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 "إن الثــروة الحقيقيــة هــي العمــل الجــاد المخلــص الــذي يفيــد اإلنســان 
ومجتمعــه، وأن العمــل هــو الخالــد والباقــي، وهــو األســاس فــي قيمــة 

اإلنســان والدولــة

المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

ولد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في أبو ظبي في عام 
أبو  إلمارة  حاكمًا  كان  زايد  بن  سلطان  الشيخ  والده   .1918
األصغر  االبن  زايد  الشيخ  وكان  )1926-1922م(.  من  ظبي 
خليفة  بن  زايــد  ه  جــدِّ باسم  ــي  وُســمِّ أشــقــاء،  أربعة  بين  من 
1885-( من  اإلمــارة  حكم  الــذي  األول"  "زايــد  بـ  المعروف 
1909م(.  وتم تسمية عام 2018 في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة بـ "عام زايد"، وذلك احتفاًء بالذكرى المئوية لميالد 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الوالد المؤسس 
2004. وشهد عام زايد  لدولة اإلمارات، الذي توفي في عام 
التي  والعالمية  المحلية  والمبادرات  الفعاليات  من  سلسلة 
وإرثه  أثره  وتمّجد  زايد  الشيخ  له  المغفور  القائد  ذكرى  تخّلد 
وترّسخ القيم التي غرسها وعمل جاهًدا لنشرها عبر مبادرات 

ومبتكرة. تعاونية 

بعد قيام اتحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة في الثاني من 
ديسمبر عام 1971، انتخب الشيخ زايد بإجماع حكام اإلمارات 
زايد بتحقيق إصالحات  الشيخ  الفتية. وبدأ  للدولة  أول رئيس 
ويخطط  والصحة،  التعليم  يطور  فشرع  البالد،  في  واسعة 
ووضــع  الشعب،  ألفـــراد  اإلســكــان  وقضايا  الــمــدن  لتطوير 
إلى  شعبه  أبناء  يدفع  وبــدأ  اإلنماء،  لعملية  ضخمًا  برنامجًا 
تمّثلت  وطالما  العملية،  هذه  في  طاقاتهم  بكل  المشاركة 
تجمعها  التي  الخليج،  دول  توحيد جميع  زايد في  الشيخ  رؤية 
واالقتصاد،  والتقاليد  والعادات،  كالتاريخ  مشتركة؛  عوامل 

والتقارب األسري الذي يجمع بين شعوب المنطقة.

الجسور،  وبناء  الطرقات،  شــّق  أولــويــاتــه:  ضمن  من  كــان 
وإنشاء  الطبية،  والخدمات  والمساكن  الــمــدارس  وإقامة 
وجه  تغير  الحكم،  مقاليد  توليه  وخالل  والمطارات.  الموانئ 

المتحدة؛ فغدت ورشة عمل في كل  العربية  اإلمارات  دولة 
اتجاه، وأصبح صوت اآلالت في كل حدب وصوب، وانتقل 
الــمــنــازل  ــى  إل "الــعــشــيــش"  ســكــن  مــن  المحليين  الــســكــان 
الصحراء،  رمــال  فــوق  الحديثة  الــطــرق  وامــتــدت  الحديثة، 
اإلمارات،  بيت في  كل  إلى  والكهرباء  العذبة  المياه  ودخلت 
الحديث  النظام  إلى  "المطاوعة"  نظام  من  التعليم  وانتقل 
مراحلها  اخــتــالف  على  الــمــدارس  وانتشرت  التعليم،  فــي 
والمستشفيات  العيادات  وبدأت  البالد،  من  بقعة  كل  في 
للسكان،  الحديثة  الصحية  الرعاية  خدمات  تقدم  العصرية 
والجمود. التخلف  من  قرون  تعويض  في  المسيرة  ونجحت 

وبناء  واالستدامة  واالحترام  الحكمة  بقيم  زايد  الشيخ  آمن 
قائًدا  باعتباره  النطاق  واســع  باحترام  حظي  حيث  االنسان، 
بـ"حكيم  لقب  ولذلك  البصيرة  ونافذ  الحكمة  واسع  ملهًما 
بالرغم من  الدولة  بناء  له في  المغفور  تتجلى حكمة  العرب". 
رسم  يتصور  فلم  آنــذاك؛  الموارد  ومحدودية  الحياة  صعوبة 
والعزم  الحكمة  امتلك  بل  فحسب  لشعبه  أفضل  مستقبل 
كل  رغــم  ملموس  واقــع  إلــى  الطموحة  الــرؤيــة  تلك  ليترجم 
الصحراوية  بالبيئة  زايد من عالقته  الشيخ  التحديات. واستمد 
االدراك الفطري بأهمية االستدامة ليصبح هذا المفهوم أحد 
السمات المميزة لحياته وقيادته والتي تستمر في رسم نهج 
دولة اإلمارات اإليجابي والبناء اتجاه التحديات العالمية. وآمن 
المغفور له الشيخ زايد بأن االستثمار في ضمان رفاه الشعب 
على  المنافع  بأكبر  سيعود  وقدراته  ومداركه  معرفته  وتعزيز 

الفرد واألسرة والمجتمع. 
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التقرير  إطار 
45-102 : الجهات المتضمنة في البيانات  )االفصاح 

المجمعة( المالية 
وحدود  التقرير  محتوى  تعريف   :102-46 )اإلفصاح 

الموضوعات(
المعلومات( صياغة  إعادة   :102-48 )اإلفصاح 

إعــداد  عملية  فــي  التغييرات   :102-49 )اإلفــصــاح 
) ير لتقر ا

هو   2018 للعام  ــي  دب لــجــمــارك  االســتــدامــة  تقرير 
االستدامة  أداء  حول  عشر  الحادي  السنوي  االصدار 
ديسمبر  إلــى  يناير  من  المدة  ويغطي  المؤسسية، 
2018 مع بيانات مقارنة من آخر سنتين أو أكثر حيثما 
المبادرة  لمعايير  وفًقا  التقرير  هذا  إعداد  تم  أمكن. 
أفضل  ولضمان  الشامل.  الخيار  للتقارير:  العالمية 
المتوافقة  التقارير  إعداد  عملية  استخدمنا  محتوى، 
يعد  والــتــي  للتقارير  العالمية  الــمــبــادرة  معايير  مــع 
ويــتــنــاول  الــتــقــريــر.  هــذا  مــن  يــتــجــزأ  ال  جـــزًء  فهرسها 
المعنية  الفئات  إشــراك  في  الــدائــرة  جهود  التقرير 
التي  والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية  والتأثيرات 
2018، حيث يركز التقرير على  تهم عمل الدائرة خالل 
عامة  خدمية  مؤسسة  بصفتنا  األساسية  أعمالنا 
رفاهية  لتحقيق  أنشطة  مــن  بــه  نقوم  مــا  ويــعــرض 
باإلفصاح  ونقوم  فيها.  نعمل  التي  والبيئة  المجتمع 
في  الواردة  والبيانات  المعلومات  جميع  عن  طواعية 
الشفافية  بمبدأ  التزامنا  من  انطالقا  التقرير  هــذا 

المفتوح. والتواصل  المؤسسية 

التقرير  وحدود  نطاق 
والفترة  وحــدوده  التقرير  هذا  نطاق  بأن  نؤمن  نحن 
الدائرة  ألداء  نظرة شاملة  تمثل  يغطيها  التي  الزمنية 
حول  تتمحور  والتي  المؤسسية  االستدامة  في مجال 

التالية:  األربعة  المجاالت 
البيئة   

العمل   مكان 
المجتمع   

  السوق
 

هذا  في  الــواردة  والبيانات  المعلومات  تغطي  كما 
الرئيسي(،  المقر  ذلك  في  )بما  مكاتبنا  جميع  التقرير 
العربية  اإلمارات  بدولة  دبي  في  جميعها  توجد  التي 
المتحدة، مع مراعاة أن المؤسسة ال تدير أية أنشطة 

خارج دولة اإلمارات.

واألوليات  النسبية  األهمية  جوانب 
المعنية  الفئات  وإشراك 

والقضايا  الــمــوضــوعــات  أهــم  تغطية  حــاولــنــا  وقــد 
والبيئية  االقتصادية  التأثيرات  تعكس  التي  الجوهرية 
ــا على  واالجــتــمــاعــيــة الــهــامــة الــتــي قــد تــؤثــر جــوهــريًّ
ولم  الرئيسية.  المعنية  الفئات  وقــرارات  تقييمات 
بل حددنا  ذاتها  بحد  أولوية  لموضوعات  بإعطاء  نقم 
النسبية.  األهمية  أســاس  على  التقريبي  موضعها 
وكيفية  لدينا،  الرئيسية  المعنية  الفئات  حددنا  وقد 
وكيف  وتوقعاتهم،  لمصالحهم  وَفْهَمنا  إشراكهم، 

لها. استجبنا 

التقرير  محتوى 
اكتمال  لمدى  المستمرة  المراجعة  إجراء  إلى  نهدف 
حاولنا  وقد  والظروف.  المالحظات  على  بناًء  تقاريرنا 
بدقة  والــمــعــلــومــات  الــبــيــانــات  جميع  عــن  الــكــشــف 
النظر  بغض  ومتوازن،  مكتمل  نحو  وعلى  وشفافية 
األهمية  إفصاحات  خدمة  يخص  وفيما  أدائــنــا.  عن 
فهرس  أن  للتقارير  العالمية  المبادرة  أكدت  النسبية، 
بشكل  معروض  للتقارير  العالمية  المبادرة  محتويات 
المعيارية  باإلفصاحات  الخاصة  المراجع  وأن  واضح 
األقسام  مــع  تتماشى   102-49 إلــى   102-40 مــن 
للدائرة  وبالنسبة  التقرير.  نص  في  لها  المناسبة 
فنحن  لذلك  مستمرة،  مسيرة  هي  االستدامة  فإن 
نجحنا  التي  االستدامة  مجاالت  في  بأدائنا  فخورون 
كبيرة  تحسينات  تحقيق  إلى  نسعى  بينما  إدارتها،  في 

الجديدة. الجوانب  بعض  مستوى  على 

التقرير  على  التدقيق 
الخارجية،  الجودة  ضمان  عملية  من  التأكد  وبغرض 
من  منتظم  لتدقيق  التنظيمية  وحداتنا  جميع  تخضع 
قبل هيئة حكومية مركزية تسمى "ديوان المحاسبة"، 
التدقيق  هذا  يغطي  المتحدة.  العربية  -اإلمارات  دبي 
التدقيق ال  جميع مهامنا، ومع ذلك، فإن نتائج تقرير 

على سريتها. الحفاظ  يتم  بل  نشرها،  يتم 

التقرير إلى  الوصول 
هذا  ُطبع  البيئة،  على  للمحافظة  جهودنا  إطــار  في 
التقرير  لكن  النسخ.  مــن  مــحــدود  عــدد  فــي  التقرير 
www. اإللــكــتــرونــي  مــوقــعــنــا  مــن  للتحميل  مــتــاح 
واالنجليزية.  العربية  بالغتين   dubaicustoms.ae
يرجى  التقرير،  حــول  القيمة  وآرائــكــم  لمالحظاتكم 

مع: التواصل 
 

المجتمعية  المسؤولية  فريق 
دبي  – جمارك  المؤسسي  االتصال  إدارة 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دبي،   ،63 ص.ب. 

 CSR.DC@dubaicustoms.ae اإللكتروني:  البريد 
على: صفحاتنا  عبر  مالحظاتكم  بإرسال  قوموا  أو 
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سلطان أحمد بن سليم
رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك 

والمنطقة الحرة

كلمة 
الرئيس

مــن أجــل تعزيــز التنميــة المســتدامة وجعلهــا محــوًرا رئيســًا لمهامنــا وأولوياتنــا 
ــة لدبــي كعاصمــة لالقتصــاد ال تعتمــد  ــادئ الثماني ــذًا للمب االســتراتيجية تنفي
علــى مصــدر واحــد للحيــاة فإننــا نضــع فــي مقدمــة اولوياتنــا فــي جمــارك دبــي 

تحقيــق االســتدامة فــي كافــة أعمالنــا.
ونعمــل علــى تحقيــق توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
ــه"  ــاه الل ــي "رع ــوزراء حاكــم دب ــس ال ــة رئيــس مجل ــس الدول ــب رئي ــوم نائ مكت
بضــرورة تحفيــز االبــداع واالبتــكار ليصبــح المحــور الرئيســي لتطويــر الخدمــات 
الحكوميــة عبــر تطبيــق أفضــل ممارســات الحوكمــة المؤسســية وااللتــزام 
وتعزيــز  األداء  مســتويات  أحســن  لضمــان  الشــفافية  مســتويات  بأعلــى 
ــة والعمــل علــى اســعاد النــاس  ــا الحيــوي فــي خدمــة التنميــة االقتصادي دورن
وتشــجيعهم علــى المشــاركة فــي مســيرة التطويــر الشــاملة بدولــة االمــارات.
وتطــور جمــارك دبــي باســتمرار خدماتهــا الذكيــة عبــر اســتخدام أحــدث تطبيقــات 
تقنيــة المعلومــات والــذكاء االصطناعــي وبمــا يتوافــق مــع أعلــى المعاييــر 
الجمركــي، وقــد وضعنــا نظــام رقابــي مســتدام  القطــاع  العالميــة لتطويــر 
للتجــارة  المتغيــرة  الحركــة  مــع  ســريعًا  التكيــف  علــى  قــادر  وقــوي  وفعــال 

الدوليــة والتعقيــدات المتناميــة لسالســل التوريــد.
ــق  ــا، لتحقي ــا وتجســيد قيمن ــا وأهدافن ــق رؤيتن ــى تحقي وســنواصل العمــل عل
مخاطــر  مــن  واالقتصــاد  المجتمــع  وحمايــة  التجــارة  تســهيل  بيــن  التــوازن 
ــا  ــة خدمــة مجتمعن ــر المشــروعة، مــع ضمــان االســتدامة ومواصل التجــارة غي
ــا علــى صعيــد المســؤولية المجتمعيــة، فــي إطــار مســاهمتنا  عبــر تعزيــز دورن
الشــاملة بتنميــة القــدرات والمواهــب المبدعــة فــي مجتمعنــا عمومــا وعلــى 
مســتوى األجيــال الجديــدة علــى وجــه الخصــوص كمرتكــز أساســي لمالقــاة 
المســتقبل واالســتجابة لمتطلباتــه ضمانــا لتحقيــق االســتدامة فــي تطــور 

تجربتنــا ووصولهــا الــى الصــدارة العالميــة فــي كافــة المجــاالت.

ــر الحوكمــة والشــفافية نظــرًا  ــى معايي ــق أعل ــى تطبي ــي عل تحــرص جمــارك دب
ألهميتهــا فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة، فضــاًل عــن أنهــا من أهــم مقومات 
النجــاح فــي أي مؤسســة، فالمؤسســات التــي تســعى إلــى تحقيــق مســتقبل 
ناجــح تحتــاج ألن تكــون لهــا ُنظــم واضحــة للحوكمــة، حيــث تعــد جمــارك دبــي 
دائــرة رائــدة فــي تطبيــق أعلــى معاييــر الحوكمــة وذلــك فــي ضــوء رؤيتهــا بــأن 

تكــون اإلدارة الجمركيــة الرائــدة فــي العالــم الداعمــة للتجــارة المشــروعة.

كمــا تدعــم جمــارك دبــي باعتبارهــا جهــة حكوميــة الجهــود الوطنيــة الحثيثــة 
دورهــا  كثــب  عــن  تواصــل  حيــث  المســتدامة،  التنميــة  تعزيــز  إلــى  الراميــة 
الرئيســي فــي دعــم اســتدامة نمــو االقتصــاد الوطنــي و االنتقــال إلــى اقتصــاد 
المعرفــة عبــر تســهيل عمليــات التجــارة المشــروعة باالعتمــاد علــى تكنولوجيــا 
ــم  ــة وتقدي ــراءات الجمركي ــة اإلج ــة ألتمت ــات الذكي ــذكاء االصطناعــي والتقني ال
فــي  إلــى دورنــا  باإلضافــة  الجمركــي،  العمــل  فــي  رائــدة  وأنظمــة  خدمــات 
حمايـــة الحـــدود ضــد مخاطــر تهريــب الممنوعــات و المخــدرات والمــواد المقلدة  
والمقيدة، ومـــن التحديـــات الرئيسيـــة التـــي نواجهها هـو نمـو األعمـال التجاريـة 
فـــي المنطقـــة وهـــذا يتطلـــب المزيـد مـن الجهـد فـــي توفيـر الخدمـات بانتظـام 
مـــع الحفاظ على مســـتوى التميز المعـــروف عنـــا، وهـــذا مـــا نقـــوم بـــه بنجـــاح.
فــي خدمــات  الذكــي  بالتحــول  العالميــة مؤخــرًا  التجــارة  إشــادة منظمــة  إن 
ــا  ــًا مضاعفــًا فــي الحفــاظ علــى مســتوى خدماتن ــا عبئ جمــارك دبــي يضــع علين
التــي نقدمهــا لعمالئنــا األعــزاء وكذلــك ابتــكار وتطويــر أنظمــة وخدمــات جديــدة 

ــي. ــد الدول ــى الصعي ــة عل ــا الجمركي تضمــن ريادتن

أحمد محـبوب مـصبح
المدير العام لدائرة جمارك دبي

كلمة 
المدير العام



أداء االستدامة 2018
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منــذ بدايــة النهضــة فــي دبــي، حرصــت جمــارك دبــي علــى مواكبة الجهــود والعمليــات التنمويــة واالجتماعيــة واالقتصادية 

فــي اإلمــارة، وقــد لعبــت دورًا مهمــًا فــي تأســيس وتعزيــز هــذه التنميــة، باعتبارهــا أحــد محــركات االقتصــاد الرئيســة مــن 

خــالل التجــارة الخارجيــة، مــا جعــل مــن جمــارك دبــي مثــاًل يحتــذى علــى مســتوى الدوائــر الجمركيــة وغيرهــا حــول العالــم، 

ــك يعــود  ــام 2018، وذل ــون دوالر لع ــة بقيمــة 1.2 تريلي ــارات الخارجي ــارة اإلم ــي فــي %81 مــن تج ــارة دب وأســهمت إم

إلــى عــدة عوامــل منهــا األداء المتميــز لجمــارك دبــي  بنظمهــا وبرامجهــا وعملياتهــا الحديثــة المتطــورة والتــي القــت 

استحســان منظمــة الجمــارك العالميــة وتكريمهــا، حيــث صرحــت المنظمــة أن معاييــر جمــارك دبــي وممارســاتها تعتبــر 

ــي أســهمت بهــذا االنجــاز: االســترداد الذكــي والممــر االفتراضــي  ــن المشــاريع المتطــورة الت ــه، ومــن بي ــذى ب ــااًل يحت مث

التخليــص  المتقــدم وأنظمــة  الحاويــات  الذكــي ونظــام فحــص  المخاطــر  المعتمــد ومحــرك  والمشــغل االقتصــادي 

ــة وغيرهــا.  االلكتروني

أداء االستدامـة 2018

 1 في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

19 مليون حاوية 17 ألف سفينة

190 مليون رحلة سنويا 84 مليون مسافر على مطار دبي

حصة اإلمارات من االقتصاد العالمي 0.56%
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أداء االستدامة 2019
يمكننــا مــن تحقيــق نمــو مســتدام لنــا ولــكل أصحــاب المصلحــة، وقــد نفذنــا أكثــر مــن 750 مبــادرة اســتهدفت أكثــر مــن 

5.5 مليــون مســتفيدًا مــن مبــادرات المســؤولية المجتمعيــة والتــي غطــت الجوانــب االجتماعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة 

وبيئــة العمــل.  

