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للدفاع	 �لعامة	 �الإد�رة	 حققت	 �أن	 بعد	 	l

�لبنية	 تطوير	 يف	 ملمو�شًا	 تقدمًا	 بدبي	 �ملدين	

�ملعايري	 �فق	 �ملدين،	 �لدفاع	 خلدمات	 �ال�شا�شية	

�خا�شة	 �ملكافحة،	 	� ��ل�شالمة	 للوقاية	 �لد�لية	

فيما	يتعلق	بتطبيق	�لتقنيات	�حلديثة	يف	خدمات	

تالزم	 خالل	 من	 �لب�رشية	 بالقدر�ت	 ��الرتقاء	 �لوقاية،	

لغرق	 �مليد�نية	 �الحتياجات	 مع	 �لتدريبية	 �لرب�مج	

�النقاذ	��ملكافحة،	حيث	مت	تخرج	�أكرث	من	ثالئمئة	

�لد�ر�ت	 من	 	2010 عام	 خالل	 �فرد	 �شف	 �شابط	

�لد�لية	�لتي	عقدت	مبركز	تدريب	�لعوير،	بالتعا�ن	

مع	كلية	�الطفاء	يف	بريطانيا.

�ملنهجي	 �لتدريب	 نظام	 تطبيق	 مت	 كما	 	l

�ليومي	لالأفر�د	يف	�ملر�كز،	�فق	مقايي�ص	عاملية	

دقيقة	للياقة	�لبدنية	��ملهارة	�ملهنية.

�لتي	 �الآلية	�حلديثة	 �لقوة	 �توفرت	جلميع	�ملر�كز	

تلبي	�حتياجات	�لفرق	للطلبني	�ال�ل	��لثاين،	�إ�شافة	

لالآليات	�لتخ�ش�شية	�مل�شاندة،	ذ�ت	�الأهمية	�لق�شوى	

�ملباين	 يف	 كانت	 �شو�ء	 �لكبرية،	 �حلر�ئق	 يف	

�إفتتاح	 جانب	 �ىل	 �مل�شتودعات	 يف	 	�� �لعالية	

�لعالية	 �ملو��شفات	 ذ�ت	 �جلديدة	 �ملر�كز	 من	 عدد	

	�� �ملعمارية	��الإن�شائية،	 �لطبيعة	 �جلودة،	من	حيث	

�لب�رشية،	 ذلك..	 �قبل	 ��الآلية،	 �لتقنية	 �لقدر�ت	 توفر	

�لتي	جتعلها	قادرة	على	�لقيام	بو�جباتها	باأف�شل	

على	 �لقدرة	 مع	 �لظر�ف،	 خمتلف	 �يف	 �أد�ء،	

�لتعامل	�لفعال	مع	�لتد�عيات	�لنا�شئة	عن	�حلادث.

�بناء	على	ذلك،	فاإن	عام	2011	�شيكون	عام	�لتوعية	

��لوقاية!.

جع	 تر�	 قد	 ��ملكافحة،	 �الإنقاذ	 خدمات	 الأن	 لي�ص	

ترتكز	 �ملنتجة	 �ملدنية	 �حلماية	 الأن	 بل	 بها..	 �الإهتمام	

�ىل	�إد�رة	�ملخاطر..	ال	�ىل	مو�جهة	�ملخاطر..

�لبنية	 تر�شيخ	 تتطلب..	 �ملخاطر	 �إد�رة	 �إن	 	l

�الإ�شتباقية	خلدمات	�لدفاع	�ملدين،	�يف	�ملقدمة	

�لوقائية	 �لتطبيقات	 	- �ملجتمعية	 �لتوعية	 	- منها	

�لفعالة	-	�هذ�	ما�شيوفرلنا	�إمكانيات	متز�يدة	للتقليل	

من	عدد	�	حجم	�حلر�ئق	��ملخاطر	�الخرى.

�أهد�فها	 الحتقق	 	- �لنظرية	 	- �لتوعية	 لكن	 	l

د�ن	قاعدة	�قائية	متما�شكة	يف	جميع	�ملباين	

�الآنظمة	 م�رش�ع	 	- فاإن	 لهذ�	 ��ملو�قع،	 ��ملن�شاآت	

بدبي	 �ملدين	 �لدفاع	 يطبقه	 �لذي	 	- �لذكية	 	-

�لقاعدة	 هذه	 ركائز	 �أحد	 يعد	 	2008 �أغ�شط�ص	 منذ	

�لوقائية..	حيث	متكن	من	ربط	13959	مبنى	�من�شاأة	

�مت	 �اللكرت�نية.	 �ملدين	 �لدفاع	 عمليات	 بغرفة	

جاهزيتها	 من	 للتاأكد	 �من�شاأة	 مبنى	 	30832 م�شح	

للربط	بغرفة	�لعمليات.	كما	مت	تركيب	�أجهزة	�لربط	

بــ	15924	مبنى	�من�شاأة	متهيدً�	لت�شغيل	عملية	�لربط.

�تعمل	�لفرق	�لهند�شية	ب�شكل	متو��شل	لتنفيد	خطة	

�لعمليات	 بغرفة	 ��ملن�شاآت	 �ملباين	 جميع	 ربط	

يقدم	 �لذي	 �مل�رش�ع	 هذ�	 خالل	 من	 �ملركزية	

باالإبالغ	 التنح�رش	 متعددة،	 �لكرت�نية	 خدمات	

�لنظام	ير�شد	حالة	 �إن	 �ملبا�رش	عن	�حلادث	فقط،	بل	

ر�سالة املدير العام

�للو�ء	/	ر��شد	ثاين	ر��شد	�ملطر��شي،		مدير	�الإد�رة	�لعامة	للدفاع	�ملدين	-	دبي
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�ير�شل	 مبنى،	 كل	 يف	 �حلريق	 من	 �الإطفاء	 �أنظمة	

حالة	 يف	 �ل�شاعة،	 مد�ر	 على	 �لكرت�نية	 ��شار�ت	

تعطل	�أي	من	�أنظمة	�ملكافحة	��	�الإنذ�ر	�أ�	�ل�شالمة	

�لدفاع	 مع	 �لر�شائل	 تلك	 �متابعة	 �ملبنى،	 يف	

�ىل	 �ملبنى،	 �شاحب	 	� �ل�شيانة	 ��رشكة	 �ملدين	

حني	�إتخاذ	�إجر�ء	باإ�شالح	�لعطل،	�يف	حالة	عدم	

�إتخاذ	�أ�شحاب	�ملنازل	�من	يف	حكمهم	�خلطوة	

�الجر�ء�ت	 بحقهم	 ف�شتتخذ	 �خللل.	 ملعاجلة	 �لعملية	

�لقانونية	كمخالفني	لقو�نني	�لدفاع	�ملدين.

معاير	 �فق	 �إجر�ء�تنا	 جميع	 ت�شري	 �لكي	 	l

�أجنزنا	-	مد�نة	 د�لية	�حملية	متطورة	�موحدة،	

�ملتحدة،	 �لعربية	 �المار�ت	 بد�لة	 �خلا�شة	 	- �ملعايري	

��الإعتماد	 للرتخي�ص	 �الأ�شا�ص	 �ملرجع	 �شتكون	 ��لتي	

تعميم	 باإجتاه	 نوعية	 خطوة	 �شيحقق	 مما	 ��الإجناز،	

�ملعايري	�ملتطورة	للمباين	��ملن�شات	يف	�لد�لة.	

لل�رشكات	 �خلدمات	 ت�شهيل	 �أجل	 �من	 	l

�حلكومية	 ��الإد�ر�ت	 ��ملقا�لني	 ��ال�شت�شاريني	

�ملخططات	 باإعتماد	 يتعلق	 فيما	 �جلمهور،	 	�

	e.engineering �اللكرت�ين	 �لربنامج	 �أجنزنا	 �لهند�شية،	

مع	 �ملتعاملني	 �ملهند�شني	 جميع	 �شيمكن	 �لذي	

�هم	 خمططاتهم	 �عتماد	 من	 �ملدين	 �لدفاع	

مر�جعة	 �ىل	 �حلاجة	 د�ن	 مكاتبهم.	 يف	

�جلهد،	 �شيقلل	 مما	 �ملدين،	 للدفاع	 �لعامة	 �الإد�رة	

��لكلفة،	��لوقت،	�ي�شمن	�جلودة	يف	�لتدقيق	

��الإعتماد.

�ن	جتربة	عقود	من	�لزمن	�ثبتت	�جود	فر�ص	 	l

من	 �حلماية	 	( معايري	 بتطبيق	 �اللتز�م	 يف	 حت�شني	

�حلريق(	،	يف	عدد	غري	قليل	من	�ملباين	��ملن�شاآت	

،	نتيجة	غياب	قانون	تنفيذي	لـ)	�لر�شوم	��لغر�مات(	

�خلا�شة	بخدمات	�لدفاع	�ملدين.

�لذي	 	2009 ل�شنة	 	)2( رقم	 للنظام	 �كان	 	l

�آل	 ر��شد	 بن	 حممد	 بن	 حمد�ن	 �ل�شيخ	 �شمو	 ��شدره	

�ملجل�ص	 رئي�ص	 ب�شفته	 دبي	 عهد	 �يل	 مكتوم	

�لتنفيذي	لدبي	د�ر�	كبري�	يف	�حلد	من	�ملخالفات	

�تنمية	�ملو�رد	�تقليل	عدد	�حلر�ئق	�تخفي�ص	حجم	

خ�شائرها.

��الق�شام	 �الد�ر�ت	 جميع	 حققت	 لقد	 	l

�جناز�ت	موؤثرة	يف	م�شرية	تطوير	�خلدمات	�حت�شني	

�الأد�ء.

�شارك	 �خالء	 مترين	 	166 �لعمليات	 �د�رة	 نفذت	 فقد	

	1987 �لعمليات	 غرفة	 �تلقت	 �شخ�شا،	 	51394 فيها	

�طفاء	 �شيارة	 	( �لفنية	 �ل�شوؤ�ن	 �د�رة	 �طورت	 بالغا،	

�ل�شحر��ية(	 �ملناطق	 يف	 �حلو�دث	 مع	 للتعامل	

يف	 �لتدريب	 ملركز	 �لتدريبية	 �خلطة	 من	 ���شتفاد	

�لعوير	5690	�شف	�شابط	�فرد	�مدين	،	�دققت	

خمططا	 	11938 �لوقائية	 �ل�شالمة	 �د�رة	 ��إعتمدت	

�جر�ءً�	 	1810� 	، تفتي�شيا	 �إجر�ءً�	 	3470 �نفذت	 هند�شيا،	

للوقاية	من	�ملو�د	�خلطرة.

..�طلق	 �ملجتمعية	 �لتوعية	 ميد�ن	 �يف	 	l

�لدفاع	�ملدين	)	�حلملة	�لوطنية	ل�شالمة	�ال�رش	يف	

�ملنازل(	لتاأمني	�ل�شالمة	جلميع	�ال�رش	يف	كافة	�ملنازل	

باإمار�ت	�لد�لة.

بتوعية	 �الرتقاء	 على	 حر�شنا	 يوؤكد	 �مما	 	l

خمتلف	فئات	�ملجتمع	،	نفذت	�د�رة	�حلماية	�ملدنية	

�لعديد	من	�لرب�مج	��شتفاد	منها	92109	�شخ�شا.

�توزيع	 �طباعة	 �عد�د	 �العالم	 �حقق	 	l

4،200،000	مطبوعا	على	�ال�رش	يف	�ملنازل	من	قبل	

فرق	�لدفاع	�ملدين	،	�مت	ن�رش	243	تقرير�	�شحفيا	

لهذ�	�لغر�ص،	كما	�ت�شعت	ميادين	�لتعا�ن	مع	�ل�رشكاء	

يف	�لقطاعني	�حلكومي	��خلا�ص.

لوال	 تتحقق	 �ن	 �الجناز�ت	 لهذه	 �ماكان	 	l

،	فقد	 ��ال�شنادية	 ��ملالية	 �الد�رية	 �خلدمات	 تنامي	

�ىل	 بالقيا�ص	 	%95 بن�شبة	 منو�	 �ملالية	 �ملو�رد	 �شهدت	

تقنية	 م�شاريع	 ع�رشة	 من	 �كرث	 �نفذت	 	،2009 عام	

يف	 منهجيا	 تطور�	 �خلدمات	 ��شهدت	 م�شاندة،	

�لدعم	�مليد�ين	��الد�ري.

		: �اليز�	 �شهاد�ت	 على	 �الد�رة	 �ح�شلت	 	l	

)�شهادة	 	� 	)ISO 	9001:2008 �جلودة	 )�شهادة	

)�لبيئة	 	� 	)18001 	OSHAS �ملهنية	 ��ل�شالمة	 �ل�شحة	

ISO	14001(،	�ل�شمان	�حلوكمة	تو��شل	فرق	�لرقابة	
مدى	 بتقييم	 �لقيام	 ��لقانونية	 ��ملالية	 �الد�رية	

مطابقة	�الجر�ء�ت	مع	�لقو�نني	��لتعليمات	�لنافذة.

بنية	 ��شمان	 	، �ملتعاملني	 ر�شا	 هو	 جناحنا	 مقيا�ص	 �ن	

�الخرى	 �ملخاطر	 �من	 �حلريق	 من	 للحماية	 ��شا�شية	

��ملو�قع..�هذ�	 ��ملن�شاآت	 �ملباين	 جميع	 يف	

مانو��شل	�لعمل	من	�جله	خالل	عام	2011	.

�للو�ء	/	ر��شد	ثاين	�ملطر��شي
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اإدارتنا

العقيد /  حمدان حممد الري�سي

م�شاعد املدير العام لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

العميد /  عبد العزيز خمي�س

نائب املدير العام

العميد / احمد عبيد ال�سايغ

م�شاعد املدير العام ل�ش�ؤون الطفاء والنقاذ

املقدم / را�سد خليفة البوفال�سة

مدير ادارة الرقابة الإدارية

املقدم/ جمال بن عا�سد املهريي

مدير ادارة التجهيزات و اخلدمات

املقدم/عبد اهلل �سيف ال�سام�سي

مدير ادارة احلماية املدنية

الرائد/ جمال احمد ابراهيم

مدير ادارة ال�شالمة ال�قائية

الرائد/ را�سد ح�سني ال�سميطي

مدير ادارة �ش�ؤون املراكز

الرائد/ا�سماعيل عبد اهلل

مدير ادارة الت�ش�يق والإت�شال امل�ؤ�ش�شي

الرائد/ �سليمان عبد الكرمي

مدير مركز الدفاع املدين املر�شى

الرائد/ علي ح�سن حممد املطوع

مدير ادارة العمليات

الرائد/ فرا�س حممد عبد اهلل باحل�سا

مدير ادارة ال�ش�ؤون الفنية

ال�سيدة امينة يعقوب

مديرة ادارة ال�ش�ؤون املالية

ال�سيدة عفاف جا�سم

مديرة ادارة الإ�شرتاتيجية والداء امل�ؤ�ش�شي

ال�سيد عي�سى بال�ساالت

مدير ادارة تقنية املعل�مات
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مل يتم حتقيق الأهداف » هناك حاجة لتخاذ خط�ات ت�شحيحية «  مت حتقيق الهدف » اإىل اإن ال��شع يحتاج اإىل درا�شة «

مت حتقيق الهدف ب�شكل كامل      الهدف بحاجة اإىل مراجعة اأو تقدمي ت��شيحات

الأطفاء �الإنقاذ.. نتائج م�ؤ�سرات قيا�س الأداء.. (املُخََطْط/املتحقق)

عدد اإ�سابات احلرائق لكل األف ن�سمة من ال�سكان ٪ن�سبة املكاملات امل�ستجاب لها ٪

اال�ستعداد ملواجهة االأزمات والكوارث ٪عدد احلرائق مقارنة بالعام املن�سرم ٪

متارين االإخالء للمن�ساآت  ٪ن�سبة ا�ستكمال مركبات املكافحة ٪
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املدين  للدفاع  املدين شية  للدفاع  املدين شية  للدفاع  ية  شا�شا� ا�شا�ش ش�ش� ال البنية  ت�شكل  التي  املراكز  ا�ة  البنية  ت�شكل  التي  املراكز  ا�ة  البنية  ت�شكل  التي  املراكز  ة  لق لق�ناد  �ناد  لقش لقشناد  ناد  وا� دعم  وا�شادر  دعم  شادر  وا�ش دعم  وا�شادر  دعم  ادر  م� هي  والإدارات  القيادات  جميع  م�شان  هي  والإدارات  القيادات  جميع  شان 

