�ص ق�سم االداء املوؤ�س�سي

 حممد فخرا / 

رئي�ص ق�سم االإح�ساء

 اأمل ب�شري 

رئي�سة ق�سم خدمة املتعاملني

مكتب املن�سق االإعالمي مكتب امل�ست�سار القانوين
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اجنازات مكتب امل�شت�شار القانوين

• ( امر اداري. اعداد و�سياغة ) 38	

• ( عقد لل�سركات. اعداد و�سياغة ) 21	

الع�سكرية  واالنواط  االو�سمة  قانون  م�سروع  مقرتح  •اجناز  	
والالئحة التنفيذية له.

ال�سالمة  وخمالفات  ر�سوم  نظام  م�سروع  مقرتح  •اجناز  	
الوقائية.

•امل�ساركة يف اعداد واجناز م�سروع االنظمة الذكية يف املباين املحمية. 	
•امل�ساركة يف اعداد واجناز م�سروع اخلدمات االلكرتونية. 	

• ( ملف من ملفات �سركات ال�سالمة الوقائية. تدقيق ) 1224	

•امل�ساركة يف جلان املخالفات االدارية. 	
•امل�ساركة يف جلان املخالفات الع�سكرية. 	

•امل�ساركة يف جلان التظلمات االدارية. 	
ح�سب  واالق�سام  االدارات  لكافة  القانونية  اال�ست�سارات  •تقدمي  	

طلبهم.

•املراجعة القانونية مللفات نهاية اخلدمة للموظفني. 	
القانونية  ال�سياغة  اعداد  يف  االدارات  لبع�ص  الدعم  •تقدمي  	

لبع�ص التقارير واملكاتبات.

يف  الرتخي�ص  يف  الراغبة  لل�سركات  القانونية  امل�سورة  •تقدمي  	
جمال الوقاية وال�سالمة.

اجراء  قبل  وال�سالمة  الوقاية  �سركات  فنيي  ملفات  •تدقيق  	
االختبارات.

اجنازات ق�شم الدعم املعلوماتي

•ار�سفة امللفات اخلا�سة مبكتب املدير العام الكرتونيا. 	
لتاأمني   ) اجلغرافية  املعلومات  نظم  )مركز  دبي  بلدية  مع  •التن�سيق  	
احل�سول على اخلرائط واملعلومات التي تدعم خدمات الدفاع املدين.

بامل�ساريع  اخلا�سة  املعلومات  لتاأمني  اعمار  �سركة  مع  •التن�سيق  	
اجلديدة ) امل�ساحة.الكثافة ال�سكانية.طبيعة اال�سغال..الخ (.

•توثيق جميع امل�ساريع التطويرية الداخلية يف االدارة ومتابعتها. 	
املهمة  املعلومات  لتوفري  واملراكز  االدارات  بجميع  •االرتباط  	
وحتويلها اىل معرفة، وعمل ملفات م�سرتكة معها لهذا الغر�ص.

الفرعية  االدارات  من  املعلومات  لطلب  خا�سة  ملفات  •اعداد  	
لدعم قرارات القيادة العليا.

العليا  القيادة  اجتماعات  حما�سر  تنفيذ  ومتابعة  •ار�سفة  	
واالدارات الفرعية.

•اعداد التقارير الدورية للق�سم. 	
اجنازات مكتب املن�شق االإعالمي

        اخلطط االعالمية املنفذة:

” • اخلطة االعالمية مل�سروع “ال�سالمة اوال	

وزارة  من  بال�سراكة  • “فر�ستي” 	 مل�سروع  االعالمية  اخلطة 

ال�سوؤون االجتماعية

         اخلطط االعالمية )قيد التنفيذ(:

•اخلطة االعالمية لنظام اداء املوظفني. 	
•اخلطة االعالمية لنادي االفكار. 	

        املطبوعات التي مت حتريرها وطباعتها وتوزيعها:

• مطبوع. الن�سرة ال�سهرية الداخلية )االطفائي(/ 14،400	

•معايري الوقاية وال�سالمة يف )امل�ستودعات( و ) امل�سانع ( و ) م�ساكن  	
العمال الدائمة ( و ) م�ساكن العمال املوؤقتة (/ 21،500 مل�سق.

