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إحصاء داعم لصناعة
السعادة والتنمية 

المستدامة.
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هدفنا أن تكون االمارات نموذجًا عالميًا ناجحًا، للجميع بين 
ثالثة أشياء: نمو اقتصادي متواصل، طاقة مستدامة ومتاحة، 

وبيئة نظيفة وآمنة



الشيــخ محمــد بن راشــد آل مكتــوم
نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، ورئيس الوزراء،

وحاكم إمارة دبي
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الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 
ولي عهد دبي، اإلمارات العربية المتحدة



2018تقـــريـــر االستــــدامـــة

يحـــرص مركـــز دـبــي لإلحصـــاء عـلــى التزامـــه بتحقيـــق مبـــادئ االســـتدامة، آخـــذاً بعيـــن االعتبـــار، عنـــد وضـــع خطتـــه 

االســـتراتيجية ضمـــان مواءمـــة جميـــع األهـــداف والمشـــاريع والعمليـــات والممارســـات لهـــذه المبـــادئ وتحقيـــق 

أفضـــل نتائـــج لالســـتدامة مـــن خاللهـــا.

يـــر مـــدى التقـــدم الـــذي أحرزنـــاه نحـــو تحقيـــق رؤيـــة المركـــز المتمثلـــة ـفــي “إحصـــاء داعـــم لصناعـــة  يعـــرض هـــذا التقر

الســـعادة والتنميـــة المســـتدامة” حيـــث يكـــرس المركـــز جميـــع إمكانياتـــه ومـــوارده لتحقيـــق أهـــداف التنميـــة والنمـــو 

الطموحـــة لإلمـــارة وخطـــة دـبــي 2021 مـــن خـــالل مـــا يوفـــره مـــن معلومـــات ومؤشـــرات إحصائيـــة تغطـــي كافـــة 

ــارة. القطاعـــات االســـتراتيجية ـفــي اإلمـ

وقـــد أطلقنـــا عـــام 2018 العديـــد مـــن المبـــادرات والمشـــاريع اإلبداعيـــة لدعـــم االســـتدامة االجتماعيـــة واالقتصاديـــة 

ــنوية التـــي انعكســـت بشـــكل إيجاـبــي عـلــى كافـــة  ــا السـ ــزة مـــن خـــالل مؤشـــرات أدائنـ ــا نتائـــج متميـ والبيئيـــة وحققنـ

فئـــات المعنييـــن معنـــا وحققـــت نقلـــة نوعيـــة فـــي مجـــال تعزيـــز دورنـــا فـــي هـــذا المجـــال ويســـتعرض تقريرنـــا عـــن عـــام 

2018 اهـــم تلـــك اإلنجـــازات.

رسالة المدير التنفيذي

عـارف عـبيد المـهيري
المـديـر التـنـفـيـذي
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رسالة المدير التنفيذي 

عن التقرير

نبذه عن مركز دبي لإلحصاء

الحوكمة وأخالقيات العمل

اشراك الفئات المعنية

متعاملين مركز دبي لإلحصاء

اإلستدامة اإلقتصادية

بصمتنا البيئية

اإلستدامة اإلجتماعية

اإلبداع واالبتكار في مركز دبي لإلحصاء

الموضوع

10



فهــرس

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11



2018تقـــريـــر االستــــدامـــة





2018تقـــريـــر االستــــدامـــة



15



2018تقـــريـــر االستــــدامـــة



يـــر االســـتدامة لمركـــز دـبــي لإلحصـــاء، ننشـــر مـــن خاللـــه بيانـــات األداء الخاصـــة بالمركـــز وغيرهـــا  هـــذا اإلصـــدار الثاـنــي مـــن تقر

مـــن المعلومـــات وذلـــك مـــن األول مـــن ينايـــر 2018 الـــى الحـــادي والثالثيـــن مـــن ديســـمبر 2018، مـــع توفيـــر مقارنـــات مـــن 

يـــة محـــددة وهـــي كل ســـنة. كمـــا يلقـــي  يـــر االســـتدامة بدور الســـنوات الماضيـــة قـــدر اإلمـــكان. يقـــوم المركـــز بإصـــدار تقر

يـــر الضـــوء علـــى التأثيـــرات االجتماعيـــة واالقتصاديـــة والبيئيـــة التـــي لهـــا الصلـــة بأعمـــال المركـــز ويفصـــح طواعيـــة عـــن  التقر

بيانـــات ومعلومـــات أساســـية حيـــث إننـــا نحتـــرم وندعـــم مبـــدأ شـــفافية المؤسســـة والتواصـــل المفتـــوح كجـــزء مـــن قيمنـــا 

المؤسســـية. وتغطـــى كافـــة التفاصيـــل فـــي هـــذا التقريـــر لمركـــز دبـــي لإلحصـــاء الـــذي يقـــع فـــي دبي-اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 

حيـــث ال يمتلـــك أي عمليـــات خـــارج دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة.

يـــر العالميـــة( اإلصـــدار GIR )لتعريـــف محتويـــات هـــذا التقريـــر والمعلومـــات  طبـــق المركـــز المبـــادئ التوجيهيـــة لمبـــادرة التقار

يـــر الخـــاص باالســـتدامة  الـــواردة فيـــه، مســـتخدمين خيـــار “ اإلفصـــاح األساســـي “ حيـــث يحتـــوي علـــى العناصـــر األساســـية للتقر

ويوفـــر الخلفيـــة التـــي تبـــرز المركـــز بالنســـبة ألثـــره االقتصـــادي والبيئـــي واالجتماعـــي وأدائـــه ـفــي مجـــال الحوكمـــة.  وُيعـــد 

يـــر بأفضـــل المســـتويات  يـــر. وقـــد حاولنـــا أن ننجـــز هـــذا التقر يـــر العالميـــة جـــزًءا ال يتجـــزأ مـــن هـــذا التقر فهـــرس مبـــادرة التقار

الممكنـــة مـــن حيـــث الشـــمولية والدقـــة وضمـــان الجـــودة والتوحيـــد القياســـي واإلفصـــاح الشـــفاف.  ونظـــًرا لكونهـــا دائـــرة 

حكوميـــة حساســـة، ال ينشـــر مركـــز دبـــي لإلحصـــاء بعـــض البيانـــات والمعلومـــات الهامـــة علًنـــا، إال وفـــق القانـــون.  

عن التقرير
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لالستفسارات المباشرة والتعليقات والردود، يرجى التواصل معنا من خالل:

مدينة دبي األكاديمية العالمية شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان المبنى رقم 12 الطابق األول

البريد اإللكتروني

info@dsc.gov.ae

هاتف

DSC800

الموقع اإللكتروني

www.dsc.gov.ae

فاكس

04429023
ص.ب

121222
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أنشـــئ مركـــز دبـــي لإلحصـــاء فـــي العـــام 2006 ليكـــون المصـــدر الرســـمي لإلحصـــاء علـــى مســـتوى إمـــارة دبـــي لجمـــع وتبويـــب 
يـــر اإلحصائيـــة، وتنظيـــم العمـــل اإلحصاـئــي  البيانـــات والمعلومـــات اإلحصائيـــة، وتحليلهـــا وإعـــداد ونشـــر المؤشـــرات والتقار

والدراســـات االســـتطالعية.

ومـــن أهـــم أهـــداف تأســـيس المركـــز المســـاهمة ـفــي دفـــع عجلـــة التنميـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة ـفــي اإلمـــارة وتوفيـــر 
المتطلبـــات اإلحصائيـــة لخطـــة دبـــي االســـتراتيجية باإلضافـــة إلـــى بنـــاء منظومـــة إحصائيـــة ذكيـــة متطـــورة وفعالـــة فـــي اإلمـــارة 
تســـاهم فـــي تقديـــم الدعـــم اإلحصائـــي لمتخـــذي القـــرار وراســـمي السياســـات التنمويـــة، وعمليـــات التخطيـــط، وقيـــاس األداء 

االســـتراتيجي. 

يلتـــزم ويحـــرص مركـــز دـبــي لإلحصـــاء بإتاحـــة ثـــروة متجـــددة مـــن المعلومـــات االحصائيـــة الديموغرافيـــة واالجتماعيـــة 
واالقتصاديـــة بأعلـــى مســـتويات الشـــفافية والمصداقيـــة لجميـــع المتعامليـــن )حكومـــة، قطـــاع أعمـــال، أفـــراد( عـــن طريـــق 
ــدد  ــد حـ ــذا فقـ ــاً، لـ ــز دائمـ ــة المركـ ــة هـــي غايـ ــودة عاليـ ــة وذات جـ ــات موثوقـ ــر بيانـ ــا وأن توفيـ ــة، كمـ ــز 21 خدمـ ــم المركـ تقديـ
المركـــز مســـتوى جـــودة المخرجـــات االحصائيـــة والبيانـــات لتتوفـــر فيهـــا المعاييـــر المعتمـــدة دوليـــاً بـــإدارة جـــودة البيانـــات 
ــا بلـــغ  االحصائيـــة لمختلـــف القطاعـــات بالتـــزام تـــام بميثـــاق جـــودة البيانـــات اإلحصائيـــة وميثـــاق الخدمـــة والشـــفافية. كمـ

ــنة 2018: 184 موظـــف. ــاء ـفــي سـ ــز دـبــي لإلحصـ ــدد موظفـــي مركـ عـ

يســـتخدم مركـــز دـبــي لإلحصـــاء نظـــام الشـــكاوى الموحـــد لحكومـــة دـبــي، والـــذي يعتبـــر منصـــة تفاعليـــة للمعنييـــن مـــن 
المتعامليـــن أو المورديـــن أو المجتمـــع أو الشـــركاء، ويوفـــر النظـــام فرصـــة إلبـــداء المالحظـــات التـــي تؤخـــذ بعيـــن االعتبـــار 
ويتـــم دراســـتها وتحليلهـــا وحصرهـــا ومتابعـــة حلهـــا وذلـــك خـــالل 3 أيـــام عمـــل وذلـــك لضمـــان رضـــى المشـــتكي عـــن اآلليـــة 

المتبعـــة بالمركـــز. 

نبذة عن مركز دبي لإلحصاء:
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مدينةدبي العاملية

كلية التقنية دبي
للطالب

جامعة بيتس بيالني

 منطقة دبي
للتعهيد

 سلطة واحة دبي
للسيليكون

ورسان

نادي رياضة البولو

محطة كهرباء

املبنى رقم 12 ( الطابق األول )

ساعات العمل الرسمية:
07:30 – 14:30 من األحد إلى اخلميس 

خدمة املتعاملني: 
البريد اإللكتـرونـي: 



أنشأ مركز دبي لإلحصاء بموجب القانون رقم )28( لسنة 2015 والذي حدد اختصاصات المركز وفق ما يلي:

01.  إعـــداد خطـــط وبرامـــج العمـــل اإلحصاـئــي الداعـــم لخطـــة دـبــي االســـتراتيجية، وخطـــط وبرامـــج ومشـــاريع التنميـــة 
وغيرهـــا. واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 

02.  جمـــع البيانـــات والمعلومـــات اإلحصائيـــة الخاصـــة باإلمـــارة مـــن مصـــادر البيانـــات، وتحديثهـــا ومعالجتهـــا وتصنيفهـــا 
وحمايتهـــا.

تصميم وتنفيذ الدراسات والمسوح اإلحصائية السكانية واالجتماعية ولالقتصادية على مستوى اإلمارة.  .03

04.  بنـــاء وإدارة منظومـــة إحصائيـــة حديثـــة ومتكاملـــة لجمـــع وتحليـــل ومعالجـــة ونشـــر البيانـــات والمعلومـــات والمؤشـــرات 
واالحصائيـــة الرســـمية.

05.  إعـــداد وتوفيـــر بيانـــات ومعلومـــات إحصائيـــة عاليـــة الجـــودة لمتخـــذي القـــرار والجهـــات الحكوميـــة ومجتمـــع األعمـــال 
ووســـائل اإلعـــالم والباحثيـــن واألفـــراد والمجتمـــع الدوـلــي.

06.  نشـــر المعلومـــات والمؤشـــرات اإلحصائيـــة بأحـــدث األســـاليب المتاحـــة، دون اإلخـــالل بســـرية البيانـــات المقـــررة وفقـــاً 
ألحـــكام هـــذا القانـــون.

07.  إعـــداد المؤشـــرات اإلحصائيـــة الســـكانية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة طبقـــاً ألفضـــل الممارســـات كمؤشـــرات مرجعيـــة 
عـلــى مســـتوى اإلمـــارة.

