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يجب اأال نخاف من العمل ال�ساق

الروتني عدو الريادة ونحن يف بداية �سباق طويل يف اجتاه 

املمار�سات  عن  االبتعاد  الهدف  هذا  حتقيق  ويتطلب  الريادة 

الروتينية والتفكري دائما بطريقة اإبداعية. من �ساء امل�ساركة يف 

هذا ال�سباق فليلتزم، ومن �ساء غري ذلك فله مّنا ال�سكر واحلقوق.

وهو  متعة  والعمل  الك�سل،  ي�سد  والك�سل  الن�ساط  ي�سد  الن�ساط 

طريق النجاح. يجب اأال نخاف من العمل ال�ساق. ال�سغوط والعمل 

واالأملا�سة  الرجال،  ت�سنع  التي  الكبرية هي  والتحديات  ال�ساق 

تظل حجرًا مامل ُت�سقل وبعدها فقط ت�سبح كرمية.

) كتاب روؤيتي/الف�سل الرابع/�ص62 (
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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 - الر�سالة - القيــم

4

الر�ؤيــة - الر�سالة - القيــم

الروؤيــة: 

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.  

القيـــم:

•تقوى اهلّل 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 	
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متيز عام 2009 بالعديد من االجنازات والنجاحات   .1

خا�سة  دبي  امارة  ويف  دولتنا  يف  حتققت  التي 

ويف ميدان الدفاع املدين..وكان م�رشوع مرتو دبي 

من بني امل�ساريع الكربى التي �سارك الدفاع املدين يف 

الت�سميمية  املراحل  منذ  فيها  ال�سالمة  مل�ستلزمات  االعداد 

االوىل واىل حني اطالق امل�رشوع يف 2009/9/9 من 

قبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 

دبي.والذي  حاكم  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص 

النقل حداثة يف العامل ،  يعد واحدا من اكرث خطوط 

مما تطلب ا�ستحداث ادارة جديدة يف الدفاع املدين 

لتاأمني احلماية من احلريق يف املرتو باإ�سم ) اإدارة االإطفاء 

اجلوي وحماية القطارات (.

املدين  للدفاع  العامة  االدارة  اجنزت  كما    .2

مراجعة وتقييم اخلطة اال�سرتاتيجية لالعوام 2015-2007، 

االحتادية  اال�سرتاتيجية  اهداف ومنهجيات اخلطة  وفق 

 ،2015-2007 دبي  حلكومة  اال�سرتاتيجية  واخلطة 

خمتلف  مب�ساركة  بذلك  اخلا�سة  العمل  ور�ص  وعقدت 

جميع  ويف  واالدارية  امليدانية  التنفيذية  القيادات 

اللقاءات  عقد  اىل  العمل،ا�سافة  وفروع  قطاعات 

ال�سباط  و�سف  ال�سباط  مع  باخلطة  اخلا�سة  والندوات 

مراجعة  يف  ال�رشاكهم  املدنيني  واملوظفني  واالفراد 

وتقييم وتطوير مفردات اخلطة ، وبعد نقا�سات معمقة 

 ،  2015-2009 لل�سنوات  املعدلة  اخلطة  واقرار  اعتماد  مت 

خالل  من  بنودها  تنفيذ  الفرعية  االدارات  جميع  وبا�رشت 

امل�ساريع التنفيذية التي تت�سمنها اخلطة، وفق اجلداول 

الزمنية املقررة لها.

كان للعمل املنهجي الدوؤوب الذي قامت به    .3

ا�ستهدف  الذي  اوال(  ال�سالمة   ( مب�رشوع  امل�ساركة  الفرق 

وال�سخ�سية  العامة  ال�سالمة  تهدد  التي  املخالفات  ازالة 

الدائمة  العمال  و�سكن  وامل�ستودعات  امل�سانع   : يف 

احلرائق  وحجم  عدد  تخفي�ص  يف  بالغ  اثر  واملوؤقتة 

الذي  العام  مع  باملقارنة   %42 بن�سبة   2008 عام  خالل 

ر�سالة املدير العام

6

اإقرار تعديل اخلطة االإ�سرتاتيجية 2009-2015لقطة تذكارية لل�سباط اللذين متت ترقيتهم اإىل رتبة مالزم اأول

اللواء / را�سد ثاين را�سد املطرو�سي،  مدير االإدارة العامة للدفاع املدين - دبي
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 �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم يكرم اللواء املطرو�سي 

)قائد فريق ال�سالمة اأواًل، الفائز بجائزة دبي لالأداء احلكومي املتميز(
اأحد مباين مراكز الدفاع املدين اجلديدة

الفرق  مقدمة  يف  الفرق  هذه  و�سع  مما   ، �سبقه 

املتناف�سة للح�سول على جائزة دبي لالداء احلكومي 

ال�سالمة  م�رشوع  فريق  ح�سل  وقد   ،  2008 لعام  املتميز 

فئة   – اوال على ) جائزة دبي لالداء احلكومي املتميز 

فريق العمل امليداين لعام 2008( وجرى تكرمي الفريق 

اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  من قبل �ساحب 

نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي يف 

احلكومية  االدارات  لتكرمي  اقيم  الذي  الر�سمي  احلفل 

الفائزة بجوائز دبي لالداء احلكومي املتميز.

نظرا الهمية ان�ساء مراكز  جديدة للدفاع املدين   .4

كجزء من اإ�سرتاتيجية تطوير البنية االأ�سا�سية خلدمات الدفاع 

املدين يف دبي، فقد مت اإجناز بناء ثالث مراكز يف 

ال�سيخ زايد ونقطة اطفاء يف  الرب�سا وبور �سعيد و�سارع 

والقوة  واملعدات  باالليات  املراكز  ،وجهزت  اللي�سيلي 

تطورا  حقق  مما   ، عملها  وبا�رشت   ، الت�سغيلية  الب�رشية 

بتلك  امل�سمولة  املناطق  يف  واالنقاذ  االطفاء  بخدمات 

جديدة  مناطق  اىل  اخلدمات  تلك  وامتداد  اخلدمات 

اإفتتاح  بعد  الدفاع املدين  توزيع قوة  اإعادة  نتيجة 

امارة  يف  امل�سوؤولية  قطاعات  على  اجلديدة  املراكز 

دبي.

حر�سا من الدفاع املدين على االرتقاء مبهارات   .5

وقدراتهم  العلمية  وموؤهالتهم  احلرفية  االطفائيني 

مبراجعة  املدنية  للدفاع  العامة  االدارة  با�رشت   ، البدنية 

يف  املدين  الدفاع  تدريب  مركز  لدور  �سامل  وتقييم 

العوير ،ووفرت له امل�ستلزمات الت�سغيلية التدريبية االأ�سا�سية 

وفق  التخ�س�سية  التدريبية  الدورات  ال�ستقبال  ال�رشورية 

العامة  االدارة  تعاقدت  وبالفعل   ، الدولية  املعايري 

للدفاع املدين بدبي مع كلية االطفاء بلندن الإ�ستقدام 

مدربني متخ�س�سني لعقد الدورات التدريبية لرجال االإطفاء 

الدولية ، ومت  واالإنقاذ يف مركز العوير وفق املعايري 

بالفعل عقد ثالث دورات تخرج منهما اكرث من 150 رجل 

الرابعة وقوامها 60 رجل  الدورة  اإطفاء واإنقاذ وتوا�سل 

اطفاء وانقاذ تدريباتها حتى نهاية �سهر يناير 2010 .

ال�سابة  الب�رشية  القوة  تطوير  منهجية  الإدامة   .6

الدفاع  قوة  لدعم  مهنيا  واملدربه  علميا  املوؤهلة 

من  عددا  العامة  االإدارة  اأوفدت   ، امليدانية  املدين 

للتدريب  و�سلطنة عمان  �سنغافورة  املواطن اىل  ال�سباب 

على علوم االإطفاء ومهارات مكافحة احلريق وكيفية 

قيادة احلوادث واإدارة مراكز الدفاع املدين.

وهو نهج اعتمدته االدارة خالل ال�سنوات املا�سية مما عزز 

7

خريجو دورة ال�سباط من كلية االأطفاء يف �سنغافورةالدورة الدولية االأوىل لرجال االإطفاء يف مركز تدريب الدفاع املدين يف العوير
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لتكون  �سابة  ميدانية  بقيادات  املدين  الدفاع  قدرات 

التي  واالدارية  امليدانية  اخلربة  ذات  للقيادات  رديفا 

تقود املراكز والعمليات ، التي تعمل جميعا بروح الفريق 

الواحد.

توا�سل ادارة ال�سوؤون الفنية تقدمي الدعم لقوة   .7

االنظمة  من  العديد  اإبتكار  خالل  من  املدين  الدفاع 

االإحتياجات  تلبي  لكي  االجهزة،  خمتلف  وتطوير 

جلميع  ال�رشورية  اخلدمات  وتوفر  للفرق  امليدانية 

.وقد  واالنقاذ  االطفاء  خلدمات  امل�ساندة  االإخت�سا�سات 

القت تلك املبادرات تقدير اجلهات احلكومية وال�رشكات 

اخلا�سة خالل املعار�ص املحلية واالقليمية  التي �ساركت 

اكرث  من  وكان   ، املدين  للدفاع  الفنية  الور�ص  بها 

اجنازاتها متيزا هذا العام هو: مركز االعالم املنقول ..الذي 

متكنت الور�ص الفنية من تنفيذ افكار املدير العام الإعداد 

�سيارة قابلة لالت�ساع االوتوماتيكي وتتوفر فيها كافة 

اخلدمات لالعالميني يف مواقع احلوادث.

نتيجة للتطور الذي �سهدته االدارة بعد اعادة    .8

لها،  التابعة  واالأق�سام  الفرعية  االدارات  وتنظيم  هيكلة 

اأنظمة  وتطوير  االأداء  وحت�سني  اجلودة  معايري  وفق 

�سار  واخلدمات،  والن�ساطات  االإجراءات  على  احلوكمة 

باالإمكان ال�سعي امل�رشوع للح�سول على �سهادة االيزو 

الدفاع  بخدمات  ال�سلة  ذات  امليادين  خمتلف  يف 

املدين ، وبالفعل ت�سكل فريق مكلف باإعداد م�ستلزمات 

تنفيذية م�ساندة  ال�سهادة ون�سطت فرق  احل�سول على 

واللقاءات  العمل  وور�ص  الندوات  الفرق  تلك  وعقدت   ،

مع جميع م�ستويات العاملني لتطوير االجراءات وت�سحيح 

النتائج  لتحقيق  اخلطوات  هند�سة  واإعادة  امل�سارات 

املتميزة باقل كلفة وا�رشع وقت واقل جهد.

