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كلمـــــــــة الرئيــــــــــس
تطبــق جمــارك دبــي سياســات وإجراءات متكاملــة لتحقيق 

االســتدامة انطالقًا من الدور الحيوي للدائرة في مســيرة 
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعية الشــاملة والمســتدامة في 

دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة، وقد أتــت التطورات التي 
شــهدها العالــم نتيجــة ألزمــة جائحــة كوفيــد 19 لتظهر مدى 

أهمية تحقيق االســتدامة كأســاس ُتبنى عليه االســتراتيجيات 
والخطــط االقتصاديــة الوطنيــة والعالميــة للعقود القادمة، 

حيــث تعــد االســتدامة مــن األولويات الرئيســية التي تعمل 
دولــة االمــارات علــى تحقيقها خالل الخمســين ســنة القادمة 

وصــوال إلــى مئويــة االمــارات 2071 والتــي ينطلق العمل 
لتنفيــذ مبادراتهــا االســتراتيجية مــن اليوبيــل الذهبــي للدولة في 

عــام الخمســين الــذي يتــوج اإلنجــازات الرائدة لإلمارات طوال 
الخمســين عامــًا الماضية.

وتمثــل الحوكمــة المؤسســية حجــر الزاويــة في تحقيق 
االســتدامة في جمارك دبي عبر االلتزام بممارســة الشــفافية 

وتطبيق الرشــاقة المؤسســية للوصول إلى أعلى درجات 
القــدرة علــى التكيــف مع المســتجدات، مــن أجل تنفيذ 

األهــداف المحــددة فــي الخطــط االســتراتيجية للدائرة بكفاءة 
عاليــة فــي التعامــل مــع األزمــات وتحويلها إلى فرص وإنجازات 
مــن خــالل العمل باســتمرار إلســعاد العمالء تنفيــذا لتوجيهات 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
وتعــد تجربــة جمــارك دبــي في تحقيق االســتدامة واحدة من 
التجــارب الرائــدة فــي هــذا المجال على المســتويين اإلقليمي 

والدولــي، حيــث تحــرص الدائــرة على تطويــر كافة الجوانب 
االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة والتنظيميــة التــي تؤثر 

فــي ســير العمــل الجمركــي، لتعــزز جهودها في تيســير التجارة 
الخارجية وتســهيل حركة الســياحة والســفر ودعم حماية 

المجتمــع مــن مخاطــر بالعمــل رعايــة حاجات شــركائها الداخليين 

والخارجييــن لتحقيــق النفــع العــام للمجتمــع والدولــة، عبر نظام 
رقابي مســتدام وفعال وقوي قادر على التكيف ســريعًا مع 
التحــوالت التــي تشــهدها حركــة التجارة الدوليــة والتعقيدات 
المتناميــة لسالســل التوريــد، مــع الحــرص على االلتزام التام 

بالقيــم المؤسســية وتحقيــق النزاهــة الكاملــة عبــر  تطبيق 
أفضــل معاييــر األداء فــي كافــة جوانــب العمل الجمركي.

سلطان	أحمد	بن	سليم	
رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة
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كلمة المديـــــــــر العـــــــام
رســخت جمــارك دبــي تجربتهــا الرائدة في تحقيق االســتدامة 

عبــر تطبيــق أعلــى المعاييــر الدولية وأفضل الممارســات 
العالمية في السياســات واإلجراءات لتعزيز االســتدامة في 

الدائــرة ودعــم قدرتهــا علــى القيــام بدورها الحيوي في 
التنميــة المســتدامة بدولــة االمارات، مسترشــدين بمقولة 

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعاه الله، "إن نهج 
االســتدامة هو ركيزة أساســية في دولة اإلمارات وقد تم 
تضمينــه فــي الغايــات العليــا لمئويــة اإلمارات 2071 كأحد 

األســس الجوهريــة لجعــل دولتنــا األفضل عالميًا".

وتتكامــل خططنــا لتحقيــق االســتدامة فــي جمارك دبي مع 
االســتراتيجيات التــي نطبقهــا لتطويــر العمــل الجمركي، حيث 

تعــد الرشــاقة المؤسســية مــن أهم المعاييــر العالمية التي 
نعمــل علــى تحقيقهــا فــي خططنا االســتراتيجية للتطوير 
المســتقبلي وقــد اعتمدتهــا الدائــرة لتكــون أحد المبادئ 

الخمســة التــي ارتكــزت عليهــا الخطة االســتراتيجية -2021
2026، لنحافــظ علــى الريــادة العالميــة التــي حققتها جمارك 

دبي في مجال الرشــاقة المؤسســية بين مختلف المؤسســات 
الحكوميــة فــي كافــة أنحــاء العالــم بعد أن أصبحت أول 

مؤسســة حكوميــة علــى المســتوى العالمــي تحصل على 
شــهادة "منظمــة رشــيقة معتمــدة" من قبل معهــد أجيليتي 

العالمــي لألعمــال المتقدمة.

وتعد االســتدامة من األســس الرئيســية النطالقة جمارك 
دبــي فــي تطويــر أدائهــا للخمســين عامــًا المقبلة وصواًل الى 

مئويــة االمــارات 2071، مرتكــزة فــي ذلك الى اإلنجازات 
المتميــزة التــي حققتهــا طــوال الخمســين ســنة الماضية والتي 

تتوجهــا الدائــرة بمشــاركتها الفاعلــة في االحتفــال باليوبيل 
الذهبــي لدولــة االمــارات فــي عام الخمســين، لتحفزنا هذه 
المناســبة علــى االســتمرار فــي التطويــر والعمل المضاعف 

لتحقيــق االســتدامة مــن خــالل تعزيز جهودنــا مجاالت العمل 

التطوعــي والخيــري والمجتمعــي والبيئــي وعبــر تطوير نظام 
رقابــي مســتدام وفعــال وقــوي يمكننا من تحســين كفاءة 

العمــل الجمركــي ليلبــي متطلبــات المرحلــة المقبلة في مســيرة 
التنمية المســتدامة ويرســخ الدور الدولي لإلمارات في دعم 

سالســل االمــداد والتوريــد لتنشــيط حركة التجــارة العالمية.

أحمــد	محبوب	مصبح
المديــر العــام لجمارك دبي
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عن هذا التقريــــــر
)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(

يعتبر هذا التقرير اإلصدار الثالث عشر لتقرير االستدامة 
السنوي الذي يتناول بيانات أداء االستدامة المؤسسية  

والمعلومات األخرى ذات الصلة بأنشطة الدائرة للعام 
2020 ويغطي الفترة من 1 يناير 2019 إلى 31 ديسمبر 

(. ولغايات مقارنة معلوماتنا في المجاالت المجتمعية 
واالقتصادية والتنظيمية والبيئية، فقد عملنا على االستخدام 

الشفاف للبيانات المتوفرة آلخر سنتين حيثما أمكن. وتغطي 
المعلومات والبيانات الواردة في هذا التقرير جميع مكاتبنا 
)بما في ذلك المقر الرئيسي(، التي توجد جميعها في دبي 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة، مع مراعاة أن الدائرة تدير 

عملياتها فقط داخل الدولة.
وتوضح محتويات التقرير الفئات المعنية الرئيسية لدينا 

والمنهجية التي نطبقها في التعامل معهم وإشراكهم 
في جهود االستدامة. كما تسلط الضوء على المجاالت 

والموضوعات والقضايا األكثر األهمية، والتي تم تحديدها 
بعد فهم توقعات ومصالح مختلف الفئات المعنية. وقد تم 

بناء التقرير بشكل أساسي حول مجاالت األهمية الجوهرية 
بعد مراجعة وتقييم شاملين ووفًقا لمبدأ األهمية النسبية. 

ونحن نشعر بالمسؤولية تجاه الفئات المعنية الداخلية 
والخارجية وكذلك تجاه المجتمع والبيئة التي نعمل فيها وقد 

عبرنا عن قيم االستدامة لدينا من خالل هذا التقرير.

وقد تم إعداد هذا التقرير وفًقا لمعايير المبادرة العالمية 
للتقارير: خيار شامل، حيث يعد فهرس محتويات المبادرة 
العالمية للتقارير )GRI( جزءًا ال يتجزأ من هذا التقرير. لقد 

حاولنا بناء التقرير وفق أفضل معايير االكتمال والشمولية 
والدقة وضمان الجودة والتوحيد القياسي واإلفصاح الشفاف 

الممكنة. ونظًرا للطبيعة الحساسة للدائرة كجهة حكومية، 
فإن جمارك دبي ال تفصح علًنا عن بعض البيانات والمعلومات 
الهامة، إال في سرية تامة للسلطات المختصة حسبما يقتضي 
القانون. ولكون الدائرة مؤسسة حكومية تقدم خدمات عامة 
على مستوى األمن القومي، تخضع جميع وحداتنا التنظيمية 
لتدقيق منتظم من قبل هيئة حكومية مركزية تسمى "ديوان 

المحاسبة"، في دبي. ويشمل هذا التدقيق جميع مهامنا 
ووحداتنا التنظيمية مثل المالية والموارد البشرية والحوكمة 

وسلسلة التوريد وتطوير الموظفين والسلوك الوظيفي 
وتكنولوجيا المعلومات وممارسات العمل والمسؤولية 

المجتمعية وغير ذلك.

لتقديم أي تعليقات أو مالحظات أو اقتراحات أو أي 
معلومات إضافية، يرجى االتصال بنا على القنوات التالية:

 www.dubaicustoms.ae :الموقع اإللكتروني
CSR.DC@dubaicustoms.ae :البريد اإللكتروني

االتصال المباشر: إدارة	االتصال	المؤسسي،	جمارك	دبي،	
ص.ب	63	،	دبي	-	اإلمارات	العربية	المتحدة

وسائل التواصل االجتماعي: فايسبوك؛	تويتر	أو	إنستغرام	

جمــــــارك دبي
فــي عــام 1886 تــم تأســيس أول دائــرة للفرضة في ديرة.  

ليشــهد عــام 1900 انطــالق الفرضــة أم الدوائــر وبداية الحركة 
التجاريــة فــي دبــي، فقــد  تأسســت جمارك دبــي منذ أكثر من 

100 عــام وهــي أقــدم دائــرة حكوميــة في دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة. واليــوم يعمــل لــدى جمــارك دبي ما يقارب 
مــن  3,000 موظفــًا وموظفــة موزعيــن على المقر الرئيســي 

و22 مركــزًا جمركيــًا فــي إمــارة دبي. يقع مقرنا الرئيســي 
بالقــرب مــن مينــاء راشــد فــي منطقة بر دبي، وتغطــي عملياتنا 
الجمركيــة جميــع المنافــذ الجويــة والبحريــة والبرية إلمارة دبي.

يرتبـــط تاريـــخ تأســـيس جمـــارك دبـــي بالشـــيخ حشـــر بـن مكتـوم 
بـــن بطـــي آل مكتـــوم ســـنة 1859 ،الـــذي فـرض رسـوما 
جمركيـــة علـــى البضائـــع التـــي تصـــل عبـــر السـفن وسـمى 

ذلـــك "الفرضـــة"، واســـتمر الحـــكام مـــن بعـده فـــي تطويـر هـذا 
النهـــج حتـــى ســـنة 1938 عندمـــا قـــام ســـمو الشـــيخ سـعيد بـن 
مكتـــوم بوضـــع مبنـــى ومكتـــب رســـمي لدائـــرة الجمـارك، وفـي 

أكتوبـــر 1938 صـــدر مرســـوم بتأســـيس دائـــرة جمـارك تولـت 
وضـــع التشـــريعات الخاصـــة بهـــا وتعييـــن الموظفيـــن وتسـمية 

مديرهـــا العـــام، وفـــي الخمســـينات وتحت رعاية وقيادة ســـمو 
الشـــيخ راشـــد بن ســـعيد آل مكتوم اكتســـبت الجمارك كامل 

أهليتهــا كمــا نراهــا اليــوم وانطلقت في مســـيرة النهضة 
والتطور، حيث وضع ســـموه عددا من مشـــروعات التطوير 

والتوســـع الخاصــة بدبــي وتجارتهــا وجماركها. وشــهدت جمارك 
دبــي مراحــل تطويريــة منــذ نشــأتها، حيــث فــي عام   1958 تم 

دمــج العمليــات الجمركيــة فــي ديــرة وبر دبــي، وإدارتها من قبل 
الشــيخ راشــد بن ســعيد آل مكتوم وكان آنذاك وليًا للعهد. 

