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كلمة من �ملدير �لعام

اأرحب بكم على �سفحات تقرير ال�ستدامة الثاين جلمارك دبي، والذي ي�سكل فر�سة مثالية للتعريف باإجنازات جمارك دبي الجتماعية املرتبطة 

بالقت�ساد واملجتمع والبيئة، وهي اأم�ر جند اأنف�سنا حري�س�ن على الإلتزام مب�س�ؤولياتنا جتاهها حتقيقًا لإ�سرتاتيجية حك�متنا الر�سيدة وخططها 

امل�ستقبلية. 

اإن جمارك دبي لي�ست جمرد دائرة حك�مية عادية، يقت�سر عملها الرئي�سي على حت�سيل الر�س�م اأو تفتي�ص الب�سائع، بل تلعب دورًا اقت�ساديًا 

واأمنيًا واجتماعيًا واإح�سائيًا وماليًا ت�سهم جميعها يف حتقيق روؤيتها باأن ت�سبح الإدارة اجلمركية الرائدة يف العامل الداعمة للتجارة امل�سروعة، 

وذلك عرب حماية املجتمع وتعزيز التنمية القت�سادية من خالل الإلتزام والت�سهيل.

تق�م دائرتنا ب�ظيفتها القت�سادية عرب تنظيم حركة تدفق ال�سلع والب�سائع وت�جيهها لتغذية القطاع التجاري، وتتلخ�ص وظيفتها الأمنية يف منع 

دخ�ل الب�سائع التي ت�سكل خطرًا و�سررًا على ال�سحة والقت�ساد واملجتمع، اأما اجتماعيًا فهي تق�م بدمج الُبعد املجتمعي والبيئي يف ن�ساطاتها 

ناع القرار، وماليًا ت�سهم يف حت�سيل ر�س�م تخلي�ص  املختلفة، واإح�سائيًا تعمل على اإجناز التقارير التجارية الإح�سائية والتحليالت التي تخدم �سُ

املعامالت اجلمركية.



5جمارك دبي

الإعالن  من  جزءًا  هذه  الجتماعية  م�س�ؤوليتنا  نعترب  ونحن  املجتمع.  على  بالفائدة  تع�د  التي  واملبادرات  الأن�سطة  بتطبيق  نلتزم  واجتماعيًا، 

العاملي حلق�ق الإن�سان ال�سادر عن منظمة الأمم املتحدة والإتفاقيات البتدائية ملنظمة العمل الدولية. كما نلتزم يف عملنا باحلفاظ على البيئة 

وامل�ارد الطبيعية ون�سجع م�ظفينا وعمالئنا و�سراكئنا على تطبيق اأف�سل املمار�سات التي حتد من خماطر التل�ث، واللتزام باإعادة تدوير امل�اد، 

وا�ستخدام امل�اد املعاد تدويرها حيثما كان ذلك ممكنًا. وللم�ساعدة يف حتقيق هذا الهدف ن�ستفيد من نظام اإدارة اجل�دة مبا يتفق مع متطلبات 

.SA 8000:2008 م�ا�سفة الآيزو 14001:2004 املتعّلقة بالبيئة، وم�ا�سفة امل�ساءلة الجتماعية

ولعل هذه ال�ظائف واملهات املتعددة، تلزمنا بتحديد اأهدافنا الإ�سرتاتيجية التي نراها ماثلة اأمامنا يف اأربعة اأم�ر: لعب دور رئي�سي يف التنمية 

القت�سادية والجتماعية لإمارة دبي، وتبني وتبادل اأف�سل املمار�سات فيما يتعلق باإجراءات ونظم العمل، وت�فري اأف�سل امل�ارد الب�سرية والتقنية، 

وتعزيز ر�سى وولء العمالء.

ويف �سبيل حتقيق ذلك، حددنا اإ�سرتاتيجية للعمل على املدى الط�يل ت�سمن ا�ستدامة النم� واملناف�سة من خالل الإ�سهام يف تط�ير دبي اجتماعيًا 

واقت�ساديًا، كما حددنا اإ�سرتاتيجية للعمل على املدى الق�سري واملت��سط، تتمثل يف اإتباع اأف�سل معايري اإدارة اجل�دة ال�ساملة والتميز، والرتكيز 

لتحفيز  جهد  من  و�سعنا  يف  ما  نبذل  ونحن  الرئي�سيني.  وال�سركاء  العمالء  وولء  ر�سا  م�ست�ى  ورفع  الب�سرية،  وامل�ارد  التكن�ل�جيا  كفاءة  على 

وتدريب القدرات من اأجل تط�ير وحت�سني بيئة العمل ورفع م�ست�ى وعي الأفراد واإتباعهم اأف�سل املمار�سات، كما نعمل على دعم الأعمال اخلريية 

واملبادرات املجتمعية.    

ورغم اإجنازاتنا الكثرية ال�اردة يف التقرير، فاإننا م�سرون على م�ا�سلة العمل واجلهد، لتحقيق املزيد من التط�ر والنجاح على كافة ال�سعد، 

وبالتاأكيد فاإنه بت�فيق اهلل �سبحانه وتعاىل، واإرادة م�ظفينا، وتعاون عمالئنا و�سركائنا �سنتمكن من ال��س�ل اإىل ما ن�سب� اإليه.

�أحمد بطي �أحمد
الرئي�ص التنفيذي مل�ؤ�س�سة امل�انىء واجلمارك واملنطقة احلرة

مدير عام جمارك دبي
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نبذة عامة عن جمارك دبي

روؤيتنا ور�شالتنا و�لقيم �ملوؤ�ش�شية  

��شرت�تيجية �لعمل  

�لفر�س و�ملخاطر
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نبذة عن جمارك دبي
بعد مرور اأكرث من مائة عام على وج�د جمارك دبي، فقد اأ�سبح دور الدائرة ل يقت�سر على جمرد حت�سيل الر�س�م اجلمركية اأو مراقبة تفتي�ص 

ال�سحنات، بل زاد على هذا الكثري من امل�س�ؤوليات والأعباء اجلديدة التي تعترب اأكرث اأهمية من حيث املنظ�ر التقليدي. تت�سع تلك امل�س�ؤوليات 

لت�سمل ت�سهيل حركة التجارة ويف ذات ال�قت حتر�ص الدائرة على القيام بدورها احلي�ي يف منع دخ�ل الب�سائع التي ت�سكل خطرًا وت�سر جمتمع 

دولة الإمارات العربية املتحدة. 

 اإن دور جمارك دبي الأن ي�سمل جمالت العمل القت�سادي والجتماعي والإح�سائي. حيث تلعب اجلمارك دورًا حي�يًا ومهمًا يف حماية احلدود 

واإدارة الأن�سطة التجارية وحت�سيل الإيرادات.

الدور القت�سادي: تنظيم حركة التدفق التجاري وت�جيهها لتغذية القطاع التجاري

الدور املايل: جمع الإيرادات

الدور الإح�سائي: عمل التقارير التجارية الإح�سائية والتحليالت

الدور الجتماعي: تنظيم اأن�سطة ال�سترياد والت�سدير الداخلة واخلارجة عرب حدود دبي

متتلك جمارك دبي من الق�ى العاملة ما يقدر بنح� 2.939 م�ظفًا تق�سم فئاتهم اإىل �ستة اأق�سام بح�سب الأدوار.  و لقد ا�سطرت جمارك دبي 

اإىل اإتخاذ بع�ص القرارات ال�سعبة ح�ل حجم وم�قع ق�ة العمل لدينا ب�سبب الرك�د الناجم عن الأزمة القت�سادية �سعيًا منا اإىل احلفاظ على 

التف�ق الت�سغيلي.

روؤيتنا 
 اأن ن�سبح الإدارة اجلمركية الرائدة يف العامل الداعمة للتجارة امل�سروعة

ر�شالتنا
حماية املجتمع وتعزيز التنمية القت�سادية من خالل الإلتزام والت�سهيل
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قيمنا
يف م�سريتنا نح� روؤيتنا الإ�سرتاتيجية وحتقيق ر�سالتنا فاإننا نحتكم اإىل منظ�مة قيمنا امل�سرتكة التي �ستبقى دومًا املرجعية الأ�سا�سية:

�لعمالء و�ل�شركاء: �سفراوؤنا لتمثيل اأعمالنا  

�لعاملون: اإ�ستثمارنا احلقيقي

�لدعم و�لإ�شناد: بيئة عمل خالقة ومتميزة 

�لتفكري �مل�شتقبلي: الإبداع لأجل التط�ير امل�ستمر 

�أهد�فنا �لإ�شرت�تيجية
لعب دور رئي�سي يف التنمية القت�سادية والجتماعية لدبي

تبني وتبادل اأف�سل املمار�سات فيما يتعلق باإجراءات ونظم العمل

ت�فري اأف�سل امل�ارد الب�سرية والتقنية

تعزيز ر�سى وولء العمالء

�إ�شرت�تيجية �لعمل طويلة �ملدىجلمارك دبي 
�إ�شرت�تيجية �لعمل ل�شتد�مة �لنمو و�ملناف�شة

  الإ�سهام يف

 تط�ير دبي اإجتماعًا

 

 واقت�ساديًا

�لإد�رةموؤ�شر�ت �لأد�ء �لرئي�شية�لهدف �لأول CSF’s

ن�سبة من� معدل الدخلاأو�ساع املالية وامل�ازنة

ن�سبة التكلفة / الدخل

�س�ق الأ�سهم )امل�ساهمة(

ن�سبة تدفق ال�سي�لة النقدية

ال�سمعة ال�ا�سعة النت�سار

معدل اخلدمات اجلديدة / املدرو�سة

ن�سبة العائد من ال�ستثمار

ن�سبة عدد م�ظفي فرق العمل

ن�سبة عدد الإجراءات ال�ظيفية على م�ست�ى الدائرة

التخطيط لت�زيع مراحل دورة العمل

تبني املنهجية "ال�ستة �سيجما" 

احل�س�ل على اليزو / �سهادة ال�سحة و ال�سالمة املهنية

ج�دة الأداء

الأداء

الإجراءات

اإدارة املالية

اإدارة اللتزام اجلمركي

العمليات

الت�سال

الإجراءات

خماطر الأداء  

اإدارة املخاطر

الت�سريعات وال�سيا�سات

 حت�سني ثقافة اجل�دة

والتميز

امل�ارد الب�سرية ن�سبة الت�طني

عدد �ساعات التدريب للم�ظف ال�احد

�ساعات التدريب املتخ�س�سة / للم�ظف

 تط�ير وتدريب

 وا�ستقطاب امل�ظفني

املتخ�س�سني

 دعم التجارة على

 امل�ست�ى املحلي

والإقليمي والدويل

دعم القت�ساد القائم 

على املعرفة

تبني �سيا�سة التط�ير والتحديث

عدد الباحثني

تط�ير ومراجعة امليزانية

ن�سبة جناح اجلمارك الإلكرتونية

تقنية املعل�مات

ج�دة الأداء

الإجراءات 

املعامالت والدخل للم�ظف

عدد ال�سراكات الناجحة 

م�ست�ى ال�سراكات

العالقات الدولية

عالقات العمالء

الت�سريعات وال�سيا�سات
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اإتباع اأف�سل 

معايري اإدارة 

اجل�دة ال�ساملة 

والتميز

 التكن�ل�جيا

وامل�ارد الب�سرية

م�ست�ى ر�سا وولء 

العمالء وال�سركاء 

الرئي�سيدين

الإدارةم�ؤ�سرات الأداء الرئي�سيةالهدف الثاين CSF’s

ن�سبة الإجراءات التي متت اإعادة هند�ستها

الفاعلية والإنتاجية

ن�سبة الأخطاء ون�سبة التاأخري

ا�ستخدام بطاقة قيا�ص الأداء املت�ازن للقيا�ص

الرتتيب بني الإدارات الأخرى اأو الدرجة

ن�سبة جناح احلك�مة اللكرتونية

ن�سبة جناح اجلمارك اللكرتونية

تقنية املعل�مات

الإجراءات 

الت�سريعات وال�سيا�سات

الت�سال

الإجراءات 

الت�سريعات وال�سيا�سات

اإدارة الأداء

اجل�دة

الأداء

فاعلية تكن�ل�جيا 

املعل�مات والت�سال 

اللتزام اجلمركي

العمليات

الت�سريعات وال�سيا�سات

معدل حالت الب�سائع امل�ق�فة 

معدل جزاءات عدم املطابقة

�سمان حماية العمالء 

واملجتمع

املعياري

حت�سني الأداء

كادر وظيفي عايل التاأهيل

ن�سبة العاملني املدربني على برامج 

حك�مة دبي للتميز

معدل الدوران ال�ظيفي

م�ؤ�سر م�ست�ى الر�سا

ن�سبة العاملني املعرتف باأدائهم

ن�سبة العاملني �سمن فريق العمل

ن�سبة الأعطال

فرتة دوران حياة امل�سروع 

ن�سبة تخفي�ص التكلفة

ن�سبة العاملني املدربني على تقنية املعل�مات

امل�ارد الب�سرية

ج�دة الأداء والإ�سرتاتيجية

امل�ارد الب�سرية 

درجة – عالقات العمالء

اإجراءات العمل

العمليات 

كافة الإدارات الأخرى

 ج�دة الأداء والإ�سرتاتيجية 

امل�ارد الب�سرية

ج�دة الأداء والإ�سرتاتيجيةن�سبة الإجراءات وفقًا للمعايري

العالقات الدولية

الإجراءات 

�إ�شرت�تيجية �لعمل �لق�شرية و�ملتو�شطة �لأمد جلمارك دبي
 �إ�شرت�تيجية �لتح�شني �لت�شغيلية 1 – 2 �شنة

الإجراءات امل�ستحدثة 

لل�سيا�سات وبرامج 

التط�ير والتحديث 

�لإد�رةموؤ�شر�ت �لأد�ء �لرئي�شية�لهدف �لثالث CSF’s

�لإد�رةموؤ�شر�ت �لأد�ء �لرئي�شية�لهدف �لر�بع CSF’s

ج�دة بيئة العمل

فاعلية ا�ستخدام تقنية 

املعل�مات

منهجية اجل�دة والتميز 

املتكاملة

م�ست�ى ال�سراكات

عدد املبادرات امل�سرتكة 

م�ؤ�سر م�ست�ى الر�سا

م�ست�ى الكفاءات واملهارات

دورة حياة ال�ستمرارية

ن�سبة الن�ساطات التي مت حت�سينها

عدد �ساعات التدريب للم�ظف
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فر�س جمارك دبي لالإ�شتد�مة:
ا�ستعداد حك�مة دبي لت�فري اأف�سل اخلدمات الإلكرتونية الالزمة والداعمة لعمل الدائرة

وج�د نظام فعال للمقرتحات لتح�سني وتط�ير العمليات

املعامالت  ت�سهيل  و  واجلهد  ال�قت  لعمالئنا  ي�فر  ما  اإلكرتونيًا،  اجلمركية  العمليات  لإجناز   )2 )مر�سال  حديث  اإلكرتوين  نظام   وج�د 

والذي من �ساأنه اأي�سًا م�ساعدتنا على الإلتزام مب�س�ؤوليتنا جتاه البيئة من خالل التقليل من ا�ستخدام ال�رق. لي�ص ذلك فح�سب ، لكن اأي�سا 

احلد من انبعاثات الكرب�ن من خالل ت�سجيع العمالء على اإنهاء املعامالت اخلا�سة بهم من منازلهم واحلد من ا�ستخدام الطابعات.

ت�فر العديد من التفاقيات اجلمركية الداعمة للتط�ير والتحديث. 

ال�ستفادة من برنامج دبي لالأداء احلك�مي املتميز للتعرف على نقاط الق�ة وال�سعف واملخاطر وفر�ص التح�سني للدائرة.

اعتماد املقارنات املعيارية والتعرف على اأف�سل املمار�سات العاملية يف ال�س�ؤون اجلمركية. 

وج�د القان�ن اجلمركي امل�حد الذي يدعم تطلعات جمارك دبي واإحداث التط�ر مبا ي�سمن زيادة حجم العمل التجاري.

اإمكانية تفعيل التعاون والتن�سيق مع كافة ال�سركاء ال�سرتاتيجيني، مبا يف ذلك اإبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات وجمال�ص م�سرتكة لتبادل 

اخلربات واملعارف واملمار�سات املتميزة مبا يخدم م�سلحة العمل.

والفر�سة  الن�ساط  لهذا  دبي  اإمارة  كافية خا�سة يف  مناطق  وج�د  وعدم  ال�سركات،  قبل  تخزين احلاويات من  �ساحات  الطلب على  كرثة 

احلقيقية اأن تتبنى جمارك دبي ذلك باإن�ساء مدينة متكاملة لتخزين احلاويات يف اإحدى مناطق دبي و التي من �ساأنها ت�سهيل عملية التخزين 

لعمالئنا ، ويف ال�قت نف�سه �ست�سبح من امل�ارد املحتملة للدخل حلك�مة دبي و اأي�سًا �ستخلق فر�سًا جيدة للعمل.

�ملخاطر �لتي تو�جه جمارك دبي:
الأزمة القت�سادية العاملية وتاأثرياتها على انخفا�ص امل�ارد املالية الالزمة لتلبية احتياجات امل�ظفني والعمالء  ما ي�ؤثر على  ر�سا امل�ظفني 

والعمالء وامل�ستثمرين.

وج�د فر�ص وظيفية اأف�سل بالدوائر الأخرى ما ي�ؤدي لكرثة ال�ستقالت وارتفاع معدل الدوران.

ي�جد يف الدولة �ست اإدارات جمركية ت�سعى لت�يل الدور الريادي والتط�ير وجذب امل�ستثمرين وروؤو�ص الأم�ال وبالتايل تتناف�ص خارجيًا بينها 

مع نظرياتها من الإدارات الأخرى على م�ست�ى اإمارات الدولة.   

افتقار الت�سال والت�ا�سل مع منظمة اجلمارك العاملية واملنظمة العاملة للملكية الفكرية اأدى اإىل انعدام الثقة يف املنظمات.

عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي والأو�ساع الع�سكرية والأمنية للدول املجاورة.

عدم كفاية املخ�س�سات املالية املرتبطة بالبنية التنظيمية للدائرة، ما ي�ؤثر �سلبًا على اإيقاف بع�ص امل�ساريع ذات العالقة.

ت�سارب يف ال�سالحيات واملهام مع جهات خارجية على امل�ست�ى الحتادي. 

قيام دبي العاملية بعمليات التدقيق الداخلي على امل�ست�يات اخلارجية اأثر �سلبًا يف م�ست�ى ر�سا العمالء.
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الإحداثيات والتغريات املهمة خالل فرتة التقرير لعام 2009 و املتعلقة بحجم و الهيكل التنظيمي جلمارك دبي و التي ت�سمل الأتي:

هيكلة جمارك دبي – ن�شخة 2009/1.0
 اإدارة التدقيق اجلمركي الالحق، مت نقلها من عمليات ال�سحن اجلمركي اإىل ال�سيا�سات والت�سريعات.

هيكلة جمارك دبي – ن�شخة 2009/2.0
مت ان�ساء قطاع ال�س�ؤون املجتمعية و دمج اإدارتي امل�ارد الب�سرية، وال�س�ؤون املالية والإدارية. كما متت اإعادة هيكلة ال�س�ؤون امل�ؤ�س�سية )اإدارة 

ال�س�ؤون املجتمعية، وقطاع اإدارة العمالء، واإدارة الإ�ستخبارات، ونقل اإدارة املهام اخلا�سة  لل�س�ؤون  امل�ؤ�س�سية(

�شبكة عمل �جلمارك

ميناء را�سد

جبل علي

تيك�م )تابع جلبل علي(

دبي الل�جي�ستية

قرية ال�سحن

املنطقة احلرة مبطار دبي

عمليات امل�سافرين )املبنى 1,2,3(

بريد اجلمارك

مركز دبي للمعادن وال�سلع املتعددة

امليناء اجلاف

مركز خدمة العمالء دي كامز

مركز حدود حتا

مدينة دبي لالأقم�سة

مدخل جمارك اخل�ر

احلمرية

مركز جمارك اخل�ر ال�ساحلي

مكتب الربيد العام

الرئا�سة – امليناء البحري

امليناء البحري

امليناء البحري

---

املطار

املنطقة احلرة

املطار

---

املطار

املطار والرب

املنطقة احلرة

احلدود / امليناء الربي

---

امليناء البحري

امليناء البحري

---

املطار

نوع �ملركز��شم �ملركز
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�حلوكمة و�للتز�م ونظام �لد�رة  

روؤيتنا ور�شالتنا و�لقيم �ملوؤ�ش�شية 

�لهيكل �لتنظيمي جلمارك دبي

�لأطر �لعامة للحوكمة �ملوؤ�ش�شية

ملحة عامة عن �حلوكمة يف جمارك دبي

منهجية ونظام عمل �للجان

�أخالق �لعمل و�ل�شلوك �لفردي

�إد�رة �ملخاطر

�لد�ء �ملوؤ�ش�شي
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�حلوكمة و�لإلتز�م ونظام �لإد�رة
 يتاألف نظام ح�كمة جمارك دبي من جمم�عة نظم ول�ائح و�سيا�سات ومنهجيات واإجراءات وممار�سات وغريها من الآليات التي تتحكم وت�ؤثر يف 

امل�سار والنهج الذي ي�جه و يدير جمارك دبي نح� حتقيق اأهدافها الرئي�سية مع الأخذ يف الإعتبار اأهمية م�سالح �سركاء جمارك دبي اخلارجيني 

والداخليني.

