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اعتمــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
الــوزراء حاكــم دبــي »اســتراتيجية اإلمــارات الستشــراف المســتقبل«، بــوزارة شــؤون مجلــس الــوزراء 
والمســتقبل، والتــي تهــدف لالستشــراف المبكــر للفــرص والتحديــات فــي كافــة القطاعــات الحيويــة 
فــي الدولــة وتحليلهــا ووضــع الخطــط االســتباقية بعيــدة المــدى لهــا علــى كافــة المســتويات لتحقيــق 

إنجــازات نوعيــة لخدمــة مصالــح الدولــة.   وتأـتـي اســتراتيجية المســتقبل الجديــدة لتحقيــق رؤيــة 
صاحــب الســمو رئيــس الدولــة ونائبــه ـفـي تشــكيل حكومــة المســتقبل التــي تســعى لتبنــي كافــة 

الفــرص العالميــة الجديــدة واســتباق التحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة القادمــة. 

واالجتماعيــة  والتعليميــة  الصحيــة  للقطاعــات  مســتقبلية  نمــاذج  بنــاء  االســتراتيجية  وتشــمل 
والتنمويــة والبيئيــة ومواءمــة السياســات الحكوميــة الحاليــة باإلضافــة لبنــاء قــدرات وطنيــة ـفـي 
كات دوليــة وتطويــر مختبــرات تخصصيــة وإطــالق تقاريــر  مجــال استشــراف المســتقبل وعقــد شــرا

بحثيــة حــول مســتقبل مختلــف القطاعــات فــي الدولــة. 

وتتضمــن االســتراتيجية ثالثــة محــاور رئيســية هــي: آليــة عمــل الحكومــة ومحــور بنــاء القــدرات 
ومحــور وجهــة المســتقبل وتقــع ضمــن كل محــور مهــام وواجبــات ســنعمل علــى تنفيذهــا ضمــن 

الجــدول الزمنــي المحــدد.

وتهــدف االســتراتيجية إـلـى وضــع أنظمــة حكوميــة تجعــل مــن استشــراف المســتقبل جــزءاً مــن 
عملية التخطيط االســتراتيجي في الجهات الحكومية وإطالق دراســات وســيناريوهات الستشــراف 

مســتقبل كافــة القطاعــات الحيويــة ووضــع الخطــط والسياســات بنــاء علــى ذلــك.

• وتحــرص االدارة العامــة للدفــاع المدنــي بدبــي علــى ان تكــون مــن رواد استشــراف المســتقبل فــي 
التغييــر المؤسســي التنمــوي ، كجــزء مــن التخطيــط االســتراتيجي ، وبنــاء القــدرات التخصصيــة 
هندســة  واعــادة   ، العالميــة  التنافســية  الفــرص  واســتثمار  التحديــات  اســتباق  عـلـى  القــادرة 

االجــراءات بمرونــة وفعاليــة وكفــاءة إلســعاد المتعامليــن الخارجييــن والداخلييــن.

استراتيجية دولة اإلمارات 
الستشراف المستقبل



بناء اإلنسان يختلف تماماً عن كل عمليات البناء العادية 
األخرى، ألنه الركيزة األساس لعملية التنمية االجتماعية 
واالقتصادية الشاملة، وعليه مسؤولية دفع مسيرة األمة.
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 صاحب السمو 
 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة )حفظه هللا(



وظيفة الحكومات خلق البيئة التي يستطيع الناس أن يحققوا 
فيها سعادتهم، نعم وظيفة الحكومات هي تحقيق السعادة.
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صاحب السمو

 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي )رعاه هللا(



إن وزارة الداخلية وإستراتيجياتها الشاملة تركز 
على التطور المستمر في جميع الجوانب، وصوالً 

إلى جودة األداء ، كما إنها تعي المتغيرات 
والمستجدات األمنية العالمية، وهذا األمر 

يتطلب تضافر جهود العاملين للتحقيق األمثل 
لهذه األهداف.
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الفريق سمو

الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية



في احتفالية برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز ) الدورة العشرين(
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يقلد الدفاع المدني بدبي اربعة 
اوسمة

فازت بوسام دبي ألفضل موظف اداري 
)وكيل اول /  فاطمة محمد المرزوقي(

 فاز ) وكيل اول / انور عبد هللا آل علي ( بوسام دبي الرؤية - الرسالة - القيم
)الموظفون المبتكرون (

فاز بوسام دبي ألفضل موظف في المجال الفني / التقني 
)وكيل / فاضل خير هللا القصاب(
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القيم
• العدالة 

• العمل بروح الفريق 
• التميز واالبتكار 
• حسن التعامل

• المواطنة اإليجابية
• النزاهة
• الوالء 

الرؤية
أن تكون دولة اإلمارات العربية 

المتحدة من أفضل دول العالم 

في تحقيق األمن والسالمة .

الرسالة
أن نعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز 

جودة الحياة لمجتمع اإلمارات من 
خالل تقديم خدمات األمن والسالمة 

بطرق ذكية وبيئة محفزة لالبتكار 
وذلك حفاظاً على األرواح واألعراض 

والممتلكات.



اللواء خبير/ 
راشد ثاني المطروشي

مدير اإلدارة العامة للدفاع المدني - دبي
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رسالة المدير العام

وتنــوع   ، والكــوارث  واالزمــات  الحــوادث  اختــالف  عـلـى 
تداعياتهــا ، وتشــعب اســبابها وتعــدد اســبابها ، يبقــى انقــاذ 
االرواح غايتنــا النبيلــة ، ورجــال االطفــاء ذوو الكفــاءة العاليــة 
االهــداف.. تلــك  بهــا  التــي نحقــق  ، قوتنــا  الصلبــة  واالرادة 

مــع حرصنــا عـلـى االســتثمار  بالتقنيــات المتطــورة الذكيــة 
..صعــوداً اـلـى الــذكاء االصطناعــي، الــذي يشــمل – اليــوم - 
قطاعــات واســعة مــن العلــوم المتقدمــة، و عــدد كبيــر مــن 
المنتجــات.. ومجــاالت متنوعــة مــن التطبيقــات التــي دخلت 

حياتنــا اليوميــة.. 

الذكــي  التحــول  اعمــدة  احــدى  التطبيقــات  تلــك  وتشــكل 
والســالمة..  واالنقــاذ  االطفــاء  خدمــات  ومنهــا   ، لخدماتنــا 
ممــا يتطلــب وجــود بنيــة تقنيــة تحتيــة متطــورة لخدمــات 
الحمايــة مــن الحريــق فــي المبانــي والمنشــآت وفــي مختلــف 
المواقــع  ، والــى قــوة بشــرية مؤهلــة معرفيــاً وكفــؤة تطبيقيــاً 
، الســتخدام تلــك التقنيــات بأســاليب ابداعيــة غيــر تقليديــة ، 
ويشــترط وجــود مجتمــع يجيــد اســتخدام التقنيــات الحديثــة 
للتفاعــل مــع نمــط الحيــاة والخدمــات الذكيــة ، التــي ُتَمكِّــن 
االبداعيــة  االنســان  طاقــة  مــع  التكامــل  مــن  الحاســوب 
عملنــا  ـفـي  نواجــه  ونحــن  خاصــة  الشــخصية..  ومهاراتــه 

تحديــات جســيمة ـفـي المقدمــة منهــا:

ان هدفنــا هــو حمايــة االرواح مــن خطــر الحريــق » وتلــك 
كثــر  ا مــا هــو  الحريــق تســتلزم  بيئــة  ـفـي  المعقــدة  المهمــة 
مــن القــدرات البشــرية الميدانيــة المحــدودة بفعــل طبيعــة 
المخاطر وحجمها التي تحيط برجال االطفاء في دائرة النار . 
لهــذا فــان اســتخدام تقنيــات الــذكاء االصطناعــي فــي عمليات 

ان توجهنا يتمثل في االستفادة القصوى من احدث تطبيقات الذكاء 
االصطناعي من اجل حماية االنسان من الحريق..