08.  وضـــع األســـس والقواعـــد المنظمـــة للعمـــل اإلحصاـئــي، وتوحيـــد األســـاليب والمعاييـــر والتعريفـــات والتصنيفـــات 
المتعلقـــة بالعمـــل االحصاـئــي ـفــي االمـــارة، بمـــا يتوافـــق مـــع المنهجيـــات المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة ومتطلبـــات 

العمـــل االحصاـئــي. 

تصميم وتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في اإلمارة.   .09

10.  تمثيـــل اإلمـــارة لـــدى الجهـــات المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة فيمـــا يتعلـــق بالمجـــال اإلحصائـــي، والمشـــاركة فـــي المشـــاريع 
والبرامـــج والمســـوح اإلحصائيـــة علـــى مســـتوى الدولـــة.

نشر الثقافة اإلحصائية، وزيارة الوعي لدى جميع شرائح المجتمع بالعمل االحصائي.  .11

12.  التنظيـــم والمشـــاركة ـفــي المؤتمـــرات والنـــدوات وورش العمـــل والبرامـــج العلميـــة اإلحصائيـــة واألنشـــطة اإلحصائيـــة 
داخـــل وخـــارج الدولـــة.

تقديم االستشارات اإلحصائية والمساعدة الفنية للجهات الحكومية في كل ما يتعلق بالعمل اإلحصائي  .13

القيام بالدراسات االستطالعية حول الظواهر السكانية واالجتماعية واالقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها.   .14

ــح  يـ ــدار التصار ــارة، وإصـ ــتطالعية ـفــي اإلمـ ــات االسـ ــال الدراسـ ــة ـفــي مجـ ــة العاملـ ــر الحكوميـ ــات غيـ ــل الجهـ ــم عمـ 15.  تنظيـ
الالزمـــة، وفقـــاً للضوابـــط واالشـــتراطات المعتمـــدة ـفــي هـــذا الشـــأن.

16.  الرقابـــة عـلــى الجهـــات المصـــرح لهـــا بإجـــراء الدراســـات االســـتطالعية، واتخـــاد اإلجـــراءات المناســـبة بحقهـــا وفقـــاً 
ـفــي هـــذا الشـــأن. للتشـــريعات الســـارية 

أية مهام أخرى تكون الزمة لتحقيق أهدافه.  .17

مهام وأدوار المركز:
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الهيكل التنظيمي

20



من منطلق حرص مركز دبي لإلحصاء بأهمية 
اإلستدامة، تم تضمين التنمية المستدامة في 

الرؤية والرسالة والقيم الخاصة بالمركز

إحصاء داعم لصناعة السعادة والتنمية المستدامة

إمارة  في  المستقبل  واستشراف  السعادة  وصناعة  المستدامة  للتنمية  الداعم  اإلحصائي  العمل  في  الريادة  تحقيق 
التقنيات  الموثوقية والشفافية، تستند على أحدث  دبي، من خالل منظومة إحصائية مبتكرة تتمتع بأعلى مستويات 

والممارسات والمعايير باالعتماد على بيئة عمل سعيدة ومبدعة. 

السعادة وااليجابية: فكر مؤسسي وأسلوب قيادة وعمل، والتزام تجاه مختلف الفئات المعنية.

الموجه الرئيس لعمليات التطوير المستمر وإدارة التغيير واستشراف المستقبل. االبتـــــــــــــــــــــــــــــــكار: 

توفير مخرجات إحصائية تتمتع بأعلى مستويات الجودة والموثوقية.  المصداقيــــــــــــــة: 

الشفافيـــــــــــــــــــــة:  تحقيق التكافؤ للجميع في حق االطالع على مخرجاتنا اإلحصائية وإتاحة جميع المعلومات والمعايير 
والمنهجيات المرتبطة بها. 

المحافظة التامة على سرية البيانات الشخصية والمؤسسية. احترام السرية: 

الرؤيــــة:

الرسالة:

القيـــــم:
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إدارة الموارد واإلتصال المؤسسي:

المتعاملين،  المؤسسي، خدمة  باالتصال  المتعلقة  السياسات واالستراتيجيات واألنظمة والمنهجيات  اقتراح وتطوير 

المحلية  اإلعالم  وسائل  مع  والعالقة  اإلعالمي  النشر  المجتمعية،  المسؤولية  اإلحصائي،  النشر  المؤسسية،  كة  الشرا

)معارض،  المختلفة  المركز  ومشاركات  وفعاليات  أنشطة  وتنظيم  إدارة  العامة،  العالقات  إدارة  والدولية،  واإلقليمية 

مؤتمرات ..الخ(، إدارة الهوية المؤسسية للمركز، تعزيز الهوية الوطنية على مستوى عمليات وأنشطة وموظفي المركز 

وإجراء الدراسات الالزمة لتلك الجوانب لضمان تطبيقها وفقاً ألفضل الممارسات وبما يتواءم ويضمن التطور المستمر 

للعمليات المتعلقة بها، باإلضافة إلى تنفيذ استبيانات قياس رأي الفئات المعنية من المتعاملين والشركاء والمجتمع 

بشكل دوري وبما يضمن توفير المعلومات الدقيقة حول رأي تلك الفئات عن أداء المركز وتوفير المعلومات التي 

كة واالتصال  تستخدم كمدخالت لعمليات التخطيط وتحسين أداء المركز المتعلق بخدمة المتعاملين، المجتمع، الشرا

المؤسسي، ورفع التوصيات الالزمة لذلك. إضافة إلى تخطيط وإدارة وتنمية الموارد البشرية وتنفيذ وإدارة العمليات 

المتعلقة بها والمتمثلة في إعداد خطة التوظيف والتوطين، الهيكل الوظيفي والمسارات الوظيفية، التوصيف الوظيفي، 

نظام إدارة أداء الموظفين، نظام التأمين الصحي، تنفيذ عمليات الموارد البشرية )اإلجراءات الذاتية وإصدار الشهادات 

القانونية(، صرف الرواتب والبدالت، نظام التحفيز الوظيفي،  تحديد االحتياجات التدريبية ووضع وتنفيذ خطة التدريب، 

إعداد  المالية،  الموارد  بإدارة  المتعلقة  والمنهجيات  واألنظمة  واالستراتيجيات  السياسات  وتطوير  اقتراح  إلى  إضافة 

المشتريات،  وإدارة  التعاقدية  العمليات  اإلشراف على  اإليرادات،  وتحصيل  الصرف  وتنفيذ عمليات  السنوية  الموازنة 

إدارة المخازن، اإلشراف على عملية الجرد السنوي، إعداد الحسابات الختامية للمركز، والتنسيق مع الجهات المختصة 

مثل دائرة المالية ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وحكومة دبي اإللكترونية بما يتعلق باختصاصات اإلدارة لضمان 

تنفيذ السياسات والتشريعات واألنظمة الموحدة على مستوى حكومة دبي. إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي لعقد 

ورش العصف الذهني )مختبرات اإلبداع(، الورش التوعوية، والفعاليات المتعلقة باإلبداع واالبتكار للموظفين والشركاء 

وخارجياً،  داخلياً  واالبتكار  باإلبداع  المتعلقة  والورش  الدورات  في  للمشاركة  للموظفين  الفرصة  وإتاحة  والمتعاملين، 

المختصة وبالتنسيق مع مكتب االستراتيجية  الجهات  الفكرية مع  الملكية  المالي لتسجيل  الدعم  إلى تقديم  إضافة 

والتميز المؤسسي )وحدة اإلبداع واالبتكار(. تطبيق المعايير المتعلقة بإدارة االبتكار المؤسسي في منظومة الجيل الرابع 

للتميز الحكومي، ومتابعة التطورات التي تطراً على العمل مع حصر التحديات المواجهة ووضع خطط إبداعية لحلها، 

الموظفين والفئات  أفكار  الالزم في تقييم  الدعم  إلى تقديم  الموظفين، إضافة  باقي  المستفادة مع  الدروس  ومشاركة 

بالتعاون مع  تطبيقها  واإلشراف على  لتنفيذها  اإلدارة ووضع خطة  بمهام  المتعلقة  والمتعاملين(  )الشركاء  المعنية 

المعنيين والتنسيق مع مكتب االستراتيجية والتميز المؤسسي )وحدة اإلبداع واالبتكار(.
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إدارة تقنية المعلومات والنظم اإلحصائية المركزية:
اإللكتروني اإلحصائي والنظم  بالربط  الخاصة  السياسات واالستراتيجيات واألنظمة والمنهجيات  اقتراح وتطوير وتنفيذ 

في  التقنية  اإلحصائية  المنظومة  لتطوير  التقنية  الحلول  أفضل  وتطبيق  دبي  إمارة  على مستوى  المركزية  اإلحصائية 

اإلمارة بما يضمن سرعة ودقة تدفق البيانات من مختلف مصادرها السجلية إلى قواعد البيانات المركزية في المركز 

وإتاحتها كتقارير ومؤشرات إحصائية معتمدة لمختلف فئات المستخدمين وفقاً الحتياجاتهم وباستخدام أحدث وأنسب 

البرمجيات اإلحصائية، وتقدم اإلدارة الدعم االستشاري والفني التقني للجهات الحكومية لتمكينهم من القيام بمهامهم 

اإلحصائية  المسوح  بتنفيذ  الخاصة  والبرمجيات  النظم  تطوير  تتولى  كما  اإلمارة،  في  التقنية  اإلحصائية  المنظومة  في 

المتعاملين  فئات  لمختلف  والذكية  اإللكترونية  الخدمات  وتطوير  المركز،  ينفذها  التي  الرأي  استطالعات  ومسوح 

األنظمة اإلحصائية  المركز ولمستخدمي  الالزمة لموظفي  التدريبية  البرامج  إلى تنظيم  الداخليين والخارجيين إضافة 

التي تطورها اإلدارة لتأهيلهم الستخدامها بالشكل األمثل، إضافة إلى إنشاء وإدارة وتطوير البنية التحتية التقنية للمركز 

الدعم  وتقديم  الدوري  االحتياطي  النسخ  وإجراء عمليات  البيانات  المعلومات وقواعد  وأمن  أمنها  وصيانتها وضمان 

الفني الالزم. إضافة إلى تطبيق المعايير المتعلقة بإدارة االبتكار المؤسسي في منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي، 

ومتابعة التطورات التي تطراً على العمل مع حصر التحديات المواجهة ووضع خطط إبداعية لحلها، ومشاركة الدروس 

)الشركاء  المعنية  والفئات  الموظفين  أفكار  تقييم  في  الالزم  الدعم  تقديم  إلى  إضافة  الموظفين،  باقي  المستفادة مع 

والمتعاملين( المتعلقة بمهام اإلدارة ووضع خطة لتنفيذها واإلشراف على تطبيقها بالتعاون مع المعنيين والتنسيق 

مع مكتب االستراتيجية والتميز المؤسسي )وحدة اإلبداع واالبتكار(.

