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ش  ت الػامت للىخائج املشجػُت املهاسهاث  جهٍش  لذقاع املذوي اداء املذًٍش
 

ت الػامت للذقاع املذوي والتي مً اجشاءاتها   ملىهجُت املهاسهاث املشجػُت واملػخمذة في املذًٍش
ً
جؼبُها

في مً خالُ البدث ظىاء ) في املماسظاث او الىخائج املدههت ( جدذًذ املؤظعاث راث الاداء املخميز 

 الػذًذ مً املصادس والتي مً أهمها :

ت والاخصائُت .1 ش العىٍى  .للمؤظعاثالخهاٍس

 املىانؼ الالٌتروهُت . .2

 . للمؤظعاث املجالث والاصذاساث .3

اساث واللهاءاث املدلُت والانلُمُت والذولُت . .4  الٍض

 دساظاث خاسجُت وداخلُت قُما ًخػلو باجشاء املهاسهاث املشجػُت. .5

و اصذاساث ( مؤشش سئِس ي 12غلى مؤششاث الخىاقعُت الذولُت وغذدها ) باالطاقت الى الاػالع .6

ش.  البىَ الذولي للخهاٍس

اث الاداء  للمؤظعاث املشاد اجشاء مهاسهاث مػها  بهذف بىاء مخضون مػشفي مخػلو بمعخٍى

 وطمً مجاالث مشابهت لػمل الذقاع املذوي.

 

 كها في غملُت اجشاء املهاسهاث مثل:خُث جم الشجىع الى الػذًذ مً املصادس اغاله وجم جىظُ

ش الاخصائي للمىظمت الذولُت لخذماث الاػكاء والاههار ) .1 غ للكترة )CTIFالخهٍش  -2011( ومهشها باَس

ش الاخصائي ًخظمً الػام 2015 خ  2016( مؼ الػلم باهت ظِخم اصذاس الخهٍش  .1/3/2018بخاٍس

( واملخػلهت بالىناًت مً NFPA1722( و )NFPA 1710الشجىع ملىاصكاث غاملُت ومً أهمها مىاصكت ) .2

و.  الحٍش

ش العىىي ) .3  دبي. –( الاداسة الػامت للذقاع املذوي 2015( و)2014الخهٍش

ش العىىي الداسة الاػكاء بمذًىت قُخكُل  .4 ٌُت . –الخهٍش  الامٍش

ش العىىي لػام  .5 و. –ملذًىت جىسهخى  2015الخهٍش  يىذا لخذماث الحٍش

ش الا  .6 ش مخػلهت بخهاٍس الىالًاث املخدذة  –ًالُكىسهُا  –داء لالظخجابت للؼىاسئ ملذًىت جشس ي جهاٍس

ٌُت.  الامٍش

ش املهاسهاث املشجػُت لػام  .7 ؼاهُا وامل 2017جهٍش ػذ مً نبل لشطا املشض ى غً خذماث الاظػاف في بٍش

(Feedback Innovation.) 

ش نُاط الاداء لػام  .8 للمذن والهشي ومػذالث ( يىذا. حشمل مػذالث الاظخجابت MBNلـ)  -2015جهٍش

 ( وعمت وجٍلكت الُت غمل الاػكاء في العاغت.100000الاصاباث والىقُاث لٍل )
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 معدل زمن االستجابة لمحوادث 

ش املهاسهاث املشجػُت لػام  .9 و  2012جهاٍس ٌُت. –لخذماث ػىاسئ الحٍش  ملىاػو داخل والًت أوهاًى الامٍش

و  .10 ش خذماث الحٍش  يىذا.  –مبادسة املهاسهاث لبلذًت البيرجا  –جهٍش

ش جبين ما ًلي:وبػذ الا   ػالع غلى بػع مً هزه الخهاٍس
 

ا:(esponse time R) للؼىازئا شمً الاطخجابت ثمػدلامهازهت  .1

ت الػامت للذقاع املذوي الى جدهُو مػذالث صمً اظخجابت للحىادر الى مػذالث صمً الاظخجابت  حععى املذًٍش

 ملىاصكت ) (زاهُت20و) ائو( دن6)صمً الاظخجابت للحىادر الػالمي هىمػذُ  الػاملُت وغلُت قان
ً
 NFPAوقها

وىُت ػالى الجمػُت  (1710 ٌُت للىناًت مً الحٍش ( دنُهت 4.45وأقظل مػذُ غالمي جم الىصُى الُت هى )  الامٍش

والجذُو أدهاه ًبين بػع مػذالث صمً ( دنُهت 7.6املاهُا بمػذُ صمً اظخجابت )دولت لذي دولت الذهماسى ًليها 

  بػع دُو الػالم ىاسئ في ؼالاظخجابت لل
 

Life Threatening Emergency Response Time Standards 
 

Mints/ seconds country  

4:45 Copenhagen, Denmark   

 املسحؼ:

European Emergency Data (EED) Project 

Benchmarking EMS in Europe  

 

 املهاسهت لضمً الاظخجابت للىاسئ في اوسوبا

8:00 Genova, Italy  

7:59 Bonn, Germany  

8:59 Richmond, VA, USA 

9:39 Ulleval, Norway 

8:00 West midlands, UK 

8:50 Amman, Jordan )الخدلُل الاخصائي لبُاهاث صمً الاظخجابت إلداسة الػملُاث )الاسدن 

9:17 Uae )ت غلى شبٌت الاهترهذ  )الاماساث الػشبُت املخدذة ش اخباٍس  جهاٍس
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خم  اغلى الىدى الخالي: ججصئت مػدُ شمً الاطخجابت الى زالر مساخل زئِظُت ٍو

 بان الـ ) (911ىاسئ ؼلخبر في اصمً جلهي البالؽ ) صمً الاجصاُ مً امل .1
ً
لهزه الكترة هى مدذد ( Benchmarkغلما

 دنُهت. (1)

و ال اسظاُ البالؽصمً  .2 ت قٍش  بان خالى مشيض الا  911ىاسئ ؼمً الصمً الابالؽ )  ىاسئ ؼوجاهٍض
ً
خصاص(غلما

 ( دنُهت .1:20لهزه الكترة هى )املدذد ( Benchmarkالـ)

 بان الـ)الى مخصاص خمشيض الا الشخلت وهى صمً خشيت صمً  .3
ً
لهزه الكترة هى املدذد ( Benchmarkىنؼ الحادر غلما

 ( دنُهت.4:00)

 (:NFPA 1710املىاصكت الذولُت )

 (NFPA 1710) 

3.3.37 Time. 

3.3.37.1 Alarm Time. The point of receipt of the emergency alarm at the public safety 

Answering point to the point where sufficient information is known to the dispatcher to 

Deploy applicable units to the emergency. 

3.3.37.2 Call Processing Time. See 3.3.37.3, Dispatch Time. Copyright NFPA 

 

3.3.37.3* Dispatch Time. The point of receipt of the emergency alarm at the public safety 

answering point to the point where sufficient information is known to the dispatcher and 

applicable units are notified of the emergency. 

 

3.3.37.4 Response Time. The travel time that begins when units are en route to the 

emergency incident and ends when units arrive at the scene. 

3.3.37.5 Turnout Time. The time beginning when units acknowledge notification of the 

emergency to the beginning point of response time 

. 4.1.2.1 The fire department shall establish the following time objectives: 

(1) One minute (60 seconds) for turnout time 

(2)* Four minutes (240 seconds) or less for the arrival of the first arriving engine company at a 

fire suppression incident and/or 8 minutes (480 seconds) or less for the deployment of a full 

first alarm assignment at a fire suppression incident 

(3) Four minutes (240 seconds) or less for the arrival of a unit with first responder or higher 

level capability at an emergency medical incident 

(4) Eight minutes (480 seconds) or less for the arrival of an advanced life support unit at an 

emergency medical incident, where this service is provided by the fire department. 

 

For example: 

Operational Performance Turnout Time, Travel Time, and Total Response Time are key 

performance indicators for the Operations Division. Response time targets are contained in the 

National Fire Protection Association (NFPA) Standard 1710. As summarized below, operations crews 

have improved performance since 2014. TFS is implementing a number of initiatives to assist in 

achieving the NFPA standard. Response Time Measure Definition NFPA 1710 Standards (90th 

percentile) 2014 2015 Performance % of Standard Achieved Performance % of Standard Achieved 
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Total Response Time Notification of emergency to “at scene” 6:20min 7:17min 80% 7:11min 81% 

Travel Time Enroute to “at scene” 4:00min 5:05min 75% 5:02min 76% Turnout Time Notification of 

emergency to the beginning point of Travel Time 1:20min 2:10min 43% 2:09min 47% Source: 

Toronto Fire Services, Computer Aided Dispatch (CAD) – Intergraph Business Solution, 
 

Operational Performance Toronto Fire Services Time 
 

Response time 

measure  

Definition  NFPA1710 

Standards  

2014 2015 

Performance  % of 

standards 

achieved  

Performance  % of 

standards 

achieved  

Total response 

time 

Notification of 

emergency "at 

scene" 
6:20 min 7:17min 80% 7:11min 81% 

Travel time 
Enroute to 

"scene" 
4:00min 5:05min 75% 5:02min 76% 

Turnout time 

Notification of 

emergency to the 

beginning point of 

travel time 

1:20min 2:10min 43% 2:09min 47% 

 

 غلى رلَ 
ً
ٌُت  – اهجلىط لىط في الاػكاء اداسة)ومثاُ اًظا  وحشمل( : الىالًاث املخدذة الامٍش

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ب
ً
الُ مشيض الهُادة خمً مػذُ صمً الاظخجابت لُخم جصيُل مً نبلىا بت اداسة الػملُاث ػاخجم م تهأغلما

بهذف بُان معخىٍاث اداء الشٍل العابو في يرة وامٍاهُت ججضئت قتراث الاظخجابت للحىادر يما وسد ؼوالع

الجمػُت  ((NFPA 1710)الػاملُت واملدذدة في املىاصكت ) (Benchmark)الكتراث الضمىُت لالظخجابت مؼ الـ 

وىُت ػالى  ٌُت للىناًت مً الحٍش ؼاسئت ًىن رلَ ٌعاهم في مؤششاث جخػلو بمػذالث الاظخجابت للحاالث ال  الامٍش

التي و )الصادسة غً املىخذي الانخصادي الػالمي( الػاملُتالخىاقعُت  ؤششاثماط غىامل نُوالتي جذُ طمً 

ض العالمت والامً للمجخمؼ ون  ؼاع الاغماُ.حعاهم في حػٍض
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3 

1.51 
2.8 3.35 

روسيا  السويد ىنغاريا بمغاريا  النمسا
 البيضاء

المعدل    االردن  الكويت  اليونان
 العالمي 

 حادث(  2015-2011)نسمة  1000معدل عدد الحرائق لكل 

ٍان مهازهت  .2 ٍانها مؼ غدد ط و لبػع مً دُو الػالم التي ًخهازب غدد ط مػدلث غدد خىادر الحٍس

ااململٌت الازدهُت الهاشمُت.
 