مت اإ�سدار دليل للح�كمة امل�ؤ�س�سية بهدف حتديد ور�سم والتعريف باأركان احل�كمة امل�ؤ�س�سية لدى جمارك دبي. كما يحدد الدليل اأي�سًا ممار�سات 

جمارك دبي ب�ساأن املحاور التي تت�سمنها الق�انني الدولية والقليمية والحتادية واملحلية واملعايري واملمار�سات الت�جيهية. ويتم مراجعة هذا الدليل 

دوريًا من قبل اللجنة العليا امل�ؤ�س�سية بهدف التاأكد من م�سار جمارك دبي و�سمان اتباعها وتطبيقها لأف�سل املعايري واملمار�سات.

�لأهد�ف
 تهدف ح�كمة امل�ؤ�س�سات اإىل �سمان حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة ب�سكل فعال من خالل:

ت��سيح وت�سهيل عملية اتخاذ القرارات واإناطة امل�س�ؤوليات من خالل و�سع �سيا�سات وق�انني جلية وا�سحة

حت�سني ج�دة تقدمي اخلدمات ومراقبة الأداء املتعلق بذلك

حت�سني كفاءة الأنظمة الداخلية للم�ؤ�س�سة ل�سمان ال��س�ل اإىل اأف�سل النتائج

تطبيق مبادئ النزاهة وال�سفافية

�ملرجعيات
خطة دبي الإ�سرتاتيجية لالأع�ام 2007 - 2011

برنامج دبي لالأداء احلك�مي املتميز

�حلدود
ق�انني حك�مة دبي

ال�سيا�سات والت�سريعات اجلمركية

جمعية الإحتاد للق�انني اجلمركية

قان�ن امل�ارد الب�سرية – حك�مة دبي

Applying Governance Process

Directing & Governing

Managed byExecuted by Monitored by

Operation

Working Procedures

Execution Tools

Measuring Processes

Training

ProceduresPolicies & Legislationsل�شيا�شات و�لت�شريعات� �لإجر �ء�ت

قيا�س �لإجر �ء�ت

�لتدريب

تطبيق �إجر�ء�ت �حلوكمة
يتم �لتنفيذ بو ��شطةتتم �لد�رة بو ��شطة تتم �ملر �قبة بو ��شطة

دعم �حلوكمة بو ��شطة

�لت�شغيل

�إجر�ء�ت �لعمل

أدوات التنفيذ

�لتوجيه و �لتحكم

�لعنا�شر �لأ�شا�شية للحوكمة لدىجمارك دبي
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دور و�شلطات �ملدير �لعام
مت ر�سم و حتديد �سلطات و دور املدير العام من  قبل قان�ن دول جمل�ص التعاون امل�حد. و لقد قامت جمارك دبي بتط�ير قائمة ت�سمل �سلطات 

و�سالحيات املدير العام املتعلقة بالإدارة وال�س�ؤون القان�نية واملالية، وتخ�سع هذه القائمة للمراجعة والتحديث كل �سنتني وفقًا للقرار الإداري 

ال�سادر بالتن�سيق مع اجلهات املعنية يف جمارك دبي.

دور و�شلطات �ملدير �لتنفيذي �لأول 
يتمثل دور املدير التنفيذي الأول يف الإ�سراف والقيادة والإر�ساد والت�جيه ومتابعة الأداء ال�ظيفي لقطاع اإدارة العمالء وقطاع ال�س�ؤون املجتمعية 

واأف�سل  العاملية  املعايري  تبني  �سمان  اأي�سًا  مهامه  من  كما  الأداء.  �سري  من  للتاأكد  اخلا�سة  واملهام  ال�ستخبارات  واإدارة  احلك�مية  وال�سراكة 

املمار�سات املتبعة يف جمال ال�ستخبارات اجلمركية وعالقات العمالء بهدف تعزيز وحماية امل�اطن واملجتمع وامل�ارد واحلفاظ على �سمعة �سجل 

البالد الآمن.

دور و�شلطات �ملدير �لتنفيذي 
مدير تنفيذي – قطاع �إد�رة �ملتعاملني: ينح�سر دوره يف ت�جيه واإدارة وقيادة مهام و�س�ؤون اإدارة العمالء لتمكني جمارك دبي من �سمان 

حتقيق اأهداف العمل املتمثل يف تقدمي اأف�سل اخلدمات.

مدير تنفيذي – قطاع �ملو�رد �لب�شرية و�ملالية و�لإد�رية: دور املدير التنفيذي ه� قيادة مهام و�س�ؤون اإدارة امل�ارد الب�سرية وال�س�ؤون 
املالية والإدارية لتمكني جمارك دبي من �سمان حتقيق اأهداف العمل املتمثلة يف الإدارة املالية والإدارية الفاعلة.

دور و�شلطات مدير تنفيذي – قطاع �ل�شيا�شات و�لت�شريعات: فاعلية قيادة قطاع اإدارة ال�سيا�سات والت�سريعات على م�ست�ى جمارك 
دبي ل�سمان م�سار ال�سيا�سات اخلا�سة بالقيمة والتعريفة واملن�ساأة وفقًا للمتطلبات املحلية والعاملية من خالل �سمان تنفيذ املتطلبات القان�نية.

مدير تنفيذي – قطاع �لتطوير �جلمركي: الإ�سراف واملراقبة و�سمان الأداء الفاعل لإدارة التط�ير اجلمركي على م�ست�ى جمارك دبي.

مدير تنفيذي – قطاع عمليات �ل�شحن �جلمركي: قيادة الإدارة الفاعلة لعمليات التفتي�ص والتحقيق على م�ست�ى جمارك دبي للتاأكد من 
اللتزام بتنفيذ ال�سيا�سات امل��س�عة وتطبيقاتها.

يتم دفع رواتب جميع كبار امل�ظفني من قبل حك�مة دبي ، يف حني مل يتم بعد و�سع نظام للمحا�سبة و املكافاأة على الأداء فيما يت�سل مبدى الإلتزام 

الجتماعي اأو البيئي للدائرة.

�ملدير �لعام

�لهيكل �لتنظيمي جلمارك دبي

�لإ�شرت�تيجية و�لتميز �ملوؤ�ش�شي 

�لإت�شال �ملوؤ�ش�شي

�ل�شوؤون �لد�خلية

�إد�رة �لتدقيق و�ملخاطر 

الشؤون املؤسسية

�ل�شوؤون 
�ملجتمعية
 و�ل�شر�كة
 �حلكومية

�ملو�رد   �لب�شرية �إد�رة �ملتعاملني
و�لإد�رية  و�ملالية

 عمليات �ل�شحن
 �جلمركي

عمليات �مل�شافرين

 �لتطوير
 �جلمركي

 �ل�شيا�شات 
و�لت�شريعات
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GATEWAY DUBA’S PROSPERITY

�إطار �حلوكمة �ملوؤ�ش�شية جلمارك دبي 

�لأطر �لتف�شيلية

�لإطار �لعام

�لتقارير �لد�خلية

�حلوكمة

ية
خل

د�
ية

رج
خا

�لتقارير �خلارجية

�لطر �لقانونية �لإ�شرت �تيجية و �لتخطيط �لإبالغ

التقارير الإح�سائية

تقارير الأداء امل�ؤ�س�سي

اإيرادات دول جمل�ص التعاون

تقارير امل�ازنة واملالية

تقارير التدقيق احلك�مي

دول جمل�ص 

 التعاون

وزارة املالية

الهيئة الإحتادية 

للجمارك

 

جلنة القيادة امل�ؤ�س�سية

جلنة ال�ستثمار

جلنة ت�سيري امل�ساريع

جلنة العمليات

اأداء الدائرة

اأداء القطاعات والإدارات

الأداء املايل وامل�ازنة

الأداء الفردي

تقرير التدقيق الداخلي

�سمان اجل�دة

ادارة حمافظ امل�ساريع

القر ارات الإدارية

التدقيق الداخلى

ادارة املخاطر

ادارة الأزمات

التف�ي�ص والنتداب

امل�ساءلة واملحا�سبة

النزاهة / ال�سالمة

ال�سيا�سات والت�سريعات

ال�سفافية

الفاعلية والكفاءة

اآ�س�ص معايري اإدارة اخلدمات

منظمة اجلمارك العاملية

منظمة التجارة العاملية

املعايري الدولية

قان�ن دول جمل�ص التعاون

الق�انني الحتادية

ق�انني حك�مة دبي

املعاهدات

التفاقيات

مذكر ات التفاهم
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ملحة عامة
 تتبنى جمارك دبي اأطر احل�كمة املتعددة امل�ست�يات املتمثلة يف احل�كمة اخلارجية والداخلية

�حلوكمة �خلارجية
وتتمثل يف املجم�عات اخلارجية ال�ساغطة مثال: املنظمات الدولية والحتادات والهيئات احلك�مية التي ت�فر هيكاًل للمعايري واملمار�سات والق�انني 

والنظم. وتت�سمن احل�كمة اخلارجية جلمارك دبي تلك امل�ست�يات املحلية والحتادية والإقليمية والدولية. وكل م�ست�ى من هذه امل�ست�يات يت�سمن 

اأطره القان�نية والإ�سرتاتيجية وخططه وتقاريره 

�حلوكمة �لد�خلية
املالية وامل�سادر وامل�ارد وحتديد جمالت امل�ساريع والربامج  اأو ت�ظيف  واإدارة الأنظمة وا�ستخدام  العاملني  واأداء  الدائرة  اأداء  وت�سمل كل من 

اجلديدة وعمل ال�سيا�سات من اأجل خلق بيئة تنظيمية مفت�حة و�سفافة وحما�سبة واأخالقية.  

م�شتوى �حلوكمة

لي
ملح

�
دي

حتا
�ل

مي
قلي

�ل
يل

دو
�ل

�لطر �لقانونية

�لإطار �لقانوين

�لإ�شرت�تيجية و�لتخطيط

�ل�شرت�تيجية و�لتخطيط

عمل �لتقارير

عمل �لتقارير

منظمة اجلمارك العاملية

 حك�مة دولة الإمارات

 العربية املتحدة

الحتادية

وزارة املالية

الهيئة الحتادية للجمارك

حك�مة دبي

جمارك دبي

قان�ن الهيئة الحتادية للجمارك – القان�ن الحتادي رقم 

)2003( )1(
القان�ن امل�حد لدول جمل�ص التعاون اخلليجي

القان�ن الحتادي لربيد الإمارات القاب�سة )2007( 

القان�ن الحتادي لل�سلع اخلا�سعة لرقابة ال�سترياد 

والت�سدير 2007

لقان�ن الحتادي رقم 11 )1981( اخلا�ص بفر�ص الر�س�م 

اجلمركية الحتادية على التبغ

القان�ن الحتادي رقم 19 )2002( لزيادة الر�س�م علي 

الب�سائع وال�سلع امل�ست�ردة من خارج اجلمارك امل�حدة لدول 

جمل�ص التعاون اخلليجي 

قان�ن اجلمارك )1998(

قان�ن اإن�ساء امل�انئ والإدارات اجلمركية رقم 1 )2001(

القان�ن 1 )2001( لإن�ساء امل�انئ اجلمركية واملناطق احلرة

قان�ن ميناء جبل علي )1979(

ل�سرائب   مبيناء را�سد –  قان�ن مناطق التخزين املعفية من ا

قان�ن رقم )3( )1982(

قان�ن رقابة الجتار بالأحجار الكرمية – القان�ن )93(

قان�ن بريد الإمارات )2001(

القرارات الإدارية

التدقيق الداخلي

اإدارة املخاطر

اإدارة الأزمات

التف�ي�ص والنتداب

امل�ساءلة واملحا�سبة

ق�اعد ال�سل�ك
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≥∏¨dG äGAGôLEG h ≥jôØdG AGOCG á©HÉàe áæ÷ 
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kÓjóH kGƒ°†Y áæé∏dG ¢ù«FQ í°Tôj h

≥jôØdG/áæé∏dG AGOCG »°ù°SDƒŸG õ«ªàdGh á«é«JGÎ°SE’G IQGOEG ™HÉàJ
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äGƒYódGh äÉYÉªàL’G ∫ÉªYCG ∫hGóL OGóYEG

≥jôØdG/áæé∏dG AÉ°†YCG ™e ‹hCG ´ÉªàLG

ájQhO äÉYÉªàLG ó≤Y

á©HÉàŸG h äGQGô≤dG ò«ØæJh áæé∏dG äÉYÉªàLGô°VÉ ≥«KƒJ

 IQGOE’ áî°ùfh ΩÉ©dG ôjóŸG Öàµe ¤EG ájQhO ôjQÉ≤J

õ«ªàdGh á«é«JGÎ°S’G 

™«ªL ≥«≤– ¿Éª°V ; áæé∏dG ΩÉ¡e øe AÉ¡àf’G óæY

äÉeƒ∏©ª∏d …õcôe ´Oƒà°ùe ‘ É¡¶ØMh É¡≤FÉKh 

 IQGOEG ™e áæé∏dG èFÉàf h ôjQÉ≤J á°ûbÉæe h ¢VGô©à°SG

õ«ªàdGh  ácGô°ûdG á«é«JGÎ°SG

 áî°ùfh ΩÉ©dG ôjóŸG Öàµe ¤EG á«FÉ¡f á«°UƒJ Ëó≤J

õ«ªàdGh á«é«JGÎ°S’G IQGOE’

ÖfÉL øe ádÉ©ØdG ácQÉ°ûŸG iƒà°ùe øY ôjQÉ≤J OGóYEG

ôjóe ¤EG É¡Áó≤Jh , èFÉàædG º««≤Jh AÉ°†YC’G 

õ«ªàdG h á«é«JGÎ°S’G IQGOEGh , ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGOEG 

áæé∏dG ≥∏¨d ΩÉ©dG ôjóª∏d Ö∏£H Ωó≤àdG

áæé∏d ≥∏¨d ΩÉ©dG ôjóŸG πÑb øe …QGOEG QGôb QGó°UEG

 áæé∏dG AGOCG º««≤J øY πeÉ°T ôjô≤J OGóYEG

áeÉ©dG IQGOE’G ¤EG ¬Áó≤Jh

�للجان وت�شكيل فريق �لعمل و�ملنهجية         
 تتبع جمارك دبي منهجية من�ذجية لتك�ين وت�سكيل اللجان اأو فرق العمل وذلك بعد عمل الدرا�سات ال�افية واملتاأنية ل�سمان الف�ائد والنتائج التي 

ت�سب يف م�سلحة العمل، مثال القيمة امل�سافة وحتقيق الأهداف واإيجاد احلل�ل التي ل ميكن ال��س�ل اإليها من خالل العمل العام واإمنا من خالل 

تبادل املعل�مات واخلربات وت�ظيف امل�ارد الب�سرية املتاحة.  

عملية �إد�رة �للجان وفرق �لعمل
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�لدور و�لهدف برئا�شة �للجان / �لفريق

قائمة فرق �لعمل / �للجان بجمارك دبي

تط�ير برامج متكاملة لتنظيم معامالت العمالء داخل م�انىء جمارك دبي 

الإعداد والإ�سراف علي نهج التميز امل�ؤ�س�سي اجلمركي النم�ذجي ومراقبة اللتزام 

باإتباع املعايري للفرق املكلفة بالعمل    

املدير العام

مدير – ق�سم املحج�زات والتدخل

مدير – عمليات ميناء را�سد

جلنة الإ�سراف والت�جيه العليا / 

برنامج دبي لالأداء احلك�مي املتميز

مدير تنفيذي – التط�ير اجلمركي فرق تقنية املعل�مات

متابعة وتنفيذ م�ساريع التط�ير والتحديث متا�سيًا مع اإ�سرتاتيجية الدائرة مدير تنفيذي – التط�ير اجلمركي برنامج التط�ير والتحديث 

درا�سة وتنفيذ م�سروع �سريبة القيمة امل�سافة وعمل وحدة خا�سة لالإدارة وجتهيز اأنظمة 

ت�سغيلية مدارة ب�ا�سطة فريق عمل من امل�ظفني الأكفاء ح�سب خطة العمل املر�س�مة 

مدير تنفيذي – الدعم امل�ؤ�س�سي جلنة م�سروع �سريبة القيمة 

امل�سافة

تط�ير م�سروع �سريبة القيمة امل�سافة مدير تنفيذي – الدعم امل�ؤ�س�سي جمل�ص مراجعة تقنية معل�مات 

�سريبة القيمة امل�سافة

تقدمي ومتابعة امل�سائل املتعلقة ب�سيا�سة �سريبة القيمة امل�سافة مدير تنفيذي – الدعم امل�ؤ�س�سي جمل�ص مراجعة برنامج �سريبة 

القيمة امل�سافة

تط�ير وحت�سني املهام والإجراءات اجلمركية وفقًا ملعايري برنامج دبي لالأداء احلك�مي 

املتميز

مدير تنفيذي – التخطيط 

والإ�سرتاتيجية

التح�سني والتط�ير

الإ�سراف علي برنامج التفتي�ص اجلمركي اللكرتوين والقيام مبهام املراقبة والتط�ير 

والتدريب واملتابعة

�سباط تفتي�ص – اإدارة 

العمليات والدعم الفني

فريق التفتي�ص اجلمركي 

الإلكرتوين

اإدارة اأمن اجلمارك والإ�سراف ومتابعة الإجراءات مدير اأول  - املحج�زات 

والتدخل اجلمركي

املتابعة الفنية والإدارية 

معاينة احلاويات وامل�سب�طات يف حالة عدم اإبراز البيان اجلمركي اأو الإعالن عن 

الب�سائع

مدير – املحج�زات 

والتدخل اجلمركي 

جلنة معاينة الب�سائع

اإدارة التدخل اجلمركي وتبادل املعل�مات مع ممثلي ال�سلطات والدوائر املحلية 

والحتادية احتاد الغرفة التجارية  ح�ل حماية حق�ق امللكية الفكرية ومكافحة اأ�ساليب 

الغ�ص التجاري والتزوير 

مدير اأول – التدخل 

اجلمركي

فريق التن�سيق امل�حد

فريق تاأهيل وتط�ير املعارف 

الأمنية اجلمركية

فريق التنقالت ال�ظيفية مل�ؤ�س�سة 

امل�انىء

تط�ير اخلطط الإ�سرتاتيجية والربامج ومتابعة تنفيذها املدير العام جلنة الت�سيري امل�ؤ�س�سية

مدير تنفيذي – امل�ارد الب�سرية جلنة املقرتحات واملكافاآت 

النظر يف معاينة ال�سلع املتنازع على ت�سنيفها مدير اأول – التعريفة واملن�ساأ فريق ت�سنيف ال�سلع

مراجعة القان�ن امل�حد للجمارك واإجراء التعديالت / اإبداء املالحظات قبل رفعها اإىل 

الهيئة الحتادية للجمارك والأمانة العامة لدول جمل�ص التعاون 

مدير تنفيذي – ال�سيا�سات 

والت�سريعات

فريق القان�ن اجلمركي العام

متابعة �سكاوي العمالء التي مت الف�سل فيها من قبل ق�سم الق�سايا اجلمركية مدير تنفيذي – اإدارة املتعاملني جلنة املظامل اجلمركية

النظر يف املخالفات املرتكبة من قبل م�ظف اجلمارك ومناق�سة التدابري التاأديبية 

ال�اجب تنفيذها وفقا لبن�د القان�ن 

مدير ال�س�ؤون الدارية جلنة املخالفات الدارية

اإعداد برامج التدريب اخلا�سة بامل�ظفني اجلدد مدير التدريب فريق ت�عية امل�ظفني اجلدد

مناق�سة املظامل وال�سكاوي املقدمة من قبل م�ظف اجلمارك باإتباع البن�د والإجراءات 

القان�نية وت�س�يتها وفقًا لل�ائح والنظم ال�س�ابط املقررة 

مدير تنفيذي – الدعم امل�ؤ�س�سي جلنة املظامل وال�سكاوي

يف حالة الف�سل يف حل اخلالفات املتعلقة بتقييم الب�سائع يف املراكز اجلمركية، تق�م 

اللجنة بت�س�ية املنازعات النا�سئة بني املركز واملعلن

مدير تنفيذي – اإدارة 

املراكز اجلمركية اجلديدة

جلنة التقييم اجلمركي

مدير تنفيذي – امل�انىء  البحرية النظر يف مطالبات العمالء املتعلقة باملعامالت واإ�سدار القرارات املنا�سبة ب�ساأنها  املطابقة والت�س�يات والغرامات 

اتخاذ الالزم من الإجراءات والقرارات املتعلقة بخدمة العمالء عرب امل�قع الإلكرتوين 

لتلبية الحتياجات وتعزيز ثقة العمالء يف احلل�ل التي تقدمها الدائرة 

تاأهيل واإعداد م�ظفي عمليات املراكز اجلمركية ب�سقل الثقافة واملعرفة يف جمال الأمن 

اجلمركي   

درا�سة القرتاحات املقدمة من العمالء الداخليني واخلارجيني وتقدمي احلل�ل املنا�سبة 

ومكافاأة املقرتحات الناجحة ورفع التقارير اإىل املدير العام 
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�ل�شلوك �لوظيفي وقو�عد �ل�شلوك �لأخالقي
 نحن يف جمارك دبي لدينا اإلتزام دائم بالقان�ن اأينما كان، ونعمل بعزم على اإ�ستمرار وج�د م�ست�ى عال من الأخالق املهنية وال�سل�ك الفردي. 

حيث ظلت جمارك دبي دومًا تعمل على ن�سر ثقافة ي�س�دها التقدير والإحرتام والنزاهة وال�سل�ك والتعاون املتبادل بني كافة العاملني. وقد عملنا 

على تط�ير الل�ائح املنظمة لل�سل�ك ال�س�ي لتمكني كافة العاملني من فهم القيم العليا لالأخالق املهنية والفردية واإتباعها. 