االطفــاء واالنقــاذ  التــي تحاكــي القــدرات الذهنيــة البشــرية 
وأنمــاط عملهــا.. تشــكل ضــرورة حتميــة ، الن مــن خاصيتهــا 
القــدرة عـلـى االســتقراء والتحليــل واالســتنتاج والمعالجــة 
ألوضــاع لــم تبرمــج فــي اآللــة، وبذلــك فهــي تشــارك االنســان 
قراراتــه وتدعمهــا ـفـي اللحظــات الحاســمة المتعلقــة بحيــاة 
المحاصريــن بالنــار  ، تلــك اللحظــات التــي تحســب بأجــزاء 
الثانيــة.. لهــذا فــان توجهنــا يتمثــل ـفـي االســتفادة القصــوى 
مــن احــدث تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي مــن اجــل حمايــة 

االنســان وممتلكاتــه وبيئتــه..

تشكل التطبيقات الذكية 
إحدى أعمدة التحول الذكي 

لخدماتنا 
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تطبيقات )الذكاء 
االصطناعي( 

المنصة الجديدة 
لخدماتنا

قطاع الموارد 
والخدمات المساندة

قطاع اإلطفاء 
واإلنقاذ

قطاع الخدمات 
الذكية  

قطاع الحماية 
والسالمة

نشطات

قطاع مكتب  
المدير العام



أن الذكاء االصطناعي هو الموجة 
الجديدة بعد الحكومة الذكية، التي 
ستعتمد عليها خدماتنا وقطاعاتنا 

وبنيتنا التحتية المستقبلية
صاحب السمو

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
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تطبيقات )الذكاء االصطناعي( 

المنصة الجديدة لخدماتنا

أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
دـبـي،  حاكــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  الدولــة  رئيــس  نائــب 
مشــروع  كأول  االصطناعــي،  للــذكاء  اإلمــارات  اســتراتيجية 
اســتراتيجي كبيــر ضمــن مئويــة اإلمــارات 2071، مؤكــداً علــى:

ان" الــذكاء االصطناعــي هــو الموجــة الجديــدة بعــد الحكومــة 
وبنيتنــا  وقطاعاتنــا  خدماتنــا  عليهــا  ســتعتمد  التــي   ، الذكيــة 

المســتقبلية" التحتيــة 

ونحــن نــدرك ان) الــذكاء االصطناعــي ( ..ســلوك وخصائــص 
القــدرات  تحاكــي  ..تجعلهــا  الحاســوبية  البرامــج  بهــا  تتســم 

منهجياتــه: عملها..ومــن  وأنمــاط  البشــرية  الذهنيــة 

• التفكير والفعل مثل االنسان.
لالستشــارات  كسنتشــر  أ )مؤسســة  دراســة  كشــفت  لقــد 
اإلداريــة واالســتراتيجية(، عــن تفــوق اســتخدام المســتهلكين 
الــذكاء االصطناعــي  ـفـي دولــة اإلمــارات لتطبيقــات وخدمــات 
بنســب مرتفعــة عــن المعــدل الــذي تــم تســجيله ـفـي العديــد 
 26 ـفـي  شــخص   26,000 شــملت  حيــث  العالــم،  دول  مــن 
دولــة، كشــفت عــن ارتيــاح )%76( مــن المشــاركين مــن دولــة 
مقابــل  االصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات  الســتخدام  اإلمــارات 

عالمًيــا. فقــط   )44%(
 

كما َوَجَه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
ان توجهنا يتمثل في االستفادة القصوى من احدث تطبيقات 

الذكاء االصطناعي من اجل حماية االنسان من المخاطر...

َســة لبيئــة  ومــن اجــل تحقيــق ذلــك شــرعنا بالتطبيقــات الُمَؤسِّ
تقنيــات  اســتخدام  دراســة   ( ومنهــا   ، االصطناعــي(  )الــذكاء 
الذكيــة( المنــازل  تكنولوجيــا   ( (و  الحريــق  اخمــاد  ـفـي  النانــو 
كــز الدفــاع المدنــي الذكية(و)القيــادة والســيطرة  و)خدمــات مرا
بغرفــة عمليــات الدفــاع المدـنـي الذكية(و)تطبيقــات التوعيــة 

الذكيــة(. المجتمعيــة 



قطاع اإلطفاء 
واإلنقاذ

كز الدفاع المدني بدبي حسب تأريخ انشائها  مرا
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كم  نعتمد على مبدأ الترا
الزمني للقدرات والمهارات 

والمؤهالت!

عميد : راشد خليفة البوفالسة
مساعد المدير العام لإلطفاء واالنقاذ

مقدم خبير  : فراس محمد بالحصا 
مدير إدارة العمليات

مقدم طيار خبير : عثمان محمد اهلي
كز مدير إدارة شؤون المرا

إدارة الشؤون الفنية
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لقــد وضعنــا منهجيــة تضمــن بنــاء قــدرات قياديــة واداريــة 

كــم الزمنــي للقــدرات  كــز تعتمــد علــى مبــدأ الترا لضبــاط المرا

عنــد  المركــز  مديــر  ُينِجــز  بحيــث  والمؤهــالت..  والمهــارات 

تســلمه مســؤولية قيــادة المركــز تحليــل الواقــع، والتعــرف 

القــوة فيهــا، والمخاطــر  عـلـى منطقــة االختصــاص، ونقــاط 

اـلـى  اضافــة  ونوعهــا،  الجغرافيــة  ومواقعهــا  فيهــا  الكامنــة 

المركــز ونقــاط  ـفـي  البشــرية واآلليــة  القــوة  قــدرات  تحليــل 

القــوة ، وعناصــر الضعــف فيهــا ، ويضــع خطــة اســتراتيجية 

وخطــط تشــغيلية لــكل فــرع مــن فــروع العمــل فــي المركــز، 

معاييــر  وفــق  خطتــه  تنفيــذ  يتوـلـى  الثانيــة  الســنة  وـفـي 

وادوات ومؤشــرات قيــاس واضحــة ودقيقــة تتكامــل مــع 

الخطــة االســتراتيجية للدفــاع المدـنـي ومــع رؤيتــه واهدافــه 

تلــك  نتائــج  تقييــم  يتــم  الثالثــة  الســنة  وـفـي  ورســالته.. 

تحديــد  عليهــا  بنــاء  ويتــم  التشــغيلية،  والخطــط  الخطــوة  

كــز  المرا مــدراء  اداء  بتقييــم  الخاصــة  والقــرارات  الموقــف 

فــي المرحلــة الالحقــة.. وتحديــد صيغــة المكافــآت والتكريــم 

او االحتياجــات التطويريــة او التشــجيعية او التحفيزيــة مــع 

كثــر  حرصنــا علــى تغييــر الفكــر التدريبــي الــذي بــدء يميــل ا

عــن  واالبتعــاد  المبســطة،  النظريــة  الدراســات  اـلـى  فاكثــر 

ـْن  ُتَمكِـّ بحيــث  الواقــع،  مــن  القريبــة  الميدانيــة  التدريبــات 

البرامــج التدريبيــة الميدانيــة االطفائييــن مــن فهــم لغــة النــار 

وكشــف اســرار الدخــان ، فاالطفائيــون ذوو الخبــرة يعرفــون 

كيــف يقــرأون النــار والدخــان عــن بُْعــد، ويحــددون عناصرهــا، 

ومراحــل نشــوئها، ومؤشــرات خمودهــا، ونقــاط اشــتعالها، 

وبــؤر تأججهــا، ويضعــون تكتيكاتهــم ومواردهــم بنــاء عـلـى 

بتفاعــل  تكتــب  الحريــق  نظريــة  ان  يدركــون  النهــم  ذلــك 

الوقــود والحــرارة واالوكســجين، ال بحــروف الحبــر النظــري 

الــذي يجعــل االطفاـئـي يخشــى مــن النــار!.