ٍانغدد ال الدولت  و  ظ مػدُ غدد خىادر الحٍس

 خادر( 2015-2011الظىىي )

وظمت  1000مػدُ غدد الحسائو لٍل 

 خادر ( 2011-2015)

اكاء  ػغدد مىانؼ الاا

ا)مىنؼ(

 5199 5.3 45857 8630000 الىمظا 

ا  220 4.2 30009 7154000 بلؿاٍز

ا  302 2.1 25559 9856000 َىؿاٍز

د  1002 2.3 23910 9851000 الظٍى

 823 1.9 18361 9498000 ُا البُظاءزوط

 275 3 32479 10788000 الُىهان 

ذ   33 1.51 5159 3415000 الٌٍى

 187 2.8 27325 9722345 الازدن 

 - 3.35ااملػدُ الػاملي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و أان  الشظم البُاوي اغالهمً  ظهالخ م (  ز45857الىمعا بمػذُ ) دولت فيجمثلذ غلى مػذالث خىادر الحٍش

( حادث  30009ثم تمتيا بمغاريا بمعدل )(  2015 -2011 الزمنية ) الل الفترةخ( حادث 32479الُىهان بمػذُ )دولت جلتها 
بان االردن قد حصل عمى مستويات  ظ، ونالح( 27325لنفس الفترة  الزمنية عممًا بان االردن حقق معدالت أقل من ذلك وبمغت )

بنسبة  ( حادث وىو اقل من المعدل العالمي2.8ـ )وبقيمةنسمة لمفترة ذاتيا  1000د الحرائق لكل متميزة في االداء من حيث معدل عد
وحسب التقرير  فاء المتوفرة في ىذه البمدان والتي تتجاوز عدد مراكز الدفاع المدني االردنيطبالرغم من عدد مراكز اال %(16)

 .(CTIFفاء واالنقاذ )طات االدمخمة الدولية لظاالحصائي لمفترة ذاتيا الصادر عن المن
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0.4 0.5 0.5 

7.9 

0.1 0.4 0.14 
0.8 

 وفاه/ حريق  100معدل عدد الوفيات لكل 

4.5 

8.6 8.7 

4.3 

1 

2.98 

6.5 

-2011)نسمة  100000معدل االصابات لكل 
2015) 

 

و لبػع مً دُو الػالم التي ًخهازب غدد  (100الىقُاث والاصاباث لٍل )مػدلث غدد مهازهت  .3 خٍس

ٍان اململٌت الازدهُت الهاشمُت. ٍانها مؼ غدد ط اط
 

ٍان الدولت   100مػدُ غدد الىقُاث لٍل  غدد الظ

و  )وقاة( خٍس

 100مػدُ غدد الاصاباث لٍل 

و  بت()اصا خٍس

مػدُ الاصاباث لٍل 

-2011وظمت ) 100000

2015) 
   - -  8630000 الىمظا 
ا  4.5 0.9 0.4 7154000 بلؿاٍز
ا  8.6 3.3 0.5 9856000 َىؿاٍز
د  8.7 3.6 0.5 9851000 الظٍى

 4.3 2.2 7.9 9498000 زوطُا البُظاء
 1 0.3 0.1 10788000 الُىهان 
ذ   ____   0.4 3415000 الٌٍى
 2.98 4.55 0.14 9722345 الازدن 

 6.5 2.4 0.8 املػدُ الػاملي 

 

 

و بان (100مهاسهت مػذُ غذد الىقُاث لٍل ) الشظم اغالهظ مً هالخ اث في رلَ  الاسدن خٍش خهو أغلى املعخٍى

 باالطاقت الى جميز ( 0.8%( غً املػذُ الػالمي البالـ )82وقاة وبمعخىي أنل بٌثير  او بيعبت ) (0.14وبمػذُ )

بمػذُ مً اجمالي الحىادر  ( مً العٍان100000هخائج الاداء للذقاع املذوي الاسدوي في مػذُ الاصاباث لٍل )

الضمىُت لكترة ىكغ الاصابت  (6.5%( غً املػذُ الػالمي والبالـ )55(  وبمعخىي أنل بٌثير  او بيعبت )2.98)

(2011- 2015.) 
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3400 
1057 990 2008 905 867 526 

2000 

روسيا  السويد ىنغاريا بمغاريا  النمسا
 البيضاء

المعدل    االردن  اليونان
   العالمي

 معدل عدد السكان لكل رجل دفاع مدني 

ٍانمػدلث غدد مهازهت  .4 ٍانها مؼ غدد  اػكاءزحل لٍل  الظ لبػع مً دُو الػالم التي ًخهازب غدد ط

ٍان اململٌت الازدهُت الهاشمُت. اط
 

ٍان الدولت  ٍان غدد مػدُ  الدقاع املدويغدد زحاُ  غدد الظ  زحل لٍل الظ

  دقاع مدوي

 3400 2556 8630000 الىمظا 
ا  1057 6652 7154000 بلؿاٍز
ا  990 9954 9856000 َىؿاٍز
د  2008 4906 9851000 الظٍى

 905 10499 9498000 زوطُا البُظاء
 867 12441 10788000 الُىهان 
ذ   -   - 3415000 الٌٍى
 526 18120 9722345 الازدن 

 2000 املػدُ الػاملي 
 

 

 

 

 

 

 

 ًمخاص غً املػذُ الػالميفي الاسدن لػذد العٍان  الذقاع املذوي ُت سجاُ ؼبان وعبت حؿمً الشظم اغاله  ظهالخ

 ( مىاػً.526ً اي ان سجل الذقاع املذوي الاسدوي ًخذم )ػمىا (2000ذم )خً دقاع مذوي%(  واملهذس بأن ًل سجل 74يعبت )ب

لبػع مً دُو الػالم التي ًخهازب غدد للمظاخت الجؿساقُت  ػكاءُت مىنؼ الااؼحؿمػدلث مهازهت  .5

ٍان اململٌت الازدهُت الهاشمُت. ٍانها مؼ غدد ط اط
 

ٍانغدد ال الدولت   مىنؼ حؿؼُت مظاخت مػدُ  الدقاع املدويغدد مىانؼ  ظ

 (2يم ) الدقاع املدوي

 6.8 5199 8630000 الىمظا 
ا  103.8 220 7154000 بلؿاٍز
ا  20.2 302 9856000 َىؿاٍز
د  11.8 1002 9851000 الظٍى

 9.3 823 9498000 زوطُا البُظاء
 27.5 275 10788000 الُىهان 
ذ   30.3 33 3415000 الٌٍى
 40 187 9722345 الازدن 

 18 املػدُ الػاملي 
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6.8 
103.8 

20.2 11.8 9.3 27.5 30.3 40 18 

روسيا  السويد ىنغاريا بمغاريا  النمسا
 البيضاء

المعدل    االردن  الكويت  اليونان
 العالمي 

 (2كم) معدل مساحة تغطية موقع الدفاع المدني 

30.8% 
56.8% 

12.4% 
27.6% 

54.3% 
18.1% 20.3% 

67.0% 

12.7% 

  اقميم الجنوب  اقميم الوسط اقميم الشمال

  (2016- 2014)حجم الطمب عمى الخدمات العممياتية حسب االقميم
 معدل نسبة الطمب السنوي عمى االطفاء
 معدل نسبة الطمب السنوي عمى االسعاف
 معدل نسبة الطمب السنوي عمى االنقاذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 هى ) الذقاع املذويُت مىنؼ ؼن املػذُ الػالمي لخؿأب الشظم اغالهمً هالخظ 
ً
( 18للمعاخت  الجؿشاقُت غاملُا

 باه (2يم)
ً
اث وبالخػاون ممشيض الذقاع املذوي  ُتؼحؿلتزوٍذها بمػذُ بت اداسة الػملُاث ػاخجم م هغلما ؼ املذًٍش

بىاًء غلى الٌثاقت العٍاهُت وحجم الؼلب غلى  ُت ملشايضها وخعاب املػذُ الػامؼاملُذاهُت ملعاخاث الخؿ

الخذماث والتي جشيضث في الػاصمت غمان 

يض اوخعابها بىاًء غلى معاختها وغذد مش 

للػاصمت (مىنؼ 28الخؿؼُت البالؿت )

اي  / مىنؼ،2(يم40وخشجذ بمػذُ )

