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إن ثالثًا وأربعين سنة في تاريخ الدول والشعوب ال تعدو أن تكون مجرد لحظة عابرة ونقطة في بحر الزمن، 
لكنها بالنسبة لنا دهر ممتد وبحر واسع فنحن ال نعد األعوام باأليام واألسابيع والشهور، إنما نعدها باإلنجازات 

التي تتحدث عن نفسها وال تحتاج منا لحديث عنها، ويكفيني تعبيًرا عن هذه اإلنجازات مكانة دولتنا اليوم 
“ودورها في خليجنا وعالمنا العربي والعالم بأسره. 

“

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

 حاكم دبي
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كلمة الرئيس

كلمة املدير

نبذة عن جامرك ديب 

التقرير - سري العمل والحدود والنطاق

جوائز وإنجازات 2014

جامرك ديب - الحوكمة واالسرتاتيجية واملنهج 

االلتزام باملسؤولية املجتمعية املؤسسية واالستدامة 
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األهمية النسبية وإدارة الرشكاء 

إضافة قيمة اقتصادية 

مسؤولية التأثري عىل البيئة

مامرسات السوق

اإلسهامات االجتامعية 

رفاهية املوظفني

 G4 املبادرة العاملية إلعداد التقارير - مؤرش

 محتويات
التقرير
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يرُشفني أن أعرض عليكم 

النسخة السابعة من تقرير 

االستدامة السنوي لجامرك 

ديب الذي يربز رؤيتنا ومعرفتنا 

وإنجازاتنا التي تهدف إىل 

االرتقاء مبستوى استدامتنا، فخالل 

األعوام املاضية شهدت أعاملنا ازدهاًرا 

ملحوظًا نظرًا اللتزامنا باملامرسات والخدمات 

املستدامة، فقد بدأت رحلتنا نحو مستقبٍل مستدام منذ 

ما يزيد عن مائة عام عندما قام قادتنا بتأسيس هيئة عامة لتوفري الخدمات 

الجمركية، ومنذ ذلك الحني تعاقبت األجيال املثابرة واملجتهدة القامئة عىل 

توفري تلك الخدمات وبذل قصارى جهدها إلرضاء املتعاملني واملجتمع، ومازال 

نفس القدر من االجتهاد واملثابرة قامئًا حتى وقتنا هذا من أجل االرتقاء 

بأعاملنا يك نتمكن من اللحاق باملستقبل ومواكبته. 

 

ومن الجدير بالذكر أننا يف جامرك ديب نزاول أعاملنا وأنشطتنا واضعني نصب 

أعيننا مبدأ االستدامة الذي كنا ومازلنا نلتزم به لكونه حجر األساس الذي بنينا 

عليه أعاملنا، وفضالً عن ذلك فإننا نسعى إىل تعزيز التنمية املستدامة وجعلها 

محوًرا ألولوياتنا االسرتاتيجية، وإضافة إىل ذلك نؤكد عىل الدور الذي لعبته 

التقارير الرسمية يف تحسني منهجنا وأدائنا بصفة مستمرة من خالل إجراء 

املقارنات املرجعية مع الرواد يف مجال املسؤولية املجتمعية املؤسسية، فلقد 

دعمت جهودنا املبذولة لتقديم يد العون لألطراف املعنية والقيام بأعاملنا 

عىل النحو األمثل من الناحية االقتصادية واالجتامعية والبيئية، لذا اسمحوا يل 

أن أدعوكم لالطالع عىل هذا التقرير للوقوف عىل مستوى أدائنا والتعرف عىل 

ما قمنا به من أعامل وما بذلناه من جهود ومدى تعاوننا املتزايد مع الرشكاء 

وإلقاء الضوء عىل الدور الكبري الذي قام به موظفو جامرك ديب يف سبيل إبراز 

التزامنا باملسؤولية املجتمعية. 

لقد اتبعنا أعىل مستويات الشفافية يف 

سبيل تحقيق أهدافنا االسرتاتيجية بغرض 

الحد من املخاطر وتنمية الكفاءات 

وضامن استيعاب موظفينا ألهمية العمل 

بإتقان وتحمل املسؤولية، كام أننا وضعنا 

بعض املستهدفات القامئة عىل اسرتاتيجية 

االستدامة املتبعة لدينا وأرشفنا عىل 

تحقيقها لضامن تنفيذها بشكل فعال، 

ونظرًا ألهمية الحوكمة املتميزة يف إضافة قيمة عىل املدى البعيد، فإننا نلتزم 

بأفضل مامرسات الحوكمة املؤسسية، األمر الذي يظهر صداه جليًا يف إدارة 

املخاطر والفرص الكتساب ثقة الرشكاء، وفضالً عن ذلك فلقد قمنا عىل مدار 

الِعقد املايض بالرتكيز عىل أوجه التميز واالبتكار وأطلقنا خدماتنا الذكية 

وأنظمتنا املؤمتتة التي تتوافق مع املعايري العاملية وخاصًة يف القطاع الجمريك. 

يدور يف أذهاننا تساؤالً حول كيفية تلبية احتياجات عمالئنا واملجتمع والبيئة، 

وأمتنى أن يرتسخ مفهوم االستدامة بشكل كامل يف كل جوانب أنشطتنا اليومية، 

ويطيب يل أن ألقي الضوء عىل الجهود الفائقة التي بذلها موظفينا يف سبيل 

إجراء تغيريات إيجابية من أجل الرشكاء وتحقيق اإلنجازات يف السنوات 

املاضية، وإنني عىل يقني من أن طاقم عملنا ورشكائنا االسرتاتيجيني مستعدون 

ملواجهة جميع التحديات املتوقعة. 

سلطان أحمد بن سليم

رئيس موانئ ديب العاملية ورئيس مؤسسة املوانئ والجامرك واملنطقة الحرة 

 كلمة
  الرئيس
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نظرًا لكوننا مؤسسة من مؤسسات القطاع 

العام، فإن مهامنا الرئيسة تحمل قدرًا مهوالً 

من االلتزامات واملسؤوليات املسندة إلينا 

واملتمثلة يف حامية حدود ديب من البضائع 

املحظورة وتسهيل التجارة يف سبيل رفعة 

بلدنا الحبيب، وجني اإليرادات الالزمة 

لتطويرها. ومن ثم، فإن األسلوب الذي نتبعه 

لتنفيذ أعاملنا يعكس الصورة الحقيقية 

الصادقة التي تظهر نهجنا الدائم الذي نحرص فيه عىل االستدامة ونقوم مبسؤولياتنا 

املجتمعية عىل الوجه األمثل، وهو النهج الذي ميكن أن نشهده ببساطة يف ما نقوم 

به من تعزيز إلجراءات عملنا وتطوير الحلول التقنية وحلول األمتتة التي تهدف 

جميعها إىل تحقيق مستوى غري مسبوق يف تلبية احتياجات عمالءنا دامئة التغيري، 

كام أنها خري برهان يُظهر مدى استجابتنا للتغريات العاملية التي تطرأ عىل البيئة 

والظروف املناخية من خالل تبني نهج يتسم باملسؤولية تجاه أداء األعامل.

إن جامرك ديب هي مؤسسة قامئة عىل قيم ومبادئ أصيلة تقوم عىل الحوار 

املشرتك واحرتام وجهات النظر األخرى، وهو ما أصبح أحد أمثن املُقَدرَات التي 

يقوم عليها تعاوننا مع رشكائنا ممن يتبنون آراًء عن كيفية األداء الجيد يف مجال 

املسؤولية املجتمعية املؤسسية. لقد تعلمنا من خرباتنا الحافلة يف الفرتة املاضية 

أننا منلك دامئًا القدرة عىل تحسني ما نحققه من نتائج من خالل التعاون البناء 

مع الرشكاء، انطالقًا من إمياننا مبا يقره واقعنا، حيث إن كل منا له دوره ويتحمل 

مسؤوليته تجاه أجيالنا القادمة؛ األمر الذي البد أن يظل نصب أعيننا يف جميع 

أفعالنا، يف منازلنا ويف مواقع عملنا عىل حٍد سواء. ومن هذا املنطلق، أود أن أحث 

جميع املوظفني واملتعاملني واملوردين والرشكاء االسرتاتيجيني لدائرة جامرك ديب 

عىل أن يتكاتفوا مًعا ويوحدوا جهودهم دامئًا للحد من األثر السلبي الذي ينتج 

عن أفعالنا وأعاملنا عىل عاملنا املحيط، واضعني نصب أعيننا املسؤولية الكبرية 

التي نحملها عىل أكتافنا تجاه أجيالنا القادمة.

وعىل إثر ما سبق، أسعد بأن أقدم لكم تقرير االستدامة املطروح بني يدينا، 

وهو تقرير يوجز بال اقتضاب ويرشح بال إسهاب أهدافنا ومستهدفاتنا 

ومناهجنا وأعاملنا وإجراءاتنا وأداؤنا، كام يسعدين أن أشارككم ما حققناه 

يف عام 2014، حيث واصلنا مسرينا نحو إنجازات أفضل وواصلنا رحلتنا نحو 

االستدامة التي نورد تفصيلها 

يف هذا التقرير. ومن الجدير 

بالذكر أن أهم املبادئ التي 

قادت دفة اسرتاتيجية االستدامة 

التي أرسيناها هو التزامنا 

بالشفافية، مام دفعنا إىل مشاركة 

املزيد من املعلومات معكم أكرث من أي 

وقٍت مىض. من جانٍب آخر، يشمل هذا التقرير 

العديد من املعلومات والبيانات الجوهرية، باإلضافة إىل أنه يعرض مصفوفة 

األهمية النسبية التي تلقي الضوء عىل املسائل الجوهرية إلدارة أعاملنا وأعامل 

الرشكاء، مام مينحنا القدرة عىل الوفاء بجميع معايري اإلفصاح القياسية، فضالً 

عن املبادئ التوجيهية ملبادرة التقارير العامليةG1 – واإلصدار الرابع من مبادرة 

.G4 إعداد التقارير العاملية

ونسعى جاهدين تحت لواء القيادة الرشيدة لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان؛ رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة وسمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، نائب الرئيس ورئيس وزراء اإلمارات وحاكم ديب والتوجيه الحكيم 

لقادة إماراتنا الحبيبة، لرنوي نبتة الثقة التي عهدوا بها إلينا، مام دفعنا إىل 

تبني أفضل املامرسات وبث فينا حرًصا عىل تحقيق التميز يف أداء أعاملنا 

وتقديم خدماتنا مبا يتسق مع الرؤية االسرتاتيجية لدولتنا العزيزة. ويف هذا 

السياق، نؤكد عىل إدراكنا التام أن دور جامرك ديب بصفتها مؤسسة جمركية 

رائدة يف العامل مينحنا العديد من الفرص الفريدة التي تتيح لنا تناول املشكالت 

املحلية واإلقليمية والعاملية، كام نعي جيًدا أن نجاحنا يستند يف املقام األول 

عىل االستقرار االقتصادي وأحوال التجارة العاملية ومشاركة املجتمع املدين، 

وينتهي مبجتمع يستقبل هذه الفرص بكٍد واستيعاب. ولذلك، فنحن نرص عىل 

مواصلة تقدمنا بشأن معايري الشفافية ودمج االستدامة داخل مجريات أعاملنا، 

كام نحرص دامئًا وأبًدا عىل استكامل إعدادنا ألنفسنا لتلبية املتطلبات دامئة 

الزيادة لألطراف املعنية.

أحمد محبوب مصبح

مدير جامرك ديب

 كلمة
   المدير
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تاريخ جامرك  تناول  عند 

ديب، نجد أن تأسيسها يعود 

بجذوره إىل الشيخ حرش بن 

مكتوم بن بطي آل مكتوم يف 

عام 1859. وكان الشيخ حرش 

هو أول من أمر بتحصيل الرسوم 

البضائع  تنزيل  عند  مبارًشة  الجمركية 

"الُفرضة"؛  عليها  وأطلق  السفن،  من 

والُفرضة مصطلح عريب قديم يعني مرىس ومرفأ يف 

الجمركية  الرسوم  السفن، وجمع  البضائع عىل  تحميل  فيه  يجري  املدينة 

بدالً  "الجمرك"  استخدام مصطلح  الدهر، جرى  عنها. ومبرور  املُستحقة 

البضائع وفًقا  املفروضة عىل  الرسوم  الفرضة، وهو يشري إىل  عن مصطلح 

ملا جاء يف القواميس العربية املعارصة. ثم واصل العديد من حكام ديب 

الشيخ سعيد بن مكتوم،  1938؛ عهد سمو  النهج حتى عام  تنمية هذا 

الذي أقام مبنًى ومكتبًا مستقالً إلدارة الجامرك. ويف أكتوبر 1938، صدر 

التفويضات  آنذاك مبنح  كانت معنية  التي  الجامرك  دائرة  بتأسيس  مرسوم 

لها مدير عام إلدارة شؤونها والعديد من  بها، وأصبح  الخاصة  والتصاريح 

بهيئتها وكيانها  دائرة جامرك ديب  أعاملها. ومل تظهر  القامئني عىل  املوظفني 

التاسع عرش  القرن  إال يف خمسينات  الحديثة  النهضة  لتقود عرص  الحايل 

آل مكتوم،  بن سعيد  راشد  الشيخ  املباركة لسمو  الحكيمة  القيادة  تحت 

الجديدة يف سبيل تطوير ديب  العديد من املرشوعات  الذي استنهض 

ودائرة جامركها. وتجارتها  مواردها  وتوسعة 

أما يف وقتنا الحارض، مل يعد دور جامرك ديب ُمقترًصا عىل مجرد تحصيل 

انفتاًحا  وأكرب  اتساًعا  أكرث  آفاقًا  ليغطي  بل تخطى ذلك  الجمركية،  الرسوم 

الذي  األمر  والخدمية واالجتامعية؛  االقتصادية  الجوانب  العديد من  يف 

التي تتخذها  العبور إىل رخاء ديب"  "بوابة  تناغاًم مثاليًا مع عبارة  يتناغم 

العبارة من معاٍن.  لها يف جميع أعاملها، بكل ما تحمله  املؤسسة شعاًرا 

مؤسستنا هي خط الدفاع األول والدرع الحصني الذي يحمي ديب ويقوم 

االقتصادية،  التنمية  القومي يف تعزيز  الصعيد  بارز ال غنى عنه عىل  بدور 

العاملية  التجارية  العالمات  اإليرادات وحامية  كام ميتد دورها إىل تحصيل 

املسافرين وتشجيع  التجارة ورفع رضا  وتعزيز  الخطرية  املواد  تسلل  ومنع 

السياحة الوافدة إىل ديب. يتضح من ذلك أن املهام التي تؤديها املؤسسة 

واإلحصائية  واالجتامعية  واملالية  االقتصادية  الجوانب  من  العديد  تشمل 

التايل: النحو  عىل 

قطاع  داخل  التجاري  النشاط  تدفق  تنظيم  االقتصادية:  املهمة   -

األعامل.

اإليرادات. تحصيل  املالية:  املهمة   -

وإليها. والواردات من ديب  الصادرات  تنظيم  االجتامعية:  املهمة   -

باإلحصائيات  املتعلقة  والتحليالت  التقارير  إعداد  اإلحصائية:  املهمة   -

التجارية.

نسعى يف جامرك ديب إىل أن نكون من أبرز الجهات الرائدة عىل مستوى 

العامل يف إدارة شؤون الجامرك، ونسعى إىل تحقيق ذلك من خالل 

عمالءنا،  لجميع  نقدمها  التي  املتطورة  االبتكارية  الخدمات  من  مجموعة 

التوريدات  الذي نقوم به ضمن سلسلة  الدور  أننا ندرك أهمية  كام 

السلع وحركة  لنساهم يف تحسني تدفق  التجارية، وال ندخر جهًدا 

التجارة  الكامل ملامرسات  نقدم دعمنا  فإننا  املسافرين. ومن جانٍب آخر، 

التعرف عىل حاالت عدم االمتثال لقوانني الجامرك  العادلة من خالل 

نحملها  التي  فاملسؤولية  ومعالجتها،  الخليجي  التعاون  دول  بني  املشرتكة 

التجارية، وإمنا متتد إىل  عىل عاتقنا ال تقترص عىل شعب ديب وأعاملها 

ومنظمة  العاملية  التجارة  منظمة  مثل  الدولية  الهيئات  من  العديد 

 نبذة عن
 جمارك دبي
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القطاع  التزام مجتمع  ثم فنحن نحرص عىل  العاملية، ومن  الجامرك 

الدولية.  واالتفاقيات  املعاهدات  وأحكام  التزاًما صارًما برشوط  التجاري 

باإلضافة إىل ذلك، فإن جامرك ديب رشيك اسرتاتيجي يف جميع مبادرات 

ريادي يف  التي تطلقها حكومة ديب، وتشغل دور  والتطوير  التنمية 

الرشكاء،  الجهود بني جميع  تأسيس عالقات عمل وطيدة تقوم عىل تضافر 

التوجه  الذي يتسق مع  الخدمة األمثل  سعيًا إىل ضامن تقديم مستوى 

االسرتاتيجي إلمارة ديب وحكامها األجالء.