وتم افتتاح ميناء راشــد رســميًا في 1972.

وهكــذا، فــإن جمــارك دبــي دائرة حكومية مســؤولة عن 
تســهيل التجــارة، وتحصيــل اإليــرادات ومراقبة الحدود من 
خــالل التعــاون مــع الهيئــات الحكومية األخرى وقطاعات 

األعمــال، وعبــر االنفــاذ الفعــال للنظــم والقوانين. ويقع في 
صميــم عملنــا الحــد مــن األخطار والتهديديــات ومراقبة المواد 

المقيــدة والممنوعــة التــي تدخــل إلى دبــي والتي يمكن 
أن تضــر بالدولــة والمجتمــع المحلــي. ونحــرص على حماية 

ودعــم االقتصــاد ونضمــن فــي الوقت نفســه الحركة التجارية 
المشــروعة. يديــر جمــارك دبــي فريــق القيادة المكون من 

المديــر العــام والمديريــن التنفيذييــن ومدراء اإلدارات وباقي 
أعضــاء اإلدارة العليا. 

 ومــن خــالل خطتنــا االســتراتيجية لعــام 2021 2026-  التــي 
نســعى مــن خاللهــا تحقيق االســتدامة ألمــن المجتمع وحمايته 

مــن الممنوعــات ولتســهيل حركــة التجارة المشــروعة عالميًا 
وضمــان اقتصــاد قــوي، وذلــك  يأتــي من رؤية جمارك دبي 

فــي أن تكــون اإلدارة الجمركيــة الرائــدة فــي العالم الداعمة 
للتجــارة المشــروعة وفــق رســالتها فــي حمايــة المجتمع وتعزيز 
التنميــة االقتصاديــة المســتدامة مــن خالل االلتزام والتســهيل 

واالبتــكار، وفــي إطــار ســعينا للتمكين االقتصــادي وتعزيز قطاع 
االعمــال فــي االمــارة بمــا يضمن إســهامًا فعااًل لجمارك دبي 

فــي كافــة قطاعــات العمــل الجمركي، لتحقيق5 مبادئ رئيســة 
رياديــة، مبتكــرة، رقمية، رشــيقة، ُمبدعة(
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االستجابة لجائحة كوفيد - 19
دعمًا لمسيرة التنمية االقتصادية المستدامة في دولة 

االمارات العربية المتحدة توجت جمارك دبي جهودها لتطوير 
العمل الجمركي بتحقيق إنجازات رائدة جديدة في العام 
2020 برغم تحديات االزمة العالمية الناجمة عن جائحة 

كوفيد 19، وتقدمت الدائرة لتحول هذه التحديات إلى فرص 
وانجازات تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة ولرؤية صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالعمل على 

تعزيز مسيرة التنمية االقتصادية المستدامة لترسيخ المكانة 
العالمية لدولة االمارات. وواكبت جمارك دبي اإلنجازات 

الرائدة المتالحقة التي حققتها دولة اإلمارات في عام 2020 
عام االستعداد للخمسين بالرغم من تحديات "كورونا" التي 
ألقت بظاللها على العالم أجمع، حيث حافظت تجارة دبي 

الخارجية على زخمها وسجلنا نموًا قويًا في عدد المعامالت 
الجمركية، ومثلت تقنياتنا المتطورة البنية الصلبة التي 

انطلقت منها أعمالنا وبخاصة خالل فترات اإلغالق والعمل 
عن ُبعد، مدعومًة بااللتزام والتفاني والحوكمة الجيدة.

كما أطلقت الدائرة عدة مشاريع جمركية تدعم توجهنا لتأدية 
دور رئيسي في التحوالت التجارية المستقبلية حيث دشنت 
الدائرة رسميًا خالل العام الماضي منصة التجارة اإللكترونية 
عبر الحدود، والتي ُتمهد الطريق لجذب المزيد من شركات 

الخدمات اللوجستية والتجارة اإللكترونية، وعلى صعيد حماية 
المجتمع أطلقت جمارك دبي مبادرة "سياج " الرائدة أمنيًا 
عبر منظومة ذكية متكاملة، كما تم توجيه ضربات موجعه 
لمهربي المخدرات بتنفيذ ضبطيات نوعية. وتواصل جمارك 
دبي تنفيذ استراتيجيتها لريادة القطاع الجمركي عبر تطوير 

أنظمة جمركية تقنية ُتسهل من العمليات الجمركية وتسرع 
من تدفق المسافرين.

وبلغت تجارة دبي الخارجية في العام 2020 نحو 1.182 
تريليون درهم وسجلت كمية التجارة في النصف الثاني من 
العام الماضي نموًا مقارنة بالنصف الثاني من العام 2019 
بنسبة %6 ليصل اجمالي كميتها إلى نحو 100 مليون طن 

في 2020، مع ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 8 بالمئة لتصل 
إلى 167 مليار درهم فيما بلغت قيمة الواردات 686 مليار 

درهم وقيمة إعادة التصدير 329 مليار درهم. وظهر النمو 
القوي في المعامالت الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي 
بواقع %23 خالل العام الماضي، قدرة االقتصاد المحلي 

لتحويل التحديات إلى فرص محققة، حيث وصل عدد 
المعامالت إلى 16مليون معاملة في 2020 مقارنة مع 13 

مليون معاملة في العام 2019.

  ونفذت الدائرة عدد من المبادرات النوعية لدعم البيئة 
الصحية في العمل خالل جائحة كورونا، ومنها وفرت 200 

جهاز لتعقيم أجهزة الهواتف المحمولة، لكافة اإلدارات 
واالقسام والمراكز الجمركية التابعة لها، بهدف سالمة 

وحماية الموظفين من خطر انتقال الفيروسات. و21 محطة 
آمان لقياس درجة الحرارة ومتابعة الحالة الصحية للموظف 
خالل عمله، وأيضا إطالق مبادرات نوعية للتوعية المجتمع 

خالل جائحة كورونا منها مبادرة المفتش الجمركي اآلمن 
للحفاظ على سالمة كادر التفتيش الجمركي خالل العمل.

تسهيل	حركة	شحنات	
اإلغاثة	والمواد	

األساسية

حماية	المجتمع

 حماية	المفتشين
والموظفين

دعم	االقتصاد	
وتعزيز	استدامة	
سلسلة	االمداد		

المؤسسة والحوكمة
رؤيتنا

أن نكــون االدارة الجمركيــة الرائــدة فــي العالــم الداعمــة للتجارة 
المشروعة.

رسالتنا
حمايــة المجتمــع وتعزيــز التنميــة االقتصاديــة من خالل االلتزام 

والتســهيل واالبتكار.

قيمنا
الريادة  •

السعادة  •
الوالء  •

النزاهة  •
االبتكار واإلبداع  •

التمكين   •

الحوكمة	المؤسســية	والهيــكل	التنظيمي
وضعــت القيــادة العليــا فــي جمــارك دبي دليال خاصــًا للحوكمة 

المؤسســية يشــمل أفضل الممارســات والقواعد إلدارة 
عمليــات جمــارك دبــي بمــا فــي ذلك ما يتعلــق بمعايير 

وسياســات اإلفصاح، والشــفافية، وسياســة المكافآت، 
سياســة اإلبالغ عن الخروقات، ســرية المعلومات، والحقوق 

غير التجارية وحقوق حكومة دبي، والشــركاء، ومســؤولية 
فريــق القيــادة، وأنظمــة العمــل الخاصة باإلدارات والمراكز 

الجمركيــة، واختصاصــات اإلدارة التنفيذيــة، وحــدود الصالحيات 
بيــن مختلــف المســتويات اإلداريــة في الدائرة، وكذلك 

سياســات وإجــراءات الرقابــة الداخليــة والتدقيق الداخلي وإدارة 
المخاطر.

تحــدد قواعــد هــذا الدليل مجموعــة الضوابط والمبادئ 
والمعاييــر والسياســات التــي تتبناهــا جمــارك دبي والتي من 

خاللهــا يتــم إدارة ومراقبــة العمليــات األمنيــة والمالية واإلدارية 
لجمــارك دبــي مــن أجــل تحقيق أهدافهــا وخططها. وتعمل 
هــذه القواعــد أيًضــا علــى ضمان التــزام جمارك دبي بأفضل 

ممارســات الحوكمــة التــي تمكــن فريق القيادة من ممارســة 
المســؤوليات المنوطــة بالدائــرة لتحقيــق أفضل النتائج 

لحكومــة دبي. 

 الحوكمة المؤسسية

الرئيس
مؤسسة الموانئ والجمارك

والمنطقة الحرة

مدير عام
جمارك دبي

نظام إدارة الرقابة

األداء
 المؤسسي

إدارة المخاطرإدارة األزمات
 التشغيلية

السياسات
والعمليات
 واإلجراءات

إدارة
 االستثمارات

تحسين أداء
العمليات

إدارة المخاطر
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كمــا تختــص الحوكمــة المؤسســية فــي جمارك دبي بالطرق 
واآلليــات التــي تديــر بهــا القيادة العليــا واإلدارة التنفيذية 

أعمــال الدائــرة وشــؤونها المؤسســية، حيث تتمثــل أهميتها 
فــي تحقيــق األهداف التالية:

تعزيــز اآلليــات التــي تســاعد في تحديد أهداف   •
واســتراتيجيات جمارك دبي

متابعة تنفيذ االستراتيجيات من خالل مؤشرات أداء واضحة  •
وضع آليات فاعلة إلدارة شــؤون الدائرة  •

تفعيــل آليــات اتخــاذ القرار وإجراءات الرقابة  •
حمايــة مصالــح وحقــوق جميع أصحــاب المصلحة  •

تعزيز االمتثال للقوانين واللوائح والسياسات المعمول بها  •
تعزيــز آليات اإلفصاح والشــفافية  •

تؤمــن جمــارك دبــي بــأن قواعد الحوكمــة الفعالة تتطلب 
قيــادة فعالــة وفريــق تنفيــذي مــدرك ألهمية هذه القواعد، 

باإلضافــة إلــى هيــكل تنظيمــي فعــال وواضح من حيث 
األدوار والكفــاءات والمســؤوليات. إذ تتحقــق الرقابــة الداخلية 

االستخبارات الجمركية

االتصال المؤسسي

رئيس	مؤسســة	الموانئ	
والجمــارك	والمنطقة	الحرة

مديــر	عام	جمارك	دبي

االستراتيجية والتميز 
المؤسسي

 قطاع الشؤون الماليةقطاع الموارد البشريةقطاع التطوير الجمركي
قطاع السياسات قطاع التفتيش الجمركيواالدارية

والتشريعات
قطاع إدارة المتعاملين

التدقيق وتنمية
االيرادات

الســليمة مــن خــالل تطبيــق عــدد من الوظائف مثــل التخطيط 
الســليم، ووضــوح الرؤيــة، واإلدارة الفعالــة لألموال العامة 

الحكوميــة، والسياســات واإلجــراءات، وأعمال التدقيق 
الخارجــي والتدقيــق الداخلــي وإدارة المخاطــر والحوكمة 
واالمتثــال، باإلضافــة إلــى توفيــر بيئة عمل داعمة تســتند 

إلــى ثقافــة إيجابيــة ومتجاوبــة. وتطبق قواعــد الحوكمة على 

جمــارك دبــي باعتبارهــا دائــرة حكومية تتبع مؤسســة الموانئ 
والجمــارك والمنطقــة الحــرة والتــي تخضــع لقوانين وأنظمة 

المجلــس التنفيــذي إلمارة دبي.