 .مً املػذُ الػالمي %(45ماوعبت )

 والشظم البُاوي 
ً
ًبين وعب جىصَؼ  جاهبا

خُث شٍل أنلُم  الخذماث غلى الانالُم

الىظؽ اؾلبُت حجم الؼلب غلى الخذمت 

لُت أنلُم الشماُ زم انلُم الجىىب.   ٍو

ُا الدقاع املدويزحل ُت ؼحؿمػدلث مهازهت   .6 ٍان غىاصم بػع مً الدو ا.لػدد ط
 

ٍان ددغ مػدُ الػاصمت  الدولت  دقاع  زحل لٍل الظ

ُا غىاصم بػع في مدوي  الدو

( 2املظاخت )يم

 للػاصمت

غدد مىانؼ 

  ػكاءالاا

 33 415 1001 فينا  الىمظا 
ا  13 1349 1610 صوفيا بلؿاٍز
ا  26 525 1295 بودبست َىؿاٍز
د  16 188 1798 ستوكيولم الظٍى

 33 308 2052 مينسك زوطُا البُظاء
 15 412 1274 اثينا الُىهان 
ذ   33 1000 1000 الكويت الٌٍى
 28 1680 913 عمان  الازدن 

   1295 املػدُ الػاملي 
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روسيا  ىنغاريا بمغاريا  النمسا
 البيضاء

   االردن  اليونان

1.0 

13.7 10.6 
4.3 6.6 6.1 

14.3 

 نسمة 1000/مقارنة معدل تغطية آلية االطفاء 

   المعدل العالمي (2016-2014)من السكان1000معدل تغطية آليات االطفاء لعدد 

1001 
1610 

1295 
1798 2052 

1274 1000 913 
1295 

 معدل عدد السكان لكل رجل دفاع مدني في بعض عواصم الدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طمً اداء مً العٍان في الػاصمت الاسدهُت غمان لػذد  الذقاع املذويُت سجاُ ؼبان وعبت حؿمً الشظم البُاوي اغاله  ظهالخ

طمً غىاصم الذُو  ًػ( مىا1295ذم )خً دقاع مذوي ملهذس بأن ًل سجل وا%( 29.5ججاوصث املػذُ الػالمي بيعبت )مخميز 

غلى معاخت جؿشاقُت طمً الػىاصم الىاسدة في الجذُو اغاله  وبػذد مشايض لا جمثل  غمان معاخت الػاصمتان بالشؾم مً 

ت الػامت ( مشيض 28ذمت )خجهذًم ال لػاصمت غمان جمثل ايبر ًىن ا ) جم خعاب ششم غمان وؾشب غمان واههار الىظؽ واملذًٍش

 .(وعب ػلب غلى الخذماث ووعب الٌثاقت العٍاهُت

ٍان. 1000مهازهت مػدُ حؿؼُت آلُت الاػكاء في بػع مً دُو الػالم لٍل  .7  وظمت مً الظ

 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

كىم املػدُ الػاملي بيظبت ) %( 58ًبحن السطم اغالٍ بان الدقاع املدوي الازدوي خهو مػدُ مخمحز ٍو

ٍان. بمػدُ حؿؼُت اآلُت الاػكاء لػدد الظ

ا

ا

ا
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0.005 

0.04 

0.062 0.059 

0.046 

  االردن   بلجيكا روسيا البيضاء هنغاريا  اليونان 

   معدالت الخطورة لحوادث االطفاء

0.05 0.04 0.04 0.032 0.032 0.032 
0.042 0.045 0.04 

2014 2015 2016

 (عدد الوفيات وعدد االصابات لعدد حوادث االطفاء)معدالت الخطورة  لحوادث االطفاء 
   معدل معدالت الخطورة العالمية   معدالت الخطورة  لحوادث االطفاء

benchmark hungaria(ctif)

7% 10% 5% 
60% 79% 75% 

33% 11% 20% 

 امريكا -نيويورك  االردن استراليا

 مقارنة حجم الطمب عمى الخدمات العممياتية
 (  2016-2014)نسبة معدل الطمب عمى خدمة االطفاء 
 (  2016-2014)نسبة معدل الطمب عمى خدمةاالسعاف 
 (  2016-2014)نسبة معدل الطمب عمى خدمة االنقاذ 

 

االخؼىزة لحىادر الاػكاء )غدد الىقُاث والاصاباث لػدد الحىادر ( في بػع الدُو الػاملُت مػدلث مهازهت .8

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت الػامت للذقاع املذوي خههذ مػذالث خؼىسة في خىادر الاػكاء   هالخظ مً الشظم البُاوي اغاله بان املذًٍش

 بان  %(70( بيعبت )0.032بـ) والبالـٍا وسوظُا البُظاء( وانتربذ مً املػذالث الػاملُت أنل مً ) بلجُ
ً
غلما

 .(0.005الُىهان خههذ أنل مػذالث خؼىسة والبالؿت )
 

.السئِظُت )الػملُاث(مهازهت حجم الؼلب غلى الخدماث  .9 ا) الاػكاء والاطػاف والاههاذ( مؼ بػع الدُو

 

 

 

 

 

 

 

جم جلتها  %( 70جهذس بـ ) ان اغلى مػذالث الؼلب غلى الخذماث جمثلذ بخذماث الاظػاف وبيعب غالُت هالخظ مً الشظم اغاله

وجهؼ هزه اليعب  %( مً حجم الؼلب غلى الخذماث10%( زم جلتها خذماث الاػكاء بمػذُ )20-11خذماث الاههار بمػذُ )

 طمً املػذالث الػاملُت الؼبُػُت.
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ت الػامت في .10  )خكع مظخىٍاث الكهس والبؼالت( جدهُو الاَداف الىػىُت وؤَمها : مظاَماث املدًٍس

ت الػامت ظاهمذ في جخكُع معخىٍاث مػذُ البؼالت للك ًبين الجذُو أدهاه ت )بأن املذًٍش ( 24-20ئت الػمٍش

  (2016-2015 -2014% ( غلى الترجِب لالغىام )1,1% و1,4% و 4,4) ظىت بيعبت 

 ع المجتم 0202المحور في الرؤية 
 خفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام حماية اجتماعية فعال الهدف الوطني 

 مساهمة  المديرية العامة في خفض مستويات البطالة األولوية االستراتيجية 
 تقميل موازنة النقص في القوى البشرية  المبادرة االستراتيجية 
 المسميات الوظيفية  اعداد وتنفيذ خطة لمتجنيد بمختمف الهدف التشغيمي 

 ادارة شؤون الضباط واالفراد -المديرية العامة لمدفاع المدني  المسؤولية 
 2017 2016 2015 2014 االعوام 

 %4.0 %4.4 %4.5 %12 نسبة المجندين ) موظفين جدد لعدد الموظفين الكمي(
 %70.1 %71 %71 %71 نسبة التغطية من القوى البشرية حسب الموازنة 

 %72 %72 %72 %72 ستيدف الم
 %71 %65 %59 %54 المقارنة )نسبة التغطية الدارة السير (

( دائرة االحصاءات 24-20عدد المتعطمين عن العمل لفئة )
 العامة و) مشروع المنار( )مركز الموارد البشرية(

 قيد التحديث 99897 78830 66656

 1071 1099 1141 2921 عدد المجندين 
المديرية العامة في تخفيض معدل البطالة  لمفئة نسبة مساىمة 

 (24-20العمرية )
4.4% 1.4% 1.1%   

   66691 52416 43286 عدد المتعطمين سنويًا وحسب الجنس )ذكر ( 
 761 1090 1035 2873 عدد المجندين الذكور من الدفاع المدني 

نسبة مساىمة المديرية العامة في تخفيض معدل البطالة لمذكور  
 (24-20لمفئة العمرية )

6.64% 1.97% 1.63%   

   33207 26414 23369 عدد المتعطمين سنويًا وحسب الجنس )انثى ( 
 50 9 106 48 عدد المجندين االناث من الدفاع المدني 

نسبة مساىمة المديرية العامة في تخفيض معدل البطالة لالناث  
 (24-20لمفئة العمرية )

0.21% 0.40% 0.03%   

 

ت وظبت مهازهت مػدلث  .11 ت الػامت للدقاع املدوي:الىمى في الهىي البشٍس  للمدًٍس
ت للذقاع املذوي مهاسهت لالداسة الػامت للذقاع املذوي  الىمى وعبت ًبين الجذُو أدهاه بأن مػذالث  دبي والبالؿت  –في املىاسد البشٍش

 ٍاث لذي اداسة شؤون الظباغ والاقشاد واداسة الخخؼُؽ والخىظُم.%(  ًخم جصيُكهم خعب املىاصهاث والالى 2بمػذُ ظىىي مهذاسه )

المعدل السنوي  مقارنة نسبة النمو في الموارد البشرية 
 2016 2015 2014 العام  ( 2014-2016)

 %2.0 %2.2 %2.0 %9.6 الدفاع المدني االردني 
 %1.4 %1.4 %1.3 %1.4 دبي  -االدارة العامة لمدفاع المدني 

 %2.0 %2.0 %2.0 %2.0 يدف السنوي المست
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14.7% 9.8% 12.8% 30.9% 31.3% 30.4% 45.6% 41.1% 43.2% 
100% 100% 100% 

201520162017

 مجموع المنح المالية التقديرية التي تم استغالليا في سد عجز الموازنة الرأسمالية لمدفاع المدني
   نسبة سد العجز في الموازنة الرأسمالية من المنح
 نسبة ما تم تخصيصو لمموازنة الرأسمالية من الدولة لممستيدف