جامرك ديب – تفاصيل املنشآت

SR الطوابق عدد اسم البناٌة   مساحة القطعة المواقع 
( م.م)  

المساحة 
 (م.م)الخارجية 

مساحة الطابق 
 (م.م)األرضي 

المساحة المبنية 
 (م.م)

المؤجرة  المساحة
( م.م)  

راشد مٌناء طوابق 4+ أرضي  المقّر الرئٌسً  1  53,165 49,507 3,659 18,137 10,733 

+  طوابق  4+ أرضي  مركز التدريب 2
راشد مٌناء سطح  6,052 2,072 3,980 18,814 2,150 

 9,230 16,569 2,297 9,208 11,505 الحمرٌة طوابق 6+ أرضي    60 مبنى مكاتب اإليجار 3
راشد مٌناء أرضي الدعم الفني 4  1,551 839 712 712 712 
 960 1,012 435 20,432 20,868     الشندغة –مدخل الخور  5
 256 256 128 677 805 الشندغة  طابق واحد+ أرضي  متحف الشندغة 6
 6,646 6,911 6,580 19,120 25,700 جسر المكتوم  G+2 Building الجمارك الساحمية 7
 298 298 298 40 301 الحمرٌة أرضي 100 البوابة الغربية –ميناء الحمرية  8

مبنى  – طابق أرضً مركز تفتيش حتا 9
 508 508 348     حّتا مرّكب

 30,088 30,681 30,681 387,481 418,037 العوٌر   جمارك الميناء الجاف 10
الفرضة  مبنى 11  B1+B2+G  2,780 34,479 6,164 9,663 15,827  مٌناء راشد 
(1الجمٌرة )الصٌادٌن  مٌناء 12  2,762 5,676 4,471 12,359 16,830 الجمٌرة أرضً 
(1سقٌم  أم)مٌناء الصٌادٌن  13  1,343 7,197 4,242 21,331 25,572  1أم سقٌم   1+ أرضً / أرضً  
( 2أم سقٌم ) مٌناء الصٌادٌن 14  2,150 5,985 2,840 10,278 13,118  2 أم سقٌم  1+ أرضً / أرضً  

 مبانً ومرافق جمارك دبً 
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تضم جامرك ديب يف يومنا هذا قوة عاملة قوامها 2835 موظًفا، ميارسون مهام أعاملهم موزعني عىل مختلف األقسام واإلدارات التي تدعم تسيري أعامل 

الدائرة يف جميع أنشطتها، كام توجد شبكة واسعة تتألف من 27 مركز جامرك؛ موزعة يف جميع أنحاء ديب، وتتبع املقر الرئييس للدائرة الكائن يف شارع 

املينا يف بر ديب، بالقرب من ميناء راشد. ونورد يف الصفحات التالية مخططًا تفصيليًا يوضح هيكل املؤسسة التنظيمي وأقسامها وتسلسلها الهرمي.
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نطاق إعداد التقرير ومعدل التكرار والحدود
نسخة تقرير االستدامة الخاص بجامرك ديب عن عام 2014 هو املنشور 

السنوي السابع عن االستدامة املؤسسية، حيث يشمل التقرير بيانات أداء 

املؤسسة خالل عام 2014، ومقارنتها مبثيلتها عن العاميني املاضيني، ما 

أمكن، كام يعرض التقرير التعاون املشرتك بني الدائرة والرشكاء، ويتناول 

التأثري االجتامعي والبيئي املرتبط مبا تقوم به جامرك ديب من أعامل، 

ويفصح طواعيًة عن املعلومات الالزم معرفتها إميانًا منا بأهمية مبدأ 

شفافية املؤسسات والتواصل املفتوح.

يغطي التقرير الفرتة من 1 يناير 2014 حتى 31 ديسمرب 2014، ويقدم 

رؤيًة شاملة ألداء جامرك ديب نحو االستدامة الذي متحور حول املجاالت 

األربعة الرئيسية عىل النحو التايل:

بيئتنا أ( 

مكان عملنا ب( 

مجتمعنا ج( 

التجارية سوقنا  د( 

ومن الجدير بالذكر أن جميع التفاصيل والبيانات واملعلومات الواردة 

بهذا التقرير تغطي جميع املكاتب التابعة لجامرك ديب )مبا يف ذلك املقر 

الرئييس( التي تقع داخل ديب يف اإلمارات العربية املتحدة، مع مراعاة أن 

املؤسسة ال تدير أية أنشطة خارج دولة اإلمارات.

محتوى التقرير والمنهجية والحدود:
طبقت جامرك ديب اإلصدار الرابع )G4( من املبادئ التوجيهية ملبادرة 

التقارير العاملية –لتوضيح محتويات هذا التقرير واملعلومات الواردة فيه، 

مستندة يف ذلك عىل خيار "الشمولية املالمئة"، ومن ثم تم إعداد جزء 

تفصييل خاص بفهرس املحتوى، باإلضافة إىل فهرس آخر ملبادرة التقارير 

العاملية كجزأين ال ينفصالن 

عن هذا التقرير. ويف هذا 

السياق، لدينا إميان عميق 

بأهمية تقديم رؤية كاملة 

ألداء االستدامة الذي تقدمه 

جامرك ديب من خالل هذا التقرير 

الذي جرى إعداده من أجل جميع 

من نحمل مسؤولية نحوهم من الرشكاء يف 

الداخل والخارج، كام أن استمرارية استعراض األداء عىل نحٍو متواصل 

تكفل الوصول إىل املثالية يف إعداد التقارير مبرور الوقت، مع االعتامد عىل 

التعليقات واملالحظات والظروف املحيطة كركائز أساسية للتقارير. وعىل 

صعيٍد آخر، فقد بذلنا قصارى جهدنا يف محاولة اإلفصاح عن اإلحصائيات 

واألرقام التي تعكس حقيقة أداء املؤسسة بشفافية وصدق، وبأسلوٍب 

متزن، بغض النظر عن ماهية األداء نفسه. إن االستدامة رحلة، عزمنا عىل 

خوضها وصوالً إىل مبتغانا، تضم مجاالت متكننا من إدارتها بنجاح وفعالية 

ونفخر مبا قدمناه حتى اآلن من أداء فيها، بينام تشمل مسائل حديثة 

ومعارصة تشهد تطوراً دامئًا يف تناولنا لها وأداءنا يف التعامل معها. لقد 

تحرينا أقىص درجات الدقة يف طرح البيانات واملعلومات الواردة يف هذا 

التقرير، وأدرجنا توضيًحا لجميع تقنيات وعمليات جمع املعلومات حيثام 

أمكن، كام قام فريقنا الداخيل املعني بالجودة بإجراء عملية مراجعة 

عميقة ومكثفة للتقرير قبل إرساله إىل مؤسسة مبادرة التقارير العاملية، 

 )G4( التي بدورها تقوم بالتحقق من سالمة امتثالنا ملعايري اإلصدار الرابع

من املبادرة. ومن األهمية مبكان أن نقر بأن جامرك ديب هي يف املقام األول 

مؤسسة حكومية ذات طبيعة حساسة، مام يوجب عدم اإلفصاح للجمهور 

عن بعض املعلومات والبيانات الدقيقة، باستثناء ما قد يلزم اإلفصاح عنه 

للسلطات املعنية مبوجب القانون يف ظل إطاٍر من الرسية التامة.

التقرير - 
سير العمل 

والحدود 
والنطاق

)18-G4 & 17-G4(



جمارك دبي12 تقرير اإلستدامة 2014

األهمية النسبية ومشاركة الشركاء والثقة الخارجية
طاملا اجتهدت جامرك ديب يف السعي لتغطية أهم املوضوعات واملسائل 

التي تعكس دورها الجوهري عىل الجوانب االقتصادية والبيئية 

واالجتامعية، والتي من شأنها أن تُحدث تأثريًا جوهريًا عىل عمليات 

التقييم واتخاذ القرار التي تجريها أبرز الرشكاء. ومن ثم، حرصنا عىل 

انتقاء املعلومات والبيانات الواردة يف هذا التقرير بعناية، استناًدا إىل 

مبدأ "األهمية النسبية"، ونظرًا ملا عهدناه يف جامرك ديب من إجراء تقييم 

األهمية النسبية وفًقا لرؤى الرشكاء وآراء نظراء املؤسسة والخربة الداخلية 

لنتمكن من إرساء املسائل املهمة الالزم إدراجها يف التقرير. ونتيجًة 

لذلك، حددنا يف هذا التقرير أهم الرشكاء األساسيني وأوضحنا كيفية 

إقامة التعاون املشرتك معهم، ومفهومنا الشامل ملصالحهم واهتامماتهم 

وتوقعاتهم، وكيفية استجابتنا لها، كام أجرينا اختبار داخيل متعمق لضامن 

الجودة حرًصا منا عىل تعزيز مستوى الثقة يف محتويات التقرير، عىل 

صعيٍد آخر، نظرًا ألن جامرك ديب هي مؤسسة عامة، فقد أجرينا اختبار 

خارجي لضامن الجودة، تخضع خالله جميع مهامنا وأعاملنا للتدقيق 

واملراجعة من ِقبل إحدى الجهات التابعة للحكومة املركزية؛ تُعرف باسم 

"ديوان املحاسبة" يف ديب بدولة اإلمارات؛ حيث تتضمن عملية التدقيق 

جميع الوظائف واألدوار التي تقوم بها املؤسسة مثل الشؤون املالية 

واملوارد البرشية والحوكمة وسلسلة اإلمداد والتوريد وتطوير املوظفني 

ومراقبة السلوك املهني وتقنية املعلومات ومامرسات األيدي العاملة 

واملسؤولية املجتمعية، وغريها. ومن الجدير بالذكر أن محتويات تقرير 

التدقيق املُشار إليه ونتائجه ال يجري نرشها وتظل رسية.

إمكانية الوصول إلى التقرير
إلرسال التعليقات واملالحظات أو لالطالع عىل املزيد من املعلومات بشأن 

هذا التقرير، يُرجى زيارة موقع دائرة جامرك ديب عىل الرابط:

www.dubaicustoms.ae

أو االتصال بإدارة االتصال املؤسيس يف دائرة جامرك ديب عىل: ص.ب 63، 

ديب، اإلمارات العربية املتحدة، أو مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين:

،CSR.DC@dubaicustoms.ae

أو التواصل مع جامرك ديب عىل فيس بوك أو تويرت أو أنستجرام.

)18-G4 & 17-G4(
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جائزة الطاووس 
الذهبي العالمية 

للمسؤولية 
المجتمعية المؤسسية 

– عام 2014
فازت جامرك ديب بجائزة الطاووس 

املجتمعية  للمسؤولية  العاملية  الذهبي 

املؤسسية عن عام 2014، وهو األمر الذي جاء 

تتويًجا ملساهامتها يف مجال االستدامة العاملية واملسؤولية املجتمعية. علامً 

بأن هذه الجائزة متنح منذ عام 1991، حيث أطلقها معهد املدراء بالهند، 

وهي تُعد من أبرز الجوائز والعالمات الفارقة عىل الصعيد العاملي يف مجال 

التميز املؤسيس. جديٌر بالذكر أن املعهد يتلقى كل عام ما يزيد عن 1000 

ترشيح لنيل جوائز متعددة، حيث تشارك أكرث من 25 دولة يف مختلف 

أنحاء العامل يف هذه الرتشيحات.

جوائز 
وإنجازات 

2014

جائزة الطاووس الذهبي العالمية لالستدامة العالمية 
– عام 2014

فازت جامرك ديب يف عام 2014 بجائزة أخرى أيًضا، وهي جائزة الطاووس 

الذهبي لالستدامة العاملية نتيجة ملا أطلقته من مبادرات متعددة لتعزيز 

تطوير االستدامة عىل الصعيد العاملي. يجري تقييم استامرات التقدم 

للجائزة من خالل 3 مستويات، ويتوىل مسؤولية هذا التقييم مستشارين 

مستقلني، ثم ينتقل القرار إىل هيئة التحكيم الكربى، التي أعلنت بدورها 

فوز جامرك ديب بالجائزة عىل مستوى العامل. ومُتنح هذه الجائزة سنويًا 

لتشجيع إطالق املبادرات التي تهدف إىل تنمية االستدامة وتعزز املسؤولية 

املؤسسية.
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الجائزة العربية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات 

"آرابيا"– 2014
حصدت جامرك ديب املركز األول "للجائزة العربية للمسؤولية املجتمعية 

للمؤسسات" لعام 2014عن فئة القطاع العام، التي متنحها مؤسسة آرابيا 

يس إس آر. تُعد هذه الجائزة واحدة من أعىل وسائل االعتامد رفيعة 

املستوى يف ميدان املسؤولية املجتمعية للمؤسسات يف العامل العريب، وقد 

فازت بها دائرة جامرك ديب بعد منافسة أمام أكرث من 100 مؤسسة أخرى 

من 12 دولة من مختلف أنحاء منطقة الرشق األوسط.

جائزة الباز للتميز في االستدامة المؤسسية - 2014
فازت جامرك ديب أيًضا بجائزة الباز للتميز يف االستدامة املؤسسية التي تنظمها 

جامعة حمدان بن محمد اإللكرتونية، حيث تهدف الجائزة إىل تشجيع 

املؤسسات عىل إيالء االهتامم والعناية باملسؤولية املجتمعية املؤسسية، 

والحث عىل تحقيق التميز يف مختلف األعامل يف مختلف بقاع العامل.
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جائزة الباز للتميز في االستدامة المؤسسية - 2014
يواصل نظام االقرتاحات واملكافآت الذي تطبقه دائرة جامرك ديب نجاحه 

بحصول الدائرة عىل االعتامد البالتيني لعام 2014، الذي يعد أعىل اعتامد 

متنحه مؤسسة "أفكار اململكة املتحدة". حيث تقوم املؤسسة املشار إليها، 

تحت مظلتها املعنية بأنظمة االقرتاحات، مبنح جائزة االعتامد البالتيني، 

وهي جائزة معرتف بها عىل الصعيد العاملي، وتُعد معياًرا دوليًا لتقييم 

أنظمة االقرتاحات، وتأهيالً مرموقًا للمؤسسات التي تربهن متيزها يف إدارة 

هذه األنظمة.  

جائزة قادة األعمال في منطقة الشرق األوسط – 2014
حصدت جامرك ديب جائزة املسؤولية املجتمعية املؤسسية عن تحقيقها 

لنموذج القيادة املثايل يف مساهامتها التي تقدمها للمجتمع، األمر الذي يُعد 

عرفانًا بإنجازات أبرز الشخصيات املُلهمة املتخصصة يف مجال إدارة األعامل يف 

آسيا والرشق األوسط عرب جميع القطاعات الصناعية. مُتنح هذه الجائزة سنويًا 

 Leaders( وتتوىل مسؤولية تنظيم فعالياتها مجلة القادة الدولية يف ماليزيا

 ،)My Events( ورشكة ماي إيفينتس إنرتناشونال )Magazine International

حيث تعقد مراسم يجري خاللها تكريم مساهامت الفائز نحو التنمية 

االقتصادية واملستدامة يف منطقة الخليج العريب.
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جائزة االستدامة اآلسيوية للقيادة – 2014
أعلن االتحاد اآلسيوي للرشكات )بالهند( بالرشاكة مع جامعة الخليج الطبية فوز 

جامرك ديب بجائزة أفضل استدامة للقيادة عن عام 2014، وشهد حفل منح الجائزة 

ما يزيد عن 2500 مشاركة من مختلف أنحاء آسيا ومنطقة الرشق األوسط من 

املؤسسات التي توافدت للتنافس حول الجائزة.

جائزة أفكار اإلمارات – 2014
فازت جامرك ديب بجائزة األفكار اإلماراتية لعام 2014 عن فئة االبتكار، حيث نالت 

مركبة الفحص التي ابتكرتها الدائرة؛ "مركبة الكاشف"، لقب الفائز بني جميع أعامل 

االبتكارات املشاركة األخرى يف عام 2014.
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جمارك دبي 
- الحوكمة 

واالستراتيجية 
والمنهج

الحوكمة المؤسسية
تتألف منظومة الحوكمة املؤسسية التي تطبقها جامرك ديب مجموعة من 

العنارص؛ منها إطار العمل والقوانني والسياسات واملنهجيات واإلجراءات، 

فضالً عن املامرسات التي تتحكم يف طريقة توجيه املؤسسة وإدارة شؤونها، 

وتؤثر عىل أدائها نحو تحقيق أهدافها االسرتاتيجية ومستهدفاتها، مع الحفاظ 

عىل مصالح الرشكاء. ولضامن تحقيق ذلك، تم وضع دليل إرشادي للحوكمة 

املؤسسية، مع العمل عىل تنفيذ محتوياته لتتمكن الدائرة من إرساء ركائز 

الحوكمة، عىل أن يخضع هذا الدليل لعمليات مراجعة وتحديث مستمرة 

بانتظام، خاضعة لرعاية القيادة املؤسسية لجامرك ديب، مام يضمن تلبية 

أعىل املعايري املطلوبة واملامرسات الرائدة يف هذا السياق. تشمل محتويات 

الدليل أيًضا إطار عمل الحوكمة عىل املستويات املختلفة؛ الدولية واإلقليمية 

واالتحادية واملحلية، باإلضافة إىل مامرسات االمتثال السليم والتي نورد 

تفصيلها يف الجدول التايل:

مستوى الحوكمة االمتثالالتوجه االستراتيجي

الخطط االسرتاتيجية ملنظمة التجارة العاملية ومنظمة 

الجامرك الدولية

حوكمة دولية تشمل منظمة التجارة العاملية ومنظمة املعايري واملعاهدات واالتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية

الجامرك الدولية

اإلجراءات والسياسات األخرى املتعلقة الجامرك بني بلدان 

التعاون الخليجي

قوانني الجامرك املشرتكة بني دول التعاون الخليجي واالتفاقية 

االقتصادية بينهم

حوكمة إقليمية تشمل مجلس دول التعاون الخليجي عن 

االتحاد الجمريك ملنطقة الخليج ودول التعاون الخليجي

اسرتاتيجية الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة، والخطة االسرتاتيجية لوزارة املالية واسرتاتيجية 

الهيئة االتحادية للجامرك

قوانني الجامرك املشرتكة بني دول التعاون الخليجي والقوانني 

االتحادية املختلفة لدولة اإلمارات العربية املتحدة

حوكمة اتحادية تشمل الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات، 

ووزارة املالية والهيئة االتحادية للجامرك

قوانني الجامرك التابعة لحكومة ديب، وقوانني املنطقة الحرة، اسرتاتيجية حكومة ديب

وقوانني حكومة ديب األخرى املتعلقة بالرسوم الجمركية 

والتجارة

حوكمة محلية تشمل حكومة إمارة ديب

السياسات واإلجراءات، والقرارات اإلدارية وقواعد السلوك الخطة االسرتاتيجية لدائرة جامرك ديب والتوجه الذي تتبعه