وقــد كشــفت إحصائيــات 2018 أننــا نســهم بنســبة %0.56 فــي االقتصــاد العالمــي وقيمــة التجــارة التــي قامــت جمــارك 

دبــي بتســهيلها فــي الســنوات الســتة األخيــرة وصلــت إلــى مــا يقــرب مــن 7,488 مليــون درهــم. ولدينــا أول مينــاء فــي 

الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ففــي 2018 تعاملنــا مــع أكثــر مــن 20 مليــون حاويــة مــن خــالل جبــل علــي و20,000 

ســفينة و190,000 شــحنة بحريــة، وكذلــك أكثــر مــن 84 مليــون مســافر عبــر مطــارات دبــي، وهــذا التنــوع والنشــاط الكبيــر 

يبــرز األهميــة الكبيــرة التــي تلعبهــا جمــارك دبــي وتميــز خدماتهــا وتعامالتهــا مــع العمــالء مــع مراعــاة جوانــب االســتدامة 

االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة فــي كل جوانــب عملهــا.   

وخــالل الســنوات العشــر الماضيــة حــازت جمــارك دبــي أكثــر مــن 120 جائــزة محليــة وإقليميــة وعالميــة، حيــث أصبحــت 

ــة مــا ســاعدها علــى  ــم تقــدم كافــة خدماتهــا مــن خــالل القنــوات الذكي ــة فــي العال ــرة جمركي ــرة فــي 2018 أول دائ الدائ

تحقيــق أعلــى نســبة فــي ســعادة العمــالء علــى مســتوى الدوائــر الحكوميــة فــي دبــي وهــي %97.4، كمــا أننــا أول دائــرة 

حكوميــة فــي العالــم تســتخدم الــذكاء االصطناعــي لتعزيــز األداء وتقليــص الوقــت ورفــع اإلنتاجيــة. 

لدينــا فــي جمــارك دبــي نظــام إدارة مســؤولية اجتماعيــة متطــور ورصيــن، وخــالل عــام 2018 فقــد نمعيــار آيــزو 26000، 

والــذي يضمــن تطبيقنــا لالســتدامة فــي عملياتنــا مــع تحقيــق التــوازن بيــن قيمنــا االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة مــا 



 االستراتيجية المؤسسية
 وخارطة الطريق
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االستراتيجية المؤسسية وخارطة الطريق 

تســعى اإلدارة العليــا فــي جمــارك دبــي دومــًا إلــى تعزيــز وتطويــر أنظمتهــا بــكل شــفافية وبمــا يتناســب مــع االســتراتيجية 

ــز دومــًا علــى الجانــب األمنــي حيــث أن  ــدًا فيمــا يتعلــق بالمســؤولية المجتمعيــة واالســتدامة، مــع التركي ــا وتحدي العلي

ــا  ــذا فقــد بنين ــدات، ل ــادة العائ وظيفــة جمــارك دبــي هــي الحفــاظ علــى أمــن الحــدود وتســهيل التجــارة المشــروعة وزي

اســتراتيجية األعمــال لدينــا علــى مبــادئ االســتدامة الوطنيــة مــع التصــدي لكافــة التحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة 

ــة خاصــة بالجــودة والمخاطــر واألداء  ورصــد الفــرص والتوجهــات والتطــورات، اســتنادًا إلــى دراســات شــاملة ومتكامل

ــى  ــي عل ــة المســتدامة، كمــا تعكــف اإلدارات فــي جمــارك دب ــي تحــدد األهــداف والخطــوات القادمــة فــي التنمي والت

ــة واضحــة لضمــان  ــة مراقب ــك بشــكل مســتمر ومنتظــم، مــع وجــود عملي ــاس ومتابعــة ذل ــة للقي وضــع أهــداف قابل

تطبيــق االســتراتيجيات والسياســات، بالتوافــق مــع معاييــر آيــزو ومعاييــر الجــودة العالميــة لضمــان التطــور المســتمر 

لعملياتنــا ونشــاطاتنا. 

إدارة 
الشراكة

منهجية 
إدارة 

العمليات

إدارة 
الموردين

إطار إدارة
المشروع

منهجية 
إدارة 

األصول

استراتيجية 
التحول الرقمي 

2021-2019

منهجية 
الموارد 
المالية

أطر العمل 
األساسية 
والمعاييـر

منهجية 
األداء

منهجية 
إدارة 
الخدمة

منهجية 
الموارد 
الفنية

منهجية 
إدارة 

المعرفة

الخطة االستراتيجية لجمارك دبي 2021-2016
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حماية المجتمع وتعزيز 
التنمية االقتصادية 
المستدامة من خالل 
االلتزام والتسهيل 

واالبتكار

رسالتنا

رؤيتنا
 اإلدارة الجمركية 
الرائدة في العالم 
الداعمة للتجارة 

المشروعة

أهدافنا
توفير بيئة داعمة للتجارة الدولية 

والمسافرين.

تعزيز األمن ومكافحة التجارة غير 

المشروعة.

تنمية وتنويع االيرادات 

واستدامتها وكفاءة تحصيلها.

تعزيز القدرات المؤسسية 

والميزة التنافسية.

قيادة االبتكار الجمركي دوليًا

قيمنا
الريادة 

السعادة

الوالء 

النزاهة 

االبتكار واإلبداع 

التمكين

االستراتيجية المؤسسية وخارطة الطريق 



النشأة والتطوير
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النشأة والتطوير
ُتعــد جمــارك دبــي مــن أقــدم الدوائــر الحكوميــة، ُعرفــت ســابقًا باســم "الفرضــة" وهــي كلمــة عربيــة أصيلــة، والفرضــة 

مــن البحــر أي محــط الســفن. ونظــرًا لعراقــة الجمــارك، أطلــق عليهــا البعــض "أم الدوائــر"، خاصــة وأن العديــد مــن 

ل مــن اإليــرادات  الدوائــر الحكوميــة الراهنــة اتخــذت فــي الســابق مكاتــب لهــا فــي مبنــى الجمــارك القديــم، وكانــت ُتمــوَّ

التــي تحصلهــا الجمــارك إلــى أن تطــورت تلــك الدوائــر واتخــذت لهــا مبــاٍن مســتقلة. مــرت الجمــارك عبــر تاريخهــا الــذي 

يمتــد ألكثــر مــن مائــة عــام بعــدة مراحــل إلــى أن دخلــت بدايــات التوجــه المؤسســي فــي عهــد الشــيخ راشــد بــن ســعيد 

ــه إلدارة شــؤون  ــًا رســميًا ل ــى الجمــارك مكتب ــدور األول مــن مبن ــذي اســتخدم ال ــه، ال ــي رحمــه الل ــوم حاكــم دب آل مكت

دبــي؛ األمــر الــذي يعكــس أهميــة الجمــارك ومكانتهــا فــي إمــارة دبــي التــي عرفــت واشــتهرت بتجارتهــا وتجارهــا.

واصلــت جمــارك دبــي عمليــة البنــاء والتطــور المؤسســي وحظيــت بســمعة إيجابيــة علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي، 

وصــارت محــط أنظــار التجــار والمســتثمرين ورجــال األعمــال لمــا تتمتــع بــه مــن بنيــة تحتيــة متطــورة وتســهيالت إداريــة 

وخدمــات عصريــة تقــوم مــن خاللهــا بتنظيــم حركــة التجــارة وجنــي العائــدات وتوفيــر تقاريــر اإلحصــاءات وتنظيــم 

عمليــات االســتيراد والتصديــر فــي دبــي. 

واليــوم يعمــل لــدى جمــارك دبــي 2,995 موظفــًا وموظفــة موزعيــن علــى إداراتهــا وأقســامها المختلفــة، ولدينــا شــبكة 

مكونــة مــن 25 مركــزًا فــي إمــارة دبــي لخدمــة عمالئنــا باإلضافــة إلــى المبنــى الرئيســي فــي مينــا راشــد، والهيــكل 

ــم العمــل.   ــة يوضــح طريقــة تنظي ــي فــي الصفحــات المقبل التفصيل

مراكز جمارك دبي 
مركز السلع المتعددةمركز خور دبي المبنى الرئيسي- جمارك دبي

مركز واحة السيليكونمركز العويرمركز قرية الشحن 

مركز المدينة اللوجستيةمركز دوكامزمركز ميناء الحمرية

مركز الحزام الساحلي مركز بريد الكرامةمركز جبل علي

مكتب بريد الرمولمركز الموانئ الجافةالقادمون – المطار، مبنى1

مكتب بريد أبو هيل المنطقة الحرة لمطار دبي القادمون – المطار، مبنى2

مركز حتا الحدوديمركز تيكوم القادمون – مبنى المطار

قرية الشحن – جبل عليمركز مدينة دبي لألقمشة مركز مطار آل مكتوم



 الحوكمة المؤسسية
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الحوكمة المؤسسية

تعتبــر الحوكمــة المؤسســية حجــر األســاس ألداء المؤسســات المتميــز، ونحــن فــي جمــارك دبــي ملتزمــون بأعلــى 

ــي  ــر جمــارك دب ــث تدي ــا، حي ــا والمجتمــع مــن حولن ــا وشــركائنا وموظفين ــاه عمالئن درجــات الشــفافية والمســؤولية تج

ــر العــام لضمــان االلتــزام بــكل األهــداف والقيــم، وُتتخــذ القــرارات  نخبــة مــن المديريــن التنفيذييــن تحــت قيــادة المدي

اإلداريــة العليــا بمــا يتوافــق مــع قوانيــن حكومــة دبــي والمجلــس التنفيــذي، حيــث تعمــل اإلدارة علــى وضــع السياســات 

العامــة والخطــط الخاصــة بجمــارك دبــي وضمــان تطبيقهــا واإلشــراف علــى إدارة الدائــرة، ويحصــل أعضــاء اإلدارة 

ــي.  ــن حكومــة دب ــى مســتحقاتهم ومكافآتهــم بمــا يتوافــق مــع قواني ــة عل التنفيذي

 

  

الهيئــات  مــن  العديــد  مــع  بالشــراكة  نعمــل  فإننــا  عالميــًا  االســتدامة  دعــم  فــي  وإســهامنا  حوكمتنــا  مــن  كجــزء 

الخيريــة  والمؤسســات  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  تتضمــن  والتــي  والعالميــة،  واإلقليميــة  المحليــة  والمبــادرات 

والهيئــات والدوائــر الحكوميــة المحليــة بمــا يتوافــق مــع اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان الصــادر عــن األمــم 

ــة  ــة واتفاقي ــة وقوانينهــا وبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئ ــات منظمــة الجمــارك العالمي المتحــدة وبروتوكالتهــا واتفاقي

بــازل واتفاقيــة مونتريــال وســايتس وقوانيــن مجلــس التعــاون الخليجــي الجمركيــة وغيرهــا، وهــذه الهيئــات توفــر 

منظمة 
الجمارك 
العالميــة 

منظمة 
التجارة 
العالميــة

اتفاقيات 
التجارة 
العالميــة

قوانين 
الجمارك 
الخليجيــة 

قرارات 
اللجان 
الخليجيــة

قرارات 
الجمارك 
االتحادية 

المعاييــر 
لية  الما

لحكومــة دبي 

قوانين 
الموارد 
البشرية 

القرارات 
اإلدارية

التشــريعات 
الحوكمةوالسياسات
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المؤسســية  الســتراتيجيتنا  تنفيــذًا  الحوكمــة  ممارســات  أفضــل  لتحقيــق  الــالزم  والقانــوي  التشــريعي  الدعــم  لنــا 

وعملياتنــا وخدماتنــا األساســية وجهــود الشــؤون المجتمعيــة ودعــم مكافحــة الفســاد وحقــوق اإلنســان واالســتدامة 

بشــكل عــام، وتطبيقنــا المســتمر للمعاييــر الدوليــة مثــل آيــزو 9001، و14001، و31000 والعديــد غيرهــا هــي دليــل 

علــى ســعينا الحثيــث نحــو التميــز وإدارة الجــودة. 

وقــد ُوضــع دليــل الحوكمــة فــي جمــارك دبــي ليتضمــن إطــار العمــل والقوانيــن والسياســات والمنهجيــات واإلجــراءات 

والممارســات التــي تحكــم الدائــرة بهــدف تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية، كمــا يوضــح الدليــل الممارســات التــي تتبــع 

ــادة  ــة القي ــب لجن ــل بشــكل منتظــم مــن جان ــم مراجعــة الدلي ــة، وتت ــة واالتحادي ــة واإلقليمي ــر الدولي ــن والمعايي القواني

إلــى خطــة دبــي االســتراتيجية وبرنامــج دبــي لــأداء الحكومــي المتميــز واســتراتيجية حكومــة  المؤسســية بالرجــوع 

اإلمــارات ورؤيــة اإلمــارات، وكأحــد األعضــاء الموقعيــن فــي منظمــة الجمــارك العالميــة وهيئــات األمــم المتحــدة فإننــا 

ــة ومكافحــة الفســاد.  ــة والبيئ ــادئ الحوكمــة ومعاييرهــا وحقــوق اإلنســان وحقــوق العمال ــكل مب ملتزمــون بالكامــل ب

وتاليــًا هيكليــة المؤسســية العليــا ابتــداء من 31 ديســمبر 2018: 

الحوكمة المؤسسية

االســتراتيجية 
والتخطيــط

إعــداد التقارير 
الخارجية

إعــداد التقارير 
الداخلية

لهيكل  ا
واللجان

الحوكمة 
الخارجية

الحوكمة 
الداخلية

الحوكمة

إطــار العمل 
القانوني

االستخبارات 
الجمركيــة

االتصال 
المؤسسي 

التدقيق 
تنمية  و
اإليرادات

االســتراتيجية 
والتميز 

المؤسسي

رئيس مؤسســة 
الموانــئ والجمارك 

والمنطقــة الحرة

عام  مدير 
دبي جمارك 

ت  عمليا
المســافرين

قطاع 
التطوير 
الجمركي

قطــاع الموارد 
البشــرية والمالية 

واإلدارية

قطاع 
ت  عمليا
لشحن ا

قطاع 
السياسات 
والتشــريعات

قطاع 
إدارة 

المتعامليــن
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وقــد ُأجريــت التغييــرات التاليــة فــي هيكليــة جمــارك دبي خالل ســنة 2018: 

الحوكمة المؤسسية

التفاصيــلتفاصيــل التغييــرالتغييــر المطلــوبتاريــخ التغيير مســتوى التغيير 

رئيــس مؤسســة 21 ينايــر 2018مســتوى اإلدارة
الموانــئ

قطــاع  مــن  الخارجيــة  العالقــات  إدارة  نقــل 

التشــريعات والسياســات لتصبــح قســماً تحــت 

المؤسســي االتصــال  إدارة  مظلــة 

التعميــم رقــم

03/2018

المديــر العـــام2 ينايــر 2018مســتوى القســم

تغييــر اســم القســم مــن قســم قيــد العالمــات 

والــوكاالت التجاريــة إلــى قســم اعتمــاد الملكيــة 

الفكريــة والــوكاالت التجاريــة

التعميــم رقــم

43/2017

المديــر العـــام2 ينايــر 2018مســتوى القســم
تغييــر اســم القســم مــن قســم قســم المتابعــة 

نزاعــات  حــل  قســم  إـلـى  اإلجــراءات  وتنفيــذ 

الفكريــة  الملكيــة 

التعميــم رقــم

44/2017

المديــر العـــام8 يوليــو 2018مســتوى القســم

نقــل مهمــة الحوكمــة المؤسســية مــن التدقيــق 
التابــع  الجــودة  ضمــان  قســم  إـلـى  الداخـلـي 
مســمى  تعديــل  تــم  كمــا  االســتراتيجية،  إلدارة 
قســم ضمــان الجــودة إلــى قســم ضمــان الجــودة 
تغييــر  تــم  عليــه  وبنــاء  المؤسســية،  والحوكمــة 

المؤسســية  الحوكمــة   – أول  خبيــر  وظيفــة 

التعميــم رقــم

32/2018

الخــور المديــر العـــام26 نوفمبــر 2018مســتوى القســم جمــارك  مركــز  مــن  القســم  اســم  تغييــر 

الخــور ومرفــأ ديــره إـلـى مركــز جمــارك 

التعميــم رقــم

55/2018



 اإلدارة واالستراتيجية
التشغيلية
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اإلدارة واالستراتيجية التشغيلية
إدارة الســلوك ومكافحــة الفســاد 

حمايــة الحــدود واألمــن الوطنــي هــي الوظيفــة األساســية لجمــارك دبــي وهــذا يتطلــب عــدم التهــاون نهائيــًا مــع الفســاد 

بكافــة أشــكاله ومســتوياته، لهــذا توجــد سياســة رســمية وشــاملة وُتطبــق بــدون اســتثناءات علــى جميــع المســتويات 

اإلداريــة، وهــذه السياســة تتوافــق مــع السياســة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد ومــع معاييــر اتفاقيــة األمــم المتحــدة 

لمكافحــة الفســاد والمعاييــر واالتفاقيــات اإلقليميــة والعالميــة، مــع التركيــز علــى مجــاالت التفتيــش والعمليــات 

ــة  ــك كجــزء مــن منهجي ــر ســنوية كذل ــة الفســاد وتقاري ــع ســنوية لمراقب ــر رب ــم إصــدار تقاري ــة، ويت ــرات الجمركي والمخاب

ــات الالزمــة.  ــر والتوصي ــم وســائل التطوي الحوكمــة مــع تقدي

إدارة الشــؤون الداخليــة، والتــي تقــدم تقاريرهــا مباشــرة إلــى المديــر العــام، هــي الجهــة المســؤولة عــن ضمــان تطبيــق 

سياســات مكافحــة الفســاد بشــكل صــارم، وهــي التــي تضــع األهــداف وآليــات التطبيــق والتحســين مــع توفيــر التقاريــر 

عبــر القنــوات الخارجيــة أيضــًا باعتبــار إدارة الجمــارك دائــرة حكوميــة وتشــارك بجــزء فاعــل فــي حمايــة األمــن الوطنــي، 

وُتطبــق آليــات ووســائل مكافحــة الفســاد بالتوافــق مــع المعاييــر المحليــة واإلقليميــة والعالميــة باســتخدام أحــدث 

التقنيــات والوســائل فــي المجــال.

إن مدونــة القواعــد الســلوكية فــي جمــارك دبــي تلخــص مــدى التزامنــا بالنزاهــة والصــدق، وباتبــاع بنــود المدونــة نضمــن 

تطبيــق نشــاطاتنا وقراراتنــا بمــا يدعــم قيــم ومبــادئ جمــارك دبــي، ونســعى فــي تعامالتنــا مــع عمالئنــا وموظفينــا 

ومزودينــا وشــركائنا إلــى اتبــاع وتحــري الدقــة والنزاهــة والعــدل مــع توفيــر أرقــى الخدمــات لتحقيــق رضــا األطــراف جميعــًا، 
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وعلــى الموظفيــن جميعــًا فــي جمــارك دبــي أن يلتزمــوا بالمعاييــر األخالقيــة فــي أعمالهــم حيــث يطلــب منهــم: 

   ســلوك مســلك قويم يعكس ســمعة ومكانة حكومة دبي بشــكل عام وجمارك دبي بشــكل خاص. 

