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أكثــر مــا نفاخــر بــه النــاس والعالــم عندمــا نســافر ليــس ارتفــاع مبانينــا وال اتســاع شــوارعنا وال ضخامــة أســواقنا بــل 
نفاخرهــم بتســامح دولــة اإلمــارات... نفاخرهــم بأننــا دولــة يعيــش فيهــا جميــع البشــر -علــى اختالفاتهــم التــي خلقهــم 
ــاء مســتقبل أبنائهــم دون خــوف مــن  اللــه عليهــا- بمحبــة حقيقيــة وتســامح حقيقــي... يعيشــون ويعملــون معــًا لبن

تعصــب أو كراهيــة أو تمييــز عنصــري أو تفرقــة بنــاء علــى لــون أو ديــن أو طائفــة أو عــرق

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
 نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
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رسالة اإلدارة العليا
رسالة الرئيس

رسالة المدير العام 

 حول جمارك دبي
ملفنا المؤسسي 

الرؤية والمهمة واالهداف والقيم 
الهيكلية المؤسسية والحوكمة 

تفاعل الفئات المعنية والقيمة المادية
منهجية اإلدارة وانظمتها 

االستدامة والمسؤولية المجتمعية

االستدامة والمسؤولية المجتمعية
2016 في لمحة 

السوق 
المساهمة االقتصادية واالجتماعية 

الدعم البيئي 
سوق العمل

التقارير في جمارك دبي
فترة المراجعة والحدود

المحددات والمنهج 
تفاعل الفئات المعنية والقيمة المادية

التدقيق المحايد 
المراجعات واآلراء 

GRI G4 مؤشر التقارير
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يســرني تقديــم تقريــر االســتدامة الســنوي التاســع الخــاص بجمــارك دبــي وأود التأكيــد 
علــى عزمنــا والتزامنــا بنهــج االســتدامة والمســؤولية المجتمعيــة.

 ويوضــح التقريــر كيــف أننــا كمؤسســة حكوميــة نســعى ونعمــل ألجــل تحقيــق رؤيتنــا 
وأهدافنا وتجسيد قيمنا، وأشعر بالفخر بقيادة مؤسسة تعتبر من أرقى المؤسسات 
الجمركيــة علــى مســتوى العالــم والتــي تحقــق أهدافهــا مــن خــال االبتــكار والســعي 

لســعادة العماء.  

إن أكبر تحٍد قائم في عملنا هو تحقيق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية المجتمع 
واالقتصــاد مــن محــاوالت التهريــب للمــواد الممنوعة والمقيدة، وفي الوقت نفســه 
ضمــان االســتدامة داخــل المنطقــة وخارجهــا. وال شــك أن التجــارة العالميــة هــي القوة 

الدافعة لتعزيز التنمية والتخلص من الفقر وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية، وقد أسهمنا بدوٍر فاعل في تحقيق هذه التنمية، 
ليــس للشــركات والهيئــات التــي نتعامــل معهــا محليــًا وإقليميــًا وعالميــًا فحســب وإنمــا للمجتمعــات وكل مــن يقيم في هــذا الجزء من 
العالــم أيضــًا، يحركنــا فــي ذلــك توجهــات ورؤى قادتنــا الحكيمــة التــي نبنــي علــى أساســها اســتراتيجياتنا وأهدافنــا ونحــدد مــن خالهــا 

متطلبــات التنمية فــي دولتنا.

باعتبارنــا خــط الحمايــة األول للمجتمــع، فإننــا نســعى دومــًا إلــى تعزيــز األمــن وزيــادة إيــرادات دبــي وفــي الوقــت نفســه تقديــم أفضــل 
ســبل التميــز واالبتــكار والتعــاون.

إن إنجــازات العــام الماضــي التــي يرصدهــا هــذا التقريــر تشــحذ عزيمتنــا فــي دعــم االســتدامة والمســؤولية المجتمعيــة، وأنــا علــى قناعــة 
كبيــرة أن جميــع موظفــي جمــارك دبــي يقومــون بواجبهــم علــى أكمــل وجــه، ولكــي نســتمر فــي النجــاح علينــا أن نعمــل يــدًا بيــد مــع 
موظفينــا وعمائنــا ومزودينــا وكل المتعامليــن معنــا والمجتمــع المحيــط بنــا، لذا فإنني أتقدم بوافر التهنئة للجميع على هــذا اإلنجاز.  

سـلـطــان أحمد بـن سـليـم
رئـيس مجــلس اإلدارة، الرئيس التنــفيذي لمجــموعة مـوانـئ دبــي 

العــالـمـــية, رئـيس مؤســسة المـوانئ والجمـارك والمـنطـقة الحـرة
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تعتبــر االســتدامة والمســؤولية المجتمعيــة مــن أهــم األولويــات فــي جمــارك دبــي وجــزًء ال يتجــزأ 
مــن اســتراتيجية العمــل فيهــا، مــع التركيــز دومــًا علــى جميــع نواحــي االســتدامة فــي العمــل والبيئــة 
والمجتمع المحيط بنا. ويسلط تقرير االستدامة الضوء على إنجازاتنا في هذا الشأن ومدى التزامنا 
باألطــر والقوانيــن العالميــة والمبــادرات العديــدة الخاصــة باالســتدامة، مــع الحفــاظ علــى الشــفافية 
والدقة والنزاهة في إعداد تقرير االستدامة بما يتفق مع معايير كتابة تقارير االستدامة العالمية.

بالنســبة لنــا فــإن كل يــوم جديــد هــو بمثابــة سلســلة مــن التحديات السياســية واالقتصادية والبيئية 
والجغرافيــة مــع تطــور القضايــا التــي تواجــه عماءنــا ومجتمعاتنــا وزيــادة تعقيدهــا يومــًا بعــد يــوم، 
وفــي ظــل هــذا فــإن عماءنــا يهمهــم التعــرف أكثــر علــى خدماتنــا والتزاماتنــا وأهدافنــا، فالعمــاء 
علــى مســتوى العالــم يفضلــون العمــل مــع مؤسســة تصــرح عــن قيمهــا وأهدافهــا بــكل شــفافية، 

وهــذا مــا يدفعنــا دومــًا إلــى العمــل بــكل إخــاص لدعــم االبتــكار والتميــز فــي كافــة نشــاطاتنا. 

نســعى فــي عملنــا إلــى حمايــة الحــدود مــع التركيــز علــى مكافحــة الفســاد والرشــوة والمــواد المخــدرة والممنوعــة، ومــن التحديــات الرئيســة التــي 
نواجههــا هــو نمــو األعمــال التجاريــة فــي المنطقــة وهــذا يتطلــب المزيــد مــن الجهــد فــي توفيــر الخدمــات بانتظــام مــع الحفاظ على مســتوى التميز 

المعــروف عنــا، وهــذا مــا نقــوم بــه بنجــاح وكفايــة. 
 

ومن أجل ضمان تحقيق أهدافنا االستراتيجية فمن المهم أن نستمر في نهج االستدامة الذي نسير عليه، ال لهدف تكتيكي محدد وإنما ليكون 
ذلك طريقة ومنهجًا تصطبغ به كل أنظمتنا وعملياتنا، مع مراعاة االبتكار والتميز دومًا وسنخصص لرحلتنا للسنوات المقبلة المزيد من المصادر 

والجهد من أجل استثمارها في الممارسات المستدامة.  

أحمد محـبوب مـصبح
مـــديـــر جـــمـــارك دبــي 
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ملفنا المؤسسي 
الرؤية والمهمة واالهداف والقيم 

الهيكلية المؤسسية والحوكمة 
تفاعل الفئات المعنية والقيمة المادية

منهجية اإلدارة وانظمتها 
االستدامة والمسؤولية المجتمعية 
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مـن نحـن؟ 
تأسســت جمــارك دبــي قبــل أكثــر مــن 100 ســنة، وهــي بذلــك تعــد أقــدم دائــرة حكوميــة فــي اإلمــارات، ويعمــل لديهــا2,971 
موظفــا وموظفــة ويتبــع لهــا 25 مركــزا فــي امــارة دبــي، ويقــع مبنانــا الرئيســي قرب ميناء راشــد في بر دبي وتغطي عملياتنا 

المطــارات والموانــئ البحريــة والحدود البريــة في دبي.  

مـا هـو تاريخـنـا؟
يرتبــط تاريــخ تأســيس جمــارك دبــي بالشــيخ حشــر بــن مكتــوم بــن بطــي آل مكتــوم ســنة 1859، الــذي فــرض رســوما جمركيــة 
علــى البضائــع التــي تصــل عبــر الســفن وســمى ذلــك "الفرضــة"، واســتمر الحــكام مــن بعــده فــي تطويــر هــذا النهــج حتــى ســنة 
1938 عندمــا قــام ســمو الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم بوضــع مبنــى ومكتــب رســمي لدائــرة الجمــارك، وفــي أكتوبــر 1938 صــدر 
مرســوم بتأســيس دائــرة جمــارك  تولــت وضــع التشــريعات الخاصــة بهــا وتعييــن الموظفيــن وتســمية مديرهــا العــام، وفــي 
الخمســينات وتحت رعاية وقيادة ســمو الشــيخ راشــد بن ســعيد آل مكتوم اكتســبت الجمارك كامل أهليتها كما نراها اليوم 
وانطلقت في مســيرة النهضة والتطور، حيث وضع ســموه عددا من مشــروعات التطوير والتوســع الخاصة بدبي وتجارتها 

وجماركها. 

مـا هـي واجبـاتـنـا؟ 
نحــن الدائــرة الحكوميــة المختصــة بتســهيل التجــارة وجمــع العائــدات ومراقبــة الحــدود مــن خــالل التعــاون مــع الدوائــر 
والمؤسســات الحكوميــة األخــرى، والهــدف الرئيســي لجمــارك دبــي هو مراقبة كل المخاطر والتهديدات المحتملــة والمواد 
الممنوعــة التــي يمكــن لهــا أن تدخــل الــى امــارة دبــي وتتســبب بــاألذى لدولــة االمــارات والمجتمــع المحلــي كمــا نهــدف الــى 

دعــم االقتصــاد الوطنــي وضمــان انســيابية حركــة التجــارة المشــروعة.      



11 جمـــارك دبـــي تـــقــريــر االســتــدامــة 2016



جمـــارك دبـــي تـــقــريــر االســتــدامــة 2016 12

هيكلية جمارك دبي 
تتبــع جمــارك دبــي لمؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة ويتولــى قيادتها المدير العــام لجمارك دبــي وفريق من المديرين التنفيذيين 
ومديــري اإلدارات فــي قطاعــات وادارات واقســام مختلفــة، بعضهــا تتميــز بإشــراف مباشــر مــن المديــر العــام للدائــرة. )يرجــى االطــالع علــى 

الهيكليــة المفصلة(

خدمات جمارك دبي 
تلتــزم جمــارك دبــي بتوفيــر خدمــات علــى اعلــى مســتوى وفقــا لمعاييــر برنامــج دبــي للتميــز الحكومــي بمــا يخــدم العمــالء والمســافرين بالشــكل 

األمثــل وفيمــا يلــي جــدول الخدمــات التــي توفرهــا الدائــرة: 



13 جمـــارك دبـــي تـــقــريــر االســتــدامــة 2016

التسجيل والترخيص
تسجيل الشركة 

االنضمام الى نظام اعتماد العمالء 
تسجيل الوكالة التجارية 
تسجيل العالمة التجارية

فتح حساب ضرائب جمركية 
رخصة مستودع جمركي

التخليص الجمركي 
تقديم البيان الجمركي 

طلب استشارة جمركية 
استئناف قرار جمركي 

كتاب التدقيق الجمركي 
مانيفست التصدير

تعارض التخليص
طلب تصنيف البضائع

المطالبات والتعويضات 
تقديم المطالبة 

دفع الرسوم الجمركية

خدمات مقدمة 
للشركات

خدمات مقدمة 
لألفراد 

خدمات مقدمة 
للمسافرين

العناية بالعمالء
طلب الرسائل و الشهادات 

طلب التقارير
طلب التدريب و التوعية 

تقديم االقتراحات و الشكاوى
تقديم االستفسارات و المجامالت 

االتصال بالمدير العام

خدمات إضافية
تتبع حالة البيان الجمركي 

تتبع الحالـة الجـمـركـيـة
HS البحث عـن رمز

االطالع على معلومات الجمارك
تقديم معلومات رافدة 

البضائع المسموحة
البضائع الممنوعة و المقيدة

المخالفات الجمركية

االطالع على معلومات 
الجمارك

البضائع المسموحة 
البضائع الممنوعة و المقيدة

المخالفات الجمركية

االطالع على اإلجراءات 
الجمركية

إجراء التخليص على البضائع الشخصية
إجراء التصريح عن األموال

االطالع على اإلجراءات الجمركية
إجراء االسترداد للمسافرين 

إجراء التصريح عن األموال
متطلبات بضائع المعارض 

للمسافرين
الرسوم على الكمية/القيمة الزائدة 

للمسافرين

االطالع على معلومات الجمارك
البضائع المسموحة 

البضائع الممنوعة و المقيدة
المخالفات الجمركية

اإلفصاح الشخصي
استرداد الضمان للمسافرين 

إدخال مؤقت لبضائع المعارض 
المرافقة للمسافر

الرسوم الجمركية
األغراض المسموحة 

الرسوم على الكمية/القيمة الزائدة 
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رؤية جمارك دبي
االدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة

رسالة جمارك دبي
حماية المجتمع وتعزيز التنمية االقتصادي من خالل االلتزام والتسهيل واالبتكار

