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صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة 

 ترسيخ التسامح هو امتداد لنهج
 زايد وهو قيمة أساسية في بناء

 المجتمعات واستقرار الدول
وسعادة الشعوب
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 نريد لدولة اإلمارات العربية المتحدة أن تكون
 المرجع العالمي الرئيسي في ثقافة التسامح

وسياساته وقوانينه وممارساته

صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم إمارة دبي 
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صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان

 ولي عهد إمارة أبو ظبي ونائب القائد
األعلى للقوات المسلحة

 إن دولة اإلمارات هي عنوان التسامح
والتعايش واالنفتاح على اآلخر
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 عـــــــام
التســـامـــــح

أعلــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيان رئيس الدولــة "حفظه الله" "عام 2019 " في دولة اإلمارات 
" عاما للتســامح " بهدف ترســيخ دولة اإلمارات عاصمة عالمية للتســامح وتأكيد قيمة التســامح باعتبارها عماًل 
مؤسســيًا مســتدامًا من خالل مجموعة من التشــريعات والسياســات الهادفة إلى تعميق قيم التســامح والحوار 
وتقبــل اآلخــر واالنفتــاح علــى الثقافــات المختلفــة خصوصــا لدى األجيال الجديدة بمــا تنعكس آثاره اإليجابية على 

المجتمع بصورة عامة. ويعكس عام التســامح النهج الذي تبنته دولة اإلمارات منذ تأسيســها في أن تكون جســر 
تواصــل وتالقــي بيــن شــعوب العالــم وثقافاتــه فــي بيئة منفتحة وقائمة على االحتــرام ونبذ التطرف وتقبل اآلخر.

رؤية عام التسامح:
تكريس الجهود من أجل بناء مجتمع متسامح، يؤمن بأهمية التواصل 

اإلنساني.

رسالة عام التسامح:
إبراز أثر التسامح، وتوسيع نطاق وفرص التواصل والحوار.

أهداف عام التسامح: 
ترسيخ قيم التسامح والتواصل والتعايش في المجتمع.  •

تقديم النموذج اإلماراتي في التسامح للعالم لتصبح جزءًا من   •
الفضائل المجتمعية

تمكين التسامح في المجتمع عبر السياسات والتشريعات  •
االنفتاح على الثقافات اإلنسانية األخرى  •
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محتويات التقرير 

01
ماذا يقول قادتنا   •

كلمة الرئيس   -
كلمة المدير العام  -

02
من نحن  •

عن الدائرة  -
الرؤية والرسالة والقيم والغايات  -

الحوكمة والهيكل التنظيمي  -
االستراتيجية ونهج اإلدارة  -
إشراك أصحاب المصلحة  -

03
ماذا نعرض في التقرير   •

الموضوعات الجوهرية  -
إطار إعداد التقرير    -

04
كيف كان أداؤنا  •

اإلدارة المالية واالقتصادية  -
اإلدارة البيئية   -

ممارسات التوظيف  -
المجتمع والمجتمع المحلي  -

05
)GRI( فهرس محتويات المبادرة العالمية للتقارير  •
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ماذا يقول قادتنا..

تعد تجربة جمارك دبي في تحقيق االستدامة واحدة من التجارب الرائدة على 
المستويين اإلقليمي والدولي، في مجال تبني الممارسات المستدامة 
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالعمل على 
تحقيق االستدامة لدعم قدرة دولة اإلمارات العربية المتحدة على تحقيق 

أهدافها المستقبلية في مجال تعزيز التنمية االقتصادية المستدامة ودعم 
الدور اإلنساني للدولة عبر تطوير المؤسسات والدوائر الحكومية.

 وتمثل الحوكمة المؤسسية حجر الزاوية في تحقيق االستدامة عبر االلتزام بممارسة الشفافية إلسعاد العمالء من خالل 
تطوير كافة الجوانب االجتماعية واالقتصادية والبيئية والتنظيمية التي تؤثر في سير العمل الجمركي، فقد تجاوزنا في جمارك 

دبي الثقافة التقليدية التي تختصر عمل الهيئات والدوائر الجمركية في تعزيز التجارة الخارجية وحماية المجتمع من مخاطر 
التجارة غير الشرعية، وتقدمنا إلى رعاية حاجات شركائنا الداخليين والخارجيين لتحقيق النفع العام للمجتمع والدولة، عبر نظام 
رقابي مستدام وفعال وقوي قادر على التكيف سريعًا مع التحوالت التي تشهدها حركة التجارة الدولية والتعقيدات المتنامية 

لسالسل التوريد، وقد التزمنا دائًما بقيمنا ونزاهتنا ولم نتنازل أبًدا عن تطبيق أفضل معايير األداء في دائرتنا، ما مكننا من 
كسب ثقة التجار والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وسنعمل على االرتقاء بمستوى تطبيقاتنا في مجال تحقيق االستدامة انطالقا من حرصنا على تعزيز قدرات جمارك دبي 
لتطوير مستوى األداء في الدائرة والتقدم بخطى ثابته نحو المستقبل نتوجها بمبادرات ومشاريع رائدة جديدة في العام 2020 
عام االستعداد للخمسين والذي يشهد استضافة الدولة لمعرض اكسبو دبي 2020 أكبر وأهم حدث عالمي في مجال التبادل 

التجاري وصناعة المعارض

سلطان أحمد بن سليم
رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة

كلمـــــة المديـــــر العــــــام كلمـــــة الرئيـــــــس 

تحرص جمارك دبي على تعزيز رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، 

نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ 
موقع دبي الرائد كمركز عالمي في المال و األعمال ومحور رئيسي في 

التجارة العالمية، ودعم عمليات التنمية المستدامة ،حيث أشادت منظمة 
الجمارك العالمية  على هامش جلسات مجلس التعاون الجمركي رقم 

133 و 134، والتي عقدت في المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة بروكسل 
في 2019 ،بالخدمات و االبتكارات الذكية واألنظمة الجمركية المتطورة 

التي توفرها جمارك دبي لدعم سلسلة اإلمداد العالمية وتعتبر جمارك دبي 
6 نجوم من المؤسسة رائدة االبتكار الجمركي على المستوى العالمي ، حيث حصدت جمارك دبي جائزة االبتكار وبتصنيف 

األوروبية إلدارة الجودة )EFQM(، لتصبح جمارك دبي بهذا اإلنجاز أول جهة تحصل على هذه الجائزة العالمية على المستوى 
الحكومي والخاص، كما رسخت جمارك دبي موقعها العالمي بحصولها على تصنيف مؤسسة رائدة )Leader( في االبتكار 

من المعهد العالمي لالبتكار )GInI( في الواليات المتحدة األمريكية لتقييم المؤسسات )CInOrg( ، وتعتبر جمارك دبي أول 
المؤسسات الجمركية على مستوى العالم والمؤسسة األولى على مستوى الدولة والشرق األوسط بحصولها على هذا اإلنجاز 

االستثنائي، وهو ما يؤكد أن جمارك دبي تقدم خدمات استثنائية ومبتكرة لزوار وعارضين معرض إكسبو 2020 دبي.

وعلى صعيد التنمية المجتمعية المستدامة فقد اعتمدت جمارك دبي في مضمون مبادراتها على االبتكار في تنفيذ أفكار 
هادفة تخدم مجاالت العمل التطوعي والخيري والمجتمعي والبيئي فخالل العام الماضي بلغ عدد مبادرات الدائرة في العمل 
المجتمعي نحو 155 مبادرة وفعالية استفاد منها أكثر من 1.3 مليون شخص، نحن في جمارك دبي تجاوزنا الثقافة التقليدية 

في أننا دائرة رقابية فقط من خالل التوجه لكي نصبح دائرة تسعى إلى رعاية حاجات شركائها الداخليين والخارجيين وتعمل 
على تحقيقها، وهذه الفلسفة التشغيلية مدفوعة بكوننا دائرة عامة من واجبها السعي وراء التميز في عملها ، لتحقيق النفع 

للمجتمع واألمة وإن التحدي الذي نواجهه اليوم هو أنه ينبغي الحفاظ على نظام رقابي مستدام وفعال وقوي قادر على 
التكيف سريًعا مع الحركة المتغيرة للتجارة الدولية والتعقيدات المتنامية لسالسل التوريد.

أحمد محبوب مصبح
مدير عام جمارك دبي



تقـريــــر االستـــــدامـــــة 2019 17تقـريــــر االستـــــدامـــــة 2019 16

مــــــن
نـحــن..
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من نحن..

عن الدائرة 
تأسست جمارك دبي منذ أكثر من 100 عام وهي أقدم دائرة 

حكومية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. واليوم يعمل لدى 
جمارك دبي 3,008 موظفًا وموظفة موزعين على المقر الرئيسي 
و25 مركزًا جمركيًا في إمارة دبي. يقع مكتبنا الرئيسي بالقرب من 

ميناء راشد في منطقة بر دبي، وتغطي عملياتنا الجمركية جميع 
المنافذ الجوية والبحرية والبرية إلمارة دبي.

يرتبـــط تاريـــخ تأســـيس جمـــارك دبـــي بالشـــيخ حشـــر بـــن مكتـــوم بـن بطـي آل مكتـوم سـنة 1859 ،الـذي فـــرض رسـوما جمركيـة 
علـــى البضائـــع التـــي تصـــل عبـــر الســـفن وســـمى ذلـــك "الفرضـة"، واسـتمر الحـــكام مـن بعـده فـي تطويـر هـــذا النهـج حتـى سـنة 
1938 عندمـــا قـــام ســـمو الشـــيخ ســـعيد بـــن مكتـــوم بوضـــع مبنـى ومكتـب رسـمي لدائـرة الجمـــارك، وفـي أكتوبـر 1938 صـدر 

مرســـوم بتأســـيس دائـــرة جمـــارك تولـــت وضـــع التشـــريعات الخاصـة بهـــا وتعييـن الموظفيـن وتســـمية مديرهـا العـام، وفـي 
الخمســـينات وتحت رعاية وقيادة ســـمو الشـــيخ راشـــد بن ســـعيد آل مكتوم اكتســـبت الجمارك كامل أهليتها كما نراها اليوم 
وانطلقت في مســـيرة النهضة والتطور، حيث وضع ســـموه عددا من مشـــروعات التطوير والتوســـع الخاصة بدبي وتجارتها 

وجماركها.

إننا دائرة حكومية مسؤولة عن تسهيل التجارة، وتحصيل اإليرادات ومراقبة الحدود من خالل التعاون مع الهيئات الحكومية 
األخرى وقطاعات األعمال، وعبر االنفاذ الفعال للنظم والقوانين. ويقع في صميم عملنا الحد من األخطار والتهديديات 

ومراقبة المواد المقيدة والممنوعة التي تدخل إلى دبي والتي يمكن أن تضر بالدولة والمجتمع المحلي. ونحرص على حماية 
ودعم االقتصاد ونضمن في الوقت نفسه الحركة التجارية المشروعة. وتحت مظلة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة 

الحرة، يدير جمارك دبي فريق القيادة المكون من المدير العام والمديرين التنفيذيين ومدراء اإلدارات وباقي أعضاء اإلدارة العليا. 
وتنقسم أعمالنا األساسية إلى قطاعات وإدارات وأقسام ووحدات العمل الداعمة التي لها فرق في مختلف اإلدارات. وقد 

تم إدراج بعض الوحدات الرئيسية تحت اإلشراف المباشر لرئيس المؤسسة، ويمكن االطالع على تفاصيلها في الصفحات 
الالحقة حيث نشارك هيكلنا التنظيمي المفصل. ونلتزم في دائرة جمارك دبي بالتميز في تقديم الخدمة وينعكس هذا االلتزام 
في مواثيق الخدمة الخاصة بالعمالء والمسافرين واألفراد، مسترشدين في ذلك بمبادئ ومعايير برنامج دبي لألداء الحكومي 

المتميز. ويصنف الجدول المفصل أدناه الخدمات المختلفة التي تقدمها الدائرة:

خدمات جمارك دبي 

 خدمات
 مقدمة

للمسافرين

 خدمات
 مقدمة
لألفراد

خدمات
 مقدمة

للشركات

معلومــات الجمارك  •
اإلجــراءات الجمركية   •
اإلفصاح الشــخصي  •

الرســوم الجمركية  •

معلومــات الجمارك  •
اإلجــراءات الجمركية   •

التســجيل والترخيص  •
التخليــص الجمركي   •

المطالبــات والتعويضات   •
العنايــة بالعمالء   •
خدمــات إضافية   •

معلومــات الجمارك  •

رؤيتنا

غاياتنا رسالتنا

قيمنا أن نكــون االدارة الجمركيــة الرائدة في 
العالم الداعمة للتجارة المشــروعة.