التقنية  الفرق  وا�سلت  العام  امتداد  على    .9

جهودها  الكونية(  )ال�رشكة  مع  بالتعاون  واالإدارية 

وهند�سة  التوثيقية  والنماذج  التقنية  البنية  ال�ستكمال 

اخلطوات التنفيذية لربنامج الرتا�سل االلكرتوين الداخلي 

كبديل للرتا�سل الورقي التقليدي.وقد مت اإجناز امل�رشوع 

وجتاوزت العمليات االإدارية منط الرتا�سل التقليدي واأ�سبح 

ت�سنيفاته  مبختلف  االإدارة  يف  االإلكرتوين  الرتا�سل 

واأ�سكال توثيقه هو و�سيلة التخاطب بني خمتلف الدرجات 

الوظيفية عموديا وافقيا ، مما �سيوفر جهدا كبريًا ومااًل 

كثريًا ، ويحقق بيئة عمل اأكرث �سفافية ودقة وم�سوؤولية 

8

تطبيق اخلدمات االكرتونية يف جميع االجراءات املكتبية

اأحدى ور�ص العمل لتطوير منهجيات العمل االإدارياول مركز اإعالم منقول تطورة ور�ص الدفاع املدين الفنية

 اللواء املطرو�سي يف حديث مع نائب رئي�ص الوزراء ووزير الطاقة القطري 

خالل موؤمتر الدفاع املدين يف الدوحة

ر�سالة املدير العام
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واأف�سل النتائج.

اأحد  التخ�س�سية  واملوؤمترات  املعار�ص  ت�سكل    .10

املدين  للدفاع  العامة  االإدارة  حتر�ص  التي  امليادين 

بدبي على امل�ساركة فيها ، الأنها توفر فر�ص متعددة 

وتركيب  ب�سناعة  املتخ�س�سة  ال�رشكات  مبمثلي  للقاء 

واآليات  ومعدات  واأنظمة  اأجهزة  و�سيانة  وفح�ص 

الدفاع املدين ، الننا نعتربهم �رشكاءنا االإ�سرتاتيجيني يف 

تاأمني احلماية لالرواح واملمتلكات والبيئة.

لتلك  الفائدة  يحقق  مبا  العالقة  هذه  تطوير  والجل 

عقدت   ، املدين  الدفاع  خلدمات  والنفع  ال�رشكات 

الدفاع  قادة  مع  واالجتماعات  اللقاءات  من  �سل�سلة 

حمفزة  �سيغة  على  لالإتفاق  الدولة  يف  املدين 

للعالقة مع تلك ال�رشكات ، ومت االتفاق على اأن تكون 

م�ساركات اإدارات الدفاع املدين يف الدولة يف مثل 

هذه املعار�ص ب�سيغة )ا�ست�سافة ممثلي ال�رشكات يف 

داخل  يف  لها  خا�سة  مواقع  حتديد  يجري  ملتقيات 

املعار�ص للتعرف على معداتهم واجهزتهم وبراجمهم 

احلديثة وتعريفهم باإحتياجات وخدمات الدفاع املدين 

يف ا�سواق الدولة( 

من  للحد  املعوقات  اكرث  من  واحدة  كانت    .11

اللوائح  غياب  واملن�ساآت..هي  املباين  يف  املخالفات 

ال�سالمة  تهدد  التي  املخالفات  باإزالة  امللزمة  التنفيذية 

تلزم  التي  القوانني  وجود  رغم   ، وال�سخ�سية  العام 

املدين  للدفاع  العامة  االدارة  اأعدت  ولهذا   ، بذلك 

بدبي الئحة بالر�سوم اخلا�سة بخدمات الدفاع املدين 

ال�سالمة  تهدد  التي  باملخالفات  املتعلقة  والغرامات 

اجلهات  اىل  رفعها  بالفعل  ومت   ، وال�سخ�سية  العامة 

دبي  حلكومة  التنفيذي  املكتب  من  و�سدرت  العليا 

بالقرار رقم 2 ل�سنة 2009 ، مما �سيحقق اإ�سنادا قانونيًا لفرق 

التفتي�ص الإزالة املخالفات لقوانني الدفاع املدين.

ان اإدارة االإطفاء واالإنقاذ ومراكز الدفاع املدين    .12

 ، امليدانية  الدفاع املدين  العمليات هي ذراع  واإدارة 

والقوة التي تعمل جميع االإدارات امل�ساندة على توفري 

االإحتياجات وامل�ستلزمات ال�رشورية لنجاحها يف واجباتها 

ومهماتها ، ولهذا فاإننا نحر�ص على درا�سة وحتليل تلك 

اأولوياتنا �سواء كان ذلك فيما  االإحتياجات وو�سعها يف 

يتعلق باإن�ساء املراكز اأو توفري االآليات واالأجهزة واملعدات 

املدربة واملوؤهلة،  الب�رشية  القوة  بتوفري  اأم فيما يخت�ص 

تدريب الكادر املدر�سي..م�رشوع اإ�سرتاتيجي م�ستدمي مركز خدمة العمالء واجهة ح�سارية الإر�ساء املتعاملني مع الدفاع املدين

تدريب اإر�سادي لفرق الدفاع املدين يف املدار�صاحدى اجلوالت التفتي�سية لفريق )ال�سالمة اأواًل(
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اأحدى اللقاءات التقييمية الأداء املدراء الفرعيني- ومتابعة خططهم التنفيذية
 املدير العام يف جولة تفقدية لغرفة عمليات م�رشوع 

)7x24 DCD االأنظمة الذكية(

لهذا تنامت قوة االإطفاء واالإنقاذ باإ�سافة مراكز جديدة 

ومعدات جديدة وقوة ب�رشية جديدة.

كما ان ادارات املراكز والعمليات ت�سارك بفعالية ومنهجية 

يف متارين االإخالء مبختلف املباين واملن�ساآت يف جميع 

امل�ساركة  الفرق واجلهات  ، الإختبار قدرة  مناطق دبي 

على مواجهة احلوادث ، ولرفع درجة جاهزيتها يف 

مواجهة الطوارئ.

رئي�سيا يف  الوقائية دورا  ال�سالمة  ادارة  توؤدي   .13

املباين  جميع  يف  الوقائي  النظام  ومراقبة  تطوير 

قناة  مبثابة  وُتَعد   ، دبي  يف  واخلدمات  واملن�ساآت 

االإت�سال الدائمة واحليوية بني الدفاع املدين وال�رشكات 

التحديث  فان  لهذا   ، االقت�ساد  قطاعات  جميع  يف 

واال�ستخدام  الإجراءاتها  امل�ستمر  والتطوير  لبياناتها  الدائم 

هي  معامالتها  يف  االلكرتونية  للخدمات  املتزايد 

لتحقيق  تاأمينها  على  نحر�ص  التي  امل�ستلزمات  احد 

الدفاع  خدمات  من  امل�ستفيدين  وجميع  ال�رشكات  ر�سا 

خالل  ملمو�سًا  تقدمًا  اخلدمات  تلك  حققت  املدين،وقد 

الرتاخي�ص  باإجناز  الت�رشيع  خالل  من  اإنعك�ست   2009 العام 

التفتي�ص  اإجراء  و�رشعة  الهند�سية  املخططات  واإعتماد 

ودقته.

تت�سع خدمات احلماية املدنية مع ازدياد احلاجة    .14

مواجهة  مهارات  وتعلم  الوقائي  الوعي  ن�رش  اىل 

املخاطر بني خمتلف فئات املجتمع،وتنفذ فرق التوعية 

الدورات  ع�رشات  وتعقد  وامل�ساريع  الربامج  من  العديد 

االر�سادية والتدريبية يف املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة 

ويف املوؤ�س�سات التعليمية ملختلف الفئات العمرية.

امل�ساريع  احد  املدر�سي  الكادر  تدريب  م�رشوع  وي�سكل 

والذي  املدنية  احلماية  ادارة  تنفذه  الذي  امل�ستدمية 

تخرج منه اكرث من مئتي مدر�سة ومدر�ص وعاملة وعامل 

من  اكرث  خالل  التعليمية  املوؤ�س�سات  ويف  املدار�ص  يف 

معلومات  املتدربون  فيها  تلقى  تدريبية  دورة  ع�رشين 

احلريق  ومكافحة  العامة  بال�سالمة  خا�سة  وتدريبات 

الطوارئ. حاالت  يف  للتالميذ  االآمن  واالخالء  واالنقاذ 

ويهدف امل�رشوع اىل تدريب جميع الكادر التدري�سي 

ملتطوعي  كنواة  املدار�ص  يف  واخلدمي  واالداري 

الدفاع املدين يف املوؤ�س�سات التعليمية.

ال�سحة  فريق  به  ي�سطلع  الذي  الدور  اىل  ا�سافة 

العاملني  بني  ال�سحية  الثقافة  ن�رش  يف  العامة  وال�سالمة 

يف الدفاع املدين وامل�ستفيدين من خدماته.

كانت الوقاية وماتزال حمور خططنا االإ�سرتاتيجية    .15

، ومعها االإ�ستخدام االأمثل للتقنيات احلديثة ، ولهذا �رشعنا 

املحمية  املباين  لربط   )  DCD 7x24( تنفيذ م�رشوع  يف 

االلكرتونية  املدين  الدفاع  عمليات  بغرفة  الكرتونيا 

عن  املبا�رش  االإبالغ  خدمات  توفري  بهدف   ، املتطورة 

احلوادث يف تلك املباين الخت�سار الزمن املعياري للو�سول 

، ا�سافة اىل تاأمني ال�سيطرة والتحكم املعلوماتي بحالة 

لتعزيز  املباين  تلك  يف  االإطفاء  ومواد  واأنظمة  اأجهزة 

قوة االإطفاء االلكرتوين الذاتية امل�ساندة لفرق الدفاع 

الك�سف على   ( االآن  املدين.وقد حقق امل�رشوع حلد 

الربط  انظمة  تركيب  وا�ستكمال   ، ومبنى  من�ساأة   25435 

العمليات  بغرفة  مبنى   8360 وربط  مبنى   9570  لـ 

وتقدمي اخلدمة لها(

ادراكا منا الهمية التنظيم االداري الفعال واملرن    .16

الفرعيني  املديرين  اداء  لتقييم  الدوام  على  �سعينا  فقد 

ومراجعة   ، التنفيذيني  وامل�سوؤولني  امليدانيني  والقادة 

خطط اداراتهم وقيا�ص ادائهم وفق ) اتفاقيات االداء ( 

املوقعة معهم والتي حتدد واجبات وم�سوؤوليات كل 

واحد منهم ، باإعتبارها املعيار لقيا�ص مدى جدارة ال�سخ�ص 

واالجراءات  اخلطوات  ونتخذ   ، به  املكلف  للمن�سب 

اخلطة  اإحتياجات  وفق  والتغيريية  والتدريبية  التقييمية 

االإ�سرتاتيجية التطويرية خلدمات الدفاع املدين امليدانية 

واالدارية امل�ساندة.