• مطبوع. كتاب “ اخلطة اال�سرتاتيجية 2015-2009 “ / 500	

 “ • املتميز 	 املوظف  بجائزة  امل�ساركة  فر�سة  اغتنم   “ برو�سور 

/1،500 مطبوع.

 / • 	 “  2008-2003 بدبي  املدين  للدفاع  العامة  “ االدارة  كتاب 

1000 مطبوع.

•  مطبوع. كتاب “التقرير ال�سنوي 2007 “ / 1000	

        االخبار املحررة واملن�شورة عن الدفاع املدين:

• خرب. 	300

الرقابة الداخلية

 كمال عبده / 

امل�ست�سار القانوين

 زينه ها�شم احلديدي / 

رئي�سة ق�سم الدعم املعلوماتي

 ال�شيدة اآمنة يحيى / 

رئي�سة ق�سم الرقابة االإدارية

 مالزم / حممد �شيف بوفرو�شة

رئي�ص ق�سم متابعة ال�سوؤون املالية
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عدد البروشورات احملررة واملطبوعة

عدد الكتب احملررة واملطبوعة

عدد النشاطات املصورة

عدد االخبار املنشورة

عدد نشرات « االطفائي « الشهرية

عدد امللصقات االرشادية احملررة واملطبوعة

        1500

 2500

     475

 300

  14400

   21500

1200   مجلة الشرطة - أبوظبي

900   مجلة األمن

900   مجلة األطفال (خالد)

E-Government 1800    مجلة

360    مجلة الدفاع املدني

300    مجلة الشرطة - الشارقة

عدد اخلدمات االإعالمية التي مت حتريرها وطباعتها وت�شويرها 

و توزيعها خالل عام 2008

• مطبوع 	40،675

االدارة  يف  العاملني  على  توزيعها  مت  التي  اخلارجية  املطبوعات 

واملراكز 2008:

• مطبوع 	5،460

 حممود حمد / 

املن�سق االإعالمي
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امل�ساركة باملعار�ص واملوؤمترات

 موؤمتر و معر�ض انرت�شك 2008

املوؤمتر الثاين ملعايري ال�شالمة يف املباين العالية
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عقد ال�رضاكات وتوقيع التفاقيات

توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة ال�سوؤون االإجتماعية

توقيع مذكرة تفاهم مع �سركة »با�سفيك كونرتول«

توقيع مذكرة تفاهم مع كلية دبي

توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العمل

توقيع مذكرة تفاهم مع ال�سركة »الكونية«

توقيع مذكرة تفاهم مع �سركة اإينوك
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الجتماعات مع ال�سباط والفراد
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2008/6/1 اللواء املطرو�سي  يقود ور�سة عمل الأع�ساء الفريق وقادة الفرق التنفيذية  

واأع�سائها ملناق�سة  منهجيات العمل لتحقيق اأهداف )م�سروع ال�سالمة اأوال (

م�رضوع ال�سالمة اوًل

  2008/4/15 املطرو�سي يرتا�ص ور�سة عمل الأع�ساء الفريق ملناق�سة 

منهجيات الفريق وروؤيته ور�سالته

2008/6/4 اللواء را�سد ثاين املطرو�سي يعتمد امللفات اخلا�سة باالأوامر العملياتية 

الأع�ساء الفريق وقادة الفرق التنفيذية

 2008/6/11- اجتماع تن�سيقي مع اخلطة االإعالمية ل�سركة با�سفيك 

 لل�سيطرة االلكرتونية على اأنظمة احلماية من  احلريق لتحقيق تكامل مع 

اخلطة االإر�سادية واالإعالمية للم�سروع الذي ينفذه الفريق

 2008/6/9 فرق امل�سح امليداين ت�ستعد لالإنطالق يف مناطق عملياتها

2008/6/9-اللواء املطرو�سي يعقد موؤمترا �سحفيا للتعريف بامل�سروع واالإجابة على اأ�سئلة 