الريادة  •
السعادة  •

الوالء  •

النزاهة  •
االبتكار واإلبداع  •

التمكين   •

توفير بيئة داعمة لحركة التجارة الدولية   •
والمسافرين

تعزيز األمن ومكافحة التجارة غير المشروعة  •
تنمية وتنويع االيرادات واستدامتها وكفاءة   •

تحصيلها
تعزيز القدرات المؤسسية والميزة التنافسية  •

ريادة االبتكار الجمركي عالميًا  •

حمايــة المجتمــع وتعزيز التنمية 
االقتصاديــة من خالل االلتزام 

والتسهيل واالبتكار.
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الحوكمــة والهيكل التنظيمي
نلتــزم فــي جمــارك دبــي بتبنــي ممارســات جيدة للحوكمة المؤسســية وااللتزام بها، كوننا الجهــة الحكومية الرائدة الداعمة 

للتجــارة المشــروعة عالميــًا، كمــا تعمــل جمــارك دبــي تحت قيادة المدير العام ونخبة من المســؤولين فــي اإلدارة التنفيذية على 
االلتــزام بالمبــادئ والقوانيــن اإلرشــادية للحوكمــة بمــا يتوافق مــع اللوائح لمنظمة الجمارك العالميــة، وبرنامج األمم المتحدة 

للبيئــة واتفاقيــة بــازل وســايتس وقوانيــن مجلــس التعــاون الخليجــي الجمركي وغيرها، حيث نســتد في جمارك دبي من خالل 
هذه التشــريعات واللوائح على تطبيق أفضل الممارســات للحوكمة تنفيذًا الســتراتيجيتنا وعملياتنا المؤسســية تجاه أصحاب 

المصلحــة وجهودنــا فــي دعم االســتدامة العالمية وتطبيقنا لكافــة المعايير العالمية.

منظومة الحوكمة
جمارك دبي

الحماية

الرقابة
والمساءلة

تقييم األداء

مؤشرات األداء

الرقابة الداخلية  المكافآت
والعقوبات

لجنة المخالفات أمن المعلومات

التشريعات

التشريعات

السلطات

فرق العمل

 الهيكل التنظيمي
والكفاءات

إدارة المخاطر

التعافي من الكوارث

البيئة الصحية

النظم واآلليات

المعايير الدولية

القوانين

 األهداف
االستراتيجية

األرشفة

األزمات والطوارئ

الموازنة

 التدقيق

الحضور واالنصراف

اإلدارة
والتنظيم

يتألــف نظــام الحوكمــة فــي جمارك دبي مــن مجموعة نظم 
ولوائــح وسياســات وإجــراءات وممارســات وغيرها من اآلليات 

التــي تتحكــم وتؤثــر فــي المســار والنهج الــذي تدار من خالله 
جمــارك نحــو تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية مع األخــذ في االعتبار 

أهميــة مصالــح شــركاء الدائــرة الخارجييــن والداخليين.  ونحن 
مــن بيــن أول الدوائــر الحكوميــة فــي دبي التــي نفذت معيار إدارة 

المخاطر المؤسســية ISO31000. وتعتبر الشــفافية واالســتجابة 
والنزاهــة مــن العناصــر الرئيســية للحوكمــة المؤسســية في الدائرة 

والتــي تســتند إلــى نظــام محدد من القوانين، والسياســات، 
والمنهجيــات، والعمليــات، والتطبيقــات التــي توجــه عملنا 

الرقابــي وتدعــم توجهاتنــا المؤسســية بشــكل عام. ويتم ربط 
أهــداف جميــع الوحــدات التنظيميــة في الدائــرة مع رؤية الدائرة 

ورســالتها وقيمهــا وغايتهــا وأهدافها االســتراتيجية التي تتماشــى 
إلــى حــد كبيــر مــع توقعات أصحــاب المصلحة لدينا. يتــم التحكم 

فــي عمليــة الحوكمــة بأكملهــا مــن خالل دليــل الحوكمة الذي 
يتــم مراجعتــه وتحديثــه بانتظــام تحت اشــراف القيــادة العليا في 

جمــارك دبــي لضمــان تطبيــق أعلــى المعاييــر والممارســات الرائــدة عالميــًا. كما يتضمــن هذا الدليل اإلطار الخاص بمســتويات 
الحوكمــة الدوليــة واإلقليميــة واالتحاديــة والمحليــة وممارســات االمتثــال مثــل قوانيــن حكومة دبي، والقوانيــن الجمركية 

االتحاديــة، ولوائــح منظمــة التجــارة العالميــة، ومنظمــة الجمــارك العالميــة وغيرهــا من اللوائــح والنظم ذات الصلة.
 

تحــت قيــادة رئيــس مؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة، ُيشــرف مدير جمارك دبي وفريــق قيادي مكون من 
المديريــن التنفيذييــن ومــدراء اإلدارات واإلدارة العليــا علــى الحوكمــة المؤسســية للدائــرة في مســتواها األعلــى. ويتم تحديد 
أجورهــم ورواتبهــم بموجــب قانــون المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي، وال يؤثر أداؤهــم االجتماعي والبيئي على أي مســتحقات 

تتعلــق بــاألداء. وتنظــم أدوارهــم ومســؤولياتهم سياســات المجلــس التنفيــذي لحكومــة دبي الذي يحدد ســلطاتهم ونطاق 
اختصاصاتهــم مــن حيــث المســائل التشــغيلية واإلداريــة والقانونيــة والماليــة. وتتبــع الدائــرة أيضــا منهجية معيارية في تشــكيل 

اللجــان أو فــرق العمــل والتــي تســتند إلــى دراســات واســعة ومتطلبــات العمل، لتحديــد المزايا التــي يمكن تحصيلها من تشــكيل 
هــذه اللجــان مثــل القيمــة المضافــة، وتحقيــق األهــداف، والحلــول اإلبداعيــة التي ال يمكــن معالجتها من خــالل العمليات 

العاديــة عبــر نقــل المعرفــة، وتبــادل الخبــرات، واالســتخدام األمثل للموارد البشــرية المتاحة.
 

فيمــا يلــي أحــدث هيــكل تنظيمــي للدائــرة علــى مســتوى اإلدارة العليا حتى تاريخ 31 ديســمبر 2019.
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 رئيس مؤسسة الموانئ
والجمارك والمنطقة الحرة

مدير عــــــام
جمارك دبي

 االتصال
المؤسسي

 التدقيق وتنمية
االيرادات

 االستراتيجية
والتميز المؤسسي

 قطاع إدارة
المتعاملين

 قطاع السياسات
والتشريعات

 قطاع التفتيش
الجمركي

 قطاع الموارد
 البشرية والمالية

واالدارية
 قطاع التطوير

الجمركي
 عمليات

المسافرين

 االستخبارات
الجمركية

وقد ُأجريت التغييرات التالية على الهيكل التنظيمي لجمارك دبي خالل سنة 2019:

التغييرات التي طرأت في هيكل جمارك دبي خالل ســنة 2019

التغيير التغييرمستوى  المطلوبتاريخ  التغييرالتغيير  التفاصيلتفاصيل 

تغيير اسم اإلدارة من إدارة العمالء إلى إدارة المدير العام01 فبراير 2019مستوى اإلدارة
أسعاد العمالء

قرار إداري رقم 
3/2019

نقل تبعية مركز تفتيش شحن مبنى آل مكتوم المدير العام01 فبراير 2019مستوى القسم
من إدارة عمليات المسافرين إلى إدارة مراكز 

جبل علي الجمركية

قرار إداري رقم 
4/2019

دمج قسم المرافق وقسم المشاريع اإلنشائية المدير العام21 مايو 2019مستوى القسم
ليصبح قسم المرافق والمشاريع اإلنشائية

دمج قسم الممتلكات وقمس الخدمات العامة 
ليصبح قسم الممتلكات والخدمات العامة

قرار إداري رقم 
18/2019

18 أغسطس مستوى القسم
2019

دمج مركز تفتيش الميناء الجاف ومركز خدمة المدير العام
عمالء الميناء الجاف واألقمسة بمسمى مركز 

الميناء الجاف واألقمشة

قرار إداري رقم 
54/2019

االستراتيجية ونهج اإلدارة

االستدامة العالمية 
أصبح مفهوم االستدامة مترسخًا في العمل الجمركي في جمارك 

دبي ليتماشى على نحو أمثل مع رؤية اإلمارات 2021 وأهداف التنمية 
المستدامة في تحقيق أفضل النتائج في المجاالت االقتصادية 

واالجتماعية والبيئية وقد عملنا على تسخير كافة الجهود واالمكانات 
لتطبيق أفضل البرامج والمشاريع التنموية والتطويرية لتصبح جمارك 
دبي أكثر الجهات الحكومية استدامة محليًا وعالميًا ومساهمتها بشكل 
مباشر في النمو االقتصادي المستدام لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

إطار برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز

التحسين المستمر

التزام القيادة واالدارة

اشراك الموظفين

التميز المؤسسي والجودة
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وقــد ســهلت جمــارك دبــي فــي 87% مــن تجــارة اإلمــارات الخارجية بقيمة 1.37 تريليون درهم لعام 2019 ويعود ذلك للمشــاريع 
والبرامــج الذكيــة والممارســات التنمويــة التــي طبقتهــا الدائــرة. ونمتلك في جمارك دبي نظام للمســؤولية المجتمعية والذي 
يضمــن تنفيــذ مجموعــة مــن المبــادرات واألعمــال المجتمعية المســتدامة التي تعزز تحقيق االهــداف العالمية للوصول الى 

أعلى المســتويات والمراتب وقد نفذت الدائرة نحو 155 مبادرة مجتمعية اســتفاد منها نحو 1.3 مليون شــخص بين مختلف 
شــرائح المجتمع بنســبة ســعادة مجتمعية بلغت 92% في عام 2019.

إدارة المخاطر
نواصل تقييم نهجنا إزاء المخاطر المحتملة التي تواجه الدائرة وأعمالنا األساسية. ويشكل تحديد المخاطر وتحّملها والتخفيف 
من حدتها عنصرا أساسيا في تخطيطنا االستراتيجي، وهو جزء ال يتجزأ من نظام اإلدارة المتبع في الدائرة، حيث ُيجرى تحليل 

للمخاطر على كل مستوى وظيفي وتقديم تقارير دورية 
بذلك إلى القيادة المتمثلة في رئيس المؤسسة. وتتولى 

وحدة التدقيق وإدارة المخاطر في الدائرة التي تتبع مباشرة 
للرئيس مراقبة ورصد عملية تقييم المخاطر وإدارتها 

والتخفيف منها تحت إشراف اإلدارة العليا، وفق السياسات 
واإلجراءات المعتمدة في الدائرة.