أحدث املمار�سات وتقدمي اأحدث املمار�سات وتقدمي أحدث املمار�سات وتقدمي اأحدث املمار�سات وتقدمي أحدث املمار�سات وتقدمي أحدث املمار�سات وتقدمي  إنقاذ بتطبيق الإنقاذ بتطبيق إنقاذ بتطبيق الإنقاذ بتطبيق الالإنقاذ بتطبيق إنقاذ بتطبيق  إطفاء واالإطفاء واإطفاء واالإطفاء واالالإطفاء واإطفاء وا رتاتيجي : شرتاتيجي : شرتاتيجي : رتاتيجي : التميز يف االتميز يف ا ش�ش� ..وتعمل املراكز على حتقيق الهدف ا..وتعمل املراكز على حتقيق الهدف الل

ل املبادراتسل املبادراتسل املبادرات، من خالل الأهداف املحددة التالية: سأف�سأف� أف�اأف�ا

تجابة واملحافظة عليها.شتجابة واملحافظة عليها.شتجابة واملحافظة عليها. ش�ش� ل معدشل معدشل معدلت ال أف�اأف�شأف�شأف� حتقيق  l 	

تعداد التام.شتعداد التام.شتعداد التام. ش�ش� رفع جاهزية مراكز الإطفاء  لتحقيق ال l 	

المة للم�شاريع البحرية  يف الإمارة.شالمة للم�شاريع البحرية  يف الإمارة.شالمة للم�شاريع البحرية  يف الإمارة. شأمني ال�شأمني ال� أمني ال�اأمني ال�ا اتات l 	

ي.�ي.�ي. �ير خدمات الإطفاء والإنقاذ اجل�ير خدمات الإطفاء والإنقاذ اجل ير خدمات الإطفاء والإنقاذ اجل�ير خدمات الإطفاء والإنقاذ اجل� �تط�تط l 	

ا�ص كل مركز ، ونفذت برامج تدريبية نظرية شا�ص كل مركز ، ونفذت برامج تدريبية نظرية شا�ص كل مركز ، ونفذت برامج تدريبية نظرية  شع اخلرائط امليدانية ملنطقة اخت�شع اخلرائط امليدانية ملنطقة اخت� ع اخلرائط امليدانية ملنطقة اخت�شع اخلرائط امليدانية ملنطقة اخت�ش أجنزت مراكز الدفاع املدين و�اأجنزت مراكز الدفاع املدين و�شأجنزت مراكز الدفاع املدين و�شأجنزت مراكز الدفاع املدين و� أجنزت مراكز الدفاع املدين و�حيث  أجنزت مراكز الدفاع املدين و�اأجنزت مراكز الدفاع املدين و�أجنزت مراكز الدفاع املدين و�حيث  أجنزت مراكز الدفاع املدين و�اأجنزت مراكز الدفاع املدين و�حيث 

تجابة.شتجابة.شتجابة. شادث ، يف زمن معياري لال�شادث ، يف زمن معياري لال� ادث ، يف زمن معياري لال��ادث ، يف زمن معياري لال�� �اعدة للتعامل مع احل�اعدة للتعامل مع احل اعدة للتعامل مع احلشاعدة للتعامل مع احلش شوعملية على مدار العام ، اىل جانب جاهزيتها املت�شوعملية على مدار العام ، اىل جانب جاهزيتها املت�

املراكز
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مركز الرب�ساء

الربنامج التدريبي )عدد احل�ص�ص لكل فئه 

120 ح�صة تدريبية - عملي ونظري(
عدد م�صاركات املركز يف احلوادث خارج 

منطقة اخت�صا�ص املركز )3(

2010/05/09 : التاريخ

18:55 : الوقت 

م�ستودعات : املكان

جبل علي : املنطقة

مل تقدر : اخل�سائر

بالكامل  بالكامل سركة  بالكامل سركة  ركة  ال� ادارة  ال�سمبنى  ادارة  سمبنى  : الذي مت انقاذه

وامل�ستودعات املجاورة

اء - القوز - ساء - القوز - ساء - القوز -  ساركة : مراكز / الرب�ساركة : مراكز / الرب� اركة : مراكز / الرب�ساركة : مراكز / الرب�س سحجم القوة امل�سحجم القوة امل�

آلياتالآلياتالآليات جمريا بكامل القوة وا

مدير  املطوع,  ح�سن  رائد/علي  قائد العملية:

ابط مناوبسابط مناوبسابط مناوب سالعمليات - مالزم/�سلطان الزعابي , �سالعمليات - مالزم/�سلطان الزعابي , �

اكرب حادث تعامل معه املركز 

أهلياأهليأهلياأهليأهليأهلي الرائد / عثمان حممد الرائد / عثمان حممد 

م�ساعد/ خالد علي �سعيدم�ساعد/ خالد علي �سعيد

مالزم / عبد الرحمن حممد مالزم / عبد الرحمن حممد 

عبد الرحمن

ريسريسريري سعريف / ابراهيم جوهر ب�سعريف / ابراهيم جوهر ب�عريف / ابراهيم جوهر ب�

افتتح املركز بتاريخ : 2009/8/1

عدد احلوادث التي تعامل معها املركز

�سابط مركزمدير مركز الرب�ساء

اأقدم اطفائياملتميز

منطقة اإخت�سا�س املركز
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مركز احلمرية

الربنامج التدريبي )عدد احل�ص�ص لكل فئه 

عملي 720 ونظري 140(

عدد م�صاركات املركز يف احلوادث خارج 

منطقة اخت�صا�ص املركز )74(

2010/02/16 : التاريخ

15:10 : الوقت 

�سفينة مبيناء احلمرية : املكان

احلمرية : املنطقة

600000 الف درهم : اخل�سائر

ال�سفن املجاورة : الذي مت انقاذه

إطفائياإطفائيإطفائي اركة : عدد ساركة : عدد ساركة : عدد 30 سحجم القوة امل�سحجم القوة امل�

ا.سا.سا. سالرائد/فرا�س حممد باحل�سالرائد/فرا�س حممد باحل� قائد العملية:

اكرب حادث تعامل معه املركز 

سمالزم / عبد اهلل حممد دروي�سمالزم / عبد اهلل حممد دروي�مالزم / عبد اهلل حممد دروي�سالرائد / جمعة حممد الب�ساطة

م�ساعد / احمد عبد اهلل عبد الرحيمم�ساعد / احمد عبد اهلل عبد الرحيمعريف/ ابوزقايل حممودعريف/ ابوزقايل حممود

1996 افتتح املركز بتاريخ : 1/

عدد احلوادث التي تعامل معها املركز

�سابط مركزمدير مركز احلمرية

اأقدم اطفائياملتميز

منطقة اإخت�سا�س املركز
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مركز الرا�سدية

الربنامج التدريبي )عدد احل�ص�ص لكل فئه 

1500 ح�صة تدريبية - عملي ونظري(
عدد م�صاركات املركز يف احلوادث خارج 

منطقة اخت�صا�ص املركز )8(

الربنامج التدريبي )عدد احل�ص�ص لكل فئه الربنامج التدريبي )عدد احل�ص�ص لكل فئه الربنامج التدريبي )عدد احل�ص�ص لكل فئه الربنامج التدريبي )عدد احل�ص�ص لكل فئه الربنامج التدريبي )عدد احل�ص�ص لكل فئه الربنامج التدريبي )عدد احل�ص�ص لكل فئه الربنامج التدريبي )عدد احل�ص�ص لكل فئه الربنامج التدريبي )عدد احل�ص�ص لكل فئه الربنامج التدريبي )عدد احل�ص�ص لكل فئه الربنامج التدريبي )عدد احل�ص�ص لكل فئه  اركات املركز يف احلوادث خارج اركات املركز يف احلوادث خارج اركات املركز يف احلوادث خارج اركات املركز يف احلوادث خارج اركات املركز يف احلوادث خارج اركات املركز يف احلوادث خارج اركات املركز يف احلوادث خارج اركات املركز يف احلوادث خارج اركات املركز يف احلوادث خارج اركات املركز يف احلوادث خارج اركات املركز يف احلوادث خارج اركات املركز يف احلوادث خارج 

2010/05/15 : التاريخ

11:39 : الوقت 

أ�س اخلوراأ�س اخلورأ�س اخلور أ�س اخلورم�ستودعات يف ر أ�س اخلوراأ�س اخلورأ�س اخلورم�ستودعات يف ر أ�س اخلوراأ�س اخلورم�ستودعات يف ر : املكان

ناعيةسناعيةسناعية سال�سال� : املنطقة

رار بخم�سة م�ستودعاتسرار بخم�سة م�ستودعاتسرار بخم�سة م�ستودعات ساحرتاق وا�ساحرتاق وا� : اخل�سائر

�سبعة م�ستودعات : الذي مت انقاذه

دية-سدية-سدية- مراكز/الرا�  : مراكز/الرا�ساركة   : ساركة  مراكز/الرا�س  : مراكز/الرا�ساركة   : اركة  امل� القوة  امل�سحجم  القوة  سحجم 

سي�سي�س-الرا�س-بور�سعيد-الكرامة ي�سي�س سالق�سالق�

الرحومي  �سلطان  النقيب/�سعيد  قائد العملية:

دية(سدية(سدية( س)مدير مركز الرا�س)مدير مركز الرا�

اكرب حادث تعامل معه املركز 

أ / �سيف حممد �سيفاأ / �سيف حممد �سيفأ / �سيف حممد �سيفأ / �سيف حممد �سيفنقيب / �سعيد �سلطان الرحومي مالزم 

أ/ �سعيد خلفان �سيفاأ/ �سعيد خلفان �سيفأ/ �سعيد خلفان �سيفاأ/ �سعيد خلفان �سيفأ/ �سعيد خلفان �سيفأ/ �سعيد خلفان �سيف أ�سداأ�سدأ�سداأ�سداأ�سدأ�سدعريف عريف  م�ساعد / علي عبد اهلل م�ساعد / علي عبد اهلل 

افتتح املركز بتاريخ : 1996/5/26

عدد احلوادث التي تعامل معها املركز

�سابط مركزمدير مركز الرا�سدية

اأقدم اطفائياملتميز

منطقة اإخت�سا�س املركز
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مركز الرا�س

الربنامج التدريبي )عدد احل�ص�ص لكل فئه 

عملي 684 ونظري 734 (

عدد م�صاركات املركز يف احلوادث خارج 

منطقة اخت�صا�ص املركز )7(

2010/04/07 : التاريخ

باحاسباحاسباحًا س �س � 5:02 : الوقت 

قةسقةسقة سحريق يف �سحريق يف � : املكان

الرا�س / �سكة اخليل : املنطقة

�ساكنيها  احد  ووفاة  �ساكنيها سقة  احد  ووفاة  �ساكنيها سقة  احد  ووفاة  قة  ال� ال�ساحرتاق  ساحرتاق  : اخل�سائر

حمرتقا

قة سقة سقة  س من نف�س ال�س من نف�س ال� سخا�سخا�س خا�سخا�س س ا�س ا� 3إنقاذ 3إنقاذ 3 ا اإنقاذ   إنقاذ   : الذي مت انقاذه

واخالء جميع �سكان البناية

إطفائي + �سائقاإطفائي + �سائقإطفائي + �سائق اركة : ساركة : ساركة : 19 سحجم القوة امل�سحجم القوة امل�

الرائد/علي ح�سن,  مالزم عبد اهلل  قائد العملية:

بن د�سمال

اكرب حادث تعامل معه املركز 

أ/ عبد الرحمن حممد اأ/ عبد الرحمن حممد أ/ عبد الرحمن حممد أ/ عبد الرحمن حممد  مالزم مالزم 

عبد اهلل

أ/ عبد الرحمن حممد 

عبد اهلل

أ/ عبد الرحمن حممد 

مدين مدخل بيانات/ مدين مدخل بيانات/ 

وبكيسوبكيسوبكي سامن حممد فالح ال�سامن حممد فالح ال� امن حممد فالح ال�سامن حممد فالح ال�س س�س�

عريف / عبد اهلل علي �سعيدعريف / عبد اهلل علي �سعيد

افتتح املركز بتاريخ : 2000/9/1

عدد احلوادث التي تعامل معها املركز

مدير مركز الرا�س

اأقدم اطفائياملتميز

منطقة اإخت�سا�س املركز
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مركز الق�سي�س

2010/05/11 : التاريخ

9:58 : الوقت 

يونالسيونالسيونال سباغ نا�سباغ نا� باغ نا�سباغ نا�س سأ�سأ� أ�اأ�ا معمل  : املكان

ارقة سارقة سارقة  سناعية ال�سناعية ال� ناعية ال�سناعية ال�س س�س� : املنطقة

غري حمددة : اخل�سائر

إطفائياإطفائيإطفائي اركة : ساركة : ساركة : 12 سحجم القوة امل�سحجم القوة امل�

مالزم / عمر املري قائد العملية:

اكرب حادث تعامل معه املركز 

مالزم / عامر عبد الوهاب عرب

الربنامج التدريبي )عدد احل�ص�ص لكل فئه 

عملي 834 ونظري 585 (

عدد م�صاركات املركز يف احلوادث خارج 

منطقة اخت�صا�ص املركز )18(

افتتح املركز بتاريخ : 1999/12/27

أ/ عبيد ا�سماعيل باللاأ/ عبيد ا�سماعيل باللأ/ عبيد ا�سماعيل باللاأ/ عبيد ا�سماعيل باللأ/ عبيد ا�سماعيل باللأ/ عبيد ا�سماعيل باللعريف/ حمدي عبد القادرعريف/ حمدي عبد القادر رقيب رقيب 

عدد احلوادث التي تعامل معها املركز

مدير مركز الق�سي�س

اأقدم اطفائياملتميز

منطقة اإخت�سا�س املركز
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مركز ال�سط�ة

2010/11/2 : التاريخ

12:44 : الوقت 

ارع الفهيدي رقم سارع الفهيدي رقم سارع الفهيدي رقم 59 سقة يف �سقة يف � قة يف �سقة يف �س س�س� : املكان

ال�سوق الكبري : املنطقة

غري حمددة : اخل�سائر

باقي املبنى : الذي مت انقاذه

إجمايل الإجمايل الإجمايل  اركة : مراكز/الكرامة )اساركة : مراكز/الكرامة )اساركة : مراكز/الكرامة )ا سحجم القوة امل�سحجم القوة امل�

إطفائي + اإطفائي + إطفائي + 5 �سائقني( 17

أحمد كميد�اأحمد كميد�سأحمد كميد�سأحمد كميد�س حمد الرائد/ قائد العملية:

اكرب حادث تعامل معه املركز 

أحمد بن  كميد�اأحمد بن  كميد�سأحمد بن  كميد�سأحمد بن  كميد�أحمد بن  كميد�س العامري العامري أحمد بن  كميد�الرائد /  أحمد بن  كميد�اأحمد بن  كميد�أحمد بن  كميد�الرائد /  ريسريسريأحمد بن  كميد�اأحمد بن  كميد�الرائد /  سور يو�سف الب�سور يو�سف الب� ور يو�سف الب�سور يو�سف الب�س أ / من�اأ / من�سأ / من�سأ / من�أ / من� مالزم 

الربنامج التدريبي )عدد احل�ص�ص لكل فئه 

عملي 1218 ونظري 555 (

عدد م�صاركات املركز يف احلوادث خارج 

منطقة اخت�صا�ص املركز )28(

أول / خمي�س علي حميداأول / خمي�س علي حميدأول / خمي�س علي حميداأول / خمي�س علي حميدأول / خمي�س علي حميدأول / خمي�س علي حميد أحمد حم�سناأحمد حم�سنأحمد حم�سناأحمد حم�سنأحمد حم�سنأحمد حم�سنرقيب رقيب  رطي اول/ حممد سرطي اول/ حممد سرطي اول/ حممد رطي اول/ حممد  س�س��

افتتح املركز بتاريخ : 1996/10/1

عدد احلوادث التي تعامل معها املركز

�سابط مركزمدير مركز ال�سطوة

اأقدم اطفائياملتميز

منطقة اإخت�سا�س املركز
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نقطة اللي�سيلي

2010/09/03 : التاريخ

19:50 : الوقت 

حن يف طريق دبي العنيسحن يف طريق دبي العنيسحن يف طريق دبي العني س�سقوط طائرة �س�سقوط طائرة � : املكان

باسباسبا سند ال�سند ال� : املنطقة

غري معروفة : اخل�سائر

املباين املجاورة : الذي مت انقاذه

اركة : قوة ثالثة مراكزساركة : قوة ثالثة مراكزساركة : قوة ثالثة مراكز سحجم القوة امل�سحجم القوة امل�

ايغسايغسايغ سالعقيد/احمد عبيد ال�سالعقيد/احمد عبيد ال� قائد العملية:

