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نعمل وفق رؤية واضحة لترسيخ أسس االستدامة بوصفها مكونًا 
رئيسيًا من مكونات مسيرتنا التنموية، وهذا ما تضمنته األجندة الوطنية 

لتؤكد التزامنا بمفاهيم االستدامة التي جعلناها هدفًا رئيسيًا نسعى 
إلى تحقيقه مع مراعاة متطلبات حماية البيئة، وإقرار دعائم التوازن بين 
التنمية االقتصادية واالجتماعية، بما يمكننا من توفير أفضل نوعيات 

الحياة، وضمان سعادة جميع أفراد المجتمع، بحلول تتناسب مع 
احتياجاتهم وتلّبي تطلعاتهم.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء

 حاكم دبي
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المحتويات
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نضع في مقدمة أولوياتنا في جمارك دبي تحقيق االستدامة في كافة أعمالنا، ونسعى 
إلى تعزيز التنمية المستدامة وجعلها محورًا رئيسيًا في رؤيتنا وخططنا االستراتيجية.

لقد اتبعنا دائما أعلى مستويات الشفافية لتحقيق أهدافنا وتنفيذ مهامنا بغرض الحد 
من المخاطر وتنمية كفاءات موظفينا، والتزمنا بأفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية، 

ودعمنا التميز واالبتكار تنفيذًا لتوجيهات قيادتنا الحكيمة بالعمل على تحفيز اإلبداع 
واالبتكار ليصبح المحور الرئيسي لتطوير الخدمات الحكومية من أجل اسعاد الناس 

وتشجيعهم على المشاركة في مسيرة التطوير الشاملة بدولة اإلمارات.
وأطلقت جمارك دبي مبكرًا الخدمات الذكية التي تتوافق مع أعلى المعايير العالمية 

لتطوير القطاع الجمركي، بما يلبي توقعات الشركاء والعمالء، وقد وضعنا نظامًا رقابيًا 
مستدامًا فعااًل وقويًا قادرًا على التكيف سريعًا مع الحركة المتغيرة للتجارة الدولية 

والتعقيدات المتنامية لسالسل اإلمداد.
ونتعهد بمواصلة رحلتنا في مجال االستدامة من أجل تعزيز قدرات جمارك دبي تنفيذًا 

لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، من أجل تعزيز ما تحقق من انجازات في مجال التنمية 

االقتصادية واالجتماعية المستدامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة عمومًا وإمارة 
دبي على وجه الخصوص.

وسنواصل العمل على تحقيق رؤيتنا وأهدافنا وتجسيد قيمنا، لتحقيق التوازن بين 
تسهيل التجارة وحماية المجتمع واالقتصاد من مخاطر التجارة غير المشروعة، مع ضمان 

االستدامة ومواصلة خدمة مجتمعنا عبر تعزيز دورنا على صعيد المسؤولية المجتمعية.

حققت دبي ودولة اإلمارات عمومًا إنجازات كبيرة، وتقدمنا إلى صدارة المشهد االقتصادي 
في العالم، بفضل رؤية قيادتنا الحكيمة وحرصها على تطبيق األفكار الجديدة، ويعكس 

تبوء الدولة المركز األول عالميًا في مؤشر فعالية هيئات الجمارك وفقًا للكتاب السنوي 
للتنافسية العالمية لعام 2017 جهودنا المبذولة لتسهيل اإلجراءات الجمركية ويأتي في 

مقدمتها برنامج المشغل االقتصادي المعتمد الذي يتماشى مع متطلبات منظمة التجارة 
العالمية لتيسير التجارة، ويوفر البرنامج، العديد من المزايا للشركاء في سلسلة اإلمداد، 
ومبادرة " االسترداد الذكي" والذي يعتمد على أتمتة عمليات التحقق من المستندات 

المقدمة لطلب خدمة رد التأمينات الجمركية عبر تبني تقنية الذكاء االصطناعي، ومنصة 
مساحة العمل الذكية التي تسرع إنجاز البيان الجمركي بخمسة أضعاف من الطريقة التقليدية.

لقد تجاوزنا في جمارك دبي الثقافة التقليدية في أننا دائرة رقابية فقط من خالل التوجه 
لكي ُنصبح دائرة تسعى إلى رعاية حاجات شركائها الداخليين والخارجيين وتعمل على 

تحقيقها، وهذه الفلسفة التشغيلية مدفوعة بكوننا دائرة عامة من واجبها السعي وراء 
التميز في عملها، لتحقيق النفع للمجتمع وإن التحدي الذي نواجهه اليوم هو الحفاظ على 

نظام رقابي مستدام قادر على التكيف مع التغيرات المستمرة في بنية التجارة العالمية.
وعلى صعيد التنمية المجتمعية المستدامة فقد اعتمدت جمارك دبي في مضمون 

مبادراتها على االبتكار في تنفيذ أفكار هادفة تخدم مجاالت العمل التطوعي والخيري 
والمجتمعي والبيئي، فخالل العام الماضي بلغ عدد مبادرات الدائرة في العمل المجتمعي 
نحو 162 مبادرة وفعالية استفاد منها أكثر من مليون شخص، باإلضافة إلى حصول الدائرة 

على 35 جائزة في مجال المسؤولية المجتمعية من عام 2009 إلى 2017 مع التزامها 
بتطبيق معيار ISO 26000 الذي يوضح التوصيات الدولية المتعلقة بإضفاء المزيد من 

المسؤولية االجتماعية على المؤسسات.

سلطان أحمد بن سليم
رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة 

أحمد محبوب مصبح
مدير جمارك دبي

 كلمة
  الرئيس

 كلمة
المدير
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ملخص التقرير
)اإلفصاح 46-102: تعريف محتوى التقرير وحدود الموضوعات(

)اإلفصاح 48-102: إعادة صياغة المعلومات(
)اإلفصاح 49-102: التغييرات في عملية إعداد التقارير(

هذا اإلصدار هو العاشر من تقرير االستدامة السنوي 
لجمارك دبي، ويغطي المدة من 1 يناير 2017 إلى 31 

ديسمبر من نفس العام. تم إعداد هذا التقرير وفًقا لمعايير 
المبادرة العالمية إلعداد التقارير: الخيار األساسي. ُيعد 

فهرس المبادرة العالمية إلعداد التقارير المفصل جزًءا ال 
يتجزأ من هذا التقرير. لقد تلقينا توجيهات من برنامج دبي 

لألداء الحكومي المتميز لعرض البيانات 
الكمية ومؤشرات األداء الرئيسية 
والمعلومات الواردة هنا. وكشفنا 

طواعية عن جميع المعلومات والبيانات، 
ونحن من جانبنا نؤكد التزامنا بمبدأ 

الشفافية المؤسسية والتواصل المفتوح. 
كما تغطي جميع المعلومات والبيانات 

الواردة في هذا التقرير جميع مكاتبنا 
)بما في ذلك المقر الرئيسي(، التي توجد 
جميعها في دبي بدولة اإلمارات العربية 

المتحدة، مع مراعاة أن الدائرة ال تدير أية 
أنشطة خارج دولة اإلمارات.

واستخدمنا بشفافية في هذا التقرير 
بيانات العامين الماضيين حسبما توفر إلينا، 

ألغراض مقارنة المعلومات االجتماعية 

والتنظيمية والبيئية الخاصة بالهيئة. وكنا دقيقين قدر 
اإلمكان بخصوص جميع البيانات والمعلومات المقدمة 

وأدرجنا شرًحا ألساليب وعمليات جمع البيانات كلما أمكن 
ذلك. ونظًرا لكونها دائرة حكومية حساسة، ال تنشر جمارك 

دبي بعض البيانات والمعلومات الهامة علًنا، إال وفق إجراءات 
السرية إلى السلطات المعنية على النحو الذي يقتضيه 

القانون. وبغرض التأكد من عملية ضمان الجودة الخارجية، يتم 
تدقيق جميع مهامنا بشكل منتظم من قبل هيئة حكومية 

مركزية تسمى "ديوان المحاسبة"، دبي -اإلمارات العربية 
المتحدة. يغطي هذا التدقيق جميع مهامنا، ومع ذلك، فإن 

نتائج تقرير التدقيق ال يتم نشرها، بل يتم الحفاظ على سريتها.

أجرى فريق الجودة الداخلية التابع لجمارك دبي مراجعة 
شاملة لهذا التقرير، وتتحقق خدمة اإلفصاح عن المعامالت 

ذات األهمية النسبية لمبادرة التقارير العالمية من أن 
اإلفصاحات المعيارية العامة 40-102 إلى 49-102، قد 

ُحدد موقعها على نحٍو صحيح في كل من فهرس محتويات 
مبادرة التقارير العالمية ونص التقرير النهائي. وقد حاولنا 
تغطية أهم الموضوعات والقضايا التي تعكس التأثيرات 

ا  االقتصادية والبيئية واالجتماعية الهامة التي قد تؤثر جوهريًّ
على تقييمات وقرارات الجهات المعنية الرئيسية. وتم اختيار 

المعلومات والبيانات الواردة في التقرير وفًقا لمبدأ األهمية 
النسبية حيث إننا نقوم باستمرار بتقييم األهمية النسبية 

بناًء على وجهات نظر الشركات والفئات المعنية المصلحة 
ومراجعة النظراء والمعرفة الداخلية لتحديد القضايا الجوهرية 

إلدراجها في التقرير. ولهذا الغرض، حددنا الشركاء والفئات 
المعنية الرئيسيين وكيفية إشراكهم، وإدراكنا لمصالحهم 

وتوقعاتهم، وكيفية االستجابة إليهم.

للمالحظات أو التعليقات أو مزيد من المعلومات حول هذا 
 www.dubaicustoms.ae التقرير، ُيرجى زيارة موقعنا

أو التواصل مع إدارة االتصال المؤسسي في جمارك دبي، 
ص.ب. 63، دبي، اإلمارات العربية المتحدة عبر

CSR.DC@dubaicustoms.ae؛ كما أننا متاحون أيضًا عبر 
منصاتنا الرسمية على فيسبوك وتويتر وإنستجرام.

الوصف التنظيمي
جمارك دبي، دائرة حكومية تأسست بهدف تأمين سالمة 

حدود دبي. وتعد الدائرة هي الخط الدفاع األول والدرع 
الواقي لدبي، وتلعب دورًا بارزًا على المستوى الوطني لتعزيز 

التنمية االقتصادية. وهي أقدم دائرة حكومية في دبي  
ويطلق عليها "أم الدوائر" حيث تأسست في أوائل القرن 

العشرين وكانت مركًزا لبعض المكاتب الحكومية من حيث 
اإليرادات، والخدمات اللوجستية. مرت جمارك دبي بكثير من 
المراحل التي جسدت مسيرتها، إال إنه في عهد المغفور له 
الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، بدأت جمارك 
دبي في اعتماد نهج مؤسسي. نحن شريك استراتيجي في 
جميع المبادرات التنموية لحكومة دبي، ونفتخر بتبوء موقع 

القيادة إلقامة عالقات عمل مع جميع الشركاء لضمان 
أفضل مستوى ممكن من الخدمات بما يتماشى مع التوجه 

االستراتيجي لدبي/اإلمارات العربية المتحدة وقيادتها 
الرشيدة. وقد ساعد تطبيق عمليات وإجراءات الجمارك 
الحديثة والمبسطة والمعاد تصميمها في تأمين حركة 

انسيابية للشحنات داخل وخارج الدولة، مما يضمن توفير 
إمدادات التجارة العالمية والحوافز الملحوظة. أدت السياسة 

االقتصادية المتحررة فيما يتعلق بالعمليات الجمركية إلى 
زيادة سريعة في معدالت التنمية والتجارة بإمارة دبي 

وكذلك اإلمارات العربية المتحدة. وُتعد السياسة المتعلقة 
بإعادة التصدير من العوامل األخرى التي ساعدت في التطور 

والنمو السريع القتصاد دبي.
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خالل العقدين الماضيين، تطور اقتصاد دبي بشكل كبير 
نتيجة لشهرتها بوصفها مدينة التجارة والتسوق والتجار. كما 
استفادت المدينة من موقعها الجغرافي كونها واحدة من 
أقدم الطرق البحرية بين الشرق والغرب. ونتيجة لهذا النمو 

الهائل للسياحة واألعمال والتجارة والتنمية الحضرية، كان 
هناك نموًا ملحوظًا في األنشطة والخدمات والبنية التحتية 