ســاعدت إدارة التدقيــق وإدارة المخاطــر فــي ضمان تحديد 
والتعــرف علــى المخاطــر الرئيســية المحتملــة على األعمال 

األساســية للدائــرة وقيمهــا بشــكل كاف وفعال، وذلك 
مــن خــالل تبنــي إجراء يعمــل على تحديــد المخاطر وإبالغها 
بشــكل اســتباقي على مســتوى المؤسســة. ويشمل هذا 

اإلجــراء ما يلي:
تحديد جميع المخاطر وتسجيلها في سجل المخاطر؛  •

التأكد من وجود خطط مناسبة للتصدي المخاطر   •
الرئيسية والتخفيف من حدتها؛

مراجعة جميع المخاطر وتقييمها باستمرار؛  •
المساعدة في التوعية بالمخاطر وكيفية التعامل معها   •

عبر مختلف قطاعات وإدارات الدائرة. 

 إدارة المخاطر
المؤسسية

تحديد االطار تحديد المخاطر

 تقييم
المخاطر

 إعداد خطة
العمل

إيجاد الحلول/
 الحد من
المخاطر

االستراتيجية المؤسسية نحو المستقبل
اقتداًء بمقولة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم "مغرمون بالمســتقبل وصناعته" اعتمدنا في جمارك دبي 

اســتراتيجية مؤسســية نحو المســتقبل وذلك لتعزيز مكانة دبي وجمارك دبي عالميًا والســعي لتبني كافة الفرص العالمية 
الجديــدة واســتباق التحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة القادمــة. وأعلنــت جمارك دبي من مقر منظمــة التجارة العالمية في 

العاصمــة البلجيكيــة بروكســل وخــالل جلســات مجلــس المنظمة عن اســتضافة دبي للمؤتمــر العالمي الخامس لبرنامج 
المشــغل االقتصــادي المعتمــد األول مــن نوعــه فــي المنطقــة بالتعاون مع منظمة الجمــارك العالمية والهيئة االتحادية 

للجمارك، لمواكبة الحدث العالمي إكســبو 2020والقمة االســتثنائية "قمة إكســبو للحكومات 2020" حيث تعزز اإلمارات 
ودبــي مكانتهــا كنقطة محورية فــي التجارة العالمية.

الخطة االستراتيجية لجمارك دبي 
2016 – 2021 

منھجیة إدارة 
المعرفة

استراتیجیة التحول 
الرقمي  

2019-2021
إدارة المشاریع

إدارة الموردین منھجیة إدارة 
العملیات

منھجیة إدارة 
االصول

منھجیة الموارد 
التقنیة

معاییر وأطر 
األعمال األساسیة

إدارة الشراكة

منھجیة إدارة 
الخدمة

منھجیة االداء

منھجیة الموارد 
المالیة

ابتكار الخدمات
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الدائرة إلى صقل مهارات المفتشين في مراكزها الجمركية المختلفة، 
وتعمل على تسليحهم بالخبرات والكفاءات المطلوبة عبر الدورات 

التدريبية المتخصصة التي تهدف إلى االرتقاء بالعمل وتطوير كفاءات 
المفتشين، ما يسهم في حماية الوطن من المواد المحظورة والمقّيدة 

والمقلدة وكافة أنشطة التهريب والتجارة غير المشروعة.

االستدامة والمسؤولية المجتمعية )التسامح المجتمعي(
تتبنى جمارك دبي من خالل سياساتها واستراتيجيتها المجتمعية 

االستدامة العالمية الفعالة التي تهدف إلى خلق قيمة مجتمعية وبيئية واقتصادية لكافة الشرائح المختلفة في المجتمع. 
وذلك من خالل العديد من المبادرات والمشاريع مؤكدين بذلك على إيماننا بأن نجاح األعمال يمكن أن يترجم إلى مساهمات 

ذات تأثير اجتماعي مهم وكبير. وتماشيًا مع أهداف حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة في أن تصبح واحدة من أفضل عشر 
دول مستدامة في العالم في عام 2020، نولي اهتمامًا كبيرًا بالمساهمة ودعم وتوعية أفراد المجتمع ومساندتهم في تحقيق 

أهدافهم وأهداف التنمية المستدامة من مختلف الشرائح مثل أصحاب الهمم، كبار المواطنين، الطلبة، العمال ... وكما 
نخصص اهتمامنا أيضا بموظفي المؤسسة من خالل ابتكار مشاريع مجتمعية تجعلهم جزء وعنصر فعال في المجتمع ومن 

أهم تلك المشاريع مشروع العرس الجماعي المشترك.
ُنركز في جمارك دبي على سياسة العمل المجتمعي والعمل على الربط بين المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة 

العالمية وتحقيق األهداف والرؤية المؤسسية من 
خالل تطوير اإلجراءات والخطط التشغيلية للمسؤولية 

المجتمعية.
ُنركز في جمارك دبي على سياسة العمل المجتمعي 

والعمل على الربط بين المسؤولية المجتمعية 
والتنمية المستدامة العالمية وتحقيق األهداف 

والرؤية المؤسسية من خالل تطوير اإلجراءات والخطط 
التشغيلية للمسؤولية المجتمعية. وفي سياق هذا 

التميز، حصلت جمارك دبي مؤخرًا على جائزة االبتكار 
بتصنيف 6 نجوم من المؤسسة األوروبية إلدارة 

الجودة )EFQM( وتعد هذه شهادة دولية كبرى لتميز 
الدائرة كأفضل مؤسسة في االبتكار على مستوى 

العالم لتصبح جمارك دبي بهذا اإلنجاز أول جهة تحصل 
على هذه الجائزة العالمية على المستوى الحكومي 

والخاص بناًء على التصنيف الجديد المتبع في الجائزة 
خالل دورة 2019 كما واصلت الدائرة سعيها الدؤوب 

نحو التمير والريادة العالمية من خالل الحصول على ما 
يقارب 700 نقطة من نقاط التقييم المعتمدة.

تهتم جمارك دبي بتعزيز استدامة التجارة الخارجية لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة وإمارة دبي كأحد الركائز األساسية في استراتيجيات 

الدائرة، تحقيقا لمضمون شعارها "بوابة العبور إلى رخاء دبي".  
ونكرس في جمارك دبي جميع الجهود من خالل وضع األهداف 

واالستراتيجيات وادراج أفضل األنظمة واالبتكارات الذكية في 
العمل الجمركي لتسهيل حركة التجارة العالمية عبر إمارة دبي. 

وقدمنا في جمارك دبي العديد من المشاريع التنموية والتطويرية 
التي تساهم في دعم مشروع خط دبي للحرير الذي يعزز دور 

اإلمارة في ربط األسواق اإلقليمية والعالمية، ويأتي أيضًا الجواز 
اللوجستي العالمي من المشاريع الرائدة وذلك تنفيذًا للجزء األول 

من استراتيجية خط دبي للحرير البند األول من وثيقة الخمسين.

الحماية والتصدي 
تولي جمارك دبي أهمية كبيرة في حماية المجتمع والتصدي لألشخاص والبضائع الممنوعة في المنافذ والمناطق الحرة 

وفق القوانين واللوائح الدولية والمتطلبات األمنية، ونعمل في الدائرة وفقًا للسياسيات واالشتراطات الالزمة وآليات 
تنفيذها بما يتوافق مع السياسة 
الوطنية لمكافحة الفساد ومعايير 

اتفاقية األمم المتحدة واالتفاقيات 
اإلقليمية والعالمية األخرى. وتتبنى 

جمارك دبي سلسلة متكاملة من 
اإلجراءات والتقنيات للتصدي لكافة 
محاوالت التهريب، ابتداًء من تقنية" 

اإلنذار المبكر" المتمثل في نظام 
محرك المخاطر لتشخيص كافة 
الشحنات المشتبه فيها مسبقًا، 

وصواًل إلى عمليات التفتيش بكافة 
وسائلها سواء التفتيش اليدوي 
أو الكشف باألشعة السينية أو 

االستعانة بالكالب الجمركية.
ويأتي الدور الرئيسي لمفتشي 

جمارك دبي، وهم حجر الزاوية في 
حفظ أمن وسالمة منافذ إمارة دبي 

البرية والبحرية والجوية، لذلك تسعى 
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إدارة السلوك ومكافحة الفساد
من أجل صون سمعتنا وصورتنا المؤسسية بصفتنا دائرة مسؤولة عن حماية أمن الوطن والمجتمع، فال بد أن نكون أهل لثقة 
الناس خاصة وأننا نتعامل مع التجار والمسافرين. إذ تعتمد سمعتنا على الطريقة التي نتصرف بها والطريقة التي نستخدم بها 

سلطتنا لحماية وتعزيز أمن الوطن وحماية حدوده. ونواصل حماية وتعزيز النزاهة في عملنا الجمركي ومنع الفساد عن طريق 
اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة في إطار ممارساتنا في 
مجال الحوكمة. كما نعمل على تعزيز نزاهة موظفينا 

ورفع مستوى الوعي لديهم من خالل تنفيذ ورش 
العمل والبرامج التدريبية. ونقوم باستمرار بمراجعة 

سياساتنا وإجراءاتنا المتعلقة بالسلوك المهني 
وإنفاذها لضمان التطبيق السليم لهذه األنظمة. 
ونواصل أيضا تعزيز شبكة عالقاتنا مع الوكاالت 

والسلطات والدوائر والهيئات الرئيسية األخرى، محليا 
وعالميا، التي تسهم في تلبية متطلبات حماية األمن 

واالقتصاد والمجتمع.

تحدد مدونة قواعد السلوك المهني في الدائرة 
معايير السلوك المتوقعة لدى الجمارك، مما يعكس 
المبادئ التوجيهية للنزاهة والسلوك. وتطبق المدونة 

على جميع موظفينا، وخاصة على موظفي التفتيش واالستخبارات والموظفين الميدانيين. ونحن نتعامل بجدية ومهنية مع 
أي انتهاكات مزعومة ألنظمة النزاهة، وال نتسامح مع أي أعمال فساد أو احتيال. ونقوم بتحسين وتطوير هذه السياسة بشكل 

منتظم اعتمادًا على تقاريرنا الداخلية، 
والمالحظات من الهيئة االتحادية للجمارك 

في الدولة، والتوصيات الصادرة عن 
جهات تشريعية عالمية أخرى مثل منظمة 

الجمارك العالمية. ولضمان أقصى قدر 
من التركيز والتنفيذ السليم لسياستنا 
القائمة على عدم التسامح إطالقا مع 

الفساد، لدينا إدارة تابعة مباشرة للمدير 
العام تختص بتنفيذ سياسة مكافحة 
الفساد واالحتيال ورصد أي مخالفات 

واالبالغ عنها، دون أي استثناءات على 
اإلطالق. ويشمل نطاق تطبيق سياسة 

مكافحة الفساد واالحتيال جميع اإلدارات 
 العملياتية والداعمة في الدائرة.

الشراكة
نلتزم في جمارك دبي بتعزيز عالقتنا مع جميع شركاءنا المحليين واإلقليميين والدوليين، ويأتي ذلك تماشيًا مع القيمة 

واألهداف المؤسسية للدائرة التي تتمثل في تحقيق المصالح المشتركة بالتعاون والتفاعل وتعزيز مسؤوليتنا في مراقبة 
وحماية الحدود وتسهيل حركة التجارة وتحصيل اإليرادات، لتطوير وتطبيق آليات العمل )داخليًا وخارجيًا(، وكما نحرص أيضا على 
عقد الشراكات الالزمة والمستدامة التي ُتسهم في الوصول إلى االستراتيجية المؤسسية الجمركية. وترتبط جمارك دبي ارتباطًا 

وثيقًا مع شركاؤها لدورهم المؤثر والحيوي في تحقيق استراتيجية الدائرة في المجاالت المختلفة باإلضافة إلى تبادل الخبرات 
والمعرفة من الجانبين لتحقيق القيمة المضافة من الشراكة.