أهداف جمارك دبي
توفير بيئة داعمة للتجارة الدولية والمسافرين

تعزيز األمن ومكافحة التجارة غير المشروعة

تنمية وتنويع اإليرادات واستدامتها وكفاءة تحصيلها
تعزيز القدرات المؤسسية والميزة التنافسية

قيادة االبتكار الجمركي دوليًا

قيم جمارك دبي
الريادة

السعادة

الوالء

النزاهة

اإلبداع

التمكين
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ح 	رئيس مجلس إدارة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة  

	مدير جمارك دبي   

	االستراتيجية والتميز   

	االتصال املؤسسي   

	االستخبارات   

	قطاع إدارة العمالء    قطاع التشريعات 
	والسياسات   

قطاع عمليات 
	الشحن   

قطاع املوارد 
البشرية واملالية 
	واإلدارية   

قطاع التطوير 
	اجلمركي    	عمليات املسافرين  

	إدارة التدقيق وتنمية اإليرادات   

جرت تغييرات هيكلية في جمارك دبي خالل العام 2016 تمثلت في التالي: 

التفاصيل
 مستوى
التغيير

 وصف
التغيير

 تاريخ
التغيير

تعميم الرئيس 2016/34

تعميم الرئيس 2016/35

تعميم الرئيس 2016/45

تعميم المدير العام 2016/57

اندماج إدارة الشؤون الداخلية مع إدارة 
االستخبارات الجمركية

إدارة االستخبارات تتبع مباشرة لرئيس مجلس إدارة 
مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة 

إدارة االتصال المؤسسي تتبع مباشرة لرئيس مجلس 
إدارة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة

تغيير اسم القسم من "اقتراحات وشكاوي 
الموظفين" الى " مركز االبتكار"

اإلدارة

اإلدارة

اإلدارة

القسم

12 ابريل 2016 

12 ابريل 2016 

16 يونيو 2016 

1 سبتمبر 2016 
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فــي جمــارك دبــي فــان اطــار الحوكمــة المؤسســية يتكــون مــن مجموعــة مــن العمليــات والسياســات والقوانيــن تحكــم طريقــة توجيــه 

دائرتنــا وعملهــا، ونحــن مــن أوائــل الدوائــر الحكوميــة فــي دبــي التــي طبقــت معاييــر إدارة المخاطــر المؤسســية ISO31000، فالشــفافية 

واالســتجابة والنزاهة هي معايير الحوكمة الرئيســة في الدائرة بما تتضمنه من تشــريعات وسياســات ومنهجيات وعمليات وتطبيقات، 

وكل ذلــك تحــت مظلــة رؤيــة وسياســة ومنظومــة قيــم واهــداف اســتراتيجية عامــة تحكــم الدائــرة، كمــا تتــم مراجعــة هــذه السياســات 

بانتظــام وتحديثهــا مــن جانــب اإلدارة العليــا لضمــان تحقيــق اعلــى المعاييــر وافضــل الممارســات.  ويتضمــن التقريــر أيضــا تفصيــال لحوكمــة 

نظمنــا علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والعالمــي وتوافقيــة ممارســاتنا مــع القوانيــن بمــا فيهــا قوانيــن حكومــة دبــي والقوانيــن 

االتحاديــة وقوانيــن منظمــة الجمــارك العالميــة ومنظمــة التجــارة العالميــة وغيرهــا.  
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ممننظظممةة االلججمماارركك االلععااللممييةة  

ممننظظممةة االلتتججااررةة االلععااللممييةة 

ققووااننيينن االلججمماارركك االلخخللييججييةة  

ااتتففااققييااتت االلتتججااررةة االلععااللممييةة 

ققررااررااتت االلججمماارركك االلااتتححااددييةة  

ققررااررااتت االلللججاانن االلخخللييججييةة 

االلممععااييييرر االلممااللييةة للححككووممةة ددببيي  

االلققررااررااتت االلااددااررييةة 

االلتتششررييععااتت 
ووااللسسييااسسااتت 

 االلححووككممةة

ققووااننيينن االلمموواارردد االلببششررييةة  

يياا 
للمم
ععاا

سس 
ججلل
مم

ععاا
تت
االل

نن 
وو

تت 
رراا
اامماا
االل

 في جمارك دبي   	احلوكمة

نؤكــد علــى التزامنــا بأعلــى معاييــر الحوكمــة المؤسســية الجيــدة مــع الســعي المســتمر للوصــول إلــى التميــز اإلداري، الذي نشــعر أنه ضــروري لنجــاح وازدهــار األعمال 

المســتدامة. وتخضــع المســتويات األعلــى للحوكمــة المؤسســية لدينــا، تحــت رقابــة مؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة، إلــى إشــراف مدير جمــارك دبي 

وفريــق قيــادة مكــون مــن المــدراء التنفيذييــن والمــدراء واإلدارة العليــا، والذيــن ُحــددت أجورهــم بموجــب قانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي، وال يؤثــر األداء 

االجتماعــي والبيئــي علــى األجــور المتعلقــة بــاألداء. وتخضــع أدوارهــم ومســؤولياتهم للتوجيهــات الواردة في سياســات المجلس التنفيــذي إلمارة دبــي، التي تحدد 

ــا لتشــكيل اللجــان أو الفــرق  صالحياتهــم ونطــاق أعمالهــم فيمــا يتعلــق باألمــور والمســائل الوظيفيــة واإلداريــة والقانونيــة والماليــة. كمــا نتبنــى أيًضــا نهًجــا معياريًّ

يعتمد على الدراســات الشــاملة ومتطلبات األعمال، بما يعكس المنافع المضافة التي ســيتم الحصول عليها، مثل القيمة المضافة وتحقيق األهداف والحلول 

اإلبداعيــة التــي مــن المتعــذر الوصــول إليهــا عــن طريــق العمليــات العادية عبر أنشــطة نقل المعرفــة وتبادل الخبرات واالســتخدام األقصى للموارد البشــرية المتاحة.
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)G4-24; G4-25; G4-26 & G4-27(ح

في جمارك دبي، ُيعد إشــراك الفئات المعنية من العمليات المســتمرة التي ُتمارس على أســاس يومي مع جميع الشــركاء ألننا نســتخدم 

مجموعــة مــن اآلليــات الرســمية وغيــر الرســمية لضمــان فهمنــا لتوقعــات الشــركاء واالســتجابة إليهــم بطريقــة اســتراتيجية وشــاملة. وتــم 

تصنيفنــا كأفضــل جهــة حكوميــة حيــث حققنــا الســعادة لعمالئنــا بنســبة 94.9% فــي عــام 2016. وبالنســبة لنــا، ُيمثــل إشــراك العمــالء جانًبــا 

ا مــن جوانــب الحوكمــة المؤسســية. وُيعــد الحــوار الــدوري مــع جميــع الشــركاء مــن األنشــطة األساســية لتنفيــذ األعمــال باإلضافــة  أساســيًّ

إلــى وضــع اســتراتيجيات االســتدامة وتنفيذهــا. ولكوننــا مؤسســة عريقــة، ارتبطنــا بالعديــد مــن الشــركاء لعقــود، ونعمــل علــى إيجــاد طــرق 

ُتســاعد عمالءنــا وموظفينــا وشــركاءنا علــى تحقيــق المزيــد والمزيــد. كمــا ننخــرط في حــوار مفتوح مع شــركاءنا بهــدف الموازنة بين الطلبات 

االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة لتأميــن عالقــات طويلــة األجــل وتعزيزهــا. ويتم تطبيق أدوات ومنهجيات متعددة، تشــمل مراجعــة إدارة 

العالقــات، والفحوصــات الصحيــة والتقييمــات واالســتبيانات الدوريــة لضمــان التواصــل مع الشــركاء. وُتقدم المخططات والتفاصيل الــواردة 

أدنــاه صــورة كاملــة لشــركائنا ومنهجيــة إشــراكهم.

	اجملتمع  

	العمالء   

	الشركاء   

	املوظفون   	املؤسسات احلكومية   

	املؤسسات اجلمركية االخرى  

	وسائل التفاعل   
	  

البريد االلكتروني، التلفون، الفاكس، 
املوقع االلكتروني، الشبكة 

االجتماعية، املنتديات، املؤمترات، 
الندوات النقاشية، اللقاءات السنوية، 

الندوات التخصصية، البوابات 
	االلكترونية.    

حاجة العمالء للنمو- برامج التدريب، ا 

	لتقييم   
	  

خدمات عالية اجلودة – استبيانات، مركز 
	اتصال، اقتراحات   

	MO
US

ي – 
 وعامل

حلي
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توا

	دمة   
فاقيات خ

ات

بيئة تنافسية وتنمية مستدامة- منتديات 
	نقاشية، منصات عاملية  
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ت الر
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تــم تصميــم عمليــة تقييــم األهميــة الماديــة فــي جمــارك دبــي لتعكــس اآلثــار والتأثيــرات 

المحتملــة ألعمالنــا علــى الشــركاء. ويدمــج نهجنــا الــذي يحــدد األهميــة الماديــة اإلرشــادات 

والمعاييــر العامــة مــع المعاييــر الخاصــة باألعمال. كمــا نؤكد على أن أولويــة األهمية المادية 

تتماشــى مع رؤيتنا المؤسســية ورســالتنا وتوجهنا االســتراتيجي. وتتركز جهودنا على إدراك 

أهميــة األمــور الماديــة التــي تعــد هامــة ألنشــطتنا المؤسســية. ويتــم تحديد مجــاالت التركيز 

الرئيســية أثنــاء تقييمــات األهميــة الماديــة بنــاًء علــى مخاطرهــا المحتملــة بالنســبة المتثالنــا 

وســمعتنا وعالقتنــا مــع الشــركاء واألداء المالــي. وكجــزء مــن تقريــر االســتدامة الســابق، 

 G4 شــاركنا بياناتنــا الماديــة والتفاصيــل ذات الصلــة التــي تــم إعدادهــا وفًقــا لإلصــدار الرابــع

مــن المبــادئ التوجيهيــة العامــة للمبــادرة العالميــة إلعداد التقارير. ونتج عن منهجية إشــراك 

الشــركاء الشــاملة الجوانــب الماديــة اآلتيــة وأولوياتهــا وحدودهــا.

)G4-19; G4-20; G4-21; G4-24; G4-25; G4-26 & G4-27(

 مؤشر األهمية المادية لجمارك دبي
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التدقيق واإليرادات والمخاطر 

جمــارك  فــي  اإليــرادات  وتنميــة  التدقيــق  إدارة  تتحمــل 

االمتثــال  ومراقبــة  السياســات  صياغــة  مســؤولية  دبــي 

لضمــان  األزمــات  إدارة  وإنفــاذ خطــط  المخاطــر  وتقييــم 

وتشــمل  الحرجــة.  المواقــف  أثنــاء  األعمــال  اســتمرارية 

الوظائــف األخــرى التنســيق والتدقيــق الداخلــي لجميــع 

التشــغيل.  وإجــراءات  للوائــح  االمتثــال  لضمــان  اإلدارات 

وُيمثــل محــرك المخاطــر فــي جمــارك دبــي نظاًمــا مرًنــا 

يعمــل علــى نحــٍو أساســي علــى تقييــم ومعالجــة عوامــل 

المخاطــر االقتصاديــة ومخاطــر  المختلفــة، مثــل  الخطــر 

األمــن الوطنــي والمخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة، بمــا يدعــم 

بصــورة أساســية الحفــاظ علــى مكانــة دبــي الرائــدة فــي 

قطــاع الشــحن وبوصفهــا مركــًزا إلعــادة التصديــر عن طريق 

رســالة المؤسســة. ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذا النظــام قــد 

أدى إلــى تقليــل وقــت تخليــص الشــحنات بمقــدار 10 ثواني 

لــكل مــرة. وحصــل النظــام المذكــور ســابًقا علــى جائــزة تميــز 

إلــى جوائــز جمعيــة األفــكار  المشــاريع الفنيــة باإلضافــة 

البريطانيــة، بجانــب الحصــول علــى تقدير مالئم من منظمة 

الجمــارك العالميــة. 
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Achived
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سـجـل المـخـاطــر

190	  

65	  

89	  
129	  

19	   24	  

2014	   2015	   2016	  

Number	  of	  Observa6ons	  	  

Closed	  within	  the	  year	  	  

Risk	  Mi'ga'on	تخفيـف المـخـاطــر  

االستراتيجية والتميز والجودة واألداء 

المؤسسي

توفــر اإلدارة المســؤولة عــن ذلــك االســتراتيجيات المطلوبــة للمؤسســة 

وتضمــن فعاليــة األداء المؤسســي عــن طريق تنفيذ المعايير المؤسســية 

ــى جــودة للسياســات االســتراتيجية  ــم أعل ــزم بتقدي ــز. وتلت ــر التمي ومعايي

والمعاييــر والبيانــات اإلحصائيــة لدعــم عملية صنع القرار في جمــارك دبي، 

وتحســين رعايــة العمــالء وتحقيــق مســتويات عاليــة مــن رضــا الموظفيــن. 