   تأديــة واجباتهــم بعنايــة ومهنيــة ونزاهــة عالية.

   االلتــزام بأعلــى المعاييــر األخالقيــة وليــس فقــط بالحــد القانوني األدنى.

   التعامــل مــع الزمــالء بكياســة مع احتــرام حقوقهم. 

   تقديــم خدمــات متميــزة للعمــالء )الداخلييــن والخارجييــن علــى حــد ســواء( والتعامــل مع الجميــع بإيجابية. 

   تجنــب هــدر المصــادر العامة. 

   عدم اســتغالل المعلومات الرســمية وإســاءة اســتخدامها. 

وتتوافــق هــذه المعاييــر مــع قوانيــن اإلمــارات وقوانيــن وزارة العمــل وتنظيماتهــا، مــع العلــم أن جميــع اإلدارات 

واألقســام جــرى التدقيــق عليهــا بنســبة %100 فيمــا يتعلــق بمكافحــة الفســاد وســلوكيات الموظفيــن وُتتخــذ أي 

قــرارات بهــذا الشــأن مــن جانــب إدارة المــوارد البشــرية فــي جمــارك دبــي المتوافقــة مــع قانــون المــوارد البشــرية 

لحكومــة دبــي. 

التدقيــق وإدارة المخاطــر 
إدارة المخاطــر تشــكل أهميــة كبيــرة فــي أعمالنــا وخدماتنــا وهــي عنصــر أســاس فــي تخطيطنــا وعملياتنــا، ونتميــز 

بوجــود محــرك مخاطــر ذكــي متكامــل ومؤتمــت كليــًا يغطــي كافــة وظائــف ونشــاطات جمــارك دبــي، مــع التركيــز 

بشــكل أساســي علــى المعاييــر االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة، لــذا تحــرص إدارة التدريــب فــي الدائــرة علــى تعريــف 

كافــة الموظفيــن القائميــن والجــدد بأهميــة هــذه المخاطــر للحــد منهــا بمــا يتناســب مــع أدوارهــم ووظائفهــم مــن 

خــالل التدريــب المنتظــم، بالتعــاون مــع الخبــراء مــن فريــق إدارة المخاطــر، وقــد ُأجريــت 35,000 ســاعة تدريــب خــالل 

ســنة 2018 لضمــان توعيــة الموظفيــن بالمخاطــر والفــرص المختلفــة فــي جمــارك دبــي وعملياتهــا، كذلــك يتــم إجــراء 

اســتبيانات واســتطالعات رأي للموظفيــن ســنويًا لقيــاس فعاليــة برامجنــا التدريبيــة.

ونتبــع منهجيــة متخصصــة ودقيقــة فــي إدارة المخاطــر، موثقــة ومتبنــاة بالكامــل مــن جانــب قيــادات الدائــرة لضمــان 

إدارة دقيقــة واحترافيــة للمخاطــر وتقييــم المجــاالت الخاصــة بالحوكمــة والنشــاطات االقتصاديــة والعمليــات والدعــم 

وأثــر كل ذلــك علــى المجتمــع والبيئــة، ويتــم االحتفــاظ بســجل للمخاطــر لرصــد كافــة المخاطــر وأســبابها ومســتوياتها 

وأولوياتهــا وطــرق عالجهــا والتخفيــف منهــا ويتــم مراجعــة ذلــك بشــكل ربــع ســنوي مــن جانــب خبــراء المخاطــر وســنويًا 

مــن جانــب القيــادة العليــا للدائــرة، مــع التركيــز دومــًا علــى جــودة أعمالنــا ومــدى تأثيــر ذلــك إيجابيــًا علــى المصــادر 

فــي  عملنــا  لطبيعــة  ونظــرًا  ورضاهــا،  المصلحــة  ذات  الجهــات  ســعادة  وعلــى  والماليــة  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 

الجمــارك وحمايــة الحــدود فإننــا نركــز علــى تقييــم المخاطــر والفــرص التجاريــة، مــع تبنينــا لمنهــج إدارة مخاطــر وقائــي 

ــة األداء وســالمة اإلجــراءات.  عالمــي المســتوى ومراجعــة ذلــك بشــكل منتظــم لضمــان فعالي

اإلدارة واالستراتيجية التشغيلية
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بعــد  النشــاطات واألعمــال  اســتئناف  والتدريــب وكيفيــة  الفعالــة  المخاطــر  إدارة  العمــل منهجيــة  ويتضمــن نطــاق 

ــة التحتيــة والمعلومــات والمرافــق والنــاس، مــع تقييــم مســتوى المخاطــر،  ــر ذلــك علــى العمليــات والبني انقطــاع وأث

وهــذا يغطــي اإلدارات الرئيســة والداعمــة فــي الدائــرة مثــل عمليــات المســافرين والشــحن وإدارة العمــالء وقطــاع 

التطويــر والمــوارد البشــرية والماليــة واإلدارة والسياســات والتشــريعات والشــؤون المجتمعيــة. 

إدارة الجــودة واألداء
ــادئ  ــدًأ رئيســيًا مــن المب ــرة ومــا تقدمــه مــن خدمــات، ومب ــًة قصــوى للدائ ــر الجــودة أهمي ــزام بأعلــى معايي يمثــل االلت

التــي وضعناهــا  المنظومــة  خــالل  مــن  المبــدأ  بهــذا  االلتــزام  فــي  باالســتمرار  ونتعهــد  اإلدارة،  فــي  نتبناهــا  التــي 

لضمــان الجــودة. وتضــم الدائــرة إدارة متخصصــة لضمــان كفــاءة عملياتنــا التشــغيلية وخدماتنــا واإلجــراءات والمعاييــر 

المتبعــة فــي العمــل. وقــد حرصــت الدائــرة فــي تصميــم وتنفيــذ نمــوذج أداء الخدمــات علــى أن تكــون ســالمة عمالئنــا 

وصحتهــم علــى رأس ســلم األولويــات. وفــي إطــار التزامنــا بالجــودة، تعهــدت الدائــرة بتبنــي مبــدأ رئيســي آخــر فــي 

الجــودة  إدارة  ثقافــة  غــرس  للتأكــد مــن  المســتمر والمنتظــم ألعمالهــا. وســعيًا منهــا  التطويــر  يتمثــل فــي  اإلدارة 

المتكاملــة داخــل إداراتهــا، أسســت الدائــرة قســم الجــودة ليكــون مركــزًا لتفاعــل الموظفيــن وتبــادل المعلومــات حــول 

ــق أهــداف الجــودة. ويســهم وجــود  ــزام لديهــم بتحقي أهــداف الجــودة ومبادراتهــا بمــا يحفــز شــعور المســؤولية وااللت

ــؤدي فــي  ــر المســتمر التــي ت ــم فــي ترســيخ مشــاركة الموظفيــن فــي دورة التطوي اســتراتيجية تواصــل محــددة المعال

ــذ ثقافــة الجــودة.   ــى تنفي ــة إل النهاي

وتتحمــل الدائــرة مســؤولية وضــع مؤشــرات األداء الرئيســية لجميــع الوحــدات التشــغيلية والمســاندة وقيــاس هــذه 

المناســب  الوقــت  الفــور فــي  المســار علــى  انحــراف عــن  المؤشــرات ومتابعتهــا باســتمرار؛ بمــا يضمــن رصــد أي 

بــإدارة  والتوصيــة بإجــراءات لتصحيحــه. ومــن بيــن األركان األساســية األخــرى فــي منهجنــا اإلداري التزامنــا مؤخــرًا 

العمــل  إلــى  الجــودة والتطويــر المســتمر وتوســع نظرتنــا  التــي تشــمل جميــع جوانــب  التقاريــر  االســتدامة وإعــداد 

واســتيعابنا لــه وذلــك مــن خــالل النظــر إلــى مجموعــة أكبــر مــن المخاطــر والفــرص االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة، 

وهــو مــا يســاعدنا علــى اســتيعاب أولوياتنــا ومســتويات رضــا الفئــات المعنيــة بمزيــد مــن الوضــوح والتفصيــل.

اإلدارة واالستراتيجية التشغيلية
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وتتبنــى الدائــرة منهجــًا شــاماًل ومتكامــاًل للغايــة إلدارة األداء يقــوم علــى تقييــم احتياجــات فئاتنــا المعنيــة وتطلعاتهــم 

وذلــك مــن خــالل ترجمــة أهدافنــا االســتراتيجية إلــى خطــط عمــل ســنوية مــع قيــاس مؤشــرات األداء الرئيســية وتقييمهــا 

وتطويرهــا دوريــًا. ونتبــع فــي الدائــرة منهــج األهــداف الذكيــة، أي األهــداف المحــددة والقابلــة للقيــاس والتحقيــق 

فــي مــدة زمنيــة معينــة، لقيــاس األداء االجتماعــي والبيئــي واالقتصــادي واألداء علــى صعيــد الحوكمــة، ويجــري 

إعــداد تقريــر بمؤشــرات األداء الرئيســية كل ثالثــة شــهور. وُتســتقى المؤشــرات المتعلقــة بالحوكمــة وفقــًا لبرنامــج 

التميــز الحكومــي بدبــي وترفــع للقيــادة داخــل الدائــرة وإلــى المجلــس التنفيــذي إلمــارة دبــي، وتغطــي تلــك المؤشــرات 

للقانــون.  المخاطــر، واالمتثــال  وإدارة  المتبعــة،  السياســات  وتأثيــرات  التنظيمــي  الهيــكل  علــى  الطارئــة  التغييــرات 

وفــي بدايــة كل عــام تحــدد إدارة األداء المؤسســي مســتهدفات ومؤشــرات أداء رئيســية لجميــع اإلدارات والموظفيــن 

ــاء علــى أدائهــم فــي العمــل وقدراتهــم وتمكنهــم مــن تحقيــق االســتدامة  فــردًا فــردًا )بمــا فــي ذلــك فريــق اإلدارة( بن

والتميــز، ويعقــب ذلــك إجــراء تقييمــات نصــف ســنوية وأخــرى ســنوية للتأكــد مــن تحقيــق المســتهدفات والنتائــج 

المرجــوة. وتشــكل هــذه النتائــج األســاس الــذي ُتمنــح علــى أساســه العــالوات والترقيــات والمكافــآت والحوافــز لجميــع 

الموظفيــن بمــا فــي ذلــك أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة واإلدارة العليــا. ومــن خــالل المعلومــات المتاحــة نقيــم األداء بمــا 

يعكــس مســاهمة كل عضــو مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة فــي تحقيــق االســتدامة لعمــوم الدائــرة. واســتكمااًل لخطــوة 

ــى  ــة والموظفــون عل ــا أعضــاء اإلدارة التنفيذي ــأ مــن خالله ــي ُيكاف ــآت الت ــات والمكاف ــا نظــم المقترح ــم، وضعن التقيي

ــة.    ــرة وتعــزز ريادتهــا االبتكاري مقترحاتهــم التــي تســهم فــي تحقيــق االســتدامة فــي الدائ

 

وقــد جــرى تحديــد وتوزيــع مؤشــرات األداء الرئيســية بنــاء علــى األهــداف والتوجهــات االســتراتيجية للدائــرة، حيــث 

وضعــت مســتهدفات ســنوية لــكل مــن هــذه المؤشــرات. وقــد توخــت إدارة األداء المؤسســي خــالل وضعهــا لمؤشــرات 

أداء رئيســية فــي الجوانــب االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة وجوانــب الحوكمــة بالتعــاون مــع اإلدارات واألقســام 

ــة  ــا العامــة لمراجع ــزأ مــن منظومتن ــزءًا ال يتج ــى أن تكــون ج ــة أن تكــون هــذه المؤشــرات واضحــة ومحــددة عل المعني

الرئيســية  التحســين واإلبــداع والتطويــر. وتتضمــن لوحــة مؤشــرات األداء  إلــى  يــؤدي  معلومــات وأداء اإلدارة بمــا 

خاصيــة إعــداد تقاريــر فوريــة ومباشــرة عــن حالــة مؤشــرات األداء الرئيســية بمــا فــي ذلــك عــدد البيانــات، والزيــارات التــي 

ــرت بســبب االســتغناء عــن األعمــال الورقيــة، والسياســات واإلشــعارات المتعلقــة باألعمــال الرئيســية والمبــادرات  ُوفِّ

والفاعليــات التــي تتنــاول المســؤولية المؤسســية وغيرهــا. وتســهم المتابعــة اآلنيــة لمؤشــرات األداء الرئيســية بقــوة 

فــي تحقيــق االســتدامة، وُتمكــن القيــادة واإلدارة التنفيذيــة مــن مراجعــة الموقــف واتخــاذ قــرارات فوريــة. وتعتبــر 

مؤشــرات األداء هــذه أيضــًا جــزءًا مــن بطاقــة األداء المتــوازن التــي توضــح التحســينات والتحديثــات المســتقبلية التــي 

ــا.   ــى أعمالن ســندخلها عل

إدارة عمليــة االتصــال والتواصــل 
يعتبــر االتصــال المؤسســي لجمــارك دبــي حلقــة اســتراتيجية قويــة فــي عمليــات التخطيــط واإلدارة بالدائــرة، حيــث 

ــق  ــة تحقي ــي، ومواكب ــات االســتراتيجية لجمــارك دب ــذ التوجه ــم تنفي ــر اســتراتيجية االتصــال باســتمرار لدع يجــري تطوي

األهــداف االســتراتيجية ضمــن خطــط العمــل واالســتراتيجيات الخاصــة بمختلــف الفئــات المعنيــة. وإدارة االتصــال 

المؤسســي، التــي تتبــع مباشــرة لمكتــب رئيــس مؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة، هــي إدارة داعمــة 

تقــدم خدماتهــا مباشــرة إلــى الفئــات المعنيــة فــي جمــارك دبــي ومؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة، 

حيــث تتواصــل نيابــة عــن جمــارك دبــي مــع الجمهــور الداخلــي والخارجــي. وتعنــى إدارة االتصــال بدعــم وتعزيــز الســمعة 

المؤسســية، بهــدف إذكاء الوعــي لــدى الجمهــور  والتأثيــر فــي آرائــه وســلوكاته. وتتمثــل مهمــة االدارة فــي إيصــال 

بمــا يشــمل تقديــم  الرئيســية،  الجمهــور  إلــى فئــات  دبــي بشــكل واضــح ودقيــق  المتعلقــة بجمــارك  المعلومــات 

ــز صــورة  معلومــات عــن الخدمــات األساســية، واإلجــراءات ، والسياســات والقوانيــن، واالســتفادة مــن الفــرص لتعزي

ــز. ــأداء الحكومــي المتمي ــي ل ــات برنامــج دب ــي بمــا يتماشــى مــع متطلب حكومــة دب

اإلدارة واالستراتيجية التشغيلية

إدارة األداء 
المؤسســي

تحديد مؤشــرات 
األداء الرئيســية

مراجعة األداء 
وإصــدار التقارير

جمع 
البيانات

تحليل
النتائج  

تحديد اإلجراءات 
لتصحيحية  ا

الوقائية  و/أو 

1 2 3 4 5
تحديد مؤشرات األداء 

الرئيسية بناًء على األهداف 
االستراتيجية، ومجال عمل 

الوحدات التنظيمية.

جمع البيانات المناسبة 
لوضع قاعدة بيانات 

مؤشرات األداء الرئيسية.

مقارنة القيم الحالية مع أهداف 
مؤشرات األداء الرئيسية.

تشخيص مستويات االنحراف 
في األداء. 

تحديد فرص التحسين 
المتاحة بناء على نتائج. 

تحليل وتقييم األداء.

تقديم تقارير دورية عن 
األداء. 

مناقشة النتائج بناء على 
تحليل األداء.
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نتعامــل فــي جمــارك دبــي مــع شــركات اســتطالع خارجيــة مســتقلة علــى أســاس ســنوي لدراســة وتقييــم وقيــاس 

وتقديــم تقريــر عــن فاعليــة قنــوات وأدوات االتصــال المســتخدمة لضمــان وصــول الرؤيــة والرســالة والقيــم إلــى 

جميــع الفئــات المعنيــة وفهمهــم لمضامينهــا. كمــا تقــدم الدراســة الشــاملة اقتراحــات و توجيهــات لزيــادة تحســين 

رؤيتنــا ورســالتنا وقيمنــا  يتــم مشــاركة وتقاســم  ذلــك،  إلــى  المجــال. باإلضافــة  كفــاءة طــرق االتصــال فــي هــذا 

الملصقــات، والمعلقــات، والهدايــا، والمذكــرات،  الداخلييــن والخارجييــن مــن خــالل  الموظفيــن والمتعامليــن  مــع 

والرســائل التذكيريــة، وشاشــات التوقــف، وشاشــات  العــرض، والمنشــورات، والنشــرات اإلخباريــة، ووســائل اإلعــالم 

ــد  ــرة، والعدي ــي الرســمي للدائ ــوات التواصــل االجتماعــي، والموقــع اإللكترون ــة، وقن ــة والرقمي المطبوعــة واإللكتروني

مــن الوســائل األخــرى. كمــا نحــث الفئــات المعنيــة وأصحــاب المصلحــة الرئيســيين علــى تقديــم آرائهــم ومالحظاتهــم 

ــل وفهــم  ــم مــدى تقب ــي الموحــد، مــن أجــل تقيي ــر المنصــات المتاحــة لذلــك، وخاصــة نظــام االقتراحــات اإللكترون عب

رؤيتنــا ورســالتنا وقيمنــا وتحديــد أفضــل الســبل لمزيــد مــن التحســين والتطويــر.

ــا  ــى معظــم مؤشــرات األداء الرئيســية لدين ــة عل ــات المعني ــرة والفئ ــن للدائ ــن الخارجيي ــى إطــالع المتعاملي ونعمــل عل

ونتائجنــا الســنوية، فــي إطــار عمليــة الحوكمــة وطبيعــة األعمــال والتوجــه االســتراتيجي. كمــا أن لدينــا التزامــًا بتقديــم 

ــر جهــة مملوكــة لإلمــارة. ومــن أهــم األدوار  ــي ونعتب ــا جــزء مــن حكومــة دب ــذي ألنن ــى المجلــس التنفي ــر األداء إل تقاري

اإلدارة واالستراتيجية التشغيلية
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والخدمــات األساســية لجمــارك دبــي إعــداد تقاريــر عــن األداء االقتصــادي وتحصيــل اإليــرادات إلمــارة دبــي فيمــا يتعلــق 

باألنشــطة التجاريــة. ويجــري التواصــل مــع الفئــات المعنيــة مــن خــالل التقريــر الســنوي لالســتدامة، ومنشــورات 

الدائــرة، واألخبــار الصحفيــة، والمقابــالت، والموقــع اإللكترونــي، ووســائط التواصــل االجتماعــي، وجميــع قنــوات 

االتصــال األخــرى المتاحــة. وتتوافــق عمليــات االتصــال هــذه مــع مختلــف المعاييــر العالميــة مثــل معاييــر المبــادرة 

العالميــة للتقاريــر، ومعاييــر أيــزو  26000  وغيرهــا مــن المعاييــر العالميــة. 