لتلبية الطلب المتزايد على الواردات وإعادة التصدير، مع 
مراعاة آليات مراقبة الحدود واإليرادات. لقد قامت جمارك 

دبي بتطوير وتوسيع عملياتها واتجهت نحو تسهيل التجارة، 
ومراقبة األعمال المشروعة والحدود. وبفضل نطاق واسع من 

المسؤوليات والرؤى، تبقى هذه الدائرة رمًزا للسيطرة واألمن 
وتتقدم الصفوف نحو طريق الرخاء. وفي الوقت نفسه، 

عززت جمارك دبي نطاق أنشطتها وخدماتها، ولم يعد دورها 
يقتصر على مجرد جمع الرسوم الجمركية ومراقبة الحدود، بل 

امتد ليشمل آفاق أوسع من مختلف المجاالت االقتصادية 
والخدمية واالجتماعية. كما أننا مسؤولون عن حماية العالمات 

التجارية العالمية، وحظر المواد الخطرة، وتعزيز التجارة، وتعزيز 
رضا الركاب وتعزيز السياحة الوافدة إلى دبي. وهذا يتماشى 

إلى حد كبير مع عبارة "بوابة العبور إلى رخاء دبي " التي تتبناها 
الدائرة كشعار لعملها بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

يعمل لدى جمارك دبي في الوقت الحالي 3123 موظفًا، 
موزعين على المقر الرئيسي في شارع الميناء بدبي بالقرب من 
ميناء راشد و25 مركزًا في أنحاء دبي. تستهدف خدماتنا قطاع 

األعمال واألفراد والركاب المسافرين من وإلى دبي. تشمل 
هذه الخدمات:

التسجيل والترخيص  •
التخليص الجمركي  •

المطالبات واالسترداد  •
االفصاح الذاتي  •

الرسوم الجمركية  •

خدمات جمارك دبي

خدمات لألعمال

•   التسجيالت والتراخيص
•   التخليص الجمركي

•   المطالبات واالسترداد
•   خدمة العمالء

•   الخدمات المجانية
•   عرض معلومات جمركية

•   عرض معلومات جمركيةخدمات لألفراد
•   عرض اإلجراءات الجمركية

خدمات للمسافرين

•   عرض اإلجراءات الجمركية
•   عرض معلومات جمركية

•   االفصاح الذاتي
•   الرسوم الجمركية
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توفير بيئة داعمة لحركة التجارة الدولية والمسافرين  •
تعزيز األمن ومكافحة التجارة غير المشروعة  •

تنمية وتنويع االيرادات واستدامتها وكفاءة تحصيلها  •
تعزيز القدرات المؤسسية والميزة التنافسية  •

ريادة االبتكار الجمركي عالميًا  •

الريادة  •
السعادة  •

الوالء  •
النزاهة  •

االبتكار واإلبداع  •
التمكين  •

اإلدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة.    رؤيتنـــــا:

حماية المجتمع وتعزيز التنمية االقتصادية من خالل االلتزام والتسهيل واإلبتكار.رسالتنـــا:

أهدافنا:

قيمنـــــا: 

أنظمة الحوكمة واإلدارة
نحن في جمارك دبي نواصل دعم منصات ومبادرات 

ا واالنضمام إليها ضمن  ا وعالميًّ ا وإقليميًّ االستدامة محليًّ
جهود تطبيق استراتيجيتنا الخاصة بالحوكمة والمسؤولية 

المؤسسية. وانطالًقا من كوننا أحد الدوائر الرائدة في 
أنشطة وبرامج المسؤولية المجتمعية المؤسسية، نحظى 
بعالقات شراكة استراتيجية وعملية مع الهيئات االتحادية 

والعامة، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات، 
والجمعيات الخيرية والمؤسسات الخاصة. وتشمل التزاماتنا 

العالمية الرئيسية إعالن األمم المتحدة العالمي لحقوق 
اإلنسان وبروتوكوالته ومعاهدات منظمة الجمارك 

العالمية والقواعد واللوائح الخاصة ببرنامج األمم المتحدة 
للبيئة والمعاهدات متعددة األطراف، مثل اتفاقية بازل 
واتفاقية مونتريال واتفاقية التجارة الدولية في األنواع 

المهددة باالنقراض واالتحاد الجمركي الخليجي، وغيرها من 
االلتزامات التي تشكل جزًءا من أعمالنا الجمركية األساسية 
والتزاماتنا تجاه البيئة ومكافحة الفساد وشؤون المجتمع 

وحقوق اإلنسان. تنطلق أولوياتنا في مجال الحوكمة 
وتوجهاتنا المحددة من توجهات دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، بما يتوافق مع خطة دبي 2021. وبالمثل، فإن 
استراتيجية األعمال واالتجاهات التشغيلية التي نتبناها تنبع 
من استراتيجيتنا المؤسسية وتوجهات الدولة القائمة على 
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مبادئ االستدامة والمسؤولية الوطنية. تتمثل طبيعة أعمالنا 
األساسية في حماية األمن القومي والحفاظ عليه، وتعزيز 

التجارة المشروعة وتحقيق متطلبات اإليرادات من خالل 
تقييم شامل للمخاطر والفرص ذات الصلة، بما يهدف إلى 
تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية. وتهدف 

الخدمات التي نقدمها إلى تحسين ثقافة الجودة وتميز 
االتجاهات المحلية واإلقليمية المستمدة من تحليل العناصر 
المتعلقة بتعزيز االقتصاد الوطني على نحٍو مستدام. وفي 

إطار التوجيه القوي والدعم المستمر من قيادتنا، نواصل 
مراجعة أجندة االستدامة لدينا في ضوء أدائنا والتعقيبات 

والمالحظات المقدمة من الشركاء والفئات المعنية، ونعمل 
على تحقيق مزيد من التوافق مع التوجهات العالمية.

تطبق جمارك دبي سياسات وممارسات ومعايير وأهداف 
محددة فيما يتعلق بمجاالت الحوكمة والبيئة والجوانب 

االجتماعية لالستدامة. وبالرغم من أن المؤسسة ليس لها 
أي مؤسسات تابعة، إال أن جميع مراكزنا يضمنون االلتزام 

والتقيد بالسياسات والممارسات والمعايير المشار إليها ألنها 
تستند إلى أولوياتنا االستراتيجية واحتياجاتنا التجارية. وفي 

بعض الحاالت، نشجع على إلزام الشركاء باتباع هذه المعايير 
لضمان االمتثال إلى الممارسات الدولية وتقديم إسهامات 

هامة إلى المجتمع والبيئة. وفي إطار عمليات المراقبة التي 
ننفذها، ُنرتب إلجراءات االستعالم عن التدقيقات الخارجية مع 

عمالئنا بشأن هذه المعايير لضمان االمتثال إليها والتحسين 
المستمر لمعايير الحوكمة والمعايير البيئية.

تم إعداد دليل للحوكمة المؤسسية وتنفيذه بغرض وضع 
ركائز الحوكمة لدينا وتحديدها. ويخضع هذا الدليل للمراجعة 
والتحديث بانتظام تحت إشراف القيادة المؤسسية لجمارك 
دبي، بما يضمن تطبيق أعلى المعايير والممارسات الرائدة. 

وتحدد قوانين حكومة دبي والمجلس التنفيذي أدوار 
ومسؤوليات المدير العام ومصفوفة السلطة التي وضعتها 

الدائرة لتحديد السلطات اإلدارية والقانونية والمالية. 
ويتحمل المدراء التنفيذيون مسؤوليات اإلشراف والقيادة 

وتوجيه اإلرشادات والنصائح والعمل على ضمان األداء 
الفعال لمختلف األقسام واإلدارات وااللتزام بالمعايير 

العالمية وأفضل الممارسات في المجاالت ذات الصلة من 

أجل دعم وحماية المقيمين بدبي ومجتمعاتهم وأصولهم 
وسجالت السالمة. وتتمثل أدوار ومهام اإلدارة العليا 

في قيادة الوظائف ذات الصلة وضمان تحقيق جمارك 
دبي أهداف األعمال الخاصة بها عن طريق تقديم خدمات 

فعالة وإدارة مالية وإدارية فعالة وضمان أن تكون سياسات 
التقييم والتعرفة الجمركية والمنشأ متوافقة مع المتطلبات 
الوطنية والدولية مع ضمان الوفاء بالمتطلبات القانونية عن 

طريق تنفيذ عمليات التفتيش والتحقيق. يتم دفع رواتب 
جميع موظفي اإلدارة العليا من قبل حكومة دبي، حتى 

ال يؤثر األداء االجتماعي والبيئي على أي أجور أو مكافآت 
مرتبطة باألداء.



1617

تقرير اإلستدامة 2017  |  جمارك دبي جمارك دبي  |  تقرير اإلستدامة 2017
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 مدير
جمارك دبي

تم تطبيق التغييرات اآلتية على الهيكل التنظيمي لجمارك دبي في عام 2017:
التفاصيلتفاصيل التغييرالجهة الطالبة للتغييرتاريخ التغييرمستوى التغيير

مدير جمارك دبي15 فبراير 2017مستوى اإلدارات
تم تغيير اسم اإلدارة من إدارة 

العمليات التجارية إلى إدارة 
االبتكار في الخدمات

تعميم رقم 2017/6

مدير جمارك دبي1 مارس 2017مستوى اإلدارات

تم تغيير اسم اإلدارة بموجب 
بريد إلكتروني من إدارة االبتكار 
في الخدمات إلى إدارة ابتكار 

الخدمات

تأكيد البريد اإللكتروني

مدير جمارك دبي12 ديسمبر 2017مستوى األقسام
تم تغيير اسم القسم من 

قسم القضايا القانونية إلى 
قسم القضايا الجمركية

تعميم رقم 2013/17

مدير جمارك دبي12 ديسمبر 2017مستوى األقسام
تم تغيير اسم القسم من 

قسم إعادة التأمينات 
الجمركية إلى قسم االسترداد

تعميم رقم 2013/42

لدى الدائرة قسم للمسؤولية المجتمعية وفريق مخصص 
لذلك ُيقدم تقاريره مباشرًة إلى الرئيس والمدير العام، أي 

أعلى مستوى في التسلسل الهرمي الوظيفي لدينا. ويتناول 
قسم المسؤولية المجتمعية القضايا البيئية واالجتماعية 

والقوى العاملة والحوكمة وفًقا الستراتيجيتنا المؤسسية 
وأفضل الممارسات العالمية إلرشادات المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير. يتكون فريق المسؤولية المجتمعية لدينا 
من مجموعة من الخبراء واألفراد المؤهلين والمعتمدين 

للعمل في مجال المسؤولية المجتمعية المؤسسية 
ومعايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير لضمان االحترافية. 
باإلضافة إلى ذلك، يتم تعيين وكالء المسؤولية المجتمعية 

المؤسسية في جميع إدارات وأقسام الدائرة لضمان 
ممارسة االستدامة بشكل رسمي ودمج جميع القضايا ذات 
الصلة في هيكل الحوكمة وصنع القرار. تدعم القيادة العليا 

بقوة جميع الجهود الرامية إلى تبني إدارة االستدامة، مع 
تقدير الفوائد المتوقعة فيما يتعلق بأداء الدائرة وسمعتها 

إلى جانب التأثيرات اإليجابية العامة بالنسبة للمجتمع 
والسوق والقوى العاملة والبيئة. يتم مراجعة خطة عمل 

سنوية للمسؤولية المجتمعية المؤسسية على نحٍو شامل 
واعتمادها من قبل القيادة واإلدارة العليا قبل التنفيذ. كما 
تراجع اإلدارة العليا أداء المسؤولية المجتمعية المؤسسية 

على أساس ربع سنوي، باإلضافة إلى إجراء تحليل شامل 
لكفاءة وفعالية التنمية المستدامة في المؤسسة. يتم إعداد 

تقارير بشأن مؤشرات األداء المحددة مسبًقا للمسؤولية 
المجتمعية المؤسسية ومراجعتها على أساس ربع سنوي 

من قبل القيادة بهدف تقييم األداء واقتراح طرق لتحسين 
إجراءات المسؤولية المجتمعية المؤسسية بعد إعداد خطط 

اإلجراءات التصحيحية.
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ويعمل فريق المسؤولية المجتمعية المؤسسية لدينا على 
إعداد خطة عمل سنوية، تدرج بها جميع المبادرات والبرامج 

والمشاريع المتعلقة بمجاالت االستدامة للبيئة والمجتمع 
واالقتصاد والحوكمة. باإلضافة إلى ذلك، يتم أيًضا تضمين 

مشاريع إصالح األعمال والبرامج التنموية المبتكرة المستمدة 
من األهداف االستراتيجية للمؤسسة. وباعتبارنا من الجهات 

التابعة لحكومة دبي، نشارك في أعمال برنامج دبي لألداء 
الحكومي المتميز ونخضع لتقييماته، ويناقش هذا البرنامج 
ويستعرض جميع جوانب االستراتيجية واألهداف والتنفيذ. 