  من المستيدف( من الدولة والمنح) نسبة الموازنة الرأسمالية 

ت الػامت للدقاع املدوي مؼ جصيُل مهازهت  .12 جصيُل املىاشهت السؤطمالُت للخؼت الاطتراجُجُت للمدًٍس

و  –جىزهخى هاث ادازاث الاػكاء الػاملُت ومنها مىاشا ا.يىدا لخدماث الحٍس

تصنيف الموازنة الرأسمالية 
  / العام

2015 2016 2017 
 (2015-

2017) لمعدلا   
 Toronto- 

Canada)benchmark) 
المستيدفات 

 2017لعام 
 %75.0 %79.0 %62.6 %75.9 %66.4 %45.4 العمليات 

 %20.0 %6.3 %29.2 %19.5 %28.4 %39.7 الخدمات االدارية والمباني 

 %0.0 %11.2 %0.5 %0.1 %0.7 %0.6 اخرى 

 %5.0 %3.5 %7.8 %4.5 %4.6 %14.3 تكنولوجيا المعلومات 
 

هالخظ مً الجذُو اغاله باهت ًخم جصيُل املىاصهت الشأظمالُت طمً خذماث الػملُاث وبأغلى وعبت لٍُىن أزشها غلى مخلهي الخذمت 

ش غلى الخذماث  ت واملباوي  وجلتهاوالخؼٍى ت مجاُ صُاهبالخذماث الاداٍس وجىظُل الخؼىساث في جٌىىلىجُا ت املباوي ومعخلضماتها الاداٍس

ت الػامت للذقاع املذوي جخهاسب الى خذ يبير في جصيُل املىاصهت الشأظمالُت مؼ الجهت املهاسن مػها.  املػلىماث غل  بان املذًٍش
ً
 ما

 

ا :اطخؿالُ املىذ املهدمت للدقاع املدوي في طد عجص املىاشهت السؤطمالُت .13

مً مجمىع املىاصهت  (2017-2015لالغىام )املخصصت  واملىذ املىاصهت الشأظمالُت ًبين الشظم البُاوي أدهاه وعب 

  الشأظمالُت املعتهذقت او املخؼؽ لها.

 

 

 

 
 

 

 

 

 
ا والتي جمثل ما  هخمثلواملوالجدُو ؤدهاٍ ًبحن مجالث اطخؿالُ املىذ  في مجاُ الػملُاث وبشٍل خاص في خدمت الاطػاف وجؼىٍَس

الها الازس غلى مظخىٍاث زطا مخلهي الخدمت. %( مً حجم الؼلب غلى الخدمت مً مخلهي الخدمت والتي طٌُىنا80-70وظبخت )
 

احدُو اطخؿالُ املىذ خظب الخصيُل
 

 2017 2016 2015 التصنيف 
 87 58 1 آليات اسعاف
 2     آليات اطفاء 
     1 آليات انقاذ 

   1   معدات واجيزة تطيير كيماوي
   1 3 معدات وميمات مواد خطرة

   1   مختبر متنقل ومعدات خاصة 
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25 24 20 
30 30 30 

36.9% 32.2% 29.7% 

30 22 22 

2014 2015 2016

 زمن انجاز تدقيق المخطط اليندسي 
)الزمن الفعمي لزمن انجاز خدمة المخططات اليندسية  mints) 
benchmark  ادارة السير)خدمة االعتراض عمى المخطط الكروكي( ) mints)       
 نسبة الخدمة التي تم تقديميا من مجموع الخدمات الوقائية 
)المستيدف  mints)  

48 48 48 48 48 48 
96 96 96 

48 48 24 
96 96 96 

2014 2015 2016

  زمن انجاز خدمة اذونات االشغال وتراخيص المين
 (hours) الزمن الفعمي لزمن انجاز خدمة اذونات االشغال وتراخيص

benchmark  (وزارة الطاقة(    )hours)       
benchmark (أمانة عمان( )hours)       

 ( hours) المستيدف

خدمت جدنُو املخؼؼاث الهىدطُت ملخؼلباث الىناًت والحماًت الراجُت مؼ خدمت مهازهت شمً اهجاش  .14

ت : االاغتراض غلى مخؼؽ الٌسوًي /ادازة الظحر املسيٍص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًبين الشظم اغاله بان الذقاع املذوي ًدهو صمً اهجاص خذمت جذنُو املخؼؼاث خهو ونذ أنل مً املعتهذف 

 الى )( د22البالـ )
ً
( دنُهت ومهاسهت مؼ صمً اهجاص خذمت الاغتراض غلى املخؼؽ الٌشوًي والبالؿت 20نُهت  وصىال

%( مً 36-30، وجمثل وعبت حجم الؼلب غلى خذمت جذنُو املخؼؼاث الهىذظُت بمػذالث ) ( دنُهت30بـ)

 .مجمل الخذماث املهذمت مً اداسة الىناًت والحماًت الزاجُت 
 

اث شبيهت لدي بػع الىشازاث خدم مؼ اذوهاث الاشؿاُ وجساخُص املهً دمتخ اهجاش شمً مهازهت .15

ا:واملاطظاث الشبيهت في جهدًم الخدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هالخظ مً الشظم اغاله بان صمً اهجاص خذمت اروهاث الاشؿاُ وسخص املهً املهذمت مً الذقاع املذوي بلؿذ 

مؼ ونذ اهجاص الخذمت لذي وصاسة الؼانت والثروة ( ظاغت والتي جمثل أقظل ونذ اهجاص للخذمت مهاسهت 48)

 املػذهُت وأماهت غمان الٌبري .
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والجذُو الخالي ًبين وعب جىصَؼ الخذماث الػملُاجُت والىنائُت املهذمت مً الذقاع املذوي ملخلهي الخذمت لالغىام 

 ( واملعتهذقاث املخيبأ قيها بىاء غلى مػذُ الثالر ظىىاث ظابهت.2014-2016)

 توزيع الخدمات العممياتية والوقائيةنسب 

 االطفاء خدمة العام
 خدمة

 االسعاف
  االنقاذ خدمة

 تدقيق
 المخططات
  الهندسية

 االشغال اذونات
 المهن وتراخيص

 شركات اعتماد
 ومؤسسات

 العامة السالمة
 المجموع

2014 20795 183205 23936 8536 14574 24 251070 

2015 32488 220127 29786 7333 15411 14 305159 

2016 28693 216461 31927 6868 16269 25 300243 

2014 8.3% 73.0% 9.5% 3.4% 5.8% 0.01% 100.0% 

2015 10.6% 72.1% 9.8% 2.4% 5.1% 0.00% 100.0% 

2016 9.6% 72.1% 10.6% 2.3% 5.4% 0.01% 100.0% 
 

ا

ُث وظب الاهجاش الحس ي والاهكام املالي اهجاشاث الاَداف الاطتراجُجُت للدقاع املدوي مً خ مهازهت .16

اوماشساث الاهجاش في الهدف الاطتراجُجي:

 الحٌىمت  2025املدىز لسئٍت الازدن 

 الشكاقُت واملظاءلت  هخائج املدىزا

ت الاطتراجُجُت  س الخدماث الحٌىمُت بما ًلبي ػمىخاث املىاػً الازدوي. الاولٍى  جؼٍى

 الهدف الىػني 
اث املهدمت للمىاػىحن والػدالت في جىشَػها.جدظحن مظخىي الخدما

ت حاذبت نادزة غلى حرب زئوض ألامىاُ الاحىبُت وحشجُؼ الاطدثمازاث املدلُت.  خلو بِئت اطدثماٍز

ٍاملت وذاث حىدة مدىزَا الكسد وحظخجُب لالخخُاحاث املتزاًدة. الهدف الهؼاعي  جىقحر خدماث صحُت مخ

 طمً الهدف الهؼاعي للسغاًت الصحُت. -ث والٌىازر واملخاػس بدازة يكاة لألشما الهدف املسخلي 

س وجهدًم خدماث اطػاقُت وبههاذ بٌكاءة وحىدة غالُت املبادزة   جؼٍى

ُا س هىغُت الخدماث املهدمت للمىاػىحن .  الهدف الاطتراجُجي الاو  جؼٍى

ًاء  مظاولُت الخىكُر  ت الػامت للدقاع املدوي بدون شس  املدًٍس

ؼ  املسجبؼت في الهدف الاطتراجُجي ) شؿُليالهدف الد  ( ذاث الاهكام السؤطمالي1جىكُر املشاَز

ااملخصص وظبت الاهجاش الحس ي ووظبت الاهكام املالي  ماشس نُاض ألاداء 
 
ا  طىٍى

 2017 2016 2015 2014 الػام

  %94.6 %98.9 %97.7 وظب الاهجاش الحس ي 

  %100 %100 %100 املخصصوظبت الاهكام املالي 

  %100 %100 %100 املظتهدف 

 

ا
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اماشساث الاهجاش للهدف الاطتراجُجي ألاُو في الخؼت الاطتراجُجُت للدقاع املدوي :والجدُو الخالي ًبحن 

 ( الهدف االستراتيجي األول 1مؤشرات تحقيق وانجازات )
  االعوام 

 مستهدف 0212 2016 2015 2014

 186 184 181 175 عدد مواقع عمميات الدفاع المدني
 364 277 236 216 عدد سيارات االسعاف المتخصص

 1816 1539 1494 1449 عدد اآلليات المحدثة )اطفاء وانقاذ(
 882 809 741 612 ( الفعميparamedicعدد المسعفين )

 839 767 741 612 0202المستهدف حسب البرنامج التنموي التنفيذي رؤية االردن 
 %96 %95 %94 %94 ة لتقديم الخدمات لمعدد الكمي من اآللياتنسبة اآلليات الجاهز 

 %100 %100 %100 %100 نسبة المواقع  التي تم تجهيزها من مجمل المواقع المستحدثة
 2722 2617 2443 2120 نظام االتصال التشاركي) عدد االجهزة المصروفة( 

 %66 %69.8 %68 %66 نسبة الجاهزية اإللكترونية
 806 1099 1141 2921 ين ) موظفين جدد(عدد المجند

 10910 13932 14821 17351 عدد المتدربين ) موظفين(
 225242 206472 144294 169086 عدد المتدربين )المجتمع(

ا

 الحٌىمت  2025املدىز لسئٍت الازدن 

 الشكاقُت واملظاءلت  املدىزا هخائج 

ت الاطتراجُجُت  س الخدماث الحٌىمُت  الاولٍى  بما ًلبي ػمىخاث املىاػً الازدوي.جؼٍى

 الهدف الىػني 
اجدظحن مظخىي الخدماث املهدمت للمىاػىحن والػدالت في جىشَػها.