اكرب حادث تعامل معه املركز 

أ /حممد عبد الرحمن �سيفاأ /حممد عبد الرحمن �سيفأ /حممد عبد الرحمن �سيفأ /حممد عبد الرحمن �سيفأ /حممد عبد الرحمن �سيفأ /حممد عبد الرحمن �سيف مالزم 

الربنامج التدريبي )عدد احل�ص�ص لكل فئه 

عملي 430 ونظري 170 (

عدد م�صاركات املركز يف احلوادث خارج 

منطقة اخت�صا�ص املركز )1(

أول/ حممد علي جا�سماأول/ حممد علي جا�سمأول/ حممد علي جا�سماأول/ حممد علي جا�سمأول/ حممد علي جا�سمأول/ حممد علي جا�سم م�ساعد م�ساعد 

2009 افتتح املركز بتاريخ : 8/1

وريسوريسوريوري سرطي/ خليفة �سيف املن�سرطي/ خليفة �سيف املن�رطي/ خليفة �سيف املن� رطي/ خليفة �سيف املن�سرطي/ خليفة �سيف املن�س س�س��

عدد احلوادث التي تعامل معها املركز

مدير مركز اللي�سيلي

اأقدم اطفائياملتميز

منطقة اإخت�سا�س املركز
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مركز الق�ز

2010/06/28 : التاريخ

باحاسباحاسباحًا س �س � 2:25 : الوقت 

م�ستودعات القوز : املكان

غري حمددة : اخل�سائر

املباين املجاورة : الذي مت انقاذه

 - كرامة   - مراكز/جمريا   : - ساركة  كرامة   - مراكز/جمريا   : - ساركة  كرامة   - مراكز/جمريا   : اركة  امل� القوة  امل�سحجم  القوة  سحجم 

ديةسديةسدية ساء - الرا�ساء - الرا� اء - الرا�ساء - الرا�س سالرب�سالرب�

أحمد كميد�اأحمد كميد�سأحمد كميد�سأحمد كميد�س حمد الرائد/ قائد العملية:

اكرب حادث تعامل معه املركز 

د خمي�سسد خمي�سسد خمي�س سالرائد / يو�سف را�سالرائد / يو�سف را�الرائد / يو�سف را�

الربنامج التدريبي )عدد احل�ص�ص لكل فئه 

عملي 180 ونظري 80 (

عدد م�صاركات املركز يف احلوادث خارج 

منطقة اخت�صا�ص املركز )4(

عريف / فريد عبدة جناريعريف / فريد عبدة جناريعريف/ حممد توفيق حممدعريف/ حممد توفيق حممد

افتتح املركز بتاريخ :  2000/9/1

عدد احلوادث التي تعامل معها املركز

مدير مركز القوز

اأقدم اطفائياملتميز

منطقة اإخت�سا�س املركز
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مركز ب�ر�سعيد

2010/03/27 : التاريخ

20:55 : الوقت 

م�ستودع يف ديرة : املكان

يسيسي ساخلبي�ساخلبي� : املنطقة

مل تقدر : اخل�سائر

امل�ستودعات املجاورة : الذي مت انقاذه

اركة : عدد ساركة : عدد ساركة : عدد 12 من مرتب املركز سحجم القوة امل�سحجم القوة امل�

س,الرائد / مطران خليل دروي�س,الرائد / مطران خليل دروي�س, قائد العملية:

مدير املركز بور�سعيد

اكرب حادث تعامل معه املركز 

سالرائد / مطران خليل دروي�سالرائد / مطران خليل دروي�س

الربنامج التدريبي )عدد احل�ص�ص لكل فئه 

عملي 955 ونظري 361 (

عدد م�صاركات املركز يف احلوادث خارج 

منطقة اخت�صا�ص املركز )27(

أ/ حمد ابراهيم عبد العزيزاأ/ حمد ابراهيم عبد العزيزأ/ حمد ابراهيم عبد العزيزاأ/ حمد ابراهيم عبد العزيزأ/ حمد ابراهيم عبد العزيزأ/ حمد ابراهيم عبد العزيز رطي سرطي سرطي رطي  ر عبد اهلل احمدسر عبد اهلل احمدر عبد اهلل احمدسر عبد اهلل احمدسسر عبد اهلل احمدر عبد اهلل احمدس�س�� أ/ نا�اأ/ نا�أ/ نا�اأ/ نا�سأ/ نا�سسأ/ نا�سأ/ نا�أ/ نا� رطي سرطي رطي سرطي سسرطي رطي  س�سس�س��

2009 افتتح املركز بتاريخ : 8/1

عدد احلوادث التي تعامل معها املركز

مدير مركز بور �سعيد

اأقدم اطفائياملتميز

منطقة اإخت�سا�س املركز
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مركز املنارة

2010/11/27 : التاريخ

14:58 : الوقت 

فيال �سكنية : املكان

ام �سقيم الثالثة : املنطقة

نوم  غرفة  و  بالكامل  �سيارة  احرتاق  : اخل�سائر

بالكراج   

الفيال + �سيارة : الذي مت انقاذه

2 �سائقني إطفائينياإطفائينيإطفائيني, اركة : ساركة : ساركة : 5 سحجم القوة امل�سحجم القوة امل�

ؤول الفئةوؤول الفئةوؤول الفئة وم�سوم�س قائد العملية:

اكرب حادث تعامل معه املركز 

االتساالتساالتاالتاالتاالت باع ال�سويديسباع ال�سويديسباع ال�سويديباع ال�سويديسالرائد / عبد الرحمن بال�سالرائد / عبد الرحمن بال�الرائد / عبد الرحمن بال� سمالزم / جمعة بن �سمالزم / جمعة بن �مالزم / جمعة بن �

الربنامج التدريبي )عدد احل�ص�ص لكل فئه 

عملي 54 ونظري 32 (

عدد م�صاركات املركز يف احلوادث خارج 

منطقة اخت�صا�ص املركز )7(

حادةسحادةحادةسحادةسسحادةحادة م�ساعد / جمرن �سعيد عبد اهللم�ساعد / جمرن �سعيد عبد اهللسعريف/ �سمري حممود �سسعريف/ �سمري حممود �سعريف/ �سمري حممود �عريف/ �سمري حممود �

افتتح املركز بتاريخ : 2010/2/1

عدد احلوادث التي تعامل معها املركز

�سابط مركزمدير مركز املنارة

اأقدم اطفائياملتميز

منطقة اإخت�سا�س املركز
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مركز حـتـا

2010/02/28 : التاريخ

06:09 : الوقت 

فوتسفوتسفوت سمنزل يف م�سمنزل يف م� : املكان

فوتسفوتسفوت سم�سم� : املنطقة

150،000 : اخل�سائر

700،000 : الذي مت انقاذه

اركة : عدد ساركة : عدد ساركة : عدد 9 سحجم القوة امل�سحجم القوة امل�

د ال�سنيديسد ال�سنيديسد ال�سنيدي سي را�سي را� ي را�سي را�س سرقيب / را�سرقيب / را� قائد العملية:

اكرب حادث تعامل معه املركز 

إبراهيم عبد الرحمن �سيفاإبراهيم عبد الرحمن �سيفإبراهيم عبد الرحمن �سيفإبراهيم عبد الرحمن �سيف أ / حممد �سعيد املطيوعياأ / حممد �سعيد املطيوعيأ / حممد �سعيد املطيوعيأ / حممد �سعيد املطيوعيالرائد /  مالزم 

الربنامج التدريبي )عدد احل�ص�ص لكل فئه 

عملي 842 ونظري 436 (

عدد م�صاركات املركز يف احلوادث خارج 

منطقة اخت�صا�ص املركز )0(

الح علي اجلرافسالح علي اجلرافسالح علي اجلرافالح علي اجلراف سعريف/ علي �سعريف/ علي �عريف/ علي �

افتتح املركز بتاريخ :  1984/7/1

عدد احلوادث التي تعامل معها املركز

ميسميميسميسسميمي سرطي / �سيف احمد حممد الها�سسرطي / �سيف احمد حممد الها�سرطي / �سيف احمد حممد الها�رطي / �سيف احمد حممد الها� رطي / �سيف احمد حممد الها�سرطي / �سيف احمد حممد الها�رطي / �سيف احمد حممد الها�سرطي / �سيف احمد حممد الها�سس س�سس�س��

�سابط مركزمدير مركز حتا

اأقدم اطفائياملتميز

منطقة اإخت�سا�س املركز
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الربنامج التدريبي )عدد احل�ص�ص لكل فئه 

120 ح�صة تدريبية - عملي ونظري(
عدد م�صاركات املركز يف احلوادث خارج 

منطقة اخت�صا�ص املركز )3(

النقاذ اجل�ي �حماية القطارات

م�ساعد/ ح�سن علي حممدم�ساعد/ ح�سن علي حممد

الرائد/ ح�سني حممد الرحوميالرائد/ ح�سني حممد الرحومي

رقيب/ جعفر غلوم حممدرقيب/ جعفر غلوم حممد

عدد احلوادث التي تعامل معها املركز

مدير ادارة االطفاء واالنقاذ اجلوي

اأقدم اطفائياملتميز

منطقة اإخت�سا�س االإدارة

مالزم / �سلطان النعيميمالزم / �سلطان النعيمي

�سابط مركز
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2010/02/16 : التاريخ

13:15 : الوقت 

�سفينة يف ميناء احلمرية : املكان

احلمرية : املنطقة

600،000 درهم : اخل�سائر

ال�سفن املجاورة : الذي مت انقاذه

إطفائينياإطفائينيإطفائيني 5 اركة :ساركة :ساركة : سحجم القوة امل�سحجم القوة امل�

م�ساعد / علي عبد اهلل ح�سن قائد العملية:

اكرب حادث تعامل معه املركز 

الأطفاء� الإنقاذ البحري

الربنامج التدريبي )عدد احل�ص�ص لكل فئه 

600 ح�صة تدريبية - عملي ونظري (
عدد م�صاركات املركز يف احلوادث خارج 

منطقة اخت�صا�ص املركز )3(

م�ساعد/ علي عبد اهلل ح�سنم�ساعد/ علي عبد اهلل ح�سن د حمدسد حمدسد حمدد حمد أ/ حميد را�اأ/ حميد را�أ/ حميد را�اأ/ حميد را�سأ/ حميد را�سأ/ حميد را�أ/ حميد را� م�ساعد م�ساعد 

أ/ خلفان بن د�سماناأ/ خلفان بن د�سمانأ/ خلفان بن د�سمانأ/ خلفان بن د�سمان مالزم 

عدد احلوادث التي تعامل معها املركز

مدير اإدارة االإطفاء البحري

اأقدم اطفائياملتميز

منطقة اإخت�سا�س االإدارة
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مركز الكرامة

2010/5/11 : التاريخ

باحاسباحاسباحًا س �س � 10.30 : الوقت 

ونالسونالسونال سباغ  نا�سباغ  نا� باغ  نا�سباغ  نا�س سأ�سأ� أ�اأ�ا معمل  : املكان

ارقةسارقةسارقة سال�سال� : املنطقة

غري حمددة : اخل�سائر

اركة : الوردية ساركة : الوردية ساركة : الوردية 3 سحجم القوة امل�سحجم القوة امل�

االتساالتساالت سالرائد/عبد الرحمن بال�سالرائد/عبد الرحمن بال� قائد العملية:

اكرب حادث تعامل معه املركز 

أحمديالأحمديالأحمديأحمدي أ / علي ح�سن ااأ / علي ح�سن اأ / علي ح�سن اأ / علي ح�سن ا مالزم 

الربنامج التدريبي )عدد احل�ص�ص لكل فئه 

3240 ح�صة تدريبية - عملي ونظري (
عدد م�صاركات املركز يف احلوادث خارج 

منطقة اخت�صا�ص املركز )34(

عريف / حممد ناجي عبد الوهابعريف / حممد ناجي عبد الوهاب

مالزم / بدر فوالذ

الحسالحالحسالحسسالحالح سرقيب / احمد حممد �سسرقيب / احمد حممد �سرقيب / احمد حممد �رقيب / احمد حممد �

افتتح املركز بتاريخ : 1996/10/1

عدد احلوادث التي تعامل معها املركز

�سابط مركزمدير مركز الكرامة

اأقدم اطفائياملتميز

منطقة اإخت�سا�س املركز
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 �سمو ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 

يفتتح مركز الرب�ساء وي�سهد بيانا لطائرة االإطفاء العمودية ويد�سن55 خدمة الكرتونية للمتعاملني مع الدفاع املدين

لت اليه خدمات الدفاع املدين ومهارات رجال لت اليه خدمات الدفاع املدين ومهارات رجال شلت اليه خدمات الدفاع املدين ومهارات رجال لت اليه خدمات الدفاع املدين ومهارات رجال ششلت اليه خدمات الدفاع املدين ومهارات رجال لت اليه خدمات الدفاع املدين ومهارات رجال  ششم مبا و�ششم مبا و�م مبا و� م مبا و�م مبا و��م مبا و�م مبا و��� آل مكتآل مكتاآل مكتآل مكت��آل مكت��آل مكتآل مكت ر بن حممد بن را�شد ر بن حممد بن را�شد ش�ر بن حممد بن را�شد ر بن حممد بن را�شد ش�ش�ر بن حممد بن را�شد ر بن حممد بن را�شد  ش�ش� ال�شيخ من�ش�ش� ال�شيخ من� ال�شيخ من� ��م��مم�� ممشممشش أ�شاد �أ�شاد �اأ�شاد �أ�شاد �ششأ�شاد �ششأ�شاد �أ�شاد �  :  : 2020//11//20102010
تها البيانات العملية واتها البيانات العملية واشتها البيانات العملية واتها البيانات العملية واششتها البيانات العملية واتها البيانات العملية واللجنازات التقنية لها خالل افتتاحه ملركز الرب�شاء..جنازات التقنية لها خالل افتتاحه ملركز الرب�شاء.. ششنقاذ التي عك�ششنقاذ التي عك�نقاذ التي عك� االلطفاء واطفاء والل

اء را�شد ثاين املطرو�شي مدير عام الدفاع املدين بدبي.اء را�شد ثاين املطرو�شي مدير عام الدفاع املدين بدبي.�اء را�شد ثاين املطرو�شي مدير عام الدفاع املدين بدبي.اء را�شد ثاين املطرو�شي مدير عام الدفاع املدين بدبي.��اء را�شد ثاين املطرو�شي مدير عام الدفاع املدين بدبي.اء را�شد ثاين املطرو�شي مدير عام الدفاع املدين بدبي. ��ر الل��ر اللر الل ر اللر اللش�ر اللر اللش�ش� ش�ش�ه ملركز الرب�شاء للدفاع املدين .. بح�ش�ش�ه ملركز الرب�شاء للدفاع املدين .. بح�ه ملركز الرب�شاء للدفاع املدين .. بح� ه ملركز الرب�شاء للدفاع املدين .. بح�ه ملركز الرب�شاء للدفاع املدين .. بح��ه ملركز الرب�شاء للدفاع املدين .. بح�ه ملركز الرب�شاء للدفاع املدين .. بح��� ��م��مم ممشممشش ششجاء ذلك خالل افتتاح �ششجاء ذلك خالل افتتاح �جاء ذلك خالل افتتاح �

ة ة شة ة ششة ة  ششمية واخلا�ششمية واخلا�مية واخلا� مية واخلا�مية واخلا��مية واخلا�مية واخلا��� ��ر ولل�شركات ولالدارات احلك��ر ولل�شركات ولالدارات احلكر ولل�شركات ولالدارات احلك ر ولل�شركات ولالدارات احلكر ولل�شركات ولالدارات احلك�ر ولل�شركات ولالدارات احلكر ولل�شركات ولالدارات احلك�� �� خدمة الكرتونية للجمه�� خدمة الكرتونية للجمه خدمة الكرتونية للجمه ي على ي على �ي على ي على ��ي على ي على 5555 ��لكرتونية التي حتت��لكرتونية التي حتتلكرتونية التي حتت ابة اخلدمات اابة اخلدمات ا�ابة اخلدمات اابة اخلدمات ا��ابة اخلدمات اابة اخلدمات الل ��كما د�شن ب��كما د�شن بكما د�شن ب

ارئ ارئ �ارئ ارئ ��ارئ ارئ  والط والإنقاذ(  )الإطفاء  تابعة خلدمات  والطإعالم  والإنقاذ(  )الإطفاء  تابعة خلدمات  والط��إعالم  والإنقاذ(  )الإطفاء  تابعة خلدمات  والط��إعالم  والإنقاذ(  )الإطفاء  تابعة خلدمات  والطإعالم  والإنقاذ(  )الإطفاء  تابعة خلدمات  والطاإعالم  والإنقاذ(  )الإطفاء  تابعة خلدمات  والطإعالم  والإنقاذ(  )الإطفاء  تابعة خلدمات  إعالم  يارة يارة شيارة يارة ششيارة يارة  � �أول  �ششأول  �ششأول  �أول  �اأول  �أول  أول  تار عن تار عن شتار عن تار عن ششتار عن تار عن  ال� ال�أزاح  أزاح 