إدارة المسوح واألطر اإلحصائية:
والمسوح  التعدادات  بتنفيذ  المتعلقة  والمنهجيات  واألنظمة  واالستراتيجيات  السياسات  وتنفيذ  وتطوير  اقتراح 

لألسر  اإلحصائية  لألطر  المستمر  والتحديث  الرأي  واستطالعات  واالقتصادية  واالجتماعية  الديموغرافية  اإلحصائية 

والمباني والمنشآت والوحدات السكنية وتصميم العينات اإلحصائية للمسوح الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية 

واستطالعات الرأي وفقاً للمنهجيات والمعايير العلمية المعتمدة دولياً، وتقوم اإلدارة بتنفيذ مختلف المسوح اإلحصائية 

لألسلوب األمثل لطبيعة ومتطلبات وضوابط كل مسح، كما  وفقاً  أو هاتفياً  إلكترونياً  أو  الرأي ميدانياً  واستطالعات 

وتتولى عملية التدريب والتأهيل الميداني لفرق العمل الميدانية وعمليات التدقيق الميداني والمكتبي على البيانات 

الدراسة  مجتمع  عن  معبرة  نتائج  استخراج  من  تمكن  االحصائية  للمسوح  بيانات  قاعدة  توفير  وضمان  المستوفاة 

إضافة  والعلمية.  الفنية  والمعايير  الشروط  كافة  فيها  تتوفر  الرأي  استطالعات  نتائج  وإصدار  وموثوق،  دقيق  بشكل 

إلى تطبيق المعايير المتعلقة بإدارة االبتكار المؤسسي في منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي، ومتابعة التطورات 

التي تطراً على العمل مع حصر التحديات المواجهة ووضع خطط إبداعية لحلها، ومشاركة الدروس المستفادة مع باقي 

الموظفين، إضافة إلى تقديم الدعم الالزم في تقييم أفكار الموظفين والفئات المعنية )الشركاء والمتعاملين( المتعلقة 

بمهام اإلدارة ووضع خطة لتنفيذها واإلشراف على تطبيقها بالتعاون مع المعنيين والتنسيق مع مكتب االستراتيجية 

والتميز المؤسسي )وحدة اإلبداع واالبتكار(.
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الكلي  االقتصاد  مؤشرات  بتقدير  المتعلقة  والمنهجيات  واألنظمة  واالستراتيجيات  السياسات  وتنفيذ  وتطوير  اقتراح 

كالناتج المحلي اإلجمالي ومجمل المؤشرات االقتصادية، تطبيق نظام الحسابات القومية، تحليل ميزان المدفوعات بما 

يخدم متطلبات الحسابات القومية، تقدير رصيد االستثمار األجنبي وحساب مؤشرات مختلف القطاعات االقتصادية 

وذلك وفقاً للمنهجيات والمعايير الفنية المعتمدة دولياً، وإعداد جداول المدخالت والمخرجات،  والتنسيق مع مصادر 

اإلحصائية  واألطر  المسوح  إدارة  ومع  االقتصادية  المؤشرات  حساب  عمليات  مدخالت  الستيفاء  السجلية  البيانات 

لجميع  النتائج   واستخراج  بتدقيق  اإلدارة  تقوم  كما  الغرض  لهذا  المطلوبة  الميدانية  المعلومات  استيفاء  لضمان 

للجهات  الفنية  اإلحصائية  االستشارات  وبتقديم  االقتصادية،  باإلحصاءات  المتعلقة  الميدانية  اإلحصائية  المشاريع 

الحكومية فيما يتعلق بمؤشرات االقتصاد الكلي. وتقوم اإلدارة بتطوير العمل اإلحصائي في مختلف اإلدارات بما يخدم 

الرابع  متطلبات الحسابات القومية.إضافة إلى تطبيق المعايير المتعلقة بإدارة االبتكار المؤسسي في منظومة الجيل 

للتميز الحكومي، ومتابعة التطورات التي تطراً على العمل مع حصر التحديات ووضع خطط إبداعية لحلها، ومشاركة 

المعنية  والفئات  الموظفين  أفكار  تقييم  في  الالزم  الدعم  تقديم  إلى  إضافة  الموظفين،  باقي  مع  المستفادة  الدروس 

)الشركاء والمتعاملين( المتعلقة بمهام اإلدارة ووضع خطة لتنفيذها واإلشراف على تطبيقها بالتعاون مع المعنيين 

والتنسيق مع مكتب االستراتيجية والتميز المؤسسي )وحدة اإلبداع واالبتكار(.

اقتراح وتطوير وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات واألنظمة والمنهجيات المتعلقة بإحصاءات األسعار واألرقام القياسية 

وتجارة  السلعية  الخارجية  التجارة  وإحصاءات  المعيشة،  بتكاليف  المتعلقة  والمؤشرات  والمسوح  أنواعها،  بمختلف 

مع  بالتنسيق  تقوم  كما  ميدانيا،ً  يومي  بشكل  والخدمات  السلع  أسعار  برصد  اإلدارة  تقوم  حيث  الدولية.  الخدمات 

مصادر البيانات السجلية لتوفير  مدخالت المؤشرات،  ووضع المعايير واالسس الفنية لمسوح اإلدارة والتنسيق مع 

الجهات المعنية  وادارة المسوح واألطر اإلحصائية  والتدقيق  واستخراج  النتائج  وذلك وفقاً للمنهجيات والمعايير 

والتصانيف اإلحصائية المعتمدة دولياً. هذ ا إلى جانب تقديم االستشارة والمشورة الفنية اإلحصائية للجهات الحكومية 

وغيرها فيما يتعلق باختصاص اإلدارة.إضافة إلى تطبيق المعايير المتعلقة بإدارة االبتكار المؤسسي في منظومة الجيل 

الرابع للتميز الحكومي، ومتابعة التطورات التي تطراً على العمل مع حصر التحديات المواجهة ووضع خطط إبداعية 

لحلها، ومشاركة الدروس المستفادة مع باقي الموظفين، إضافة إلى تقديم الدعم الالزم لتقييم أفكار الموظفين والفئات 

بالتعاون مع  تطبيقها  واإلشراف على  لتنفيذها  اإلدارة ووضع خطة  بمهام  المتعلقة  والمتعاملين(  )الشركاء  المعنية 

المعنيين والتنسيق مع مكتب االستراتيجية والتميز المؤسسي )وحدة اإلبداع واالبتكار(.

إدارة اإلحصاءات االقتصادية:

إدارة إحصاءات األسعار والتجارة الخارجية:
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 اقتراح وتطوير وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات واألنظمة والمنهجيات المتعلقة بإعداد وإصدار المؤشرات واإلحصاءات 

السكانية والحيوية والقوى العاملة والنوع االجتماعي والمباني والوحدات السكنية واإلسكان ومعدالت النمو السكاني، 

وكذلك إعداد وإصدار مختلف المؤشرات واإلحصاءات االجتماعية، وتقوم اإلدارة بالتنسيق مع مصادر البيانات السجلية 

المعنية باإلحصاءات االجتماعية وإحصاءات المباني واإلسكان واإلحصاءات التي تستخدم في عمليات التقدير السكاني 

الستيفاء البيانات المطلوبة وفقاً للمعايير والمنهجية والدورية المعتمدة، هذا إلى جانب تقديم االستشارة والمشورة 

الفنية اإلحصائية للجهات الحكومية وغيرها فيما يتعلق باختصاصات اإلدارة ووضع منهجيتها.

كما تقوم وبالتعاون مع الجهات المعنية بتحديد المسوح الميدانية والسجالت اإلحصائية المطلوبة ووضع منهاجياتها 

المعايير  تطبيق  إلى  نتائجها.إضافة  ونشر  واستخراج  بياناتها  على  والتدقيق  لتنفيذها  المسوح  إدارة  مع  والتنسيق 

المتعلقة بإدارة االبتكار المؤسسي في منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي، ومتابعة التطورات التي تطراً على العمل 

مع حصر التحديات المواجهة ووضع خطط إبداعية لحلها، ومشاركة الدروس المستفادة مع باقي الموظفين، إضافة إلى 

تقديم الدعم الالزم في تقييم أفكار الموظفين والفئات المعنية )الشركاء والمتعاملين( المتعلقة بمهام اإلدارة ووضع 

خطة لتنفيذها واإلشراف على تطبيقها بالتعاون مع المعنيين والتنسيق مع مكتب االستراتيجية والتميز المؤسسي 

)وحدة اإلبداع واالبتكار(.

تطوير السياسات واالستراتيجيات واألنظمة والمنهجيات المتعلقة بإدارة االستراتيجية، أنظمة إدارة الجودة، أنظمة إدارة 

تطبيقها  لضمان  الالزمة  الدراسات  وإجراء  المتمّيز  الحكومي  لألداء  دبي  برنامج  ومعايير  العمليات  إدارة  نظام  البيئة، 

وفقاً ألفضل الممارسات وبما يتواءم مع تطورات خطة دبي االستراتيجية ويضمن التطور المستمر في كافة عمليات 

المركز  عمليات  مختلف  أداء  ومؤشرات  االستراتيجية  الخطة  أداء  ومقاييس  مؤشرات  تحديد  إلى  باإلضافة  المركز، 

ومتابعة تحقيقها لضمان تحقيق األهداف، وترفع اإلدارة نتائج عمليات متابعة األداء وتوصياتها االستراتيجية والمتعلقة 

بالمستويات التشغيلية والتنفيذية إلى المدير العام وفريق القيادة التخاذ القرارات الالزمة بشأنها، باإلضافة إلى تقديم 

الدعم لكافة الوحدات التنظيمية في تنفيذ الخطة االستراتيجية وتطبيق معايير التميُّز وإدارة الجودة والبيئة المعتمدة 

بما يضمن تحقيق عمل مؤسسي متكامل ومنسجم يسير في اتجاه تحقيق أهداف المركز

إدارة اإلحصاءات السكانية واالجتماعية:

مكتب االستراتيجية والتمّيز المؤسسي:
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الخريطة االستراتيجية:
بعد إطالق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه 

هللا” خطة دبي االستراتيجية 2021 قام مركز دبي لإلحصاء بإعداد خطته اإلحصائية 2021 التي تلبي متطلبات خطة 

دبي االستراتيجية من البيانات والمؤشرات والمعلومات اإلحصائية االقتصادية والديموغرافية واالجتماعية.

حيث حرصنا على إعداد خطة استراتيجية متكاملة تتماشى مع التوجهات الحكومية في مجال اإلبداع واالبتكار وتعزز 

عمليات التحول الذكي وتقديم خدمات ذكية تلبي متطلبات كافة الفئات المعنية المؤثرة والمتأثرة بأداء المركز بحيث 

تحقق مستويات عالية من السعادة لهم وترتقي بمستوى الخدمات التي يقدمها المركز.

وقد تم إعداد الخطة وفق منهجية متكاملة للتخطيط االستراتيجي بحيث تعكس احتياجات كافة الفئات المعنية 

من الشركاء والمتعاملين والموردين والمجتمع والموارد البشرية حيث تم استخدام أحدث الوسائل اإلدارية حيث تم 

تنظيم العديد من مختبرات االبتكار الداخلية والخارجية لشرح التوجهات االستراتيجية للمركز في المرحلة القادمة. 
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خطة دبي 2021:
نظر خطة دبي 2021 إلى مستقبل اإلمارة من خالل عدسة شاملة تصف المدينة من خالل منظورات شاملة ومتكاملة؛ 

بدءاً بمنظور الفرد والمجتمع، متناوالً السمات المرجو توفرها في أفراد مجتمع دبي، مواطنين ومقيمين، للنهوض بعبء 

التنمية ولعب دور محوري في قيادة محاور الخطة. عالوة على وصف المجتمع المثالي في تماسكه وتالحمه واحترامه 

لتعدد الثقافات والتعايش فيما بينها بانسجام.

كما تتناول الخطة مستقبل دبي من منظور الفضاء الحضري، سواًء ما يتعلق بعناصر البنية التحتية من بيئة طبيعية 

أفراد  التي يعيشها  الحياتية  التجربة  أو ما يتعلق بشكل  ومشّيدة، وطرق ووسائل مواصالت ومصادر طاقة وغيرها، 

الحضرية  البنية  عناصر  تفاعلهم مع  في  أو  بينهم،  فيما  تفاعلهم  في  وزائرين سواًء  إماراتيين ومقيمين  المجتمع من 

والخدمات المرتبطة بها اجتماعية كانت أم اقتصادية. كما تتناول الخطة مستقبل المدينة من منظور اقتصادي، ليس 

فقط باعتباره محرك التنمية والوقود الذي يغذي المدينة ويدفع باتجاه تطورها المستمر، بل كذلك العامل الذي يجعل 

من المدينة محوراً في االقتصاد العالمي ال يمكن تجاوزه.

وأخيراً تتناول الخطة مستقبل دبي من منظور الحكومة الرشيدة، باعتبارها اآللية المؤسسية التي تضمن قيادة التنمية 

واستمرارها، وتعزيز رفاه الفرد والمجتمع وحفظ األمن والنظام. وقد ُترجمت المنظورات السابقة إلى ستة محاور يعتبر 

المدينة  الرئيسة على مستوى دبي، وتشكل في مجملها تطلعات  الغايات  لمجموعة من  رئيساً  كل واحد منها عنواناً 

المستقبلية نحو العام 2021.
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رؤية اإلمارات 2021 واألجندة الوطنية:

برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز:

الشيخ  السمو  صاحب  قبل  من   2021 اإلمارات  رؤية  إطالق  تم 

مجلس  رئيس  الدولة،  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 

الوزراء، حاكم دبي، في اجتماع مجلس الوزراء في عام 2010.

العالم  دول  أفضل  ضمن  اإلمارات  دولة  تكون  ألن  الرؤية  تهدف 

واقع  إلى  الرؤية  هذه  ولترجمة  لالتحاد.  الذهبي  اليوبيل  بحلول 

إلى ستة محاور  اإلمارات 2021  ملموس، تم تقسيم عناصر رؤية 

عليها خالل  التركيز  التي سيتم  الرئيسية  القطاعات  تمثل  وطنية 

السنوات المقبلة في العمل الحكومي.

