
خلق بيئة مرورية امنةتعزيز االمن والشعور باألمان

جريمة تبني التكنولوجيا المتقدمة في مجاالت ال
لها الحديثة والمساهمة في استباقية التصدي

محليا ودوليا

الةاستقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفوة وفع

اجهة ضمان الجاهزية و االستعداد و واالستجابة الفاعلة لمو
االزمات والكوارث 

دول العالم في تحقيق األمن و السالمةأفضل االمارات دولةتكون ن أ

أن نعمل بفعالية و كفاءة لتعزيز جودة حياة مجتمع االمارات من خالل تقديم خدمات استباقية ذكية و مبتكرة 

ذلك حفاظاً على األرواح و االعراض و الممتلكاتو 

تعزيز ممارسات االبتكار القائمة على المرونة 
واالستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل

ظمة تمكين التنقل األمن للطرق باستخدام األن
المرورية الحديثة

تحقيق االستعداد والجاهزية في إدارة االزمات والكوارث
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To have the United Arab Emirates are the best country in the 
world in achieving safety and security 

أن تكون دولة االمارات أفضل دول العالم 
في تحقيق األمن و السالمة

To work effectively and efficiently towards enhancing the quality of life 
in the UAE community, through the delivery of smart and innovation 

proactive services to protect lives, honours and properties  

قديم أن نعمل بفعالية و كفاءة لتعزيز جودة حياة مجتمع االمارات من خالل ت
خدمات استباقية ذكية و مبتكرة و ذلك حفاظاً على األرواح و االعراض و

الممتلكات

العدالة  واالبتكارالريادة
العمل

بروح الفريق
االحترافية الشفافية والنزاهة

التسامح
وحسن التعامل 

الوالء

Justice 
Leadership and 

innovation 
Teamwork Professionalism Transparency and Integrity Tolerance and courtesy Loyalty 

لحديثة تبني التكنولوجيا المتقدمة في مجاالت الجريمة ا
اوالمساهمة في استباقية التصدي لها محليا ودولي

Adopt advanced technology in the areas of modern crime and 
contribute to proactively addressing it locally and 

internationally 

رورية تمكين التنقل األمن للطرق باستخدام األنظمة الم
الحديثة

Enable safe transportation on roads using modern traffic 
systems 

تحقيق االستعداد والجاهزية في إدارة االزمات والكوارث

Achieve preparedness and reediness in crisis and disasters management 

تعزيز االمن والشعور باألمان

Promote safety and security 

خلق بيئة مرورية امنة

Create a safe traffic environment 

زمات ضمان الجاهزية و االستعداد و واالستجابة الفاعلة لمواجهة اال
والكوارث 

Ensure readiness, readiness and effective response to face crises 
and disasters 

استقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفوة وفعالة

Attracting and empowering the best human talents and providing efficient and effective institutional services and 
digital infrastructure

جاهزية تعزيز ممارسات االبتكار القائمة على المرونة واالستباقية وال
ضمن منظومة العمل

Promoting innovation practices based on flexibility, proactivity and 
readiness within the work system

ةالرئيسياألهداف 
Main objectives 

الممكنات االستراتيجية
Strategic potential
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