


www.dubaicustoms.gov.ae

2011

DC_AnnualReport_2012-cover-CS5.indd   1 5/14/12   2:19 PM







»لطاملا �أكدنا يف دولة �الإمار�ت �إمياننا باأنه ال يوجد للنجاح خط نهاية00 
و�أن �لنجاح �لذي حتققه �ليوم �صتذروه �لرياح غدً� �إن مل تتابعه بال�صيانة 

و�لتجديد و�لتطوير، وت�صخره خلدمة �مل�صلحة �لعامة00
هذ� نهج ثابت منار�صه يف حياتنا، وهو من متطلبات جناح �الإن�صان يف 

حياته ويف �أد�ء عمله باتقان و�إخال�ص«.

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل
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ر�سالتنار�ؤيتنا

اأهدافنا اال�سرتاتيجية قيمنا الرئي�سية

�أن ن�صبح �لد�ئرة �جلمركية �لر�ئدة 
عامليًا �لد�عمة للتجارة �مل�صروعة

حماية �ملجتمع وتعزيز �لتنمية �القت�صادية من خالل �اللتز�م و�لت�صهيل

دبي �إمارة  يف  و�الجتماعية  �القت�صادية  �لتنمية  حركة  يف  رئي�صي  بدور  • �مل�صاهمة 
�لعمل ونظم  �أ�صاليب  يف  �ملمار�صات  �أف�صل  وتبادل  • تبني 

و�لتقنية �لب�صرية  �ملو�رد  �أف�صل  • توفري 
�لعمالء ر�صا  • تعزيز 

يف م�صريتنا نحو روؤيتنا �ال�صرت�تيجية، ولتحقيق ر�صالتنا على 
�مل�صتويات كافة فاإننا نحتكم �إىل منظومة قيمنا �مل�صرتكة و�لتي 

�صتبقى دومًا �ملرجع �الأ�صا�صي :
�لعمالء و�ل�صركاء: �صفر�وؤنا لتمثيل �عمالنا

�لعاملون: ��صتثمار�نا �حلقيقي
�لدعم و�ال�صناد: بيئة عمل خالقة

�لتفكري �مل�صتقبلي: �البد�ع الأجل �لتح�صني و�لتطوير
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اأحمد بطي اأحمد
�لرئي�ص �لتنفيذي ملوؤ�ص�صة �ملو�نئ و�جلمارك و�ملنطقة �حلرة

مدير عام جمارك دبي

��صتمر�رً� اللتز�منا مب�صوؤوليتنا �ملجتمعية و��صتد�متنا �ملوؤ�ص�صية، 
ي�صرين �أن �أ�صع بني �أيديكم تقرير �ال�صتد�مة �ل�صنوي لعام 2011، 

�لذي ت�صدره جمارك دبي للعام �لر�بع على �لتو�يل، وتركز فيه 
على �إبر�ز جهودها، ون�صاطاتها يف جمال �مل�صوؤولية �ملجتمعية، 
وكيفية معاجلتها للتاأثري�ت �لبيئية �لتي تت�صل باأعمالها خالل 

�لعام �ملن�صرم.
�إن �لتز�م جمارك دبي بامل�صوؤولية �ملجتمعية، ين�صجم مع توجهات 

حكومة دبي �لر�مية �إىل �لتنمية �مل�صتد�مة، وتطور بلدنا ب�صورة 
عامة. ونحن نوؤمن بقوة باأن �إد�رة �ال�صتد�مة ت�صكل خريطة 

�لطريق ال�صرت�تيجيتنا بعيدة �الأمد، و�لتي ت�صتمد جذورها من قيم 
�لقيادة و�لنز�هة. 

ويف ظل تاأثري�ت �الأزمة �القت�صادية �لعاملية، وتوجهات حكومة 
دبي لتحويل �لتحديات �إىل فر�ص للمحافظة على �لتميز و�لريادة، 

ومع وجود توجهات عاملية نحو �لتز�م �لدول بامل�صوؤولية �ملجتمعية 
و�لبيئية، قامت جمارك دبي بتطوير �لعمل �ملجتمعي بناًء على 

�لنموذج �لعاملي للم�صوؤولية �ملجتمعية )�ملوظفني، و�ملجتمع، 
و�لعمالء، و�لبيئة(، وذلك لالرتقاء باأد�ء �لد�ئرة �جتماعيًا 

و�قت�صاديًا وبيئيًا لتكون قيمة م�صافة يف تعزيز �صمعة جمارك دبي 
بداًل من �أن ي�صكل ذلك عبئًا ماليًا و�إد�ريًا �إ�صافيًا �أو عماًل خرييًا 

بحتًا، ولتكون �مل�صوؤولية �ملجتمعية جزءً� من �لثقافة �ملوؤ�ص�صية.
وخالل عام 2011، نفذت جمارك دبي عددً� كبريً� من �مل�صاريع 
و�ملبادر�ت �لتي تدخل يف �إطار م�صوؤوليتنا �ملجتمعية �ملوؤ�ص�صية. 

و�صتجدون تفا�صيل جميع تلك �ملبادر�ت يف �ل�صفحات �لتالية من 
تقريرنا هذ�.

كلمة املدير العام
 وتاأكيدً� على متيزنا يف جمال �مل�صوؤولية �ملجتمعية، �أحرزنا 

يف �لعام �ملن�صرم �ملركز �الأول لـ»�جلائزة �لعربية للم�صوؤولية 
�الجتماعية  للموؤ�ص�صات« عن فئة �لقطاع �لعام على �مل�صتوى 

�لعربي، للمرة �لثانية على �لتو�يل، وهي �جلائزة �لتي نظمتها 
جمموعة »�أر�بيا �صي ��ص �آر نتورك«، و�صارك يف تقييمها نخبة 

من خرب�ء �ال�صتد�مة من خمتلف دول �لعامل، حيث ��صتقطبت 
�جلائزة �أكرث من 110 �صركة وموؤ�ص�صة، عربية و�أجنبية، من 

�لقطاعني �لعام و�خلا�ص على م�صتوى �لوطن �لعربي.
وجاء ح�صولنا على هذه �جلائزة �لتي نفخر ونعتز بها، بف�صل 

�هلل، ثم بف�صل توجيهات قائَدينا �مللهَمني، �صاحب �ل�صمو 
�ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان، رئي�ص دولة �الإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة )حفظه �هلل(، و�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد 
�آل مكتوم، نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي 
)رعاه �هلل(، �للَذين وفر� �حلو�فز �لالزمة لالإ�صهام يف عملية 
�لتنمية يف بالدنا، ووجها �لدعوة جلميع �ملوظفني �حلكوميني 

لتحقيق �ال�صتد�مة يف �صتى مناحي �حلياة.
ون�صعى م�صتقباًل نحو تو�صعة وحت�صني جهودنا و�أن�صطتنا 

�خلا�صة بامل�صوؤولية �ملجتمعية �ملوؤ�ص�صية، بالتز�من مع �أن�صطتنا 
�ملوؤ�ص�صية �جلوهرية و�أهد�فنا �ال�صرت�تيجية، مع �لرتكيز على 

عالقاتنا  وتعامالتنا �لدولية يف هذ� �ملجال. 
كما نعتزم بناء قدر�ت موظفينا، و�إطالق �ملرحلة �لثانية من 

مبادرة �جلمارك �خل�صر�ء �لتي د�صنها برنامج �الأمم �ملتحدة 
للبيئة ومنظمة �جلمارك �لعاملية، وتخفي�ص �لب�صمة �لكربونية 

لعملياتنا، مبا يعزز من م�صاهمتنا يف �لتنمية �مل�صتد�مة.

ر�صالة
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جمارك دبي    ملحة
تعد جمارك دبي د�ئرة حكومية معنية بحماية حدود دبي من 

�لب�صائع �ملحظورة و�ملقّلدة، وهي �إحدى �أقدم �لدو�ئر �حلكومية 
يف �الإمارة، حيث ي�صار �إليها د�ئمًا با�صم »�أم �لدو�ئر«، �إذ ناهز 
عمرها نحو قرن من �لزمان، �صهدت خالله �لعديد من مر�حل 

�لتطور ولعبت دورً� حيويًا يف منو و�زدهار دبي. 
ودخلت جمارك دبي بد�يات �لتوجه �ملوؤ�ص�صي يف عملها خالل 
عهد �ملغفور له �ل�صيخ ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم، رحمه �هلل، 

و�لذي كان يتخذ من �لطابق �الأول من مبنى �جلمارك �لقدمي 
مكتبًا له، ليج�صد بذلك �لدور �ملحوري �لذي كانت تلعبه 

�جلمارك ومكانتها يف دبي.
وتطور نطاق عمل جمارك دبي من �لقيام بدورها �لتقليدي يف 
حت�صيل �لر�صوم �جلمركية و�لتفتي�ص على �لب�صائع و�لركاب، 

لت�صبح �الآن د�ئرة تتوىل ت�صهيل حركة �لتجارة وحماية 
�ملجتمع.

و�صهدت �إمارة دبي منوً� �قت�صاديًا مت�صارعًا خالل �ل�صنو�ت 
�لقليلة �ملا�صية، ما �أدى �إىل منو مقابل يف عمل �جلمارك، وهو 

ما �حتاج �إىل �ملزيد من �لكو�در �لب�صرية و�ملبادر�ت، �إ�صافة 
�إىل حتديث جميع �خلدمات �لرئي�صية و�مل�صاندة. 

ومع �عتماد �لتعامالت و�الإجر�ء�ت �الإلكرتونية �ملطورة، 
�صّهلت جمارك دبي �ن�صيابية حترك �لب�صائع من و�إىل �لدولة، 
خلدمة �لتجارة �لدولية �ملتنامية �لتي وفرت لها حو�فز كبرية. 
وتغطي �خلدمات �لتي تقدمها �لد�ئرة، �ملجاالت �القت�صادية 

و�ملجتمعية و�الح�صائية �لتي ت�صمل:
تنظيم �الأن�صطة �لتجارية لقطاع �الأعمال 		•

•		 حت�صيل �لر�صوم �جلمركية

•		 �إعد�د �لتقارير و�لتحليالت �الإح�صائية �لتجارية �لعامة

•		 تنظيم �ال�صتري�د و�لت�صدير 

ويبلغ عدد �لعاملني يف جمارك دبي �ليوم نحو 2,897 موظفًا 
يتوزعون  على �لعديد من �الإد�ر�ت، و�ملر�كز �جلمركية، حيث 
يتبع �لد�ئرة نحو 27 وحدة تنظيمية ومركزً� جمركيًا منت�صرً� 

يف �أنحاء �إمارة دبي، خلدمة عمالئنا، مبا فيها �ملقر �لرئي�صي 
�لذي يقع قرب ميناء ر��صد يف دبي. ويو�صح �ملخطط �لتف�صيلي 

للبنية �لتنظيمية للد�ئرة �لو�رد يف �ل�صفحات �لتالية ترتيبات 
�لعمل �لتي تعتمدها.

تطور نطاق عمل جمارك دبي من 
�لقيام بدورها �لتقليدي يف حت�شيل 

�لر�شوم �جلمركية و�لتفتي�س على 
�لب�شائع و�لركاب، لت�شبح �لآن د�ئرة تتوىل 

ت�شهيل حركة �لتجارة و�ل�شيطرة على 
حدود �لبالد.

�ال�صتد�مة �ملوؤ�ص�صية
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حاولنا عر�ص جميع �لبيانات و�ملعلومات ب�صكل دقيق ومتكامل 
و�صفاف ومتو�زن، بغ�ص �لنظر عن �أد�ئنا.

وقام فريق �جلودة �لد�خلي �لتابع لنا مبر�جعة هذ� �لتقرير 
ب�صكل دقيق قبل �إر�صاله �إىل �ملبادرة �لعاملية الإعد�د �لتقارير 

GRI، بغية تدقيق م�صتوى �اللتز�م �لذي �أعلنا عنه.
وتعترب �ال�صتد�مة رحلة طويلة يف نظرنا، ونفتخر بالتايل 

باأد�ئنا يف جماالت متت �إد�رتها ب�صكل �حرت�يف ون�صيط، بينما 
ن�صعى الإدخال حت�صينات مهمة على بع�ص �ملجاالت �جلديدة.

�سهولة ا�ستخدام التقرير
مل نطرح �صوى عدد حمدود من �لن�صخ �ملطبوعة عن هذ� 

�لتقرير، �ن�صجامًا مع جهودنا �ملبذولة حلماية �لبيئة. �إال �أنه 
ميكن حتميل �لتقرير من موقعنا �الإلكرتوين
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باللغتني �لعربية و�الإجنليزية. 

نبذة عن التقرير
يغطي تقرير �ال�صتد�مة �لر�بع، �أد�ء جمارك دبي خالل عام 

2011 مقارنة مع نظريه يف عامي 2009 و2010 حيثما كان 
ذلك ممكنًا. وبغية �صمان �أف�صل �ملحتويات، ��صتخدمنا 

�أ�صلوب �إعد�د �لتقارير �ملتو�فق مع �ملبادرة �لعاملية الإعد�د 
�لتقارير )GRI G3.1(، �لذي ي�صكل �لفهر�ص جزءً� ال 

يتجز�أ منه. وي�صتعر�ص �لتقرير عالقاتنا مع عمالئنا ويبحث 
�لتاأثري �الجتماعي و�لبيئي الأعمالنا خالل عام 2011، ويركز 
ف �أن�صطتنا  على عملنا �لرئي�صي ب�صفتنا د�ئرة خدمية، وي�صِ

�لهادفة ل�صمان رفاهية �ملجتمع وحماية �لبيئة �لتي نعمل 
فيها. ونحن نعر�ص بالطبع جميع �ملعلومات �لتي يت�صمنها 
هذ� �لتقرير الأننا نحرتم ونلتزم مببد�أ �لتو��صل و�ل�صفافية 

�ملوؤ�ص�صية.

جمال �حد�د التقرير
�إن جمال وحدود وتوقيت �لتقرير ي�صكل نظرة �صاملة حول 

��صتد�مة �أد�ئنا و�لذي يتمحور حول 4 جماالت رئي�صية كما هو 
مبني �أدناه:

ج( �ملجتمع  �أ( �لبيئة 
د( �لعمالء ب( �ملوظفون 

تغطي �لتفا�صيل و�لبيانات و�ملعلومات �لو�ردة يف هذ� �لتقرير 
�أن�صطة جميع وحد�تنا �لتنظيمية )مبا فيها مقرنا �لرئي�صي( 

�لتي تقع جميعًا يف دبي، حيث ال توجد لدينا �أية �أن�صطة خارج 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

اأهمية �اأ�لوية ��سمولية عمالئنا
لقد حاولنا تغطية �أهم �لق�صايا و�ملو��صيع �لتي جت�صد �لتاأثري 

�القت�صادي و�لبيئي و�الجتماعي �ملهم جلمارك دبي و�ملوؤثر 
ب�صورة قوية يف تقييم �أبرز �لعمالء. كما قمنا بتحديد �أبرز 
عمالئنا و�أو�صحنا كيفية تعاملنا معهم وتفهمنا مل�صاحلهم 

وتوقعاتهم وكيفية ��صتجابتنا لها.
حمتويات �لتقرير

نحن ن�صعى ملر�جعة �صمولية تقريرنا ب�صورة م�صتمرة، ��صتنادً� 
�إىل �ملعلومات �ملتاحة لنا و�لظروف �ملحيطة بعملنا. ولقد 

�ال�صتد�مة �ملوؤ�ص�صية

للتواصل معنا، وإبالغنا بآرائكم وتعليقاتكم ومالحظاتكم القيِّمة، 
يرجى االتصال بـ:

فريق عمل المسؤولية المجتمعية المؤسسية
قسم الشؤون المجتمعية – جمارك دبي

ص.ب 63 دبي، اإلمارات العربية المتحدة
CRS.DC@dubaicustoms.ae :البريد اإللكتروني
أو عبر مواقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« و»تويتر«:

Dubai Customs CSR

مبادرات العملمبادرات بيئية 

مبادرات �سوق العمل مبادرات جمتمعية
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جمعة الغيث
مدير تنفيذي

قطاع �لتطوير �جلمركي

م�سريتنا �ا�سرتاتيجيتنا �اإدارتنا

يو�سف ال�سهال�ي
مدير تنفيذي �أول
�ل�صوؤون �ملوؤ�ص�صية

حممد مطر املري
مدير تنفيذي

قطاع عمليات �ل�صحن 
�جلمركي

اأحمد حمبوب م�سبح
مدير تنفيذي

قطاع �إد�رة �ملتعاملني

فريال توكل
مدير تنفيذي

قطاع  �ل�صوؤون �ملجتمعية  
و�ل�صر�كة �حلكومية

نادية كمايل
مدير تنفيذي

قطاع �ملو�رد �لب�صرية و�ملالية 
و�الد�رية )مكلف(

اال�سرتاتيجية املوؤ�س�سية
حددت جمارك دبي �الأهد�ف �ال�صرت�تيجية �لتالية، يف �إطار 

��صرت�تيجية عملها طويلة �الأمد:
لعــب دور رئي�صـي يف �لنمـو �القت�صـادي و�الجتمـاعي 		•

الإمـارة دبي
�عتماد وم�صاركة �أف�صل ممار�صات و�إجر�ء�ت �أنظمة �لعمل 		•

توفري �أف�صل �ملو�رد �لب�صرية و�لتقنية 		•

تعزيز ر�صا ووالء �لعمالء 		•

احلوكمة املوؤ�س�سية
مبا �أن �حلوكمة �ملوؤ�ص�صية ت�صكل حجر �الأ�صا�ص الأي �أد�ء 

موؤ�ص�صي قوي، نحن نلتزم يف جمارك دبي بال�صفافية 
و�ال�صتجابة �ل�صريعة الحتياجات عمالئنا و�ملحافظة على ذلك. 

ويقود �لد�ئرة فريق يتكّون من مدير عام ومدر�ء تنفيذيني، 
ل�صمان �اللتز�م بتحقيق �الأهد�ف و�لقيم �ملوؤ�ص�صية �خلا�صة 

بها. ونبني لكم �أدناه �لهيكل �لتنظيمي لالإد�رة �لعليا:
حتكم �أدو�ر وم�صوؤوليات �ملدير �لعام و�الإد�رة �لتنفيذية قو�نني 

حكومة دبي وجمل�صها �لتنفيذي، ويتمثل دورها �الأ�صا�صي 
باالإ�صر�ف على �لتوجه �ال�صرت�تيجي �لعام جلمارك دبي، 

و�صياغة �ل�صيا�صات و�خلطط �لعامة للموؤ�ص�صة، و�صمان 
تنفيذها و�الإ�صر�ف على �إد�رتها. ويتم حتديد خم�ص�صات 

ورو�تب �الإد�رة �لتنفيذية وفقًا لقو�نني حكومة دبي، وال يوؤثر �أي 
�أد�ء �جتماعي وبيئي على تلك �ملخ�ص�صات.