 يحدد قان�ن ق�اعد ال�سل�ك، واملتاح جلميع امل�ظفني من خالل ال�سبكة الداخلية وامل�قع الإلكرتوين اخلا�ص بالدائرة، ويبني املعايري القان�نية 

والأخالقية التي نت�قع من م�ظفينا المتثال لها. ويتطلب هذا القان�ن من م�ظفينا الإبالغ الف�ري عن حالت الإ�ستباه التي يعتقد باأنها تنتهك تلك 

املعايري. ونحن ن�فر هذا القان�ن لكافة العاملني بجمارك دبي من خالل جمم�عة متن�عة من ال��سائل، والتي ت�سمل خمتلف اأن�اع الت�ا�سل على 

م�ست�ى الدائرة، ف�ساًل عن امل�اد املطب�عة، كما نق�م اأي�سًا بت�فري التدريب املالئم مل�ظفينا بتقدمي الربامج التدريبية املتن�عة واملتعلقة بالإلتزام 

وال�سل�ك. يركز هذا القان�ن على بع�ص امل�سائل الرئي�سية وهي:

الإلتزام باإتباع الق�انني 

امل�س�ؤولية الفردية

الن�ساط ال�سيا�سي

العالقات مع اجلمه�ر

الهدايا والر�ساوى

ت�سارب امل�سالح

الإت�سال الداخلي واخلارجي

�إد�رة �ملخاطر على م�شتوى جمارك دبي

ملحة عامة 
 تتبنى جمارك دبي منهجية لإدارة املخاطر املدرجة �سمن الثقافة امل�ؤ�س�سية. وتتلخ�ص م�س�ؤولية اإدارة املخاطر يف التاأكد من تطبيق اإدارة املخاطر 

على م�ست�ى الإدارات والعاملني مبختلف فئاتهم ال�ظيفية، حيث اأ�سبح مفه�م اإدارة املخاطر مفه�مًا اأ�سا�سيًا يجب اأن يتبناه كافة العاملني عند 

اإتخاذ القرارات.

نطاق �إد�رة �ملخاطر

مت تطبيق منهجية اإدارة املخاطر على م�ست�ى اإ�سرتاتيجي مبا يتما�سى مع خطة جمارك دبي الإ�سرتاتيجية وذلك من خالل التخطيط امل�ؤ�س�سي 

ملخاطر الإ�سرتاتيجية واملالية والعمليات والأفراد. كما اأن بع�ص الإ�سرتاتيجيات يجب تط�يرها لإدارة املخاطر يف بع�ص التطبيقات مثال: 

 اإدارة امل�ساريع

 ال�سحة وال�سالمة املهنية

�سحة و�سالمة البيئة

 اأمن املعل�مات

 ا�ستمرارية العمل

التدقيق والإلتزام

الف�ساد واأخالقيات العمل
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دورة حياة �إد�رة �لأد�ء �ملوؤ�ش�شي
 اإن اإدارة الأداء امل�ؤ�س�سي املتكامل املعم�ل به على م�ست�ى جمارك دبي ه� الق�ة الدافعة وراء اخلطة الإ�سرتاتيجية املت�الية ل�سل�سلة خطط العمليات 

امل��س�عة والنافذة واملالئمة والدقيقة. 

"املبا�سرة" التي تعمل على قيا�ص املعايري وحتليل الأداء مع  اإجرائيتني، الأوىل هي جمم�عة العملية  و تتاألف  دورة حياة الأداء من جمم�عتني 

"التنفيذ" ل�سمان تفاعل الأداء مع التغريات املحددة من خالل معايري  املخرجات امل�ستهدفة للم�ؤ�س�سة، واملجم�عة الثانية هي جمم�عة عملية 

الأداء القيا�سية.

 حوكمة �إد�رة �ملخاطر

ΩÉ©dG ôjóŸG

IQGOE’ IOÉ«≤dG áæ÷
 ôWÉîŸG
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äÉcô°ûdG ôWÉôjô≤J

ôjƒ£àdG º°ùb QhO
ôWÉîŸG IQGOE’ á«é«JGÎ°SEG ±GógCG  l

ôWÉîŸG IQGOEG êPÉ‰h á«é¡æe  l

ôWÉîŸG πÑ≤J ‘ IôFGódG áÑZQ  l

á«Ø QÉ£NCG  l

(CG) QÉ©°TEG  º««≤àd äÉÄ«g  l

:áæé∏dG √ÉæÑàJ …òdG QhódG
ôWÉîŸG IQGOEG á°SÉ«°S  l

ôWÉîŸG πÑ≤J ‘ IôFGódG áÑZQ   l

á«Ø QÉ£NCG  l

(CG) QÉ©°TEG  º««≤àd äÉÄ«g   l

 

ájô°ûÑdG OQGƒŸG ´É£b  l

ájQGOE’Gh á«dÉŸGh      

»côª÷G øë°ûdG äÉ«∏ªY ´É£b  l

 äÉ©jô°ûàdGh äÉ°SÉ«°ùdG ´É£b  l

 á«©ªàéŸG ¿hDƒ°ûdG ´É£b  l

á«eƒµ◊G ácGô°ûdGh      

»côª÷G ôjƒ£àdG ´É£b  l
:≥jôØdG QhO
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 ôWÉîŸG

نقطة اإنطالق الأداء امل�ؤ�س�سي حتدد و�سع امل�ؤ�س�سة وتقّيم ما اإذا كانت ت�سري يف الطريق ال�سحيح نح� حتقيق اأهدافها املر�س�مة. وُتعنى املجم�عة 

"املبا�سرة" بر�سم امل�سار الإ�سرتاتيجي للم�ؤ�س�سة، وحتدد املعايري القيا�سية التي بدورها ت�سع م�ؤ�سر اأداء امل�ؤ�س�سة وفقًا لهذا امل�سار نح� ال��س�ل 
اإىل الأداء امل�ستهدف للم�ؤ�س�سة وت�فر الإجراءات والآليات امل�ساعدة يف جمع البيانات القيا�سية ومقارنتها بالبيانات امل�سبقة للعمل.

اأما جمم�عة عملية "التنفيذ" فال ت�سمل جمع بيانات الأن�سطة فح�سب، واإمنا ُتعنى اأي�سًا بتحليل تلك البيانات لتحديد م�سارات الأداء وحت�سني 

اإجراءات القيا�ص والأهداف وحت�سني اخلدمات واإجراءات العمل التي ل ترتقي مب�ست�يات الأداء املطل�بة.
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äGQOÉÑŸG
á«còdG ±GógC’G ±GógC’G

 á«é«JGÎ°SE’G

¢ù«jÉ≤ŸG ¢SÉ«≤dG

π«¨°ûàdG

±óg

ò«ØæJ

AGOC’G ¢ù«jÉ≤eAGOC’G ±GógCG

¬«LƒJ

º¶ædG á«∏ª©dG ¢UÉî°TC’G

á£ÿG

جمم�عة عملية "التنفيذ" مت�سلة مبحددات مقايي�ص الأداء الأولية واأهدافها ونظم القيا�ص الأولية ملجم�عة العملية "املبا�سرة". وهذه العالقة 

بني املجم�عتني ت�ساعد يف ات�ساق و�سبط وت�سحيح اأخطاء وعي�ب النظم القيا�سية وتتحقق من تعزيز الأهداف وتعزز من �سمان بيانات الأداء 

املتح�سل عليها من ن�ساطات العمل وتت�سف باأنها مت�سقة وحمددة حلقيقة امل�سار وال��سع احلقيقي من خالل امل�ؤ�سر. 

ولت�فري اأ�سا�ص �سليم، تت�سم عملية قيا�ص حتليل البيانات املتح�سل عليها بالتفاعل، حيث تتم عملية القيا�ص والتحليل لالأداء خالل مدة معينة متفق 

عليها وعادة تك�ن ح�سب الفرتة الزمنية - الربع �سن�ية. 

جمع بيانات الأداء من ن�ساطات وبيئة العمل لها اأهمية وفائدة قيمة، خا�سة اإذا مت حتليل هذه البيانات ب�سكل جيد.  ويتم ذلك من خالل الأدوات 

والآليات املتقنة والتحليل املتبع يف حتديد م�سارات الأداء )هل وفقًا للم�سار ال�سحيح اأم منحرفة عن امل�سارات ال�سحية اأم متذبذبة غري مت�سقة.....

الخ( ومن ثم تقييم م�سارات القيا�ص املتعلقة بالأهداف املراد حتقيقها. عملية التحليل ل ت�ساعد فقط يف حتديد جذور امل�سببات الناجم عنها 

ق�س�ر الأداء فح�سب، وامنا حتدد اأي�سًا ق�س�ر م�سار القيا�سات املطبقة والأهداف امل��س�عة. ويتم ر�سد نتائج التحليل يف تقرير الأداء والذي 

يت�سمن حتليل امل�سارات والجتاهات وحتليل جذور امل�سكلة وامل�سببات وحتليل اجلزئيات وا�سدار الت�جيهات والت��سيات اخلا�سة بالأداء. ولقد 

جاء يف اجتماع مراجعة الأداء للمدراء ال�س�ؤال التايل: كيف ميكن النظر اإىل جذور انحرافات الأداء اأو التغيريات الناجمة يف امل�سارات ومن ثم 

حتديد خطط العمل الت�سحيحية والحرتازية الالزمة ح�سب الحتياجات؟
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�لتز�مات �مل�شوؤولية �لجتماعية

اأهداف وروؤية ور�سالة والتزامات امل�س�ؤولية الجتماعية

النطاق واخلطة الثالثية وم�ؤ�سرات القيا�ص

املبادئ الت�جيهية والتحديات

ا�سرتاتيجية امل�س�ؤولية الجتماعية

التزامنا جتاه �سركائنا الرئي�سيني
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�إلتز�م جمارك دبي بامل�شوؤولية �لجتماعية 
اإن امل�س�ؤولية الجتماعية جتمع ما بني اهتمام �س�ق العمل والبيئة واملجتمع  بتفاعل الأطراف املعنية مع العمليات التجارية. وبالن�سبة جلمارك دبي، 

فاإنها تعني اخلروج عن حدود املاأل�ف يف تنفيذ وتطبيق الق�انني والأحكام  للقيام باأن�سطة ومبادرات لفائدة املجتمع. واإىل جانب حفظ بالدنا 

اآمنة، فنحن ن�سجع با�ستمرار على تقدمي امل�ساعدة للمجتمع. اإن اأ�سا�ص �سيا�سة امل�س�ؤولية الجتماعية يف جمارك دبي قد جاء تكرميًا لإعالن الأمم 

املتحدة العاملي حلق�ق الإن�سان والإتفاقيات البتدائية ملنظمة العمل الدولية لت�سجيع وم�ساعدة �سركائنا املعنيني للقيام بال�سيء ذاته. 

ومت اإن�ساء اإدارة امل�س�ؤولية الإجتماعية مبا يتما�سى مع الإندماج الكامل يف جمتمعنا كجزء من قطاع ال�س�ؤون املجتمعية وال�سراكة احلك�مية. وتق�م 

الإدارة بالإ�سراف على جمارك دبي فيما يخت�ص بالتطبيق، واإدارة املخاطر، واإدارة البيئة، ومبادرات امل�ساهمة الإجتماعية. كما  ت�سع اخلطط 

املتعلقة، وتقدم الدعم، وتراقب التقدم.

�لغر�س و�لهدف
اإن نظامنا القت�سادي ب�جه عام يهدف اإىل بناء اقت�ساد ق�ي وجمتمع عادل، حيث تك�ن هناك فر�سة واأمان للجميع. ونحن ملتزم�ن بال��س�ل 

العناية بالبيئة. ونحن  للنم� وفر�ص العمل فح�سب بل وعلى م�ست�يات عالية من  اإىل اقت�ساد ق�ي غري قائم على م�ست�يات ال�ستقرار املرتفعة 

ن�سجع الإن�ساف جنبًا اإىل جنب مع املرونة يف الدائرة، وذلك ل�سمان اأن اجلميع ميكنهم الإ�ستفادة من الفر�ص لتحقيق اأهدافهم. كما اأن جمارك 

دبي تلتزم بت�سيري �س�ؤونها بطريقة م�س�ؤولة اجتماعيًا واملحافظة على اأعلى م�ست�يات الأخالق يف تعامالتنا التجارية. وهدفنا ه� التعامل مع كافة 

الأطراف املعنية للدائرة )مبا فيها امل�ساهمني، واحلك�مات، وال�سركاء، وامل�ظفني، واملقاولني، وامل�ردين، واملجتمعات املحلية التي نعمل فيها( 

بعدالة يف كل الأوقات، واإحرتام الإختالفات الثقافية واجلن�سية والتن�ع الديني. كما اأننا جنتهد للح�س�ل على اأثر اإجتماعي اإيجابي يف البلدان 

التي نعمل بها وتقليل الأثر البيئي املت�سل بعملياتنا، ما ي�لد دخاًل للحك�مة وي�سمن العمل يف �سراكة مع املجتمعات املحلية لتعزيز مبادرات التنمية 

امل�ستدامة.
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روؤيتنا 
اإدماج البعد الإقت�سادي والإجتماعي والبيئي يف عملياتنا التجارية والتفاعل مع �سركائنا املعنيني على اأ�سا�ص ط�عي من اأجل ال��س�ل ملا يت�قعه 

منا املجتمع فيما يخ�ص الق�سايا الأخالقية والقان�نية والتجارية.

ر�شالتنا
 بال�سدق الكامل والنزاهة �سنعمل جاهدين على ال�فاء مب�س�ؤولياتنا: القت�سادية والجتماعية والبيئية.

�إلتز�ماتنا و�أهد�فنا
�لإلتز�م                        �لأهد�ف                                              

�مل�شوؤولية �لقت�شادية
عن طريق تطبيق معايري النزاهة 

واملعايري الأخالقية العالية لرت�سدنا اإىل 

الطريقة املثلى لإدارة العمل بال�سعى 

جاهدين للتط�ر على نح� مت�سق 

وم�ستدام 

ال�فاء مب�س�ؤوليتنا البيئية عن طريق حماية البيئة الطبيعية مع الإلتزام مبا يلي:

دعم وت�سغيل "�سبكة خ�سراء" للم�ساهمة يف احلد من ا�ستخدام الطاقة و امل�ساعدة 

يف خف�ص النبعاثات

جمع النفايات وخلق بيئة �سديقة و�سحية

عمل الأبحاث وت�سجيع اإعادة التدوير واإعادة ال�ستعمال

رفع م�ست�ى ال�عي ال�سعبي وتعريف النا�ص بالثقافة البيئية وت�سجيع م�ساركاتهم يف 

الن�ساطات البيئية

�مل�شوؤولية �لبيئية 
من خالل تر�سيد اإ�ستخدام الطاقة 

وحتفيز اإعادة التدوير واإعادة 

ال�ستعمال. اي�سًا حت�سني اأداء 

الإدارات املايل و الفردي  ذات 

ال�سلة بالبيئة 

�مل�شوؤولية �لجتماعية 
عن طريق اإن�ساء �سبكة املعل�مات 

والربامج اخلا�سة بنا لتلبية 

الإحتياجات ل�سمان من� اأعمالنا 

مبا ين�سجم مع املجتمع

 ال�فاء مب�س�ؤولياتنا القت�سادية عن طريق الإدارة امل�ستدامة 

ط�يلة الأمد لأعمالنا مع الإلتزام مبا يلي:

تطبيق هياكل وو�سائل اإبداعية وفعالة لالإدارة

بذل اجلهد ل�سمان خف�ص التكلفة وتعزيز الفعالية يف العمليات

حتقيق الفعالية يف اإدارة ور�سد املخاطر

تنمية اأعمالنا بطريقة ت�سيف قيمة لها و الإ�ستفادة من نقاط الق�ة الأ�سا�سية لدينا

خلق فر�ص جديدة وم�ا�سلة حت�سني قدراتنا وحتقيق الريادة على امل�ست�ى الدويل

ال�فاء مب�س�ؤولياتنا الإجتماعية مبا ي�سمن اإمكانية ال��س�ل اإىل تقنياتنا وتطبيقاتها على نطاق وا�سع 

بطرق ي�ستفيد منها املجتمع مع الإلتزام مبا يلي:

تعزيز وت��سيع التغطية والبنية التحتية ل�سبكتنا 

تط�ير جمم�عة متن�عة من املنتجات واخلدمات لتلبية احتياجات ور�سا العمالء

خلق بيئة اآمنة و�سحية للعاملني والعمالء واملجتمع قاطبة

م�ساعدة املحتاجني من خالل الدعم بتقليل الفقر ون�سر الت�عية

امل�ساهمة يف التنمية ال�ساملة للمجتمع والتثقيف
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�إ�شرت�تيجية �مل�شوؤولية �لإجتماعية �خلا�شة بجمارك دبي

تكمن اإ�سرتاجتيتنا باإعتبارنا م�ؤ�س�سة حك�مية م�س�ؤولة عن تعزيزالأداء الأخالقي وامل�ستدام، ولتحقيق روؤيتنا نلزم اأنف�سنا بقيم امل�س�ؤولية الجتماعية 

التي تركز على اأربع دعائم اأ�سا�سية:

�لنطاق
تتمثل ر�سالة جمارك دبي العامة ومهامها يف امل�ساهمة يف التنمية الإجتماعية والإقت�سادية لإمارة دبي، واعتماد اأف�سل املمار�سات. وامل�ساهمة يف 

تط�ير امل�ارد التقنية والب�سرية عالوة على حتقيق ر�سا وولء العمالء وال�سركاء. وت�سهم م�ساركاتنا يف م�سروعات امل�س�ؤولية الجتماعية يف خلق 

ال�ظائف، وتدفق الإيرادات، وحت�سني نظام احل�كمة، وت�سحيح الأداء البيئي والجتماعي، وتنمية املجتمعات املحلية. ونحن ن�سعى دومًا ل�سمان 

م�ساهمة خطط العمل اخلا�سة بنا ب�سكل م�ستمر ومت�سق نح� التنمية امل�ستدامة. ونلتزم ب�سمان تطبيق اأف�سل معايري امل�س�ؤولية الجتماعية كاأحد 

الأوجه الأ�سا�سية لالإدارة واملمار�سة ال�سليمة لالأعمال.  

موؤ�شر�ت �لأد�ء �لأ�شا�شية للم�شوؤولية �لجتماعية لدينا

 تعد امل�ساهمة الإجتماعية هدفًا رئي�سيًا جلمارك دبي، حيث يتم ت�سمينها يف روؤية الأداء املت�ازن امل�ؤ�س�سي اخلا�سة بها ويتم قيا�ص هذه امل�ساهمة 

من خالل جمم�عة من م�ؤ�سرات الأداء الرئي�سية:

عدد مبادرات امل�س�ؤولية الإجتماعية وت�زيعها على امل�ساريع الكبرية، والأن�سطة ال�سغرية وعمليات الرعاية

خدمة فئات خمتلفة من امل�ستفيدين

خدمة اكرب عدد من امل�ستفيدين

نتائج اإ�ستطالع راأي املجتمع: حيث ي�ستطلع مدى ر�سا املجتمع عن ت�فر املعل�مات املتعلقة بامل�س�ؤولية الإجتماعية واإمكانية احل�س�ل عليها، 

وامل�ساواة يف اخلدمات املقدمة اإىل املجتمع، وطبيعة العالقة مع الأطراف الأخرى، وامل�ساركة يف التدريب والتعليم ودعم امل�سروعات اخلريية 

وال�سحية، ودعم الأن�سطة الثقافية والريا�سية واجله�د واملبادرات ذات الطبيعة التط�عية والإن�سانية، واملخاطر ال�سحية وح�ادث العمل 

والتل�ث.

لل��س�ل اإىل اأهدافنا يف اإن�ساء م�ؤ�س�سة م�س�ؤولة م�ستدامة، خططنا لتنفيذ عملية حمكمة الت�سميم من خالل اخلط�ات التالية:

��شتد�مة �لأعمال �مل�شوؤولية �لجتماعية �مل�شوؤولية �لبيئية ظروف عمل �ملوظفني

�لتقييم �لذ�تي و�لقيا�س

حتديد �ل�شركاء �لرئي�شيني و�إ�شر�كهم يف �لعمل

و�شع �ل�شيا�شات

�لتنفيذ

�ملر�جعة و�لتحقق

تبادل �لجناز�ت مع �ل�شركاء من خالل تقارير �شنوية �شفافة
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�أ�شلوب �لقيا�س �خلا�س بنا
اإن هدفنا ه� عمل التقارير عن املجالت التي ت�سكل و�سفًا ر�سميًا للم�س�ؤولية الإجتماعية لدائرتنا، وفح�ص تطبيقاتها املحتملة يف و�سع متعدد 

اأن  كما  واخلا�ص.  العام  القطاعني  فيها  مبا  اأخرى  قطاعات  يف  املعدة  الإجتماعية  امل�س�ؤولية  واأ�ساليب  مفاهيم  ت�فر  والتي  الثقافات،  وخمتلف 

التحدي اخلا�ص باإعتماد اأ�ساليب اإدارة قيا�ص امل�س�ؤولية الإجتماعية يف امل�ؤ�س�سات اجلمركية يف اململكة املتحدة وال�سرق الأق�سى يفتح الباب اأمام 

امل�ساعدة يف بحث مدى تاأثري الثقافة التنظيمية يف و�سع خمتلف الثقافات، ما يتيح للنماذج امل�لدة للم�س�ؤولية الجتماعية معاجلة وفهم التفاعالت 

الثقافية ب�سكل اأف�سل. 

�ملبادىء �لإ�شرت�شادية
 نعمل على دمج قيم العمل وعملياتنا لتحقيق وتلبية ت�قعات �سركائنا. 