وانطالقًا من استراتيجيتنا في بناء التميز وتقوية العالقات وتحسينها 
وتعزيز نسبة رضا الشركاء وتفاعلهم ندرج في جمارك دبي دراسة سنوية 

لقياس رضا الشركاء كمؤشر حيوي ومهم لتطوير أداءنا المؤسسي، 
وقد أبرزت الدراسة التي أجريت عام 2017 ضرورة تحسين االتصال بين 

الشركاء وتفعليه وهو األمر الذي عملنا على تحسينه وتطويره وفقًا 
لخطط مدروسة وممنهجة. وتسهم عالقات التعاون والشركة التي 

تربطنا بالهيئات والمؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية في تسهيل 
وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا 

في جميع أنحاء العالم. 
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األداء الرئيســية هــذه المجــاالت االجتماعيــة والبيئية 
والحوكمــة، وتمثــل جــزًءا ال يتجــزأ مــن نظام األداء وإعداد 

التقاريــر المطبــق فــي الدائرة. في الســنوات القليلة 
الماضيــة، عمدنــا إلــى ترقيــة لوحة التحكم المؤسســية 

لتتيــح الرصد المباشــر لهذه المؤشــرات.

االتصال
تتطلــع إدارة االتصــال المؤسســي بدور رئيســي في 

تحديــد تصــورات العمالء والموظفــون والمجتمع 
تجــاه دائــرة جمــارك دبــي. وتتمثل مهمة إدارة 

االتصــال المؤسســي فــي جمارك دبي فــي التخطيط 
االســتراتيجي لجميــع أنشــطة االتصــال والتواصل في 

الدائــرة وتوفيــر الدعم عــن طريق االنخراط 
الفعــال فــي تخطيــط وتنفيــذ ومتابعة جميع 

مراحــل عمليــة االتصال بغــرض تحقيق 
أهداف أنشــطة االتصــال الداخلي والخارجي. 

وتقــع علــى عاتق إدارة االتصال مســؤولية 
بنــاء المهــارات والقــدرات الداخلية في مجال 
االتصــال وتطويرهــا وتقديم دعم استشــاري 

إلــى جميــع اإلدارات والوحــدات التنظيمية 
األخــرى داخل الدائرة. ونعمل بشــكل 

اســتباقي عبر وســائل اإلعالم اإللكترونية 
والمطبوعــة والتواصــل االجتماعي 

واالعــالم الرقمي وغيرها من وســائل 
اإلعــالم األخــرى، باســتخدام جميع القنوات 
المتاحــة للمســاهمة فــي التطوير المالئم 

ألنشــطة االتصــال الخاصــة بالدائرة وضمان 
تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية التي تغطي 

الفعاليــات واإلعــالم والعالقات العامة، 
والشــراكة الحكوميــة الحكومــة، والعالقات 

الخارجيــة والمســؤولية المجتمعية.

ونســعى فــي جمارك دبــي للوصول إلى 
والتواصــل مع األشــخاص ذوي التأثير 

إدارة األداء المؤسسية
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إدارة األداء المؤسسي
يختص قسم إدارة األداء التابع إلدارة االستراتيجية والتميز المؤسسي بمهمة تقييم أداء اإلدارات واألقسام والموظفين استنادًا 

إلى مؤشرات محددة مسبقا. وتسري هذه العملية أيضا على المديرين التنفيذيين وكبار الموظفين حيث تجري العملية برمتها 
من تحديد األهداف ومراجعة األداء وصوال إلى التقييم النهائي الذي على أساسه يتم مراجعة الرواتب ومنح الحوافز والمكافآت 

والترقيات. وأثناء تحديد األهداف الوظيفية والمستهدفات، يتم إدراج مؤشرات محددة لها آثار طويلة األمد على تحقيق 
االستدامة المؤسسية. من خالل المعلومات المعروفة، نقوم بتقييم مقاييس األداء التي تعكس مساهمة كل موظف من 

موظفي الدائرة في االستدامة الشاملة للمؤسسة.

ويجــري جمــع جميــع مؤشــرات األداء الرئيســية فــي الدائــرة ومراجعتهــا ورفعهــا إلــى القيادة واإلدارة العليا، مع تســليط الضوء 
علــى اإلنجــازات الرئيســية واإلخفاقــات وتقديــم اقتراحــات للتحســين. وُتقدم تقارير مؤشــرات األداء الرئيســية الخاصــة بالحوكمة 

دورًيــا عــن طريــق برنامــج دبــي لــألداء الحكومــي المتميــز إلــى المجلــس التنفيذي إلمارة دبي، حيث يتم إجــراء المراجعات 
وتقديــم المالحظــات واقتراحــات التحســين. ويعــد قيــاس وتقييــم ومراجعة مؤشــرات األداء الرئيســية جوهــر منهجية إدارة األداء 

المؤسســي فــي الدائــرة. إذ يتــم تحديــد المؤشــرات الرئيســية لــألداء، وتتابــع في إطــار نهج تنازلي من األهداف االســتراتيجية 
والتوجهات المؤسســية وصواًل إلى المســتهدفات المحددة ســنوًيا. باإلضافة إلى مؤشــراتنا التشــغيلية، تشــمل مؤشــرات 
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والذيــن يمكنهــم إحــداث التغيير وهؤالء هــم الجمهور 
المســتهدف إلدارة االتصــال. وبالتالــي فإن االتصال 

الفعــال يعنــي بوضــوح الوصول إلى جمهورنا المســتهدف 
وايصــال الرســائل الصحيحــة لتحقيــق أفضــل النتائج. وإلى 
جانــب جمهورنــا الداخلــي، المتمثــل فــي الموظفين، فإن 

جمهورنــا الخارجــي يشــمل الصحافــة واإلعالم )بما في 
ذلــك االعــالم المطبــوع ، واإللكترونــي، الرقمي ومنصات 

التواصــل االجتماعــي، الــخ(، والمواطنيــن والمقيمين 
والــزوار والمجتمــع المحلي بشــكل عام، والســلطات 

الحكوميــة المحليــة واالتحاديــة، والشــركات، والعمالء 
مــن أصحــاب األعمال، والتجار، والمــوردون، والمقاولون 
والمســتثمرون، والكيانــات غيــر الربحيــة، والمنظمات غير 
الحكوميــة، والجهــات المحليــة واالتحادية ، والمؤسســات 

الخاصــة بمــا في ذلك الشــركات المتعددة الجنســيات، 
واإلدارات الجمركيــة المحليــة واإلقليميــة والعالميــة، 

والســلطات والمنظمــات التشــريعية المحليــة واإلقليميــة والعالمية.

ُتعــد إدارة األزمــات بالنســبة إلدارة االتصــال فــي جمــارك دبــي وظيفــة مؤسســية وتحــٍد غاية في األهمية. ونحــن نؤمن تماًما 
أن أي قصــور فــي التعامــل مــع األزمــة يمكــن أن يــؤدي إلــى ضرر جســيم ألصحــاب المصلحة المعنيين وصورة المؤسســة 

وســمعتها. وبالنســبة لنا، 
يمكــن أن تحدث األزمة 
تهديــًدا لألمن الوطني 

والســالمة العامة وصورة 
الدائــرة باإلضافة إلى خســارة 

اإليــرادات. وُنطبق في 
جمــارك دبــي نظاًما فعااًل 
إلدارة األزمــات للتعامل 

مــع هــذه التهديدات، كما 
ُنطبــق أيًضــا آلية واضحة 

لمنــع والتخفيــف من الضرر 
الــذي ُيمكن أن تســببه أي 

أزمــة للمؤسســة أو أصحاب 
المصلحــة لديها.

االبداع واالبتكار
تؤمــن جمــارك دبي بأهميــة االبتكار واالبداع 

واالستكشــاف العلمــي والتكنولوجــي، حيــث أن البحث 
والتطويــر واالبتــكار فــي صميم عملنــا الجمركي 

والمؤسســي ونحــن نواصــل االســتثمار بقوة في هذه 
المجــاالت بالتعــاون الوثيــق مــع جميع أصحــاب المصلحة 

والفئــات المعنيــة لدينــا. ونحرص فــي الدائرة على 
تكثيــف جهودنــا اإلبداعية المشــتركة البتــكار وتطوير 

تقنيــات وأدوات فريــدة لخدماتنــا وعملياتنــا. كما نســتمر 
فــي توســيع قدراتنــا التقنيــة بالتعاون مــع عمالئنا 

الكتشــاف الحلــول مًعــا وتحديد التحديــات التي يمكن 
أن تســاعدنا فــي تقديــم خدمات أفضل وأســرع وتعزيز 
أعمالنــا األساســية المتعلقــة بالرقابــة وحماية الحدود.

اإلبداع واالبتكار

الجوائز 
واالعتمادات

عوائد مالية

منتجات مبتكرة

مشاركة المعرفة

أفكار ومقترحات

مشاركة الموظفين
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فــي إطــار واحــة االبتــكار التــي أحدثــت مؤخــرًا بالدائــرة، يتم تجميع األفــكار واالقتراحات بما يتماشــى مع أهدافنا االســتراتيجية، 
والخطــة االســتراتيجية لحكومــة دبــي، واالســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار، مــن أجــل التوصــل إلى ابتكارات وحلــول جديدة من خالل 

تطويــر وابتــكار أحــدث األســاليب والتقنيــات لتســهيل اإلجــراءات المرتبطــة بالعمــل الجمركــي، وتطبيق تقنيــات وأنظمة جديدة 
فــي مجــال التفتيــش والفحــص، وتطويــر أنظمــة اســتخباراتية ذكيــة، وتســريع إجــراءات التخليص، واعتماد أجهــزة ذكية حديثة 

للرقابــة الجمركيــة لتعزيــز كفاءتنــا التشــغيلية. وتشــكل اقتراحــات الموظفيــن وأفــكار جميــع شــركائنا أصحــاب المصلحة أكبر 
مســاهمة فــي دعــم وتعزيــز ثقافة اإلبداع واالبتــكار في الدائرة.
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ونعتبــر أن بنــاء العالقــات والشــركات مع أصحــاب المصلحة 
أمــر أساســي الســتدامة النجــاح والنمو حيــث تحقق قيمة 

مضافــة لعمالئنــا وخدماتنــا وموظفينــا. وســعيًا من الدائرة 
لتعزيــز دورهــا الريــادي فــي حماية حقوق ومصالــح المجتمع 

وتحقيــق التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة مــع الحد من 
اآلثــار الســلبية علــى البيئــة، فمن الضروري العمــل بالتعاون 
مــع المؤسســات العامــة والخاصة وكذلــك المنظمات غير 

الحكوميــة، علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمي والدولي.

ونعمــل باســتمرار علــى تحديــد وتقييم وتحســين احتياجات 
وتوقعــات أصحــاب المصلحــة المعنييــن مــن خالل المبادرات 

والمشــاريع التــي يتــم مواءمــة أولوياتهــا بناء على أهداف 
محــددة. ومــن بيــن أهــم أولوياتنا اتجاه أصحــاب المصلحة 
تحســين الخدمــات، وأتمتــة اإلجراءات، وتبســيط القوانين 

إشراك أصحاب المصلحة
)اإلفصاح 40-102: قائمة مجموعة أصحاب المصلحة والفئات المعنية(

)اإلفصاح 42-102: تحديد واختيار أصحاب المصلحة(
)اإلفصاح 43-102: منهجية إشراك أصحاب المصلحة(

)اإلفصاح 44-102: الموضوعات الرئيسية والمخاوف المثارة(

تتبنــى جمــارك دبــي نهجــًا محكمــًا يراعــي أصحــاب المصلحــة المعنييــن عنــد تقييــم جوانب األهمية النســبية، والتي تمثل أساســًا 
الســتراتيجيتنا الخاصــة باالســتدامة واعــداد التقاريــر الســنوية بشــأنها. وبالنســبة لنــا، فإن اشــراك أصحــاب المصلحة والفئات 

المعنيــة محــور أساســي مــن محــاور الحوكمــة المؤسســية فــي الدائرة. وبصفتنا دائــرة حكومية، فإن أصحــاب المصلحة 
المعنييــن لدينــا هــم العمــالء والمورديــن والجهــات الحكوميــة، والهيئــات الدوليــة واإلدارات الجمركية األخــرى، والموظفين 

والمجتمع بشــكل عام.