ومت �إعد�د كتيب حوكمة جمارك دبي بهدف حتديد �إطار 
�لعمل و�لقو�نني و�ل�صيا�صات و�ملناهج و�الإجر�ء�ت و�ملمار�صات 

�لتي حتكم وتوؤثر يف طريقة �إد�رة �ملوؤ�ص�صة لتحقيق �أهد�فها 

و�أغر��صها �ال�صرت�تيجية. كما يحدد �لكتيب ممار�صاتنا 
�خلا�صة باالأمور �لتي تغطيها �لقو�نني و�ملعايري و�ملمار�صات 

�لرئي�صية �لدولية و�الإقليمية و�الحتادية و�ملحلية.
وقامت باإعد�د �لكتيب ومر�جعته ب�صكل منتظم جلنة �لقيادة 

�ملوؤ�ص�صية ��صتنادً� �إىل خطة دبي �ال�صرت�تيجية )2007 – 
 ،)DGEP( وبرنامج �لتميز �خلا�ص بحكومة دبي ،)2011
و��صرت�تيجية حكومة دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة )2011 

– 2013( وروؤية �الإمار�ت )2021(. وب�صفتنا ع�صوً� موقعًا يف 
منظمة �جلمارك �لعاملية و�ملوؤ�ص�صات �لتابعة لالأمم �ملتحدة، 

نلتزم ب�صكل تام بجميع مبادئ ومعايري �حلوكمة وحقوق 
�الإن�صان و�لعمل و�لبيئة ومكافحة �لف�صاد.

ويتم عر�ص نتائج �الأد�ء �لرئي�صية على فريق �لقيادة 
�ال�صرت�تيجي، ومقارنتها باالأهد�ف �ملحددة لها، ومن ثم 

�ال�صتد�مة �ملوؤ�ص�صية
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مر�جعتها من قبل �إد�رة �ملخاطر و�لتدقيق �ملوؤ�ص�صي.
وخالل عام 2011، طر�أت 3 تغيري�ت مهمة على هيكل د�ئرتنا، 
متثل �أولها يف �النتهاء من حتويل �إد�رة �لبيانات �جلمركية من 
قطاع عمليات �ل�صحن �جلمركي �إىل قطاع �إد�رة �ملتعاملني، يف 

عملية ��صتغرقت 6 �أ�صهر بني عامي 2010 و2011.
وت�صمن �لتغيري �لثاين �النتهاء من دمج �إد�رة �لبيانات 

�جلمركية مع �لتفتي�ص �جلمركي باإد�رة عمليات �مل�صافرين. 
و�أخريً�، مت ��صتحد�ث مركزين للمر��صي �ل�صاحلية �ملخ�ص�صة 

�خلور خلدمة  خلدمة �لعمالء، يف ميناء �حلمرية ومنطقة
�لعمالء.

االأنظمة املوؤ�س�سية
تنتهج جمارك دبي �صيا�صة �صفافة وب�صيطة تتما�صى مع 
��صرت�تيجية عملنا، وتدعم فل�صفتنا �خلا�صة بامل�صوؤولية 

�ملجتمعية �ملوؤ�ص�صية. ويتيح لنا هيكلنا �لتنظيمي �الإ�صهام 
مبا�صرة يف تعزيز �لتنمية �القت�صادية، من خالل منع تهريب 

�ل�صلع غري �مل�صروعة، و�صمان نز�هة �لتجارة عرب �حلدود. 
وت�صتهدف مبادر�تنا تعظيم �لفو�ئد �لتجارية �خلا�صة 

بعمالئنا. �إذ ن�صعى د�ئمًا الإعتماد و�صائل مبتكرة لتح�صني 
ظروف عمل ومعي�صة موظفينا.

اإدارة املخاطر
تعترب جمارك دبي �إد�رة �ملخاطر عملية م�صتمرة وتفاعلية 

لتحديد وت�صنيف �أولويات جميع �ملخاطر ل�صمان ��صتمر�رية 
�لعمل، مع ��صتخد�م �ملو�رد �ملتاحة ب�صكل جمٍد �قت�صاديًا، 

و�خلارجية، مبا يف ذلك عمليات �ل�صحن و�مل�صافرين، و�إد�رة 
�لعمالء، و�ملو�رد �لب�صرية، و�الإد�رة �ملالية، و�ل�صيا�صات 
و�لت�صريعات، و�ل�صوؤون �ملجتمعية، و�ل�صر�كة. وقد تنجم 

�ملخاطر و�الأزمات عن غمو�ص �أحو�ل �الأ�صو�ق �ملالية، وف�صل 
�مل�صاريع، و�صعف �اللتز�مات �لقانونية، وخماطر �الئتمان، 
و�حلو�دث �أو �الأحد�ث غري �ملحددة �الأ�صباب ب�صكل و��صح. 
ولدى حتديد �ل�صبب، يتم �إد�رة وتخفيف �آثار هذه �ملخاطر. 

وت�صتند جميع �الإجر�ء�ت و�ملعامالت �لتي تتم يف �إطار �الإد�رة 
�لر�صمية للمخاطر، �إىل ممار�صات �إد�رة �ملخاطر �لدولية 

و�ملوؤ�ص�صية.

اإدارة اجلودة
ت�صم جمارك دبي ق�صمًا الإد�رة �جلودة يتبع �إد�رة 

�ال�صرت�تيجية و�لتميز �ملوؤ�ص�صي، ويهدف �إىل ن�صر ثقافة �جلودة 

بهدف ر�صد �ملخاطر �ملحتملة، ومتابعتها، و�حلد منها، 
و��صتمر�رية �خلدمات �لتي نقدمها لعمالئنا، ووجود بنية 

حتتية د�عمة و�صل�صة. وب�صفتنا د�ئرة تعمل حتت مظلة حكومة 
دبي، فمن �ملهم �أن ن�صمن وجود نظام �إد�رة خماطر منا�صب 

يف ��صرت�تيجيتنا. ونبني �أدناه ب�صكل موجز منهاج �إد�رتنا 
للمخاطر:

جمموعة من �لتعليمات �لهادفة مل�صاعدة �لد�ئرة يف جمع  		•

�ملعلومات �ملطلوبة.
جمع �ملعلومات �ملتعلقة بتقييم و�إد�رة �ملخاطر مبا ين�صجم  		•

مع برنامج ��صتمر�رية عملنا.
•		 حتديد �إجر�ء�ت �ال�صتجابة الأية �أزمة �أو حالة طارئة.

•		 �إعد�د خطط طو�رئ، وتخفيف �خل�صائر �ملحتملة، وتعزيز 

ثقة �لعمالء
ت�صمل عملية �إد�رة �ملخاطر يف د�ئرتنا، كافة عملياتنا �لد�خلية 

الهيكل املوؤ�س�سي جلمارك دبي

عمليات �ل�شحن

تطوير �جلمارك

�ملو�رد 
�لب�شرية

عمليات �مل�شافرين

�ل�شيا�شة و�لت�شريع

�الإد�رة�لتمويل

�إد�رة �لعمالء

�لتدقيق و�إد�رة �ملخاطر

�صوؤون 
�ملجتمع

�ل�صوؤون 
�لد�خلية �ال�صرت�تيجية �لتو��صل �ملوؤ�ص�صي

�ملوؤ�ص�صية 
و�لتميز

�حدات 
االأعمال

�حدات 
امل�ساندة

الوحدات 
املركزية

املدير العام

�ال�صتد�مة �ملوؤ�ص�صية
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وتعزيزً� للوعي باأهمية �إد�رة �الأد�ء �ملوؤ�ص�صي، وتطوير ثقافة 
�لتعّلم و�لتح�صني يف �لد�ئرة، يقوم �ملدر�ء �لتنفيذيون يف 

جمارك دبي بت�صجيع موظفيهم على م�صاركة �أفكارهم يف كيفية 
حت�صني �الأد�ء، ال �صيما يف �ملجاالت �لتي وجدت فيها �أوجه 

ق�صور. 

ال�سلوك الوظيفي
تلتزم جمارك دبي بالتعامل بحيادية ونز�هة مبا يتما�صى مع 

ميثاق �ل�صلوك �لوظيفي. ونحن ن�صمن من خالل �لتز�منا 
بهذ� �مليثاق، تو�فق �أن�صطتنا وبر�مج عملنا مع معايري �ل�صلوك 

�لوظيفي �ملتبعة. ونبذل ق�صارى جهدنا للتعامل مع موظفينا 
وعمالئنا وموردينا ب�صكل �صفاف وحمايد ونزيه، ملتزمني 

�ل�صاملة )TQM( د�خل �لد�ئرة. ويقوم �لق�صم باأد�ء وتطبيق 
�أنظمة �جلودة يف جماالت �لبيئة، و�ل�صحة، و�ل�صالمة �ملهنية، 
وخدمة و�صكاوى �لعمالء، و�خلدمات �لتقنية، و�أمن �ملعلومات، 

و�مل�صاءلة و�مل�صوؤولية �ملجتمعية.
كما يقوم �لق�صم بالتخطيط �ال�صرت�تيجي للجودة، و�ملطابقة 
مع �ملو��صفات �ملعيارية، و�حل�صول على �العتماد�ت �ملتعّلقة 

باالأنظمة �الإد�رية، ويحر�ص على ن�صر ثقافة �جلودة بني 
موظـفي �لد�ئرة، من خـالل تنظيـم دور�ت تدريبية توعوية 

لهم، وحتفيزهم على �مل�صاركة بفاعلية يف �أعمال تطوير 
�جلودة، من �أجل حتقيق مبادىء �إد�رة �جلودة �ل�صاملة. وقد 

مت يف هذ� �ملجال �إطالق مبادرة »�لتميز هديف« �لتي تهدف �إىل 

تعزيز م�صاركة �ملوظفني يف حتقيق �أهد�ف �جلودة �ملوؤ�ص�صية. 
كما مت ت�صكيل فريق �ملدققني �لد�خليني للجودة، �ملكون من 33 

ع�صوً� من خمتلف �إد�ر�ت جمارك دبي.

اإدارة االأداء املوؤ�س�سي
ي�صعى ق�صم �الأد�ء �ملوؤ�ص�صي يف جمارك دبي �إىل تطوير �أد�ء 
�لد�ئرة من خالل حت�صني �ملر�قبة و�لتقييم �ملوجه بالنتائج، 

و�لذي يوؤدي يف �لنهاية �إىل و�صع �صيا�صات وبر�مج �أف�صل 
لتحقيق �أهد�ف �لد�ئرة �لتي تتفق مع �الأهد�ف �ال�صرت�تيجية 
حلكومة دبي، كما يقوم �لق�صم بالربط �لفّعال بني �ملدخالت 

و�لعمليات و�ملخرجات و�لنتائج عرب ��صتخد�م �أكرث �لطرق 
فعالية للح�صول على �لنتائج �لتي لها �أبلغ �الأثر على �الأد�ء. 

ز التنظيمي ثقافة اإدارة اجلودة ال�ساملة �التميُّ

م�ساركة املوظفني

ليا
الع

رة 
الإدا

م ا
تزا

ال

�سل
توا

ني م
حت�س

مدير عام

تنفيذي �أول ومدير تنفيذي

مدير ومدير �أول

هيئة �مل�شاعدين

مدير قطاع

املتابعة

االت�سال
�التعا�ن

حتديد
�إطار �لعمل

حتديد 
�ملخاطر

تقييم 
�ملخاطر

�يجاد
�حللول

جتهيز
خطة �لعمل

التميز
هديف

برامج
تدريب عالية 

اجلودة

 28
جل�شة

 31
جل�شة

م�شاركا774ً
م�شاركا497ً
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نهجنا يف �لأد�ء �ملوؤ�ش�شي
�لت�شل�شل �لزمنيفعالية �لأد�ء �ملوؤ�ش�شي

على �أ�صا�ص �صنويحتديد/مر�جعة موؤ�صر�ت �الأد�ء �لرئي�صية لوحد�ت �الأعمال
و�صع هدف �الأد�ء �ملتو�فق مع ما تود �ملوؤ�ص�صة حتقيقه، ��صتنادً� �إىل �لتحليل �لتاريخي للبيانات و�لدر��صات

على �أ�صا�ص �صنوي�ال�صرت�صادية متى ما توفرت
على �أ�صا�ص �صنويو�صع �الإجر�ء�ت و�الآليات �لتي تتيح جمع بيانات �لقيا�ص، باال�صتناد �إىل �أحدث مقايي�ص و�أهد�ف �لعمل

على �أ�صا�ص �صنويتاأ�صي�ص عالقة جلمع وتوحيد موؤ�صر�ت �الأد�ء �لرئي�صية من م�صتوى �الإد�ر�ت، �إىل م�صتوى �الأق�صام و�ملوؤ�ص�صة
�صنويعلى �أ�صا�ص ربع مر�قبة موؤ�صر�ت �الأد�ء �لرئي�صية مع جمع �لبيانات و�إقر�رها، و�الإبالغ عن �الأد�ء، ومتابعة خطة �لعمل �لت�صحيحية/�لوقائية

�ال�صتد�مة �ملوؤ�ص�صية

• عالقات �لعمل
• �مل�صوؤولية �ل�صخ�صية

• �المتثال للقو�نني
• �الإف�صاح عن �ملعلومات
• �لعالقات مع �جلمهور

• �لهد�يا و�لر�صاوى
• �لن�صاط �ل�صيا�صي
• ت�صارب �مل�صالح

• �الت�صاالت �خلارجية و�لد�خلية
• �ملظهر �لعام

• �حل�صور ودقة �اللتز�م مبو�عيد �لدو�م
• ��صتخد�م �صيار�ت ومعد�ت �لعمل

• �أمالك �حلكومة
• ��صتخد�م �لربيد �الإلكرتوين و�صبكة �الإنرتنت

حماور مدونة قو�عد �ل�شلوك

عدد �ملوظفني �لذين مت تدريبهم 
على مكافحة �لف�شاد، و�شيا�شات 

�ل�شلوك و�لتوعية
2008
2009
2010
2011

0100200300400500

بذلك بتميز �خلدمة ور�صا �لعمالء. ويتوجب على جميع 
موظفينا �اللتز�م باملعايري و�الأخالقيات �ل�صلوكية �ملن�صو�ص 

عليها، و�ملطلوبة يف �صياق تنفيذ �أعمالنا، وذلك يف �إطار 
�ل�صلوك �لوظيفي �مللزم لكافة �ملوظفني. وتخ�صع جميع �أنظمتنا 

�الإد�رية �ملرتبطة باملو�رد �لب�صرية لقو�نني دولة �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة وقو�عد و�أنظمة وز�رة �لعمل. ويتم تطبيق 

�إجر�ء�ت مكافحة �لف�صاد �الإد�ري على جميع قطاعات و�إد�ر�ت 
و�أق�صام �لد�ئرة، وتتخذ �أية �إجر�ء�ت يف هذ� �ملجال وفقًا 

ل�صيا�صة �ملو�رد �لب�صرية �خلا�صة بجمارك دبي وقانون �ملو�رد 
�لب�صرية �خلا�ص بحكومة دبي.
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امل�سوؤ�لية املجتمعية 
املوؤ�س�سية يف جمارك دبي

اأهداف �قيم �مهام امل�سوؤ�لية املجتمعية املوؤ�س�سية
�أعدت جمارك دبي �أهد�فًا خا�صة بامل�صوؤولية �ملوؤ�ص�صية 

و�مل�صتد�مة، مت تعميمها و�لتاأكيد عليها يف خمتلف 
قطاعات و�إد�ر�ت �لد�ئرة و�أق�صامها. ومتا�صيًا 

مع روؤيتنا �لتنظيمية، ن�صعى ل�صمان حتولنا �إىل 
د�ئرة م�صوؤولة �أمام جمتمعها وعمالئها،توفر 

�حلماية و�الأمن للمجتمع وتعزز �لنمو 
�القت�صادي لدبي ولدولة �الإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة. فنحن من �مل�صاهمني �لرئي�صيني 

يف �قت�صاد �لدولة، ون�صمن ��صتفادة 
جمتمعنا وبيئتنا �أي�صًا من عملنا.

وترتكز ��صرت�تيجيتنا ب�صفتنا موؤ�ص�صة 
حكومية م�صوؤولة على توفري �أد�ء �أخالقي 

وم�صتد�م. وبغية حتقيق روؤيتنا ومهمتنا 
�ملوؤ�ص�صية، فقد �لتزمنا بقيم �مل�صوؤولية 
�ملجتمعية �ملوؤ�ص�صية وركزنا على �أربعة 

عنا�صر �أ�صا�صية وهي: �لعمالء و�ملجتمع 
و�لبيئة و�ملوظفني.

وبغية حتقيق �أهد�ف ��صتد�متنا، فقد �عتمدنا 
�أ�صلوبًا م�صممًا ب�صكل جيد يتم تنفيذه عرب �لتقييم 

�لذ�تي، و�ملقارنة مع موؤ�صر حمدد، وحتديد �لعمالء 
و�لتو��صل معهم، و�إعد�د وتنفيذ �ل�صيا�صات، ومر�جعة 

هذه �ل�صيا�صات و�لتحقق من تنفيذها، و�أخريً� �إبالغ عمالئنا 

�مل�صوؤولية �ملجتمعية �ملوؤ�ص�صية

 

ا�سرتاتيجية 
جمارك دبي 

لال�ستدامة

�لتقييم �لذ�تي 
و�لقيا�س

حتديد
�ل�شركاء 

�لرئي�شيني

و�شع 
�ل�شيا�شات

�لتنفيذ

�ملر�جعة 
و�لتحقق

�لتو��شل من خالل 
�لتقارير �ل�شنوية
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باإجناز�تنا عرب تقارير �ال�صتد�مة �ل�صنوية �لتي تت�صم 
بال�صفافية.