من  بأمر   1997 عام  أنشئ  المتميز  الحكومي  لألداء  دبي  برنامج 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وهو يسعى لتطوير أداء دوائر 

دبي الحكومية بكافة عناصره سواء في خدماتها أو في إداراتها أو في 

الوظيفية  كوادرها  وتطوير  إلدارتها  جديدة  أساليب  وابتكار  تطوير 

وإبراز الطاقات التي تتوفر فيها اإلمكانات القيادية. وللبرنامج حوافز 

وقيادات  رجاالت  يحضره  احتفال  تمنح ضمن  سنوية  جائزة  منها 

الدولة.
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خطة اإلمارات العربية المتحدة للسعادة:
المبادرة  تلك  وتنعكس  العالم.  في  دولة  أسعد  بأن تصبح  الطموحة  مبادرتها  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أطلقت 

الطموحة في رؤية اإلمارات 2021 وخطة د بي 2021. يعد مركز دبي لإلحصاء من أوائل الجهات الحكومية التي تبنت 

مبادرات السعادة لجميع المعنيين.

االستراتيجية الوطنية لالبتكار المتقدم:
في فبراير 2018، اعتمدت حكومة دولة اإلمارات االستراتيجية الوطنية لالبتكار المتقدم، والتي تعتبر النسخة المطورة من 

االستراتيجية الوطنية لالبتكار، ومرحلة جديدة تقوم على تمكين اإلنسان من خالل االنتقال من التركيز على القطاعات 

الحيوية إلى الغايات والنتائج في 7 مجاالت
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الجوائز واالعتمادات الدولية التي حصل عليها مركز دبي لإلحصاء: 
حصد المركز العديد من الجوائز العالمية واالقليمية والمحلية حيث حقق 63 جائزة عالمية في مختلف المجاالت، كما 
حقق المركز نتائج متميزة في سعادة الموظفين حيث حصل على جائزة برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز فئة أفضل 

نتيجة سعادة الموظفين للمرة السابعة بمعدل سعادة بلغ 95.8%

كما حصل المركز على 11 اعتماد دولي من قبل شركة لويدز ريجستر العالمية و )BSI(، وهي:

 ،10004:2018  ،10002:2018  ،14001:2015  ،9001:2015 أيزو(  يشمل  الذي  المتكامل  اإلداري  النظام   -
)OHSAS18001:2007

CEN TS 16555-1:2013 نظام إدارة االبتكار المؤسسي -
ISO 22301:2012 نظام إدارة استمرارية األعمال -

ISO31000:2018 نظام إدارة المخاطر  -
ISO 27001:2013 نظام أمن المعلومات -

ISO 20400:2017 نظام إدارة المشتريات المستدامة -

ISO 20252:2012 نظام إدارة المسوح والبحوث واستطالعات الرأي -
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الحوكمة وأخالقيات العمل:
يدرك مركز دبي لإلحصاء أهمية الحوكمة في تحديد المسؤوليات ووضع نظم ألداء جميع الوحدات التنظيمية ورقابة 
العمليات التشغيلية، حيث يقوم فريق القيادة بالمركز بمتابعة واتخاذ قرارات بجميع األنشطة والعمليات الخاصة 

باآلثار البيئية واالقتصادية واالجتماعية. أصبحت الحوكمة المؤسسية جزء من متطلبات اإلدارة الرشيدة في المؤسسات 
الحكومية لتعزيز مبادئ الشفافية والوضوح والمراقبة والمسائلة وتحديد المسؤوليات والعالقات بين مختلف 

الجهات بما يضمن االستغالل األمثل للموارد والوصول إلى رؤية ورسالة وقيم المركز وتحقيق أهدافه االستراتيجية 
وتعزيز ثقافة األخالق بين موظفي المركز. ويسعى المركز بشكل مستمر بتعزيز الثقة بينه وبين المعنيين كافة 
والحفاظ عليها وااللتزام بالنزاهة في كل ما يقوم به. قام المركز بوضع مبادئ وسلوكيات العمل تتعلق بأمور مثل 

المسؤوليات التي يجب على الموظف القيام بها والقوانين والتعاميم الصادرة وأيضاً رسم سياسات وإجراءات 
للحماية من الممارسات غير القانونية، بما في ذلك قبول الهدايا والرشاوى، ويلزم جميع العاملين بااللتزام بها. 

يتم تحديد رواتب وأجور المدير التنفيذي ونائب المدير التنفيذي والموظفين وفقاً لقانون حكومة دبي، وال يؤثر أي أداء 
اجتماعي أو بيئي مباشرة على أي أجور ومكافئات ذات صلة.

التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر:
توافق  من  للتحقق  وذلك  بالسنة،  واحد  مرة  بالمركز  التنظيمية  الوحدات  لجميع  الداخلي  التدقيق  عملية  تنفيذ  يتم 

مختلف األنشطة مع األنظمة المبنية على متطلبات مواصفات األيزو ذات العالقة بكل نظام.

إدارة المخاطر هي إجراءات التعرف على المخاطر وتحليلها وتقييمها ووضع خطط عالجية ومعالجتها التي يتبعها مركز 
دبي لإلحصاء بشكل منتظم لمواجهة المخاطر المصاحبة ألنشطة المركز، بهدف تحقيق المزايا المستدامة لكل نشاط. 
إدارة المخاطر هي جزء أساسي في بناء استراتيجية مركز دبي لإلحصاء، حيث يتم تحديد المخاطر كمدخل رئيسي من 

عمليات تحديد التحديات ونقاط الضعف.

أنشطة الحوكمة في المركز:
01 - فريق القيادة

02 - الهيكل التنظيمي

03 - تفويض الصالحيات

04 - نظام إدارة العمليات

05 - التدقيق الداخلي

06 - التخطيط االستراتيجي واألداء المؤسسي وإدارة المشاريع

07 - لجان الموارد البشرية

08 - لجان العقود والمشتريات

09 - لجنة جرد أصول وممتلكات المركز

10 - إدارة المخاطر

11 - دليل الموظف – الئحة السلوك الوظيفي

12 - عمليات التدقيق والتقييم الخارجي

13 - مكتب أمن المعلومات

14 - حقوق الملكية الفكرية
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اشراك الفئات المعنية:
بالفئات  التي يحرص مركز دبي لإلحصاء على تحقيقها والتميز والتفوق بها هي االهتمام  الرئيسية  من أحد األهداف 

كة حقيقية معهم وتوطيدها وتطويرها، وهذا نابع من إيمان المركز على أهمية العالقة بينه وبين  المعنية وبناء شرا

باستخدام مجموعة من  المركز  يقوم  للمركز. حيث  االستراتيجية  والرسالة واألهداف  الرؤية  المعنية وتحقيق  الفئات 

القنوات الرسمية وغير الرسمية ومنها استبيانات المركز السنوية واالجتماعات الدورية مع المعنيين ورسائل تحديد 

المتطلبات الدورية، وذلك لضمان فهمه لتوقعات المعنيين واالستجابة إليهم بطريقة استراتيجية وشاملة وذلك لغاية 

المركز في تحقيق سعادتهم.

تم تحديد الفئات المعنية في المركز وجمع احتياجاتهم وتوقعاتهم من خالل عدة قنوات كما هو موضح أدناه:

الفئات المعنية

الحكومة

المتعاملين

الموردين

المجتمع

الموظفين

الشركاء

التوقعات و االحتياجات

توفير المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية لمختلف قطاعات خطة دبي 2021  -
تنفيذ البرامج االستراتيجية المناطة بالمركز والمحددة في خطة دبي 2021  -

دعم خطة دبي 2021 من خالل انظمه المركز اإلحصائية الذكية :نظام قرار«  -

نشر أحدث التقارير والمؤشرات والبيانات اإلحصائية على التطبيق الذكي للمركز  -
توفير قنوات متنوعة للتواصل مع المتعاملين  -

اتباع أخالقيات العمل وفن التعامل مع المتعاملين أثناء تقديم الخدمات  -

توفير برامج تدريبية تساعد على تنمية وتطوير مهارات وقدرات الموظف  -
تفعيل مبادرات تعزز اإلبداع واالبتكار لدى موظفي المركز  -

تفعيل مبادرات تعزز السعادة الوظيفية مما يساهم في بناء بيئة عمل ووالء وظيفي  -

مذكرات التفاهم الهادفة للتعاون بمختلف المجاالت  -
التعاون أو تنفيذ مسوح إحصائية للشركاء  -

تنفيذ دراسات استطالعية للشركاء  -
الربط االلكتروني لقواعد البيانات )مصادر البيانات(  -

التواصل مع الموردين من خالل عقد لقاءات دورية  -
تقييم الموردين بناًء على التكلفة والجودة وباإلضافة الى التقييم البيئي واالجتماعي  -

-  ابــالغ المورديــن بطلبــات الشــراء بوقــت كاف حتــى يتســنى توفيــر المســتلزمات بالجــودة 
المناســبة وـفـي الوقــت المحــدد.

توفير إحصائيات ذات عالقة بالهوية الوطنية للدولة  -
إعداد الموقع اإللكتروني للمركز ليناسب مع احتياجات أصحاب الهمم  -

رعاية أنشطة مجتمعية تعزز الثقافة اإلحصائية لدى المجتمع  -
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يحرص المركز إلى بناء عالقة وثيقة وطويلة األمد وتفاعلية مع متعامليه بمختلف فئاتهم والتعرف المستمر والدائم 

على احتياجاتهم ومتطلباتهم وتوقعاتهم وطموحاتهم وترجمتها إلى برامج وخطط عمل تلبي تلك التوقعات وتساهم 

في تحقيق مستويات عالية من السعادة عن الخدمات التي يقدمها المركز وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال 

خدمة المتعاملين. 

من منطلق أسعد بيئة عمل يحرص المركز دائماً على تحفيز وتقدير جهود الموظفين وتمّيزهم وإنجازاتهم وإبداعاتهم، 

بتطبيق أفضل الممارسات في مختلف مجاالت إدارة وتنمية الموارد البشرية. إيماناً من اإلدارة العليا بأن رأس المال 

لتحقيق  الرئيسية  األعمدة  وتتمثل  إبداعها.  وتميُّزها ومصدر  نجاحها  ألية مؤسسة وسر  الفقري  العمود  هو  البشري 

سعادة الموظفين فيما يلي: 

متعاملين مركز دبي لإلحصاء:

أسعد بيئة عمل:
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السعادة الوظيفية   -

تعزيز التوطين  -

صحة وسالمة الموظفين والمتعاملين  -
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من  العديد  المركز  اطلق  حيث  االستراتيجية  خطته  وفق  لموظفيه  السعادة  تحقيق  على  انشائه  منذ  المركز  حرص 
مبادرات السعادة المبدعة والمبتكرة اتسمت بالتنوع وفق احتياجات ومتطلبات وفئات الموظفين على مستوى المركز 
مثل مبادرة بطاقات السعادة ، شيك السعادة - بطاقة اسعاد للخصومات- حديقة السعادة - مكتبة السعادة - مخيم 
التسامح - هال باألحد - مدير اليوم وقد حرص المركز على استمرارية تطوير هذه المبادرات حسب الفئات الوظيفية 

وتوقعات الموظفين لرفع مستويات سعادتهم بشكل عام..

مبادرات  أهم  ومن  العمل،  بيئة  في  واإليجابية  السعادة  مفهوم  لتحقيق  الداخلية  المبادرات  من  العديد  المركز  نفذ 
السعادة في سنة 2018 : 

- رحلة عمرة عام زايد

رحلة عمرة عام زايد عبارة عن رحلة دينية للموظفين امتدت لمدة أربعة أيام، تهدف إلى غرس الروح الدينية والتعرف 
على عدد كبير من الموظفين واللقاء معهم. وقد عبر الموظفون عن سعادتهم عن الرحلة. وقد شارك في الرحلة حوالي 

30 موظفاً.

السعادة الوظيفية
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تم إنشاء مخيم شتوي خاص بموظفي المركز لالستمتاع باألجواء الشتوية مع عائالتهم.

مخيم التسامح
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تخصيص ساعتين يومياً للموظفين لمرافقة 

أبنائهم إلى المدرسة خالل األسبوع األول من العام 

الدراسي. 

تنظيم فعالية ألبناء موظفي المركز تتضمن عدة مسابقات، إضافة إلى تكريم المتميزين منهم.

ابنائكم هم أبنائنا

مدرستي سعادتي
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مبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة اإليجابية، وتتمثل فلسفتها في محاكاة الثقافة اإليجابية المنتشرة في المجتمع وهي )هال 

باألخبار  الموظفين  األحد إلخطار  يوم  تخصيص  دوام(، من خالل  )غداً  السائدة  السلبية  الثقافة  لمواجهة  بالخميس( 

المدير  سعادة  بحضور  شهر(  كل  من  األحد  )يوم  متميزة  فعاليات  تنظيم  إلى  إضافة  المكافآت  كالترقيات،  المفرحة 

التنفيذي والموظفين لمناقشة مواضيع تعزز الطاقة اإليجابية للموظفين.