ي على ي على 

ال� أزاح 

ي على ي على  لكرتونية التي حتتلكرتونية التي حتت

ال� أزاح 

لكرتونية التي حتتلكرتونية التي حتت

ال�شش ال�ششأزاح  ال�أزاح  ال�اأزاح  ال�أزاح  أزاح  و املدين،  الدفاع  مع  املتعاملني  و  ور..  املدين،  الدفاع  مع  املتعاملني  و  ال�ر..  ال�أزاح  أزاح  و املدين،  الدفاع  مع  املتعاملني  و  ال�ر..  ال�أزاح  أزاح  و�� املدين،  الدفاع  مع  املتعاملني  و  ور..  املدين،  الدفاع  مع  املتعاملني  و  و�ر..  املدين،  الدفاع  مع  املتعاملني  و  ور..  املدين،  الدفاع  مع  املتعاملني  و  ر..  ��واجلمه��واجلمهواجلمه

صصر�صصر�ر�صص الفنية بالدفاع املدين بدبي..  الفنية بالدفاع املدين بدبي..  ر�ر��ر�ر��� ��رتها ال��رتها الرتها ال رتها الرتها ال�رتها الرتها ال�� ��ارث يف العامل التي ط��ارث يف العامل التي طارث يف العامل التي ط ارث يف العامل التي طارث يف العامل التي ط�ارث يف العامل التي طارث يف العامل التي ط�� ��والك��والكوالك

 �سمو ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 

يفتتح مركز املنارة للدفاع املدين

ر قائد عام ر قائد عام ش�ر قائد عام ر قائد عام ش�ش�ر قائد عام ر قائد عام  ش�ش�مركز املنارة للدفاع املدين ، بح�ش�ش�مركز املنارة للدفاع املدين ، بح�مركز املنارة للدفاع املدين ، بح� م م �م م ��م م 20102010//1010//3131 ��اء ي��اء ياء ي اء ياء يشاء ياء يشش ششم م�ششم م�م م� م م�م م��م م�م م��� آل مكتآل مكتاآل مكتآل مكت��آل مكت��آل مكتآل مكت آل مكتآل مكتر بن حممد بن را�شد ر بن حممد بن را�شد  آل مكتآل مكتر بن حممد بن را�شد  ر بن حممد بن را�شد ر بن حممد بن را�شد ش�ر بن حممد بن را�شد ر بن حممد بن را�شد ش�ش� ش�ش� ال�شيخ من�ش�ش� ال�شيخ من� ال�شيخ من� ��م��مم�� ممشممشش ششافتتح �ششافتتح �افتتح �

اء را�شد ثاين املطرو�شي.اء را�شد ثاين املطرو�شي.

م م 

اء را�شد ثاين املطرو�شي.

م م  م م�م م�

اء را�شد ثاين املطرو�شي.

م م�م م�

اء را�شد ثاين املطرو�شي.اء را�شد ثاين املطرو�شي.�اء را�شد ثاين املطرو�شي.اء را�شد ثاين املطرو�شي.�� نابة مدير عام الدفاع املدين بدبي اللنابة مدير عام الدفاع املدين بدبي الل

م م�م م�

نابة مدير عام الدفاع املدين بدبي الل

م م�م م�

��نابة مدير عام الدفاع املدين بدبي الل�� الدفاع املدين باالدفاع املدين بالل

تخدمة فيه.تخدمة فيه.شتخدمة فيه.تخدمة فيه.ششتخدمة فيه.تخدمة فيه. ششميم والتقنيات امل�ششميم والتقنيات امل�ميم والتقنيات امل� ميم والتقنيات امل�ميم والتقنيات امل�شميم والتقنيات امل�ميم والتقنيات امل�شش ششويعد مركز املنارة من مراكز الدفاع املدين املتميزة عامليا من حيث الت�ششويعد مركز املنارة من مراكز الدفاع املدين املتميزة عامليا من حيث الت�ويعد مركز املنارة من مراكز الدفاع املدين املتميزة عامليا من حيث الت�

تكملت تغطية قطاعات تكملت تغطية قطاعات شتكملت تغطية قطاعات تكملت تغطية قطاعات ششتكملت تغطية قطاعات تكملت تغطية قطاعات  ششن ادارة الدفاع املدين قد ا�ششن ادارة الدفاع املدين قد ا�ن ادارة الدفاع املدين قد ا� ن ادارة الدفاع املدين قد ا�ن ادارة الدفاع املدين قد ا��ن ادارة الدفاع املدين قد ا�ن ادارة الدفاع املدين قد ا��� ��جناز اىل اخلدمة  تك��جناز اىل اخلدمة  تكجناز اىل اخلدمة  تك ى املتزامن معه يف اى املتزامن معه يف اشى املتزامن معه يف اى املتزامن معه يف اششى املتزامن معه يف اى املتزامن معه يف الل ششل مركز املنارة ومركز املر�ششل مركز املنارة ومركز املر�ل مركز املنارة ومركز املر� ل مركز املنارة ومركز املر�ل مركز املنارة ومركز املر��ل مركز املنارة ومركز املر�ل مركز املنارة ومركز املر��� �� وبدخ�� وبدخ وبدخ

ية من مدينة دبي بخدمات الدفاع املدين.ية من مدينة دبي بخدمات الدفاع املدين.شية من مدينة دبي بخدمات الدفاع املدين.ية من مدينة دبي بخدمات الدفاع املدين.ششية من مدينة دبي بخدمات الدفاع املدين.ية من مدينة دبي بخدمات الدفاع املدين. ششا�ششا�ا� ا�ا�شا�ا�شش ششا�ششا�ا�

املراكز اجلديدة

آل مكتوم آل مكتوم اآل مكتوم آل مكتوم آل مكتوم آل مكتوم  د د  ور بن حممد بن را�ور بن حممد بن را� يخ من�يخ من� �سمو ال��سمو ال�

آل مكتوم آل مكتوم اآل مكتوم آل مكتوم آل مكتوم آل مكتوم  ور بن حممد بن را�ور بن حممد بن را� يخ من�يخ من� �سمو ال��سمو ال�
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19 مارس 

10 فبراير 

8 يناير 

21 ديسمبر 

12 نوفمبر 

19 أكتوبر 

2 سبتمبر 

5 أغسطس 

8 يوليو 

19 يونيو 

22 مايو 

20 ابريل 

35 مركز الراشدية 

1 مركز الليسيلي 

4 مركز القوز 

4 مركز اجلميرا 

7 مركز احلمرية 

8 مركز بورسعيد 

8 مركز حتا  

11 مركز الراس 

15 مركز البرشاء 

17 مركز الكرامة 

26 مركز القصيص 

27 مركز السطوة 

8 شقق فندقية 

19 شركة خاصة 

8 روضة  

2 بنك  

3 مصنع  

4 مستشفى 

51 مدرسة  

43 فندق  

28 مؤسسة حكومية 

6959 مركز الراس 

2700 مركز احلمرية 

890 مركز اجلميرا 

7853 مركز البرشاء 

1786 مركز حتا  

7354 مركز بورسعيد 

130 مركز الليسيلي 

5509 مركز الكرامة 

1729 مركز القوز 

16847 مركز القصيص 

11396 مركز السطوة 

26123 مركز الراشدية 

اإح�سائيات التدريبات على االإخالء ل�سنة 2010

الإخالء

رتاتيجي:شرتاتيجي:شرتاتيجي: ش�ش� إدارة العمليات على حتقيق الهدف ااإدارة العمليات على حتقيق الهدف اإدارة العمليات على حتقيق الهدف ال عملت 

أحدث املمار�سات اأحدث املمار�سات أحدث املمار�سات  أحدث املمار�سات إنقاذ بتطبيق  أحدث املمار�سات اأحدث املمار�سات أحدث املمار�سات إنقاذ بتطبيق  أحدث املمار�سات اأحدث املمار�سات إنقاذ بتطبيق  إنقاذ بتطبيق الإنقاذ بتطبيق ال إطفاء واالإطفاء واالإطفاء وا التميز يف ا

مان مايلي :شمان مايلي :شمان مايلي : ش من خالل �ش من خالل � ل املبادرات سل املبادرات سل املبادرات , سأف�سأف� أف�اأف�ا وتقدمي 

واملحافظة  واملحافظة شتجابة  واملحافظة شتجابة  تجابة  ش�ش� ال معدلت  معدشل  معدشل  ل  أف�اأف�شأف�شأف� حتقيق  l 		

عليها.   

تعداد شتعداد شتعداد  ش�ش� رفع جاهزية مراكز الإطفاء  لتحقيق ال l 		

التام.   

زيادة ثقة املجتمع بالدفاع املدين. l 	

رتاتيجية مع ذوى العالقة. شرتاتيجية مع ذوى العالقة. شرتاتيجية مع ذوى العالقة.  ش�ش� حتقيق ال�شراكة ال l 	

متكاملة  خطة  العمليات  ادارة  تنفذ  ذالك..  متكاملة اأمني  خطة  العمليات  ادارة  تنفذ  ذالك..  متكاملة اأمني  خطة  العمليات  ادارة  تنفذ  ذالك..  أمني  اولتاولت

خمتلف  وت�شمل   ، العام  مدار  على  الخالء  لتمارين 

ة. شة. شة.  شمية واخلا�شمية واخلا� مية واخلا��مية واخلا�� �ات احلك�ات احلك ات احلكشات احلكش ش�ش� �ش�ش شآت وامل�ؤ�شآت وامل�ؤ� آت وامل�ؤ�اآت وامل�ؤ�ا آت وامل�ؤ�املن�ش آت وامل�ؤ�اآت وامل�ؤ�ااملن�شاآت وامل�ؤ�املن�ش آت وامل�ؤ�اآت وامل�ؤ�املن�ش

هرسهرسهر سأ�سأ� أ�الأ�ال إخالء موزعة على االإخالء موزعة على االإخالء موزعة على ا عدد التدريبات على ا

ؤ�س�سةوؤ�س�سةوؤ�س�سة وإخالء موزعة على نوع املوإخالء موزعة على نوع امل إخالء موزعة على نوع املالإخالء موزعة على نوع املال عدد التدريبات على ا

إخالء موزعة على املراكزالإخالء موزعة على املراكزالإخالء موزعة على املراكز عدد التدريبات على ا

إخالء ح�سب عدد امل�ستفيدينالإخالء ح�سب عدد امل�ستفيدينالإخالء ح�سب عدد امل�ستفيدين عدد التدريبات على ا
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احل�ادث

حوادث احلريق موزعة ح�سب منطقة االخت�سا�س لكل مركز / اإمارة دبي 2010 م

اإح�سائية حوادث احلريق ال�سنوية اإمارة دبي 2010 م

54 مارس 

30 فبراير 

27 يناير 

42 ديسمبر 

39 نوفمبر 

39 أكتوبر 

31 سبتمبر 

43 أغسطس 

56 يوليو 

28 يونيو 

44 مايو 

42 ابريل 

95 مركز الراشدية 

1 مركز املنارة 

1 االنقاذ اجلوي 

10 مركز بور سعيد 

10 مركز حتا 

14 نقطة الليسيلي 

16 مركز جميرا 

22 مركز الراس 

30 مركز القوز 

33 مركز الكرامة 

49 مركز احلمرية 

61 مركز السطوة 

67 مركز البرشاء 

66 مركز القصيص 
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عدد بالغات االنقاذ -عدد بالغات احلريق -

87 مارس 

102 فبراير 

90 يناير 

93 ديسمبر 

99 نوفمبر 

94 أكتوبر 

83 سبتمبر 

121 أغسطس 

120 يوليو 

96 يونيو 

133 مايو 

108 ابريل 

17 مارس 

19 فبراير 

18 يناير 

16 ديسمبر 

17 نوفمبر 

17 أكتوبر 

22 سبتمبر 

19 أغسطس 

22 يوليو 

22 يونيو 

26 مايو 

29 ابريل 

البالغات

عدد البالغات -

عدد بالغات جر�س االنذار -

307 مركز القصيص 

6 مركز املنارة 

39 نقطة الليسيلي 

200 مركز البرشاء 

15 مركز االطفاء البحري 

201 مركز القوز 

40 مركز بور سعيد 

40 مركز حتا 

115 مركز الراس 

100 مركز جميرا 

376 مركز الراشدية 

135 مركز الكرامة 

237 مركز احلمرية 

176 مركز السطوة 

29 مارس 

28 فبراير 

31 يناير 

28 ديسمبر 

29 نوفمبر 

44 أكتوبر 

24 سبتمبر 

27 أغسطس 

42 يوليو 

49 يونيو 

45 مايو 

33 ابريل 

9 مارس 

9 فبراير 

8 يناير 

8 ديسمبر 

7 نوفمبر 

8 أكتوبر 

6 سبتمبر 

10 أغسطس 

14 يوليو 

11 يونيو 

10 مايو 

8 ابريل 

اإح�سائيات بالغات احلوادث ح�سب املراكز

ت�شكل غرف العمليات املركز القيادي 

اشاشالت الدفاع املدين..ويحر�ص  شل�شبكة ات�شل�شبكة ات�

اعة شاعة شاعة  شن فيها على مدار ال�شن فيها على مدار ال� ن فيها على مدار ال��ن فيها على مدار ال�� �العامل�العامل

على تلبية النداء..

عدد بالغات االنقاذ -عدد بالغات احلريق -

عدد البالغات -

أخرى -الأخرى -الأخرى - عدد بالغات جر�س االنذار -أخرى -عدد بالغات احلوادث ا
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ال�س�ؤ�ن الفنية

الهدف  الهدف إىل حتقيق  الهدف اإىل حتقيق  إىل حتقيق  الفنية  صر�صر�ص  ر��ر�� ال ال�ن يف  �ن يف  ال� ال�ن يف  ن يف  العامل العامل�عى  �عى  العاملش العاملشعى  عى  شي�شي�

والتميز  التفوق  معايري  تر�سيخ   : : شرتاتيجي  : شرتاتيجي  رتاتيجي  ش�ش� ال

ؤ�س�سي.وؤ�س�سي.وؤ�س�سي. واملوامل

من خالل اهداف حمددة هي :

تعداد شتعداد شتعداد  ش�ش� رفع جاهزية مراكز الإطفاء لتحقيق ال l 		

التام.   