العميد راشد خليفة البوفالسة   

مقدم : سليمان عبد الكريم البلوشي
مدير إدارة الشؤون الفنية

إدارة اإلطفاء واالنقاذ 
البحري

إدارة شؤون 
كز المرا

إدارة العمليات



تحجيم الحوادث وتقليل خسائرها هدف استراتيجي مستدام
ان وجــود قاعــدة تحتيــة وقائيــة فــي المبانــي والمنشــآت ، تتمثــل بأنظمــة اإلنــذار واالطفــاء التلقائــي، المرتكــزة الــى شــبكة مــن 

االجهــزة والمنظومــات التقنيــة الكفــؤة والجاهــزة للعمــل علــى مــدار الســاعة ، هــي العامــل الحاســم فــي ضمــان تقليــل حجــم 

الحرائــق واخمادهــا فــي مهدهــا، بــل ومنــع وقوعهــا.

والبــد مــن االشــارة الــى ان اهــم انجــازات الدفــاع المدنــي فــي هــذا الميــدان هــو تقليــل عــدد الحرائــق الكبيــرة والمتوســطة، ذلــك 

الن الحــوادث البســيطة ال تهــدد االرواح او تتســبب بخســائر كبيــرة بالممتلــكات او تــؤدي الــى االضــرار الشــديد بالبيئــة، وهــي 

فــي اغلبهــا نتيجــة ضعــف الوعــي الوقائــي او االهمــال الناجــم عــن عــدم الشــعور بالمســؤولية تجــاه مســببات الحريــق مهمــا 

كانــت بســيطة او عارضــة.

ادارة 
العمليات
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ابراج عالية9

شقق وبنايات90

مبان قيد االنشاء31

مخلفات ونفايات13

مزارع وغابات8

مناطق حرة )موانئ(3

149 منشآت سكنية )محالت 
ومستودعات(

15 منشآت حكومية 

126 منشآت سكنية )منازل 
وفيالت(

20 منشآت صناعية

3 وسائل نقل بحرية

المنشآت المحترقة

اسباب الحريق

تماس كهربائي59

عقب سيجارة متوهج13

اشتعال زيوت وشحوم 6
الطهي

مصدر حراري مباشر5

ترك وعاء الطهي اعلى شعلة 4
الموقد وهي بحالة إشتعال

مفتعل بفعل فاعل4

ترك شمعة مشتعلة4

عود ثقاب او لهب والعة3

3 تطاير شرر متوهج اثناء 
اعمال اللحام

3 ترك المبخرة متوهجة 
بداخل خزانة المالبس

1 ترك عود بخور متوهج

1 ترك االجهزة الكهربائية 
بحالة تشغيل 

1 اشتعال ذاتي لمواد كيماوية 
او نباتية

18 تعذر تحديد السبب من قبل 
خبير الحرائق

1 اليوجد سبب نظراً لتنازل 
المتضرر عن طلب خبير الحرائق

341 تحت الفحص



204

382625951

17113812967

شركات

كز  مرا
تسوق

اخرىمصانعسكن عمالبنوكمستشفيات

فنادق 
وشقق

منشات 
تعليمية

منشات 
حكومية

ابراج

ادارة شؤون 
كز المرا

تمارين االخالء حسب المؤسسات التي نفذت فيها   
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عدد تمارين 
االخالء

883

132 المرسى79391

130 االتحاد77106

82 البرشاء34146

77 شهداء االمارات33329

72 القصيص50625

63 الرشدية41228

68 بورسعيد + الحمرية25978

62 جبل علي17227

5826594 الكرامة

366557 الراس

3516608 القوز

288034 حتا

162425 الليسيلي

82478 زعبيل

153245 دبي لالستثمار

عدد عمليات 
اإلخالء

عدد عمليات 
اإلخالء

عدد 
المستفيدين

عدد 
المستفيدين

كز التي نفذتها  إحصائيات االخالء حسب المرا



   

إحصائية أعطال المركبات 
الثقيلة حسب االدارات 

كز  والمرا

إحصائية أعطال المركبات 
الخفيفة حسب االدارات 

كز  والمرا

إحصائية الصيانة الدورية 
للمركبات الثقيلة حسب 

كز   االدارات والمرا

إحصائية الصيانة الدورية 
المركبات الخفيفة حسب 

كز   االدارات والمرا

إحصائية أعطال المصخات 
كز   حسب االدارات والمرا

إحصائية الصيانة الدورية 
للمضخات حسب االدارات 

كز       والمرا

إحصائية الصيانة 
الدورية للزوارق

إحصائية أعطال الزوارق
إحصائية تقارير األعطال 

كز       حسب االدارات والمرا

553

463

464

486

115

413

18

5
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احصائيات النتائج التشغيلية القسام ادارة الشؤون الفنية
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علــى مــدار الســاعة تعمــل فــرق ادارة الشــؤون الفنيــة فــي مختلــف 

اقســام التصنيــع والصيانــة والتصليــح واإلدامــة ، علــى تأميــن وجــود 

قــوة آليــة تحــت تصــرف فــرق االطفــاء والفــرق الوقائيــة والمســاندة، 

وال تكتفــي تلــك الفــرق بتلبيــة تلــك المتطلبــات الحيويــة لعمليــات 

بمــا  والمعــدات،  اآلليــات  تطويــر  اـلـى  تبــادر  انهــا  بــل   ، المكافحــة 

فــرق  وجــود  جانــب  اـلـى  المحليــة،  بيئتنــا  الحتياجــات  يســتجيب 

فنيــة ترافــق جميــع فــرق االطفــاء عنــد وقــوع الحــوادث، لمعالجــة 

موقــع  ـفـي  المضخــات  او  بالمركبــات  فنــي  خلــل  اي  واصــالح 

الحــوادث ، ولمنــع اهــدار الوقــت الــذي يشــكله نقــل تلــك االليــات 

الــى الــورش الفنيــة، وتلــك ميــزة مكنــت فــرق االطفــاء مــن اســتدامة 

أدائهــا بكفــاءة وفعاليــة اثنــاء عمليــات اخمــاد الحريــق.

فرق »الشؤون الفنية« قوة 
مساندة قبل واثناء وبعد وقوع 

الحوادث

إحصائية المركبات الثقيلة 
المتعرضة للحوادت حسب 

كز  االدارات والمرا

إحصائية المركبات الخفيفة 
المتعرضة للحوادت حسب 

كز  االدارات والمرا

49 86

ادارة الشؤون 
الفنية



زيادة عدد 
كز المرا
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عندما نتحدث عن خدمات االطفاء ، فإننا نعني ُمثلثاً متكامالً للبنية االساسية لتقديم هذه الخدمة الطارئة وهي: 
كز ..واآلليات.. القوة البشرية ..والمرا

وال يمكــن االســتغناء عــن اي واحــد مــن تلــك االضــالع الثالثــة، لضمــان ســرعة االســتجابة ، والكفــاءة ، والفعاليــة ، وتأميــن 
اســتدامة تلــك الخدمــة وفــق أفضــل الممارســات التنافســية العالميــة.

لهــذا ادرك مؤســس دبــي الحديثــة المغفــور لــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم قبــل قيــام االتحــاد بأهميــة خدمــات 
االطفــاء، ووجــه ببنــاء اول مركــز اطفــاء فــي االمــارة وفــي الدولــة عــام 1965 فــي منطقــة دوار الســاعة بديــرة دبــي.

وعنــد قيــام االتحــاد عــام 1971 لــم تكــن فــي دبــي ســوى مركزيــن ..همــا) مركــز ديــرة، ومركــز الســطوة(..واليوم تنتشــر 18 
كــز عــام 2018..والبقيــة تأتــي. مركــزاً فــي جميــع مناطــق االمــارة ..وتجــري االســتعدادات لالنتهــاء مــن انشــاء اربعــة مرا

كز الدفاع المدني بدبي حسب المواقع الجغراف  توزيع مرا



منطقة اختصاص
مركز الراس

مقدم : سيف علي الهامور
 مدير المركز

مركز الدفاع المدني
الراس

مركز الراس
منطقة سكنية، وكثافة سكانية، وتجارية

مباني متعددة االدوار، وكثافة سكانية، وثقافات مختلفة

04 705 2638
04 705 2640
rasopr@dcd.gov.ae

المنشآت : 33303  السكان : 95458 A : تصنيف المركز
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شارع الخیل األول

شارع

مركز جبل علي

مدینة المطار
521

Madinat Al Mataar

سیح شعیب 1
513

Saih Shuaib 1
میناء جبل علي

594
Mena Jabal Ali
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Al Rass

Water

Adminboundaries

أرقام المناطق

مسمي المناطق

مسطحات مائیـــة

الحدود التخطیطیة

منطقة اختصاص
مركز جبل علي

04 705 1125 / 1126 /1127
04 705 1123
jabelaliopr@dcd.gov.ae

مقدم خبير : احمد كميدش العامري
مدير المركز

مركز الدفاع المدني 
جبل علي

مركز جبل علي
منطقة صناعية ذات خطورة عالية .تجارية .سكنية

مصانع مستودعات.ثقافات مختلفة.