ونحر�ص على �صرورة �ن�صجام ��صرت�تيجية عملنا مع جهودنا 
�ملتعّلقة بتنفيذ م�صوؤولياتنا �ملجتمعية، ومع ��صتد�مة د�ئرتنا 

ب�صورة �صاملة، كي نتمكن من حتقيق �لتو�زن بني �أد�ئنا 
�القت�صادي و�لبيئي، و�أي�صًا حتقيق �لنمو �مل�صتد�م لنا 

ولعمالئنا. و�ال�صهام يف �لتنمية �القت�صادية، وحتقيق �لرفاهية 
�الجتماعية وحماية �لبيئة، وتطوير بيئة �لعمل، من خالل 

بر�مج مبتكرة تركز على �لق�صايا �لر�هنة، وترتبط ب�صكل وثيق 
بعملنا �الأ�صا�صي �ملتمثل بحماية �ملجتمع، وت�صهيل حركة �لتجارة 

�مل�صروعة.

موؤ�شر �لأد�ء �لرئي�شي�لهدف�لنطاق

�ملجتمع
تبني معايري للم�صوؤولية �الجتماعية، و�لتعاون مع �ملجتمع و�ل�صركاء 

�ال�صرت�تيجيني من �أجل تعزيز دور جمارك دبي لكي ت�صبح و�حدة من 
�أف�صل �ملوؤ�ص�صات �مل�صوؤولة �جتماعيًا

عدد معايري وممار�صات �مل�صوؤولية �الجتماعية 
�لعاملية �ملطبقة

عدد مبادر�ت �ملجتمع

�مل�صاهمة يف تقليل �لتاأثري �لبيئي �لعاملي �ملرتتب عن عملياتنا �لرئي�صية �لبيئة
و�ملُ�صاِندة

عدد مبادر�ت �لبيئة
�نبعاثات �لكربون �لتي مت تقلي�صها باالأطنان 

حت�صني �أخالقيات وظروف �لعمل من �أجل بناء ثقافة للم�صوؤولية �ملوظفون
�الجتماعية د�خل �لد�ئرة

عدد �ملعايري/�ملمار�صات �لعاملية �ملطبقة
عدد �ملبادر�ت من جانب �ملوظفني

عدد �ملوظفني �ملتطوعني �صمن مبادر�ت �مل�صوؤولية �الجتماعية 

عدد معايري/ممار�صات �ل�صوق �ملطبقةتعزيز �مل�صوؤولية �الجتماعية جتاه عمالئنا �لعمالء
عدد مبادر�ت �مل�صوؤولية �الجتماعية جتاه �لعمالء

ية
ر�ؤ

ال
مة

امله
يم

الق

�إدماج �لتز�منا �القت�صادي، و�الجتماعي و�لبيئي على نحٍو 
طوعي يف عملياتنا، ويف تفاعلنا مع �أ�صحاب �مل�صلحة من 

�أجل �لوفاء باملعايري �الأخالقية، و�لقانونية، و�لتجارية وتلبية 
�لتوقعات �لتي يرتقبها عامة �جلمهور منا

�أن ن�صعى باإخال�ص و�أمانة من �أجل �لوفاء
م�صوؤولياتنا �القت�صادية، و�الجتماعية و�لبيئية 

�لقيم 
�جلوهرية 

خلربة �لعميل 

�اللتز�م
 جتاه 

موظفينا

�إد�رة 
�لعمل 

بطريقة 
�أخالقية

�لعطاء 
للمجتمع

�ل�صعي 
للتح�صن

با�صتمر�ر 

�مل�صوؤولية �ملجتمعية �ملوؤ�ص�صية

ر�ؤية �مهمة �قيم
امل�سوؤ�لية املجتمعية املوؤ�س�سية

نطاق �اأهداف �موؤ�سرات اأداء امل�سوؤ�لية املجتمعية املوؤ�س�سية
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عمالئنا و�صركائنا

ي�صم عمالوؤنا �الأفر�د �أو �ملوؤ�ص�صات، �لذين يوؤثرون �أو يتاأثرون  
باأن�صطتنا �أو قر�ر�تنا �أو باأعمالنا وممار�صاتنا �ملهنية، وهم:

1( العمالء – توفري خدمات عالية �جلودة ومبتكرة.
2( �سركاء العمل – تلبية �حتياجاتهم، وحتقيق تطلعاتهم.

3( اجلهات احلكومية �الهيئات الد�لية – �صر�كة 
��صرت�تيجية ت�صتهدف حت�صني �خلدمات، وتبادل �خلرب�ت.

4( اجلهات اجلمركية االأخرى – تبادل �خلرب�ت، 
و�الإطالع على �أف�صل �ملمار�صات يف �لعمل �جلمركي.

5( املوظفون – تدريبهم، وتطويرهم، وتلبية �حتياجاتهم.

احلوار �امل�ساركة
6( املجتمع – تعزيز تنمية �ملجتمع.

نحن نقوم يف جمارك دبي بتحديد ومر�جعة ومعاجلة �حتياجات 
عمالئنا ب�صكل منتظم يف خمتلف مر�حل �لعمليات، وذلك 

بهدف تعزيز فعالية تعاملنا معهم. وب�صفتنا د�ئرة م�صوؤولة، 
ن�صعى الأن نعمل ب�صفافية، و�أن نكون م�صوؤولني جتاه جميع 

عمالئنا. ولقد �عتمدنا �صتى �ملناهج و�الأدو�ت �لتي تت�صمن 
�لتقييم �لدوري لكافة مر�حل عملياتنا، و�أد�ء موظفينا، وتنفيذ 

�لدر��صات �لهادفة لتح�صني تو��صلنا مع عمالئنا.

امل�ساركةالتوقعاتاأ�سحاب امل�سلحة
• �إجر�ء م�صح حول ر�صا �لعمالءخدمات عالية �جلودة ومبتكرة لتلبية �حتياجات �الأعمال�لعمالء

• �إد�رة �صكاوى �لعمالء
�مل�صاو�ة يف �لتوظيف، و�لتطوير �ملهني، وتقدير �لعمل، و�لتاأمني �ل�صحي �ملوظفون

و�ل�صالمة وحت�صني بيئة �لعمل
• ممثلو �ملوظفني

• �الجتماعات �ملفتوحة
�جلهات �حلكومية

�المتثال للقو�نني و�لتنظيمات �ملحلية و�لدولية �ملتعلقة بق�صايا �جلماركو�لهيئات �لدولية
• �لتو��صل �ملنتظم
�لتفاهم • مذكر�ت 
• �تفاقيات �خلدمة

تلبية �حتياجات �لعمالء، وحتقيق منافع �لنمو �ملتبادل�صركاء �لعمل
�ل�صل�صلة �لقيمني • تدريب �صركاء 

• مناق�صات �لعقود و�مل�صرتيات
دين �ملُورِّ و�إد�رة  • تقييم 

�جلهات
توفري بيئة تناف�صية عادلة، وتنمية م�صتد�مة للعمل �جلمركي�جلمركية �الأخرى

• �الجتماعات
�ل�صناعة • منتديات حو�ر د�خل 

�لعاملية �ملوؤ�ص�صات  • منابر 
خلق جمتمع متجان�ص، و�مل�صاركة يف �لفعاليات �الجتماعية، وحماية �لبيئة �ملجتمع

و�القت�صاد
• �مل�صاركة �ملجتمعية
و�لتربعات • �لتطوع 

التكرارطريقة امل�ساركة
منتظم جدً��لربيد �ملبا�صر، و�لربيد �الإلكرتوين و�ملكاملات �لهاتفية

منتظم جدً�موقع �الإنرتنت
منتظم جدً��الإعالم �ملجتمعي

منتظم�جتماع ِحو�ري مع �أ�صحاب �مل�صلحة
منتظم جدً��لعمالة �ملدربة على خدمة �لعمالء

منتظمة�آلية �ل�صكاوى و�الإقرت�حات
منتظمخط �لهاتف �ل�صري

نادرفريق خرب�ء �أ�صحاب �مل�صلحة، �أو �ملنتديات

ب�شفتنا موؤ�ش�شة م�شوؤولة ن�شعى 
دوماً لأن نتمتع مب�شتويات عالية 

من �ل�شفافية و�مل�شوؤولية جتاه 
جميع عمالءنا و�شركائنا.
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�آر�ء عمالئنا

نحن فخورون باجلهود �لكبرية �لتي تبذلها جمارك 
دبي ل�صمان �ل�صفافية و�اللتز�م. ويعك�ص هذ� �لتقرير 

�صورة حقيقية لقيم جمارك دبي، ويغطي �أد�ءها 
بطريقة موؤ�ص�صية تظهر مدى �صدق �لتز�مها، ومدى 

�نتماء �لق�صايا �الجتماعية و�لبيئية لعملياتها.
 نتمنى لكم جميعًا حظًا طيبًا، ون�صعر بالفخر 

و�العتز�ز ل�صر�كتنا مع د�ئرة مرموقة مثل جمارك 
دبي.

ر�جي َحّتار
كبري م�صوؤويل �ال�صتد�مة و�اللتز�م

�آر�ِمك�ص �إنرتنا�صيونال

يوفر تقرير �ال�صتد�مة �ل�صنوي معلومات موثوقة 
وذ�ت م�صد�قية حول خدمات جمارك دبي، �لتي 
تثبت كفاءتها من خالل �البتكار و�عتماد تقنيات 
�صهلة �ال�صتخد�م. و�صوف ي�صمح �اللتز�م �لدقيق 

جلمارك دبي بقيمها وروؤيتها باأن تت�صدر �الإد�ر�ت 
�جلمركية على م�صتوى �لعامل. و�أنتهز هذه �لفر�صة 

لتوجيه �ل�صكر �إىل �ل�صيد �أحمد بطي �أحمد، مدير 
عام جمارك دبي، وجميع موظفي �لد�ئرة تقديرً� 

لدعمهم �مل�صتمر.

�ألك�ص ماثيو
مدير �لتخلي�ص و�لر�صوم �جلمركية

تي �إن تي �إك�صربي�ص

��صتعر�صت �لتقرير و�صّدين �أ�صلوبه �لر�قي، �إذ وفر يل �إطاللة 
متعمقة على جميع �أهد�ف جمارك دبي. و�صررت مبطالعة �لرتكيز 

�خلا�ص على ر�صا �لعمالء و�أهمية �مل�صوؤولية �ملجتمعية �ملوؤ�ص�صية 
وتقدير جميع موظفي �جلمارك. و�صعرت باأن جائزة �الأم �لعاملة، 

�لتي �أطلقتها �لد�ئرة، �صكلت مبادرة ر�ئعة نظرً� لدورها يف حتقيق 
�لتو�زن بني �حلياة �لعملية و�لعائلية.

و�أخريً�، �أود �أن �أ�صكر قطاع �إد�رة �ملتعاملني يف جمارك دبي، و�ل�صيد 
�أحمد حمبوب م�صبح، �ملدير �لتنفيذي للقطاع، على �إطالق �صيا�صة 
�لباب �ملفتوح �لتي تتيح للعمالء �لتعبري عن �آر�ئهم و�حل�صول على 

حلول فورية مل�صكالتهم باأ�صلوب فعال.

نري�نثي ر�تناييِكه
مدير �ل�صم�صرة – دبي و�الإمار�ت �ل�صمالية

يو بيه )�إ ع م( ذ م م

�أ�صحاب �مل�صلحة لدينا
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ي�صكل بناء عالقات و�صر�كات قوية �أمرً� حيويًا جلمارك 
دبي، ما ي�صهم يف جناح عملياتها. ونحن نوؤمن ب�صرورة بناء 

�صر�كات جتلب وتعزز �لقيمة لعمالئنا و�صركائنا وموظفينا على 
حد �صو�ء.

وتعترب جمارك دبي من �لدو�ئر �حلكومية �لر�ئدة على 
م�صتوى دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �إن�صاء وحدة �إد�رية 
متخ�ص�صة �صمن هيكلها �لتنظيمي ُتعنى بال�صر�كة، وتهدف 

�إىل تعزيز �صر�كات �لد�ئرة مع �جلهات �حلكومية ب�صكل 
خا�ص، وبقية �ل�صركاء �لرئي�صيني و�ال�صرت�تيجيني ب�صكل عام، 

حتقيقًا لـ»منهجية �إد�رة �ل�صر�كة« يف جمارك دبي �لتي تقوم 
على بناء عالقات قوية وممتازة مع �صركائها، وب�صورة تعود 

على جميع �الأطر�ف بالنفع و�لفائدة. 
ويتعاون ق�صم �ل�صر�كة �حلكومية مع �إد�رة �لعالقات �خلارجية 

يف جمارك دبي يف تنظيم زيار�ت، و�جتماعات، وور�ص عمل، 
ل�صركاء �لد�ئرة، لتبادل �خلرب�ت، و�الإطالع على �أف�صل 

�ملمار�صات �ملطبقة.
كما قامت جمارك دبي بت�صكيل فريق �صر�كة ��صرت�تيجي د�خل 

�لد�ئرة عام 2011 لر�صم �أطر �ل�صر�كة، و�ختيار �مل�صاريع 
�ال�صرت�تيجية، وتعزيز عالقاتنا مع �جلهات �ملحلية و�الإقليمية 
و�لدولية. وكذلك مت ت�صكيل فريق �صر�كة تنفيذي تتمثل مهمته 

يف �إعد�د خطط عمل وتنفيذ هذه �ال�صرت�تيجيات.

�لعالقات و�ل�شر�كات

نفذت 75 م�شروعاً 
ذ�تياً، ومع 

موؤ�ش�شات حكومية 
�أخرى

فتحت قنو�ت 
تو��شل مع

 101 موؤ�ش�شة
نظمت 23 �جتماعاً 

حول �أ�ش�س 
وخارجياً�لقيا�س د�خلياً 

نفذت برناجماً 
لتبادل �خلرب�ت 
و�ملهار�ت مع 9 

موؤ�ش�شات

حائزة على 
ع�شوية 37 
جلنة قائمة 

بني �ملوؤ�ش�شات 
�حلكومية

100
ع�صو

10من �الأفر�د 
�أع�صاء

من �ملدن
�الأمريكية

5
�أع�صاء

من �ملدن �لعاملية

4
�أع�صاء

من �لهيئات
غري �لربحية

4
�أع�صاء

من �الحتاد�ت 
�لتجارية

4
�أع�صاء

 من �ملوؤ�ص�صات
4

�أع�صاء
 من �ل�صركات

4
�أع�صاء

 منت�صبني
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تعزيز قيمة االقت�ساد
لعبت جمارك دبي منذ تاأ�صي�صها دورً� بارزً� يف منو دبي 

�القت�صادي �لذي �أ�صهم يف تعزيز �لتنمية �القت�صادية يف 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. وتعزز جهودنا يف ت�صهيل 

حركة �لتجارة �مل�صروعة وحت�صيل �لر�صوم �جلمركية، وتعزيز 
�لقدر�ت �لتناف�صية الإمارة دبي، كما توفر �ملو�رد �ملالية 

�ل�صرورية لنمو وتطور دبي و�لدولة. وقد �رتفعت م�صاهمة 
جمارك دبي يف �القت�صاد �لوطني بن�صبة 11.7%  يف عام 

2011 مقارنة مع �لعام �لذي �صبقه. وبلغت قيمة �إنفاقنا على 
مبادر�ت �مل�صوؤولية �ملجتمعية 2.78 مليون درهم عام 2011.

وتقوم �الإد�رة �ملالية للد�ئرة بتطوير ومر�جعة وحتديث 
جمموعة من �ال�صرت�تيجيات، ومنهجيات و�أنظمة �لعمل، 

�لتي ت�صمن �الإد�رة �لكفوؤة و�لفعالة ملو�ردها �ملالية. 
وت�صتمد هذه �ال�صرت�تيجيات و�الأنظمة جذورها من �لتوجه 

�ال�صرت�تيجي �خلا�ص بتحقيق �أد�ء مايل فعال، وترتبط بخطتنا 
�ال�صرت�تيجية للفرتة �ملمتدة بني عامي 2007 – 2011.
وتعتمد جمارك دبي �أ�صلوبًا ممنهجًا وملمو�صًا يف �إعد�د 

�لتقارير �ملالية، يتم تطبيقه يف جميع �لوحد�ت �لتنظيمية، 
حيث يتم �إعد�د ورفع هذه �لتقارير ب�صورة منتظمة �إىل 

�الإد�رة �لعليا للد�ئرة. وتقوم �لد�ئرة مبر�جعة وحتليل در��صات 
�جلدوى و�النعكا�صات �ملالية جلميع �مل�صاريع ب�صكل تف�صيلي، 

قبل �ختيار وتنفيذ �مل�صاريع �ملنا�صبة.
وعلى �لرغم من �لتحديات �القت�صادية �لر�هنة، فقد حققت 
جمارك دبي نتائج مالية �إيجابية، و�أثبتت قدرتها على حتقيق 

نتائج مالية �إيجابية. ويعتمد متويل ميز�نية ونفقات �لد�ئرة 
ح�صرً� على ر�صوم �خلدمات وحت�صيل �لر�صوم �جلمركية مع 

عدم وجود �أية �لتز�مات مالية �أو متويالت خارجية لها من �أية 
جهات �أخرى،. ونحن ال نتلقى �أية م�صاعدة مالية من �حلكومة، 

�إال �أن متويل كامل ميز�نيتنا �ملالية يتم من قبل حكومة دبي، 
علمًا �أن عائد�تنا تفوق بكثري تكاليفنا �لت�صغيلية.

وتلتزم جمارك دبي بتوظيف �لكفاء�ت �لب�صرية �ملو�طنة، 
ودعم �لرب�مج و�لن�صاطات �لتي ت�صهم يف تعليم وتطوير هذه 

�لكفاء�ت يف �لقطاع �جلمركي.  وقد د�أبنا على جتاوز معدالت 
�لتوطني �ملحددة من قبل �حلكومة با�صتمر�ر، ومتت �الإ�صادة 

�أد�وؤنا �القت�صادي

�شايف عائد �لت�شغيل

�إجمايل تكلفة �لت�شغيل

تكلفة �ملوظفني

البيانات املالية الرئي�سية
)باآالف الدراهم(

جمارك دبي- االلتزام بالتوطني

609,103

629,581

665,790

803,026

781,163

830,645

2009
2009

2009
2010

2010
2010

2011
2011

2011

1,058,423

895,326

972,351

و�فدونمو�طنو �لإمار�ت
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�مل�شرتيات �ملحلية 
37.9 مليون درهم

�لإجمايل
 38.37
مليون 

درهم

�مل�شرتيات �خلارجية 
0.47 مليون درهم

�مل�شرتيات �ملحلية 
23.9 مليون درهم

�لإجمايل
 24.05
مليون 

درهم

�مل�شرتيات �خلارجية 
0.15 مليون درهم

�مل�شرتيات �ملحلية 
41.8 مليون درهم

�لإجمايل
 50.99
مليون 

درهم

�مل�شرتيات �خلارجية 
9.17 مليون درهم

2011 2010 200982,02

17,98 0,64 1,22

99,35 98,78

بنا باعتبارنا من �مل�صاركني �لرو�د يف مبادر�ت �لتوطني �لتي 
تطلقها �حلكومة. كما د�أبنا على �مل�صاركة يف معار�ص توظيف 

مو�طني دولة �الإمار�ت وتو��صلنا مع �جلهات �حلكومية �ملعنية 
ال�صتقطاب �ملو�طنني، مثل هيئة تنمية وتوظيف �ملو�رد �لب�صرية 

�لوطنية )تنمية(، وموقع �لتوظيف �الإلكرتوين ملو�طني �لدولة 
)�إر�صاد(.