كات والتعــاون  الشــرا
ــا الخارجــي يكمــن فــي  ــرة بمحيطه ــط الدائ ــي ترب الهــدف الرئيســي مــن الشــراكات االســتراتيجية وعالقــات التعــاون الت

تحســين مســتوى الخدمــة وتعزيــز التميــز التشــغيلي للدائــرة تحقيقــًا لمصالــح متعالمينــا وباقــي الفئــات المعنيــة. 

ويتــم اســقاط اســتراتيجية إدارة الشــراكة والتفاعــل مــع الشــركاء مــن األهــداف المؤسســية والتوجهــات العامــة للدائــرة 

والتــي تهــدف إلــى تعزيــز مســؤوليتنا اتجــاه مراقبــة الحــدود وتحصيــل االيــرادات وتســهيل التجــارة. وإلــى جانــب ربطهــا 

بأهدافنــا المؤسســية، نحــرص علــى أن تكــون كل الشــراكات متوافقــة تمامــا مــع أولوياتنــا فــي مجــال االســتدامة. 

ولعــل أبــرز مثــال علــى ذلــك نظــام الممــر االفتراضــي الــذي تــم تنفيــذه بالتعــاون مــع شــركاء محلييــن وإقليمييــن 

وعالمييــن بهــدف تعقــب تحويــالت البضائــع إلكترونيــًا وضمــان الربــط الســلس مــع مناولــي الشــحن، حيــث ســاهمت 

المبــادرة إلــى غايــة نهايــة عــام 2018 فــي توفيــر أكثــر مــن 2.9 مليــون ورقــة وتحقيــق وفــورات إجماليــة للعمــالء تقــدر 

بأكثــر مــن 82 مليــون درهــم.  

نعمــل علــى اســتخدام شــركات اســتطالع خارجيــة مســتقلة إلجــراء دراســات الحتياجــات وتطلعــات الشــركاء كل ســنتين 

بهــدف تحديــد أولويــات عالقــات الشــراكة بمــا يكفــل تحقيــق أهدافنــا المؤسســية ومعالجــة القضايــا االجتماعيــة 

2017 ضــرورة تحســين  واالقتصاديــة والبيئيــة لمختلــف الفئــات المعنيــة. وقــد أبــرزت الدراســة التــي أجريــت عــام 

االتصــال وتفعيــل مزيــد مــن أنظمــة االتصــال والربــط االلكترونــي، وهــو األمــر الــذي عملنــا علــى إيالئــه األولويــة فــي 

ــة  ــة والدولي ــات والمؤسســات االقليمي ــرة مــع الهيئ خطــة التفاعــل مــع الشــركاء لعــام 2019. كمــا يكفــل تعــاون الدائ

فــي شــكل معاهــدات واتفاقيــات تحقيــق التنميــة المســتدامة اقتصاديــًا واجتماعيــًا وبيئيــًا فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن 

خــالل دعــم وتســهيل حركــة التجــارة المشــروعة. وأفــرزت مشــاريع الشــراكة الرئيســية نتائــج اجتماعيــة وبيئيــة مهمــة 

مثــل توفيــر الوقــت فــي إنجــاز البيانــات الجمركيــة، وتوفيــر الــورق، واألتمتــة، والوصــول للخدمــات، وتســريع تخليــص 

المعامــالت. 

اإلدارة واالستراتيجية التشغيلية

إعــادة تقييــم للشــركاءتحليــل نتائــج االســتبيان

تحديــد المبــادرات 
التحســينية

مناقشــة المبــادرات 
التحســينية

تحديــث الخطــة الزمنيــة

التقييــم

التحســين

B2G عميــل

نظــام مرســالالعميــل النظــام

تقديــم

مصادقــة

حالــة الطلــب

إخطــار تلخيــص

منهجية الشراكة
كة الشــرا

المشــاريع 
والمبــادرات

مشــاركة ملــف الشــركاءتجهيــز ملــف الشــركاءعقــد ورش عمــل داخليــة

توقيــع االتفاقيــةوضــع الخطــة الزمنيــةتحديــد المشــاريع والمبــادرات

عقــد اســتبيان للشــركاءتحديــد القيمــة المضافــة القيمــة المضافــة

البوابة اإللكترونية بين الحكومة والشركات
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 فــي كل مســتوى مــن مســتويات الشــراكة والتعــاون، تكــرس جمــارك دبــي مــوارد وفــرق عمــل لضمــان تنفيــذ ومتابعــة 

ــإدارة االتصــال مهــام إدارة وتطويــر  وتقييــم مهــام إدارة الشــركاء بصــورة فعالــة.  ويتولــى قســم الشــراكة الحكوميــة ب

ــات  ــز التعــاون مــع الهيئ ــع لنفــس اإلدارة تعزي ــة  التاب ــن يتولــى قســم العالقــات الخارجي ــة، فــي حي الشــراكات الحكومي

والمنظمــات الدوليــة ذات الصلــة. وعلــى نفــس المنــوال، تعمــل إدارة العمــالء علــى تفعيــل وتســهيل الشــراكات 

ــات مــع  ــع العقــود واالتفاقي ــاون وتوقي ــق بالتع ــا يتعل ــر كل م ــة بتدبي ــا تقــوم إدارة الشــؤون اإلداري مــع العمــالء، فيم

ــن وشــركاء سلســلة االمــداد.  الموردي

االبتــكار واإلبداع 
ــز مــن خــالل  ــاءة وتمي ــا األساســية بكف ــاح أداء خدماتن ــا المســتدام ومفت ــا جوهــر نمــوذج أعمالن ــداع هم ــكار واإلب االبت

ــا  ــر وابتــكار أحــدث األســاليب والتقنيــات لتســهيل اإلجــراءات المرتبطــة بالعمــل الجمركــي. وانطالقــا مــن أهدافن تطوي

االســتراتيجية، وأهــداف خطــة حكومــة دبــي، واالســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار، يعمــل القســم المختــص بالتطويــر 

ــرة علــى تطبيــق تقنيــات وأنظمــة جديــدة فــي مجــال التفتيــش والفحــص واالســتخبارات، وتســريع  واالبتــكار فــي الدائ

 ،2018 عــام  التشــغيلية. فــي  لتعزيــز كفاءتنــا  الجمركيــة  للرقابــة  أجهــزة ذكيــة حديثــة  التخليــص، واعتمــاد  إجــراءات 

ــة األخــرى مــن  ــات المعني ــا والفئ ــرة الرئيســي، وهــي منصــة تمكــن موظفين ــكار فــي مقــر الدائ ــا أول واحــة لالبت أطلقن

ــرة. ــة ومبتك ــة عمــل تفاعلي ــكار ضمــن بيئ ــادل األف التواصــل وتب
الجمركيــة  بالعمليــات  الصلــة  ذات  االبتكاريــة  احتياجاتهــا وتوقعاتهــا  لتحديــد  دبــي منهجيــة شــاملة  تعتمــد جمــارك 
والممارســات المســتدامة. وتوفــر لنــا المدخــالت مــن اســتبيانات تقييــم احتياجــات الفئــات المعنيــة )العمــالء والشــركاء 
والمجتمــع وسلســلة التوريــد( األســاس لتحديــد وترتيــب أولويــات جهودنــا االبتكاريــة لخلــق أفــكار وتقنيــات أحــدث 
المعنيــة  الفئــات  وأفــكار  الموظفيــن  اقتراحــات  تشــكل  القديمــة.  العمــل  وإجــراءات  األســاليب  وتحســين  لخدماتنــا 
أكبــر داعــم لثقافــة اإلبــداع واالبتــكار فــي الدائــرة. إذ حققــت جمــارك دبــي عائــدًا تراكميــًا بلــغ 1.07 مليــار درهــم 
ــي وصــل  ــر والت ــكارات التطوي ــذ أفــكار وابت ــرادات وترشــيد للنفقــات نتيجــة لتنفي ــة كإي خــالل الســنوات العشــر الماضي
مجموعهــا 17,771 فكــرة واقتــراح مبتكــر. وتشــمل هــذه األفــكار االبتكاريــة تطويــر إجــراءات العمــل الجمركــي، وتحســين 

الخدمــات، واســعاد المجتمــع، والرعايــة البيئيــة، وتعزيــز االســتدامة االقتصاديــة.

اإلدارة واالستراتيجية التشغيلية

اســتراتيجية
الخدمــات اآلليــة.

التواجــد علــى الشــبكة.
نافــذة واحــدة للتجــارة.

العوامــل

تكنولوجيــا

اإلنجازات

هندســة المشــاريع.
تكامــل سلســلة التوريــد التجاريــة.

أمــن المعلومــات.
نظــم تعزيــز الخدمــات.

اإلدارة الحكوميــة األولــى مــع 
100%خدمــات إلكترونيــة فاعلــة

مرســال 2.
دبــي التجاريــة.

الدفــع اإللكترونــي.
األعمــال التجاريــة  الموجهــة للحكومــة.

المشــاركة االجتماعيــة والهاتــف. 
ســحابة وتحليــل البيانــات الكبيــرة.

اإلنترنــت والحوســبة القصيــرة.
تضميــن األلعــاب والنكــز.

التفتيــش الذكــي.
ســاعة ذكيــة.

لوحــات المعلومــات الذكيــة.
أدوات المــوارد البشــرية الذكيــة.

تمكيــن الخدمــات الذكيــة.
وجــود قنــوات ذكيــة.

حكومــة واحــدة.

خدمــات مبتكــرة.
إســعاد العمــالء.

زيــادة ســعادة الموظفيــن.

مشــاركة العمــالء الذكيــة.
التعلــم الســلوكي للعمــالء.

حكومــة شــفافة وبيانــات شــفافة.

مســاحة العمــل الذكيــة.
الفريــق االستشــاري للخدمــات الذكيــة.

البــرزة - مكتبــي.
VCC الخدمــة الذاتيــة.

اإلدارة الحكوميــة األولــى مــع 
خدمــات ذكيــة بنســبة %100

أســعد عمــالء بنســبة %100

2009-2012
إلكترونــي

2013-2015
ذكي

2016
سعادة

التحسينات المستدامة          نظام – تكنولوجيا - العمليات
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فــي إطــار نظــام إدارة األداء المؤسســي فــي الدائــرة، وضعنــا مؤشــرات أداء محــددة لتقييم حجــم وتأثير ابتكاراتنــا التطويرية 

ــة بمــا فــي  ــول الذكي ــر الحل ــة، حيــث ســاهم تطوي ــة والبيئي ــة واالقتصادي ــا المجتمعي ــق أهدافن ــة نحــو تحقي والتكنولوجي

ــي،  ــة ملفــات المعلومــات االســتخباراتية، واالفصــاح اإللكترون ــة، وأتمت ــة بالبيئ ــي الرفيق ــزة الفحــص الجمرك ــك أجه ذل

ــة فــي  ــكالب الجمركي ــش بال والتفتي

تطويــر عمليــة تفتيــش المســافرين 

التخليــص  إجــراءات  وتبســيط 

الجمركــي بنســبة %100 باســتخدام 

اإلداريــة.  والتكاليــف  المــوارد  أقــل 

تعزيــز  إلــى  بــدوره  ذلــك  أدى  وقــد 

مكانــة دبــي االقتصاديــة والتجاريــة 

العالمــي، واســتفاد  الصعيــد  علــى 

غيــر  بيئــة  خــالل  مــن  المجتمــع 

الزيــارات  عــدد  وتقليــص  ورقيــة 

وفــي  الجمركيــة.  المراكــز  إلــى 

ــي  ــت جمــارك دب ــام 2017، احتل الع

المرتبــة األولــى علــى مؤشــر كفــاءة 

اإلجــراءات الجمركيــة فــي العالــم وفقــًا لتقريــر التنافســية العالميــة الســنوي. وبفضــل اعتمادهــا الحلــول والخدمــات 

المبتكــرة، نفتخــر اليــوم فــي جمــارك دبــي بأننــا اإلدارة الجمركيــة األكثــر فعاليــة وكفــاءة فــي العالــم المســاهمة بشــكل 

الكونيــة. والبيئيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  القيــم  دعــم  فــي  كبيــر 

االســتدامة والمســؤولية المجتمعيــة
لقــد طــورت جمــارك دبــي رؤيــة للمســؤولية المؤسســية واالســتدامة المجتمعيــة يتــم تعميمهــا وتأكيدهــا داخليــًا 

وخارجيــًا. وتماشــيًا مــع رؤيتنــا المؤسســية، فإننــا نحــرص علــى أن نكــون دائــرة مســؤولة تجــاه المجتمــع والفئــات 

المعنيــة الرئيســية مــن خــالل حمايــة مصالــح المجتمــع ودعــم التنميــة االقتصاديــة فــي دبــي ودولــة اإلمــارات العربيــة 

ــدة، ونحــرص  ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي اقتصــاد دول ــي مســاهمًا رئيســيًا ف ــارك دب ــرة جم ــد دائ ــث تع ــدة، حي المتح

ــوي. ــدور الحي ــر هــذا ال ــا مــن تأثي ــا وبيئتن ــى اســتفادة مجتمعن عل

  

وتتجســد اســتراتيجيتنا كمؤسســة حكوميــة مســؤولة فــي التزامنــا بــأداء جميــع مهامنــا وأعمالنــا علــى نحــو أخالقــي 

ــرة ورســالتها مــن  ــة الدائ ــة المؤسســية فــي تحقيــق رؤي ــم المســؤولية المجتمعي ــزم بقي ــة، نلت ومســتدام. ولهــذه الغاي

البيئيــة،  اســتدامة األعمــال، والمســؤولية االجتماعيــة، والمســؤولية  رئيســية هــي  ركائــز  أربــع  علــى  التركيــز  خــالل 

اإلدارة واالستراتيجية التشغيلية

االســتدامة 
والمســؤوليةالمجتمعية

جمــارك دبي 
األهــداف االســتراتيجية

تضميــن االهتمامات 
االقتصاديــة واالجتماعيــة 

والبيئيــة فــي أعمالنا 
مــن أجل تلبيــة توقعات 

المجتمــع وأصحاب 
المصلحــة.

تعزيــز األمــن ومكافحة 
التجــارة غير المشــروعة

تنميــة وتنويــع االيرادات 
واســتدامتها وكفاءة 

تحصيلهــا

تعزيــز  القدرات 
المؤسســية والميزة 

التنافســية
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وظــروف عمــل الموظفيــن. ولتحقيــق أهدافنــا المتعلقــة باالســتدامة، لدينــا إجــراءات عمــل محكمــة يتــم تنفيذهــا 

ــذ السياســات،  ــة وإشــراكهم، ووضــع وتنفي ــات المعني ــد الفئ ــة، وتحدي ــة المعياري ــي، والمقارن ــم الذات مــن خــالل التقيي

ومراجعــة هــذه السياســات والتحقــق منهــا، وأخيــرا نقــل إنجازاتنــا إلــى أصحــاب المصلحــة عبــر تقاريــر ســنوية شــفافة.

ــؤدي إلــى  ــة ي ــا فــي مجــال المســؤولية االجتماعي ــا مــع جهودن ــأن توافــق اســتراتيجية أعمالن ــًا راســخًا ب ــا نؤمــن إيمان إنن

اســتدامة برامجنــا الخاصــة بالمســؤولية المجتمعيــة واســتدامة المؤسســة ككل، حيــث تتوفــر الدائــرة علــى نظــام قــوي 

إلدارة المســؤولية المجتمعيــة، ونحــرص علــى دمــج مؤشــرات األداء الرئيســية للمســؤولية المجتمعيــة بشــكل كامــل 

ــا االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي، وتمكيــن النمــو المســتدام  ــا، مــع تحقيــق التــوازن بيــن أدائن فــي مختلــف عملياتن

للدائــرة وألصحــاب المصلحــة. وتحــرص جمــارك دبــي علــى بــذل اســهامات متميــزة فــي المجتمــع واالقتصــاد والبيئــة 

ومحيــط العمــل مــن خــالل برامــج مبتكــرة تركــز علــى القضايــا الرئيســية الحاليــة، وترتبــط ارتباطــا وثيقــا بعملنــا األساســي 

فــي حمايــة الحــدود وتيســير التجــارة.

  

اإلدارة واالستراتيجية التشغيلية



 التواصل مع الفئات المعنية
والقضايا الجوهرية



63جمـــارك دبـــي تـــقــريــر االســتــدامــة 2018 جمـــارك دبـــي تـــقــريــر االســتــدامــة 2018 62

التواصل مع الفئات المعنية والقضايا الجوهرية
)اإلفصــاح 42-102: تحديــد واختيــار الفئــات المعنية(

 )اإلفصــاح 40-102: قائمــة مجموعــة الفئــات المعنيــة وأصحــاب المصلحة(

الفئــات المعنيــة أو أصحــاب المصلحــة لدينــا هــم األفــراد والكيانــات التــي تؤثــر، أو يمكــن أن تؤثــر، فــي أنشــطتنا أو 

قراراتنــا، أو التــي يمكــن أن تتأثــر بأعمالنــا وممارســاتنا المهنيــة.  وهــي كمــا يلــي:

    العمــالء والمتعامليــن – تقديــم مبتكــرة ومتميــزة 

    شــركاء سلســلة القيمــة – بنــاء علــى الجــودة وااللتــزام بالبيئــة والصحة والســالمة 

    الســلطات الحكوميــة والهيئــات الدوليــة – شــراكة اســتراتيجية لتطويــر مســتوى الخدمــات المقدمــة 

    إدارات الجمــارك األخــرى – تبــادل وتبنــي افضــل الممارســات فــي مجــال تســهيل التجارة

    موظفونــا – تطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم وتعزيــز مســتوى الرفــاه والســعادة لديهم  

    المجتمــع – بنــاء مجتمــع منســجم وحمايــة البيئــة 

)اإلفصــاح 42-102: تحديــد واختيــار الفئــات المعنية(

 )اإلفصــاح 40-102: قائمــة مجموعــة الفئــات المعنيــة وأصحــاب المصلحة(

فــي جمــارك دبــي، يتــم تحديــد توقعــات الفئــات المعنيــة وأصحــاب المصلحــة ومراجعتهــا ومعالجتهــا بانتظــام فــي 

مختلــف مراحــل العمليــات بهــدف التحســين وزيــادة الفعاليــة والتميــز. و بوصفنــا مؤسســة مســؤولة، فــإن هدفنــا 

هــو أن نكــون شــفافين و مســؤولين أمــام جميــع الفئــات المعنيــة. وتتبــع جمــارك دبــي آليــة خاصــة لتقييــم احتياجــات 

العمــالء،  هــم  لدينــا  المعنيــة  والفئــات  ورضاهــم.  ســعادتهم  مســتوى  تعزيــز  بهــدف  المعنيــة  الفئــات  وتوقعــات 

وشــركاء سلســلة القيمــة، والجهــات الحكوميــة، والهيئــات والمنظمــات الدوليــة ذات العالقــة، واإلدارات الجمركيــة 

األخــرى، وموظفونــا والمجتمــع الــذي نعمــل فيــه، حيــث تتعامــل إدارة االســتراتيجية فــي الدائــرة مــع شــركات اســتطالع 

ــة مثــل العمــالء والشــركاء  ــات المعني ــة مســتقلة إلجــراء اســتبيانات لتقييــم احتياجــات وتوقعــات الفئ ودراســات خارجي

والمورديــن والمجتمــع بشــكل عــام. ُتجــرى هــذه األنشــطة فــي الغالــب كل ســنتين بهــدف فهــم وتلبيــة توقعــات 

الفئــات المعنيــة بشــكل أفضــل وتعزيــز مســتوى ســعادتهم وتصورهــم تجــاه المؤسســة. وال تقتصــر هــذه الدراســات 