ت حاذبت نادزة غلى حرب زئوض ألامىاُ الاحىبُت وحشجُؼ الاطدثمازاث املدلُت.  خلو بِئت اطدثماٍز

ٍاملت وذاث حىدة مدىزَا الكسد وحظخجُب لالخخُاحاث املتزاًدة. الهدف الهؼاعي  جىقحر خدماث صحُت مخ

 طمً الهدف الهؼاعي للسغاًت الصحُت. -بدازة يكاة لألشماث والٌىازر واملخاػس  الهدف املسخلي 

س وجهدًم خدماث اطػاقُت وبههاذ بٌكاءة وحىدة غالُت املبادزة   جؼٍى

 زقؼ مظخىي الاطخػداد لحالث الؼىازئا الهدف الاطتراجُجي الثاوي

ًاء  مظاولُت الخىكُر  ت الػامت للدقاع املدوي بدون شس  املدًٍس

ؼ  املسجبؼت في الهدف الاطتراجُجي ) الهدف الدشؿُلي  ( ذاث الاهكام السؤطمالي2جىكُر املشاَز

ا املخصص وظبت الاهجاش الحس ي ووظبت الاهكام املالي ماشس نُاض ألاداء 
 
ا  طىٍى

 مالخظاث 2017 2016 2015 2014 الػام

    %100.0 %99.6 %89.3 وظب الاهجاش الحس ي 

  %100 %100 %100 املخصصوظبت الاهكام املالي 
 

     %100 %100 %100 املظتهدف 

ا
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 الحكومة  0202المحور في الرؤية 

 الطاقة  -امن الموارد  نتائج المحور 
 التشجيع عمى استخدام الطاقة الشمسية   المبادرة / األولوية االستراتيجية

  التقميل من الكمفة المالية لفاتورة الطاقة الكيربائية المترتبة عمى المديرية العامة لمدفاع المدني من خالل استخدام الطاقة الشمسية اليدف التشغيمي 

 ادارة االبنية والصيانة  -المديرية العامة لمدفاع المدني  المسؤولية 
 مالحظات  2018 2017 2016 ام االعو 

عدد مشاريع الطاقة الشمسية التي تم 
(نظام الطاقة الشمسية الموقر / قسط شيري 1المشروع ) 3 2 1 تنفيذىا 

 شير  41( دينار عمى 7000)

نوب (نظام الطاقة الشمسية لمنطقة مشاغل الج2المشروع ) 229840 1075000 290400 كمفة تنفيذ المشروع ) دينار اردني(
 شير  43( دينار عمى 25000الحسا / قسط شيري )

كمية الطاقة المنتجة من المشروع )كيمو 
(نظام الطاقة الشمسية لمديرية انقاذ واسناد 3المشروع ) 260 1000 322 واط(

 شير. 46( دينار / 5000الجنوب / قسط شيري )
كمفة الطاقة المنتجة من المشاريع ) 

   5000 17000 7000 دينار اردني(
  

التقميل من قيمة فاتورة الكيرباء المنتجة 
 قيمة الوفر الشيرية  لكل مشروع  5000 17000 7000 من المشاريع شيريًا ) دينار اردني(

التقميل من قيمة فاتورة الكيرباء المنتجة 
 منذ بدء التشغيل  440000 184000 0 من المشاريع سنويًا ) دينار اردني(

ا( 2017-2014هخائج ما خههخه الخؼت الاطتراجُجُت للدقاع املدوي لالغىام ) بػعن الجدُو الخالي ًبح .17

الزيادة او النقص  المستيدف  2016 2015 2014 البند 
(4102- 4102) 

الزيادة او النقص 
(4102- 4102) 

 %1.7 %3.4 186 184 181 175 عدد مواقع تقديم الخدمات

 %102.7 %0.0 290 227 112 0 نظام االنذار المبكر

 %29.0 %22.9 796 761 590 480  عدد آليات العمميات

 %17.4 %9.3 364 277 236 216 ( آلية اسعافparamedicعدد آليات العمميات/

 %3.5 %21.1 837 767 741 612 ( الفعمي paramedicعدد المسعفين/ )

 %192.9 %17.9  150 290 99 84 تمت في سيارات االسعاف التي عدد حاالت الوالدة 

 %1.1- %1.1- 8.6 8.50 9.16 9.28 معدل زمن االستجابة لمحوادث ) دقيقة(

 %17.2 %4.4- %90 %90.6 %77.3 %80.8 نسبة الحماية من الحريق 

 %7.1 %15.2 2722 2617 2443 212 نظام االتصال التشاركي) عدد االجيزة ( 

 %6.1- %14.9- 14000 13900 14800 17400 (مرتباتعدد المتدربين ) 

 %43.1 %14.6- 22.54 20.65 14.43 16.9 ( نسمة10000عدد المتدربين )المجتمع(/ )

 %3.7- %60.9- 806 1099 1141 2921 عدد المجندين ) موظفين جدد(

 %2.4 %2.5 %90 %85 %83 %81 نسبة جاىزية فريق البحث واإلنقاذ وحسب المعايير الدولية.
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 :للذقاع املذوي  الخالُتالاداء املؤظعُت هخائج ومؤششاتها جبين  الاهذاف الاظتراجُجُتُو اجذ
 

اظخذامت الخىظؼ والاهدشاس ملىانؼ غملُاث الذقاع املذوي غلى اسض اململٌت الاسدهُت الهاشمُت وبيعبت  .1

.5-4%( او بمػذُ )2)
ً
 ( مىانؼ ظىىٍا

 وحشمل ) آلالُاث %25اظخذامت همى آلُاث الػملُاث )الاػكاء والاههار والاظػاف( بيعبت ) .2
ً
ا ( ظىٍى

 الجذًذة واملدذزت واملعدبذلت(.

ش خذمت 8-7( لذي الذقاع املذوي بيعبت )paramedicاظخذامت همى غذد املعػكين ) .3 %( اظخجابت لخؼٍى

 
ً
 مؼ ما هى مػمُى به غاملُا

ً
خاالث الىالدة في وعبت وان اسجكاع الاظػاف في الذقاع املذوي واوسجاما

 للػام  2016%( للػام 192اع املذوي خُث بلؿذ وعبتها )ظُاساث الاظػاف للذق
ً
والبالؿت  2015مهاسهت

خُث بلؿذ وعبت سض ى مخلهي الذقاع املذوي املهذمت مً خذماث الفي املىاػً  زهت%( ٌػٌغ 17.9)

 بان معخىي 87.2الخذمت غً خذمت الاظػاف )
ً
ًاغلى وعبت سطا غً الخذماث الػملُاجُت غلما  )%

 م.2017%( لػام 86خذماث الذقاع املذوي بلؿذ)الشطا الػام غً 

( 8.35غاملُت خُث خهو الذقاع املذوي مػذُ صمً اظخجابت )اظخذامت جدهُو مػذالث صمً اظخجابت  .4

م 2017( دنُهت للػام 8.50دنُهت في خذمت الاظػاف ومػذُ صمً اظخجابت لخذماث الاػكاء والاههار )

 ( دنُهت.6.20مي والبالـ )%( مً املػذُ الػال74وبيعبت جدهُو بلؿذ )

ًاهذ خهو الذقاع املذوي  .5 ( 100مػذالث غذد الىقُاث لٍل )بمجاُ خماًت الاسواح واملمخلٍاث خُث 

و   مؼ ( وقاة وبمعخىي 0.14الاسدن بمػذُ ) في خٍش
ً
( وقاة، 0.8املػذُ الػالمي البالـ )مخميز مهاسهت

%( 90.6اث طمً املجاُ الانخصادي ما وعبخت )املمخلٍخماًت باالطاقت الى ما خههت الذقاع املذوي في 

و( والتي جمثل مظمىن 77.3والبالـ ) 2015مهاسهت بالػام 2016للػام  %( ) خماًت الخعائش مً الحٍش

 سظالت الذقاع املذوي. 