وتعتمد جمارك دبي �صلمًا للرو�تب يتما�صى مع قانون �ملو�رد 
�لب�صرية حلكومة دبي رقم 2006/27 وتعديالته، ما ي�صمن 
متا�صي �حلدود �لدنيا لرو�تبنا مع �ملتطلبات �لقانونية للحد 

�الأدنى للر�تب.
كما تنتهج جمارك دبي �صيا�صة م�صرتيات ت�صمن �لتعامل 

�لقانوين �ملي�صر مع مورديها لتفادي �أي تناق�ص يف �مل�صالح. 
ونحن ن�صمن �أينما كان ذلك ممكنًا، �لعمل مع موردين حمليني 

�أد�وؤنا �القت�صادي

من د�خل دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة لل�صلع و�خلدمات، 
بهدف تنمية جمتمعنا و�قت�صادنا. ويتم �ختيار �ملوردين د�ئمًا 
��صتنادً� �إىل جودة منتجاتهم �أو خدماتهم، مع مر�عاة �أف�صل 

�الأ�صعار �ملعرو�صة. ويتم ذلك من خالل �إجر�ء مناق�صات 
ت�صمن �ل�صفافية و�لفعالية.

د�أبنا با�شتمر�ر على جتاوز
معدلت �لتوطني �ملحددة من 
قبل �حلكومة ، ومتت �لإ�شادة 
بنا باعتبارنا من �مل�شاركني �لرو�د يف 

خمتلف مبادر�ت �لتوطني �لتي تطلقها 
�حلكومة.
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�سيا�ساتنا �ممار�ساتنا البيئية
تتمحور �صيا�صتنا �لبيئية حول فكرة »حماية �لبيئة« و�حلد من 

��صتهالك �مل�صادر �لطبيعية«، ون�صتخدم نظام �إد�رة �لبيئة 
)�الآيزو 14001( للم�صاعدة يف تنفيذ هذه �ل�صيا�صة. ونحن 

نر�صد ونر�جع با�صتمر�ر قابلية تطبيق وفعالية هذه �ل�صيا�صة 
عرب برنامج �لتدقيق �لد�خلي، ومقارنة �الأد�ء مع �الأهد�ف 

�ملحددة م�صبقًا. ويف عام 2011، �أنفقت �لد�ئرة 1.4 مليون 
درهم على بر�مج حماية �لبيئة �صمن �ملجال �جلغر�يف 

�لذي تعمل فيه. ونبني يف ما يلي بع�ص �الإجر�ء�ت و�الأن�صطة 

تاأثرينا �لبيئي

�لرئي�صية �لتي �عتمدتها �ملوؤ�ص�صة ملكافحة �الآثار �ل�صلبية 
الأن�صطتها على �لبيئة:

 )EHS( تدقيق �إجر�ء�ت �إد�رة �لبيئة و�ل�صحة و�ل�صالمة )1
مرتني �صنويًا ل�صمان �لتز�منا مبعايري نظام �إد�رة �لبيئة 

)�الآيزو 14001(.
2( حتديد جماالت �لتح�صني وفق �الأولويات و�الأهمية.

3( تنظيم بر�مج وفعاليات لتنظيف �ل�صو�طىء و�لبحار 
و�مل�صاركة فيها.

اأ�ساليب تهريب الف�سائل املهددة باالنقرا�ضت�سنيف اجلرائم
 يف عام 2011

�لعاج
جلود �حليو�نات

�حليو�نات �ملحنطة و�أع�شائها
�حليو�نات �حلية �ملهددة بالنقر��س

�لعود
دهن �لعود- �أكويالريا �إ�س بي بي

�مل�شنوعات �ليدوية

�لأمتعة �لرئي�شية
حقائب �ليد

�ل�شناديق �لكرتونية
�لطرود

بحوزة �مل�شافرين

1 1 1 3 18 2 3 61 2 6 5 21
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4( تنظيم معار�ص وبر�مج توعية حلماية �حلياة �لربية 
و�لف�صائل �ملهددة باالنقر��ص.

5( تبني �إجر�ء�ت لل�صيطرة على �لتجارة غري �مل�صروعة 
جللود وبقايا �لف�صائل �ملهددة باالنقر��ص.

6( ر�صد م�صتويات �الأ�صعة و�ل�صيطرة عليها عرب �ل�صيانة 
و�لتفتي�ص �لدوريني على �ملعد�ت.

7( �ل�صيطرة على �نبعاثات غاز �لكربون عرب خدمة و�صيانة 
�ملركبات و�لتفتي�ص على �الآالت ب�صورة منتظمة.

ويف �إطار م�صاهمتها يف مكافحة جر�ئم �لتجارة �لبيئية �لتي 
تبلغ قيمتهـا �ل�صـنوية 20 ملـيار دوالر �أمريكي يف �لعـامل، 

نفذت جمارك دبي يف عام 2011، وبالتعاون مع وز�رة
�لبيئة و�ملياه وبرنامج �الأمم �ملتحدة للبيئة، �صل�صلة من 

ور�ص �لعمل �الإقليمية عن مبادرة »�جلمارك �خل�صر�ء«، 
�لتي �أطلقها برنامج �الأمم �ملتحدة للبيئة مب�صاركة منظمة 
�جلمارك �لعاملية، وعدد من �ملنظمات و�ملوؤ�ص�صات �لدولية 

�الأخرى، من �أجل مكافحة �الجتار غري �مل�صروع باملو�د 
�ل�صارة بالبيئة، و�لتي ت�صملها �ملو�ثيق و�التفاقيات �لبيئية 

متعددة �الأطر�ف.
و�كتمل تنفيذ �ملرحلة �الأوىل من هذ� �مل�صروع عام 2011، 

حيث نظمت جمارك دبي ور�صة عمل عاملية باال�صرت�ك 
مع وز�رة �لبيئة و�ملياه يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
وبرنامج �الأمم �ملتحدة للبيئة ومنظمة �جلمارك �لعاملية. 

وقام بتد�صني �لور�صة معايل �لدكتور ر��صد �أحمد بن فهد، 
وزير �لبيئة و�ملياه يف �لدولة، و�صعادة �أحمد بطي �أحمد، 

مدير عام جمارك دبي.

و��صتهدفت �لور�صة تعزيز وعي موظفي جمارك دبي وغريهم 
من �الأفر�د �لذين يعملون يف جمال مكافحة �لتجارة غري 
�مل�صروعة، بطرق �كت�صاف �ملو�د �خلطرة للبيئة، وكيفية 

�لتعامل معها، مثل �لكيماويات، و�لنفايات �خلطرة، 

و�لنباتات و�حليو�نات �ملهددة باالنقر��ص، و�ملو�د �مل�صتنزفة 
لالأوزون )ODS(، بهدف حماية �لدولة و�صكانها من �لعو�مل 
�ل�صارة بال�صحة �لب�صرية و�لبيئة. وح�صر ور�صة �لعمل �أفر�د 

ميثلون �لعديد من �لوز�ر�ت �الحتادية، و�لدو�ئر �ملحلية، 

موؤمترات اجلمارك اخل�سراء

تاأثرينا �لبيئي
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و�ل�صفار�ت، و�ملوؤ�ص�صات �جلمركية �ملحلية و�الإقليمية 
و�لدولية، وممثلني عن كبار �ل�صركات وقطاعات �الأعمال يف 

�الإمار�ت.

 �إد�رة �لطاقة

��شتهالك �لكهرباء باملقر �لرئي�شي جلمارك دبي بالكيلو و�ط �شاعة

عدد �ل�شهور
��شتهالك �لكهرباء

كيلو و�ط �شاعة
��شتهالك �لكهرباء

كيلو و�ط �شاعة
��شتهالك �لكهرباء

كيلو و�ط �شاعة
200920102011

1417,600460,800432,000
2399,600442,800435,600
3464,400453,600403,200
4550,800532,800460,800
5608,400561,600514,800
6709,200619,200644,400
7727,200684,000644,400
8766,800691,200680,400
9763,200691,200644,400

10741,600691,200608,400
11576,000594,000565,200
12594,000468,000457,200

7,320,8096,892,4106,492,811�لإجمايل
                                           428399 كيلو و�ط �شاعةتوفري �لطاقة يف 2010    

399600 كيلو و�ط �شاعة توفري �لطاقة يف 2011

حتر�ص جمارك دبي على تقدمي خدمات متطورة لعمالئها 
دون �أن تت�صبب يف �الإ�صر�ر بالبيئة، كما ت�صعى با�صتمر�ر �إىل 

تخفيف �لتاأثري �لبيئي الأن�صطتها، وتر�صيد ��صتهالك �ملياه 
و�لكهرباء. وُي�صتخدم نظام �إد�رة �لبيئة )�الآيزو 14001( جلمع 

وحتليل �لبيانات �خلا�صة بب�صمتنا �لكربونية.
وقد قامت �لد�ئرة يف �ل�صنو�ت �الأخرية، برتكيب �أجهزة 

لرت�صيد ��صتهالك �لطاقة يف مبناها �لرئي�صي و�لوحد�ت 
�لتنظيمية �لتابعة لها، �إ�صافة �إىل تركيب م�صت�صعر�ت لالإنارة، 

و�صيانة �صنابري �ملياه و�أنظمة تفريغ مياه �ل�صرف �ل�صحي، 
وغريها من �ملبادر�ت �لتي ت�صاعدنا يف تر�صيد ��صتهالكنا من 

�ملياه و�لكهرباء على حد �صو�ء.
وتتو�فق مبانينا �جلديدة و�ملباين �لتي نعيد جتديدها مع 

UNITED ARAB EMIRATES
Ministry of Environment & Water

مبادرة
�جلمارك �خل�شر�ء

�جلمارك حتمي �لبيئة
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»�لغر��ص- مبادرة بيئية �جتماعية �طلقتها جمارك دبي بهدف تعزيز 
�لتنمية �مل�صتد�مة وحماية �لبيئة«



جمارك دبي- تفا�شيل ��شتهالك �ملياه باملقر �لرئي�شي
طاقة خز�ن �لدفق بدورة �ملياه عدد �أحو��س �لغ�شيلعدد دور�ت �ملياه�ملبنى �لطابق �لرقم 

باجلالون
24212�ملبنى )�أ( و)ب(�لطابق �الأول1
14122�ملبنى )�أ( و)ب(�لطابق �لثاين2
14132�ملبنى )�أ( و)ب(�لطابق �لثالث3
16142�ملبنى )�أ( و)ب(�لطابق �لر�بع4
892�ملبنى )�أ( و)ب(�لطابق �خلام�ص5

7669 �لإجمايل 
152 جالون�لطاقة �لإجمالية خلز�ن �لدفق بدورة �ملياه

4.32 جالون�ل�شتهالك/�لفرد/�ليوم )على فر�شية 3 مر�ت/�لفرد/�ليوم ز�ئد�ً مياه �لت�شريف(

مبادرة تكنولوجيا �ملعلومات �خل�شر�ء- �أثر �مل�شتخدم على �لبيئة- در��شة �إر�شادية
 �ل�شاعات �ملُكافئة مل�شباح ثاين �أك�شيد �لكربون �ملنتج�مل�شتهلك من �لأ�شجار�لورق��شم �مل�شتخدم

�لإ�شاءة 
0.3 �صاعة4 جر�مات0.001% من �ل�صجرةTarek.abdelkhalek1  )طارق عبد�خلالق(

0.3 �صاعة4 جر�مات0.001% من �ل�صجرةSuhail.almouhairy1 )�صهيل �ملهريي(
0.3 �صاعة4 جر�مات0.001% من �ل�صجرةNazih.faraj1 )نزيه فرج( 

0.3 �صاعة4 جر�مات0.001% من �ل�صجرةMohamad.easawy1 )حممد عي�صوي( 
0.3 �صاعة4 جر�مات0.001% من �ل�صجرةWael.nehme1 )و�ئل نهمي( 

0.6 �صاعة9 جر�مات0.001% من �ل�صجرةShahina.musthafa2 )�صاهينا م�صطفى( 
0.6 �صاعة9 جر�مات0.002% من �ل�صجرةOmkar.tirodkar2 )�ومكار تريودكار( 

0.6 �صاعة9 جر�مات0.002% من �ل�صجرةHassan.aljawi2 )ح�صن �جلوي( 
0.8 �صاعة13 جر�مات0.004% من �ل�صجرةKashif.mrashid3 )كا�صف حممد مر��صد( 

0.8 �صاعة13 جر�مات0.004% من �ل�صجرةIvan.shekar3 )�إيان �صيكار( 
4.8 �صاعة76 جر�مات0.021% من �ل�صجرة17�لإجمايل

مقد�ر �ل�شجرة �مل�شتخدم يف �شناعة �لورقة�مل�شتهلك من �لأ�شجار 
�نبعاثات غاز�ت �لحتبا�س �حلر�ري �ل�شادرة من �إنتاج �لورقةغاز ثاين �أك�شيد �لكربون �ملنتج

طاقة �لت�شنيع �مل�شتخدمة يف �إنتاج �لورقة ممثلة بالطاقة �لتي ي�شتهلكها م�شباح �لإ�شاءة �ل�شاعات �ملكافئة مل�شباح �لإ�شاءة 
�لقيا�شي بال�شاعات

متطلبات تر�صيد ��صتهالك �لطاقة وفق �ملعايري �لدولية للمباين 
�خل�صر�ء. ونحن نقوم بتحديث ت�صميم مبانينا ب�صكل منتظم، 

بحيث تلبي متطلبات �أد�ء �لطاقة �مل�صتد�مة. وت�صتخدم �إد�رة 
�ل�صوؤون �الإد�رية يف جمارك دبي مركبات �الأ�صباغ منخف�صة 

�لتطاير لتح�صني جودة �لهو�ء، كما ت�صتخدم مو�دً� حتتوي على 
مركبات معاد تدويرها لتخفي�ص �لهدر، �إ�صافة �إىل ��صتخد�مها 

لتمديد�ت مياه منخف�صة �لتدفق. ونحن نقوم با�صتبد�ل 
�مل�صابيح �لقدمية مرتفعة ��صتهالك �لطاقة مب�صابيح 

منخف�صة �ال�صتهالك، �إ�صافة �إىل �أنظمة تكييف و�صغط هو�ء 
مقت�صدة يف ��صتهالك �لطاقة.

تاأثرينا �لبيئي

ر�شوم ��شتهالك �لطاقة و�ملياه يف �ملبنى �لرئي�شي جلمارك دبي

ر�سوم ا�ستهالك املياه
195.216 درهما

ر�سوم ا�ستهالك الكهرباء
2.804.788 درهما
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جمارك دبي- تفا�صيل م�صابيح �لكوريدور يف �ملقر �لرئي�صي
�لقدرة �لكهربائية للم�شابيح نوع �مل�شابيح�ملباين�لطابق�لرقم 

بالكيلو و�ط �شاعة
�مل�شابيح 
�لعاملة

�مل�شابيح 
�ملقطوعة

�إجمايل �لتحميل 
بالكيلو و�ط �شاعة

�لطابق 1
�الأول

0,0518270,9هوليجني 12 فولط،50 و�ط�ملبنى �أ
0,036124432ملبات X 2 PL 18 و�ط

0,0513606,8هوليجني 12 فولط،50 و�ط�ملبنى ب
0,03664792,304ملبات X 2 PL 18 و�ط

�لطابق 2
�لثاين

0,054202,1هوليجني 12 فولط،50 و�ط�ملبنى �أ
0,0366462,304ملبات X 2 PL 18 و�ط

0,05220611هوليجني 12 فولط،50 و�ط�ملبنى ب
0,0368002,88ملبات X 2 PL 18 و�ط

�لطابق 3
�لثالث

0,0529791,45هوليجني 12 فولط،50 و�ط�ملبنى �أ
0,0366172,196ملبات X 2 PL 18 و�ط

0,05471412,35هوليجني 12 فولط،50 و�ط�ملبنى ب
0,0367002,52ملبات X 2 PL 18 و�ط

ل مل�شابيح �ملمر بالكيلو و�ط �شاعة   37,236�إجمايل �لتحميل �ملو�شًّ
893,664�لإ�شتهالك �حلايل/يوم بالكيلو و�ط �شاعة )��شتهالك 24 �شاعة/يوم( 

294,90912تكلفة �ل�شتهالك/يوم بالدرهم 63 فل�س/وحدة بح�شب تعرفة ديو� 
8847,2736تكلفة �ل�شتهالك/�شهر بالدرهم )30 يوم/�شهر( 
107641,8288تكلفة �ل�شتهالك/�شنة بالدرهم )365 يوم/�شنة( 

�ملبادر�ت و�لعمليات �لالورقية

 �إعادة �لتدوير
و�إد�رة �لنفايات

تركز جمارك دبي ب�صفة خا�صة على �أنظمة تكنولوجيا 
�ملعلومات يف �إطار حر�صها على حتقيق �ال�صتد�مة. وينطوي 

على �الإقفال �الأوتوماتيكي الأجهزة �لكمبيوتر وغريها من 
�الأجهزة بعد �نتهاء �صاعات �لدو�م �لر�صمي �أو يف حالة عدم 

��صتخد�مها، وهو ما �أ�صهم يف �حلد من �الآثار �لبيئية �ل�صلبية، 
وحتقيق توفري مايل. وي�صكل �لعمل �لالورقي و�ملقت�صد يف 

��صتهالك �لورق �ملحور �لرئي�صي ل�صيا�صاتنا و�إجر�ء�تنا �لعملية 
�خلا�صة بتكنولوجيا �ملعلومات �خل�صر�ء. حيث �أطلقت �إد�رة 

تقنية �ملعلومات يف جمارك دبي مبادرة »تقنية �ملعلومات 
�خل�صر�ء« بهدف در��صة تاأثري م�صتخدمي تكنولوجيا �ملعلومات 

على �لبيئة من حيث توفريهم ال�صتهالك �الأور�ق و�النبعاثات 
�لكربونية. ونقوم حاليًا بدر��صة �صاملة ملر�جعة �لنتائج وتقييم 

�إمكانية تطبيق هذه �ملبادرة يف جميع �لوحد�ت �لتنظيمية 
بالد�ئرة.