اإن م�س�ؤولياتنا الإجتماعية والإقت�سادية والبيئية جتاه �سركائنا هي جزء من اأعمالنا ومكملة لها. ونحن نهدف اإىل اإظهار هذه امل�س�ؤوليات 

من خالل ن�ساطاتنا ويف اإطار �سيا�ساتنا امل�ؤ�س�سية.

اإفائنا  ل�سمان  نقيم ح�ارًا مفت�حا  اأمكن  �سركائنا، وحيثما  واإ�سادة ومدح من  و�سكاوي  اإلينا من مالحظات  يرد  نتعامل بجدية مع كل ما 

باملتطلبات ال�اردة يف هذه ال�سيا�سة.

نعمل على اإبالغ �سركائنا عما يخ�سنا من �سيا�سات، واإ�سرتاتيجيات، واأهداف، واأداء، وح�كمة ت�سب يف م�سلحة �سركائنا.

�ست�فر جمارك دبي، حيثما اأمكن، امل�ارد وامل�سادر ال�سرورية الالزمة لتحقيق م�س�ؤولياتنا امل�ؤ�س�سية. وحتمل كافة امل�ظفني امل�س�ؤولية عن 

اأداء ذلك.

مت�يل  اأجل  من  التربعات  جمع  على  �س�يًة  امل�ظف�ن  �سيعمل  كما  اخلريية،  لالأعمال  عام  كل  ميزانية  تخ�سي�ص  �سيتم  املجتمع،  اإ�سراك 

ال�سندوق ودعم احلالت املحتاجة.

خطتنا �لثالثية لإد�رة �مل�شوؤولية �لإجتماعية

و�سع نظام لإدارة امل�س�ؤولية 

الجتماعية بحيث يت�سم بالإنتظام 

و الإرتباط ب�سكل وثيق بعملية اإدارة 

العمل

اإدخال حت�سينات كبرية على اأداء 

امل�س�ؤولية الإجتماعية لدينا ، وحتقيق  

م�ست�ى عاملي من الأداء

حت�سني اأدائنا و قدراتنا و تاأثرينا 

العاملي

حت�سني نظامنا لإدارة امل�س�ؤولية 

الجتماعية لل�سركات وفريق الإدارة 

واأل�سيا�سات والإجراءات ذات ال�سلة

حت�سني طرق جمع و قيا�ص بيانات  اأداء 

امل�س�ؤولية الإجتماعية و اإ�ستك�ساف 

و�سائل لدجمها با�ستعرا�ص اأداء العمل

امل�ساركة يف العديد من الأحداث املحلية 

والعاملية يف جمال امل�س�ؤولية الجتماعية 

وزيادة قدرتنا على التاأثري على تنمية 

جمال امل�س�ؤولية الجتماعية، وبناء 

�سمعتنا كدائرة م�س�ؤولة

خلق نظام لإدارة امل�س�ؤولية الجتماعية 

وال�سيا�سات والإجراءات ذات ال�سلة

تط�ير نظام جلمع البيانات وقيا�ص 

اأداء امل�س�ؤولية الإجتماعية مبا يتما�سى 

مع املعايري املعرتف بها دوليا

اإن�ساء جمال اإت�سال للعمل مع �سركائنا 

لتح�سني تقارير امل�س�ؤولية الإجتماعية

2011 2010 2009
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�لتحديات
والعمل على  لدينا،  الجتماعية  امل�س�ؤولية  مبادرات  وتق�ية  فقد حر�سنا على حتفيز  لها،  املرافقة  والظروف  العاملية،  القت�سادية  الأزمة  رغم 

الإ�ستفادة من اآثار الأزمات لتح�سني اأو�ساع املجتمع ب�سكل عام.

 اأمثلة ذلك قد ت�سمل ت�ظيف واإ�ستيعاب امل�ارد الب�سرية املاهرة املتاحة من اأو�ساط امل�ظفني والعمالء ودع�تهم لتقدمي مقرتحاتهم القيمة وحتليل 

تلك املقرتحات وتنفيذها والتي من املمكن اأن ت�سهم يف حت�سني اأو ا�ستدامة ال��سع القت�سادي.

اأي�سا خالل عام 2009 ح�سلت  جمارك دبي على املركز الثاين للجائزة العربية للم�س�ؤولية الجتماعية لل�سركات لفئة امل�ؤ�س�سات الكبرية احلجم. 

و نحن نهدف للح�س�ل على جائزة املركز الأول يف عام 2010. مع العلم اأن اجلائزة العربية للم�س�ؤولية الجتماعية لل�سركات هي واحدة من اأكرث 

اجل�ائز املعرتف بها يف جمال امل�س�ؤولية الجتماعية لل�سركات يف منطقة ال�سرق الأو�سط.

�إلتز�منا جتاه �شركائنا �لرئي�شيني
�سركاوؤنا الرئي�سي�ن هم الأفراد اأو اجلهات امل�ؤثرة اأو التي قد ت�ؤثر يف ن�ساطاتنا اأو قراراتنا، اأو التي قد ت�ؤثر اأو تتاأثر بها اخلطط واملمار�سات 

املهنية جلمارك دبي.

 على م�ست�ى جمارك دبي، نبذل اجلهد الكبري ل�سمان ا�ستمرارية الإت�سال والت�ا�سل مع �سركائنا الرئي�سيني وحتديد وت�طيد قن�ات الإت�سال 

الفاعلة معهم، كما ن�سع يف العتبار ت�قعاتهم وتفهمها ومن ثم حتديد اخلطط والإجراءات والقرارات التي يجب تنفيذها يف هذا امل�سم�ن.

�ملوظفون

�لعمالء

�شركاء �شل�شلة �لقيمة

�أقر�ن �ل�شناعة

�جلمهور

  �ل�شلطات �حلكومية
و�لهيئات �لتنظيمية
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توقعات �ل�شركاء �لرئي�شيني�آليات �مل�شاركاتفئات �ل�شركاء �لرئي�شيني

 تقدمي م�ست�ى عال من اجل�دة ومبتكر من املنتجات واخلدمات

لتلبية اإحتياجات عمالئنا

تقدمي فر�ص اأف�سل للت�ظيف العادل وتط�ير امل�ستقبل ال�ظيفي

الهتمام والعناية ب�س�ؤون �سحة امل�ظفني وخلق بيئة �سحية �سليمة 

المتثال للق�انني والل�ائح املنظمة

تقليل ا�ستهالك الطاقة واإدارة النفايات

العمل مع �سركائنا لتلبية احتياجات عمالئنا

من� متبادل للم�سلحة العامة

خلق بيئة تناف�سية عادلة 

 تعزيز تنمية م�ؤ�س�سية م�ستدامة

بناء جمتمع متناغم 

امل�ساركة الفاعلة يف الأن�سطة اخلريية

حماية البيئة

ا�ستبيان ر�سا العمالء

اإدارة �سكاوي العمالء

مركز خدمة العمالء

جمم�عة / فريق ا�ست�ساري العمالء

جلنة مقابلة ممثلي امل�ظفني

القرتاحات وال�سكاوي

�سركاء العمل للم�ارد الب�سرية

جلنة املظامل وال�سكاوي

الإت�سال والت�ا�سل الدوري 

تدريب �سركاء العمل

اإدارة عق�د املزادات وامل�سرتيات

اإدارة وتقييم امل�ردين

الجتماعات

منتديات �سناعة القرارات

انخراط املجتمع

الأن�سطة اخلريية

�لعمالء

�لعاملني

�جلهات �حلكومية و�للو�ئح

�شل�شلة �ل�شركاء

جهات �شناعة �لقر�ر�ت

�جلمهور

انخراط ال�سركاء الرئي�سيني – �آلية �مل�شاركة
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�لأد�ء �ملايل

�ملجاميع �ملالية �لرئي�شية
��شرت�تيجية جمارك دبي �ملالية ونتائجها 

�للتز�م ب�شيا�شة �لتوطني 
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�لأد�ء �لقت�شادي
املجتمعات  اأو على م�ست�ى  فيها،  نعي�ص  التي  املحلية  املجتمعات  القت�ساد جتاه  اإ�ستدامة  الدائرة على  ن�ساطات  تاأثري  نفكر يف  يف جمارك دبي 

اخلارجية عم�مًا، كما نبذل جهدنا لت�فري اأف�سل اخلدمات التي ت�سهم يف الرتقاء بالقت�ساد. وتعزيزًا لهذا الدور، نلتزم باإتباع اأف�سل املمار�سات 

على م�ست�ى الدائرة لل��س�ل اإىل اأعلى م�ست�يات ال�ستدامة يف الرتقاء بالعمل والعاملني وفئات امل�ظفني وال�سركاء الرئي�سيني. ونحن نبذل ما يف 

و�سعنا من جهد لتحفيز وتدريب القدرات من اأجل تط�ير وحت�سني بيئة العمل من خالل رفع م�ست�ى وعي الأفراد واإتباعهم اأف�سل املمار�سات، كما 

نعمل على دعم كافة الأعمال اخلريية واملبادرات املجتمعية ويعترب ذلك من �سمن اأوليات منهجية ال�سيا�سة املر�س�مة.    

�ملجاميع �ملالية �لرئي�شية

ومتا�سيًا مع اأهداف الدائرة الإ�سرتاتيجية ووفقًا لت�جيهات ح�كمة ومنهجيات التميز التي ن�سري على �س�ئها، تق�م الإدارة املالية مبراجعة وحتديث 

وتط�ير جمم�عة من الإ�سرتاتيجيات واملنهجيات والنظم الكفيلة بتعزيز فاعلية وكفاءة اإدارة م�اردها املالية. وتعترب هذه الإ�سرتاتيجيات والنظم 

نابعة من الت�جه الإ�سرتاتيجي الذي ينطلق من عبارة "اإجناز الأداء املايل الفاعل".  

القيمة باآلف الدرهم

1,085,423 950,820

YTD 07YTD 08YTD 09

�شايف �إير�د�ت �لعمليات
623,290 408,710 تكاليف �ملوظفني
803,026 504،434 تكاليف �لعمليات �لكلية

4,194 - �مل�شاهمات �ملجتمعية

1,111,956

540,375

691,661

3,276
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�إ�شرت�تيجية جمارك دبي �ملالية وخمرجاتها 
بتطبيق   وقامت   2011 –  2007 لالأع�ام  امل��س�عة  الإ�سرتاتيجية  باخلطة  مت�سلة  وا�سحة  مالية  اإ�سرتاتيجية  ب��سع  دبي  قامت جمارك 

املنهجية اخلا�سة بالتقارير املالية على نطاق كافة اإدارات جمارك دبي ومب�جب هذه الإ�سرتاتيجية، يتم رفع التقارير اإىل خمتلف درجات 

الإدارات العليا على م�ست�ى الدائرة. وتق�م جمارك دبي بدرا�سة امل�سكالت املالية لكافة امل�ساريع وحتلل البدائل املتاحة لختيار املنا�سب 

منها، ومن اأهم الأمثلة على ذلك فيما يتعلق مبنهجية زيادة الإيرادات وتر�سيد النفقات، قيام الإدارة املالية بتنفيذ خطتها وتطبيقها على 

كافة قطاعات الدائرة لعامي 2008 – 2009 وكانت النتائج كما يلي:

تطبيق مرحلتي م�سروع الر�س�م مع تبني �سيا�سة الت�سعرية لكل خدمة باإتباع مبادىء "تقدير تكاليف الأن�سطة" والذي كان له الدور يف �سدور 

البيان اجلمركي اخلا�ص بزيادة ر�س�م ت�سجيل البيانات اجلمركية ما اأ�سهم يف زيادة اإيرادات اجلمارك اإىل 82 ملي�ن درهم.

مع نهاية العام 2009، جنحت جمارك دبي يف احل�س�ل على اعتماد جمل�ص ال�زراء لت�حيد ر�س�م اخلدمات على م�ست�ى اجلمارك الحتادية 

والتي كان لها الدور يف زيادة الإيرادات بح�ايل 127 ملي�ن درهم، ودعم هذه اخلدمة اأي�سًا، ما مكن اجلمارك من امل�ساهمة يف ميزانية 

اأ�سعار اخلدمات �س�ف  2009، واأثبت ذلك اأن ت�حيد معدلت  %26 عن م�ساهمتها يف العام  2010 بزيادة  %24 للعام  اإمارة دبي بن�سبة 

ي�سهم يف زيادة اإيرادات جمارك دبي دون تاأثر العمالء باأي اأعباء وذلك بف�سل �سه�لة ج�دة ومتيز اخلدمات الإلكرتونية واملعايري املت�فرة، 

ما ع��ص عن بع�ص اخل�سائر املت�قعة يف ال�سن�ات املقبلة ب�سبب الإعفاءات من تعريفة الر�س�م اجلمركية على بع�ص ال�سلع وال��س�ل اإىل 

اتفاقات التجارة احلرة.

متكنت جمارك دبي من تغطية النفقات من خالل ال�ستفادة من ال�دائع امل�سرفية، ما عاد  بالفائدة والأرباح التي بلغت نح� 109,77,6,640 

درهم بنهاية العام 2008 وبلغت قيمة الأرباح يف عام 2009 نح� 81,648,858 درهم، اأي بن�سبة %3 يف عام 2009 التي تعترب اأقل من 

الن�سبة التي بلغت %5.6 يف العام 2008 ما يعترب م�ؤ�سرًا جيدًا لعملية اإدارة الفائ�ص.

يف ظل الأزمة القت�سادية، قامت جمارك دبي مبراجعة اإجراءات العمليات و�سناديق وحمافظ ا�ستثماراتها وذلك من خالل القرار ال�سليم 

الذي اتخذته يف حت�يل جميع ودائعها وا�ستثماراتها البالغة 3.8 مليار درهم اإىل ميزانية حك�مة دبي بهدف تقدمي الدعم املايل ملجابهة 

تداعيات الأزمة املالية العاملية.

ا�ستثمرت جمارك دبي ح�ستها املالية يف بناء وتاأجري امل�ست�دعات واملخازن اجلمركية واملطاعم التي بدورها اأ�سهمت يف ت�فري دخل �سن�ي 

بقيمة 10 ماليني درهم.

جنحت جمارك دبي يف حت�سيل الر�س�م والغرامات، حيث بلغت قيمة التح�سيل لعامي 2008 و2009 نح� 68,813,091 درهم.
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وفيما يتعلق ب�سيا�سة تر�سيد امل�سروف، قامت جمارك دبي بتبني الآتي:

الأخرى،  للنفقات  العمليات، و10,000  بالن�سبة مل�سروفات  25,000 درهم  تتجاوز قيمتها  التي  النفقات وامل�سروفات  و�سع �س�ابط على 

وبالتايل فقد عزز ذلك من ال�سبط الإداري على �سعر ال�سرف، وتخفي�ص اأي نفقات اأخرى، وبخالف �سيا�سة الإدارة يجب اإ�سدار وابراز 

امل�ستندات املطل�بة دائمًا.

من خالل حتليل م�ست�يات الدخل املت�قعة، قامت الدائرة باحلد من الحتياجات املتزايدة من الق�ى العاملة.  

تط�ير نظام لإدارة ال�سي�لة والرقابة ومراجعة النظام وذلك بحل�ل نهاية عام 2008.

ت�فري اخلدمات املدف�عة الثمن لبع�ص عمالئنا الإ�سرتاتيجني مثل دبي العاملية، حيث �ساعد ذلك يف �سخ اإيرادات بقيمة )241.435 درهم( 

يف عام 2008 واإيرادات بقيمة )317.700 درهم( يف عام 2009 ومل يرتتب على ذلك تكبد اأية تكاليف ا�سافية يف اطار اتفاقية اخلدمات 

بني الطرفني.

بالرغم من التحديات القت�سادية التي ت�اجهها احلك�مة، اإل اأننا جند اأن جمارك دبي حققت نتائج اإيجابية واأكدت مقدرتها على اجناز وحتقيق 

اأثبتت مقدرتهاعلى ال�ق�ف ودعم احلك�مة بالأم�ال ملجابهة الأزمة القت�سادية وجتاوز املحنة، بل  نتائج جيدة ت�سب يف م�سلحة العمل. كما 

ومازالت الدائرة حتقق الكثري من الع�ائد وتغطي نفقاتها من خالل ر�س�م اخلدمات وال�سرائب اجلمركية والتي ت�سكل ن�سبة %5 دون احلاجة 

للج�ء اإىل ال�سناديق وامل�سادر املالية الأخرى، بل ونفتخر باأن الدائرة لي�ص لها اأي التزامات مالية اأو دي�ن اأو قرو�ص جتاه اأي جهة، ما كان له 

الأثر املبا�سر يف حتقيق تلك الأرباح املالية وال��س�ل لالأهداف.

م�ساهمات اجلمارك �لير�د�ت

يف اإيرادات احلك�مة

ل ت�جد اأهداف حمددة 

للحك�مة يف الأع�ام 

املا�سية

املا�سية

الهدف

فعليا

الهدف

الهدف

فعليا

فعليا

فعليا

اللتزام مب�جهات تر�سيد 

ال�ستهالك وامل�ازنة 

وال�سرف احلالية

 لكل مركز جمركي واإدارة 

وق�سم

الفائ�ص )مليار درهم( 

)اإجمايل الإيرادات 

وال�سرف(

 لكل مركز جمركي 

واإدارة وق�سم

العائد من ال�ستثمار 

)مليار درهم(

 لكل ا�ستثمار / م�سروع 

مبختلف اأن�اعها

�للتز�م برت�شيد 
�مليز�نية و�ل�شرف

�لعائد من 
�ل�شتثمار

19% NA NA

26% 22% 25%

95% 95% 95%

81% 109%79%

7.14

6.14

78 14389

84.7 126110

5.137.20

7.60 5.58

�لفئة�ملوؤ�شر �لرئي�شي�لقيا�س
منظية

09-20072008200907�لنتائج

↓

↑

↑

�لفائ�س
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�للتز�م ب�شيا�شة توطني �لوظائف
اأطلقت جمارك دبي خطتها الرامية اإىل ت�طني ال�ظائف لتغطي الفرتة ما بني عامي 2008 - 2011 للدرجات ال�ظيفية من 4 اإىل 16 وفرق العمل املهنية 

وفقًا للهدف الثالث املتعلق بت�فري اأف�سل امل�ارد الب�سرية والتقنية عرب ا�ستقطاب امل�ارد الب�سرية مع الرتكيز على اأول�يات الدائرة و�س�ق العمل.

وانطالقًا من هذا املرتكز، �ساركت جمارك دبي يف اأربعة معار�ص ت�ظيف خم�س�سة ل�ستقطاب م�اطني الدولة وقامت بالت�سال مع اجلهات 

احلك�مية املعنية بت�ظيف امل�اطنني، فقد ت�ا�سلت جمارك دبي مع هيئة تنمية وت�ظيف امل�ارد الب�سرية ال�طنية )تنمية( و م�قع ت�ظيف امل�اطنني 

الإلكرتوين )اإر�ساد(.

كما �ساركت جمارك دبي يف تط�ير برنامج خريجي اجلامعات وا�ستيعاب 38 من طالب اجلامعات يف برامج التدريب ال�سيفية للعام 2008 وعدد 

44 طالبًا يف العام 2009 ومت من خالله تعيني متدربني اإثنني للعمل بالدائرة بدوام دائم.

وقامت جمارك دبي باإعداد 11 قيادي اإداري وم�سرفني خالل العامني 2008 و2009 حتت ا�سم برنامج تط�ير القيادة. كما قامت الدائرة اأي�سًا 

بتنفيذ برنامج امل�سار ال�ظيفي على %50 من امل�ظفني امل�اطنني. ويف برنامج املنح الدرا�سية والبعثات، اأر�سلت جمارك دبي اثنني من م�ظفيها 

ملتابعة وا�ستكمال درا�ساتهم الأكادميية.

ويف اإطار ت�سجيع م�ظفيها امل�اطنني على متابعة م�سارهم ال�ظيفي، اهتمت الدائرة وتبنت انتهاج عدة طرق لال�ستقطاب ال�ظيفي ال�طني يف 

عامي 2008 و2009، فقامت بتعيني 19 م�ظفًا من امل�اطنني للعمل يف اإدارة تقنية املعل�مات، وعدد 9 م�ظفني اآخرين يف اإدارة الإ�سرتاتيجية 

والتميز امل�ؤ�س�سي، وعدد 12 م�ظفًا للعمل يف اإدارة املالية، وعدد 101 م�ظف للعمل يف قطاع اإدارة العمالء. 

وتق�م الدائرة بالت�سال مع مم�يل املعدات واخلدمات من امل�اطنني بهدف حت�سني وتعزيز دور املجتمع املحلي، و جاهدة حيثما كان ذلك ممكنا 

 للعمل مع امل�ردين املحليني من دولة الإمارات من اأجل حت�سني املجتمع. و نختار م�ردينا بناء على ج�دة منتجاتهم واخلدمات و ال�سعر املناف�ص. 