الأزمات  الأزمات �اجهة  الأزمات �اجهة  اجهة  مل املعنية  الإدارات  مع  مل�امل�شاركة  املعنية  الإدارات  مع  �امل�شاركة  l 		

ارث.�ارث.�ارث. �والك�والك   

تر�شيد النفقات وزيادة الإيرادات. l 	

حية للفرق امليدانية.شحية للفرق امليدانية.شحية للفرق امليدانية. شفري بيئة عمل �شفري بيئة عمل � فري بيئة عمل ��فري بيئة عمل �� �ت�ت l 	

عة من اخلدمات �عة من اخلدمات �عة من اخلدمات  �أجنزت ادارة ال�ش�ؤون الفنية جمم�أجنزت ادارة ال�ش�ؤون الفنية جمم أجنزت ادارة ال�ش�ؤون الفنية جمماأجنزت ادارة ال�ش�ؤون الفنية جمما افاف

نيعية شنيعية شنيعية  شافة اىل تنفيذ عدد من امل�شاريع الت�شافة اىل تنفيذ عدد من امل�شاريع الت� افة اىل تنفيذ عدد من امل�شاريع الت�شافة اىل تنفيذ عدد من امل�شاريع الت�ش شاندة ا�شاندة ا� اندة ا�شاندة ا�ش شامل�شامل�

يرية .�يرية .�يرية . �التط�التط

342 الصيانة الدورية للمضخات 

820 تصليح أعطال املضخات 

       الصيانة الدورية للسيارات     1000

     حوادث السيارات     134

422 اعطال السيارات   

3 بودرة  

395 ثاني اوكسيد الكاربون 

664 ماء  
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ـفـاتسـفـاتسـفـات : ساملـوا�ساملـوا�

إطارات رمليةاإطارات رمليةإطارات رملية إطارات رملية جمهزة بنظام تعليق خا�ص مع  إطارات رملية جمهزة بنظام تعليق خا�ص مع  H2 هامر l 	

ة .شة .شة . أمامية وخلفية خا�اأمامية وخلفية خا�شأمامية وخلفية خا�شأمامية وخلفية خا� إنارة اإنارة إنارة  إنارة حجرية و إنارة حجرية و l 	

إنقاذ(اإنقاذ(إنقاذ( إنقاذ(إطفاء و إنقاذ(إطفاء و إطفاء واإطفاء و ادث الربية. )�ادث الربية. )�ادث الربية. ) �ة ملكافحة احل�ة ملكافحة احل ة ملكافحة احلشة ملكافحة احلش ش�ش� �ش�ش شخم�شخم� l 	

الوظيفة : تغطية الفعاليات الربية

إطفائياإطفائيإطفائي الطاقم   :  2

�سيارة االإطفاء واالإنقاذ ال�سحراوية

ؤون الفنيةسوؤون الفنيةسوؤون الفنية إدارة ال�اإدارة ال�سوإدارة ال�سوإدارة ال� تطوير 

املعدات :

عة شعة شعة 300 لرت  شل بخزان �شل بخزان � ل بخزان �ش�ل بخزان �ش� ش��ش�� ���� �ة  م�ة  م ة  م�ة  م� إطفاء ماء + رغاإطفاء ماء + رغ�إطفاء ماء + رغ�إطفاء ماء + رغ إطفاء ماء + رغجهاز  إطفاء ماء + رغجهاز  l 		

خة .شخة .شخة . شعن طريق م�شعن طريق م�   

 .)DRY POWDER ( طفايات حريقDRY POWDER ( طفايات حريقDRY POWDER l 	

حب(.شحب(.شحب(. شعة )فتح وق�ص و�شعة )فتح وق�ص و� عة )فتح وق�ص و��عة )فتح وق�ص و�� إنقاذ متناإنقاذ متن�إنقاذ متن�إنقاذ متن إنقاذ متنمعدات  إنقاذ متنمعدات  l 	

جهاز مالحة خا�ص باملناطق الربية . l 	

املـهــام :

قع احلادث.�قع احلادث.�قع احلادث. �إىل م�إىل م إىل ماإىل ما إىل مل الفرق  إىل مل الفرق  ل الفرق ش�ل الفرق ش� ش�جيه و�ش�جيه و� جيه و��جيه و�� �ت�ت l 	

ادث الربية.�ادث الربية.�ادث الربية. إنقاذ( للفعاليات واحلاإنقاذ( للفعاليات واحل�إنقاذ( للفعاليات واحل�إنقاذ( للفعاليات واحل إنقاذ( للفعاليات واحلإطفاء و إنقاذ( للفعاليات واحلإطفاء و إطفاء واإطفاء و أويل )اأويل )أويل ) تدخل  l 	

قع احلادث وغرفة العمليات �قع احلادث وغرفة العمليات �قع احلادث وغرفة العمليات  �ل بني م�ل بني م ل بني مشل بني مش ش�ش� ���� �حلقة ال�حلقة ال l 		

املركزية.   

اإجنازات فنية
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الدورات املنجزة خالل عام 2010 )عدد امل�ستفيدين(

مركز التدريب

ير وفق هدف �ير وفق هدف �ير وفق هدف  �يعمل  مركز تدريب الدفاع املدين يف الع�يعمل  مركز تدريب الدفاع املدين يف الع

:�:�: �تدمي ه�تدمي ه تدمي هشتدمي هش شرتاتيجي م�شرتاتيجي م� رتاتيجي م�شرتاتيجي م�ش شا�شا�

ارد الب�شرية يف الدفاع املدين. �ارد الب�شرية يف الدفاع املدين. �ارد الب�شرية يف الدفاع املدين.  �ير امل�ير امل ير امل�ير امل� �تط�تط

من خالل : 

ر الدفاع املدين.شر الدفاع املدين.شر الدفاع املدين. شير عنا�شير عنا� ير عنا��ير عنا�� �أهيل وتط�أهيل وتط أهيل وتطاأهيل وتطا اتات l 	

اطنة.�اطنة.�اطنة. �بناء القدرات امل�بناء القدرات امل l 	

صوعقد لهذا الغر�صوعقد لهذا الغر�ص اربع دورات دولية احرتافية بالتعاون 

من  مدربني  من شتقدم  مدربني  من شتقدم  مدربني  تقدم  وا�  ، بربيطانيا  وا�شطفاء   ، بربيطانيا  شطفاء  ال كلية  مع 

افة شافة شافة  شف وفرد ، ا�شف وفرد ، ا� ف وفرد ، ا�شف وفرد ، ا�ش شابط �شابط � ابط �شابط �ش ش �ش � تفاد منها شتفاد منها شتفاد منها 240 شالكلية ، ا�شالكلية ، ا�

العام.مع  خالل  عقدت  التي  العام.مع شية  خالل  عقدت  التي  العام.مع شية  خالل  عقدت  التي  ية  ش�ش� �ش�ش التخ� التخ�شللدورات  شللدورات 

التدريبية  الدورات  التدريبية شلة  الدورات  التدريبية شلة  الدورات  لة  شا�شا� ا��ا�� م على  املركز  ادارة  م�حر�ص  على  املركز  ادارة  �حر�ص 

رية املكثفة للعاملني يف القطاع اخلا�ص.شرية املكثفة للعاملني يف القطاع اخلا�ص.شرية املكثفة للعاملني يف القطاع اخلا�ص. شالق�شالق�

4800 دورات تدريب حراس االمن (أكادميية شرطة دبي) 

16 إعداد مدربي االطفاء االولى  

24 دورات أجهزة التنفس  

15 الدورات االنعاشية  

66 الدورة الدولية الرابعة  

769 دورات مكافحة احلريق واالسعافات 
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اأح�سائية املخططات الهند�سية وامل�ساريع لعام 2010

6172 إعتماد مخططات اولية 

942 إعتماد مخططات نهائية 

2886 إعتماد مخططات اضافية 

1938 إعتماد مخططات تعديلية 

1416 اعتماد مخططات استشاري - جديد 

242 اعتماد مخططات استشاري- نهائي 

608 اعتماد مخططات استشاري- تعديل 

716 اعتماد مخططات استشاري- اضافة 

1243 اعتماد مخططات مقاول - جديد 

158 اعتماد مخططات مقاول - نهائي 

587 اعتماد مخططات مقاول - تعديل 

672 اعتماد مخططات مقاول - اضافة 

إعتماد مخطط ديكور - جديد  3181

إعتماد مخطط ديكور - نهائي  513

إعتماد مخطط ديكور - تعديل  863

إعتماد مخطط ديكور - اضافة  1295

362 إعتماد مخطط غاز - جديد 

66 إعتماد مخطط غاز - نهائي 

179 إعتماد مخطط غاز - تعديل 

203 إعتماد مخطط غاز - اضافة 

ال�سالمة ال�قائية

احلرائق  احلرائق أخطار  احلرائق اأخطار  أخطار  د شد شد  � �شقائية  شقائية  �� ��قائية  قائية  ال ال�المة  �المة  الش الشالمة  المة  ال� ال�شأمني  شأمني  ال�ا ال�اأمني  أمني  التالت

قائية على حتقيق �قائية على حتقيق �قائية على حتقيق  ال ال�المة  �المة  الش الشالمة  المة  ال� ادارة  تعمل  ال�شارث،  ادارة  تعمل  شارث،  ال�� ادارة  تعمل  ال��ارث،  ادارة  تعمل  ارث،  �والك�والك

الأهداف املحددة التالية :

المة شالمة شالمة  ال� ا�شرتاطات  ومراقبة  وتطبيق  ال�شإعداد  ا�شرتاطات  ومراقبة  وتطبيق  شإعداد  ا ال�  ا�شرتاطات  ومراقبة  وتطبيق  اإعداد  ال�  ا�شرتاطات  ومراقبة  وتطبيق  إعداد  l 		

قائية.�قائية.�قائية. �ال�ال   

تدامتها.شتدامتها.شتدامتها. شتنظيم تداول املعدات ومراقبة ا�شتنظيم تداول املعدات ومراقبة ا� l 	

اخلطرة  اخلطرة �اد  اخلطرة �اد  اد  امل تداول  عمليات  امل�أمني  تداول  عمليات  �أمني  املا تداول  عمليات  املاأمني  تداول  عمليات  أمني  وت وتاتنظيم  اتنظيم  l 		

بجميع مراحلها.   

ا العمالء. شا العمالء. شا العمالء.  شحتقيق ر�شحتقيق ر� l 	

ية خلطتها شية خلطتها شية خلطتها  شتهدفات الرئي�شتهدفات الرئي� تهدفات الرئي�شتهدفات الرئي�ش شوقد متكنت من اجناز امل�شوقد متكنت من اجناز امل�

ية.�ية.�ية. �ن�ن نشنش شال�شال�
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خدمة املتعاملني )عدد االإجراءات(

االإح�سائية ال�سنوية 2010

)الوقاية من املواد اخلطرة(

اأح�سائية التفتي�س لعام 2010

إجناز -  الإجناز -  الإجناز -  1،913 سعدد معامالت الرتخي�سعدد معامالت الرتخي�س - 1،557عدد معامالت ا

216 مارس 

85 فبراير 

97 يناير 

205 ديسمبر 

195 نوفمبر 

157 أكتوبر 

156 سبتمبر 

160 أغسطس 

148 يوليو 

168 يونيو 

159 مايو 

167 ابريل 

149 مارس 

115 فبراير 

120 يناير 

160 ديسمبر 

180 نوفمبر 

140 أكتوبر 

133 سبتمبر 

121 أغسطس 

74 يوليو 

120 يونيو 

120 مايو 

125 ابريل 
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اعتماد تراخيص 
املصانع واملنشآت 

املتداولة للمواد اخلطرة - 1810

ال�سالمة ال�قائية

18457 عدد مواعيد الشركات 

194 بدون مواعيد  

5896 التخلف عن احلضور 

11744 عدد احلضور  



اإلدارة العامة للدفاع املدني - دبي 
التقرير السنوي 2010

3636

اإح�سائيات خدمة االأنظمة الذكية لعام 2010

الأنظمة الذكية

أخطار احلرائق اأخطار احلرائق أخطار احلرائق  د شد شد  شقائية �شقائية � قائية ��قائية �� ال ال�المة  �المة  الش الشالمة  المة  ال� ال�شأمني  شأمني  ال�ا ال�اأمني  أمني  ت تابهدف  ابهدف 

ومراقبة  وتطبيق  ومراقبة إعداد  وتطبيق  ومراقبة اإعداد  وتطبيق  إعداد  خالل  من  خالل �ارث،  من  خالل �ارث،  من  ارث،  �والك�والك

تخدم اشتخدم اشتخدم الدارة العامة  شقائية ، ت�شقائية ، ت� قائية ، ت��قائية ، ت�� �المة ال�المة ال المة الشالمة الش شا�شرتاطات ال�شا�شرتاطات ال�

ت�شعار واشت�شعار واشت�شعار والبالغ  ش�ش� للدفاع املدين بدبي احدث تقنيات ال

أكد من جاهزية وفعالية انظمة اأكد من جاهزية وفعالية انظمة اأكد من جاهزية وفعالية انظمة  الكرتوين عن بعد للتالكرتوين عن بعد للت ال

آت امللزمة اآت امللزمة آت امللزمة  آت امللزمة احلماية من احلريق يف جميع املباين واملن�ش آت امللزمة اآت امللزمة ااحلماية من احلريق يف جميع املباين واملن�شاآت امللزمة احلماية من احلريق يف جميع املباين واملن�ش آت امللزمة اآت امللزمة احلماية من احلريق يف جميع املباين واملن�ش

نيا برتكيب اجهزة الربط بغرفة العمليات املركزية �نيا برتكيب اجهزة الربط بغرفة العمليات املركزية �نيا برتكيب اجهزة الربط بغرفة العمليات املركزية  �قان�قان

تتم  التي  تتم �اقع  التي  تتم �اقع  التي  اقع  امل تلك  عدد  يتزايد  و  املدين  امل�للدفاع  تلك  عدد  يتزايد  و  املدين  �للدفاع 

مي. �مي. �مي.  �ادارتها الكرتونيا من قبل الدفاع املدين ب�شكل ي�ادارتها الكرتونيا من قبل الدفاع املدين ب�شكل ي

 مجموع املباني واملنشآت التي 
7056 خضعت للمسح الشامل 

مجموع املباني التي ريطت
5763 باخلدمة وتدار بواسطة غرفة التحكم 

مجموع املباني التي مت تركيب 
6584 األنظمة الذكية بها 

مجموع العمالء الذين قامو بدفع 
6568 الرسوم املستحقة للخدمة 
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ي قائد عام الدفاع املدين يف سي قائد عام الدفاع املدين يف سي قائد عام الدفاع املدين يف  سد ثاين املطرو�سد ثاين املطرو� د ثاين املطرو�سد ثاين املطرو�س ساعلن اللواء را�ساعلن اللواء را�

الدولة باالنابة : ان القيادة العامة للدفاع املدين يف الدولة 

أت تنفيذ او�سع واول حملة ل�سالمة اال�سر باملنازل يف العامل اأت تنفيذ او�سع واول حملة ل�سالمة اال�سر باملنازل يف العامل أت تنفيذ او�سع واول حملة ل�سالمة اال�سر باملنازل يف العامل  بد

آل اآل آل  آل يخ خليفة بن زايد  آل يخ خليفة بن زايد  يخ خليفة بن زايد سيخ خليفة بن زايد س ساحب ال�سمو ال�ساحب ال�سمو ال� احب ال�سمو ال�ساحب ال�سمو ال�س س..بناءا على توجيهات �س..بناءا على توجيهات �

نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل(

رئي�س  نائب  نهيان  رئي�س آل  نائب  نهيان  رئي�س اآل  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  �سيف  زايد سيخ  بن  �سيف  زايد سيخ  بن  �سيف  يخ  ال� �سمو  ال�سومتابعة  �سمو  سومتابعة 

جمل�س الوزراء وزير الداخلية .

رة ، من خالل قيام شرة ، من خالل قيام شرة ، من خالل قيام  ش�ش� قائي بني جميع افراد ا�قائي بني جميع افراد ا�قائي بني جميع افراد ال �ك ال�ك ال ك ال�ك ال� �ل�ل لشلش شبهدف ن�شر ال�شبهدف ن�شر ال�

ال مفردات شال مفردات شال مفردات  شفرق الدفاع املدين بزيارة جميع املنازل يف الدولة واي�شفرق الدفاع املدين بزيارة جميع املنازل يف الدولة واي�

يخ تلك شيخ تلك شيخ تلك  شرة ، وتر�شرة ، وتر� رة ، وتر�شرة ، وتر�ش ش�ش� وار�شادات احلملة العالمية اىل جميع افراد ال

ر شر شر  ش�ش� زع على ا�زع على ا�زع على ال �ت�ت تشتش شحات الإر�شادية التي �شحات الإر�شادية التي � حات الإر�شادية التي ��حات الإر�شادية التي �� �عات والل�عات والل عات والل�عات والل� �الإر�شادات باملطب�الإر�شادات باملطب

ك فردي وقائي.�ك فردي وقائي.�ك فردي وقائي. �ل�ل لشلش شيلها اىل �شيلها اىل � يلها اىل ��يلها اىل �� �يف املنازل،بهدف حت�يف املنازل،بهدف حت

ي:سي:سي: سوعن ا�سباب احلملة وتوقيتها..قال اللواء املطرو�سوعن ا�سباب احلملة وتوقيتها..قال اللواء املطرو�

يف  احلرائق  وحجم  عدد  عن  يف شائية  احلرائق  وحجم  عدد  عن  يف شائية  احلرائق  وحجم  عدد  عن  ائية  شح�شح� ال البيانات  لتحليل  نتيجة 

الدفاع املدين  الدفاع املدين شادرة عن  الدفاع املدين شادرة عن  ادرة عن  ال� ال�شخرية  شخرية  صات اخلم�صات اخلم�ص ال ات اخلم��ات اخلم�� �ن�ن نشنش ال� ال�شالدولة خالل  شالدولة خالل 

حرائق  حرائق شبة  حرائق شبة  بة  ن� ان  اىل  ت�ؤ�شر  والتي   ، ن�شة  ان  اىل  ت�ؤ�شر  والتي   ، شة  ن�ش ان  اىل  ت�ؤ�شر  والتي   ، ن�شة  ان  اىل  ت�ؤ�شر  والتي   ، ة  ش�ش� �ش�ش املتخ� املختربات  املتخ�شوعن  املختربات  شوعن 

حجم  ارتفاع  ومع  الخرى،  ا�اقع  ا�اقع  اقع  وامل وامل�آت  �آت  واملا واملاآت  آت  املن�ش بني  واملعلى  آت  املن�ش بني  واملعلى  املن�شاآت  بني  واملاعلى  واملاآت  آت  املن�ش بني  واملعلى  واملاآت  آت  ال هي  املنازل 

ائر اشائر اشائر الرواح ، وبناء  شة خ�شة خ� ة خ�شة خ�ش شائر الناجمة عن تلك احلرائق وخا�شائر الناجمة عن تلك احلرائق وخا� ائر الناجمة عن تلك احلرائق وخا�شائر الناجمة عن تلك احلرائق وخا�ش شاخل�شاخل�

ني والقادة شني والقادة شني والقادة  شجيهات قيادتنا الر�شيدة ..ت�شكلت جلنة من املخت�شجيهات قيادتنا الر�شيدة ..ت�شكلت جلنة من املخت� جيهات قيادتنا الر�شيدة ..ت�شكلت جلنة من املخت��جيهات قيادتنا الر�شيدة ..ت�شكلت جلنة من املخت�� �على ت�على ت

باب شباب شباب  شة ا�شة ا� ة ا�شة ا�ش شخرى لدرا�شخرى لدرا� ة اشة اشة ال شامليدانيني يف الدفاع املدين واجلهات املخت�شامليدانيني يف الدفاع املدين واجلهات املخت�

ع املعاجلات لها.شع املعاجلات لها.شع املعاجلات لها. شقاية منها ، وو�شقاية منها ، وو� قاية منها ، وو��قاية منها ، وو�� �بل ال�بل ال بل الشبل الش شتلك احلرائق و�شتلك احلرائق و�

لت اللجنة اىل:سلت اللجنة اىل:سلت اللجنة اىل: سوقد تو�سوقد تو�

المة فيها ـ اىل فئتني :شالمة فيها ـ اىل فئتني :شالمة فيها ـ اىل فئتني : شتلزمات ال�شتلزمات ال� تلزمات ال�شتلزمات ال�ش شم ـ من حيث م�شم ـ من حيث م� م ـ من حيث م�شم ـ من حيث م�ش شان املنازل تنق�شان املنازل تنق�

المة ، شالمة ، شالمة ،  شقاية وال�شقاية وال� قاية وال��قاية وال�� �تلزمات ال�تلزمات ال تلزمات الشتلزمات الش شفر فيها م�شفر فيها م� فر فيها م��فر فيها م�� �املنازل احلديثة التي تت�املنازل احلديثة التي تت • 	
والتي نادرا ما تقع فيها احلرائق.