تســتمر اســتراتيجيتنا المتعلقــة بإشــراك أصحــاب المصلحــة والفئــات المعنيــة فــي التطــور، ونتطلــع إليهم لمســاعدتنا على 
تطويــر خدماتنــا وتوســيع نطــاق عملنــا وخبراتنــا وتقييــم أوجه التعاون والشــراكات االســتراتيجية الممكنة، وتحســين ســعادة 

المجتمــع بشــكل عــام. ونســتخدم مجموعــة مــن اآلليــات الرســمية وغيــر الرســمية لنتمكن مــن فهم توقعات أصحــاب المصلحة 
واالســتجابة لهــا بطريقــة اســتراتيجية وشــاملة. ونحــرص دائمــا علــى التواصــل مع أصحــاب المصلحة من خــالل جميع القنوات 

الداخليــة والخارجيــة المتاحــة، باعتبارنــا مؤسســة مســؤولة وشــفافة وخاضعــة للمســاءلة. ولهذا الغرض نطبــق منهجيات 
وأدوات مختلفــة تشــمل التدقيــق علــى إدارة عالقاتنــا، والفحوصــات الطبيــة، والتقييمات الدورية، واالســتبانات والدراســات 

لضمــان التواصــل والتفاعــل مــع أصحاب المصلحــة المعنيين.

الفئات المعنية

العمالء
تقديم الخدمات المبتكرة وعالية 

الجودة

المجتمع
مجتمع متالحم، لمشاركة 
المجتمعية وحماية البيئة

شركاء سلسلة القيمة
االختيار وفقا للجودة وااللتزام البيئي 

الموظفين
الرفاهية وتعزيز اإلمكانيات 

وتطويرها

السلطات الحكومية والهيئات 
الدولية

شركاء استراتيجيين لتطوير خدماتنا

اإلدارات الجمركية األخرى
تسهيل التجارة وتبني أفضل 

الممارسات
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والتشــريعات، وضمــان الجــودة، والتميــز، وبنــاء الشــراكات والعالقــات، وتســهيل التجــارة وتعزيــز الرقابة. كما نعمل علــى تحقيق 
بيئــة عمــل ســريعة ونواصــل تطويــر موظفينــا وتوفيــر ســبل الراحــة والرفاهيــة لهم، وعلى الرغم مــن أن قانون دولة اإلمارات 

العربيــة المتحــدة يمنــع تنظيــم النقابــات واتفاقيــات المفاوضــة الجماعيــة، فــإن المنازعــات بيــن أصحاب العمــل والعاملين تحال 
دائمــًا إلــى وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة التــي تســعى إلى حلهــا بصفتها هيئــة تحكيم.

)اإلفصاح 41-102: اتفاقات المفاوضة الجماعية( 
)اإلفصاح 43-102: منهجية إشراك أصحاب المصلحة(

)اإلفصاح 44-102: الموضوعات الرئيسية والمخاوف المثارة(

نتائج سعادة الفئات
المعنية 2019

92%93%

89%

86
%

91
%

سعادة العمالءسعادة المجتمع

سعادة
الشركاء

سعادة الموظفين

سعادة
الموردين
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مــاذا 
نعـرض 
فــي 
التقرير..
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الموضوعات الجوهرية
يعتبر تقييم األهمية النسبية وتحديد القضايا الجوهرية مكوًنا حيوًيا في اعداد تقارير االستدامة واستراتيجيتها في جمارك دبي، 

سواء كانت القضايا ناتجة عن أنشطتنا الخاصة أو عالقاتنا المؤسسية، ويستند إلى هذا التقييم إلى نهج قوي يراعي أصحاب 
المصلحة المعنيين. ومن أجل تحديد الموضوعات الجوهرية المهمة للدائرة، أخذنا بعين االعتبار الدراسات الداخلية والخارجية، 

وتحليالت القطاع، واستطالعات أصحاب المصلحة، والمبادئ التوجيهية الداخلية والخارجية وأخيرا توجهاتنا المستقبلية إضافة 
إلى أهدافنا االستراتيجية، على مستوى الدائرة ومختلف قطاعتها وإداراتها. وتم تصميم عملية تقييم األهمية النسبية في 

جمارك دبي بحيث تعكس التأثير القائم والتأثير المحتمل ألعمالنا على الفئات المعنية. وتشمل البيانات الواردة في تقرير 
االستدامة معلومات عن القضايا الجوهرية التي تم تحديدها من خالل تقييم األهمية النسبية والتي لها أعلى تأثير محتمل على 

أعمالنا األساسية، وهو أمر بالغ األهمية ألصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.

مصفوفة موارد جمارك دبي

األهمية ألصحاب العالقة

ال
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منخفض

ض
خف

من

رعاية الموظفين

األداء االقتصادي

مشاركة أصحاب العالقة

 رفاهية المجتمع

االستدامة البيئية

أخالقيات العمل ومكافحة الفساد

االستدامة التشغيلية

الشراكات الحكومية

رضا العمالء

ماذا نعرض في التقرير..

)االفصاح 47-102: قائمة القضايا والجوانب الجوهرية(

ويتوقع منا أصحاب المصلحة بشكل متزايد القيام بأشياء تفيد المجتمع بشكل مباشر وال تركز فقط على الفوائد التي تعود 
بها على المؤسسة. ولهذا السبب بذلنا هذا الجهد الفعال إلشراك أصحاب المصلحة عندما وضعنا أهدافنا االستراتيجية للفترة 

2021-2016، حيث تتجاوز هذه األهداف نطاق عملنا الجمركي األساسي لتغطي أيضا مجمل التحديات التي تواجه المجتمع 
العالمي. ونحرص على أن تكون أولوياتنا متماشية مع رؤيتنا المؤسسية ورسالتنا وتوجهنا االستراتيجي، وينصب تركيزنا 

على مراعاة القضايا الجوهرية ذات األهمية بالنسبة ألعمالنا ومحيطنا. ويجري تحديد مجاالت التركيز الرئيسية خالل تقييماتنا 
لجوانب األهمية النسبية في الدائرة بناء على المخاطر المحتملة على التزام الدائرة وسمعتها وعالقاتها مع أصحاب المصلحة 

وأدائها االقتصادي والمالي. وقد وضعنا األهداف االستراتيجية للدائرة من منظور أن نجاح الدائرة يجب أن يكون مقرونا بدعمنا 
للمجتمعات التي نعمل فيها. وتتمثل رؤيتنا لالستدامة في إيجاد تلك التقاطعات حيث تقودنا أهدافنا المؤسسية نحو تحقيق 

النمو مع تعزيز رؤيتنا في أن نكون اإلدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة. وقد أسفر االشراك الواسع 
ألصحاب المصلحة عن تحديد الجوانب الجوهرية التالية:

إطار إعداد التقرير
)االفصاح 45-102 : الجهات المدرجة في البيانات المالية الموحدة(

)اإلفصاح 46-102: تحديد محتوى التقرير وحدود الموضوعات(
)اإلفصاح 48-102: إعادة توصيف المعلومات األساسية(

)اإلفصاح 49-102: التغييرات في عملية إعداد التقرير(

تلتزم جمارك دبي بتوفير الشفافية في تعامالتها مع جميع الفئات المعنية وأصحاب المصلحة، والتقرير الحالي هو اإلصدار 
الثاني عشر لتقرير االستدامة السنوي وتم إعداد هذا التقرير وفًقا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير: الخيار الشامل. ولضمان 

أفضل محتوى، استخدمنا عملية إعداد التقارير المتوافقة مع معايير المبادرة العالمية للتقارير التي ارتكزنا عليها في تحليل 
األهمية النسبية والقضايا الجوهرية و عند تناول منهجيات اإلدارة وكذلك اإلفصاحات الخاصة بمعايير محددة. ويقدم هذا 

التقرير ملخض ألعمال الدائرة وأنشطتها خالل السنة المالية 2019 ) للفترة من 1 يناير 2019 إلى 31 ديسمبر 2019(. ويوضح 
جدول فهرس المبادرة العالمية للتقارير )GRI( الصفحات واألماكن التي تم فيها تناول معايير المبادرة واالفصاحات المعيارية 

الخاصة بها ضمن التقرير.

يغطي هذا التقرير المقر الرئيسي للدائرة والمراكز الجمركية التابعة لها )فقط في دبي - اإلمارات العربية المتحدة( وجميع 
البيانات والمعلومات الواردة في التقرير تغطي الدائرة كاملًة. وتستند مؤشرات األداء الرئيسية المعروضة في هذا التقرير إلى 
المؤشرات المقدمة في السنوات السابقة، حيث لم نقم بإجراء أي تغييرات كبيرة على األساليب المستخدمة لجمع وقياس 

البيانات المتعلقة بأداء االستدامة في الدائرة، وقد تم توفير بيانات السنة السابقة لمعظم مؤشرات األداء إلتاحة إجراء 
المقارنات السنوية. ولغرض التحقق من القضايا ذات األهمية الجوهرية لجمارك دبي، استفدنا من نتائج استطالعات رأي 

أصحاب المصلحة على مدى السنوات األخيرة، وكذلك نتائج أحدث الدراسات الشاملة لجميع الفئات المعنية التي أجرتها الدائرة 
باإلضافة إلى تلك التي أنجزتها شركات مستقلة لهذا الغرض.
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تطبيق السياسات الداخلية ونظم اإلدارة ذات الصلة  •
تقديم صورة كاملة وعادلة في التقرير ككل  •

في إطار جهودنا للمحافظة على البيئة، ُطبع هذا التقرير في عدد محدود من النسخ. لكن التقرير متاح للتحميل من موقعنا 
اإللكتروني www.dubaicustoms.ae بالغتين العربية واالنجليزية. لمالحظاتكم وآرائكم القيمة حول التقرير، يرجى التواصل 

مع فريق المسؤولية المجتمعية بإدارة االتصال المؤسسي – جمارك دبي ، ص.ب. 63، دبي، اإلمارات العربية المتحدة ، 
البريد اإللكتروني: CSR.DC@dubaicustoms.ae ، ويمكنكم أيضا إرسال مالحظاتكم عبر صفحاتنا على فايسبوك، وتويتر 

وإنستغرام ولينكد إن.

ونظرا للطبيعة الحساسة للدائرة، يصعب أحيانا تبادل جميع البيانات والمعلومات، ولذلك تم إدراج بعض القيود واالفتراضات 
كمعلومات في التقرير. فبغرض التأكد من عملية ضمان الجودة الخارجية، تخضع جميع وحداتنا التنظيمية لتدقيق منتظم من 
قبل هيئة حكومية مركزية تسمى "ديوان المحاسبة"، في دبي. يغطي هذا التدقيق جميع مهامنا، ومع ذلك، فإن نتائج تقرير 

التدقيق ال يتم نشرها، بل يتم الحفاظ على سريتها. وقد تم مراجعة البيانات الواردة في هذا التقرير للتأكد من دقتها واكتمالها، 
بما في ذلك موثوقية ومصداقية النظم المستخدمة للحصول على البيانات. وقد أجرت جمارك دبي تدقيقًا داخليًا شاماًل 

للمعلومات الواردة في هذا التقرير. وشملت أهداف هذه العملية التأكد مما يلي:
دقة واكتمال البيانات  •

موثوقية النظم المستخدمة لقياس البيانات وتسجيلها  •
موثوقية النسب المجمعة من البيانات األساسية  •

GRI االلتزام بمعايير المبادرة العالمية للتقارير  •
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كيــف 
كـــان 
أداؤنـــا..
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مســتقاة من التوجه المؤسســي، كما أنها مرتبطة بخطتنا االســتراتيجية للفترة بين 2016 – 2021. وال تعتمد الدائرة في 
ميزانيتهــا ومصروفاتهــا إال علــى رســوم الخدمــات وحصيلــة التعريفــات الجمركية بدون انتظــار أي مخصصات مالية خارجية 

مــن هيئــات أخــرى، وهــو مــا يمثــل نقطــة قــوة كبرى على المســتوى مالية الدائــرة، إذ أن جمارك دبي ال تتلقى أي دعم مادي 
مــن الحكومــة، ولكــن حكومــة دبــي هــي المســؤولة عن تخصيص الموازنــة المالية للدائرة، علمًا بأن إيراداتنــا تتجاوز تكلفتنا 

بكثير. المؤسسية 

البيانات المالية الرئيســية

وتلتزم جمارك دبي التزامًا راسخًا بتطوير الكوادر الوطنية وتعزيز سياسات التوطين في كافة الجوانب والقطاعات الجمركية 
وابتكار مجموعة من المبادرات والسياسات للتعامل مع التوطين كأولوية وطنية وتقديم الحوافز وتوفير بيئة عمل جاذبة 

للموظفين. إذ أبانت الدائرة عن تميزها وريادتها في مجال التوطين من خالل تشجيع ثقافة التعلم والتطوير، وذلك من خالل 
إلحاق موظفي الدائرة ببرامج تعليمية ذات صلة بتخصصات التجارة والجمارك لبناء كوادر وطنية مؤهلة في هذه المجاالت 

كيف كان أداؤنا..