اللواء / را�سد ثاين املطرو�سي

ر�سالة املدير العام
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اإدارتنا

املقدم / خالد عبيد كنون ال�سام�سي

مدير ادارة االطفاء واالنقاذ )ديرة(

املقدم / را�سد خليفة البوفال�سة

مدير ادارة املوارد الب�شرية

املقدم/ جمال بن عا�سد املهريي

مدير ادارة الرقابة الداخلية

املقدم /  نا�سر بن هندي

مدير ادارة التدريب

املقدم/عبد اهلل �سيف ال�سام�سي

مدير ادارة احلماية املدنية

املقدم / جمعة �سامل علي الدهماين

مدير ادارة االطفاء واالنقاذ )بر دبي(

املقدم/ علي رحمة عبد اهلل العوي�س

مدير ادارة التجهيزات واللوازم

الرائد/ جمال احمد ابراهيم

مدير ادارة ال�شالمة الوقائية

الرائد خبري/ح�سني حممد الرحومي

مدير ادارة االطفاء اجلوي وحماية القطارات

الرائد/ جمعة حممد مبارك

مدير مركز تدريب العوير

العقيد /  حمدان حممد الري�سي

م�شاعد املدير العام لل�شوؤون االإدارية واملالية

العميد /  عبد العزيز خمي�س

نائب املدير العام

العقيد / احمد عبيد ال�سايغ

م�شاعد املدير العام ل�شوؤون االطفاء واالنقاذ

11
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الرائد/ علي ح�سن حممد املطوع

مدير ادارة العمليات

الرائد/ �سليمان عبد الكرمي

مدير ادارة ال�شوؤون الفنية

الرائد/ را�سد ح�سني ال�سميطي

مدير ادارة �شوؤون املراكز

ال�سيدة امينة يعقوب

مديرة ادارة ال�شوؤون املالية

ال�سيدة عفاف جا�سم

مديرة ادارة االإ�شرتاتيجية واالداء املوؤ�ش�شي

الرائد/ا�سماعيل عبد اهلل

مدير ادارة الت�شويق واالإت�شال املوؤ�ش�شي

ال�سيد عي�سى بال�ساالت

مدير ادارة تقنية املعلومات

الرائد/ عثمان حممد اهلي

مدير مركز الدفاع املدين/الرب�شاء

الرائد/ فرا�س حممد عبد اهلل باحل�سا

مدير مركز الدفاع املدين/احلمرية

الرائد/ عبد الرحمن بال�ساالت

مدير مركز الدفاع املدين/الكرامة

الرائد/ احمد كميد�س العامري

مدير مركز الدفاع املدين/ال�شطوة

الرائد/ مطران خليل دروي�س

مدير مركز الدفاع املدين/بور �شعيد

الرائد/ ابراهيم عبد الرحمن

مدير مركز الدفاع املدين/ الق�شي�ص

الرائد/ يو�سف را�سد خمي�س

مدير مركز الدفاع املدين/ القوز

اإدارتنا
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املالزم اول/ خلفان بن د�سمال

مدير مركز االطفاء واالنقاذ البحري

النقيب/ �سعيد �سلطان الرحومي

مدير مركز الرا�شدية

النقيب/ ابراهيم �سعيد �سيف

رئي�ص ق�شم الرتاخي�ص والتفتي�ص

املالزم اول/ احمد عبد اهلل الفردان

رئي�ص ق�ش�شم اللياقة البدنية وامل�شابقات

املالزم اول/ في�سل عبد اهلل

رئي�ص ق�شم االنظمة الذكية

النقيب / هاين الدهماين

ق�شم التدريب

النقيب/ عبد الرحمن حممد حممود

رئي�ص ق�شم �شوؤون العاملني

املالزم اول/ �سلطان ا�سماعيل الزعابي

رئي�ص ق�شم �شوؤون املتطوعني

النقيب/ احمد حممد �سعيد الكندي

رئي�ص ق�شم قيا�ص االداء

املالزم اول/ حممد �سعيد املطيوعي

مدير مركز الدفاع املدين حتا

املالزم اول/  حممد عبد الرحمن اآل�سالح

مدير نقطة الدفاع املدين- اللي�شلي

13

املالزم اول/ من�سور يو�سف ح�سن الب�سري

نائب مدير الدفاع املدين-ال�شطوة

املالزم اول / ماجد خالد بن حافظ

رئي�ص ق�شم اخلدمات االإلكرتونية

املالزم اول / عامر امني عبد اهلل املظرب

مركز تدريب العوير

املالزم اول / �سعيد حممد را�سد دعفو�س

مركز تدريب العوير

املالزم اول / ا�سماعيل علي احمد

 مركز خدمة العمالء/

الدائرة االقت�شادية

املالزم اول/ عبد الرحمن حممد عبد اهلل

مدير مركز الدفاع املدين الرا�ص

املالزم اول/ �سيف حممد �سيف

نائب مدير الدفاع املدين-الق�شي�ص

املالزم اول / علي ح�سن احمد االحمدي

مدير مركز الدفاع املدين جمريا

اإدارتنا
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الهيكل التنظيمي

عـامـة
مـديـر اإلدارة الـ
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الدفاع املدين �سريك اأ�سا�سي يف تاأمني م�سر�ع “مرت� دبي”

يطبق م�شروع مرتو دبي اأعلى معايري ال�شالمة العامة واحلماية التي 

ذات  البلدان  وجتارب  العامل  يف  احلديثة  التقنيات  اليها  تو�شلت 

اخلربة والتقاليد املهنية املتقدمة يف ميادين احلماية من احلريق ويف 

تاأمني ال�شالمة العامة مل�شتخدمي املرتو والعاملني فيه وملن�شاآته ..وكان 

للدفاع املدين دور رئي�شي مع ادارة امل�شروع ك�شركاء يف اجناز وت�شغيل 

املرتو كاأحد معامل دبي التي يتطلع لها اجلميع يف خمتلف بلدان العامل 

كنموذج لرقي اخلدمات ولل�شالمة فيها...

ومن هذا املنطلق فقد ا�شتحدثنا ادارة متخ�ش�شة بحماية القطارات، 

هي ادارة “االطفاء اجلوي وحماية القطارات” �شتكون احدى 

تن�شيق  مهمة  و�شتتوىل  بدبي  املدين  للدفاع  العامة  االدارة  ت�شكيالت 

بخدمات  اخلا�شة  والتدريبية  والوقائية  العملياتية  ال�شوؤون  وقيادة 

حماية م�شروع مرتو دبي. 

مع  اليه  ن�شبو  الذي  امل�شرتك  هدفنا  مع  تتطابق  نتائج  نحقق  ولكي 

)RTA( و�شركة �شاركو املكلفة بادارة امل�شروع وقعت االدارة العامة 

االو�شط  ال�شرق   )  SARCO )�شركو  و�شركة  بدبي  املدين  للدفاع 

املحدودة – فرع دبي – بتاريخ 2009/3/9 على مذكرة تفاهم بني 

للحرائق  االولية  املكافحة  اعمال  على  التدريب  ميدان  يف  الطرفني 

والتعرف على اجهزة ومعدات االطفاء يف حمطات وعربات ومن�شاآت 

املرتو بدبي ، رغبة من الطرفني يف تقليل املخاطر واإيجاد بيئة اآمنة يف 

جميع مواقع ومرافق مرتو دبي. 

ومعداته  التدريبية  الب�شرية  قدراته  يطّور  بدبي  املدين  الدفاع  ان 

واآلياته وفق االحتياجات امليدانية والظروف املحلية ومتطلبات القطاع 

االقت�شادي او اخلدمي الذي ينفذ فيه خدماته ون�شاطاته ، ويحر�ص 

املكافحية  واالآليات  واملعدات  التقنيات  احدث  وتوفري  ا�شتخدام  على 

واالنقاذية والوقائية.

ومن املعلوم ان االدارة العامة للدفاع املدين بدبي كانت �شريكا الدارة 

اال�شا�شية  املخططات  لو�شع  االوىل  املراحل  منذ  دبي  مرتو  م�شروع 

للم�شروع وكان الدفاع املدين اول ادارة حكومية ت�شارك بفريق العمل 

الذي توىل م�شوؤولية تنفيذ امل�شروع واال�شراف عليه.

التي   ) الفنية   ( الدورية  االجتماعات  يف  املدين  الدفاع  و�شارك 

االنظمة  اف�شل  واختيار  املرتو  يف  لل�شالمة  اال�شا�شية  البنية  ناق�شت 

وحمطات  من�شاآت  جميع  يف  واملكافحة  احلريق  من  للوقاية  العاملية 

وعربات املرتو باال�شتفادة من جتارب البلدان العريقة بخدمات املرتو 

واال�شتعانة باحدث التقنيات واكرثها فعالية.

الدولة  خارج  اىل  اال�شتطالعية  الزيارات  يف  �شباطنا  �شارك  كما 

للتعرف على انظمة ال�شالمة املطبقة يف عدد من الدول ذات اخلربة 

يف خدمات املرتو و�شكك احلديد ، مما وفر الروؤية التقنية وامليدانية 

من  باحلماية  اخلا�شة  واالنظمة  االجهزة  اف�شل  الختيار  ال�شرورية 

احلريق وتاأمني ال�شالمة العامة ، حيث تتوفر اليوم على عربات املرتو 

ويف حمطاته ومن�شاآته اكرث انظمة احلماية وال�شالمة كفاءة . 

بتاأمني  مبا�شرة  املعنية  اجلهات  هي  املدين  الدفاع  مراكز  ولكون 

فاإن   ، اخت�شا�شه  كل يف منطقة  املرتو  للمحطات وخدمات  احلماية 

من�شاآت  على  التفتي�ص  يف  ي�شاركون  املدين  الدفاع  مراكز  م�شوؤويل 

املرتو يف منطقة اخت�شا�شهم ك�شركاء يف فريق عمل واحد مع مفت�شي 

الدفاع املدين وامل�شوؤولني يف RTA وال�شركة امل�شغلة للمرتو، وتنظم 

زيارات ميدانية منتظمة لفرق الدفاع املدين اىل حمطات املرتو.

16
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الرب�سا  و  بور�سعيد  يف  املدين  الدفاع  مراكز  افتتاح 

ونقطة اإطفاء يف اللي�سيلي

مميزات املراكز:

املتطورة  الطبيعة  من  ين�شجم  ت�شميمي  بطابع  املراكز  تلك  تتميز 

اف�شل  تقدمي  على  وت�شاعد   ، جهة  من  دبي  يف  للمعمار  واحلديثة 

من  املدين  الدفاع  مع  وللمتعاملني  واالنقاذ  الطفاء  لقوة  اخلدمات 

جهة اجرى.

اخت�شا�شها،  مناطق  يف  مرا�شد  مبثابة  لتكون  املراكز  �شممت  فقد 

مناطق  ا�شت�شراف  فيها  العمليات  غرف  يف  العاملون  ي�شتطيع 

اخت�شا�شهم بالعني املجردة ، ا�شافة اىل جتهيزها الكرتونيا باأحدث 

تقنيات االإت�شال واإدارة احلوادث واالإ�شناد املتبادل.

االآليات امل�ستخدمة يف املراكز اجلديدة:

االطفاء.  �شيارات  احدث  من  �شيارة   16 •	

مراكز الدفاع املدين اجلديدة..