وتق�م عملية الإختيار عن طريق اتباع اإجراءات املناق�سة اخلا�سة باجلمارك و التي مت تط�يرها بعناية ل�سمان ال�سفافية والكفاءة 

�لن�شبة�لن�شبة�لن�شبةبالأرقام

عدد �ملوظفني �لمار�تيني
عدد �ملوظفني �لو�فدين

77.5% 2199 75.8% 1907 78.5% 1680

200720082009

22.5% 635 24.2% 607 21.5% 458

0.71 336,260.98 99.29 47,075,770.15 47,412,031.13 2008

1.22 467,339.87 98.78 37,912,588.11 38,379,927.98 2009

�لن�شبة �لو�فدين �لن�شبة �ملو�طنني �لجمايل �لعام
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م�شوؤوليتنا جتاه �لبيئة

منهجيتنا
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م�شوؤولياتنا جتاه �لبيئة 
اإن الهدف الرئي�سي جلمارك دبي ه� �سمان ت�فري اخلدمات التي ت�سهم يف تلبية متطلبات العمالء وت�قعاتهم. اأما الأهداف الأخرى فتنح�سر 

يف احلد من خماطر التل�ث الناجمة عن العمليات التي نق�م بها واللتزام باإعادة تدوير امل�اد وا�ستخدام امل�اد املعاد تدويرها حيثما كان ذلك 

ممكنًا. وللم�ساعدة يف حتقيق هذا الهدف علينا ال�ستفادة من نظام اإدارة اجل�دة مبا يتفق مع متطلبات معيار الآيزو 9001:2000، والتي يجري 

با�ستمرار ر�سد وا�ستعرا�ص تطبيقها وفعاليتها من خالل برنامج التدقيق الداخلي، ومراجعة الإدارة وحتليل الأداء وفقًا ملجم�عة من الأهداف 

املحددة م�سبقًا.

واأعلنت جمارك دبي عن �سيا�ستها اخلا�سة بال�سحة والبيئة يف عام 2009 مت�سمنة متطلبات الآيزو 2004: 14001 والتي ُتعنى باملخلفات من 

النفايات وجميع امل�اد التي تعترب من النفايات وكيفية اإدارتها، حيث مت ر�سد 80 حالة عدم مطابقة يف عام 2008 و50  حالة عدم مطابقة اأخرى 

. يف العام 2009، ومت اتخاذ الجراءات واخلطط الت�سحيحية للمعاجلة ومت الإنتهاء منها جميعًاَ

 اإن جمارك دبي تبذل جه�دًا كبرية يف جمال التاأثريات البيئية ويتمثل ذلك يف تخفيف ال�سغط على ا�ستخدام الطاقة وا�ستهالك املياه كما جنحت 

يف اإعادة تدوير 1200 طن من الأوراق خالل الفرتة املمتدة بني عامي 2004 اإىل 2009. كما تق�م الدائرة اأي�سًا بتنظيم حمالت لت�سجيع م�ظفيها 

الكرب�ن من خالل  اأك�سيد  ثاين  انبعاثات  اأجل تخفيف  اأي�سًا على تط�ير خطة من  وتعمل  وحثهم على الهتمام بالبيئة مثال حملة "خلنا ن�فر". 

تبني الربامج املبتكرة.

منهجيتنا
�لطاقة

 تدرك جمارك دبي اأهمية حل�ل الطاقة وفاعلية ذلك الدور من حيث تخفي�ص التكاليف واحلد من التاأثري العام على البيئة. ومن هذا املنطلق، 

ن�سعى دومًا اإىل تر�سيد ا�ستخداماتنا للطاقة. كما يجب التحقق من اطفاء كافة م�سادر الإنارة والأجهزة عندما ل نحتاج اإىل ا�ستخدامها ت�فريًا 

للطاقة ونعمل على ت�عية كافة العاملني بت�فري الطاقة وتر�سيدها بقدر المكان. اإل اأنه وكما ت��سح الأرقام املبينة يف اجلدول اأدناه فقد زادت 

احتياجاتنا من ا�ستهالك الطاقة ويرجع ذلك اإىل الت��سع واإن�ساء مراكز جمركية جديدة ت�سهيل اخلدمات املقدمة للعمالء على م�ست�ى الإمارات، 

ما زاد من �سغط العمل ورفع قدرات الق�ى العاملة لتلبية الحتياجات.   

1,642 درهم1,108 درهم1,310 درهمفاتورة �ملياه

4,670 درهم 3,365 درهم2,759 درهم فاتورة �لكهرباء

200720082009�حل�شب
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�لنفايات

 تعمل جمارك دبي على احلد من م�سببات املخلفات وذلك من خالل تبني مبادرات ت�سهم يف منع انت�سار املخلفات مثال ا�ستالم ال�سري الذاتية 

للمتقدمني ب�ا�سطة امل�قع الإلكرتوين واإ�سدار الف�اتري وال�ثائق اإلكرتونيًا. وح�سب اخلطة امل��س�عة، نهدف اإىل تخفي�ص ا�ستخدامنا من ال�رق 

اإىل ن�سبة 2% على الأقل، ما من �ساأنه امل�ساعدة يف خف�ص التكاليف و�سمان املحافظة على البيئة اخل�سراء.

كما نعمل على �سمان اإعادة ت�سنيع وتدوير املخلفات مثل الأوراق. وقد مت ت�زيع �سناديق وبراميل خا�سة بجمع الأوراق والبال�ستيك وامل�اد الأخرى 

يف جميع  مباين الدائرة للتاأكد من عزل تلك امل�اد املراد تدويرها.

برنامج �لتثقيف �لبيئي

تلتزم جمارك دبي برفع م�ست�ى ال�عي لدى العمالء وامل�ظفني لتفعيل دورهم املهم يف حماية البيئة ولتعزيز هذا الدور، يتم تعميم ر�سائل اإلكرتونية 

دورية اإىل كافة العاملني وو�سع لفتات اإعالنية يف جميع م�اقع الدائرة عن اأهم امل�ا�سيع البيئية. ويتناول الربنامج كافة اجل�انب املتعلقة بتغيري 

املناخ ودور الفرد واملخاطر املحتملة وتاأثريها على الإن�سان والطعام واله�اء. و�سمن هذا الربنامج الطرق والآليات التي ميكن للفرد ا�ستخدامها 

وا�ستغاللها ملحاربة التغيريات املناخية واملحافظة على بيئة �سحية و�سليمة خالية من التل�ث.

 يهدف برنامج التثقيف البيئي الذي قامت جمارك دبي باإطالقه اإىل ن�سر ال�عي والت�سجيع على تبني املمار�سات ال�سليمة اأثناء القيام بالأن�سطة 

يف بيئة العمل اأو املنزل اأو يف اخلارج.

م�ظف� جمارك دبي و اأفراد عائالتهم امل�سارك�ن يف حملة "نظف�ا الإمارات"

�لوزن �لكلي  بالطن

5,423

383

مو�قع جمع �لنفايات �ململوكة و �ملد�رة من قبل  �جلمارك

�مليناء �جلاف

ميناء را�سد
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م�شاءلتنا �لجتماعية

ممار�سات العمل وحق�ق الإن�سان

ال�سحة وال�سالمة

م�س�ؤوليتنا جتاه عمالئنا وخدماتنا لهم

جمتمعنا
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م�شوؤوليتنا �لجتماعية
ممار�شات �لعمل وحقوق �لإن�شان

يف جمارك دبي نعرتف باأن الأ�سا�ص لنجاحنا ه� م�ظفينا، وكل م�ظف لديه برنامج تدريب منظم وخطة تنمية فردية تعتمد على الحتياجات 

والتطلعات الفردية. كما نق�م مبتابعة وت�سجيع التط�ير والتدريب، لت�سمل امل�ؤهالت وغريها من الإعتمادات اخلارجية. واأي�سًا نقدم خطة �ساملة 

مرنة ي�ستفيد منها جميع امل�ظفني وتت�سمن الرعاية ال�سحية، وخطط املكافاآت والرتقيات، ورعاية الأطفال، ومعا�سات التقاعد، واملنح الدرا�سية، 

وغريها الكثري.

ال�ساملة  الجتماعية  امل�ساءلة  نظام  بتنفيذ  الدائرة  اهتمت  املنطلق،  هذا  ومن  والأ�سا�ص،  القاعدة  ه�  الب�سري  امل�رد  باأن  دبي  جمارك  ت�ؤمن   

لإدارة ظروف بيئة العمل ال�سليمة، و�س�ف ت�سعى جاهدة لتح�سني الأداء الجتماعي امل�ستمر من خالل اللتزام والتقيد مبتطلبات معايري امل�ساءلة 

الجتماعية SA 8000 والمتثال للت�سريعات الحتادية واملحلية احلالية والق�انني واملمار�سات املعتمدة.

وتق�م جمارك دبي مبراجعة تلك ال�سيا�سة ب�سكل دوري وتركز على �سمان ا�ستيعابها وفهمها وتنفيذها وا�ستمراريتها على م�ست�ى الدائرة واتاحتها 

للعامة. كما تق�م جمارك دبي اأي�سًا بت�فري ال�عي والتدريب مل�رديها على مبادىء و معايري امل�ساءلة الجتماعية SA8000  والتدقيق عليهم وفقًا 

لهذه املعايري.

�لنتائج�ملوؤ�شر �لرئي�شي�لقيا�س �لرئي�شي
�لن�شبة

م�شتوى �لر�شا

�لتحفيز و�مل�شاركة

�لجناز�ت

 �خلدمات �ملقدمة
 �ملو�د �لب�شرية

ن�سبة امل�ظفني من امل�اطنني

فعليا

الهدف

فعليا

الهدف

فعليا

الهدف
الإدارة العليا

جمم�ع التحقيق الفعلي

جمم�ع الأهداف

الهدف

فعليا

فعليا

فعليا

فعليا

فعليا

فعليا

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

)ال�افدين(

)م�اطني 

الدولة(

الهدف

فعليا

الهدف

فعليا

جمم�ع التحقيق الفعلي

جمم�ع الأهداف

الإدارة  ال��سطى

الإدارة الدنيا

اإجمايل عدد املقرتحات املقدمة من 

الت�سال الداخلي

ن�سبة ا�ستكمال خطة امل�ظفني

معدل تكلفة برامج التدريب للم�ظف 

ال�احد

معدل نتائج تقييم برامج التدريب

معدل �ساعات التدريب للم�ظف 

ال�احد

ن�سبة م�ساهمات امل�ظفني باملقرتحات

معدل الدوران ال�ظيفي

 6.6% 2.4% 2.4%

 5.3% 8.5% 5.1% 

 4.5% 2.1% 1.8%

 5.2% 6.3% 4.0%

 4.3% 3.6% 6.4%

 5.5% 6.3% 9.0%

 13.1% 8.3% -

 25.6% 12.4% 6.8%

 48 50 46

 36 17 36

 5.0 - -

 4.7 5.0 4.9

 2961 1668 1433

 1578 1253 1966

 85% - -

 78% 29% 60%

 6.3% 7.8% -

 10.1% 5.2% 7.4% 

 75% 75% 71%

 78% 78% 78%

 70% 70% 75%

 73% 68% 68%

 60% 84% 80%

 58% 58% 79%

 90% 90% 85%

 84% 84% 85%

2009
08-09 07-08

2008 2007

توطني �لوظائف
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نحن نهتم باآر�ء موظفينا

ن�سجع م�ظفينا على التحدث  ونلتزم بال�ستماع اإليهم، ولهذا قمنا باإن�ساء ق�سم املقرتحات وال�سكاوي واملكافاآت الذي يت�ىل م�س�ؤولية جمع الأفكار 

البناءة من م�ظفي جمارك دبي بهدف ايجاد ال�سبل الكفيلة بزيادة الإنتاجية واإجراءات خف�ص التكلفة وحت�سني ظروف العمل، ويدير هذا الق�سم 

بكفاءة وفاعلية كافة �سكاوي امل�ظفني، ويت�ىل معاجلتها بالتن�سيق مع الإدارات املعنية، وي�سعى اإىل تعزيز الروح املعن�ية وبالتايل زيادة ال�لء لدى 

امل�ظفني.  

�ل�شيا�شة �خلا�شة بالعمالة �لق�شرية )�ل�شخرة(

تلتزم جمارك دبي بعدم ال�سماح مبمار�سة اأو ت�سجيع اأي �سكل من اأ�سكال العمل الق�سري. حيث تتم جميع اإجراءات وعمليات ال�ستقطاب والت�ظيف 

وفقًا لإجراءات قان�ن امل�ارد الب�سرية رقم)27( اخلا�ص ب�سروط الختيار والت�ظيف. ويتم اإطالع املر�سح لل�ظيفة على �سروط وبن�د الت�ظيف 

املبينة يف جدول )خم�س�سات ال�ظيفة( قبل التعيني.    

وتهدف هذه ال�سيا�سة اإىل التاأكيد على اأنه ل ي�جد اأي مظهر من مظاهر العمل الق�سري اأو اجلربي يف جمارك دبي. كما ت�ؤكد هذه ال�سيا�سة على 

ال�سفافية، وت�سمن الك�سف عن كافة ال�سروط والبن�د اخلا�سة بالت�ظيف، �س�اًء قبل الت�ظيف اأو بعده.

�ل�شيا�شة �خلا�شة بعمالة �لأطفال و�لأحد�ث:

 تلتزم جمارك دبي بعدم ت�سغيل الأطفال / الأحداث واإلزام املتعاملني معها مثل املم�لني اأو املقاولني / املتعاقدين بعق�د الباطن بعدم ت�سغيلهم اأو 

ا�ستخدامهم يف اأي اأن�سطة خا�سة باأعمال الدائرة.

اإدارة امل�ارد  اإدارة امل�ارد الب�سرية رقم)27(. وقد ن�ست املادة)39( من قان�ن  اإجراءات الت�ظيف وفقًا لقان�ن  اأف�سل  كما تتبع جمارك دبـي 

الب�سرية على حد �سن العمل بـ 18 عامًا، وه� احلد الأدنى امل�سم�ح به حاليًا للخدمة. وبناًء عليه، حددت جمارك دبي ال�سن الأدنى للعمل بالدائرة 

يف اأي وظيفة بـ18 عامًا، وتلتزم الدائرة باإتباع واإنفاذ بن�د القان�ن.  
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�شيا�شة �لتنوع و�لتعدد
 تهدف هذه ال�سيا�سة اإىل التاأكيد على املعاملة العادلة جلميع امل�ظفني، بغ�ص النظر عن اجلن�ص اأو العرق اأو اجلن�سية اأو الق�مية اأو الإعاقة اأو 

ال�سن اأو النت�ساب العقائدي. وتكري�سًا لهذا املبداأ، نلتزم ب�سيا�سة عدالة ت�زيع الفر�ص ون�ؤمن مببادىء العدالة وامل��س�عية وال�سفافية والإبتعاد 

عن العن�سرية والتف�سيل يف املعامالت اأو الإجراءات اأو النظم اأو الن�ساطات اأو القرارات. وتتم مراجعة �سيا�سة التن�ع ب�سكل منتظم طبقًا ل�سيا�سة 

تطبيق معايري SA8000 حيث مل يتم الإبالغ عن ح�ادث متييز يف عام 2009. كما ن�سمن امل�ساواة يف الأج�ر والف�ائد جلميع م�ظفينا. ونحن 

نهدف اإىل ت�ظيف وا�ستبقاء وتط�ير امل�ظفني على اأ�سا�ص اجلدارة والكفاءة. 

كما تدعم جمارك دبي ت�ظيف الن�ساء وت�ليهن ال�ظائف العليا، وخا�سة الل�اتي يتمتعن بالكفاءة، ومتنحهن فر�ص العمل لتب�ء املنا�سب الإدارية 

على امل�ست�ى القيادي والتنفيذي. وحتفز الدائرة ا�ستمرارية املراأة يف العمل وذلك من خالل تهيئة بيئة عمل �سديقة واإقامة مركز ح�سانة الطفل 

بهدف املحافظة على الت�ازن بني العمل واملنزل.

دور�ن �لقوى �لعاملة:
 ح�سب الإح�سائيات،  يف العام 2009 بلغ عدد امل�ظفني  امللتحقني باجلمارك 588 م�ظفًا، بينما بلغ عدد امل�ظفني املتنحني عن العمل 159 م�ظفًا.

جمموع عدد �ملوظفني �لد�ئمني
جمموع عدد �ملوظفني �ملوؤقتني

ن�شبة �لعامالت �لإناث من �لقوى �لعاملة
ن�شبة �لعاملني �لذكور من �لقوى �لعاملة

200720082009بالرقام

 2835 2447 2092

 95 65 32

 23 % 20.% 19%

 77% 80% 81%

املتنحيني بالن�ع امللتحقني  بالن�ع

85.55 136 68% 400 رجال
14.5% 23 32% 188 ن�شاء

املتنحيني بالفئة العمرية امللتحقني بالفئة العمرية 

56% 89 76% 448  من 18 �إيل 30
41.5% 66 24% 140 �إيل 30 من 60
2.5% 4 0% - فوق 60

املتنحيني بالت�زيع اجلغرايف امللتحقني بالت�زيع اجلغرايف

- - 3% 16 �أفارقة
0.7% 1 5 �أمريكيني

- - 0.4 2 �أ�شرت�ليني
3% 4 1.2% 6 �أوروبيني
- - 0.8 4 �شرق �آ�شيويني

94% 124 93.5% 493 دول �خلليج
2.3% 3 0.1 1 �إير�نيني
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تدريب وتطوير �ملوظفني
 اإن من اأهداف الدائرة منح جميع العاملني الفر�ص اخلا�سة بتنمية القدرات الفردية التي ت�سهم يف حت�سني الأداء وت�ساعد يف حتقيق اإجنازات 

الدائرة، واأحد هذه الأهداف ه� تاأ�سيل وتر�سيخ ثقافة الريادة، حيث يتم حتفيز كل فرد لبل�غ اإمكانياته من خالل جميع ال��سائل املتاحة. ويتم 

التعرف على امل�اهب ورعايتها خللق كادر وظيفي متميز الأداء، ما من �ساأنه دفع الدائرةاإىل حتقيق روؤيتها.

 فر�ص تط�ير امل�ظفني واأ�ساليب حتقيقها قد تاأخذ عدة اأ�سكال مبا يف ذلك:

التدريب الداخلي

برنامج التط�ير

التعليم امل�ستمر

التعليم من خالل التمكني وامل�ساءلة 

التدريب امليداين

الت�جيه واملتابعة

ور�سات العمل واحللقات الدرا�سية والندوات وامل�ؤمترات وما �سابهها من فعاليات 

جممل الربامج التدريبية وور�سات العمل التي مت تنظيمها

جممل �ساعات التدريب املقدم اىل امل�ظفني خالل العام 2009

 معدل �ساعات التدريب للم�ظف ال�احد

عدد �ساعات التدريب مل�ظفي الإدارة العليا

عدد �ساعات التدريب مل�ظفي الإدارة ال��سطى

عدد �ساعات التدريب لباقي امل�ظفني

�لعدد بالرقام

294

94305 �ساعة

36 �ساعة

276

8078

85951
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2009، قام ق�سم التدريب والتط�ير بتنظيم عدة برامج تدريبية لالإدارات العليا ح�سب الحتياجات الفردية وبهدف تعزيز و�سقل   خالل عام 

مهاراتهم. ومت تخ�سي�ص بع�ص من تلك الربامج لبع�ص الإدارات مثال اإدارة تقنية املعل�مات واإدارة املخاطر واإدارة الإ�سرتاتيجية والتميز. هذا 

بالإ�سافة اإىل بع�ص برامج التدريب التي مت تخ�سي�سها مل�ظفي الإدارات ال��سطى بهدف اإعدادهم وتاأهيلهم لت�يل ال�ظائف القيادية م�ستقباًل.

ح�شانة �لطفل
 اأن�ساأت جمارك دبي اأول ح�سانة من�ذجية على م�ست�ى الدوائر احلك�مية يف دبي لرعاية اأطفال الأمهات العامالت بالدائرة وفقًا لأف�سل معايري 

امل�سروع ال�طني لرعاية الطف�لة.

مهامها  العاملة  الأم  متار�ص  بينما  احتياجاتهم  بتلبية  والهتمام  وتعليمهم  العامالت  اأطفال  تربية  خالل  من  الطفل،  برعاية  احل�سانة  وتهتم 

ال�ظيفية وهي مطمئنة على طفلها، ما ي�سهم يف م�ساعفة الإنتاج وحتقيق النتائج وي�سمن للدائرة ا�ستمرارية الأم العاملة يف اخلدمة وحتقيق ن�سبة 

عالية من ال�ستقطاب ال�ظيفي و�سمان م�ست�ى عاٍل من ال�ستقرار ال�ظيفي وم�ست�ى اأدنى حلالت التغيب، واإنتاجية عالية وولء اأف�سل. واأ�سهم 

هذا امل�سروع يف جعل جمارك دبي من الدوائر الرائدة التي ي�سعى اإليها الباحث�ن عن عمل من الكفاءات الب�سرية. 
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�ل�شحة و�ل�شالمة
 تتبع جمارك دبي نظام ال�سحة وال�سالمة املهنية وفقًا ملعايري OHSAS 18001 لل�سحة وال�سالمة املهنية مبا ي�سمن حتديد واإدارة املخاطر وم�ساركة 

م�ظفينا وتعريفهم بثقافة ال�سحة وال�سالمة املهنية وخماطر البيئة واملعدات والأجهزة التي قد ت�سكل تهديدًا ل�سحة و�سالمة امل�ظفني والعمالء 

وت�فري املعل�مات التثقيفية والتدريب والإ�سراف وغريها من الحتياجات التي تخدم هذا الدور. وحماية الفرد هي واجب اجلميع وم�س�ؤولية كل 

فرد احلفاظ على �سالمة بيئة العمل وتاأمينها �سد املخاطر املحتملة. وت�سمل اإجراءات ال�سحة وال�سالمة املهنية تطبيق مبادىء ال�سحة والنظافة 

وا�ستبدال امل�اد اخلطرية وو�سع ن�سرات اإعالنية خا�سة باإجراءات العمل و�سالمة امل�اد و�سمان ت�فري معدات ال�قاية ال�سخ�سية.