ال�سحفيني بح�سور العقيد احمد عبيد ال�سايغ امل�سرف التنفيذي للم�سروع 

2008/6/17:امل�سرف التنفيذي العقيد احمد عبيد ال�سايغ يرتاأ�ص اجتماعا لقادة فرق 

التفتي�ص امليدانية ، ملتابعة منهجيات تنفيذ م�سروع )ال�سالمة اأوال(

  2008/6/9 اللواء املطرو�سي يلقي كلمة توجيهية بالفرق املنطلقة اإىل 

 مناطق اخت�سا�سها يوؤكد فيها على اأهمية ال�سلوك احل�ساري عند تطبيق 

الواجبات والتعامل مع اأ�سحاب املن�ساآت والعاملني فيها
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لقطات من جوالت فرق م�سروع »ال�سالمة اأواًل«

فريق عمل امل�شروع:

ت�سكل فريق العمل من)اللواء را�سد ثاين املطرو�سي - م�سرف   

�سامل  جمعة  تنفيذي/املقدم  م�سرف  ـ  ال�سايغ  عبيد  احمد  عام/العقيد 

ديرة/املقدم  فرق  رئي�ص  ـ  كنون  عبيد  خالد  دبي/املقدم  بر  فرق  رئي�ص  ـ 

�سعيد هالل والرائد �سليمان عبد الكرمي ـ من�سقا اخلدمات والتجهيزات/

الرائد جمال احمد ـ من�سق الوقاية/الرائد علي ح�سن ـ من�سق العمليات/ 

الرائد را�سد ح�سني تقي – من�سق املتابعة / ال�سيد حممود حمد ـ املن�سق 

االعالمي(.

خليل  مطران  )الرائد  من  امليدانية  الفرق  قيادات  ت�سكلت   

الرائد   / بال�ساالت  الرحمن  عبد  الرائد  اهلي/  عثمان  دروي�ص/الرائد 

فرا�ص باحل�سا/ الرائد ابراهيم عبد الرحمن �سيف/الرائد يو�سف را�سد 

/ النقيب احمد كميد�ص.

مفت�شا   39 امليداين  بامل�شح  امل�شاركني  فريق  و�شم 

توزعوا على ع�شر فرق هم:

مالزم عامر عرب / رقيب اول �سامي عو�ص العامري / مالزم   

التوثيق  نظام  وم�سوؤول  م�سمم   / احلاج  ه�سام  مدين   / باجلافلة  عمر 

االلكرتوين لعمليات امل�سح امليداين / رقيب اول ح�سن علي / رقيب ابراهيم 

احمد علي البلو�سي / رقيب حممد �سالح الدولة / �سرطي اول قائد احمد 

احليدري / �سرطي اول م�سطفى عبد العظيم مريزا / �سرطي اول �سادي 

نا�سر حممود / �سرطي اول حمد ها�سم حممد / �سرطي اول ا�سرف الل 

بات خان / �سرطي اول عبده حممد نا�سر / �سرطي اول فرا�ص ا�سعد �سليم 

/ رقيب �سالح علي حممد / �سرطي اول خالد عربي حممد / �سرطي اول 

حممد توفيق حممد / �سرطي اول عمر حممد احمد / عريف حمدي عبد 

القادر  / عريف حممد التيجاين / �سرطي اول عبد احلميد عطية امني 

/ م�ساعد احمد عبد اهلل عبد الكرمي / م�ساعد خالد �سحاتة / رقيب اول 

ح�سن عبا�ص ابراهيم / عريف �سالح �سالح قا�سم/ عريف اول ماهر ر�ساد 

/ �سرطي اول طارق احمد العارف / عريف اأول احمد علي / عريف حممد 

 / ال�سيد  حممود  يا�سر  عريف   / مراد  خالد  اول  �سرطي   / بكري  فكري 

�سرطي اول حممود زيدان  رزق / عريف عبد الرحيم حمجوب حممد / 

عريف طارق ب�سندي عمران / عريف ريا�ص ح�سن �سامل / عريف حممد 

ابراهيم حممود / �سرطي اول ليل ابراهيم احمد / �سرطي اول �سامل �سعيد 

ال�سيد / عريف  ل�سكري �سامل / عريف ر�سا  اول عادل  حممد / �سرطي 

حامت عبد اهلل مبارك
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مجموع املباني التي ربطت باخلدمة وتدار بواسطة غرفة التحكم

مجموع املباني التي مت تركيب جهاز االنذار املباشر لها

مجموع املتعاملني الذين قاموا بدفع رسوم اخلدمة املستحقة

مجموع املباني التي خضعت للمسح الشامل

 3900

2376     

   3900      

15145    

اح�شائيات االجناز ح�شب الفرق.