اإلدارة الماليــة واالقتصادية
ساهمت جمارك دبي بشكل كبير في تعزيز 

وتطوير النمو االقتصادي إلمارة دبي، والذي 
بدوره يعزز القوة االقتصادية لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة في القطاعات التجارية 
والمالية المختلفة وذلك للمساهمة في 

تنوع مجاالت االستثمار في الدولة.

وتأتي مســاهمة جمارك دبي بالدور اإليجابي 
والكفــاءة العاليــة في تســهيل حركة التجارة 

وتحصيــل الرســوم الجمركية وتوفير الموارد 
الماليــة لتطــور إمارة دبي والدولة بشــكل عام 

من خالل وســائل دفع مرنة وخدمات ذكية.

وتقود الدائرة سياســتها في المشــتريات والتعاقدات 
لتضمــن التعامــل القانــوي والمرن مع الموردين 
المحلييــن وتطويــر منهــج جديد يجعل منظومة 

المشــتريات في الدائرة أكثر ســرعة وسالســة وكما يتم 
العمل في قســم المشــتريات على المحاور اآلتية:

المحاور اآلتية:
تحســين أداء المشــتريات والتعاقدات  •

توفيــر عــروض مختلفــة من مختلف الموردين  •
طبيعــة المنتج وجودته  •

التفاوض مع الموردين للحصول على أفضل األسعار  •
تسريع اإلجراءات ضمن خطة مع ضمان توفر الميزانية  •

وُتنفــذ اإلدارات والقطاعــات الداخلية في الدائرة 
اســتراتيجية ماليــة ُمحكمه إلعــداد التقارير المالية 

وتفعيــل منهجية الدارســة والمراجعــة ما يضمن فاعلية 
وكفــاءة اإلدارة المالية للدائرة وهذه االســتراتيجية 

األولويات
المالية

تعزيز القدرات المؤسسية والميزة 
التنافسية

تعزيز األمن ومكافحة التجارة غير 
المشروعة

قيادة االبتكار الجمركي عالميا

تنمية وتنويع اإليرادات واستدامتها 
وكفاءة تحصيلها

توفير بيئة داعمة للتجارة الدولية 
والمسافرين
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ولعل من أبرز هذه البرامج بكالوريوس سلسلة اإلمداد 
والجمارك الذي تم طرحه بالتعاون مع جامعة دبي.

وتقــود الدائــرة سياســتها في المشــتريات والتعاقدات 
لتضمــن التعامــل العــادل والمــرن مع الموردين 
المحلييــن وتطويــر منهــج جديد يجعــل منظومة 

المشــتريات في الدائرة أكثر ســرعة وسالســة، وذلك 
وفــق المتطلبات اآلتية:

•    تحســين أداء المشــتريات والتعاقدات
•     توفيــر عــروض مختلفــة مــن مختلف الموردين

•     طبيعــة المنتــج وجودتــه
•     التفاوض مع الموردين للحصول على أفضل األسعار
•     تسريع اإلجراءات ضمن خطة مع ضمان توفر الميزانية

اإلدارة البيئية

تعمل جمارك دبي نحو تحقيق االستدامة البيئية من خالل وضع استراتيجيات وخطط عمل بيئية مستدامة، وذلك في إطار 
جهودها لتصبح جهة حكومية داعمة ومحافظة على البيئة وفقًا ألعلى المعايير والتوجهات الدولية والمحلية في الصحة 

والسالمة والبيئة. كما تبنت الدائرة مجموعة من التقنيات والمبادرات والمشاريع البيئية لتحقيق أهدافها بما يتماشى مع 
استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2030 وبنود ايزو 18001 الخاصة في الصحة والسالمة والبيئة حيث تتمحور جهودنا في مجال 

الحفاظ على البيئة حول برامج إعادة تدوير وإدارة النفايات وتقليل االنبعاثات االشعاعية والكربونية والمحافظة على الطاقة 
وأيضًا من خالل توفير الطاقة والمياه والمحافظة على البنية التحتية ودعم المعاهدات الدولية لمكافحة االتجار في البضائع 

المخالفة للقانون الدولي.

المشتريات

2019

3.6%

96%

0.6%

99%

0.5%

99%

الخارجية
المحلية

2018 2017

استهالك المياه استهـــالك الكهربـــاء

2017 20172018 20182019 2019

19.88 12.0711.56 9.6013.01 10.18
مليون
غالون

مليون
غالون

مليون
غالون

مليون
غالون

مليون
غالون

مليون
غالون

وتدعم جمارك دبي ممثلة بضباط التفتيش المتواجدين على المنافذ البحرية والساحلية، وقسم الصحة والسالمة والبيئة، 
قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة والذي ينص على حظر إلقاء النفايات والشوائب في المياه وذلك من قبل السفن التجارية 

التي تستخدم وتمر عبر مياه إمارة دبي، وتعمل الدائرة بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص على تطبيق 
التشريعات ونظم حماية البيئة البحرية والساحلية وتنفيذ مبادرات تنظيف قاع السواحل وإزالة الشوائب.

ضبطيات جمارك دبي األنواع المهددة باالنقراض – احصائيات سايتس      

وتعمل الدائرة على تطبيق سياسات داعمة لإلدارة البيئية تراعي االحتياجات. فندما نحدد أي مخاطر محتملة على البيئة أو على 
صحة وسالمة الموظفين أو العمالء أو الموردين أو المجتمع أو حتى خدماتنا، فإننا نتخذ خطوات لتعديل العمليات واإلجراءات 

والمعايير التي تعالج هذه المخاطر.

2017 2018 2019 التصنيف
3 3 1 الجلود

1 3 0 كافيار

1 2 2 األنواع الحية

1 3 0 شجرة العود

إدارة
النفــايــات

نفايات
 إعادة التدوير

النفايات
العامة

2019

14
طن

8019
طن
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كمــا تلتــزم جمــارك دبــي بضمــان احتــرام حقوق اإلنســان داخل الدائرة وكذلك لدى أصحاب المصلحة. وتنطبق سياســة حقوق 
اإلنســان المتبعة لدى الدائرة على جميع الموظفين بمختلف مســتوياتهم، وتتوافق هذه السياســة مع قواعد الســلوك المهني 

التــي تؤكــد علــى حــق الموظفيــن فــي الحصــول علــى بيئة عمل محترمة. وتدعم الدائرة في هــذا اإلطار تطبيق مبادئ األمم 
المتحــدة التوجيهيــة المتعلقــة باألعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان وأهداف األمم المتحدة للتنمية المســتدامة. وتتطلب مدونة 
قواعــد الســلوك المهنــي المطبقــة فــي الدائــرة االلتــزام بجميع القوانين المعمول بهــا محليًا وإقليميًا وعالميًا عبــر جميع عملياتنا 

الجمركيــة. وتحــرص الدائــرة علــى توفيــر بيئــة عمــل خالية من الســلوك غير الالئق أو غير المهني، تماشــيا مع قيمنا المؤسســية 
حيــث يــؤدي الموظفــون أفضــل مــا لديهــم، ويبلغون عن أي مخاوف أو قضايــا تتعلق ببيئة العمل.

كوننــا دائــرة خدميــة، نحــرص فــي جمــارك دبــي على تبنــي االبتكار لحماية موظفينا من خالل تعزيز أدوات الصحة والســالمة 

Recycling Campaign
2019 

Paper Recycled: 9,364 KG
Trees Saved: 159 Trees
Carbon Reduced: 32 Tons

وتلتــزم جمــارك دبــي باالمتثــال لجميــع المتطلبات البيئية المعمــول بها في جميع أنحاء 
العالــم، مــع التركيــز بشــكل خــاص على تطبيق المعاييــر الدولية مثل معيار األيزو 14001 

ومعيــار الصحــة والســالمة المهنيــة OHSAS(( 18001. وباإلضافة إلــى االمتثال للمعايير 
واالشــتراطات الدوليــة، نواصــل القيام باســتثمارات كبيرة للحد مــن البصمة البيئية 

لعملياتنــا وخدماتنــا ذات الخصائص المســتدامة ونســاعد أصحــاب المصلحة لدينا على 
الحــد مــن بصمتهــم البيئيــة وبالتالي االســهام معًا في تحقيق أهداف االســتدامة العالمية. 
وتمثــل المبــادرات والفعاليــات والمشــاريع التي تقوم بهــا المراكز واإلدارات الجمركية دليل 

واضحــًا علــى جهود الدائرة فــي مجال حماية البيئة.

ممارسات التوظيف
أعلنــت حكومــة دولة اإلمــارات العربية المتحدة بأن عام 
2019 هــو عــام التســامح فــي الدولة ومن هذا المنظور 

انطلقت جمارك دبي إلى ترســيخ مبادئ وقيم التســامح بين 
الموظفيــن والمجتمــع الداخلــي من خالل وضع خطط عمل 

ومبادرات تســاهم في دعم الرؤية الوطنية المتســامحة، حيث 
وفــرت الدائــرة مجموعة من الخدمــات والبرامج االجتماعية 

وهي كاآلتي:
حضانة ألطفال الموظفين  •

اللجنة النسائية  •
لجنة األنشطة الرياضية واالجتماعية  •

سياسة األفكار والمقترحات  •

وتلتزم الدائرة بتشــجيع التنوع وترســيخ المســاواة بين جميع موظفيها، إذ أصبح التنافس ســمة رئيســية في منظومة العمل 
والســوق فــي وقتنــا الحالــي، ممــا يقتضــي امتــالك الدائرة لموظفيــن يتمتعون بالكفاءة والحافز، ولذلــك كان لزامًا علينا أن نتأكد 

من اســتغالل مواردنا البشــرية على النحو األمثل. وتدرك الدائرة أهمية تنوع جهود ومســاهمات موظفيها التي تعود إلى 
التنــوع فــي ثقافــات وخلفيــات الموظفيــن. ولــذا، تحرص جمارك دبي على االســتفادة من رؤى وتجــارب وخبرات موظفيها، مما 
ُيضيــف قيمــة إلــى أســلوب عملهــا. وتســعى جمــارك دبي إلى تطويــر كفاءات متميزة، وتمكين الموظفين من تطوير أنفســهم 
باســتمرار، وتوفيــر منــاخ عمــل إيجابــي، وترســيخ ثقافة تركــز على الموظفين والجودة واألداء hالعالي والتطوير المســتمر على 

المــدى الطويــل فــي إطــار خطــط حماية حقوق العاملين. وتطبق جمارك دبي اســتراتيجية وسياســة محــددة لمكافأة الموظفين 
وتقديــر األداء المتميــز، حيــث يخضــع جميــع موظفينــا لمراجعــات األداء فــي تقييم منتصف العام ونهاية الســنة بناء على أهداف 
األداء والمخرجــات المتفــق عليهــا فــي بدايــة كل ســنة ماليــة. ويتــم وضع برامج تدريبية لكل موظف وفقــا لالحتياجات المحددة 

وكذلك المتطلبات التشــريعية ألعمالنا الجمركية األساســية.