المنشآت : 21020  السكان : 251066 A : تصنيف المركز
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مقدم خبير : ابراهيم عبدالرحمن سيف
 مدير المركز

منطقة اختصاص
مركز الراشدية

مركز الدفاع المدني
الراشدية

04 705 2698 / 2699
04 705 2693
rashidiyaopr@dcd.gpv.ae

المنشآت : 19737  السكان : 354205 A : تصنيف المركز

منطقة اختصاص
مركز القوز

مقدم خبير : حسين محمد الرحومي 
مدير المركز

مركز القوز
منطقة سكنية، وكثافة سكانية، وتجارية

مباني متعددة االدوار، وكثافة سكانية، وثقافات مختلفة

مركز الدفاع المدني 
القوز

04 705 2860
04 705 2862
qouzopr@dcd.gov.ae

المنشآت : 6162  السكان : 332908 A : تصنيف المركز

مركز الراشدية
منطقة سكنية، وصناعية،  وتجارية

مستودعات، ومصانع، ومباني سكنية، وثقافات متعددة



نقيب : عبدهللّا عمر بن دسمال
نائب مدير المركز

منطقة اختصاص
مركز الحمرية

مركز الدفاع المدني
الحمرية

04 705 2601
04 705 2603
hamariyaopr@dcd.gov.ae

مركز الحمرية
منطقة سكنية، وكثافة سكانية، وتجارية

مباني متعددة االدوار، وكثافة سكانية، وثقافات مختلفة

المنشآت : 24631  السكان : 284630 A : تصنيف المركز

منطقة اختصاص
مركز البرشاء

مقدم طيار : حمد محمد العامري
 مدير المركز

مركز الدفاع المدني
البرشاء

مركز البرشاء
منطقة سكنية، وصناعية، وتجارية

مستودعات، ومصانع، ومباني سكنية، وثقافات مختلفة

04 705 2829
04 705 2840
barshaopr@dcd.gov.ae

المنشآت : 5104  السكان : 184465 A : تصنيف المركز
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منطقة اختصاص
 مركز القصيص

نقيب : علي حسن االحمدي
مدير المركز

مركز القصيص
منطقة سكنية، وذات ابراج عالية، وصناعية ذات خطورة عالية، 
وتجارية مستودعات، ومصانع، ومباني شاهقة كثيرة، وثقافات 

مختلفة

04 705 2571 / 2572
04 705 2599
qusaisopr@dcd.gov.ae

المنشآت : 13200  السكان : 490307 A : تصنيف المركز

منطقة اختصاص
مركز اإلتحاد

04 705 2744
04 705 2747
satwaopr@dcd.gov.ae

نقيب : فهد محمد البشري
نائب مدير المركز

مركز الدفاع المدني
اإلتحاد

المنشآت : 21371  السكان : 216486 A : تصنيف المركز

مركز االتحاد
منطقة سكنية، وابراج عالية ،وكثافة سكانية، وتجارية

مباني شاهقة، وكثافة سكانية، وثقافات مختلفة

مركز الدفاع المدني
 القصيص



مقدم : خالد سعيدهزيم السويدي
  مدير المركز

منطقة اختصاص
مركز المرسى

مركز الدفاع المدني
المرسى

مركز المرسى
منطقة سكنية، وكثافة سكانية، وتجارية

مباني متعددة االدوار، وكثافة سكانية، وثقافات مختلفة

04 705 2801
04 705 2822
marsaopr@dcd.gov.ae

المنشآت : 372  السكان : 68680 B : تصنيف المركز

منطقة اختصاص
مركز بورسعيد

مقدم : اسماعيل عبدهللا أحمد 
مدير المركز

مركز بورسعيد
منطقة سكنية، وابراج عالية ،وكثافة سكانية، وتجارية

مباني شاهقة، وكثافة سكانية، وثقافات مختلفة

04 705 2656
04 705 2661
portsaeedopr@dcd.gov.ae

المنشآت : 17963  السكان : 99012 B : تصنيف المركز

مركز الدفاع المدني 
بورسعيد
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مقدم خبير : احمد كميدش العامري
 مدير المركز

مركز الدفاع المدني
شهداء االمارات

04 705 2755 / 2770
04 705 2775
aemartyrsopr@dcd.gov.ae

منطقة اختصاص
مركز شهداء االمارات

مركز شهداء االمارات
منطقة سكنية، وكثافة سكانية، وتجارية

مباني متعددة االدوار، وكثافة سكانية، وثقافات مختلفة

المنشآت : 20105  السكان : 165793 B : تصنيف المركز

منطقة اختصاص
مركز الكرامة

04 705 2701
04 705 2724
karamaopr@dcd.gov.ae

نقيب : مانع احمد البشري
نائب مدير المركز

مركز الكرامة
منطقة سكنية، وكثافة سكانية، وتجارية

مباني متعددة االدوار، وكثافة سكانية، وثقافات مختلفة

مركز الدفاع المدني
الكرامة

المنشآت : 8526  السكان : 216068 B : تصنيف المركز



منطقة اختصاص
مركز بورسعيد

نقيب  :  يوسف سالم بن غليطة 
 مدير المركز

04 705 2951
04 705 2956
dipopr@dcd.gov.ae

المنشآت : 1880  السكان : 171307 B : تصنيف المركز

مركز الدفاع المدني
دبي لالستثمار

مركز الدفاع المدني
دبي باركس

مالزم أول : عبدهللا محمد بن غليطة
 مدير المركز

منطقة اختصاص
دبي باركس

مركز دبي بارك
منطقة ترفيهية

كثافة سكانية.ثقافات متعددة.

04 705 1540 / 1541
04 705 1550
dp@dcd.gov.ae

C : تصنيف المركز

مركز االستثمار
منطقة صناعية ذات خطورة عالية.تجارية

مصانع .مستودعات.ثقافات متعددة.
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منطقة اختصاص
مركز زعبيل

نقيب : حمدان حمد خميس السويدي
مدير المركز

مركز زعبيل
منطقة سكنية.تجارية

كثافة سكانية .ثقافات مختلفة.

مركز الدفاع المدني 
زعبيل

04 705 1571
04 705 1574
zabeelopr@dcd.gov.ae

المنشآت :      -  السكان : 9667 D : تصنيف المركز

نقيب : سيف محمد سيف 
 مدير المركز

منطقة اختصاص
مركز حتا

مركز حتا
منطقة زراعية ، وطرق سريعة

وسكنية طرق سريعة، ومناطق سكنية، ومزارع

04 705 2930 / 2931
04 705 2640
hattaopr@dcd.gov.ae

المنشآت : 673  السكان : 12769 D : تصنيف المركز

مركز الدفاع المدني
حتا



منطقة اختصاص
مركز الليسيلي

نقيب  :  سعيد محمد المزروعي
مدير المركز

مركز الدفاع المدني
الليسيلي

مركز الليسيلي
منطقة زراعية، وطرق سريعة، وسكنية
طرق سريعة، ومناطق سكنية ، ومزارع

04 705 2877
04 705 2887
lisiliopr@dcd.gov.ae

المنشآت : 651  السكان : 23634 D : تصنيف المركز

رائد : خلفان محمد سعيد بن دسمال
 مدير المركز

04 705 1523
04 705 1524
marfaopr@dcd,gov.ae

E : تصنيف المركز

مركز الدفاع المدني
االطفاء واإلنقاذ البحري
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قطاع الموارد 
والخدمات المساندة



نعمل دائماً..بأسلوب 
التكامل والمسؤولية 

المشتركة مع فريق العمل!