ــل  ــة وتســليط الضــوء عليهــا فحســب، ب ــات المعني ــي تفضلهــا الفئ ــد المجــاالت الت ــى تحدي االســتقصائية الشــاملة عل

ــرة. ــي تنفذهــا الدائ ــة الت ــادرات والمشــاريع المجتمعي ــات المب ــد أولوي ــق بتحدي ــات تتعل ــات واقتراح ــدم أيضــًا توصي تق

 

 

ونعمــل باســتمرار علــى تحديــد وتقييــم وتحســين احتياجــات وتوقعــات الفئــات المعنيــة لدينــا مــن خــالل المبــادرات 

والمشــاريع التــي يتــم تطويرهــا بنــاء علــى مؤشــر تحديــد األولويــات. إذ نقــوم بمواءمــة هــذه األولويــات مــع توجهاتنــا 
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ــة الحقــة. ففــي مــا يخــص  ــة مراجعتهــا فــي مرحل ــذ الســريع والناجــح ومواصل ــا االســتراتيجية مــن أجــل التنفي وأهدافن

عمالءنــا، نهــدف إلــى تحســين خدماتنــا وإدخــال عناصــر التحديــث والتطويــر واألتمتــة. أمــا بالنســبة لشــركائنا فــي 

سلســلة التوريــد، فنحــرص علــى إعــداد وتنفيــذ السياســات واإلجــراءات الجمركيــة اســتنادًا إلــى المبــادئ التوجيهيــة 

ــق  ــة. أمــا فــي يتعل ــة والدولي ــن المحلي ــح والقواني ــة وغيرهــا مــن اللوائ واإلطــار التنظيمــي لمنظمــة الجمــارك العالمي

بالمجتمــع الــذي نعمــل فيــه، فإننــا نعطــي األولويــة للمبــادرات والمشــاريع وفقــا ألهــداف التنميــة المســتدامة التابعــة 

ــى  ــم، نؤكــد عل ــع أنحــاء العال ــة االمــارات. ولشــركائنا االســتراتيجيين فــي جمي لأمــم المتحــدة وتوجيهــات حكومــة دول

تقويــة عالقــة الشــراكة لتعزيــز تســهيل التجــارة العالميــة. وعلــى الرغــم مــن أن قانــون دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

يمنــع تنظيــم النقابــات واتفاقيــات المفاوضــة الجماعيــة، فــإن المنازعــات بيــن أصحــاب العمــل والعامليــن تحــال دائمــًا 

ــم. ــة تحكي ــى حلهــا بصفتهــا هيئ ــة التــي تســعى إل ــى وزارة العمــل والشــؤون االجتماعي إل

 

)االفصــاح 41-102: اتفاقيــات المفاوضــة الجماعية(

)االفصــاح 44-102: منهجيــة اشــراك الفئــات المعنية(

)االفصــاح: الموضوعــات الرئيســية والمخاوف المثارة(

وتطبــق الدائــرة آليــة عمــل شــاملة لالتصــال والتفاعــل مــع كل مجموعــة مــن الفئــات المعنيــة، والتــي يجــري مراجعتهــا 

ــة العــام خطــة االتصــال بالتعــاون مــع القطاعــات  ــد إدارة االتصــال المؤسســي فــي بداي وتحســينها بانتظــام، حيــث ُتِع

واإلدارات ذات العالقــة، ويجــري تنفيــذ هــذه الخطــة مــن خــالل عقــد اجتماعــات ســنوية وفعاليــات  تكريــم وورش عمــل 

ــى التواصــل المســتمر والفعــال  ــرة عل ــة، كمــا تحــرص الدائ ــات المعني ــة مــن الفئ ومؤتمــرات خاصــة تســتهدف كل فئ

عبــر إيجــاد قنــوات وأدوات وطــرق جديــدة لتطويــر عمليــة االتصــال وتحســين أثرهــا العــام مــع األخــذ فــي االعتبــار 

توقعــات كل طــرف والعمــل علــى تقييــم األداء باســتمرار لغــرض التحســين والتطويــر فــي عمليــة التواصــل والتفاعــل 

ــة.  مــع الفئــات المعني

التواصل مع الفئات المعنية والقضايا الجوهرية

المنظمات الجمركية الموظفونالمجتمع
األخرى

الفئات المعنية لجمارك دبي

مجتمع متالحم، وإشراك 

المجتمع وحماية البيئة 

عبر
العمل التطوعي والخيري وربط 

العالقات مع المجتمع  

المساواة في التوظيف، 

والتطوير الوظيفي، وبيئة عمل 

صحية وإيجابية 

عبر
األبواب المفتوحة، تقييمات 

األداء، وممثلي الموظفون

بيئة أعمال تنافسية عادلة وتنمية 

اقتصادية مستدامة

عبر
منتديات النقاش مع قطاعات 

األعمال؛ والمنصات 

والمؤتمرات العالمية

الفئات المعنية لجمارك دبي

السلطات الحكومية 
والهيئات الدولية

شركاء سالسل 
القيمة

المتعاملون

االمتثال للقوانين المحلية 

والدولية والنظم المتعلقة 

بالمسائل الجمركية 

عبر
مذكرات التفاهم، 

واتفاقيات الخدمة

تلبية احتياجات العمالء وتحقيق 

النمو والمنفعة المشتركة

عبر
برامج التدريب، مناقصات 

العقود، وتقييم الموردين

خدمات مبتكرة عالية الجودة لتلبية 

احتياجات التجار والعمالء

عبر
استطالعات الرضا، نظم 

االقتراحات والشكاوى، 

ومركز االتصال
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وتعكــس عمليــة تقييــم األهميــة النســبية التــي ننتهجهــا فــي الدائــرة التأثيــر القائــم والمحتمــل ألعمالنــا علــى الفئــات 
المعنيــة، بمــا فيهــم العمــالء، وشــركاء سلســلة القيمــة، والموظفيــن، واإلدارات الجمركيــة األخــرى، والهيئــات المحليــة 
والدوليــة، والمجتمــع ككل. و يتضمــن النهــج المعتمــد لتحديــد األهميــة النســبية المعاييــر العالميــة المتصلــة بالهيئــات 
االســتراتيجية،  أهدافنــا  إلــى  اســتنادًا  للدائــرة      بالنســبة  األهميــة  ذات  الرئيســية  المجــاالت  ُتحــدد  إذ  الجمركيــة. 
وإجــراءات الحــد مــن المخاطــر، والتغذيــة الراجعــة مــن الفئــات المعنيــة وأصحــاب المصلحــة، ومالحظــات واســهامات 
ــى  ــاء عل ــا بن ــرة واألهــداف االســتراتيجية المرتبطــة به ــة النســبية فــي الدائ ــب األهمي ــم جوان ــن. ويجــري تقيي الموظفي
المخاطــر المحتملــة علــى التــزام الدائــرة وســمعتها وعالقاتهــا مــع أصحــاب المصلحــة وأدائهــا االقتصــادي، حيــث ُتحــدد 
مؤشــرات األداء وخطــط العمــل خاصــة بهــذه األهــداف ويتــم تنفيذهــا و قياســها الســتعراض األداء العــام للدائــرة فــي 
كل جانــب مــن الجوانــب الجوهريــة. وهــذه المؤشــرات الرئيســية هــي األســاس الــذي تســتند إليــه قــرارات اإلدارة العليــا 

ومســتهدفات االســتدامة فــي المؤسســة.

التواصل مع الفئات المعنية والقضايا الجوهرية
)االفصــاح 47-102: قائمــة القضايــا والجوانــب الجوهرية(

وبنــاء علــى إشــراك الفئــات المعنيــة لدينــا، تــم تحديــد واالبــالغ عــن الجوانــب الجوهريــة التاليــة:

األولويةالحدود الخارجيةالحدود الداخليةالقيمة

كــز الجمركيــةرضــا العمــالء العمــالء والشــركاء جميــع المرا
الحكوميــون

كــز الجمركيــةاالســتدامة التشــغيلية جميــع المرا

كــز الجمركيــةاألداء االقتصــادي جميــع المرا

غيــر ذات أهميــة

المجتمــع

عاليـــــة 
جداً

كــز الجمركيــةالحوكمــة المؤسســية جميــع المرا

أخالقيــات العمــل 
ومكافحــة الفســاد

كــز الجمركيــة جميــع المرا

كــز الجمركيــةإشــراك الشــركاء جميــع المرا

كل الشــركاء

غيــر ذات أهميــة

كل الشــركاء

كــز الجمركيــةرعايــة الموظفيــن جميــع المرا

كــز الجمركيــةرفاهيــة المجتمــع جميــع المرا

كــز الجمركيــةالمســاهمة البيئيــة جميــع المرا

المجتمــع

غيــر ذات أهميــة

المجتمــع والشــركاء 
الحكوميــون

عاليـــــة

التشــريع 

التأثيــر 
التجاري

المســائل 
االقتصاديــة 
واالجتماعيــة

آراء 
الفئات 
المعنيــة

اســتبيانات 
التوجهــات

ل
مــا

ألع
ى ا

علــ
ــر 

ألث
ا

أهميتهــا للفئــات المعنيــة

مصفوفة حساب القيمة في جمارك دبي

رضــى العمالء

اســتدامة العمليــات

العنايــة بالموظفيــن

األداء االقتصــادي

الحوكمــة المؤسســية

األخالقيات

االســتدامة البيئيــةرفــاه المجتمــع

إدمــاج الفئــات المعنيــة



اإلدارة المالية واالقتصادية



71جمـــارك دبـــي تـــقــريــر االســتــدامــة 2018 جمـــارك دبـــي تـــقــريــر االســتــدامــة 2018 70

اإلدارة المالية واالقتصادية
لعبــت جمــارك دبــي منــذ نشــأتها دورًا بــارزًا فــي التطــور االقتصــادي إلمــارة دبــي الــذي يعــزز بــدوره القــوة الماليــة 
الرســوم والتعريفــات  التجــارة وجمــع  المتحــدة. وتدعــم مســاهماتنا فــي تســهيل  العربيــة  القتصــاد دولــة اإلمــارات 
الجمركيــة مســتوى التنافســية لحكومــة 
دبــي، وتوفــر المــوارد الماليــة الضروريــة 
اإلمــارات  ودولــة  دبــي  إمــارة  لتطويــر 
بصفــة عامــة. ولقــد حافظــت جمــارك 
فــي  مســاهمتها  ثبــات  علــى  دبــي 
إذ  كبيــر،  حــد  إلــى  الوطنــي  االقتصــاد 
ــراد التشــغيلي خــالل  وصــل صافــي اإلي
عــام 2018 إلــى %121 مقارنــة بنســبة 
وأدت  الماضــي.  العــام  فــي   141%
زيــادة حركــة التجــارة والمســافرين فــي 
زيــادة طفيفــة  إلــى  األخيــرة  الســنوات 
فــي تكاليــف األيــدي العاملــة وكذلــك صافــي تكلفــة التشــغيل. وتتولــى اإلدارة الماليــة للدائــرة وضــع مجموعــة مــن 
ــرة.  ــة للدائ ــة وكفــاءة إدارة المــوارد المالي ــات والنظــم ومراجعتهــا وتحديثهــا بمــا يضمــن فاعلي االســتراتيجيات والمنهجي
وهــذه االســتراتيجيات والنظــم مســتقاة مــن التوجــه االســتراتيجي الرامــي إلــى تحقيــق أداء مالــي كــفء، كمــا أنهــا 

و2021.  2016 بيــن  للفتــرة  االســتراتيجية  بخطتنــا  مرتبطــة 

ــة  ــر المالي ــداد التقاري ــة بمــا يضمــن إع ــر المالي ــداد التقاري ــة محكمــة إلع ــرة منهجي ــع إدارات وأقســام الدائ ــق جمي وتطب

ورفعهــا بانتظــام إلــى قيــادة الدائــرة. وتخضــع دراســات الجــدوى التفصيليــة لجميــع المشــاريع وآثارهــا الماليــة لمراجعــة 

ــة  ــات االقتصادي ــم مــن التحدي ــى الرغ ــار المشــاريع المناســبة والشــروع فــي تنفيذهــا. وعل ــل اختي ــن قب ــل دقيقي وتحلي

ــج  ــق نتائ ــى تحقي ــا عل ــت قدرته ــة وأثبت ــة إيجابي ــج مالي ــق نتائ ــرة فــي تحقي ــًا، نجحــت الدائ ــا الحكومــة حالي ــي تواجهه الت

جيــدة علــى مســتوى الربحيــة. وال تعتمــد الدائــرة فــي ميزانيتهــا ومصروفاتهــا إال علــى رســوم الخدمــات وحصيلــة 

التعريفــات الجمركيــة بــدون انتظــار أي مخصصــات ماليــة خارجيــة مــن هيئــات أخــرى، وهــو مــا يمثــل نقطــة قــوة كبــرى 

ــي هــي المســؤولة عــن  ــرة أي دعــم مــادي مــن الحكومــة، ولكــن حكومــة دب ــي. وال تتلقــى الدائ ــى المســتوى المال عل

ــر.     ــا المؤسســية بكثي ــاوز تكلفتن ــا تتج ــأن إيراداتن ــًا ب ــرة، علم ــة للدائ ــة المالي تخصيــص الموازن

     

وتلتــزم جمــارك دبــي التزامــًا راســخًا بتطويــر الكــوادر الوطنيــة، إذ تدعــم الدائــرة وتشــارك فــي حمــالت وفاعليــات 

تســاهم فــي تعليــم وتطويــر وزيــادة تشــغيل المواطنيــن اإلماراتييــن فــي مجــال الجمــارك. وقــد أظهــرت الدائــرة ريادتهــا 

فــي معــدالت التوطيــن مــن خــالل ترســيخ ثقافــة التعليــم والتعلــم. وقــد أثمــرت جهودنــا فــي هــذا الســياق، إذ تحســنت 

ــادت جمــارك  ــرة وقدرتهــم علــى المنافســة بوجــه عــام. واعت فــرص توظيــف المواطنيــن وزادت إنتاجيــة موظفــي الدائ

دبــي علــى تجــاوز مســتهدفات التوطيــن التــي تحددهــا الحكومــة، ونالــت الدائــرة تكريمــًا علــى ريادتهــا ومســاهمتها 

ت
قا

نف
 ال

يــر
وف

ت

تحقيــق العائدات

حمايــة العائدات

211%

169%

121% 175%
160%

141%

171%167%117%

إجمالــي تكاليــف التشــغيل
تكاليــف الموظفيــن
عائــد التشــغيل الصافي

األولويات المالية في جمارك دبيالبيانات المالية الرئيسية

2016 2017 2018
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فــي تحقيــق مبــادرات التوطيــن التــي أعدتهــا الحكومــة اإلماراتيــة. وتشــارك الدائــرة باســتمرار فــي معــارض التوظيــف 

مثــل  الوطنيــة  الكفــاءات  لجــذب  المعنيــة  الحكوميــة  األجهــزة  مــع  وتتواصــل  اإلماراتييــن  للمواطنيــن  المخصصــة 

دائــرة تنميــة وتوظيــف المــوارد البشــرية الوطنيــة )تنميــة( والموقــع اإللكترونــي لتوظيــف المواطنيــن اإلماراتييــن 

)إرشــاد(. وتعتمــد جمــارك دبــي ســلم رواتــب متوافقــًا مــع قانــون المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي رقــم 27 لســنة 2006 

ــة.     ــا مــع الحــد األدنــى لأجــور المحلي ــه، بمــا يضمــن توافــق الحــد األدنــى للرواتــب لدين وتعديالت

وُتطبــق الدائــرة سياســة مشــتريات وتعاقــدات تضمــن التعامــل القانونــي والســلس مــع مورديهــا وتجنــب أي تضــارب 

للمصالــح. وتحــرص الدائــرة علــى االســتعانة بالمورديــن المحلييــن مــن داخــل الدولــة، كلمــا أمكنهــا ذلــك، فــي توريــد 

الســلع والخدمــات لالرتقــاء بمجتمعنــا واقتصادنــا. ويعتمــد اختيــار المورديــن دائمــًا علــى طبيعــة المنتــج أو جــودة 

ــة  ــراءات منظمــة وصارم ــق إج ــك مــن خــالل تطبي ــار أفضــل األســعار. ويتحقــق ذل ــاة اختي ــة مــع مراع ــة المقدم الخدم

للمناقصــات والمزايــدات لضمــان الشــفافية والكفــاءة. 
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إدارة سلسلة التوريد
يضطلــع شــركاء سلســلة التوريــد بــدور محــوري فــي دعــم أعمــال الدائــرة وتوفيــر متطلباتهــا التشــغيلية، ومــن ثــم 
نحــرص حرصــًا كبيــرًا علــى إشــراكهم والتواصــل معهــم. وفــي هــذا الســياق، تلتــزم الدائــرة، بوصفهــا جهــة حكوميــة 
ــا.  مؤثــرة وفاعلــة، بتبنــي ممارســات تشــغيلية وســوقية مســتدامة ومســؤولة تضمــن تحقيــق مــردود إيجابــي لعمالئن
وتهتــم الدائــرة اهتمامــًا كبيــرًا بجــودة الخدمــات وتطويرهــا للوصــول إلــى التنميــة المســتدامة وتعزيــز النمــو المســتقبلي 
ألعمــال الدائــرة. وللبحــث واإلبــداع دور مهــم فــي مجــال خدمــة العمــالء ورعايتهــم، إذ تثبــت قدرتنــا اإلبداعيــة للعالــم 
أجمــع قــدرة جمــارك دبــي علــى المنافســة والتفــوق مــن خــالل أبحاثنــا وتميزنــا التكنولوجــي وخدماتنــا المبتكــرة. وتتمثــل 
أهــداف الدائــرة الرئيســية فــي تقديــم حلــول مبتكــرة وفريــدة مــن نوعهــا ومخصصــة بمــا يتناســب مــع احتياجــات 
العمــالء علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي. وتؤمــن الدائــرة أن عالقتهــا مــع عمالئهــا إنمــا هــي شــراكة طويلــة 

ــم عالقاتهــا معهــم.  ــى تدعي األمــد، وتســعى باســتمرار إل

 

وتحــرص الدائــرة علــى التواصــل مــع مورديهــا حــول قضايــا الحوكمــة والمســائل القانونيــة والتنظيميــة وفقــًا لطبيعــة 

أعمالهــا معتمــدًة فــي ذلــك علــى منهــج اســتباقي ومبــادر. وتحــرص الدائــرة أيضــًا علــى إطــالع مورديهــا علــى سياســاتها 

ومنهجهــا وأســاليبها فــي العمــل، وال ســيما فــي األمــور المتعلقــة بالممارســات المســتدامة التــي تســتهدف المجتمــع 

واالقتصــاد والبيئــة التــي تعمــل بهــا. وتنظــم الدائــرة اجتماعــات دوريــة وجلســات تدريــب وورش عمــل تفاعليــة وفعاليــات 

ســنوية، ال يقتصــر الهــدف منهــا علــى إشــراك موردينــا فــي أنشــطة الدائــرة الروتينيــة وإنمــا يشــمل تعريفهــم بجميــع 

المســتجدات المتعلقــة بسياســتنا وممارســتنا فــي مجــال الحوكمــة واســتدامة األعمــال. وبوصفهــا دائــرة حكوميــة 

تعمــل علــى ضمــان األمــن الوطنــي، تضــع جمــارك دبــي التواصــل الشــفاف واالســتباقي مــع جميــع الفئــات المعنيــة 

بمــا فــي ذلــك المورديــن علــى رأس أهدافهــا.