ُتجري فرق االستراتيجية واألداء لدينا مراجعة مستمرة للتقدم 
في تنفيذ األهداف الموضوعة وتقييم مؤشرات األداء 
الرئيسية في ضوء المنهجيات المحددة والمكتوبة. كما 

نهدف إلى تضمين خطط ملموسة وتحديد أولويات أنشطتنا 
المسؤولة في مجاالت الفقر والتعليم والصحة والسالمة 

والتنوع وتمكين المرأة والحفاظ على الطاقة والتنوع 
البيولوجي واالبتكار وإعادة التدوير وخفض انبعاثات الكربون 

والشراكات االستراتيجية والنمو االقتصادي واالجتماعي، 
والقضاء على الفساد، وغيرها من المجاالت والموضوعات 
األخرى. نركز بشكل خاص على القضايا البيئية واالجتماعية 
المحلية واإلقليمية، في إطار عملنا األساسي في مراقبة 
الحدود والتجارة المشروعة. كما نعتقد اعتقاًدا راسًخا أن 

مسؤوليتنا المجتمعية يجب أن تكون متوافقة مع استراتيجية 
األعمال التي نطبقها، بما يضمن استدامة المؤسسة بأكملها 

على مستوى المجتمع المحلي والبيئة.

تشارك فرق إدارة المخاطر لدينا، التي تقدم تقاريرها مباشرًة 
إلى قيادة الدائرة، باستمرار في تقييم ومراجعة االتجاهات 

المتعلقة باالستدامة، والمخاطر، والفرص والتطورات 
المتعلقة بنهجنا االستراتيجي والتوجهات الخاصة باألعمال 

على أساس منتظم عن طريق مدخالت ورش العمل
 االستراتيجية، ومنتديات الشركاء، والدراسات االستقصائية، 

واالقتراحات، والعديد من المساهمات األخرى. وتتطلب 
ا في  طبيعة أعمالنا أن تكون إدارة المخاطر عنصًرا أساسيًّ

عمليات التخطيط والتشغيل والقياس. على أساس ربع 
سنوي، تقوم إدارة التدقيق والمخاطر بإعداد تقارير عن 

جميع المخاطر بعد إجراء تقييم شامل للمجاالت المتعلقة 
بالحوكمة واألنشطة االقتصادية والعمليات والدعم وتأثيرها 

ا لضمان تحسين  على البيئة والمجتمع. ويتم مراجعتها سنويًّ
الخدمات وإعداد خطط تخفيف المخاطر وخطط العمل. 

يشمل التقييم تأثيرات الموارد االقتصادية والمالية التي تؤثر 
على رضا الفئات المعنية والشركاء، وعدم االستقرار السياسي 

في الدول المجاورة، وفرص التوظيف للمواهب الجمركية، 
وعدم التواصل مع المنظمات األخرى، باإلضافة إلى عدد من 

الجوانب األخرى. عالوة على ذلك، يعمل نظام االقتراحات 
لدينا على التأكد من مالئمة فرص التحسين عن طريق إشراك 

الفئات المعنية.
وفي إطار تفويض حكومة دبي، تدعم مشاركتنا في برنامج 

دبي لألداء الحكومي المتميز أعلى مستويات تميز األداء. هذا 
النهج استباقي ويخضع لنماذج معيارية مقارنة بممارسات إدارة 
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المخاطر الدولية األخرى، بما ُيساعد على إجراء مراجعة دورية 
لمخاطر األعمال االستراتيجية، وفعالية نظام الرقابة الداخلية 

لدينا وتنفيذ خطط العمل الناشئة. وللتأكد من أن جميع 
أقسام وإدارات الدائرة تدرك هذا العنصر وتتبناه، يتم إجراء 

تدريبات منتظمة وبالشراكة بين فريق المخاطر والتدقيق وإدارة 
التدريب لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر التشغيلية والوظيفية 

والسلوكية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية ذات الصلة، 
والتخفيف من تلك المخاطر في نطاق العمل على جميع 

المستويات. ُيساعد التدريب على تطوير الموظفين على جميع 
المستويات للتحقق من آثار األعمال على المجتمع والبيئة 

لضمان إدراج إجراءات تخفيفها في خطط العمل.

المؤسسي  األداء  إدارة  الجمارك قسم  أيًضا في  لدينا 
لألداء  تقييم موسع وشامل  إجراء  يتولى مهام  الذي 

ومعينة  محددة  مؤشرات  بمساعدة  ولألفراد  المؤسسي 
على  القدر  بنفس  للتطبيق  قابلة  العملية  هذه  سلًفا. 

تنفيذ  يتم  حيث  الموظفين  وكبار  التنفيذيين  المدراء 
األهداف  تحديد  من  بدًءا  ومراقبتها،  بأكملها  العملية 

المكافآت  األداء، وذلك ألغراض مراجعة  إلى مراجعة 
لها  التي  المحددة  المؤشرات  تضمين  يتم  كما  والحوافز. 

عند  المؤسسية  االستدامة  على  األجل  طويلة  تأثيرات 
تقييًما  نجري  المعلومات،  طريق  وعن  األهداف.  وضع 

تنفيذي  كل مسؤول  يعكس مساهمة  بما  األداء  لمقياس 
للمؤسسة.  العامة  االستدامة  في 

تقييم المخاطر
 مستوى الخطورة للمالحظات المغلقة بعد نسبة اإلنجاز حتى الربع الرابع 2017

تخفيف المخاطر 2017

المالحظات
المفتوحة

%39

عالي
الخطورة متوسط

الخطورة منخفض
الخطورة

المالحظات
المغلقة
%61
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وتراجع إدارة االستراتيجية والتميز المؤسسي جميع مؤشرات 
األداء الرئيسية وتقدم التعليقات والمالحظات إلى القيادة 

واإلدارات واألقسام المعنية، مع تسليط الضوء على 
اإلنجازات الرئيسية واإلخفاقات وتقديم اقتراحات للتحسين. 

وُتقدم تقارير مؤشرات األداء الرئيسية الخاصة بالحوكمة 
دورًيا عن طريق برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز إلى 
المجلس التنفيذي إلمارة دبي، حيث يتم إجراء المراجعات 

وتقديم التعقيبات واقتراحات التحسين. يعد قياس وتقييم 
ومراجعة مؤشرات األداء الرئيسية هو جوهر منهجية إدارة 
أداء المؤسسة. يتم تحديد المؤشرات الرئيسية، وتتابع في 

إطار نهج تنازلي من األهداف االستراتيجية والتوجهات 
المؤسسية إلى األهداف المحددة سنوًيا. باإلضافة إلى 

مؤشراتنا التشغيلية، تشمل مؤشرات األداء الرئيسية هذه 
المجاالت االجتماعية والبيئية والحوكمة، وتمثل جزًءا ال 
يتجزأ من نظام األداء وإعداد التقارير المطبق لدينا. في 

السنوات القليلة الماضية، عمدنا إلى ترقية لوحة التحكم 
المؤسسية لتشمل اإلبالغ المباشر عن هذه المؤشرات. 

وتساهم مؤشرات األداء الرئيسية في الوقت الفعلي 
بفعالية في االستدامة العامة للمؤسسة، وُتعد متوفرة 

ألغراض مراجعة القيادة واإلدارة التنفيذية والقرارات الذاتية.

تتم مشاركة معظم مؤشرات األداء والنتائج مع الفئات 
المعنية على نحٍو عام ومع حكومة دبي خاصًة، بما 

يعكس مساهمتنا في االستدامة االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية للدولة. وتتم اتاحة تقرير االستدامة السنوي، 

ونشرات الدائرة، والبيانات الصحفية، والمقابالت، والموقع 
اإللكتروني، ووسائل التواصل االجتماعي اإللكترونية الرقمية 
وجميع القنوات األخرى التي يمكن الفئات المعنية الوصول 

إليها. وتتعلق المعلومات -التي يتم مشاركتها-بأنشطتنا 
التشغيلية وانجازات المسؤولية فيما يتعلق بأهداف الدائرة 
وغاياتها. ويوفر لنا االلتزام بمعايير المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير والمعايير العالمية األخرى آلية لنشر مؤشرات األداء 
الرئيسية الخاصة بنا وتعميمها. وثمة عملية شاملة تتضمن 

تحديد المجاالت التي سيتم قياسها، وعملية المراقبة، 
وتحديد التسلسل الهرمي لإلدارة، وتحديد األهداف، وتكرار 

القياس والمهام، وتحديد طريقة الحساب، وطريقة جمع 
البيانات ودقتها، باإلضافة إلى خيارات التعقيبات.

نحن نتبع على نحٍو صارم مبدأ وسياسة التواصل الشفاف 
مع الفئات المعنية وخاصة موظفينا، والتأكد من أن نتائج 

ومؤشرات األداء تتم مشاركتها بدقة وعلى نحٍو كامل. 
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ويشمل ذلك المؤشرات االجتماعية والبيئية واالقتصادية 
ومؤشرات الحوكمة، مثل سعادة ورضا الموظفين، 

والمسارات المهنية، واستهالك الطاقة والوقود، ونسبة 
التطوير، واالبتكارات، واالقتراحات والتوصيات وغيرها. 
ويخضع تقرير االستدامة السنوي إلى إجراءات النمذجة 

المعيارية وضمان الجودة بمعرفة فريق من المتخصصين 
من داخل الدائرة والذين هم أيًضا أعضاء في لجنة إعداد 

التقارير التي تم تشكيلها بموجب أمر إداري خاص من المدير 
العام. وأعضاء هذه الفرق واللجان مؤهلين ومعتمدين 

 ISO 26000و GRI ومدربين على اإلرشادات الدولية مثل
وLEEDS وGHG وOHSAS 18000 وTICSE وأفضل 

الممارسات العالمية األخرى. لقد خضعت الدائرة مؤخرًا 
لمراجعة خدمة اإلفصاح عن المعامالت ذات األهمية 
النسبية التابعة للمبادرة العالمية إلعداد التقارير والتي 

تتحقق وقت النشر من تضمين اإلفصاحات المعيارية العامة 
40-102 إلى 49-102 بالشكل الصحيح في فهرس محتوى 

المبادرة العالمية إلعداد التقارير وفي نص التقرير النهائي. 
باإلضافة إلى ذلك وبوصف الدائرة من الكيانات الحكومية 
العاملة في دبي، فإن جميع المعلومات والبيانات الواردة 

في التقرير تخضع للمراجعة المسبقة والتحقق من قبل 

ديوان المحاسبة لضمان توافر معايير االكتمال والدقة 
والصحة. يقدم قسم ضمان الجودة تعليقات ومالحظات 
سنوية على عملية التحقق المشار إليها، كما ُيصدر ديوان 
المحاسبة أيًضا تقارير سنوية تتضمن عناصر توفر لنا أساًسا 
للمراجعة المنتظمة والتحسين المستمر للعملية بأكملها. 