وقــد ُأجريــت التغييــرات التاليــة علــى الهيــكل التنظيمي لجمارك 
دبــي خالل العام 2020:

التغييــرات	علــى	الهيــكل	التنظيمي	-	2020
المرجع تفاصيل	التغييرالجهة	الطالبة	للتغييرتاريخ	التغييرمستوى	التغيير 

2  فبراير 2020مستوى العمليات
رئيس مؤسسة الموانئ 

والجمارك والمنطقة 
الحرة

نقل مهام إدارة عمليات خور دبي 
تعميم رقم 3/2020- مرفأ ديرة إلى سلطة موانئ دبي

15  مارس 2020مستوى اإلدارة
رئيس مؤسسة الموانئ 

والجمارك والمنطقة 
الحرة

تغيير مسمى قطاع الشحن الجمركي إلى قطاع 
تعميم رقم 5/2020التفتيش الجمركي

15  مارس 2020مستوى اإلدارة
رئيس مؤسسة الموانئ 

والجمارك والمنطقة 
الحرة

 تغيير مسمى إدارة المراكز الجمركية بجبل علي
تعميم رقم 5/2020إلى إدارة المراكز الجمركية البحرية

15  مارس 2020مستوى اإلدارة
رئيس مؤسسة الموانئ 

والجمارك والمنطقة 
الحرة

 تغيير اسم إدارة المراكز الجمركية الجوية إلى
تعميم رقم 5/2020إدارة مراكز الشحن الجوي

15  مارس 2020مستوى اإلدارة
رئيس مؤسسة الموانئ 

والجمارك والمنطقة 
الحرة

 نقل تبعية  إدارة القضايا والتحقيقات الجمركية
تعميم رقم 5/2020إلى قطاع السياسات والتشريعات

15  مارس 2020مستوى اإلدارة
رئيس مؤسسة الموانئ 

والجمارك والمنطقة 
الحرة

 إلغاء مسمى إدارة المراكز الجمركية الساحلية
 ونقل تبعية ووحداتها التنظيمية إلى إدارة

المراكز الجمركية البحرية
تعميم رقم 5/2020

21  يونيو 2020مستوى اإلدارة
رئيس مؤسسة الموانئ 

والجمارك والمنطقة 
الحرة

 فصل قطاعي الموارد البشرية، والشؤون المالية
 واإلدارية ، وتعود تبعيتهما مباشرة لمدير عام

جمارك دبي
تعميم رقم 39/2020

تعميم رقم 41/2020إغالق مراكز خدمة عمالءمدير عام جمارك دبي1  أكتوبر 2020مستوى اإلدارة
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إدارة	االســتدامة	والمســؤولية	المجتمعية
نحــرص فــي جمــارك دبــي علــى أداء جميــع مهامهنــا وأعمالنــا 

علــى نحــو مســؤول وأخالقــي ومســتدام. فنحــن نتحمل 
المســؤولية عــن التأثيــر الــذي تحدثــه أعمالنــا علــى المجتمــع 

وعلــى االقتصــاد والبيئــة. إننــا نؤمــن إيمانــًا راســخًا بــأن توافق 
اســتراتيجية أعمالنــا مــع جهودنــا فــي مجــال المســؤولية 

االجتماعيــة يــؤدي إلــى اســتدامة برامجنــا الخاصــة بالمســؤولية 
المجتمعيــة واســتدامة المؤسســة ككل. ويكمــن الهــدف 

الرئيســي مــن ممارســاتنا فــي مجــال االســتدامة والمســؤولية 
االجتماعيــة فــي تعظيــم مســاهمتنا تجــاه التنميــة المســتدامة 

للمجتمعــات التــي نعمــل فيهــا. 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 ودولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، كمــا تحــرص جمــارك دبــي على بذل 
اســهامات متميــزة فــي المجتمــع واالقتصــاد والبيئــة ومحيــط 

العمــل مــن خــالل برامــج مبتكــرة تركــز علــى القضايا الرئيســية 
الحاليــة، وترتبــط ارتباطــا وثيقــا بعملنــا األساســي فــي حمايــة 

الحــدود وتيســير التجارة.

ويســتند نظــام إدارة المســؤولية المجتمعيــة فــي دائــرة 
جمــارك دبــي إلــى مبادئ المســاءلة، والشــفافية، والســلوك 

األخالقــي، واحتــرام مصالــح أصحــاب المصلحــة، واحترام 
ســيادة القانــون، واحتــرام قواعــد الســلوك الدولية، 

واحتــرام حقــوق اإلنســان. ولدينــا وحــدة تنظيميــة مخصصــة 
للمســؤولية االجتماعيــة المؤسســية وفريــق عمــل مــن 

المختصيــن وذوي المهــارات المعتمديــن وفًقــا للمعاييــر 
المحليــة واإلقليميــة والعالميــة ممــا يضمــن مســتوى عــال مــن 

المهنيــة فــي ممارســاتنا المتعلقــة بالمســؤولية المجتمعيــة. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم تعييــن وكالء المســؤولية 

المجتمعيــة فــي جميــع الوحــدات واإلدارات لضمــان ممارســة 
االســتدامة بشــكل رســمي وإدمــاج جميــع القضايــا ذات 

الصلــة فــي هيــكل الحوكمــة وصنــع القــرار. وتدعــم القيادة 
العليــا بقــوة جميــع الجهــود المبذولــة لتبنــي إدارة االســتدامة 

كممارســة مؤسســية، إدراكًا منهــا لفوائــد ذلــك علــى 
ســمعة الدائــرة إلــى جانــب اآلثــار اإليجابيــة الشــاملة على 

المجتمــع والموظفيــن وقطــاع األعمــال والتجــارة والبيئــة، 
حيــث يتــم إعــداد خطــة عمــل ســنوية ومراجعتهــا واعتمادها 

وتنفيذهــا ويتــم قيــاس مســتوى ســعادة المجتمــع بمســاعدة 
اســتطالعات الــرأي التــي يتــم إجراؤها بشــكل مســتقل ســنويًا. 

إطار	عمل	إدارة	المخاطر	المؤسســية	

 إدارة	المخاطر	المؤسســية

المخاطر	المؤسسية
المخاطر االستراتيجية  -

مخاطر العمليات الحساسة  -
نظم المعلومات  -

الصحة والبيئة والسالمة  -

 المخاطر	األمنية
الجمركية

إدارة	األزمات
السيناريوهات البديلة  -

استمرارية األعمال  -

البداية 1 الوصول

البيان الجمركي

وكيل النقل

التفتيش

المغادرة

اد
مد

اإل
ة 

سل
سل

2

34

5 6

78

9 10 النهاية

تقديم بيان الشحن (المانيفست) حجز وصول شركة النقل

إصدار إذن التسليم 

تعيين وكيل النقل

تفريغ الحاوية

الحصول على تصريح الخروج الخروج من البوابة

تفتيش الحاوية
(اإلفراج أو المصادرة)

اعتماد  البيان الجمركي وتحصيل الرسوم

تقديم البيان الجمركي

وتجــري االســتفادة مــن النتائــج والمالحظــات المســتخلصة 
مــن هــذه االســتطالعات إلعــداد خطــط عمــل تصحيحيــة قصد 

مزيــد مــن التحســين والتطوير.

التدقيــق	وإدارة	المخاطر
التدقيق وإدارة المخاطر بالنسبة لجمارك دبي عملية مستمرة 
واستباقية لتحديد جميع المخاطر وتقييمها وترتيب أولوياتها، 

عن طريق االلتزام باستمرارية األعمال والتطبيق المنسق 
والفعال للموارد لرصد ومراقبة جميع االحتماالت والتخفيف 

من أثرها وضمان عدم انقطاع الخدمات لعمالئنا باإلضافة 
إلى توفير بنية تحتية داعمة وسلسة. وبصفتنا مؤسسة 

تابعة لحكومة دبي، من الضروري التأكد من أن استراتيجيتنا 
تتضمن نظامًا فعااًل للتدقيق وإدارة المخاطر. لذلك، يتم 

تطبيق منهجية إدارة المخاطر على المستوى االستراتيجي، 
بما يتوافق مع الخطة االستراتيجية للدائرة. وتشمل منهجية 

التدقيق وإدارة المخاطر النقاط الرئيسية التالية:
تعليمــات محــددة لجمــع المعلومات  •

تجميــع المعلومــات ذات العالقة  •
تقييم وإدارة المخاطر تماشيا مع برنامج استمرارية األعمال  •
تحديــد خطــوات وإجــراءات االســتجابة ألية أزمات أو طوارئ  •
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خطــط الطــوارئ، وتقليــل تعطــل ســير العمل والحد من   •
الخســائر المحتملة

تعزيــز ثقــة أصحــاب المصلحة والفئــات المعنية  •

وتبــدأ إدارة المخاطــر بوضــع إطــار عمــل مفصل إلدارة المخاطر 
يليــه تحديــد وتصنيــف المخاطــر ومــن ثم تقييمهــا وتحليلها. 
والخطــوة التاليــة هــي تحديــد وإيجاد حلــول لهذه المخاطر 
وإعــداد خطــط عمــل لمعالجتهــا والتخفيف منها. ويشــمل 

نطــاق التدقيــق وإدارة المخاطــر في الدائــرة التخطيط 
الفعــال إلدارة المخاطــر وعمليــة التعافــي التي تســهل 

وتســرع اســتئناف أنشــطة األعمال الضرورية بعد حدوث 
انقطــاع مــا قــد يؤثــر علــى العمليات الجمركية، والبنيــة التحتية 

التقنيــة، وأصــول المعلومــات، والمرافــق، والموظفين، ومن 
خــالل تقييــم المســتوى المقبــول للمخاطــر. وتمتد إدارة 

المخاطــر لتشــمل ليــس فقــط الوحدات األساســية بل أيضا 
الوحدات المســاندة داخل المؤسســة بما في ذلك عمليات 

الشــحن والمســافرين، وإدارة العمالء، والتطوير الجمركي، 
والموارد البشــرية، والمالية، والشــؤون اإلدارية، والسياســات 

والتشــريعات، وشــؤون المجتمع.

مكافحة	الفســاد	وإدارة	السلوك
إدارة الشــؤون الداخليــة فــي جمــارك دبي هي الجهة 

المســؤولة عــن ضمــان تطبيق وااللتــزام بقانون الجمارك 
وقوانين الموارد البشــرية وكذلك السياســات واللوائح ذات 

الصلــة. فهــي ملتزمــة بضمــان أعلى مســتويات النزاهة واألمن 
بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة واتخاذ مــا يلزم من تدابير 
لغــرس القيــم المؤسســية لــدى الموظفيــن. وتلتزم جمارك 
دبــي بــأداء عملهــا على أســاس مــن النزاهة والصدق، وهذا 
االلتــزام مثبــت فــي مدونــة القواعد الســلوكية في جمارك 

دبــي، وباتبــاع بنــود المدونــة نضمن تطبيق نشــاطاتنا وقراراتنا 
بمــا يدعــم قيــم ومبــادئ جمارك دبي، ونســعى فــي تعامالتنا 
مــع عمالئنــا وموظفينــا وموردينــا وشــركائنا إلى اتباع وتحري 

الدقــة والنزاهــة والعــدل مــع توفير أرقى الخدمــات لتحقيق 
رضــا األطــراف المعنيــة جميعــًا، وعلــى الموظفين جميعًا 

فــي جمــارك دبــي أن يلتزمــوا فــي عملهم بالمعاييــر القانونية 
واألخالقيــة التــي تنــص عليهــا مدونة قواعد الســلوك والتي 

هــي متاحــة الطــالع الموظفيــن من خــالل الموقع اإللكتروني 
الداخلــي للدائــرة. إذ يجــب علــى موظفينــا اإلبــالغ فوًرا عن أي 

انتهــاك مشــتبه بــه لتلــك المعايير. وتتوافق سياســة جمارك 

تحديد وتصنيف 
الشراكات

مذكرات التفاهم القيمة المضافة 
المحققة من 

الشراكات  

التبادل المعرفي 
والثقافي 

المؤسسي مع 
الشركاء

القياس والتقييم 
واإلجراءات 
التصحيحية

العالقات مع 
الشركاء

الميزانيات 
والموارد لتطبيق 

الشراكات

فرص شراكات 
جديدة

إدارة الشراكات الخطط 
االستراتيجية 

والتشغيلية

تقييم الشركاء
تقييم االحتياجات
استبيانات قياس السعادة

مشاريع الشراكة
مبادرات التعاون والمشاريع 

المشتركة
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دبي بشــأن مكافحة الفســاد واالحتيال مع السياســة الوطنية 
لمكافحــة الفســاد ومــع معاييــر اتفاقيــة األمم المتحدة 

لمكافحــة الفســاد والمعاييــر واالتفاقيــات اإلقليميــة والعالمية 
األخــرى، مــع العلــم أن جميــع اإلدارات واألقســام في الدائرة 
يجــري التدقيــق عليهــا بنســبة %100 فيمــا يتعلــق بمكافحة 

الفســاد وســلوكيات الموظفين، وُتتخذ أي قرارات بهذا الشــأن 
حســب سياســة الموارد البشــرية في جمارك دبي المتوافقة 

مــع قانــون الموارد البشــرية لحكومة دبي. 