واألنظمة اإلدارية

حوكمة داخلية لدائرة جامرك ديب
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ويتم إرساء ما يرد بالدليل من حدود الحوكمة والربوتوكول املتبع الخاص بها 

مبا يتفق مع:

قوانني حكومة ديب وقوانني املوارد البرشية  -

الهيئة االتحادية لقوانني الجامرك  -

منظمة التجارة العاملية  -

منظمة الجامرك الدولية  -

القوانني واللوائح التابعة ملكتب الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث  -

من جانٍب آخر، نجد أن االلتزام بتحقيق أعىل معايري الحوكمة املؤسسية 

الجيدة، مصحوبًا بالسعي الدؤوب للتميز اإلداري هو املفتاح األسايس الستمرار 

نجاح النشاط التجاري ومنوه. وتشمل مامرسات الحوكمة التي نعتمدها تتم يف 

إطار عمل يركز عىل استغالل الفرص واألجواء املواتية عىل الصعيدين الداخيل 

والخارجي، ويشمل ذلك ما ييل:

الدعم الحكومي املقدم للخدمات اإللكرتونية والخدمات الذكية  •

االستعداد داخل املؤسسة وخارجها العتامد املعامالت التي تتم دون   •

مستندات ورقية

وجود عملية واضحة املعامل ونظام حكومي مركزي لالقرتاحات  •

نظام إلكرتوين متخصص ُمطور داخل املؤسسة لإلقرار الرضيبي  •

تعدد االتفاقيات الجمركية التي تدعم التطوير والحداثة  •

•  معايرة املعايري القياسية واملامرسات املُثىل يف مجال األعامل الجمركية 

عىل الصعيد العاملي

قانون دويل موحد للجامرك يدعم طموح املؤسسة وتطلعاتها  •

إتاحة فرصة مشاركة الخربات واملعرفة واملامرسات املختلفة مع الرشكاء   •

االسرتاتيجيني

توفري املناطق الحرة ومنشآت التخزين  •

يخضع نظام الحوكمة املؤسيس الذي تعتمده جامرك ديب لرقابة اإلدارة 

التنفيذية العليا تحت رعاية القيادة الرشيدة ملدير عام الدائرة، حيث يتلقى 

جميع املوظفني، مبا يف ذلك موظفي اإلدارة العليا، أجورهم من حكومة ديب 

مبارشًة، وهو األمر الذي يحول دون تأثري األداء االجتامعي والبيئي عىل أي 

مكافآت مرتبطة باألداء. أما عن مهام ومسؤوليات قادة املؤسسة، فهي تخضع 

ألحكام قوانني حكومة ديب واملجلس التنفيذي التابع لإلمارة، وفيام ييل موجز 

لهذه األدوار واملسؤوليات:

دور المدير العام
يحدد قانون الجامرك املوحد يف دول مجلس التعاون الخليجي سلطات املدير 

العام ومهامه، حيث يتم تنفيذ هذه املسؤوليات عرب منظومة سلطة تبني 

تفصيل السلطات اإلدارية والقانونية واملالية، مع مراعاة أن تخضع هذه 

املصفوفة للتحديث والتطوير عىل نحٍو منتظم من خالل اتخاذ القرارات 

اإلدارية املناسبة.

دور المدير التنفيذي األول
يقوم املدير التنفيذي األول مبهام اإلرشاف والقيادة واإلرشاد والتوجيه، كام 

يحرص عىل ضامن كفاءة العمل يف مختلف األقسام واإلدارات، ويطبق أعىل 

املعايري العاملية واملامرسات املُثىل يف املجاالت الجوهرية املختلفة ألعامل 

جامرك ديب، من أجل دعم املؤسسة والرشكاء وحامية مصالحهم.

دور المدير التنفيذي
يقوم املدير التنفيذي باإلرشاف عىل املهام املُكلف بها مختلف األفراد مع 

قيادتهم نحو أفضل أساليب أدائها، باإلضافة إىل أنه يحرص عىل تحقيق 
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املستهدفات الخاصة بجامرك ديب من خالل التأكد من تقديم الخدمات بأعىل 

مستوى فاعلية ممكن. 

دور اللجان
تعتمد جامرك ديب نهًجا دامئًا ومنوذجيًا عند تشكيل إحدى اللجان أو أحد 

الفرق. يقوم هذا النهج عىل إجراء دراسة موسعة ومتعمقة تظهر املزايا التي 

ميكن الحصول عليها من تشكيل هذه اللجان، مثل القيمة املضافة وتحقيق 

األهداف وإيجاد حلول مبتكرة، وغريها من الفوائد التي يتعذر تحقيقها عرب 

املسار الطبيعي املعتاد إلدارة األعامل، وال ميكن الحصول عليها إال من خالل 

بيئة تتيح نقل املعرفة وتبادل الخربات وتحقيق االستخدام األمثل للموارد 

البرشية املتاحة.

الهيكل التنظيمي

التغيرات التي طرأت على الهيكل التنظيمي خالل عام 
2014

قطاع السياسات والتشريعات
تضم إدارة االستخبارات الجمركية يف وقتنا الحايل 5 أقسام بعد أن تم نقل 

قسم غرفة الرقابة إليها مبوجب القرار اإلداري رقم 83/2014.

قطاع التطوير الجمركي
يضم قطاع التطوير الجمريك اآلن قسم اسرتاتيجية تقنية املعلومات وهندسة 

املرشوعات الذي تم نقله من إدارة تقنية املعلومات إىل إدارة األعامل

قطاع عمليات الشحن الجمركي
تم نقل قسم غرفة الرقابة من إدارة الدعم الفني إىل إدارة االستخبارات 

الجمركية مبوجب القرار اإلداري رقم 83/2014.
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االستراتيجية والمنهج واألنظمة اإلدارية
تتمتع القيادة اإلدارية لدائرة جامرك ديب باستقاللية تامة يف مزاولة أنشطتها، 

حيث ميكنها توفري شيكات وأرصدة وضوابط وفرية، مام يعزز من مسؤوليتها. 

ويف هذا السياق، تتبع الدائرة منهج إداري يتسم بالشفافية والبساطة يف 

آٍن واحد، ويتوافق مع اسرتاتيجية األعامل التي متارسها، فضالً عن أنه يدعم 

الفلسفة التي تؤمن بها جامرك ديب تجاه املسؤولية املجتمعة املؤسسية. عالوًة 

عىل ذلك، يقوم قادة املؤسسة بتقييم كفاءة التنمية املستدامة وفاعليتها عىل 

نحٍو منتظم، مبا يتوافق مع مهام التدقيق واملخاطر املؤسسية. كام تقوم اإلدارة 

أيًضا، استناًدا إىل البيانات املستخلصة من التحليالت الكمية والنوعية وبعد 

مراجعة التقارير املُعدة بشأن املخاطر املرتبطة مبختلف املهام، بتحديد إطار 

الخطوات التالية تجاه التنمية املستدامة واألهداف األساسية لها. وعىل صعيٍد 

آخر، تقوم اإلدارة املبارشة يف جميع مستويات الدائرة بوضع أهداف محددة 

وواضحة وقابلة للقياس تستهدف تحقيق املُستهدفات التي سبق تحديدها، 

والتي تصبح بدورها جزًءا ال ينفصل من األهداف الفردية للموظفني. أما عن 

اسرتاتيجيات نشاط األعامل والسياسات املتبعة فيه، فيتم وضع منهجيات 

وعمليات إدارة واضحة تهدف إىل مراقبة تنفيذ تلك االسرتاتيجيات وإدارة 

السياسات. ومن الجدير بالذكر جامرك ديب تتخذ منهًجا قياسيًا يتمثل يف 

تطبيق أنظمة إدارية ُمعتمدة وتنفيذها وفًقا ملعايري األيزو )ISO( ومعايري 

الجودة العاملية األخرى، ويهدف هذا املنهج إىل الحفاظ عىل استمرارية 

تطوير العمليات واملنتجات. وتجري مراجعة تلك األنظمة اإلدارية بانتظام عرب 

مؤسسات خارجية ومسؤولني جودة من داخل دائرة جامرك ديب. 

فيام ييل بعض األنظمة اإلدارية والسياسات األساسية يف املؤسسة. 

الرؤية والرسالة واألهداف والقيم
الرؤية

اإلدارة الجمركية الرائدة يف العامل الداعمة للتجارة املرشوعة.

رسالتنا
حامية املجتمع وتعزيز التنمية االقتصادية من خالل االلتزام والتسهيل.

األهداف
تعزيز منو اإليرادات الجمركية  •

تسهيل التجارة وحركة املسافرين  •

تطوير القدرات املؤسسية ورفع امليزة التنافسية  •

تعزيز االمتثال للقوانني ومكافحة التجارة غري املرشوعة  •

تأمني املراكز الجمركية وسالسل اإلمداد والتوريد وحاميتها  •

القيم
الريادة  •

روح الفريق  •

األمانة والنزاهة  •

التحفيز واإلبداع  •

االحرتافية  •

االنتامء والوالء  •
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إدارة السلوك
تلتزم جامرك ديب مبزاولة أنشطتها وأعاملها بأعىل درجات النزاهة واألمانة 

وهو ما ورد يف وثيقة قواعد السلوك التي أصدرتها الدائرة. وباتباع هذه 

القواعد، ميكننا أن نضمن أن جميع أنشطتنا وقرارتنا تدعم القيم الجوهرية 

واملبادئ الرئيسة للمؤسسة، وهو ما حث دامئًا عىل التعامل مع موظفينا 

وعمالئنا وموردينا وجميع الرشكاء بشفافية وإنصاف ونزاهة، مام يرتتب عليه 

نجاحنا الكامل يف االلتزام بفلسفتنا التي تقيض بتحقيق التميز يف تقديم 

الخدمات والوصول إىل أقىص مستوى لرىض العميل. وميكن لجميع املوظفني 

الحصول عىل وثيقة قواعد السلوك واالطالع عليها عرب الشبكة الداخلية 

للمؤسسة وموقعها اإللكرتوين. وتنص هذه الوثيقة عىل جميع املعايري القانونية 

واألخالقية التي يجب أن ميتثل إليها موظفونا، وهو األمر الذي يستلزم أن 

يقوموا باإلبالغ الفوري عن أي انتهاك أو خرق مشبوه لهذه املعايري. ومن 

جانٍب آخر، تخضع جميع اإلدارات واألقسام داخل املؤسسة )%100 منها( 

إلجراء تحليالت للمخاطر املرتبطة بسياسات مكافحة الفساد، ويُراعى يف هذه 

التحليالت سلوكيات املوظفني وأفعالهم مبا يتوافق مع سياسة إدارة املوارد 

البرشية لدائرة جامرك ديب وقانون إدارة املوارد البرشية لحكومة ديب. وحرًصا 

منا عىل التزام جميع املوظفني مبا يرد يف وثيقة قواعد السلوك املهني، نحرص 

يف جامرك ديب عىل توصيل تلك الوثيقة لجميع العاملني بالدائرة عرب مجموعة 

مختلفة من وسائل التواصل التي تشمل عدة مستويات تشغيل داخل الرشكة، 

فضالً عن االستعانة باملواد املطبوعة والورقية، كام أننا نقدم التدريب الالزم 

للعاملني بشأن مجموعة كبرية ومتنوعة من موضوعات االمتثال للقوانني 

واألخالق املهنية.
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المحتويات األساسية في مدونة قواعد السلوك 
المهني:

عالقات العمل  •

املسؤولية الشخصية/الفردية  •

االمتثال للقوانني  •

اإلفصاح عن املعلومات  •

العالقة مع الجمهور  •

الهدايا والرشاوى  •

النشاط السيايس  •

تضارب املصالح  •

االتصاالت الداخلية والخارجية  •

املظهر الخارجي العام  •

الحضور ودقة املواعيد  •

استخدام املركبات واملعدات الحكومية  •

ممتلكات الحكومة  •

استخدام الربيد اإللكرتوين وخدمات اإلنرتنت  •

التدقيق وإدارة المخاطر
متثل إدارة املخاطر مسألة ذات أهمية عظمى لدى دائرة جامرك ديب، فهي 

عملية وقائية مستمرة تهدف إىل تحديد جميع املخاطر وتقييمها وترتيب 

أولوياتها عرب تحقيق استمرارية العمل، مصحوبًة بتطبيق اقتصادي ُمنسق 

لالستخدام األمثل للموارد يهدف إىل مراقبة الظروف املحيطة والتحكم 

فيها، فضالً عن الحد من فرص وقوع خسائر وضامن عدم انقطاع الخدمة 

عن عمالئنا، وتوفري خدمات أساسية وتكميلية داعمة وسلسة. ونظرًا ألن 

جامرك ديب هي هيئة متارس عملها تحت مظلة الحكومة الرسمية إلدارة 

ديب، فمن األهمية ضامن وجود نظام مناسب إلدارة املخاطر وإدراجه ضمن 

خطة الدائرة االسرتاتيجية، ومن ثم، نجد أن منهجية إدارة املخاطر املثالية 

يجري تنفيذها عىل مستوى اسرتاتيجي فريد يتوافق مع الخطة االسرتاتيجية 

للمؤسسة.
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وفيام ييل موجٍز واٍف ملنهجية إدارة املخاطر املُتبعة يف جامرك ديب:

تعليامت محددة وواضحة لجمع املعلومات.  •

جمع املعلومات ذات الصلة.  •

تقييم املخاطر وإدارتها مبا يتوافق مع برنامج استمرارية العمل.  •

تحديد العملية الالزم اتباعها عند االستجابة ألي أزمة أو حالة طارئة.  •

وضع خطط طوارئ ومنهجيات تساعد عىل الحد من انقطاع العمل   •

وتقليل الخسائر املحتمل إىل الحد األدىن.

تعزيز ثقة الرشكاء.  •

إن إدارة املخاطر يف مؤسستنا هي عملية مستمرة؛ تبدأ بإطار عمل مفصل 

عن إدارة املخاطر، وتستمر حتى تصل إىل مرحلة تحديد املخاطر وتصنيفها، 

وييل ذلك إجراء تقييم لتلك املخاطر وتحليلها. ثم تأيت الخطوة التالية 

املتمثلة يف إيجاد الحلول املالمئة لتلك املخاطر وتحديدها وإعداد خطط 

عمل متنوعة للحد من الخسائر. أما عن نطاق عملية التدقيق وإدارة 

املخاطرة التي تجريها جامرك ديب فهي عملية تخطيط متقنة لوضع منهجية 

فعالة إلدارة املخاطر، باإلضافة إىل إجراء عملية تعايف متكاملة، مام يسهل 

استئناف أنشطة األعامل الرضورية والعاجلة ويرسع من عجلة اسرتدادها 

بعد وقوع حوادث انقطاع الخدمة التي تؤثر بوجٍه عام عىل نشاط 

املؤسسة واملرافق الفنية األساسية وأرصدة املعلومات واملرافق واألفراد، 

حيث يتم ذلك من خالل تقدير مستوى مقبول نسبيًا من املخاطر. متتد 

شمولية إدارة املخاطر أيًضا لتصل إىل قلب أعامل املؤسسة باإلضافة إىل 

مهام الدعم الفني التي تشمل عمليات الشحن الجمريك وإدارة املسافرين 

وإدارة املتعاملني والتطوير الجمريك وإدارة املوارد البرشية والشؤون املالية 

واإلدارية والسياسات والترشيعات والشؤون املجتمعية.



جمارك دبي24 تقرير اإلستدامة 2014

إدارة األداء المؤسسي
إن النظام املتكامل إلدارة األداء املؤسيس املُتبع داخل دائرة جامرك ديب 

هو القوة الدافعة وراء التدرج نحو تحويل خطة املؤسسة االسرتاتيجية إىل 

خطط عمل تشغيلية مالمئة ودقيقة وقابلة للتنفيذ. وتعد نقطة االنطالق 

يف عملية إدارة األداء هي تحديد املركز الذي ترغب املؤسسة يف الوصول 

إليه، ومعرفة إذا ما كانت تسري بالفعل يف هذا االتجاه عىل نحٍو سليم، 

وتشمل هذه املرحلة وضع توجه اسرتاتيجي للمؤسسة، باإلضافة إىل 

تحديد املقاييس واملعايري التي ميكن من خاللها التوصل إىل مؤرشات األداء. 

أما الخطوة التالية، فهي متتد لتشمل أنشطة جمع البيانات، إىل جانب 

تحليلها وتحليل اتجاهات األداء الحالية، وتحسني إجراءات عملية القياس 

وأهدافها، وتطوير العمليات والخدمات التي مل تحقق مستويات األداء 

املرتقبة بعد. وتأيت بعد ذلك املرحلة األخرية التي تتضمن جمع املالحظات 

والتعليقات وإسقاطها عىل التحديد األويل ملقاييس األداء وأهداف تلك 

املقاييس والتكوين األويل ألنظمة القياس، األمر الذي يتيح إجراء عمليات 

تعديل وتصويب دقيقة ألنظمة القياس املعيبة، فضالً عن مراجعة مجموعة 

األهداف التي ُوضعت يف وقٍت سابق، مام يضمن أن بيانات األداء التي تم 

تجميعها من بيئة العمل متثل مؤرش حقيقي وواقعي عن املوقف الفعيل، 

وبالتايل يتيح فرصة الحصول عىل أسس سليمة لتحليل األداء.
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 ونورد فيام ييل ملخًصا لهذا النهج املشار إليه:

تحديد املؤرشات الرئيسة ألداء وحدات إدارة األنشطة واتخاذها   -1

كمقاييس ميكنها أن توفر داللة واقعية عن أداء املؤسسة فيام يتعلق 

باالتجاه االسرتاتيجي، عىل أن يجري ذلك سنويًا.