لقد تم إعداد تقرير االستدامة السنوي الخاص بنا باستخدام 
اإلرشادات والمعايير منذ عام 2008. استخدمت أحدث 

تقاريرنا إرشادات اإلصدار الرابع G4، باستخدام خيار شامل 
 ISO ومتوافق. واعتباًرا من 2018-2017، أدرجنا أيًضا معيار

26000 وممارساته ضمن مهام االستدامة والمسؤولية 
التي تشمل تقارير االستدامة التي تصدرها الدائرة، كما 
نسعى أيًضا إلى اعتماد معيار ومنهجية إعداد التقارير 

المتكاملة اعتباًرا من عام 2019. وبالنسبة لجميع تقاريرنا 
الحالية، كان مؤشر المبادرة العالمية إلعداد التقارير جزًءا 

ال يتجزأ من تقاريرنا ويعكس المؤشرات والمعلومات ذات 
الصلة بطريقة شاملة. كما نحرص على السعي إلى تحسين 
عملية إعداد التقارير من خالل تعليقات ومالحظات الفئات 
المعنية باستخدام قنوات متنوعة مثل الموقع اإللكتروني، 

ووسائل التواصل االجتماعي، ومنتديات االقتراحات، ورسائل 
البريد اإللكتروني المباشرة.
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وباعتبارنا دائرة حكومية منوطة بمنتهى الحساسية بمهمة 
حماية األمن القومي والحدود، نلتزم على نحو صارم بالحد 

من الفساد عن طريق وضع سياسة رسمية تطبق مبدأ 
عدم التسامح نهائًيا مع مثل هذه الحاالت. إن سياستنا 

الخاصة بمكافحة الفساد مستمدة من سياسات الدولة في 
هذا المجال وتعتمد على مرجعية قوية من اتفاقية األمم 
المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها من المعايير اإلقليمية 

والعالمية. يتم تحليل جميع وظائفنا فيما يتعلق بالمخاطر 
ذات الصلة بمكافحة الفساد، ويتعين على جميع الموظفين 

االلتزام بالسلوك األخالقي ضد الفساد بوصف ذلك جزًءا 
من المتطلبات الوظيفية. وُيعد تناوب الموظفين على نحو 

دوري من العناصر الرئيسية لسياستنا المعنية بمكافحة 
الفساد على جميع المستويات، وخاصة في صميم عملياتنا. 

وتساعدنا تقاريرنا الداخلية والتعقيبات المقدمة من الهيئة 
االتحادية للجمارك في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

والتوصيات الصادرة عن هيئات تشريعية عالمية أخرى مثل 
منظمة الجمارك العالمية، في تحسين هذه السياسة 

واإلجراءات بشكل منتظم. ولضمان أقصى قدر من التركيز 
والتنفيذ الخالي من العيوب لسياستنا التي ال تتسامح 

مطلًقا مع الفساد، لدينا قسم متخصص، يقدم تقاريره 
مباشرة إلى المدير العام. وُيكلف هذا الفريق بمسؤولية 

تنفيذ ومراقبة وضبط سياسة واضحة في هذا المجال، 
دون تطبيق أي استثناءات على اإلطالق. يتم تدريب 

وتطوير أعضاء هذا القسم بانتظام بالتعاون مع وكاالت 
األمن واالستخبارات على الصعيدين المحلي والدولي، مع 

اطالعهم على أحدث التطورات في مجال مكافحة الفساد 
وطرق الكشف عنه والتقنيات المستخدمة للنجاح في 

الحد من الممارسات الفاسدة. توجد عملية رقابة ومراجعة 
داخلية محددة بدقة ويتم تنفيذها بفعالية لمنع وتحديد أي 

من هذه الحاالت بالدقة المطلوبة. وتوفر التقارير السنوية 

والربع سنوية المقدمة إلى القيادة واإلدارة التنفيذية 
األساس لهذا الفريق لتنفيذ عمليات التحسين المستمر 

للسياسة وتطويرها، باإلضافة إلى اإلجراءات الشاملة. 
ولضمان تحقيق أفضل النتائج فيما يتعلق بمسؤوليتنا 

تجاه األمن الوطني، أنشأنا جميع قنوات التواصل الممكنة 
وآليات متابعة للكشف عن حاالت مكافحة الفساد واإلبالغ 

عنها. وتمثل نشرات الموظفين الداخلية، وتذكيرات 
اإلنترنت، واإلبالغ عن المخالفات، والبوابة المؤسسية، 

ووسائل التواصل االجتماعي، والبيانات الصحفية، والموقع 
اإللكتروني، ووسائل اإلعالم اإللكترونية والمقابالت مع 
القيادة، بعض هذه القنوات التي تعمل على نشر أهمية 
سياستنا في مكافحة الفساد وعدم التسامح. وفي إطار 

برامج توجيه الموظفين الجدد، يتم التعريف بسياسة 
مكافحة الفساد وقواعد سلوك العمل بشكل كامل 

وتعميمها. وباإلضافة إلى ذلك، هناك قنوات أخرى حساسة 
وسرية ذات طبيعة استخباراتية تستخدم على نحو فعال 

في الكشف عن مثل هذه الحاالت واإلبالغ عنها. ويوجد 
نظام تدقيق داخلي وخارجي شامل يوفر إرشادات لتحسين 

العملية بأكملها على نحو مستمر.
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إدارة األهمية النسبية والشركاء 
)اإلفصاح 42-102: قائمة مجموعة الفئات المعنية(
)اإلفصاح 40-102: قائمة مجموعة الفئات المعنية(

تعتمد استراتيجية االستدامة المطبقة لدينا على األمور 
التي تهم الشركاء والفئات المعنية والعناصر األكثر تأثيًرا 

في أعمالنا التجارية ونجاحها. الفئات المعنية أو الشركاء هم 
األفراد والكيانات التي تؤثر، أو يمكن أن تؤثر، في أنشطتنا 

أو قراراتنا، أو التي يمكن أن تتأثر بأفعالنا وممارساتنا المهنية. 
وتشمل الفئات المعنية:

العمالء والمتعاملين   •
الموردون وشركاء سلسلة القيمة   •

السلطات الحكومية والهيئات الدولية   •
منظمات الجمارك األخرى   •

موظفونا   •
المجتمع  •

نظًرا لتاريخ أعمالنا الطويل، عملت الدائرة مع الكثير من 
الشركاء لعقود من الزمن. وعالوة على ذلك، نطبق 

استراتيجية طويلة األمد تجاه الفئات المعنية كما نبحث دائًما 

عن طرق لمساعدة عمالئنا والموظفين والشركاء على القيام 
بالمزيد. ونتيجة لذلك، تعلمنا أن األفكار الجيدة واالقتراحات 

المبتكرة يمكن أن تأتي من أي شخص وأي مكان. ولهذا 
السبب، نؤكد على التواصل المستمر مع مجموعة واسعة 

من الشركاء، تشمل ما يأتي:
دمج أراء الشركاء والفئات المعنية في استراتيجية   •

استدامة المؤسسة
إجراء استبيانات دورية لسعادة ورضا العمالء  •

جهود إشراك الموظفين للعمل على تعزيز انخراط   •
الموظفين في أنشطة المؤسسة وزيادة معدالت 

السعادة والرضا
استبيانات سعادة الموردين وتحليل احتياجاتهم  •

تقييم احتياجات المجتمع واستبيانات الرضا ذات الصلة  •
االجتماعات والفعاليات السنوية للشركاء في إطار جهود   •

المشاركة
إجراء حوارات مع نظرائنا في مؤسسات الجمارك العالمية  •

المؤتمرات والندوات وورش العمل مع الهيئات الدولية   •
التي تنظم أعمال الجمارك

وتتمثل أولويتنا في إنشاء وتحديد قنوات جديدة ومتعددة 
لضمان التواصل المستمر مع شركائنا. ومن اإلجراءات 

المؤكدة تضمين المجاالت ذات األهمية األساسية المتعلقة 
بالفئات المعنية في استراتيجيتنا السنوية وعملية تحديد 
األهداف. نحن نعمل في نطاق نشاط يتأثر إلى حٍد كبير 

بالتجار والمؤسسات االقتصادية والمالية وهيئات اإلدارة 
العامة، وكذلك بالتشريعات. ويخلق التعاون الوثيق مع 

الشركاء قيمة مضافة لجميع المعنيين، حيث تؤثر اقتراحاتهم 
على تخطيطنا وقراراتنا. بالنسبة لنا، من المهم أن يدرك 

الشركاء أنشطتنا وبرامجنا الداخلية والخارجية والمشاركة معنا 
عند الحاجة. يحدد الجدول التالي جميع الشركاء، وتوقعاتهم، 

وأدوات المشاركة واألساليب المستخدمة.
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إشراك الشركاء والفئات المعنية

طرق اإلشراك األدوات المستخدمة إلشراك الشركاءتوقعات الشركاء شركاء جمارك دبي

خدمات مبتكرة علية الجودة لتلبية المتعاملون
احتياجات التجار والعمالء 

استطالعات الرضا؛ نظم االقتراحات والشكاوى؛ 
مركز االتصال

رسائل البريد اإللكتروني 
المباشرة، الهاتف، الفاكس، 
الموقع اإللكتروني، التواصل 

االجتماعي، االجتماعات، 
المنتديات، ورش العمل، 

مناقشات جماعية، اللقاءات 
السنوية، جلسات الخبراء، 

وصفحات الويب

تلبية احتياجات العمالء وتحقيق شركاء سالسل القيمة 
برامج التدريب؛ مناقصات العقود؛ وتقييم الموردين النمو والمنفعة المشتركة 

السلطات الحكومية 
والهيئات الدولية

االمتثال للقوانين المحلية والدولية 
والنظم المتعلقة بالمسائل 

الجمركية
مذكرات التفاهم؛ واتفاقيات الخدمة

بيئة أعمال تنافسية عادلة والتنمية المنظمات الجمركية األخرى
االقتصادية المستدامة

منتديات النقاش مع قطاعات األعمال؛ والمنصات 
والمؤتمرات العالمية

المساواة في التوظيف، والتطوير الموظفون
الوظيفي، وبيئة عمل صحية وإيجابية 

األبواب المفتوحة؛ تقييمات األداء؛ وممثلو 
الموظفون

مجتمع متالحم، وإشراك المجتمع المجتمع
وحماية البيئة

العمل التطوعي والخيري وربط العالقات مع 
المجتمع 

)اإلفصاح 43-102: األسلوب المتبع في إشراك الشركاء(
)اإلفصاح 44-102: الموضوعات الرئيسية وما يتعلق بها(

تتبعه جمارك دبي لتحديد األهمية  الذي  النهج  يتضمن 
الجمركية.  بالهيئات  المتعلقة  العالمية  المعايير  النسبية 

يتوافق مع رؤيتنا  النسبية  لدينا إطار عمل لألهمية 
المدى الطويل ونستمر في مراجعة  ورسالتنا على 

باإلضافة  المهمة،  المادية  المخاطر والفرص  مجموعة من 
الخاصة بها. ويتم إجراء تقييم لألهمية  التقارير  إلى تقديم 
األكثر  لتحديد جوانب االستدامة  النسبية بشكل منتظم 

النسبية  األهمية  والشركاء. وتعد  التجارية  أهمية لألعمال 
الخاصة  الهامة في استراتيجية االستدامة  المدخالت  من 

الفئات  الشركاء وجميع  تزويد  بمؤسستنا ألنها تضمن 
يتم تحديد  المعنية بمعلومات االستدامة األكثر صلة بهم. 

المادية وأولوياتها ونطاقها وحدودها على  الجوانب 

الفئات  المؤسسية، ورسم خرائط  أساس االستراتيجية 
الصلة  ذات  والمعلومات  التاريخية  والبيانات  المعنية، 

المحلية  الجمارك  لهيئات  التوجيهية  والمبادئ  بالمخاطر، 
المبادرة  لمعايير  التوجيهية  المبادئ  والدولية، وكذلك 

تحديد األهداف االستراتيجية  يتم  التقارير.  العالمية إلعداد 
تخطيطها  يتم  النسبية، حيث  األهمية  تقييم  أثناء عملية 

وتستند  المؤسسية.  استراتيجيتنا  اتساقها مع  والتأكد من 
باالمتثال  المتعلقة  المحتملة  المخاطر  إلى  العملية  هذه 

المعنية لدينا واألداء  الفئات  والسمعة والعالقات مع 
الرئيسية  االقتصادي. وأخيًرا، يتم تحديد مؤشرات األداء 

لكل هدف، ثم خطط العمل التي يتم تنفيذها الحًقا 
تقييم األداء. وقياسات 

وبعد اعتماد نهجنا الشامل لمشاركة الفئات المعنية والشركاء، يتم تحديد جوانب األهمية النسبية اآلتية، وأولوياتها وحدودها، 
واإلبالغ عنها:

األولويةالحدود الخارجيةالحدود الداخلية جوانب األهمية النسبية 

العمالء والشركاء الحكوميون جميع المراكز الجمركيةرضا العمالء 

عالية جدًا غير ذات أهمية جميع المراكز الجمركيةاالستدامة التشغيلية 

المجتمعجميع المراكز الجمركيةالسلطات الحكومية والهيئات الدولية

غير ذات أهمية جميع المراكز الجمركيةالحوكمة المؤسسية 

عالية

كل الشركاء جميع المراكز الجمركيةأخالقيات العمل ومكافحة الفساد

كل الشركاء جميع المراكز الجمركيةإشراك الشركاء

غير ذات أهميةجميع المراكز الجمركيةرعاية الموظفين

المجتمعجميع المراكز الجمركيةرفاهية المجتمع

المجتمع والشركاء الحكوميونجميع المراكز الجمركيةالمساهمة البيئية

29)اإلفصاح 47-102: قائمة جوانب األهمية النسبية (
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مصفوفة األهمية النسبية لجمارك دبي