هال باألحد
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هي احدى مبادرات مجلس السعادة وااليجابية في المركز والتي تهدف الى تمكين وتطوير الموظف المتميز بإدارته وذلك 

من خالل منحه الفرصة لممارسة منصب مدير اإلدارة التابع لها لمدة يوم واحد وبكافة صالحياته. 

توقيع اتفاقية مع شرطة دبي يتم بموجبها حصول موظفي مركز دبي لإلحصاء على بطاقة الخصومات الخاصة بشرطة دبي.

مدير اليوم

بطاقة اسعاد
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المشاركة في الحمالت التطوعية والرمضانية مثل مبادرة  )صندوق المير الرمضاني( لتغليف وتوزيع الصناديق على 

كز اإلحصائية على مستوى الدولة.  األسر المتعففة وبالتعاون مع الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء والمرا

كما يقوم المركز بتنفيذ استطالع رأي لموظفي الحكومة والمركز وذلك بهدف قياس العناصر المرتبطة بالوظيفة وترتيب 

أولويتها حيث يتم تقييم الوضع الراهن لتحديد الفجوات والمستوى المثالي لتحقيق السعادة الوظيفية للمحاور التالية: 

إيجابية وتميز بيئة العمل، مستوى األمان واالستقرار الوظيفي، مراعاة االحتياجات االجتماعية، فرص التدرج والتقدم 

المادية،  والميزات  والبدالت  الرواتب  المواهب،  إدارة  واالبتكار،  واإلبداع  التميز  دعم  المؤسسة،  قيادة  تميز  الوظيفي، 

الميزات التقاعدية والسمعة المؤسسية.

العطاء سعادة
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يحرص المركز دائماً على جذب واستقطاب واختيار الموارد البشرية من الكفاءات المواطنة في كافة الوظائف الشاغرة 

والمستحدثة بالمركز، والعمل باستمرار على تطبيق آليات ومبادرات وبرامج متوازنة وذكية تدعم تطوير وتدريب وتنمية 

كسابهم المهارات والخبرات والمعارف الالزمة  الموارد البشرية المواطنة الحالية والمستقبلية بهدف صقل قدراتهم وا

التي تعمل على تحقق التوازن المطلوب بين متطلبات الوظيفة والموظف المواطن وفق أفضل الممارسات المتميزة 

في هذا الشأن.

يحرص المركز دائماً في إطار تطبيق سياسات وتوجهات حكومة دبي على جذب واستقطاب واختيار وتوظيف وترشيح 

الموارد البشرية المواطنة الكفؤة في كافة المستويات والفئات الوظيفية بالمركز، وذلك من منطلق إيمان القيادة العليا 

الكامل بأن التخطيط الجيد للموارد البشرية المتاحة والمستقبلية ألية مؤسسة هو سر نجاحها وتميُّزها، وذلك من 

خالل تنفيذ وتطبيق بعض المبادرات مثل: 

دعم ورعاية الموظفين الراغبين في استكمال تحصيلهم العلمي وتوفير متطلبات وعوامل النجاح من خالل   -

اعطائهم االجازات واالستراحات الدراسية الالزمة

الوظيفي وفق  التطوير  بالمركز من خالل رسم خارطة  للمواطنين  المستدامة  التنمية  مبادرة  وتطبيق  تبني   -

سياسة ونظام المسار الوظيفي المتبعة لدى المركز

جذب وترشيح مواطنين من خالل قواعد البيانات المتوفر أو التواصل مع قنوات ومصادر التوظيف المختلفة   -

وذلك لشغل الوظائف المحددة عن طريق التعيين

تعزيز التوطين
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يولي المركز الصحة والسالمة والرفاهية المهنية أولوية كبيرة، لذلك يتم أخذ التدابير الالزمة في كافة مواقع العمل وبيئة 
العمل المكتبي والميداني إليجاد بيئة عمل صحية وآمنة لضمان سالمة الموظفين والمتعاملين وفقاً ألعلى مستويات 
المهنية  بإدارة الصحة والسالمة  المعنية  األيزو  المهنية. فقد حصل مركز دبي لإلحصاء على شهادة  الصحة والسالمة 

.OHSAS 18001

إداري رقم )9( لسنة 2017، والذي يكلف  القرار  بناء على  البيئة والصحة والسالمة  إدارة  المركز بتشكيل فريق  قام 
أعضاءه بالمهام التالية:

•  التعامل الفوري مع الظروف والحاالت الطارئة واالخالء والحوادث المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة وفقاً لخطة 
االستجابة لحاالت الطوارئ المعتمدة وتكييفها حسب الحاجة ووفقاً لطبيعة وحجم تلك الظروف أو األزمات وإعداد 
يضمن  بما   )RCA( الجذري  السبب  تحليل  سلوك  باستخدام  ألسبابها  وفقاً  الجذرية  المعالجات  إلجراء  الخطط 

استمرارية أعمال المركز وصحة وسالمة العاملين والمتعاملين والزوار.

والسيطرة  لمعالجتها  المتخذة  واإلجراءات  تطورها  لمتابعة مستوى  قرب  عن  الطارئة  والظروف  األحداث  •  متابعة 
عليها واحتوائها.

•  التنسيق المباشر مع الشركاء االستراتيجيين والجهات الرسمية المعنية كشرطة دبي والدفاع المدني وفريق األزمات 
والكوارث على مستوى اإلمارة وغيرها، ومراجعة وتحديث آليات تنظيم العمل المشترك معهم، وذلك من خالل 

رئيس الفريق أو من ينوب عنه.

بالبيئة والصحة والسالمة واألزمات وتطبيق اإلجراءات الالزمة كل  •  اإلعالن الرسمي عن حاالت الطوارئ المتعلقة 
بحسب اختصاصه.

االسعافات  وتقديم  االصابات  حاالت  مع  والتعامل  الكارثة  منطقة  واحتواء  لعزل  المناسبة  اإلجراءات  كافة  •  اتخاذ 
االولية الالزمة أو السيطرة على الحرائق ضمن خطة الطوارئ المعمول بها في المركز وبالتنسيق مع الجهات والدوائر 

الرسمية وذلك للحد من انتشارها ولتقييم اآلثار الناجمة عن الكارثة.

التصحيحية  اإلجراءات  تحديد  بديلة مع  وإعداد خطة عمل  الكوارث  أو  الطارئة  الظروف  الناجمة عن  اآلثار  •  قياس 
والوقائية الالزمة لمعالجة جميع اآلثار الناجمة عنها سواء كانت مادية أو معنوية.

•  الحفاظ على سجالت الحوادث وتحديثها وحماية جميع األدلة التي تم جمعها خالل التحقيق بما يتفق مع نصوص 
القانون.

•  إعداد ورفع تقارير دورية لفريق القيادة عن سير معالجة الظروف الطارئة أو األزمات واإلجراءات المتخذة واآلثار 
السلبية المترتبة عن وقوعها.

•   تطبيق تعليمات فريق األزمات والكوارث الرسمي في إمارة دبي وتعليمات خطة االخالء الخاصة بالمركز.

الالزم  التدريب  توفير  خالل  من  إليه  الموكلة  المهام  إلنجاز  والمؤهالت  والكفاءات  بالمهارات  الفريق  أعضاء  يتمتع 
والحصول على الشهادات المهنية المعتمدة. حيث قام المركز بتدرب %26 من اجمالي نسبة الموظفين بالمركز. كما 

صحة وسالمة الموظفين والمتعاملين:
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قام المركز بإعداد خطة تفصيلية تحدد اإلجراءات المطلوبة والتي تساعد فريق البيئة والصحة والسالمة في التخطيط 
السليم التخاذ إجراءات وقائية وتصحيحية والتعامل مع كل مهمة خطوة بخطوة واألسس المناسبة لتحديد األولويات. 
كما وقد تم اعتماد إجراء وسجل للحوادث بهدف التأكد من توفير الممكنات واألدوات الالزمة للتحقيق في الحوادث 
التي تنجم عن عمليات المركز والتي قد تؤثر على البيئة أو صحة وسالمة العاملين أو المتعاملين أو الزوار. كما يتم 
التحقيق في الحادث ورفع التقارير والتوصيات الالزمة للحؤول من حدوثها مجدداً أو التقليل من أثرها سواًء على البيئة 
أو الصحة والسالمة المهنية العامة للمعنيين، وفي حال حدوث أي طارئ أو حادث قد يؤثر على الصحة والسالمة العامة، 
يتم مراجعة فاعلية اإلجراءات المطبقة وتحسينها. وأيضاً يتم تحديد وتقييم وضبط المخاطر التي قد تؤثر على المركز 
بما في ذلك مخاطر الصحة والسالمة ويتم فيها تجميع المعلومات وتحليلها وتحديد اإلجراءات الوقائية الالزمة للحد 
من هذه المخاطر بتطبيق معايير أيزو 31000. حيث لم تسجل أي حاالت أو إصابات عمل خاصة بمتعاملين مركز دبي 
لإلحصاء في سنة 2018 ولم تسجل أي حاالت عدم التزام باللوائح والقواعد الخاصة بالصحة والسالمة في السنة ذاتها. 

)صور الفريق واالخالء والتدريب والشهادة واالسعافات األولية(

نظام  بتوفير  المركز  ادارة  العاملين فقد قامت  البيئة وصحة وسالمة  الحفاظ على  المركز على  قيادة  كما من حرص 
النقل الجماعي للعمل الميداني وتوفير سائقين مدربين لقيادة مركبات المركز ، والتأكد من توفير الصيانة الدورية لهذه 
 Vehicle Tracking( المركبات لدى الشركات المعتمدة لدى حكومة دبي باإلضافة إلى تركيب نظام لتعقب المركبات
System( للتأكد من االلتزام بتعاليم السالمة المرورية والسرعات المصرحة وخط سير الرحالت لهذه المركبات أثناء 
العمل الميداني وتخطيط خط سير المركبات وتغطيتها للمناطق المشمولة ضمن خطة المسوح الميدانية المستهدفة 

لمنع الهدر وعشوائية ادارة المسوح الميدانية. 
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المركز بتقدير جميع  يقوم مركز دبي لإلحصاء بدور محوري يؤثر على االستدامة االقتصادية في إمارة دبي، حيث يقوم 

المركز مجمل المؤشرات االقتصادية  الكلية كالناتج المحلي اإلجمالي. إضافة الى ذلك يحسب  المؤشرات االقتصادية 

القومية.  المدفوعات بما يخدم متطلبات الحسابات  القومية وتحليل ميزان  وذلك من خالل تطبيق نظام الحسابات 

وأيضاً يقدر المركز رصيد االستثمار األجنبي وحساب مؤشرات مختلف القطاعات االقتصادية وذلك وفقاً للمنهجيات 

والمعايير الفنية المعتمدة دولياً. تماشياً مع مهام المركز ودوره االستراتيجي في النتائج االقتصادية يقوم المركز بمراجعة 

وضمان النتائج االقتصادية بدورية محددة.

عن  تماًما  التقرير  يكشف  ال  لذلك  نسبياً،  ربحية حساس  غير  مركزية  حكومية  كجهة  المركز  عمل  ودور  طبيعة  إن 

البيانات المالية، ومع ذلك، ُتعرض األرقام والنسب المحددة كأحد أجزاء هذا التقرير. 

يقوم مركز دبي لإلحصاء بتوظيف مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وإعطائهم األولوية في الشواغر المتوافرة وذلك 

لدعم المجتمع المحلي واالقتصاد الوطني. حيث تبلغ نسبة توطين اإلدارة العليا في المركز والمتمثلين بالمدير التنفيذي 

ونائب المدير التنفيذي ومدراء اإلدارات إضافة الى مدراء األقسام %100 من مواطني الدولة.

ويطبق مركز دبي لإلحصاء جدول رواتب وفًقا لقانون حكومة دبي الخاص بالموارد البشرية رقم 08 / 2018 وتعديالته، 

بما يضمن أن تكون مستويات الرواتب وفًقا لمتطلبات الحد األدنى لألجور المحلية. 

نجح المركز في تقديم أداء مالي متميز على مدى األعوام السابقة، من خالل اإلرشاد بالنفقات وااللتزام بالموازنة الممنوحة 

من الحكومة. حيث ان مركز دبي لإلحصاء جهة مركزية غير ربحية فيكمن األداء المركز المالي من خالل ارشاده بالنفقات. 