إدارة	الشراكة	
تحــرص جمــارك دبــي علــى تعميــق مختلف شــراكاتها وتنميتها 
بالشــكل الذي يضمن اســتدامة هذه الشــراكة وتطورها بما 

يحقــق اســتدامة المؤسســة والمجتمــع وتطورهما. فقد 
عملــت جمــارك دبــي جاهــدة على وضع إطــار علمي ومنهجي 

لقيــاس وتقييــم ومراجعــة هــذه شــراكاتها ضمن خطة وآلية 
عمــل منهجيــة إدارة الشــراكة باعتبارهــا المرجع الرئيســي إلدارة 

جميع شــراكات جمارك دبي.
وتهـــدف هـــذه المنهجيـــة إلى تعزيز عالقة دائرة جمارك دبي 

للعمــل مــع كافــة شــركائها المحلييــن واإلقليميين والدوليين 
بمــا يضمــن التكامــل بيــن األنشــطة وتغطية الفائدة من 

التخصصــات وتعــاون وتضافــر الجهــود ورفع الكفاءة وتحســين 
األداء المشــترك من خالل إيجاد مرجعية موثقة وموحـــدة 

فــي إدارة الشــراكة لفهــم وبنــاء الشــراكات علــى نحو منتظم 
ومســتدام وضمان إقامة شــبكات واســعة للتمكين من تحديد 

فــرص الشــراكة المحتملة.

ومــن أهــم األهــداف المرجــوة من منهجية إدارة الشــراكات: 
إيصــال صــورة إيجابيــة عــن الدائرة إلى جميع الشــركاء بما   •

يحقــق زيــادة الوعــي بالخدمات المقدمة
إطــالع متلقــي الخدمــات علــى التغييرات وإجراءات العمل   •

التــي توفرها الدائرة 
مــد جســور التعــاون والعمــل مــع المنظمــات العالميــة   •

والمؤسســات الحكوميــة والخاصــة لتنفيــذ أهــداف 
الدائــرة االســتراتيجية

المســاهمة فــي تحقيــق كافــة األهداف بخطة دبي   •
االســتراتيجية والخطــط الوطنية األخرى
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إدارة المتعاملين
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الموارد البشرية والمالية واإلدارية 

ي
التطوير الجمرك

1
البيئة

2
العمليات

القيم والفرص والتهديدات الخارجية
القيم والفرص والتهديدات الداخلية 

سالسل القيمة والشبكات
الخدمات

3
الثقافة المؤسسية

5
التغيير

6
األداء

القيادة
الرؤية والرسالة والقيم

التمكين والمساءلة
السلوك

االستراتيجية والمهام المسندة
الحوكمة والهيكل التنظيمي
السياسات واإلجراءات والمشاريع
التكنولوجيا والبنية التحتية

4
الموظفين
الممارسات
 فرق العمل المتكاملة والشاملة
لمختلف القطاعات واإلدارات
مكان العمل

إطار الرشاقة المؤسسية في جمارك دبي

إدارة	الرشــاقة	المؤسسية
عملــت جمــارك دبــي علــى وضع وتنفذ ممارســات وأنظمة 

يمكــن مقارنتهــا بالمعاييــر العالميــة وتعتبــر مرجعًا وقدوة 
لجميــع إدارات الجمــارك األخــرى عبــر العالــم، وقد حصلت 
الدائــرة علــى تكريــم مــن منظمة الجمــارك العالمية بفضل 

خطتهــا االســتراتيجية ومشــاريعها ومبادراتهــا. وتقديرًا 
لممارســاتها في مجال الرشــاقة المؤسســية، حصدت الدائرة 

جائــزة "أفضــل جهــة إلدارة المشــاريع فــي العالم للعام 2020" 
فــي المســابقة الدوليــة التــي ينظمهــا التحالف العالمي إلدارة 

المشــاريع لتكريــم التميــز واالبتــكار في إدارة المشــاريع على 
مســتوى العالم.

طبقت جمارك دبي ممارســات الرشــاقة المؤسســية على 
مختلــف وحداتهــا التنظيميــة ومجــاالت عملهــا من أجل 

االســتجابة بســرعة للمتطلبــات والتكيــف مــع المتغيرات، مع 
تعزيــز القــدرات التــي تجعــل مــن الدائرة مؤسســة تتمتع بالمرونة 

والرشــاقة خاصــة فــي ظل حجــم التعقيدات والتحديات 
والتهديــدات التــي تواجــه سلســلة اإلمداد في التجارة 

العالميــة. ومــن هنــا فقــد تــم تطوير إطار عمل إدارة الرشــاقة 
المؤسســية الــذي يركــز علــى 6 مجــاالت و19 مجااًل فرعيًا 

وأكثــر مــن 60 محورًا.

وضعــت جمــارك دبــي علــى مــدى رحلتها نحــو التميز معايير 
وأنظمــة مطــورة، أدت إلــى إحــداث تغييــر في الثقافة 

المؤسســة ككل، والتــي تعتبــر اآلن معيــاًرا ومرجعــًا لجميع 
إدارات الجمــارك األخــرى عبــر أنحــاء العالم. ودعًمــا لتوجهنا 

نحــو التركيــز علــى العمــالء، قامت الدائرة بتأســيس المجلس 
االستشــاري لجمارك دبي في إطار جهودنا الدؤوبة لتحســين 

الخدمــات المقدمــة للعمــالء، وبناء شــراكة طويلة األمد 
معهــم. وفــي هــذا الصــدد، قمنا بتطوير ومواءمــة أنظمتنا 

الداخليــة، ممــا يســمح لنــا بالتكيف بســرعة مع الظروف 
والســيناريوهات المتغيــرة والصعبــة، حيــث يتم تطبيق 

منهجيــات للتعامــل بفعاليــة وكفــاءة مع التغييــرات المطلوبة. 
وحرصــت الدائــرة علــى خلــق ثقافــة عمل داخلية تســهل وتدعم 

الســلوك التكيفــي مــع المتغيــرات عبر مختلف مســتويات 
الدائــرة، وذلــك مــن خــالل تعزيــز بيئة العمــل المرتكزة على 

التعــاون والمرونــة. وتطبــق الدائرة مؤشــرات ومقاييس أداء 
رئيســية واضحــة لمعرفــة وتقييــم مدى أدائهــا على صعيد 

الرشــاقة المؤسسية

عناصر إدارة األداء المؤسسي

التخطيط

تحديد
األهداف

العمل 

القياس

المبادرات

مستهدفات
األداء

النظم

قياس
 األداء

العمليات األفراد

مقاييس
األداء

 األهداف
الذكية

األهداف
االستراتيجية

التميز	المؤسســي	وإدارة	الجودة	واألداء
تدعــم مشــاركتنا فــي برنامــج دبي لألداء الحكومــي المتميز 

)DGEP( أعلــى مســتويات التميــز والجــودة وإدارة األداء، حيث 
نتبنــى فــي الدائــرة نهجًا اســتباقيًا، وفق أفضل ممارســات 

الجــودة والتميــز العالميــة، يتيــح المراجعة المنتظمــة للمخاطر 
االســتراتيجية علــى أعمــال الدائــرة وكفــاءة أنظمتها اإلدارية، 

وتنفيــذ خطط العمل المســطرة. 

تضــم جمــارك دبــي أقســام متخصصــة للتميز والجودة واألداء 
المؤسســي ضمــن إدارة االســتراتيجية والتــي تتولــى تقييم 
أداء األفراد والوحدات التنظيمية بشــكل موســع وشــامل 

بمســاعدة مؤشــرات محددة مســبقًا، إذ يمثل االلتزام بأعلى 
معاييــر الجــودة أهميــًة قصــوى للدائــرة وما تقدمه من 

خدمــات، ومبــدًأ رئيســيًا مــن المبادئ اإلدارية التــي نتبناها 
فــي الدائــرة. ونتعهــد باالســتمرار فــي االلتــزام بهذا المبدأ من 

خــالل المنظومــة التــي وضعناهــا لضمــان الجودة. ويتولى 
فريق إدارة األداء مســؤولية وضع مؤشــرات األداء الرئيســية 

لجميــع الوحــدات التشــغيلية والمســاندة وقياس هذه 
المؤشــرات ومتابعتهــا باســتمرار؛ بمــا يضمــن رصد أي انحراف 

عن المســار على الفور في الوقت المناســب والتوصية 
بإجــراءات لتصحيحــه. وتتــم مشــاركة معظم مؤشــرات ونتائج 

أدائنــا مــع الفئــات المعنيــة بشــكل عــام ومع حكومة دبي 
بشــكل خاص لتعكس مســاهمتنا في تحقيق االســتدامة 

االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة للدولــة، والمعلومات التي 
يتــم تقاســمها فــي هــذا اإلطــار هي معلومات تتعلق بأنشــطتنا 

التشــغيلية وإنجازاتنــا فــي مجــال المســؤولية المجتمعية نحو 
تحقيــق أهدافنــا وغاياتنا االســتراتيجية.

إدارة	االبتــكار	واالبداع
تــدرك جمــارك دبــي أهميــة التحليل الســياقي لنظام إدارة 

االبتــكار فــي الدائــرة، والذي يســتخدم أدوات وتقنيــات مختلفة 
لتحليــل وقيــاس مســتوى نضــج النظام بصــورة فعالة فيما 
يتعلــق بالجوانــب الخارجيــة والداخليــة. ويعكــس نظام إدارة 

االبتــكار عمليــة التحليــل والتدقيــق الخارجيــة التي تم تشــكيلها 
فــي الصياغــة االســتراتيجية المقدمــة ضمن اســتراتيجية ابتكار 

الخدمــات. وتؤكــد اســتراتيجية االبتــكار هذه علــى التوافق على 
المســتوى المحلي مع مؤشــر االبتكار الحكومي، واســتراتيجية 

دبــي الذكيــة 2021، واالســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار، وخطة 
دبي 2021.
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منظومة االبتكار في جمارك دبي 

األسس والركائز 

العمليات واإلجراءات

األدوات

الموارد
 المالية

الشراكاتالفضاءات

الثقافة 

EM
PLOYEES

SOCIETY CUSTOMER
S

PARTNERS

وتعمــل جمــارك دبــي بشــكل منتظــم على رصد ومراقبة 
المشــكالت التــي تعتــري نظــام إدارة االبتــكار لتحديد مواطن 

التحســين الممكنــة لزيــادة نضــج النظــام. ويتم تدارك ذلك 
عــن طريــق إجــراء مقارنــات معيارية مــع أنظمة االبتكار األخرى 

المحــددة وتقييــم مالحظــات وآراء العمــالء. وتقوم الدائرة 
بتتبع ســجالت المشــكالت والدروس المســتفادة لتحليل 

التجــارب الســابقة بانتظــام مــن أجل التغلــب على التحديات 
والصعوبــات المتكــررة فــي االبتكارات الحاليــة والمقبلة. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، تتحكــم جمــارك دبي في متطلبــات التغيير 
الخاصــة باالبتــكارات بشــكل واضــح من خــالل منهجية إدارة 
التغييــر. وتســاهم كل هــذه األنشــطة المهمــة في تطوير 

ابتــكارات جمــارك دبــي بكفــاءة وفعاليــة أكبر ضمن الجدول 
الزمنــي والميزانيــة والموارد المتاحة.