ويعد نظام �لتخلي�ص �جلمركي �الإلكرتوين )مر�صال 2(، 
و�حدً� من �ملجاالت �الإ�صافية �لتي ندعم من خاللها بيئتنا. 

ويتيح هذ� �لنظام تخلي�ص �ل�صلع و�ل�صحنات من دون �إبر�ز �أية 
بيانات ورقية ملوظفي و�جلمارك. ومن �أبرز مز�يا هذ� �لنظام، 
�إتاحة �ملجال الإعد�د بيانات ال ورقية عن ُبعد على مد�ر �ل�صاعة 

من خالل �لتوقيع �الإلكرتوين، ومن دون �حلاجة لتقدمي 
م�صتند�ت ورقية للد�ئرة، ما يوفر كمية هائلة من �لورق.

يتطلب �لتحّول �إىل �ملمار�صات �خل�صر�ء، �لتمتع بالقدرة على 
تقدمي مبادر�ت �إبد�عية يف هذ� �ملجال. وترى جمارك دبي يف 
�ملخّلفات م�صدر نفقات �إ�صافية، بينما ترى يف �إعادة �لتدوير 
طريقة لتوفري �ملال على �لد�ئرة. ونحن ن�صعى لتخفي�ص كمية 

�لنفايات �لناجمة عن عملياتنا ون�صجع �إعادة �لتدوير �إىل 
�أق�صى حد ممكن. و�إ�صافة لتعزيز �لوعي يف �أو�صاط موظفينا 

تاأثرينا �لبيئي
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تفا�شيل جمع �لنفايات و�إعادة �لتدوير يف �جلمارك 2011

�ل�شهر
مكتب جمارك ميناء �مليناء �جلاف- 4.5 مرت مكعب

ر��شد- 4.5 مرت مكعب 
مركز جمارك �لعوير- 4.5 

مرت مكعب
PR Customs Coastal 

Berth - 4.5 cbm
�لنفايات �ملنتجة 

)بالطن(
�لنفايات �لقابلة 

للتدوير 
�لنفايات �ملنتجة 

)بالطن(
�لنفايات �لقابلة

للتدوير 
�لنفايات �ملنتجة 

)بالطن(
495,7213,35033,482,227يناير

440,6412,24035,642,230,78فرب�ير
495,7216,25033,482,752,92مار�ص
45910,07032,42,243,2�إبريل
495,7214,29033,482,252,92مايو
477,3611,27032,42,249,14يونيو
477,369,13028,622,249,14يوليو

477,367,3409,182,249,14�أغ�صط�ص
4598,36021,62,249,14�صبتمرب
495,728,99028,622,252,92�أكتوبر
4598,46025,382,249,14نوفمرب
477,368,20025,922,249,14دي�صمرب

5709,96127950340,226,9554,58�لإجمايل

ج لثقافة �لعمليات  بخ�صو�ص �إد�رة و�إعادة تدوير �لنفايات، نروِّ
�لالورقية يف �أو�صاط عمالئنا، ون�صجع موردينا على ��صتخد�م 

مو�د تغليف �أكرث ��صتد�مة وقابلية الإعادة �لتدوير.
ويتمثل هدفنا بعيد �الأمد يف جمال �إد�رة �ملخّلفات، بالتحّول 
�إىل د�ئرة ال تخّلف �أية مهمالت، وت�صاعد عمالئها ومورديها
يف حتقيق هذ� �لهدف. ويتمثل هدفنا بعيد �الأمد يف جمال 

�إعادة �لتدوير يف دعم �أجندة �الأمم �ملتحدة �لتي تتوخى �إنقاذ 
مليار �صجرة من خالل بر�جمنا وم�صاريعنا �لتي ت�صتهدف 

االإجنازات خالل
الفرتة  2009 – 2011 

�إعادة تدوير �لورق، و�لبال�صتيك، و�ملعادن، وعبو�ت �أحبار 
�لطابعات و�الإلكرتونيات، ومادة �لر�صا�ص �جلمركي وغريها 

�لكثري.
وت�صعى جمارك دبي �إىل تنفيذ مبادرة م�صتد�مة لتعزيز �إد�رة 

و�إعادة تدوير �ملخّلفات خالل عام 2012، يف �لوقت �لذي 
تقوم فيه بت�صجيع زر�عة �الأ�صجار، لي�ص من قبل موظفيها 

فح�صب ولكن من خالل عمالئها ومورديها و�صركائها و�لهيئات 
�حلكومية �أي�صًا.

�إنقاذ 208,000
�شجرة من خالل �إعادة 
�لتدوير و�إد�رة �لنفايات

تخفي�س 828,000 
كيلوو�ط �شاعة من 

خالل مبادر�ت تر�شيد 
��شتهالك �لكهرباء

تخفي�س  41,000 
من غاز�ت �لحتبا�س 

�حلر�ري

طن

توفري 37,000,000 
عبارة عن تكلفة �لأ�شجار 

درهم 

جمارك دبي39





موظفونا

تعترب جمارك دبي موظفيها ��صتثمارها �حلقيقي. وتتمثل 
�الأهد�ف �ال�صرت�تيجية الإد�رة �ملو�رد �لب�صرية يف ما يلي:

1( تطوير كو�در ب�صرية متفوقة
2( �إعادة هيكلة خدمات و�إجر�ء�ت �ملو�رد �لب�صرية

3( �لتنمية �ل�صخ�صية �مل�صتمرة ملهار�ت �ملوظفني من كافة 
�مل�صتويات

4( بيئة تنظيمية �إيجابية
5( ثقافة موؤ�ص�صية تركز على �ملوظفني وت�صتهدف حت�صني 

�جلودة و�الأد�ء ب�صكل م�صتمر
وتركز �إد�رة �ملو�رد �لب�صرية على ثالثة م�صتويات تنظيمية 

رئي�صية، تتاألف من �ملوظفني، و�الإد�رة �لو�صطى، وفريق �لقيادة.

ثقافتنا املوؤ�س�سية
ود�أبت جمارك دبي على تعزيز ون�صر ثقافة تركز على �صرورة 

حتلي �ملوظفني بالنز�هة و�ل�صلوك �الأخالقي. وي�صاعد ميثاق 
�ل�صلوك �لوظيفي على تفهم معايري �أخالقيات �ملهنة. ويتو�فر 

هذ� �مليثاق جلميع موظفينا عرب �صبكة �الإنرت�نت �لد�خلية 
وموقعنا �الإلكرتوين، ويحدد �ملعايري �لقانونية و�الأخالقية �لتي 
يتوجب على موظفينا �اللتز�م بها. ونحن نعزز �لوعي مبيثاقنا 

�ل�صلوكي ونعممه على جميع موظفينا عرب �لو�صائط �الإلكرتونية 
و�ملطبوعة. ويتم تقييم �ملوظفني �لعاملني يف جميع �الإد�ر�ت 

و�الأق�صام �لتابعة جلمارك دبي وحتليل �صلوكياتهم، وفقًا 
ل�صيا�صة �ملو�رد �لب�صرية �خلا�صة بجمارك دبي، وقانون �ملو�رد 

�لب�صرية �ل�صادر عن حكومة دبي.

وتركز ثقافتنا �ملهنية ب�صكل خا�ص على منح �ملوظفني حو�فز 
مقابل تقدمي �قرت�حاتهم يف جميع �ملجاالت �لهادفة لتطوير 

عمل �لد�ئرة. ويتوىل ق�صم �القرت�حات، م�صوؤولية جمع �الأفكار 
�لبناءة �لتي يتقدم بها موظفونا من خمتلف �مل�صتويات، بهدف 

تعزيز �الإنتاجية، وتخفي�ص �لتكاليف، وحت�صني ظروف �لعمل 
يف �لد�ئرة. وخالل عام 2011، فازت جمارك دبي، وللمرة 

�لثانية على �لتو�يل، باجلائزة �لبالتينية �لتي متنحها موؤ�ص�صة 
)Ideas UK(، و�لتي تعترب �أعلى �ملعايري �ملعرتف بها عامليًا 

الأنظمة تقدمي �القرت�حات.
كما يتعامل هذ� �لق�صم ب�صكل فعال مع تظلمات و�صكاوى 

�ملوظفني من خالل �لتن�صيق مع �الإد�ر�ت �ملعنية بها

عالقات 
�ملوظفني

�إدر�ك ت�شوري للمو�رد �لب�شرية لدى خمتلف �مل�شتويات �لتنظيمية

�لفريق �ل�شرت�تيجي�لإد�رة �لو�شطى�ملوظفون

�لأد�ء

�دعم و�شاهم طوِّرحافظ�لتعيني
بالتنمية
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 لو�صع �حللول �ملنا�صبة و�لعادلة لها، وتتثمل �الأهد�ف �لرئي�صية 
لهذه �ملبادرة يف:

•		 تعزيز �لتو��صل �مل�صتمر و�لفعال بني خمتلف م�صتويات 

�ملوظفني و�الإد�رة.
•		 �لق�صاء على ظاهرة عدم �لكفاءة و�لعمل على رفع �لروح 

موظفونا

�لقرت�حات �لتي مت ت�شلمها ب�شكل �شنوي )2004 - 2011(

20042005200620072008200920102011

حققنا زيادة ن�شبتها   ٪18,1
يف عدد �لقرت�حات �لتي مت 

ت�شلمها يف عام 2011

2005200620072008200920102011

�جمايل �لعائد�ت �ملتحققة
108,742,456 درهماً

�لعائد�ت �ملتحققة )2005 - 2011(

برنامج اقرتاحات �مكافاأة العاملني

�ملعنوية للموظفني.
•		 تفعيل طاقات �ملوظفني من خالل تنفيذ �أفكارهم �ملبدعة 

ومكافاأتهم عليها.
•		  تقييم �لربنامج عرب �ال�صتبيانات و�لدر��صات وقيا�ص 

�لعائد منها.

•		 تعزيز حو�فز و�هتمامات �ملوظفني من خالل �لتعامل 

�لفوري مع �صكاويهم وتظلماتهم.
وتفخر جمارك دبي بكونها من �لدو�ئر �الأوىل يف حكومة 

دبي �لتي قامت بتطبيق نظام �قرت�حات �ملوظفني و�ملتعاملني 
�ملوحد حلكومة دبي، وذلك يف 17 مايو 2011، وهو �ليوم نف�صه 

203450 6323076541260

1613

1905

1694200

51744832

24589000

3620561

1694200

17639970

4975610
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حقوق �ملوظفني و�لتنوع �لثقايف
نحرتم ومنتثل الإعالن �الأمم �ملتحدة حلقوق �الإن�صان. وتتما�صى 

�ملحاور �الأ�صا�صية للمو�رد �لب�صرية لدينا، مع �أرفع �ملعايري 
�لعاملـية �لر�مـية لتوفـري مـناخ عـمل �آمن، و�صحي، و�حلظر 

�لتام لت�صغيل �الأطفال، و�لعمالة �لق�صرية، و�لتمييز بكافة 
�أ�صكاله، ف�صاًل عن �لتز�منا �لو��صح بالتنوع �لثقايف، و�مل�صاو�ة 

بني موظفينا، من �أجل �ملحافظة على بيئة عمل عادلة، 
وتناف�صية. كما تتم �إجر�ء�ت تعيني جميع �ملوظفني، ��صتنادً� 

�إىل قانون �ملو�رد �لب�صرية حلكومة دبي رقم )27(
لعام 2006.

ونحن ملتزمون باال�صتفادة �لق�صوى من �الآفاق و�خلرب�ت 
�ملتباينة لكو�درنا �لب�صرية، و�لتي حتقق قيمة م�صافة لالأ�صلوب 

�لذي نوؤدي به عملنا. وتهدف �صيا�صتنا �خلا�صة بالتنوع �لثقايف، 
�صمان �ملعاملة �لعادلة جلميع موظفينا، بغ�ص �لنظر عن 

�جلن�ص، �أو �جلن�صية، �أو �حلالة �لبدنية، �أو �لعمر، �أو �ملعتقد 
�لديني. ونحن نحقق ذلك من خالل �لتم�صك مببد�أ �لفر�ص 
�ملتكافئة، وكل ما من �صاأنه �أن ي�صمن �لعد�لة، و�ملو�صوعية، 

و�ل�صفافية، و�لبعد �لتام عن �لتمييز يف كافة ُنُظمنا، وعملياتنا، 
و�إجر�ء�تنا، و�أن�صطتنا، وقر�ر�تنا. وقد �صهد عام 2011، تو�صيع 

جمال �ال�صتفادة من خدمات ح�صانة ح�صانة جمارك دبي، 
لت�صمل �أبناء �ملوظفني �أي�صًا، بعد �أن كانت تقدم قبل ذلك �إىل 

�أبناء �ملوظفات فقط.
وت�صعى جمارك دبي، �إىل تعيني �ملوظفني، و�الحتفاظ بهم، 

وتطوير مهار�تهم على �أ�صا�ص �جلد�رة، و�لكفاءة، و�الإمكانيات. 
ومتثل رو�تب موظفينا، وموظفاتنا، مبدئًا حموريًا �آخر يف 
�صيا�صتنا �لر�مية �إىل توفري �لفر�ص �ملتكافئة، و�لبعد عن 

�لتمييز يف �لرو�تب �ملدفوعة للرجال و�لن�صاء �لذين يوؤدون 

�لذي د�صن فيه �صمو �ل�صيخ حمد�ن بن حممد بن ر��صد �آل 
مكتوم، ويل عهد دبي رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي، هذ� �لنظام 

�لذي يهدف �إىل تطبيـق �أف�صـل �ملمـار�صات يف �لتعامل مع 
�القرت�حات �ملقدمة من موظفي وعمالء �لدو�ئر �حلكومية يف 

�إمارة دبي.

2 10141442000

عدد االأيام املطلوبة حلل ال�سكا�ى

�ملعدل: يومان

كفاءة وفعالية �لنظام
• مت حل كافة �ل�صكاوى �حلقيقية خالل 7 �أيام عمل، وقد مت حل 15 من 

�إجمايل �ل�صكاوى �إما يف �ليوم نف�صه �أو خالل يوم عمل و�حد، 
• بلغ معدل �لفرت�ت �لتي ��صتغرقتها عملية �لتعامل مع �ل�صكاوى خالل عام 

2011 يومان.

نف�س �ليوم
يوم و�حد

يومان
3 �أيام
4 �أيام
5 �أيام
6 �أيام
7 �أيام
8 �أيام
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نوعية و�حدة من �لعمل. فبينما ي�صكل موظفونا من مو�طني 
�الإمار�ت، جزءً� من نظام �لتقاعد �لر�صمي، يتمتع زمالوؤهم 

من �لو�فدين، بحق �ال�صتفادة من �أتعاب نهاية �خلدمة.
كذلك متثل زيادة عدد �ملوظفات �لعامالت بالد�ئرة، 

وخ�صو�صًا �لقياديات منهن، مبدئًا رئي�صيًا �آخر �صمن م�صاعينا 
�لهادفة �إىل �ملزيد من �لتنوع. حيث كانت جمارك دبي د�ئمًا 

موظفونا

جمارك دبي

حتقق �لتو�زن حلياتك �ملهنيةحتقق لِك �لتو�زنحتقق �لتو�زن لأ�شرِتك

عدد �حلالت �لتي مت عالجهاجائزة �لأم �لعاملة
مع ممثل �ملوظفني

اأ�سوات ممثلي املوظفني

قدوة، وموؤ�ص�صة قيادية بارزة يف �لقطاع �حلكومي، جلهودها 
�ملقدرة يف دعم �ملوظفات وفتح �ملجال �أمامهن ل�صغل �أعلى 

�ملنا�صب.
كما جنحنا على مدى �ل�صنو�ت �ملا�صية يف توفري �لت�صهيالت 

�لتي ت�صاعد موظفاتنا على حتقيق �لتو�زن بني �مل�صوؤوليات 
�الأ�صرية و�الجتماعية، و�لتميز يف �لعمل. ويف عام 2011، 

)�لأ�شو�ت: 159(  ٪19,46 حممد �شلمان علي 

)�لأ�شو�ت: 173(  ٪21,18 بدر �لرئي�شي 

)�لأ�شو�ت: 90(  ٪11,02 منى �ملطوع 

)�لأ�شو�ت: 395(  ٪48,35 ناديا غريب 

نتيجة �لت�شويت�ملر�شح

٪ 42
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مبادة ر�ئدة من

نحو حياة عملية متو�زنة للمر�أة
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عدد موظفي جمارك دبي )بح�شب �لفئة(
200920102011�لفئة

205722062297مو�طنو �الإمار�ت
726660600و�فدون

278328662897�لإجمايل
215321932194ذكور
630673703�إناث

278328662897�لإجمايل
268928582889عمالة د�ئمة
9488عمالة موؤقته

278328662897�لإجمايل
414036�الإد�رة �لعليا

192207197�الإد�رة �لو�صطى
118212861331�الإد�رة �لدنيا

127413251325�أخرى
9488وظائف تعاقدية

278328662897�لإجمايل

جمارك دبي- حركة �ملوظفني
200920102011�إجمايل عدد �ملوظفني، ومعدل حركتهم وفقاً للتفا�شيل �لتالية 

م�صتقيلون/م�صروفون عن �خلدمة/متقاعدون/متوفون
94153117)�ل�صر�ئح �لعمرية حتى 30 �صنة (

م�صتقيلون/م�صروفون عن �خلدمة/متقاعدون/متوفون
90223117 �ل�صر�ئح �لعمرية فوق �لـ 30 �صنة  

200920102011�إجمايل عدد �ملوظفني ومعدل �لأفر�د �مللتحقني بخدمة بالد�ئرة
373280114�ل�صر�ئح �لعمرية حتى 30 �صنة

14912151�ل�صر�ئح �لعمرية فوق �لـ 30 �صنة

جمارك دبي- عدد �ملوظفات 
200920102011�إجمايل عدد �ملوظفات بح�شب �مل�شتويات �أدناه

555�الإد�رة �لعليا
303937�الإد�رة �لو�صطى

319370404�الإد�رة �لدنيا
254254256�أخرى

2251وظائف تعاقدية
630673703�لإجمايل

�رتقت »جائزة جمارك دبي الأف�صل �أم عاملة«، و�لتي �أطلقناها 
يف عام 2010، �إىل �آفاق �أ�صمى، حينما �أقمنا حفاًل ح�صريًا، 

�صلمنا فيه �جلائزة لع�صر فائز�ت من بني 50 مرت�صحة جنحن 
يف حتقيق هذ� �لتو�زن. كما مت خالل �حلفل، �لذي �أقيم حتت 

رعاية حرم �صمو �ل�صيخ من�صور بن ز�يد �آل نهيان، نائب رئي�ص 
جمل�ص �لوزر�ء وزير �صوؤون �لرئا�صة، �صمو �ل�صيخة منال بنت 

حممد بن ر��صد �آل مكتوم، رئي�صة »موؤ�ص�صة دبي للمر�أة« تكرمي 

�الأمهات �لعامالت يف خمتلف �لتخ�ص�صات بالد�ئرة، مبا 
فيهن �ملوظفات ذو�ت �الحتياجات �خلا�صة.