الذكـــوراإلنـــاث

2017

2018

2017

2018

7502,373
2,261 734

20192019 7592,249

3,123
2,995
3,008

توزيع الموظفين
حسب الجنسية 

توزيع الموظفين حسب
الفئة العمرية

2017

3,123

3,123

2,995

2,995

3,008

3,008

2,581

542

2,515

480

2018
2,551

457

2019 2017
1,229

1,685

1,021

1,739

2018
916

1,846

2019

209 235 246

المواطنينالوافـديـن

حتى 30 عامًا

بين 30 و 50 عامًا

فوق 50 عامًا
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ق سياســة  في مكان العمل. وُتطبَّ
الصحة والســالمة علــى جميع موظفينا 
وعملياتنــا وجميــع مواقعنــا بما في ذلك 

مقرنا الرئيســي وجميــع مراكزنا الجمركية. 
ونحــرص على فهــم جميع المخاطر في 

أماكــن العمــل بشــكل جيد وإدارتها بفعالية 
لحمايــة موظفينــا وزوارنا والمجتمعات 

المحيطــة بنــا. ويواصل فريق الصحة 
والســالمة زيارة جميع المكاتب ومقرات 
العمل، والتدقيق على ممارســات حفظ 

الســجالت، ومراجعة بيانات الحوادث، 
وجــودة التحقيقــات واإلجراءات التصحيحية 

المتخــذة فــي هذا الصدد. ونلتزم بإدارة 
المخاطــر المرتبطــة بعملياتنا الجمركية، 
وال ســيما االشــعاعات الخطرة المنبعثة 

مــن أجهزة فحــص البضائع، ويجرى تحليل 
شــامل لهــذه المخاطــر لمراقبــة كفــاءة وفعالية الضمانات واإلجراءات الوقائية التي نطبقها باســتمرار.

البرنامج التدريبي لجمارك دبي – عدد ساعات التدريب )بالفئة(
201720182019الفئة

المتوسطإجمالي الساعاتالمتوسطإجمالي الساعاتالمتوسطإجمالي الساعاتالجنس

43,84513.657,48911.736,29613.9الذكور

22.09712.337,10711.423,03713.7اإلناث

المتوسطإجمالي الساعاتالمتوسطإجمالي الساعاتالمتوسطإجمالي الساعاتالجنسية

55,21313.152,58311.554,74913.8المواطنون

10,72913.64.90612.84,58413.9الوافدون

المتوسطإجمالي الساعاتالمتوسطإجمالي الساعاتالمتوسطإجمالي الساعاتتصنيف الموظفين

1,11614.02,00910.42,19216.6اإلدارة العليا

14,17811.712,03911.215,22715.9اإلدارة الوسطى

50,64813.643,44111.741,91413.0أخرى

إجمالــي الموظفين
لملتحقين ا

2017

182 115 127

116

66

81

34

2018
78

49

2019 2017

146 117 103

80

23

90

27

2018
80

23

2019

الذكــور اإلنـــاث

إجمالــي الموظفين
المغادرين

التدريب على السياسات واإلجراءات المتعلقة بالموارد البشرية 
201720182019التفاصيل

30,82535,77626,613إجمالي عدد ساعات التدريب

1,8692,4501,882إجمالي عدد الموظفين المدربين
إجمالي عدد برامج التدريب التي تم اجراؤها في الدائرة

133136155داخلي

246234206خارجي
حضور برامج تدريب القيادة

406385385عدد الحضور
إحصائيات حضور برامج التدريب

3,2293,1732,616ذكور

1,7911,7921,684إناث

4,2304,5823970مواطنون

790383330وافدون

الجوانــب المجتمعيــة والمجتمع المحلي
تعتمــد جمــارك دبــي منظومة شــاملة إلدارة مبادراتها وفعالياتها 

المجتمعيــة، تماشــيَا مــع متطلبــات معيار أيزو 26000 الذي يوضح 
التوصيــات الدوليــة المتعلقة بإضفاء المزيد من المســؤولية 

االجتماعية على المؤسســات. وتطبيقًا ألهدافها االســتراتيجية 
التــي تهــدف إلى تشــجيع ودعــم المجتمع، والعمل التطوعي 

والمشــاركة فــي المبــادرات المجتمعية، خصصت الدائرة 
جملة من البرامج والمشــاريع التي ينظمها فريق المســؤولية 
المجتمعيــة، حيــث تتضمــن خطة العمل الســنوية التفصيلية 

للمســؤولية المجتمعية مبادرات إلشــراك المجتمع مع تحديد 
أولويــات واضحــة، ونتائج متوقعة، ومســتهدفات، وجداول زمنية، 

وميزانيــات، وفرق مســؤولة عــن التنفيذ. ونحرص في الدائرة 
علــى تحديــد األولويات ومعالجة االحتياجــات الثقافية واالجتماعية 

والبيئيــة المحليــة واإلقليمية من خــالل مبادراتنا وبرامجنا 
المجتمعية.

وللوقــوف علــى احتياجــات المجتمــع وانطباعاته، تقوم جمارك دبي 

مبادرات المسؤولية المجتمعية

2017
160 175 155

2018 2019
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بإجراء دراســة اســتطالعية كل سنتين 
للبنــاء عليهــا في وضع خطط عمل 
المســؤولية المجتمعية وأنشطتها 

ومن ثم تصميم مشــاريع ومبادرات 
لتلبيــة هــذه االحتياجات. كما نحرص 

علــى قياس تأثير مســاهماتنا وأعمالنا 
المجتمعية من خالل اســتطالعات 

حــول ســعادة المجتمع تنظمها جهات 
خارجية مســتقلة كل ســنة. وتصنف 

هذه الدراســات على أســاس فئات 
مختلفــة مثل العمر والنوع والجنســية 
والعــرق والمناطــق الجغرافية، وتبحث 
في ســعادة المجتمع ورضاه عن توافر 

المعلومات المتعلقة بالمســؤولية 
المجتمعيــة وإمكانيــة الحصول عليها، 

والمســاواة في الخدمات المقدمة 
إلــى المجتمــع، وطبيعة العالقة مع 

الدائرة، والمشــاركة في مبادرات 
التوعيــة والتثقيف، ودعم الدائرة 

للمشــاريع الخيريــة والصحية، ودعمها 
لألنشــطة الثقافيــة والرياضية، والجهود 

والمبــادرات ذات الطابع التطوعي 
واإلنســاني، والمخاطر الصحية وحوادث 

العمــل وما إلى ذلك.
وانســجامًا مع إعالن رئيس الدولة صاحب الســمو الشــيخ خليفة 

بــن أزيــد آل نهيــان عــام 2019 عامًا للتســامح، فقد ركزنا عملنا في 
المســؤولية المجتمعيــة علــى هــذا المحور بهدف ترويج وتعزيز 
أهميــة التســامح. وأطلق "فريــق غياث التطوعي" في الدائرة 

مبــادرات شــملت رعايــة أصحاب الهمــم والعمل الخيري والتوعية 
والتدريب والصحة والســالمة والحفاظ على البيئة وترشــيد الطاقة 
واألنشــطة الرياضيــة والثقافة والهويــة الوطنية. وواصلت الدائرة 

تنظيــم حمــالت توعيــة وتثقيف للمجتمع في إطار مســؤوليتنا 
المجتمعية، وشــملت هذه الحمالت اهتماًما خاًصا بالشــباب من 

خــالل جناحنــا فــي "كيدزانيــا" لتوعيــة األطفــال وجذب اهتمامهم إلى وظيفة الجمارك وإعداد مفتشــي الجمارك المســتقبليين. 
وتعــد مكافحــة التقليــد وحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة أحد العناصر األساســية ألعمال جمارك دبــي وتعتبر دائًما من أهم 

أولويــات عملنــا الجمركــي. وقــد عــززت الدائــرة دورها الريادي في تقديم أفضل الممارســات وبرامــج التوعية للمدارس والكليات 
والجامعــات والمؤسســات التعليميــة األخــرى فــي دبي لتعزيز مفهوم حقــوق الملكية الفكرية.

علــى غــرار الســنوات الســابقة، ركزنــا إلــى حٍد كبير على تعزيــز الهوية الوطنية لدولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة فــي إطــار التزامنــا االجتماعي ووالئنا تجــاه الثقافة والتراث. وكان لمفهوم 
ــا على األفراد ويعــزز حب الوطن وكذلك الهوية  التضامــن االجتماعــي الــذي ينعكــس إيجابيًّ

والثقافة الوطنيين حيز أساســي في خطة المســؤولية المجتمعية في عام التســامح، 
حيــث نظمنــا العديــد مــن المبادرات والبرامج الخاصة احتفــاًء باليوم الوطني لدولة 

إلمارات، ويوم الشــهيد، ويوم العلم، ويوم التراث العالمي وغيرها من األنشــطة التي 
ســاهمت في ترســيخ قيم التســامح لدى أفراد المجتمع. وأخيرا، حرصت الدائرة أيضًا 

علــى اســتدامة حمــالت التبــرع والعمل الخيري بهدف مســاعدة الفقراء والمحتاجين في 
مجتمــع دولة اإلمارات.

المشاريع الخضراء

األعمال الخيرية 
واالنسانية

أصحاب الهمم

المبادرات الصحية

الهوية الوطنية

 حمالت التواصل
االجتماعي

 مبادرات ترشيد
الطاقة

2017 2017

2017

2018 2018

2018

2019 2019

2019

263 88%

110 M 52 M 44 M

87% 84%272 327

عدد قضايا الملكية الفكرية نسبة االلتزام الطوعي

قيمة البضائع المشتبه 
مخالفاتها لحقوق الملكية 

الفكرية )بالدرهم(
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)GRI( فهرس المبادرة العالمية للتقارير
أكدت مصالح المبادرة العالمية للتقارير فيما يتعلق بخدمة إفصاحات األهمية 
النسبية أن فهرس محتويات المبادرة العالمية للتقارير )GRI( معروض بشكل 
واضح وأن المراجع الخاصة باإلفصاحات المعيارية من 40-102 إلى 102-49 

تتماشى مع األقسام المناسبة لها في نص التقرير. أجريت الخدمة على النسخة 
اإلنجليزية من التقرير.