وتعتمد منهجية إدارة األداء على أفضل الممارسات الدولية والمفاهيم 

المتبعــة فــي مجــال إدارة األداء )وثيقــة التقييــم المتوازنــة( وفــي ظــل 

الــروح القياديــة فيمــا يتعلــق بإنشــاء نظــام متكامــل ُيســهم فــي تحســين 

األداء التنظيمــي وتحقيــق األهــداف االســتراتيجية والخدمات والعمليات 

الرئيســية حتــى الوصــول إلــى أدنــى مســتويات الخدمــة. وقــد نجــح قســم 

ــا  ــا إداريًّ ضمــان الجــودة فــي جمــارك دبــي فــي تطبيــق أربعــة عشــر نظاًم

وُتعــد  المختلفــة.  اإلدارة  مجــاالت  فــي  الممارســات  أفضــل  وتحقيــق 

ــم تحصــل علــى شــهادة  ــة فــي العال ــي أول مؤسســة حكومي جمــارك دب

األيزو 10001 وأول مؤسســة حكومية في الشــرق األوســط تحصل على 

شــهادة األيــزو 20000، وأول مؤسســة جمركيــة فــي العالــم تحصــل علــى 

شــهادة المعيــار الدولــي لتميــز الخدمــات )TISSE 2012( وشــهادة األيــزو 

.TS 1655510244، وشــهادة األيــزو 2150 والمعيــار األوروبــي
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االستخبارات والشؤون الداخلية

تتولى إدارة االستخبارات والشؤون الداخلية مسؤولية ضمان 

االمتثــال لقانــون الجمــارك وقواعــد المــوارد البشــرية باإلضافــة 

إلــى السياســات واللوائــح ذات الصلــة. وتلتــزم هــذه اإلدارة 

بضمان تطبيق أعلى مستويات النزاهة واألمن وفًقا للمعايير 

الدوليــة واتخــاذ التدابيــر المطلوبــة لنقــل القيم التنظيميــة إلى 

الموظفيــن. وتلتــزم جمــارك دبــي بــأداء األعمــال فــي إطــار 

مــن النزاهــة واألمانــة وتــم تضميــن ذلــك فــي مدونــة قواعــد 

السلوك. وعن طريق اتباع هذه المدونة، نضمن دعم أنشطة 

العمــل والقــرارات للقيــم والمبــادئ األساســية للمؤسســة. 

ونســعى دائًمــا إلــى التعامــل مــع موظفينا وعمالءنــا وموردينا 

وجميــع شــركاءنا بشــفافية وإنصــاف ونزاهــة، بمــا يســاعد علــى 

االلتــزام بفلســفة تميــز الخدمــة ورضــا العمــالء. وتضــع المدونــة المتاحــة لجميــع الموظفيــن عبــر الشــبكة الداخليــة للشــركة وموقعهــا اإللكترونــي المعاييــر القانونية 

واألخالقيــة التــي مــن المتوقــع أن يلتــزم بهــا الموظفــون. ويتطلــب هــذا األمــر مــن موظفينا اإلبالغ الفوري عن أي خرق مشــتبه به لهذه المعايير. وتم تحليل جميع 

إدارات وأقســام الشــركة بنســبة 100% فيمــا يتعلــق بالمخاطــر ذات الصلــة بمكافحــة الفســاد، وتمــت مراعــاة ســلوكيات وأفعــال الموظفيــن وفًقــا لسياســة المــوارد 

البشــرية لجمــارك دبــي وقانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي.
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االتصال المؤسسي
ُتشــرف وظيفــة االتصــال المؤسســي علــى التواصــل 

الداخلــي والخارجــي لجمــارك دبــي بهدف تعزيــز التعاون 

وإدارة  اإلعــالم  ووســائل  الحكومــة  مــع  المشــترك 

رصــد  إلــى  باإلضافــة  وتحســينها،  المؤسســة  صــورة 

ودراســة المــواد اإلعالميــة المنشــورة وإعــداد التقاريــر 

وترويــج  وتســويق  إدارة  أيًضــا  وتضمــن  الصلــة.  ذات 

جميــع الفعاليــات واألنشــطة والخدمــات المؤسســية. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، تتحمــل اإلدارة مســؤولية إعــداد 

باســتضافة  الصلــة  ذات  البرامــج  وتنفيــذ  ومتابعــة 

وخدمــة الوفــود الزائــرة. وتنفــذ أيًضــا برامــج ومبــادرات 

الهويــة التــي تهــدف إلــى تعزيــز هويتنــا الوطنيــة بجانــب 

ــا الرســالة األساســية لجمــارك دبــي. وتنــص سياســة االتصــال المؤسســي المطبقــة فــي جمــارك  االســتثمار فــي نفــس الوقــت فــي الشــراكات التــي تدعــم فعلًي

دبــي علــى التحلــي بالدقــة والوضــوح فــي نقــل المعلومــات بشــأن الخدمــات المقدمــة إلــى الشــركاء، بمــا فــي ذلــك تقديــم معلومــات حــول الخدمــات واإلجــراءات 

والسياســات والتشــريعات الجمركية واالســتفادة من فرص تحســين صورة وســمعة الخدمات المقدمة على الصعيدين المحلي والدولي ووفًقا ألفضل المعايير 

والممارســات الدوليــة.
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يتمثــل الهــدف الرئيســي وراء ممارســات االســتدامة والمســؤولية المؤسســية فــي مضاعفــة مســاهمتنا فــي التنميــة المســتدامة ح

للمجتمعــات التــي نعمــل بهــا. ويعتمــد نظــام المســؤولية االجتماعيــة المؤسســية لدينــا علــى مبــادئ المســاءلة والشــفافية والســلوك 

ــرام حقــوق اإلنســان.  ــة، واحت ــر الســلوكية الدولي ــون والمعايي ــرام القان ــح الشــركاء واحت ــرام مصال األخالقــي واحت

ونحــن مســؤولون عــن تأثيــر عملياتنــا علــى المجتمــع واالقتصــاد والبيئــة، لذلــك تقبــل المؤسســة عمليــات الفحــص والمعاينــة المالئمــة 

عــن طريــق أطــراف معتمديــن وتوافــق علــى تحملهــا مســؤولية االســتجابة لهــذا الفحــص. كمــا نســعى إلــى التحلي بالشــفافية فــي قرارتنا 

وأنشــطتنا التــي لهــا تأثيــر علــى المجتمــع والبيئــة علــى النحــو المطلــوب بموجــب القوانيــن المطبقــة واللوائــح المنظمــة لهــذه العمليــات. 

وتقــوم جميــع الوظائــف واإلدارات واألقســام باإلفصــاح بطريقــة واضحــة ودقيقــة وكاملــة وإلــى درجــة مرضيــة ومعقولــة عــن جميــع 

السياســات والقــرارات واألنشــطة التــي نتحمــل مســؤوليتها، بمــا فــي ذلــك تأثيراتهــا المعروفــة والمحتملــة على المجتمع والبيئــة. وتكون 

هــذه المعلومــات متاحــة علــى الفــور وُيمكــن الوصــول إليهــا وفهمها من قبل األشــخاص الذين يتأثرون بالعمليــات أو من المحتمل تأثرهم 

بهــا إلــى حــٍد كبيــر. وُتعــد هــذه المعلومــات ذات صلــة وُتقــدم فــي الوقــت المناســب وحقيقيــة ويتــم عرضهــا بطريقــة واضحــة وموضوعية، 

بمــا ُيمكــن الشــركاء وأصحــاب المصلحــة مــن التقييــم الدقيــق لتأثيــر القــرارات واألنشــطة علــى المصالــح الخاصــة بهــم. 

وُتنفذ جمارك دبي عملياتها بطريقة أخالقية. ويعتمد ســلوكنا المؤسســي على قيم األمانة والمســاواة والنزاهة. وتقتضي هذه القيم 

االهتمــام بالنــاس والحيوانــات والبيئــة وااللتــزام بالتعامــل مــع تأثيــر أنشــطتنا وقراراتنــا علــى مصالــح شــركاءنا. كما نراعي ونهتم ونســتجيب 

لمصالــح شــركاءنا ووجهــات نظــر الشــركاء الذيــن مــن المحتمــل أن تتأثــر مصالحهــم بــأي مــن قرارتنا أو أنشــطتنا حتــى إن لم يكن لهــم أي دور 

رســمي فــي حوكمــة مؤسســتنا أو غيــر مدركيــن لهــذه المصالــح. ونحــن متفقــون علــى أن االلتــزام بالقانــون مــن القواعــد اإللزاميــة. وعلــى 

اعتبــار أن ســلطة الحكومــة تم

تأسيســها لتعزيــز وإنفــاذ اللوائــح الوطنيــة، ُيعــد هــذا المبــدأ هاًمــا للغايــة بالنســبة لعملياتنــا ويحــدد عالقتنا مع كثيــر من شــركاءنا. وبوصفنا 

مؤسســة حكومية تعمل من دبي، ندرك أننا جزًءا من منظومة عالمية وُنقدر االلتزام بالمعايير الســلوكية الدولية، بجانب االلتزام بمبدأ 

احتــرام القانــون. وأخيــًرا، نحتــرم حقــوق اإلنســان وندرك أهميتها وشــموليتها. ونلتزم بجميع اللوائح والقوانيــن االتحادية والمحلية الصادرة 

بشــأن حقــوق اإلنســان فــي اإلمــارات العربية المتحدة.

يعتمــد نظــام إدارة االســتدامة والمســؤولية االجتماعيــة المؤسســية علــى إدراك الموضوعــات األساســية للمســؤولية االجتماعيــة 

المؤسســية والتعامــل معهــا، مثــل الجوانــب االقتصاديــة، باإلضافــة إلــى الجوانــب ذات الصلــة بالصحــة والســالمة وسلســلة القيــم التــي 

نتعامــل معهــا عبــر الموضوعــات األساســية. وتضمــن مبــادرات ومشــروعات المســؤولية االجتماعيــة المؤسســية اســتهدافنا لألنشــطة 

داخــل نطــاق هــذه الموضوعــات األساســية وتعزيزهــا، والتــي تشــمل الحوكمــة المؤسســية وحقــوق اإلنســان وممارســات العمالــة والبيئة 

وممارســات التشــغيل العادلــة ومشــاكل المســتهلك والمشــاركة المجتمعيــة والتطويــر.
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2016 في لمحة 
السوق 

المساهمة االقتصادية واالجتماعية 
الدعم البيئي 
سوق العمل. 



29 جمـــارك دبـــي تـــقــريــر االســتــدامــة 2016



جمـــارك دبـــي تـــقــريــر االســتــدامــة 2016 30

20
16

ور 
طــ

ســ
ي 

فــ
ية

مع
جت

لم
ة ا

ولي
سؤ

لم
وا

ة 
ام

تد
س

اال
 

حصة دبي من التجارة الخارجية – 76%

حصة دبي من تجارة مجلس التعاون الخليجي – 67%

التجارة اإلجمالية لدبي – 1,267 مليار درهم إماراتي

عدد معامالت اإلقرارات الجمركية المسجلة لدى جمارك دبي – 9,1 مليون

العدد اإلجمالي لعمليات المصادرة التي نفذتها جمارك دبي – 4,376

استكمال مشروعات ومبادرات الخطة االستراتيجية لجمارك دبي – 75%

مستوى اإلنجاز لمؤشرات األداء الرئيسية االستراتيجية الشاملة – 76%

مستوى اإلنجاز للتمكين اإللكتروني والتمكين اليدوي – 100%

مستوى رضا العمالء عن الخدمات المتكاملة – 94%

خفض البصمة الكربونية من إعادة تدوير الورق – 597 طن

مستوى المدفوعات اإللكترونية المنجزة – 94%

أصبحت جمارك دبي أول مؤسسة حكومية تحصل على األيزو 20000

أصبحت جمارك دبي أول مؤسسة حكومية تحصل على األيزو 21500

أصبحت جمارك دبي أول مؤسسة حكومية تحصل على األيزو 10244

ICMG من Global CIO حصلت جمارك دبي على جائزة

حصلت جمارك دبي على شهادة كوبت )COBIT5( – المستوى 3

سعادة العمالء المقاسة من قبل جمارك دبي – 97,1%

مستوى رضا المجتمع المحقق – 89%

مستوى سعادة الشركاء المحققة – 88%

مستوى رضا العمالء الداخليين – 85%

مستوى رضا الموظفين – 89%

مستوى رضا العمالء الكلي – 85%

عدد الشركاء االستراتيجيين لجمارك دبي – 23

عدد الشركاء الداعمين لجمارك دبي - 64

عدد االقتراحات المقدمة من موظفي جمارك دبي – 4,050

عدد سياسات الجمارك – 44

عدد اإلعالنات الجمركية – 159
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عدد العمالء المسجلين لدى جمارك دبي – 196,642

عدد مبادرات ومشروعات المسؤولية االجتماعية المؤسسية الشاملة - 213

إجمالي الكهرباء المستهلكة – 11,052,873 كيلوواط في الساعة

إجمالي المياه المستهلكة – 11,192,781 جالون

العدد اإلجمالي للموظفين – 2,971

إجمالي ساعات تدريب الموظفين – 29,197

إجمالي عدد الموظفين الذين تم تدريبهم – 1,758

الفوائد المالية من تنفيذ األفكار الملموسة – 81,742,365

إجمالي األفكار المقدمة – 4,050

حصلت جمارك دبي على جائزة أفضل ممارسات المسؤولية المجتمعية المؤسسية ضمن جوائز جولدن جلوب تايجرز – كوااللمبور، ماليزيا

حصلت جمارك دبي على الجائزة اآلسيوية ألفضل ممارسات المسؤولية المجتمعية المؤسسية - CMO آسيا للتميز التسويقي

حصلت جمارك دبي على جائزة الطاووس الذهبي العالمية لالستدامة – الهند

حصلت جمارك دبي على جائزة بريليانس لالستدامة البيئية والمؤسسية – المملكة المتحدة

حصلت جمارك دبي على جائزة المسؤولية االجتماعية الدولية للعام من “قمة وجوائز األعمال في الشرق األوسط ” – ماليزيا