اطفاء. �شنوركالت   3 •	

لالنقاذ.  �شالمل   3 •	

10000 جالون.  �شعة  للتزويد  �شهاريج   10 •	

جالون.   4000 �شعة  تزويد  �شهريج   15 •	

�شيارة بودرة.    2 •	

متنقلة. عمليات  �شيارة   1 •	

التنف�ص. اجهزة  وحدة  �شيارة   1 •	

متوين. وحدة  �شيارة   1 •	
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نقطة اإطفاء اللي�شيلي

مركز الدفاع املدين / الرب�شاء
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م�ســاريــع الدفــاع املدنــي تخفــ�ض عـدد �حـجــم                    احلــرائــق عــام 2009 بن�سبة 18٪ عن عام 2008

162 بالغات احلريق  

236 بالغات جرس االنذار 

242 بالغات االنقاذ  

1536 بالغات احلريق  

146 بالغات احلريق  

361 بالغات جرس االنذار 

235 بالغات االنقاذ  

1272 بالغات احلريق  

املجموع الكلي للبالغات ل�سنة 2008= 2176

املجموع الكلي للبالغات ل�سنة 2009= 2014

231 مركز السطوة 
284 مركز القصيص 

29 نقطة الليسيلي 
6 مركز االطفاء اجلوي 

119 مركز البرشاء  
13 مركز االطفاء البحري 

244 مركز القوز  
 25 مركز بور سعيد 
35 مركز حتا  

103 مركز الراس  

110 مركز جميرا  
374 مركز الراشدية 
148 مركز الكرامة  
300 مركز احلمرية  

276 مركز السطوة 
299 مركز القصيص 

6 مركز االطفاء اجلوي 
13 مركز االطفاء البحري 

 357 مركز القوز  
47 مركز حتا  

144 مركز الراس  

137 مركز جميرا  
374 مركز الراشدية 
170 مركز الكرامة  
353 مركز احلمرية  

اح�سائية البالغات ل�سنة 2009اح�سائية البالغات ل�سنة 2008

االلتزام  على  بناء  املتوقعة  النتائج  حتقيق  مت 

تكامل  اىل  ترتكز  التي  املدين  الدفاع  با�سرتاتيجية 

جميع العنا�سرالرئي�سية خلدمات الدفاع املدين:

الب�شرية  والقوة  كاملراكز  للمكافحة  االأ�شا�شية  البنية  •تطوير  	
واالآليات واملعدات احلديثة.

البنية  وتوفري  العاملية  وال�شالمة  الوقاية  معايري  اأرقى  •تطبيق  	
واملن�شاآت  املباين  يف  احلريق  من  احلماية  يف  احلديثة  التقنية 

للمكافحة  الدائمة  جاهزيتها  ل�شمان  الكرتونيا  ومراقبتها 

واالإنذار وال�شالمة.

الوقائية  الثقافة  لن�شر  املجتمعية  التوعية  برامج  وتنفيذ  •اإعداد  	
ومهارات ال�شالمة من املخاطر بني خمتلف فئات املجتمع.

قطاعات  خمتلف  يف  اال�شرتاتيجي  املنهجي  التخطيط  •اإعتماد  	
الدولة  اإ�شرتاتيجية  مع  ات�شاقها  ل�شمان  املدين  الدفاع 

وزارة  واإ�شرتاتيجية  دبي  حكومة  االحتاديةواإ�شرتاتيجية 

الداخلية.

•عقد الدورات التدريبية وفق املناهج االحرتافية الدولية لرجال  	
االطفاء واالنقاذ.

•اإ�شتخدام التقنيات احلديثة يف جميع خدمات الدفاع املدين. 	
•تعميق وتفعيل ال�شراكة مع اجلهات احلكومية واخلا�شة املعنية  	

باحلماية من احلريق وال�شالمة من املخاطر االخرى. 
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م�ســاريــع الدفــاع املدنــي تخفــ�ض عـدد �حـجــم                    احلــرائــق عــام 2009 بن�سبة 18٪ عن عام 2008

2008

2009

احلريق  حلوادث  ال�سنوي  الإح�سائي  التقرير 

واملهام الإنقاذية اإمارة دبي - 2009م

اأواًل : حوادث احلريق : 

حريق  امل�شجلة:)486(حادث  احلريق  حوادث  عدد  اإجمايل   .1"
مقارنة  حريق  حادث   )109( ومقداره    )18%( ن�شبته  بانخفا�ص    

ب�شنة 2008م   

)16 حادث حريق بن�شبة 3%( الكبرية:  احلريق  حوادث  عدد   .2
ال�شهرية: )41 حادث حريق ( احلريق  حوادث  عدد  متو�شط   .3

حادث   62  ( دي�شمرب  �شهر  احلريق:  حوادث  عدد  يف  ال�شهور  اأكرث   .4"
حريق بن�شبة 13%(  

اقل ال�شهور يف عدد حوادث احلريق: �شهر مار�ص )26 حادث حريق بن�شبة 5%(  .5
تعر�شًا حلوادث احلريق : االأماكن  كرث  اأ   .6

اأواًل :  و�شائل نقل برية     )  165 حادث  بن�شبة 34% (  

 ) %   ثانيًا : امل�شاكن   ) 153  حادث  بن�شبة 28 

بينما بلغت عدد حوادث احلريق يف امل�شتودعات :) 29 حادث حريق بن�شبة 6% (  .7
اأكرث املناطق تعر�شُا حلوادث احلريق:  .8

منطقة الق�شي�ص  )22 حادث حريق بن�شبة  5% (  

: احلريق  حلوادث  تعر�شًا  االأوقات  اأكرث   .9
 )22  -  20(   11% بن�شبة  حادث   55  )20  -  18( الفرتتني    

53 حادث حريق بن�شبة 11 %   

بلغ عدد الوفيات الناجتة عن حوادث احلريق ل�شنة 2009م : )2( حالة وفاة  .10
)35( اإ�شابة. بلغت عدد االإ�شابات الناجتة عن حوادث احلريق ل�شنة 2009م:   

موزعة ح�شب نوع االإ�شابة كما يلي :  

)28( منها ب�شيطة و )5( منها متو�شطة و )2 ( بليغة .  

ثانيًا : املهام االإنقاذية :

خالل  املدين  الدفاع  رجال  بـها  قام  التي  االإنقاذية  املهام  عدد  بلغ   .1"
�شنة 2009م : ) 70 ( مهمة اإنقاذية.  

 ) االإنقاذية  املهام   ( االأخرى  احلوادث  عن  الناجتة  الوفيات  عدد   .2"
خالل �شنة 2009م: ) 7 ( حالة وفاة.  

 ) االإنقاذية  املهام   ( االأخرى  احلوادث  عن  الناجتة  االإ�شابات  عدد   .3"
خالل �شنة 2009م: ) 8 ( حالة.  

210 مساكن  
18 اخرى   

1 منتجع سياحي 
1 حاوية بضائع  
2 حديقة زعبيل  
3 مزارع   
3 مدارس   
3 شركات ومؤسسات 
4 نقل بحرية  
3 مباني حتت االنشاء 
2 مباني   
6 مخلفات بناء  
7 فنادق   
7 أبراج حتت االنشاء 
9 لوحات إعالنية 

10 مصانع   
10 مكاتب   
14 مطاعم ومقاهي 
15 كرفانات  

25 مجمعات كهربائية 
33 مستودعات  
39 محالت جتارية  

170 وسائل نقل برية 

165 وسائل نقل برية 
13 اخرى   

1 ابراج سكنية  
2 منشات حكومية 
نوادي وصاالت رياضية 2
2 مؤسسات وشركات 
3 مزارع وغابات  
5 مباني حتت االنشاء 
5 فنادق ومنتجعات 
6 ورش وكراجات  
6 مصانع   

10 لوحات اعالنية 
11 وسائل نقل بحرية 
11 كرفانات جاهزة 
19 محالت جتارية  
20 مطاعم ومقاهي 

23 مجمعات كهربائية 
29 مستودعات  

153 مساكن  
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خطة منهجية �ا�سعة لتنفيذ متارين الإخالء يف جميع مناطق دبي

الن�سبة املئوية العدد االإدارة الرقم

57.7% 164 ديرة 1

42.3% 120 بر دبي 2

الل�سيلي حتا القوز الرب�ساء اجلمريا بور �سعيد الكرامة احلمرية الرا�سدية الق�سي�س ال�سطوة الرا�س املركز

4 8 10 22 20 23 31 26 27 33 37 43 عدد 

التدريبات

1.41% 2.82% 3.52% 7.75% 7.04% 8.10% 10.92% 9.15% 9.51% 11.62% 13.03% 15.14% الن�سبة 

املئوية

22

عمليات االإخالء التدريبية موزعة على االإدارتني بر دبي وديرة

99 بر دبي  

153 ديرة  

بر دبي  120

ديرة  164

52004 بر دبي  

54194 ديرة  

بر دبي 72040

ديرة  61456

اإحدى متارين االإخالء فريق حتليل املخاطر )امل�شرف على متارين االإخالء(
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33 مركز القصيص 

37 مركز السطوة 

43 مركز الراس  

4 مركز اللسيلي 

8 مركز حتا  

10 مركز القوز  

22 مركز البرشاء 

20 مركز جميرا  

23 مركز بور سعيد 

31 مركز الكرامة 

26 مركز احلمرية 

27 مركز الراشدية 

24 يونيو  

25 مايو  

28 ابرايل  

16 مارس  

8 فبراير  

41 ديسمبر 

48 نوفمبر 

36 اكتوبر  

5 سبتمبر 

24 اغسطس 

29 يوليو  

26 مؤسسة حكومية 
23 شركة خاصة  
10 روضة   

6 مبني سكني  
6 شقق فندقية  
5 مركز تسوق  
4 مصنع   
4 مبني قيد اإلنشاء 
4 بنك   
3 مستشفي  
2 كلية جامعية  
1 غيرها   
1 سفينة   

115 فندق    

71 مدرسة   

5.14 مركز حتا  
22.25 مركز اللسيلي 

4.17 مركز الراس  
5.27 مركز السطوة 

5 مركز القصيص 
5.34 مركز الراشدية 

5.34 مركز احلمرية  
4.8 مركز الكرامة 

4.09 مركز بور سعيد 
5.06 مركز جميرا  

5.5 مركز البرشاء  
8.22 مركز القوز  

عمليات االإخالء التدريبية موزعة على املراكز

متارين االإخالء موزعة ح�سب االأماكن

 عمليات االإخالء التدريبية موزعة على االأ�سهر ل�سنة  2009 

)حتى تاريخ 2009/12/10(

معدل زمن الو�سول بالدقيقة موزع على مراكز الدفاع املدين

23

مترين اإنقاذ من اجلو يف اإحدى املدار�صمترين اإخالء يف اإحدى املدار�ص



اإلدارة العامة للدفاع املدني - دبي / التقرير السنوي 2009 24

ن�ساطات متنوعة ملراكز الدفاع املدين..لالإرتقاء بالأداء العملياتي �خدمة املجتمع

متيزت  ـ  واالنقاذ  املكافحة  يف  امليداين  لدورها  اإ�سافة 

اإدارات املركز بـ:

ا�شتثمار وتوظيف االمكانيات واالبتكارات لدى االفراد يف املراكز. 1 .