عميد : جمال بن عاضد المهيري
مساعد المدير العام لشؤون الموارد 

والخدمات المساندة 

مقدم : مطران خليل المزين
مدير إدارة الموارد البشرية

مقدم : جمال احمد ابراهيم
مدير إدارة الخدمات والتجهيزات

إدارة الموارد 
البشرية
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ســنوات  مــدى  وعـلـى  االداري  لعملنــا  االوـلـى  االيــام  منــذ 

هــو:  لنــا  بالنســبة  االول  التحــدي  ومــازال  كان  طويلــة.. 
باســتمرار  والخارجيــة  الداخليــة  العمــل  بيئــة  تحليــل 
وعمــق ومســؤولية، ومعرفــة طبيعــة المتعامليــن، وتلبيــة 
المســاعدة  العوامــل  توفــر  مــدى  وتقديــر  احتياجاتهــم، 
لتطويــر األداء، ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات والتعليمــات بمــا 
يضمــن التطابــق واالنضبــاط واالســتدامة ، ويؤمــن خدمــات 
الدعــم والمســاندة ) اللوجســتية ( لكافــة قطاعــات العمــل.

لذلــك ُيعتَبــر قطــاع الخدمــات والمــوارد المســاندة، ســنداً 
رئيســياً لألهــداف االســتراتيجية للدفــاع المدنــي ، ومســاهماً 
فعــاالً فــي تحقيقهــا. مــن خــالل توفيــر خدمــات إداريــة وماليــة 
الــة، وتطويــر وتبّنــي اســتراتيجيات  ولوجســتية نوعيــة وفعَّ
وبرامــج إلدارة المــوارد البشــرية والماليــة والخدميــة للدفــاع 
المدنــي تستشــرف المســتقبل ، وتعــزز النجاحــات المتحققــة 

فــي الحاضــر.

مــع الحــرص عـلـى االرتقــاء بتطبيــق السياســات واألنظمــة 
النافــذة ، وفــق افضــل الممارســات العالميــة،، اـلـى جانــب 
تطويــر مهــارات الموظفيــن ومؤهالتهــم ومهاراتهــم المهنيــة 
االساســية  الــدورات  خــالل  مــن   ، واإلداريــة  الميدانيــة 
والتخصصيــة التــي تلبــي احتياجــات الموظفيــن المهنيــة ، 

المدـنـي. الدفــاع  وتحقــق رســالة 

العميد جمال بن عاضد المهيري

مقدم خبير  : جمعة محمد مبارك البساطة  
مدير إدارة التدريبمدير إدارة الشؤون المالية

إدارة الشؤون المالية
إدارة الخدمات 

والتجهيزات

إدارة التدريب



موظفاً عسكرياً ومدنيا

موظفاً عسكرياً ومدنيا
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تنمية الموارد 
البشرية

ــة الحديثــة،  يعتبــُر ميــداُن التنميــة البشــريَّة مــن أهــّم المياديــن اإلداريّ
ألنــه يحقــق االســتثمار األمثــل للمــوارد البشــرية ، وتوظيفهــا لتنفيــذ 
المــوارد  كاّفــة  ولتشــغيل   ، والمســاندة  الرئيســية  العمليــات  كافــة 
الماديّة عبَر طاقات الموارد البشــرية المعرفية والمهارية واالحترافية، 
األهــداَف  وتحقيــق  والتكاليــف،  والجهــد،  الوقــت،  اختصــاَر  لضمــان 
البعيــدة والمتوّســطة والقريبــة المــدى مــن خــالل افضــل الممارســات . 

تحــّدُد  لــإلدارة   ثقافــٍة  وجــود  مــن  بــّد  ال  ذلــك  تحقيــق  اجــل  ومــن 
والتــي  لتحقيقهــا،  تســعى  التــي  واســتراتيجّيتها  وأهداُفهــا  هويَّتهــا 
عـلـى أساســها يتــّم إعــداُد هيكلهــا التنظيمــّي، وتوظيــف الموظفيــن 
ذلــك:  ـفـي  بمــا  لــإلدارة،  الســليمة  المبــادىء  وتطبيــق  المناســبين، 
التنظيــم، والتوظيــف، والتوجيــه، والتنســيق، والحوكمــة والتأكّــد مــن 
لضمــان  المختلفــة،  للوظائــف  اعتماِدهــم  قبــل  الموظفيــن  كفــاءة 
امتالكهــم المهــاراِت المناســبة ألداء المهــاّم المطلوبــة منهــم حْســب 

مناصبهــم.

نمو عدد الموارد البشرية حسب السنوات )2003-2017(



تشــكل تنميــة المــوارد الماليــة احــد اهــم االســتراتيجيات التــي تؤمــن تنفيــذ  نمو الموارد المالية
الخطط االستثمارية والتشغيلية ألية مؤسسة او ادارة حكومية او خاصة..

وهــي مؤشــر علــى كفــاءة وفعاليــة االدارة الماليــة فــي تلــك المؤسســة. 

المصروفات المغطاة من 
الدعم الحكومي

المصروفات المغطاة من 
الموارد الذاتية لالدارة

التــي  الماليــة  المــوارد  اســتخدام  ترشــيد  عـلـى  المدـنـي  بالدفــاع  الماـلـي  الفريــق  ويحــرص 
تضمــن تنفيــذ الخطــط والبرامــج والمبــادرات، مــن خــالل التخطيــط االســتراتيجي الماـلـي، 
وبيــان األهــداف خــالل فتــرة زمنيــة محــددة ، بمشــاركة القطاعــات الرئيســية االربعــة بالدفــاع 

المدنــي، وتوزيــع المهــام الالزمــة فيمــا بينهــا إلنجــاح هــذه الخطــة ، وتوضــع الخطــة االســتراتيجية فــي بدايــة الســنة الماليــة 
بنــاء علــى السياســات العامــة ومتطلبــات العمليــات الرئيســية والمســاندة ، وفــق جــداول زمنيــة معلومــة ، علــى أن تضمــن 

الخطــة تكامــل األنشــطة وتلبــي حاجــة االدارة العامــة للدفــاع المدنــي مــن جميــع أوجــه نفقاتهــا.

نمو االيرادات في االدارة العامة 
للدفاع المدني
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مــن المعلــوم ان ارتفــاع الرواتــب و األجــور يــؤدي إلــى زيــادة نمو الرواتب
ممــا  االقتصــاد،  ـفـي  والخدمــات  الســلع  عـلـى  الطلــب  نمــو 
إجماـلـي  وزيــادة  االقتصــادي  النمــو  عـلـى  إيجابيــاً  ينعكــس 

المحـلـي.  الناتــج 

كمــا ان نمــو اإلنتاجيــة يــؤدي إلــى نمــو الرواتــب بــدون زيــادة 
االســتثمار  خــالل  مــن  وذلــك   ، لإلنتــاج  الحقيقيــة  التكلفــة 
فــي التكنولوجيــا واســتخدام المعــدات التــي تســمح بزيــادة 

اإلنتاجيــة ـفـي تقديــم الخدمــات. 

خلــق  ـفـي  مســاعدا  عامــال  يعــد  الرواتــب  نمــو  فــان  لهــذا 
القطاعــات  ـفـي  المســتدام  االســتثمار  اـلـى  تدفــع  اتجاهــات 
وزيــادة  اإلنتاجيــة  نمــو  اـلـى  ويــؤدي   ، والخدميــة  الســلعية 

القطاعــات.  تلــك  ـفـي  األربــاح 

لهــذا يشــكل النمــو المتســارع للرواتــب ـفـي الدفــاع المدـنـي 
مختلــف  ـفـي  الشــاملة  التنميــة  عوامــل  مــن  حيويــاً  جــزءاً 
القطاعــات االقتصاديــة فــي الدولــة ، وعامــالً مهمــاً فــي جــذب 
ـفـي  البشــرية  المــوارد  لرفــد  ومتجــددة  جديــدة  كفــاءات 

والمســاندة. الرئيســية  والخدمــات  العمليــات  مختلــف 

البــد مــن اإلشــارة إلــى ان العامــل الرئيســى فــي النمو اإلجمالي 
للرواتــب واإلجــور هــو نمــو عــدد القــوة البشــرية ـفـي الدفــاع 

المدنــي نفــس الفتــرة.  