)GRI( الجواب رقم الصفحةاالفصاحاتمعيار
المباشر

GRI 101: التأسيس 2016

GRI 102: االفصاحات العامة 2016

بيانات المؤسسة

GRI 102
االفصاحات العامة

صفحة الغالف1-102 : اسم المؤسسة

18 و 219-102 : األنشطة، العالمات التجارية  والمنتجات والخدمات األساسية 

18 و 319-102 :  مكان المقر الرئيسي 

18 و 419-102 : موقع العمليات 

18 و 519-102 : نوع الملكية والشكل القانوني

18 و 619-102 : األسواق التي تخدمها المؤسسة 

743-102 : نطاق المؤسسة 

52 إلى 855-102 : المعلومات عن الموظفين والعاملين اآلخرين 

926-102 : سلسلة التوريد الخاصة بالمؤسسة 

1026-102 : التغييرات الجوهرية الطارئة على المؤسسة وسلسلة التوريد الخاصة بها

1124-102 : المنهجية الوقائية  

1233-102 : المبادرات الخارجية 

1328-102 : العضويات في الجمعيات 

االستراتيجية 

GRI 102
االفصاحات العامة

14 و 1415-102 : تصريح من القيادة العليا للمؤسسة 

1524-102 : التأثيرات والمخاطر والفرص الرئيسية  

األخالقيات والنزاهة 

GRI 102
االفصاحات العامة

19 16-102 : القيم والمبادئ والمعايير وقواعد السلوك 

29 و 1730-102 : آلية تقديم اإلرشاد وإثارة المخاوف المتعلقة باألخالقيات

الحوكمة

GRI 102
االفصاحات العامة

2016

1822-102  : هيكل الحوكمة 

20 إلى 1923-102 : تفويض السلطات 

20 إلى 2023-102 : المنصب التنفيذي المنوط بالمسؤولية االقتصادية والبيئة واالجتماعية

36 و 2137-102: التشاور مع الفئات المعنية حول الجوانب االقتصادية والبيئية واالجتماعية

20 إلى 2223-102 : تركيبة الهيئة العليا المعينة بالحوكمة ولجانها

20 إلى 2323-102 : رئيس الهيئة العليا المعنية بالحوكمة 

20 إلى 2423-102 :  ترشيح واختيار الهيئة العليا المعنية بالحوكمة

20 إلى 2523-102 : تضارب المصالح

20 إلى 2623-102 : دور الهيئة العليا للحوكمة في تحديد األهداف والقيم واالستراتيجية 

20 إلى 2723-102 : المعرفة الجماعية للهيئة العليا المعنية بالحوكمة

20 إلى 2823-102 : تقييم أداء الهيئة العليا المعنية بالحوكمة

3027-102 : فعالية إجراءات إدارة المخاطر

3124-102: مراجعة المحاور االقتصادية والبيئية واالجتماعية

3224-102 : دور الهيئة العليا للحوكمة في إعداد تقارير االستدامة 

20 إلى 3323-102 : اإلبالغ عن المخاوف الجوهرية 

3424-102: عدد وطبيعة المخاوف الجوهرية

20 إلى 3523-102 : سياسات الرواتب والمكافآت 

20 إلى 3623-102 : إجراءات تحديد الرواتب والمكافآت
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GRI 102
االفصاحات العامة

2016

37-102: اشراك الشركاء في أمور الرواتب والمكافآت
نحن دائرة حكومية والرواتب 

والمكافآت لدينا تنظمها قوانين دائرة 
الموارد البشرية لحكومة دبي  

معلومات سرية ألننا جهة حكومية 38-102: معدل إجمالي الرواتب السنوي
معنية باألمن القومي

معلومات سرية ألننا جهة حكومية 39-102: نسبة الزيادة في إجمالي الرواتب السنوي 
معنية باألمن القومي

إشراك الفئات المعنية 

GRI 102
االفصاحات العامة

2016

4036-102 : قائمة الفئات المعنية وأصحاب المصلحة 

4139-102 : اتفاقات المفاوضة الجماعية 

4236-102 : تحديد واختيار الفئات المعنية

36 إلى 4339-102 : منهجية إشراك الفئات المعنية 

36 إلى 4439-102 : الموضوعات الرئيسية والمخاوف المثارة

ممارسات إعداد التقارير 

GRI 102
االفصاحات العامة

2016

4543-102 : الجهات المدرجة في البيانات المالية الموحدة 

4643-102 : الحدود الخاصة بمحتوى التقرير والجوانب الخاصة به 

4742-102 : قائمة الجوانب الجوهرية

4843-102 : إعادة توصيف المعلومات األساسية

4943-102 : التغيرات في التقرير 

5043-102 : فترة التقرير

5143-102 : تاريخ آخر تقرير

5243-102 : دورة إعداد التقرير

5345-102 : نقطة االتصال الخاصة بالتقرير 

5443-102 : تبيان إعداد التقرير وفق معايير المبادرة العالمية للتقارير 

58 إلى 5565-102 : فهرس محتويات المبادرة العالمية إلعداد التقارير 

5644-102 : التصديق الخارجي للتقرير

GRI 103 : منهجية اإلدارة 2016

GRI 103
منهجية اإلدارة

42 و 143-103 : شرح الجوانب الجوهرية وحدودها 

الجوانب 
الجوهرية التي 
يشملها التقرير 

هي رضا 
 GRI(العمالء

 ،)202
واالستدامة 

 GRI( التشغيلية
203(، واألداء 
االقتصادي  

 ،)GRI 201(
وأخالقيات العمل  
 ،)GRI 205(
وإشراك الفئات 
 GRI(المعنية

203(، ورعاية 
 GRI( الموظفين
401(، وإسعاد 
 GRI( المجتمع
413(، والرعاية 

 GRI( البيئية
)307

23 إلى 235-103 : منهجية اإلدارة ومكوناتها

23 إلى 335-103 : تقييم منهجية اإلدارة 

GRI 201 : األداء االقتصادي 2016

GRI 201
األداء االقتصادي

48 إلى 150-201 : توليد القيمة االقتصادية المباشرة وتوزيعها

48 إلى 250-201 : التداعيات المالية والفرص والمخاطر األخرى الناجمة عن التغيرات المناخية

48 إلى 350-201 : االلتزامات بخطة االستحقاقات المحددة وخطط التقاعد األخرى 

48 إلى 450-201 : المساعدة المالية المقدمة من الحكومة

GRI 203 : التأثيرات االقتصادية غير المباشرة 2016
GRI 203

التأثيرات االقتصادية 
غير المباشرة

48 إلى 150-203 : استثمارات البنية التحتية والخدمة المدعومة

48 إلى 250-203 : التأثيرات االقتصادية غير المباشرة الجوهرية 
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GRI 204 : الممارسات الخاصة بالمشتريات 2016

GRI 204
الممارسات الخاصة 

بالمشتريات 
150-204 : نسبة االنفاق على جهات التوريد المحلية

GRI 205 : مكافحة الفساد 2016

GRI 205
مكافحة الفساد 

29 و 130-205 : العمليات المقيمة من حيث المخاطر المترتبة على الفساد 

29 و 230-205 : التواصل والتدريب بشأن السياسات واإلجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد

ال يوجد3-205 : حاالت الفساد المؤكدة واإلجراءات المتخذة بشأنها

GRI 206 : السلوك المناهض للمنافسة 2016
GRI 206

السلوك المناهض 
للمنافسة

1-206 : االجراءات القانونية ضد السلوك المناهض للمنافسة ومكافحة االحتكار 
ال يوجدوالممارسات االحتكارية 

GRI 301 : المواد 2016

GRI 301
المواد

ال يوجد1-301 : المواد المستخدمة حسب الوزن أو الحجم
ال يوجد2-301 : نسبة المواد المعاد تدويرها التي يجري استخدامها في صورة مواد أولية 

ال يوجد3-301 : المنتجات المستخلصة والمواد المستخدمة لتغليفها 

GRI 302 : الطاقة

GRI 302
الطاقة 

150-302 : استهالك الطاقة داخل المؤسسة 

250-302 : استهالك الطاقة خارج المؤسسة

50 إلى 352-302 : كثافة الطاقة 

50 إلى 452-302 : خفض استهالك الطاقة 

50 إلى 552-302 : تقليل متطلبات الطاقة للمنتجات والخدمات 

GRI 303 : المياه والنفايات السائلة 

GRI 303 : المياه 
والنفايات السائلة 

50 إلى 152-303 : التفاعالت مع المياه بصفتها مورداً مشتركاً

50 إلى 252-303 : إدارة األثار المرتبطة بتصريف المياه

50 إلى 352-303 : سحب المياه

50 إلى 452-303 : تصريف المياه العادمة 

550-303 : استهالك المياه

GRI 306 : النفايات السائلة والصلبة 2016

 : GRI 306
النفايات السائلة 

والصلبة 

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

50 إلى 252-306 : حجم النفايات من حيث النوع وأسلوب التصريف 

ال يوجد3-306 : التسربات الكبيرة

50 إلى 452-306 : نقل النفايات الخطرة 

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

GRI 307 : االمتثال للمعايير البيئية 2016

GRI 307
50 إلى 152-307  : عدم االمتثال للقوانين واألنظمة البيئية االمتثال البيئي 

GRI 401 : التوظيف

GRI 401
التوظيف 

154-401 : عدد الموظفين الجدد ومعدل دوران الموظفين 

52 إلى 255-401 : االمتيازات المقدمة لموظفي الدوام الكامل

52 إلى 355-401 : إجازة األبوة  
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GRI 403 : الصحة والسالمة المهنيتين 2018

GRI 403
الصحة والسالمة 

المهنيتين 

52 إلى 155-403 : نظام إدارة الصحة والسالمة المهنيتين 

52 إلى 255-403 : تحديد األخطار وتقييم المخاطر والتحقيق في الحوادث

52 إلى 355-403 : خدمات الصحة المهنية

ال توجد ترتيبات 4-403: مشاركة العاملين واستشارتهم والتواصل معهم بشأن الصحة والسالمة المهنية 
من هذا القبيل

52 إلى 555-403 : تدريب العمال على السالمة والصحة المهنية

 : GRI 403
الصحة والسالمة 

المهنيتين 

ال توجد ترتيبات 6-403: النهوض بصحة العمال  
من هذا القبيل

7-403: منع والحد من تأثيرات الصحة والسالمة المهنية المرتبطة مباشرة بعالقات 
52 إلى 55األعمال

52 إلى 855-403 : نسبة العاملين المشمولين بنظام إدارة الصحة والسالمة المهنيتين

ال يوجد9-403 : االصابات المتصلة بالعمل
ال يوجد10-403 : اعتالل الصحة المرتبط بالعمل 

GRI 404 : التدريب والتعليم 2016

 : GRI 404
التدريب والتعليم 

52 إلى 155-404 : متوسط ساعات التدريب في السنة لكل موظف 

52 إلى 255-404  : برامج تطوير مهارات الموظفين 

3-404 : النسبة المئوية للموظفين الذين يتلقون مراجعات دورية لألداء والتطوير 
52 إلى 55الوظيفي

GRI 405 : التنوع وتكافؤ الفرص 2016

 : GRI 405
التنوع وتكافؤ 

الفرص 

52 إلى 155-405 : تنوع الهيئات المعنية بالحوكمة والموظفين

52 إلى 255-405 : نسبة الراتب األساسي واألجور للنساء إلى الرجال

GRI 406 : عدم التمييز 2016

: GRI 406
ال يوجد1-406 : حوادث التمييز واالجراءات التصحيحية المتخذة حيالها عدم التمييز

GRI 411 : حقوق السكان األصليين 2016

 : GRI 411
حقوق السكان 

األصليين 
ال يوجد1-411 : حاالت العنف التي تمس حقوق السكان األصليين 

GRI 412  : تقييم حقوق اإلنسان 2016

: GRI 412
تقييم حقوق اإلنسان 

ال يوجد1-412 : العمليات التي خضعت لتقييم اآلثار المتعلقة بحقوق اإلنسان

52 إلى 255-412 : تدريب الموظفين على سياسات حقوق اإلنسان واإلجراءات ذات الصلة 

3-412: االتفاقيات والعقود االستثمارية المهمة التي تتضمن بنود حقوق اإلنسان أو 
ال يوجدالتي خضعت لفحص انتهاكات حقوق االنسان  

GRI 413 : المجتمعات المحلية 2016

 : GRI 413
المجتمعات المحلية 

55 إلى 157-413 : العمليات التي تشمل إشراك المجتمع المحلي، التأثيرات والبرامج 

2-413 : العمليات التي تنطوي على تأثيرات سلبية كبيرة فعلية أو محتملة على 
55 إلى 57المجتمعات المحلية 

GRI 418  : خصوصية العمالء 2016
 :  GRI 418

ال يوجد1-418 : عدد الشكاوى المتعلقة بانتهاكات خصوصية العمالء خصوصية العمالء 

GRI 419 : االمتثال االجتماعي واالقتصادي 2016
 : GRI 419

االمتثال االجتماعي 
واالقتصادي 

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