ابتكار وتطوير و�شائل خمتلفة للتدريب والتاأهيل اليومي لالفراد. 2 .

تفعيل امل�شح امليداين للمباين واملن�شاآت يف مناطق االخت�شا�ص. 3 .

تطبيق نظام اال�شتدالل الرقمي للو�شول اىل املواقع. 4 .

تاأمني الن�شاطات املجتمعية ذات الكثافة ال�شكانية العالية. 5 .

25 الكرامة 

20 البرشاء 

14 القوز  

16 اجلميرا  

19 السطوة 

111 الكرامة 

35 البرشاء 

35 اجلميرا  

32 القوز  

83 السطوة 

54 الكرامة 

113 البرشاء 

98 اجلميرا  

263 القوز  

63 السطوة 

36 الكرامة 

21 اللسيلي 

20 البرشاء 

20 القوز  

30 اجلميرا  

83 السطوة 

الدورات التدريبية

امل�سح امليداين

فح�س املباين

امل�ساركات اخلارجية

اإحدى عمليات التفتي�ص الدوريفريق اإدارة املراكز
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فريق العملاجلهة امل�ستفيدةا�سم املركزعنوان امل�سروع اوالن�ساط

1.اعداد كتيب التو�شيف الوظيفي للمركز
ا�شتخدام حبل الدليل االر�شادي  .2

ح�شر جميع من�شاآت منطقة االخت�شا�ص  .3
جميع افراد املركزبور �شعيد

الرائد /مطران خليل دروي�ص   .1"
       )قائد الفريق(

عريف عادل نا�شر �شالح  .2
رقيب م عبد احلميد ها�شم عثمان  .3

عريف / يا�شر حممود ال�شيد  .4
اعداد وطباعة كتيب ار�شادي عن كيفية   .1"

      التعامل مع حوادث امل�شاعد.

جتهيز غرفة اللياقة البدنية.  .2
اعداد وتنفيذ ون�شر لوحات تعريفية مبعدات   .3"

      احلماية الفردية يف املركز.

جتهيز �شالة خلدمة العمالء.  .4
توفري مكان ومعدات للتعبئة وتنظيف املالب�ص.  .5

جميع افراد املركزاحلمرية

"	•الرائد/ فرا�ص حممد باحل�شا 
    )قائد الفريق(

	•جميع افراد املركز.

ا�شتحداث ق�شم التدريب يف املركز  .1
فح�ص م�شتوى جاهزية انظمة االطفاء  .2"

      والوقاية  وال�شالمة يف 21 من�شاأة

ن�شاطات لدعم اجلهات اخلارجية  .3"
      )28 عملية(

�شيانة املعدات الفنية واجهزة التنف�ص   .4

الرا�شدية

جميع افراد املركز  .1
جميع م�شتخدمي تلك   .2

املن�شاآت

جميع امل�شاركني بتلك   .3
الفعاليات

لدعم ال�شوؤون الفنية  .4

الرحومي �شلطان  النقيب/�شعيد   .1
مالزم عبد الرحمن اهلي  .2

�شرطي اول / عماد مهران  .3
عريف / حممد ابراهيم  .4

عريف اول/ ه�شام بيومي  .5
م�شروع )ال�شالمة اوال ( التفتي�ص على 2817   .1"

      من امل�شتودعات وم�شاكن العمال وامل�شانع.

فح�ص م�شتوى جاهزية انظمة االطفاء   .2"
      والوقاية  وال�شالمة يف 141 من�شاأة

الق�شي�ص
جميع م�شتخدمي تلك 

املن�شاآت

الرائد /ابراهيم عبد الرحمن   .1"
       �شيف ال �شالح ) قائد الفريق(

عريف حمدي عبد القادر  .2
عريف/ ابو هالة علي �شالح  .3

فح�ص م�شتوى جاهزية انظمة االطفاء   .1"
       والوقاية  وال�شالمة يف 65 من�شاأة

تطبيق نظام اال�شتدالل للو�شول اىل املواقع   .2"
       وقد �شمل 837 من�شاأة ومبنى.

نظام التوثيق االكرتوين لال�شتدالل والتدريب   .3

الرا�ص
جميع م�شتخدمي تلك 

املن�شاآت

مالزم اول/عبد الرحمن حممد   .1"
      عبد اهلل )قائد الفريق(

عريف / حممد التيجاين حممد  .2
عريف / �شامن حممد ال�شوبكي  .3

افراد املركز  .4
فح�ص م�شتوى جاهزية انظمة االطفاء   .1"

       والوقاية  وال�شالمة يف 128 من�شاأة ومبنى

اجناز اجراءات الرتخي�ص لـ 86 من املباين   .2"
       واملن�شاآت.

تاأمني 4 فعاليات جماهريية وا�شعة.  .3
حما�شرات التوعية الوقائية والتدريب على   .4"

      مهارات ال�شالمة العامة

حتا

م�شتخدمي تلك املن�شاآت  .1
م�شتخدمي تلك املن�شاآت  .2

امل�شاركون يف تلك   .3
الفعاليات

مالزم اول / حممد �شعيد   .1"
      املطيوعي )قائد الفريق(

عريف ال�شيد د�شوقي احمد  .2
حما�شر/ ماجد عبد ال�شتار  .3

جميع افراد املركز  .4
�شائق احمد عبده نعمان  .5

حوار مبا�شربني القيادات وفرق العمل امليدانية متابعة دائمة مل�شتوى اأداء الفرق
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(DCD 24x7)  اإح�سائيات م�سر�ع الأنظمة الذكية

للفرتة من ) اغ�سط�س 2008  ولغاية 28/دي�سمرب/2009 (

مجموع املباني واملنشآت 
التي خضعت للمسح الشامل   25435

مجموع العمالء الذين قامو بدفع 
الرسوم املستحقة للخدمة    8360

مجموع املباني التي مت تركيب 
األنظمة الذكية بها     9570

مجموع املباني التي ربطت 
باخلدمة وتدار بواسطة غرفة التحكم  9614
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من  للفرتة  تلقيها  مت  التي  اال�سارات  عدد 

 ) 31/دي�سمرب/2009  ولغاية     2008 اغ�سط�س 

على النحو التايل:

•عدد اإ�شارات احلريق التي مت متريرها لفرق الدفاع املدين   	
44 انذار

•عدد اإ�شارات عطل امل�شاعد التي مت متريرها لفرق الدفاع  	
املدين = 34  انذار

والناجمة  منها  التاأكد  مت  التي  اليومية  اال�شارات  •جمموع  	
التحكم  / م�شخات احلريق  متابعة حاالت )لوحات  عن 

 = منخفظة  بطارية  الغاز/  ت�شرب   / املاء  خزانات    /

228،027  اإنذار

خ�سع للم�سح 

ال�سامل

 مرتبط 

باخلدمة

 مت تركيب 

اجلهاز
نوع املن�ســــاأة

160 49 59  بنوك

6 4 5  كنائ�ص

12256 2838 3427  مباين جتارية و�شكنية  / معار�ص 

وحمالت

232 159 192  م�شانع تت�شمن م�شتودعات

39 22 24  كراجات

211 13 31  مباين حكومية

87 26 33  م�شت�شفيات وعيادات ومراكز 

�شحية

486 226 288  فنادق

8 6 6  خمتربات

4 1 2  م�شاجد

10 2 6  مكاتب الربيد

2703 799 1016  �شكن عمال

221 144 162  مدار�ص ومعاهد تعليمية

9012 4071 4319  م�شتودعات وور�ص

25435 8360 9570 املجمـــوع

 القطاعات التي �سملتها عملية امل�سح ال�سامل 

والربط – ح�سب نوع املن�ساأة
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املحمية  املباين  ملراقبة  الذكية  االأنظمة  م�سروع  •يعد  	
الكرتونيا )DCD 24x7(  من احدث االنظمة االلكرتونية 

للمراقبة واحلماية يف العامل، وتتوفر فيه امكانيات تقنية عالية 

لالبالغ عن اي عطل يتعر�ص له ذاتيا.

•ي�شتخدم النظام التقنيات احلديثة يف ادارة نظم ال�شالمة الثابتة  	
امل�شاعد(،   و�شالمة  احلريق  من  احلماية  انظمة   ( باملن�شاآت 

املركزية  االلكرتونية  العمليات  غرف  اأحدث  جتهيز  خالل  من 

املربوطة  االأنظمة  جميع  من   الواردة  اال�شارات  ت�شتقبل  التي 

فيه  تتوفر  ومبنى  من�شاأة  كل  يف  املوجود  املركزية  باملحطات 

املحافظة  من  ممكن  قدر  اأكرب  لتحقيق  االلكرتونية،  احلماية 

يف  بامل�شروع  املرتبطة  املباين  جميع  يف  واملمتلكات  االأرواح  على 

امارة دبي.

بنظام  باالرتباط  دبي  واملن�شاآت يف  املباين  القانون جميع  •يلزم  	
ترك  حيث   ، اخلا�شة  امل�شاكن  با�شتثناء   )DCD 24x7(

القانون ال�شحابها االختيار الطوعي لتاأمني �شالمتهم من خالل 

االرتباط بالنظام.

• يف حتقيق  �شاهم امل�شروع منذ تطبيقه بدبي يف اغ�شط�ص 2008	

بن�شبة  احلرائق  معدل  انخفا�ص  على  هامة،انعك�شت  اجنازات 

%42 خالل العام االول من تطبيقه ، وانخفا�شها بن�شبة 18% 
عام 2009.

من�شق امل�شروع / اإدارة العمليات/ ق�شم االإنذار املبا�شر
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ز بني العاملني يف الدفاع  ن�سر ثقافة وتطبيقات التميُّ  .1 

املدين من خالل عقد ور�س العمل والقاء املحا�سرات    

املو�سوعات.. من  بالعديد  اخلا�سة  امللتقيات  وعقد    

مثل:  

• �شخ�ص معايري �شهادة االيزو..�شارك فيها 900	

• �شخ�ص معايري متيزي �شر جناحي..�شارك فيها 300	

• �شخ�شًا ور�شة للمدققني الداخليني ..�شارك فيها 30	

يومي  ب�شكل   • 	SMS املتميزة  االدارية  التوعية  ن�شو�ص  ار�شال 

للعاملني بالدفاع املدين.

اإطالق الربامج التطويرية ..كـ:  .2

العاملني  جناحي..لتحفيز  �شر  للمقرتحات.متيزي  )ا�شراقة    

على امل�شاركة بجائزة دبي لالداء احلكومي املتميز(.  