نمو معدل رواتب العاملين من عام 2003 
لغاية 2017 بنسبة 895,8%



إدارة الموارد المالية 
بما يحقق الكفاءة 

المؤسسية

90%

99%

87%

نسبة االيرادات 
المحصلة من 
االستثمارات

نسبة االلتزام 
بالميزانية المعتمدة

نسبة تغطية 
المصروفات من 

االيرادات المتحققة

دقة التخطيط 
المالي لإليرادات 

الذاتية

90%

إدارة 
التدريب

نسبة التوطين اإلجمالية

مستويات نجاح 
برامج التدريب 

والتنمية في 
تحقيق األهداف 

المنشودة

إستثمار الموارد بكفاءة 

89%

29

99.8%

90%

87%
نسبة المتدربين من 

الموظفين ) االجمالية(

معدل الساعات 
التدريبية لكل موظف

نسبة االلتزام بموازنة 
التدريب

متوسط نتائج تقييم 
البرامج التدريبية
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لألصول والممتلكات

90%

95%

65%

100%

80%

نسبة اإللتزام 
بمعايير المباني 

الخضراء

نسبة الخفض 
في استهالك 

الكهرباء

نسبة انجاز 
خطط الصيانة 

الوقائية

نسبة الخفض 
في استهالك 

المياه

عدد األعطال 
المبلغ عنها في 

المباني واألجهزة 
والمخزون والموارد



عدد الموظفات في االدارة العامة للدفاع 
المدني بدبي حسب السنوات

حرصــت االدارة العامــة للدفــاع المدـنـي بدـبـي منــذ مراحــل 

اشــراك  عـلـى  المدـنـي  الدفــاع  جهــاز  انشــاء  مــن  متقدمــة 

المــرأة فــي تولــي مســؤوليات إشــرافيه وتنفيذيــة فــي مختلــف 

الخدمــات.. و انظمــت اول امــرأة للدفــاع المدنــي عــام 1994 

الهندســة  ـفـي  لهــا  زميــالت  ..وتبعتهــا  توعويــة  كمحاضــرة 

والتفتيــش الوقائــي والتوعيــة المجتمعيــة والشــؤون االداريــة 

..وشــهد عــام 2008 تولــي اول مديــرة إلدارة الشــؤون الماليــة 

تبعتهــا مديــرة ادارة االســتراتيجية ثــم مديــرة ادارة الرقابــة 

والتفتيــش ، ومديــرة إلدارة الحمايــة المدنيــة ومديــرة إلدارة 

التدريــب وشــغلت العديــد مــن النســاء مســؤوليات رئاســة 

االقســام فــي قطاعــات االطفــاء والوقايــة والحمايــة واالنظمــة 

الذكيــة والمــوارد والخدمــات المســاندة.. وتســارعت وتيــرة 

ـفـي الســنوات  ـفـي العمــل بالدفــاع المدـنـي  المــرأة  مشــاركة 

موظفــي  غالبيــة  تشــكل  صــارت  حتــى  االخيــرة  العشــر 

الشــؤون االداريــة والماليــة ، اضافــة اـلـى دورهــا ـفـي مياديــن 

الهندســية،  المخططــات  واعتمــاد  المدنيــة،  الحمايــة 

المجتمعيــة. والخدمــة  والتواصــل 

المرأة في الدفاع المدني..
طاقات متجددة حققت 

نجاحات متميزة
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قطاع الخدمات 
الذكية



التقييم الصحيح للموقف.. 
سر نجاح القادة والفرق

عقيد خبير : علي حسن المطوع
مساعد المدير العام للخدمات الذكية  

مهندس/ عيسى بالشاالت
مدير إدارة تقنية المعلومات

مقدم خبير : عبد الرحمن عبد النور بالشاالت 
مدير إدارة األنظمة و االتصاالت
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وتكتيــكات  اســتراتيجية  ـفـي  الرئيســية  العناصــر  احــد  ان   

المكافحــة يكمــن ـفـي » التقييــم الصحيــح للموقــف » مــن 

 ، مــن جهــة  المتاحــة  واالمكانيــات  القــدرات  تحليــل  حيــث 

الفعليــة والواقعيــة لإلنقــاذ والمكافحــة مــن  واالحتياجــات 

جهــة اخــرى ، مــع االخــذ بنظــر االعتبــار تداعيــات الحــادث 

والظــروف المكانيــة والزمانيــة لــه ، وبيئــة الحــادث ودرجــة 

: الخطــورة فيــه.. فمثــالً 

» الحــادث فــي بــرج ســكني فــي الليــل ..غيــر الحــادث فــي الليــل 

ببــرج مماثــل ولكــن يســتخدم كمكاتب«!!

اما العنصر المكمل اآلخر فهو : 

مــدى جاهزيــة رجــال االطفــاء واالنقــاذ المهنيــة واســتعدادهم 

ســالمتهم  متطلبــات  وفــق  للتضحيــة  والنفســي  العقـلـي 

وســالمة مــن يلبــون النــداء إلنقاذهــم ، الن رجــال االطفــاء 

هــم االداة الرئيســية للمكافحــة واالنقــاذ..

الذكيــة  للخدمــات  اســتراتيجيتنا  فــان  ذلــك  عـلـى  وبنــاء 

المقومــات  توفيــر  مبــدأ  اـلـى  ترتكــز   ، االصطناعــي  والــذكاء 

لتمكيــن   ، والفعاليــة  والكفــاءة  الجــودة  الفائقــة  التقنيــة 

رجــال االطفــاء واالنقــاذ مــن تنفيــذ مهامهــم الميدانيــة بنجــاح 

، وتوفيــر بنيــة تحتيــة تقنيــة فــي المبانــي والمنشــآت تمنــع او 

الحرائــق. نشــوب  ُتَحجِّــْم 

العقيد خبير علي حسن المطوع   

إدارة األنظمة 
إدارة تقنية واالتصاالت

المعلومات

إدارة األنظمة 
الذكية



المباني التي ال 
تحتوي على أنظمة 

حريق وسالمة

أخرى

مباني تحتوي على 
أنظمة حريق وسالمة

مجموع المباني التي 
تم تركيب أجهزة 

اإلتصال فيها

المباني المرتبطة 
جزئياً فقط

مجموع المباني 
المرتبطة بغرفة 
التحكم المركزية

مجموع المباني 
التي تم دفع رسم 

اإلشتراك الخاص بها

مجموع المباني 
المشتركة  

المستحقة الدفع

مجموع المباني التي 
خضعت للمسح 

الشامل

103

110

4729

3691

1038

1498

434

1371

3303

4942

100%

المباني التي تم 
التركيب فيها  فقط 

دون ربط بغرفة 
التحكم المركزية

نسبة تخليص و انجاز 
المعامالت الفنية
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تعزيز فعالية وكفاءة 
إدارة األداء

نسبة تحقيق مستهدفات مؤشرات االداء في الخطة 
األستراتيجية

نسبة رضى الموارد 
البشرية

نسبة رضى المجتمع

نسبة رضى المتعاملين

معدل مدة الخدمة

نسبة االلتزام بالوقت المحدد لتوفير النتائج 
واإلحصائيات الخاصة بالمؤشرات االستراتيجية 
ومؤشرات التنافسية العالمية للجهات المعنية

89%

100%

إسعاد المعنيين من خالل 
خدمات الدفاع المدني

96%

99.2%

95%

79%
تحقيق خدمات بمستوى ٧ 

نجوم 

توفير بيئة داخلية ونظام 
إدارة معرفة داعمة 

لالبتكار

100%

تعزيز التميز المستدام 
في جميع مجاالت العمل 

المؤسسي

كة االستراتيجية  تعزيز الشرا
بكفاءة وفعالية

100%

71.5%

تنمية وتحفيز 
الموظفين لإلبداع

59%

تعزيز اإلبداع واالبتكار 
كات مع  من خالل الشرا

المعنيين

100%
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قطاع الحماية 
والسالمة



موارد بشرية مؤهلة وأحدث 
التقنيات الرائدة عالمياً من 

اجل سالمتكم!