ت جهذس بـ ) .6 بي الهؼاع الػام والخاص غلى أغماُ الذقاع املذوي بيعبت ظىٍى ادة غذد مخذٍس %( مً 2ٍص

 ٍان.اجمالي غذد الع

ؼم مً املىخجت الٌهشباء قاجىسة نُمت مً الخهلُل .7  بهُمت ( 2018الؼانت الشمعُت مؼ نهاًت غام ) شاَس

ت.  اسدوي دًىاس( 440000)  والتي بذوسها حػمل غلى جششُذ الؼانت وجهلُل مىاصهت الىكهاث الجاٍس

ش وجدذًث جىاح الػملُاث ) .8  املبٌش لٍاقت الانالُم. ( ؾشف غملُاث سئِعُت و اظخٌماُ هظام الاهزاس 4جؼٍى

ت قشم الخػامل مؼ خشائو الؿاباث وجؼىٍش غملُت املٍاقدت باظخخذام الؼائشاث الػمىدًت . .9  سقؼ جاهٍض
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28.3% 31.2% 31.2% 43.8% 52.4% 77.9% 

201520162017

 مقارنة طمبات حق الحصول عمى المعمومات القانونية 

 ) قانونية.bench mark (traffic dep معمومات قانونية الدفاع المدني 

82 66 45 
227 276 240 

201420152016

 مقارنة اجمالي الشكاوي الواردة عبر وسائل الشكاوي واالقتراحات 

  ادارة السير المركزية  الدفاع المدني

18 11 4 

64 55 41 

201420152016

 مجمل الشكاوي الواردة لمدفاع المدني 
 عدد شكاوي  متمقي الخدمة عمى الدفاع المدني
   عدد شكاوي السالمة العامة لمتمقي الخدمة

ٍاوي والانتراخاث املهدمت  مهازهت .18 تالش ٍاوي والانتراخاث  مؼ  املدوي للدقاع الػامت للمدًٍس الش

ت لالغىام )  :(1420/2016املهدمت إلدازة الظحر املسيٍص

ٍاوي الىازدة للدقاع املدوي مً مخلهي الخدمت طىاء  ( 2016-2014لالغىام ) ًبحن السطم البُاوي ادهاٍ باهخكاض غدد الش

ايشٌىي غلى الدقاع املدوي او يشٌىي طالمت غامت بىمؼُت اًجابُت.

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ٍاوي الىازدة للدقاع املدو ت.والسطم البُاوي الخالي ًبحن مهازهت احمالي الش اي مؼ ادازة الظحر املسيٍص

 مؼ ادازة الظحر 
 
ٍاوي والىازدة الى الدقاع املدوي مهازهت السطم البُاوي ادهاٍ ًبحن اهخكاض الش

ت. ااملسيٍص

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ت املهدمتطمان خو الحصُى غلى املػلىماث  مهازهت .19  الظحر بدازة مؼ  املدوي للدقاع الػامت للمدًٍس

ت ا(:5201/7201) لالغىام املسيٍص
 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

سيصث في املجالث الهاهىهُت لٌال ن وظب خو الحصُى غلى املػلىماث جالخظ مً السطم اغالٍ باه

االجهخحن.



19 
 

45% 55% 53% 78% 85% 80% 50% 50% 50% 

201420152016

 نسبة التدريب الداخمي ضمن الخطط التدريبية
 نسبة التدريب الداخمي
benchmark (ادارة السير تدريب داخمي ( 
  المستيدف السنوي

55% 
45% 47% 

22% 
15% 20% 

50% 50% 50% 

2014 2015 2016

 نسبة التدريب االخارجي ضمن الخطط التدريبية
   التدريب الخارجي

benchmark (ادارة السير تدريب خارجي ( 

   المستهدف السنوي

ا

ب  مهازهت  .20 تهخائج الخدٍز ب إلا مؼ  املدوي للدقاع الػامت للمدًٍس ت الظحر دازةهخائج الخدٍز  املسيٍص

ا(:4201/6201) لالغىام

ا

ب جىشغذ في املدًسا ٍت الػامت للدقاع املدوي بيظب مخهازبت مً خُث غدد هالخظ بان وظب الخدٍز

ب الداخلي بشٍل ؤيبر. ب الداخلي والخازجي وجسيحز ادازة الظحر غلى الخدٍز االدوزاث للخدٍز

ا

ت مهازهت .21 ا:دُو انلُمُت وغاملُت  مؼ لالنالُم املدوي للدقاع الػامت مػدلث حؿؼُت مىانؼ غملُاث املدًٍس

 الانلُم 
املظاخت 

  2يم

غدد 

ٍان ا لظ

(1000 )

 وظمت  

وظبت 

 املظاخت 

وظبت غدد 

ٍان  الظ

غدد 

 املىانؼ 

مػدُ حؿؼُت 

املىنؼ 

باليظبت 

 للمظاخت 

مػدُ حؿؼُت 

املىنؼ باليظبت 

ٍان  لػدد الظ

(1000) 

مػدُ حؿؼُت 

املىنؼ باليظبت 

ٍان  لػدد الظ

ٍا  بلجُ

مػدُ حؿؼُت 

املىنؼ 

باليظبت 

ٍان  لػدد الظ

ذ   الٌٍى

bench mark  

average world 

(%population) 

مػدُ حؿؼُت 

املىنؼ باليظبت 

ٍان  لػدد الظ

 الازدن 

 48808 14287 97436 42329 49 581 56 %29 %36.24 2733 32541 الشماُ 

 84074 14287 97436 42329 84 315 72 %64 %25.23 6053 22660 الىطؽ 

 12630 14287 97436 42329 13 586 59 %8 %38.53 745 34600 الجىىب 

ٍاهُت طمً انلُم الىطؽ بالطاقت الى ان املػدُ الػاملي  هالخظ مً الجدُو اغالٍ جسيص وظبت الٌثاقت الظ

ٍان بلـ ) ٍا )14287لخؿؼُت املىنؼ لػدد مً الظ ( وظمت 42329( وظمت بِىما بلـ مػدُ الخؿؼُت في بلجُ

ٍان دوي ( بِىما بلـ مػدُ الخؿؼُت ملىنؼ الدقاع امل14287والٌىٍذ بمػدُ حؿؼُت ) في اململٌت لػدد الظ

ٍان في الجىىب طمً املػدلث الػاملُت باليظبت لػدد  ( وظمت.50972) الٌلي  الا اهت بلـ مػدُ حؿؼُت للظ

ٍان ولِع للمظاخت الجؿساقُت بِىما مػدُ الخؿؼُت في الشماُ جهازب مؼ مػدلث الخؿؼُت في دولت  الظ

ٍا وبيظبت ) ٍان  في انلُم الىطؽ )%( بِىما بلـ مػدُ حؿؼُت ا86بلجُ ( وظمت وهي 84074ملىنؼ مً الظ

امػدلث غالُت .
ا
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2.5% 1.7% 1.7% 
0.0% 0.0% 0.0% 

7.2% 7.3% 7.2% 

201420152016

  مقارنة مؤشر بالغات الحوادث الكاذبة
benchmark (CTIF)  ) المستيدف) target    نسبة البالغات الكاذبة في الحوادث

تزض ى مخلهي الخدمت غً الخدماث املهدمت مً  مػدلث مهازهت .22 خظب  املدوي للدقاع الػامت املدًٍس

ا:حجم الؼلب غلى الخدماث 
ا

العام/ تصنيف 
 الخدمة 

نسبة 
الخدمات 
 العممياتية 

نسبة 
الخدمات 
 الوقائية 

 نسبة الرضا
العام لمخدمات 

 العممياتية

نسبة الرضا 
العام لمخدمات 

 الوقائية 

رضى متمقي الخدمة 
العام عن الدفاع 

المدني )حسب حجم 
 الخدمات المقدمة(

 المستهدف 
benchmark 

 الشرطة)
 (السياحية

2015 92.8% 7.2% 84.0% 89.0% 84.3% 85.0% 83.0% 

2016 91.4% 8.6% 81.4% 90.9% 82.2% 85.0% 86.0% 

2017 90.7% 9.3% 85.2% 93.9% 86.0% 85.0% 86.0% 

ت الػامت للدقاع املدوي جهدم الخدماث الػملُاجُت بمػدُ وظبت  هالخظ مً الجدُو الظابو بان املدًٍس

%( خُث بلؿذ مظخىٍاث السطا غً الخدماث الىنائُت 10%( ومػدُ وظبت الخدماث الىنائُت )90)

ت الػامت للدقاع املدوي خههذ مظتهدقاتها ؤغلى مً مظخىٍاث السض ى للخدماث  الػملُاجُت الا ان املدًٍس

ا ) ادة مهداَز ( وجم 2017-2015ملػدلث الاغىام ) %(85%( غً املظتهدف )1لسض ى مخلهي الخدمت وبٍص

ت الامً الػام / خدماث الشسػت الظُاخُت والتي بلؿذ ) ا%(.86مهازهتها مؼ الىخائج املدههت ملدًٍس
ا

ٍاذبت مؼ املػدلث الػاملُت )ماشس  مهازهت .23 ا:(CTIFبالؾاث الحىادر ال

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
ا

ا

ا

ا

ٍاذبت للدقاع املدوي بلـ ) %( مً مجمىع الحىادر 1.7ًبحن السطم اغالٍ بان ماشس بالؾاث الحىادر ال

%( والسطم الخالي ًبحن ججصئت 7.2وبيظبت مىخكظت بشٍل مسجكؼ غً املػدلث الػاملُت البالؿت )الٍلُت 

ًاذبت في خىادر الاطػاف والاههاذ غلى  البالؾاث ٍاذبت غلى اصىاف الخدمت  خُث بلـ ادوى بالؾاث  ال

ًاذبت الى )صكس%(.2014/2016الخىالي لالغىام ) ظتهدف الدقاع املدوي الى بالؾاث  ا( َو
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22 23 27 29 
13 17 17 18 10 10 10 10 

2014201520162017

  مقارنة عدد نشاطات المسؤولية المجتمعية
 نشاطات الدفاع المدني
 نشاطات الضمان االجتماعي
 المستيدف

1.6% 
1.1% 1.18% 

0.1% 0.1% 0.1% 
0.8% 0.4% 0.5% 

0.0% 0.0% 0.0% 

201420152016

 نسبة البالغات الكاذبة حسب الخدمة
  نسبة البالغات الكاذبة لحوادث االطفاء
  نسبة البالغات الكاذبة لحوادث االسعاف
  نسبة البالغات الكاذبة لحوادث االنقاذ

84.27% 89.62% 94.96% 
82.40% 80.30% 81.30% 82.50% 83.80% 85.20% 

90.00% 90.00% 90.00% 

201520162017

 مقارنة السمعة واالنطباع لممجتمع
  المستيدف الشرطة السياحية دائرة السير المركزية  الدفاع المدني

ا

 

 

 

 

 

 

 
ا

ا

ا

ت خُى الاهؼباغاث الػامت املظاولُت املجخمػُتمهازهت هخائج  .24 د وشاػاث وغد مؼ ادازة الظحر املسيٍص

 .املظاولُت املجخمػُت مؼ املاطظت الػامت للظمان الاحخماعي

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
ا

ًبحن السطم اغالٍ بان الدقاع املدوي خهو املظتهدف للظمػت والاهؼباع الػام خُى وشاػاث 

والري جم مً  2016%( لػام 89.62مهازهت بـ) 2017%( لػام 94.96املظاولُت املجخمػُت والبالـ )

ت التي خههذ دون خالُ اطخهصا ء ازاء املجخمؼ لدوز الدقاع املدوي ومهازهت مؼ ادازة الظحر املسيٍص

 ًبحن همؼُت الاداء ذلَ.
 
