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مساعدتنا تحمل أهدافًا إنسانية فقط، ال تحكمها السياسة، وال تحدها الجغرافيا، وال ينقص 
غوث  ومحطة  عالمية،  إنسانية  عاصمة  نحن  المستفيدة،  للجهة  دين  أو  لون  أو  عرق  منها 
رئيسية لكل محتاج، ال نتأخر في دعم الشقيق والصديق والمنكوب والمحتاج أينما كان، هذه 

هي رسالتنا للعالم، وهذه هي دولة اإلمارات العربية المتحدة.

نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي



محتويات التقرير

قيمنـــــا
الريادة  •

السعادة  •
الوالء  •

النزاهة  •
اإلبداع  •

التمكين  •

أهدافنـــا
•  توفير بيئة داعمة للتجارة الدولية والمسافرين.

•  تعزيز األمن ومكافحة التجارة غير المشروعة.
•  تنمية وتنويع اإليرادات واستدامتها وكفاءة تحصيلها.

•  تعزيز القدرات المؤسسية والميزة التنافسية.
•  قيادة االبتكار الجمركي دوليًا.

رؤيتنـــــا

اإلدارة الجمركية الرائدة 
في العالم الداعمة للتجارة 

المشروعة

رسالتنـــا

حماية المجتمع وتعزيز 
االقتصادية  التنمية 

من خالل االلتزام 
واالبتكار والتسهيل 

كلمة رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة  •
كلمة مدير جمارك دبي  •

التقرير عن   •
جمارك دبي  •

المؤسسية االستدامة والمسؤولية االجتماعية   •
فهرس محتويات المبادرة العالمية إلعداد التقارير،   •

G4 اإلصدار الرابع  



               9                8

اتسم عام 2015 بزيادة في حجم التجارة والسفر  إلى دبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة. وقد 

ظهرت زيادة كبيرة في حجم الشحنات البرية والجوية والبحرية خالل السنوات الماضية وازداد 

عدد المسافرين الدوليين في البر والبحر والجو أضعاًفا مضاعفة. وبذلك تصبح األنماط التجارية 

في  االقتصادية  والمخاطر  البيولوجي  األمن  مخاطر  وتنامي  السلع  في  تنوع  مع  تعقيًدا  أكثر 

الحكومة على نحو جماعي في تحقيق  والتنمية، فقد دعمنا  النمو  المنطقة. وفي ظل سباق 

العديد من اإلنجازات، وإنني أفتخر بموظفي دائرة جمارك دبي قادة وموظفين، الذين أسهموا بال 

كلل في هذه الجهود من خالل وظائفهم ومسئولياتهم.

لقد تجاوزنا في جمارك دبي الثقافة التقليدية في أننا دائرة رقابية فقط من خالل التوجه لكي 

تحقيقها.  على  وتعمل  والخارجيين  الداخليين  شركائها  حاجات  رعاية  إلى  تسعى  دائرة  ُنصبح 

وهذه الفلسفة التشغيلية مدفوعة بكوننا دائرة عامة من واجبها السعي وراء التميز  في عملها 

لتحقيق النفع للمجتمع واألمة وإن التحدي الذي نواجهه اليوم هو أنه ينبغي الحفاظ على نظام 

الدولية  للتجارة  المتغيرة  الحركة  مع  سريًعا  التكيف  على  قادر  وقوي  وفعال  مستدام  رقابي 

والتعقيدات المتنامية لسالسل التوريد.

ولمواجهة هذه التحديات، فقد التزمنا دائًما بقيمنا ونزاهتنا ولم نتنازل أبًدا عن معايير األداء في 

دائرتنا. ولهذه األسباب فنحن مستمرون في جذب ثقة التجار  واألعمال من جميع أنحاء العالم. 

توجيهات  مع  تماشًيا  دبي  جمارك  قدرات  تعزيز   أجل  من  المستدامة  رحلتنا  بمواصلة  ونتعهد 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«، وصاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي » رعاه اهلل« ورؤيتهما 

التي تؤدي إلى تعزيز مراقبة الحدود والسيطرة عليها وتوفير نهج متسق على الصعيد الوطني 

العالمي وتنفيذ  بين أجهزة االستخبارات لتحقيق األمن  المعلومات  الحدود ومشاركة  لعمليات 

خدمة االنتقال اآلمن والسلس للمسافرين. كما أهنئ جمارك دبي على إنجازاتها ومساهماتها 

المتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة  لدبي  المستدامة  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  مجال  في 

وُأعرب عن ثقتي الكاملة في جميع المساعي المستقبلية للدائرة.

سلطان أحمد بن سليم
رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك 

والمنطقة الحرة

كلمة رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة
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أحمد محبوب مصبح
مدير جمارك دبي

تتمتع دائرة جمارك دبي بتاريخ طويل في خدمة الدولة والحفاظ على حدودها وعائداتها. وقد 

التزمنا بنجاح بتحسين خدماتنا عبر  تعزيز نظام النزاهة لدينا وتطوير طريقة الخدمة األساسية 

النهج  عمل  وقد  الحديثة.  التشغيل  نماذج  واعتماد  التكنولوجية  التطورات  وتنفيذ  دائرتنا  في 

من   الحدودية  تجربتنا  تعزيز  على  الجمركية  واالستخبارات  المعلومات  تقنية  لقدرات  المستدام 

أجل دعم التجارة المشروعة وحركة السفر عبر منافذ دبي.

وبناًء على توجيهات ودعم أصحاب السمو حكام دولة اإلمارات، فقد حرص فريق من الموظفين 

االستراتيجية  األهداف  على  المستمر  وبتركيزنا  البعيدة  الرؤية  ذات  واإلدارة  للغاية  المخلصين 

على نجاح دائرة الجمارك خالل األعوام الماضية. وقد وضع ذلك جمارك دبي في موضع الوفاء 

باألهداف واالستراتيجيات ومواجهة التحديات المستقبلية والحاجات التشغيلية لتلبية متطلبات 

الخدمة المتزايدة وضغوط الموارد المتوقعة خالل األعوام القادمة وحتى عام 2020.

واألمنية  االقتصادية  المجاالت  عبر  هائلة  تحديات  مواجهة  في  كبير  بدور  دبي  جمارك  وتقوم   

أننا  إال  الدولة،  وخارج  داخل  للتجارة  سلس  تدفق  ضمان  علينا  يجب  أنه  حين  وفي  واالجتماعية. 

المتعلقة  األمور  في  المتعددين  لشركائنا  النطاق  واسعة  االهتمامات  مواجهة  عن  مسئولون 

التحسينات  وابتكار  فعال  نحو  على  الشراكات  تطوير  على  العمل  منا  يتطلب  مما  بالتجارة، 

واالستدامة المستمرين. وأصبحنا اليوم الدائرة الرائدة التي تحصل دائًما على أعلى تصنيف عالمي 

من خالل العديد من االستطالعات العالمية في جوانب التشغيل. كما نقوم بعقد شراكات مع 

جميع الشركاء لفهم اهتماماتهم واحتياجاتها على نحو أفضل ونتعاون مع الدوائر الحكومية 

ا بهدف تحقيق أفضل توازن في تسهيل حركة  األخرى، فضاًل عن هيئات الجمارك األخرى عالمًيّ

التجارة والمسافرين. 

يسعدني مرة أخرى تبادل أحدث معلومات األداء والتحديث بشأن نهجنا وفلسفتنا لالستدامة 

العالمية )اإلصدار  التقارير  العالمية لمبادرة إعداد  المعايير  لتلبية  التي تم تصميمها  والمسئولية 

موظفينا  ألشكر  الفرصة  وأغتنم  وااللتزام.  والنزاهة  الشفافية  دعائم  على  تعتمد  والتي   )G4

سفراء األمن والرقابة لمساهماتهم المخلصة تجاه اإلنجازات التي تم تحقيقها في عام 2015.

كلمة مدير جمارك دبي

@Ahmed_Musabih
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هذا اإلصدار هو الثامن من تقرير االستدامة لجمارك دبي، الذي ينشر بيانات األداء ومعلومات أخرى عن عام 2015، إذ يغطي المدة من 1 يناير 2015 حتى 

المعلومات االجتماعية  إلينا، ألغراض مقارنة  الماضيين حسبما توفر  العامين  بيانات  التقرير على نحٍو شفاف  2015. واستخدمنا في هذا  31 ديسمبر 

والتنظيمية والبيئية الخاصة بالدائرة. كما تغطي جميع المعلومات والبيانات الواردة في هذا التقرير جميع مكاتبنا )بما في ذلك المقر الرئيسي(، التي 

توجد جميعها في دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، مع مراعاة أن المؤسسة ال تدير أية أنشطة خارج دولة اإلمارات.

التي نشركهم ونتفاعل بها معهم. كما يسلط الضوء على المجاالت  الذي تم تحديدهم والمنهجية  الرئيسيين  التقرير الشركاء  ُتفصل محتويات 

هذا  ويعتمد  أعمالنا.  في  الشركاء  ومصالح  توقعات  فهم  بعد  وداللية  مادية  أهمية  ذات  باعتبارها  ُحددت  التي  أهمية،  األكثر  واألمور  والموضوعات 

التقرير في األساس على هذه المجاالت المادية بعد المراجعة والتقييم الشامل وفًقا لمبادئ األهمية النسبية. ونشعر بقوة بمسؤوليتنا تجاه أصحاب 

المصالح الداخليين والخارجيين باإلضافة إلى المجتمع والبيئة التي نعمل بها، وعبرنا عن قيم االستدامة الخاصة بنا في جميع محتويات هذا التقرير.

»اإلفصاح  الواردة فيه، مستخدمين خيار  التقرير والمعلومات  لتعريف محتويات هذا   )G4 )اإلصدار  العالمية  التقارير  التوجيهية لمبادرة  المبادئ  طبقنا 

الشامل«، وُيعد فهرس مبادرة التقارير العالمية جزًءا ال يتجزأ من هذا التقرير. وُتثبت خدمة اإلفصاحات المادية لمبادرة التقارير العالمية أن اإلفصاحات 

المعيارية العامة G4-17 إلى G4-27، قد ُحدد موقعها على نحٍو صحيح في كل من فهرس محتويات مبادرة التقارير العالمية ونص التقرير النهائي. 