االستدامة االقتصادية:

أدائنا االقتصادي:
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يساهم المركز بشكل غير مباشر وبتأثير مرتفع على ضمان تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية في إمارة دبي وفي 

المتعلقة  المؤشرات  بحساب  وذلك  مباشر  بشكل  شركاءه  على  المركز  يؤثر  حيث  المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة 

باقتصاد إمارة دبي. يقوم المركز بمسح االستثمار األجنبي في إمارة دبي سنوياً مما يسهم في بناء قاعدة بيانات حديثة 

ودقيقة وشاملة ُتعين واضعي السياسات ومتخذي القرار في التعرف على وضع االستثمار االجنبي في امارة دبي والتنبؤ 

السليم بتطوراتها المستقبلية. إضافة الى ذلك يقوم المركز بالمسح االقتصادي إلمارة دبي سنوياً مما يساهم في إعداد 

الحقيقي  المستوى  تبرز  التي  االقتصادية واالجتماعية  القومية والمؤشرات  الحسابات  التنمية وإعداد  برامج وخطط 

للتطور والتقدم الذي وصلت إليه إمارة دبي. حيث يساهم المركز كمصدر بيانات 187 مؤشر من ضمن مؤشرات خطة 

دبي الرئيسية 2021. 

يقوم المركز بتعزيز وتمكين المحركات الرئيسية للمشتريات المستدامة من خالل حصر وتفهم احتياجات وتوقعات 

داخلية  أنظمة ذكية  النفقات عن طريق تطوير  الحكومي وترشيد  العمل  التنافسية في مجال  العالقة ورفع  أصحاب 

تساهم في تقليص الوقت والجهد والكلفة المالية. 

كات استراتيجية تضمن استمرارية توريد الخدمات  كما يحرص المركز على تأمين سلسلة التوريد من خالل عقد شرا

الحيوية وذلك ضمن شروط تعاقدية عادلة بين جميع األطراف والتي تحقق المنفعة المتبادلة، معززاً ذلك بتطبيق 

سياسة المشتريات. ويحرص المركز على التعاقد مباشرًة مع الموردين الرئيسين للخدمات والمواد حيث يعتمد على 

الموردين المحليين بنسبة %100 وذلك من أجل تحسين أحوال مجتمعنا واقتصادنا. 

إلى تحقيق أهداف وأولويات المشتريات المستدامة من خالل تطبيق ما ورد أعاله  المركز وبشكل مستمر  ويسعى 

وربطه بتحقيق االستدامة المؤسسية تمكين المركز من تحقيق رؤيته ورسالته وأهدافه والمهام المنوطة إليه. 

أثرنا ودورنا االقتصادي:

المشتريات المستدامة:

عدد الموردين الذين تم التعامل معهم

السنوات
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الوفاء  يتم  والتحكم فيها.  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  تقليل  والبحث عن فرص  الطاقة  بمراقبة استهالك  المركز  يقوم 

بمتطلبات المركز فيما يتعلق بالكهرباء والمياه عن طريق ترتيبات إيجاريه من هيئة كهرباء ومياه دبي. ومع ذلك، يتم 

تخطيط وتنفيذ مجهودات تنموية مستمرة لضمان تقليل االستهالك والحفاظ عليه بهدف تقليل انبعاثات الكربون، مع 

األخذ بعين االعتبار أن مقر المركز يتم ايجاره من سلطة تيكوم لذلك ال يملك مصادر للمياه غير التي في المطابخ. بلغ 

استهالك الطاقة اإلجمالي في هذا الصدد لالستهالك اإلجمالي للكهرباء لسنة  2016 و 2017 و2018 كاآلتي:

يلتزم مركز دبي لإلحصاء بإدارة بصمته البيئية وتخفيضها، حيث يقوم المركز باالمتثال والمحافظة على الطاقة وإعادة 

مفاهيم  تطبيق  تعزيز  عملية  إلى  المركز  إدارة  تسعى  البيئة،  على  بالحفاظ  الوعي  وتعزيز  النفايات  وإدارة  التدوير 

متطلبات  وفق  بالبيئة،  عمليات صديقة  إلى  وتحويلها  التشغيلية  المركز  عمليات  من خالل ضبط  البيئية  االستدامة 

معايير المواصفة القياسية الدولية أيزو 14001:2015 .

تم إنشاء المركز بالتعاون مع أحد الشركات المتخصصة في تصميم البيئة الداخلية للمكاتب واستخدام مكونات عالية 

الجودة والصديقة للبيئة لضمان توفير بيئة عمل مريحة ومناسبة ومتكاملة وصحية لموظفيه.

بصمتنا البيئية:
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في  التدوير  إعادة  ثقافة  تعزيز  في  باالستمرار  المركز  يقوم 

المركز من خالل نشر الوعي والثقافة بين الموظفين لتحقيق 

األهداف البيئية بالمركز وذلك من خالل التقليل من استهالك 

الموارد البيئية وذلك بإدارة المخلفات التي تنتج عنها، واتباع 

إلى تقليل االستهالك، وإعادة  منهجية )Rs 3( والتي تهدف 

االستخدام، وإعادة التدوير. حيث يعاد تدوير مخلفات المركز 

وبأنواعها أوراق وبالستيك وعبوات األحبار الفارغة ومخلفات 

بلغ  حيث  بذلك.  مختصة  شركة  من  بالتعاون  أخرى  عامة 

حجم النفايات المعاد تدويرها على حسب النوع كاآلتي:

استهالك الطاقة )كيلو واط(الشهر )لسنة 2018(

33180يناير

37620يوليو

33440مارس

31820سبتمبر

34840مايو

31240نوفمبر

32280فبراير

32060أغسطس

34840ابريل

كتوبر 32640أ

33440يونيو

29000ديسمبر
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حجم اإلوراق التي تم إعادة تدويرها
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يلتزم المركز باالمتثال للتشريعات والقوانين المعمول بها بإمارة دبي ودولة االمارات العربية المتحدة فيما يخص الحفاظ 

على البيئة. قام المركز أيضاً بتوفير البنية التحتية الرقمية الحديثة وأتمته العمليات االحصائية وتقديمها الكترونياً على 

الموقع الرسمي التفاعلي الخاص بالمركز، كما وقام بتوفير أجهزة الكترونية حديثة وخوادم )سيرفرات( ذات مواصفات 

عالمية صديقة بالبيئة وآمنة االستخدام مع وضع خطة طوارئ للتعامل مع الكوارث االلكترونية وحفظ البيانات.

ومن مبادرات حرص المركز على توفير بيئة داخلية مالئمة، المحافظة على درجة التكييف المناسبة في جميع مرافق 

وتوفير كراسي طبية  الضوضاء،  واالبتعاد عن  تامة وهدوء  براحة  الموظفين  الكافية لعمل  المساحات  وتوفير  المركز 

للحفاظ على راحة الموظفين. وقام المركز أيضاً بتغيير جميع اإلضاءة في المركز لتكون )LED( صديقة للبيئة.

حرصاً من قيادة المركز على الحفاظ على البيئة وصحة وسالمة العاملين فقد قامت ادارة المركز بتوفير نظام النقل 

لهذه  الدورية  الصيانة  توفير  والتأكد من   ، المركز  مركبات  لقيادة  مدربين  وتوفير سائقين  الميداني  للعمل  الجماعي 

 Vehicle Tracking( المركبات لدى الشركات المعتمدة لدى حكومة دبي باإلضافة إلى تركيب نظام لتعقب المركبات

System( للتأكد من االلتزام بتعاليم السالمة المرورية والسرعات المصرحة وخط سير الرحالت لهذه المركبات أثناء 

العمل الميداني وتخطيط خط سير المركبات وتغطيتها للمناطق المشمولة ضمن إدارة المسوح الميدانية. 

إضافة الى ذلك يقوم المركز بتقييم نسبة %100 من مورديه استناداً الى معيار بيئي ينص على االلتزام بالمواصفات 

المتعلقة بمعايير االستدامة )جوانب البيئة والصحة والسالمة(.
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كبر األصول لدى المركز؛ لذا تولي اإلدارة الموارد  تؤمن اإلدارة العليا في مركز دبي لإلحصاء أن رأس المال البشري هو أ

البشرية اهتماًما بالغاً بتدريب الموظفين وتنميتهم وترسيخ التميز واإلبداع باعتبارهما ممارسات من العمل اليومي. 

ذلك  في  بما  وإجراءاتها  اإلدارة  كافة سياسات  تغطي  البشرية  للموارد  متكاملة  ومنهجيات  المركز سياسات  ويمتلك 

التوظيف والتطوير والتدريب واالنتقاالت واألداء والتقييم واألجور واإلجازات والمكافآت 

والتظلمات والمقترحات وأوقات العمل والحضور وغيرها. يتبع مركز دبي لإلحصاء قانون الموارد البشرية لحكومة دبي 

من حيث األجور واستحقاقات الموظفين وحيث يتم التساوي بين اإلناث والذكور من حيث األجور والمستحقات. يتم 

منح إجازة الوضع للنساء في المركز استداناً على قانون الموارد البشرية لحكومة دبي الذي نص على أن تمنح الموظفة 

المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لـ3 أشهر، و ينمح الموظف الذي يرزق بمولود حي داخل الدولة إجازة 

أبوة براتب إجمالي لـ3 أيام عمل متصلة أو منفصلة خالل الشهر األول من والدة طفله. 

يتم تقييم أداء %100 من موظفي المركز بشكل سنوي من خالل منظومة “جداراتي” وهي منظومة إلكترونية مبدعة 

ومتكاملة لتخطيط وإدارة وقياس أداء الموظفين تم تطويرها داخلياً بما ينسجم مع خطة المركز في أتمته العمليات 

الداخلية حيث تشمل المنظومة على نظام تقييم األداء السنوي للموظفين والذي يرتكز بشكل اساسي على “ الوصف 

الوظيفي ودليل الكفاءات السلوكية والفنية وذلك لتقييم وتحديد مستويات األداء من خالل إيجاد “خطة أداء فردي 

“لكل موظف.

قام المركز بتطبيق وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج المبدعة والمبتكرة التي تضمن التوازن بين الجنسين من 

خالل حرصه على تقلد الموظفات المناصب القيادية واإلشرافية وكذلك افتتاح حضانة ألبناء الموظفات والموظفين 

بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية خالل عام 2018 بهدف تلبية احتياجات الموظفين لرعاية اطفالهم بشكل 

مستمر اثناء وخالل ساعة الدوام الرسمي واستراحات الطعام بمواصفات راقية والمصلى والمساحات المكتبية التي 

تراعي الخصوصية ونظام اجازات االمومة والوضع والرعاية الذي يهدف الى منحهم سلة متنوعة من االجازات لرعاية 

المرن  الرضاعة والدوام  الهمم واستراحة  الرعاية ألصحاب  الوضع واجازة  ومتابعة اطفالهم مثل اجازة االمومة واجازة 

والتعاقب  والتحفيز  والتقدير  بالتمكين  تتعلق  التي  واالنظمة  السياسات  كافة  تنفيذ  ويتم  كما   ، الصحي  والتأمين 

والتطور الوظيفي والتدريب والترقيات على أساس مبدأ المساواة والعدالة والشفافية وتميز األداء الوظيفي

االستدامة االجتماعية:

2016 2018

2017

59% 42%

58%

41% 58%

42%
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المبادرات  كأحد  )دانات(  المركز  لموظفات  النسائية  اللجنة  تشكيل 

خالل  من  بالمركز  الموظفات  شؤون  إدارة  في  تعني  التي  المتميزة 

االجتماعية  العالقات  وتعزيز  النسائية  واالنشطة  الفعاليات  تنظيم 

واالسهام في رفع مستوى سعادة الموظفات وتشجيعهم على العمل 

التطوعي وتعزيز مبادرات الهوية الوطنية بالمركز.
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أطلق مركز دبي لإلحصاء منظومة إحصاءات أصحاب الهمم إلمارة دبي وذلك كمشروع مشترك مع وزارة تنمية المجتمع، 

البيانات والمؤشرات  الذكي إلمارة دبي للمعلومات والتي تشمل قواعد  لمنظومة اإلحصاء  لتكون بذلك ذراعاً جديداً 

اإلحصائية لمختلف القطاعات الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية في اإلمارة. 