اإ�سابات العمل وامل�سائل املتعلقة بال�سحة وال�سالمة وفقًا للمعايري الدولية املتبعة. وقد �سهدت   حتر�ص جمارك دبي على متابعة �سجل حالت 

الدائرة انخفا�سًا كبريًا يف حالت الإ�سابات وح�ادث العمل، حيث كادت الن�سبة اأن تك�ن معدومة. وبهذا ال�سجل الذي ل يحت�ي اإل على حادث 

يف  الإ�سابات  حالت  انعدام  لت�سجيل  املقبلة  خطتها  دبي  جمارك  تر�سم  جتاهه،  الت�سحيحية  الإجراءات  اإتخاذ  مت  والذي   2009 للعام  واحد 

تقريرها املقبل لعام 2010 ول�سيما اأن بيئة العمل بالدائرة تعترب من�ذجًا تتفق معه كافة الق�انني والل�ائح املنظمة وامتدادًا يت�افق مع النظم 

والق�انني. وتعتزم جمارك دبي على املحافظة على �سجل الإ�سابات واحل�ادث يف جميع الأوقات تطبيقًا ملعايري ال�سحة وال�سالمة املهنية و التي مت 

احل�س�ل على ال�سهادة اخلا�سة بها عام 2008.

 كما تق�م الدائرة بت�فري التغطية ال�ساملة للتاأمني ال�سحي جلميع فئات امل�ظفني الدائمني واأ�سرهم مع م�ساهمة ب�سيطة يدفعها امل�ظف. ويتم 

ت�سمينه يف عقد العمل جلميع العاملني.
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�لتحديات �لأ�شا�شية
التزام م�ظفي جمارك دبي بالتحذيرات وتعليمات ال�سالمة. ويتم عقد جل�سات ت�ع�ية خا�سة بال�سحة وال�سالمة ب�سكل دوري بهدف لرفع 

م�ست�ى وعي وثقافة امل�ظفني وتعريفهم بتحذيرات وتعليمات ال�سالمة وال�قاية. 

تزويد مفت�سي اجلمارك مبعدات واأجهزة ال�سالمة املنا�سبة )معدات احلماية وال�قاية ال�سخ�سية(، مع ت�اجد فنيني حمرتفني يف جمال 

ال�سالمة لفح�ص ج�دة ون�ع معدات واأجهزة احلماية ال�سخ�سية امل�ستخدمة واملنا�سبة لطبيعة عمل املفت�ص. 

ن�سر ثقافة ال�سحة وال�سالمة بني كافة العاملني، حيث مت ا�سدار الت�جيهات والت��سيات ب�ساأن تط�ير نظام التحفيز واجلزاء بهدف متكني 

ال�سالمة حتى ت�سبح جزءًا من حياة الفرد.  

تد�بري �ل�شحة و�ل�شالمة بجمارك دبي
يتم اإجراء تدقيق داخلي ب�ا�سطة مدققني م�ؤهلني يف جمال ال�سحة وال�سالمة مرتني �سن�يًا ل�سمان اللتزام مبعايري ال�سحة وال�سالمة 

الأول�ية  حيث  من  دورية  ب�س�رة  بالتح�سني  اخلا�سة  الت��سيات  متابعة  وتتم  التح�سني  جمالت  على  والتعرف   OHSAS 18001( املهنية 

والأهمية.

ومعدات  الأجهزة  فح�ص  وم�س�ؤول  وال�سالمة  وال�سحة  البيئة  م�س�ؤويل  قبل  من  ال�سالمة  ب�ساأن  �سن�ية  ربع  تفتي�سية  زيارات  اإجراء  يتم   

والإجراءات الفنية املتعلقة بال�سالمة.   

حماية �لعمالء 
منع الدخ�ل اإىل املناطق اخلطرة من خالل عر�ص تعليمات ال�سالمة ولفتات التحذير يف جميع مناطق دخ�ل العمالء، بالإ�سافة اإىل ذلك، 

يجب على م�ظفي الأمن واملفت�سني الت�اجد دومًا لتجنب دخ�ل املتعاملني اإىل �ساحات التفتي�ص ومناطق الإن�ساءات.

نق�م باأخذ وتدوين بيانات اله�ية ال�سخ�سية للزائرين اإىل املقر الرئي�سي جلمارك دبي. ويتحمل جميع م�ظفي ال�ستقبال امل�س�ؤولية عن اأخذ 

بيانات ه�ية الزائر للحالت الطارئة والت�سال بهم وم�ساعدتهم على الإخالء واإتباع اإجراءات ال�سالمة.

حماية موظفينا

يف �لعمل �مليد�ين

ت�زيع معدات ال�قاية ال�سخ�سية لكافة اأفراد فريق املفت�سني. 

عمل ال�سيانة الدورية جلهاز الأ�سعة ال�سينية للتاأكد من اإزالة اأي خماطر. 

الك�سف الطبي لكافة اأفراد فريق التفتي�ص وخا�سة اأفراد فريق العمل امل�ستخدمني لالأجهزة اخلطرية. 

د�خل �ملكاتب

تركيب اأنظمة اإنذار احلريق يف كافة م�اقع الدائرة.  

و�سع اأجهزة ومعدات اإطفاء احلرائق وت�افرها  يف عدة م�اقع والتدريب على كيفية ا�ستخدامها.   

نق�م �سن�يًا بتنظيم متارين تدريبية لعملية اإطفاء احلرائق والإخالء.  

ن�سر تعليمات ال�سالمة والط�ارئ يف مل�سقات ولفتات واإ�سارات وا�سحة ويف اأماكن ظاهرة. 
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م�شوؤوليتنا جتاه �لعمالء وتقدمي �خلدمات
اأف�سل   حتتل جمارك دبي م�قعًا رياديًا على خريطة العمل اجلمركي وتعمل على ت�طيد عالقات العمل املتميزة مع عمالئها من خالل تقدمي 

م�ست�ى من اخلدمات املت�سقة مع نظم امل�س�ؤوليات. وحتقيقًا لذلك، اهتمت الدائرة بتنفيذ الآتي:

�شيا�شة معاجلة �ل�شكاوي 
ال�سرق الأو�سط و�سمال  اأول دائرة حك�مية يف  اأ�سبحت جمارك دبي  ال�سكاوى،  اأف�سل املعايري واملمار�سات وخا�سة يف جمال نظام   مع تطبيق 

اأفريقيا تنال �سهادة اليزو 1000:2004 اخلا�سة باإدارة �سكاوي العمالء. وكانت تلك ال�سهادة مبثابة احلافز الذي دفع الدائرة اإىل امل�سي قدمًا 

  . يف حت�سني نظام ال�سكاوي وتخفي�ص وقت معاجلتها من 7.4 ي�م يف الربع الأول من عام 2008 اإىل 1.5 ي�م يف الربع الأول والثاين من عام 2009

كما جنحت الدائرة يف ال��س�ل بن�سبة حل ال�سكاوى �سمن ال�قت املحدد ون�سبة ر�سا العمالء عن احلل اإىل 100%، وه� اأمر طيب وق�بل بردود 

فعل اإيجابية من قبل املتعاملني، حيث ح�سلنا على ن�سبة ر�سا متعاملني بلغت %81.

م�شروع �خلدمات �للكرتونية    
وال�سحنات  وال�سحن  امل�ست�رد  ت�سهيل معامالت  والرتقاء مب�ست�ى  اإىل حت�سني خدماتنا  يهدف  الذي  اإلكرتونيا  املعامالت  تخلي�ص  نظام  تبني   

التي تعترب من �سمن  ال�رقية  املعامالت  العمل اخلالية من  بيئة  املتعاملني وك�سب دعمهم وت�سجيهم على قب�ل  التخلي�ص وغريهم من  ووكالء 

اإ�سرتاتيجية جمارك دبي للفرتة ال�اقعة بني عامي 2007 -2011.

م�شروع �لدفع �للكرتوين
 تبنت جمارك دبي م�سروع الدفع الإلكرتوين بهدف متكني املتعاملني من تخلي�ص اإجراءات الدفع من خالل امل�قع الإلكرتوين، لدفع قيمة الر�س�م 

اجلمركية، والتاأمينات، ور�س�م املعامالت، وغريها من الر�س�م. 
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تبني و�إتباع �شيا�شة �لباب �ملفتوح
 بالإ�سارة اإىل املادة رقم )7( من قان�ن امل�ارد الب�سرية حلك�مة دبي لعام 2006 املتعلقة بـامل�س�ؤولية ال�سخ�سية، ووفقا لإ�سرتاتيجية جمارك دبي 

اخلا�سة "بتقدمي خدمات اأف�سل للعمالء واإتباع التعامل اللطيف مع اجلمه�ر، ي�سجع كافة العاملني على اإتباع �سيا�سة الباب املفت�ح اأثناء �ساعات 

العمل ويف اأوقات الدوام با�ستثناء الجتماعات املتعلقة بامل�ؤ�س�سة / العمل.

 هذا بالإ�سافة اإىل اأن اإدارة املتعاملني بجمارك دبي قد تبنت املمار�سات التالية املتعلقة بر�سا العمالء:

عمل ا�ستبيان ر�سا العمالء ال�سن�ي وكانت نتائج ال�ستبيان يف عام 2008 قد بلغت %77.2 وارتفعت اإىل %81 يف العام 2009.

عمل درا�سة ميدانية يف كافة الإدارات التي يرتادها العمالء من خالل فكرة املت�س�ق ال�سري.

اليزو 10002:2004 ل�سكاوي العمالء. 

اليزو 10001:2007 مليثاق خدمة العمالء.

عمل الجتماعات اجلماعية بالرتكيز على العمالء.

ان�ساء جمل�ص جمارك دبي ال�ست�ساري.

خدمة ترجم:
 متا�سيًا مع التعدد الثقايف واخللفيات املتعددة التي تعي�ص يف دولة المارت العربية املتحدة مبختلف لغاتهم ولهجاتهم ويف اطار تعزيز اخلدمات 

الن�عية، اأطلقت جمارك دبي هذه املبادرة تلبية لحتياجيات العمالء الي�مية مبا يتيح تقدمي ال�سكاوي ومالحظاتهم بت�سع لغات "ال�سبانية – 

الفرن�سية - ال�سينية – الفار�سية – الهندية – الوردية – الرو�سية – بالإ�سافة اإىل اللغتني العربية والإجنليزية".

ميثاق خدمة �لعالء 
 اأطلقت جمارك دبي ميثاق خدمة العمالء تاأكيدًا على اأهمية دور حت�سني م�ست�ى اخلدمات ومتابعتهاوقد مت تط�ير امليثاق واإدارته وفقًا للت�جهات 

والأطر املعيارية اخلا�سة بالآيزو 10001:2007 ووفقًا لأف�سل املمار�سات املتبعة دوليًا يف هذا املجال.

عالوة على ذلك، ويف اإطار امل�س�ؤولية الجتماعية، قامت جمارك دبي بتطبيق امليثاق ون�سره بطريقة الربيل للمكف�فني باللغتني العربية والإجنليزية 

اأف�سل اخلدمات  تقدمي  الدائرة على  املعاقني ب�سريًا وحتر�ص  اأو  املكف�فني  �سريحة  فيهم  املجتمع، مبا  واأفراد  فئات  كافة  اإىل  ال��س�ل  بهدف 

والهتمام بهم.

بر�مج تدريب لغة �لإ�شارة
 مت تدريب م�ظفي اخلدمة يف جمارك دبي على اأ�سا�سيات لغة الإ�سارة بهدف الت�ا�سل وحت�سني عالقات العمالء.
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جمتمعنا
اإىل جانب الدور الذي تلعبه جمارك دبي يف املحافظة على اأمن و�سالمة املجتمع وحمايته من الب�سائع املحظ�رة، فنحن ملتزم�ن بامل�ساهمة يف 

خدمة املجتمع من خالل تنظيم وتبني وتقدمي امل�ساركات لدعم املبادرات املجتمعية التي تغطي العنا�سر الأ�سا�سية للم�س�ؤولية الإجتماعية. عالوة 

على ذلك، ن�سجع كافة م�ظفينا على النخراط يف العمل التط�عي يف الأن�سطة املجتمعية والجتماعية كما يتم تقدمي الدعم الالزم لهم من قبل 

الإدارات العليا.

تتبع جمارك دبي 11 م�ؤ�سرًا رئي�سيًا خا�سًا باملجتمع، ويتم مراجعتها وتقييمها ب�س�رة دورية. كما تركز الدائرة على تقييم نتائج املبادرات التي 

مت تنفيذها. و ي��سح اجلدول اأدناه نتائج قيا�ص امل�ؤ�سرات:

�لقيا�شات �لرئي�شية

عدد املبادرات الجتماعية

عدد املبادرات اخلريية   والإن�سانية

عدد املبادرات البيئية

عدد املبادرات ال�سحية

عدد املبادرات الروحية   والرتفيهية 

عدد املبادرات اخلا�سة باملراأة

عدد املبادرات املقدمة لذوي 

الحتياجات اخلا�سة

عدد املبادرات اخلا�سة ب�سريحة 

الطالب

 ن�سبة حتقيق الأهداف املجتمعية
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وال�سراكة احلك�مية 

2009

الهدف

فعليا

الهدف

فعليا

الهدف

فعليا

الهدف

فعليا

الهدف

فعليا

الهدف

فعليا

الهدف

فعليا

الهدف

فعليا

الهدف

فعليا

الهدف

فعليا

الهدف

فعليا

60

59

14

13

4

8

2

11

10

10

2

7

4

3

10

8

100%

100%

10

14

100000

171915

15

18

2

5

2

1

2

0

2

6

2

0

4

2

2

3

85%

99%

5

9

30000

37700

2008 20072009
07-0808-09

2008
2009

-

6

-

1

-

0

-

0

-

1

-

0

-

2

-

1

-

-

-

4

-

21650
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منهجنا
تق�م جمار ك دبي بعمل التقييم ال�سن�ي للنتائج من خالل تقييم الآراء العامة من �سرائح املجتمع. وي�سنف هذا ال�ستبيان اإىل عدة اأن�اع، ح�سب 

الفئات املختلفة من اجلن�سيات وامل�اقع اجلغرافية. ويتم ا�ستبيان الآراء باختيار مناذج ع�س�ائية من �سرائح املجتمع ح�سب التمثيل الفئ�ي ل�سرائح 

املجتمع املختلفة.

وعلى �س�ء خمرجات النتائج املتح�سل عليها من خالل ال�ستبيان، قامت جمارك دبي ب��سع اخلطط الت�سحيحية بهدف ال��س�ل اإىل حتقيق 

م�ست�ى الر�سا املطل�ب على م�ست�ى املجتمع ومن ثم ت�طيد الت�ا�سل واللتزام جتاه املجتمع كما يلي:

زيادة ن�سبة الن�سر العالين لربامج التدريب ال�سيفي جلمارك دبي يف اأو�ساط الطالب ودعم الطلبة من خالل تقدمي الربامج التدريبية 

ومنح فر�ص العمل مل�اطني الدولة. ونتيجة لتنفيذ اخلطة، فقد ارتفعت ن�سبة الر�سا املجتمعية بح�سب امل�ؤ�سر من ن�سبة %83 يف عام 2008 

اإىل ن�سبة %87 يف عام 2009.

اإطالق قطاع ال�س�ؤون املجتمعية وال�سراكة احلك�مية وتط�ير خطة لتعيني 

امل�سادر اخلارجية من ذوي الحتياجات اخلا�سة بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات 

املتخ�س�سة. وهذه اخلط�ة تاأتي يف اإطار زيادة ن�سبة م�ست�ى الر�سا من 

%95 يف عام  ن�سبة  اإىل  وو�سلت   2008 والتي مت حتقيقها يف عام   67%

.2009

من  وذلك  امل�ؤ�س�سي  دبي  جمارك  ودور  عمل  بطبيعة  ال�عي  م�ست�ى  رفع 

خالل تنظيم ور�سات عمل ون�سر الكتيبات الهادفة اإىل زيادة ال�عي بحماية 

حق�ق امللكية الفكرية ورعاية املعار�ص املهنية املت�سلة ب�س�ق العمل ونتيجة  

ن�سبة  اإىل   2008 عام  %81 يف  من  املجتمعية  الر�سا  ن�سبة  ارتفعت  هذه 

%90 يف عام 2009.
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�مل�شاريع �مل�شتد�مة
 بجانب املبادرات امل�ستمرة التي تقدمها جمارك دبي جتاه املجتمع، تركز اجلمارك اأي�سًا على امل�ساريع امل�ستدامة ذات ال�سلة بالعمل امل�ؤ�س�سي 

والتي تع�د على املدى البعيد بالفائدة مل�سلحة املجتمع. ومن اأهم الأعمال التي قامت بها جمارك دبي، بناء م�ساكن لل�سيادين مع املنافع و املرافق 

التي ت�سهل لهم ظروف احلياة، بالإ�سافة اإىل ت�عيتهم وتعريفهم بالعادات ال�سحية ال�سليمة.

قبل

بعد
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 �لعالقة مبوجهات �لدليل
G3 ل�شرت�شادي لكتابة �لتقارير�



جمارك دبي 58

 )G3( لعالقة مبوجهات �لدليل �ل�شرت�شادي�
حمتويات تقرير �ل�شتد�مة

�إف�شاح �لبيانات

ن�شبة �لإف�شاح �ل�شفحة �ملحتوى �لق�شم

�ل�شرت�تيجية و�لتحليالت

كامل 3.4 كلمة املدير عام 1.1

كامل 8 و�سف النتائج واملخاطر والفر�ص الرئي�سية 1.2

خلفية �لد�ئرة
كامل الغالف ا�سم الدائرة 2.1

كامل 5 ال�سعارات واملنتج / اأو اخلدمات 2.2

كامل 10  اإىل 12 بنية عمليات الدائرة 2.3

كامل 9 م�قع رئا�سة الدائرة 2.4

- ل ينطبق عدد الدول التي متار�ص فيها الدائرة اأن�سطتها  2.5

كامل 3 ن�ع النم�ذج اخلا�ص بامللكية وامل�سائل القان�نية 2.6

كامل 9 �س�ق العمل 2.7

كامل 5,25 حجم ر�سد التقارير للدائرة 2.8

كامل 9 التغيريات املهمة اأثناء دورة حياة التقرير 2.9

كامل 23 اجل�ائز التي مت احل�س�ل عليها اأثناء دورة حياة التقرير 2.10

حمدد�ت �لتقرير

كامل 53 تقرير بفرتة البيانات املتاحة 3.1

كامل 53 تاريخ اآخر تقرير 3.2

كامل 53 دورة حياة التقرير 3.3

كامل 53 حتديد نقاط الأ�سئلة فيما يتعلق بالتقرير اأو حمت�ياته 3.4

كامل 53 طريقة حتديد حمت�يات التقرير 3.5

كامل 53 حمددات التقرير 3.6

- ذكر اأي حمددات لنطاق التقرير ل ينطبق 3.7

- اأ�س�ص عمل التقارير عن امل�ساريع امل�سرتكة اأو ال�سراكات.......الخ ل ينطبق 3.8

53 كامل فنيات تقييم البيانات واأ�س�ص احل�سابات 3.9

- ت��سيح و�سرح تاأثري اأي بيانات واردة يف التقارير ال�سابقة ل ينطبق 3.10

- التغريات اجل�هرية لنطاق فرتة التقارير ال�سابقة ل ينطبق 3.11

كامل 43 اإىل 48  جدول حتديد م�ا�سيع ن�سر املعايري يف التقرير 3.12

كامل 50, 53 3.13 ال�سيا�سات واملمار�سات احلالية فيما يتعلق بال�سعي اإىل طلب ال�سمان اخلارجي للتقرير
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ن�شبة �لإف�شاح �ل�شفحة �ملحتوى �لق�شم

 �حلوكمة و �لإلتز�م و �مل�شاركة

كامل 10  إلى 15 4.1 هيكل ح�كمة الدائرة

كامل 11 4.2 بيان ما اإذا كان رئي�ص الإدارة العليا للح�كمة ه� اأي�سًا املدير التنفيذي 

خلفية الدائرة ل ينطبق 4.3 ذكر عدد اأع�ساء اإدارات احل�كمة العليا امل�ستقلني و / اأو الأع�ساء غري التنفيذيني  

كامل 10 إلى 15
املعل�مات املتاحة لل�سركاء الرئي�سيني والعاملني لتقدمي ت��سياتهم اأو ت�جيهاتهم اإىل اإدارات 

احل�كمة العليا

4.4

كامل 11
الربط بني تع�ي�سات اإدارة احل�كمة العليا واملدراء الأوائل واملدراء التنفيذيني من جانب، واأداء 

الدائرة من جانب اآخر

4.5

كامل 10  إلى 17
و�سع اجراءات وخطط اإدارة احل�كمة العليا يف امل��سع ال�سحيح للتاأكد من جتنب ت�سارب 

وتداخل امل�سالح 

4.6

كامل 11 ،10
 طريقة حتديد امل�ؤهالت وخربات اأع�ساء اإدارات احل�كمة العليا لت�يل م�س�ؤولية قيادة اإ�سرتاتيجية 

الدائرة يف امل�سائل القت�سادية والبيئية والجتماعية

4.7

- 19  إلى 22
 اإحداث تط�ير داخلي للمهمة اأو القيم وق�اعد ال�سل�ك واملبادىء املتعلقة بالأداء القت�سادي

والبيئي والجتماعي

4.8

كامل 10  إلى 15
الإجراءات لإدارات احل�كمة العليا ملتابعة اأعمال الدائرة يف حتديد واإدارة الأداء املتعلق بالأداء 

القت�سادي والبيئي والجتماعي

4.9

كامل 15 إلى 22
طريقة تقييم اإدارات احل�كمة العليا لأدائها وخا�سة الأداء املتعلق باجلانب القت�سادي

والبيئي والجتماعي

4.10

كامل 16,17 ت��سيح وتف�سري املنهجية ال�قائية اأو املبادىء التي تتم معاجلتهما من قبل الدائرة 4.11

كامل 19
 و�سع م�اثيق اقت�سادية وبيئية واجتماعية خارجية متط�رة اأو دليل ا�سرت�سادي ميكن للدائرة

من الت�سجيل العتماد 

4.12

كامل ل ينطبق 4.13 ع�س�ية الحتادات و / اأو امل�ؤ�س�سات ال�طنية / اأو الدولية املهتمة

حمددات التقرير 24 قائمة باأ�سماء ال�سركاء الرئي�سيني املرتبطني وامل�ساركني بالدائرة  4.14

كامل 23,24 4.15 اأ�س�ص حتديد واختيار ال�سركاء الرئي�سيني الذين نرغب يف ارتباطهم وم�ساركاتهم  

كامل 23,24 4.16 منهجيات ت�سارك وربط ال�سركاء الرئي�سيني

كامل 23,24
 الق�سايا والهم�م الرئي�سية املثارة ح�ل ربط وت�سارك ال�سركاء الرئي�سيني وكيف جتاوبت الدائرة

 مع تلك الق�سايا والهم�م الرئي�سية املت�سمنة يف التقرير

4.17

مبادرة �لإد�رة

كامل 28 25  إلى  )EC( اإف�ساح نهج اإدارة  القت�ساد DMA EC

كامل 30 ,29  )EN( اإف�ساح نهج اإدارة البيئة DMA EN

كامل 37 34  إلى  )LA( اإف�ساح نهج اإدارة العمل DMA LA

كامل 33 31  إلى  )HR( اإف�ساح نهج اإدارة امل�ارد الب�سرية DMA HR

كامل 42 40  إلى  )SO( اإف�ساح نهج اإدارة املجتمع DMA SO

كامل 42 3  إلى  )PR( اإف�ساح نهج اإدارة م�ساءلة املنتج DMA PR



جمارك دبي 60

 ن�شبة
�لإف�شاح �ل�شفحة �ملحتوى نوع �ملوؤ�شر �لق�شم

 �لأد�ء �لقت�شادي

كامل

 

25  اإىل 27  القيمة القت�سادية املبا�سرة الناجتة وامل�زعة، وت�سمل الإيرادات وتكلفة العمليات 

وخم�س�سات امل�ظفني واملنتج وال�ستثمارات املجتمعية الأخرى والدخ�ل املدخرة 

واملدف�عات املقدمة ملم�يل روؤو�ص الأم�ال واحلك�مات.