تحديد األداء املُستهدف الذي ترغب املؤسسة يف تحقيقه، سنويًا،   -2

استناًدا إىل دراسات املعايرة وتحليالت البيانات الرتاكمية، متى كان 

ذلك متاًحا.

وضع اإلجراءات واآلليات التي تتيح إمكانية جميع بيانات القياس   -3

ومضاهاتها باملقاييس واألهداف األخرية التي تم الحصول عليها من 

دراسة نشاط األعامل، عىل أن يتم ذلك مبعدل سنوي.

تأسيس عالقات التكامل والتضافر بني مؤرشات األداء الرئيسية، عىل   -4

جميع مستويات اإلدارات والقطاعات وعىل مستوى املؤسسة، عىل أن 

يتم ذلك مبعدل سنوي.

مراقبة مؤرشات األداء الرئيسية كل ثالثة أشهر من خالل جميع   -5

البيانات الالزمة والتحقق من صحتها، وإعداد تقارير بشأن مستوى 

األداء، ومتابعة تنفيذ خطط العمل التصحيحية/الوقائية.

إدارة ضمان الجودة 
تضم دائرة جامرك ديب قسم منظم جيد التأسيس إلدارة الجودة بصفته 

جزًءا من إدارة االسرتاتيجية املؤسسية التي تتبعها الدائرة، األمر الذي 

يهدف يف نهاية املطاف إىل الحفاظ عىل ثقافة "اإلدارة الشاملة للجودة" 

داخل املؤسسة. تتوىل هذه اإلدارة، يف املقام األول، مسؤولية وضع 

مؤرشات األداء الرئيسية لجميع املهام التشغيلية وأدوار الدعم الفرعي 

التي تضطلع بها املؤسسة، كام تقوم اإلدارة بقياس تلك املؤرشات 

وتتبعها عىل نحٍو منتظم، األمر الذي يتيح إمكانية تسليط الضوء عىل 

أي انحراف أو ميل عن الهدف املطلوب فور وقوعه يف الوقت املناسب، 

فضالً عن الحصول عىل املشورة املطلوبة بشأن التدابري الواجب اتخاذها 

لتدارك هذا االنحراف. ومن جانٍب آخر، فإن الحفاظ عىل أعىل معايري 

الجودة وااللتزام التام بها هو أحد املسائل التي تحتل أهمية قصوى 

لدى مؤسسة جامرك ديب، ويظهر جليًا يف ما تقدمه من خدمات، كام 

أنه ميثل أحد املبادئ الجوهرية لإلدارة، وال سيام أننا نسعى جاهدين 

إىل االلتزام الكامل باملحافظة عىل متطلبات هذا املبدأ عرب نظام ضامن 

الجودة الداخيل باملؤسسة، إذ يهدف النهج الذي نسري وفقه فيام 

يتعلق بالجودة إىل ترسيخ التزام دائم وُمحفز تجاه تحقيق املُستهدفات 

املحددة ونرش هذه الثقافة بني املوظفني. عالوًة عىل ذلك، تنفرد جامرك 

ديب باسرتاتيجية تواصل مصممة بدقة وعناية فائقة فيام يتعلق الجودة، 

وهو ما ميثل خري معني لنا عىل ترسيخ مبدأ املشاركة الفعالة ضمن 

دورة التطوير املستمر لألفراد، األمر الذي يؤدي بنا يف النهاية إىل غرس 

جو عام تسوده ثقافة العناية الفائقة بالجودة. وعىل صعيٍد آخر، نجد 

أن عنرص إدارة املعرفة ومشاركة املعلومات هو عنرص أسايس ضمن 

منهجية الجودة التي تطبقها جامرك ديب، لذلك طاملا حرصنا عىل حث 

جميع األفراد املعنيني بهذا العنرص من خالل توفري برامج تدريب الجودة 

املكثفة واملُصممة خصيًصا لهم، وقد ساهم هذا النهج مساهمًة بناءة 

يف ضامن حصول جميع املوظفني عىل الفرصة التي تتيح لهم أن يكونوا 

جزًءا جوهريًا ضمن دورة التطوير املستمر لألفراد، وتعزز قدرتهم عىل 

املشاركة يف تحقيق مستهدفات الجودة التي ترنو إليها املؤسسة.
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استراتيجية ونهج التواصل
 إن سياسة االتصال املؤسيس، التي تتبعها جامرك ديب تنص عىل 

رضورة توفر الدقة والوضوح عند توصيل املعلومات الخاصة بخدمات 

املؤسسة إىل الرشكاء ممن يجمعنا بهم تعاون مشرتك، ويشمل ذلك 

توفري املعلومات بشأن الخدمات واإلجراءات والسياسات والترشيعات 

الجمركية، واغتنام الفرص املتاحة وتوظيفها لتعزيز صورة الرشكة وترسيخ 

سمعتها الطيبة عىل مستوى تقديم الخدمات يف جميع املحافل املحلية 

والدولية عىل حٍد سواء، ومبا يتامىش مع املعايري واملامرسات الدولية.

 نورد فيام ييل املحفزات األساسية وراء عملية االتصال املؤسيس:

العميل – التعرف عىل احتياجات املتعاملني وتوقعاتهم وتقديم   •

الخدمات التي تلبي تلك االحتياجات والتوقعات، مع ضامن إتاحة 

الخدمات للجميع بقدٍر كاٍف من املساواة.
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املجتمع – تحسني صورة الرشكة وتعزيز سمعتها يف املجتمع عرب   •

توجيه رسائل عن دور الجامرك يف حامية أفراد املجتمع وتنمية 

االقتصاد

املوظفون – تشجيع توطيد العالقات بني املوظفني من خالل تقديم   •

النامذج املرُشفة والقدوات التي تحقق قيم املؤسسة العليا.

املوردون – التعرف إىل احتياجات املوردين وتعزيز والئهم تجاه   •

املؤسسة.

الرشكاء االسرتاتيجيني – تحسني العالقات مع الرشكاء االسرتاتيجيني،   •

فضالً عن تطوير أنشطة األعامل وتسهيل اإلجراءات عىل الجمهور 

من خالل تطبيق مرشوعات مشرتكة بناءة.
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تؤمن مؤسسة جامرك ديب إميانًا 

راسًخا بأن اسرتاتيجية إدارة 

األعامل التي تطبقها البد وأن 

تتسق مع جهود ومساعي 

املسؤولية االجتامعية، وأن برنامج 

املسؤولية املجتمعية املؤسسية بصفٍة 

خاصة ومؤسسة جامرك ديب بصفٍة عامة 

ينبغي أن تحققان مبدأ االستدامة. وينبع هذا 

اإلميان الراسخ من الدور الذي تقوم به جامرك ديب بصفتها أحد أبرز املساهمني 

يف بناء اقتصاد اإلمارات وتقويته، مام يدفعنا إىل التأكيد الدائم عىل أن مجتمعنا 

املحيط والبيئة التي يعمل خاللها يتلقيان قدًرا كبريًا من الفوائد واملميزات التي 

تعود بالنفع عىل الجميع نتيجة املامرسات املسؤولة والناضجة التي تقوم بها 

املؤسسة. إذ إن توفر نظام قوي وراسخ إلدارة املسؤولية املجتمعية املؤسسية 

يضمن أن أداء االستدامة الجوهري قد شهد دمًجا كامالً وشامالً عرب جميع عمليات 

األنشطة التي متارسها املؤسسة، مبا يحقق توازنًا بني قيمها االقتصادية واالجتامعية 

والبيئية، ويتيح منو االستدامة ملؤسستنا ولألطراف املعنية عىل حٍد سواء. ومام ال 

شك فيه أن تطبيق عملية مصممة بعناية ومدروسة لتحقيق املسؤولية املجتمعية 

املؤسسية هو خري معني لنا يف جامرك ديب عىل تحقيق أهدافنا وخططنا يف هذا 

الشأن، ولذلك فنحن نحرص دامئًا عىل مواصلة تطبيق عملية إعداد التقرير السنوي 

عن إنجازات املسؤولية املجتمعية التي متكنت املؤسسة من تحقيقها، عىل أن يتم 

هذا اإلعداد عرب املبادئ التوجيهية ملبادرة التقارير العاملية وما يتبعها من معايري. 

ومن الجدير بالذكر أن جميع ما نطلقه من مبادرات يف مجال املسؤولية املجتمعية 

املؤسسية تستمد قوة نجاحها املحركة من الفريق الذي يكرسه جهدا لهذا الشأن، 

بالتعاون مع ممثلني من جميع اإلدارات داخل املؤسسة.

عالوًة عىل ذلك، تنفرد جامرك ديب مبنظومة مسؤولية مؤسسية وسياسة استدامة 

عامة ُمصممة بعناية ومدروسة ومحددة بدقة شديدة، تدعمها مصفوفة تتألف 

من رؤية ورسالة وقيم وأهداف، وهي عنارص يجري نرشها وترسيخها عىل 

املستويني الداخيل والخارجي عىل حٍد سواء. ونوضح فيام ييل رشًحا وافيًا ألبرز 

النقاط املتعلقة مبامرسات املسؤولية املجتمعية املؤسسية التي تنفذها املؤسسة.

 االلتزام
 بالمسؤولية
 المجتمعية
 المؤسسية
واالستدامة
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رؤية المسؤولية المجتمعية المؤسسية
دمج املسائل الجوهرية املتعلقة بالجوانب االقتصادية واالجتامعية   •

والبيئية ضمن عمليات األنشطة التي تقوم بها املؤسسة وإرشاك 

الرشكاء يف هذه العملية عىل أساس تطوعي، وذلك لتلبية التوقعات 

األخالقية والقانونية والتجارية والعامة التي ينتظرها الجميع من 

جامرك ديب.

رسالة المسؤولية المجتمعية المؤسسية
سنسعى دامئًا وأبًدا جاهدين، بصدٍق خالص ونزاهٍة مثالية، إىل الوفاء   •

مبسؤولياتنا جميعها: االقتصادية واالجتامعية والبيئية عىل حٍد سواء.

قيم المسؤولية المجتمعية المؤسسية
القيم األساسية املتعلقة بخربة املتعاملني  •

االلتزام تجاه موظفينا  •

إدارة األنشطة ومامرسة األعامل بأخالق مهنية رفيعة  •

املساهمة يف املجتمع  •

السعي الحثيث والدائم نحو التطوير والتحسني  •

نطاق المسؤولية المجتمعية المؤسسة وما يتصل بها 
من التزامات وأهداف

املبادرات املجتمعية – تأسيس شبكة املعلومات الخاصة بنا ووضع الربامج   •

ذات الصلة لدعم احتياجات املجتمع، مبا يضمن منو أنشطتنا وازدهارها مبا 

يتناغم مع املجتمع املحيط.

املبادرات البيئية – ترشيد استهالك الطاقة وتشجيع إعادة التدوير، فضالً   •

عن تعزيز االرتقاء بأداء املؤسسة واألفراد تجاه البيئة.

مبادرات مكان العمل – ترسيخ التناغم بني العاملني وتطوير األيدي   •

العاملة من خالل توفري أفضل بيئة عمل ممكنة لهم باإلضافة إىل إتاحة ما 

يحتاجونه من التزامات الصحة والسالمة.

مبادرات السوق التجارية – تطوير أنشطة أعاملنا بصورٍة مستدامة من   •

خالل اتباع أعىل معايري النزاهة واألخالق املهنية الرفيعة واتخاذها نرباًسا 

ينري دربنا.

المجاالت والمسائل الرئيسية التي تغطيها المسؤولية 
المجتمعية المؤسسية 

حقوق اإلنسان  •
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شؤون املوظفني ومامرسات العمل  •

السالمة والصحة املهنية  •

البيئة  •

مكافحة الفساد  •

مسؤولية املنتجات   •

التنمية املجتمعية وشؤون املجتمع  •

توفري الرعاية للحيوانات  •

المبادئ التوجيهية لبرنامج المسؤولية المجتمعية 
المؤسسية 

متثل املسؤوليات االجتامعية واالقتصادية والبيئية جزًءا ال يتجزأ من األعامل   •

التي نرمي إىل ترسيخها ضمن سياسات مؤسستنا. 

الرجوع إىل آراء الرشكاء ومالحظاتهم، وفتح سبل الحوار حرًصا عىل استيفاء   •

املتطلبات التي تفرضها سياسة املسؤولية املجتمعية املؤسسية املتبعة لدينا. 

اتباع سياسات واسرتاتيجيات وأهداف وأداء وإدارة تقوم عىل االنفتاح   •

واملصارحة يف التواصل مع الرشكاء. 

توفري املوارد الالزمة إلدراك مسؤوليات مؤسستنا ولضامن تلبيتها من خالل   •

موظفينا. 

تخصيص ميزانية وموارد خاصة عىل أساس سنوي لربنامج املسؤولية   •

املجتمعية املؤسسية مع الحرص عىل استغاللها عىل أكمل وجه. 

المحركات الرئيسية لبرنامج المسؤولية المجتمعية 
المؤسسية 

قيم مؤسستنا وتوجهاتها   •

أولوياتنا االجتامعية االقتصادية واهتامماتنا البيئية.   •

الخطط االسرتاتيجية واألهداف التي تضعها إمارة ديب واإلمارات   •

العربية املتحدة 

الشفافية والثقة وإرضاء الرشكاء.   •

الخطوات الرئيسية في استراتيجية المسؤولية 
المجتمعية المؤسسية

التقييم الذايت واملقارنة املعيارية  •

تحديد الرشكاء وإرشاكهم  •

وضع النطاق والسياسات وإطار العمل  •

تنفيذ خطط العمل  •

املراجعة والتحقق   •

التواصل مع الرشكاء من خالل رفع تقارير تتسم بالشفافية  •

 

مؤشرات األداء الرئيسية للمسؤولية المجتمعية 
المؤسسية

عدد املرشوعات واسعة النطاق واألنشطة صغرية النطاق وأنشطة   •

الرعاية التجارية

الفئات املختلفة للمستفيدين التي تُقدم إليهم الخدمات  •

عدد املستفيدين   •

مستوى الرضا داخل املجتمع   •

استخدام أسلوب المقارنة المعيارية مع المسؤولية 
المجتمعية المؤسسية

إعداد تقارير بشأن املجاالت التي تضع وصًفا رسميًا للمسؤولية   •

املجتمعية املؤسسية داخل عملنا. 

التحقق من االستخدامات املحتملة يف مناخ متعدد الثقافات أو عابر   •

للثقافات. 

مفاهيم وتقنيات املسؤولية املجتمعية املؤسسية التي تم وضعها يف   •

القطاعات األخرى سواء العامة أو الخاصة.

التحدي الذي يقيض بتبني أساليب املقارنة املعيارية الخاصة   •

باملسؤولية املجتمعية املؤسسية واملتبعة يف مؤسسات الجامرك األخرى

بحث إىل أي مدى قد تؤثر ثقافة املؤسسة يف مناخ عابر للثقافات.  •

متكني ما يتم التوصل إليه من مناذج املسؤولية املجتمعية املؤسسية   •

لتحسني كيفية التعامل مع الديناميكيات الثقافية وفهمها.
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األهمية النسبية
تتبنى جامرك ديب توجًها 

فريًدا من نوعه فيام يخص 

تحديد الجوانب ذات األهمية 

النسبية والتي تجمع بني 

بالهيئات  املتعلقة  العاملية  املعايري 

الجمركية. وتتحدد النواحي املادية عىل املستوى االسرتاتيجي من 

خالل عدد العنارص الرئيسية من بينها: 

للمؤسسة  االسرتاتيجي  التوجه   )1

إدارة املخاطر والتخفيف منها  )2

ج( آراء الرشكاء 

د( مدخالت املوظفني بجميع مستوياتهم 

 األهمية
 النسبية

 وإدارة
 الشركاء

)21-G4 & 20-G4 ,19-G4(
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ُحدد األهداف االسرتاتيجية خالل عملية تقييم العنارص املادية إذ يتم 

إعدادها وتنسيقها مع اسرتاتيجية املؤسسة. وتستند هذه األهداف عىل 

املخاطر املحتملة املتعلقة مبدى التزامنا وسمعتنا وعالقاتنا مع الرشكاء، 

فضاًل عن األداء االقتصادي. وأخريًا، توضع مؤرشات األداء الرئيسية لكل 

هدف، ثم تتبعها خطط العمل والتي يتم تنفيذها فيام بعد، وذلك 

لتقييم األداء. 

ونتيجًة إلرشاك الرشكاء عىل نطاق واسع، فقد تم تحديد الجوانب املادية 

التالية وكذلك أولويتها وحدودها وتقريرها: 

إشراك الشركاء 
الرشكاء لدى جامرك ديب هم األفراد أو الجهات التي تؤثر أو ميكنها أن 

تؤثر عىل أنشطتنا أو قراراتنا أو التي ميكن أن تتأثر بأعاملنا ومامرساتنا 

املهنية، ولذلك فإننا نحرص عىل التواصل املستمر مع الرشكاء لدينا مع 

تحديد قنوات جديدة للتواصل. كام ننخرط يف حوار مفتوح معهم بهدف 

تحقيق التوازن بني املتطلبات االقتصادية واالجتامعية والبيئية، ومن 

ثم تعزيز عالقاتنا وترسيخها عىل املدى الطويل. كام يجري استخدام 

أدوات وتطبيق منهجيات يف موضعها السليم حرًصا عىل التواصل مع 

الرشكاء، ومن بينها إدارة العالقات وعمليات التدقيق والكشوفات الطبية 

والتقييامت الدورية واستطالعات الرأي. وتشمل مرحلة وضع األهداف 

السنوية النواحي بالغة األهمية فيام يخص الرشكاء. إننا نعمل ضمن 

نطاق من شأنه أن يؤثر ويتأثر بالتجار واملؤسسات االقتصادية واملالية 

والهيئات اإلدارية العامة إىل جانب الترشيع، ومن ثم فإن التعاون الوثيق 

مع الرشكاء من شأنه أن يخلق قيمة إضافية لكل املعنيني باألمر، وذلك 

ألن اقرتاحاتهم تؤثر عىل تخطيطنا وقراراتنا. ويف الوقت نفسه، فإن مثل 

هذا التعاون مينحنا الفرصة للتعبري عن وجهات نظرنا، بينام نتلقى دوافع 

هامة لتحقيق اإلبداع واالبتكار. كام إننا نؤمن بأهمية بناء العالقات 

والتي من شأنها تضفي وتضيف قيمة لعمالئنا وخدماتنا وموظفينا. 