وفيمــا يلــي أطــر الممارســات الســوقية التــي نتبناهــا وبعضــاً مــن إنجازاتنــا الرئيســية:

   تحــرص جمــارك دبــي دائمــًا علــى تدعيــم عالقتهــا مــع دول العالــم والمنظمــات الدوليــة مثــل منظمــة الجمــارك 
العالميــة ومنظمــة الصحــة العالميــة، والمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة )الويبــو(، ومنظمــة الشــرطة الجنائيــة 

الدوليــة )اإلنتربــول( مــن خــالل المشــاركة فــي مختلــف المؤتمــرات والفعاليــات.

   تواصــل جمــارك دبــي العمــل علــى ترســيخ برنامــج "ارتبــاط" الــذي يســتهدف تعزيــز التواصــل مــع مجالــس األعمــال 
ــي  ــا والنهــوض بالعمــل الجمرك ــم والوقــوف عليه ــى طلباتهــم ومقترحاته ــي لالســتماع إل ــودة فــي دب ــة الموج األجنبي

ــة وشــفافة. ــة عمــل احترافي ــر بيئ والمســاهمة فــي توفي
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   تحــرص جمــارك دبــي دائمــًا علــى تطبيــق أفضــل اإلجــراءات الجمركيــة فــي العالــم، ممــا ُيســهل حركــة التجــارة 

ويجعــل مــن دبــي قبلــة للمســتثمرين بســبب القيمــة المضافــة التــي يحصلــون عليهــا مــن خــالل توفيــر الوقــت والجهــد 

ــة المتحــدة. ــارات العربي ــة اإلم ــي ودول ــارة دب ــة إلم ــة االقتصادي ــز التنمي والتكلفــة، ممــا يســهم فــي تعزي

   طــورت جمــارك دبــي بجهودهــا الداخليــة منصــة "مرســال" اإللكترونيــة، وهــي منصــة علــى أعلــى مســتوى لتقديــم 

اإلقــرارات الجمركيــة وإنجــاز إجــراءات التخليــص بمــا فــي ذلــك عمليــات التقييــم وتحصيــل الرســوم الجمركيــة. وتســمح 

المنصــة بالتخليــص الجمركــي المســبق للبضائــع إلكترونيــًا مــن خــالل شــبكة اإلنترنــت دون الحاجــة إلــى تقديــم أي 

أوراق وفــي أقــل مــن دقيقتيــن، ممــا يوفــر الوقــت والجهــد والمــال علــى عمــالء الدائــرة.     

    حرصــت جمــارك دبــي علــى تعزيــز مكانتهــا البــارزة بيــن هيئــات الجمــارك العالميــة مــن خــالل برنامــج اعتمــاد العمــالء 

ــرة والقطــاع الخــاص علــى أســاس المســؤولية المشــتركة  ــة بيــن الدائ ــدأ الشــراكة الحقيقي الــذي يســتهدف ترســيخ مب

والتعــاون للمســاهمة فــي تحقيــق األهــداف المشــتركة المتمثلــة فــي تشــجيع االســتثمار وتدعيــم النمــو االقتصــادي 

فــي دبــي.

    لقــد تحولــت جمــارك دبــي مــن مجــرد دائــرة حكوميــة إلكترونيــة إلــى دائــرة حكوميــة ذكيــة بالكامــل تماشــيًا مــع رؤيــة 

ســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد، نائــب رئيــس الدولــة، ورئيــس الــوزراء، وحاكــم دبــي، حفظــه اللــه، وتحقيقــًا ألهــداف 

مبــادرة الحكومــة الذكيــة. وتقــدم الدائــرة خدماتهــا عبــر الهواتــف المتحركــة إلــى عمالئهــا أينمــا كانــوا علــى مــدار الســاعة.   

ــد  ــا عن ــا وإدارتن ــا موظفون ــزم به ــي يلت ــات الصارمــة الت ــي التوجيه ــدى جمــارك دب ــاق ســعادة العمــالء ل     يلخــص ميث

تســويق خدماتنــا والترويــج لهــا؛ حيــث يبيــن الميثــاق ويضــع إطــار عمــل لتطويــر وتحســين خدمــات العمــالء لدينــا 

بطريقــة مســؤولة لجميــع عمالئنــا، فعمــالء الدائــرة هــم محــور اهتمامهــا. وقــد نشــرت الدائــرة الميثــاق باللغتيــن 

العربيــة واإلنجليزيــة وكذلــك بطريقــة برايــل لضمــان وصولــه لجميــع العمــالء وأفــراد المجتمــع.  

إدارة سلسلة التوريد
    تســعى دائــرة جمــارك دبــي ســعيًا حثيثــًا إلــى المشــاركة فــي وضــع الخطــط والمشــاريع لتســهيل األمــور علــى 

ــات تحــول دون دخــول  ــرة والتجــار والعارضيــن المشــاركين فــي معــرض إكســبو 2020 وتذليــل أي عقب مراجعــي الدائ

الســلع والمســافرين. وتواصــل الدائــرة تطويــر النظــم واإلجــراءات الجمركيــة وفقــًا ألفضــل المعاييــر والممارســات 

ــص  ــرة فــي هــذا اإلطــار تخصي ــا الدائ ــذي بذلته ــود ال ــن الجه ــرة. ومــن بي ــن وعمــالء الدائ ــات العارضي ــاء باحتياج للوف

قنــاة منفصلــة للتخليــص الجمركــي وإنجــاز إجــراءات البضائــع المشــاركة فــي معــرض إكســبو 2020 مــع تقديــم خيــار 

التخليــص المســبق للبضائــع قبــل وصولهــا فعليــًا، وتوفيــر قنــاة لأعمــال اإللكترونيــة تســمح بمعالجــة مجموعــة 

ــة  ــدار الســاعة لخدم ــى م ــز اتصــال منفصــل يعمــل عل ــص مرك ــى تخصي ــة إل ــد باإلضاف ــع فــي وقــت واح مــن البضائ

إكســبو 2020. 
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تســعى جمــارك دبــي للمســاهمة فــي الحفــاظ علــى البيئــة مــن خــالل تحقيــق هدفهــا طويــل األجــل المتمثــل فــي 
التحــول إلــى مؤسســة متعادلــة كربونيــًا. وتؤمــن الدائــرة أن هــذا الهــدف ســيتحقق مــن خــالل التحســين التدريجــي 
ــة والصحــة  ــا البيئ ــرة منهجــًا شــاماًل وموثقــًا للتعامــل مــع قضاي ــة. وتعتمــد الدائ ــد االســتدامة البيئي ــأداء علــى صعي ل
واالشــتراطات  القانونيــة  واالشــتراطات  والبيئــة  والســالمة  الصحــة  اشــتراطات  وإعــالن  تحديــد  بغــرض  والســالمة 
ــة لشــهادة  ــر الدولي ــرة. وتتوافــق هــذه االشــتراطات مــع المعايي األخــرى المطبقــة علــى كل منشــأة مــن منشــآت الدائ
ــع  ــة والســالمة وجمي ــة والصح ــة البيئ ــم 18001. وتتحمــل لجن ــة رق ــة والســالمة المهني ــار الصح ــزو 14001 ومعي األي
مــدراء اإلدارات واألقســام وضبــاط التفتيــش الجمركــي المســؤولية العامــة عــن تطبيــق هــذه المنهجيــات واإلجــراءات 

وااللتــزام بهــا. وتتمحــور مبادراتنــا فــي مجــال الحفــاظ علــى البيئــة حــول توفيــر الطاقــة والميــاه، وجهــود إعــادة التدويــر، 
وإدارة النفايــات، وتقليــل االنبعاثــات اإلشــعاعية مــن أجهزتنــا، وتطويــر بنيــة تحتيــة أكثــر نظافــًة ومكافحــة االتجــار فــي 

البضائــع المخالفــة للقانــون الدولــي.

وتراعــي آليــة تقييــم المخاطــر والفــرص المعتمــدة لــدى جمــارك دبــي اآلثــار البيئيــة إلدارة النفايــات واســتهالك الطاقــة، 
ــرة، واســتنزاف األوراق،  ــات الدائ ــات الوقــود مــن أســطول مركب ــاه، وانبعاث ــوث المي ــار الطباعــة والطابعــات، وتل وأحب
وغيرهــا مــن االنبعاثــات الكربونيــة. ونســعى فــي الدائــرة إلــى الحــد مــن هــذه اآلثــار وتخفيفهــا، إذ تتطلــب طبيعــة 
أعمالنــا وجــود آليــة شــاملة لتقييــم المخاطــر وتحليــل اآلثــار علــى جميــع المســتويات الوظيفيــة والخدميــة والمســاندة. 
ولــذا، نحــرص أن تعكــس مؤشــرات األداء الرئيســية األداء البيئــي بدقــة، وتعتمــد إدارة البيئــة والصحــة والســالمة 
مؤشــرات أداء مســبقة التحديــد لتقييــم اآلثــار البيئيــة. وفــي هــذا الســياق، تمكنــت جمــارك دبــي مــن االرتقــاء بمســتوى 
إدارة النفايــات وجهــود إعــادة التدويــر لتصــل مــن 31,8 طنــًا فــي عــام 2017 إلــى 33,5 طنــًا فــي العــام 2018. وتعتبــر 
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عمليــات فحــص الجــودة الداخليــة وعمليــات مراجعــة إجــراءات البيئــة والصحــة والســالمة علــى يــد خبــراء خارجييــن مــن 
األدوات التــي تســاعد فــي تطويــر آليــات تقييــم المخاطــر والرقابــة واالرتقــاء بهــا. 

دعم خفض االنبعاثات الكربونية على مستوى العالم

ــاه  ــاء ومي ــة كهرب ــة مــع هيئ ــات تعاقدي ــاه مــن خــالل اتفاقي ــاء والمي ــى احتياجاتهــا مــن الكهرب ــي عل وتحصــل جمــارك دب
ــاء  ــاه والكهرب ــض اســتهالك المي ــر وتحســين األداء لضمــان تخفي ــود تطوي ــة جه ــرة تخطــط لمواصل ــر أن الدائ ــي، غي دب
ــق هــذا الهــدف اســتغالل  ــة فــي هــذا الســياق. ويســتلزم تحقي ــة والتكلفــة اإلجمالي ــا الكربوني بهــدف خفــض انبعاثاته
التطــور التكنولوجــي وتطبيــق الحلــول التكنولوجيــة المتطــورة وتحويــل البنيــة التحتيــة إلــى بنيــة أكثــر مراعــاة للبيئــة 
ــى مــوارد الطاقــة  ــن وإشــراكهم بصفــة مســتمرة فــي جهــود الحفــاظ عل ــة الموظفي ــة، وترســيخ ثقافــة توعي مــن ناحي
مــن ناحيــة أخــرى. وخــالل عــام 2018، وصــل إجمالــي اســتهالك جمــارك دبــي مــن الطاقــة إلــى 9601780 كيلــو واط 

وهــو مــا يســاوي 34538 جيجــا جــول. 

ير ينا فبراير مارس أبريل مايو تصنيــف المخلفــاتيونيو

المخلفــات العامة 
)بالطن(

مخلفــات إعــادة التدوير 
)بالطن(

720.96 661.68 725.1 689.64 722.04 646.8

2.375 2.083 2.251 3.23 3.67 3.06

يوليو أغسطس ســبتمبر أكتوبر فمبر نو يسمبر تصنيــف المخلفــاتد

المخلفــات العامة 
)بالطن(

مخلفــات إعــادة التدوير 
)بالطن(

710.7 638.46 674.88 713.1 678.48 653.76

3.6 3.496 3.667 3.771 0.91 1.3

20182017201620152014

1,754,493 9,396,420 11,192,781 19,884,858 11,560,294

7,106,360 7,471,435 11,052,873 12,073,606 9,601,780

ميـــــاه

كهربــــاء
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المخلفــات العامــة )بالطن( مخلفــات إعــادة التدويــر )بالطن(
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ونظــرًا لكونهــا دائــرة خدميــة، ال يوجــد تأثيــر ســلبي مباشــر لجمــارك دبــي علــى البيئــة العالميــة، غيــر أنهــا تســعى إلــى 
تحقيــق االســتدامة والتحــول إلــى ممارســات أكثــر مراعــاة للبيئــة مــن خــالل التزامهــا الراســخ بعمليــة تدويــر المخلفــات 
عــن  فــي عملياتهــا  المبتكــرة واالســتغناء  العمــل  االلتــزام بممارســات  علــى  الدائــرة  تحــرص  النفايــات. كمــا  وإدارة 
عــن االســتخدام  تدويرهــا، فضــاًل  والمعــادن، واألحبــار إلعــادة  والبالســتيك،  األوراق،  الورقيــة وجمــع  المعامــالت 
المســتدام للتكنولوجيــا. وتشــارك إدارة جمــارك دبــي فــي غــرس ثقافــة مســؤولة بيــن موظفيهــا والفئــات المعنيــة 
األخــرى مــن خــالل حمــالت التوعيــة والتواصــل. فالدائــرة ال تنشــغل بنفســها فقــط، وإنمــا تســعى أيضــًا إلــى مســاعدة 

ــات.  ــة مــن النفاي ــى إدارة خالي ــا للوصــول إل ــا ومورديه عمالئه

  

وتحــرص جمــارك دبــي أيضــًا علــى المشــاركة فــي المحافــل المحليــة واإلقليميــة والدوليــة التــي تســتهدف تحســين 
البيئــة، وتدعــم الدائــرة جهــود خفــض البصمــة الكربونيــة مــن خــالل عضويتهــا فــي المؤسســات والمنظمــات اإلقليميــة 
والدوليــة المعنيــة وإبــرام شــراكات ومشــاريع مشــتركة معهــا. وتشــارك الدائــرة مــن خــالل إدارتهــا وموظفيهــا وجميــع 
المراكــز التابعــة لهــا فــي فعاليــات مثــل ســاعة األرض، وحملــة نظفــوا اإلمــارات، وحملــة نظفــوا العالــم، وحمــالت 
الفطيــم  بالتعــاون مــع  الدائــرة  2018، قدمــت  عــام  المشــابهة. وخــالل  التدخيــن والعديــد مــن األنشــطة  مكافحــة 
للســيارات فحصــًا مجانيــًا ألكثــر مــن 400 ســيارة مــن ســيارات موظفيهــا مــع االهتمــام علــى وجــه الخصــوص باإلطــارات 

ــة. ــا الكربوني ــل انبعاثاته بهــدف تحســين أداء الســيارات وتقلي

دعم خفض االنبعاثات الكربونية على مستوى العالم
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عدد األشــجار التي 

تــم إنقاذها

حجــم الكربون الذي 

تــم تخفيضــه )بالطن(

الــورق المعاد 

تدويــره )بالطن(

الوفــرات النقدية 

)باأللــف درهم إماراتي(

595 119 35 218

541 108 32 199

648 130 38 238

إنجــازات حملة إعــادة التدوير
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ودعمــًا ألعمالنــا األساســية الراميــة إلــى مكافحــة وتقييــد نقــل واالتجــار فــي األنــواع المهــددة باالنقــراض ورفاتهــا بشــكل 
غيــر قانونــي، تمتلــك الدائــرة ســجاًل حافــاًل مــن حمــالت التوعيــة بالحيوانــات المهــددة والقضايــا البيئيــة المرتبطــة بهــا. 
وتحــرص الدائــرة مــن خــالل جهودهــا علــى تعريــف المجتمــع بمســؤوليته عــن حمايــة هــذه األنــواع التــي تشــارف علــى 
االختفــاء مــن علــى ســطح كوكبنــا. وخــالل الســنوات الخمــس الماضيــة، حضــر مــا يزيــد عــن 6 مليــون شــخص حمــالت 
ــرة واســتفادوا مــن المعلومــات والتفاصيــل المقدمــة إليهــم فــي دبــي أكواريــوم وحديقــة  ــة التــي تطلقهــا الدائ التوعي

دعم خفض االنبعاثات الكربونية على مستوى العالم
الحيوانــات المائيــة باإلضافــة إلــى عــدد مــن المعــارض والعــروض المتنقلــة فــي إمــارة دبــي واإلمــارات األخــرى. وقــد 
ــة ســايتس )%30(، ممــا يعكــس  ــع المخالفــة ألحــكام اتفاقي ــات البضائ ــي انخفاضــًا عامــًا فــي عــدد ضبطي ســجلت دب

فاعليــة برامــج التدريــب وحمــالت التوعيــة التــي أطلقناهــا لتحقيــق االســتدامة البيئيــة.  
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المســاهمة فــي المجتمــع ركــن ركيــن فــي اســتراتيجية جمــارك دبــي للمســؤولية االجتماعيــة، إذ تأخــذ الدائــرة علــى 
عاتقهــا االرتقــاء بمســتوى معيشــة المجتمــع مــن خــالل اســتثمارات اجتماعيــة اســتراتيجية تهــدف إلــى توفيــر بيئــة 
اجتماعيــة أفضــل للفئــات المعنيــة. ويــدور منهجنــا فــي تحقيــق االســتدامة حــول المســاهمات االجتماعيــة. وال تقتصــر 
جهــود جمــارك دبــي فــي هــذا الصــدد علــى تنفيــذ المبــادرات والبرامــج الخاصــة بهــا فحســب، بــل تحــرص الدائــرة 
ــة،  ــات والفــرص االجتماعي ــة حــول التحدي ــى اآلراء المختلف ــة مــن المؤسســات للتعــرف عل ــاون مــع مجموع ــى التع عل
ــا  ــة لمبادرتن ــات ومنهجي ــا سياســات وآلي ــن فهــم أفضــل عــن احتياجــات المجتمــع. وقــد وضعن ــى تكوي ممــا يســاعد عل
أهدافنــا  وتســتحضر  االســتدامة  تقاريــر  إلعــداد  الدوليــة  والمعاييــر   26000 األيــزو  معيــار  مــع  تتوافــق  االجتماعيــة 
ــة  ــة فــي بداي ــا المجتمعي ــى إعــداد خطــة عمــل ســنوية لمبادراته ــرة عل ــا التشــغيلي. وتعمــل الدائ االســتراتيجية وتوجهن

كل عــام مــع تخصيــص الميزانيــات الماليــة والمــوارد األخــرى الالزمــة لضمــان تنفيذهــا.   

وعلــى الرغــم مــن اعتمــاد جمــارك دبــي نطــاق محــدد ســلفًا لممارســات المســؤولية االجتماعيــة المؤسســية التــي علــى 
أساســها يجــري اختيــار المبــادرات والبرامــج وترتيــب أولوياتهــا، تضــع الدائــرة توجــه الدولــة والقضايــا الســائدة علــى 
ــرة خــالل الســنوات  ــا الدائ ــي نفذته ــة الت ــادرات المســؤولية االجتماعي ــن مب ــك التوافــق بي ــال ذل قــدم المســاواة، ومث
الســابقة مــع توجهــات عــام الخيــر وعــام زايــد وعــام التســامح. وقــد أجرينــا اســتبيانًا لقيــاس مــدى ســعادة شــرائح 
المجتمــع المختلفــة، وأظهــرت نتائــج االســتبيان أن نســبة الســعادة تبلــغ %91. وتجــدر هنــا اإلشــارة إلــى أن هــذا 

االســتبيان أداة فعالــة للغايــة تســاعدنا علــى وضــع مســتهدفات جديــدة واختيــار التوجــه المناســب.    