ت�سكيل ودعم فرق العمل االدارية التطويرية..مثل:  .3

) فريق التطوير املوؤ�ش�شي/امللتقى االول للقيادات الن�شائية يف    

الدفاع املدين بالدولة/فريق اجلودة والتميز يف الدفاع املدين    

بالدولة / فريق تقييم املر�شحني جلائزة دبي لالداء احلكومي    

املتميز(  

ر�ؤية ادارية اإ�سرتاتيجية متميزة ..�م�ساريع تطويرية متكاملة

ت�سجيع ورعاية املقرتحات التطويرية..اإذ:  .4

واالفراد  ال�شباط  من  مقدمة  مقرتحا   317 درا�شة  )متت    

 : 2009 و�شنفت اىل  2003 لغاية  واملوظفني املدنيني منذ عام    

l  قيد التنفيذ  l   قابلة للتطبيق   l    قيد الدرا�شة(.   

من  الواحد  الفريق  بروح  العمل  مبادئ  تر�شيخ  اىل  ا�شافة    

وتعزيز  املبا�شر  واالت�شال  واملرونة  والتفوي�ص  ال�شفافية  خالل    

الثقة بالعاملني.   

توثيق وتفعيل العمل مع ال�سركاء االإ�سرتاتيجيني.. فـ:  .5

ميدانية  زيارات   6 �شراكة.ونظمت  اتفاقية   14 )عقدت    

لل�شركاء. وح�شرت 7 حفالت تكرمي لل�شركاء(  

تعزيز اوا�سر االت�سال االن�ساين مع العاملني بالدفاع   .6 

اىل  االخرى  االدارات  مع  واملجتمع..فبادرت  املدين    

تنفيذ عدد من الن�ساطات املجتمعية..كـ:  

يف  اآمنة/نحن  غري/خيمتي  معانا  العيد  الوطن/  )�شالمة    

اعني ابنائنا/اللقاء املفتوح/ زيارة مر�شى م�شت�شفى الو�شل/   

زيارة ا�شرتاحة ال�شواب(  

جرى  واملبادرين..حيث  والن�سطاء  املتميزين  تكرمي   .7 

تكرمي:  

ادارة  املوؤ�ش�شي/موظفي  التطوير  اوال/فريق  ال�شالمة  )فريق    

اال�شرتاتيجية واالداء املوؤ�ش�شي /فريق االر�شفة االكرتونية(.  

فريق اجلودة »حواء«
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ملتقى القيادات الن�شائية االول

زيارة اإ�شرتاحة ال�شواب

فريق االإدارة االإ�شرتاتيجية واالداء املوؤ�ش�شي

زيارة م�شت�شفى الو�شل

29

احدى ور�ص العمل اخلا�شة بالتطوير االإدارياإختيار املتميزين من بني املر�شحني جلوائز دبي لالأداء احلكومي املتميز
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ممثلو ) فريق م�شروع ال�شالمة اأواًل ( على من�شة التكرمي مع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم ) نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي ( 

 

و�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ) ويل عهد دبي ( و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ) نائب حاكم دبي(

رجال الدفاع املدين يرتقون اىل من�سة التميز احلكومي بدبي عام 2008

عن  املخالفات  الإزالة  الوقائي  امليداين  امل�سح  فريق   - ح�سل 

امل�ستودعات وامل�سانع وم�ساكن العمال لـ)م�سروع ال�سالمة اأواًل( على 

جائزة دبي لالداء احلكومي املتميز )فئة الفريق املتميز(، وجرى 

اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  تكرميه من قبل �ساحب 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي بح�سور �سمو 

ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�سمو 

ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي.

الهدف الرئي�سي للفريق:

خف�ص عدد احلرائق وتقليل حجم خ�شائرها من خالل تطبيق اأرقى 

وازالة  العمال  وم�شاكن  وامل�شانع  امل�شتودعات  يف  الوقائية  املعايري 

املخالفات عنها

االهداف املحددة للفريق: 

وامل�شانع  امل�شتودعات  عن  للحريق  امل�شببة  املخالفات  •ازالة  	
وم�شاكن العمال الدائمة واملوؤقتة.

احلرائق  عدد  خلف�ص  االطفاء  انظمة  جاهزية  من  •التاأكد  	
االجمايل. 

•تطبيق معايري ال�شالمة الوقائية املعتمدة من الدفاع املدين على  	
تلك املباين واملن�شاآت وفق منهجية غري تقليدية.

•ربط املباين واملن�شاآت بنظام االنذار املبا�شر االلكرتوين. 	
•ن�شر االر�شادات والثقافة الوقائية بني �شفوف م�شتخدمي ومالك  	

تلك املن�شاآت.

•ان�شاء قاعدة بيانات الكرتونية متنامية ت�شتخدم الإدارة املخاطر  	
يف حالة وقوعها بتلك املن�شاآت.

�سابط  و�سف  �سابطا   72 ي�سم  الذي   ( الفريق  حقق 

امل�سروع  تطبيق  من  االوىل  ال�سنة  خالل  واإخت�سا�سي( 

العام  ٪42 باملقارنة مع  اإنخفا�سا بعدد احلرائق  بن�سبة 

ال�سابق.
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 �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم يكرم 

عريف اأول ه�شام حممد ح�شن بـ) جائزة املوظف املبدع (

فريق م�شروع » ال�شالمة اأواًل«

 �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم يكرم 

عريف اأول عبد العزيز جودة حممد بـ) جائزة اجلندي املجهول املتميز(

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم مينح اللواء را�شد ثاين املطرو�شي 

مدير عام الدفاع املدين بدبي ) رئي�ص فريق م�شروع ال�شالمة اأواًل ( 

 

جائزة دبي لالأداء احلكومي املتميز 2008/ فئة فريق العمل املتميز.

 �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم يكرم 

الرائد مطران خليل املر�شح جلائزة املوظف املتميز
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ِّعون اأ�ل مركز اإعالمي متنقل لرجال الطفاء �النقاذ يف املنطقة فنيّو الدفاع املدين..يُ�سَن

تقديرا من الدفاع املدين لدور االعالميني ك�شركاء يف ن�شر الثقافة الوقائية ونقل 

بادرت   ، والكوارث  واالزمات  الكبرية  احلوادث  مواقع  من  املتلقني  اىل  احلقائق 

االدارة العامة للدفاع املدين بدبي من خالل ور�شها الفنية لت�شنيع �شيارة )مركز 

االعالم( التي تتميز بقدرتها الت�شميمية على االت�شاع لتكون �شالة حتتوي على 

التحدث  لالعالميني  يوفر  متحدثني.مما  لثالثة  ومن�شة  لل�شحفيني  مقعدا   12

مبا�شرة للقادة امليدانيني يف مواقع احلوادث، وحتديث معلوماتهم ونقلها مبا�شرة 

اىل مراكزهم االعالمية.

ال�شور  واإر�شال  املعلومات  ونقل  االت�شال  و�شائل  جميع  املركز  يف  وتتوفر 

الفوتوغرافية والتلفزيونية من موقع االحداث اىل املراكز االعالمية التي يعملون 

بها كـ ) االنرتنيت .الهاتف .الفاك�ص( ا�شافة اىل اخلدمات الطباعية.

بارتفاع  عمود  على  احداها  ت�شتند  كامريات  ثالثة  االعالمي  املركز  يف  وتتوفر 

12 مرتا وت�شتطيع الت�شوير بـ 360 درجة وعن بعد 5 كيلو مرت، ويوجد يف املركز 

االعالمي �شحن اللتقاط املحطات الف�شائية عرب االقمار ال�شناعية من خمتلف 

مناطق العامل.

كما تتوفر يف املركز معدات اال�شعاف االويل وجهاز النقاذ القلب.

الدفاع  ي�شنعها  التي  املنطقة  االوىل يف   ) االعالمي  املركز   ( املركبة  وتعد هذه 

املدين لتكون جزءا من ا�شطوله االآيل ال�شيار.

ال�سنوات  ال�سوؤون الفنية خالل  �سهدت ادارة 

االأ�سا�سية  بنيتها  اخلم�س االأخرية تطورًا يف 

متثل يف :

كق�شم  جديدة  تخ�ش�شية  اأ�شا�شية  اأق�شام  اإ�شتحدات  1 .

الت�شنيع واللحام.

�شري  ومتابعة  لتوثيق  علمية  ادارية  منهجيات  اعتماد  2 .

االجراءات وحركة العمل.

وفق  العمل  وفرق  التطويرية  امل�شاريع  نظام  تطبيق  3 .

معايري اجلودة للو�شول اىل النتائج املخطط لها.

م�شاركة املركبات واالآليات التي جرى تطويرها يف الور�ص  4 .

الفنية للدفاع املدين باملعار�ص املحلية واالقليمية.

اخلطط  متطلبات  وفق  الفنية  الب�شرية  القوة  تدريب  5 .

التطويرية لالق�شام.
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اجنازات ادارة ال�سوؤ�ن الفنية

ت
عنوان 

امل�سروع

الق�سم الذي 

حقق االجناز

العدد 

املنجز من 

الن�ساطات

ن�سبة 

االجناز من 

امل�سروع

تاريخ البدء 

واالجناز
امل�ستفيدينا�سماء الفريق التنفيذي

 .1
مركبة 

االعالم 

)مركز 

اعالمي 

ميداين(

 ور�ص 

)الت�شنيع 

واللحام / 

ال�شيارات 

اخلفيفة 

والكهرباء/

ال�شبغ 

وال�شمكرة(

1100%

l  رقيب / فا�شل خري اهلل الق�شاب

l  ر�شوان ال�شيد الها�شمي

l  عبد احلفيظ عبد الرحيم

l  عبد ال�شالم ا�شرف علي

l  فريناندز فريدي

l  �شوديو فيالبودان

l  نادو موريال باالكري�شنان

l  احمد ابراهيم حوا

l  حممد اآ�شف

l  ديو�شدادو �شوريانو با�شكوا

l  �شنيث فيانيكال

l  فينيكال كانان

l  انو كري�شنان مالدان

l  �شرياث باالن جاندر ابابو

l  بابو ماداوكرا مااليودهان

l  نورعامل امري بخ�ص

l  �شوموراجن انيل كومار

جميع العاملني يف 

االعالم

.2
مركبة تزويد 

ومتوين 

) االعا�شة(

175%1/5/2009-

13/12/2009
جميع فرق االطفاء 

واالنقاذ يف دبي 

.3
مركبة 

تزويد وقود 

-)ديزل(

195% 1/2/2009-

1/8/2009
جميع فرق االطفاء 

واالنقاذ يف دبي

.4
مركبة 

تزويد وقود 

-)بنزين(

جميع فرق االطفاء 

واالنقاذ يف دبي

-5/1/2009 %190مركبة انارة5.

5/9/2009
جميع فرق االطفاء 

واالنقاذ يف دبي
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فرق الوقاية �ال�سالمة..تطبق اأعلى معايري احلماية من احلريق يف املباين �املن�ساآت

عنوان امل�سروعت

الق�سم 

الذي حقق 

االجناز

العدد املنجز 

من الن�ساطات

ن�سبة 

االجناز من 

امل�سروع

تاريخ البدء 

واالجناز

ا�سماء الفريق 

التنفيذي
امل�ستفيدين

1

اعداد املدونة الوقائية 

)متطلبات الوقاية 

واحلماية من احلريق 

يف املن�شاآت( 

ق�شم 

املخططات 

الهند�شية 

وامل�شاريع

1290%
 1/4/2009

اىل 

1/4/2010
افراد ق�شم املخططات 

+ املكاتب اال�شت�شارية

اال�شت�شاريني.املقاولني.