الشفاف. ونظًرا لكونها  القياسي واإلفصاح  الجودة والتوحيد  الممكنة لالكتمال والدقة وضمان  المستويات  بأفضل  التقرير  ننجز هذا  أن  وقد حاولنا 

دائرة حكومية حساسة، ال تنشر جمارك دبي بعض البيانات والمعلومات الهامة علًنا، إال وفق اإلجراءات السرية إلى السلطات المعنية على النحو الذي 

يقتضيه القانون. وُطبق تقييم شامل وفحص للجودة من قبل فريقنا الداخلي لضمان الجودة للتحقق من المحتويات والمعلومات. وباعتبارها دائرة 

العربية  بانتظام جميع وظائفنا بمعرفة ديوان المحاسبة، دبي بدولة اإلمارات  حكومية تقدم خدمات عامة تدخل في نطاق األمن الوطني، تراجع 

المتحدة، إحدى الهيئات الحكومية المركزية. وتتضمن المراجعة جميع الوظائف مثل التمويل والموارد البشرية والحوكمة وسلسلة اإلمداد وتطوير 

الموظفين والسلوك وتكنولوجيا المعلومات وممارسات العمل والمسؤولية المجتمعية، وغيرها. ونشارك هذا التقرير مع إدارتنا فقط، وال ينشر علًنا 

نظًرا لحساسية المعلومات واعتبارات األسباب األمنية.

لالستفسارات المباشرة والتعليقات والردود، يرجى التواصل معنا من خالل:

www.dubaicustoms.ae :الموقع اإللكتروني

 CSR.DC@dubaicustoms.ae :البريد اإللكتروني

االتصال المباشر: إدارة االتصال المؤسسي بجمارك دبي؛ صندوق بريد رقم 63، دبي، اإلمارات العربية المتحدة،

          مواقع التواصل االجتماعي: فيسبوك أو تويتر أو انستجرام.

 

عن التقرير
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نبذة تعريفية
جمارك دبي هي دائرة حكومية تأسست بهدف تسهيل التجارة الحرة والمساعدة في تأمين سالمة حدود دبي، وتعد إحدى أقدم الدوائر الحكومية 

في دبي، إذ مر على تأسيسها أكثر من 100 عام، وقد كان ذلك دافًعا للبعض لتسميتها »أم الدوائر«. وبدأت جمارك دبي، في عهد المغفور له الشيخ راشد 

بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي، في اعتماد نهج مؤسسي ونجحت اليوم في إدراك الحدود المهنية لتصبح واحدة من المؤسسات الرائدة عالمًيا في 

إدارة الجمارك عن طريق تقديم خدمات مبتكرة وفعالة لعمالئنا.

نمًوا مماثاًل ألعمال جمارك دبي.  المقابل  التنمية االقتصادية والعمرانية، مما خلق في  نمًوا غير عادًيا في  إمارة دبي  العقدين األخيرين، شهدت  أثناء 

والسلسة،  والبسيطة  المطورة  اإللكترونية  واإلجراءات  العمليات  واستخدام  الشاملة  العمليات  وتحديث  المثلى  البشرية  للموارد  امتالكها  وبفضل 

نجحت جمارك دبي في تأمين حركة انسيابية للشحنات داخل وخارج الدولة، مما يضمن توفير إمدادات التجارة العالمية. كما تغطى الخدمات التي 

تقدمها المؤسسة المجاالت االقتصادية واالجتماعية واإلحصائية على النحو اآلتي:

•  تسهيل تدفق التجارة
•  جمع اإليرادات

•  تنظيم الواردات والصادرات
•  إعداد اإلحصائيات والتقارير التجارية

يعمل لدى دائرة جمارك دبي 2,909 موظف، موزعين على المقر الرئيسي و25 مركز في كافة أنحاء دبي لضمان أفضل مستوى من الخدمات والمرافق جمارك دبي

والجودة لمجتمع التجارة العالمية. وتطّبق جمارك دبي أفضل المعايير بالمقارنة مع الدوائر الحكومية وسلطات الجمارك في جميع أنحاء المنطقة 

من حيث االبتكار وتبني الممارسات المستدامة. ونجح دمج التكنولوجيا عن طريق تقديم خدمات ذكية وتحسينات إلكترونية وتطورات رقمية عالية 

التقنية في تعظيم جدوى التجارة المشروعة أكثر من أي وقت مضى ومّكن دبي من أن تكون العًبا أساسًيا في سبيل تحقيق الرؤية التي تستهدف 

أن تكون المؤسسة »مقدم خدمات حكومية مختص ومسؤول ومستدام عن طريق تبني أفضل ممارسات العمليات التجارية وتحسين رضا العمالء 

ووالئهم على نحٍو مستمر.

مراكز جمارك دبي
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الحوكمة والهيكل التنظيمي

إطار عمل الحوكمة

الهيكل التنظيمي

الدائرة  نلتزم بممارسة الشفافية واالستجابة لشركاءنا. ويرأس  التجاري القوي، ونحن في جمارك دبي  الزاوية ألدائنا  الحوكمة المؤسسية تمثل حجر 

فريق من المدراء التنفيذيين يعملون تحت قيادة مدير جمارك دبي، مما يضمن االلتزام بجميع أهداف وقيم المؤسسة المحددة وإنجازها. وتتشكل 

إدارتنا العليا على النحو اآلتي: 

تخضع أدوار ومسؤوليات مدير جمارك دبي واإلدارة التنفيذية لقوانين حكومة دبي والمجلس التنفيذي. وتعنى هذه األدوار في المقام األول باإلشراف 

وفًقا  التنفيذية  اإلدارة  وأجور  رواتب  وُحددت  تنفيذها.  وضمان  الصلة  ذات  والخطط  السياسات  ووضع  دبي  لجمارك  العام  االستراتيجي  التوجه  على 

لقوانين حكومة دبي، وال يؤثر أي أداء اجتماعي أو بيئي مباشرًة على أي أجور أو مكافآت ذات صلة. كما تدعم قيادة المؤسسة جهودها في تبني اإلدارة 

الغرض،  للمجتمع. ولهذا  الشاملة  اإليجابية  التأثيرات  إلى تحقيق  السمعة، في نطاق إطار عمل يهدف  المخطط ومزايا  باألداء  المستدامة واالعتراف 

يضم الهيكل اإلداري لجمارك دبي فريق مسؤولية مؤسسية واستدامة مخصص يعمل تحت إشراف مدير جمارك دبي مباشرًة، تتمثل مهامه في 

مراقبة التأثيرات االجتماعية واالقتصادية والبيئية والتنظيمية للدائرة. 

أحمد عبيد الفالسي
المدير التنفيذي

قطاع الموارد البشرية والمالية واإلدارية 

سعيد الطاير
المدير التنفيذي

قطاع السياسات والتشريعات

عبد اهلل محمد الخاجة
المدير التنفيذي

قطاع إدارة المتعاملين

جمعة الغيث
المدير التنفيذي

قطاع التطوير الجمركي 
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وتجري مراجعة فعالية التنمية المستدامة لجمارك دبي بشكل منتظم من جانب اإلدارة التنفيذية بالتزامن مع وظيفة التدقيق والمخاطر المؤسسية. 

للخطوات  الرئيسية  األهداف  بانتظام  اإلدارة  ُتحدد  المختلفة،  للوظائف  المصاحبة  المخاطر  جميع  عن  واإلبالغ  والنوعية  الكمية  التحليالت  على  وبناًء 

اإلضافية في مجال التنمية المستدامة. وتضع اإلدارة التنفيذية أهداًفا محددة وقابلة للقياس على جميع المستويات لتنفيذ هذه األهداف وتحقيقها، 

والتي أصبحت أيًضا جزًءا من األهداف الفردية. ويعد تطبيق المبادئ التوجيهية الخارجية والبيانات والمعايير وااللتزام بها أمرًا هاًما لجمارك دبي وتوجيه 

الحوكمة الرشيدة واالستدامة.

تم تنفيذ تغييًرا واحًدا فقط في عام 2015 في الهيكل التنظيمي لجمارك دبي، على النحو الموضح في الجدول اآلتي:

الوظيفةالشهر
الهيكل الجديدالهيكل السابق

مالحظات
القسماإلدارةالقطاعالقسماإلدارةالقطاع

يوليو 2015
الرصيف 

الساحلي

إدارة 

المتعاملين

إدارة 

مراكز 

الجمارك 

الساحلية

جمارك 

الخور 

والرصيف 

الساحلي

إدارة 

المتعاملين

إدارة 

مراكز 

جمارك 

جبل علي

مركز 

جمارك 

ميناء 

راشد

نتيجة لهذه الخطوة، أعيد تسمية 

مركز جمارك الخور والرصيف 

الساحلي، ليكون "مركز جمارك 

الخور".

ُتنفــذ عمليــة التدقيــق الداخلــي وإدارة المخاطــر فــي جمــارك دبــي عــن طريــق إدارة مخصصــة، تعمــل مباشــرًة تحــت إشــراف اإلدارة العليــا بالمؤسســة، 

وُتعنــى هــذه اإلدارة بتحديــد مخاطــر األعمــال الرئيســية للدائــرة وتســجيلها وتخفيفهــا، بجانب تحديــد مســتوياتها وتأثيراتهــا. وتمّكن عمليــة ومنهجية 

إطــار عمــل إدارة المخاطــر الرســمية للدائــرة مــن:

•  دراسة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للدائرة.

•  مراجعة مخاطر األعمال االستراتيجية الهامة بانتظام.

•  الحد من المخاطر المكتشفة وتخفيفها ومراقبتها.

•  دراسة تنفيذ خطط العمل المستقبلية إلدارة مخاطر األعمال االستراتيجية.

تتمثــل بعــض العناصــر الرئيســية للتدقيــق الداخلــي وإدارة المخاطــر فــي الدائــرة، فــي اســتمرارية العمــل والمتطلبــات القانونيــة وااللتزامــات التعاقديــة 

والرســوم القانونيــة وحــوادث العمــل المحــددة التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى تعطيــل المعامــالت التجاريــة. ويمتــد ذلــك إلــى أعمالنــا األساســية فضــاًل 

عــن وظائــف الدعــم لدينــا داخــل الدائــرة، بمــا فــي ذلــك عمليــات الشــحن والــركاب، وإدارة العمــالء ،والتطويــر الجمركــي، والمــوارد البشــرية والماليــة 

واإلداريــة، والسياســات والتشــريعات، واالتصــال المؤسســي، والشــؤون الداخليــة، واالســتراتيجية والتميــز.