ال�شتة االخرية من  انخفا�ص عدد احلرائق خالل اال�شهر 

عام 2008 بعد تطبيق امل�شروع باملقارنة بنف�ص اال�شهر من 

عام 2007

 DCD  ( م�شروع  بتنفيذ  اخلا�شة   االح�شائيات 

x 7 24 ( االنظمة الذكية / للحماية من احلريق يف املباين 

 / 2 / 16 2008 اىل نهاية  منذ تطبيقه يف اوا�شط يوليو 

2009

386

300

عدد احلوادث خالل االأ�شهر ال�شتة االخرية من عام 2007

عدد احلوادث خالل االأ�شهر ال�شتة االخرية من عام 2008

لقطات من جوالت فرق م�سروع »ال�سالمة اأواًل«

46

م�رضوع ال�سالمة اوًل
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املتميزون 2008املتميزون 2008

لقطةتذكارية لقيادات الدفاع املدين يف الدولة خالل حفل تكرمي املتميزين يف الدفاع املدين بدبي

املدير العام يكرم املركز امليداين املتميز-مركز القوز-بقيادة الرائد/عثمان اأهلي

 املدير العام يكرم الق�شم املتميز لعام 2008/ق�شم اإعتماد املخططات 
الهند�شية-برئا�شة �شاره اأحمد اأحمدي

املدير العام يكرم اأف�شل �شابط اإطفاء - ديره-الرائد/مطران خليل

املدير العام يكرم املركز االإداري املتميز-مركز احلمرية-بقيادة الرائد/را�شد تقي

املدير العام يكرم اأف�شل �شابط اإطفاء - بردبي-الرائد/فرا�ص باحل�شا

املدير العام للدفاع املدين بدبي يكرم »عائلة االإطفائي �شامل«

Memorial picture of UAE Civil Defence Leaders during honoring ceremony of Dubai Civil Defence distinguished employees

Director General honoring Al Quoz fire station officer Major OSamah Ahali  
as the best field fire station

Director General honoring Drawings Section headed by Sara Al Ahmidi  
as the best section

Director General honoring Major Mattaran Khalil, Deira Fire Department  
as the best Fire Officer

Director General honoring Al Hamriya fire station officer Major Rashid Taqi  
as the best Administrative fire station

Director General honoring Major Fras Belhasa Bur Dubai Fire Department  
as the best fire officer

Director General honoring “ Fire Fighter Salem’s Family”

Distinguished Employees 2008Distinguished Employees 2008
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حفل تكرمي املتميزينحفل تكرمي املتميزين

Honoring CeremonyHonoring Ceremony
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Distinguished Employees 2008Distinguished Employees 2008املتميزون 2008املتميزون 2008

جانب من احل�شور

Some of Honoring Ceremony Attendants
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جانب من احل�شور فريق عائلة االإطفائي �شامل

 م�شاعد / 

حميد را�شد حممد - البحرى

Ser. Major Hameed Rashid Mohd. 
Sea Fire & Rescue

1st Ser. Anwer Abdullah Mohd. 
Sea Fire & Rescue

Ser. Mohd. Salih abdullah 
Al Rashidiya

 رقيب اأول / 

اأنور عبد اهلل حممد - البحرى

 رقيب / 

حممد �شالح عبد اهلل - الرا�شدية

 عريف / 

ابوزقاىل حممود - احلمرية

 عريف / 

م�شطفى اأحمد ال�شياح - حتا

 �شرطى اول / 

خليل ابراهيم احمد - الرا�شدية

 رقيب اأول / 

ح�شن على حممد - اجلوى
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1st Ser. Hasan Ali Mohd. 
Air Rescue