اجلمهور

2

املهند�ص االلكرتوين 

) اعتماد املخططات 

الهند�شية عرب الربيد 

االلكرتوين(

ق�شم 

املخططات 

الهند�شية 

وامل�شاريع

75%
 1/6/2009

اىل 

1/4/2010
مهند�شو 

الق�شم+ال�شركة الكونية

اال�شت�شاريني.املقاولني.

اجلمهور

3
حتديث مناذج اعتماد 

ال�شركات

ق�شم اعتماد 

ال�شركات
1/1/2009 %73100 منوذج

1/3/2010
�شكينة املن�شوري 

+تهاين را�شد+جمال 

احلا�شل

�شركات تداول املعدات 

واجهزة االطفاء داخل 

الدولة وخارجها

4

 خمتربي اآمن 

)لرفع املخالفات التي 

تهدد ال�شالمة يف 

املختربات املدر�شية 

بدبي(

ق�شم الوقاية 

من املواد 

اخلطرة

جميع 

املدار�ص التي 

توجد فيها 

خمتربات 

بدبي،وعددها 

162 مدر�شة

100% 1/1/2009
1/6/2009

حممد عبد الرحمن 

)رئي�ص الفريق( 

+عريف رداد طالب.

عريف علي جعفر 

ال�شيد رحمن.عريف 

�شعيد �شامل عبد 

الكرمي.�شرطي اول 

ح�شن احمد را�شد

جميع طالبات وطالب 

املدار�ص احلكومية 

واخلا�شة والهيئات 

التدري�شية والعاملني 

فيها

فريق ق�شم املخططات الهند�شية وامل�شاريع

م�ساريع )اإدارة ال�سالمة الوقائية( املنجزة عام 2009
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6615 اعتماد اخملططات االولية 

1876 اعتماد مخططات االضافات 

934 اعتماد اخملططات النهائية 

1938 اعتماد اخملططات التعديلية 

29 موافقة مبدئية للدائرة االقتصادية / جديدة 

407 اعتماد املعدات     

191 اختبار الفنيني     

95 قائمة استيفاء ترخيص الشركات  

58 مخاطبة االدارات احلكومية   

57 ترخيص االدارة العامة للدفاع املدني  

28 مخاطبة الشركات    

132 شهادات اجناز     

98 موافقة على تخليص شحنة / بلدية دبي 

22 موافقة بتغيير موقع الشركة  للدائرة االقتصادية جديدة 

28 موافقة مبدئية للدائرة االقتصادية / حذف 

114 موافقة مبدئية للدائرة االقتصادية / اضافة 

20 موافقة مبدئية للدائرة االقتصادية / جتديد 

فريق ق�شم اإعتماد ال�شركات فريق التوثيق االإداري
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6 بالونات مراقبة اطالق البالونات   

مراقبة تصدير املواد املشعة 
75 مادة لألغرافي الطبية والصناعية  

مراقبة استيراد املواد املشعة 
256 مادة لألغرافي الطبية والصناعية  

1 دورة دورة التعامل مع املواد اخلطرة  

18 مادة نقل املواد املشعة   

اعتماد تراخيص املصانع والشركات 
778 شركة ومصنع املتداولة للمواد اخلطرة   

634 مركبة اعتماد مركبات املواد اخلطرة  

ق�شم خدمة العمالء مكتب االإ�شتعالمات

فريق مفت�شي الوقاية من املواد اخلطرة
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1773 اجمالي معامالت االجناز 

عدد معامالت التراخيص 
1038 املستوفية للشروط  

1969 اجمالي معامالت التراخيص 

عدد معامالت االجناز 
868 املستوفية للشروط  

فريق املفت�شني

فريق خدمة العمالء
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بعد اجنازات 2009 التدريبية..2010 �سيكون عام التدريب النوعي ال�سامل بالدفاع املدين

 (تنسيق البرامج التدريبية) 
ً 69  مستفيدا 19دورة    

ً 114 مستفيدا (اإليفاد واإلبتعاث) 20 دورة 

 (تدريب املنشآت واملؤسسات) 
ً 4118 مستفيدا 306 دورة    

طالب دورة كلية االإطفاء يف �شلطنة عمان

خريجو دورة التفتي�ص من نافكو

دورة مفت�شي الوقاية من املواد اخلطرة

فريق اإدارة التدريب
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ً املرحلة الثالثة     43 فردا

ً املرحلة الثانية     81 فردا

ً  املرحلة االولى     462 فردا

عدد امل�سمولني بالربنامج التقييمي للياقة البدنية

عدد امل�ساركنيعنوان البطولة

�شباط واأفراد مراكز الدفاع املدين واملوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شةكا�ص املدير العام

�شباط واأفراد مراكز الدفاع املدينبطولة ال�شهيد االطفائي الرم�شانية

�شباط واأفراد مراكز الدفاع املدينبطولة التحدي ملراكز الدفاع املدين

اإدارات الدفاع املدين بالدولهاختبار واإعداد فريق االإمارات لبطولة التحدي املقامة بكندا

امل�ستفيدينعنوان الن�ساط

تكرمي  فريق �شباق االإمارات احلا�شل على ذهبية البطولة العربية 

بال�شعودية
احتاد االمارات لل�شباق

جميع موظفي الدفاع املدينعرو�ص وم�شابقات ترفيهية الأبناء املوظفني

اإن�شاء وجتهيز �شاالت ريا�شية ملراكز الرب�شاء وبور �شعيد ومركز 

التدريب وحتا
�شباط واأفراد و موظفي املراكز املعنية

�شكان املنطقة والعاملون بالدفاع املدينجتهيز وا�شتثمار ملعب االداره العامة للدفاع املدين

جانب من االإختبارات الدورية لالأفراد مدربو ق�شم اللياقة البدنية وامل�شابقات

الن�ساطات

عدد البطوالت واملباريات
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عنوان امل�سروعت
الق�سم الذي حقق 

االجناز

العدد املنجز 

من الن�ساطات

ن�سبة 

االجناز من 

امل�سروع

تاريخ البدء واالجناز
امل�ستفيدينا�سماء الفريق التنفيذي

دورات االطفاء 1. 

الدولية

مركز التدريب يف 

العوير
100%3 دورات

من 2009/3/10اىل 

2009/12/31
112 فرداكادر التدريب

 .2
الدورات االنعا�شية

مركز التدريب يف 

العوير
%100

من 2009/7/12 اىل 

2009/7/30
26 فرداكادر التدريب

الدورات 3. 

التخ�ش�شية / 

اال�شعاف االويل

مركز التدريب يف 

العوير
100%6 دورات

من 2009/3/10 اىل 

2009/12/31
250 فرداعريف خليل ابراهيم

دورات تدريب 4. 

املدنيني

مركز التدريب يف 

العوير
100%114 دورة

من 2009/1/4 اىل 

2009/12/31

عريف علي 

�شامل+عريف حممد 

وجيه+عريف خالد ابو 

القا�شم

5000 فردا

فريق تدريب مركز العوير
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دورة االإطفاء الدولية االوىل يف مركز العوير

دورة االإطفاء الدولية الثانية يف مركز العوير

دورة االإطفاء الدولية الثالثة يف مركز العوير

املتميزون يف دورة االإطفاء الدولية الثالثة املتميزون يف دورة االإطفاء الدولية الثانية املتميزون يف دورة االإطفاء الدولية االوىل
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الدفاع املدين ين�سر التوعية يف جميع املواقع

فريق التوعية املجتمعية

احدى زيارات الكادر املدر�شي الأحد مراكز الدفاع املدين احدى التمارين العملية لتدريب الكادر املدر�شي
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ا�سم امل�سروعت

الق�سم 

الذي حقق 

االجناز

العدد 

املنجز من 

الن�ساطات

او ن�سبة 

االجناز 

من 

امل�سروع

تاريخ االجناز
الفريق التنفيذي

عدد 

امل�ستفيدين

1

حما�شرات التوعية الوقائية ، 

والدورات التدريبية على مهارات 

ال�شالمة العامة ، والزيارات 

للمواقع املختلفة 

التوعية 

واملطبوعات

 935
ن�شاط

من 

 1/1/2009
اىل 

30/9/2009

من�شق /حممد الطحان 

املحا�شرون/حممد 

الهادي. خليل جمعة.

ماجد عبد ال�شتار.

ال�شائقون/حممد بلومية.

عبده نعمان.

42507

2

برامج الرتبية االمنية مب�شاركة 

�شرطة دبي 

التوعية 

واملطبوعات

 45
مدر�شة

2700حممد عبد الغفار

3

م�شروع تدريب الكادر املدر�شي 

)تاأهيل الكادر املدر�شي على 

مهارات الوقاية وال�شالمة العامة 

وكيفية الت�شرف يف املدر�شة 

واملوؤ�ش�شة التعليمية ، لتاأمني 

�شالمة الطالبات والطالب 

والتدري�شيني والعاملني يف تلك 

املوؤ�ش�شات يف حاالت الطوارئ.(

التوعية 

واملطبوعات

%18100 دورة

من

1/1/2009

اىل

31/12/2009

حما�شر �شهاب ال�شيد 

البدوي 

299
حما�شر/يا�شر عبد 

اللطيف

مدين/علي عبيد ال�شاحر 

الكتبي .

4

عدد الدورات واملحا�شرات 

واالجتماعات واحلمالت التي 

نفذت 9 

ال�شحة 

العامة 

والبيئة
100%

من 

24/2/2009

اىل 

22/6/2009

خولة ال�شومي (  رئي�شة 

الفريق (.

فهمي احمد. حمد �شامل.

جمال احمد.

496

5

ت�شميم قاعدة بيانات الكرتونية 

النت�شاب املتطوعني

ق�شم �شوؤون 

املتطوعني

100%

من 

 8/3/2009

اىل 

26/3/2009

املالزم اول /�شلطان 

الزعابي ) رئي�ص 

الفريق( + احمد 

اجلرمن + علي الكتبي

%100ت�شميم بطاقة متطوع6

من 

 11/5/2009

اىل

14/6/2009

جلنة التطوع 

باالدارة 

العامة 

للدفاع 

املدين /

وزارة 

الداخلية

م�ساريع احلماية املدنية املنجزة
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فريق ال�شحة العامة والبيئة فريق تن�شيق التطوع

44

تخرج احدى دورات الكادر املدر�شي )ن�شوي(

تدريب مدراء املدار�ص على االإطفاء

تدريبات عملية للمعلمات

زيارة املدر�شني ملركز الدفاع املدين يف الق�شي�ص

احدى تدريبات الكادر املدر�شي
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فريق االإطفاء اجلوي وحماية القطارات

45

م
عنوان االإجناز

)امل�سروع اأو الربنامج اأو الن�ساط(

تاريخ االإجناز

من             اىل
اأ�سماء الفريق التنفيذي

  19/04/2009مدورة االإنزال واالإخالء1.

09/09/2009متغطية فعالية افتتاح مرتو دبي2.