مدى األهمية للشركاء 
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األداء االقتصادي

إشراك الشركاء

رفاهية المجتمع

االستدامة البيئية

أخالقيات العمل ومكافحة الفساد

االستدامة التشغيلية

الحوكمة المؤسسية

رعاية الموظفين

األداء االقتصادي
جمارك دبي هي المساهم الرئيسي في التجارة في دبي 

المسؤولية عن  المتحدة وتتقاسم  العربية  واإلمارات 
التجارية  إلى إجمالي األعمال  باإلضافة  المستدام  نموها 

إننا ندرك  واقتصاد دبي واإلمارات العربية المتحدة. 
تماًما الدور الذي يمكن أن نقوم به ونلتزم بتأديته بغرض 
نطاق  المؤسسية في  المجتمعية  المسؤولية  مبدأ  تعزيز 
نمونا االقتصادي وفي سلسلة اإلمداد. وتمثل عمليات 

الرئيسي  المصدر  الدائرة  تنفذها  التي  الرسوم  تحصيل 
المشروعة  التجارة  إليرادات حكومة دبي، ويضمن تيسير 

أكثر  بكوننا  للدولة. نحن فخورون  التنمية االقتصادية 
الجهات مساهمة في تعزيز االقتصاد في الدولة، ودعم 

نركز على  المنطقة. كما  االستثمارات األجنبية والتجارة في 
التجارية  الممارسات  إيجابي من خالل  تحقيق نمو اقتصادي 

المسؤولة، وخلق فرص عمل، ووضع معايير العمل، 
المحلي.  المجتمع  التدريب ودعم مبادرات  وتوفير فرص 
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نسعى إلى خلق قيمة اقتصادية ليس فقط للشركاء في 
أيًضا، بسبب  الدائرة ولكن للفئات المعنية األخرى  أعمال 
أهمية مثل هذه المبادرات في ظل الوضع االقتصادي 

المنطقة وكذلك على  الذي تعيشه  الحالي  الصعب 
العالمي. كما نهدف إلى ضمان تحقيق فوائد  الصعيد 

مالية كبيرة، سواء مباشرة أو غير مباشرة، إلى المجتمع. 

للمؤسسة،  االستراتيجي  والتوجه  منهاجياتنا  ومن خالل 
إجراءاتها  بتطوير ومراجعة وتحديث  المالية  إدارتنا  تقوم 
التفاصيل  النتائج. وتتم مشاركة  بانتظام وضمان مراقبة 

الرئيسية هنا، ومع ذلك، نحجب تفاصيل بعض  المالية 
الحساسة ألعمالنا. الطبيعة  بسبب  المجاالت 

أيًضا أحداًثا  واستمراًرا لتوجهنا نحو النمو، شهد هذا العام 
بارزة وحققنا نتائج مالية قوية. لقد تجاوزنا أهدافنا من 

األرباح، وأوجدنا تدفقات نقدية قوية، وواصلنا تعزيز 
المستدام  النمو  لتوفير  ا  استراتيجيًّ وموقعنا  ميزانيتنا 

واالستدامة للدائرة وحكومة دبي. ودون أي التزامات أو 
مساعدات مالية أو قروض من الحكومة، حرصنا دائًما على 
لتغطية ميزانياتنا ونفقاتنا من رسوم  إيرادات كافية  تحقيق 

الجمركية. والرسوم  الخدمات 

كما نؤكد على تعزيز مشاركة الخبرات والمعرفة واألنظمة 
بهدف تعزيز مبادراتنا االجتماعية واالقتصادية خارج نطاق 

عملياتنا. وُيعد بناء شراكات مع الهيئات الحكومية األخرى، 
والوزارات االتحادية، والمؤسسات الخاصة، والمنظمات غير 

الحكومية وغيرها من المنظمات جزًءا ال يتجزأ من استراتيجيتنا 
االقتصادية من أجل المساعدة في رفع مستوى المعيشة في 
المجتمع. كما ندعم بقوة ونمارس أنشطة التوظيف والتدريب 
والتطوير لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة بهدف دعم 

ممارسات التوظيف المحلية. وبناًء على ذلك، فإننا نشارك 
دائًما في معارض المهن والتوظيف الوطنية المخصصة 

لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة والمواهب المحلية. 
تتبع جمارك دبي على نحٍو صارم جدول الرواتب المحدد 

بموجب قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 
لسنة 2006، وتعديالته لضمان تطبيق مستويات الحد األدنى 

للرواتب وتكافؤ األجور بالنسبة للجنسين، وفًقا للمتطلبات 
المحلية للحد األدنى لألجور. ولطالما كان الترويج للمشتريات 

المحلية من أولوياتنا، وحيثما أمكن ذلك، نعمل مع موردين 
محليين للسلع والخدمات من دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

من أجل تحسين االقتصاد ودعم المجتمع المحلي.
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البيئية المساهمة 
نحن دائرة خدمية عامة؛ وال تتعلق بأعمالنا مخاطر 
وتأثيرات بيئية مباشرة مثل التي ترتبط عادًة بالمؤسسات 

القائمة على المنتجات. ومع ذلك، تراعي عملية تقييم 
المخاطر والفرص المطبقة لدينا التأثيرات البيئية المتعلقة 

بإدارة النفايات واستهالك الطاقة وتلوث المياه وانبعاثات 

الوقود واستنفاد الورق وانبعاثات الكربون األخرى، ونبذل 
قصارى جهدنا للحد من هذه التأثيرات وتخفيفها. وللتوافق 

 ،OHSAS 18001و ISO 14001 مع المعايير الدولية
نطبق سياسة واضحة ومكتوبة ومبتكرة بشأن ممارسات 
ا  ا وخارجيًّ البيئة والصحة والسالمة التي يتم تنفيذها داخليًّ

لجميع الفئات المعنية بما في ذلك عمالئنا والموردين 

والمقاولين والمجتمع. ُتطبق عملية محددة جيًدا لتنفيذ 
وقياس ومراجعة وتحسين نظام البيئة والصحة والسالمة 

المطبق، والذي يشرف عليه فريق متخصص ومتفرغ لذلك. 
يتم تسجيل التغييرات وحاالت عدم االمتثال والحوادث 

واإلبالغ عنها في سجل البيئة والصحة والسالمة واتخاذ 
اإلجراءات الوقائية والتصحيحية الالزمة وفًقا لذلك. يتم 

إجراء فحوصات ضمان الجودة الداخلية وعمليات التدقيق 
الخارجية الدورية لضمان التحقق من موثوقية سياسة 

البيئة والصحة والسالمة الشاملة وتنفيذها، ووضع أساس 
المستمر. للتحسين 

وبناًء على نطاق أعمالنا األساسية وأنشطتنا التشغيلية 
ووظائف الدعم، وضعنا أهداف محددة جيًدا ألدائنا البيئي 

كل ثالث سنوات بهدف أن نكون مؤسسة معنية بتعزيز 
محايدة الكربون. ونقر بوضوح أن جميع الموظفين الذين قد 
تؤدي وظائفهم إلى تأثير بيئي كبير يجب أن يتمتعوا بالخبرة 
والمؤهالت الالزمة للقيام بمهامهم وواجباتهم بشكل أكثر 

فعالية. يتم تنظيم برامج التدريب والتوعية بانتظام، لزيادة 
الوعي البيئي لدى موظفينا. يتم تزويد جميع الموظفين 
الجدد بمقدمة عن سياسة الجمارك بشأن البيئة والصحة 

والسالمة داخل الدائرة، أثناء عملية التوجيه. من خالل 
مبادرة الجمارك الخضراء العالمية في إطار برنامج األمم 

المتحدة للبيئة، نهدف إلى تعزيز قدرات مفتشي الجمارك 
من خالل التدريب على تجارة السلع المتعلقة بالبيئة. وُنظم 

في العام الماضي أكثر من 15 ورشة تدريبية حول البيئة، 
استفاد منها أكثر من 100 موظف في مجال الوعي البيئي.

نحن نضمن مشاركة وتعزيز اهتماماتنا وسياساتنا وممارساتنا 
البيئية مع عمالئنا وموردينا وشركائنا اآلخرين من خالل ورش 
العمل والدورات التدريبية والندوات وغيرها من المشاركات. 

حيث تتم دعوة الشركاء االستراتيجيين وشركاء األعمال لحضور 

دوراتنا التدريبية التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الحد من البصمة 
البيئية، مع التركيز بشكل خاص على عملياتنا التجارية األساسية. 

وتشمل هذه األنشطة دورات تدريبية وجلسات توعية دورية 
حول القضايا المتعلقة باألنواع المهددة باالنقراض وآثارها، 

وحقوق الملكية الفكرية وتأثيراتها البيئية، والماسحات الضوئية 
باألشعة السينية واإلشعاعات الخاصة بها، والعمليات غير 
الورقية، والحفاظ على الطاقة، وجمع النفايات، والمعالجة 

اإللكترونية والذكية وغيرها. هذه البرامج التدريبية تمثل جهوًدا 
لتحقيق الرفاهية االجتماعية والبيئية من خالل المشاركة 

التفاعلية. توفر آلية التعقيبات ونظام االقتراحات المطبق 
لدينا مزيد من التحسينات لعملية التدريب وتنفيذها. ومن أهم 

مبادرات وإنجازات مساهمتنا البيئية ما يأتي:

الحفاظ على المياه والطاقة
نحن نؤمن بتحسين استخدام المياه والطاقة للمجتمع بأسره 
وتوفير ظروف معيشية تراعي البيئة، بما يضمن توفير جودة 
حياة عالية المستوى. نستمر في تحسين استهالكنا للطاقة 
من خالل توفير مرافق طاقة عالية الكفاءة واالستفادة من 

جهود الموظفين األكثر كفاءة. وتتم مراقبة استهالك المياه 
والكهرباء بشكل صارم بهدف ضمان االستدامة البيئية. نحصل 

على احتياجاتنا من الكهرباء والمياه من هيئة كهرباء ومياه 
دبي على أساس إيجاري، ولكننا نسعى إلى تحقيق جميع 

االحتماالت الممكنة لتقليل رسوم االستهالك للمساهمة 
في التحكم في البصمة الكربونية. وساعدنا تركيب موفرات 

الطاقة وأجهزة استشعار الضوء وتقسيم أجهزة التحكم 
في تكييف الهواء، حيثما أمكن ذلك، على ترشيد استهالك 

كميات كبيرة من الكهرباء. وبالمثل، ُيساعدنا نشر الوعي بشأن 
استخدام المياه والصيانة الدورية للصنابير وأنظمة التدفق 

والمبادرات األخرى ذات الصلة في ترشيد استهالكنا للمياه. 
وباإلضافة إلى التزامنا المستمر بتشغيل مرافق مستدامة 
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عالية األداء، نؤكد على أن مكاتبنا ومبانينا الجديدة عالية 
األداء. وُتلبي منشآتنا الجديدة والتجديدات الكبيرة لمرافقنا، 

متطلبات كفاءة الطاقة ضمن معايير المباني الخضراء الدولية. 