اأ�سا�سي EC1

- مل يدرج بالتقرير اأ�سا�سي املع�قات املالية واملخاطر الأخرى لن�ساطات الدائرة نتيجة التغيريات املناخية  EC2

- مل يدرج بالتقرير اأ�سا�سي تغطية التزامات خطة ف�ائد املنظمة املر�س�مة واملحددة   EC3

- مل يدرج بالتقرير اأ�سا�سي امل�ساعدة املالية املهمة امل�ستلمة من احلك�مة  EC4

- مل يدرج بالتقرير تفاوتات الن�سب القيا�سية لدخ�ل م�ست�ى الأج�ر مقارنة مع احلد الأدنى لالأج�ر يف م�اقع 

العمليات احلي�ية 

اإ�سايف EC5

كامل 28 ال�سيا�سات واملمار�سات والن�سب املقدمة على م�ست�ى املم�لني املحليني يف م�اقع

العمليات احلي�ية 

اأ�سا�سي EC6

كامل 28 اإجراءات امل�سادر املحلية امل�ؤجرة ون�سب الإدارات العليا من املجتمع املحلي امل�ؤجرة للعمل 

يف م�اقع العمليات احلي�ية  

اأ�سا�سي EC7

جزئي 25, 40 to 42 تط�ير وتاأثري البنية القت�سادية واخلدمات املقدمة للم�سلحة العامة على وجه اخل�س��ص اأ�سا�سي EC8

- 25 اإىل 28 تفهم وو�سف النتائج القت�سادية املهمة غري املبا�سرة وت�سمل تبعات النتائج    اإ�سايف EC9

�لبيئي

مل يدرج بالتقرير - امل�ارد امل�ستخدمة من حيث ال�زن واحلجم )حجمًا وكمًا(   اأ�سا�سي EN1

جزئي 29, 30 ن�سبة امل�اد امل�ستخدمة التي مت اعادة تدويرها مل�اد مفيدة  اأ�سا�سي EN2

مل يدرج - ال�ستهالك املبا�سر للطاقة ب�ا�سطة م�سادر الطاقة الرئي�سية   اأ�سا�سي EN3

جزئي 29, 30 ال�ستهالك غري املبا�سر ب�ا�سطة امل�سادر الرئي�سية اأ�سا�سي EN4

جزئي 29, 30 الطاقة امل�فرة نتيجة لال�سرت�ساد والتح�سينات امل�ستمرة اإ�سايف EN5

جزئي 29, 30 مبادرات تزويد الطاقة الفاعلة اأو الطاقة املتجددة بناًء على منتج وخدمات وتخفي�ص 

احتياجات الطاقة بفعل هذه املبادرات 

اإ�سايف EN6

جزئي 29, 30 مبادرات تخفي�ص ا�ستهالك الطاقة والتخفي�سات املحققة  اإ�سايف EN7

جزئي 29 ك�تات املياه امل�سح�بة )امل�ستهلكة( من قبل امل�سادر  اأ�سا�سي EN8

مل يدرج بالتقرير - م�سادر املياه املتاأثرة مبا�سرة نتيجة �سحب )ا�ستهالك( املياه  اإ�سايف EN9

مل يدرج بالتقرير - ن�سبة وجمم�ع حجم املياه املعاد تدويرها واإعادة ا�ستخدامها  اإ�سايف EN10

مل يدرج بالتقرير - م�اقع وحجم الأرا�سي اململ�كة وامل�ؤجرة واملدارة اأو املتاخمة لالأرا�سي املحمية واملناطق 

املحمية ذات القيمة البي�ل�جية العالية املتن�عة خارج املناطق املحمية

اأ�سا�سي EN11

مل يدرج بالتقرير - و�سف النتائج املهمة لن�ساطات ومنتج وخدمات التن�ع البي�ل�جي يف املناطق املحمية 

واملناطق ذات القيمة البي�ل�جية العالية خارج املناطق املحمية 

اأ�سا�سي EN12

موؤ�شر �لأد�ء
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 ن�شبة
�لإف�شاح �ل�شفحة �ملحتوى نوع �ملوؤ�شر �لق�شم

�لأد�ء �لبيئي

مل يدرج بالتقرير - امل�ائل املحمية وامل�ست�سلحة اإ�سايف EN13

مل يدرج بالتقرير - ال�سرتاتيجيات وخطط العمل احلالية وامل�ستقبلية لإدارة اآثار التن�ع البي�ل�جي إضافي EN14

مل يدرج بالتقرير -
عدد الن�اع للقائمة احلمراء )قائمة اأن�اع الأحياء الطبيعية املحمية يف املناطق املتاأثرة 

بالن�سطة والعمليات( وم�ست�ى خط�رة النقرا�ص
إضافي EN15

مل يدرج بالتقرير - أساسي  غازات الحتبا�ص احلراري املبا�سرة وغري املبا�سرة من النبعاثات بال�زن EN16

مل يدرج بالتقرير - انبعاثات الحتبا�ص احلراري الأخرى املبا�سرة بال�زن  أساسي EN17

مل يدرج بالتقرير - مبادرات احلد من انبعاثات غازات الحتبا�ص احلراري وما مت حتقيقه     إضافي EN18

مل يدرج بالتقرير - انبعاثات امل�اد امل�ستنفذة لطبقة الأوزون بال�زن أساسي EN19

مل يدرج بالتقرير - اأكا�سيد النيرتوجني واأكا�سيد الكربيت وغريها من النبعاثات اله�ائية بالن�ع وال�زن  أساسي EN20

مل يدرج بالتقرير - اإجمايل كميات ت�سريف املياه بح�سب ن�عيتها وجهتهما أساسي EN21

مل يدرج بالتقرير - اإجمايل كميات النفايات بح�سب الن�ع وطرق التخل�ص  أساسي EN22

جزئي 30 اإجمايل كميات وحجم املهدرات من الن�سكابات املهمة  أساسي EN23

مل يدرج بالتقرير -

وزن حجم النفايات املرحلة وامل�ست�ردة وامل�سدرة والتي مت معاجلتها التي تعترب ذات 

خط�رة وفقا لأحكام امللحق الأول والثاين والثالث ) I. II. III وامللحق VIII( من 

معاهدات بازل ون�سبة النفايات املرحلة وامل�سح�نة دوليًا اإىل ما وراء البحار

إضافي EN24

مل يدرج بالتقرير -

 حتديد حجم احلالة املحمية وقيمة التن�ع البي�ل�جي لالأحياء املائية وامل�ائل املهمة 

املتاأثرة بت�سريف الدائرة ومقدار الت�سريف  

إضافي EN25

كامل 29, 30 أساسي مبادرات احلد من التاأثرات البيئية للمنتج واخلدمات واحلد من تبعات التاثريات  EN26

- ل ينطبق أساسي ن�سبة املنتج املباع وم�اد تعبئتها من امل�اد التي يتم ا�ست�سالحها بح�سب ت�سنيفها  EN27

مل يدرج بالتقرير -

 قيمة الغرامات املالية املهمة والعدد الكلي للعق�بات غري املالية لعدم اللتزام بق�انني 

ول�ائح البيئة  

أساسي EN28

مل يدرج بالتقرير -

الثار البيئية املهمة لرتحيل املنتج والب�سائع وامل�اد الأخرى امل�ستخدمة يف ن�ساطات 

الدائرة، وعدد الق�ى العاملة املرحلة 

إضافي EN29

مل يدرج بالتقرير - اجمايل نفقات وم�سروفات احلماية البيئية وال�ستثمارات ح�سب الن�ع إضافي EN30

�جتماعياً: ممار�شات �لعمل و�لعمل �لالئق

- 33 اإجمايل الق�ى العاملة ح�سب ن�ع الت�ظيف وعق�د العمل واملناطق أساسي LA1

- 33 اإجمايل عدد ومعدل الدوران ال�ظيفي بالعمر واجلن�ص واملناطق أساسي LA2

كامل 31
 املخ�س�سات املقدمة للم�ظف كامل الدوام وغري املقدمة للم�ظف امل�ؤقت اأو امل�ظف  

املتعاون ح�سب الأن�سطة والعمليات
اإ�سايف LA3

- مل يدرج بالتقرير الن�سبة املئ�ية للم�ظفني امل�سم�لني يف اتفاقيات العق�د اجلماعية   اأ�سا�سي LA4

- مل يدرج بالتقرير
 احلد الأدنى لفرتة )فرتات( الإ�سعارات املتعلقة بالتغيريات املهمة وت�سمل ما اإذا كانت

حمددة يف التفاقات اجلماعية
اأ�سا�سي LA5
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 ن�شبة
�لإف�شاح �ل�شفحة �ملحتوى نوع �ملوؤ�شر �لق�شم

- مل يدرج بالتقرير
 الن�سبة املئ�ية من جمم�ع الق�ى العاملة ممثلة يف جلان ادارة �سحة و�سالمة العامل

امل�سرتكة امل�ساعدة يف متابعة وت�جيه برامج ال�سحة وال�سالمة املهنية
اإ�سايف LA6

جزئي 36
 معدل اإ�سابات العمل والأمرا�ص والغياب عن العمل وعدد ال�فيات املرتبطة بالعمل 

ح�سب املناطق
اأ�سا�سي LA7

مل يدرج بالتقرير -
 برنامج التعليم والتدريب وحماية واإدارة املخاطر يف مراحلها خلدمة اأفراد الق�ى 

العاملة واأ�سرهم اأو اأفراد املجتمع �سد الأمرا�ص اخلطرية
اأ�سا�سي LA8

مل يدرج بالتقرير - م�ا�سيع امل�ارد واملجتمع املت�سمنة يف التفاقات الر�سمية مع نقابات العمل  اإ�سايف LA9

كامل 34 معدل �ساعات التدريب للم�ظف ال�احد يف ال�سنة ح�سب فئات امل�ظفني  اأ�سا�سي LA10

كامل 34
 الربنامج اخلا�سة باإدارة املهارات والتعلم امل�ستمر )مدى احلياة( الداعمة ل�ستمرارية

م�اكبة العاملني والتي ت�ساعدهم على اإدارة م�سار م�ستقبلهم ال�ظيفي
اإ�سايف LA11

كامل 31 الن�سبة املئ�ية للم�ظفني املتلقني ملراجعات تط�ير اأدائهم ال�ظيفي ب�سكل منتظم  اإ�سايف LA12

جزئي 11
بنية هيئات احل�كمة وت�زيع العاملني بح�سب الفئة والن�ع واجلن�ص والفئة العمرية 

وانتماءات الأقلية وغريها من م�ؤ�سرات التن�ع
اأ�سا�سي LA13

كامل 33 ح�سة الرواتب الأ�سا�سية للعاملني الذك�ر باملقارنة مع الإناث ح�سب الفئة  اأ�سا�سي LA14

�جتماعياً: حقوق �لإن�شان

مل يدرج بالتقرير -
الن�سبة املئ�ية والعدد الإجمايل لتفاقات ال�ستثمار املهمة مبا ي�سمل ق�انني حق�ق 

الإن�سان اأو التي مت اإخ�ساعها حلق�ق الإن�سان 
اأ�سا�سي HR1

كامل 31
الن�سبة املئ�ية للمم�لني واملقاولني املهمني الذين مت اإخ�ساعهم حلق�ق الإن�سان والتدابري 

املتخذة
اأ�سا�سي HR2

جزئي 16
 اإجمايل عدد �ساعات تدريب العاملني على ال�سيا�سات والإجراءات اخلا�سة باهتمامات 

حق�ق الإن�سان واملتعلقة بن�ساطات العمل والعمليات وت�سمل ن�سبة العاملني املتدربني 
اإ�سايف HR3

كامل 33 العدد الإجمايل حلالت التمييز والتدابري املتخذة اأ�سا�سي HR4

- مل يدرج بالتقرير
ن�ساطات العمل والعمليات التي مت حتديدها يف حق�ق ممار�سات احلرية النقابية 

ق                                                                                                                                     والتفاو�ص اجلماعي ح�ل املخاطر والإجراءات املتخذة لتعزيز تلك احلق�
اأ�سا�سي HR5

كامل 32
ن�ساطات العمل والعمليات التي مت حتديدها باأنها عالية اخلط�رة حل�ادث عمالة الأطفال 

والتدابري املتخذة يف الق�ساء على عمالة الأطفال 
اأ�سا�سي HR6

كامل 32
ن�ساطات العمل والعمليات املعّرفة اأو التي مت حتديدها على اأنها عالية اخلط�رة حل�ادث 

العمل الق�سري اأو الإلزامي والتدابري الكفيلة بالق�ساء على العمل الق�سري اأو الإلزامي
اأ�سا�سي HR7

كامل 16, 31
الن�سبة املئ�ية لأفراد الأمن املتدربني على �سيا�سات اأو اإجراءات الدائرة املتعلقة مبختلف 

اأوجه حق�ق الإن�سان ذات ال�سلة بن�ساطات العمل والعمليات 
اإ�سايف HR8

- ل ينطبق اإجمايل عدد احل�ادث نتيجة خمالفات حق�ق امل�اطنني والإجراءات املتخذة اإ�سايف HR9
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 ن�شبةن�شبة �لإف�شاحنوع �ملوؤ�شر�ملحتوي�ل�شفحة�لق�شم
�لإف�شاح �ل�شفحة �ملحتوى نوع �ملوؤ�شر �لق�شم

�جتماعياً: عالقات �ملجتمع

اإ�سايف ل ينطبق
 طبيعة ونطاق وفاعلية الربامج واملمار�سات الكفيلة بتقييم واإدارة اأثر الن�ساطات على 

 املجتمع وت�سمل كافة الن�ساطات املدرو�سة واملقدمة والنافذة
اأ�سا�سي SO1

اإ�سايف 16, 17
 الن�سبة املئ�ية والعدد الإجمايل لل�حدات الرادارية التي مت درا�ستها لتحليل املخاطر  

املتعلقة بالف�ساد
اأ�سا�سي SO2

اإ�سايف 16
 الن�سبة املئ�ية للعاملني املدربني فـي الدائرة على ال�سيا�سات والإجراءات اخلا�سة

مبحاربة مظاهر الف�ساد
اأ�سا�سي SO3

اإ�سايف 16 الإجراءات املتخذة ملجابهة حالت ومظاهر الف�ساد  اأ�سا�سي SO4

اإ�سايف اأ�سا�سي م�اقف ال�سيا�سات العامة وامل�ساركات يف و�سع ال�سيا�سات العامة وتعزيزها  ل ينطبق SO5

اإ�سايف  ل ينطبق
 جمم�ع قيمة التربعات املالية والعينية لدعم الأحزاب ال�سيا�سية وال�سيا�سيني وامل�ؤ�س�سات 

املعنية بح�سب الدولة
اإ�سايف SO6

اإ�سايف  ل ينطبق
 جمم�ع عدد الإجراءات القان�نية لحت�اء ال�سل�ك املناه�ص �سد التناف�ص والثقة  

وممار�سات الحتكار ونتائجها
اإ�سايف SO7

اإ�سايف  ل ينطبق
 قيمة الغرامات املالية الكبرية والعدد الكلي للعق�بات غري املالية نتيجة عدم اللتزام

   بالق�انني والل�ائح
اأ�سا�سي SO8

�جتماعياً: م�شوؤولية �ملنتج

-  ل ينطبق
مراحل دور احلياة التي فيها يتم تقييم منتج الآثار لل�سحة وال�سالمة واخلدمات نح� 

التح�سني ون�سبة املنتج واخلدمات املهمة اخلا�سعة ملثل تلك الإجراءات 
اأ�سا�سي PR1

-  ل ينطبق
 جمم�ع عدد حالت عدم اللتزام والتقييد بالنظم والق�اعد الأدبية املتعلقة باآثار منتج 

ال�سحة وال�سالمة واخلدمات اأثناء فرتة مراحل حياتها ح�سب ت�سنيف املخرجات
اإ�سايف PR2

- ل ينطبق
ن�ع معل�مات املنتج واخلدمات املطل�بة من خالل الإجراءات والن�سبة املئ�ية للمنتج 

واخلدمات املهمة اخلا�سعة ملتطلبات هذه املعل�مات
اأ�سا�سي PR3

- ل ينطبق
جمم�ع عدد حالت عدم اللتزام بالل�ائح والق�اعد الأدبية املتعلقة مبعل�مات املنتج 

واخلدمات وت�سنيفها بح�سب ن�ع املخرجات 
اأ�سا�سي PR4

- 39 املمار�سات املت�سلة بر�سا العمالء وت�سمل نتائج ال�ستبيان بتقييم م�ست�ى ر�سا العمالء اإ�سايف PR5

 - مل يدرج بالتقرير
الربنامج اخلا�ص بتعزيز اللتزام بالق�انني واملعايري والق�اعد الأدبية املتعلقة بت�س�يق 

الت�سال وي�سمل الإعالنات والرتويج والرعاية 
اأ�سا�سي PR6

 - مل يدرج بالتقرير
عدد حالت عدم اللتزام بالل�ائح والق�اعد الأدبية املتعلقة بت�س�يق الت�سال وي�سمل 

الإعالنات والرتويج والرعاية بح�سب ن�ع املخرجات
اإ�سايف PR7

 - مل يدرج بالتقرير اإ�سايف اإجمايل عدد ال�سكاوي املتعلقة بخرق خ�س��سية العميل وفقد بياناته  PR8

- مل يدرج بالتقرير
قيمة الغرامات املالية الكبرية لعدم اللتزام بالق�انني والل�ائح املتعلقة بت�فري وا�ستخدام 

املنتج واخلدمات  
اأ�سا�سي PR9
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"+B"املبني  امل�ست�ى  ملتطلبات  ن�سرح بالق�ل اأن تقريرالإ�ستدامة جلمارك دبي لعام 2009 يق�م على تعليمات الدليل الإ�سرت�سادي “GRI” وفقًا 

و�سفها يف اجلدول اأدناه: 

OU
TP

UT

Report
Application Level

Report on:
1.1
2.1 - 2.10
3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12
4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15

C C+ B B+ A A+

Not Required

Report on a minimum of 10
Performance Indicators, including
at least one from each of: social,
econimic, and environment.

Report on a minimum of 20
Performance Indicators, at least
one from each of: economic,
environment, human rights, labor,
society, product responsibility.

Management Approach Disclosures
for each Indicator Category

Report on all criteria listed for
Level C plus;
1.2
3.9, 3.13
4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17

Same as requirement for Level B

Management Approach disclosed for
each Indicator Category

Respond on each core G3 and Sector
Supplement*. indicator with due
regard to the materiality Principle
by either: a) reporting on the
indicator or b) explaining the reason
for its omissin.

G3 Profile
Disclosures

G3 Management
Approach
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�شمان جودة �لتقرير
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�شمان �جلودة �مل�شتقل للتقرير 

�إلى �ل�شادة �شركاء جمارك دبي �لرئي�شيني

�ملقدمة
 قامت بريو فريتا�ص كطرف خارجي ب�سمان تقرير اإ�ستدامة جمارك دبي لعام 2009 ونهج عمل التقرير، مع الأخذ يف الإعتبار اأن جمارك دبي 

هي امل�س�ؤول ال�حيد عن اإعداد التقرير، حيث قامت بريو فريتا�ص بتقدمي ال�سمان اإىل �سركاء جمارك دبي الرئي�سيني فيما يتعلق بدقة وم�سداقية 

واأهداف املعل�مات التي يت�سمنها التقرير.