15/11/2009متغطية معر�ص الطريان 32009.
مالزم / �شلطان النعيمي، مالزم / حممد بوفرو�شه، م�شاعد / ح�شن 

علي، رقيب / جعفر حممد غلوم، رقيب/ من�شور جمعة، عريف / ماجد 

�شبيل، �شرطي1 / علي عبد املجيد، �شرطي1 / جميد في�شل، �شرطي1 / 

حمد �شعيد، �شرطي1 / من�شور جا�شم، �شرطي / من�شور حممد

15/06/2009متغطية فعاليات �شيف دبي 42009.

امل�شاركة يف فعالية باإدارة اجلن�شية 5.

واالإقامة مبنا�شبة اليوم الوطني
25/11/2009م

رجال فرقة الإطفاء اجلوي �حماية القطارات ..تاأهب دائم لتلبية النداء
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زيادة م�سطردة بالقوة الب�سرية امليدانية املواطنة خالل عام 2009

1415 اجمالي املرتب 2008 

1597 اجمالي املرتب 2009 

1214 إجمالي املرتب احمللي 

661 وافد    

553 مواطن   

1395 إجمالي املرتب احمللي 

673 وافد    

722 مواطن    

 اإجمايل املرتب نهاية 2008 ونهاية 2009 
حملي + احتادي

اإجمايل املرتب املحلي نهاية 2009

اإجمايل املرتب املحلي نهاية 2008

فريق التوثيق االإداري

فريق �شوؤون العاملني

فريق تخطيط املوارد الب�شرية
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فريق ال�شوؤون املالية

منو املوارد املالية �تعميم اخلدمات اللكرت�نية يف الإجراءات املالية

عدد امل�ستفيديننوع االجراء

815 اإجناز �شندات �شرف 

278اإجناز �شندات قيد 

16679 اإجناز �شندات قب�ص 

21529اإجناز �شندات ا�شتالم 

اإجناز مطالبة تاأمني �شحي 
318  باإجمايل مبلغ وقدره ) 241,075 ( درهم ومت ت�شليم 

املوظفني.

1833 احل�شول على  موافقة من قبل ق�شم التاأمينات العامة الإجراء عمليات جراحية وا�شتخدام االأ�شعة.

تعوي�ص ال�شيارات واالآليات ) ال�شطب / الفقد ( 
بلغت خالل عام 2009م    ) 88,820 ( درهم وهناك 

معامالت قيد االإجناز ) 147,312 ( درهم .

4478اجناز بطاقات تاأمني �شحي ملرتب الدائرة واأ�شرهم .

بلغت اإجمايل �شرف م�شتحقات نهاية اخلدمة على النحو التايل :

م�شتحقات وفاة  = 5 حاالت 

ا�شتقاالت ) مواطن ( = 12 حالة

ا�شتقاالت ) غري مواطن ( = 12 حالة

طلبات �شم اخلدمة

14 حالة 

قيد االإجراء 17  حالة 

 مرفو�شة  ) 3 ( حاالت

15  موظف  .زيادة عدد املنت�شبني للهيئة العامة للتاأمينات واملعا�شات للموظفني املدنيني     

131 موظفزيادة عدد املنت�شبني الع�شكريني لهيئة املعا�شات.

حتققت زيادة االإيرادات للعام املايل 2009م باملقارنة بالعام 

املايل 2008م نتيجة تطبيق النظام رقم 2 ل�سنة 2009  ب�ساأن 

ال�سالمة الوقائية من اأخطار احلريق يف اإمارة دبي.
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الجنازات اللكرت�نية..ج�سر الدفاع املدين للخدمات املتميزة

تقنية  ادارة  اجنزتها  التي  االلكرتونية  امل�ساريع 

املعلومات

•نظام ت�شجيل مركبات نقل املواد اخلطرة.  	
•نظام ال�شالمة اأوال االإلكرتوين. 	

•نظام �شكاوى املتعاملني االإلكرتوين.  	
•نظام الرتا�شل احلكومي االإلكرتوين.  	

 .) • 	GRP( امل�شاركة باإعداد نظام

•تطويراملوقع االإلكرتوين لالإدارة العامة للدفاع املدين بدبي. 	
•نظام االأر�شفة االلكرتونية )تنفيذ ال�شركة الكونية(.  	
•نظام الرتا�شل االلكرتوين )تنفيذ ال�شركة الكونية(.  	

•نظام اأيد�ص االلكرتوين.  	
•نظام التوظيف االإلكرتوين.  	

•تنفيذ م�شروع تطوير واأمن ال�شبكات.  	
اإ�شتالمها  مت  التي  للمراكز  التقنية  االحتياجات  بتغطية  •القيام  	

خالل العام )الرب�شاء – بور�شعيد- اللي�شيلي(.

• جهاز   جتهيز وتهيئة عدد 50 جهاز حا�شب اآيل مكتبي وعدد 50	

حا�شب اآيل حممول.

اخلدمات  بوابة  نظام  لتنفيذ   ) الكونية  )ال�شركة  مع  •التن�شيق  	
االإلكرتونية.

فريق تقنية املعلومات
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رجال اخلدمات »املجهولني«..دعم دائم للفرق امليدانية �الإدارية

�ســرفاإ�سافــةامل�ستودعاتم

188280االأثاث1

27268التجهيزات2

149622القرطا�شية3

18300االأرزاق4

43520املعدات الفنية5

فريق موظفي اخلدمات و التجهيزات

فريق عمال اخلدمات الداخلية فريق عمال اخلدمات االإ�شنادية

موؤ�سرات احلركة املخزنية
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توا�سل موؤ�س�سي مع ال�سركاء..�ن�ساط جمتمعي مثمر

العدد املنجز من الن�ساطاتعنوان االجنازت

213تاأمني1

13م�شاركة2

226 فعاليةاملجموع

امل�شاركة يف حملة دبي مت�شي

فريق عمل اإدارة الت�شويق واالإت�شال املوؤ�ش�شي

اليوم املفتوح لعوائل العاملني بالدفاع املدين

حملة اليوم الوطني
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40% شؤون العاملني 

18% تدقيق ملفات االفراد  

6% الرواتب والعالوات 

8% قياس االداء  

17% تخطيط املوارد البشرية 

11% املوارد البشرية  

33 شؤون العاملني 

15 تدقيق ملفات االفراد  

5 الرواتب والعالوات 

7 قياس االداء  

12 تخطيط املوارد البشرية 

9 املوارد البشرية  

51

الرقابة الداخلية..عني يقظة حلرا�سة م�سامني القوانني �حر�ض على اللتزام بالتعليمات

تدقيق ملفات ادارة ال�سوؤون املالية لتح�سني االداء

36% االيرادات  

12% املوازنات  

6% التامينات 

6% الرواتب  

40% النفقات  

60 االيرادات  

20 املوازنات  

10 التامينات 

10 الرواتب  

65 النفقات  

تدقيق ملفات ادارة  املوارد الب�سرية لتح�سني االداء

فريق الرقابة االإدارية واملالية
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العامة ال�سيا�سات  �فق  الإجراءات  تقنني  على  دائم  حر�ض 

التف�سيلاالإجنازم

36  اأمر اإدارياإعداد و�شياغة االأوامر االإدارية1

60 عقداإعداد و�شياغة عقود ال�شركات2

اعتماد ون�شر النظام رقم 2 ل�شنة 2009 ب�شاأن ال�شالمة والوقاية من اأخطار احلريق3

تدقيق ملفات �شركات ال�شالمة الوقائية4
  1279 ملف 

) جديد + جتديد + اإ�شافة + جتديد واإ�شافة(

امل�شاركة يف جلان املخالفات االإدارية5

امل�شاركة يف جلان املحاكمات الع�شكرية8

امل�شاركة يف جلان التظلمات االإدارية9

تقدمي اال�شت�شارات القانونية لكافة االإدارات واالأق�شام ح�شب طلبهم10

املراجعة القانونية مللفات نهاية اخلدمة للموظفني11

تقدمي الدعم لبع�ص االإدارات يف اإعداد ال�شياغة القانونية لبع�ص التقارير واملكاتبات12

تقدمي امل�شورة القانونية لل�شركات الراغبة يف الرتخي�ص يف جمال الوقاية وال�شالمة13

تدقيق ملفات فنيي �شركات الوقاية وال�شالمة قبل اإجراء االختبارات14

فريق مكتب االإ�شت�شارات القانونية

 امل�شت�شار القانوين 

كمال الدين عبده حممد
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وثائق ملعايري دولية عن االآليات واملعدات واالأجهزة واالأنظمة

وثائق ورقية واأخرى الكرتونية فريق الدعم املعلوماتي

و�سع منهجية عمل لق�سم الدعم املعلوماتي وفق املعايري   .1 

العاملية  

واخلليجيني  املحليني  ال�سركاء  مع  اإت�سال  قنوات  فتح   .2 

والدوليني لتوفري املعلومات ال�سرورية ملتخذ القرار  

التن�سيق مع اإدارة نظم املعلومات اجلغرافية يف بلدية   .3 

دبي  

اجناز 70% من االأر�سفة االلكرتونية للوثائق  .4

التن�سيق النتاج فلم عن التوعية املجتمعية يف االزمات   .5 

والكوارث  

وزارة  خلدمة  االلكرتونية  املعلومات  بوابة  ان�ساء   .6 

)Info Gate( الداخلية  

دقة ��فرة املعلومات تعزز القرارات
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الإعالم ..�سنوء الدفاع املدين يف اخلارج.. �عني املجتمع يف الداخل

792 عدد النشاطات املصورة 

227 عدد االخبار املنشورة 

عدد املطبوعات التي 
30 جرى تصميمها  

عدد املطبوعات التي 
6,655 جرى توزيعها   

فريق العمل االإعالمي

54
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اجلميع مب�ساركة  اإل  لتتحقق  للجميع  ال�سالمة 
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مدين / ثريا حممود املال

عريف / حمدي عبد القادر 

الرائد/�سليمان عبد الكرمي يعقوبالرائد/ح�سني حممد الرحومي الرائد/جمال اأحمد ابراهيم

مدين / اآمنة يحيى يو�سف

�سرطي 1 / ماجد �سبيل غازي

مدين / اأمل �سهاب اأحمد ثاين

عريف / يا�سر حممود ال�سيد

مدين / �ساره اأحمد عبد اهلل

رقيب / اأحمد حممد احلمادي 

�سرطي 1/ جميد جا�سم حيدرمدين / فهد اآل رحمه رقيب 1 / �سعيد علي مطر الكيبايل

مر�سحون  »متميز�ن«  يتناف�سون على الإرتقاء اىل من�سة  »التميز احلكومي«
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عدد من فرق عمل املراكز امل�ساركة يف تنفيذ امل�ساريع

فريق عمل مركز بور �شعيد

فريق عمل مركز الرا�شدية

فريق عمل مركز الرا�ص

فريق عمل مركز احلمرية

فريق عمل مركز الق�شي�ص

فريق عمل مركز حتا
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2021 الوطنية  الوثيقة 
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