ويتم تحديث تصميمات ومنهجيات البناء لدينا بشكل منتظم 
لتشمل متطلبات أداء الطاقة المستدامة والمواد والتقنيات 

الصديقة للبيئة.
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جمع النفايات في جمارك دبي (2017)

إجمالي النفايات العامة في 2017= 8396.46 طن  

إعادة تدوير النفايات (طن)النفايات العامة (طن)

يناير تصنيف
النفايات

النفايات
العامة
(بالطن)

نفايات
إعادة

التدوير
(بالطن)

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبراير

728.88

2.5381.782.242.953.14682.82.692.722.112.9392.9292.458

657.42708700.74730.92613.8733.86709.44666.72730.44716.34699.9
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جمع النفايات في جمارك دبي (2017)

إجمالي النفايات العامة في 2017= 8396.46 طن  

إعادة تدوير النفايات (طن)النفايات العامة (طن)

يناير تصنيف
النفايات

النفايات
العامة
(بالطن)

نفايات
إعادة

التدوير
(بالطن)

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبراير

728.88

2.5381.782.242.953.14682.82.692.722.112.9392.9292.458

657.42708700.74730.92613.8733.86709.44666.72730.44716.34699.9

إدارة النفايات وإعادة التدوير
نحن نتفهم أن النفايات ُتكبد الدائرة مصاريف إضافية؛ لذلك 
نعمل على تعزيز إعادة التدوير كوسيلة لتوفير المال للدائرة 

. ويتمثل هدفنا في تقليل وإدارة كمية النفايات الناشئة عن 
عملياتنا وتشجيع إعادة التدوير قدر اإلمكان. وتستهدف 
إدارة النفايات على المدى الطويل أن تصبح الدائرة خالية 

من النفايات وأن نساعد عمالءنا وموردينا على تحقيق 
نفس النتائج. ومن األهداف األخرى طويلة األجل إلعادة 

التدوير، دعم أجندة األمم المتحدة إلنقاذ مليار شجرة 

من خالل برامجنا ومشاريع إعادة تدوير الورق والبالستيك 
والمعادن وخراطيش الطابعات وااللكترونيات واألجهزة 

الطرفية وغيرها. وتضمن "حملة إعادة تدوير العشب" 
المستمرة والمستدامة مشاركة الموظفين من خالل 

خفض استهالك الموارد وإعادة تدويرها. وقد نجحنا في 
المضي ُقُدًما في تنفيذ نهجنا المتسق لتخصيص الطابعات 

والوصول إليها واستخدامها ونشر ثقافة اعتيادية لتوفير 
األوراق وأحبار الطباعة بين جميع الموظفين داخل الدائرة.
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حملة توعية لحماية األنواع المهددة باالنقراض
تلتزم جمارك دبي بشروط اتفاقية التجارة الدولية في 

األنواع المهددة باالنقراض وغيرها من المعاهدات الدولية 
التي توفر الوسائل التي تكفل حماية األنواع المهددة 
باالنقراض من خالل نظام األذونات والشهادات التي 

تصدرها السلطات المعنية في ظل ظروف معينة في كل 
دولة من الدول األعضاء، بحيث ال ُيسمح بتصدير أو استيراد 

أي مادة أو منتج ما لم يكن موجوًدا في الشهادات الصادرة 

بموجب اتفاقية التجارة الدولية في األنواع المهددة 
باالنقراض. نحن إحدى منظمات الجمارك الرائدة في العالم 

التي تركز على المسائل المتعلقة بحماية األنواع المهددة 
باالنقراض. وفي هذا الصدد، لدينا حملة توعية قوية 

لتثقيف المجتمع حول الحيوانات المعرضة للخطر وآثارها عن 
طريق العروض التوضيحية والمواد المطبوعة. يتم تنظيم 

المعارض والعروض العامة في األماكن العامة الرئيسية 
لتعزيز مشاركة المجتمع في هذه القضية البيئية العالمية.
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األنواع المهددة باالنقراض - إحصائيات السايتس 
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المبادرات واألنشطة البيئية
نحن دائًما نحرص على المشاركة في األحداث المحلية 

واإلقليمية والدولية التي تهدف إلى تحسين البيئة 
والحد من البصمة الكربونية. ويتم تحقيق ذلك عن طريق 

العضويات والشراكات والمشروعات المشتركة مع الهيئات 
الحكومية والخاصة األخرى والمنظمات غير الحكومية. يتم 
تنظيم فعاليات مثل ساعة األرض، وحمالت نظافة األرض 

ونظافة العالم، وحمالت مكافحة التدخين، والعديد من 
األنشطة األخرى التي يتم تنفيذها لحماية البيئة. وتعقد 

الدائرة بانتظام محاضرات وورش عمل وحلقات دراسية وغير 
ذلك من الفعاليات والمبادرات اإلعالمية المتعلقة بالقضايا 
البيئية التي تهدف إلى تشجيع اعتماد ممارسات صحية في 

العمل والمنزل والشارع.

ممارسات التوظيف
إن الموظفين هم أثمن أصولنا ولتطويرهم ورعايتهم، 

سنعمل على التأكد من إعالمهم وتعريفهم باستراتيجيات 
الدائرة وضوابطها ونتائجها والتدابير التصحيحية على جميع 

المستويات. إن دعم أهدافنا االستراتيجية والتشغيلية يتمثل 
في مجموعة من سياسات التوظيف وحقوق اإلنسان 

المحددة والمعلن عنها على نحو واضح، والتي تنبثق من 
السياسات المحلية والدولية المتعلقة بهذا الشأن، مثل 

قانون العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة وإعالن 
األمم المتحدة العالمي لحقوق اإلنسان وإعالن منظمة 

العمل الدولية بشأن الحقوق والمبادئ األساسية. تشمل 
السياسات الرئيسية في هذا المجال قواعد سلوك العميل 

ودليل الحوكمة وميثاق خدمة العمالء ودليل الموظف، 
وسياسة البيئة والصحة والسالمة، وسياسة حقوق 

الملكية الفكرية وسياسة المحاسبة االجتماعية. ُتعتبر 
األهداف المحددة مسبًقا لحقوق اإلنسان جزًءا ال يتجزأ 
من استراتيجيتنا. وتشمل األهداف طويلة األجل: التنوع، 

وبناء القدرات، والقضاء على التمييز، والتوطين، وتحسين 
بيئة العمل. وتشمل األهداف قصيرة المدى: التدريبات، 

والترقيات، والشفافية، والمشاركة، وتكافؤ فرص العمل. 
وتساعد مشاركة قيادتنا واإلدارة التنفيذية في هذه 

العملية على بناء بيئة من الوالء والثقة والتحفيز والرضا 
الوظيفي بين موظفينا، يتم تحسينها بشكل منتظم عن 

طريق النمذجة المعيارية والمعايير العالمية.

ومن أبرز أولوياتنا تطوير بيئة العمل والحفاظ عليها، فضاًل 
عن الحفاظ على ظروف عمل صحية وآمنة. تتوافق 

ممارسات الصحة والسالمة التي نتبعها في مكاتبنا مع 
معايير OHSAS 18001 التي تضمن إدارة المخاطر المحددة 

سلًفا وتقييم أي مخاطر محتملة. كما توجد لجان تظلمات 
ألصحاب المصلحة الداخليين )الموظفين( وأصحاب المصلحة 

الخارجيين )العمالء والموردين والشركاء وغيرهم( بموجب 
أمر إداري صادر عن قيادة الدائرة. وقد تم بنجاح تبني عملية 

شاملة ومؤتمتة بالكامل ونظام لتسجيل واإلبالغ عن 
التظلمات وتسويتها، ويرتبط هذا النظام بعمليات الحكومة 

اإللكترونية ويتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير 
الدولية. كما توجد آلية لإلبالغ عن المخالفات وبوابات 

التواصل وقنوات التواصل الشخصي األخرى للتعامل 
مع مخاوف واستفسارات ونصائح الموظفين والعمالء 

وأصحاب المصلحة اآلخرين. ُتعد المشاركة المباشرة للقيادة، 
واألهداف المحددة سلًفا، ومؤشرات األداء الرئيسية، 

ونتائج استبيانات الرضا والسعادة، وعمليات المراجعة 
الداخلية والخارجية والعضوية/اإلرشادات الصادرة من 

المنظمة العالمية في هذا المجال هي المصادر الرئيسية 
للمراجعة والتحسين المستمر آللية التظلم المطبقة لدينا.
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تدوير الموظفين في جمارك دبي 
201720162015إجمالي الموظفين المغادرين

608114الفئات العمرية )حتى 30 عاًما(
86824الفئات العمرية )فوق 30 عاًما(

14616318اإلجمالي
11812416الذكور
28392اإلناث

14616318اإلجمالي

201720162015إجمالي الموظفين الملتحقين

160159156الفئات العمرية )حتى 30 عاًما(

222565الفئات العمرية )فوق 30 عاًما(

182184221اإلجمالي

116139174الذكور

664547اإلناث

182184221اإلجمالي

وفي إطار أنشطتنا الشاملة لتدريب الموظفين، نضمن 
إجراء التوعية الداخلية والتدريب في المجاالت المتعلقة 

بتطوير الموظفين، وبناء الكفاءات، واألخالقيات والسلوك، 
ومعايير العمل وحقوق اإلنسان. وينصب تركيزنا األساسي 

في هذا المجال على نشر الوعي بين الموظفين على جميع 
المستويات بشأن القواعد والقوانين المرتبطة بمساءلتهم 

وحقوقهم ومسؤولياتهم من أجل تعزيز فهمهم ألفضل 
الممارسات والحفاظ على ثقافة تعزز العالقات العادلة 

والمتكافئة بين الموظفين واإلدارة. تم تدريب حوالي 2000 
موظف خالل عام 2017، حيث تم استثمار أكثر من 30,000 

ا. ونجري  ا وخارجيًّ ساعة في أكثر من 350 جلسة، داخليًّ
بانتظام عمليات تدقيق داخلية وخارجية بشأن االلتزام 
بالمعايير الدولية مثل SA 8000 ونتبع على نحٍو صارم 

التوصيات واالقتراحات، خاصة لنشر الوعي بين الموظفين 
بشأن المعايير والممارسات. ويوفر هذا األمر عملية شاملة 

لتحسين ومراجعة األنشطة المتعلقة بهذا الشأن.
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البرنامج التدريبي لجمارك دبي – عدد ساعات التدريب )بالفئة(
2014201520162017الفئة

المتوسطإجمالي الساعاتالمتوسطإجمالي الساعاتالمتوسطإجمالي الساعاتالمتوسطإجمالي الساعاتالجنس

39,53515.444,08716.144,42614.243,84513.6الذكور
18,29315.316,5891220,33913.622.09712.3اإلناث

المتوسطإجمالي الساعاتالمتوسطإجمالي الساعاتالمتوسطإجمالي الساعاتالمتوسطإجمالي الساعاتالجنسية

51558,815.650,44714.555,657.514.155,21313.1المواطنون

627014.010,229169107.513.410,72913.6الوافدون

تصنيف 
الموظفون

المتوسطإجمالي الساعاتالمتوسطإجمالي الساعاتالمتوسطإجمالي الساعاتالمتوسطإجمالي الساعات

82410.63,33012.11,09011.81,11614.0اإلدارة العليا

9855.510.213,62414.913,67511.914,17811.7اإلدارة الوسطى

4714917.346,18314.850,00014.850,64813.6أخرى

التدريب على السياسات واإلجراءات المتعلقة بالموارد البشرية 
2014201520162017التفاصيل

36,52132,80929,19730,825إجمالي عدد ساعات التدريب
بين 1,7491,6011,7581,869إجمالي عدد الموظفين الُمدرَّ

إجمالي عدد برامج التدريب التي تم إجراؤها في الدائرة

2014201520162017  المكان
144154240133داخلي

190253119246خارجي

حضور برامج تدريب القيادة 

306417352406عدد الحضور

حضور برامج تدريب القيادة 

2014201520162017  الفئة

2,5722,7393,1323,229الذكور

1,1931,3801,4951,791االناث

3,3163,4783,9464,230المواطنون

449641681790الوافدون
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تتواصل مبادرة الموظفين المستدامة "بوابة الموارد 
البشرية" بغرض إنشاء واجهة إدارة الموارد البشرية 

التي تسمح للموظفين بتقديم ومتابعة جميع الطلبات 
المتعلقة بالموارد البشرية، والحصول على ردود على جميع 
االستفسارات التي تتناول سياسات وقواعد ولوائح الموارد 

البشرية عن طريق نقطة اتصال واحدة توفر خدماتها عبر 
الهاتف أو البريد اإللكتروني أو مكاتب االستفسارات. تعمل 

بوابة الموارد البشرية على تطوير ودمج إجراءاتها وضمان 
جودة الخدمة، باإلضافة إلى تفعيل التواصل الداخلي 

والخارجي لزيادة مستويات رضا الموظفين، ونشر ثقافة 
مؤسسية مبنية على الجودة والتميز والتطوير المستمر 
وإنشاء بيئة عمل صحية للموظفين. نحن ال نمارس وال 

ندعم عمالة األطفال أو العمل القسري، وتتم جميع 
التعيينات بموجب قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي 

رقم 27 لسنة 2006. وتهدف سياسة وممارسات التنوع 
الخاصة بنا إلى ضمان المعاملة العادلة لجميع الموظفين 

بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو جنسياتهم أو أعمارهم 
أو معتقداتهم الدينية. وننفذ ذلك عن طريق االلتزام بجميع 

تشريعات تكافؤ الفرص وضمان كونها عادلة وموضوعية 
وشفافة وخالية من التمييز فيما يتعلق بجميع أنظمتنا 

وإجراءاتنا وأنشطتنا وقراراتنا.
نحن نتبع على نحٍو صارم مبدأ وسياسة التواصل الشفاف 

مع الشركاء الداخليين-موظفينا، والتأكد من أن نتائج 
ومؤشرات األداء تتم مشاركتها بدقة وعلى نحٍو كامل. 