الحدوداألولويةالجانب المادي 

جامرك ديب )جميع املراكز(، العمالء، الرشكاء الحكوميونمرتفعة جًدارضا العمالء 

التشغيلية  جامرك ديب )جميع املراكز(مرتفعة جًدااالستدامة 

جامرك ديب )جميع املراكز(مرتفعة جًدااألداء االقتصادي

جامرك ديب )جميع املراكز(مرتفعةإدارة املؤسسة 

جامرك ديب )جميع املراكز(مرتفعةأخالقيات العمل ومكافحة الفساد

جامرك ديب )جميع املراكز( والرشكاء مرتفعةمشاركة الرشكاء

جامرك ديب )جميع املراكز(مرتفعةرعاية املوظفني

املجتمع جامرك ديب )جميع املراكز(، املجتمع مرتفعةرفاهية 

البيئية جامرك ديب )جميع املراكز(، املجتمع، الرشكاء الحكوميون مرتفعةاملساهمة 

)21-G4 & 20-G4 ,19-G4(

)27-G4 & 26-G4 ,25-G4 ,24-G4(



جمارك دبي34 تقرير اإلستدامة 2014

وتتمتع مؤسستنا بصالحيات قوية تؤهلها الحتالل دور ريادي يف حامية 

حقوق املجتمع ومصالحه وتحقيق تنمية اقتصادية اجتامعية مع الحد 

من التأثريات السلبية التي تقع عىل البيئة. 

ومن الرضوري أن يدرك جميع الرشكاء ما ننفذه من أنشطة، وبرامج 

داخلية وخارجية، وأن يشرتكوا معنا عند وجود حاجة لذلك. ويوضح 

الجدول التايل جميع الرشكاء لدينا وتوقعاتهم إىل جانب أدوات وأساليب 

املتبعة.  املشاركة 

)27-G4 & 26-G4 ,25-G4 ,24-G4(
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تقدم جامرك ديب مساهمة قوية للنشاط التجاري داخل إمارة ديب، كام 

أنها تعي املسؤولية التي تقع عىل عاتقها ال لتحقيق منًوا مستداًما لنفسها 

فحسب، بل أيًضا لقطاع األعامل التجارية واالقتصادية داخل إمارة 

ديب واإلمارات العربية املتحدة. فقد أدت جامرك ديب – منذ تأسيسها 

– دوًرا بارزًا يف تنمية االقتصاد بإمارة ديب، وهو ما أدى إىل تعزيز 

املركز املايل القتصاد اإلمارات العربية املتحدة ككل؛ إذ أننا نركز عىل 

تحقيق منًوا اقتصاديًا شاماًل من خالل تبني مامرسات تجارية مسؤولة 

وتوفري فرص عمل وتطوير معايري العمل وتوفري فرص تدريبية ودعم 

املبادرات املجتمعية املحلية. كام أن إسهاماتنا يف تيسري التجارة وجمع 

الرسوم الجمركية من شأنها أن تدعم تنافسية حكومة ديب، وأن متدها 

باملوارد املالية الالزمة لتحقيق النمو بإمارة ديب وباقي اإلمارات وتعزيز 

مكانتها. وتعمل اإلدارة 

املالية باملؤسسة عىل 

وضع ومراجعة وتحديث 

مجموعة من االسرتاتيجيات 

واملنهجيات واألنظمة والتي 

ترمي يف املقام األول إىل إدارة 

املوارد املالية بكفاءة وفاعلية. 

وتوضع هذه االسرتاتيجيات واألنظمة بناًء 

عىل التوجه االسرتاتيجي الذي يهدف إىل تحقيق أداء مايل مجٍد، والذي 

يكون مرتبطًا بخطتنا االسرتاتيجية السنوية. 

 قيمة
 اقتصادية

مضافة
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تُطبق منهجيات واقعية إلعداد التقارير يف جميع أقسام املؤسسة، وتُرسل 

التقارير املالية إىل مستويات قيادية عديدة داخل املؤسسة، ويُدقق كل 

منها عىل حدة عىل يد مدققني ُمعيّنني. وباعتبارها هيئة حكومية، فإن دائرة 

جامرك ديب ال تعلن عن جميع البيانات املتعلقة بأدائنا االقتصادي نظرًا 

لرسية وحساسية تلك البيانات، ولكن هذا التقرير يتضمن بعض األرقام 

والنسب. وخالل عام 2014 كذلك، حققت جامرك ديب نتائج مالية باهرة 

وفاقت جميع األهداف، وذلك بفضل اإلدارة املالية الحكيمة. وال تعتمد 

ميزانياتنا ونفقاتنا إال عىل رسوم الخدمات والتحصيالت الرضيبية دون أي 

التزامات مالية خارجية أو الحصول عىل متويالت من مؤسسات أخرى. وال 

تحصل املؤسسة عىل أي مساعدات حكومية من الحكومة لتغطي نفقاتها 

الرأساملية أو مرصوفاتها الجارية، فيام تتوىل حكومة ديب متويل امليزانية 

سنويًا.  بأكملها 

كام أننا ندعم الهيئات الجمركية األخرى سواء املحلية أو الدولية ونتشارك 

معها الخربات واملعارف واألنظمة سعيًا لتعزيز املبادرات االجتامعية 

االقتصادية خارج نطاق أعاملنا، وذلك بهدف تحسني مستوى الكفاءة 

ومساعدة اآلخرين من خالل العالقات الثنائية والدعم الفني، إضافة إىل 

محاولة لتوسيع نطاق قيمنا االقتصادية. فام نكونه من رشاكات مع غرينا 

من الهيئات الحكومية والوزارات االتحادية واملنظامت الخاصة واملنظامت 

غري الحكومية وغريها ميثل جزًءا ال يتجزأ من اسرتاتيجيتنا االقتصادية التي 
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تهدف إىل رفع مستوى املعيشة داخل املجتمع. وعالوة عىل ذلك، فإننا 

نشارك بانتظام يف معارض التوظيف املوجهة للمواطنني اإلماراتيني، ونتعاون 

مع الهيئات الحكومية املعنية لجذب املواطنني. وتقوم سياستنا عىل دعم 

االقتصاد الوطني من خالل توظيف املواطنني اإلماراتيني وتدريبهم عىل 

املهارات الفنية والسلوكية إىل جانب املعرفة العملية. وما نبذله من جهود 

يف هذا الشأن من شأنه أن يحسن مستوى التوظيف بني أبناء الوطن، فضاًل 

عن تعزيز مستوى اإلنتاجية والتنافسية للقوى العاملة بوجه عام. ونحرص 

عىل أن تتوافق مستويات الرواتب مع قانون املوارد البرشية الصادر من 

جانب حكومة ديب رقم 27 لعام 2006 وتعديالته والذي يقيض بأن يتوافق 

الحد األدىن للرواتب مع الحد األدىن ملتطلبات املعيشة يف البالد. كام إننا 

نحرص - أينام أمكن - عىل العمل مع املوردين املحليني للسلع والخدمات 

من داخل اإلمارات العربية املتحدة، وذلك للعمل ملا هو يف صالح املجتمع. 

وباإلضافة إىل ذلك، فإننا نتبع سياسة فيام يخص التوريد والتعاقدات من 

شأنها أن تضمن لنا التعامل بيرس ورشعية مع موردينا، وذلك ألن االختيار 

عادة ما يتوقف عىل جودة املنتجات والخدمات ويتبعها إجراءات ُمعدة 

بعناية للمناقصات، وذلك حرًصا عىل توفري عنرصي الشفافية والكفاءة. 
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إن الهدف الرئييس من سياسة 

البيئة التي نتبعها هو الحد 

من معدالت التلوث الناشئ 

أثناء عملياتنا والحفاظ عىل 

أرض الوطن وبيئتنا، وذلك من 

خالل إنشاء قيم صديقة للبيئة 

مبا يتوافق مع احتياجاتنا االجتامعية 

واالقتصادية وتحقيق توازن حقيقي بني 

احتياجاتنا. وتكمن أولويتنا يف الحد من إجاميل انبعاثات الكربون من 

خالل مجموعة متنوعة من املرشوعات واالنشطة املتعلقة بالبيئة. كام 

أننا نويل اهتامًما قويًا ورعاية كبرية للبيئة والرشكاء لدينا، ومن ثم فإن 

سياسة البيئة والصحة والسالمة التي نتبعها تؤسس توجًها اسرتاتيجيًا 

يرمي إىل بذل جهود عملية للوصول إىل اإلدارة الفعالة التي من شأنها 

أن تخلق ثقافة آمنة وصحية تعمل جاهًدة عىل الحفاظ عىل املوارد 

ومنع التلوث. وبفضل نظام اإلدارة البيئية الذي نتبعه والقائم عىل أسس 

ومبادئ نظم اإلدارة البيئية ISO 14001، فإننا نحرص عىل أن تكون 

جميع عملياتنا وأنشطتنا اإلدارية ومنشآتنا ونظم الصيانة وغري ذلك 

من املبادرات متوافقة مع املعايري البيئية العاملية. ونرسد فيام ييل أهم 

املبادرات واإلنجازات التي حققناها ضمن إسهاماتنا البيئية: 

 مسؤولية
 التأثير على

 البيئة
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الحفاظ على الكهرباء والماء 
وانطالقا من وعينا بأهمية استخدام حلول فعالة وغري مكلفة للطاقة، 

وذلك للحد من التأثري الكيل عىل البيئة، فإننا نسعى جاهدين للتقليل 

من معدل استخدامنا للطاقة. كام نواظب عىل مخاطبة موظفينا 

يف املؤسسة والتواصل معهم بشأن الرتشيد املسؤول للموارد املائية 

والكهربائية. ونحصل عىل احتياجاتنا من الكهرباء واملاء من هيئة كهرباء 

ومياه ديب باإليجار، ومع ذلك فإننا نبذل كل ما يف وسعنا للتقليل من 

رسوم اإليجار، ومن ثم املساهمة يف إدارة بصمة الكربون لدينا. وقد 

نجحنا يف التحكم يف استهالكنا من الكهرباء واملاء وتكاليفها، وذلك 

من خالل تركيب أجهزة موفرة للطاقة ومستشعرات الضوء وأجهزة 

تحكم بأنظمة انفصالية ملكيفات الهواء – أينام أمكن ذلك – وصنابري 

مياه استشعارية وأنظمة آلية لكسح املرحاض، وغري ذلك الكثري من 

التحسينات التقنية. وقد وصل استهالكنا الكيل من الكهرباء خالل عام 

2014 إىل 7,106,360 كيلوواط يف الساعة، وهو ما يعادل 25,583 جيجا 



جمارك دبي40 تقرير اإلستدامة 2014

جول. كام إننا نركز عىل أن تتميز مكاتبنا وأبنيتنا الجديدة بأداء عاٍل، 

وأن ما أحدثناه من منشآت والتجديدات البارزة التي أدخلناها عىل 

مرافقنا يستويف متطلبات االستخدام الفعال للطاقة التي تفرضها املعايري 

البيئية.  للمتطلبات  الدولية 
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إدارة النفايات وإعادة التدوير 
ترى جامرك ديب أن النفايات ما هي إال نفقات إضافية، فيام توفر عملية 

إعادة التدوير الكثري من األموال ملؤسستنا، ومن ثم فإننا نهدف إىل 

التقليل من كميات النفايات التي تخلفها عملياتنا وأن نشجع عملية 

إعادة التدوير بقدر اإلمكان، فالهدف طويل األمد إلدارة النفايات هو أن 

نصبح مؤسسة يبلغ معدل نفاياتها صفر، وأن نساعد عمالئنا وموردينا 

عىل تحقيق الهدف ذاته. وباملثل، فإن الهدف طويل األمد إلعادة التدوير 

هو دعم أجندة األمم املتحدة التي ترمي حامية مليار شجرة، وذلك مام 

نعده من مرشوعات وبرامج إلعادة تدوير الورق والبالستيك واملعادن 

وخراطيش الطابعة واألجهزة اإللكرتونية واألجهزة الطرفية وغري ذلك 

الكثري. فيام تهدف حملتنا إلعادة التدوير "آل غراس" إىل نرش قيم 

التطوع واملشاركة، وذلك من خالل الحد من استهالك املوارد وإعادة 

تدويرها، وهو ما يساهم مساهمًة كبرية يف إدارة نفاياتنا، ومن ثم يقلل 

من بصمة الكربون ككل ويزيد من املساحات الخرضاء حول العامل. 

واستكاماًل السرتاتيجيتنا الهادفة الستخدام تقنيات أكرث نظافة وتوافًقا مع 

البيئة، فقد تم التخطيط لحملة "بادر )Do Something(" بهدف طرح 
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توجه موحد ومتسق بشان تقسيم الطابعات وتحديد إمكانية الوصول 

إليها واستخدامها، فضاًل عن غرس ثقافة الحفاظ عىل األوراق وأحبار 

الطابعة بني موظفي املؤسسة. كام إن مؤسستنا قد أطلقت مرشوعات 

ومبادرات بهدف إعادة التدوير، وذلك ملخاطبة املخاوف العاملية املثارة 

بشأن املخلفات اإللكرتونية. وقد أبرمنا عدد من االتفاقيات مع بلدية 

ديب وعدد من املنظامت غري الحكومية لتعمل عىل التخلص من جميع 

املخلفات اإللكرتونية واملعدات مبا يالئم البيئة.
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مبادرة الجمارك الخضراء
تعد جامرك ديب أحد الرشكاء مببادرة الجامرك الخرضاء التي أطلقها برنامج األمم 

املتحدة للبيئة بالتعاون مع عدد من الرشكاء اآلخرين من بينهم منظمة الجامرك 

الدولية واإلنرتبول ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية. ويستند 

الربنامج عىل عدد من االتفاقيات الدولية التي تنظم اإلجراءات السليمة لنقل 

النفايات الخطرة واملواد اإلشعاعية والكيميائية والحيوانات والنباتات املعرضة للخطر. 

ومن بني أهم االتفاقيات التي يذعن لها الربنامج: اتفاقية استكهومل الخاصة بامللوثات 

العضوية الثابتة وبروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية وبروتوكول مونرتيال 

بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون ومعادة األسلحة الكيميائية. 

اتفاقية بشأن الفصائل المعرضة للخطر 
تلتزم جامرك ديب ألحكام معاهدة التجارة العاملية ألصناف الحيوان 

والنبات الربي املهدد باالنقراض )سايتس(، والتي تطرح الوسائل التي 

ميكن من خاللها حامية الفصائل املعرضة للخطر باستخدام نظام الروابط 

والشهادات الصادرة يف ظل رشوط معينة من ِقبل السلطات املعنية 

داخل كل دولة من الدول األعضاء، وبذلك ال يُسمح باسترياد أو تصدير 

أي غرض أو منتج تتضمنه هذه املعاهدة إال يف حالة وجود شهادة 

)سايتس(. إننا نعد واحدة من بني منظامت الجامرك الرائدة يف العامل 

التي تويل اهتامًما كبريًا باملسائل املتعلقة بحامية الفصائل املعرضة 
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للخطر. ومن ثم، فإننا نطلق مبادرة قوية لرفع وعي املجتمع بشأن 

الحيوانات املعرضة للخطر وبقاياها عرب الشاشات واملواد املطبوعة. 

الحمالت والمبادرات المتعلقة بالبيئة 
تلتزم جامرك ديب برفع درجة الوعي لدى موظفيها وغريهم من الرشكاء 

حول رضورة حامية البيئة، ولذلك تعقد املؤسسة عدد من املحارضات 

بشكل دوري ملناقشة املشكالت البيئية، وذلك بهدف التشجيع عىل 

تبني املامرسات الصحية سواء يف العمل أو املنزل أو يف الشوارع. كام إننا 

نحرص عىل االشرتاك يف فعاليات محلية وإقليمية ودولية عىل أن يكون 

هدفها هو تحسني األحوال البيئية والتقليل من بصمة الكربون، وهو ما 

ميكن تحقيقه من خالل الدخول يف عضويات ورشاكات وإنشاء مرشوعات 

مشرتكة مع جهات حكومية وخاصة أخرى ومنظامت غري حكومية، فهناك 

 )Earth Hour( العديد من الفعاليات واألنشطة ومن بينها ساعة األرض

 Clean-up the( ونظفوا العامل )Clean-Up UAE( ونظفوا اإلمارات

World( إىل جانب حمالت مكافحة التدخني التي تُجرى حرًصا عىل 

حامية البيئة. كام إننا قد قدمنا فحوصات مجانية إلطارات السيارات 

الخاصة مبوظفينا لصيانتها ومن ثم الحد من بصمة الكربون. 
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 ممارسات
 السوق
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تلتزم جامرك ديب باعتبارها منظمة حقوقية مسؤولة بتنفيذ مامرسات 

مستدامة ومسؤولة فيام يخص السوق واألعامل التجارية والتي من 

شأنها أن تأيت بنتائج مثمرة لصالح عمالئنا. وغالباً ما نويل أهمية كبرية 

لجودة خدماتنا وتحسينها بهدف تحقيق تنمية مستدامة ومنو مستقبيل 

ملؤسستنا. يؤدي كل من البحث واالبتكار دوًرا ال غنى عنه من حيث 

الخدمة بوجه عام وخدمة العمالء، وتتجىل قدرتنا عىل االبتكار يف إبراز 

ميزاتنا التنافسية للسوق العاملي، وذلك من خالل تفوقنا يف مجال البحث 

والتقنيات وأيًضا خدماتنا املبتكرة. وتكمن أهدافنا الرئيسية يف توفري 

حلول فريد وإبداعية بل ومعدة خصيًصا لتلبية احتياجات عمالئنا سواء 

إقليميًا أو عىل مستوى العامل. كام إن عمالئنا هم يف نظرنا رشكاء عىل 

املدى الطويل، ومن ثم فإننا نسعى لبناء عالقات قوية ومتواصلة مع 

العمالء. ونرسد فيام ييل مامرسات السوق الخاصة بنا إىل جانب عدد من 

إنجازاتنا: 
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عالقات عمل قوية على مستوى العالم 
لطاملا سعت جامرك ديب إىل تعزيز عالقاتها مع غريها من بلدان العامل 

وكذلك املنظامت الدولية ومن بينها: منظمة الجامرك العاملية ومنظمة 

الصحة العاملية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية و املنظمة الدولية 

للرشطة الجنائية، وذلك من خالل املشاركة يف شتى الفعاليات واملؤمترات. 