 

وللوقــوف علــى احتياجــات المجتمــع وتطلعاتــه، تجــري جمــارك دبــي اســتبيانات كل عاميــن عبــر جهــات خارجيــة مســتقلة 
وذلــك لتحديــد انطباعــات وآراء الجمهــور والمتعامليــن عــن الدائــرة وخدماتهــا وأنشــطتها واســتنباط الجوانــب التــي 
تحتــاج مزيــدًا مــن التحســين والتطويــر، ممــا يســاعدنا علــى إيــالء األولويــة لقضايــا رفاهــة المجتمــع والحفــاظ علــى 
البيئــة ذات األهميــة الخاصــة علــى المســتويين المحلــي واإلقليمــي. وتتضمــن هــذه االســتبيانات توصيــات مســتقلة 
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تقــدم للدائــرة لدراســتها ودمجهــا فــي خطــط العمــل األصليــة بغــرض التحســين والتطويــر. وتشــمل خطــط عمــل 
جمــارك دبــي فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة المؤسســية مجــاالت مثــل ترســيخ الهويــة الوطنيــة والتنــوع الثقافــي 
وتعزيــز التــراث المحلــي واللغــة العربيــة ودعــم أصحــاب الهمــم، وأعمــال الخيــر والتبرعــات، ورعايــة المســنين، وحفــالت 
الزفــاف الجماعيــة، والفعاليــات المرتبطــة بشــهر رمضــان والمناســبات الدينيــة األخــرى، وحمــالت غــرس األشــجار 
والتبــرع بالــدم ومكافحــة الفقــر ونشــر التعليــم وإعــادة التدويــر وغيرهــا مــن المجــاالت التــي ال يتســع المجــال لذكرهــا، 

ــد مــن هــذه المجــاالت جــاءت نتيجــة لتلــك التوصيــات المســتقلة.    ــأن العدي علمــًا ب

     

ــة، ولكــن  ــة الفكري ــة حقــوق الملكي ــد وحماي ــف والتقلي ــي األساســية مكافحــة التزيي وتتضمــن مهــام عمــل جمــارك دب

الدائــرة تأخــذ علــى عاتقهــا أيضــًا نشــر الوعــي والمعلومــات للحفــاظ علــى ســالمة المجتمــع والعمــالء. وفــي هــذا 

ــادرات وبرامــج مصممــة خصيصــًا الســتهداف الشــباب األصغــر ســنًا مــن  ــرة جهــودًا وأطلقــت مب اإلطــار، بذلــت الدائ

ــة.  ــة الفكري ــة لنشــر مفهــوم حقــوق الملكي ــات والجامعــات وغيرهــا مــن المؤسســات التعليمي خــالل المــدارس والكلي

والغــرض مــن هــذه البرامــج هــو غــرس ثقافــة الــوالء وترســيخ موقــف اجتماعــي واقتصــادي رافــض للتزييــف والقرصنــة 

ــة فــي  ــى 390 ورشــة عمــل توعوي ــد عل ــرة مــا يزي ــة، عقــدت الدائ ومناهــض لهمــا. وخــالل الســنوات الخمــس الماضي

ــر مــن 1,3 مليــون طالــب وشــاب.  ــة حضرهــا أكث ــر مــن 163 مؤسســة تعليمي أكث

  

إسعاد المجتمع

90%90%90%

91%90%88%

نتائــج اســتبيان ســعادة المجتمع

لفعليالمســتهدف ا

2017 20182016

عــدد مبــادرات المســؤولية المجتمعيــة

لفعليالمســتهدف ا

2017 20182016

213

150

165

160

199

175

2017 = 86%

2018 = 88%

2016 = 85%

2017 = 86%

2018 = 86%

2016 = 88%

2017 = 87%

2018 = 89%

2016 = 89%

2017 = 85%

2018 = 85%

2016 = 88%

عميــل إيجابي موظــف مخلص مــورد مخصص راضي شريك 

جمــارك دبــي - نتائج اســتبيان الســعادة
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واســتقبلت جمــارك دبــي فــي جناحهــا بكيدزانيــا فــي دبــي مــول، وهــي مدينــة ترفيهيــة تعليميــة لأطفــال، حوالــي 

350000 طفــل حتــى اآلن. ويعــد هــذا الرقــم إنجــازًا كبيــرًا يتــوج جهودنــا للتعريــف بــدور التفتيــش الجمركــي فــي 

المجتمــع ويؤكــد علــى اهتمــام األطفــال بالتعــرف علــى هــذه المهنــة. 

عــدد  فــي  زيــادة  الماضيــة  الســنوات  شــهدت  وقــد 

الثالســيميا.  مركــز  وزيــارة  بالــدم  التبــرع  حمــالت 

ــادرة ترســيخ  ــة األخــرى مب ــادرات االجتماعي وتتضمــن المب

والتبرعــات  الخيــر  وأعمــال  اإلماراتيــة،  الوطنيــة  الهويــة 

المخــدرات  بمخاطــر  التوعيــة  وحمــالت  المســتدامة، 

ورعايــة  الهمــم،  أصحــاب  رعايــة  وحمــالت  واألســلحة، 

والتــراث  للموظفيــن،  الصحيــة  والرعايــة  الصياديــن، 

التطــوع،  وحمــالت  الرمضانيــة،  واألنشــطة  والثقافــة، 

ذلــك  وغيــر  الدوليــة  واأليــام  واالســتجمام،  والرياضــات 

900 مبــادرة مــن مبــادرات  الكثيــر. وخــالل الســنوات الخمــس الماضيــة اســتطعنا تنظيــم والمشــاركة فــي حوالــي 

شــخص.   مليــون   7 حوالــي  فيهــا  شــارك  االجتماعيــة  المســؤولية 

إسعاد المجتمع

20172016 2018

50%

65%

70%

88%

70%

87%

نســبة االلتــزام الطوعي

20172016 2018

62.48

110.31

52.016

قيمــة البضائــع المشــتبه فــي مخالفتهــا 
لحقــوق الملكيــة الفكريــة

مليــون درهم

218

263
272

عــدد قضايــا الملكيــة الفكرية

20172016 2018



رعاية الموظفين



101جمـــارك دبـــي تـــقــريــر االســتــدامــة 2018 جمـــارك دبـــي تـــقــريــر االســتــدامــة 2018 100

ُتبــرز رؤيــة جمــارك دبــي ورســالتها التــزام الدائــرة الراســخ بمزاولــة أعمالهــا وفقــًا للمبــادئ األخالقيــة وبتحســين ظــروف 
عمــل موظفيهــا باســتمرار والنهــوض بمســتوى معيشــة المجتمــع ككل. وتؤمــن الدائــرة بــأن المــوارد البشــرية هــي 
ــر  ــة لضمــان توفي ــذ منظومــة شــاملة للمســاءلة االجتماعي ــم اتخــذت قرارهــا بتنفي ــزة األساســية للنجــاح، ومــن ث الركي

ــة.  ــة والمهني ــادئ األخالقي ــة العمــل ملتزمــة بالمب بيئ
وتســعى جمــارك دبــي إلــى تطويــر أدائهــا االجتماعــي بصفــة مســتمرة وذلــك مــن خــالل:  

     االمتثــال إلــى جميــع متطلبــات قوانيــن العمــل الدوليــة والقوانيــن اإلماراتية.
     االمتثــال لجميــع التشــريعات الســارية علــى المســتويين المحلــي واالتحــادي ومدونــات الســلوك المعتمدة.

     عــدم التــورط فــي أنشــطة عمالــة األطفــال أو العمــل القســري أو دعمها.
     ضمــان عــدم التمييــز علــى أســاس النــوع أو الجنســية أو العــرق أو الديــن أو اإلعاقــة.

     تحســين إجــراءات الصحــة والســالمة فــي مــكان العمل.
     تقديــم تدريــب مناســب لجميــع الموظفيــن لضمــان االلتــزام بالممارســات االجتماعيــة المثلــى.

وتلتــزم الدائــرة بتشــجيع التنــوع وترســيخ المســاواة بيــن جميــع موظفيهــا، إذ أصبــح التنافــس ســمة رئيســية فــي 
منظومــة العمــل والســوق فــي وقتنــا الحالــي، ممــا يقتضــي امتــالك الدائــرة لموظفيــن يتمتعــون بالكفــاءة والحافــز، 
ــوع  ــة تن ــرة أهمي ــدرك الدائ ــل. وت ــو األمث ــى النح ــا البشــرية عل ــد مــن اســتغالل مواردن ــا أن نتأك ــًا علين ــك كان لزام ولذل
جهــود ومســاهمات موظفيهــا التــي تعــود إلــى التنــوع فــي ثقافــات وخلفيــات الموظفيــن. ولــذا، تحــرص جمــارك دبــي 
ــى  ــي إل ــا. وتســعى جمــارك دب ــى أســلوب عمله ــف قيمــة إل ــا، ممــا ُيضي ــى االســتفادة مــن رؤى وتجــارب موظفيه عل
ــي، وترســيخ  ــاخ عمــل إيجاب ــر من ــر أنفســهم باســتمرار، وتوفي ــن مــن تطوي ــن الموظفي ــزة، وتمكي ــر كفــاءات متمي تطوي
ثقافــة تركــز علــى الموظفيــن والجــودة واألداء المرتفــع والتطويــر المســتمر علــى المــدى الطويــل فــي إطــار خطــط 
ــر الخدمــات،  ــن، وتطوي ــأة الموظفي ــر مكاف ــى المــدى القصي ــرة عل ــن. وتتضمــن أهــداف الدائ ــة حقــوق الموظفي حماي
وتكريــم أصحــاب األداء المتميــز. وتخضــع جميــع هــذه السياســات لمراجعــات دوريــة لتحســينها وتطويرهــا وفــق أحــدث 

االتجاهــات والتشــريعات.   

رعاية الموظفين
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األكفــاء  الموظفيــن  اســتقطاب  فــي  تنفيــذ هيــاكل حوافــز تســهم  لدينــا  المكافــآت والحوافــز  وتســتهدف سياســة 
وتحفيزهــم واالحتفــاظ بهــم بمــا يدعــم ثقافــة األداء داخــل الدائــرة. وتطمــح جمــارك دبــي إلــى تطبيــق آليــات مكافــآت 
وحوافــز تنافــس مثيالتهــا فــي الســوق المحلــي. ولضمــان تحقيــق سياســات المكافــآت والحوافــز ألهدافهــا المؤسســية 
ــرة أن هــذه السياســات جــزء ال يتجــزأ مــن تصميــم المــوارد البشــرية، وطوعتهــا لخدمــة خطــة  ــة، اعتبــرت الدائ والعملي
ــز ودعمهــم ومكافآتهــم وتشــجيعهم  ــن أصحــاب األداء المتمي ــز الموظفي ــى تحفي العمــل. وتســعى هــذه السياســات إل
إلــى جانــب اســتقطاب  علــى تطويــر قدراتهــم وســلوكياتهم بمــا يفــي باالحتياجــات الحاليــة والمســتقبلية للدائــرة، 
الكــوادر الموهوبــة والماهــرة والتأكــد مــن المســاواة الداخليــة والخارجيــة وضمــان التــزام الموظفيــن بأهــداف الدائــرة.  

    

ويشــكل برنامــج مقترحــات وشــكاوى الموظفيــن جــزءًا مــن برنامــج تطبقــه حكومــة دبــي فــي جميــع دوائرهــا ومؤسســاتها 
ــادرة هــو تشــجيع التواصــل  ــول الموفــرة للتكلفــة. والهــدف الرئيســي مــن هــذه المب للخــروج باألفــكار المبتكــرة والحل
المســتمر والفعــال بيــن العامليــن بالدائــرة وبيــن اإلدارة وزيــادة تحفيــز الموظفيــن وتخفيــف مخاوفهــم مــن خــالل 
ــواردة مــن كل  ــرة أيضــًا لجنــة مخصصــة لنظــر التظلمــات ال التعامــل الفــوري مــع الشــكاوى والتظلمــات. وتضــم الدائ
مــن الموظفيــن والفئــات المعنيــة الخارجيــة مثــل العمــالء والمورديــن والشــركاء. وقــد شــكلت لجنــة التظلمــات وفقــًا 
ألفضــل معاييــر الحوكمــة وترفــع تقاريرهــا مباشــرة لقيــادة الدائــرة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن آليــة عمــل هــذه اللجنــة وآليــة 
ــًا  ــم إلكتروني ــة بالكامــل وتت ــم التظلمــات مؤتمت تقدي
وترتبــط ببوابــة الحكومــة اإللكترونيــة لتوفيــر عنصــر 
الشــفافية. وباإلضافــة إلــى آليــة تقديــم التظلمــات 
آليــة قويــة وفعالــة لإلبــالغ عــن  المؤتمتــة، هنــاك 
المخالفــات الداخليــة ترتبــط ارتباطــًا مباشــرًا بأعلــى 

ــس.   ــام والرئي ــر الع مســتوى إداري أي المدي

   

رعاية الموظفين

2017: 750

2018: 734

2016: 688
2017: 2,373

2018: 2,261

2016: 2,283

201820172016الفئــة العمرية

حتــى 30 عامًا

بيــن 30 و 50 عامــًا

فــوق 50 عامًا

1,0211,229930

1,7391,6851,792

235209249

المواطنيــن

2017: 2,581

2018: 2,515

2016: 2,440

الوافدين

2017: 542

2018: 480

2016: 531
201820172016إجمالــي الموظفيــن المغادريــن

اإلجمـالي

90118124

272839

117146163

اإلنــاث

الذكــور

201820172016إجمالــي الموظفيــن الملتحقيــن

اإلجمـالي

81116139

346645

115182184

اإلنــاث

الذكــور

حركــــة الموظفيــن
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المشــكالت  ومعالجــة  لتقديــم  والخارجيــة  الداخليــة  المعنيــة  الفئــات  أمــام  أخــرى  وقنــوات  بوابــات  أيضــًا  وتتوفــر 
واالجتماعــات  العامــة،  والرســائل  اإللكترونــي،  البريــد  رســائل  والقنــوات:  البوابــات  هــذه  بيــن  ومــن  والتظلمــات. 
ــع الســنوية الصــادرة عــن هــذه التظلمــات والمقترحــات  ــر رب ــا التقاري ــادة واإلدارة العلي المباشــرة وغيرهــا. وتراجــع القي

%94,7 بيــن العمــالء و%88 بيــن الموظفيــن.  إلــى  لضمــان ســعادة الفئــات المعنيــة والتــي ارتفعــت لتصــل 

 

القــدرات والكفــاءات وتعزيــز  بنــاء  البشــرية وضمــان  الكــوادر  إلــى اســتقطاب أفضــل  وتســعى دائــرة جمــارك دبــي 
تدريــب موظفيهــا وتطويرهــم. وتواصــل إدارة المــوارد البشــرية تنفيــذ مبــادرة "كادر" التــي تســتهدف تحســين قنــوات 
ــر. وتســهم هــذه المبــادرة مباشــرة فــي إعــداد ضبــاط  التواصــل مــع جميــع الموظفيــن مــع التركيــز علــى محــور التطوي
تفتيــش جمركــي مؤهليــن وقادريــن علــى تطبيــق أفضــل الممارســات والعلــوم الجمركيــة لحمايــة المجتمــع وســالمته. 

ــل معــدل دوران ــه مــن خــالل مؤشــرات مث ــن ومســتوى رضاهــم عن ويقــاس مســتوى نجــاح برنامــج تدريــب الموظفي
الموظفيــن ومعــدل التغيــب واســتطالع رضــا العامليــن. وتعقــد الدائــرة أيضــًا جلســات وبرامــج تدريــب داخليــة تشــمل 

التوعيــة بمعاييــر العمــل وقضايــاه وحقــوق العمــال.  

 

رعاية الموظفين

عــدد الــدورات التدريبية علــى االبتكار

20172016 2018

27

لنتائجاألهداف ا
34

12

21

8
10

20172016 2018

عــدد الجوائــز المســتلمة فــي مجــال االبتكار

2015

لنتائجاألهداف ا

1010

20
23

15

27

10

16

20172016 2018

عــدد األفــكار الموافــق عليهــا مقابل المســلتمة

2015

لنتائجاألهداف ا

30%30%30%30%

39%
34%

38%

25%

20172016 2018

عــدد الموظفيــن للتدريــب علــى االبتكار

400

529

300

462

75

لنتائجاألهداف ا

77
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ــة  ــة كل عــام توضــع خطــة شــاملة لتدريــب الموظفيــن عقــب تقييــم األداء الــذي يبيــن االحتياجــات المطلوب وفــي بداي
فــي كل وظيفــة ومــدى تقــدم الموظــف. وتشــمل برامــج التدريــب المصممــة خصيصــًا لتغطيــة هــذه النقطــة جلســات 
التعريــف بلوائــح وسياســات المــوارد البشــرية، ومســؤوليات الموظفيــن وحقوقهــم، وسياســات اإلجــازات، ونظــم 
ومدونــة  واالنصــراف،  الحضــور 
ومعيــار  المهنــي،  الســلوك  قواعــد 
 ،8000 االجتماعيــة  المســاءلة 
رفــع  وآليــة  الوظيفــي  واالنضبــاط 
التظلمــات. وخــالل عــام 2018، تلقــى 
 35776 لمــدة  تدريبــًا  2450 موظفــًا 
ســاعة مخصــص تحديــدًا للسياســات 
بالمــوارد  المتعلقــة  واإلجــراءات 
الموظفيــن.  وشــؤون  البشــرية 
وتحــرص جمــارك دبــي علــى تســجيل 
مالحظــات وتعليقــات الموظفيــن فــي نهايــة البرنامــج واســتطالع آرائهــم عبــر االســتبيانات اإللكترونيــة فــي جميــع 

عليهــا.   الــالزم  التطويــر  وإدخــال  الــدورات  فاعليــة  تقييــم  أجــل  مــن  التدريبيــة  الــدورات 

ومــن أبــرز األهــداف التــي نتوخــى تحقيقهــا فــي إطــار ممارســات الصحــة 
والســالمة تجنــب الحــوادث وحمايــة صحــة موظفينــا فــي مــكان العمــل. 
ــة وتقييمهــا واإلدارة الموســعة  ــد المخاطــر المحتمل ــك تحدي ويشــمل ذل
الدائــرة منظومــة  وتديــر  العمــل.  بيئــة  مــن ســالمة  والتأكــد  للمخاطــر 
للصحــة والســالمة المهنيــة معتمــدة وفــق معيــار الصحــة والســالمة 
المهنيــة الدولــي 2007-18001 بحيــث تضمــن تحديــد المخاطــر وإدارتهــا 
ــى الصحــة والســالمة.  ــر عل ــن حــول أي أمــور تؤث بالتشــاور مــع الموظفي
وعلــى الرغــم مــن عــدم تســجيل أي إصابــات فــي مــكان العمــل أو ضيــاع 
أي عمــل بســبب إصابــات الموظفيــن، تحتفــظ الدائــرة بســجل للحــوادث 

وســجل أليــام العمــل الضائعــة بســبب اإلصابــة فــي إطــار تطبيقهــا لمعيــار الســالمة والصحــة المهنيــة. ويجــرى تدقيــق 
إجــراءات الســالمة والصحــة المهنيــة علــى يــد مدققيــن مؤهليــن فــي مجــال الصحــة والســالمة مرتيــن ســنويًا لضمــان 
امتثــال هــذه اإلجــراءات للمعاييــر المتعــارف عليهــا والوقــوف علــى النقــاط التــي تحتــاج إلــى تطويــر وتنفيــذ التطويــرات 

الالزمــة فيهــا.   