السياسات  القرارات وسن  التخطيط وصناعة  دعم عمليات  إلى  تهدف  دبي  إلمارة  الهمم  أصحاب  إحصاءات  منظومة 

المرتبطة “بأصحاب الهمم” خصوصاً في ظل االهتمام المتزايد والملحوظ للحكومة في هذه الفئة وتجسد ذلك مؤخراً بأن 

أطلق سيدي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه هللا ورعاه على 

األفراد من ذوي اإلعاقة “أصحاب الهمم” األمر الذي يؤكد حرص القيادة على االهتمام بهذه الفئة والشريحة الهامة من 

أفراد المجتمع وذلك بهدف ادماجهم وتمكينهم ليتمتعوا وأفراد أسرهم بجودة حياة عالية المستوى تحقق مشاركتهم 

الفاعلة وتعزز من مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة لهم، وجاءت منظومة إحصاءات اإلعاقة لتعكس صورة إحصائية تفصيلية 

لألفراد “أصحاب الهمم” وخصائصهم الديموغرافية وأنواع اإلعاقات وغيرها

اإلنتاج اإلحصائي لخدمة “أصحاب الهمم” 



53

يحرص مركز دبي لإلحصاء على التمّيز في جذب ورعاية الموارد البشرية من أصحاب الهمم من خالل استقطاب وتوظيف 

والمستقبلية  الحالية  والمستحدثة  الشاغرة  الوظائف  كافة  في  المجتمع  في  الفئة  تلك  من  المؤهلة  البشرية  الموارد 

بالمركز، والعمل باستمرار على تطبيق آليات ومبادرات لرعايتها والحفاظ عليها وتوفير بيئة عمل مالئمة الحتياجاتها 

الممارسات  أفضل  وفق  وذلك  الموظفين  لباقي  ومساوياً  عادالً  بشكل  وتنميتها  وتدريبها  تطويرها  ودعم  ومتطلباتها 

المتميزة في هذا الشأن، لذا فإننا نؤكد على:

        - بذل كافة الجهود من خالل التخطيط الفعال لضمان االستقطاب واالختيار األمثل ألكثر المتقدمين 
          من أصحاب الهمم كفاءة ومالئمة للوظائف.

        - األولوية في التوظيف لمواطني الدولة من أصحاب الهمم وبخاصة في الوظائف اإلدارية والمكتبية 

          المتوفرة كتوظيف دائم أو من خالل المشاركة كمتعاونين في استطالعات الرأي.    

        - إدارة عملية التخطيط والتوظيف لتلك الفئة بالمركز من خالل معايير وقواعد موحدة وواضحة.

        -  تحقيق العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين تلك الفئة وبقية الموظفين في المركز.

        -  توجيه سياسة ونظام جذب ورعاية أصحاب الهمم لما يعزز توجهات حكومة دبي في هذا الشأن.
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التجهيزات الداخلية
لمركز دبي لإلحصاء الخاص بأصحاب الهمم:
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المسؤولية المجتمعية في مركز دبي لإلحصاء:

عمل المركز منذ انشائه على رفع وتعزيز مستويات المسؤولية المجتمعية لدى موظفيه، حيث تم تشكيل فريق تطوع 

بالمركز يعزز المسؤولية المجتمعية للموظفين من خالل إعداد ومتابعة الخطة السنوية التطوعية والتي تتضمن تنفيذ 

والمشاركة في كافة الفعاليات التطوعية الداخلية والخارجية وتمثيل المركز في الفعاليات الخارجية، إضافة إلى تحفيز 

الموظفين للمشاركة في هذه الفعاليات بهدف رفع مستويات الوالء والتناغم الوظيفي ، كذلك قام المركز بتخصيص 

فئة ضمن الحفل السنوي لتكريم المتطوعين مادياً ومعنويا على مستوى المركز وفقا لساعاتهم التطوعية السنوية.

حيث يقوم المركز وفق خطة سنوية بتنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات المجتمعية الهادفة كجزء من مسؤوليته 

المجتمعية حيث قام بتشكيل فريق للتطوع من موظفي المركز وكلف الفريق بالمهام التالية:

- وضع مقترحات وسياسات وخطط العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية لموظفي المركز.

- اإلشراف على تنفيذ خطة المسؤولية المجتمعية في المركز.

- نشر الوعي وثقافة العمل التطوعي وتشجيع موظفي المركز على المشاركة في العمل التطوعي.

- تنظيم مشاركة المركز وموظفيه بالعمل التطوعي لخدمة المجتمع.

- التنسيق مع الجهات المختصة بتنظيم العمل التطوعي.

- إدارة مشاركة موظفي المركز في العمل التطوعي وتسهيل مشاركاتهم وتوثيقها وتقديم الدعم الكامل لهم.

التطوعية  والساعات  المجتمعية  والمسؤولية  التطوعي  بالعمل  المرتبطة  المؤسسية  األداء  مؤشرات  احتساب   -

للموظفين.

 خصص المركز جائزة سنوية للموظفين المتطوعين لخدمة المجتمع داخل وخارج الدولة وينفذ العديد من األنشطة 

مثل الحفاظ على البيئة ودعم القضايا المجتمعية والخيرية واإلنسانية واالقتصادية وتنظيم ورش عمل توعوية للترشيد 

في الطاقة واألحبار واألوراق، والتفاعل مع اليوم العالمي للطاقة والتوعية اإلحصائية لطلبة المدارس بأهمية اإلحصاء 

بالدعم وحمالت  التبرع  األيتام وحمالت  العربية ودعم  واللغة  الوطنية  الهوية  والحفاظ على  اإلحصائية.  الثقافة  ونشر 

النظافة مثل حملة نظفوا العالم السنوية والمشاركة في ساعة األرض وكذلك يوم بال مركبات بالتعاون مع بلدية دبي 

ويوم المواصالت العامة بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصالت وتوفير خدمة النقل الجماعي لموظفي المركز للحفاظ 

على البيئة.
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مؤشر األداء
2018

عدد المبادرات المجتمعية

نسبة سعادة المجتمع

عدد الساعات التطوعية لموظفي مركز دبي لإلحصاء

عدد مبادرات الهوية الوطنية

عدد مبادرات دعم اللغة العربية

نسبة الوعي اإلحصائي لدى المجتمع
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صور تكريم الموظفين
بالحفل السنوي 2018 للتطوع
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عدد الموظفين 
المتطوعين الفعالية م

3 احتفاالت راس  السنة  1

2 المشاركة في بطولة الرجل الحديدي 2

2 طواف دبي الدولي الدراجات  3

1 طواف ابوظبي الدراجات  4

3 جائزة الشيخ حمدان للتصوير الضوئي  5

2 المشاركة في مبادرة ذخرنا 6

4 كاس دبي العالمي للخيول  7

1 طواف الشارقة الدولي السادس للدراجات  8

2 كاس العالم لألندية  9

6 القمة العالمية للحكومات  10

2 دورة ند الشبا للرياضة 11

2 يوم تكاتف العالمي 12

1 بطولة العالم للكاراتيه  13

1 مهرجان ضواحي 14

1 جائزة االتحاد للفورميال 1 15

2 أيام الشارقة التراثية  16

8 حملة نظفوا العالم  17

7 حملة رمضان امان  18

6 فعالية يوم زايد للعمل اإلنساني  19

9 مسيرة من اجل التعليم  20
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شاملة  وتطوير  تدريب  فرص  يوفر  عمل  إطار  إيجاد  خالل  من  تطويرية  عمل  بيئة  توفير  على  دائماً  المركز  يحرص 

لجميع موظفي المركز والحرص على تطوير الموظفين في جميع النواحي التخصصية والسلوكية والمؤسسية، والعمل 

باستمرار على تطبيق آليات ومبادرات وبرامج متوازنة وذكية ودعم برامج التدريب والتطوير وقياس العائد منه وفق 

أفضل الممارسات المتميزة في هذا الشأن.

يسعى مركز دبي لإلحصاء للعمل بشكل مستمر في تطوير العنصر البشري بهدف تحقيق بيئة عمل متميزة الستقطاب 

وإدارة وتنمية الموارد البشرية والتميز في تطبيق مفاهيم التدريب والتطوير للكوادر المواطنة. تهدف الخطة التدريبية إلى 

توفير فرص تدريب وتطوير مناسبة لكافة الموظفين من خالل تنمية قدراتهم وكفاءاتهم عن طريق تزويدهم بالمعارف 

كبة احتياجات العمل والخطة االستراتيجية حسب المستجدات في متطلبات العمل. والمهارات واالتجاهات العلمية لموا

كما ترتبط خطط التعاقب الوظيفي ارتباطاً وثيقاً بنظام التدريب وذلك من خالل تصميم وتوفير البرامج واالحتياجات 

التدريبية الالزمة للموظف المرشح للتعاقب الذي يتضمن مجموعة متنوعة من المهارات والمعارف والسلوكيات التي 

تؤهله لشغل الوظيفة أو المنصب المطلوب. ومن هنا تأتي أهمية التدريب لتأهيل وتجهيز صف ثان من الموظفين 

لتولي كافة المناصب الهامة والحساسة بالمركز وبالقدر الذي تحدده مهاراتهم وقدراتهم الوظيفية وبما يتوافق مع نظام 

إدارة المسار ويخدم عمليات التحسين واالرتقاء باألداء المؤسسي.   

تدريب وتطوير الموارد البشرية:
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تهدف إدارة العمليات والخدمات المؤسسية إلى تمكين المركز من تأدية عمله بكفاءة وفاعلية وتقديم خدماته بشكل 

بها  يقوم  التي  والفرعية  الرئيسية  العمليات  وتطوير  بتحديد وتصنيف  المركز  قام  لذلك  المتعاملين.  يلبي متطلبات 

لتحقيق رؤية ورسالة المركز وأهدافه والمواءمة مع أنظمة الجودة ومعايير التميز وأفضل الممارسات العالمية. 

التدفقية  والمسارات  التنظيمية  الوحدات  عمل  على  التعرف  اإللكترونية  البوابة  خالل  من  الموظفين  يتمكن  حيث 

وجميع بيانات العمليات والخدمات والوثائق المرجعية ومؤشرات األداء لتنفيذها بصورة فّعالة وشمولية مما يضمن 

استمرارية األعمال والتحسين والتطوير المستمر.

عمليات المركز:
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يحرص المركز دائماً على تحفيز وتقدير جهود الموظفين وتمّيزهم وإنجازاتهم وإبداعاتهم ألنهم أساس التميز واإلبداع 
والمشاركين  الموظفين  ودعم  بتحفيز  المركز  يقوم  الموظفين.  إسعاد  في  المركز  استراتيجية  وتحقيق  المؤسسي 
المتعاونين في العمل االحصائي مادياً ومعنوياً ورفع مستوى أدائهم ووالئهم وانتمائهم للمركز وتعزيز دورهم في خدمة 
العمل وذلك عن طريق تكريمهم  النوعية في  العطاء واإلبداع، وابتكار األساليب  المزيد من  المركز، وتشجيعهم على 

واإلشادة بهم سواء كانوا أفراد أو أعضاء في فرق عمل. 
كما تقدر جهود وإنجازات الموظفين وفرق العمل والمشاريع المتميزة والمشاركين المتعاونين في العمل اإلحصائي 
كبر عدد من المستحقين، وذلك ضمن أسس ومعايير تضمن استحقاق الموظف/  بالمركز وبطريقة تمكِّن من تقدير أ
فئاتهم  الموظفين بمختلف  إطار ممنهج ويشمل جميع  يتم ذلك في  أن  تقديره، على  يتم  الذي  المتعاون  المشارك 
الوظيفية وبمعايير واضحة ومحدده تراجع دورياً وقد أبدت اإلدارة العليا اهتمامها البالغ ودعمها الكامل لما يحقق من 

عدالة وشفافية في عملية تحفيز وتكريم الموظفين والمشاركين المتعاونين في العمل االحصائي.

يعتبر اإلبداع واالبتكار أولوية لتطوير أداء العمل المؤسسي وأساس بناء االستراتيجيات وخطط العمل، لذا تم تكثيف 
جهود الحكومة في هذه المجاالت خالل األعوام األخيرة من خالل تحديد وحدة تنظيمية تخصصية إلدارة اإلبداع واالبتكار 
وتأهيل القيادة على استشراف المستقبل، الحرص على االبتكار والريادة، وتهيئة البيئة المحفزة على اإلبداع واالبتكار 
باإلدارة المثلى للموارد المتاحة وباكتشاف المواهب وبناء قدرات الموارد البشرية في هذه المجاالت، إضافة إلى ذلك، 
قامت الحكومة بتحديد اإلطار العام ألساسياتها، مفاهيمها ومراحلها على المستويين االتحادي والمحلي بهدف تأهيل 
كبة ما يدور حولها في العالم من متغيرات ولتكون سباقة في تطبيق آخر التطورات والمستجدات في  الجهات على موا
المجدي  المدروسة وتنفيذ  المخاطرة  المبتكرة وتقييمها ألخذ  الحلول   المجاالت، وذلك بتوليد األفكار وتقديم  شتى 
منها، لذا قام المركز بوضع دليل متكامل إلدارة اإلبداع واالبتكار وفقاً ألفضل الممارسات العالمية حيث يتضمن الدليل 
كافة المحاور واألدوات والمفاهيم إلدارة االبتكار المؤسسي ويعتبر بمثابة مرجعية موحدة لكافة اإلدارات والموظفين 

في المركز.