والسطم البُاوي حاهبا

الاًجابي لػدد وشاػاث املظاولُت املجخمػُت 

 بان 
 
للدقاع املدوي وجدهُهها للمظتهدقاث غلما

مػدُ غدد وشاػاث املظاولُت املجخمػُت ججاوش 

ػىد طبب ذلَ لشساى  ( 25)  َو
 
وشاغ طىىٍا

اث بدىكُر غدد مً اليشاػاث املجخمػُت  املدًٍس

غدد اليشاػاث املىكرٍ مً نبل ث ججاوشاالتي وا

لظمان الاحخماعي لىكع الػامت لاطظت امل

االكتراث الصمىُت.



22 
 

79.0% 78.0% 78.5% 

68.1% 
74.9% 75.1% 

70% 
75% 77% 

201420152016

 مقارنة الرضا والتفاعل الوظيفي

  المستيدف (الدفاع المدني)رضا الموظفين  (ادارة السير)رضا الموظفين 

1.09 0.89 0.7 

4 3 3.5 
0.9 0.8 0.7 

201420152016

  مقارنة التسرب الوظيفي

  المستيدف  ادارة السير المركزية  الدفاع المدني

اومً ؤَم آلازاز الاًجابُت ليشاػاث املظاولُت املجخمػُت هي:

يمخصون اخخُاػي لبىَ الدم )لصحاب مػُت "هلخهي لجرجهي" هادزة لج( وخدة دم 80جىقحر ) .1

ت الخػاون مؼ الدقاع املدوي بهرا  ت دقاع مدوي ازبد وػلب اطخمساٍز الحاحت( بالخػاون مؼ مدًٍس

ااملجاُ.

ًان  .2 ٍاقدت الخدخحن في الدقاع املدوي و جىقحر الدغم بمجاُ الانالع غً الخدخحن مً خالُ لجىت م

ااملسجباث غً الخدخحن. له الازس في انالع بػع

ت دقاع مدوي الػهبت واطخخساج ) –مبادزة جىظُل شاػئ الػهبت  .3 ( يُلىؾسام مً 50مدًٍس

ت وازجُاد الشاػئ للظُاح . ااملخلكاث التي لها ازس غلى البِئت البدٍس

ًان له الازس بايدشاف غدد مً الحالث التي حػاوي مً الظؿؽ والظٌسي. .4 اغمل ًىم ػبي مجاوي 

اشػبت الدغم الىكس ي. –ًل الظلىى خالث حػد .5

ا

املسجباث الدقاع املدوي: والدظسب الىظُكي مهازهت السطا والخكاغل الىظُكي .25

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

بُاوي اغالٍ همؼُت ألاداء في السطا والخكاغل الىظُكي ملسجباث الدقاع املدوي وجمثل ًبحن السطم ال

 لالمً الػام 
 
ت بالسؾم مً اهخكاض دائسا -مظخىي حُد مهازهت مؼ مظخىي حُد اًظا ة الظحر املسيٍص

ت.  2016السطا لػام  مثللدائسة الظحر املسيٍص السطم البُاوي ادهاٍ اهخكاض مػدلث الدظسب  ٍو

ت. ا الىظُكي في الدقاع املدوي وبىمؼُت اًجابُت وبمظخىي ؤقظل غما َى لدي ادازة الظحر املسيٍص

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا



23 
 

95% 95% 
96% 

95% 95% 95% 95% 95% 95% 

201520162017

 مقارنة معدل رضا الموردين لمدفاع المدني
   مستيدف الرضا العام لمموردين  معدالت رضا الموردين

 (شرطة عجمان) نسبة رضا المتعاممين 

96% 96% 96.2% 
95% 95.2% 95.7% 

94.6% 94.4% 94.9% 

201520162017

 رضا الموردين حسب محاور الرضا

 الرضا عن مكان تقديم الخدمة  الرضا عن المعامالت  الرضا عن الموظفين

100% 100% 100% 91.1% 73.8% 76% 
8.9% 26.2% 24% 

201420152016

 نسبة الوفر المتحققة من عطاءات الدفاع المدني
 نسبة المبالغ المالية المستيدفة لمعطاءات 
 نسبة المبالغ المالية المحالة لمعطاءات 
 نسبة الوفر المحقق من القيم االجمالية المستيدفة لمعطاءات

الدقاع املدوي مً خالُ اطدباهاث زطا املىزدًً املىشغت  مهازهت مػدلث زطا املىزدًً املخػاملحن مؼ .26

مً نبل لجىت الػؼاءاث في الدقاع املدوي خُث خهو الدقاع املدوي مظتهدقاث السطا والبالؿت 

م يما َى مبحن بالسطم البُاوي  2017%( لػام 96%( خُث بلؿذ وظبت زطا املىزدًً الػام )95)

 مؼ وظبت زطا املخػامل
 
 وهي مظخىٍاث زطا ممخاشة. (%95حن مؼ شسػت عجمان والبالـ )ادهاٍ ومهازهت

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

بحن السطم البُاوي ادهاٍ وظب السطا خظب ًل مدىز نُاض طمً اطدباهت لجىت الػؼاءاث اٍو

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
ا

بحن السطم البُاوي الخالي وظبت الىقس املخدههت مً غؼاءاث الدقاع املدوي املدالت لالغىام ) -2014ٍو

اي جمذ مً خالُ لجىت غؼاءاث الدقاع املدوي.( والت2016

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
ا
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االخىصُاث :

 بما ًلي : الػملُاثمخاػبت ادازة  .1
 غلى الىدى الخالي:بُان وا .ؤا

 
اجدلُل مػدلث شمً الاطخجابت غاملُا

ا1
ٍاملت  ل الصمً املظخؿسم الكػلي لخلهي البالؽ مً املخبر لححن اهتهاء امل وجدٍى

االبالؽ ملسيص الاخخصاص

ادنُهت( 1ُ الػاملي ) املػد

ا2
و  الصمً املظخؿسم الكػلي مً وصُى البالؽ ملسيص الاخخصاص الى خسوج قٍس

االؼىازئ مً املسيص 

 1.20 الػاملي املػدُ) 

ا(دنُهت

ا3
الصمً املظخؿسم الكػلي مً لحظت الخسوج مً املسيص لؿاًت الىصُى الى مىنؼ 

االحدر

ا( دنائو4املػدُ الػاملي )

 ً الاطخجابت خظب املداقظاث والانالُم جدلُل مػدلث شم .با
 
وخظب قتراث الرزوة ومهازهتها دوزٍا

ٍاد لىنىف غلى ههاغ الظػللوالاوناث الػادًت  مًٌ ذلَ مً خالُ هظام ال ا.ٍو

 مػدُ شمً اهجاش الخدمت الػملُاجُت : خؼىٍس مىهجُت ماشساث نُاض الاداء يقُما ًخػلو ب .جا

ػدلث شمً اهجاش الخدماث الػملُاجُت ) مً لحظت ل ًىحد ذيس طمً اخصائُاث الػملُاث مل

  الىصُى ملىنؼ الحدر ولؿاًت الاهتهاء مً الحدر واؾالنت(
 
ا مًٌ حسجُلها ًدٍو طمً هماذج ٍو

ا. خاصت مً خالُ احساءاث واضحت لٍل خدمت

ا: بىظام الػملُاث ًخػلو قُماا .دا

ٍاهُت  ت جصيُل خىادر الاػكاء والاههاذ والااوجددًث جؼىٍس دزاطت واام حظهل طػاف بازنام زمٍص

مػدلث ، يػدد الاصاباث والىقُاث في الحىادر جدلُل واطخخساج الىخائج بشٍل قىزي ) غملُت 

ا مً املػلىماث( وخظب ما جساٍ ادازة  شمً جهدًم الخدمت ومػدلث شمً الىصُى والاطخجابت وؾحَر

ا
 
ا.الػملُاث مىاطبا

 خدمت وحمؼ اخخُاحاجه :نُاض زض ى مخلهي الخؼىٍس مىهجُت قُما ًخػلو ب .ٌا

اجىقحر ناغدة بُاهاث ملخلهي الخدمت بدُث ٌظهل غملُت الاجصاُ والخىاصل مؼ مخلهي الخدمت بهدف:

انُاض اهؼباغاتهم غً الخدمت املهدمت. 

االىنىف غلى اخخُاحاتهم .

ابدُث ًخم نُاض صىث مخلهي الخدمت ازىاء او بػد قترة نصحرة مً جهدًم الخدمت.