ويشمل ذلك المؤشرات االجتماعية والبيئية واالقتصادية 
ومؤشرات الحوكمة، مثل سعادة ورضا الموظفين، 

والمسارات المهنية، واستهالك الطاقة والوقود، ونسبة 
التطوير، واالبتكارات، واالقتراحات والتوصيات وغيرها. 
إن الموظفين هم أثمن أصولنا ولتطويرهم ورعايتهم، 

سنعمل على التأكد من إعالمهم وتعريفهم باستراتيجيات 
الدائرة وضوابطها ونتائجها والتدابير التصحيحية على جميع 

المستويات. وتساعد مشاركة قيادتنا واإلدارة التنفيذية 
في هذه العملية على بناء بيئة من الوالء والثقة والتحفيز 

والرضا الوظيفي بين موظفينا، يتم تحسينها بشكل منتظم 
عن طريق النمذجة المعيارية والمعايير العالمية.

كما نطبق أيًضا أنظمة شاملة لالقتراحات والمكافآت، 
حيث يتم تكريم التنفيذيين والموظفين عن طريق منحهم 

جوائز مادية تقديًرا لمقترحاتهم التي تسهم في االستدامة 
واالبتكار المؤسسي. نحن نتبع نهًجا شاماًل ومتكاماًل إلدارة 

األداء المؤسسي، بما يمثل قوة دافعة لتحويل األهداف 
االستراتيجية المؤسسية إلى خطط عملية قابلة للتنفيذ 
ومالئمة ودقيقة وقابلة للقياس. يتم تطبيق هذا النهج 

الذكي على جميع جوانب العمل، بما يشمل قياس األداء 
االجتماعي والبيئي واالقتصادي والحوكمة حيث يتم 

اإلبالغ عن مؤشرات األداء الرئيسية على أساس ربع سنوي. 
ومن مؤشرات األداء الرئيسية المطبقة لدينا في هذه 

المجاالت، معدل رضا المجتمع، ومعدل سعادة العمالء، 
وعدد مبادرات المسؤولية المجتمعية المؤسسية، والحد 
من انبعاثات الكربون، وعدد التظلمات، وموفورات الورق 

والطاقة، والنسبة المئوية إلنجاز المشاريع.
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الجوانب المجتمعية والمجتمع المحلي
قت جمارك دبي بشكل واضح سياساتها  لقد وثَّ

االستراتيجية في المجال المجتمعي، بدًءا من أهدافنا 
االستراتيجية التي تهدف إلى تشجيع ودعم المجتمع، 

والعمل التطوعي والمشاركة في المبادرات المجتمعية، 
إلى البرامج والمشاريع التي ينظمها فريق المسؤولية 
المجتمعية المؤسسية. وتتضمن خطة العمل السنوية 
التفصيلية للمسؤولية المجتمعية المؤسسية مبادرات 

إلشراك المجتمع مع تحديد أولويات واضحة، ونتائج 
متوقعة، وأهداف محددة جيًدا، وأهداف، وجداول زمنية، 

وميزانيات، وأفراد رئيسيين مسؤولين عن التنفيذ. نضمن 

تحديد األولويات ومعالجة االحتياجات الثقافية واالجتماعية 
والبيئية المحلية واإلقليمية من خالل مبادراتنا وبرامجنا. 

ونجري كل عامين دراسة الحتياجات المجتمع لتحديد هذه 
المجاالت، وبالتالي تصميم مشاريعنا للوفاء بها. وتعد 

أنشطة ومجاالت مثل األعمال الجمركية األساسية، والهوية 
الوطنية، والتنوع الثقافي، والتراث المحلي، واللغة العربية، 

وأصحاب الهمم، والجمعيات الخيرية والتبرعات، وكبار السن، 
وحفالت الزفاف الجماعية، ورمضان والمناسبات الدينية 
األخرى، وزراعة األشجار، والتبرع بالدم، ومكافحة الفقر، 

ونشر التعليم وإعادة التدوير وغيرها، من مكونات وعناصر 
خطط عمل المسؤولية المجتمعية المؤسسية.
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وتماشًيا مع السياسات المجتمعية المعمول بها والمعايير 
التوجيهية لبرنامج دبي لألداء الحكومي المتميز، طور فريق 

االستراتيجية عملية ومنهجية شاملة لتقييم التأثير الكلي 
لمبادراتنا وبرامجنا المجتمعية قبل وأثناء وبعد تنفيذها. 

ويشمل هذا التقييم نوع المبادرة، وفئتها، والفئات العمرية 
للمستفيدين وأنواعهم وجنسياتهم، والعدد اإلجمالي 

للمستفيدين، والهدف والتأثير المحقق والفوائد الناتجة بقيم 
قابلة للقياس كمًيا. تتم مراجعة العملية بشكل ربع سنوي 

ا لضمان  من حيث القياس والنتائج، في حين يتم تحليلها سنويًّ
دمج أي عنصر من عناصر التحسين والتقييم. وتوفر نتائج 

مؤشرات األداء الرئيسية وقياس األداء مع النتائج المتوقعة 
األدوات والمدخالت المطلوبة لضمان تحسين العملية 

الشاملة للمشاركة المجتمعية. وبالمثل، توفر التعقيبات الواردة 
من استبيانات المسؤولية المجتمعية المؤسسية ونتائج رضا 

المجتمع مدخالت رئيسية لسياساتنا وعملية التنفيذ وإجراءات 
التحسين المستمر. وفي عام 2017، تمكنا من رفع مستوى 

السعادة في مجتمعنا من %89 إلى %90. وتتلخص المبادرات 
والبرامج والمشاريع الرئيسية خالل العام على النحو اآلتي:
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المجتمع
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عام الخير
أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
"حفظه الله" تسمية عام 2017 في دولة اإلمارات "عام الخير"، 

وذلك استكمااًل لجهود العطاء واإليثار التي أطلقها المغفور 
لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد 

آل مكتوم )رحمهما الله(. واختارت جمارك دبي 10 مبادرات 
وبرامج للمسؤولية المجتمعية المؤسسية لتنفيذها خالل عام 

2017 "عام الخير". وظهرت هذه المبادرات العشر من أصل 
أكثر من 160 فكرة تم تقديمها خالل جلسات العصف الذهني 

التي ُعقدت داخل الدائرة يومي 29 و30 يناير 2017، والتي 

ضمت موظفين من جميع القطاعات واإلدارات واألقسام. 
وعكست هذه المبادرات العشر المختارة التزامنا تجاه المجتمع 

المحلي الذي َأِلَف العطاء واإليثار، وباختيار هذه المبادرات 
العشر نتمنى أن نعبر عن هذا الموقف ونكون قادرين على 
رد الجميل لمجتمعنا وخدمة عمالئنا بأفضل صورة ممكنة. 
وشملت المبادرات الرئيسية أيًضا مبادرة "الدنيا بخير"، وهي 
عبارة عن صندوق للتضامن االجتماعي أنشأته جمارك دبي 

لدعم الموظفين الذين يعانون من أوقات صعبة، باإلضافة إلى 
مبادرة "نحن وياك" التي تستهدف مساعدة العمال الوافدين 

والمحتاجين وكبار السن.

التطوعي فريق غياث 
ا عن تأسيس  2017، أعلنت جمارك دبي رسميًّ خالل عام 

"فريق غياث التطوعي" الذي كان أول فريق من نوعه 
يتبع دائرة حكومية في دبي. ودعًما لمبادرة "عام الخير" 

2017 في أنحاء الدولة، أطلق  التي ُأطلقت في عام 
فريق غياث مبادرات لرعاية أصحاب الهمم والصدقات 

الخضراء  والمبادرات  والتدريب والصحة والسالمة  والتوعية 
والثقافة  الطاقة  والحفاظ على  الرياضية  واألنشطة 

والهوية الوطنية. وخالل السنوات األولى من تأسيسه، 
50 مبادرة تطوعية تجمع بين  نظم فريق غياث أكثر من 

والمنطقة  والجمارك  الموانئ  متطوعين من مؤسسة 
الحرة باإلضافة إلى كيانات حكومية وخاصة أخرى. ومن 
التغير  الفريق، وزارة  الشركاء والداعمين لمبادرات  ضمن 
العالمية،  المناخي والبيئة، وشرطة دبي، وموانئ دبي 

الخير، وجمعية  بيت  ومصنع معكرونة اإلمارات، وجمعية 
البيان،  المتحدة، وصحيفة  الخيرية، وشركة األغذية  دبي 
وماي دبي، ومجلة سيدتي، ومطعم الجوارح، وكاتريا، 

البراري. ومجموعة 
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حمالت التوعية المجتمعية باألعمال األساسية للجمارك
نواصل تنظيم حمالت توعية وتثقيف للمجتمع في إطار 
مسؤوليتنا األساسية في مجال األعمال. وتشمل هذه 

الحمالت اهتماًما خاًصا بالشباب من خالل جناحنا في كيدزانيا 
لتعليم وجذب األطفال للمهن والوظائف الجمركية وإعداد 
مفتشي الجمارك المستقبليين. وبداية من عام 2011، حضر 

إلى هذا الجناح أكثر من 300000 طفل حتى اآلن. وتعد 
مكافحة التزييف والتزوير وحماية حقوق الملكية الفكرية 

أحد العناصر األساسية ألعمال جمارك دبي وتعتبر دائًما 
من أهم أولويات أعمالنا. نحن نشارك بانتظام في تقديم 

أفضل الممارسات وبرامج التوعية التربوية للمدارس والكليات 
والجامعات والمؤسسات التعليمية األخرى في دبي لتعزيز 
مفهوم حقوق الملكية الفكرية بهدف غرس ثقافة الوالء 

وبناء أدوار مجتمعية واقتصادية آمنة لمكافحة التزوير والتزييف 
والقرصنة خاصة بين شباب وأطفال اإلمارة.

56

جمارك دبي  |  تقرير اإلستدامة 2017

57

تقرير اإلستدامة 2017  |  جمارك دبي

263
306

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

420

2014 2015 2016 2017

135

218

عدد قضايا الملكية الفكرية 

110.3

36.23

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

2014 2015 2016 2017

16.79

62.48

قيمة البضائع المشتبه في مخالفتها لحقوق الملكية الفكرية 

%25

%
53

%
50

%50

%75

%100

2014 2015 2016 2017

نسبة االلتزام الطوعي

المستهدف  الفعليالفعلي

%
65

%
50

%
65

%
88

%
50

%
70



الثقافة والتراث والهوية الوطنية 
دائًما ما نركز إلى حٍد كبير على تعزيز الهوية الوطنية لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة في إطار التزامنا االجتماعي 
ووالئنا تجاه الثقافة والتراث. كما ُنرسي دائًما مفهوم 

ا على األفراد ويعزز  التضامن االجتماعي الذي ينعكس إيجابيًّ
حب الوطن وكذلك الهوية الوطنية والثقافة. وخالل عام 
2017، قمنا بتنظيم العديد من المبادرات والبرامج التي 

شملت اليوم الوطني لإلمارات، ويوم الشهيد، ويوم العلم 
اإلماراتي، ويوم التراث العالمي وغيرها. وتشمل هذه البرامج 

والمبادرات، المسابقات، والعروض التوضيحية، والمسيرات، 
والعروض الثقافية، وعروض الطرق، والزيارات، وغيرها. 