1st Cons. Khaleel Ibrahim Ahmad 
Al Rashidiya

Cor. Abuzakaly Mahmood 
Al Hamriya

Cor. Musthafy Ahmed Al Sayah 
Hatta

Guests attending the Honoring Ceremony�شورة عامة لالإحتفال بتكرمي املتميزين

Fire Fighter Salem’s FamilySome of Honoring Ceremony Attendants

حفل تكرمي املتميزينحفل تكرمي املتميزين

Honoring CeremonyHonoring Ceremony
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 عريف / 

طه ح�شني ا�شماعيل - ال�شطوة

 عريف / 

عو�ص عبد اهلل �شعيد - الكرامة

 �شرطى / 

من�شور حممد �شامل �شعيد - اجلوى

 عريف / 

حامت ح�شب النبى - الكرامة

 �شرطى اأول / 

اأحمد حممد زجنية - القوز

 �شرطى اول / 

هانى مثنى ابوبكر - الرا�ص

 �شرطى اأول / 

اأحمد  اجلبورى اآدم - الق�شي�ص

1st Cons. Ahmed Al Jabboori Adam 
Al Quasais

Cor. Thahaa Husain Ismail 
Al Satwa

Cor. Hathim Hasab Al Nabi 
Al Karama

Cor. Hooz Abdullah Sayeed 
Al Karama

1st Cons. Ahmed Mohd. Zanjiya 
Al Quoz

Cons. Mansoor Mohd. Salim Sayed 
Air Rescue

1st Cons. Hani Masni  
Aboobacker - Al Ras

�شرطى اأول / و�شاح اأبو بكر 

العولقى - الق�شي�ص

1st Cons. Wilah Abobacker Al Uolky 
Al Quasais

 عريف / 

هانى عبد الفتاح - احلمرية

 �شرطى اأول / 

مر�شد �شالح على - الرا�ص

 عريف / 

عاطف عبا�ص احلاج - جمريا

 عريف / حممد عبد اهلل 

حممد ال�شمى - القوز

Cor. Hani Abdul Fathah 
Al Hamriya

1st Cons. Murshid Salih Ali 
Al Ras

Cor. Hattif Abbas Al Haj 
Jumairah

Cor. Mohd. Abdullah Mohd.  
Alshami - Al Quoz

 �شرطى / 

عبد اهلل حممد مهدى - جمريا

عريف / حممد على عبد اهلل 

ال�شحى - الق�شي�ص

 عريف / 

على عبد اللطيف حممد - ال�شطوة

 عريف / 

في�شل عبد العظيم مريزا - حتا

Cor. Ali Abdul Latheef Mohd. 
Al Satwa

Cor. Faisal Abdu Haleem Mirza 
Hatta

Cons. Abdullah Mohd. Mahdi 
Jumairah

Cor. Mohd. Ali Abdullah Al Shahi 
Al Quasais

Distinguished Employees 2008Distinguished Employees 2008املتميزون 2008املتميزون 2008
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 مالزم / حممد �شيف بوفرو�شة