ونحن نوؤمن باملحافظة على نظام �صامل للم�صوؤولية �ملجتمعية، 
ن�صرح من خالله �أخالقيات �لعمل، ون�صعى با�صتمر�ر من �أجل 

حت�صني �أد�ئنا، من خالل �ال�صتجابة لكل متطلبات معايري 
�مل�صاءلة �الجتماعية )SA 8000(، و�المتثال للت�صريعات 

�ملحلية، و�الحتادية، و�لقو�نني، و�ملمار�صات �مل�صدق عليها 

حاليًا. ومن �أجل ذلك، نقوم مبر�جعة �صيا�صتنا �ملتعلقة 
بامل�صوؤولية �ملجتمعية ب�صكل منتظم، ونحر�ص على �صمان 

تبادلها، و��صتيعابها، وتطبيقها، و�ملحافظة عليها يف جميع 
�مل�صتويات بالد�ئرة، مع �صرعة توفريها للجمهور. كما �أجرينا 
خالل عام 2011، �نتخابات م�صتقلة، الختيار ممثل للموظفني 

عرب �القرت�ع �ملبا�صر، �صارك فيها نحو 50 باملئة من موظفي 
�لقطاعات و�الإد�ر�ت �ملختلفة يف �لد�ئرة.
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 ميثل جتنب �إ�صابات �لعمل، وحماية �صحة �ملوظفني �أثناء 
عملهم، حمور�ن رئي�صيان يف ممار�صاتنا �ملتعلقة بال�صحة 
و�ل�صالمة، وي�صمل ذلك حتديد وتقييم �الأخطار �ملحتملة، 

وتو�صيع نطاق �إد�رة �ملخاطر، و�صمان بيئة �لعمل �ل�صحية. 
وندير يف هذ� �ل�صياق، نظامًا متقدمًا لل�صحة، و�ل�صالمة �ملهنية، 
 ،2007-18001 OHSAS معتمد وفقًا ملعيار �ل�صحة، و�ل�صالمة

مما ي�صمن حتديد و�إد�رة �ملخاطر بالت�صاور مع موظفينا يف �أيِّ 
ق�صايا ميكن �أن توؤثر على �صحتهم، و�صالمتهم. وعلى �لرغم 

من �أن تكر�ر �إ�صابات �لعمل، وعدد �أيام �لعمل �ل�صائعة، ي�صل 
�إىل �ل�صفر متامًا، �إال �أننا نحتفظ يف كل �الأوقات، ب�صجل خا�ص 

باحلو�دث، و�لزمن �ل�صائع، �متثااًل ملعيار OHSAS. كما يتم 
�إجر�ء عملية تدقيق د�خلي مرتني يف �ل�صنة، من قبل مدققني 

موؤهلني يف جمال �ل�صحة، و�الإ�صابات، لكي نتاأكد من �ال�صتجابة 
لتلك �ملعايري، وحتديد جو�نب حت�صني �الأد�ء، وتطبيقها. ونقوم 

مبتابعة تو�صيات حت�صني �الأد�ء ب�صورة دورية، على �أ�صا�ص 
�الأولوية، و�الأهمية. 

�ل�صحة و�ل�صالمة

نتم�شك ونتقيد ب�شكل �شارم 
بتوجيه حتذير�ت وتعليمات 

�ل�شالمة �إىل موظفينا وننظم يف 
ذلك �ل�شياق جل�شات دورية حول �ل�شحة 
و�ل�شالمة من �أجل تعزيز وعي �ملوظفني 

بتلك �لتعليمات.

موظفونا
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و�إىل جانب ذلك نتم�صك ب�صدة بتعميم �إجر�ء�ت �ل�صالمة 
�لعامة على موظفينا. ونعقد يف ذلك �ل�صياق، دور�ت 

ف�صلية لزيادة وعي �ملوظفني بهذه �الإجر�ء�ت، وي�صمل ذلك 
�لتدريب �ملالئم ملفت�صي �جلمارك على معد�ت �ل�صالمة، 

و�أ�صاليب �ملناولة �لفنية �الحرت�فية، ل�صمان تقيدهم 
مبعايري �ل�صالمة �لتي تتنا�صب مع طبيعة �لعمل.

كما يقوم �صباط �صحة �لبيئة و�ل�صالمة، باإجر�ء عمليات 
تفتي�ص ربع �صنوية، لفح�ص جميع �ملعد�ت، و�الإجر�ء�ت 

�لفنية �ملت�صلة بال�صالمة. ونتم�صك با�صتمر�ر مبنع �لدخول 
يف �ملناطق �خلطرة، من خالل �إبر�ز تعليمات �ل�صالمة، 
و�إ�صار�ت �لتحذير يف كافة �الأماكن �لتي يرتادها زو�رنا. 

�إ�صافًة �إىل ذلك، يتو�جد �أفر�د �الأمن، و�ملفت�صني ب�صورة 
د�ئمة، ملنع �لعمالء من �لدخول �إىل �أماكن �لتفتي�ص. كذلك 

يتم با�صتمر�ر ت�صجيل بيانات �لزو�ر �لذين يودون �لدخول 
�إىل مباين �جلمارك، من �أجل �الت�صال بهم، و�مل�صاعدة يف 
عمليات �الإخالء طبقًا ملعايري �ل�صالمة، يف حال حدوث �أي 

�أمر طارىء.
كما تتم مر�قبة �ل�صيانة �لف�صلية جلميع �الأجهزة 

�مل�صتخدمة يف جمارك دبي، مبا يف ذلك �ملا�صحات، 
وماكينات �الأ�صعة )X-ray(، وغريها من معد�ت �لتفتي�ص، 

من قبل فريق �لدعم �لفني، بالتن�صيق مع �ل�صركات 
�مل�صنعة لهذه �الأجهزة، لغر�ص �إز�لة �أي �أوجه خطر 

حمتملة. كذلك يتوفر با�صتمر�ر، نظام �إنذ�ر �حلريق يف 
جميع مباين �لد�ئرة، حيث يتم �إجر�ء تدريبات ممنهجة، 

وعمليات �إخالء وهمية منتظمة، ل�صمان �لتوعية �جليدة 
باإجر�ء�ت �ل�صالمة �ملت�صلة باإنذ�ر �حلريق.

ت�صعى جمارك دبي جاهدة، لتعيني �أف�صل �ملو�رد 
�لب�صرية، ل�صمان تطوير �لكفاء�ت �لوطنية يف 

�الإمار�ت، وتعزيز تدريب وتطوير موظفيها، وت�صجيع 
ثقافة �لتميز و�الإبد�ع لديهم. وتوؤمن �لد�ئرة، 

باأن �ملوظفني هم �أ�صول �ال�صتثمار 
�حلقيقية، و�لركيزة �لتي تنطلق 

منها قدمًا لتحقيق �الأهد�ف 
و�لطموحات و�الإجناز�ت. 
ومع �صعينا لرتقية مو�ردنا 

�لب�صرية، وزيادة �نتاجيتها، 
وتعزيز والئها، ركزنا 

تدريبنا نحو �الأمور 
�جلوهرية، وذ�ت �الأولوية، 

و�لتي �أ�صبحت جزءً� 
من �أن�صطتنا �لرئي�صية، 

و�ليومية. ويف مار�ص 
2011، �أطلقت �إد�رة �ملو�رد 

�لب�صرية، مبادرة »كادر« 
)CADRE(، �لر�مية �إىل 

تعزيز قنو�ت �لتو��صل مع جميع 
�ملوظفني، ��صتنادً� �إىل �أربع �أفكار 

رئي�صية هي:
- يعترب موظفو »جمارك دبي«، حجر 

تطوير �ملوظفني و�لتدريب �مل�صتمر
ري �لتدريب

 تاأث
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حتياجات

            تنظيم دور�ت تدريبية                                            تطوير خطة تدريب �شنوية                           حتليل �شنوي ل

��صرت�تيجية جمارك دبي  •
�الأد�ء �ل�صخ�صي  •

�الأد�ء �ملوؤ�ص�صي  •
حتليل �الحتياجات   •

�لتدريبية

در��صات للرب�مج �لتدريبية  •
بعد 3  در��صات جترى   •

�أ�صهر من �لتدريب
�ملدر�ء �للقاء�ت مع   •

�إىل �حتياجات  �لتعرف   •
�لدو�ئر و�ملر�كز

ت�صنيف �لرب�مج �لتدريبية  •
ن�صر دليل للرب�مج   •

�لتدريبية

دور�ت �ملهار�ت �ل�صلوكية  •
تدريب يف جمال  دور�ت   •

�ل�صالمة
دور�ت تدريب تقنية  •

دور�ت خارجية  •

ا�سرتاتيجية تدريب العاملني يف جمارك دبي
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�لز�وية يف �ملحافـظـة على �أمـن و�صـالمة دولة �الإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة. ولذلك، تويل جمارك دبي، �هتمامًا خا�صًا بتدريب، 
وتطوير موظفيها ومفت�صيها، نظرً� لدورهم �لكبري يف حماية 

�ملجتمع، وتاأمني �صالمته من �ل�صلع �ملحظورة و�ملقلدة.
تت�صمن بر�جمنا �لتدريبية مو�صوعات عديدة، تهتم ب�صقل 
مهار�ت �ملوظفني وتطوير كفاء�تهم �لوظيفية، ويتم �إجر�ء 

معظم �لتدريب د�خليًا، �إذ لدينا �الآن مركز تدريب متخ�ص�ص 
جديد مت �فتتاحه د�خل مقرنا يف عام 2011.

�إ�صافًة �إىل ذلك ن�صتعني- متى ما ��صتدعت �حلاجة -
مب�صادر خارجية ت�صارك �أي�صًا يف تقدمي دور�ت تدريب، 

وتطوير متخ�ص�صة ملوظفينا.
يتم تقييم كل بر�مج �لتدريب للتحقق من جودتها، وم�صتوى 

�لر�صا عنها. ويقا�ص م�صتوى �لنجاح، و�لر�صا عن برنامج 
تدريب موظفينا با�صتخد�م موؤ�صر�ت، ت�صمل حركة �ملوظفني، 
و�لغيابات، ونتائج در��صات م�صحية لقيا�ص م�صتوى �لر�صا عن 

هذه �لدور�ت.

ت�صعى �إد�رة �ملو�رد �لب�صرية حاليًا، �إىل تعزيز دورها 
�ال�صرت�تيجي يف تطوير �ملوظفني، �إ�صافًة �إىل دورها �لت�صغيلي. 

ولتحقيق ذلك، �أطلقت �الإد�رة برنامج »�صبكة جمارك دبي 
للكفاءة«، �لر�مي �إىل ربط �لكفاء�ت �ل�صلوكية، و�لفنية، بكل 

ن �ملوظفني من فهم تقدمهم �ملهني �أفقيًا،  �لوظائف، ومبا مُيكِّ
ور�أ�صيًا �صمن �أق�صامهم.

موظفونا
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برنامج جمارك دبي �لتدريبي- عدد 
�ل�شاعات )بح�شب �لفئة(

عدد �ل�شاعات �جلن�س
�ملتو�شط�لإجمايل 

62,18819,1ذكور
22,85816,1�إناث

عدد �ل�شاعات �جلن�شية
�ملتو�شط�لإجمايل 

79,37418,7مو�طنون
5,67113و�فدون

عدد �ل�شاعات فئة �ملوظفني
�ملتو�شط�لإجمايل 

1,10112,7�الإد�رة �لعليا
12,76914,3�الإد�رة �لو�صطى

71,16419,2�أخرى

�لرب�مج �لتدريبية �ملنفذة

200920102011
50117146بر�مج تدريب د�خلية

244207216بر�مج تدريب خارجية

مبادرة كادر من جمارك دبي
�لكفاءة

�لكفاءة و�شط موظفي �ملو�رد 
�لب�شرية وجميع موظفي 

جمارك دبي

�صرتكز �ت�صاالتنا على:
• تقييم �ملر�صح للوظيفة

و �لفنية  • �لكفاءة 
�ل�صلوكية • �لكفاءة 

• خدمات منوذجية مبركز 
�لتقييم 

�الأد�ء • �إد�رة 
�ملو�رد  • �أف�صل ممار�صات 

�لب�صرية

�شمان �ل�شتد�مة
��شرت�تيجيات مو�رد ب�شرية م�شتد�مة 

تدعم حتقيق �أهد�ف جمارك دبي

�صرتكز �ت�صاالتنا على:
قانون �ملو�رد �لب�صرية

�لب�صرية �ملو�رد  و�إجر�ء�ت  • �صيا�صات 
�لب�صرية • منهجيات �ملو�رد 

�لتغيري و�إد�رة  �لب�صرية  �ملو�رد  بناء  • م�صاريع 
�لب�صرية �ملو�رد  • �إجناز�ت 

�لتطوير و�لتنمية

�ل�شتمر�ر يف �شقل مهار�ت �ملوظف 
لتحقيق �لتنمية �ملهنية

�صرتكز �ت�صاالتنا على:
�ملهني • �مل�صار 

تدريب عامة • بر�مج 
• بر�مج تدريب متخ�ص�صة

�لقيادة • بر�مج 
�ملو�طنني تطوير  • بر�مج 

�لتفتي�ص • بر�مج 

�لعناية �ملوثوقة
عناية موثوقة باملوظفني من  جميع 

�لأوجه

�صرتكز �ت�صاالتنا على:
باملوظف �جلديد • باقة ترحيب 

• برنامج متهيدي
• برنامج رعاية �صحية

• ترقيات �ملوظف
و�الإعرت�ف �ملكافاآت  • برنامج 

�ملوظف •  ر�صا 
�ملو�رد  �أعمال  •  �صريك 

�لب�صرية
�ملو�رد  • مركز خدمات 

�لب�صرية

ويوفر �لربنامج للموظفني، �مل�صاندة من �إد�ر�تهم، ويتيح 
لهم �لفر�صة لتحديد �لرب�مج، ودور�ت �لتدريب �ل�صرورية 

لتطويرهم. بعدها يتم تقييم �أد�ء �ملوظفني بناًء على 
�الإجناز�ت �لتي حققوها خلدمة �أهد�ف �إد�ر�تهم، وجمارك 

دبي على نطاق �أ�صمل.





كيدز�نيا
د�صنت جمارك دبي بنجاح، جناحها يف مدينة �الأطفال 

�لرتفيهية »كيدز�نيا« بدبي مول، يف �إبريل 2011. وهو �إجناز 
فريد يهدف �إىل تنمية معرفة �الأطفال، وتوعيتهم بوظيفة 

�ملفت�ص �جلمركي، و�أهميتها يف حماية �ملجتمع من �ملو�د 
�ل�صارة، ف�صاًل عن دور �جلناح كو�صيلة لربط �ملجتمع، 

و�ملقيمني يف دبي، ودولة �الإمار�ت ككل، مع عامل �جلمارك، 
وعملياته. ومن بني 12 موقعًا عامليًا يف »كيدز�نيا«، �أ�صبحت 

»جمارك دبي«، �ملوؤ�ص�صة �جلمركية �الأوىل، و�لوحيدة يف �لعامل، 
�لتي تبادر �إىل �إقامة مثل هذ� �جلناح، و�لذي يعد �أحد �أبرز 
�ملفاهيم �لعاملية للرت�بط �الجتماعي، وغر�ص �ملعارف لدى 

�الأطفال عن طريق �لتعليم �لتجريبي. 

ومن �أبرز �الأهد�ف �لرئي�صية �لتي قام عليها �إن�صاء هذ� 
�جلناح: 

تعزيز �صورة »جمارك دبي« 		•

زيادة وعي �الأطفال باأهمية �ل�صيطرة على �حلدود  		•

ت�صليط �ل�صوء على مهام �جلمارك 		•

غر�ص ثقافة حقوق �مللكية �لفكرية 		•

�لتوعية باأ�صاليب مكافحة تهريب �ملو�د �ملحظورة 		•

التوعية بوظيفة 
اجلمارك الرئي�سية 

رو�بط مع جمتمعنا

التوعية بحقوق امللكية الفكرية  
متثل مكافحة �لتزوير، وحماية �مللكية �لفكرية، �أحد �ملحاور 

�لرئي�صية لعمل جمارك دبي، وتعد دومًا �الأولوية �لق�صوى 
يف �أعمالنا، كما �أنها ت�صكل �لتز�منا �الأول جتاه �ملجتمع، 

و�القت�صاد، ف�صاًل عن متا�صيها مع روؤية �لد�ئرة، كموؤ�ص�صة 
جمركية ر�ئدة عامليًا يف دعم �لتجارة �مل�صروعة.

وتنفذ جمارك دبي، �صيا�صة ُمَعدة باإتقان يف ما يخ�ص ت�صجيل 
�لعالمات �لتجارية، وحقوق �مللكية �لفكرية لالأغر��ص 

�جلمركية، مع توفر نظام ت�صجيل �صفاف بهذ� �ل�صدد، 
يتعلق ببنود تقدمي �ل�صكاوي �صد �نتهاك �لعالمات �لتجارية. 

وتتلخ�ص �أهد�ف، ومر�مي هذ� �لنظام يف:
حماية �مل�صتهلك و�ملجتمع، و�ملحافظة على �صالمتهما من  		•

22500 طفل قامو� بزيارة من�شة 
جمارك دبي يف كيدز�نيا خالل عام 

2011 ملعرفة �ملزيد عن عملياتها 
و�أن�شطتها.