التدقيق الداخلي والمخاطر
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الشؤون الداخلية وقواعد السلوك المؤسسي
تتمثــل مهمــة إدارة الشــؤون الداخليــة، التــي تعمــل تحــت إشــراف أعلــى مســتويات الهيــكل اإلداري، فــي إدارة قواعــد الســلوك المؤسســي فــي الدائــرة، 

ــد  ــة بالتقي ــة حساس ــة حكومي ــا جه ــن كونن ــا م ــزم انطالًق ــة. ونلت ــة واألمان ــزام بالنزاه ــع االلت ــا م ــا وحدوده ــة ألعمالن ــادئ التوجيهي ــدد المب ــي تح الت

ــعى  ــخاص. ونس ــال واألش ــق باألعم ــا يتعل ــات فيم ــن األخالقي ــة م ــتويات عالي ــى مس ــاظ عل ــً بالحف ــً تام ــزم إلتزام ــة، ونلت ــة والعالمي ــن المحلي بالقواني

جاهديــن للتعامــل مــع موظفينــا وعمالئنــا وموردينــا وجميــع أصحــاب المصلحــة بشــفافية ونزاهــة، تضمــن االلتــزام بتميــز الخدمــات ورضــا العمــالء 

الخاصــة بنــا. كمــا يحــدد الدليــل التفصيلــي لمدونــة قواعــد الســلوك، الــذي يتوفــر فــي شــكل إصــدارات مطبوعــة وعبر شــبكة اإلنترنــت، بوضــوح مجاالت، 

تشــمل عالقــات العمــل والمســؤوليات وتضــارب المصالــح وبروتوكــوالت االتصــال واإلفصــاح عــن المعلومــات وااللتــزام بالقوانيــن والسياســات ذات الصلة. 

وباإلضافــة إلــى الترويــج لهــذه المدونــة ونقلهــا، نعمــل علــى توفيــر التدريــب المناســب لموظفينــا بخصــوص مجموعــة كبيــرة مــن موضوعــات االمتثــال 

واألخالقيــات. وُتطبــق إجــراءات إدارة المخاطــر ذات الصلــة بمكافحــة الفســاد وســلوكيات الموظفيــن، فــي جميــع القطاعــات واإلدارات واألقســام التــي 

تخضــع إلجــراءات وفًقــا لسياســة المــوارد البشــرية لجمــارك دبــي وقانــون المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي.

االستراتيجية والجودة واألداء والتميز
ــز ريادتنــا طويلــة األمــد فــي العمــل الجمركــي ونلتــزم بتســهيل التجــارة واالبتــكار المســتلهم مــن العمــالء. ونواصــل التركيــز علــى  نهــدف إلــى تعزي

اســتراتيجية االســتدامة لدينــا، التــي تهــدف إلــى التغلــب علــى التحديــات العالميــة فيمــا يتعلــق بمراقبــة الحــدود واألمــن والصحــة والســالمة وتنميــة 

التجــارة، مــع تبنــي التحســينات التكنولوجيــة واالبتــكار. كمــا نعــزز المشــاركة المجتمعيــة والتحســين البيئــي مع ضمــان االســتقرار االقتصــادي والرفاهية 

للقــوى العاملــة لدينــا. وفيمــا يأتــي نمــوذج لنهجنــا االســتراتيجي الــذي يقــوم علــى 4 عناصــر هــي التخطيــط واالســتهداف والتنفيــذ والقيــاس. 

ــات  ــتخدم أدوات وتقني ــه. وُتس ــتهدف األداء ويصنف ــا يس ــلوكًيا معرفًي ــا س ــتخدم نموذًج ــل يس ــي متكام ــج إدارة أداء مؤسس ــي نه ــارك دب ــع جم تتب

القيــاس المختــارة مــن الناحيــة المهنيــة فــي تحديــد اتجاهــات األداء وتقييــم تطــور القياســات فيمــا يتعلــق باألهــداف المحــددة. ويتمثــل الهــدف فــي 

مراقبــة نتائــج األداء بشــكل منتظــم لتنفيــذ مبــادرات األعمــال مــن أجــل تحقيــق األهــداف االســتراتيجية المحــددة وتصحيــح األداء وتحســين تقديــم 

الخدمــات وزيــادة كفــاءة اســتخدام المــوارد البشــرية والتقنيــة والماليــة. ويتألــف النهــج العــام مــن العناصــر الرئيســية اآلتيــة:

•  تحديد مؤشرات األداء الرئيسية لجميع وحدات األعمال ومراجعتها على أساس سنوي.

•  تحديد أهداف األداء المتطابقة بناًء على البيانات التاريخية ومعايير المقارنة المرجعية العالمية على أساس سنوي.

•  وضع إجراءات وآلية لجمع بيانات القياس.

•  إنشاء عالقة تجميع وتوحيد بين مؤشرات األداء الرئيسية على مختلف المستويات الهيكلية.

•  إعداد تقارير أداء ربع سنوية لمؤشرات األداء الرئيسية وخطط العمل التصحيحية والمتابعة.

ــا. كمــا أن  ــي، وُيمثــل أحــد مبــادئ اإلدارة األساســية لدين ــر الجــودة والحفــاظ عليهــا أمــًرا ذو أهميــة قصــوى فــي جمــارك دب يعــد ضمــان أعلــى معايي

لدينــا قســًما للجــودة منظًمــا تنظيًمــا جيــًدا وقائًمــا كجــزء مــن إدارة االســتراتيجية والتميــز المؤسســي بغــرض التأكــد مــن نشــر ثقافــة إدارة الجــودة 

الشــاملة فــي الدائــرة. ويهــدف هــذا النهــج إلــى ترســيخ التــزام ثابــت ومحفــز نحــو تحقيــق األهــداف والغايــات االســتراتيجية المحــددة. كمــا يعــزز التميــز 

فــي جمــارك دبــي منهجيــة اســتراتيجيتنا وتنفيذهــا، وذلــك بهــدف اعتمــاد أفضــل ممارســات العمليــات والنظــم التجاريــة ومشــاركتها وفًقــا للمعاييــر 

ــة  ــة اإلدارة الدولي ــذ أنظم ــهيل تنفي ــى تس ــك عل ــل ذل ــز. ويعم ــي المتمي ــأداء الحكوم ــي ل ــج دب ــر برنام ــة ومعايي ــادئ التوجيهي ــك المب ــة، وكذل العالمي

ومبــادرات التحســين المســتمر.
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التوجيه  لدعم  االتصال  استراتيجية  وتتطور  واإلدارة.  التخطيط  عمليات  من  قوًيا  استراتيجًيا  جزًءا  بصفته  دبي  لجمارك  المؤسسي  االتصال  إلى  ُينظر 

االستراتيجي لجمارك دبي باستمرار وتعزيز انجاز األهداف االستراتيجية ضمن خطة العمل واستراتيجيات الشركاء. وتعد إدارة االتصال المؤسسي، التي 

إذ تتواصل هذه اإلدارة باسم جمارك دبي مع  المباشرة إلى شركاء جمارك دبي،  الدائرة، وظيفة داعمة لتقديم الخدمة  تمثل جزًءا من مكتب مدير 

الجمهور الداخلي والخارجي على حد سواء. وتعد ممارسات هذه اإلدارة بمثابة قواعد تهتم بالسمعة، بهدف إدراك اآلراء والسلوكيات ودعمها والتأثير 

عليها. وتتمثل مهمة هذه اإلدارة بشكل واضح ودقيق في نقل المعلومات عن جمارك دبي إلى جمهورها الرئيسي. ويشمل ذلك توفير المعلومات عن 

الخدمات األساسية والعمليات الحكومية واألنظمة واللوائح واالستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز صورة حكومة دبي تماشًيا مع برنامج دبي لأداء 

الحكومي المتميز. كما أن المبادئ األساسية للتواصل المؤسسي لجمارك دبي هي:

•   األمانة والصراحة والدقة.

•   إمكانية الوصول إلى الجهات المعنية الداخلية والخارجية.

•   الوضوح والبساطة وسهولة االستخدام.

•   االتساق والمالئمة.

•   تقديم الخدمات في الوقت المناسب، وبصفة عاجلة.

•   تنفيذ األعمال بطريقة مشروعة ووفًقا للتشريعات 

     وقواعد السلوك ذات الصلة.

•   جودة عالية وتكلفة فعالة.

االتصـــــال

تتمثــل رؤيــة جمــارك دبــي فيمــا يتعلــق بالمســؤولية المجتمعيــة المؤسســية فــي دمــج الشــأن االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي فــي جميــع العمليــات 

التجاريــة وعمليــات التواصــل مــع الشــركاء علــى أســاس طوعــي مــن أجــل تلبيــة التوقعــات األخالقيــة والقانونيــة والتجاريــة والعامــة. وتتعلــق مهمتنــا 

ــي  ــل األخالق ــن والعم ــزام الموظفي ــالء والت ــة العم ــة بتجرب ــا المرتبط ــى قيمن ــظ عل ــا يحاف ــة، بم ــة والبيئي ــة واالجتماعي ــؤولياتنا االقتصادي ــة مس بتلبي

والســعي لتحســين المجتمــع ورد الجميــل إليــه.

تشــمل اســتراتيجيتنا لالســتدامة األولويــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والشــواغل البيئيــة والمخاطــر السياســية. ويتــم تعييــن هــذه العناصــر مــن الخطــة 

ــإدارة  ــا نلتــزم ب ــرة ومهمتهــا، فإنن ــا لرؤيــة الدائ ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وإمــارة دبــي. ووفًق ــرة باإلضافــة إلــى رؤيــة دول االســتراتيجية العامــة للدائ

عملياتنــا بطريقــة أخالقيــة والســعي نحــو التحســين المســتمر لمجتمعنــا وموظفينــا والظــروف البيئيــة واالقتصاديــة.

وتعنــي المســؤولية المجتمعيــة المؤسســية، بالنســبة لجمــارك دبــي، تخطــي نطــاق وظيفتنــا األساســية بموجــب أحــكام القانــون والنظــام بغــرض 

ــر.  ــة أكب ــا بدرج ــاعدة مجتمعن ــدوام لمس ــى ال ــجع عل ــة، ُنش ــة ومأمون ــا آمن ــظ بالدن ــب حف ــى جان ــع. وإل ــح المجتم ــطة لصال ــادرات واألنش ــذ المب تنفي

وبفضــل النظــام القــوي إلدارة المســؤولية المجتمعيــة المؤسســية، اســتطعنا ضمــان دمــج مؤشــرات األداء الرئيســية فــي هــذا المجــال علــى نحــٍو تــام 

فــي عملياتنــا، بمــا يحقــق توازًنــا بيــن األداء االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي لدينــا ويمّكــن النمــو المســتدام بالنســبة لنــا ولشــركائنا. ولدينــا اســتراتيجية 

متقنــة التصميــم للمســؤولية المجتمعيــة المؤسســية، ويجــري تنفيذهــا عــن طريــق الخطــوات اآلتيــة:

•   التقييم الذاتي والمقارنة المرجعية.

•   تحديد أصحاب المصلحة وإشراكهم.

•   تحديد نطاق وسياسات وإطار العمل.

•   تنفيذ خطط العمل.

•   المراجعة والتحقق.

•   التواصل مع الشركاء عن طريق اإلبالغ الشفاف.

االستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية
في جمارك دبي

النهج واإلستراتيجية
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األهدافنطاق المسؤولية

االلتزام االجتماعي إلنشاء شبكة وبرامج معلوماتية 

لدعم تلك االحتياجات، بما يضمن نمو أعمالنا التجارية 

في تناغم مع المجتمع.

تلبية مسؤوليتنا االجتماعية عن طريق ضمان أن برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية 

المؤسسية  تعمل على تطوير مجموعة متنوعة من الخدمات لتلبية احتياجات عمالئنا 

والمساهمة في التقدم الشامل للمجتمع والثقافة.

االلتزام البيئي عن طريق ترشيد استخدامنا للطاقة 

وتشجيع إعادة التدوير. باإلضافة إلى تعزيز إداراتنا 

والتمويل واألداء الفردي فيما يتعلق بالبيئة.

تلبية مسؤوليتنا البيئية عن طريق حماية البيئة الطبيعية بالحد من استخدام الطاقة 

وخفض االنبعاثات وإدارة النفايات واالستمرار في رفع الوعي العام بالقضايا البيئية 

وتشجيع المشاركة الجماهيرية في األنشطة البيئية.

االلتزام االقتصادي عن طريق تطوير أعمالنا وتعزيزها 

بطريقة مستدامة باستخدام معايير نزيهة وأخالقية 

لتوجيه الطريقة التي نعمل بها.

تلبية مسؤوليتنا االقتصادية عن طريقً إدارة استدامة طويلة األمد ألعمالنا، من خالل  

الهياكل اإلدارية الفعالة والمبتكرة، والعمليات الفعالة منخفضة التكاليف وآليات مراقبة 

المخاطر وتحسين قدراتنا.

االلتزام في مكان العمل من خالل تطوير القوى 

العاملة لدينا وتعزيز مستوى رضا الموظفين 

باستخدام المبادرات والبرامج من أجل تحقيق 

رفاهيتهم التامة.

تلبية مسؤوليتنا المؤسسية عن طريق تطوير القوى العاملة لدينا وضمان رفاهيتهم 

بواسطة سياسات وممارسات الحفاظ على صحتهم وسالمتهم وتطبيق الممارسات من 

أجل تحسين ظروف العمل والبيئة التنظيمية وتطوير القيادات والموارد في المستقبل 

عن طريق تعزيز المهارات والتدريب.

ــتخدم  ــركاء. ونس ــع الش ــق بجمي ــا يتعل ــي فيم ــاس يوم ــى أس ــذ عل ــي ُتنف ــارك دب ــي جم ــتمرة ف ــة مس ــة عملي ــة بمثاب ــاب المصلح ــراك أصح ــد إش يع

مجموعــة مــن اآلليــات الرســمية وغيــر الرســمية لضمــان فهــم توقعــات مســاهمينا واالســتجابة إليهــا بطريقــة اســتراتيجية وشــاملة. وينبغــي علينــا 

ضمــان التواصــل الدائــم مــع مســاهمينا عبــر جميــع الوســائل الداخليــة والخارجيــة المحتملــة باعتبارنــا دائــرة مســؤولة وشــفافة وخاضعــة للمســاءلة. 

وأصحــاب المصلحــة لدينــا هــم األفــراد أو الكيانــات التــي تؤثــر أو يمكــن أن تؤثــر علــى أنشــطتنا أو قراراتنــا، أو التــي تتأثــر بأعمالنــا وممارســتنا المهنيــة أو 

يمكــن لهــا ذلــك. وأصحــاب المصلحــة لدينــا هــم:

•  عمالؤنا.
•  شركاء سلسلة القيمة لدينا.

•  الهيئات الحكومية والجهات الدولية. 
•  مؤسسات الجمارك األخرى.

•  موظفونا.

•  المجتمع.

ــا المســتمر فــي جمــارك دبــي، فــإن  بنــاء العالقــات والشــراكات مــع أصحــاب المصلحــة ُيعــد أمــًرا أساســًيا  يجلــب  مــن أجــل عملياتنــا الناجحــة ونمون

القيمــة ويضيفهــا لعمالئنــا وخدماتنــا، وكذلــك موظفينــا. كمــا أن لدينــا تفويًضــا قوًيــا بــأن يكــون لنــا دوًرا رائــًدا فــي حمايــة حقــوق ومصالــح المجتمــع 

وتحقيــق التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة مــع التقليــل مــن اآلثــار البيئيــة الســلبية، فــال بــد مــن العمــل بالتعــاون مــع المؤسســات العامــة والخاصــة، 

وكذلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة وطنًيــا وإقليمًيــا ودولًيــا.

الشركاء

توقعات أصحاب المصلحةطريقة اإلشراكأصحاب المصلحة

العمالء

•  دراسة رضا العمالء

•  إدارة شكاوى العمالء

•  مركز خدمة العمالء

•  مركز اتصال العمالء

•  توفير منتجات وخدمات مبتكرة وذات جودة عالية لتلبية 

احتياجات العمالء

الموظفون

•  ممثل الموظفين

•  االقتراحات والشكاوى

•  أدوات وبرامج الوارد البشرية

•  لجنة التظلمات

•  توفير فرص تطوير مهني ووظائف متساوية

•  التعرف على القضايا الصحية للموظفين والعمل عليها 

وخلق بيئة عمل آمنة

الهيئات الحكومية 

والجهات الدولية

•  اتصاالت منتظمة

•  اتفاقات مذكرات التفاهم والخدمة

•  االمتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة

•  تقليل استخدام الطاقة وإدارة النفايات

شركاء سلسلة القيمة

•  تدريب شركاء سلسلة القيمة

•  مناقصات العقود

•  إدارة المشتريات

•  تقييم وإدارة الموردين

•  العمل مع شركاء سلسلة القيمة لتلبية احتياجات عمالئنا

•  تعزيز المنفعة المتبادلة

مؤسسات العمالء األخرى

•  االجتماعات

•  المنتديات النقاشية المتعلقة بالمجال

•  بناء بيئة تنافسية عادلة

•  تشجيع التنمية المستدامة لمجال العمل

المجتمع

•  المشاركة المجتمعية

•  برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية 

المؤسسية

•  استطالعات الرضا المجتمعي

•  بناء مجتمع متناغم

•  المشاركة بفاعلية في األنشطة الخيرية

•  حماية البيئة
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األخرى  الحكومية  الحكومية وغير  والهيئات  التي تشرك عمالءنا  الخارجية  العالقات  إدارة  بجانب  الحكومية،  والشراكة  العمالء  إدارات إلدارة  خصصنا 

مع  المرجوة  األهداف  تحقيق  بغرض  اآلتي  وينفذ  بشفافية.  ونقلها  الدعم،  وأنشطة  أعمال  لجميع  الجيد  التنسيق  لضمان  وعالمًيا  وإقليمًيا  محلًيا 

أصحاب المصلحة:

•  وضع استراتيجيات وأهداف وسياسات وآليات تقديم الخدمة، وتصميمها.

•  تعزيز مستوى االتصال والتعاون.

•  تأسيس شراكات مع الدوائر الحكومية في مجالّي الدعم والتشغيل.

•  تقوية مشروعية الحوكمة االقتصادية واالجتماعية والبيئية وفعاليتها.

•  تنفيذ استراتيجيات مجتمعية ذات مستوى عالمي من أجل مستقبل أكثر إشراًقا لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

•  دعم ومساعدة العمالء على المستوى المشترك بين الدوائر الحكومية.

•  تسهيل عملية اتمام مذكرات التفاهم واالتفاقيات من أجل تعزيز التعاون.

•  مراقبة وقياس عوائد الشراكات واألعمال التعاونية.

ُتطبق جمارك دبي إطار عمل مادي يتوافق مع رؤيتنا ومهمتنا طويلة األمد، ونواصل عمليات المراجعة واإلجراءات والدعم على مستوى مجموعة من 

المخاطر والفرص المادية. ونجري بانتظام تقييمات لأهمية المادية للتعرف على جوانب االستدامة األكثر أهمية لأعمال وأصحاب المصلحة. ويجري 

ومعلومات  التاريخية  والبيانات  المصلحة  أصحاب  وتحديد  تنظيمية  استراتيجية  أساس  على  وحدودها  ونطاقها  وأولويتها  المادية  الجوانب  تحديد 

G4 المخاطر والمبادئ التوجيهية لهيئات الجمارك المحلية والدولية، فضاًل عن المبادئ التوجيهية لمعايير مبادرات التقارير العالمية، اإلصدار

تعد األهمية المادية مدخاًل هاًما الستراتيجية االستدامة المؤسسية التي نتبعها ألنها تضمن أننا نقدم ألصحاب المصلحة معلومات االستدامة األكثر 

أهمية لهم. وفيما يأتي مصفوفة األهمية المادية، التي تشمل مراتب األولوية لأمور المادية وحدودها داخل وخارج الدائرة لدينا: 

حدود األمور المادية خارج نطاق جمارك دبيحدود األمور المادية في نطاق جمارك دبياألمور المادية المتعلقة بجمارك دبيتصنيف األمور المادية

العمالء، الشركاء الحكوميون، العمالء الدوليونجميع مراكز الجماركرضا العمالءعالي جًدا

غير ماديةجميع مراكز الجماركاالستدامة التشغيليةعالي جًدا

المجتمعجميع مراكز الجماركاألداء االقتصاديعالي جًدا

غير ماديةجميع مراكز الجماركالحوكمة المؤسسيةعالي

جميع أصحاب المصلحةجميع مراكز الجماركأخالقيات األعمال ومكافحة الفسادعالي

جميع أصحاب المصلحةجميع مراكز الجماركمشاركة أصحاب المصلحةعالي

غير ماديةجميع مراكز الجماركرعاية الموظفينعالي

المجتمعجميع مراكز الجماركرفاهية المجتمععالي

المجتمع، الشركاء الحكوميونجميع مراكز الجماركالمساهمة البيئيةعالي
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مساهمة السوق
هم  عمالئنا  أن  وندرك  بها.  نعمل  التي  والسوق  لعمالئنا  الخدمات  أفضل  تضمن  التي  والمسؤولة  المستدامة  الممارسات  بأفضل  دبي  جمارك  تلتزم 

أهم أصحاب المصلحة وأنه من أولوياتنا فهم احتياجاتهم واإلشراف عليها من أجل أن نقدم لهم خدمات مبتكرة ومتنوعة. ونحن نفهم بوضوح 

أن بيئة األعمال التنافسية الراهنة تتطلب التحسين المستمر وتنوع الخدمات من أجل تلبية مستوى رضا احتياجات العمالء المتغيرة أكثر من أي وقت 

مضى. والبد من تحليل جميع االبتكارات التكنولوجية واللوجستية واستخدامها من منظور جمركي، وذلك بهدف تطوير الممارسات التي تضيف قيمة 

لعمالئنا وللسوق وتنفيذها.
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لقد كان تميز الخدمة دائًما هو األداة الرئيسية الستراتيجية التسويق لدينا والتي ننفذها عبر جميع مراكز الجمارك التي تعمل مهنًيا وعبر بعض الوظائف 

ودقيقة  مالئمة  عمالء  خدمة  توفير  ضمان  في  لدينا  التسويق  لنهج  الرئيسي  التركيز  ويتمثل  األسبوع.  طوال  الساعة  مدار  على  تعمل  التي  المحددة 

وموثوق بها ومن ثم تسريع العمليات التقليدية للبيانات الجمركية، وهي أحد أجزاء اإلجراءات الجمركية لدينا. والستمرار النجاح، يتمثل أحد أهم األمور 

األساسية للدائرة في تبني عالقات قوية مع السوق وكذلك مع جميع عمالئنا ولهذا الغرض، تكلف إدارة العمالء بالعمل لضمان حماية جميع حقوق 

ومصالح عمالئنا وذلك لتحقيق درجة عالية من رضا العمالء.