حصلت جمارك دبي على جائزة الباز للتميز في االستدامة المؤسسية - جامعة حمدان بن محمد الذكية
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جمــارك دبــي كانــت مــن أولــى دوائــر الجمــارك فــي العالــم التــي حصلــت علــى شــهادة األيــزو 2007:10001. 
وتــم وضــع ميثــاق ســعادة العمــالء فــي المؤسســة وإدارتــه وفــق إرشــادات األيــزو 2007:10001 وأفضــل 
الممارســات الدوليــة المطبقــة فــي المجــال، مــع مراعــاة التعقيبــات المقدمــة مــن اإلدارة العليــا والموظفيــن 

والعمــالء والشــركاء. وتتــم هــذه العمليــة علــى النحــو اآلتــي:

تحديــد معاييــر الجــودة للخدمــات المقدمــة مــن قبــل المؤسســة، بمــا فــي ذلــك االستفســارات والشــكاوى واالقتراحــات 

المتعلقــة بهــذه الخدمــات

تحديد وقت تسليم جميع الخدمات

تحديد قنوات الخدمات

تحديد رسوم الخدمة

استبعاد الشكاوى والنزاعات محل اإلجراءات القانونية

2014	  
2015	  

2016	  

2014,	  180580	  

2015,	  196648	   2016,	  196642	  

Dubai	  Customs	  Registered	  Clients	  
عمالء جمارك دبي المسجلين 
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2014	  

2015	  

2016	  

Overall	  
Sa)sfac)on	  

Result	  

Overall	  
Impression	  

Services	  

83
%
	  

84
%
	  

84
%
	  

88
%
	  

89
%
	  

88
%
	   85
%
	  

85
%
	  

85
%
	  

2014	  

2015	  

2016	  

Client Satisfaction رضا العمالء 

تواصــل ابتــكارات الســوق فــي جمــارك دبــي إنتــاج منتجــات وخدمــات جديــدة باإلضافــة إلــى منتجــات وخدمــات مطــورة. وتــؤدي أيًضــا إلــى 
صياغــة إجــراءات تنظيميــة جديــدة فــي وحــدات العمــل المختلفــة فــي المؤسســة. وتقــدم اســتراتيجية االبتــكار فــي جمــارك دبــي اإلرشــادات 
المطلوبــة إلــى الموظفيــن بشــأن مفاهيــم االبتــكار وكيفيــة دفــع عمليــة االبتــكار عــن طريــق التجــارة العالميــة، بمــا ُيســهم فــي تحقيــق رؤيــة 
المؤسســة 2021 بمــا يتماشــى مــع التوجــه االســتراتيجي لدبــي. وتعــد االســتراتيجية مســؤولة عــن ترويــج ونشــر ثقافــة التحســين واإلنتاجيــة 

المبتكــرة لضمــان اســتدامة العمــل المؤسســي وتحســين خدماتنــا.
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2014	   2015	   2016	  

125%	   127%	  
117%	  

140%	  
160%	   167%	  133%	  

155%	  
171%	  

Net	  Opera)ng	  Revenue	   Staff	  Cost	   Total	  Opera)ng	  Cost	  
ا فــي حمايــة المجتمــع واســتدامة  تلعــب جمــارك دبــي دوًرا رئيســيًّ

وتســهم  عملياتهــا.  طريــق  عــن  للدولــة  االقتصــادي  التطــور 

وُتيســر  دبــي  حكومــة  إيــرادات  فــي   15% بنســبة  المؤسســة 

باستمرار التجارة المشروعة في دبي واإلمارات العربية المتحدة 

وفــي المنطقــة وفــي جميــع أنحــاء العالــم. ويمكــن االســتدالل 

علــى التيســير العــام للتجــارة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــن 

طريــق نســبة التجــارة عبــر دبــي التــي وصلت إلــى %76 مــن التجارة 

الكليــة فــي عــام 2016.

تســهم اإلدارة الماليــة فــي جمــارك دبــي بدور رئيســي في صياغة 

استراتيجية وتوجهات األعمال الشاملة. وتبدأ دورة استراتيجيتنا 

ســنوًيا بــورش عمــل ُتطلقهــا إدارة االســتراتيجية إلشــراك جميــع 

اإلدارات والموظفين في صياغة االستراتيجية الشاملة وتحديًدا 

القــوة  نقــاط  تحليــل  إجــراء  ويتــم  والموازنــات.  المالــي  التوجــه 

كتالــوج  لتحليــل  دائًمــا   SWOT والمخاطــر  والفــرص  والضعــف 

خدمــات اإلدارة الماليــة مــن حيــث وضعهــا، والــذي يتضمــن جميع 

خدمــات وعمليــات األعمــال. وكأحــد أفضــل الممارســات، عقــدت 

 PESTLEالمؤسســة فــي 2016 ورشــة عمــل لتحليــل بيســتل

والتقنيــة  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  السياســية  )العوامــل 

والقانونيــة والبيئيــة(، حيــث يتــم انتقــاء العوامــل ذات الصلــة مــن 

التقاريــر االقتصاديــة واالســتراتيجية المختلفــة المنشــورة فــي 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة وعلــى مســتوى العالــم. 
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وتشمل الوظائف الرئيسية لإلدارة المالية ما يأتي:

تحصيل اإليرادات وتسجيلها.

إعداد الموازنات وتنفيذها.

ا. إعداد المنهجيات والسياسات واألدلة المالية ومراجعتها دوريًّ

تنفيذ نظام مالي جديد لزيادة الدقة.

أتمتة العمليات لزيادة الفعالية.

مراجعة تكلفة الخدمات وتحديد تكاليف الخدمات الجديدة.

الحصول على جوائز دولية للخدمات المالية القائمة.

فــي عــام 2016، تــم أيًضــا تقديــم الحســاب االفتراضــي لزيــادة رضا العمالء عــن طريق تقديم خدمات عبر اإلنترنت من 
خــالل كيــان مالــي جيــد التنظيــم مــع توافــر الوصــول إليــه على مســتوى العالــم وزيــادة قنوات الســداد وتقليل مخاطر 
النقديــة والتخلــص منهــا أثنــاء عمليــة التعامــل النقــدي، فنحــن رواد فــي مجــال اســتخدام آليــة خاصــة لحســاب تكلفــة 
الخدمــة والعمليــة، حيــث نســتخدم منهجيــة محاســبة تكاليــف النشــاط لحســاب تكاليــف القــوى العاملــة والتكاليــف 

القياســية لألمــور األخرى.

ميزانية ومصاريف املسؤولية اجملتمعية في جمارك دبي   2013 2014 2015 2016 

امليزانية  

امليزانية السنوية   2,298,321	   1,913,752	   783,545	   935,854	  

النسبة املئوية (%) من اجمالي ميزانية الرواتب في جمارك 
دبي   0.24%	   0.20%	   0.10%	   0.11%	  


النسبة املئوية (%) من اجمالي امليزانية   0.61%	   0.43%	   0.00%	   0.00%	  

املصاريف الفعلية 

املصاريف الفعلية السنوية  2,319,521	   1,559,732	   724,400	   691,770	  

النسبة املئوية (%) من اجمالي ميزانية الرواتب في جمارك 
دبي   0.25%	   0.15%	   0.07%	   0.08%	  

النسبة املئوية (%) من اجمالي امليزانية   0.46%	   0.34%	   0.06%	   0.01%	  

ميزانية و مصاريف المسؤولية المجتمعية في 
جمارك دبي

2013 2014 2015 2016
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كـمـــا نســتمر فــي وضــع السياســات والخطــط 
وتنفيذهــا  األجــل  الماليــة طويلــة  والعمليــات 
لدعــم تحقيــق اســتراتيجية حكومــة دبــي، حيــث 
نســتخدم التخطيــط المالــي وعمليــات التحكــم 
والمراقبــة والتدقيــق الداخلــي وكذلــك إعــداد 
التقاريــر الماليــة الخاصــة بنــا لضمــان االســتخدام 
األمثــل للمــوارد علــى نحــو فعــال. فنحــن نؤكــد 
علــى تطبيــق برامــج تنميــة اإليــرادات وترشــيد 
اإلنفاق ومبادئ إدارة التكلفة وتنظيم القوانين 
الماليــة  بالمجــاالت  الصلــة  ذات  واإلرشــادات 
وتوصيــات  مالحظــات  ضــوء  فــي  المختلفــة 
الجهة الحكومية المتحكمة في األمور المالية. 

6%	  

10%	  

22%	  
25%	  

16%	  
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2012	   2013	   2014	   2015	   2016	  

Revenue	  increase	  over	  2011	  achievment	  

	حماية العائدات  

	توليد العائدات  

	توفير النفقات   

	  
	األولويات املالية في جمارك دبي   

وقد حققت الوظيفة المالية في عام 2016 نســبة %91 من خططها التشــغيلية التي شــملت البطاقات الذكية ومشــروع 
الحساب االفتراضي وبرنامج سداد المعاش المؤتمت ومشروع التحصيل والسداد والمصالحة المصرفية اليومية المؤتمتة 
وكثير من المشــروعات األخرى. وقّدمت أيًضا 4 مجاالت لمنهجيات متخصصة تدور حول المصادر المالية والميزانية وإعداد 

التقارير وتقليل تكلفة اإليرادات المتزايدة.
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وإلــى جانــب المهــام والتنمية االقتصاديــة، تولي جمارك دبي اهتماًما خاًصا 
باألنشطة االجتماعية والمجتمعية وتؤكد على تنظيم برامج ومشروعات 
هــدف  ويتماشــى  المجتمعيــة.  والمســاهمة  المســؤولية  إلــى  تهــدف 
أنشــطتنا ذات الصلــة بالمجتمــع مــع أولويــات حكومــة دبــي حيــال تحقيــق 
التنميــة المســتدامة والحفــاظ على التميــز والريادة لكل من دبــي واإلمارات 
العربيــة المتحــدة. فنحــن نشــجع تطــوع الموظفيــن ومشــاركتهم وكذلــك 
الغرباء لدعم قضية المســؤولية المجتمعية الخاص بنا. فنحن لدينا عملية 
إدارة مشــروع محددة على نحو جيد جًدا بشــأن مشــروعات مجتمعنا حيث 
ينفــذ فريــق مــن األفــراد المكرســة لهــذا الغــرض كافــة األنشــطة بــدًء مــن 
التخطيــط إلــى التنفيــذ والقيــاس ومراجعــة التعقيبــات علــى نحــو احترافــي ويكــون هــذا الفريــق مدعوًمــا مــن قيادتنــا الحكيمــة واإلدارة العليــا وكافــة 
الوظائف داخل المؤسسة. كما نحرص دائًما على نشر الوعي المجتمعي المرتبط بوظائف الجمارك األساسية الخاصة بنا ولدينا برامج متخصصة 
فــي هــذا الصــدد. ومنــذ عــام 2011، لدينــا جنــاح جمــارك دبــي فــي كيــد زانيــا، الــذي ُيعــد أحــد أكثــر مفاهيم المشــاركة المجتمعية والتســويق التجريبي 
تأثيــًرا. فالهــدف هــو نشــر الوعــي وجــذب األطفــال نحــو وظيفــة ومهنــة الجمــارك وإعــداد مفتشــي المســتقبل. وحتــى نهايــة عــام 2016، أصبــح أكثــر 

مــن 250,000 طفــل علــى علــم بــدور ووظيفــة مفتشــي الجمــارك الذيــن يحمــون حــدود الدولــة.
وُتعــد أعمــال مكافحــة التزويــر وحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة أحــد عناصــر أعمالنــا األساســية فــي جمــارك دبــي، وتعتبــر دائًمــا أولويــة قصــوى 
فــي أعمالنــا. وتنخــرط جمــارك دبــي بانتظــام فــي تقديــم أفضــل الممارســات وبرامــج التثقيــف الخاصــة برفــع مســتوى الوعــي للمــدارس والكليــات 
والجامعــات وغيرهــا مــن المؤسســات التعليميــة فــي دبــي لتعزيــز مفهــوم حقــوق الملكيــة الفكريــة. وتهدف هــذه البرامج إلى ترســيخ ثقافــة الوالء 
ا في يوم الســادس  وبنــاء دور مجتمعــي واقتصــادي آمــن ضــد التزويــر والقرصنــة وخاصــًة بيــن شــباب اإلمــارة وأطفالها. كما تحتفل المؤسســة ســنويًّ
والعشــرين مــن شــهر أبريــل باألنشــطة ذات الصلــة باليــوم العالمــي لحقــوق الملكيــة الفكريــة. ويتــم تنظيــم فعاليــة فــي هــذا اليــوم حيــث يتــم عقــد 
مســابقات بيــن طــالب المــدارس والكليــات والجامعــات بالتعــاون مــع وزارة التعليــم ووزارة التعليــم العالــي وهيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية فــي 
دبــي. وتغطــي المســابقة المــدارس والجامعــات العامــة والخاصــة حيــث يتــم اختيــار الطــالب لهــذه الجائــزة باعتبارهــم قــادة المســتقبل الذين ســوف 

يحافظــون علــى رخــاء وتنميــة وتقــدم دبــي ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 