"ERTIBAT " برنامج ارتباط
أطلقت جامرك ديب برنامج "ارتباط" لتحسني سبل التواصل مع املجالس 

التجارية األجنبية التي تعمل يف ديب، وذلك بهدف االستامع وفهم 

متطلباتهم واقرتاحاتهم املختلفة وتطوير العمل الجمريك واملساهمة يف 

خلق بيئة تجارية مهنية وشفافة. 
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التجارية  التسهيالت 
تحرص جامرك ديب عىل تقديم أفضل اإلجراءات الجمركية عىل مستوى 

العامل لتسهيل التجارة األجنبية، مام يجعل ديب الوجهة التي يختارها 

املستثمرون نظرًا للقيمة اإلضافية التي تجنيها أعاملهم من حيث توفري 

الوقت والجهد والتكاليف، وهو األمر الذي يساهم يف تعزيز التنمية 

االقتصادية. 

معالجة إلكترونية متكاملة 
إننا نعتمد عىل املنصة اإللكرتونية املطورة داخليًا واملعروفة باسم 

"مرسال 2"، وهي واحدة من أفضل الحلول اإللكرتونية عىل مستوى 

العامل وتعمل عىل تقديم اإلقرارات وإنهاء إجراءات التخليص الجمريك 

مبا يف ذلك التقديرات وتحصيل رسوم الجامرك، وهو ما يتيح إمكانية 

التخليص املسبق للسلع إلكرتونيًا عرب اإلنرتنت دون الحاجة إلرسال أي 

أوراق، وال تستغرق هذه العملية أكرث من دقيقتني ومن ثم انتظار وصول 

السلع، وبالتايل فهذا النظام يوفر الوقت والجهد واملال لعمالء مؤسستنا. 

برنامج اعتماد العمالء 
لقد عززت جامرك ديب مكانتها املتميزة بوصفها هيئة جمركية رائدة عىل 

مستوى العامل من خالل برنامج اعتامد العمالء الذي يرمي إىل ترسيخ 

مبدأ الصداقة الحقيقية بني املؤسسة من جهة والقطاع الخاص من جهة 

أخرى، وذلك عىل أساس املسؤولية والتعاون املشرتك، ومن ثم املساهمة 

يف تحقيق األهداف املشرتكة املتمثلة يف تشجيع االستثامر وتعزيز النمو 

االقتصادي يف إمارة ديب. 



جمارك دبي50 تقرير اإلستدامة 2014

دائرة حكومية ذكية بالكامل 
خالل العام املايض، تحولت جامرك ديب من مجرد دائرة حكومية 

إلكرتونية إىل دائرة حكومية ذكية بالكامل، وذلك تبًعا للرؤية املتكاملة 

التي يطرحها حاكم ديب إىل جانب األهداف التي تضعها مبادرة الحكومة 

الذكية؛ فدائرة جامرك ديب اآلن تقدم خدماتها لعمالئها أينام كانوا من 

خالل الهواتف املتحركة، وهي خدمة متاحة خالل 24 ساعة طوال أيام 

األسبوع. إنها خدمة متكاملة وريادية عىل مستوى العامل، إذ ال يحظى 

العمالء من خاللها بالفرصة إلرسال االستامرات عرب هواتفهم فحسب، بل 

أيًضا إمكانية متابعة إجراءات الخدمات املطلوبة يف الحال. 
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سياسة الباب المفتوح 
نشجع جميع العاملني عىل انتهاج سياسة الباب املفتوح عند التعامل 

مع جميع العمالء، وذلك متاشيًا مع االسرتاتيجية والتوجهات التي تتبناها 

إدارة جامرك ديب لتقديم مستوى رائع من الخدمات والتحيل بالود عند 

التعامل مع الجمهور. 

ميثاق خدمة العمالء 
يُريس ميثاق خدمة العمالء الخاص بجامرك ديب مبادئ توجيهية صارمة 

البد للموظفون واإلدارة اتباعها عند التسويق لخدماتنا والرتويج لها، 

وذلك ألنها تحدد إطار العمل الذي ميكن من خالله تحسني الخدمات 

التي نقدمها ملساعدة عمالئنا بأسلوب مسؤول، فالعمالء هم املحور 

األسايس لجامرك ديب. ويُنرش هذا امليثاق باللغة العربية واإلنجليزية إىل 

جانب طريقة برايل حرًصا عىل أن يصل لجميع العمالء وجميع فئات 

املجتمع. 

التعامل مع الشكاوى 
تعد جامرك ديب أول دائرة حكومية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

تنال شهادة فيام يخص إدارة شكاوى العمالء، مام يساهم يف تطوير نظام 

شكاوى العمالء وتقليل املدة املستغرقة يف التعامل مع الشكاوى ألقىص 

درجة ممكنة، ويرجع الفضل يف ذلك إىل تنفيذ أفضل املامرسات يف هذا 

املجال تحديًدا. 
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تأمين المعلومات وخصوصية العمالء 
تتبنى جامرك ديب سياسة شاملة لتأمني املعلومات والتي تتناول مشكالت 

التأمني املتعلقة مبلكية املعلومات ونزاهتها وإمكانية الوصول إليها سواء 

داخليًا أو خارجيًا، وتختص هذه السياسة تحديًدا باملخاطر املتعلقة 

باستخدام أجهزة الكمبيوتر والشبكات وذلك عند تخزين املعلومات 

ومعالجتها.  ونقلها 

تطلعاتنا لمعرض إكسبو 2020
تعمل جامرك ديب عىل وضع عدد من الخطط لتيسري األمور عىل الزوار 

والتجار واملشاركني يف معرض إكسبو 2020 وتزييل أي عقبات قد تنشأ 

عند دخول السلع واملسافرين. كام سنستمر يف تطوير أنظمتنا وإجراءاتنا 

الجمركية مبا يتناسب مع أفضل املعايري واملامرسات املتبعة ومبا يلبي 

احتياجات املشاركني والزوار، ومن بني هذه الخطط: 

إنشاء قنوات منفصلة للتخليص وإنهاء إجراءات السلع املشاركة يف   )1

معرض إكسبو 2020 

طرح خيار التخليص املسبق للسلع قبل وصولها الفعيل   )2

إنشاء قنوات تجارية إلكرتونية تتيح التعامل مع املجموعات   )3

املتشابهة من السلع يف آن واحد 

توفري خدمة اتصال منفصلة ومخصصة ملعرض إكسبو 2020 وتكون   )4

متاحة خالل 24 ساعة طوال أيام األسبوع 

تخصيص مكتب وخدمة موارد برشية يف صالة معرض إكسبو 2020   )5
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توىل جامرك ديب انتباًها خاًصا 

التنمية املجتمعية من  ملسألة 

بني األهداف االسرتاتيجية 

التي تضعها بجانب املهام 

االقتصادية واألمنية املعهودة 

إليها. وتتامىش خرباتنا يف مجال 

املسؤولية االجتامعية مع التوجهات 

التي تضعها حكومة ديب والتي تهدف إىل 

تحقيق تنمية مستدامة والحفاظ عىل مكانة ديب واإلمارات العربية 

املتحدة يف مراتب الريادة والتفوق. ولهذه األسباب فقد خططت 

مؤسستنا للعمل االجتامعي عىل أساس النموذج العاملي للمسؤولية 

االجتامعية من أجل تطوير األداء االجتامعي وتحسني صورتها يف هذا 

الشأن. كام إننا نشجع جميع موظفي الدائرة عىل التطوع يف أنشطة 

اجتامعية من خالل الدعم الذي تقدمه أعىل مستويات اإلدارة. وميكن 

قياس إسهاماتنا تجاه املجتمع من خالل مؤرشات األداء الرئيسية التالية: 

عدد املبادرات  )1

املستفيدين عدد   )2

املستفيدين فئات   )3

نتائج االستطالعات الخاصة باملجتمع   )4

ونُورد فيام ييل املجاالت الرئيسية وأهم اإلنجازات املحققة من خالل 

بالتفصيل.  املشاركة واملساهمة االجتامعية 

 اإلسهامات
 االجتماعية
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حمالت تعليمية وتوعوية 
تحرص جامرك ديب عىل إطالق حمالت تعليمية وتوعوية للجمهور يف إطار 

املسؤولية التي تأخذها عىل عاتقها تجاه املجتمع، كام إنها تويل اهتامًما 

خاًصا لألطفال والشباب من خالل املشاركة أنشطة رفع الوعي املقامة يف 

أماكن تجمعاتهم، إذ تقيم جامرك ديب جناًحا داخل مدينة كيدزانيا، وهو ما 

يعد أحد أقوى التطبيقات ملفاهيم املشاركة املجتمعية والتسويق التجريبي 

حول العامل. والهدف من ذلك هو نرش الوعي لدى األطفال وجذب 

انتباههم بشأن الوظائف واملهن الجمركية وإعداد جيل من املفتشني 

املستقبليني، إذ أن هؤالء األطفال يترصفون مثل املفتشني حتى يعوا جيًدا 

الدور الذي تؤديه مؤسستنا يف املجتمع والحياة االقتصادية. ومنذ تدشني 

الجناح الخاص بجامرك ديب خالل عام 2011، استقبل أكرث من 175000 

طفل، وهذا يعد خري دليل عىل ما نبذله من جهود وعىل اهتامم األطفال 

مبعرفة الدور الذي تؤديه مؤسستنا. 

وعماًل عىل حامية أفراد املجتمع من املواد التي قد تؤذي صحتهم 

وسالمتهم، أطلقت جامرك ديب حملة توعوية حول اآلثار التي يخلفها 

الرتامادول، وذلك بالتعاون مع هيئة الصحة بديب ومؤسسة ديب لإلعالم. 

كام نعقد ونقدم محارضات لطالب املدارس والجامعات عىل مستوى 

الدولة، وذلك بهدف رفع درجة وعيهم بشأن مخاطر الرتامادول وغريه 

من العقاقري الضارة. 
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وعالوة عىل ذلك، فقد أطلقت جامرك ديب حملة توعوية أخرى بشأن 

اآلثار التي تخلفها األسلحة البيضاء وسوء استخدامها، وخاصًة من جانب 

األجيال الشابة. ومنذ توقيف عدد من العصابات الكبرية التي تتاجر 

بهذه األسلحة عند حدود إمارة ديب، فقد تقرر نرش الوعي بهذا الخصوص 

من خالل إلقاء املحارضات والعروض التقدميية، وتوجيهها خصيًصا 

التعليمية املختلفة.  للطالب واألطفال باملعاهد 

تضع جامرك ديب كل من مكافحة التزوير وحامية حقوق امللكية الفكرية 

ضمن عنارص العمل الرئيسية لديها، بل وتضعهام عىل رأس أولوياتها. 

وتشارك جامرك ديب بانتظام يف تقديم أفضل املامرسات والربامج 

التعليمية التوعوية للمدارس والكليات والجامعات وغريها من املؤسسات 

التعليمية الكائنة يف ديب، وذلك لنرش مفاهيم حقوق امللكية الفكرية. 

وتهدف هذه الحمالت والربامج إىل غرس ثقافة الوالء وبناء دور شعبي 

واقتصادي يف مواجهة التزوير والقرصنة وخاصًة بني صفوف الشباب 

واألطفال املقيمني داخل اإلمارات. 

جائزة حقوق الملكية الفكرية للجامعات والمدارس
تحتفل جامرك ديب سنويًا وتنظم عدد من النشاطات خالل يوم امللكية 

الفكرية العاملي املوافق السادس والعرشين من شهر إبريل. وخالل 

هذه الفعالية التي تُقام بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم ووزارة 

التعليم العايل وهيئة املعرفة والتنمية البرشية يف ديب، نقدم جائزة 

امللكية الفكرية السنوية للجامعات واملدارس. وتشمل املسابقة املدارس 

والجامعات الخاصة والحكومية، حيث يقع االختيار عىل هؤالء الطالب 

لهذه الجائزة باعتبارهم قادة املستقبل الذين سيحافظون عىل ما تتمتع 

به ديب ودولة اإلمارات العربية املتحدة من رخاء وتطور وتقدم. ومتثل 

املسابقة إضاقة متميزة لكونها وسيلة تعليمية من شانها أن تشجع 

األطفال والشباب عىل التفكري اإلبداعي مبا يحقق األهداف املرجوة 

من الجائزة وتعريف املشاركني عىل مفهوم الجامرك والدور الذي 

تلعبه لحامية املجتمع. وتهدف هذه الجائزة إىل تشجيع روح االنتامء 
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واملسؤولية الوطنية والتطوع لدى طالب املدارس والجامعات، وترمي 

كذلك إىل تطوير املهارات القيادية لديهم وترسيخ روح العمل واإلرشاد 

والتوجيه فيام يخص حقوق امللكية الفكرية واالبتكار، والتي من شأنها 

أن تحمي املجتمع من التزييف التجاري والصناعي، وذلك من خالل 

أن يتلقى الطالب القدرة عىل اكتشاف املواد املزيفة وتوعية العائالت 

مبخاطرها. 
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استطالعات عن درجة رضى المجتمع 
تحرص جامرك ديب عىل قياس درجة رىض املجتمع عىل أساس سنوي من 

خالل استطالعات للرأي، وذلك للحصول عىل رأي املجتمع حول إسهاماتنا 

ونشاطاتنا. ويُصنع االستطالع عىل أساس فئات مختلفة من بينها السن 

والنوع والجنسية والعرق واملناطق الجغرافية. ويتحقق استطالع الرأي 

من مدى رىض املجتمع مع إتاحة وإمكانية الوصول إىل املعلومات 

املتعلقة باملسؤولية االجتامعية واملساواة يف الخدمات املقدمة للمجتمع 

وطبيعة العالقة واملشاركة يف رفع الوعي والتعليم ودعم املرشوعات 

الخريية والصحية ودعم النشاطات الثقافية والرياضية والجهود 

واملبادرات التطوعية واإلنسانية واملخاطر الصحية وحوادث العمل وغري 

ذلك. يقع االختيار عىل العينات عىل أساس عشوايئ مع األخذ يف االعتبار 

الدميوغرايف.  التمثيل 

تشجيع التضامن الوطني والتراث والثقافة 
توجه جامرك اهتامًما هائاًل لتعزيز الهوية الوطنية لإلمارات العربية 

املتحدة يف إطار التزامها االجتامعي تجاه الثقافة الوطنية والرتاث ووالئها 

القوي لها. ودامئًا ما نسعى لرتسيخ مفهوم التضامن االجتامعي، وهو 

ما ينعكس بصورة إيجابية عىل األفراد ويعزز معاين الوطنية والهوية 

والثقافة للبالد. كام تتبنى وتشارك املؤسسة يف العديد من الربامج خالل 

العيد القومي لدولة اإلمارات العربية املتحدة كل عام، مام يتيح الفرصة 

لكافة قطاعات املجتمع باملشاركة يف االحتفال والتعبري عن فرحتهم. 

وتشمل هذه املشاركة عدد من املسابقات وعروض ترفيهية وعروض 

ثقافية واستعراضات وغري ذلك الكثري. وتطلق املؤسسة حملة فريدة 

من نوعها تحت اسم "علمي" وهو مرشوع يهدف إىل نرش ورفع الوعي 

بشأن العلم اإلمارايت وتاريخ دولة اإلمارات. كام ال تخلو إسهامات جامرك 

ديب نحو الهوية والثقافة الوطنية من الرتويج للغة العربية واستخدامها 

وتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية من بينها: فعالية واحة السجاد 

والثقافة واحتفاالت الطعام واألطباق املحلية واألسواق الرتاثية. 

كام تعد جامرك ديب واحدة من املؤسسات الحكومية الرائدة باملنطقة 

من حيث تنظيم برامج تدريبية ملوظفيها حتى يكونوا عىل أتم االستعداد 

للكوارث واألحداث الطبيعية. ويُنّفذ هذا الربنامج تحت إرشاف الهيئة 

الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث يف أبو ظبي حيث شارك 34 

موظًفا يف برنامج "ساند"، وقد تلقى هؤالء املشاركون تدريبًا حول كيفية 

تقييم األزمات، ومن ثم تحديد نوع االستجابات الالزم اتخاذها يف حاالت 

الطوارئ والكوارث الطبيعية. 