كمــا أن نظــام إدارة االبتــكار يأخــذ فــي االعتبــار أيًضا االتجاهات 
واآلثــار التقنيــة لالبتــكار عبــر تطبيــق اســتراتيجية التحول الرقمي 

للدائــرة، حيــث تتوافــق العديــد من االبتــكارات المطروحة في 
جمــارك دبــي مــع حلــول وخدمات تقنيــة المعلومات التي 
تدعمهــا االســتراتيجية الرقميــة التــي تتبناهــا جمارك دبي 

لتحقيــق التحول.  
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أصحاب المصلحة وتحليل جوانب 
األهمية النسبية

)اإلفصاح 40-102: قائمة الفئات المعنية وأصحاب المصلحة(
)اإلفصاح 42-102: تحديد واختيار الفئات المعنية(

)االفصاح 43-102: منهجية اشراك الفئات المعنية(
)اإلفصاح 102-44: الموضوعات الرئيسية والمخاوف المثارة(

فــي جمــارك دبــي يعــد إشــراك الفئات المعنية عملية مســتمرة 
ُتنفــذ علــى أســاس يومــي فيما يتعلــق بجميع أصحاب 

المصلحــة. والفئــات المعنيــة أو أصحــاب المصلحــة لدينا هم 
األفــراد والكيانــات التــي تؤثــر، أو يمكــن أن تؤثــر، في أنشــطتنا أو 

قراراتنــا، أو التــي يمكــن أن تتأثــر بأعمالنــا وممارســاتنا المهنية.  
وتشــمل العمالء، وشــركاء سالســل القيمة، والهيئات 

الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة، واإلدارات الجمركيــة األخرى، 
والموظفيــن، والمجتمــع. ونســتخدم مجموعــة من اآلليات 

الرســمية وغيــر الرســمية لضمــان فهــم توقعات الفئــات المعنية 
لدينا واالســتجابة إليها بطريقة اســتراتيجية وشــاملة. ومن 

هنــا فــإن اســتراتيجية االســتدامة لدينــا قائمة على األمور 
األكثــر أهميــة لشــركائنا والفئــات المعنيــة لدينا واألمور األكثر 

تأثيــرًا علــى عملنــا المؤسســي ونجاحنا كجمارك. ويكتســي 
التواصــل المســتمر والمنتظــم مــع جميع أصحــاب المصلحة 

لدينــا أهميــة حاســمة لممارســة عملنــا الجمركــي وتطوير وتنفيذ 
اســتراتيجيات االســتدامة الخاصة بالدائرة. 

العمالء شركاء سلسلة 
القيمة

المجتمع السلطات الحكومية
والهيئات الدولية

الموظفين اإلدارات الجمركية األخرى

الفئات المعنية
لجمارك دبي

ونركز في الدائرة على التواصل واإلشــراك المســتمر 
ألصحــاب المصلحــة والفئــات المعنيــة لدينــا من خالل 

اســتخدام األدوات والتقنيــات الفعالــة مثل:
دمج آراء الفئات المعينة في اســتراتيجية االســتدامة   •

الخاصــة بالدائرة
استطالعات منتظمة لقياس سعادة المتعاملين   •

ورضاهم
مشاركة موظفينا لتعزيز التواصل والسعادة والرضا   •

الوظيفيين 
اســتطالعات قياس ســعادة الموردين وتحليل   •

احتياجاتهم
اســتطالعات قيــاس رضــا المجتمع وتقييــم احتياجاته   •

اللقــاءات الســنوية ألصحــاب المصلحــة وفعاليات للتواصل   •
مع الشركاء

الحــوار المنتظــم مــع نظرائنا فــي قطاع الجمارك  •
المؤتمــرات والنــدوات وورش العمــل مــع الهيئات الدولية   •

المنظمــة للعمــل الجمركي

تتبنــى جمــارك دبــي نهجــًا فريــدًا في تحديــد جوانب األهمية 
الجوهريــة يتضمــن المعاييــر العالميــة المتعلقــة بالهيئات 
الجمركيــة. إذ ُتحــدد هــذه المجــاالت ذات األهميــة على 

المســتوى االســتراتيجي اســتنادًا إلى عناصر رئيســية 
تشــمل التوجه االســتراتيجي للمؤسســة، وإدارة المخاطر 
وإجــراءات التخفيــف منهــا، والتغذيــة الراجعــة من الفئات 

المعنيــة والشــركاء، ومالحظــات وآراء الموظفيــن بمختلف 
مســتوياتهم. ويجــري تقييــم جوانــب األهميــة الجوهرية في 

الدائــرة واألهــداف االســتراتيجية المرتبطــة بهــا بناء على 
المخاطــر المحتملــة علــى التــزام الدائرة وســمعتها وعالقاتها 

مــع أصحــاب المصلحــة وأدائهــا االقتصــادي. وفي األخير ، يتم 
تحديد مؤشــرات األداء الرئيســية لكل هدف من األهداف 

الســابقة مدعومة بخطط تشــغيلية يتم تنفيذها وقياســها عبر 
جميــع الوحــدات التنظيمية في المؤسســة. 

قياس سعادة
الفئات المعنية

 2020

92%91%

89%

86%
91%

عميل	إيجابيمجتمع	سعيد

شريك	راٍض

موظف	وفي

مورد	مخلص
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توقعات	الفئات	المعنية	وأصحاب	المصلحة	طريقة	اإلشراك	الفئات	المعنية	

العمالء

<  استبيان رضا العمالء
<  إدارة شكاوى العمالء

<  مراكز خدمة العمالء
<  مركز االتصال

توفير منتجات وخدمات مبتكرة وذات جودة عالية 
لتلبية احتياجات العمالء

الموظفون

<  ممثل الموظفين
<  االقتراحات والشكاوى

<  أدوات وبرامج الوارد البشرية
<  لجنة التظلمات

<  توفيــر فــرص عمــل و تطويــر مهنــي متكافئــة وعادلة
<  التعــرف علــى المشــاكل الصحيــة للموظفين 
والعمــل علــى معالجتهــا وخلــق بيئــة عمل آمنة

السلطات	الحكومية	والهيئات	
الدولية

<  التواصل المنتظم
<  مذكرات التفاهم واتفاقيات الخدمة 

<  االمتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة
 <  تقليل استخدام الطاقة وإدارة النفايات

شركاء	سلسلة	القيمة

<  تدريب شركاء سلسلة القيمة
<  مناقصات العقود

<  إدارة المشتريات
<  تقييم وإدارة الموردين

<  العمــل مــع شــركاء سلســلة القيمــة لتلبيــة 
احتياجــات عمالئنــا

<  تعزيز النمو والمنفعة المتبادلين 

مؤسسات	الجمارك	األخرى
<  االجتماعات

<  المنتديات النقاشية المتعلقة بالمجال
<  بناء بيئة تنافسية عادلة

<  تشجيع التنمية المستدامة لقطاع التجارة والجمارك 

المجتمع

<  التواصل والتفاعل مع المجتمع 
<  خدمة المجتمع

<  برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية
<  استبيانات رضا المجتمع

<  بناء مجتمع متناغم ومتماسك
<  المشاركة بفاعلية في األنشطة الخيرية

<  حماية البيئة

 )االفصاح 41-102: اتفاقيات المفاوضة الجماعية(
)االفصاح 43-102: منهجية اشراك الفئات المعنية(

)اإلفصاح 102-44: الموضوعات الرئيسية والمخاوف المثارة(

ونتيجة إلشــراك الفئات المعنية لدينا بشــكل موســع، تم 
تحديــد واالبــالغ عــن الجوانــب الجوهرية التالية ومســتويات 

األولويــة والحــدود الخاص بها:
 جوانب	األهمية

النسبية
 مستوى
األولوية

حدود	التأثير

 جمارك دبي )جميع المراكز(،عالي جًدارضا العمالء
 العمالء، الحكومة، الشركاء

جمارك دبي )جميع المراكز(عالي جًدااالستدامة التشغيلية

جمارك دبي )جميع المراكز(عالي جًدااألداء االقتصادي

جمارك دبي )جميع المراكز(عاليالحوكمة المؤسسية

 أخالقيات العمل ومكافحة
الفساد

جمارك دبي )جميع المراكز(عالي

 جمارك دبي )جميع المراكز(، كلعاليإشراك الفئات المعنية
الفئات المعنية

جمارك دبي )جميع المراكز(عاليرعاية الموظفين

 جمارك دبي )جميع المراكز(، كلعاليرفاه المجتمع
الفئات المعنية

 المساهمة في االستدامة
البيئية

 جمارك دبي )جميع المراكز(،عالي
 المجتمع، الحكومة، الشركاء

مصفوفة	حساب	القيمة	في	جمارك	دبي	

أهميتها	للفئات	المعنية	

ال
عم

األ
ى	
عل
ثر	
األ

 رضا	العمالء

األداء	االقتصادي

إشراك	الفئات
المعنية				

رفاه	المجتمع

االستدامة	البيئية

أخالقيات	العمل
ومكافحة	الفساد

استدامة
العمليات

الحوكمة
    المؤسسية 

 العناية	بالموظفين

استبيانات	التوجهات	 أراء	الفئات	المعنية  المسائل	االقتصادية
واالجتماعية التأثير	التجاري التشريعات   القضايا	الجوهرية
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يتمثــل جوهــر عمــل جمــارك دبــي في تســهيل التجارة والتي 
بدورهــا تؤثــر إيجابــًا علــى االقتصاد الوطنــي والعالمي. ولدينا 

مســؤولية ليــس فقــط تجــاه النمو المســتدام للدائرة، بل 
كذلــك تجــاه بيئــة األعمــال واالقتصــاد في إمارة دبي ودولة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة بشــكل عام. وتشــكل عمليات 
تحصيــل الرســوم التــي تنفذهــا الدائرة المصدر الرئيســي 

إليرادات حكومة دبي، ويضمن تيســير التجارة المشــروعة 
التنميــة االقتصاديــة للدولــة. وتفخــر جمارك دبــي بكونها أكثر 

الجهــات مســاهمة فــي تعزيــز االقتصــاد في الدولة، ودعم 
االســتثمارات األجنبيــة والتجــارة فــي المنطقــة. كما نركز على 
تحقيــق نمــو اقتصــادي إيجابــي من خالل الممارســات التجارية 

المســؤولة، وخلــق فــرص العمــل، وتطويــر معايير، وتوفير فرص 
التدريــب ودعــم المبــادرات الموجهــة للمجتمع المحلي. 

وتماشــيًا مع منهاجياتنا والتوجه االســتراتيجي للمؤسســة، 
تقــوم إدارتنــا الماليــة بتطويــر ومراجعــة وتحديث إجراءاتها 

بانتظــام وضمــان مراقبــة النتائــج. وبالنظر إلــى الطبيعة 
الحساســة للدائــرة، فإننــا ال نفصــح علــى بياناتنا المالية بشــكل 

كامــل، ومــع ذلــك، يتم مشــاركة بعض المعلومــات والتفاصيل 
الماليــة المحــددة فــي إطــار هــذا التقريــر، علماً  أن الدائرة 

نســتخدم مبــادئ المحاســبة المعياريــة ويتم تدقيــق بياناتنا 
الماليــة ســنوًيا مــن قبــل مدققين خارجيين مســتقلين. 