2014	   2015	   2016	  

306	  

135	  

218	  

2014	   2015	   2016	  

50%	  
50%	   50%	  

53%	  
65%	   65%	  

Target	   Actuals	  

عدد قضايا امللكية 
	الفكرية  

	نسبة التوافق الطوعي    	قيمة بضائع امللكية الفكرية املشتبه بها  

Million	  AED	  

2014	   2015	   2016	  

36.23	  

16.79	  

62.48	  
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إضافًة إلى تعزيز قيم الجمارك األساسية بين أفراد المجتمع، 
تنظــم جمــارك دبــي أنشــطة وبرامــج متنوعــة وكذلــك برامــج 
فــي مجــال العطــاء والتبــرع وحمــالت التبــرع بالــدم وأنشــطة 
التــراث واألنشــطة الثقافيــة واألعيــاد والفعاليــات الدوليــة 
والعيــد الوطنــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة والكثير من 
الفعاليــات والمناســبات الخاصــة األخــرى. ودائًمــا يتــم تنظيــم 
األنشــطة الخاصــة أثنــاء شــهر رمضــان المعظــم مــن كل عــام، 
بمــا فــي ذلــك إعــداد وجبــات إفطار مجانيــة وتقديم العيديات 
وخيــام رمضــان وتوزيــع الميــاه ووجبــات الســحور وكثيــر مــن 
األنشطة األخرى. وتنخرط المؤسسة انخراًطا كبيًرا في جمع 
وتوزيــع حاجــات فقــراء المجتمــع داخــل حــدود دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وخارجهــا علــى حــد ســواء. ويتــم قيــاس نتائــج 
ومخرجــات كافــة هــذه البرامــج مــن خــالل مؤشــرات أداء محــددة مســبًقا مثــل عــدد المبــادرات وعــدد المســتفيدين وإنفــاق 

األمــوال وغيرهــا.
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 عدد مبادرات وبرامج المسؤولية المجتمعية
نتائــج  تؤكــد جمــارك دبــي علــى قيــاس 
ا مــن خــالل إجــراء  الرضــا المجتمعــي ســنويًّ
مســح للتعــرف علــى رأي المجتمــع حــول 
المســاهمات واألنشــطة التــي نقــوم بهــا. 
ويتــم تصنيــف هــذا المســح إلــى فئــات 
مختلفة مثل الســن والجنس والجنســيات 
والِعرق والمناطق الجغرافية. ويستقصي 
هــذا المســح الرضــا المجتمعــي عــن توافــر 
بالمســؤولية  المتعلقــة  المعلومــات 
إليهــا،  الوصــول  وســهولة  االجتماعيــة 
والمســاواة فــي الحصــول علــى الخدمــات 
العالقــة  وطبيعــة  للمجتمــع  المقدمــة 

والمشــاركة فــي التوعيــة والتثقيــف 

وتقديــم الدعــم للمشــاريع الخيريــة والصحيــة ودعــم األنشــطة الثقافيــة والرياضيــة 
والجهود والمبادرات ذات الطابع الطوعي واإلنساني والمخاطر الصحية وحوادث 
العمــل إلــى آخــره. ويتــم اختيــار عينــات عشــوائية مــع مراعاة التمثيــل الديموغرافي. 
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2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	  
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75%	   75%	  
81%	  

90%	   89%	   88%	  

	ننتتاائئجج ااسستتببييااننااتت االلررضضاا االلممججتتممععيي  
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	السعادة اجملتمعية - 2015  
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بالرغــم مــن كــون المؤسســة مؤسســة خدمية، 
تهــدف سياســتنا البيئيــة إلــى تقليــل مخاطــر 
التلــوث وتأثيــرات الكربــون الناتجــة عــن أعمالنــا 
وعملياتنــا. فهدفنــا طويــل األجــل هــو أن نكــون 
مؤسســة محايــدة للكربــون تماًمــا ونحــن نؤمــن 
بتحقيــق ذلــك مــن خــالل التنميــة التدريجيــة 
فــي مجــال االســتدامة البيئيــة. كمــا نؤكــد على 
الحفــاظ علــى أرضنــا وبيئتنــا الوطنيــة وخلــق 
القيــم عن طريــق توفير االحتياجات االجتماعية 
واالقتصاديــة وتحقيــق التــوازن الصحيــح بيــن 
وخصصنــا  حددنــا  وقــد  االحتياجــات.  تلــك 

سياســات وممارســات فــي مجــاالت البيئــة والصحــة والســالمة، وحصلنــا علــى المعاييــر الدوليــة مثــل األيــزو 14001 ونظــام 
إدارة الســالمة والصحــة المهنيــة 18001 حيــث يمكننــا مــن خاللهــا اســتكمال رحلتنــا فــي خلــق ثقافــة أكثــر أماًنــا ونظافــة داخــل 

المؤسســة وخارجهــا علــى حــد ســواء.

 جمارك دبي – استهالك املياه (غالون)  	منشات

	شهر  
2016	   	االستهالك   

	يناير    1,950,160	  	  

	فبراير    1,890,585	  	  

	مارس    1,693,647	  	  

	ابريل    1,965,191	  	  

	مايو   2,160,612	  	  

	يونيو   1,997,963	  	  

	يوليو   1,695,985	  

	أغسطس    1,894,874	  

	سبتمبر   2,052,874	  

	اكتوبر   1,869,232	  

	نوفمبر   1,947,202	  

	ديسمبر   1,732,614	  

	االجمالي   11,192,781	  

منشات جمارك دبي – استهالك 
المياه )غالون(

استهالك جمارك دبي من الماء - غالون

Dubai	  Customs	  Facili/es	  -‐	  Water	  
Consump/on	  (Gallons)	  

Month	  
2016	   Consump/on	  

Jan	   1,950,160	  	  

Feb	   1,890,585	  	  

Mar	   1,693,647	  	  

Apr	   1,965,191	  	  

May	   2,160,612	  	  

Jun	   1,997,963	  	  

Jul	   1,695,985	  

Aug	   1,894,874	  

Sep	   2,052,874	  

Oct	   1,869,232	  

Nov	   1,947,202	  

Dec	   1,732,614	  

TOTAL	   11,192,781	  
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استهالك جمارك دبي من الكهرباء 
	بالكيلوواط  

	الشهر
2016 	   	االستهالك  

	يناير    661,514	  

	فبراير    626,225	  

	مارس    602,451	  

	ابريل    732,379	  

	مايو   828,660	  

	يونيو   1,112,160	  

	يوليو   1,130,037	  

	أغسطس    1,274,924	  

	سبتمبر   1,275,711	  

	اكتوبر   1,124,863	  

	نوفمبر   930,965	  

	ديسمبر   752,984	  

	االجمالي   11,052,873	  

استهالك جمارك دبي من الكهرباء 
بالكيلوواط

استهالك جمارك دبي من الكهرباء - بالكيلوواط

Dubai	  Customs	  Facili/es	  
Electricity	  Consump/on	  in	  

KWH	  

Month	   Consump/on	  

Jan	   661,514	  

Feb	   626,225	  

Mar	   602,451	  

Apr	   732,379	  

May	   828,660	  

Jun	   1,112,160	  

Jul	   1,130,037	  

Aug	   1,274,924	  

Sep	   1,275,711	  

Oct	   1,124,863	  

Nov	   930,965	  

Dec	   752,984	  

Total	   11,052,873	  

0	  

200,000	  
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1,400,000	  

Jan	   Feb	   Mar	   Apr	   May	   Jun	   Jul	   Aug	   Sep	   Oct	   Nov	   Dec	  

DC	  Electricity	  ConsumpDon-‐KWH	  

وينصب التركيز األساسي لمبادراتنا في مجال الدعم البيئي على الطاقة والحفاظ على المياه ومجهودات إعادة التدوير 
وإدارة المخلفــات وانبعاثــات اإلشــعاعات مــن معداتنــا والبنيــة التحتيــة األكثــر نظافــة والتحكــم في تجارة المــواد المخالفة 
للقوانيــن الدوليــة؛ لذلــك نســتمر فــي مراقبــة اســتهالكنا للطاقــة ونعــزز تدريــب الموظفيــن ونرفــع الوعــي واالنخــراط فــي 
القضايــا البيئيــة. كمــا نبحــث بنشــاط عــن فــرص تقليــل انبعاثــات الغــازات الدفيئــة والتحكــم فيهــا. ويتــم الوفــاء بمتطلبــات 
مؤسســتنا فيما يتعلق بالكهرباء والمياه عن طريق ترتيبات إيجارية من هيئة كهرباء ومياه دبي. ومع ذلك، يتم تخطيط 
وتنفيذ مجهودات تنموية مســتمرة لضمان تقليل االســتهالك والحفاظ عليه بهدف تقليل انبعاثات الكربون الخاصة بنا 
وكذلك التكلفة اإلجمالية في هذا الصدد، حيث بلغ االستهالك اإلجمالي للكهرباء 11.052.873 كيلو واط أو 39.760 

جيجــا جــول فــي عــام 2016.
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ونحــن نؤمــن بشــدة أن النفايــات تمثــل نفقــة إضافيــة علــى ال

المؤسسة وأن االنخراط في مسألة إدارة النفايات وإعادة 
ــر  ــن مــن حيــث توفي تدويرهــا أمــر أساســي مــن كال الجانبي
التكلفــة والمشــاركة تجــاه البيئــة. وعلــى مــدار الخمــس 
الغــراس  ونكمــل حملــة  نتبــع  فنحــن  الماضيــة،  ســنوات 
الدينيــة إلعــادة التدويــر التــي تهــدف أساًســا إلــى الحفــاظ 
علــى الــورق مــن أجل البيئة العالميــة. وتهدف هذه الحملة 
إلــى تعزيــز العمــل التطوعــي والمشــاركة عــن طريــق تقليــل 
اســتهالك المــوارد وإعــادة تدويرهــا، وهكــذا نوفــر انبعاثات 
الكربــون واألشــجار والــذي يوفــر بــدوره المــال. وفــي أثنــاء 

المراحل المتأخرة من هذه الحملة، تم إطالق استراتيجيتنا المتعلقة باستخدام تقنيات أكثر خضرًة ونظافة. وقد خططت 
إدارة تقنيــة المعلومــات فــي جمــارك دبــي هــذه المبــادرة وأعدتهــا بهــدف تقديــم مدخــل موحد ومناســب لتوزيــع الطابعات 
والوصــول إليهــا واســتخدامها لتوفيــر حــل أكثــر فعاليــة مــن ناحيــة التكلفة وأكثــر مرونة وموثوقية وفــي نفس الوقت تقليل 
األثــر البيئــي للمؤسســة. إن الهــدف هــو تقديــم وتنفيــذ ثقافــة مألوفــة للحفــاظ علــى الــورق وأحبــار الطباعــة بيــن الموظفين 
داخــل المؤسســة والــذي يمكــن تنفيــذه عــن طريــق تجنــب عمليــات الطباعــة والنســخ غيــر الضروريــة إضافــًة إلــى تعزيــز إعــداد 
الملفــات اإللكترونيــة. وقــد تــم وضــع كافــة السياســات واإلجــراءات والقواعــد الخاصــة بهــذه الحملــة مــع األخــذ فــي االعتبــار 

متطلبــات أعمالنــا والمرونــة التشــغيلية وأدوات التحكــم القابلــة لــإلدارة.

النفـايـات العـامة - بالطـن

2012	   2013	   2014	   2015	   2016	  

7,809.32	  

7,657.26	  
7,555.68	  

8,210.10	  

8460.93	  

General	  Waste	  -‐	  Tons	  
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وانطالًقــا مــن العمــل األساســي لمكافحــة التجــارة غير المشــروعة والســيطرة 

علــى المــواد المحظــورة، لدينــا مســاهمة قويــة فــي مجــال االتجــار باألنــواع 

المهــددة باالنقــراض وبقاياهــا. وكجــزء مــن المســاهمة فــي البيئــة العالميــة، 

والتزاًمــا بالممارســات الدوليــة لمعاهــدة التجــارة العالميــة ألصنــاف الحيــوان 

والنبــات البــري المهــدد باالنقــراض، كمــا ننخــرط فــي نشــر الوعــي بيــن أفــراد 

تلــك  بقايــا  علــى  والقضــاء  المنقرضــة  الحيوانــات  مخاطــر  بشــأن  المجتمــع 

الحيوانــات مثــل الجلــود والعــاج والقــرون وكثيــر مــن األشــياء األخــرى. ونحــن 

ــة  ــدة التــي تؤكــد علــى األمــور المرتبطــة بحماي ــة الرائ أحــد اإلدارات الحكومي

البيئــة والموائــل كجــزء مــن أولوياتهــا االســتراتيجية لضمان االلتــزام بالمبادرات 

واالتفاقيــات الدوليــة فــي هــذا الصــدد. وعــالوًة علــى ذلــك، تتماشــى هــذه 

الحملــة مــع مجهــودات مســؤوليتنا االجتماعيــة وحرصنــا علــى الحفــاظ علــى 

البيئــة وهدفنــا لنشــر ثقافــة حمايــة البيئــة.

إنجازات حمالت إعادة التدوير

Trees	  Saved	  (Nos.)	   Carbon	  Reduced	  
(Tons)	  

Paper	  Recycled	  
(Tons)	  

Monetary	  Savings	  
(AED	  000)	  

2016	   648	   130	   38	   238	  
2015	   500	   101	   30	   186	  
2014	   888	   178	   52	   325	  

888	   178	   52	   325	  

500	   101	   30	   186	  

648	   130	   38	   238	  

Recycling	  Campaign	  Achievement	  

ــون.  ــل بصمــة الكرب ــى التحســين البيئــي وتقلي ــة التــي تهــدف إل ــة والدولي ــة واإلقليمي ــى المشــاركة فــي المحافــل المحلي ــك، نحــن نؤكــد عل ــى ذل إضافــًة إل

ويتــم تحقيــق ذلــك مــن خــالل الدخــول فــي عضويــات وشــراكات ومشــروعات المشــتركة مــع الكيانــات الحكوميــة والخاصــة والمؤسســات غيــر الحكوميــة. 