المساهمة في رفع مستوى معيشة المجتمع 
أقدمت جامرك ديب عىل بناء املنازل وتوفري مرافق أساسية ألكرث من 

700 صياد يعيشون عىل مقربة من املناطق الساحلية بإمارة ديب وال 

تتوفر لديهم املستلزمات األساسية للحياة ويعيشون يف ظل ظروف سيئة 

للغاية، وذلك بهدف تحسني مستويات املعيشة داخل املجتمع وترسيخ 

مفهوم املواطنة املسؤولة. فأغلب هؤالء الصيادين ال يجيدون القراءة 

والكتابة، ومن ثم فإنهم ليسوا عىل دراية كافية بالضوابط الرئيسية 

السليمة.  للحياة االجتامعية والصحية 

وقد حرصت املؤسسة عىل رفع درجة وعيهم بشأن املعايري املعيشية 

األساسية ومن بينها الصحة والسالمة والقانون والنظام والضوابط 

والحاالت الطارئة والعارضة وغريها من العنارص الهامة لهذه الحياة. 

وقد تحقق ذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية األخرى ومن 

بينها وزارة الدفاع املدين ورشطة ديب وهيئة الصحة بديب وهيئة كهرباء 

ومياه ديب ومؤسسة ديب لخدمات اإلسعاف وهيئة الطرق واملواصالت 

وغريها، وقد قدمت هذه الجهات أدوية وفحوصات طبية مجانية وألقت 

محارضات بشأن املعيشة الصحية وتوزيع املستلزمات األساسية عىل 

أساس يومي.



59جمارك دبي تقرير اإلستدامة 2014



جمارك دبي60 تقرير اإلستدامة 2014



61جمارك دبي تقرير اإلستدامة 2014

نشاطات مستدامة خيرية ودينية ومدرة للتبرعات 
عىل الرغم من كون كل من إمارة ديب ودولة اإلمارات العربية املتحدة 

من أكرث األماكن متدنًا وترفًا داخل منطقة الرشق األوسط، ال يزال 

هناك العديد من األفراد واملجتمعات يف حاجة إىل مد يد العون. ولهذا 

السبب أطلقت جامرك ديب حملتها اإلنسانية الشاملة واملتواصلة تحت 

شعار "خرُي الناس أنفعهم للناس" وذلك من رغبتها يف مساعدة الفقراء 

واملحتاجني الذين يعيشون داخل مجتمعاتنا. ومتثل هذه الحملة إحدى 

املبادرات الخريية واملستدامة القوية التي تطلقها املؤسسة بالتعاون مع 

منظامت خريية ومنظامت غري حكومية وجهات حكومية أخرى، وذلك 

لدفع املوظفني والعمالء واملوردين والرشكاء االسرتاتيجيني إىل التربع 

بأغراضهم الجديدة واملستعملة والفائضة للفقراء واملحتاجني داخل دولة 

اإلمارات العربية املتحدة وحول العامل. كام يُخصص نوع وفئة معينة 

من األغراض كل شهر ليتم جمعها وتوزيعها، وتشمل الكتب والعبايات 

ومالبس األطفال واألحذية واألردية سواء الرجالية أو النسائية وحقائب 

املدارس وغري ذلك الكثري. 

كام تتربع جامرك ديب بشتى األغراض من آن آلخر للفقراء واملحتاجني 

ممن ال يقدرون عىل تحمل نفقات هذه األغراض، وعادة ما يكون قد 

تم مصادرة هذه األغراض ملخالفتها إجراءات االسترياد والتجارة يف إمارة 

ديب، بل وتتربع جامرك ديب بأجهزة الكمبيوتر واألجهزة الطرفية من آن 

آلخر ملؤسسة محمد بن راشد لألعامل الخريية واإلنسانية، وذلك يف إطار 

برنامجها القائم عىل تجديد أجهزة الكمبيوتر املستعملة مبساعدة بلدية ديب 

ورشكة ميكروسوفت. ومن بني األجهزة التي يتم التربع بها: أجهزة الكمبيوتر 

الشخصية والكمبيوتر املحمول والطابعات والشاشات وغريها من امللحقات. 

وقد نظمت جامرك ديب عملية بناء مسجدين يف الصومال مع جمع 

التمويالت من خالل تفاين اإلدارة وتطوع املوظفني، ويأيت ذلك ضمن 

الدعم الذي نقدمه للنشاطات الدينية التي ترمي إىل تحقيق فوائد 

طويلة األجل ملجتمعنا. وال تقترص هذه املبادرة عىل بناء املسجدين 

فحسب، بل إنها تشمل مرشوع متكامل ليحقق املجتمع االكتفاء الذايت، 

حيث يتم إنشاء متاجر داخل البناء لتدر الدخل الذي من شأنه أن 

يغطي جميع النفقات الخاصة باملسجد وإدارته. 

وخالل شهر رمضان املبارك من كل عام، تنظم املؤسسة العديد من النشاطات 

التي تدعم مواضيع املساعدات الخريية والصوم واملعرفة الدينية سواء يف 

الداخل أو الخارج. ومن بني النشاطات التي تشارك بها جامرك ديب خالل 

مختلف املناسبات الدينية واالجتامعية حفالت اإلفطار ودروس تالوة القرآن 

الكريم واملحارضات اإلسالمية وهدايا العيد لأليتام واحتفال حق الليلة وجمع 

األغراض املستعملة ألهداف خريية وجمع التربعات لأليتام خالل األعياد 

واالحتفاالت، إىل جانب زيارة املستشفيات يف مناسبات خاصة وزيارة املسنني 

خالل األعياد وتنظيم أيام ترفيهية لذوي االحتياجات الخاصة. 
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مبدأ التطوع 
تتبنى جامرك ديب توجًها فريًدا من حيث تغيري الثقافة واملشاركة 

املجتمعية، وذلك من خالل التطوع يف املبادرات سواء داخليًا أو خارجيًا. 

ويأيت تعزيز ثقافة التطوع واملشاركة ضمن األهداف الرئيسية املوضوعة 

للربامج والنشاطات التي يطلقها فريق املسؤولية املجتمعية املؤسسية. 

وتُجرى كل عام مجموعة متنوعة من الفعاليات والنشاطات والربامج 

وتأيت ضمن املشاركة يف املرشوعات التي يتم تنظيمها داخل جامرك 

ديب أو دعم واملساهمة يف املرشوعات التي تنظمها جهات أخرى. ومن 

بني هذه املرشوعات: مبادرات تنظيف الشواطئ واملناطق الساحلية 

وحمالت إعادة التدوير وساعة األرض ويوم البيئة وخطط املحافظة عىل 

املاء والطاقة وأسبوع الوعي االجتامعي والتربع بالدم وغريها. 
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إننا يف جامرك ديب نعترب موظفينا 

جزًءا أساسيًا من أصولنا التي 

نستثمر بها ونحن عىل يقني 

بأن استثامرنا سيأيت بثامره. 

كام إننا نحرص متام الحرص عىل 

االلتزام بالقوانني واتباع أعىل املعايري 

فيام يخص أخالقيات العمل والسلوكيات 

الشخصية لألفراد. ويف هذا الشأن، فإننا قد نرشنا 

وعززنا ثقافة النزاهة وااللتزام بالسلوك األخالقي السليم. كام نؤمن بقوة أن 

موظفينا قد وضعوا األساس لقوامنا وتطورنا، ومن ثم فقد وضعوا ونفذوا نظام 

إداري متكامل مبا يحقق املسؤولية االجتامعية ومتابعة مدى التحسن يف أدائنا 

االجتامعي. ونرسد فيام ييل الجوانب الرئيسية لهذا النظام ومزاياه وأهم إنجازاته: 

العمل في ظروف صحية وآمنة 
يأيت تطوير بيئة العمل والحفاظ عليها عىل رأس أهدافنا، وذلك إىل جانب 

العمل يف ظل ظروف صحية وآمنة، فاملامرسات الصحية واألمنية التي نسعى 

لتطبيقها يف مكاتبنا تتوافق مع معايري نظام إدارة السالمة و الصحة املهنية 

)OHSAS 18001(، والتي تضمن التعامل مع املخاطر املحددة مسبًقا وتقييم 

أي مخاطر محتملة أخرى. كام يتضمن املبنى الرئييس لجامرك ديب عيادة 

مخصصة ومجهزة باإلسعافات األولية وغريها من املستلزمات الطبية العامة، 

فضاًل عن وجود ممرضة مدربة لتويل الحاالت الطارئة وتقديم أي رعاية طبية 

مطلوبة للموظفني وكذلك األطفال املتواجدين يف مركز رعاية األطفال املُقام 

داخل املبنى. وباإلضافة إىل كل ذلك، يلقي عدد من املختصني واملندوبني 

الطبيني من مختلف املجاالت العديد من املحارضات والندوات بانتظام لرفع 

درجة وعي املوظفني وإمدادهم باملعلومات الالزمة حول األمراض املزمنة 

وسبل الوقاية والعالج. كام تُنظم حمالت دورية مع إمكانية إجراء فحوصات 

مجانية وتقدم معلومات تفصيلية بشأن بعض األمراض ومن بينها رسطان 

الثدي والسكري وفريوس األنفلونزا )H1N1( والثالسيميا وغريها من األمراض.

مبادرة التوطين 
يبلغ عدد موظفي جامرك ديب 2888 موظف من النوعني، ويحتل اإلماراتيون 

نسبة قدرها %84 من هذا العدد، ولذلك فإننا حريصون عىل تحقيق األهداف 

والرؤية التي تدعم مبادرة التوطني، وذلك من خالل السعي الدائم والدؤوب 

لجذب أفضل الكوادر اإلماراتية لتتوىل الوظائف الشاغرة داخل املؤسسة. 

 رفاهية
 الموظفين
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التدريب والتطوير 
تشدد جامرك ديب عىل أهمية بذل مزيد من الجهود وتوجيه انتباه من نوع 

خاص لتدريب املوظفني وتطوير مهاراتهم حتى يتحلون بالقدرة عىل تطبيق 

أفضل خرباتهم وما يعرفونه من مامرسات لحامية املجتمع والحفاظ عىل 

قدراته. كام توضع خطط سنوية متقدمة لتدريب املوظفني، وذلك عقب 

التحقق بصورة شاملة ودقيقة من قدرات املوظفني واحتياجاتهم، إىل جانب 

تحليل أدائهم فيام مىض. وعىل الرغم من أن املؤسسة تشدد بقوة عىل االعتامد 

عىل الربامج التدريبية الداخلية التي تجريها، فإنه يجري كذلك تنظيم برامج 

تدريبية خارجية حسبام يقتيض األمر. 
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بنك المواهب 
 لقد وضعت جامرك ديب برنامج بنك املواهب الخاص بها لتطبيق الرؤية 

الوطنية بشأن إمداد اإلبداع واملبدعني برعاية متواصلة، وذلك لجذب املرتشحني 

ممن يتمتعون بقدرات رائعة وروح تنافسية، فضاًل عن تطوير قدرات املواهب 

الحالية من أجل تحقيق أهدافنا االسرتاتيجية. وخالل برنامج بنك املواهب، 

فإننا نركز عىل األشخاص ممكن ميكنهم إحداث فرق يف أداء املؤسسة ككل 

من خالل ما يتمتعون به من مهارات وقدرات ومواهب مختلفة، وذلك 

بهدف إنشاء مجموعات كبرية مكونة من هؤالء األفراد ووضع خطط لتطوير 

مواهبهم، ومن ثم إعدادهم ألدوارهم املستقبلية. 

بوابة الموارد البشرية 
بوابة املوارد البرشية هي مبادرة أخرى تهدف إىل إنشاء واجهة مخصصة لقسم 

املوارد البرشية وميكن للموظفني من خاللها تقديم جميع طلباتهم املتعلقة 

باملوارد البرشية ومتابعتها بل والحصول عىل إجابات لجميع استفساراتهم 

املتعلقة سياسات املوارد البرشية وقوانينها وأحكامها، وذلك من خالل حلقة 

اتصال شاملة تقدم خدماتها عرب الهاتف أو الربيد اإللكرتوين أو عرب نافذة 

الخدمات. وتعمل مبادرة "بوابة املوارد البرشية" عىل تطوير إجراءات املوارد 

البرشية ودمجها مع الحفاظ عىل جودة الخدمات، وهو ما سيؤثر عىل 

االتصاالت الداخلية والخارجية مبا قد يزيد مستويات رىض املوظفني إىل أقىص 

درجة ممكنة وتأسيس ثقافة مؤسسية قامئة عىل الجودة واالمتياز والتطور 

املستمر، فضاًل عن تكوين بيئة عمل صحية للموظفني. 

 )SA-8000( المسؤولية االجتماعية
تحرص جامرك ديب عىل مراجعة سياسة املسؤولية االجتامعية )SA-8000( عىل 

أساس دوري، وذلك لضامن فهمها وتنفيذها والتأكد من صحة اتباعها داخل 

املؤسسة مبختلف مستوياتها لتصبح بعد ذلك جاهزة لعرضها عىل الجمهور. 

كام تحرص املؤسسة عىل تدريب جميع موظفيها ومورديها ورفع درجة وعيهم 

بشأن سياسة املسؤولية االجتامعية )SA8000(، بل وتُجرى عمليات تدقيق 

دورية لضامن االمتثال لهذه السياسة. 
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سياستا التعددية والعمل 
إن جامرك ديب ال تطبق أو تدعم أي من مامرسات عمل األطفال أو العمل 

القرسي، بل إن جميع عمليات التوظيف تُجرى عىل أساس قانون إدارة املوارد 

البرشية رقم 27 لعام 2006. وتهدف سياسة التعددية إىل أن يحظى جميع 

العاملني مبعاملة عادلة برصف النظر عن النوع أو العرق أو الجنسية أو األصل 

أو السن أو املعتقدات الدينية. وميكننا تحقيق ذلك من خالل التمسك مببدأ 

تكافؤ الفرص مع الحرص عىل التخيل بالعدل واملوضوعية والشفافية وتجنب 

أي نوع من أنواع التفرقة يف أنظمتنا وإجراءاتنا وأنشطتنا وقرارتنا. 

الحضانة
تعد حضانة جامرك ديب هو األوىل من نوعها بني جميع الهيئات الحكومية 

األخرى القامئة يف إمارة ديب، وتوجه خدماتها ألطفال األمهات العامالت بالدائرة 

وفًقا ملعايري املرشوع الوطني للحضانات، وفيام تقيض األمهات العامالت 

أوقاتهن يف العمل، تتوىل الحضانة مسؤولية تطوير قدرات األطفال من خالل 

تعليمهم ورعايتهم. 

المكافآت والعالوات 
تهدف سياسة املكافآت والعالوات وتطبيقها إىل تنفيذ هياكل املكافآت والتي 

من شأنها أن تجذب املوظفني الذين يقع عليهم االختيار وتحفزهم وتبقي 

عليهم عىل نحو ثابت، وذلك لدعم الثقافة التي تتبناها الرشكة من حيث 

األداء. وتطمح جامرك ديب إىل أن تتسم مامرسات املكافآت لديها بالتنافسية 

داخل األسواق التي تعمل بها. كام إن سياسة املكافآت والعالوات املتبعة لدينا 

متثل جزًءا ال يتجزأ من الخطة الكلية املوضوعة إلدارة املوارد البرشية وقد تم 

إعدادها مبا يدعم تنفيذ خطة عمل املؤسسة، وذلك حرًصا عىل تنفيذ األهداف 

العامة للمؤسسة وأهداف العمل املتبعة بها. وتهدف هذه السياسة إىل 

التحفيز عىل األداء املتميز وتعزيزه ومكافئته إىل جانب تشجيع املوظفني عىل 

تطوير قدراتهم ومهاراتهم مبا يلبي احتياجات العمل الحالية واملستقبلية، فضاًل 

عن جذب قوى عاملة متميزة وأصحاب املهارات املناسبة واإلبقاء عليهم، مام 

يضمن تحقيق العدالة داخليًا وخارجيًا ويضمن كذلك التزام املوظفني بتنفيذ 

أهداف املؤسسة. 
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االقتراحات والشكاوى 
إننا يف جامرك ديب نشجع موظفينا عىل التعبري عن أنفسهم وآرائهم 

ونلتزم تجاههم باالستامع إليهم، ولهذا فقد تم تخصيص قسم بإسم 

االقرتاحات والشكاوى واملكافآت ليكون مسؤواًل عن جمع األفكار البناءة 

من موظفينا، وذلك لزيادة اإلنتاجية وإجراءات تخفيض التكاليف 

وتحسني ظروف العمل. ويتعامل هذا القسم مع شكاوى املوظفني 

بفاعلية بالتنسيق مع اإلدارات املعنية، كام إنه يعمل عىل رفع الروح 

املعنوية وزيادة مستوى الوالء عىل التعاقب. وجامرك ديب هي املؤسسة 

الحكومية األوىل التي تطبق نظام االقرتاحات اإللكرتوين داخل إمارة 

ديب، وهو نظام إلكرتوين موحد ومركزي تنظمه إدارة تحسني الخدمات 

باملجلس التنفيذي، وهذا النظام ُمصمم لتلبية جميع متطلبات الجهات 

الحكومية داخل ديب ولضامن تطبيق أفضل املامرسات عند تلقي 

االقرتاحات مبا يف ذلك التعامل معها وتقديم التسهيالت والحلول لقياس 

مدى تأثريها ومن ثم تحسني األداء. 
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 مؤشر تطبيق
 المبادرة العالمية
 إلعداد التقارير-