المة شالمة شالمة  وال� وال�شقاية  شقاية  وال�� وال��قاية  قاية  ال ال�تلزمات  �تلزمات  الش الشتلزمات  تلزمات  م� اىل  تفتقر  التي  القدمية  م�شاملنازل  اىل  تفتقر  التي  القدمية  شاملنازل  • 	
وتزداد فيها احلرائق.

ووجدت ان ا�سباب تلك احلرائق ترتكز فيما يلي:

بب شبب شبب  ال� ال�ش  ش  ..وه� ..وه�همال  �همال  ال اىل  ي�ؤدي  الذي  ا�قائي  اىل  ي�ؤدي  الذي  ا�قائي  اىل  ي�ؤدي  الذي  قائي  ال ال�عي  �عي  ال� ال�عي  عي  ال ال�عف  �عف  الش الشعف  عف  ش�ش� 1.

ائرها.شائرها.شائرها. شع احلرائق وتفاقم خ�شع احلرائق وتفاقم خ� ع احلرائق وتفاقم خ��ع احلرائق وتفاقم خ�� �ق�ق ق�ق� �ي ل�ي ل ي لشي لش شالرئي�شالرئي�

قائية التحتية يف املنازل القدمية. �قائية التحتية يف املنازل القدمية. �قائية التحتية يف املنازل القدمية.  �عف البنية ال�عف البنية ال عف البنية الشعف البنية الش ش�ش� 2.

باب احلرائق ناجمة عن :شباب احلرائق ناجمة عن :شباب احلرائق ناجمة عن : شان اكرث ا�شان اكرث ا� 3.

الحية ال�شبكات واشالحية ال�شبكات واشالحية ال�شبكات والجهزة الكهربائية. شعدم �شعدم � • 	

الحية انظمة وانابيب الغاز.شالحية انظمة وانابيب الغاز.شالحية انظمة وانابيب الغاز. شعدم �شعدم � • 	

اكن.شاكن.شاكن. شة داخل امل�شة داخل امل� ة داخل امل�شة داخل امل�ش شن�شائية غري املرخ�شن�شائية غري املرخ� •التغيريات ال 	

ادر اشادر اشادر ال�شتعال. شعدم مراقبة م�شعدم مراقبة م� • 	

قاية من احلرائق يف املنازل �قاية من احلرائق يف املنازل �قاية من احلرائق يف املنازل لميكن  �ت اللجنة ان ال�ت اللجنة ان ال ت اللجنة ان الشت اللجنة ان الش شتخل�شتخل� تخل�شتخل�ش شوا�شوا� • 	
ر يف املنازل، لذلك شر يف املنازل، لذلك شر يف املنازل، لذلك  ش�ش� قائي بني ا�قائي بني ا�قائي بني ال �عي ال�عي ال عي ال�عي ال� �ان تتحقق دون ن�شر ال�ان تتحقق دون ن�شر ال

عي �عي �عي  ال لن�شر  �شاملة  اعالمية  وطنية  بحملة  القيام  ال�اقرتحت  لن�شر  �شاملة  اعالمية  وطنية  بحملة  القيام  �اقرتحت 

ية لذلك.�ية لذلك.�ية لذلك. �ع�ع ع�ع� �تلزمات الت�تلزمات الت تلزمات التشتلزمات التش شفري امل�شفري امل� فري امل��فري امل�� �قائي يف املنازل وت�قائي يف املنازل وت قائي يف املنازل وت�قائي يف املنازل وت� �ال�ال

حملة  اول  حملة �نها  اول  حملة �نها  اول  نها  ك رائدة  ك�ن  رائدة  �ن  ك� رائدة  ك�ن  رائدة  ن  �تك�تك تكشتكش � احلملة  �شإن  احلملة  شإن  �ا احلملة  �اإن  احلملة  إن  ف البحث  �ونتيجة  احلملة  إن  ف البحث  �ونتيجة  احلملة  فاإن  البحث  �اونتيجة  احلملة  �اإن  احلملة  إن  ف البحث  �ونتيجة  احلملة  �اإن  احلملة  إن  • 	
ر شر شر  ش�ش� عية وا�عية وا�عية والر�شادات بني ال �اعالمية وقائية يف العامل لن�شر الت�اعالمية وقائية يف العامل لن�شر الت

ى �ى �ى  �ت�ت تشتش امل� على  وتنفذ  الدولة  يف  املنازل  جميع  ت�شمل  املنازل  امل�شيف  على  وتنفذ  الدولة  يف  املنازل  جميع  ت�شمل  املنازل  شيف 

الة واحدة ومنهجيات واهداف شالة واحدة ومنهجيات واهداف شالة واحدة ومنهجيات واهداف  شؤية وخطة ور�شؤية وخطة ور� ؤية وخطة ور�وؤية وخطة ور�و ومن رومن ر من رشمن رش شطني ، �شطني ، � طني ، ��طني ، �� �ال�ال

حدة ويف وقت واحد ومن قبل الدفاع املدين.�حدة ويف وقت واحد ومن قبل الدفاع املدين.�حدة ويف وقت واحد ومن قبل الدفاع املدين. �م�م

قائد عام الدفاع املدين باالنابة:

امل�ؤمت ال�سحفي لالإعالن عن احلملة ال�طنية ل�سالمة الأ�سر يف املنازل
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• يف  م ا�م ا�م الثنني 2010/12/20	 �واكد على اهمية انطالق احلملة ي�واكد على اهمية انطالق احلملة ي

الـ  الـ �قت واحد من قبل فرق الدفاع املدين  الـ �قت واحد من قبل فرق الدفاع املدين  قت واحد من قبل فرق الدفاع املدين  الدولة ب الدولة ب�جميع انحاء  �جميع انحاء 

تة ا�شهر ، بحيث ت�شمل زيارة شتة ا�شهر ، بحيث ت�شمل زيارة شتة ا�شهر ، بحيث ت�شمل زيارة  ش املكلفة بتنفيذ احلملة خالل �ش املكلفة بتنفيذ احلملة خالل � 68

تثناء مبا فيها ال�شقق والفنادق شتثناء مبا فيها ال�شقق والفنادق شتثناء مبا فيها ال�شقق والفنادق  شجميع املنازل يف الدولة دون ا�شجميع املنازل يف الدولة دون ا�

ع �ع �ع  �ن مطب�ن مطب ن مطب�ن مطب� �4  ملي�4  ملي زيع 000�زيع 000�زيع 200،000، ت ت�يتم  �يتم  تش تشيتم  يتم  � العمال.حيث  �شاكن  العمال.حيث  شاكن  �ش العمال.حيث  �شاكن  العمال.حيث  اكن  شوم�شوم�

المة يف كل منزل من خالل الك�شف شالمة يف كل منزل من خالل الك�شف شالمة يف كل منزل من خالل الك�شف  شار�شادي وتقييم درجة ال�شار�شادي وتقييم درجة ال�

دعم  يف  دعم شت�شارك  يف  دعم شت�شارك  يف  ت�شارك  و� املنزل(،  و�شاحب  املنزل(،  شاحب  و�ش املنزل(،  و�شاحب  املنزل(،  احب  � �شافقة  شافقة  �� ��افقة  افقة  م )بعد  م�امليداين  )بعد  �امليداين 

واملجتمعية.. واملجتمعية..�مية  واملجتمعية..�مية  مية  احلك اجلهات  من  العديد  احلك�نادها  اجلهات  من  العديد  �نادها  احلكش اجلهات  من  العديد  احلكشنادها  اجلهات  من  العديد  نادها  وا� وا�شاحلملة  شاحلملة 

ي.شي.شي. شا�شا� ا�شا�ش شعالم ك�شريك ا�شعالم ك�شريك ا� ائل اشائل اشائل ال ش�ش� ���� �افة ل�افة ل افة لشافة لش شا�شا�

الكرتونيا  الكرتونيا �قعا  الكرتونيا �قعا  قعا  م املدين  للدفاع  العامة  القيادة  م�أت  املدين  للدفاع  العامة  القيادة  �أت  ما املدين  للدفاع  العامة  القيادة  ماأت  املدين  للدفاع  العامة  القيادة  أت  اوان�شاوان�ش • 	
باحلملة  باحلملة شا  باحلملة شا  ا  خا� وهاتفا  خا�ش(  وهاتفا  ش(  www.homesotety.ae(

ائل الن�شر شائل الن�شر شائل الن�شر  شافة اىل ن�شرها على و�شافة اىل ن�شرها على و� افة اىل ن�شرها على و�شافة اىل ن�شرها على و�ش شا�شا�  )+971507780284(

اللكرتونية املختلفة.

ائل اشائل اشائل العالم اىل العمل مع  شاء املطرو�شي و�شاء املطرو�شي و� اء املطرو�شي و��اء املطرو�شي و�� �ويف اخلتام دعا الل�ويف اخلتام دعا الل • 	
القيادة  ان  اىل  احلملة..وا�شار  يف  ك�شركاء  املدين  الدفاع  فرق 

يف شيف شيف  ش ال�شيخ �ش ال�شيخ � �م�م� مشمش شتقيم حفال يكرم فيه �شتقيم حفال يكرم فيه � تقيم حفال يكرم فيه �شتقيم حفال يكرم فيه �ش شالعامة للدفاع املدين �شالعامة للدفاع املدين �

ات شات شات  ش�ش� �ش�ش امل�ؤ� الداخلية  وزير  امل�ؤ�شزراء  الداخلية  وزير  شزراء  امل�ؤ�� الداخلية  وزير  امل�ؤ��زراء  الداخلية  وزير  زراء  ال ال�   � جمل�ص جمل�ص  ص  رئي�ص نائب  زايد  رئي�صبن  نائب  زايد  صبن 

يكرم شيكرم شيكرم  شنية.اذاعة.جريدة( كما �شنية.اذاعة.جريدة( كما � نية.اذاعة.جريدة( كما ��نية.اذاعة.جريدة( كما �� �عالمية املتميزة ) قناة تلفزي�عالمية املتميزة ) قناة تلفزي ال

حفي شحفي شحفي  شل حتقيق �شل حتقيق � ل حتقيق �شل حتقيق �ش شه ) حمرر اخبار احلملة املتميز.كاتب اف�شه ) حمرر اخبار احلملة املتميز.كاتب اف� ه ) حمرر اخبار احلملة املتميز.كاتب اف��ه ) حمرر اخبار احلملة املتميز.كاتب اف�� �م�م مشمش ش�ش�

ل شل شل  احلملة.اف� يف  امل�شاركني  مع  لقاء  احلملة.اف�شل  يف  امل�شاركني  مع  لقاء  شل  احلملة.اف�ش يف  امل�شاركني  مع  لقاء  احلملة.اف�شل  يف  امل�شاركني  مع  لقاء  ل  اف� احلملة.كاتب  اف�شعن  احلملة.كاتب  شعن 

انتاج  انتاج شل  انتاج شل  ل  شرة لفرق الدفاع املدين امليدانية خالل احلملة.اف�شرة لفرق الدفاع املدين امليدانية خالل احلملة.اف� رة لفرق الدفاع املدين امليدانية خالل احلملة.اف�ش�رة لفرق الدفاع املدين امليدانية خالل احلملة.اف�ش� ش��ش��

ين عن احلملة(. �ين عن احلملة(. �ين عن احلملة(.  �تلفزي�تلفزي

 اجنزت فرق الدفاع املدين الع�سر املكلفة بتنفيذ ) احلملة الوطنية ل�سالمة االأ�سر يف املنازل ( 

 بدبي زيارة 23،605 منزاًل خالل اال�سابيع الع�سر االوىل منذ بدء احلملة 

يف 20/12/2010 وتنتهي يف 20/6/2011 كما مبني يف اجلدول ادناه..وح�سب اجناز كل فرقة يف كل قطاع:

ً 966 منزال القطاع  رقم( 4) 

661 منزالً القطاع  رقم( 5) 

1466 منزالً القطاع  رقم( 6) 

139 منزالً القطاع  رقم( 7) 

93 منزالً القطاع  رقم( 8) 

111 منزالً القطاع  رقم( 9) 

750 منزالً القطاع  رقم( 10) 

5085 منزالً القطاع  رقم( 1) 

6135 منزالً القطاع  رقم( 2) 

8199 منزالً القطاع  رقم( 3) 
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اعداد امل�ستفيدين من برامج التوعية للعام 2010

عدد دورات الكادر التعليمي التي مت 

تنفيذها خالل العام 2010 م

الت�عية املجتمعية

املجتمع،  يف  املجتمع، �قائي  يف  املجتمع، �قائي  يف  قائي  ال ال�عي  �عي  ال� ال�عي  عي  وال وال�المة  �المة  والش والشالمة  المة  ال� ثقافة  ال�شلتعميم  ثقافة  شلتعميم 

تعقد ادارة احلماية املدنية ع�شرات الدورات التدريبية 

ات شات شات  ش�ش� �ش�ش امل�ؤ� خمتلف  يف  امل�ؤ�شية  خمتلف  يف  شية  امل�ؤ�� خمتلف  يف  امل�ؤ��ية  خمتلف  يف  ية  �ع�ع ع�ع� الت الت�رات  �رات  التش التشرات  رات  املحا� املحا�شوتقدم  شوتقدم 

التعليمية من  التعليمية من شات  التعليمية من شات  ات  ش�ش� �ش�ش امل�ؤ� امل�ؤ�شة  شة  امل�ؤ�ش امل�ؤ�شة  ة  شة وخا�شة وخا� ة وخا�شة وخا�ش شمية واخلا�شمية واخلا� مية واخلا��مية واخلا�� �احلك�احلك

اجل:

قائية يف املجتمع.�قائية يف املجتمع.�قائية يف املجتمع. �ن�شر الثقافة ال�ن�شر الثقافة ال l

للدفاع  املجتمع  من  للدفاع �عني  املجتمع  من  للدفاع �عني  املجتمع  من  عني  املتط وتنظيم  املتط�إعداد  وتنظيم  �إعداد  ا املتط  وتنظيم  اإعداد  املتط  وتنظيم  إعداد  l

املدين.   

ر املكافحة يف القطاع اخلا�ص.شر املكافحة يف القطاع اخلا�ص.شر املكافحة يف القطاع اخلا�ص. شير عنا�شير عنا� ير عنا��ير عنا�� �تط�تط l

الذي  التعليمي  الكادر  تدريب  م�شروع  الذي شتدامة  التعليمي  الكادر  تدريب  م�شروع  الذي شتدامة  التعليمي  الكادر  تدريب  م�شروع  تدامة  ا� ا�شمع  شمع 

التعليمية  الهيئات  التعليمية شاء  الهيئات  التعليمية شاء  الهيئات  اء  اع� جميع  تدريب  اع�شتهدف  جميع  تدريب  شتهدف  اع�ش جميع  تدريب  اع�شتهدف  جميع  تدريب  تهدف  شي�شي�

على  التعليمية  على شات  التعليمية  على شات  التعليمية  ات  ش�ش� �ش�ش وامل�ؤ� وامل�ؤ�ش  ش  املدار�ص يف  املدار�صوالعاملني  يف  صوالعاملني 

مهارات احلماية من املخاطر.