 - اإدارة الرقابة الداخلية

 عريف /

على �شامل على الربيعى - حتا

 عريف/ على �شاكر

- �شوؤون املراكز

Cor. Ali Shakir 
Fire Stations Affairs

Lt. Mohd. Saif Boferoush 
Internal Control Department

Cor. Ali Salim Ali Al Rabeiee 
Hatta

 عريف / 

اأحمد حممد �شعيد - احلمريه

  عريف/ح�شام عبد احلميد 

عطيه - العمليات

 عريف / عبد العزيز جوده 

حممد اإحمد - الق�شي�ص

Cor. Abdu Azeez Jowdi Mohd. 
Ahmed - Al Quasais

 عريف/ 

حممد اأعظم �شاة - ال�شطوة

Cor. Mohd. Ahzam Shath 
Al Satwa

Cor. Hasim Abdul Hameed Hatheeya 
Operations

Cor. Ahmed Mohd. Saeed 
Al Hamriya

  عريف/

�شوقى رم�شان اأحمد - الرا�ص

 عريف / حممد عمر نور

- الكرامة

�شرطى اأول / خالد عبدة �شعد 

حم�شن - الرا�شدية

 عريف /ا�شحاق غلوم ذاكرى 

- الور�شة الفنية

 �شرطى / عبد اهلل مراد مو�شى 

- جمريا

 �شرطى /مع�شد �شعيد دملوك 

- القوز

 �شرطى / ح�شني عبا�ص ح�شني

 - الق�شي�ص

 عريف اول/ 

جنيب مرزوق على - العمليات

Cor. Shooqy Ramadan Ahmed 
Al Ras

Cons. Husain Abbas Husain 
Al Quasais

1st Cons. Khalid Abd Sayeed  
Muhsin - Al Rashidiya

Cons. Abdullah Muradh Moosi 
Jumairah

Cor. Ishaq Galoom Dhakri 
Technical Workshop

Cons. Mahlad Sayeed Dhalook 
Al Quoz

1st Cor. Najeeb Marzook Ali 
Operations

Cor. Mohd. Umar Noor 
Al Karama

G
r

o
u

p
 2

20
08

ني  
ائ

طف
الإ

ري ا
غ

ن 
 م

ن
زو

مي
ملت

ا

 N
on

 - fi
re 

fig
ht

ers
 20

08

5051



اإلدارة العامة للدفاع املدني - دبي / التقرير السنوي 2008

 حممود حمد

املن�شق االإعالمي للم�شروع

عدد املباني اخملالفة املصورة

عدد مهمات
التفتيش 

املنشأت التي وضعت فيها امللصقات اإلرشادية

           2415

4079

                    4288

Premises Pictured for Violation

Inspection Tasks

Premises Lables with stickers

   3560

      3011

       7816

 5046

   1486

مازالت مخالفة

املستوفية

مت التفتيش عليها

اخملالفة

ازيلت اخملالفات عنها

Still Violating

Fullfilling Requirements

Inspected Premises

Total Fines

Removed Fines

F   692

E   220

D   424

C   419

B   314

A   89

J   524

I   439

H   2164

G   2531

 الرائد مطران خليل

G قائد الفريق

 مالزم / عامر عبد الوهاب عرب

مركز الرا�شدية

عريف/حممد ابراهيم ابو الذهب

مركز الرا�شدية

عريف/يا�شر حممود ال�شيد

مركز الرا�شدية

نقيب -احمد بن كميد�ص
H قائد الفريق

عريف/ حممود فكرى بدر
مركز الرا�ص

عريف/ حممد التيجانى حممد
مركز الرا�ص

الرائد فرا�ص باحل�شا

A قائد الفريق

 رقيب اأول / �شامى عو�ص العامرى

 مركز جمريا

 رقيب / حممد �شالح الدولة

 مركز جمريا

�شرطى اأول / قائد احمد احليدرى

مركز جمريا

Major. Matran Khalil Darwish 
Team Leader of Group G

Cor. Yasir Mahmood Al-Sayed 
Rashidiya Station

Lt. Aamir A.Wahab Arab 
Rashidiya Station

Cor. Mohd. Ibrahim Mahmood 
Rashidiya Station

Major. Ahmed Bin Kamedash 
Team Leader of Group H

Cor. Mohd. Fikri Badri 
Al Ras Station

Cor. Mohd. Teejani Mohammed 
Al Ras Station

Mahmood Hammad 
Media Coordinator
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1st Ser. Sami Awadh Al Amri 
Jumairah Station

1st Cons. Qaed Ahmed Al Haidari 
Jumairah Station

Major. Firas Belhasa 
Team Leader of Group A

Ser. Mohd. Saleh Al Doula 
Jumairah Station

م�رضوع ال�سالمة اوًلم�رضوع ال�سالمة اوًل

The “Safety First” ProjectThe “Safety First” Project
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الن�شاطات املجتمعية اإجنازات التفتي�ص ح�شب الفرقنتائج التفتي�ص

Achievements by team Community Activities Inspection Results