فاألحــداث الهامــة مثــل ســاعة األرض ونظفــوا اإلمــارات العربيــة المتحــدة ونظفــوا العالــم وحمــالت ضــد التدخيــن وغيرهــا الكثيــر مــن األنشــطة يتــم تنفيذهــا 

دائًمــا للتأكيــد علــى اهتمامنــا بالبيئــة، كمــا نقــدم أيًضــا فحوصــات مجانيــة إلطــارات ســيارات الموظفيــن لتعزيــز صيانتهــا ممــا يــؤدي إلــى تقليــل بصمــة الكربــون.

الكـائنـات المهـددة باالنقراض- احصائيـات سايتس 
عـدد الضبطيـات
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Skins	   Living	  Endangered	  
Species	  

Oud	  Tree	   Caviar	  
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Endangered Species – CITES Statistics 
Number of Seizures 
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تؤمــن اإلدارة العليــا فــي جمــارك دبــي أن رأس المــال البشــري هــو أكبــر األصــول لــدى المؤسســة؛ لذا تولي إدارة الموارد البشــرية اهتماًما بالًغا 

بتدريب الموظفين وتنميتهم وترسيخ التميز واإلبداع باعتبارهما ممارسات من العمل اليومي. وتمتلك المؤسسة دلياًل متكاماًل للموارد 

البشــرية يغطي كافة سياســات اإلدارة وإجراءاتها بما يغطي التوظيف والتطوير والتدريب واالنتقاالت واألداء والتقييم واألجور واإلجازات 

والمكافــآت والتظلمــات والمقترحــات وأوقــات العمــل والحضــور وغيرهــا، فنحــن اإلدارة الحكوميــة األولــى التــي لديهــا مركــز تقييــم داخلــي 

يعمــل علــى تأهيــل المقّيميــن واعتمادهــم. ويســتخدم مركــز التقييــم نظــام إدارة أعبــاء عمــل المؤسســة )Genesys( ويعتبــر عامــاًل مســاعًدا 

فــي عمليــات التوظيــف واالختيــار، حيــث ُيقّيــم األداء الحالــي وكذلك المســارات الوظيفية في المســتقبل.
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ومــن بيــن المبــادرات ذات الصلــة بقــوى العمــل األخــرى، ُتعــد بوابــة المــوارد البشــرية مركــز الخدمــة الحكومــي 

األول الــذي يســتقبل طلبــات شــخصية وإداريــة، حيــث يتــم اســتالم طلبــات الموظفيــن عــن طريــق بوابــة 

تتضمن أنظمة األدوات اإللكترونية ونظام إدارة الموارد البشــرية المزود ببريد إلكتروني مباشــر وخط هاتف 

ا إلى المكان  مخصــص لهــذا الغــرض. يمكــن للموظفيــن التقــدم عبــر اإلنترنــت دون الحاجة إلى الحضور شــخصيًّ

ــا. ويتــم تحديــث هــذا النظــام بانتظام للعمل وفًقــا لرؤية  الــذي ُتقــدم فيــه الخدمــة علــى مــدار 24 ســاعة يوميًّ

اإلدارات ورؤيــة حكومــة دبــي بهــدف تحســين الجــودة والتميــز.

	العمر   

	العمر    2016	   2015	   2014	  

	حتى 30 سنة    930	   965	   1,105	  

	بني 30 و 50 سنة    1,792	   1,717	   1,558	  

	فوق 50 سنة    249	   227	   117	  

Permanent	  /	  
Temporary	  

	العمر    2016	   2015	   2014	  

	دائم    2,835	   2,895	   2,970	  

	مؤقت   0	   1	   1	  

	العمر   

	العمر    2016	   2015	   2014	  
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	فوق 50 سنة    249	   227	   117	  

Permanent	  /	  
Temporary	  

	العمر    2016	   2015	   2014	  

	دائم    2,835	   2,895	   2,970	  

	مؤقت   0	   1	   1	  

	العمر   

	العمر    2016	   2015	   2014	  

	حتى 30 سنة    930	   965	   1,105	  

	بني 30 و 50 سنة    1,792	   1,717	   1,558	  

	فوق 50 سنة    249	   227	   117	  

Permanent	  /	  
Temporary	  

	العمر    2016	   2015	   2014	  

	دائم    2,835	   2,895	   2,970	  

	مؤقت   0	   1	   1	  
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اإلدارة العليـا

اإلدارة الوسطى

اإلدارة الدنيـا

أخــرى

6 1 8

37

435

185

71

304

301

48

164

468

الموظفـات اإلنـاث 2014 2015 2016

تؤمــن اإلدارة العليــا فــي جمــارك دبــي أن رأس المــال البشــري هــو أكبــر األصــول لــدى المؤسســة؛ لــذا تولــي إدارة المــوارد البشــرية اهتماًمــا بالًغــا 

بتدريــب الموظفيــن وتنميتهــم وترســيخ التميــز واإلبــداع باعتبارهمــا ممارســات مــن العمل اليومي. وتمتلك المؤسســة دلياًل متكامــاًل للموارد 

البشــرية يغطــي كافــة سياســات اإلدارة وإجراءاتهــا بمــا يغطــي التوظيــف والتطويــر والتدريــب واالنتقــاالت واألداء والتقييــم واألجــور واإلجازات 

والمقترحــات  والتظلمــات  والمكافــآت 

فنحــن  وغيرهــا،  والحضــور  العمــل  وأوقــات 

اإلدارة الحكوميــة األولــى التــي لديهــا مركــز 

تقييــم داخلــي يعمــل علــى تأهيــل المقّيميــن 

واعتمادهــم. ويســتخدم مركــز التقييــم نظــام 

 )Genesys( المؤسســة  عمــل  أعبــاء  إدارة 

ويعتبــر عامــاًل مســاعًدا في عمليــات التوظيف 

واالختيــار، حيــث ُيقّيــم األداء الحالــي وكذلــك 

المســارات الوظيفيــة فــي المســتقبل.

	عدد املوظفني الذين تركوا العمل    2014	   2015	   2016	  

	الفئة العمرية-  حتى 30 سنة    139	   14	   81	  

	الفئة العمرية – فوق 30 سنة    66	   4	   82	  

	اإلجمالي    205	   18	   163	  
	الذكور    158	   16	   124	  
	االناث   47	   2	   39	  

	اإلجمالي    205	   18	   163	  

	عدد املوظفني الذين انضموا   2014	   2015	   2016	  

	الفئة العمرية-  حتى 30 سنة    292	   156	   159	  

	الفئة العمرية – فوق 30 سنة    58	   65	   25	  

	اإلجمالي    350	   221	   184	  
	الذكور    294	   174	   139	  
	االناث   56	   47	   45	  

	اإلجمالي    350	   221	   184	  

االحالل الوظيفي – جمارك دبي 
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أيًضــا  تــم  ولضمــان تنفيــذ أفضــل الممارســات فــي التنميــة البشــرية، 

ــر فــي المؤسســة. وتلبــي المصفوفــة احتياجــات  تقديــم مصفوفــة الفن

الموظفيــن عــن طريــق تحديــد الكفاءات الســلوكية والفنية لكل موظف. 

ويوجــد 12 كفــاءة مرتبطــة عــن قــرب باالســتراتيجية العامــة لجمــارك 

دبــي. وُتعــد جمــارك دبــي هــي اإلدارة الحكوميــة األولــي التــي تطبــق 

هــذا المشــروع الــذي كان عالمــة مميــزة مــع اإلدارات الدوليــة المعروفــة 

ــا عــن  مثــل هيويــت والجمــارك الكنديــة. كمــا تــم تنفيــذ المشــروع داخليًّ

طريــق متخصصيــن في الموارد البشــرية بالتنســيق مــع المديرين ورؤســاء 

ــا دون  ــه هــو وضــع ثقافــة كفــاءة الوظيفــة داخليًّ اإلدارات، والهــدف من

االســتعانة بــأي استشــاري خارجــي أو تكاليــف إضافيــة. تؤمن جمــارك دبي 

بقــوة بمســألة تمكيــن المــرأة والريــادة النســائية؛ لذلــك تــم تشــكيل لجنــة 

نســائية مخصصــة فــي المؤسســة مــن أجــل تمكيــن المــرأة علــى كافــة 

األصعــدة لمســاعدتهن فــي أداء أدوارهــن بفاعليــة. 

2014	   2015	   2016	  

75%	  

80%	  

85%	  

88%	  
85%	  

89%	  

واالب$$داع   االب$$ت$$ك$$ار  تشجيع   - املوظ$$ف$$ني  رض$$ا 
Target	   Actual	  
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DETAILS	   2014	   2015	   2016	  

Total	  Number	  of	  Hours	  of	  Training	   36,521	   32,809	   29,197	  

Total	  Number	  of	  Employees	  Trained	   1,749	   1,601	   1,758	  

	  	  Venue	   2014	   2015	   2016	  

Internal	   144	   154	   240	  

External	   190	   253	   119	  

2014	   2015	   2016	  

	  No.	  of	  AFendees	   306	   417	   352	  

Category	   2014	   2015	   2016	  

Males	   2,572	   2,739	   3,132	  

Females	   1,193	   1,380	   1,495	  

Local	   3,316	   3,478	   3,946	  

Expats	   449	   641	   681	  

Training	  on	  DC	  Policies	  &	  Procedures	  Related	  to	  HR	  

DC	  Overall	  Training	  Programs	  Conducted	  

Leadership	  Training	  AFendees	  

Training	  AFendees	  -‐	  StaSsScs	  

	التفاصيل    2014	   2015	   2016	  

	العدد اإلجمالي لساعات التدريب    36,521	   32,809	   29,197	  

	العدد اإلجمالي للموظفني املتدربني   1,749	   1,601	   1,758	  

		املكان    	   2014	   2015	   2016	  

	داخل الدائرة     144	   154	   240	  

	خارج الدائرة    190	   253	   119	  

2014	   2015	   2016	  

	عدد املتدربني    306	   417	   352	  

	الفئة   2014	   2015	   2016	  

	الذكور    2,572	   2,739	   3,132	  

	االناث    1,193	   1,380	   1,495	  

	مواطنون    3,316	   3,478	   3,946	  

	وافدون   449	   641	   681	  

	التدريب على سياسات وإجراءات جمارك دبي املتعلقة باملوارد البشرية   

	عدد البرامج التدريبية التي مت تنفيذها في جمارك دبي   

	تدريب القيادة  

	اعداد املتدربني – احصائيات   

ــر  ــن وتطوي وتؤكــد المؤسســة بشــدة علــى تدريــب الموظفي

مســتواهم، حيــث توضــع خطــة ســنوية الحتياجــات التدريــب 

التــي تضمــن تلبيــة احتياجــات الشــركاء الحالييــن والمتوقعيــن. 

برنامــج  اســتخدام  دبــي  جمــارك  موظفــي  لكافــة  ويمكــن 

التدريــب علــى اإلنترنــت ويكــون البرنامــج مرتبط ارتباًطا مباشــًرا 

بمصفوفــة األداء ونظــام تقييــم األداء. وُيعــد ذلــك مناســًبا 

لطبيعــة عمــل اإلدارة ويعتبــر أحــد أفضــل الممارســات الدولية. 

ــه علــى مراحــل باســتخدام  ــا وتحديث ــم وضــع النظــام داخليًّ وت

بالممارســات  وأصبــح عالمــة مميــزة مقارنــًة  أوراكل  نظــام 

الدوليــة فــي هــذا الصــدد. ويوجــد أيًضــا نظــام تقييــم شــامل 

ــا ومرتبًطــا  ــا إلكترونيًّ لنواتــج التدريــب الــذي يكــون أيًضــا نظاًم

بــأداء الموظــف.

التدريب على سياسات وإجراءات جمارك دبي المتعلقة بالموارد البشرية

عدد البرامج التدريبية التي تم تنفيذها في جمارك دبي

تدريب القيادة

إعداد المتدربين - احصائيات
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	برنامج التدريب في جمارك دبي- عدد ساعات التدريب )بحسب الفئة(
	  

	الفئة   2014	   2015	   2016	  
	اجلنس    	عدد الساعات الكلي    	املعدل    	عدد الساعات الكلي   	املعدل   

عدد الساعات 
	الكلي    	املعدل   

	الذكور    39,535	   15.4	   44,087	   16.1	   44,426	   14.2	  

	االناث    18,293	   15.3	   16,589	   12	   20,339	   13.6	  

	اجلنسية    	عدد الساعات الكلي    	املعدل    	عدد الساعات الكلي   	املعدل   
عدد الساعات 

	الكلي    	املعدل   

	مواطنون    51558,8	   15.6	   50,447	   14.5	   55,657.5	   14.1	  

	وافدون    6270	   14.0	   10,229	   16	   9107.5	   13.4	  

	فئة املوظفني    	عدد الساعات الكلي    	املعدل    	عدد الساعات الكلي   	املعدل   
عدد الساعات 

	الكلي    	املعدل   

	إدارة عليا    824	   10.6	   3,330	   12.1	   1,090	   11.8	  

	إدارة متوسطة    9855.5	   10.2	   13,624	   14.9	   13,675	   11.9	  

	اخرى   47149	   17.3	   46,183	   14.8	   50,000	   14.8	  
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2014	   2015	   2016	  
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Accumulated	  Returns	   Yearly	  retruns	  
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المردود المالي من تطبيق األفكار

2620	  

3541	  
4018	  

2014	   2015	   2016	  

2810	  

3663	  
4050	  

2014	   2015	   2016	  

360	  

667	  

778	  

2014	   2015	   2016	  

638	  

892	  

1320	  

2014	   2015	   2016	  

 األفكار المقـدمةإجمالـي األفكار

 األفكار المطبـقة األفكار العمـلية

ُعــد برنامــج االقتراحــات والشــكاوى الخــاص بموظفــي جمــارك دبــي جــزًءا مــن خطــة حكومــة دبــي الــذي 

يتــم تنفيــذه فــي جميــع الجهــات الحكوميــة لتجميــع األفكار اإلبداعيــة والحلول األكثــر فاعلية من حيث 

التكلفــة فــي المؤسســة. وتشــمل األهــداف األساســية لهــذه المبــادرة األهــداف اآلتية:ص

الترقية المستمرة والتواصل الفعال من كافة مستويات الموظفين إلى اإلدارة.