يحدد ميثاق العمالء لدينا بوضوح ممارسات السوق والسياسات التي نتبعها. وهذا الميثاق متوفر للجمهور في شكل نشرات وإصدارات على موقعنا 

اإللكتروني، ويوفر بشكل شامل اإلطار الذي يعزز خدمة العمالء بطريقة مستدامة ومسؤولة.
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من بين أكثر إنجازات السوق أهمية في عام 2015، كانت هناك العديد من المشروعات التي تهدف إلى تعزيز الجانب األمني إلمارة دبي بشكل خاص ودولة 

اإلمارات العربية المتحدة على نحٍو عام عن طريق تبادل المعلومات االستخباراتية مع العديد من الجهات الحكومية مثل الهيئة االتحادية للجمارك وشرطة 

السوق  مبادرات  بعض  وتأتي  األخرى.  الهيئات  من  وغيرها  النووية  للرقابة  االتحادية  والهيئة  األوسط  الشرق  في  المعلومات  لتبادل  اإلقليمي  والمكتب  دبي 

الرئيسية لدينا في 2015 على هذا النحو:

الهدفوصف مختصرمبادرة السوقالمسلسل

يسمح بحركة سريعة للبضائع الموحدة بين المواقع ممر افتراضي1
الخاضعة للجمارك ويقدم ضمانات افتراضية.

يضع ضوابط إلكترونية على حركة البضائع ويقدم إيداعات 
افتراضية، بما يوفر أموال العمالء ويحسن من مستويات 

الرضا لديهم

تقدم عمليات وسياسات فحص ثابتة للجمارك في جميع تسويات البضائع2
رفع كفاءة إدارة المخاطر الجمركية وفعاليتها واستهدافهاالمناطق بما في ذلك البر والجو والبحر

تسليم خالص الرسوم 3
الجمركية 4

التكامل مع سلطات المرور للتحقق من أذونات تصدير 
المركبات وتحسين إجراءات اإلفراج عن المركبات، مثل 

خدمات شبكة اإلنترنت والهاتف المحمول لجميع العمالء
تسهيل حركة التجارة وتبسيطها داخل دبي وخارجها

المشغل االقتصادي 4
المعتمد

تأسيس برنامج المشغل االقتصادي المعتمد تماشًيا مع 
تسهيل حركة التجارة وتبسيطها داخل دبي وخارجهاإطار العمل اآلمن لمنظمة الجمارك العالمية 

تعزز التكامل مع الجهات الحكومية األخرى للخدمات العامة التكامل الحكومي5
في دبي

تعزيز مستوى خدمات حكومة دبي فيا يتعلق بالخدمات 
التجارية والعامة األخرى، وتحسينها

الموافقة المؤتمتة مع إدراج طابع إلكتروني على السجالت المقاصة6
اإلحصائية. ونظام موحد لإلحصائيات وبيانات االستيراد

أتمتة وتسهيل وتبسيط حركة التجارة ودعم وظائف 
حكومة دبي
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االستدامة االقتصادية

إن طبيعة العمل في جمارك دبي تستهدف تسهيل التجارة والتبادل التجاري، بما يؤثر بدوره إيجابًيا على االقتصاد الوطني والعالمي. وتعزز مساهماتنا 

االقتصادية فيما يتعلق بجمع الرسوم الجمركية القدرة المالية لحكومة دبي، وتوفر الموارد الالزمة لالستثمار في تطوير وتعزيز نمو دبي ودولة اإلمارات 

العربية المتحدة. ونفتخر بأننا نحقق أحد أقوى مدخالت التعزيز االقتصادي للدولة التي تدعم االستثمارات الخارجية والتجارة الدولية.

تماشًيا مع منهجياتنا واضحة المعالم والتوجه االستراتيجي المؤسسي، فإن اإلداراة المالية لدينا تقوم بتطوير إجراءاتها بانتظام واستعراض وتحديث 

وضمان مراقبة النتائج. ونظًرا لكوننا جهة حكومية حساسة تتعلق باألمن الوطني للدولة، ال نكشف تماًما عن بياناتنا المالية، ومع ذلك، ُتعرض األرقام 

لدينا سنوًيا بمعرفة مدققي  المالية  البيانات  القياسية ويجري تدقيق  المحاسبية  المبادئ  التقرير. كما نستخدم  أجزاء هذا  المحددة كأحد  والنسب 

حسابات خارجيين مستقلين.
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شهد أيًضا عام 2015 اتجاهات نمو تماثل الوضع في الماضي وحققنا نتائج مالية قوية. وتجاوزنا أهداف األرباح، وحققنا تدفقات نقدية قوية، واصلت 

تعزيز ميزانيتنا ووضعتنا بشكل استراتيجي في موقع تحقيق النمو واالستدامة في المستقبل للدائرة وحكومة دبي. ولقد أثبتنا دائًما قدرتنا على دعم 

الحكومة مالًيا حتى أثناء األزمة االقتصادية، وقد واصلنا توليد إيرادات لتغطية الميزانيات والمصروفات من رسوم الخدمات والرسوم الجمركية. وليس 

لدينا أي التزامات أو أي قروض مالية إلى أي هيئة أو حكومة أخرى األمر الذي يعتبر أحد معالم نتائجنا المالية. وُتعرض أرقامنا المالية الرئيسية أدناه في 

شكل نسب مئوية تنافسية.

بلغت استثماراتنا المجتمعية لعام 2015، نسبة 0.06% من إجمالي ميزانية النفقات التنظيمية، بما يتماشى مع األهداف االستراتيجية للدائرة وتوجيهات 

الدولة.

إن سياسة جمارك دبي تتمثل في دعم المجتمع المحلي لدولة اإلمارات العربية المتحدة واالقتصاد الوطني عن طريق توظيف مواطني دولة اإلمارات 

العربية المتحدة وتدريبهم على المهارات الفنية والسلوكية. ونقوم ببذل تركيًزا قوًيا على توظيف قوة عاملة مؤهلة للغاية وتدريبها، نسبة كبيرة 

منها من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة ونحن فخورون بأن لدينا قادة استثنائيين متطورين من المجتمع المحلي.

لقد تجاوزنا بثبات األهداف التي حددتها الحكومة فيما يتعلق بالتوطين وحظينا باعتراف بجهودنا إلظهار القيادة في مساهمتنا في مبادرات التوطين 

التي تساعد على تعليم  المتحدة. كما نواصل المشاركة وتقديم الدعم الكامل للحمالت والفعاليات  العربية  التي وضعتها حكومة دولة اإلمارات 

التوظيف والمعارض المهنية المخصصة  وتطوير المواطنين اإلماراتيين وزيادة تعييناتهم، خاصة في مجال الجمارك. كما نشارك دائًما في معارض 

لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة. وُتطبق جمارك دبي جدول رواتب وفًقا لقانون حكومة دبي الخاص بالموارد البشرية رقم 2006/27 وتعديالته، 

بما يضمن أن تكون مستويات الرواتب الدنيا لدينا وفًقا لمتطلبات الحد األدنى لأجور المحلية.

تتبع جمارك دبي سياسة شراء وتعاقد تضمن التعامل القانوني والسلس مع مورديها وتتجنب أي تضارب في المصالح. كما نضمن، كلما كان ذلك 

ممكًنا، العمل مع الموردين المحليين للسلع والخدمات من داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة من أجل تحسين أحوال مجتمعنا واقتصادنا. ويعتمد 

المناقصات جيدة اإلعداد  إلينا. ويتحقق ذلك عن طريق إجراءات  المقدمة  الخدمة ووفقً ألفضل األسعار  أو  المنتج  الموردين دائًما على جودة  اختيار 

لضمان الشفافية والكفاءة.
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المجتمع

تعد المساهمة االجتماعية عنصًرا هاًما من عناصر استراتيجية المسؤولية 

المجتمعية المؤسسية  لجمارك دبي وتنفيذها. ونتعهد بتحسين الحياة 

في مجتمعنا عن طريق االستثمارات االجتماعية االستراتيجية ونهدف إلى 

خلق بيئة اجتماعية أفضل. ويدور نهج االستدامة لدينا حول المساهمات 

فنحن  بنا،  الخاصة  والبرامج  المبادرات  تنفيذ  إلى  وباإلضافة  االجتماعية، 

وجهات  على  للحصول  الهيئات  من  متنوعة  مجموعة  لديه  فريق  أيًضا 

نظر مختلفة حول التحديات والفرص االجتماعية من أجل فهم أفضل 

بين  والشراكات  والتعاون  المبادرات  عبر  وتعمل  االجتماعية،  لالحتياجات 

جمارك دبي والجهات المعنية العامة والخاصة واإلقليمية والدولية على 

تقوية اتصال الدائرة بالمجتمع، وتساعد في مواجهة التحديات المحلية 

والعالمية والبناء على القدرات ذات الصلة.

كجزء من أعمالنا األساسية، ننخرط في أعمال مكافحة التزوير وحماية 

الوعي  بنشر  تعهدنا  نفسه  الوقت  وفي  الفكرية،  الملكية  حقوق 

والمعلومات للحفاظ على سالمة المجتمع وكذلك عمالئنا. ونجحنا في 

خصيًصا  المنظمة  والبرامج  والمبادرات  الجهود  طريق  عن  ذلك  تحقيق 

المدارس والكليات والجامعات  والتي تستهدف جيل الشباب عن طريق 

الملكية  حقوق  مفهوم  تعزيز  أجل  من  األخرى  التعليمية  والمؤسسات 

الفكرية. وتهدف هذه البرامج إلى ترسيخ ثقافة الوالء وبناء دور مجتمعي 

من  أكثر  استفاد   ،2015 عام  وأثناء  والقرصنة.  التزوير  ضد  آمن  واقتصادي 

3500 طفل من حملة التوعية بحقوق الملكية الفكرية عبر مختلف ورش 

العمل والزيارات إلى العديد من المؤسسات التعليمية.