وتلبــي الدائــرة احتياجاتهــا ومتطلباتهــا الماليــة من خالل 
تحصيل رســوم الخدمات والرســوم الجمركية وبدون أي 

التزامــات ماليــة خارجيــة أو تمويــالت مــن المنظمات األخرى 
أو مســاعدات ماليــة مــن الحكومــة، ممــا يعكــس القوة المالية 

التأثير االقتصادي

األولويات
االقتصادية
الرئيسية

لجمارك دبي

التحفيز االقتصادي
خالل جائحة كورونا 

خفض رسوم
 غرامات التأخير

تحصيل رسوم
الضريبة على

القيمة المضافة

المعايير
الدولية

للمحاسبة العامة

زيادة الحدود
االئتمانية

 الضمانات االفتراضية

منهجية تحديد
التكاليف الحكومية

الخدمات
الذكية

مؤشر سعادة
 العمالء

تحصيل رسوم
الخدمات إلكترونيًا

للدائــرة. وبهــدف تعزيــز الكفاءة التشــغيلية ومســاعدة الجهات 
األخــرى مــن خــالل العالقــات الثنائية والدعــم التقني من أجل 

توســيع نطــاق قيمنــا االقتصاديــة، فإننــا نحــرص على تعزيز تبادل 
الخبــرات والمعرفــة واألنظمــة مــع الهيئــات الجمركية األخرى 

محليــًا وإقليميــًا ودوليــًا بقصــد تعزيز مبادراتنــا االجتماعية 
واالقتصاديــة خارج نطــاق عملياتنا. 

نسبة	المشتريات		السنة
المحلية

نسبة	المشتريات	
الخارجية

2020%1.01%98.99
2019%3.6%96.42
2018%0.65 %99.35

وفــي إطــار مســاهمتنا في مبــادرات التوطين وتطوير 
المواهــب الوطنيــة اإلماراتيــة، نشــارك بانتظام في معارض 

التوظيــف المخصصــة لمواطنــي دولــة اإلمارات ونتعاون مع 
الهيئــات الحكوميــة المعنيــة لجذب واســتقطاب مواطني 

دولــة اإلمــارات للعمــل فــي الدائــرة، حيث تركز سياســتنا على 
دعــم االقتصــاد الوطنــي مــن خالل توظيــف مواطني الدولة 

وتدريبهــم علــى المهــارات التقنية والســلوكية والمعرفة. 
وتتبــع جمــارك دبــي علــى نحٍو صارم جــدول الرواتب المحدد 

بموجــب قانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة دبي رقم 
27 لســنة 2006، وتعديالتــه لضمــان تطبيــق مســتويات الحد 

األدنــى للرواتــب. ونحــرص، حيثمــا أمكــن ذلك، علــى التعامل مع 
مورديــن محلييــن للســلع والخدمــات من دولــة اإلمارات العربية 

المتحــدة، مــن أجــل دعــم االقتصاد والمجتمــع المحليين. 
وتضمــن سياســة المشــتريات والعقــود التــي تنتهجها الدائرة 

التعامــل بصــورة قانونيــة وميســرة مــع المورديــن الذين دائمًا ما 
يتــم انتقاؤهــم علــى أســاس جودة المنتــج والخدمة المقدمة 
وفــق إجــراءات مناقصــة متطــورة لضمان الشــفافية والكفاءة. 
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التأثيـــــــر البيئـــــي
تهــدف السياســة البيئيــة لجمــارك دبــي إلــى الحد من مخاطر 

التلــوث وآثــار الكربــون فــي عملياتنا وإجراءاتنا وأنشــطتنا 
الجمركيــة. أولويتنــا هــي خفــض انبعاثــات الكربون اإلجمالية 

لدينــا مــن خــالل مشــاريع وأنشــطة بيئية متنوعــة. ويتم التركيز 
واالهتمــام تجــاه الفئــات والمعنية وأصحاب وإشــراكهم في 
مبادراتنــا البيئيــة. وتحــدد سياســة البيئة والصحة والســالمة 
المتبعــة فــي الدائــرة التوجــه االســتراتيجي نحو بذل جهود 

عمليــة لضمــان اإلدارة الفعالــة مــن أجــل خلــق ثقافة عمل آمنة 
وخضــراء، والتــي نســعى مــن خاللهــا للحفــاظ على الموارد ومنع 

التلــوث. ونحــرص مــن خــالل تطبيق نظــام اإلدارة البيئية في 
الدائــرة، والــذي يعتمــد علــى المعاييــر الدولية ISO 14001 و
OHSAS  18001، علــى أن تكــون جميــع عملياتنــا التشــغيلية 
وأنشــطتنا اإلدارية وأعمال اإلنشــاءات والصيانة والمبادرات 

األخــرى متوافقــة مــع المعايير البيئيــة العالمية.

وتركز مبادراتنا البيئية بشــكل أساســي على ترشــيد اســتهالك 
الطاقــة والميــاه، وجهــود إعــادة التدوير، وإدارة النفايات، 

ومعالجــة انبعاثــات اإلشــعاعات مــن أجهــزة الفحص، والبنية 
التحتيــة الصديقــة للبيئــة، والرقابــة التجاريــة على المواد 

المخالفــة للقوانيــن الدوليــة. ونحن نؤمن بتحســين اســتخدام 
الميــاه والطاقــة للمجتمــع بأســره وتوفير ظروف معيشــية 

تراعــي البيئــة، بمــا يضمــن توفيــر جودة حياة عالية المســتوى. 

ونســتمر في تحســين اســتهالكنا للطاقة من خالل توفير 
مرافــق تتســم بالكفــاءة العاليــة في اســتخدام الطاقة مع 
االســتفادة من جهود الموظفين بشــكل فعال في هذا 

اإلطــار. وتتــم مراقبــة اســتهالك المياه والكهرباء بشــكل صارم 
بهــدف ضمــان االســتدامة البيئيــة، حيــث نحصل علــى احتياجاتنا 
مــن الكهربــاء والميــاه مــن هيئــة كهربــاء ومياه دبي )ديوا( على 
أســاس إيجاري، ولكننا نســعى إلى اســتغالل جميع اإلمكانات 

المتاحة لتقليل رســوم االســتهالك للمســاهمة في التحكم 
فــي البصمــة الكربونيــة. وخــالل العــام 2020، بلغ إجمالي 
اســتهالك الكهربــاء فــي الدائــرة 10,198,161  كيلوواط/
ســاعة أي مــا يعــادل 36,683 جيجــا جــول. وتلتزم جمارك 

دبــي بشــروط اتفاقيــة التجــارة الدوليــة في األنواع المهددة 
باالنقــراض )ســايتس( وغيرهــا من المعاهــدات الدولية التي 

توفــر الوســائل التــي تكفــل حماية األنــواع المهددة باالنقراض 
ومنتجاتهــا، بحيــث ال ُيســمح بتصديــر أو اســتيراد أي مــادة 

أو منتــج مــا لــم يتــم إبــراز الموافقــات والتصاريح الالزمة التي 
تصدرهــا الســلطات المعنيــة. وتعــد الدائرة إحدى مؤسســات 

الجمــارك الرائــدة فــي العالــم التــي تركز على المســائل المتعلقة 
بحمايــة األنــواع المهــددة باالنقــراض. وفي هــذا الصدد، تنظم 

الجمــارك حملــة توعيــة قويــة لتثقيــف المجتمــع حول أهمية 
حمايــة الحيوانــات والنباتــات المهــددة باالنقــراض ومنع االتجار 

غير المشــروع فيها. 

 إحصائيات تجميع النفايات في جمارك دبي - 2020
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فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

النفايات العامة (بالطن) نفايات التدوير (بالطن)

الكهرباءالسنة
(كيلوواط/ساعة(
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تعتبــر جمــارك دبــي النفايــات كعامل ُيكبــد الدائرة مصاريف 
إضافيــة، وتنظــر إلــى إعــادة التدوير كوســيلة لتوفير المال 

للمؤسســة. ويتمثــل هدفنــا فــي تقليــل كمية النفايات الناشــئة 
عــن عملياتنــا وتشــجيع إعــادة التدوير قدر اإلمكان. وتســتهدف 

إدارة النفايــات علــى المــدى الطويــل أن تصبــح الدائرة خالية 
مــن النفايــات وأن نســاعد عمالءنــا وموردينــا على تحقيق 

نفــس النتائــج. ونواصــل تعزيــز ثقافــة إعادة تدوير الورق داخل 
المؤسســة ونســعى لتوســيع نطاق هذه المبادرات لتشــمل 

عمالءنــا وموردينــا أيًضــا. كمــا أن جمارك دبي شــريك اســتراتيجي 
فــي تطبيــق مبــادرة حكومــة دبي الخاصة باســتراتيجية دبي 

للتعامــالت الالورقيــة وتســاهم بنجاح فــي تحقيقها. 

األنــواع	المهددة	باالنقراض	-	احصائيات	ســايتس
ضبطيــات	جمارك	دبي

202020192018التصنيف
113الجلود
003كافيار

322األنواع	الحية
003شجرة	العود

ونحــرص فــي جمــارك دبي على مشــاركة وتعميــم اهتماماتنا 
وسياســاتنا وممارســاتنا البيئية مع عمالئنا وموردينا وشــركائنا 
اآلخريــن مــن خــالل ورش العمــل والــدورات التدريبية والندوات 

وغيرهــا مــن الفعاليــات وأنشــطة التواصل. وتتم دعوة الشــركاء 
االســتراتيجيين وشــركاء طاعات األعمال لحضور دوراتنا 

التدريبيــة التــي تهــدف إلــى تعزيــز ثقافة الحــد من البصمة 
البيئيــة، مــع التركيــز بشــكل خــاص على عملياتنــا الجمركية 

األساســية. وتشــمل هذه األنشــطة دورات تدريبية وجلســات 
توعيــة دوريــة حــول القضايــا المتعلقــة باألنواع المهددة 

باالنقــراض وآثارهــا، وحقــوق الملكيــة الفكرية وتأثيراتهــا البيئية، 
وأجهزة الفحص باألشــعة الســينية واإلشــعاعات المنبعثة 

منهــا، والمعامــالت الالورقيــة، وترشــيد الطاقة، وجمع 
النفايــات، ومعامــالت التخليــص اإللكترونيــة والذكية وغيرها. 

وتلتــزم الدائــرة كذلــك بزيــادة الوعي لــدى الموظفين والفئات 

المعنيــة األخــرى بضــرورة المحافظــة علــى البيئة، إذ تعقد 
الدائــرة بانتظــام محاضــرات وورش عمــل تعنى بالقضايــا البيئية 

وتهدف إلى تشــجيع تبني الممارســات الســليمة الصديقة 
للبيئــة فــي العمــل والمنزل والشــارع. ونحرص على المشــاركة 
فــي األحــداث المحليــة واإلقليميــة والدوليــة التي تهدف إلى 

تحســين البيئــة والحــد مــن البصمــة الكربونيــة. ويتم تحقيق 
ذلك عن طريق العضويات والشــراكات والمشــاريع المشــتركة 

مــع الهيئــات الحكوميــة والخاصــة األخــرى والمنظمات غير 
الحكوميــة. ويتــم تنظيــم فعاليــات مثل ســاعة األرض، وحملة 

نظفــوا اإلمــارات، وحملــة نظفوا العالــم، وحمالت مكافحة 
التدخيــن، والعديــد مــن األنشــطة األخرى التي يتــم تنفيذها 

ســعيًا لإلســهام في حماية البيئة. 
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تولــي جمــارك دبــي اهتمامــًا خاصًا بمحور التنميــة االجتماعية 
ضمــن أهدافهــا االســتراتيجية. وتتناغــم تجربتنــا في االلتزام 

بالمســؤولية المجتمعيــة مــع توجيهــات حكومــة دبي الهادفة 
إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة وتعزيــز تميز وريادة إمارة 

دبــي ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. لهذا الغرض، طورت 
الدائــرة عملهــا المجتمعــي بنــاء علــى النموذج العالمي 

للمســؤولية المجتمعيــة المؤسســية، عبــر االلتــزام بمعايير 
المواصفــة العالميــة ISO 26000  مــن أجــل تحســين األداء 

المجتمعــي وتعزيــز ســمعتها فــي هــذا المجال. وتحرص جمارك 
دبــي علــى تشــجيع العمــل التطوعي ومشــاركة الموظفين 

وكذلــك األفــراد مــن خــارج الدائرة لدعم مبادرات المســؤولية 
المجتمعيــة، إذ نطبــق إجــراءات محددة إلدارة مشــاريعنا 

المجتمعيــة حيــث يجــري تنفيــذ جميع األنشــطة والمبادرات 
مــن التخطيــط مــرورًا بالتنفيــذ ووصواًل إلــى التقييم ومراجعة 
المالحظــات بشــكل احترافــي مــن قبل فريق مــن المختصين 

مدعوميــن مــن طــرف القيــادة العليــا واإلدارة التنفيذية وجميع 
الوحــدات التنظيميــة داخل الدائرة.