التخلص من عدم الكفاءة ورفع المعنويات من خالل إشراك الموظفين والتزامهم.

تمكين الموظفين من خالل تنفيذ أفكار خالقة ومكافأتهم عليها.

تقييم البرنامج من خالل االستبيانات والدراسات وقياس نتيجة هذا التنفيذ.

زيادة حافز الموظف واهتماماته عن طريق التعامل الفوري مع الشكاوى والتظلمات.
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التدقيق المحايد 

المراجعات واآلراء 
GRI G4 مؤشر التقارير
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مـدة المـراجـعـة والقـيـود

)G4-17, G4-18(

ــا  ــات األداء الخاصــة بن ــه بيان ــذي ُنشــارك مــن خالل ــر االســتدامة ال هــذا اإلصــدار هــو اإلصــدار التاســع مــن تقري

وغيرهــا مــن المعلومــات الخاصــة بعــام 2016، التــي تغطــي المــدة مــا بيــن األول مــن ينايــر 2016 إلــى الحــادي 

والثالثيــن مــن ديســمبر 2016 مــع توفيــر بيانــات للمقارنــة بالســنوات الماضيــة، قــدر اإلمــكان. كمــا يلقــي التقريــر 

الضــوء علــى التأثيــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة وثيقــة الصلــة بأعمالنــا ويفصــح طواعيــة عــن بيانــات 

ومعلومــات أساســية حيــث إننــا نحتــرم وندعــم مبــدأ شــفافية المؤسســة والتواصــل المفتــوح. وتغطــي كافــة 

التفاصيــل فــي هــذا التقريــر جميــع مكاتبنــا )بمــا فــي ذلــك المركــز الرئيســي( الــذي يقــع فــي دبي-اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة حيــث ال نمتلــك أي عمليــات خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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الطـريـقـة والمنــهجيـة والقــيـود
يصــف التقريــر اســتراتيجيتنا ومؤسســتنا ومبادراتنــا وأهدافنــا لضمــان االســتدامة. ويصــدر التقريــر الخــاص بنــا 

وفًقــا لإلصــدار الرابــع مــن المبــادئ التوجيهيــة إلعــداد تقاريــر االســتدامة )G4( مــن توجيهات المبــادرة العالمية 

ــر جــزًءا  ــر )GRI( باختيــار "الشــمولية المالئمــة" وُيعــد فهــرس المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاري إلعــداد التقاري

ال يتجــزأ مــن هــذا التقريــر. وتؤكــد خدمــة اإلفصــاح عــن األهميــة الماديــة التابعــة للمبــادرة العالميــة إلعــداد 

التقاريــر علــى أن اإلفصــاح عــن المعاييــر العامــة G4-17 وG4-27 تــم توظيفــه علــى النحــو الصحيــح فــي 

فهــارس محتــوى المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر ونــص التقريــر الختامــي. وقــد حاولنــا بنــاء هــذا التقريــر علــى 

ــر المتاحــة مــن الكمــال والدقــة وضمــان الجــودة والمعياريــة واإلفصــاح الشــفاف. وباعتبارهــا  أفضــل المعايي

مؤسســة حكوميــة حساســة، ال تفصــح جمــارك دبــي علــى المــأل عــن بعــض البيانــات والمعلومــات الحساســة 

إال فــي نطــاق مــن الســرية إلــى الســلطات المختصــة وفًقــا لمــا ينــص عليــه القانــون.
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األهمية المادية وإشراك الشركاء
والبيئيــة  االقتصاديــة  تأثيراتنــا  تعكــس  التــي  المهمــة  والقضايــا  الموضوعــات  كافــة  تغطيــة  حاولنــا  لقــد 

واالجتماعيــة المهمــة التــي قــد تؤثــر بشــكل فعلــي علــى تقييمــات الشــركاء األساســيين وقراراتهــم. وتــم جمــع 

المعلومــات والبيانــات فــي التقريــر وفًقــا لمبــدأ األهميــة الماديــة حيــث إننــا نتولــى باســتمرار مســألة تقييــم 

األهميــة الماديــة اعتمــاًدا علــى آراء الشــركاء ومراجعــة النظــراء والمعرفــة الداخليــة مــن أجــل إعــداد األمــور 

الماديــة مــن أجــل إدراجهــا فــي التقريــر. ولقــد حددنــا شــركاءنا األساســيين وأوضحنــا بالتفصيــل كيفيــة إشــراكهم 

وتفهمنــا الهتماماتهــم وتوقعاتهــم وكذلــك كيفيــة اســتجابتنا لتلــك االهتمامــات والتوقعــات.
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الضمان المستقل
كافــة وظائفنــا  تدقيــق  يتــم  عامــة،  وباعتبارنــا مؤسســة  الخارجيــة  الجــودة  مــن عمليــة ضمــان  وكجــزء 

بانتظــام عــن طريــق جهــة حكوميــة مركزيــة تســمى ديــوان المحاســبة فــي دبي-اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 

ويشــمل التدقيــق كافــة الوظائــف مثــل الماليــات والمــوارد البشــرية والحوكمــة وسالســل اإلمــداد وتطويــر 

الموظفيــن والســلوك وتقنيــة المعلومــات والممارســات العماليــة والمســؤولية االجتماعيــة وغيرهــا، وال 

ا. يتــم نشــر تقريــر التدقيــق ونتائجــه ويبقــى ســريًّ
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للمزيد من المعلومات والتعليقات والتعقيبات حول هذا التقرير، يرجى التواصل على النحو الوارد أدناه:

www.dubaicustoms.ae :               

إدارة التواصل المؤسسي في جمارك دبي،              63، دبي-اإلمارات العربية المتحدة

 CSR.DC@dubaicustoms.ae :               @
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إفصاحات المعايير العامة

رقم المرجع 
مرجع التقييم الخارجيالصفحة/ اإلجابة المباشرةالتعريفالخاص باإلفصاح

االستراتيجية والتحليل

G4-1كلمة المدير العام
7-

G4-2 وصف التأثيرات والمخاطر
-22والفرص الرئيسية

معلومات المؤسسة

G4-3نعم، صفحة 57صفحة الغالفاسم المؤسسة

G4-4/العالمات التجارية والمنتجات و
نعم، صفحة 1357أو الخدمات األساسية

G4-5نعم، صفحة 1057موقع المقر الرئيسي للمؤسسة

G4-6 عدد الدول التي تعمل بها
نعم، صفحة 1057 )اإلمارات العربية المتحدة فقط(المؤسسة

G4-7نعم، صفحة 1057نوع الملكية والشكل القانوني
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فـهـرس مــحـتويــات المبــادرة العالـميــة إلعــداد التقــاريــر، 
: G4 اإلصــدار الرابــع
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G4-8 األسواق التي تخدمها
نعم، صفحة 1357المؤسسة

G4-9 نطاق المؤسسة المسؤولة عن
نعم، صفحة 5457 و 55إعداد التقارير

G4-10نعم، صفحة 1057عدد الموظفين

G4-11 نسبة الموظفين الذين تشملهم
نعم، صفحة 57ال يوجداتفاقية المفاوضة الجماعية

G4-12 سلسة التوريد الخاصة
نعم، صفحة 3257 و 33بالمؤسسة

G4-13 التغييرات الجوهرية الطارئة على
نعم، صفحة 1557هيكل المؤسسة

G4-14نعم، صفحة 1857 و 19المنهجية الوقائية

G4-15
االتفاقيات االقتصادية والبيئية 
واالجتماعية المبرمة مع جهات 

خارجية
نعم، صفحة 1457

G4-16نعم، صفحة 1757العضويات في الجمعيات

الجوانب والحدود الجوهرية المحددة

G4-17 الجهات المدرجة في البيانات المالية
نعم، صفحة 5457 )اإلمارات العربية المتحدة فقط(الموحدة للمؤسسة

G4-18 الحدود الخاصة بمحتوى التقرير
نعم، صفحة 5457والجوانب الخاصة به

G4-19نعم، صفحة 1857 و 19الجوانب الجوهرية

G4-20 الحد الخاص بالجانب الجوهري في
نعم، صفحة 1857 و 19داخل المؤسسة

G4-21 الحد الخاص بالجانب الجوهري خارج
نعم، صفحة 1857 و 19المؤسسة
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G4-22نعم، صفحة 57ال يوجدتأثير االقتباس من التقرير السابق

G4-23 التغييرات الجوهرية في الحدود
نعم، صفحة 57ال يوجدالخاصة بالنطاق والجانب

إشراك الشركاء

G4-24نعم، صفحة 1857قائمة الشركاء

G4-25نعم، صفحة 1857أساس تحديد الشركاء واختيارهم

G4-26نعم، صفحة 1857منهجية إشراك الشركاء

G4-27 الموضوعات الرئيسية في عملية
نعم، صفحة 1857إشراك الشركاء

معلومات التقرير

G4-28نعم، صفحة 5457فترة إعداد التقارير

G4-29نعم، صفحة 5457التقرير األحدث

G4-30نعم، صفحة 5457دورة إعداد التقارير

G4-31نعم، صفحة 5857نقطة االتصال الخاصة بالتقرير

G4-32 إعداد تقرير حول الخيار “المتفق
نعم، صفحة 5557على تحديده”

G4-33نعم، صفحة 5757سياسة التقييم الخارجي
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الحوكمة

G4-34 هيكل الحوكمة الخاص
نعم، صفحة 1557 إلى 17بالمؤسسة

G4-35نعم، صفحة 1557 إلى 17عملية تفويض السلطات

G4-36
المنصب التنفيذي المنوط 

بالمسؤولية االقتصادية والبيئية 
واالجتماعية

نعم، صفحة 1557 إلى 17

G4-37

عملية عقد مشاورات مع 
األطراف المعنية حول 

المسؤولية االقتصادية والبيئية 
واالجتماعية

نعم، صفحة 1557 إلى 17

G4-38

عملية عقد مشاورات مع 
األطراف المعنية حول 

المسؤولية االقتصادية والبيئية 
واالجتماعية

نعم، صفحة 1557 إلى 17

G4-39نعم، صفحة 1557 إلى 17الهيئة العليا المعنية بالحوكمة

G4-40 ترشيح واختيار الهيئة العليا
نعم، صفحة 1557 إلى 17المعنية بالحوكمة

G4-41
مسؤولية الهيئة العليا المعنية 

بالحوكمة لضمان تفادي تضارب 
المصالح

نعم، صفحة 1557 إلى 17

G4-42 دور الهيئات المعنية بالحوكمة
نعم، صفحة 1557 إلى 17في تطوير الرؤية والرسالة

G4-43
خذة إلنشاء هيئة  اإلجراءات المتَّ
عليا للحوكمة حول الموضوعات 
االقتصادية والبيئية واالجتماعية

نعم، صفحة 1557 إلى 17
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الحوكمة

G4-34 هيكل الحوكمة الخاص
نعم، صفحة 1557 إلى 17بالمؤسسة

G4-35نعم، صفحة 1557 إلى 17عملية تفويض السلطات

G4-36
المنصب التنفيذي المنوط 

بالمسؤولية االقتصادية والبيئية 
واالجتماعية

نعم، صفحة 1557 إلى 17

G4-37

عملية عقد مشاورات مع 
األطراف المعنية حول 

المسؤولية االقتصادية والبيئية 
واالجتماعية

نعم، صفحة 1557 إلى 17

G4-38

عملية عقد مشاورات مع 
األطراف المعنية حول 

المسؤولية االقتصادية والبيئية 
واالجتماعية

نعم، صفحة 1557 إلى 17

G4-39نعم، صفحة 1557 إلى 17الهيئة العليا المعنية بالحوكمة

G4-40 ترشيح واختيار الهيئة العليا
نعم، صفحة 1557 إلى 17المعنية بالحوكمة

G4-41
مسؤولية الهيئة العليا المعنية 

بالحوكمة لضمان تفادي تضارب 
المصالح

نعم، صفحة 1557 إلى 17

G4-42 دور الهيئات المعنية بالحوكمة
نعم، صفحة 1557 إلى 17في تطوير الرؤية والرسالة
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G4-43
خذة إلنشاء هيئة  اإلجراءات المتَّ
عليا للحوكمة حول الموضوعات 
االقتصادية والبيئية واالجتماعية