استقبل جناح جمارك دبي في كيدزانيا في دبي مول، مدينة داخلية تعليمية وترفيهية ممتعة لأطفال، حتى اآلن أكثر من 200.000 طفل. وتمثل هذه 

األرقام إنجاًزا معتبًرا لجهودنا الرامية إلى نشر المعرفة حول دور التفتيش الجمركي في المجتمع ومصلحة الطفل في تعلم هذه المهنة. انتشرت 

حمالت التبرع بالدم والزيارات إلى مركز الثالسيميا عبر السنوات الماضية، بما في ذلك عام 2015، والتي استفاد منها أكثر من 500 شخص يحتاجون إلى 

الدم لمكافحة األمراض العضال.
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بهدف قياس فعالية مساهمتنا االجتماعية وفهم أفضل الحتياجات المجتمع، ُتجرى دراسة الرضا المجتمعي سنوًيا بمساعدة إحدى الهيئات المهنية 

الخارجية. وتتحرى الدراسة الرضا المجتمعي مع توافر المعلومات المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية وسهولة الوصول إليها، والمساواة في الخدمات 

المقدمة للمجتمع وطبيعة العالقة والمشاركة في التوعية والتثقيف وتقديم الدعم للمشاريع الخيرية والصحية ودعم األنشطة الثقافية والرياضية 

والجهود والمبادرات ذات الطابع الطوعي واإلنساني والمخاطر الصحية وحوادث العمل. ويتم اختيار عينات عشوائية مع مراعاة التمثيل الديموغرافي. 
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البيئــة

تلتزم جمارك دبي بإدارة بصمتها البيئية وتخفيضها وتتضمن استراتيجيتنا وأفعالنا المترتبة في هذا الصدد نظم اإلدارة البيئية واالمتثال والمحافظة 

على المياه والطاقة وإعادة التدوير وإدارة النفايات وتعزيز الوعي في الحفاظ على البيئة. وُيمّكننا وضع السياسات البيئية العالمية ونظم اإلدارة وتعقب 

النتائج وتنفيذها، جنًبا إلى جنب مع الحفاظ على مؤشرات األداء الرئيسية من االندماج باستمرار في اإلدارة البيئية وقيادتها عبر الدائرة.

لقد قمنا دائًما بتنفيذ نظام اإلدارة البيئية الحاصل على شهادة أيزو 14001 والحفاظ عليه، والذي يشمل جميع أنشطتنا وخدماتنا. وتضمن مبادئ نظام 

اإلدارة البيئية المعتمدة هذه تقييم القضايا البيئية وتنفيذ الضوابط الالزمة من أجل  تخفيف المخاطر والتأثيرات البيئية المحتملة وتقليلها. وإننا ندرك 

التحديات البيئية التي يواجهها مجتمعنا ونلتزم بالعمل من خالل سلسلة القيم لدينا للمساعدة على حلها. ويمتد التزامنا إلى االنخراط مع شركائنا 

والتعاون معهم نحو  مزيد من الوعي واإلجراءات في اتجاه االستدامة البيئية.
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إننا نؤمن بتحسين استخدام الطاقة للمجتمع بأكمله وتحقيق حياة تحترم البيئة مع جودة عالية لتلك الحياة. ونواصل تحسين استهالك الطاقة لدينا 

من خالل مرافق ذات كفاءة  عالية للطاقة وجهود موظفين أكثر كفاءة. وتتم مراقبة استهالك المياه والكهرباء بدقة بهدف ضمان االستدامة البيئية. 

ونحصل على احتياجاتنا للكهرباء والمياه من هيئة كهرباء ومياه دبي )ديوا( على أساس إيجاري، ولكننا نلتزم بجميع االحتماالت لتخفيض تلك الرسوم 

اإليجارية للمساهمة في إدارة بصمتنا الكربونية. وقد مّكننا تركيب موفرات الطاقة وأجهزة االستشعار الضوئية وفصل أجهزة تحكم مكيفات الهواء 

كلما أمكن ذلك من إدارة كمية هائلة من الكهرباء. وبالمثل فقد ساعدنا نشر الوعي بشأن استخدام المياه والصيانة الدورية للصنابير ونظم التدفق 

وغيرها من المبادرات ذات الصلة على إدارة استهالكنا للمياه. وباإلضافة إلى التزامنا المستمر بتشغيل مرافق االستدامة عالية األداء، فإننا نؤكد على أن 

تكون مكاتبنا وبناياتنا الجديدة عالية األداء. كما تلبي بناياتنا الجديدة والتجديدات الهامة لمرافقنا متطلبات كفاءة الطاقة للمعايير الدولية للمباني 

الخضراء. ويتم تحديث تصاميم المباني ونهجها بانتظام لكي تشمل متطلبات أداء الطاقة المستدامة والمواد والتكنولوجيا الصديقة للبيئة. وبلغ 

إجمالي الكهرباء التي استهلكناها خالل عام 2015 نحو 7.471.435 كيلو واط أو 26.875 جيجاجول.

التي  النفايات  التدوير هي طريقة لتوفير المال للدائرة. وهدفنا هو تقليل كمية  النفايات باعتبارها نفقة إضافية وترى أن إعادة  تنظر جمارك دبي إلى 

النفايات  تماًما من  أن نصبح دائرة خالية  النفايات هو  المدى إلدارة  التدوير  قدر اإلمكان. ويعد هدفنا طويل  إعادة  ننتجها من عملياتنا ونشجع على 

ونشجع عمالئنا وموردينا على تحقيق نفس الهدف.

إننا مستمرون في تعزيز ثقافة إعادة تدوير الورق داخل الدائرة ونسعى إلى توسيع هذا المجال لعمالئنا وموردينا أيًضا. وإن هدفنا طويل المدى إلعادة 

التدوير هو دعم جدول أعمال األمم المتحدة للحفاظ على مليار شجرة من خالل برامجنا ومشروعاتنا التي تهدف إلى إعادة تدوير الورق والبالستيك 

والمعدن وخراطيش الطابعة واإللكترونيات وملحقات إضافية وغيرها. وباإلضافة إلى حملة غراس المستمرة إلعادة التدوير، فقد أطلقت جمارك دبي 

أيًضا برنامًجا جديًدا خالل عام 2015 يسمى »جمارك بدون ورق« والذي يهدف إلى تنظيف وجمع المنتجات الورقية غير المرغوب فيها الموجودة في 

جميع األقسام واإلدارات والفروع ومراكز الجمارك وإعادة تدويرها.
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يتنافى التهريب والتجارة غير المشروعة في الحيوانات والنباتات المهددة باالنقراض ومنتجاتها مع جميع األديان والتعاليم الثقافية واالجتماعية ويعتبر 

ا لضمان عدم  ا بموجب التشريعات الدولية. وتتبع جميع هيئات الجمارك والهيئات المتعلقة بالتجارة معاهدات واتفاقيات محددة عالمًيّ نشاًطا إجرامًيّ

تهديد التجارة العالمية لبقاء أي نوع. وبموجب معاهدة التجارة العالمية ألصناف الحيوان والنبات البري المهدد باالنقراض، فإنه يجب أن يكشف الركاب 

في المطارات والموانئ البحرية والبرية عن الحيوانات المهددة باالنقراض، بما في ذلك جلودها وتحنيطاتها، باإلضافة إلى األشجار والنباتات المهددة 

باالنقراض. وإذا لم يتم الكشف عنها، فإن ذلك يعتبر محاولة غير شرعية للتهريب تستوجب العقاب بموجب القانون. وال تقوم جمارك دبي بالمشاركة 

فقط في بث الوعي المجتمعي والتجاري الشامل ضد حركة األنواع المهددة باالنقراض ولكنها ُتجري تدريًبا شاماًل وبرامج خبرة لمفتشيها وموظفيها 

من أجل إكسابهم المعرفة لمكافحة التجارة غير القانونية في هذه األنواع. ونواصل عقد المعارض والمحاضرات وجلسات التوعية وورش العمل لنشر 

الوعي المجتمعي خصيًصا على الحيوانات المهددة باالنقراض وجلودها. 
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الموظفون

يعد تحفيز الموظفين وإدماجهم من أهم أولويات جمارك دبي حيث أن الموظفين المندمجين يكونون أكثر إنتاجية ورضا. وتتمثل إحدى األهداف 

توفير  طريق  عن  قدراتهم  وتحسين  واالبتكار  التفكير  على  قدراتهم  تعزيز  من  الموظفين  جميع  تمكين  في  البشرية  الموارد  لسياسة  الرئيسية 

فرص لهم لتحقيق األهداف المحددة الذكية ومعايير األداء. وُنشجع الموظفين دائًما على متابعة أفكارهم بشغف والتعاون مع اآلخرين لتحويل 

أفكارهم إلى واقع. وتحافظ الدائرة على ثقافة تقدر السلوك األخالقي والنزيه عالي المستوى وتحترمه وتعمل على نشره بين الموظفين على جميع 

المستويات. كما نلتزم بالشفافية وحرية الرأي، ونراعي وجهات نظر الموظفين باعتبارها ركيزة أساسية للتحسين المؤسسي..

مستوى  على  والحفاظ  الفهم  على  موظفينا  تساعد  متسق،  نحٍو  على  ومفصلة  المعالم  وواضحة  شاملة  سلوك  قواعد  مدونة  دبي  جمارك  لدى 

عال من أخالقيات األعمال واألخالقيات الشخصية. ونلتزم دائًما باحترام التنوع وتعزيز المساواة بين موظفينا. وتهدف سياسة التنوع لدينا إلى ضمان 

المعاملة العادلة لجميع العاملين بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو جنسيتهم أو إعاقتهم أو سنهم أو معتقداتهم الدينية.
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نحن من بين أكثر أصحاب العمل تمكيًنا للمرأة في المنطقة ونتبع 

المرتبطة  المبادرات واألنشطة  العديد من  إيجابية في  مشاركات 

بتطوير السيدات العامالت ونموهن. وفيما يلي بعض من برامجنا 

النسائية المميزة:

•  مركز رعاية األطفال في الموقع لأمهات العامالت

•  لجنة فعالة ومنظمة ورسمية للنساء العامالت

•  برامج القيادة والتطوير للنساء العامالت

•  سياسات بشأن توظيف النساء وتدريبهن الداخلي

•  توفير ساعات عمل مرنة للنساء العامالت

•  تبني التنوع دون التمييز بين الجنسين

•  مكافآت ومزايا متساوية وعادلة لإلناث

•  توفير مرافق خاصة



               53                52

الوظيفية عن طريق تطوير قدرات  القيادات والكفاءات  لبناء  الالزمة  والممارسات  األساليب  لتطوير وتطبيق أفضل  لدينا  البشرية  الموارد  إدارة  تسعى 

رئيسي لهذه  التدريب هو استثمار  الحقيقية وأن  أن موظفينا هم أصولنا  بقوة  بأكملها. ونحن نعتقد  الدائرة  أنحاء  الموظفين في جميع  وإمكانات 

األصول. وتأتي العناصر الرئيسية لنهجنا في التدريب والتطوير على النحو اآلتي:

•  تكوين تجمع للمواهب القيادية لضمان استمرارية القيادة.