 G4 مستوى

اإلفصاحات المعيارية العامة 
رقم المرجع 

الخاص 
باإلفصاح

مرجع التقييم الصفحة / اإلجابة المباشرة التعريف
الخارجية 

اإلستراتيجية والتحليل
G4-17كلمة املدير العام-

G4-222 & 23وصف التأثريات واملخاطر والفرص الرئيسية-

معلومات المؤسسة
G4-3نعم، صفحة 12صفحة الغالفاسم املؤسسة

G4-4نعم، صفحة 812 - 10العالمات التجارية أو املنتجات أو الخدمات األساسية

G4-5نعم، صفحة 1012موقع املقر الرئييس للمؤسسة

G4-6نعم، صفحة 12)يف دولة اإلمارات( 8عدد الدول التي تعمل بها املؤسسة

G4-7نعم، صفحة 812 - 10نوع امللكية والشكل القانوين

G4-8نعم، صفحة 812 - 10األسواق التي تخدمها املؤسسة

G4-9نعم، صفحة 1112 & 12نطاق املؤسسة املسؤولة عن إعداد التقارير

G4-10نعم، صفحة 1012عدد املوظفني

G4-11 نعم، صفحة 12ال يوجدنسبة املوظفني الذين تشملهم اتفاقية املفاوضة الجامعية

G4-12نعم، صفحة 4612 - 53سلسلة التوريد الخاصة باملؤسسة

G4-13نعم، صفحة 1912التغيريات الجوهرية الطارئة عىل هيكل املؤسسة

G4-14نعم، صفحة 3212 - 34املنهجية الوقائية
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G4-15نعم، صفحة 2412 - 30االتفاقيات االقتصادية والبيئية واالجتامعية املربمة مع جهات خارجية

G4-16نعم، صفحة 1712 & 18العضويات يف الجمعيات أو املؤسسات

الجوانب والحدود الجوهرية المحددة
G4-17نعم، صفحة 1112 & 12الجهات املُدرجة يف البيانات املالية املوحدة للمؤسسة

G4-18نعم، صفحة 1112 & 12الحدود الخاصة مبحتوى التقرير والجوانب الخاصة به

G4-19نعم، صفحة 3212 & 33الجوانب الجوهرية

G4-20نعم، صفحة 3212 & 33الحد الخاص بالجانب الجوهري يف داخل املؤسسة

G4-21نعم، صفحة 3212 & 33الحد الخاص بالجانب الجوهري خارج املؤسسة

G4-22 نعم، صفحة 12ال يوجد أي اقتباستأثري االقتباس من التقرير السابق

G4-23نعم، صفحة 12ال تغيريات جوهريةالتغيريات الجوهرية يف الحدود الخاصة بالنطاق والجانب

إشراك الشركاء 
G4-24نعم، صفحة 3312 & 34قامئة الرشكاء

G4-25نعم، صفحة 3312 & 34أساس تحديد الرشكاء واختيارهم

G4-26نعم، صفحة 3312 & 34منهجية إرشاك الرشكاء

G4-27نعم، صفحة 3312 & 34املوضوعات األساسية يف عملية إرشاك الرشكاء

معلومات التقرير

G4-28نعم، صفحة 1112فرتة إعداد التقارير

G4-29نعم، صفحة 1112التقرير األحدث

G4-30نعم، صفحة 1112دورة إعداد التقارير

G4-31نعم، صفحة 1212نقطة االتصال الخاصة بالتقرير

G4-32”نعم، صفحة 1112إعداد تقرير حول الخيار »املتفق عىل تحديده

G4-33نعم، صفحة 1212سياسة التقييم الخارجي

الحوكمة

G4-34    نعم، صفحة 1712 - 19هيكل الحوكمة الخاص باملؤسسة

G4-35نعم، صفحة 1712 - 19عملية تفويض السلطات

G4-36 نعم، صفحة 1712 - 19املنصب التنفيذي املنوط باملسؤولية االقتصادية والبيئية واالجتامعية

G4-37 نعم، صفحة 1712 - 19عملية عقد مشاورات مع األطراف املعنية حول املسؤولية االقتصادية والبيئية واالجتامعية
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G4-38 نعم، صفحة 1712 - 19إنشاء هيئات ولجان عليا معنية بعملية الحوكمة

G4-39نعم، صفحة 1712 - 19أعىل هيئة معنية بالحوكمة

G4-40نعم، صفحة 1712 - 19ترشيح وتحديد أعىل هيئة معنية بالحوكمة

G4-41 نعم، صفحة 1712 - 19مسؤولية أعىل هيئة معنية بالحوكمة لضامن تفادي عملية تضارب املصالح وإدارتها

G4-42نعم، صفحة 1712 - 19دور الهيئات املعنية بالحوكمة يف تطوير الرؤية والرسالة

G4-43
اإلجراءات املتَّخذة إلنشاء هيئة عليا للحوكمة حول املوضوعات االقتصادية والبيئية 

واالجتامعية
نعم، صفحة 1712 - 19

G4-44نعم، صفحة 1712 - 19تقييم أداء الهيئة العليا للحوكمة حول املوضوعات االقتصادية والبيئية واالجتامعية

G4-45
دور الهيئة العليا للحوكمة يف التعرف عىل املخاطر والفرص املتعلقة بالتداعيات االقتصادية 

والبيئية واالجتامعية
نعم، صفحة 1712 - 19

G4-46
دور الهيئة العليا للحوكمة يف فعالية املخاطر والفرص املتعلقة بالتداعيات االقتصادية 

والبيئية واالجتامعية
نعم، صفحة 1712 - 19

G4-47 نعم، صفحة 1712 - 19استعراض تكرار عمليات الهيئة العليا املعنية بالحوكمة

G4-48نعم، صفحة 1712 - 19اللجنة العليا التي تتوىل مراجعة تقرير االستدامة الخاص باملؤسسة

G4-49نعم، صفحة 2212 & 23عملية إبالغ الهيئة العليا املعنية بالحوكمة باملخاوف واملوضوعات الجوهرية

G4-50نعم، صفحة 2212 & 23طبيعة املخاوف واملوضوعات الجوهرية التي جرى اإلبالغ عنها وعددها

G4-51نعم، صفحة 1812 & 19سياسة األجور واملكافآت الخاصة بالهيئة العليا املعنية بالحوكمة

G4-52نعم، صفحة 1812 & 19عملية تحديد األجور واملكافآت

G4-53نعم، صفحة 1812 & 19وجهات نظر الرشكاء حول األجور واملكافآت

G4-54نعم، صفحة 12الرسيةنسبة التعويض للموظف الذي يتقاىض أعىل أجر ولكافة املوظفني

G4-55نعم، صفحة 12الرسيةنسبة الزيادة للموظف الذي يتقاىض أعىل أجر ولكافة املوظفني

األخالقيات والنزاهة

G4-56نعم، صفحة 2112 & 22مدونة قواعد السلوك واألخالقيات

G4-57نعم، صفحة 2112 & 22اآللية الداخلية والخارجية للتوجيهات الخاصة بالسلوكيات القانونية

G4-58نعم، صفحة 2112 & 22اآللية الداخلية والخارجية للتوجيهات الخاصة بالسلوكيات غري القانونية
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اإلفصاحات المعيارية الخاصة

الجانب 
تعريف المؤشر والمتوسط المتحرك اليوميالجوهري

الصفحة 
/ اإلجابة 
المباشرة 

مرجع التقييم الخارجي 

الجانب االقتصادي

األداء االقتصادي
G4-DMA نعم، صفحة 3512 - 37أسباب األهمية النسبية للمؤرش وتأثرياته

G4-EC1نعم، صفحة 3512 - 37استخراج القيمة االقتصادية املبارشة وتوزيعها

G4-EC2.نعم، صفحة 12ال تداعيات تذكرالتداعيات املالية والفرص واملخاطر املالية الناجمة عن التغريات املناخية

G4-EC3.نعم، صفحة 3512 - 37تغطية االلتزامات الخاصة بخطة املميزات املحددة الخاصة باملؤسسة

G4-EC4.نعم، صفحة 3612املساعدات املالية الواردة من الحكومة

التواجد في األسواق
G4-DMAنعم، صفحة 4612 - 53أسباب األهمية النسبية للمؤرش وتأثرياته

G4-EC5
نطاق النسب الخاصة باألجر الخاص باملستوى القيايس مقارنة بالحد األدىن لألجور عىل 

املستوى املحيل
نعم، صفحة 12الرسية

G4-EC6نعم، صفحة 6912نسبة اإلدارة العليا املوظّفة من املجتمع املحيل

الممارسات الخاصة بالمشتريات
G4-DMAنعم، صفحة 3512 - 37أسباب األهمية النسبية للمؤرش وتأثرياته

G4-EC9نعم، صفحة 3512نسب اإلنفاق عىل جهات التوريد املحلية

الجانب البيئي 

المواد

G4-DMAنعم، صفحة 3812أسباب األهمية النسبية للمؤرش وتأثرياته

G4-EN1نعم، صفحة 4112 - 43املواد املستخدمة حسب الوزن أو الحجم

G4-EN2 نعم، صفحة 4112 - 43نسبة املواد املستخدمة التي يجري إعادة تدويرها يف صورة مواد أولية

الطاقة
G4-DMAنعم، صفحة 3812أسباب األهمية النسبية للمؤرش وتأثرياته

G4-EN3نعم، صفحة 4112 - 43استهالك الطاقة داخل املؤسسة
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G4-EN5 نعم، صفحة 3812 - 41شدة الطاقة

G4-EN6نعم، صفحة 3812 - 41الحد من استهالك الطاقة

G4-EN7نعم، صفحة 3812 - 41تقليل متطلبات الطاقة

تصريف المياه العادمة والنفايات 
G4-DMAنعم، صفحة 3812أسباب األهمية النسبية للمؤرش وتأثرياته

G4-EN23.نعم، صفحة 3812 - 41إجاميل وزن النفايات من حيث النوع وأسلوب الترصيف

G4-EN24 نعم، صفحة 12ال يوجدإجاميل عدد حاالت االنسكاب الخطرة وحجمها

G4-EN25 نعم، صفحة 12ال يوجدوزن النفيات املنقولة أو املستوردة أو املُصّدرة أو املناولة والتي يجري اعتبارها خطرة

النقل
G4-DMAنعم، صفحة 3812أسباب األهمية النسبية للمؤرش وتأثرياته

G4-EN29
تأثريات بيئية هائلة ناجمة عن نقل املنتجات والسلع واملواد األخرى املستخدمة يف 

العمليات الخاصة باملؤسسة ونقل املستخدمني
نعم، صفحة 12ال يوجد

نعم، صفحة 12اإلجمالي 

G4-DMAنعم، صفحة 3812أسباب األهمية النسبية للمؤرش وتأثرياته

G4-EN31نعم، صفحة 3812 - 41إجاميل النفقات واالستثامرات الخاصة بحامية البيئة من حيث النوع

المؤشرات االجتماعية: ممارسات وأخالقيات العمل الالئق 

التوظيف 
G4-DMAنعم، صفحة 6412أسباب األهمية النسبية للمؤرش وتأثرياته

G4-LA1.نعم، صفحة 7012إجاميل عدد ومعدل دوران املوظفني حسب الجنس والفئة العمرية واملنطقة

G4-LA2
املزايا املقدمة ملوظفي الدوام الكامل التي ال تقدم للموظفني املؤقتني أو موظفي الدوام 

الجزيئ، وفق العمليات التشغيلية الرئيسية
نعم، صفحة 7112

إدارة/عالقات الموظفين 
G4-DMAنعم، صفحة 6412أسباب األهمية النسبية للمؤرش وتأثرياته

G4-LA4
الحد األدىن لفرتة اإلخطار بشأن التغيريات التشغيلية الرئيسية، مبا يف ذلك ما إذا كانت 

محددة يف االتفاقات الجامعية
نعم، صفحة 12كتيب املوظفني

الصحة والسالمة المهنية
G4-DMAنعم، صفحة 6412أسباب األهمية النسبية للمؤرش وتأثرياته
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G4-LA5
النسبة املئوية إلجاميل القوى العاملة املمثلة يف اللجان الرسمية املشرتكة بني اإلدارة 

واملوظفني بشأن الصحة والسالمة والتي تساعد يف الرصد وتقديم املشورة بشأن برامج 
الصحة والسالمة املهنية

نعم، صفحة 6412

G4-LA6
نوع اإلصابة واألمراض املهنية واأليام الضائعة والتغيب وعدد الوفيات املتعلقة بإصابات 

العمل ومعدالتها مقسمة وفقاً للمنطقة
نعم، صفحة 6412

G4-LA8نعم، صفحة 6412موضوعات الصحة والسالمة التي تشملها االتفاقات الرسمية مع النقابات التجارية

التدريب والتعليم
G4-DMAنعم، صفحة 6412أسباب األهمية النسبية للمؤرش وتأثرياته

G4-LA9نعم، صفحة 6612 & 67متوسط ساعات التدريب لكل موظف يف السنة وفقاً لنوع الجنس والفئة الوظيفية

G4-LA10
برامج إدارة املهارات والتعلم مدى الحياة التي تدعم فرص التوظيف املستمرة للموظفني 

وتساعدهم يف إدارة نهاية الخدمة الوظيفية
نعم، صفحة 6612 & 67

G4-LA11نعم، صفحة 6612 & 67النسبة املئوية للموظفني الذين يتلقون مراجعات دورية حول األداء والتطور الوظيفي

التنوع وتكافؤ الفرص
G4-DMAنعم، صفحة 6412أسباب األهمية النسبية للمؤرش وتأثرياته

G4-LA12
تشكيل هيئات الحوكمة ومعدل تعطل املوظفني يف كل فئة حسب الجنس والفئة العمرية 

وعضوية مجموعة األقلية، وغريها من مؤرشات التنوع
نعم، صفحة 6612 - 69

تساوي أجور الرجال والنساء
G4-DMAنعم، صفحة 6412أسباب األهمية النسبية للمؤرش وتأثرياته

G4-LA13نعم، صفحة 6612 - 69تكون نسبة الراتب األسايس للرجال والنساء حسب الفئة الوظيفية

آلية الشكاوى من ممارسات الموظفين
G4-DMAنعم، صفحة 6412أسباب األهمية النسبية للمؤرش وتأثرياته

G4-LA16نعم، صفحة 7012 & 71عدد الشكاوى من مامرسات املوظفني

المؤشرات االجتماعية: حقوق اإلنسان

االستثمار
G4-DMAنعم، صفحة 6412 & 65أسباب األهمية النسبية للمؤرش وتأثرياته

G4-HR2نعم، صفحة 6712مجموع ساعات تدريب املوظفني عىل سياسات حقوق اإلنسان

عدم التمييز
G4-DMAنعم، صفحة 6412أسباب األهمية النسبية للمؤرش وتأثرياته
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G4-HR3نعم، صفحة 12ال يوجدإجاميل عدد حوادث التمييز والتفرقة واإلجراءات املتخذة حيالها

الممارسات األمنية

G4-DMAنعم، صفحة 6412أسباب األهمية النسبية للمؤرش وتأثرياته

G4-HR7
نسبة أفراد األمن املدربني عىل سياسات املؤسسة الخاصة بحقوق اإلنسان أو اإلجراءات 

املتعلقة بالعمليات ذات الصلة.
نعم، صفحة 6712

آلية التظلمات الخاصة بحقوق اإلنسان
G4-DMAنعم، صفحة 6412أسباب األهمية النسبية للمؤرش وتأثرياته

G4-HR12
عدد التظلامت املسجلة املتعلقة بحقوق اإلنسان والتي متت معالجتها وحلها من خالل 

آلية التظلم الرسمية

ال يوجد 

تظلامت
نعم، صفحة 12

المؤشرات االجتماعية: المجتمع

 المجتمعات المحلية
G4-DMAنعم، صفحة 5412أسباب األهمية النسبية للمؤرش وتأثرياته

G4-SO2نعم، صفحة 5412 - 63العمليات التي تشتمل عىل تأثريات سلبية كبرية فعلية أو محتملة عىل املجتمعات املحلية

مكافحة الفساد
G4-DMAنعم، صفحة 2112 & 22أسباب األهمية النسبية للمؤرش وتأثرياته

G4-SO3
إجاميل عدد العمليات التي تم تقييمها من حيث املخاطر املرتتبة عىل الفساد والنسبة 

املئوية لها وأهم املخاطر املحددة
نعم، صفحة 2112 & 22

G4-SO4نعم، صفحة 2112 & 22التواصل والتدريب عىل السياسات واإلجراءات املتعلقة مبكافحة الفساد

G4-SO5نعم، صفحة 12ال يوجدوقائع الفساد املؤكدة واإلجراءات املتخذة بشأنها

المؤشرات االجتماعية: المسؤولية تجاه المنتج

صحة العميل وسالمته
G4-DMAنعم، صفحة 4712أسباب األهمية النسبية للمؤرش وتأثرياته

G4-PR1
النسبة املئوية لفئات املنتجات والخدمات املهمة التي يتم فيها تقييم آثار الصحة والسالمة 

املتعلقة بها بهدف تحسينها 
نعم، صفحة 4712 - 53

G4-PR2
إجاميل عدد حاالت عدم االمتثال للوائح و القوانني الطوعية بشأن صحة وسالمة اآلثار 

املرتتبة عىل املنتجات والخدمات خالل دورة حياتها حسب النتائج 
نعم، صفحة 12ال يوجد

خدمات المنتجات و ووضع العالمات والبطاقات التعريفية
G4-DMAنعم، صفحة 4712 أسباب األهمية النسبية للمؤرش وتأثرياته
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G4-PR3
طبيعة معلومات املنتجات والخدمات التي تطلبها إجراءات املنظمة لهذه املعلومات 

ووضع العالمات والبطاقات التعريفية، ونسبة فئات املنتجات والخدمات الرئيسية التي 

تخضع ملتطلبات هذه املعلومات 

نعم، صفحة 4712 - 53

G4-PR4
العدد اإلجاميل لحاالت عدم االمتثال للوائح والقوانني الطوعية بشأن معلومات املنتجات 

والخدمات ووضع العالمات والبطاقات التعريفية عليها بحسب النتائج
نعم، صفحة 12ال يوجد

G4-PR5 نعم، صفحة 12ال يوجدنتائج الدراسات االستقصائية التي تقيس مدى رضا العميل

خصوصية العميل 
G4-DMAنعم، صفحة 4712أسباب األهمية النسبية للمؤرش وتأثرياته

G4-PR8نعم، صفحة 12ال يوجدإجاميل عدد الشكاوى املتعلقة باألدلة الخاصة بانتهاكات خصوصية العميل وفقد بياناته
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