مقدم : سعيد سلطان الرحومي
مدير إدارة الحماية المدنية

مقدم خبير : راشد حسين السميطي
مدير إدارة السالمة الوقائية

إدارة الحماية 
المدنية
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يتولى مساعد المدير العام لشؤون السالمة والحماية  

العقيــد خبيــر علــي حســن المطــوع تســيير العمــل لتحقيــق 

االهــداف االســتراتيجية للتشــكيالت التابعــة لــه ، واالشــراف 

والحمايــة  الســالمة   بشــؤون  المتخصصــة  االدارات  عـلـى 

إلنجــاز  لهــا ومســاعدتها  واالســناد  الدعــم  وتوفيــر  المدنيــة 

مهامهــا وفقــا لمعاييــر الجــودة والتميــز.

وباالســتناد الــى القــرار االتحــادي بشــأن انشــاء الدفــاع المدنــي 

لعــام 1976 وتعديالتــه..

الوقايــة  اشــتراطات  تنفيــذ  الوقائيــة  الســالمة  ادارة  تتابــع 

 ، والصناعيــة  والتجاريــة  الســكنية  المباـنـي  ـفـي  والســالمة 

 ، المطلوبــة  والفاعليــة  الكفــاءة  لمعاييــر  وفقــا  وتطويرهــا 

، بمنــح التراخيــص  ومتابعــة تطبيــق الشــروط والضوابــط 

والعامــة،  الخاصــة  والمؤسســات  للشــركات  تجديدهــا  او 

النافــذة.  والضوابــط  للشــروط  اســتيفائها  مــن  التأكــد  بعــد 

كمــا تقــوم بإجــراءات التفتيــش المخطــط والمفاجــئ عـلـى 

الســالمة  شــروط  توفــر  مــن  للتأكــد  والمصانــع  المنشــآت 

فيهــا. واألمــان 

محمد عبد الرحمن اشكناني
مدير إدارة مختبر الحريق

إدارة السالمة 
الوقائية

إدارة مختبر الحريق



مجموع المعامالت المنجزة للمتعاملين

 إحصائيات إدارة الحماية  المدنية

إحصائيات إدارة السالمة الوقائية

42080

7311 طلب تفتيش و قائي بغرض الترخيص

عدد المحاضرات 
التوعوية

عدد الحمالت 
المجتمعية

عدد المستفيدين

13185تفتيش بغرض إصدار شهادة إنجاز

16248

02

طلب إعتماد عقود الصيانة السنوية

طلب إعتماد خزانات السوائل القابلة لإلشعال

703 طلب إعتماد فنيين

197881195, 
731
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3731طلب بطاقة مندوب - جديد + تجديد 

81

370

107

24

22

23

طلب ترخيص شركات تركيب صيانة 
لمعدات الدفاع المدني - اضافة

طلب ترخيص شركات تركيب صيانة 
لمعدات الدفاع المدني - تجديد

طلب ترخيص شركات تركيب صيانة 
لمعدات الدفاع المدني - جديد

طلب ترخيص مصنع لمعدات  الدفاع 
المدني - اضافة

طلب ترخيص مصنع لمعدات  الدفاع 
المدني - تجديد

طلب ترخيص مصنع لمعدات  الدفاع 
المدني - جديد

21

31

41

طلب ترخيص موزع لمعدات الدفاع 
المدني - اضافة

طلب ترخيص موزع لمعدات الدفاع 
المدني  - تجديد 

طلب ترخيص موزع لمعدات الدفاع 
المدني - جديد

78

32

70

طلب ترخيص وكيل لمعدات  الدفاع 
المدن - اضافة

طلب ترخيص وكيل لمعدات  الدفاع 
المدن - تجديد

طلب ترخيص وكيل لمعدات  الدفاع 
المدن - جديد
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قطاع مكتب  
المدير العام

تشــكل االدارات التابعــة لقطــاع المديــر العــام فريــق عمــل متكامــل ومتناغــم 
لتوفيــر الممكنــات الضروريــة لتنفيــذ توجهــات االدارة العامــة للدفــاع المدنــي 
بدبــي وتوجيهــات القيــادة ، لتنفيــذ الخطــط االســتراتيجية والبرامــج التطبيقيــة 
فريــق  ..ألن وجــود ونجــاح  العالميــة  التنافســية  الممارســات  افضــل  وفــق 
العمــل يتوقــف عـلـى وجــود القائــد المؤيــد لهــذا التوجــه والداعــم لــه ، مــن 
تنفيــذ  خــالل  الناشــئة  التحديــات  تعالــج  التــي  االجــراءات  تســهيل  خــالل 
المعنيــة  المنصــة  كونهــم   ، القطاعــات  مختلــف  عنــد  التشــغيلية  الخطــط 
باقتــراح وصياغــة السياســات ودعــم القــرار ، ووضــع الخطــط االســتراتيجية  
واستشــراف المســتقبل ، والتواصــل مــع الشــركاء الداخلييــن والخارجييــن 
والماليــة  االداريــة  القطاعــات  ـفـي  والفــردي  المؤسســي  األداء  ومراقبــة   ،

والميدانيــة.

المهــام  إلنجــاز  الواضحــة  التوجيهــات  إعطــاء  ـفـي  المتميــز  دوره  جانــب  اـلـى 
الموكلــة اليهــم ، وحوكمــة المســار التنفيــذي لجميــع القــوة البشــرية ،  بمــا 

الوطنيــة! االســتراتيجية  التوجهــات  كــب  يوا



السيدة عفاف جاسم المهيري
مدير ادارة السياسات ودعم القرار

آليــات  تعزيــز  القــرار  ودعــم  السياســات  ادارة  تتوـلـى 

اإلشــراف والمتابعــة والتقييــم لــألداء المؤسســي لتحقيــق 

اهدافهــا وغاياتهــا باســتخدام العديــد مــن االدوات واالليــات، 

حيــث تهــدف عمليــة المتابعــة اـلـى ارســاء مبــدأ الشــفافية 

وتعزيــز منظومــة النزاهــة المؤسســية ، لدعــم عمليــة رســم 

الصائــب،  الحكومــي  القــرار  واتخــاذ  العامــة  السياســات 

موحــدة  معلومــات  توفيــر  ـفـي  المتابعــة  آليــات  وتوحيــد 

القــرار، والتكامــل  ومتكاملــة عــن األداء الحكومــي لمتخــذ 

بيــن تقاريــر المتابعــة مــع عمليــة التخطيــط فــي إعــداد الخطــة 

مجــال  ـفـي  المؤسســية  القــدرات  وبنــاء  االســتراتيجية.، 

لتحســين  المتابعــة   وعمليــات  االســتراتيجي  التخطيــط 

الحكومــي. األداء 
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ادارة السياسات 
ودعم القرار

اصدار دليل إدارة 
اللجان

عدد
 اللجان التي 

تم تكريمها

عدد 
االستشارات

القانونية 
المنفذة 

عدد 
المراسالت 

الواردة 
للدفاع 
المدني

عدد السياسات 
المعتمدة 

المرتبطة بالخطة 
االستراتيجية 

91175266



مجموع زمن االستجابة 
لكافة حاالت الطوارئ

معدل الحرائق لكل 100,000 نسمة

معدل اإلطفائيين لكل 
100,000 نسمة

نسبة االستجابة  لحوادث حرائق المباني والمنشآت التي 
تمت خالل الوقت المستهدف من إجمالي عدد الحرائق