•  تطوير الكوادر القيادية ألغراض التعاقب الوظيفي بما بتناسب ومواطن قوتهم واحتياجات جمارك دبي.

•  تركيز مواردنا على تنمية المواهب، بما يساعد على تحقيق عوائد كبيرة على االستثمار.

•  إطار عمل للخطط الوظيفية الفردية والتطوير المحددة.

•  عملية فعالة لتقدير المواهب القيادية وتطويرها واالحتفاظ بها.
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أثناء عام 2015، أطلقت إدارة الموارد البشرية بجمارك دبي مشروًعا جديًدا يهدف إلى تحفيز الموظفين وإشراكهم، تحت اسم »أطفالكم أطفالنا«.
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أيًضا على  العام  المصلحة، تمكين وإشراك موظفينا ولقد حصلنا هذا  الخاص بموظفينا وأصحاب  يواصل نظام االقتراحات والمكافآت والتظلمات 

التصنيف البالتيني من مؤسسة أفكار المملكة المتحدة Ideas UK، أعلى جائزة واعتراف على الصعيد العالمي. وقد مّكن التنفيذ المتواصل والناجح 

لهذا النظام جمارك دبي من تعزيز التواصل الفعال بين موظفيها والقضاء على عدم الكفاءة وتحسين الروح المعنوية العامة.



               59                58

أفضل الممارسات في مكان العملاإلنجازات
حصلت جمارك دبي على الجائزة الفضية ألفضل الممارسات في مكان العمل في من القمة العالمية السنوية السابعة للمسؤولية 

االجتماعية المؤسسية، التي عقدت في عام 2015 في يوجياكارتا بإندونيسيا.

التميز والقيادة في المسؤولية المجتمعية المؤسسية
حصلت على جائزة أفضل ممارسات المسؤولية المجتمعية المؤسسية  لعام 2015، التي جرى تنظيمها تحت جائزة جولدن جلوب 

تايجرز في كواالالمبور بماليزيا.

التميز في المسؤولية المجتمعية 
حصلت على جائزة التميز في المسؤولية المجتمعية المؤسسية  –القطاع العام من جائزة األميرة هيا للتربية الخاصة، تحت رعاية 

حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سمو األميرة هيا بنت الحسين .

الجائزة العالمية لالستدامة
حصلت على جائزة الطاووس الذهبي العالمية لالستدامة لعام 2015 من الهند لتعزيز االستدامة العالمية وتشجيعها.

أفضل منفذ في مجال المسؤولية المجتمعية المؤسسية  – فئة القطاع العام
مجال  في  المنفذين  أفضل  أحد  لكونها  للمؤسسات،  االجتماعية  للمسؤولية  العربية  الجائزة  من  الثالث  المركز  على  حصلت 

المسؤولية االجتماعية المؤسسية، تحت فئة القطاع العام ولتميزها في هذا المجال على مستوى الوطن العربي.

الجائزة الدولية للمسؤولية المجتمعية المؤسسية للعام
حصلت للمرة الرابعة على التوالي على جائزة قادة األعمال لمنطقة الشرق األوسط، عن فئة« المسؤولية المجتمعية«، الجائزة الدولية 

للمسؤولية االجتماعية المؤسسية للعام.

الجائزة العالمية للمسؤولية االجتماعية المؤسسية
فازت للمرة الثالثة على التوالي بجائزة الطاووس الذهبي العالمية للمسؤولية االجتماعية المؤسسية لعام 2015، والتي ينظمها سنوًيا 

معهد المديرين في الهند. 
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إفصاحات المعايير العامة
 رقم المرجع الخاص

باإلفصاح
الصفحة/ اإلجابة التعريف

المباشرة
مرجع التقييم الخارجي

االستراتيجية والتحليل

G1-411كلمة المدير العام-

G2-419وصف التأثيرات والمخاطر والفرص الرئيسية-

معلومات المؤسسة

G3-4نعم، صفحة 13صفحة الغالفاسم المؤسسة

G4-4نعم، صفحة 1413العالمات التجارية والمنتجات و/أو الخدمات األساسية

G5-4نعم، صفحة 1413موقع المقر الرئيسي للمؤسسة

G6-414 )اإلمارات العربية عدد الدول التي تعمل بها المؤسسة
المتحدة فقط(

نعم، صفحة 13

G7-4نعم، صفحة 1413نوع الملكية والشكل القانوني

G8-4نعم، صفحة 1413األسواق التي تخدمها المؤسسة

G9-4نعم، صفحة 1313نطاق المؤسسة المسؤولة عن إعداد التقارير

G10-4نعم، صفحة 1413عدد الموظفين

G11-4 نسبة الموظفين الذين تشملهم اتفاقية المفاوضة
الجماعية

نعم، صفحة 13ال يوجد

G12-4نعم، صفحة 13من 28 إلى 34سلسة التوريد الخاصة بالمؤسسة

G13-4نعم، صفحة 1813التغييرات الجوهرية الطارئة على هيكل المؤسسة

G14-4نعم، صفحة 2713المنهجية الوقائية

G15-4 االتفاقيات االقتصادية والبيئية واالجتماعية المبرمة مع
جهات خارجية

نعم، صفحة 613

G16-4نعم، صفحة 1813العضويات في الجمعيات

الجوانب والحدود الجوهرية المحددة

G17-4 الجهات المدرجة في البيانات المالية الموحدة
للمؤسسة

13 )اإلمارات العربية 
المتحدة فقط(

نعم، صفحة 13

G18-4نعم، صفحة 1313الحدود الخاصة بمحتوى التقرير والجوانب الخاصة به

G19-4نعم، صفحة 2713الجوانب الجوهرية

فهرس محتويات المبادرة العالمية
G4 إلعداد التقارير، اإلصدار الرابع
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G20-4نعم، صفحة 2713الحد الخاص بالجانب الجوهري في داخل المؤسسة

G21-4نعم، صفحة 2713الحد الخاص بالجانب الجوهري خارج المؤسسة

G22-4نعم، صفحة 13ال يوجدتأثير االقتباس من التقرير السابق

G23-4 التغييرات الجوهرية في الحدود الخاصة بالنطاق
والجانب

نعم، صفحة 13ال يوجد

إشراك الشركاء

G24-4نعم، صفحة 2413قائمة الشركاء

G25-4نعم، صفحة 2513أساس تحديد الشركاء واختيارهم

G26-4نعم، صفحة 2513منهجية إشراك الشركاء

G27-4نعم، صفحة 2413 و25الموضوعات الرئيسية في عملية إشراك الشركاء

معلومات التقرير

G28-4نعم، صفحة 1313فترة إعداد التقارير

G29-4نعم، صفحة 1313التقرير األحدث

G30-4نعم، صفحة 1313دورة إعداد التقارير

G31-4نعم، صفحة 1313نقطة االتصال الخاصة بالتقرير

G32-4”نعم، صفحة 1313إعداد تقرير حول الخيار "المتفق على تحديده

G33-4نعم، صفحة 1313سياسة التقييم الخارجي

الحوكمة

G34-4نعم، صفحة 13من 16 إلى 18هيكل الحوكمة الخاص بالمؤسسة

G35-4نعم، صفحة 13من 16 إلى 18عملية تفويض السلطات

G36-4 المنصب التنفيذي المنوط بالمسؤولية االقتصادية
والبيئية واالجتماعية

نعم، صفحة 13من 16 إلى 18

G37-4 عملية عقد مشاورات مع األطراف المعنية حول
المسؤولية االقتصادية والبيئية واالجتماعية

نعم، صفحة 13من 16 إلى 18

G38-4 عملية عقد مشاورات مع األطراف المعنية حول
المسؤولية االقتصادية والبيئية واالجتماعية

نعم، صفحة 13من 16 إلى 18

G39-4نعم، صفحة 13من 16 إلى 18الهيئة العليا المعنية بالحوكمة

G40-4نعم، صفحة 13من 16 إلى 18ترشيح واختيار الهيئة العليا المعنية بالحوكمة

G41-4 مسؤولية الهيئة العليا المعنية بالحوكمة لضمان
تفادي تضارب المصالح

نعم، صفحة 13من 16 إلى 18

G42-4 دور الهيئات المعنية بالحوكمة في تطوير الرؤية
والرسالة

نعم، صفحة 13من 16 إلى 18

G43-4 خذة إلنشاء هيئة عليا للحوكمة حول اإلجراءات المتَّ
الموضوعات االقتصادية والبيئية واالجتماعية

نعم، صفحة 13من 16 إلى 18

G44-4 تقييم أداء الهيئة العليا للحوكمة حول الموضوعات
االقتصادية والبيئية واالجتماعية

نعم، صفحة 13من 16 إلى 18

G45-4 دور الهيئة العليا للحوكمة في التعرف على المخاطر
والفرص المتعلقة بالتداعيات االقتصادية والبيئية 

واالجتماعية

نعم، صفحة 13من 16 إلى 18

G46-4 دور الهيئة العليا للحوكمة في فعالية المخاطر
والفرص

نعم، صفحة 13من 16 إلى 18

G47-4 استعراض تكرار عمليات الهيئة العليا المعنية
بالحوكمة

نعم، صفحة 13من 16 إلى 18

G48-4 اللجنة العليا التي تتولى مراجعة تقرير االستدامة
الخاص بالمؤسسة

نعم، صفحة 13من 16 إلى 18

G49-4 عملية إبالغ الهيئة العليا المعنية بالحوكمة بالمخاوف
والموضوعات الجوهرية

نعم، صفحة 2713

G50-4 طبيعة المخاوف والموضوعات الجوهرية التي جرى
اإلبالغ عنها وعددها

نعم، صفحة 2713

G51-4 سياسة األجور والمكافآت الخاصة بالهيئة العليا
المعنية بالحوكمة

نعم، صفحة 1713

G52-4نعم، صفحة 1713عملية تحديد األجور والمكافآت

G53-4نعم، صفحة 1713وجهات نظر الشركاء حول األجور والمكافآت

G54-4 نسبة التعويض للموظف الذي يتقاضى أعلى أجر
ولكافة الموظفين

نعم، صفحة 13سري

G55-4 نسبة الزيادة للموظف الذي يتقاضى أعلى أجر ولكافة
الموظفين

نعم، صفحة 13سري

األخالقيات والنزاهة

G56-4نعم، صفحة 2013مدونة قواعد السلوك واألخالقيات

G67-4 اآللية الداخلية والخارجية للتوجيهات الخاصة
بالسلوكيات القانونية 

نعم، صفحة 2013

G58-4 اآللية الداخلية والخارجية للتوجيهات الخاصة
بالسلوكيات غير القانونية

نعم، صفحة 2013
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اإلفصاحات المعيارية الخاصة