وتحــرص جمــارك دبــي دومــًا على تنظيــم حمالت توعية 
وتثقيــف ألفــراد الجمهــور في إطار مســؤوليتها تجــاه المجتمع، 

مــع إعطــاء اهتمــام خــاص باألطفال والشــباب من خالل 
المشــاركة في أنشــطة التوعية المباشــرة في أماكن تجمعهم. 

وتعــد مكافحــة البضائــع المقلــدة وحماية حقــوق الملكية 
الفكريــة، مــن بيــن مســائل أخــرى، علــى رأس األولويات التي تركز 
عليهــا الدائــرة فــي عملهــا الجمركي، ســواء على مســتوى إنفاذ 
القانــون أو علــى مســتوى التوعيــة حيــث تنخرط بشــكل منتظم 

فــي تقديــم أفضــل الممارســات وبرامج التثقــف المجتمعي 
لزيــادة الوعــي بيــن منتســبي المــدارس والكليات والجامعات 

والمؤسســات التعليميــة األخــرى فــي دبــي لتعزيز مفهوم 
حقــوق الملكيــة الفكريــة )IPR( لــدى هذه الشــريحة العريضة 

مــن أبنــاء المجتمــع. ويكمــن الهدف األســمى من هــذه العملية 
فــي غــرس ثقافــة الــوالء وبنــاء دور مجتمعي واقتصادي آمن 

وحصيــن ضــد التقليــد والقرصنــة وخاصة بين الشــباب واألطفال 
في اإلمارة.

إشــراك المجتمع
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تركــز الدائــرة تركيــزًا كبيــرًا علــى تعزيز الهويــة الوطنية لدولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي إطار التزامنــا المجتمعي 

ووالئنــا تجــاه ثقافــة البلــد وتراثــه. كما ُنرســي دائًما مفهوم 
ــا على األفراد ويعزز  التضامــن االجتماعــي الــذي ينعكــس إيجابيًّ
حــب الوطــن وكذلــك الهويــة والثقافــة الوطنية. وعلى نفس 

المنــوال، اتخذنــا نهًجــا فريــًدا للتغييــر الثقافي وإشــراك المجتمع 
مــن خــالل المشــاركة التطوعيــة في المبادرات علــى الصعيدين 

الداخلــي والخارجــي. ويعــد تعزيــز ثقافــة العمل التطوعي 
والمشــاركة المجتمعيــة أحــد األهداف الرئيســية للبرامج 

واألنشــطة التــي ينفذهــا فريــق المســؤولية المجتمعية في 
الدائــرة، والتــي تشــمل تنظيــم العديد من الفعاليات واألنشــطة 
بمــا فــي ذلــك المشــاركة فــي المشــاريع المقامة داخل جمارك 

دبــي أو المســاهمة وتقديــم الدعم للمشــاريع التــي تنظمها 
جهــات أخــرى حكومية وخاصة.

كمــا تحــرص جمــارك دبــي علــى قياس نتائج رضــا المجتمع 
ســنوًيا من خالل اســتبيان ســعادة المجتمع الذي يتم 

إجراؤه بشــكل مســتقل للحصول على رأي شــرائح المجتمع 
حول مســاهماتنا وأنشــطتنا، إذ يتم تصنيف هذا االســتبيان 
علــى أســاس الفئــات العمريــة والجنس والجنســيات والعرق 

والمناطق الجغرافية بغرض اســتطالع مســتوى ســعادة 
المجتمــع ورضــاه وتوقعاتــه فيمــا يتعلق بتوافــر المعلومات 

حــول المســؤولية المجتمعيــة للدائــرة وســهولة الوصول إليها، 
والمســاواة فــي الخدمــات المقدمــة للمجتمع، وطبيعة 

العالقــة، والمشــاركة فــي أنشــطة التوعيــة والتثقيف، ودعم 
المشــاريع الخيريــة والصحيــة، ودعم األنشــطة الثقافية 

والرياضيــة، والجهــود والمبــادرات ذات الطابــع التطوعي 
واإلنســاني، والمخاطــر الصحيــة وحــوادث العمــل وما إلى ذلك.
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دعمــًا لمســيرة التنميــة االقتصاديــة المســتدامة في دولة 
االمــارات العربيــة المتحــدة توجــت جمارك دبي جهودها 

لتطويــر العمــل الجمركــي بتحقيــق إنجــازات رائدة جديدة في 
العــام 2020 برغــم تحديــات االزمــة العالميــة الناجمــة عن جائحة 
كوفيــد 19، وتقدمــت الدائــرة لتحــول هــذه التحديات إلى فرص 

وانجــازات تنفيــذا لتوجيهــات القيــادة الحكيمــة ولرؤية صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبي "رعاه اللــه" بالعمل على 
تعزيز مســيرة التنمية االقتصادية المســتدامة لترســيخ المكانة 

العالميــة لدولة اإلمارات. 
 

فقد اســتثمرت جمارك دبي في مواردها البشــرية ليكون 
اســتثمارًا مســتدامًا ُيعزز من كفاءة البنية األساســية للدائرة، 

حيــث االرتقــاء بقــدرات الموظفيــن وتدريبهــم وتأهيلهم لقيادة 
الصفــوف األماميــة مــن خالل التزود بالمعــارف والمفاهيم 
الحديثــة المتعلقــة بفنــون القيادة واستشــراف المســتقبل، 

لتعزيــز دور جمــارك دبــي الرئيســي فــي دعم االســتثمار والتجارة 
بدبــي، والــذي بــدورة يدعــم رحلة المســتقبل مــن خالل عمليات 

التطويــر المســتمرة وبنــاء كــوادر وكفــاءات وطنية لمواكبة 
مئويــة اإلمارات 2071.

إشراك الموظفين 

أولويات
الموارد البشرية

لجمارك دبي

التدريب
والتطوير

مصفوفة  
الكفاءات

مركز التقييمالخدمات الذكية 

 الدورات التدريبية
االفتراضية

البرامج واألنظمة 
اإللكترونية 
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الموظفين الذكور
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الموظفين الوافدون

2018
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480
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ووفــرت جمــارك دبــي بيئــة عمــل من المنــزل وعن ُبعد تعزز 
مــن إنتاجيــة الموظفيــن وتحــوي جميــع األدوات الالزمة التي 

يحتاجــون لهــا عبــر منظومــة متكاملــة من األنظمــة اإللكترونية 
المتنوعــة مثــل برنامــج ســطح المكتب االفتراضي "الحاســب 

االفتراضــي" باإلضافــة إلــى نظــام "المزالي" ، وتطبيق 
مايكروســوفت تيمز.

وأطلقــت الدائــرة عــدد مــن المبادرات النوعيــة لدعم البيئة 
الصحيــة فــي العمــل خــالل العــام 2020، ومنها 200 جهاز 

لتعقيــم أجهــزة الهواتــف المحمولــة، لكافة اإلدارات واالقســام 
والمراكــز الجمركيــة التابعــة لها، لســالمة وحمايــة الموظفين 
مــن خطــر انتقــال الفيروســات و21 محطــة آمان لقياس درجة 

الحــرارة ومتابعــة الحالــة الصحيــة للموظف خــالل عمله، وأيضُا 
إطــالق مبــادرات نوعيــة خــالل جائحة كورونــا منها مبادرة 

المفتــش الجمركــي اآلمــن للحفــاظ على ســالمة كادر التفتيش 
الجمركــي خالل العمل.

202020192018الفئة	العمرية
7309161,021حتى	30	عاماً

1,9341,9831,739بين	30	و	50	عامًا
349246235فوق	50	عامًا

 إجمالي	الموظفين	-
المغادرين

202020192018

108090الذكور
72327اإلناث
17103117االجمالي

 إجمالي	الموظفين	-
الملتحقين

202020192018

67881الذكور
44934اإلناث
10127115االجمالي

وفــي إطــار تطويــر الدائــرة لكوادرها البشــرية وتأهليهم لقيادة 
المســتقبل، بمخرجــات تطبيقيــة حياتيــه وبمهــارات تطويرية، 
تــم تخريــج الدفعــة الخامســة من برنامــج "قيادات"، وتأهيل 

16 موظــف مــن كافــة اإلدارات بالدائــرة، علــى برامج القيادة، 
وخــالل البرنامــج تــم إطــالق مختبر القيادة باســتخدام تقنية 

 ،)Virtual Reality Leadership Lab( الواقــع االفتراضــي
لمواكبــة اخــر التطــورات واالســاليب الحديثــة في التعلم 

والتطويــر باســتخدام أفضــل التقنيــات. وقــد أطلقت جمارك 
دبــي أيضــًا برنامــج "تــوازن"، لتقديم الدعم النفســي والمعنوي 
لموظفــي الدائــرة خــالل جائحــة "كورونــا"، وما يترتــب عليها من 
ضغوطــات وتحديــات نفســية واجتماعيــة، وذلــك بهدف خلق 
بيئــة عمــل ســعيدة وإيجابيــة ومنتجــة. ووضعت الدائرة خطة 
لتشــجيع الموظفيــن وبــث الــروح اإليجابية لمســاهمتهم في 

اســتمرارية العمــل وتعزيــز اإلحســاس باألمــان عبر التواصل مع 
الموظفيــن بشــكل دائــم مــن خالل قنوات االتصــال المتنوعة، 

وإبــراز جهودهــم فــي العمــل، وأيضــا قدمت الدائرة مبادرات 
مختلفــة منهــا مبــادرة منصــات اإليجابيــة، ومبادرة صندوق 

الســعادة الهادفــة إلــى تحفيــز الموظفين لتكون ســعادة 
الموظــف مبــدًأ أساســيًا ومهمــًا وأولويــة في كل مبادرات 

الدائرة ومشــاريعها وخططها واســتراتيجياتها.



تقرير االستدامة 2020تقرير االستدامة 2020 3637

)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 49-102 تتماشى مع 
األقسام المناسبة لها في نص التقرير. أجريت الخدمة على النسخة اإلنجليزية من التقرير. 