�لتاأثري�ت �ل�صلبية للمنتجات �ملقلدة، و�ملغ�صو�صة.
حماية �أ�صحاب، ومبتكري �لعالمات �لتجارية �صد  		•

�لتزييف، و�لتزوير، و�لقر�صنة، و�لغ�ص �لتجاري.
جذب ��صتثمار�ت �أ�صحاب �لعالمات �لتجارية �إىل  		•

�الإمار�ت.
دعم �قت�صاد، وجتارة �الإمار�ت من خالل فر�ص غر�مات،  		•
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وعقوبات �صد منتهكي �لعالمات �لتجارية، و�ملتعدين عليها.
�كت�صاب �صمعة ح�صنة حمليًا، وعامليًا كمنطقة مميزة  		•

ملز�ولة �لن�صاط �لتجاري.
توطيد �لعالقات بني �ل�صركات �ملنتجة، و�أ�صحاب �لعالمات  		•

�لتجارية، و�إد�ر�ت �جلمارك يف �لدول �الأخرى.
و�إدر�كًا الأهمية �مللكية �لفكرية، مت �إن�صاء �إد�رة حماية حقوق 
�مللكية �لفكرية �لتي يتمثل �لهدف �الأ�صا�صي منها، �إىل جانب 

تنفيذ �لقو�نني، و�ل�صيا�صات �الحتادية، و�لدولية �ملتعلقة بحقوق 
�مللكية �لفكرية، يف تنمية �لوعي بتبعات وتاأثري�ت �ملنتجات 

�ملغ�صو�صة، و�ملقلدة. ولتحقيق ذلك، ت�صارك �إد�رة حقوق �مللكية 
�لفكرية يف جمارك دبي، يف فعاليات، و�أن�صطة و��صعة �لنطاق، 

ذ�ت �صلة برب�مج تثقيفية تتعلق بزيادة �لوعي، وت�صتهدف 
�جليل �ليافع يف �لدولة، من خالل �ملد�ر�ص، و�لكليات، 

رو�بط مع جمتمعنا

و�جلامعات، و�ملوؤ�ص�صات �لتعليمية �الأخرى، من �أجل تعزيز 
مفهوم حقوق �مللكية �لفكرية. ويتمثل �لغر�ص من هذه �لرب�مج، 

يف غر�ص ثقافة �لوالء، وتعزيز دور �ملجتمع، و�القت�صاد يف 
مكافحة �لتزوير، و�لقر�صنة، وخ�صو�صًا و�صط �صباب و�أطفال 

�لدولة. وقد �صارك يف بر�جمنا �خلا�صة بالتوعية، �أكرث من 39 
�ألف طالب خالل �ل�صنو�ت �لثالث �ملا�صية.

كذلك �أ�ص�صت جمارك دبي، بالتعاون مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
باالإمار�ت، جائزة �صنوية حلقوق �مللكية �لفكرية، يتناف�ص 

عليها طلبة �ملد�ر�ص من �ل�صف �ل�صاد�ص �إىل �لثاين ع�صر، 
�إ�صافة �إىل طلبة �جلامعات من كافة �أنحاء �الإمار�ت. وت�صرتط 

�جلائزة على �لطالب �ملر�صحني لها ت�صميم و�إعد�د وتنفيذ 
برنامج معني بحقوق �مللكية �لفكرية و�صط طلبة �ملد�ر�ص 

�حلكومية و�خلا�صة و�جلامعات، وبالتايل دعم �لهوية �لوطنية، 

وتر�صيخ موجهات، و�إر�صاد�ت حلقوق �مللكية �لفكرية، وحماية 
�ملجتمع من �لغ�ص �لتجاري و�ل�صناعي.

و�صاركت يف �مل�صابقة 12 مدر�صة عرب 120 طالبًا تقدمو� 
برت�صيحاتهم، وفازت 5 مد�ر�ص منها باجلائزة. كما نالت 

جامعتان جائزة �أف�صل بر�مج عن حقوق �مللكية �لفكرية.

توعية �تثقيف املجتمع
عقب �إبر�م مذكرة تفاهم بني جمارك دبي وهيئة تنمية 

�ملجتمع يف دبي، �صارك مديرون وم�صوؤولون من �لد�ئرة، يف 
جل�صة نقا�ص ��صتعر�صو� خاللها خرب�ت �لد�ئرة يف جمال 

حقوق �مللكية �لفكرية، ودورها يف تعزيز �حلركة �لتجارية يف 
�الإمار�ت، من خالل حماية �لعالمات �لتجارية، و�الأفر�د من 

�لقر�صنة، و�لغ�ص، و�لتزوير، متا�صيًا مع تطلعها �إىل �ملحافظة 
على مناخ �صحي لال�صتثمار، وت�صجيع �البتكار و�الإبد�ع. 

وعقدت �جلل�صة، يف جمل�ص �لر��صدية بدبي، مب�صاركة ممثلني 
عن جمارك دبي وهيئة تنمية �ملجتمع بدبي. و�صاركت جمارك 
دبي يف جل�صة �لنقا�ص، كجزء من جهودها �لر�مية �إىل تعريف 
�أفر�د �ملجتمع بدور �جلمارك يف حماية حقوق �مللكية �لفكرية.
ومتحور �لنقا�ص حول تاريخ، ون�صاأة �إد�رة حماية حقوق �مللكية 

�لفكرية يف جمارك دبي، و�لتي ُتَعد �الأوىل من نوعها يف �ل�صرق 
�الأو�صط، و�لتي تكمن �أهميتها يف تنفيذ �لقو�نني �الحتادية 

�ملتعلقة بحقوق �مللكية �لفكرية، وحماية �ملنافذ �جلمركية يف 
دبي. كما تناول بالتف�صيل، حقوق �مللكية �لفكرية، وم�صطلح 
�لعالمة �لتجارية، و�الختالف بني �لتقليد، و�لتزوير، و�لغ�ص، 

و�الأ�صاليب �مل�صتخدمة يف �لتزوير، و�لتحذير من خطورة 
�لب�صائع �ملغ�صو�صة على �صحة �لب�صر، و�قت�صاد �لدولة. 
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�مل�شاهمة يف دعم �ملجتمع �ملحلي 
برنامج �ساند التدريبي

تعزيزً� ل�صرعة �ال�صتجابة للحاالت �لطارئة، وتزويد موظفيها 
باملعارف و�ملهار�ت �لالزمة حلمايتهم، وحماية جمتمعهم، 

وتخفيف �الآثار �لناجمة عن �حلاالت �لطارئة بقدر �الإمكان، 
�أ�صبحت جمارك دبي، و�حدة من �لدو�ئر �حلكومية �لقيادية 

يف �ملنطقة، �لتي ت�صارك يف بر�مج »�صاند« �لتدريبية، من �أجل 
�إعد�د موظفيها لكي يكونو� م�صتعدين لالأزمات و�لكو�رث. 

وبرنامج »�صاند« مبادرة م�صرتكة بني �لهيئة �لوطنية الإد�رة 
�لطو�رئ و�الأزمات، و�لربنامج �لوطني للتطوع �الجتماعي 

»تكاتف« �لتابع ملوؤ�ص�صة �الإمار�ت. 
يتم تدريب جميع متطوعي »�صاند«، على تقييم �أو�صاع �الأزمات، 

وحتديد نوعية �ال�صتجابة �ملطلوبة، بحيث يكونو� قادرين على 
تقييم �الإ�صابات، وعمل �الإ�صعافات �الأولية، و�الإنعا�ص و�لتنف�ص 
�ل�صناعي، �إ�صافًة �إىل �أ�صكال �ال�صتجابة �الأخرى يف �حلاالت 

�لطارئة. و�لهدف �الأ�صا�صي من �ال�صرت�ك يف برنامج »�صاند«، 
هو توفري �ملزيد من �لدعم لثقافة �لتطوع، وم�صاندة �ملجتمع، 
ومتكني موظفي جمارك دبي، من تقدمي �مل�صاعدة ملحيطهم 

عند حدوث �أي �أزمة. 

تعزيز الهوية الوطنية
�لوطنية  �لهوية  لتعزيز  كبرية  �أهمية  دبي،  جمارك  تويل 

�ملجتمعي،  �لتز�مها  من  جزءً�  باعتبارها  �الإمار�تية، 
�الإطار، نفذت  �لوطنيني. ويف هذ�  و�لرت�ث  و�لثقافة 

�لوطني لدولة  �ليوم  �لد�ئرة عددً� من �لرب�مج خالل 

�صر�ئح  لكافة  �لفر�صة  الإتاحة  �ملتحدة،  �لعربية  �الإمار�ت 
�ليوم  بهذ�  فرحتها  عن  و�لتعبري  للم�صاركة،  �ملجتمع، 

�لعظيم.
�لوطني  �لعيد  �حتفاالت  يف  بفاعلية  دبي  جمارك  و�أ�صهمت 

�إىل غر�ص روح  تنفيذ فعاليات تهدف  �لـ40 لالإمار�ت، عرب 
دولة  موؤ�ص�صي  �ل�صمو  �أ�صحاب  روؤية  من  �مل�صتلهمة  �الحتاد 

�إطالق  �لفعاليات،  وت�صمنت  �ملتحدة.  �لعربية  �الإمار�ت 
جمموعة  لها  خ�ص�صت  �لفوتوغر�يف  للت�صوير  م�صابقة 

لوحة  لت�صكيل  م�صابقة  ت�صمنت  كما  �لقيمة.  �جلو�ئز  من 
وذلك  �ل�صغرية،  �ل�صور  كبرية من  عمالقة من جمموعة 

و�صارك  �صنرت«، وعلى مدى �أ�صبوع كامل،  �صيتي  يف »مردف 

• تدريب �أ�صا�صي معتمد
• �الإ�صعافات �الأولية و�الإنعا�ص �لقلبي �لرئوي

• مر�جعة �ملهار�ت 
• �لتدريب �الأ�صا�صي ملتطوعي �الإ�صتجابة يف حاالت �لطو�رىء

• �لتو��صل خالل حاالت �لطو�رىء ونقاط �لتجمع خالل �لطو�رىء
• �إد�رة �ملتطوعني ب�صكل عفوي

AED الإ�صعافات �الأولية �ملتقدمة وتدريبات� •
• �لتدريبات �ملتقدمة �ملعتمدة

• تنظيم �لفريق وجوالت �لتعريف �ملحلية
• �لقيادة �ملركزية وبناء �لفريق

• �لتدريبات �لعملية �ملتقدمة وحاالت �لكو�رث �لت�صبيهية 
للمتطوعني �مل�صتجيبني يف حاالت �لطو�رىء

عنا�شر بر�مج )�شاند( �لتدريبية

جمارك دبي53



رو�بط مع جمتمعنا

�ألف �صخ�ص.    35 �أكرث من  �لفعاليات،  يف هذه 
ولتنمية مفهوم �لهوية �لوطنية، تبنت جمارك دبي م�صروعًا 

ر�ئدً�، يحمل ��صم »علمي«، �صممته جمموعة من خريجي 
جامعة ز�يد، بهدف تعزيز �لهوية �لوطنية من خالل �لقيام 
بجولة يف �صائر �أنحاء �الإمار�ت، لرت�صيخ �صورة ذهنية لعلم 

�الإمار�ت لدى �ملو�طنني و�لو�فدين، باعتباره رمزً� للهوية 
�لوطنية. 

 17 �إىل 13
 24 �إىل 18
 34 �إىل 25
 44 �إىل 35
 54 �إىل 45

 �أكرث من 55

جال 
ر

صاء
ن�

اح�سائيات متابعي �سبكات التوا�سل االجتماعي

مواقع التوا�سل االجتماعي
خالل عام 2011، �أن�صاأت جمارك دبي، قناة جديد للتو��صل 
مع �ملجتمع، عرب موقعي »في�صبوك« و»توتري«، حيث تت�صمن 

�لقناة ر�صومًا متحركة عن مهام �جلمارك، ودور �ملفت�صني يف 
حماية �حلدود وت�صهيل �حلركة �لتجارية، �إ�صافة �إىل �لتعريف 

باملبادر�ت �ملجتمعية و�إ�صر�ك �جلمهور فيها، كما مت و�صع �لعديد 
من ملفات �لفيديو �لتي ت�صتعر�ص �إجناز�ت جمارك دبي.

0510152025

توزيع متابعي �شبكات �لتو��شل
�لجتماعي ح�شب �لدول

�لمار�ت
بريطانيا

ماليزيا
�لهند

باك�شتان
�ندوني�شيا

�لوليات �ملتحدة
�شنغافورة

�يطاليا
�لعر�ق
لبنان

فرن�شا
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�لأعمال �خلريية و�لتربعات
حملة جمارك دبي للتربعات

بادر فريق �مل�صوؤولية �ملجتمعية يف جمارك  دبي، بتنظيم 
حملة تربعات �صاملة خالل عام 2011، كجزء من م�صاعي 

�لد�ئرة لرعاية بر�مج �مل�صوؤولية �ملجتمعية، و�إر�صاء �لتما�صك 
�الجتماعي من خالل مد يد �لعون �إىل �ملحتاجني. ومبوجب 

حملة �لتربعات �لعينية، يتم جمع مادة عينية خمتلفة يف 
كل �صهر، لتلبية �حتياجات، وم�صتلزمات �لفئات �لفقرية 

ل هذه �حلملة، مبادرة خريية م�صتد�مة  يف �ملجتمع. وت�صكِّ
�أخرى من جمارك دبي، بالتعاون مع موؤ�ص�صات خريية 

�أخرى، حلث �ملوظفني، و�لعمالء، و�ملوردين، وجميع �ل�صركاء 
�ال�صرت�تيجيني، على �لتربع باأغر��ص جديدة، �أو م�صتعملة، �أو 
فائ�صة عن �حلاجة، �إىل �ملعوزين يف �الإمار�ت، وخارجها. ومت 

�قتبا�ص �صعار �حلملة من �حلديث �ل�صريف للر�صول �لكرمي 
حممد �صلى �هلل عليه و�صلم: »خري �لنا�ص �أنفعهم للنا�ص«.

بادر فريق �مل�شوؤولية �ملجتمعية يف 
جمارك  دبي، بتنظيم حملة تربعات 

�شاملة خالل عام 2011، كجزء من 
م�شاعي �لد�ئرة لرعاية بر�مج �مل�شوؤولية 

�ملجتمعية، و�إر�شاء �لتما�شك �لجتماعي من 
خالل مد يد �لعون �إىل �ملحتاجني. 
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التربع باأجهزة الكمبيوتر للد�ل الفقرية
خالل عام 2011، تربعت جمارك دبي بعدد من �أجهزة 

�لكمبيوتر، ومعاجلات �لكمبيوتر �ل�صخ�صي، ملوؤ�ص�صة حممد 
بن ر��صد لالأعمال �خلريية و�الإن�صانية، يف �إطار برناجمها 

�لر�مي لتجديد �أجهزة �لكمبيوتر �مل�صتعملة. و�لهدف 
�الأ�صا�صي من برنامج �لتربعات هذ�، هو �إعادة تاأهيل مثل 

هذه �الأنظمة، ومعد�ت �لكمبيوتر �ل�صخ�صي، ثم �لتربع بها 
�إىل �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية، و�الجتماعية، و�خلريية، لال�صتفادة 
من �إمكانيات تلك �الأجهزة، يف �مل�صاعدة على تنفيذ �لرب�مج 

�لتقنية �لتعليمية لفائدة �أطفال �ملد�ر�ص يف �لدول �لفقرية. 
وطبقًا لالتفاقية �لقائمة بني جمارك دبي، وموؤ�ص�صة حممد بن 

ر��صد لالأعمال �خلريية و�الإن�صانية، هناك ترتيبات تعاون مع 
م�صروع �إعادة تاأهيل �أجهزة �حلا�صب �الأيل �لتابع لبلدية دبي، 
و�صركة مايكرو�صوفت، لت�صليح تلك �الأجهزة و�إعادة تاأهيلها، 

ثم �لتربع بها للدول �لفقرية. 
وت�صمنت �الأجهزة �لتي مت �لتربع بها، 38 جهاز كمبيوتر 

�صخ�صي، و30 طابعة، و5 �صا�صات. ومت جمع تلك �الأجهزة، 
بطريقة تتما�صى مع برنامج �ملحافظة على �لبيئة �لذي تعتمده 
جمارك دبي، و�لذي يقوم على �لرت�صيد، و�إعادة �ال�صتخد�م، 

من �أجل �ملحافظة على �لبيئة، وخف�ص �نبعاثات �لكربون �لتي 
ميكن �أن تنتج عند ت�صنيع، �أو �لتخل�ص من تلك �الأجهزة يف 

مكبات �لنفايات. يذكر �أن 80% من �النبعاثات �ل�صارة عن 
مثل هذه �الأجهزة، تنتج �أثناء عملية ت�صنيعها.

امل�ساجد يف الد�ل الفقرية
��صتكملت هيئة �آل مكتوم لالأعمال �خلريية، ت�صييد م�صجدين 
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يف �ل�صومال خالل عام 2011، بتمويل من تربعات قدمتها 
لها جمارك دبي بني عامي 2009 و2011. وتفخر جمارك 

دبي، من خالل هذه �ملبادرة، بدعم �الأعمال �خلريية 
و�الإن�صانية �لتي ت�صطلع بها �ملنظمات، و�ملوؤ�ص�صات �خلريية 

�ملحلية، وتتطلع �إىل تعزيز دورها �الجتماعي من خالل 
�مل�صاهمات �الإن�صانية. وال تتعلق �ملبادرة بت�صييد �مل�صاجد 

وح�صب، و�إمنا باإقامة م�صروع �كتفاء ذ�تي متكامل، يت�صمن 
ت�صييد حمالت جتارية د�خل مبنى �مل�صجد، من �أجل توفري 

�لعائد�ت �لتي تغطي كافة �لنفقات �ملت�صلة بامل�صجد، و�إد�رته.
وتعاين جمهورية �ل�صومال، و�لتي يقدر عدد �صكانها بحو�يل 
9 ماليني ن�صمة، من فقر بنيتها �لتحتية نتيجًة للدمار �لهائل 
�لذي �صببته �حلرب �الأهلية. فحتى �مل�صاجد تعر�صت لدمار 

جزئي، �أو �صامل من جر�ء �حلرب، بينما مت �إعادة بناء عدد 
قليل منها خالل �لفرتة �ملا�صية، ب�صبب �صر�وة �حلرب �لتي 

�صّلت �مل�صاريع �لتنموية يف �ل�صومال. ومت ت�صييد �مل�صجد �الأول 
يف منطقة هارجي�صا على م�صاحة 168 مرت مربع، وهو يتاألف 
من منارة بعلو 20 مرتً�، وم�صكن ي�صم غرفتني خم�ص�صتني 
لالإمام، وخمزنني، ومدر�صة جماورة لتعليم �لقر�آن �لكرمي، 

بينما ��صتفاد نحو 2000 �صخ�ص من قرية كارن، من �مل�صجد 
�لثاين �مل�صيد يف منطقة بو�صا�صو، و�لذي يعترب د�رً� لل�صالة، 

ومركزً� لتدريب �الأئمة. 