الصفحة/اإلجابة تعريف المؤشر والمتوسط المتحرك اليوميالجانب الجوهري
مرجع التقييم الخارجيالمباشرة

الجانب االقتصادي

األداء االقتصادي

G-4DMAنعم، صفحة 13من 35 إلى 37أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G-4EC1نعم، صفحة 13من 35 إلى 37استخراج القيمة االقتصادية المباشرة وتوزيعها

G-4EC2 التداعيات المالية والفرص والمخاطر المالية الناجمة
عن التغيرات المناخية

نعم، صفحة 13ال يوجد

G-4EC3 تغطية االلتزامات الخاصة بخطة المميزات المحددة
الخاصة بالمؤسسة

نعم، صفحة 13من 35 إلى 37

G-4EC4نعم، صفحة 13ال يوجدالمساعدة المالية الواردة من الحكومة

التواجد في األسواق

G-4DMAنعم، صفحة 13من 28 إلى 34أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G-4EC5 نطاق النسب الخاصة باألجر الخاص بالمستوى
القياسي مقارنة بالحد األدنى لألجور على المستوى 

المحلي

نعم، صفحة 13سري

G-4EC6نعم، صفحة 5013نسبة اإلدارة العليا الموّظفة من المجتمع المحلي

الممارسات الخاصة بالمشتريات

G-4DMAنعم، صفحة 3713أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G-4EC9نعم، صفحة 3713نسبة اإلنفاق على جهات التوريد المحلية

الجانب البيئي

المواد

G-4DMAنعم، صفحة 13من 42 إلى 47 أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G-4EN1نعم، صفحة 13من 42 إلى 47المواد المستخدمة حسب الوزن أو الحجم

G-4EN2 نسبة المواد المستخدمة التي يجري إعادة تدويرها
في صورة مواد أولية

نعم، صفحة 13من 42 إلى 47

الطاقة

G-4DMAنعم، صفحة 13من 42 إلى 47أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G-4EN3نعم، صفحة 13من 42 إلى 47استهالك الطاقة داخل المؤسسة

G-4EN4نعم، صفحة 13من 42 إلى 47كثافة الطاقة

G-4EN5نعم، صفحة 13من 42 إلى 47الحد من استهالك الطاقة

G-4EN6نعم، صفحة 13من 42 إلى 47تقليل متطلبات الطاقة

تصريف المياه العادمة والنفايات

G-4DMAنعم، صفحة 13من 42 إلى 47أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G-4EN23نعم، صفحة 13من 42 إلى 47إجمالي وزن النفايات من حيث النوع وأسلوب التصريف

G-4EN24نعم، صفحة 13ال يوجدإجمالي عدد حاالت االنسكاب الخطرة وحجمها

G-4EN25 وزن النفايات المنقولة أو المستوردة أو الُمصّدرة أو
المناولة والتي يجري اعتبارها خطرة

نعم، صفحة 13ال يوجد

النقل

G-4DMAنعم، صفحة 13من 42 إلى 47أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G-4EN29 تأثيرات بيئية هائلة ناجمة عن نقل المنتجات والسلع
والمواد األخرى المستخدمة في العمليات الخاصة 

بالمؤسسة ونقل المستخدمين

نعم، صفحة 13ال يوجد

اإلجمالي

G-4DMAنعم، صفحة 13من 42 إلى 47أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G-4EN31 إجمالي النفقات واالستثمارات الخاصة بحماية البيئة
من حيث النوع

نعم، صفحة 13من 42 إلى 47

المؤشرات االجتماعية: ممارسات وأخالقيات العمل الالئق

التوظيف

G-4DMAنعم، صفحة 13من 48 إلى 57أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G-4LA1 إجمالي عدد ومعدل دوران الموظفين حسب الفئة
العمرية والجنس والمنطقة

نعم، صفحة 13من 48 إلى 57

G-4LA2 المزايا المقدمة لموظفي الدوام الكامل التي ال تقدم
للموظفين المؤقتين أو موظفي الدوام الجزئي، وفق 

العمليات التشغيلية الرئيسية

نعم، صفحة 13من 48 إلى 57

إدارة/ عالقات الموظفين

G-4DMAنعم، صفحة 13من 48 إلى 57أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G-4LA4 الحد األدنى لفترة اإلخطار بشأن التغييرات التشغيلية
الرئيسية، بما في ذلك ما إذا كانت محددة في 

االتفاقات الجماعية

نعم، صفحة 13دليل الموظف
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الصحة والسالمة المهنية

G-4DMAنعم، صفحة 13من 48 إلى 57أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G-4LA5 النسبة المئوية إلجمالي القوى العاملة الممثلة في
اللجان الرسمية المشتركة بين اإلدارة والموظفين 

بشأن الصحة والسالمة

نعم، صفحة 13من 48 إلى 57

G-4LA6 نوع اإلصابة واألمراض المهنية واأليام الضائعة
والتغيب، ومعدالتها

نعم، صفحة 13من 48 إلى 57

G-4LA8 موضوعات الصحة والسالمة التي تشملها االتفاقات
الرسمية مع النقابات التجارية

نعم، صفحة 13من 48 إلى 57

التدريب والتعليم

G-4DMAنعم، صفحة 13من 48 إلى 57أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G-4LA9 متوسط ساعات التدريب لكل موظف في السنة وفقًا
لنوع الجنس والفئة الوظيفية

نعم، صفحة 13من 48 إلى 57

G-4LA10 برامج إدارة المهارات والتعلم مدى الحياة التي تدعم
فرص التوظيف المستمرة للموظفين

نعم، صفحة 13من 48 إلى 57

G-4LA11 النسبة المئوية للموظفين الذين يتلقون مراجعات
دورية حول األداء والتطور الوظيفي

نعم، صفحة 13من 48 إلى 57

التنوع وتكافؤ الفرص

G-4DMAنعم، صفحة 13من 48 إلى 57أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G-4LA12 تشكيل هيئات الحوكمة ومعدل تعطل الموظفين
في كل فئة

نعم، صفحة 13من 48 إلى 57

تساوي أجور الرجال والنساء

G-4DMAنعم، صفحة 13من 48 إلى 57أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G-4LA13 تكون نسبة الراتب األساسي للرجال والنساء حسب
الفئة الوظيفية

نعم، صفحة 13من 48 إلى 57

آلية المظالم المتعلقة بممارسة العمل

G-4DMAنعم، صفحة 13من 48 إلى 57أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G-4LA16نعم، صفحة 13من 48 إلى 57عدد الشكاوى من ممارسات الموظفين

المؤشرات االجتماعية: حقوق اإلنسان

االستثمار

G-4DMAنعم، صفحة 13من 48 إلى 57أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G-4HR2 مجموع ساعات تدريب الموظفين على سياسات حقوق
اإلنسان

نعم، صفحة 13من 48 إلى 57

عدم التمييز

G-4DMAنعم، صفحة 13من 48 إلى 57أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G-4HR3 إجمالي عدد حوادث التمييز والتفرقة واإلجراءات
المتخذة حيالها

نعم، صفحة 13ال يوجد

ممارسات األمن

G-4DMAنعم، صفحة 13من 48 إلى 57أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G-4HR7 نسبة أفراد األمن المدربين على سياسات المؤسسة
الخاصة بحقوق اإلنسان

نعم، صفحة 13من 48 إلى 57

آلية التظلمات الخاصة بحقوق اإلنسان

G-4DMAنعم، صفحة 13من 48 إلى 57أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G-4HR12 عدد التظلمات المسجلة المتعلقة بحقوق اإلنسان
والتي تمت معالجتها وحلها من خالل آلية التظلم 

الرسمية

نعم، صفحة 13ال يوجد

المؤشرات االجتماعية: المجتمع

المجتمعات المحلية

G-4DMAنعم، صفحة 13من 48 إلى 57أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G-4SO2 العمليات التي تشتمل على تأثيرات سلبية كبيرة
فعلية أو محتملة على المجتمعات المحلية

نعم، صفحة 13من 48 إلى 57

مكافحة الفساد

G-4DMAنعم، صفحة 13من 48 إلى 57أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G-4SO3 العدد اإلجمالي والنسبة المئوية للعمليات المقيمة
من حيث المخاطر المترتبة على الفساد

نعم، صفحة 13من 48 إلى 57

G-4SO4 التواصل والتدريب على السياسات واإلجراءات
المتعلقة بمكافحة الفساد

نعم، صفحة 13من 48 إلى 57

G-4SO5نعم، صفحة 13ال يوجدوقائع الفساد المؤكدة واإلجراءات المتخذة بشأنها

المؤشرات االجتماعية: المسؤولية تجاه المنتج

صحة العميل وسالمته

G-4DMAنعم، صفحة 13من 48 إلى 57أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته



               69                68

G-4PR1 النسبة المئوية لفئات المنتجات والخدمات المهمة
التي يتم فيها تقييم آثار الصحة والسالمة المتعلقة 

بها

نعم، صفحة 13من 48 إلى 57

G-4PR2نعم، صفحة 13ال يوجدإجمالي حاالت عدم االمتثال بشأن آثار الصحة والسالمة

خدمات المنتجات والعالمة التجارية

G-4DMAنعم، صفحة 13من 48 إلى 57أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G-4PR3 طبيعة معلومات المنتجات والخدمات المطلوبة
والنسبة المئوية لفئات مثل هذه المنتجات والخدمات

نعم، صفحة 13من 48 إلى 57

G-4PR4 العدد اإلجمالي لحاالت عدم االمتثال المتعلقة
بمعلومات المنتجات والخدمات

نعم، صفحة 13ال يوجد

G-4PR5نعم، صفحة 13من 48 إلى 57نتائج االستبيانات التي تقيس مدى رضا العميل

خصوصية العميل

G-4DMAنعم، صفحة 13من 48 إلى 57أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G-4PR8 إجمالي عدد الشكاوى المتعلقة بانتهاكات خصوصية
العميل

نعم، صفحة 13ال يوجد
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