استدامة األعمال الخيرية والتبرعات واألنشطة الدينية
بالرغم من أن دبي واإلمارات العربية المتحدة من أكثر 

األماكن حداثة وثراًء في منطقة الشرق األوسط، ال يزال بها 
أفراد ومجتمعات تحتاج إلى المساعدة. وبهدف مساعدة 
الفقراء والمحتاجين الذين يعيشون داخل المجتمع، تواصل 

جمارك دبي تنظيم التبرعات )النقدية والعينية( والتعاون 
مع المنظمات غير الحكومية المحلية واإلقليمية والدولية 

والمنظمات الخيرية. وتشمل هذه الجهات الهالل األحمر 
اإلماراتي وجمعية دار البر ومؤسسة محمد بن راشد آل 

مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية وهيئة تنمية المجتمع 
وصندوق الزكاة وغيرها. ومثل كل عام، شهد عام 2017 

العديد من األنشطة والبرامج، خاصة خالل شهر رمضان 
المبارك، حيث تم التركيز على الصدقات، والصوم والمعرفة 
ا على حد سواء. ومن األنشطة التي  ا وخارجيًّ الدينية، داخليًّ
تم تقديمها أثناء مختلف المناسبات الدينية واالجتماعية، 

حفالت اإلفطار، ودروس تالوة القرآن الكريم، والمحاضرات 
اإلسالمية، وهدايا العيد لأليتام، وحق الليلة، والتبرعات 

الخيرية بالمواد الصالحة لالستخدام، والتبرعات لدور األيتام 
في المناسبات ، وزيارة المستشفيات في المناسبات 

الخاصة، وزيارة كبار السن، وإقامة أيام مرح ألصحاب الهمم 
الذين يعانون من إعاقات جسدية أو ذهنية أثناء االحتفاالت.
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)GRI(  الجواب رقم الصفحة االفصاحات  معيار
المباشر

GRI 101: التأسيس 2016

GRI 102: االفصاحات العامة 2016

بيانات المؤسسة 

GRI 102
االفصاحات 

العامة

صفحة الغالف1-102 : اسم المؤسسة 

211-102 : األنشطة، العالمات التجارية  والمنتجات والخدمات األساسية 

311-102 :  مكان المقر الرئيسي 

من 9 إلى 410-102 : موقع العمليات 

من 9 إلى 510-102 : نوع الملكية والشكل القانوني
من 9 إلى 610-102 : األسواق التي تخدمها الدائرة 

78-102 : نطاق المؤسسة 

من 42 إلى 850-102 : المعلومات عن الموظفين والعاملين اآلخرين 

من 24 إلى 927-102 : سلسلة اإلمداد الخاصة بالدائرة 

1017-102 : التغييرات الجوهرية الطارئة على الدائرة وسلسلة اإلمداد الخاصة بها

من 19 إلى 1120-102 : المنهجية الوقائية  

من 22 إلى 1225-102 : المبادرات الخارجية 

من 22 إلى 1325-102 : العضويات في الجمعيات 

االستراتيجية 

GRI 102
االفصاحات 

العامة

6 و 147-102 : تصريح من القيادة العليا للدائرة 

من 18 إلى 1520-102 : التأثيرات والمخاطر والفرص الرئيسية  

األخالقيات والنزاهة 

GRI 102
االفصاحات 

العامة

من 8 إلى 12 16-102 : القيم والمبادئ والمعايير وقواعد السلوك 

من 13 إلى 1715-102 : آلية تقديم اإلرشاد وإثارة المخاوف المتعلقة باألخالقيات

الحوكمة

GRI 102
االفصاحات 

العامة

1816-102  : هيكل الحوكمة الخاص بالدائرة

من 13  إلى 1917-102 : تفويض السلطات 

20-102 : المنصب التنفيذي المنوط بالمسؤولية االقتصادية والبيئة 
من 13  إلى 17واالجتماعية

من 13  إلى 2217-102 : تركيبة الهيئة العليا المعينة بالحوكمة ولجانها

من 13  إلى 2317-102 : رئيس الهيئة العليا المعنية بالحوكمة 

من 13  إلى 2417-102 :  ترشيح واختيار الهيئة العليا المعنية بالحوكمة

من 13  إلى 2517-102 : تضارب المصالح

26-102 : دور الهيئة العليا للحوكمة في تحديد األهداف والقيم 
من 13  إلى 17واالستراتيجية 

من 13  إلى 2717-102 : المعرفة الجماعية للهيئة العليا المعنية بالحوكمة

من 13  إلى 2817-102 : تقييم أداء الهيئة العليا المعنية بالحوكمة

من 13  إلى 3017-102 : فعالية عمليات إدارة المخاطر

من 13  إلى 3217-102 : دور الهيئة العليا للحوكمة في إعداد تقارير االستدامة 

من 13  إلى 3317-102 : اإلبالغ عن المخاوف الجوهرية 

من 13  إلى 3517-102 : سياسات األجور والمكافآت 

من 13  إلى 3617-102 : إجراءات تحديد األجور والمكافآت

)GRI( فهرس محتويات المبادرة العالمية إلعداد التقارير
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إشراك الفئات المعنية 

GRI 102
االفصاحات 

العامة

من 26 إلى 4029-102 : قائمة الفئات المعنية والشركاء

41-102 : اتفاقات المفاوضة الجماعية الجماعية
 وفقًا للقانون، ال تنطبق 

اتفاقية المفاوضة الجماعية في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة 

من 26 إلى 4229-102 : تحديد واختيار الفئات المعنية

من 26 إلى 4329-102 : منهجية إشراك الفئات المعنية  

من 26 إلى 4429-102 : الموضوعات والمخاوف الرئيسية المثارة

ممارسات إعداد التقارير 

GRI 102
االفصاحات 

العامة

اإلمارات العربية 45-102 : الجهات المدرجة في البيانات المالية الموحدة 
المتحدة فقط

من 8 إلى 469-102 : الحدود الخاصة بمحتوى التقرير والجوانب الخاصة به 

4729-102 : قائمة الجوانب الجوهرية

من 8 إلى 489-102 : إعادة توصيف المعلومات األساسية

من 8 إلى 499-102 : التغيرات في التقرير 

من 8 إلى 509-102 : فترة التقرير

من 8 إلى 519-102 : تاريخ آخر تقرير

من 8 إلى 529-102 : دورة إعداد التقرير

من 8 إلى 539-102 : نقطة االتصال الخاصة بالتقرير 
 : تبيان إعداد التقرير بالتوافق مع معايير المبادرة العالمية إلعداد 

من 8 إلى 9التقارير102-54

من 60 إلى 5566-102 : فهرس محتويات المبادرة العالمية إلعداد التقارير 

569-102 : التصديق الخارجي للتقرير

GRI 103 : منهجية اإلدارة 2016

GRI 103
منهجية اإلدارة 

من 29 إلى 130-103 : شرح الجوانب الجوهرية وحدودها 

من 17 إلى 27 2-103 : منهجية اإلدارة ومكوناتها

من 17 إلى 27 3-103 : تقييم منهجية اإلدارة 

GRI 201 : األداء االقتصادي 2016

GRI 201
األداء 

االقتصادي

من 31 إلى 133-201 : توليد القيمة االقتصادية المباشرة وتوزيعها

من 31 إلى 233-201 : التداعيات المالية والفرص والمخاطر األخرى الناجمة عن التغيرات المناخية

من 31 إلى 333-201 : االلتزامات بخطة االستحقاقات المحددة وخطط التقاعد األخرى 

من 31 إلى 433-201 : المساعدة المالية المقدمة من الحكومة

GRI 203 : التأثيرات االقتصادية غير المباشرة 2016

من 31 إلى 233-203 : التأثيرات االقتصادية غير المباشرة الجوهرية 

GRI 204 : الممارسات الخاصة المشتريات 2016

133-204 : نسبة االنفاق على جهات التوريد المحلية

GRI 205 : مكافحة الفساد 2016

GRI 205
مكافحة الفساد 

من 18 إلى 120-205 : العمليات المقيمة من حيث المخاطر المترتبة على الفساد 

2-205 : التواصل والتدريب بشأن السياسات واإلجراءات المتعلقة بمكافحة 
من 18 إلى 20الفساد

ال يوجد3-205 : حاالت الفساد المؤكدة واإلجراءات المتخذة بشأنها

GRI 206 : السلوك المناهض للمنافسة 2016

1-206 : االجراءات القانونية ضد السلوك المناهض للمنافسة ومكافحة 
ال يوجداالحتكار والممارسات االحتكارية 
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2016GRI 301 المواد

GRI 301
المواد

ال يوجد1-301 : المواد المستخدمة حسب الوزن أو الحجم

ال يوجد2-301 : نسبة المواد المعاد تدويرها التي يجري استخدامها في صورة مواد أولية 

ال يوجد3-301 : المنتجات المستخلصة والمواد المستخدمة لتغليفها 

GRI 302 : الطاقة 2016

GRI 302
الطاقة 

137-302 : استهالك الطاقة داخل الدائرة 

237-302 : استهالك الطاقة خارج الدائرة

337-302 : كثافة الطاقة 

437-302 : خفض استهالك الطاقة 

537-302 : تقليل متطلبات الطاقة للمنتجات والخدمات 

GRI 303 : المياه والنفايات السائلة 

137-303 : التفاعالت مع المياه بصفتها موردًا مشتركًا

237-303 : إدارة األثار المرتبطة بتصريف المياه

337-303 : سحب المياه

437-303 : تصريف المياه العادمة 

537-303 : استهالك المياه

GRI 306 : النفايات السائلة والصلبة 2016

GRI 306
النفايات السائلة 

والصلبة 

ال يوجد1-306 : تصريف المياه العادمة من حيث النوعية والمقصد 

238-306 : حجم النفايات من حيث النوع وأسلوب التصريف 

ال يوجد3-306 : التسربات الكبيرة

438-306 : نقل النفايات الخطرة 

ال يوجد5-306 : الكتل المائية المتضررة بسبب تصريف المياه و/أو سيالن المياه

GRI 307 : االمتثال للمعايير البيئية 2016

من 32 إلى 142-307  : عدم االمتثال للقوانين واألنظمة البيئية 

GRI 401 : التوظيف 2016

GRI 401
التوظيف 

145-401 : عدد الموظفين الجدد ومعدل دوران الموظفين 

من 42 إلى 250-401 : االمتيازات المقدمة لموظفي الدوام الكامل

من 42 إلى 350-401 : إجازة األبوة  

GRI 403 : الصحة والسالمة المهنيتين 2018

GRI 403
الصحة 

والسالمة 
المهنية 

من 42 إلى 150-403 : نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية 

من 42 إلى 250-403 : تحديد األخطار وتقييم المخاطر والتحقيق الحوادث

من 42 إلى 350-403 : خدمات الصحة المهنية

من 42 إلى 550-403 : تدريب العاملين على معايير الصحة والسالمة المهنية

من 42 إلى 850-403 : نسبة العاملين المشمولين بنظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

ال يوجد 9-403 : االصابات المتصلة بالعمل

ال يوجد 10-403 : اعتالل الصحة المرتبط بالعمل 

GRI 404 : التدريب والتعليم 2016

GRI 404
التدريب 

والتعليم 

من 46 إلى 147-404 : متوسط ساعات التدريب في السنة لكل موظف 

من 46 إلى 247-404  : برامج تطوير مهارات الموظفين 

3-404 : النسبة المئوية للموظفين الذين يتلقون مراجعات دورية لألداء 
من 46 إلى 47والتطوير الوظيفي

GRI 405 : التنوع وتكافؤ الفرص 2016

من 42 إلى 150-405 : تنوع الهيئات المعنية بالحوكمة والموظفين

من 42 إلى 250-405 : نسبة الراتب األساسي واألجور للنساء إلى الرجال
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GRI 406 : عدم التمييز 2016

ال يوجد 1-406 : حوادث التمييز واالجراءات التصحيحية المتخذة حيالها 

GRI 411 : حقوق السكان األصليين 2016

ال يوجد 1-411 : حاالت العنف التي تمس حقوق السكان األصليين 

GRI 412  : تقييم حقوق اإلنسان 2016

GRI 412
تقييم حقوق 

االنسان 

ال يوجد 1-412 : العمليات التي خضعت لتقييم اآلثار المتعلقة بحقوق اإلنسان

من 42 إلى 250-412 : تدريب الموظفين على سياسات حقوق اإلنسان واإلجراءات ذات الصلة 

GRI 413 : المجتمعات المحلية 2016

GRI 413
المجتمعات 

المحلية 

من 51 إلى 159-413 : العمليات التي تشمل إشراك المجتمع المحلي، التأثيرات والبرامج 

2-413 : العمليات التي تنطوي على تأثيرات سلبية كبيرة فعلية أو محتملة 
من 51 إلى 59على المجتمعات المحلية 

GRI 418  : خصوصية العمالء 2016

ال يوجد1-418 : عدد الشكاوى المتعلقة بانتهاكات خصوصية العمالء 

GRI 419 : االمتثال االجتماعي واالقتصادي 2016

ال يوجد1-419  : عدم االمتثال للقوانين والقواعد المتعلقة بالمجال االجتماعي واالقتصادي