نعم، صفحة 1557 إلى 17

G4-44
تقييم أداء الهيئة العليا للحوكمة 

حول الموضوعات االقتصادية 
والبيئية واالجتماعية

نعم، صفحة 1557 إلى 17

G4-45

دور الهيئة العليا للحوكمة في 
التعرف على المخاطر والفرص 

المتعلقة بالتداعيات االقتصادية 
والبيئية واالجتماعية

نعم، صفحة 1557 إلى 17

G4-46 دور الهيئة العليا للحوكمة في
نعم، صفحة 1557 إلى 17فعالية المخاطر والفرص

G4-47 استعراض تكرار عمليات الهيئة
نعم، صفحة 1557 إلى 17العليا المعنية بالحوكمة

G4-48
اللجنة العليا التي تتولى 

مراجعة تقرير االستدامة الخاص 
بالمؤسسة

نعم، صفحة 1557 إلى 17

G4-49
عملية إبالغ الهيئة العليا 

المعنية بالحوكمة بالمخاوف 
والموضوعات الجوهرية

نعم، صفحة 1557 إلى 17

G4-50
طبيعة المخاوف والموضوعات 

الجوهرية التي جرى اإلبالغ عنها 
وعددها

نعم، صفحة 1557 إلى 17

G4-51
سياسة األجور والمكافآت 

الخاصة بالهيئة العليا المعنية 
بالحوكمة

نعم، صفحة 1757

G4-52نعم، صفحة 1757عملية تحديد األجور والمكافآت
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G4-53 وجهات نظر الشركاء حول األجور
نعم، صفحة 1757والمكافآت

G4-54
نسبة التعويض للموظف الذي 

يتقاضى أعلى أجر ولكافة 
الموظفين

نعم، صفحة 57سري

G4-55
نسبة الزيادة للموظف الذي 

يتقاضى أعلى أجر ولكافة 
الموظفين

نعم، صفحة 57سري

األخالقيات والنزاهة

G4-56 مدونة قواعد السلوك
نعم، صفحة 2457واألخالقيات

G4-67
اآللية الداخلية والخارجية 

للتوجيهات الخاصة بالسلوكيات 
القانونية 

نعم، صفحة 2457

G4-58
اآللية الداخلية والخارجية 

للتوجيهات الخاصة بالسلوكيات 
غير القانونية

نعم، صفحة 2457

اإلفصاحات المعيارية الخاصة

تعريف المؤشر والمتوسط الجانب الجوهري
المتحرك اليومي

الصفحة/اإلجابة
مرجع التقييم الخارجيالمباشرة

الجانب االقتصادي

األداء االقتصادي

G4-DMA أسباب األهمية النسبية للمؤشر
نعم، صفحة 57من 34 إلى 36وتأثيراته
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G4-EC1 استخراج القيمة االقتصادية
نعم، صفحة 57من 34 إلى 36المباشرة وتوزيعها

G4-EC2
التداعيات المالية والفرص 

والمخاطر المالية الناجمة عن 
التغيرات المناخية

نعم، صفحة 57ال يوجد

G4-EC3
تغطية االلتزامات الخاصة بخطة 

المميزات المحددة الخاصة 
بالمؤسسة

نعم، صفحة 57من 34 إلى 36

G4-EC4 المساعدة المالية الواردة من
نعم، صفحة 57ال يوجدالحكومة

التواجد في األسواق

G4-DMA أسباب األهمية النسبية للمؤشر
نعم، صفحة 3257 و 33وتأثيراته

G4-EC5

نطاق النسب الخاصة باألجر الخاص 
بالمستوى القياسي مقارنة بالحد 

األدنى لألجور على المستوى 
المحلي

نعم، صفحة 57سري

G4-EC6 نسبة اإلدارة العليا الموّظفة من
نعم، صفحة 4457المجتمع المحلي

الممارسات الخاصة بالمشتريات

G4-DMA أسباب األهمية النسبية للمؤشر
نعم، صفحة 3657وتأثيراته

G4-EC9 نسبة اإلنفاق على جهات التوريد
نعم، صفحة 3657المحلية

الجانب البيئي

المواد

G4-DMA أسباب األهمية النسبية للمؤشر
نعم، صفحة 57من 40 إلى 43 وتأثيراته
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G4-EN1 المواد المستخدمة حسب الوزن أو
نعم، صفحة 57من 40 إلى 43 الحجم

G4-EN2 نسبة المواد المستخدمة التي يجري
نعم، صفحة 57من 40 إلى 43 إعادة تدويرها في صورة مواد أولية

الطاقة

G4-DMA أسباب األهمية النسبية للمؤشر
نعم، صفحة 57من 40 إلى 43 وتأثيراته

G4-EN3نعم، صفحة 57من 40 إلى 43 استهالك الطاقة داخل المؤسسة

G4-EN4نعم، صفحة 57من 40 إلى 43 كثافة الطاقة

G4-EN5نعم، صفحة 57من 40 إلى 43 الحد من استهالك الطاقة

G4-EN6نعم، صفحة 57من 40 إلى 43 تقليل متطلبات الطاقة

تصريف المياه العادمة والنفايات

G4-DMA أسباب األهمية النسبية للمؤشر
نعم، صفحة 57من 40 إلى 43 وتأثيراته

G4-EN23 إجمالي وزن النفايات من حيث النوع
نعم، صفحة 57من 40 إلى 43 وأسلوب التصريف

G4-EN24 إجمالي عدد حاالت االنسكاب
نعم، صفحة 57ال يوجدالخطرة وحجمها
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G4-EN25
وزن النفايات المنقولة أو المستوردة 
أو الُمصّدرة أو المناولة والتي يجري 

اعتبارها خطرة
نعم، صفحة 57ال يوجد

النقل

G4-DMA أسباب األهمية النسبية للمؤشر
نعم، صفحة 57من 40 إلى 43 وتأثيراته

G4-EN29

تأثيرات بيئية هائلة ناجمة عن نقل 
المنتجات والسلع والمواد األخرى 
المستخدمة في العمليات الخاصة 

بالمؤسسة ونقل المستخدمين

نعم، صفحة 57ال يوجد

اإلجمالي

G4-DMA أسباب األهمية النسبية للمؤشر
نعم، صفحة 57من 40 إلى 43 وتأثيراته

G4-EN31 إجمالي النفقات واالستثمارات
نعم، صفحة 57من 40 إلى 43 الخاصة بحماية البيئة من حيث النوع

المؤشرات االجتماعية: ممارسات وأخالقيات العمل الالئق

التوظيف

G4-DMA أسباب األهمية النسبية للمؤشر
نعم، صفحة 57من 44 إلى 51وتأثيراته

G4-LA1
إجمالي عدد ومعدل دوران 

الموظفين حسب الفئة العمرية 
والجنس والمنطقة

نعم، صفحة 57من 44 إلى 51
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G4-LA2

المزايا المقدمة لموظفي الدوام 
الكامل التي ال تقدم للموظفين 

المؤقتين أو موظفي الدوام 
الجزئي، وفق العمليات التشغيلية 

الرئيسية

نعم، صفحة 57من 44 إلى 51

إدارة/ عالقات الموظفين

G4-DMA أسباب األهمية النسبية للمؤشر
نعم، صفحة 57من 44 إلى 51وتأثيراته

G4-LA4

الحد األدنى لفترة اإلخطار بشأن 
التغييرات التشغيلية الرئيسية، بما 
في ذلك ما إذا كانت محددة في 

االتفاقات الجماعية

نعم، صفحة 57دليل الموظف

الصحة والسالمة المهنية

G4-DMAنعم، صفحة 57من 44 إلى 51أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G4-LA5

النسبة المئوية إلجمالي القوى العاملة 
الممثلة في اللجان الرسمية المشتركة 

بين اإلدارة والموظفين بشأن الصحة 
والسالمة

نعم، صفحة 57من 44 إلى 51

G4-LA6 نوع اإلصابة واألمراض المهنية واأليام
نعم، صفحة 57من 44 إلى 51الضائعة والتغيب، ومعدالتها

G4-LA8
موضوعات الصحة والسالمة التي 

تشملها االتفاقات الرسمية مع النقابات 
التجارية

نعم، صفحة 57من 44 إلى 51
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التدريب والتعليم

G4-DMA أسباب األهمية النسبية للمؤشر
نعم، صفحة 57من 44 إلى 51وتأثيراته

G4-LA9
متوسط ساعات التدريب لكل موظف 

في السنة وفقًا لنوع الجنس والفئة 
الوظيفية

نعم، صفحة 57من 44 إلى 51

G4-LA10
برامج إدارة المهارات والتعلم مدى 

الحياة التي تدعم فرص التوظيف 
المستمرة للموظفين

نعم، صفحة 57من 44 إلى 51

G4-LA11
النسبة المئوية للموظفين الذين يتلقون 

مراجعات دورية حول األداء والتطور 
الوظيفي

نعم، صفحة 57من 44 إلى 51

التنوع وتكافؤ الفرص

G4-DMAنعم، صفحة 57من 44 إلى 51أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G4-LA12 تشكيل هيئات الحوكمة ومعدل تعطل
نعم، صفحة 57من 44 إلى 51الموظفين في كل فئة

تساوي أجور الرجال والنساء

G4-DMAنعم، صفحة 57من 44 إلى 51أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G4-LA13 تكون نسبة الراتب األساسي للرجال
نعم، صفحة 57من 44 إلى 51والنساء حسب الفئة الوظيفية

آلية المظالم المتعلقة بممارسة العمل

G4-DMAنعم، صفحة 57من 44 إلى 51أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته
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G4-LA16نعم، صفحة 57من 44 إلى 51عدد الشكاوى من ممارسات الموظفين

المؤشرات االجتماعية: حقوق اإلنسان

االستثمار

G4-DMA أسباب األهمية النسبية للمؤشر
نعم، صفحة 57من 44 إلى 51وتأثيراته

G4-HR2 مجموع ساعات تدريب الموظفين
نعم، صفحة 57من 44 إلى 51على سياسات حقوق اإلنسان

عدم التمييز

G4-DMA أسباب األهمية النسبية للمؤشر
نعم، صفحة 57من 44 إلى 51وتأثيراته

G4-HR3 إجمالي عدد حوادث التمييز والتفرقة
نعم، صفحة 57ال يوجدواإلجراءات المتخذة حيالها

ممارسات األمن

G4-DMA أسباب األهمية النسبية للمؤشر
نعم، صفحة 57من 44 إلى 51وتأثيراته

G4-HR7
نسبة أفراد األمن المدربين على 

سياسات المؤسسة الخاصة بحقوق 
اإلنسان

نعم، صفحة 57من 44 إلى 51

آلية التظلمات الخاصة بحقوق اإلنسان

G4-DMA أسباب األهمية النسبية للمؤشر
نعم، صفحة 57من 44 إلى 51وتأثيراته



73 جمـــارك دبـــي تـــقــريــر االســتــدامــة 2016

G4-HR12
عدد التظلمات المسجلة المتعلقة 

بحقوق اإلنسان والتي تمت معالجتها 
وحلها من خالل آلية التظلم الرسمية

نعم، صفحة 57ال يوجد

المؤشرات االجتماعية: المجتمع

المجتمعات المحلية

G4-DMA أسباب األهمية النسبية للمؤشر
نعم، صفحة 57من 44 إلى 51وتأثيراته

G4-SO2
العمليات التي تشتمل على تأثيرات 
سلبية كبيرة فعلية أو محتملة على 

المجتمعات المحلية
نعم، صفحة 57من 44 إلى 51

مكافحة الفساد

G4-DMA أسباب األهمية النسبية للمؤشر
نعم، صفحة 57من 44 إلى 51وتأثيراته

G4-SO3
العدد اإلجمالي والنسبة المئوية 

للعمليات المقيمة من حيث المخاطر 
المترتبة على الفساد

نعم، صفحة 57من 44 إلى 51

G4-SO4 التواصل والتدريب على السياسات
نعم، صفحة 57من 44 إلى 51واإلجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد

G4-SO5 وقائع الفساد المؤكدة واإلجراءات
نعم، صفحة 57ال يوجدالمتخذة بشأنها

المؤشرات االجتماعية: المسؤولية تجاه المنتج

صحة العميل وسالمته

G4-DMA أسباب األهمية النسبية للمؤشر
نعم، صفحة 57من 44 إلى 51وتأثيراته
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G4-PR1
النسبة المئوية لفئات المنتجات 

والخدمات المهمة التي يتم فيها تقييم 
آثار الصحة والسالمة المتعلقة بها

نعم، صفحة 57من 44 إلى 51

G4-PR2 إجمالي حاالت عدم االمتثال بشأن آثار
نعم، صفحة 57ال يوجدالصحة والسالمة

خدمات المنتجات والعالمة التجارية

G4-DMA أسباب األهمية النسبية للمؤشر
نعم، صفحة 57من 44 إلى 51وتأثيراته

G4-PR3
طبيعة معلومات المنتجات والخدمات 
المطلوبة والنسبة المئوية لفئات مثل 

هذه المنتجات والخدمات
نعم، صفحة 57من 44 إلى 51

G4-PR4
العدد اإلجمالي لحاالت عدم االمتثال 

المتعلقة بمعلومات المنتجات 
والخدمات

نعم، صفحة 57ال يوجد

G4-PR5 نتائج االستبيانات التي تقيس مدى رضا
نعم، صفحة 57من 44 إلى 51العميل

خصوصية العميل

G4-DMA أسباب األهمية النسبية للمؤشر
نعم، صفحة 57من 44 إلى 51وتأثيراته

G4-PR8 إجمالي عدد الشكاوى المتعلقة
نعم، صفحة 57ال يوجدبانتهاكات خصوصية العميل
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