11 رجال 

61 نساء 

إجمايل عدد الدورات   -  اإجمايل عدد الدورات   -  إجمايل عدد الدورات   -  9

إجمايل عدد امل�ستفيدين  -  اإجمايل عدد امل�ستفيدين  -  إجمايل عدد امل�ستفيدين  -  72

11956 فبراير 

9218 يناير 

4132 ديسمبر 

5246 نوفمبر 

3579 أكتوبر 

5541 سبتمبر 

2341 أغسطس 

4925 يوليو 

6826 يونيو 

9861 مايو 

13698 ابريل 

14696 مارس 
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5878211 يناير 

685808 ديسمبر 

1071032 نوفمبر 

425437 أكتوبر 

1084852 سبتمبر 

875504 أغسطس 

915012 يوليو 

484906 يونيو 

486400 مايو 

571932 ابريل 

791674 مارس 

580190 فبراير 

35 فبراير 

24 يناير 

17 ديسمبر 

22 نوفمبر 

18 أكتوبر 

21 سبتمبر 

5 أغسطس 

30 يوليو 

17 يونيو 

19 مايو 

12 ابريل 

23 مارس 

الكلفة التقريبية للمواد املن�سورة بالدرهم 

االإماراتي 2010

عدد االأخبار املن�سورة

الإعالم

ال�سالمة  ثقافة  ..تعميم  اىل  العالم  اشم  اشم  م  ق� ق�شيهدف  شيهدف 

والوعي الوقائي يف املجتمع .

املجتمع،  يف  الوقائية  الثقافة  الوقائيةسر  الثقافة  الوقائيةسر  الثقافة  ر  سن�سن�  .. خالل  من 

ذلك  ولتحقيق  املدين.  الدفاع  املجتمع يف  ثقة  وزيادة 

عات يف عام �عات يف عام �عات يف عام 2010 مثل  �در العديد من املطب�در العديد من املطب در العديد من املطبشدر العديد من املطبش أ�اأ�شأ�شأ� أ�أعد و أ�أعد و أعد واأعد و

ي ا�ي ا�ي الحتادي.كتاب الدفاع املدين  �ن�ن نشنش ش)كتاب التقرير ال�ش)كتاب التقرير ال�

املحلي(  املحلي( �ي  املحلي( �ي  ي  �ن�ن نشنش ال� التقرير  ال�شحافة.كتاب  التقرير  شحافة.كتاب  ال�ش التقرير  ال�شحافة.كتاب  التقرير  حافة.كتاب  ال� ذاكرة  ال�شيف  ذاكرة  شيف 

افة اىل الن�شرة ال�شهرية ) اشافة اىل الن�شرة ال�شهرية ) اشافة اىل الن�شرة ال�شهرية ) الطفائي(. كما اجنز  شا�شا�

وار�شاديًا وثائقيًا  فلمًا   76 و  حادثًا   42 ير  ش�ير  ش�ير   ش�ت�ش�ت�

ير ش�ير ش�ير  ش�مهمة ت�ش�مهمة ت� نيا�نيا�نيًا، و  1300 � تلفزي� تلفزي ير ش�ير ش�ير 86 ن�شاطًا ش�وت�ش�وت�

 ، ، شميم  ، شميم  ميم  ت� ت�شفحة  شفحة  ت�ش ت�شفحة  فحة  � �ش  ش  1578 ميم شميم شميم  وت�  ، وت�شغرافية   ، شغرافية  وت��  ، وت��غرافية   ، غرافية  �ت�ت ت�ت� �ف�ف

2009- عامي  خالل   .. عا�عا�عًا  مطب مطب�   � 26،793 زيع �زيع �زيع  �وت�وت

.2010

ر شر شر  ش�ش� المة اشالمة اشالمة ال شطنية ل�شطنية ل� طنية ل��طنية ل�� �يق )احلملة ال�يق )احلملة ال يق )احلملة الشيق )احلملة الش شاعداد وتن�شاعداد وتن� l

يف املنازل( التي تنفذ يف جميع امارات الدولة على 

تة ا�شهر.شتة ا�شهر.شتة ا�شهر. شمدى �شمدى �

زيع:�زيع:�زيع: �ميم وطباعة وت�ميم وطباعة وت ميم وطباعة وتشميم وطباعة وتش شاعداد وت�شاعداد وت� l

ر يف املنازل(.شر يف املنازل(.شر يف املنازل(. ش�ش� المة اشالمة اشالمة ال شطنية ل�شطنية ل� طنية ل��طنية ل�� �خا�ص بـ)احلملة ال�خا�ص بـ)احلملة ال
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الت�س�يق �الت�سال امل�ؤ�س�سي - م�ساريع � اإجنازات

ادق مع اشادق مع اشادق مع الفراد واجلماعات داخل الدارة العامة وخارجها  شي اىل التعامل ال�شي اىل التعامل ال� ي اىل التعامل ال�شي اىل التعامل ال�ش ش�ش� �ش�ش شال امل�ؤ�شال امل�ؤ� ال امل�ؤ�شال امل�ؤ�ش شت�شت� يق واش�يق واش�يق وال ش�تهدف ادارة الت�ش�تهدف ادارة الت�

رتاتيجية لالدارة:شرتاتيجية لالدارة:شرتاتيجية لالدارة: ش�ش� وفق الهداف ال

زيادة ثقة املجتمع يف الدفاع املدين. l

رتاتيجية مع ذوى العالقة.شرتاتيجية مع ذوى العالقة.شرتاتيجية مع ذوى العالقة. ش�ش� حتقيق ال�شراكة ال l

يق مع اشيق مع اشيق مع الدارات الفرعية الخرى، وبالتعاون مع  شدارة عددا من امل�شاريع املجتمعية، بالتن�شدارة عددا من امل�شاريع املجتمعية، بالتن� ولتحقيق ذلك اجنزت ال

ة املختلفة التي ترتبط بن�شاطات م�شرتكة مع الدفاع املدين.شة املختلفة التي ترتبط بن�شاطات م�شرتكة مع الدفاع املدين.شة املختلفة التي ترتبط بن�شاطات م�شرتكة مع الدفاع املدين. شمية وال�شركات اخلا�شمية وال�شركات اخلا� مية وال�شركات اخلا��مية وال�شركات اخلا�� �الدوائر احلك�الدوائر احلك
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من اجل م�اكبة متطلبات اخلطة ال�شرتاتيجية ، عملت 

ادارة امل�ارد الب�شرية على تفعيل املَُمكنات مبا يحقق 

ال�شرتتراتيجي  الهدف  ال�اردة يف  املحددة  الهداف 

اخلام�ص )تط�ير امل�ارد الب�شرية يف الدفاع املدين(..

فاأجنزت :

حت�يل نظام �ش�ؤون امل�ظفني اإىل نظام تخطيط   .1  

امل�ظفني  بيانات  نقل  مع   )GRP( احلك�مية  امل�ارد 

النظام  اإىل  ال�شابق  النظام  من   )1360( وعددهم 

اجلديد.وتدريب م�ظفي الق�شم على ا�شتخدامه.

الن�شراف  و  احل�ش�ر  نظام  برنامج  ا�شتبدال   .2  

بربنامج اكرث تط�ًرا و تطبيقه مع تركيب اأجهزة حديثة 

باملبنى الرئي�شي . وربط اإدارة التجهيزات و اخلدمات 

و اإدارة ال�ش�ؤون الفنية بالربنامج.

مع  الن�شراف  و  احل�ش�ر  نظام  لئحة  اإعداد   .3  

امل�ارد  اإدارة  املقررة ح�شب ق�انني  حتديد اجلزاءات 

الب�شرية مع اإعداد مناذج خا�شة بهذا النظام.

امل�ارد  تخطيط  لنظام  الذاتية  اخلدمة  تفعيل   .4  

احلك�مية )GRP(بكافة الإدارات و املراكز.

امل�ارد الب�سرية - اإجنازات �م�ساريع

ق�شم  يف  امل�شتخدمة  النماذج  كافة  ا�شتبدال   .5  

الربنامج  تطبيق  مع  يتما�شى  مبا  العاملني  �ش�ؤون 

اجلديد )GRP( وفقـًا ملعايري اجل�دة و الأيزو. 

باإدارة  العمالء  خدمة  بق�شم  مكتب  اإفتتاح   .6  

ال�شالمة ال�قائية لتقدمي اخلدمات للعمالء الداخليني 

عن طريق اإجناز معامالتهم ب�شكل ي�مي و مبا�شر.

و  ا�شتف�شارات  لتلقي  اإلكرتوين  بريد  اإن�شاء   .7  

�شكاوى  لتلقي  واآخر  الداخليني  العمالء  مقرتحات 

العمالء الداخليني.

بعن�ان  �شهرية  ن�شرة   )12 اإ�شدار)عدد   .8  

“امل�ظف” يتم من خاللها عر�ص اأ�شئلة و ا�شتف�شارات 
امل�ظفني و الرد عليها بالإ�شافة اإىل �شرح م�اد ق�انني 

اإدارة امل�ارد الب�شرية خالل عام 2011 .

التي تقع من  اإعداد لئحة باملخالفات الإدارية   .9  

امل�ظفني املدنيني وجزاءاتها وفقا لقان�ن اإدارة امل�ارد 

الب�شرية رقم 27 ل�شنة 2006 و قان�ن 14 ل�شنة 2010. 

الع�شكريني  تقع من  التي  امل�شلكية  باملخالفات  ولئحة 

املحليني و جزاءاتها وفقا لقان�ن اإدارة امل�ارد الب�شرية 

رقم 2 ل�شنة 2008. 

منو القوة الب�سرية

352 مدني

394 مدني

374 مدني

863 عسكري

1023 عسكري

1041 عسكري

1215 اإلجمالي 

1435 اإلجمالي 

- 2008

- 2010

1397 اإلجمالي  - 2009
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ال�س�ؤ�ن املالية - اإجنازات �م�ساريع

�شعت ادارة ال�ش�ؤون املالية اىل ال�شتخدام الكف�ء والفعال للُمَمكنات لتنمية اإيرادات الدفاع املدين و حتقيق اف�شل 

النتائج وفق الهدف ال�شرتاتيجي   / تر�شيخ معايري التف�ق والتمييز امل�ؤ�ش�شي / من خالل تر�شيد النفقات وزيادة 

اإيرادات الدائرة..وقد متكنت الدارة من:

زيادة اإيرادات الدائرة لعام 2010م وال��ش�ل اإىل اأعلى املعدلت مقارنة بالأع�ام ال�شابقة.  l  

.GRP تطبيق نظام املعل�مات احلك�مية  l  

البدء يف ا�شتخدام برنامج الرتا�شل.  l  

تط�ير التاأمني ال�شحي .  l  

تقليل ن�شبة �شكاوي املتعاملني مع التاأمني ال�شحي.   l  

زيادة ن�شبة ر�شا املتعاملني الداخليني.  l  

تغيري نظام العمل املحا�شبي من ورقي اإىل الكرتوين.  l  

منو املوارد املالية

2007     
  (8

,331,716)

هم
در

2008       
 (21,794,054)

رهم
د

(78,338,795)        2010درهم(39,860,858)        2009
درهم
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تقنية املعل�مات - اإجنازات �م�ساريع

تت�ىل اإدارة تقنية املعل�مات مهام ت�فري اخلدمات و الأنظمة اللكرتونية لأفراد الدفاع املدين لت�شهيل اأداء عملهم، 

وخدمة اأفراد املجتمع ل�قايتهم وت�عيتهم وتب�شيط اجناز معامالتهم من خالل ال�شبل املتاحة كامل�قع اللكرتوين 

والربط ال�شبكي  ، كما تهتم بامل�ارد التقنية واإعداد البنية التحتية الالزمة جلميع مراكز اخلدمة بالدفاع املدين 

بالإمارة واملبنى الرئي�شي لالدارة العامة ، ومتابعة حتديثها و �شيانتها وحماية حمت�ياتها.

امل�ساريع

GRP
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حتقيق  اىل  والتجهيزات  اخلدمات  ادارة  ت�شعى 

الهداف ال�شرتاتيجية اخلا�شة بـ:

ت�فري بيئة عمل �شحية  l  

تر�شيخ التف�ق والتميز امل�ؤ�ش�شي.  l  

حتقيق احل�كمة.  l  

تر�شيد النفقات وزيادة الإيرادات  l  

و لتحقيق تلك االهداف متكنت االدارة من:

والأثاث  الع�شكرية  التجهيزات  ت�فري   l   

والقرطا�شية والأرزاق لالإدارات واملراكز.   

اإ�شدار �شهادات الجناز لل�شركات.   l  

اخلدمات �التجهيزات - اإجنازات �م�ساريع

من  املراكز  وجميع  الإدارة  متطلبات  ت�فري   l   

الفنيني.   

اإ�شدار �شهادة الإجناز لل�شركات املتعاقد معها   l   

بعد النتهاء من الأعمال املكلفة بها.   

ا�شتخدام نظام الوراكل GRP يف :  l  

الإدارات  جلميع  امل�اد  امل�ردة.�شرف  امل�اد  ا�شتالم 

الغيار  قطع  ت�فري  للمراكز.  املعدات  ت�فري  واملراكز. 

امل�ردة  الغيار  وقطع  املعدات  ا�شتالم  الفنية.  لل�ر�شة 

الغيار  قطع  املراكز.�شرف  جلميع  املعدات  �شرف 

لل�ر�شة  الفنية.

868 1398

237
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الإ�سرتاتيجية - �تط�ير الأداء

اإجنزت اإدارة االإ�سرتاتيجية و تطوير االأداء ما يلي :

افتتاح مركز الإبداع واملعرفة الذي عقد )20( دورة وعدد  .1"
إىل اإىل اإىل 31/12/2010. 19/9/2010 تفيدين شتفيدين شتفيدين )251( للفرتة من شامل�شامل�

انية ملراكز الدفاع املدين.شانية ملراكز الدفاع املدين.شانية ملراكز الدفاع املدين. شال الرم�شال الرم� ال الرم�شال الرم�ش ش�ش� ���� �رعاية حملة ال�رعاية حملة ال .2

اعتماد مدققني معتمدين لدى الإدارة العامة عدد )8(. .3

ي على �شارة التقدير العدد شي على �شارة التقدير العدد شي على �شارة التقدير العدد )22(. ش�ش� �ش�ش شير امل�ؤ�شير امل�ؤ� ير امل�ؤ��ير امل�ؤ�� �ل فريق التط�ل فريق التط ل فريق التطش�ل فريق التطش� ش�ح�ش�ح� .4

ام شام شام  شير الأداء على و�شير الأداء على و� ير الأداء على و��ير الأداء على و�� �رتاتيجية وتط�رتاتيجية وتط رتاتيجية وتطشرتاتيجية وتطش إدارة الإ�اإدارة الإ�شإدارة الإ�شإدارة الإ� إدارة الإ�ل مدير  إدارة الإ�ل مدير  ل مدير ش�ل مدير ش� ش�ح�ش�ح� .5"
�م�م� وزير الداخلية برنامج التميز. مشمش شالتميز �شارة تقدير من قبل �شالتميز �شارة تقدير من قبل �

�م�م� وزير الداخلية. مشمش أمل عتيق( على �شارة التقدير من �اأمل عتيق( على �شارة التقدير من �شأمل عتيق( على �شارة التقدير من �شأمل عتيق( على �شارة التقدير من � ماعيل + شماعيل + شماعيل +  شإ�شإ� إ�اإ�ا إ�ل )حمده  إ�ل )حمده  ل )حمده ش�ل )حمده ش� ش�ح�ش�ح� .6

تفيدين شتفيدين شتفيدين )33( شير عدد امل�شير عدد امل� ير عدد امل��ير عدد امل�� �ائية يف الع�ائية يف الع ائية يف العشائية يف العش شعقد ملتقى القيادات الن�شعقد ملتقى القيادات الن� .7

ائية(شائية(شائية( شني )دعم للقيادات الن�شني )دعم للقيادات الن� ني )دعم للقيادات الن�شني )دعم للقيادات الن�ش شزيارة اىل الأمرية هيا بنت احل�شزيارة اىل الأمرية هيا بنت احل� .8

رات(شرات(شرات( ش )دورات تدريبية - وحما�ش )دورات تدريبية - وحما� حديقة التميز 11/1/2010 .9