99.3%

86.4%

69.3%

87%

ادارة االستراتيجية 
والمستقبل

تحقيق أفضل 

معدالت االستجابة 

)عالمياً( والمحافظة 

عليها

مقدم خبير : يوسف راشد خميس 
المغيزوي

مدير ادارة االستراتيجية والمستقبل

تتوـلـى إدارة االســتراتيجية والمســتقبل المهــام والخدمــات 
االســتراتيجية  الخطــط  عمليــات  دعــم  ـفـي  تســهم  التــي 
واتخــاذ القــرار التنمــوي وتقييــم الفعاليــة المؤسســية ، عــن 
طريــق إعــداد وتنفيــذ ومراجعــة آليــات ومخرجــات الخطــط 
االســتراتيجية والتشــغيلية للدفــاع المدنــي ، لضمــان توافقهــا 
كبتهــا  مــع متطلبــات حكومــة دبــي والحكومــة اإلتحاديــة، وموا
لتلبيــة االحتياجــات ومعالجــة التحديــات المســتجدة التــي 
سياســات  وضــع  اـلـى  باإلضافــة  المدـنـي،  الدفــاع  تواجــه 
تســهم ـفـي المحافظــة عـلـى ســير العمــل بكفــاءة  وفعاليــة 
والتقاريــر  والبيانــات  المعلومــات  توفيــر  وضمــان   ، عاليــة 
التــي  المخاطــر  وتقييــم  وتحديــد  بشــفافية،  المؤسســية 
يمكــن أن تعيــق تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية للدفــاع المدنــي 

المطلوبــة بالكفــاءة 
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نسبة رفع جاهزية 
كز اإلطفاء لتحقيق  مرا

االستعداد التام

نسبة المساهمة 
في تأمين وسائل 

النقل الحديثة

نسبة تغطية 
كز البحرية المرا

للمسطحات 
المائية

نسبة استدامة 
تشغيل وجاهزية 

اآلليات والمعدات 
بقدرات ذاتية

62% 100%20% 100%

ضمان تأمين 
الفعاليات لمواجهة 
األزمات والكوارث 

بالتعاون مع 
الجهات المعنية 

نسبة الربط 
للمباني والمنشآت 

باالنظمة الذكية

اإلشراف والرقابة 
على مالئمة 

وجودة معدات 
السالمة الوقائية

ضمان تأمين عمليات 
تداول المواد الخطرة 

بجميع  مراحلها

إعداد وتنظيم 
المتطوعين من 

المجتمع )للجهات  
التطوعية المختصة(

إعداد المستجيب 
األول فى القطاع 

الخاص

الوقائية وسلوكيات 
السالمة في المجتمع

إدارة تمارين اإلخالء 
بكفاءة وجودة

نسبة التزام المنشآت 
بتطبيق اشتراطات 

الوقاية والسالمة 

المشاركة الفعالة 
مع الجهات المعنية 

لمواجهة األزمات 
والكوارث 

100%100%
ضمان تحديث اشتراطات 
السالمة الوقائية والتطبيق 

الكامل لها

100%

91.4%

100%

65%

92%

100%

90%

87%



السيدة امنة يحيى يوسف
مدير ادارة الرقابة والتفتيش

تتوـلـى ادارة الرقابــة والتفتيــش مهــام التثبــت مــن تطبيــق 

عـلـى  للمحافظــة  الفــردي  والوظيفــي  العــام   االنضبــاط 

الداخليــة  الشــكاوي  ومعالجــة   ، المدـنـي  الدفــاع  ســمعة 

والخارجيــة التــي تعيــق األداء المؤسســي او تخــل بالســلوك 

الوظيفــي . ومراقبــة مــدى االلتــزام بالقوانيــن والتعليمــات 

النافــذة الخاصــة بالشــؤون االداريــة والماليــة والميدانيــة، بمــا 

ـفـي ذلــك مــدى االلتــزام بضوابــط المحافظــة عـلـى المــوارد 

والممتلــكات  والمعــدات  واألجهــزة  واآلليــات  واالصــول 

الخاصــة بالدفــاع المدنــي مــن حيــث اســتعمالها فــي األغــراض 

المخصصــة لهــا، وإعــداد التقاريــر الدوريــة الخاصــة بــاألداء 

المؤسســي االداري والمالــي والميدانــي واقتــراح المعالجــات 

الوظيفــي. باإلجــراءات واألداء  الخاصــة  المالحظــات  لغلــق 
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عدد التقارير اإلجمالي

عدد التقارير اإلجمالي

عدد التقارير 
اإلجمالي

جسيمة

متوسطة

بسيطة

التقارير المغلقة

التقارير المغلقة

التقارير 
المغلقة

تقارير 
الكترونية من 
GRP خالل ال

التقارير قيد االجراء

التقارير قيد االجراء

التقارير 
قيد 

االجراء

247

215

59

الرقابة االدارية

تقارير 
الرقابة اإلدارية

الرقابة  المالية 

15

164

95

75281039112

التقارير 
الخطية

121

100

21

الرقابة الميدانية

ادارة الرقابة 
والتفتيش



رائد : فيصل عبد هللا الشحي
مدير إدارة االتصال الحكومي

مــع تطــور وتشــابك وتعــدد مهــام الدفــاع المدنــي واتســاعها 

، تتزايــد الحاجــة الــى منظومــة منســقة وكفــؤة وفعالــة قــادرة 

علــى نقــل صــورة الدفــاع المدنــي للمجتمع وللشــركاء وللرأي 

بيــن  العالقــة  جســور  وترســخ  توفــر  ماهــي  بقــدر   ، العــام 

الدفــاع المدـنـي والشــركاء، وتعــزز تلــك العالقــة بمبــادرات 

ونشــاطات ترتقــي بســمعة الدفــاع المدنــي وُتَعــرُِّف بخدماتــه 

التوعويــة  القطاعــات  مختلــف  ـفـي  ومشــاريعه  وانجازاتــه 

والوقائيــة والمكافحيــة.

وتحــرص فــرق ادارة االتصــال الحكومــي فــي مياديــن االعــالم ، 

والعالقــات العامــة، والنشــاطات المجتمعيــة علــى التواصــل 

مــع الشــركاء وتلبيــة احتياجــات فئــات المجتمــع المختلفــة، 

مختلــف  مــع  مشــتركة  بنشــاطات  القيــام  ذلــك  ـفـي  بمــا 

الشــركاء مــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص.

منصة الدفاع المدني للمجتمع 
وبوابة المجتمع على الدفاع 

المدني

ادارة االتصال 
الحكومي 
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عدد مهام التصوير 
التي تم تنفيذها 

عدد مهام التصوير 
بالفيديو

عدد مهام 
التصميم التي تم 

تنفيذها

عدد االخبار  التي 
تم نشرها في 

الصحافة وفي 
وسائل التواصل 

االجتماعي 

904269803934

إجمالي عدد 
الموضوعات  المترجمة

الموقع يوتيوبفيس بوكتويترانستغرام
االلكتروني

عدد الفعاليات 
والمبادرات 
المجتمعية

عدد المطبوعات 
التي تم توزيعها 

عدد رسائل التواصل االجتماعي وعدد متصفحي 
الموقع االلكتروني

49018350

27

43,668,549 460 12,751 11,500 18,995



بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشدآل مكتوم 
..ترقية 321 عسكريا ومدنياً في الدفاع المدني بدبي

H.H Shiekh Mohammed gesture, 321 Dubai Civil Defense military 
& civil promote

Director General decorates Dubai Excellence Program winners with new ranks

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية يكرم اللواء خبير راشد ثاني المطروشي

تقليد السيدة فاطمة محمد علي المرزوقي رتبة مالزمتقليد السيدة بدرية سعيد محمد المال رتبة مالزم

تقليد فاضل القصاب رتبة مساعدتقليد انو عبدهللا ال علي رتبة مالزم

H.H Shiekh Saif Bin Zayed, Deputy Prime Minister and Interior 
Minister honors Major General Rahid Al Matroushi

اللواء خبير راشد ثاني المطروشي يقلد عددا من المتميزين ببرنامج دبي لالداء الحكومي المتميز رتبهم الجديدة

Director General decorates Fatima Mohammed Ali Al Marzouqi with 
new rank Director General decorates Badriya Saeed Al Mulla with new rank

Director General decorates Fadil Al Ghasab  with new rank Director General decorates Anwar Abdulla Al Ali with new rank
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