�لنطاق و�ملنهجية

ي�سمل نطاق �سمان التقرير على الآتي:

الأن�سطة التي تق�م  بها جمارك دبي خالل فرتة عمل التقرير من يناير - دي�سمرب 2009 )ما مل ين�ص على خالف ذلك(.  

اإدارة  وح�كمة  الأ�سا�سية  والنظم  احلالت  وبحث  ودرا�سات  دبي،  بجمارك  اخلا�سة  البيانات  واأداء  وتفاعل  بق�سايا  املتعلقة   املعل�مات 

املعل�مات والبيانات ذات ال�سلة.

املعل�مات املتعلقة بتقييم املادة وحتديد ال�سركاء و ال�سراكات.

.)GRI( جميع الف�ساحات والبيانات ذات ال�سلة بالدليل ال�سرت�سادي لكتابة التقارير امل�ستدامة

اإعداد وعمل  امل�ستمر يف  الأداء  لتح�سني  وامل�سداقية  الإعتمادية  لتاأكيد مدى  التقرير  و�سفافية عملية �سمان  ق�ة  باأهمية  تعرتف بريو فريتا�ص 

التقارير والإ�سرتاتيجيات امل�ستدامة جلمارك دبي. ويتحقق ذلك من خالل تقدمي وابداء املالحظات ال�سريحة غري املنحازة يف كيفية �سري اجراء 

عمل التقرير وتقدمي م�جز بالت��سيات املقرتح العمل بها لالرتقاء به �سمن هذا البيان.

كجزء من اأعمال تدقيق و مراجعة بريو فريتا�ص، فاإنها قامت بالآتي:

 اإجراء املقابالت مببنى جمارك دبي الرئي�سي يف ميناء را�سد مع املدراء الأوائل وغريهم من امل�ساهمني يف اإخراج هذا التقرير.

ن�ساطات خالل  من  عليها  املتح�سل  الأداء  وبيانات  التقرير  وحمت�يات  املعل�مات  وجمع  حتديد  طرق  مراجعة   / على   التدقيق 

وعمليات جمارك دبي.

التحقق من بيانات الأداء وواقعية املعل�مات ال�اردة بالتقرير.

 �سمان اف�ساحات الدليل ال�ست�ساري لكتابة التقارير امل�ستدامة.

زيارة قطاع عمليات تابع جلمارك دبي  واجراء املقابالت مع املعنيني بامل�اقع.

وجهة نظر:
انطالقًا من واقع عملنا، فاإننا نرى اأن التقرير:

 يخاطب ويتجاوب مع الق�سايا التي مت ا�ستهدافها م�سبقًا من قبل جمارك دبي، وعليه فاإن مادة التقرير تعترب ذات اأهمية ق�س�ى للدائرة.

 يحدد ال�سرتاتيجية العامة لرت�سيخ دور امل�س�ؤولية الجتماعية بجمارك دبي، وي��سح بنية احل�كمة وامل�س�ؤوليات امل�ستهدفة لتحقيق الأهداف 

املرج�ة.



67جمارك دبي

 يت�سمن معل�مات وا�سحة و خالية من الخطاء امل�ؤثرة، اأو النحياز، وت�فري ال��سف واحل�سابات املت�ازنة لالأن�سطة والأداء ل�سياق الإ�ستدامة 

خالل فرتة التقرير.

 يت�سمن املحت�ى امل�ستمد من اإفادات ال�سركاء الداخليني واخلارجيني.

 يعك�ص م�ست�ًى معق�ًل من ا�ستكمال تقرير ال�ستدامة الثاين مع الك�سف عن اأداء بع�ص ولي�ص كل الق�سايا املرجعية للدائرة.

 يت�سمن حماولة ت�فري اأرقام اأداء قيا�سية باملقارنة مع اأداء الأع�ام، ال�سابقة حيث يتم ذلك ب�سكل م�ستمر.

 :G3  مبادرة عمل �لتقارير �لعاملية – �ملبادئ �لتوجيهية

 GRI ال�ستدامة  تقارير  لعمل  ال�سرت�سادي  الدليل  ملتطلبات  وفقًا  ال�ستدامة  تقرير  الر�سمية لف�ساحات  املراجعة  بعمل  فريتا�ص  بريو  التزمت 

.G3 وامل�جهات ال�سرت�سادية

ويف راأينا اأن هذا التقرير مت اإعداده وفقًا ملبادئ الدليل ال�سرت�سادي لكتابة التقارير. كما اأننا نرى باأن التقرير يرتكز ويت�سمن معايري ومتطلبات 

 GRI اإدارة الف�ساح املطل�بة ويربز م�ؤ�سرات الدليل ال�سرت�سادي لكتابة تقارير ال�ستدامة ب�سكل جيد، ح�سب الت�جيهات املطل�بة يف م�جهات

G3 –  اأي امل�جهات ال�سرت�سادية لكتابة تقارير ال�ستدامة، واملبادئ، وم�ؤ�سر بروت�ك�لت التقارير مبا ي�سمن تطبيق الدليل ال�سرت�سادي لكتابة 

.B+ تقرير ال�ستدامة على امل�ست�ى

 وت�سجع بريو فريتا�ص على ال�ستفادة من ا�ستخدام الدليل ال�سرت�سادي لكتابة تقارير ال�ستدامة ل�سمان �سياغة و�سفافية التقرير. كما تن�سح 

بريو فريتا�ص جمارك دبي بالإهتمام بتط�ير ور�سد م�ؤ�سرات الأداء الرئي�سية التي تعترب ذات مدل�ل مهم للن�ساط التجاري وال�سركاء الرئي�سيني 

على ال�س�اء، مبا ي�سهم يف خدمة قيادة الداء نح� التح�سني والتط�ير امل�ستمر على م�ست�ى الدائرة.

�لتو�شيات و�لتوجيهات:

اأن هذه  اأدناه،علمًا  الإعتبار من قبل جمارك دبي نلخ�سها كما ه� م��سح  الأخذ بها يف عني  التي يجب  والت�جيهات  الت��سيات  اأول�يات  بع�ص 

الت��سيات املف�سلة مت تقدميها لإدارة جمارك دبي يف تقرير داخلي منف�سل. يجب على جمارك دبي الآتي:

اإجراء تقييم مف�سل لتحديد نهج وت�ثيق عمل تقاريرها امل�ستقبلية وحتديد النتائج ال�اردة �سمن التقرير للتاأكد من اأن كافة ق�سايا ال�سركاء 

الرئي�سيني مت تقدميها وعر�سها ح�سب الأول�يات.

G3 قبل مرحلة دورة التقرير املقبل لدعم زيادة الإلتزام مب�جهات الدليل الإ�سرت�سادي لكتابة تقارير الإ�ستدامة عند  مراجعة م�جهات 

�سياغة التقارير والإلتزام مبعايري التقارير واإدارة الف�ساحات.

النظر بعني الإعتبار اإىل كتابة التقارير باملقارنة مع مبادئ الدليل الإ�سرت�سادي لكتابة تقارير الإ�ستدامة ب�ساأن للم�ؤ�س�سات العامة بهدف 

ت�سمني امل�ؤ�سرات الن�عية الإ�سافية والإف�ساحات بقدر الإمكان.

الإ�ستمرار يف تط�ير م�ؤ�سرات الأداء الرئي�سية وامل�ستهدفات القيا�سية للتقارير املقبلة التي تعك�ص اأهمية نتائج ن�ساطات جمارك دبي مبا 

يحقق مكانتها واأدائها وتقدميها ب�سكل مت�ازن. ويجب تقدمي م�ؤ�سرات الأداء ب�سكل وا�سح مبا يتيح لل�سركاء الرئي�سيني �سه�لة فهم ا�ستدامة 

الأداء ط�ال مدة دورته.

م�ا ئمة �سروط واأحكام ال�سمانات امل�ستقبلية مع الرتكيز الكايف على ا�ستدامة اأداء مقدميها.
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�لعتبار�ت و�حلدود:
 مل يت�سمن جمال عملنا املعل�مات املرتبطة بالآتي: 

الن�سطة خارج اإطار املدة املحددة للتقارير.

البيانات املتعلقة باللتزام اأو الن�ايا اأو اخلطط امل�ستقبلية.

البيانات املتعلقة بالراأي اأو الإعتقاد اأو الطم�ح.

البيانات املالية املدققة ب�سكل م�ستقل.

 اأعمالنا قد مت اجنازها لتقدمي اجل�دة املعق�لة اأكرث من تقدمي اجل�دة املتناهية، ون�ؤمن باأن جمال العمل امل�سار اإليه اآنفا يق�م على الأ�س�ص املعق�لة 

ح�سب ت�قعاتنا، ولذلك فاإن هذه اجل�دة حمل التقدمي ل يعّ�ل عليها كثريًا لر�سد جميع الأخطاء اأو الق�س�ر اأو العي�ب.

بريو فريتا�ص

دبي 

اأغ�سط�ص 2010

بيان �إ�شتقالل و نز�هة وكفاءة:

  �سركة بريو فريتا�ص هي �سركة م�ستقلة خدمية متخ�س�سة يف جمالت العمل اخلا�سة بال�سحة، وال�سالمة، وامل�س�ؤولية املجتمعية. يرجع تاريخ 

ال�سركة اإىل اأكرث من 180 عامًا يف تقدمي خدمات ال�سمان امل�ستقلة، وقد بلغت اأرباحها نح� 2.7 بلي�ن ي�رو يف عام 2009.

 يتميز فريق العمل باخلربات الط�يلة يف اجل�دة، وجمالت تقدمي احلل�ل املتعلقة بالبيئة، واملجتمع، وال�سحة، وال�سالمة، والنظم، واملنهجيات مبا 

يت�افق مع اأف�سل املمار�سات. فريق اجل�دة لي�ص له اأي ارتباطات لأي م�ساريع اأخرى قائمة بني بريو فريتا�ص وجمارك دبي، ول ت�جد اأي ت�ساربات 

يف امل�سالح بني اخلدمات الأخرى التي تلتزم بها بريو فريتا�ص اأو فريق اجل�دة التابع لها. 

اتبعت بريو فريتا�ص "ق�اعد ال�سل�ك" يف ن�ساطاتها، ما كان له الأثر ال�ا�سح على �سل�كيات م�ظفينا، حيث يتميز جميع اأفرادنا بالتمتع مب�ست�ى 

رفيع من ال�سل�كيات والأخالق املعيارية اأثناء ممار�سة اأعمالهم الي�مية والقيام باأدوارهم املهنية.
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تعليق على �لتقرير
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خلفية �لتقرير
�لتقرير – �لنطاق و�لتو�تر

ن�ستعر�ص  التقرير  2009. ويف هذا  والأداء املحقق خالل عام  والبيئية،  ن�ساطاتنا القت�سادية، والجتماعية،  يتناول تقرير ال�ستدامة تفا�سيل 

املعل�مات ونن�سرها لإطالع اجلميع عليها ط�عًا، ونحن ن�ستهدف مبادىء ال�سفافية امل�ؤ�س�سية، واأ�سل�ب الت�سال احلر املفت�ح. و�س�ف يتم عمل 

التقارير �سن�يًا، ويعترب هذا التقرير )تقرير ال�ستدامة(الثاين من ن�عه، حيث كان التقرير ال�سابق يف عام 2008 ومت ن�سره يف عام 2009. 

دقة ومنوذجية وجودة �لتقرير 
حمت�يات هذا التقرير دقيقة، ومت جمع كافة املعل�مات والبيانات من م�سادر اإدارات ومراكز جمارك دبي املعنية. وبذل جهد كبري يف حت�سيل 

اإتباع تعليمات الدليل  هذه املعل�مات وجمعها ل�سمان دقة وج�دة وم�ث�قية وم�سداقية ال�س�اهد والأدلة والأرقام احلقيقية التي مت ر�سدها. مت 

ال�سرت�سادي لكتابة التقارير امل�ستدامة )GRI( الن�سخة G3، ومتت املراجعة والتدقيق من قبل م�سادر خارجية.

�ملادة �مل�شتملة للمعلومات:
 مت اختيار معل�مات وبيانات التقرير وفقًا ملبادىء امل�س�ؤولية الجتماعية، حيث مت ت�سمني املادة املتعلقة بامل�س�ؤولية الجتماعية التكافلية والرتكيز 

عليها. 

مقرتحات و�آر�ء �شركائنا
نت�قع ا�ستمرارية املادة املت�سمنة يف التقرير حتى حل�ل العام املقبل، ويجئ ذلك انطالقًا من واقع اهتمامنا وتركيزنا على حت�سني اإدارة البيانات 

املتعلقة باملجتمع والبيئة من خالل �سياغة التقارير وامل�ساءلة.

نرحب بكافة ال�سركاء وندع�هم اإىل زيارة امل�قع الإلكرتوين www.dubaicustoms.gov.ae  لالإطالع على التقرير. 

للم�ساهمة باآرائكم القيمة ومالحظاتكم، الرجاء الت�سال:

بال�سيدة / رحاب ف�ؤاد خ�سر

اأخ�سائية امل�س�ؤولية الجتماعية التكافلية – قطاع ال�س�ؤون املجتمعية وال�سراكة احلك�مية 

جمارك دبي 

     Rehab.Khedr@dubaicustoms.ae العن�ان: �ص.ب 63، دبي، الربيد اللكرتوين
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�مل�شطلحات
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بيان ر�سمي بالقيم وممار�سات العمل اخلا�سة باأي م�ؤ�س�سة واأحيانًا 

امل�ردين اإليها

النظام الذي يتم من خالله ت�جيه ومراقبة امل�ؤ�س�سات التجارية، وه� 

جمم�عة من العالقات بني اإدارة امل�ؤ�س�سة، وجمل�ص اإدارتها، وامل�ساهمني 

فيها، واأ�سحاب امل�سالح الآخرين 

مفه�م تق�م مب�جبه امل�ؤ�س�سات بدمج الهتمامات الجتماعية والبيئية 

يف عملياتها ويف تفاعلها مع اأ�سحاب امل�سالح ب�س�رة ط�عية 

و�سع تدابري تغيري اأو ر�سد لزالة اأو تخفي�ص م�ست�ى املخاطر املت�سفة 

بامل�ست�ى العايل اإىل امل�ست�ى املعق�ل

الأفراد اأو املجتمع اأو امل�ؤ�س�سة امل�ؤثرة اأو التي تتاأثر مبنتج اأو عمليات اأو 

ن�ساطات اأو �س�ق اأو �سناعة اأو خمرجات م�ؤ�س�سة 

اأي �سخ�ص يقل عمره عن 15 عامًا، ما مل ين�ص القان�ن املحلي للحد 

الأدنى للعمل على �سن اأعلى للعمل اأو درا�سة الزامية. ويف هذه احلالة 

يتم تطبيق �سن اأعلى، ومع ذلك، اإذا كان القان�ن املحلي للحد الأدنى 

للعمر  ين�ص على 14 عامًا وفقًا ل�ستثناءات الدول النامية مب�جب 

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138، �سيتم تطبيق �سن اأقل.

اأي عمل من اأي طفل يقل �سّنه عن العمر / الأعمار املحددة يف التعريف 

ال�ارد اأعاله للطفل، با�ستثناء ما تن�ص عليه ت��سية منظمة العمل 

الدولية رقم 146  

جميع الأعمال اأو اخلدمات التي تنتزع من اأي �سخ�ص حتت التهديد باأي 

عق�بة والتي مل يعر�ص ال�سخ�ص املذك�ر اأدائها ط�اعية، اأو التي طلب 

لها مثل هذه الأعمال اأو اخلدمات ك��سيلة ل�سداد معني

اأوجه ال�سبه واأوجه الختالف يف خ�سائ�ص مثل العمر، واجلن�ص، 

والرتاث العرقي، والقدرات، والإعاقات البدنية، والعن�سر.

بيان باإ�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سات نح� حتقيق بيئة عمل اآمنة و�سحية 

وامل�س�ؤولية والتنظيم والرتتيبات الالزمة ملتابعة وتنفيذ الإ�سرتاتيجية

العملية التي تهدف اإىل حت�سني املعرفة واخلربة واملهارات والأو�ساع 

و / اأو ال�سل�كيات لأي �سخ�ص، بحيث ميكنه اجناز مهمة اأو هدف 

خا�ص، وغالبًا ما يركز التدريب على احتياجات العمل مدف�عًا مبهارات 

ومعارف العمل احلرجة من حيث ال�قت. ويك�ن الهدف منه غالبًا 

حت�سني الأداء.

ال�رقة اخل�سراء للم�س�ؤولية الجتماعية 

للمف��سية الأوروبية 2001

 مبادىء منظمة التعاون والتعاون 

القت�سادي للح�كمة امل�ؤ�س�سية 2004

ال�رقة اخل�سراء للم�س�ؤولية الجتماعية 

للمف��سية الأوروبية 2001

م�سرد اململكة املتحدة للبيانات اللكرتونية

ال�رقة اخل�سراء للم�س�ؤولية الجتماعية 

للمف��سية الأوروبية 2001

SA8000:2001  معيار

SA8000:2001  معيار

SA8000:2001  معيار

مراكز م�ارد ال�سل�ك بامل�ؤ�س�سات، كلية 

وجامعة ه�فت�ن ميفلني، كندا

م�سرد  م�سطلحات "يل دي بي ي� كبه"

عقد ال�ستثمار يف الأداء مركز التدريب 

املهني للتجارة 2003

 مبادىء ال�سل�ك

ال�ظيفي

احل�كمة امل�ؤ�س�سية

امل�س�ؤولية الجتماعية 

)امل�س�ؤولية امل�ؤ�س�سية(

اإدارة املخاطر

ال�سركاء

الطفل

عمالة الطفل

العمل الق�سري

الق�ى العاملة املتعددة

�سيا�سة ال�سحة 

وال�سالمة

التدريب

�مل�شدر�لتعريف�مل�شطلح 

�مل�شطلحات



73جمارك دبي

 AS 1996-4390 املعيار ال�سرتايل

الف�سل )1( البند )4-1(     

�سبكة امل�س�ؤولية الجتماعية التكافلية 

)م�سرد – التخ�س�سات الرئي�سية(

اجلمعية الأمريكية للج�دة – م�سرد 

امل�سطلحات )معدل(

ال�رقة اخل�سراء للم�س�ؤولية الجتماعية 

للمف��سية الأوروبية 2001

BSI اأنظمة اإدارة العمل

اليب�س�ن )م�سرد امل�سطلحات – جمال 

التخ�س�سات(

م�سرد اجلمعية الأمريكية للج�دة

امل�ساءلة

امل�ساءلة

و�سع املعايري /املعايرة

 اليزو 14001

م�ؤ�سر الأداء الرئي�سي

املراقبة

ال�سحة وال�سالمة 

املهنية 18001

امل�ساءلة الجتماعية 

8000

ال�سراكة

املبداأ الذي يتطلب من الأفراد وامل�ؤ�س�سات واملجتمع تف�سري اأعمالهم 

لالآخرين، ويجب على امل�ؤ�س�سات وم�ظفيها اأن يك�ن�ا قادرين على على 

تف�سري اأعمالهم لل�سلطات التنظيمية املنا�سبة، ولأ�سحاب امل�سالح اأو 

الأع�ساء، وللعامة لل�فاء باللتزامات القان�نية، ومتطلبات التدقيق، 

واملعايري ذات ال�سلة، ونظم املمار�سة، وت�قعات املجتمع.

ميكن ا�ستخدام مقارنة عمليات الإدارة البيئية والجتماعية والأداء 

واإعداد التقارير. ميكن ا�ستخدام و�سع املعايري لت�فري وعمل مقارنات 

مف�سلة عن اأق�سام الت�سغيل يف اأي �سركة اأو �سركات يف قطاع معني 

 املعايري الدولية لالإدارة البيئية، والتي و�سعتها املنظمة الدولية 

للم�ا�سفات واملقايي�ص

مقيا�ص اإح�سائي )كمي اأو ن�عي( ملعرفة وقيا�ص كيفية اأداء امل�ؤ�س�سة

عملية التجميع املنتظم للمعل�مات لفح�ص الأداء مقابل معايري حمددة

م�ا�سفة تقييم لنظام اإدارة ال�سحة وال�سالمة املهنية. ومت  تط�يرها 

ا�ستجابة ل�سد احتياجات ال�سركات وفاعلية ال�فاء بالتزامات ال�سحة 

وال�سالمة املهنية اخلا�سة

املعيار الدويل للم�ساءلة الجتماعية ه� عبارة عن مبادرة من جانب 

هيئة "امل�ساءلة الجتماعية الدولية"، وهي هيئة منبثقة عن جمل�ص وكالة 

اعتماد الأول�يات القت�سادية )CEPAA( يف ال�ليات املتحدة. وهدف 

املعيار 8000 ه� �سمان الت�فري الأخالقي للب�سائع واخلدمات. ويعترب 

املعيار SA8000 معيارًا ط�عيًا وميكن تطبيقه على اأي م�ؤ�س�سة اأو �سركة 

باأي حجم يف جميع املجالت. وميكن اأن يحل هذا املعيار حمل ق�اعد 

امل�ساءلة الجتماعية لأي �سركة اأو �سناعة اأو يعزز من دورها. ويحدد 

املعيار SA8000 املعايري الأ�سا�سية اخلا�سة مبا يلي: عمالة الأطفال، 

والعمل الإجباري / ال�سخرة، وال�سحة وال�سالمة، وحرية العتقاد، وحق 

امل�ساواة اجلماعية، والتمييز، واملمار�سات التاأديبية، و�ساعات العمل، 

والتع�ي�ص، واملكافاآت، ونظم الإدارة

الإ�سرتاتيجية والعالقات الر�سمية بني املنظمات التي ت�جد التعاون 

امل�سرتك مل�سلحة جميع الأطراف

�مل�شدر�لتعريف�مل�شطلح 