يتبنى مركز دبي لإلحصاء بوابة االقتراحات االلكترونية الموحدة لحكومة دبي الخاصة باقتراحات المتعاملين والموظفين، 
بهدف تحسين الخدمات الحكومية ولتسهيل عملية رصد االقتراحات وفق آليات تتيح تسجيلها بسهولة، لتمكين المركز 

من دراستها وتصنيفها وتقييمها وقياس أثرها.

تقدير وتحفيز التميز الوظيفي:

اإلبداع االبتكار في مركز دبي لإلحصاء:  
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الموظف المقدم ألكثر عدد من االقتراحات المجدية والموظف المقدم ألكثر عدد من  يكرم مركز دبي لإلحصاء سنوياً 
االقتراحات  بتكريمهم مادياً على حسب عدد  المقترحين  الموظفين  بتحفيز  المركز  الى ذلك يقوم  االقتراحات، إضافة 
المجدية وذلك تبعاً للمنهجية المتبعة في المركز. حيث يستخدم موظفي المركز برنامج االقتراحات الموحد لدى حكومة 

دبي، لتجميع األفكار اإلبداعية والحلول األكثر فاعلية من حيث التكلفة في المركز.

سوف يستمر المركز العمل على االستدامة بكافة جوانبها االقتصادية والبيئية واالجتماعية بما يتوافق مع المتطلبات 
االحصائية وتطويرها لضمان تدفق البيانات والمؤشرات اإلحصائية التي تغطي كافة جوانب االستدامة المحلية والوطنية 

لدعم متخذي القرار.
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الصفحة الوصف اإلفصاحات معيار المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير

:GRI 101 المؤسسة

االفصاحات العامة

18 اسم المركز 102-1 GRI 102:
االفصاحات العامة

18 العالمات التجارية والمنتجات والخدمات 102-2

18 موقع المركز 102-3

18 مواقع عمل المركز 102-4

19-25 طبيعة الملكية والشكل القانوني 102-5

18 األسواق التي تخدمها المركز 102-6

18 حجم المركز 102-7

50-63 معلومات عن الموظفين والعمال اآلخرين 102-8

46 سلسلة التوريد 102-9

ال يوجد تغييرات كبيرة في المركز وسلسلة التوريد 102-10

46 المبدأ والنهج التحوط 102-11

ال يوجد المبادرات الخارجية 102-12

ال يوجد العضوية في الجمعيات 102-13

رسالة المدير 
التنفيذي كلمة المدير التنفيذي للمركز 102-14

32 القيم، والمبادئ والمعايير، وقواعد السلوك 102-16

32 هيكل حوكمة المركز 102-18

33 قائمة مجموعات المعنيين  102-40

ال يوجد اتفاقيات المفاوضات الجماعية 102-41

33 تحديد واختيار المعنيين 102-42

33 نهج اشراك المعنيين 102-43

17 الموضوعات واالهتمامات الرئيسية 102-44

17 تحديد محتوى التقرير وحدود جوانبه ذات األهمية 102-46

17 الئحة الجوانب ذات األهمية 102-47

17 شرح تكرار أو إعادة صياغة المعلومات 102-48

17 التغييرات في اعداد التقرير 102-49

17 الفترة المشمولة بالتقرير  102-50

17 تاريخ أحدث تقرير 102-51

17 دورة اعداد التقرير 102-52
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:GRI 101 المؤسسة

االفصاحات العامة

17 جهة االتصال في حالة االستفسار عن التقرير أو محتوياته 102-53 GRI 102:
االفصاحات العامة

17 اإلفصاحات حول تقديم التقارير وفق معايير المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير 102-54

17 فهرس محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير 102-55

ال يوجد سياسة الضمان الخارجية 102-56

الجوانب ذات األهمية

االقتصادية

األداء االقتصادي

45-46 شرح للجانب ذات األهمية وحدوده 103-1 GRI 103:
نهج اإلدارة

45-46 نهج اإلدارة ومكوناته 103-2

45-46 تقييم لنهج اإلدارة  103-3

45-46 القيمة االقتصادية المباشرة الناتجة والموزعة 201-1 GRI 201:
األداء االقتصادي

التواجد في السوق

45-46 شرح للجانب ذات األهمية وحدوده 103-1 GRI 103:
نهج اإلدارة

45-46 نهج اإلدارة ومكوناته 103-2

45-46 تقييم لنهج اإلدارة  103-3

45-46 نسبة اإلدارة العليا المعنية من المجتمع المحلي في مواقع تشغيلية 
هامة )التوطين( G4-EC6 GRI 202:

التواجد في السوق

ممارسات الشراء

45-46 شرح للجانب ذات األهمية وحدوده 103-1 GRI 103:
نهج اإلدارة

45-46 نهج اإلدارة ومكوناته 103-2

45-46 تقييم لنهج اإلدارة  103-3

45-46 نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين 204-1 GRI 204:
ممارسات الشراء

مكافحة الفساد

32 شرح للجانب ذات األهمية وحدوده 103-1 GRI 103:
نهج اإلدارة

32 نهج اإلدارة ومكوناته 103-2

32 تقييم لنهج اإلدارة  103-3

لم تسجل لدينا أي 
وقائع خالل الفترة 
المشمولة بالتقرير

حاالت فساد تم تأكيدها واإلجراءات المتخذة بصددها 205-3 :GRI 2015 مكافحة الفساد
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بيئي

الطاقة

47-49 شرح للجانب ذات األهمية وحدوده 103-1 GRI 103:
نهج اإلدارة

47-49 نهج اإلدارة ومكوناته 103-2

47-49 تقييم لنهج اإلدارة  103-3

47-49 استهالك الطاقة داخل المركز 302-1 GRI 302:
الطاقة

47-49 خفض من استهالك الطاقة 302-4

المياه

47-49 شرح للجانب ذات األهمية وحدوده 103-1 GRI 103:
نهج اإلدارة

47-49 نهج اإلدارة ومكوناته 103-2

47-49 تقييم لنهج اإلدارة  103-3

ال يوجد مجموع سحب المياه حسب المصدر 303-1 GRI 303:
المياه

ال يوجد مصادر المياه المتأثرة بشكل أساسي بعملية سحب المياه 303-2

ال يوجد حجم المياه المعاد تدويرها واستخدامها 303-3

االمتثال البيئي 

47-49 شرح للجانب ذات األهمية وحدوده 1-103 GRI 103 نهج اإلدارة  

47-49 نهج اإلدارة ومكوناته 2-103

47-49 تقييم لنهج اإلدارة  3-103

ال يوجد القيمة النقدية للغرامات الكبيرة وعدد من العقوبات غير النقدية 
لعدم االمتثال للقوانين واللوائح البيئية  G4-EN29 GRI 307 االمتثال البيئي 

التقييم البيئي للمورد

47-49 شرح للجانب ذات األهمية وحدوده 1-103 GRI 103 نهج اإلدارة 

47-49 نهج اإلدارة ومكوناته  2-103

47-49 تقييم لنهج اإلدارة  3-103

47-49 االثار البيئية السلبية الفعلية والمحتملة في سلسلة التوريد 
واإلجراءات المتخذة 2-308 GRI 308 التقييم البيئي 

للموارد 



69

اجتماعي 

التوظيف 

50-63 شرح للجانب ذات األهمية وحدوده 1-103 GRI 103 نهج اإلدارة  

50-63 نهج اإلدارة ومكوناته 2-103

50-63 تقييم لنهج اإلدارة  3-103

50-63 الموظفين المعينين حديثا ودوران الموظفين 1-401 GRI 401 التوظيف 

50-63 المستحقات الممنوحة للموظفين بدوام كامل وغير ممنوحة 
للموظفين دوام جزئي او مؤقت  2-401

50-63 إجازة رعاية الطفل 3-401

50-63 نسبة الموظفين المشرفين على التقاعد خالل الخمس او العشر 
سنوات المقبلة مقسمة على أساس فئة الوظيفة والمنطقة EU15

عالقة العمالة/ اإلدارة 

50-63 شرح للجانب ذات األهمية وحدوده 1-103 GRI 103 نهج اإلدارة  

50-63 نهج اإلدارة ومكوناته 2-103

50-63 تقييم لنهج اإلدارة  3-103

35-41 الحد األدنى لمدة االخطار بشان التغييرات التشغيلية 2-401 GRI 402 اإلدارة بالموظفين 

الصحة والسالمة المهنية

43-44 شرح للجانب ذات األهمية وحدوده 1-103 GRI 103 نهج اإلدارة  

43-44 نهج اإلدارة ومكوناته 2-103

43-44 تقييم لنهج اإلدارة  3-103

43-44 الحد األدنى لمدة االخطار بشان التغييرات التشغيلية 2-401 GRI 402 عالقات اإلدارة 
بالموظفين 

الصحة والسالمة المهنية

43-44 شرح للجانب ذات األهمية وحدوده 1-103 GRI 103 نهج اإلدارة  

43-44 نهج اإلدارة ومكوناته 2-103

43-44 تقييم لنهج اإلدارة  3-103

43-44 نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية 1-403 GRI 403 الصحة والسالمة 
المهنية

43-44 تحديد األخطار وتقييم المخاطر والتحقيق في الحوادث 2-403

التدريب والتعليم 

50-63 شرح للجانب ذات األهمية وحدوده 1-103 GRI 103 نهج اإلدارة  

50-63 نهج اإلدارة ومكوناته 2-103

50-63 تقييم لنهج اإلدارة  3-103

50-63 متوسط ساعات التدريب في السنة لكل موظف  1-404 GRI 404 التدريب والتعليم 

50-63 برامج تحسين مهارات الموظفين وبرامج المساعدة على االنتقال 2-404



2018تقـــريـــر االستــــدامـــة 70

التنوع وتكافؤ الفرص 

50-63 شرح للجانب ذات األهمية وحدوده 1-103 GRI 103 نهج اإلدارة  

50-63 نهج اإلدارة ومكوناته 2-103

50-63 تقييم لنهج اإلدارة  3-103

50-63 نسبة الراتب األساسي واألجور للنساء بالمقارنة مع الرجال  2-405 GRI 405 التنوع وتكافؤ 
الفرص 

المجتمعات المحلية 

50-63 شرح للجانب ذات األهمية وحدوده 1-103 GRI 103 نهج اإلدارة  

50-63 نهج اإلدارة ومكوناته 2-103

50-63 تقييم لنهج اإلدارة  3-103

56-60 العمليات المنجزة مع اشراك المجتمع المحلي وتقييم األثر وبرامج 
التطوير  1-413 GRI 413 المجتمعات 

المحلية 

صحة وسالمة المتعامل 

43-44 شرح للجانب ذات األهمية وحدوده 1-103 GRI 103 نهج اإلدارة  

43-44 نهج اإلدارة ومكوناته 2-103

43-44 تقييم لنهج اإلدارة  3-103

43-44 حوادث عدم االمتثال المتعلقة بآثار المنتجات والخدمات على 
الصحة والسالمة 2-416 GRI 416 صحة وسالمة 

المتعامل 

43-44
عدد حاالت اإلصابة او الوفاة للجمهور الناتجة عن اعمال المؤسسة 

بما في ذلك االحكام القانونية والتسويات وقضايا التسبب في 
االمراض غير المفصول فيها

EU25
GRI G4 افصاحات 

القطاعات المؤسسات 
الكهربائية

االمتثال االجتماعي واالقتصادي 

50-63 شرح للجانب ذات األهمية وحدوده 1-103 GRI 103 نهج اإلدارة  

50-63 نهج اإلدارة ومكوناته 2-103

50-63 تقييم لنهج اإلدارة  3-103

ال يوجد مخالفة اللوائح والقوانين في المجال االجتماعي واالقتصادي  1-419 GRI 419 االمتثال االجتماعي 
االقتصادي 

سعادة المتعاملين 

34 شرح للجانب ذات األهمية وحدوده 1-103 GRI 103 نهج لإلدارة 

34 نهج اإلدارة ومكوناته  2-103

34 تقييم لنهج اإلدارة  3-103

34 نتائج استبيان قياس رضا المتعاملين  - GRI افصاحات غير 
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