)GRI(		معيار	الصفحة االفصاحات	الجواب رقم 
 المباشر

GRI 101:	التأسيس	2016

GRI 102:	االفصاحات	العامة	2016

بيانات	المؤسسة

GRI 102

االفصاحات العامة

صفحة الغالف1-102: اسم المؤسسة 

211-102 : األنشطة، العالمات التجارية  والمنتجات والخدمات األساسية 

310-102 :  مكان المقر الرئيسي 

410-102 : موقع العمليات 

510-102 : نوع الملكية والشكل القانوني

610-102 : األسواق التي تخدمها المؤسسة 

710-102 : نطاق المؤسسة 

35 و836-102 : المعلومات عن الموظفين والعاملين اآلخرين 

918-102 : سلسلة التوريد الخاصة بالمؤسسة 

1016-102 : التغييرات الجوهرية الطارئة على المؤسسة وسلسلة التوريد الخاصة بها

17و1118-102 : المنهجية الوقائية  

1220-102 : المبادرات الخارجية 

1320-102 : العضويات في الجمعيات 

االستراتيجية	
GRI 102

االفصاحات العامة
2016

6 إلى 149-102 : تصريح من القيادة العليا للمؤسسة 

17و1518-102 : التأثيرات والمخاطر والفرص الرئيسية

األخالقيات	والنزاهة	
GRI 102

االفصاحات العامة
2016

3 16-102 : القيم والمبادئ والمعايير وقواعد السلوك 

18و1719-102 : آلية تقديم اإلرشاد وإثارة المخاوف المتعلقة باألخالقيات

Governance

GRI 102

االفصاحات العامة
2016

1815-102  : هيكل الحوكمة 

1913-102 : تفويض السلطات 

2015-102 : المنصب التنفيذي المنوط بالمسؤولية االقتصادية والبيئة واالجتماعية

13 إلى 2116-102: التشاور مع الفئات المعنية حول الجوانب االقتصادية والبيئية واالجتماعية

13 إلى 2216-102 : تركيبة الهيئة العليا المعينة بالحوكمة ولجانها

13 إلى 2316-102 : رئيس الهيئة العليا المعنية بالحوكمة 

13 إلى 2416-102 :  ترشيح واختيار الهيئة العليا المعنية بالحوكمة

البرنامج	التدريبي	لجمارك	دبي	-	عدد	ساعات	التدريب	)بالفئة(

201820192020الفئة
المعدلإجمالي	الساعاتالمعدلإجمالي	الساعاتالمعدلإجمالي	الساعاتالجنس
57,48911.736,29613.917,34218.5الذكور
37,10711.423,03713.71205019.3اإلناث

المعدلإجمالي	الساعاتالمعدلإجمالي	الساعاتالمعدلإجمالي	الساعاتالجنسية
52,58311.554,74913.823,57818.2المواطنون

4.90612.84,58413.95,81417.3الوافدون

المعدلإجمالي	الساعاتالمعدلإجمالي	الساعاتالمعدلإجمالي	الساعاتتصنيف	الموظفين

2,00910.42,19216.61,84726.76اإلدارة العليا

12,03911.215,22715.910,17027اإلدارة الوسطى

43,44111.741,91413.017,37518.5أخرى

 التدريب	على	السياسات	واإلجراءات	المتعلقة	بالموارد	البشرية

201820192020التفاصيل
35,77626,61329,392إجمالي عدد ساعات التدريب

2,4501,8821600إجمالي عدد الموظفين المدربين
إجمالي	عدد	برامج	التدريب	التي	تم	اجراؤها	في	الدائرة

المكان
13615591داخلي
234206853خارجي

حضور	برامج	تدريب	القيادة
385376246عدد الحضور

إحصائيات	حضور	برامج	التدريب
3,1732,6161100ذكور
1,7921,684614إناث

4,58239701429مواطنون
383330285وافدون
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GRI 102

االفصاحات العامة
2016

13 إلى 2516-102 : تضارب المصالح

13 إلى 2616-102 : دور الهيئة العليا للحوكمة في تحديد األهداف والقيم واالستراتيجية 

13 إلى 2716-102 : المعرفة الجماعية للهيئة العليا المعنية بالحوكمة

13 إلى 2816-102 : تقييم أداء الهيئة العليا المعنية بالحوكمة

17و2918-102: تحديد وإدارة التأثيرات االقتصادية والبيئية واالجتماعية 

17و3018-102 : فعالية إجراءات إدارة المخاطر

17و3118-102: مراجعة المحاور االقتصادية والبيئية واالجتماعية

13 إلى 3216-102 : دور الهيئة العليا للحوكمة في إعداد تقارير االستدامة 

13 إلى 3316-102 : اإلبالغ عن المخاوف الجوهرية 

17و3418-102: عدد وطبيعة المخاوف الجوهرية

13 إلى 3516-102 : سياسات الرواتب والمكافآت 

13 إلى 3616-102 : إجراءات تحديد الرواتب والمكافآت

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

 والمكافآت لدينا تنظمها قوانين
  دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي

 معلومات سرية ألننا جهة38-102: معدل إجمالي الرواتب السنوي
حكومية معنية باألمن القومي

 معلومات سرية ألننا جهة39-102: نسبة الزيادة في إجمالي الرواتب السنوي 
حكومية معنية باألمن القومي

إشراك	الفئات	المعنية	

GRI 102

االفصاحات العامة

4025-102 : قائمة الفئات المعنية وأصحاب المصلحة 

4126-102 : اتفاقات المفاوضة الجماعية 

4225-102 : تحديد واختيار الفئات المعنية

4325-102 : منهجية إشراك الفئات المعنية 

4425-102 : الموضوعات الرئيسية والمخاوف المثارة

ممارسات	إعداد	التقارير	

GRI 102

االفصاحات العامة

4510-102 : الجهات المدرجة في البيانات المالية الموحدة 

4610-102 : الحدود الخاصة بمحتوى التقرير والجوانب الخاصة به 

4727-102 : قائمة الجوانب الجوهرية

4810-102 : إعادة توصيف المعلومات األساسية

4910-102 : التغيرات في التقرير 

5010-102 : فترة التقرير

5110-102 : تاريخ آخر تقرير

5210-102 : دورة إعداد التقرير

5310-102 : نقطة االتصال الخاصة بالتقرير 

5410-102 : تبيان إعداد التقرير وفق معايير المبادرة العالمية للتقارير

37 إلى 5541-102 : فهرس محتويات المبادرة العالمية إلعداد التقارير 

5610-102 : التصديق الخارجي للتقرير

GRI 103	:	منهجية	اإلدارة	2016

GRI 103

منهجية اإلدارة
 2016

 الجوانب الجوهرية25 إلى 128-103 : شرح الجوانب الجوهرية وحدودها 
 التي يشملها

 التقرير هي رضا
 GRI)العمالء

 واالستدامة ،(202
 GRI) التشغيلية
 واألداء ،(203

 GRI)  االقتصادي
 وأخالقيات ،(201

 ،(GRI 205)  العمل
 وإشراك الفئات

 ،(GRI 203)المعنية
 ورعاية الموظفين

(GRI 401)، وإسعاد 
 GRI) المجتمع
 والرعاية ،(413

(GRI 307) البيئية

16 إلى 224-103 : منهجية اإلدارة ومكوناتها

16 إلى 324-103 : تقييم منهجية اإلدارة 

GRI 201	:	األداء	االقتصادي	2016

GRI 201

األداء االقتصادي

29 و130-201 : توليد القيمة االقتصادية المباشرة وتوزيعها

29 و230-201 : التداعيات المالية والفرص والمخاطر األخرى الناجمة عن التغيرات المناخية

29 و330-201 : االلتزامات بخطة االستحقاقات المحددة وخطط التقاعد األخرى 

29 و430-201 : المساعدة المالية المقدمة من الحكومة

GRI 203	:	التأثيرات	االقتصادية	غير	المباشرة	2016
 GRI 203

التأثيرات االقتصادية غبر 
المباشرة

29 و130-203: استثمارات البنية التحتية والخدمات المدعومة

29 و230-203 : التأثيرات االقتصادية غير المباشرة الجوهرية 

GRI 204	:	الممارسات	الخاصة	بالمشتريات	2016
GRI 204

الممارسات الخاصة 
بالمشتريات 

130-204 : نسبة االنفاق على جهات التوريد المحلية

GRI 205	:	مكافحة	الفساد	2016

GRI 205

مكافحة الفساد 

17 و118-205 : العمليات المقيمة من حيث المخاطر المترتبة على الفساد 

17 و218-205 : 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 
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GRI 302	:	الطاقة	2016

GRI 302

الطاقة 

31 و132-302 : استهالك الطاقة داخل المؤسسة 
31 و232-302 : استهالك الطاقة خارج المؤسسة

31 و332-302 : كثافة الطاقة 
31 و432-302 : خفض استهالك الطاقة 

31 و532-302 : تقليل متطلبات الطاقة للمنتجات والخدمات 
GRI 303	:	المياه	والنفايات	السائلة	

 GRI 303

المياه والنفايات السائلة

31 و132-303 : التفاعالت مع المياه بصفتها موردًا مشتركًا
31 و232-303 : إدارة األثار المرتبطة بتصريف المياه

31 و332-303 : سحب المياه
31 و432-303 : تصريف المياه العادمة 

31 و532-303 : استهالك المياه
GRI 306	:	النفايات	السائلة	والصلبة	2016

GRI 306

النفايات السائلة 
والصلبة 

ال يوجد1-306 : تصريف المياه العادمة من حيث النوعية والمقصد 
31 و232-306 : حجم النفايات من حيث النوع وأسلوب التصريف 

ال يوجد3-306 : التسربات الكبيرة
31 و432-306 : نقل النفايات الخطرة 

ال يوجد5-306 : الكتل المائية المتضررة بسبب تصريف المياه و/أو سيالن المياه
GRI 307	:	االمتثال	للمعايير	البيئية	2016

GRI 307
31 و132-307  : عدم االمتثال للقوانين واألنظمة البيئية االمتثال البيئي

GRI 401	:	التوظيف	2016

GRI 401

التوظيف 

35 و136-401 : عدد الموظفين الجدد ومعدل دوران الموظفين 
35 و236-401 : االمتيازات المقدمة لموظفي الدوام الكامل

35 و336-401 : إجازة األبوة  
GRI 403	:	الصحة	والسالمة	المهنيتين	2018

GRI 403

الصحة والسالمة 
المهنيتين 

35 و136-403 : نظام إدارة الصحة والسالمة المهنيتين 
35 و236-403 : تحديد األخطار وتقييم المخاطر والتحقيق في الحوادث

35 و336-403 : خدمات الصحة المهنية
4-403: مشاركة العاملين واستشارتهم والتواصل معهم بشأن الصحة والسالمة 

المهنية 
ال توجد ترتيبات 
من هذا القبيل 

35 و536-403 : تدريب العاملين على معايير الصحة والسالمة المهنيتين

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

35 و736-403: منع والحد من تأثيرات الصحة والسالمة المهنية المرتبطة مباشرة بعالقات األعمال
35 و836-403 : نسبة العاملين المشمولين بنظام إدارة الصحة والسالمة المهنيتين

35 و936-403 : االصابات المتصلة بالعمل
35 و1036-403 : اعتالل الصحة المرتبط بالعمل 

GRI 404	:	التدريب	والتعليم	2016

GRI 404

التدريب والتعليم 

35 و136-404 : متوسط ساعات التدريب في السنة لكل موظف 
35 و236-404  : برامج تطوير مهارات الموظفين 

35 و336-404 : النسبة المئوية للموظفين الذين يتلقون مراجعات دورية لألداء والتطوير الوظيفي
GRI 405	:	التنوع	وتكافؤ	الفرص	2016

GRI 405

التنوع وتكافؤ الفرص 

35 و136-405 : تنوع الهيئات المعنية بالحوكمة والموظفين

35 و236-405 : 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 االصليين 
ال يوجد1-411 : حاالت العنف التي تمس حقوق السكان األصليين 

GRI 412		:	تقييم	حقوق	اإلنسان	2016

GRI 412

تقييم حقوق االنسان 

ال يوجد1-412 : العمليات التي خضعت لتقييم اآلثار المتعلقة بحقوق اإلنسان
35 و236-412 : 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 

35 و136-413 : العمليات التي تشمل إشراك المجتمع المحلي، التأثيرات والبرامج 
2-413 : العمليات التي تنطوي على تأثيرات سلبية كبيرة فعلية أو محتملة على 

35 و36المجتمعات المحلية 

GRI 418		:	خصوصية	العمالء	2016
GRI 418

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

GRI 419	:	االمتثال	االجتماعي	واالقتصادي	2016
GRI 419

االمتثال االجتماعي 
واالقتصادي

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