رعاية الموظفين

رعايةدعــم التطويــر الوظيفياستمراريةكفاءة

التركيــز علــى دعم 
ــر الوظيفي  التطوي

لكافــة الفئات 
الوظيفيــة، لتحقيــق 

النمــو الوظيفي

االســتمرارية في 
تطبيــق اســتراتيجيات 
المــوارد البشــرية التي 
تدعــم تحقيــق األهداف 

االســتراتيجية للدائــرة

التركيــز علــى تحقيق  
كفــاءة  الموظفيــن من 
جميــع الفئــات الوظيفية

رعايــة الموظفيــن من 
جميــع النواحي 

كــــــادر

CADR
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رعاية الموظفين

إجمالــي عــدد برامــج التدريــب التــي تــم إجراؤهــا فــي الدائرة:

حضــور برامــج تدريــب القيادة:

لفئة ا

لجنس ا

الذكور

اإلناث

المتوسطإجمالي الســاعاتالمتوسطإجمالي الســاعاتالمتوسطإجمالي الســاعات

201820172016

البرنامــج التدريبــي لجمــارك دبــي – عــدد ســاعات التدريــب )بالفئة(

الجنســية

المواطنون

الوافدون

المتوسطإجمالي الســاعاتالمتوسطإجمالي الســاعاتالمتوسطإجمالي الســاعات

تصنيــف الموظفيــن

اإلدارة العليــا

الوسطى اإلدارة 

المتوسطإجمالي الســاعاتالمتوسطإجمالي الســاعاتالمتوسطإجمالي الســاعات

أخرى

57,48911.743,84544,42614.2 13.6

37,10711.422.09720,33913.6 12.3

52,58311.555,21355,657.514.1 13.1

4.90612.810,7299107.513.4 13.6

2,00910.41,1161,09011.8 14.0

12,03911.214,17813,67511.9 11.7

43,44111.750,64850,00014.8 13.6

التدريــب علــى السياســات واإلجــراءات المتعلقــة بالموارد البشــرية 

التفاصيــل

إجمالــي عدد ســاعات التدريب 

بين  إجمالــي عــدد الموظفيــن الُمدرَّ

201820172016
35,77630,82529,197

2,4501,8691,758

المكان

داخلي

خارجي

201820172016
136133240

234246119

عــدد الحضور

201820172016
385406352
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رعاية الموظفين

إجمالــي عــدد برامــج التدريــب التــي تــم إجراؤهــا فــي الدائرة:

لفئة ا

الذكور

اإلناث

201820172016
3,1733,2293,132

1,7921,7911,495

4,5824,2303,946

383790681

المواطنون

الوافدون



 فهرس المبادرة العالمية
(GRI) للتقارير
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أكــدت مصالــح المبــادرة العالميــة للتقاريــر فيمــا يتعلــق بخدمــة إفصاحــات األهميــة النســبية أن فهــرس محتويــات 
المبــادرة العالميــة للتقاريــر )GRI( معــروض بشــكل واضــح وأن المراجــع الخاصــة باإلفصاحــات المعياريــة مــن 102-40 

إلــى 49-102 تتماشــى مــع األقســام المناســبة لهــا فــي نــص التقريــر.

خدمات اإلفصاح عن األهمية النسبية - العالمة المؤسسية 

(GRI) فهرس المبادرة العالمية للتقارير

)GRI( فهــرس محتويــات المبــادرة العالميــة للتقاريــر
)GRI( الجواب المباشــررقــم الصفحةاإلفصاحاتمعيار 

GRI 101: التأســيس 2016

GRI 102: االفصاحــات العامــة 2016

بيانات المؤسســة

GRI 102
اإلفصاحــات العامة

1-102 : اســم المؤسســة 

2-102 : األنشــطة، العالمــات التجاريــة  والمنتجــات والخدمــات األساســية 

3-102 :  مــكان المقــر الرئيســي 

4-102 : موقــع العمليــات

5-102 : نــوع الملكيــة والشــكل القانونــي

6-102 : األســواق التــي تخدمهــا المؤسســة  

7-102 : نطــاق المؤسســة

8-102 : المعلومــات عــن الموظفيــن والعامليــن اآلخريــن

9-102 : سلســلة التوريــد الخاصــة بالمؤسســة 

10-102 : التغييــرات الجوهريــة الطارئــة علــى المؤسســة وسلســلة   
التوريــد الخاصــة بهــا

11-102 : المنهجيــة الوقائيــة

12-102 : المبــادرات الخارجيــة  

13-102 : العضويــات فــي الجمعيــات

14-102 : تصريــح مــن القيــادة العليــا للمؤسســة

15-102 : التأثيــرات والمخاطــر والفــرص الرئيســية

16-102 : القيــم والمبــادئ والمعاييــر وقواعــد الســلوك

17-102 : آليــة تقديــم اإلرشــاد وإثــارة المخــاوف المتعلقــة باألخالقيــات

18-102  : هيــكل الحوكمــة

19-102 : تفويــض الســلطات

20-102 : المنصــب التنفيــذي المنــوط بالمســؤولية االقتصاديــة والبيئــة 
واالجتماعيــة

21-102: التشــاور مــع الفئــات المعنيــة حــول الجوانــب االقتصاديــة 
والبيئيــة واالجتماعيــة

GRI 102
اإلفصاحــات العامة

GRI 102
اإلفصاحــات العامة

GRI 102
اإلفصاحــات العامة

االســتراتيجية

األخالقيــات والنزاهة 

الحوكمة

صفحــة الغــالف

30 و 31

31

31

30 و 31

30 و 31

10 و 11

100 إلــى 111

76 إلــى 79

38

44 إلــى 46

54 إلــى 56

35 و  36

44 إلــى 46

14 و 15

26 و 27

42 إلــى 44

34 إلــى 37

34 إلــى 37

34 إلــى 37

62 إلــى 65
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33-102 : اإلبــالغ عــن المخــاوف الجوهريــة 

34-102: عــدد وطبيعــة المخــاوف الجوهريــة 

35-102 : سياســات الرواتــب والمكافــآت

36-102 : إجــراءات تحديــد الرواتــب والمكافــآت

37-102: اشــراك الشــركاء فــي أمــور الرواتــب والمكافــآت

38-102: معــدل إجمالــي الرواتــب الســنوي

27-102 : المعرفــة الجماعيــة للهيئــة العليــا المعنيــة بالحوكمــة

28-102 : تقييــم أداء الهيئــة العليــا المعنيــة بالحوكمــة

29-102: تحديــد وإدارة التأثيــرات االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة

30-102 : فعاليــة إجــراءات إدارة المخاطــر

31-102: مراجعــة المحــاور االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة

32-102 : دور الهيئــة العليــا للحوكمــة فــي إعــداد تقاريــر االســتدامة 

22-102 : تركيبــة الهيئــة العليــا المعينــة بالحوكمــة ولجانهــا

23-102 : رئيــس الهيئــة العليــا المعنيــة بالحوكمــة

24-102 :  ترشــيح واختيــار الهيئــة العليــا المعنيــة بالحوكمــة

25-102 : تضــارب المصالــح

26-102 : دور الهيئــة العليــا للحوكمــة فــي تحديــد األهــداف والقيــم 
واالســتراتيجية  

GRI 102
اإلفصاحــات العامة

GRI 102
اإلفصاحــات العامة

49-102 : التغيــرات فــي التقريــر 

50-102 : فتــرة التقريــر

51-102 : تاريــخ آخــر تقريــر

52-102 : دورة إعــداد التقريــر

53-102 : نقطــة االتصــال الخاصــة بالتقريــر 

43-102 : منهجيــة إشــراك الفئــات المعنيــة

44-102 : الموضوعــات الرئيســية والمخــاوف المثــارة

45-102 : الجهــات المدرجــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة 

46-102 : الحــدود الخاصــة بمحتــوى التقريــر والجوانــب الخاصــة بــه 

47-102 : قائمــة الجوانــب الجوهريــة

48-102 : إعــادة توصيــف المعلومــات األساســية 

39-102: نســبة الزيــادة فــي إجمالــي الرواتــب الســنوي

40-102 : قائمــة الفئــات المعنيــة وأصحــاب المصلحــة

41-102 : اتفاقــات المفاوضــة الجماعيــة 

42-102 : تحديــد واختيــار الفئــات المعنيــة

54-102 : تبيــان إعــداد التقريــر وفــق معاييــر المبــادرة العالميــة للتقاريــر 

إشــراك الفئــات المعنية

ممارســات إعــداد التقارير

34 إلــى 37

34 إلــى 37

34 إلــى 37

34 إلــى 37

34 إلــى 37

34 إلــى 37

34 إلــى 37

57 إلــى 59

34 إلــى 37

34 إلــى 37

34 إلــى 37

44 إلــى 46

44 إلــى 46

34 إلــى 37

34 إلــى 37

نحــن دائــرة حكوميــة والرواتــب والمكافــآت لدينــا 
تنظمهــا قوانيــن المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي  

معلومــات ســرية ألننــا جهــة حكوميــة معنيــة 
باألمــن القومــي

معلومــات ســرية ألننــا جهــة حكوميــة معنيــة 
باألمــن القومــي

62

64

62 إلــى 64

64 إلــى 65

64 إلــى 65

10 و 11

10 و 11

67

10 و 11

10 و 11

10 و 11

10 و 11

10 و 11

10 و 11

10 و 11
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(GRI) فهرس المبادرة العالمية للتقارير

55-102 : فهــرس محتويــات المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر 

56-102 : التصديــق الخارجــي للتقريــر

1-103 : شــرح الجوانــب الجوهريــة وحدودهــا

2-103 : منهجيــة اإلدارة ومكوناتهــا

3-103 : تقييــم منهجيــة اإلدارة

1-301 : المــواد المســتخدمة حســب الــوزن أو الحجــم

2-301 : نســبة المــواد المعــاد تدويرهــا التــي يجــري اســتخدامها فــي صــورة 
مــواد أولية 

3-301 : المنتجــات المســتخلصة والمــواد المســتخدمة لتغليفهــا 

1-201 : توليــد القيمــة االقتصاديــة المباشــرة وتوزيعهــا

2-201 : التداعيــات الماليــة والفــرص والمخاطــر األخــرى 
الناجمــة عــن التغيــرات المناخيــة

3-201 : االلتزامــات بخطــة االســتحقاقات المحــددة وخطــط 
التقاعــد األخــرى 

4-201 : المســاعدة الماليــة المقدمــة مــن الحكومــة

2-203 : التأثيــرات االقتصاديــة غيــر المباشــرة الجوهريــة 

GRI 201
االقتصادي األداء 

1-204 : نســبة االنفــاق علــى جهــات التوريــد المحليــة
GRI 204

الممارســات الخاصة 
بالمشــتريات 

1-205 : العمليــات المقيمــة مــن حيــث المخاطــر المترتبــة علــى 
الفســاد 

2-205 : التواصــل والتدريــب بشــأن السياســات واإلجــراءات 
المتعلقــة بمكافحــة الفســاد

3-205 : حــاالت الفســاد المؤكــدة واإلجــراءات المتخــذة بشــأنها

GRI 103 : منهجيــة اإلدارة 2016

GRI 201 : األداء االقتصــادي 2016

GRI 203 : التأثيــرات االقتصاديــة غيــر المباشــرة 2016

GRI 204 : الممارســات الخاصــة بالمشــتريات 2016

GRI 205 : مكافحــة الفســاد 2016

GRI 205
مكافحة الفســاد 

GRI 301 : المــواد 2016

GRI 302 : الطاقــة 2016

GRI 303 : الميــاه والنفايــات الســائلة 

GRI 206 : الســلوك المناهــض للمنافســة 2016

GRI 306 : النفايــات الســائلة والصلبــة 2016

1-206 : االجــراءات القانونيــة ضــد الســلوك المناهــض للمنافســة 
ومكافحــة االحتــكار والممارســات االحتكاريــة 

GRI 206
الســلوك المناهض 

للمنافســة

GRI 301
المواد

GRI 302
الطاقة

 GRI 303
الميــاه والنفايات 

ئلة السا

1-302 : اســتهالك الطاقــة داخــل المؤسســة 

2-302 : اســتهالك الطاقــة خــارج المؤسســة

3-302 : كثافــة الطاقــة 

4-302 : خفــض اســتهالك الطاقــة 

5-302 : تقليــل متطلبــات الطاقــة للمنتجــات والخدمــات 

1-303 : التفاعــالت مــع الميــاه بصفتهــا مــورداً مشــتركاً

2-303 : إدارة األثــار المرتبطــة بتصريــف الميــاه

3-303 : ســحب الميــاه

4-303 : تصريــف الميــاه العادمــة 

5-303 : استهالك المياه 

114 إلــى 122

10 و 11

الجوانــب الجوهريــة التــي يشــملها 
 ،)GRI 202(التقريــر هــي رضــا العمــاء
 ،)GRI 203( واالســتدامة التشــغيلية

 ،)GRI 201(  واألداء االقتصــادي
 ،)GRI 205(  وأخاقيــات العمــل

 ،)GRI 203(وإشــراك الفئــات المعنيــة
 ،)GRI 401( ورعايــة الموظفيــن
 ،)GRI 413( وإســعاد المجتمــع

)GRI 307( والرعايــة البيئيــة

GRI 103
منهجيــة اإلدارة 

66 و 67

42 إلــى 59

42 إلــى 59

70 إلــى 72

70 إلــى 72

70 إلــى 72

70 إلــى 72

70 إلــى 72

77

42 إلــى 44

42 إلــى 44

ال يوجــد

ال يوجــد

ال يوجــد

85

85

ال يوجــد

ال يوجــد

82 إلــى 89

82 إلــى 89

82 إلــى 89

82 إلــى 89

82 إلــى 89

82 إلــى 89

82 إلــى 89

85
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GRI 307
االمتثــال البيئي

1-306 : تصريــف الميــاه العادمــة مــن حيــث النوعيــة والمقصــد 

2-306 : حجــم النفايــات مــن حيــث النــوع وأســلوب التصريــف 

3-306 : التســربات الكبيــرة

4-306 : نقــل النفايــات الخطــرة 

5-306 : الكتل المائية المتضررة بسبب تصريف المياه و/أو سيالن المياه 

GRI 306
النفايات الســائلة 

والصلبة 

1-307  : عدم االمتثال للقوانين واألنظمة البيئية

1-401 : عــدد الموظفيــن الجــدد ومعــدل دوران الموظفيــن 

2-401 : االمتيــازات المقدمــة لموظفــي الــدوام الكامــل

3-401 : إجــازة األبــوة

GRI 401
التوظيف

1-403 : نظــام إدارة الصحــة والســالمة المهنيتيــن

2-403 : تحديــد األخطــار وتقييــم المخاطــر والتحقيــق فــي الحــوادث

3-403 : خدمــات الصحــة المهنيــة

4-403: مشــاركة العامليــن واستشــارتهم والتواصــل معهــم بشــأن الصحــة 
والســالمة المهنيــة 

5-403 : تدريــب العامليــن علــى معاييــر الصحــة والســالمة المهنيتيــن

7-403: منــع والحــد مــن تأثيــرات الصحــة والســالمة المهنيــة المرتبطــة 
مباشــرة بعالقــات األعمــال

8-403 : نســبة العامليــن المشــمولين بنظــام إدارة الصحــة والســالمة 
المهنيتيــن

9-403 : االصابــات المتصلــة بالعمــل

10-403 : اعتــالل الصحــة المرتبــط بالعمــل

6-403: النهــوض بصحــة العمــال

GRI 307 : االمتثــال للمعاييــر البيئيــة 2016

GRI 401 : التوظيــف 2016

GRI 403 : الصحــة والســالمة المهنيتيــن 2018

GRI 403
الصحة والســالمة 

المهنيتيــن 

1-404 : متوســط ســاعات التدريــب فــي الســنة لــكل موظــف 

2-404  : برامــج تطويــر مهــارات الموظفيــن  

3-404 : النســبة المئويــة للموظفيــن الذيــن يتلقــون مراجعــات دوريــة 
لــألداء والتطويــر الوظيفــي

GRI 404
التدريــب والتعليم 

1-301 : المــواد المســتخدمة حســب الــوزن أو الحجــم

2-301 : نســبة المــواد المعــاد تدويرهــا التــي يجــري اســتخدامها فــي صــورة 
مــواد أولية 

GRI 405
التنــوع وتكافؤ 

الفرص

1-406 : حــوادث التمييــز واالجــراءات التصحيحيــة المتخــذة حيالهــا 
GRI 406

عــدم التمييز

GRI 411
حقوق الســكان 

االصليين 
1-411 : حــاالت العنــف التــي تمــس حقــوق الســكان األصلييــن

1-412 : العمليــات التــي خضعــت لتقييــم اآلثــار المتعلقــة بحقــوق 
اإلنسان

2-412 : تدريــب الموظفيــن علــى سياســات حقــوق اإلنســان واإلجــراءات 
ذات الصلــة 

3-412: االتفاقيــات والعقــود االســتثمارية المهمــة التــي تتضمــن بنــود 
حقــوق اإلنســان أو التــي خضعــت لفحــص انتهــاكات حقــوق االنســان  

GRI 412
تقييــم حقوق 

اإلنسان

GRI 404 : التدريــب والتعليــم 2016

GRI 405 : التنــوع وتكافــؤ الفــرص 2016

GRI 406 : عــدم التمييــز 2016

GRI 411 : حقــوق الســكان األصلييــن 2016

GRI 412  : تقييــم حقــوق اإلنســان 2016

ال يوجــد

ال يوجــد

ال يوجــد

82 إلــى 89

82 إلــى 89

82 إلــى 89

103

100 إلــى 111

100 إلــى 111

100 إلــى 111

100 إلــى 111

100 إلــى 111

100 إلــى 111

100 إلــى 111

ال يوجــد

ال يوجــد

ال توجــد ترتيبــات مــن هــذا القبيــل 

ال توجــد ترتيبــات مــن هــذا القبيــل 

100 إلــى 111

100 إلــى 111

100 إلــى 111

100 إلــى 111

100 إلــى 111

ال يوجــد

ال يوجــد

ال يوجــد

100 إلــى 111

ال يوجــد

100 إلــى 111
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(GRI) فهرس المبادرة العالمية للتقارير

1-413 : العمليــات التــي تشــمل إشــراك المجتمــع المحلــي، التأثيــرات 

2-413 : العمليــات التــي تنطــوي علــى تأثيــرات ســلبية كبيــرة فعليــة أو 
محتملــة علــى المجتمعــات المحليــة 

GRI 413
المجتمعــات 

المحليــة 

1-418 : عــدد الشــكاوى المتعلقــة بانتهــاكات خصوصيــة العمــالء
GRI 418

خصــوص العمالء 

GRI 419
االمتثــال االجتماعي 

واالقتصادي

1-419  : عــدم االمتثــال للقوانيــن والقواعــد المتعلقــة بالمجــال 
االجتماعــي واالقتصــادي

GRI 413 : المجتمعــات المحليــة 2016

GRI 418  : خصوصيــة العمــالء 2016

GRI 411 : حقــوق الســكان األصلييــن 2016

92 إلــى 96

ال يوجــد

92 إلــى 96

ال يوجــد
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