مي املتميز.�مي املتميز.�مي املتميز. �أداء احلك�أداء احلك أداء احلكالأداء احلكال الللم�شاركة يف جائزة دبي لالللم�شاركة يف جائزة دبي ل ر جناحي شر جناحي شر جناحي 13/1/2010 شدورة متيزي �شدورة متيزي � .10

تفيدين شتفيدين شتفيدين )27( شعدد امل�شعدد امل� رات التميز شرات التميز شرات التميز 28/12/2010 شحما�شحما� .11

ير الأداء )عبد اهلل احلمادي + �ير الأداء )عبد اهلل احلمادي + �ير الأداء )عبد اهلل احلمادي +  �رتاتيجية وتط�رتاتيجية وتط رتاتيجية وتطشرتاتيجية وتطش إدارة الإ�اإدارة الإ�شإدارة الإ�شإدارة الإ� إدارة الإ�تكرمي عدد من العاملني يف  إدارة الإ�تكرمي عدد من العاملني يف  .12"
الح(.شالح(.شالح(. شبكر �شبكر � بكر ��بكر �� أباأب�أب�أب ماعيل + شماعيل + شماعيل +  شإ�شإ� إ�اإ�ا إ�حمده  إ�حمده 

أ�اأ�أ�اأ�صأ�صأ�أ�ص اخليمة. اخليمة. إدارة راإدارة رإدارة راإدارة رإدارة رإدارة ر إدارة رماعيل( من مدير ماعيل( من مدير  إدارة رإدارة رماعيل( من مدير  إدارة رماعيل( من مدير  ماعيل( من مدير شماعيل( من مدير ش شإ�شإ� إ�اإ�اا إ�أمل عتيق + حمده أمل عتيق + حمده  إ�أمل عتيق + حمده  أمل عتيق + حمده اأمل عتيق + حمده أمل عتيق + حمده اأمل عتيق + حمده  م + شم + شم +  شتكرمي )عفاف جا�شتكرمي )عفاف جا�تكرمي )عفاف جا�
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الرقابة الإدارية

عدد املعامالت التى مت تدقيقها من عدد 

املعامالت اخلا�سة بال�سوؤون املالية

عدد املعامالت التى مت تدقيقها من عدد 

املعامالت يف ال�سوؤون االإدارية

65 اإليرادت  

20 املوازنات 

20 الرواتب  

70 النفقات 

30 شؤون العاملني 

5 قياس االداء 

20 الرواتب والعالوات 

20 املواد البشرية 
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الدعم املعل�ماتي

اجنازات ق�سم الدعم املعلوماتي لعام 2010 :

تدعم  التي  تدعم �مات  التي  تدعم �مات  التي  مات  املعل كافة  ي�شمل  الذي  الإلكرتوين  املعل�مات  كافة  ي�شمل  الذي  الإلكرتوين  �مات  املعل� كافة  ي�شمل  الذي  الإلكرتوين  املعل�مات  كافة  ي�شمل  الذي  الإلكرتوين  مات  املعل املعل�ابة  �ابة  املعل� املعل�ابة  ابة  ب نظام  ب�إعداد  نظام  ب�إعداد  نظام  باإعداد  نظام  إعداد  و  و شميم  و شميم  ميم  ت� من  ت�شنتهاء  من  شنتهاء  ال .1"
تخدام النظام.شتخدام النظام.شتخدام النظام. شا من املراكز على كيفية ا�شا من املراكز على كيفية ا� ا من املراكز على كيفية ا�شا من املراكز على كيفية ا�ش ش( �شخ�ش( �شخ� اتخاذ القرار للقيادة العليا. وتدريب )33

يني �يني �يني  �ت�ت تشتش امل� على  والبيانية  اجلغرافية  املختلفة  امل�شأ�شكالها  على  والبيانية  اجلغرافية  املختلفة  شأ�شكالها  امل�ا على  والبيانية  اجلغرافية  املختلفة  امل�اأ�شكالها  على  والبيانية  اجلغرافية  املختلفة  أ�شكالها  ب بامات  امات  ب� ب�مات  مات  باملعل وتزويد  باملعل�فري  وتزويد  �فري  باملعل� وتزويد  باملعل�فري  وتزويد  فري  ت عملية  ت�(  عملية   )� 44( اجناز  .2"
الداخلي واخلارجي.

ة شة شة  خا� جغرافية  بيانات  بقاعدة  يخت�ص  فيما  دبي  بلدية  يف  اجلغرافية  خا�شمات  جغرافية  بيانات  بقاعدة  يخت�ص  فيما  دبي  بلدية  يف  اجلغرافية  شمات  خا�� جغرافية  بيانات  بقاعدة  يخت�ص  فيما  دبي  بلدية  يف  اجلغرافية  خا��مات  جغرافية  بيانات  بقاعدة  يخت�ص  فيما  دبي  بلدية  يف  اجلغرافية  مات  املعل نظم  املعل�إدارة  نظم  املعل�إدارة  نظم  املعلاإدارة  نظم  إدارة  مع  مع شيق  مع شيق  يق  شالتن�شالتن� .3"
ر الإعداد.�ر الإعداد.�ر الإعداد. �للدفاع املدين ) تكامل( والربنامج يف ط�للدفاع املدين ) تكامل( والربنامج يف ط

�ص ش�ص ش�ص  ش( خارطة جغرافية ملناطق التخ�ش( خارطة جغرافية ملناطق التخ� فري )�فري )�فري )13 �اعد املدير العام ل�ش�ؤون الإطفاء والإنقاذ لت�اعد املدير العام ل�ش�ؤون الإطفاء والإنقاذ لت اعد املدير العام ل�ش�ؤون الإطفاء والإنقاذ لتشاعد املدير العام ل�ش�ؤون الإطفاء والإنقاذ لتش شيق مع م�شيق مع م� يق مع م�شيق مع م�ش شالتن�شالتن� .4"
فري )�فري )�فري )10( خرائط لقطاعات الإخالء  �ل املراكز اجلديدة للخدمة، وت�ل املراكز اجلديدة للخدمة، وت ل املراكز اجلديدة للخدمة، وت�ل املراكز اجلديدة للخدمة، وت� � على دخ� على دخ ًب التحديثات الأخرية بناًءب التحديثات الأخرية بناء ب التحديثات الأخرية بناءشب التحديثات الأخرية بناءش شح�شح�

اء.�اء.�اء. �اقع الإي�اقع الإي اقع الإي�اقع الإي� �ع م�ع م ع م�ع م� �ب ن�ب ن ب نشب نش شاء ح�شاء ح� اء ح��اء ح�� �والإي�والإي

ى الدولة.�ى الدولة.�ى الدولة. �ت�ت تشتش شمية على م�شمية على م� مية على م��مية على م�� � ( دائرة حك� ( دائرة حك 20  ( مع  ) �مات  مع  ) �مات  مع  مات  املعل لتبادل  املعل�ال  لتبادل  �ال  املعلش لتبادل  املعلشال  لتبادل  ال  ات� ات�شات  شات  ات�� ات��ات  ات  قن قن�فتح  �فتح  .5
خمتلفة  خمتلفة شات  خمتلفة شات  ات  شا�شا� ا�شا�ش اخت� ذات  اخلا�ص  القطاع  من  �شركة   ) اخت�ش  ذات  اخلا�ص  القطاع  من  �شركة   ) ش  15  ( مع  ) �مات  مع  ) �مات  مع  مات  املعل لتبادل  املعل�ال  لتبادل  �ال  املعلش لتبادل  املعلشال  لتبادل  ال  ات� ات�شات  شات  ات�� ات��ات  ات  قن قن�فتح  �فتح  .6"

أعمال الدفاع املدين. اأعمال الدفاع املدين. أعمال الدفاع املدين.  تدعم يف جمملها 

يف  يف شات   يف شات   ات   املمار� املمار�شل  شل  املمار�ش املمار�شل  ل  أف�اأف�شأف�شأف� و  العاملية  املعايري  تطبيق  ت�شمل  بالإدارة  خمتلفة  جلهات  عاملية  و شات  العاملية  املعايري  تطبيق  ت�شمل  بالإدارة  خمتلفة  جلهات  عاملية  و شات  العاملية  املعايري  تطبيق  ت�شمل  بالإدارة  خمتلفة  جلهات  عاملية  ات  ش(درا�ش(درا� 8( )�فري  )�فري  فري  �ت�ت .7"
ي.شي.شي. ش�ش� �ش�ش شالمة والتدريب  والأداء امل�ؤ�شالمة والتدريب  والأداء امل�ؤ� المة والتدريب  والأداء امل�ؤ�شالمة والتدريب  والأداء امل�ؤ�ش شالإطفاء واحلماية وال�شالإطفاء واحلماية وال�

مات(�مات(مات(�مات(��مات(مات( �ابة املعل��ابة املعل�ابة املعلابة املعل ابة املعل�ابة املعلابة املعل�ابة املعل�� �)ب��)ب�)ب)ب
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الإ�ست�سارات القان�نية

تقدمي  و  النافذة؛  التعليمات  و  تقدمي �انني  و  النافذة؛  التعليمات  و  تقدمي �انني  و  النافذة؛  التعليمات  و  انني  الق مع  تطابقها  الق�مان  مع  تطابقها  �مان  القش مع  تطابقها  القشمان  مع  تطابقها  مان  ل� الإجراءات  ل�شكمة  الإجراءات  شكمة  ل�� الإجراءات  ل��كمة  الإجراءات  كمة  ح ح�ين  �ين  ح� ح�ين  ين  القان القان�ت�شار  �ت�شار  القانش القانشت�شار  ت�شار  امل� مكتب  امل�شىل  مكتب  شىل  امل�� مكتب  امل��ىل  مكتب  ىل  �يت�يت

ام وال�شركات املتعاملة مع الدفاع املدين.شام وال�شركات املتعاملة مع الدفاع املدين.شام وال�شركات املتعاملة مع الدفاع املدين. شإدارات و الأق�شإدارات و الأق� إدارات و الأق�الإدارات و الأق�ال الرة لالرة ل رة ل�رة ل� �امل�ش�امل�ش

اإجنازات مكتب امل�ست�سار القانوين

يارات.شيارات.شيارات. شي�ص ال�شي�ص ال� ي�ص ال�شي�ص ال�ش شئحة تخ�شئحة تخ� اإجناز ل اإجناز   إجناز   l

راف.شراف.شراف. شر والإن�شر والإن� ر والإن�ش�ر والإن�ش� ش�ئحة احل�ش�ئحة احل� اإجناز ل اإجناز   إجناز   l

امل�شاركة يف جلان املخالفات الإدارية. l

كرية.شكرية.شكرية. شامل�شاركة يف جلان املحاكمات الع�شامل�شاركة يف جلان املحاكمات الع� l

امل�شاركة يف جلان التظلمات الإدارية. l

صنية لبع�صنية لبع�ص التقارير واملكاتبات. نية لبع��نية لبع�� �ياغة القان�ياغة القان ياغة القانشياغة القانش إعداد ال�اإعداد ال�شإعداد ال�شإعداد ال� إعداد ال� الإدارات يف  إعداد ال� الإدارات يف  صتقدمي الدعم لبع�صتقدمي الدعم لبع�ص l

38 عقد إعداد وصياغة عقود الشركات 

49  أمر إداري إعداد وصياغة األوامر اإلدارية 

تدقيق ملفات فنيي شركات الوقاية 
369  فني والسالمة قبل إجراء االختبارات 

تقدمي املشورة القانونية للشركات الراغبة 
540 إستشارة في الترخيص في مجال الوقاية والسالمة 

املراجعة القانونية مللفات نهاية 
33 ملف اخلدمة للموظفني 

تقدمي االستشارات القانونية 
270 إستشارة لإلدارات واألقسام كافة حسب طلبهم 

1623 ملف تدقيق ملفات شركات السالمة الوقائية 
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�سركا�ؤنا

»الدفاع املدين بدبي « االول يف العامل الذي »الدفاع املدين بدبي « االول يف العامل الذي 

ISO هادات سهادات سهادات س �س � ل على سل على سل على 3 سيح�سيح�

ي يفتتح غرفة العمليات اجلديدة سي يفتتح غرفة العمليات اجلديدة ي يفتتح غرفة العمليات اجلديدة سي يفتتح غرفة العمليات اجلديدة سسي يفتتح غرفة العمليات اجلديدة ي يفتتح غرفة العمليات اجلديدة  ساللواء املطرو�سساللواء املطرو�ساللواء املطرو�اللواء املطرو�

بالدفاع املدين يف دبي

الدفاع املدين بدبي ومركز طب اال�سنان 

بجمريا يوقعان مذكرة تفاهم

تخرج الدورة الدولية الرابعة لرجال االطفاءتخرج الدورة الدولية الرابعة لرجال االطفاء

ل الرو�سي بدبيسل الرو�سي بدبيل الرو�سي بدبيسل الرو�سي بدبيسسل الرو�سي بدبيل الرو�سي بدبي سي ي�ستقبل القن�سسي ي�ستقبل القن�سي ي�ستقبل القن�ي ي�ستقبل القن� ي ي�ستقبل القن�سي ي�ستقبل القن�ي ي�ستقبل القن�سي ي�ستقبل القن�سس ساللواء املطرو�سساللواء املطرو�ساللواء املطرو�اللواء املطرو�

ور وزير الرتبية والتعليم الدفاع املدين يخرج سور وزير الرتبية والتعليم الدفاع املدين يخرج ور وزير الرتبية والتعليم الدفاع املدين يخرج سور وزير الرتبية والتعليم الدفاع املدين يخرج سسور وزير الرتبية والتعليم الدفاع املدين يخرج ور وزير الرتبية والتعليم الدفاع املدين يخرج  سبرعاية وح�سسبرعاية وح�سبرعاية وح�برعاية وح�

اء الهيئات التعليميةساء الهيئات التعليميةساء الهيئات التعليمية س من اع�س من اع� 286

مدير عام الدفاع املدين بدبي ي�ستقبل قائد هيئة مدير عام الدفاع املدين بدبي ي�ستقبل قائد هيئة 

االزمات والكوارث الكورية

افتتاح مهرجان اليوم الرتاثي يف الدفاع املدينافتتاح مهرجان اليوم الرتاثي يف الدفاع املدين

ل الفرن�سى بدبيسل الفرن�سى بدبيل الفرن�سى بدبيسل الفرن�سى بدبيسسل الفرن�سى بدبيل الفرن�سى بدبي سي ي�ستقبل القن�سسي ي�ستقبل القن�سي ي�ستقبل القن�ي ي�ستقبل القن� ي ي�ستقبل القن�سي ي�ستقبل القن�ي ي�ستقبل القن�سي ي�ستقبل القن�سس ساللواء املطرو�سساللواء املطرو�ساللواء املطرو�اللواء املطرو�

ي ي�ستقبل قائد عام سي ي�ستقبل قائد عام ي ي�ستقبل قائد عام سي ي�ستقبل قائد عام سسي ي�ستقبل قائد عام ي ي�ستقبل قائد عام  ساللواء املطرو�سساللواء املطرو�ساللواء املطرو�اللواء املطرو�

الدفاع املدين ال�سنغافورى

ي يزور االدارة العامة سي يزور االدارة العامة ي يزور االدارة العامة سي يزور االدارة العامة سسي يزور االدارة العامة ي يزور االدارة العامة  ساللواء املطرو�سساللواء املطرو�ساللواء املطرو�اللواء املطرو�

ؤون االجانبسوؤون االجانبسوؤون االجانب سولالقامة و�سولالقامة و�

توقيع مذكرة تفاهم بني الدفاع املدين بدبي توقيع مذكرة تفاهم بني الدفاع املدين بدبي 

رق االو�سط«سرق االو�سط«سرق االو�سط« سو » فالك ال�سو » فالك ال�

الدفاع املدين بدبي ومركز طب اال�سنان الدفاع املدين بدبي ومركز طب اال�سنان 

DCD signs MOU with falk Middle East Opening ceremony of Heritage Day festival 4 th International Basic recuit course  
pass-out ceremony

DCD signs MOU with Jumairah Dental CenterMajor General al matrooshi visits dept. of  
residency and forigners affairsresidency and forigners affairs

DCD Director general receives Korian crisis  
and disaster athuority directorand disaster athuority director

Major General al matrooshi receives comander  
in chief of Sigapore civil defence

Major General Al Matroosh inaugurates  
new operations room at DCD’s head quarters

Major General Al Matrooshi receives  
Consular General of France at Dubai

Major General Al Matrooshi receives  
Consular General of Russia at Dubai DCD is the first civil defence authority in  

the world to receives 3 ISO certificates

Under the patronage of Minister of Education and in his presence 
civil defence graduates 286 members of educational institutions
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