مُتب ًخػلو قُماا  ً الَى  : خؼؽ الاخالء واحساء الخماٍز

ٍاهُت بغداد خؼؽ طىىٍت  اث املُداهُت إلالاام مظتهدقاث غداد دازة الػملُاث بالخػاون مؼ املدًٍس

مُت للميشأث  ً الَى ) املظدشكُاث  وحػخمد غلى اغداد شاؾليها الحُىٍتخؼؽ الاخالء والخماٍز

ا خظب الاولىٍاث  ( بما ٌظاَم في جدهُو زطالت الدقاع املدوي واملدازض واملصاوؼ والبىىى وؾحَر

اوجىقحر بىَ مػلىماث غً ؤغداد َرٍ امليشأث وػبُػت اشؿالتها لدي ادازة الػملُاث.
ا

 : ًلي بماالىناًت والحماًت الراجُت  ادازة مخاػبت .2
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  ًخػلو قُما .اؤ
 
 الىنائُت الخدماث اهجاش شمً مػدُبخؼىٍس مىهجُت نُاض ماشساث الاداء وجددًدا

ااهُت جددًد مػدلث شمً :ٍما

 .اقترة اهخظاز  مخلهي الخدمت للبدء باحساءاث جهدًم الخدمت

 .ٍاالصمً الكػلي املظخؿسم للحصُى لٍل خدمت غلى خد

 لٍل خدمت غلى خدٍ الصمً الكػلي املظتهدف واملىىي الىصُى الُه. 
ا

 :خخُاحاجها وحمؼغً الخدماث الىنائُت  الخدمت مخلهي زض ى نُاضبمىهجُت   ًخػلو قُماا .اب

ا:بهدف الخدمت مخلهي مؼ والخىاصل الاجصاُ غملُت ٌظهل بدُث الخدمت ملخلهي بُاهاث ناغدة جىقحر

 ا.املهدمت الخدمت غً اهؼباغاتهم نُاض

 اخخُاحاتهم غلى الىنىف . 

ا.الخدمت جهدًم مً نصحرة قترة بػد او ازىاء الخدمت مخلهي صىث نُاض ًخم بدُث      
ا
ا

 ب بما ًلي:مخاػبت ادازة الخدٍز .3
ا

بُت لدشملمىهجُت بغداد جؼىٍس قُما ًخػلو  .ؤا ا:الخؼت الخدٍز

  ٍاهُت بُت طمً مدام اوز او ابىاب ) دوزاث غملُاجُت، دوزاث ونائُت، جصيُل الخؼت الخدٍز

ت وخدمُت، دوزاث املهازاث الكسدًت ب ما ، دوزاث الاخخُاحاث املاطظُت وخظدوزاث اداٍز

.
 
ب مىاطبا  جساٍ ادازة الخدٍز

 ٍاهُت الاطدىاد الى حجم الؼلب غلى الخدماث وجهُُم ألاداء للمخدزبحن يإخد مدخالث ام

بُت. ااغداد الخؼؽ والبرامج الخدٍز

  ٍاهُت بُت لٍل دوزٍ غلى خدٍ وام بُت لدشمل غدد الظاغاث الخدٍز جؼىٍس الدوزاث الخدٍز

بُت لٍل دوزة والػائد منها. ااخدظاب ًلكت الظاغت الخدٍز

 ت الػامت للدقاع املدوي بشٍل واضح مً خالُ زبؽ الدوزاث الخدٍز بُت  باطتراجُجُت املدًٍس

بُت غلى طبُل املثاُ دوزاث الاػكاء والاههاذ والاطػاف  صُاؾت ماشساث اداء للدوزاث الخدٍز

ا  املظاَمت خكع مػدلث اصاباث اقساد الدقاع املدوي ازىاء الخػامل مؼ الحىادر وا ماشَس

ادة زطا جهلُل شمً الاطخجابت للحفي  ًالخػامل مؼ الجمهىز زبؼها بٍص ىادر، دوزاث خدمُت 

ا. امخلهي الخدمت ...وؾحَر

بُت املهدمت مً الدقاع املدوي .با  قُما ًخػلو بهُاض زض ى مخلهي الخدمت غً الدوزاث الخدٍز

ا:للهؼاع الػام والخاص 

 ٍاهُت جىقحر ناغدة بُاهاث للمخدزبحن خظب  نؼاع غام وخاص( وججصئتهااملدهُحن) ام

ٍان  ملداقظاث والجيع ا بهدف وخظاب املػدُ الظىىي للمخدزبحن مً احمالي غدد الظ

بُت  والىنىف غلى اخخُاحاتهم ملا له ألازس في حظهُل نُاض اهؼباغهم غً الخدمت الخدٍز

 ؤغماُ الدقاع املدوي.
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بُت وا .جا ٍاقت الدوزاث الخدٍز ب هي املىحه واملشسف واملهُُم ل داد اغمظاولت غً جٌىن ادازة الخدٍز

س ال بُتالخؿرًت جهاٍز ا.ووطؼ قسص جدظُنها ساحػت غً مخسحاث الدوزاث الخدٍز
ا 

مخاػبت ادازة الشاون الهاهىهُت بخددًث الىظام الخاص بخصيُل وقُاث واصاباث زحاُ الدقاع  .4

 املدوي التي جددر ازىاء مػالجت الحىادر وجهدًم الخدماث. 

في جصيُكها الجىاهب ىاشهت السؤطمالُت لخظم مخاػبت ادازة املالُت لخؼىٍس مىهجُت اغداد امل .5

ت ) املباوي والصُاهت( وجٌىىلىحُا املػلىماث )  الػملُاجُت ) آلُاث ومػداث ومسايص حدًدة ( والاداٍز

ت( ووظبت طد العجص مً  احهصة الاجصالث( واخسي واطاقت بىد اطخؿالُ املىذ ) املبالـ الخهدًٍس

 ووطؼ ؤَداف مالُت واضحت مؼ بداًت ًل اجساٍ الاااملىاشهت السؤطمالُت وخظب م
 
دازة املالُت مىاطبا

 غام.

في الصُاهت لآللُاث واملػداث بما ًظمً املخبػت مخاػبت ادازة املشاؾل لخؼىٍس مىهجُت الػمل  .6

آلُت اطػاف واآلُت اههاذ واألُت اػكاء يلُاث )وحىد جصيُل واضح لصُاهت آلاجدهُو الىخائج ؤدهاٍ وا

ا   : مً آلالُاثوؾحَر

 .ت اوظب الاصالخاث الػملُاجُت الى الاداٍز

 ٍاهٌُُت ، يهسبائُت ، بىدي ،..الخ الاغؼاُ ُتجددًد هىغ ا.) مُ

 .ُاهىع آلالُاث الايثر ؤغؼا

 الاغؼاُ . ٍتجٌسازا 

 .امػدُ ًلل اصالح الالُاث

 .اجددًد مػدلث شمً الاصالح خظب الهظم الكني

 .امػدلث شمً اصالح آلالُاث خظب صىكها

 وخسوج آلالُت او املػدة لؿاًاث الاصالح مً لحظت دخىلها ادازة املشاؾل. ُاطبؽ ونذ دخىا 
ا   

ت الالٌتروهُت  .7 بدُث حشمل مخاػبت ادازة الاجصالث وجٌىىلىحُا املػلىماث بخؼىٍس مىهجُت الجاٍَص

 والاهظمت املظخددزت.خؼؽ الخدُى الالٌترووي وههاغ الىصُى الى الاهترهذ 
 

 هظمت الجىدة الشاملت مً نبل نظم الجىدة لٍل مً الادازاث الخالُت:غمل بسهامج شمني ملساحػت ا .8

 .اادازة الػملُاث

 .اادازة الابيُت والصُاهت

 .اادازة املشاؾل

 .ب اادازة الخدٍز

 .اادازة الاجصالث وجٌىىلىحُا املػلىماث

الخؼىٍس مىهجُاث الػمل بما ٌؿؼي قسص الخدظحن الىازدة اغالٍ.
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الخىاصل مؼ املىظمت غلى الاجصاُ واشػبت الخػاون الدولي  –ُم مخاػبت ادازة الخخؼُؽ والخىظ .9

ع ملػسقت مخؼلباث اشساى الدقاع املدوي  (CTIF) الدولُت لخدماث الاػكاء والاههاذ ا باَز ومهَس

 وخظب مػاًحر املىظمت
 
 لىحىد هخائج مىاقظت غاملُا

 
 الازدوي يػظى ان امًٌ في املىظمت هظسا

ك3ُ)املسقوو ت غً املىظمت وؤَداقها وآلُت الاشتراى والخىاصل مً خالُ همىذج ( ًبحن هبرة حػٍس

 مددد لرلَ.
ا

س املهازهاث املسحػُت وادازة الابيُت والصُاهت جصوٍد ادازة شاون الظباغ والاقساد  .10 بيسخت مً جهٍس

س والاطخكادة مىه لالػالع   ألاداءلخىظُكها بيخائج  املسحػُت  حساء املهازهاثلاغلى مظمىن الخهٍس

 .يهملد

 

ت الػامت للدقاع املدوي طمً  .11 س املهازهاث املسحػُت اغالٍ غلى املىنؼ الالٌترووي للمدًٍس وشس جهٍس

ااًهىهت املٌخبت الكىُت وذلَ بهدف وشس املػسقت بممازطت احساء مهازهاث  آداء الدقاع املدوي.

ا

االسؤي : 
ا

ا   هيظب املىاقهت غلى الخىصُاث الىازدة اغالٍ.  

ا  

االىهُب االىهُب االىهُب ا1الشماملا2املالشم

خىنااػساد الىػُميانص ي ذًاباث ٍاوي اخظحن ابى ٍش ٍاثاغمس غلي مل اطلُمان وزٍ

ااااا

ا