رم�سان �الفعاليات الدينية 
نظمت جمارك دبي خالل �صهر رم�صان �ملبارك، فعاليات 

متنوعة لدعم مفهوم �لعمل �خلريي، و�لثقافة �لدينية. ومت 

ت�شكل تنمية ثقافة �لتطوع، 
و�مل�شاركة، هدفاً رئي�شياً ور�ء بر�مج 
و�أن�شطة فريق �مل�شوؤولية �ملجتمعية 

يف جمارك دبي.

يف ذلك �الإطار، �إبر�م �صر�كة مع موؤ�ص�صة حممد بن ر��صد 
لالأعمال �خلريية و�الإن�صانية، ��صتفادت من خاللها 125 �أ�صرة 
من بطاقات »�ملري �لرم�صاين«، و�لتي متنح �الأ�صرة �ملحتاجة، 
حرية �ختيار �ملو�د �لغذ�ئية �لتي تلبي �حتياجاتها. كما رعت 

جمارك دبي م�صروعًا لتحفيظ �لقر�آن �لكرمي لنحو 50 طفاًل، 
يف مركز �ل�صديق لتحفيظ �لقر�آن �لكرمي بدبي، وخالله تلقى 

�الأطفال درو�صًا يف �لتجويد، مع م�صاعدتهم على حفظ جزء 
و�حد من  �لقر�آن على �الأقل. كذلك مت تنظيم حما�صرتني 

دينيتني ملوظفي �جلمارك، ح�صرهما �أكرث من 180 موظفًا. 
و�ألقى  �ملحا�صرتني كل من �لدكتور حممد �لعريفي، و�لدكتور 
�أن�ص بن م�صفر. وقام 27 متطوعًا من جمارك دبي، بتوزيع 5 

�آالف وجبة �إفطار خالل �ل�صهر �لكرمي، يف 19 منطقة خمتلفة 
بدبي. 

تثقيف ال�سيادين �توعيتهم باحلياة ال�سحية 
��صتفاد نحو 70 �صيادً� ممن يقطنون يف �ملناطق �ل�صاحلية يف 

دبي، من حملة توعية �صحية نظمتها جمارك دبي بالتعاون 
مع هيئة �ل�صحة بدبي، حيث مت �إخ�صاع هوؤالء �ل�صيادين 

لفح�ص �صغط �لدم، ون�صبة �ل�صكر يف �لدم، مع ت�صجيل 
�أوز�نهم، وطول قاماتهم، ف�صاًل عن تلقيهم ن�صائح طبية، 
و�صحية قيمة حول كيفية تناول �لطعام، و�ل�صر�ب بطريقة 

�صحية، ف�صاًل عن وقايتهم من خماطر �نتقال �لعدوى 
ملختلف �الأمر��ص. كما قامت جمارك دبي خالل �ل�صنو�ت 

�لفائتة، بت�صييد م�صاكن حتتوي على �ملر�فق �ل�صرورية لهوالء 
�ل�صيادين، من �أجل ت�صهيل حياتهم. 

التطوع
ت�صكل تنمية ثقافة �لتطوع، و�مل�صاركة، هدفًا رئي�صيًا ور�ء 

بر�مج، و�أن�صطة فريق �مل�صوؤولية �ملجتمعية يف جمارك دبي. 
ويف هذ� �الإطار، قام �لفريق بتنظيم �لعديد من �لن�صاطات، 
و�لفعاليات، و�لرب�مج خالل عام 2011، ت�صمنت �مل�صاهمة 
يف فعاليات جرى تنظيمها د�خل جمارك دبي، �إ�صافًة �إىل 

�مل�صاركة يف فعاليات نظمتها موؤ�ص�صات �أخرى، مثل �مل�صاركة 
يف حملة �لنظافة �ل�صنوية �لتي تنظمها جمموعة �الإمار�ت 

للبيئة، و�لر�مية لتنظيف مو�قع خمتلفة يف �الإمارة مب�صاركة 
موظفني، ومتطوعني من موؤ�ص�صات عدة. و�مل�صاركة يف حملة 
�لنظافة �لعاملية �ل�صنوية �لتي تنفذها بلدية دبي. كما نظمت 

جمارك دبي حملة لتنظيف �لبحار و�ل�صو�طىء من �أجل 
�ملحافظة على نظاقة و�صالمة �لبيئة. و�إجمااًل، �صارك �أكرث 

من 400 متطوع من جمارك دبي يف تلك �لرب�مج، �إىل جانب 
بر�مج �أخرى عديدة طيلة عام 2011. 
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ت�صعى جمارك دبي با�صتمر�ر �إىل تطوير وحت�صني �خلدمات 
�ملقدمة لعمالئها، من �أجل ت�صهيل عملهم، وتعزيز عالقاتهم 

مع �لد�ئرة، وزيادة ��صتثمار�تهم يف �ملنطقة، وهي تبحث 
د�ئمًا عن حلول مبدعة لتحقيق هذه �الأهد�ف، ويكمن جوهر 
�الإبد�ع هنا يف �أن نربهن لل�صوق �لعاملية، باأننا منتلك عن�صر 
�لقوة �لتناف�صية من خالل متيزنا يف �الأبحاث، و�لتكنولوجيا، 

و�خلدمات �ملبتكرة. ومبا �أننا قريبون ب�صكل وثيق من عمالئنا، 
وندرك �حتياجاتهم، فاإن �أن�صطتنا �خلا�صة بالبحث، و�لتطوير 

حت�سني اخلدمات �اجلودة

�صوقنا

م�ستوى اإجناز
املت�سوق ال�سري

20092010

939596
2011

تتكيف ب�صورة د�ئمة مع �حتياجاتهم.
ويتمثل �أحد �أهد�فنا �لرئي�صية يف توفري حلول فريدة، ومبتكرة، 

ومف�صلة لتلبية �حتياجات عمالئنا، �إقليميًا، وعامليًا. ويتم 
حتقيق ذلك من خالل تقدمي �أكرث �خلدمات كفاءة، وفعالية، 
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�إد�رة �لعمالء
يحظى عمالوؤنا باأهمية ق�صوى من قبلنا، ون�صعى دومًا لكي 
نوجه خدماتنا �إليهم ب�صرعة و�صهولة، ول�صمان �لنجاح يف 

ذلك با�صتمر�ر، نعمل على بناء عالقات وطيدة مع جمموعات 
�الأعمال، و�ل�صركات �لعاملة يف �ملنطقة، مع �الإلتز�م بحماية 
حقوقهم، وم�صاحلهم، �صعيًا �إىل حتقيق �أف�صل م�صتوى من 

�صوقنا

اح�سائيات مراكز االت�سال - 2011

�لتنمية �الجتماعية و�القت�صادية، وباأقل قدر من �لتاأثري�ت 
�ل�صارة بالبيئة.

وخالل معر�ص »جيتك�ص 2011«، �أطلقت جمارك دبي، خدمة 
»تقاريري �لذكية«، وهي جمموعة من �خلدمات �لهاتفية 
�ملبتكرة خلدمة �ل�صركات �لكبرية. وتوفر �خلدمة تقارير 

�إح�صائية، وبيانات �إلكرتونية خا�صة مبعامالت هذه �ل�صركات 
مع جمارك دبي، و ت�صاعد �ل�صركات على �لتخطيط لقر�ر�تها. 

عدد العمالء امل�سجلني
يف جمارك دبي
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20102011

و�مل�صممة للوفاء بتطلعات عمالئنا. وي�صمل ذلك:
تب�صيط، و�إعادة ت�صميم، وحت�صني خدماتنا مبا يتما�صى مع   •

�حتياجات عمالئنا.
�لتو��صل بطريقة و��صحة، و�صفافة، ومي�صرة لتوفري   •

�ملعلومات �لتي يطلبها عمالوؤنا.
�لعمل على تطوير حلول، وحت�صينات ��صتباقية يف خدماتنا،   •

ملقابلة �حتياجات �لعمالء �ملتغرية با�صتمر�ر.

دي�صمرب

نوفمرب

�أكتوبر

�صبتمرب

�أغ�صط�ص

يوليو

يونيو

مايو

�أبريل

مار�ص

فرب�ير

يناير CDMمالية
جتارة دبي

�لعمليات
�ملطالبات

�لت�صجيل و�لرتخي�ص

�أخرى
�لفح�ص

�لتدقيق
مو�رد ب�صرية

ر�صوم
قانونية

�إد�رة �لعمالء

�قرت�حات
�صكاوى

��صتعالمات عامة

�صوؤون �ملجتمع

�الإجمايل
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نتائج ر�سا العمالء 2011  

 .)ISO( جلودة �ملعتمدة من �ملنظمة �لعاملية للمقايي�ص�
ول�صمان ��صتمر�رية ر�صا عمالئنا، نقوم باإجر�ء عمليات تدقيق 
منتظمة، د�خليًا، وخارجيًا بذ�ت �لقدر. �إ�صافًة �إىل ذلك، يقوم 

مت�صوقون �صريون باإجر�ء تقييم دقيق ملر�كز �خلدمة �لتابعة 
لنا، للتحقق من م�صتوى جودة �خلدمة لعمالئنا، ومدى معرفة 

موظفينا باخلدمات �ملقدمة، وتكوين �صورة عامة عن �لدور 
�لذي تلعبه �لد�ئرة يف �حلفاظ على �أمن �ملجتمع و�صالمته.

�ملعلومات �ملن�شورة
ملعظم �لعمليات �لرئي�شية

�ملوقع �ل�شبكي جلمارك دبي
�ملوقع 

�ل�شبكي 
لتجارة دبي

مطبوعات

معلومات ذ�ت عالقة
بحقوق �مللكية �لفكرية

�خلدمات 
�لإلكرتونية

�إجر�ء�ت �جلمارك 
)مثال �لو�رد�ت، 
�ل�صادر�ت..�إلخ(

�أنو�ع �إجر�ء�ت تخل�ص �ل�صيار�ت
قو�نني �جلمارك�لت�صاريح

ميثاق �لعمالء�إجر�ء�ت �لفح�ص
ميثاق �مل�صافرين�أنو�ع �لت�صاريح

�لر�صوم، ر�صوم �خلدمات، ر�صوم 
�لت�صجيل

دليل �جلمارك 
للم�صافرين

دليل �لتقييم�صيا�صات �جلمارك
�الإجر�ء�ت �خلا�صة بحقوق �مللكية 

�تفاقيات �قت�صادية�لفكرية

�لب�صائع �ملمنوعة �إجر�ء�ت �لرتخي�ص للعمالء
و�ملقيدة

 دليل �لعمالء�إجر�ء�ت ت�صجيل �ل�صيار�ت
قو�نني �ملن�صاأ�خلدمات �الإلكرتونية

تعليق �جلماركخدمات بني �ل�صركات و�حلكومة
خدمات دوكامز وعلى �لرغم من �أننا �أجرينا �لكثري من عمليات �لتطوير 

و�لتحديث من �أجل ت�صهيل دخول عمالئنا �إىل خدماتنا 
�الإلكرتونية، �صعيًا �إىل حتويل �لد�ئرة �إىل موؤ�ص�صة جمركية 

خالية من �ملعامالت �لورقية، �إال �أننا، ندرك و�جبنا يف �حلفاظ 
على �صرية وخ�صو�صية �ملعلومات �ل�صخ�صية لعمالئنا. لذلك 

نعمل بكد من �أجل توفري جتربة ��صتثنائية للعمالء يف كل 
�الأوقات، و�صمان حتقيق ذلك من خالل �المتثال ملعايري 
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اجلائزة العربية للم�سوؤ�لية 
االجتماعية للموؤ�س�سات - 2011

�جلو�ئز و�العتماد�ت خالل 2011 

فازت جمارك دبي باملركز �الأول يف �جلائزة �لعربية 
للم�صوؤولية �الجتماعية للموؤ�ص�صات عن فئة �لقطاع �لعام، 
وهي �أرفع �عتماد يف جمال �مل�صوؤولية �ملجتمعية يف �لعامل 
�لعربي. وح�صلت �لد�ئرة على �جلائزة بعد مناف�صة مع 

�أكرث من 100 موؤ�ص�صة من 12 دولة. ويتم تنظيم هذه 
�جلائزة �صنويًا من قبل جمموعة »�إريبيا �صي �إ�ص �آر 

نتويرك«، بالتعاون مع �مليثاق �لعاملي لالأمم �ملتحدة، وحتت 
رعاية �صمو �ل�صيخ �أحمد بن �صعيد �آل مكتوم، رئي�ص هيئة 

دبي للطري�ن �ملدين، �لرئي�ص �الأعلى لطري�ن �الإمار�ت 
و�ملجموعة.

�سهادة االعتماد البالتينية لعام 2011 
من جمعية اأفكار اململكة املتحدة  

ح�صل نظام جمارك دبي لالقرت�حات و�ملكافاآت، على �صهادة 
�العتماد �لبالتيني لعام 2011، من جمعية �أفكار �ململكة 

�ملتحدة )Ideas UK(، وهي �أرفع �صهادة تقديرية متنحها هذه 
�جلمعية. وحتظى هذه �ل�صهادة باعرت�ف عاملي، وتعترب معيارً� 

عامليًا للنظم �ملتعلقة باالقرت�حات، وتتاأهل لنيلها �ملوؤ�ص�صات �لتي 
ُتظِهر متيزً� يف �لعمليات �خلا�صة مب�صاريعها يف هذ� �ملجال. 

وتنح�صر �ملتطلبات �الأ�صا�صية للح�صول على �العتماد، يف طريقة 
�إد�رة �مل�صروع، وعملية �لتقييم. وهناك 4 م�صتويات ل�صهادة 

�العتماد، هي �لربونزي، و�لف�صي، و�لذهبي، و�لبالتيني – وهو 
�الأعلى.
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م�ستوى تطبيق التقرير

تقرير عن:
1.1

2.10-2.1
3.12-3.8،3.10-3.1
4.15-4.14 ،4.4-4.1

:C+لإبالغ عن حميع �ملعايري �ملدرجة يف �مل�شتوى�
1.2

3.13 ،3.9
 4.17-4.16 ،4.13-4.5

B نف�ص متطلبات �مل�صتوى

�الإف�صاح عن �لنهج �الإد�ري يف كل فئة موؤ�صر�الإف�صاح عن �لنهج �الإد�ري يف كل فئة موؤ�صرغري مطلوب

�الإبالغ بالكامل عن ما ال يقل عن 10 
موؤ�صر�ت �أد�ء تت�صمن على �الأقل موؤ�صرً� 

و�حدً� لكل من: �ملجتمع، �القت�صاد و�لبيئة

�الإبالغ بالكامل عن ما ال يقل عن 20 موؤ�صر �أد�ء 
تت�صمن على �الأقل موؤ�صرً� و�حدً� لكل من: �القت�صاد، 

�لبيئة، حقوق �الإن�صان، �لعمالة، �ملجتمع، وم�صوؤولية 
�ملنتج

�ال�صتجابة لكل موؤ�صر رئي�صي وموؤ�صر قطاعي �إ�صايف 
فرعي فيما يتعلق باملبدء �ملادي �صو�ء من خالل:
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موؤ�صر مبادرة �الإبالغ �لعاملية و�لتحقق

م�شتوى �لإف�شاح�ل�شفحة/�لإجابة �ملبا�شرة�لق�شم
نوع �الف�صاح

�ل�شرت�تيجية و�لتحليل
كامل�صفحة 1,19
كامل�صفحة 1,216

�خل�شائ�س �لتنظيمية
كامل�صفحة �لغالف2,1
كامل�صفحة 2,211
كامل�صفحة 2,316
كامل�صفحة 2,411
كاملفقط �صمن حدود �الإمار�ت 2,5
كامل�صفحة 2,616،11
كامل�صفحة 2,716،11
كامل�صفحة 2,816،13،11
كامل�صفحة 2,916

كامل�صفحة 2,1065
عنا�شر �لتقرير

كامل�صفحة 3,113
كامل�صفحة 3,213
كامل�صفحة 3,313
كامل�صفحة 3,413
كامل�صفحة 3,513
كامل�صفحة 3,613
كامل�صفحة 3,713
كاملال توجد م�صاريع م�صرتكة3,8
كامل�صفحة 3,913

كاملال توجد �إعادة للبيانات3,10
كاملال توجد تغيري�ت3,11
كامل�صفحة 3,1268،67
كامل�صفحة 3,1368،13

�حلوكمة، �لإلتز�م و�مل�شاركة
كامل�صفحة 4,116،15
كامل�صفحة 4,216،15
كاملال وجود لهذه �لتد�بري4,3
كامل�صفحة 15 �إىل 4,418
كامل�صفحة 4,515
كامل�صفحة 15 �إىل 4,618
كامل�صفحة 15 �إىل 4,718
كامل�صفحة 4,86
كامل�صفحة 15 �إىل 4,918

كامل�صفحة 15 �إىل 4,1018
كامل�صفحة 15 �إىل 4,1118
كامل�صفحة 15 �إىل 4,1218
كاملال توجد مثل هذه �لع�صوية4,13
كامل�صفحة 4,1425

)G3.1 جرى �إعد�د »تقرير �الإ�صتد�مة �ل�صنوي جلمارك دبي 2011«، باال�صتناد �إىل )معايري
�خلا�صة باملبادرة �لعاملية لكتابة �لتقارير GRI، ومبا يتطابق مع متطلبات �الإف�صاح �لذ�تي، و�حل�صول 

على م�صتوى )A(. وقد مت �لتحقق من هذ� �مل�صتوى من قبل �ملبادرة �لعاملية لكتابة �لتقارير. ويو�صح 
�جلدول �أدناه موؤ�صر�ت �ملبادرة �لعاملية لكتابة �لتقارير، وما �أحرزناه يف كل موؤ�صر منها:

كامل�صفحة 4,1525
كامل�صفحة 4,1625
كامل�صفحة 25 �إىل 4,1727

نهج �لد�رة
DMA EC30 كامل�صفحة 15 �إىل 18 - 29 �إىل
DMA EN39 كاملمن �صفحة 15 �إىل 18 - 33 �إىل
DMA LA49 كاملمن �صفحة 15 �إىل 18 - 41 �إىل
DMA HR49 كاملمن �صفحة 15 �إىل 18 - 41 �إىل
DMA SO25 كاملمن �صفحة 15 �إىل 18 - 21 �إىل
DMA PR26 كاملمن �صفحة 15 �إىل 18 - 25 �إىل

موؤ�شر�ت �لد�ء
�القت�صاد

EC 129 كامل�صفحة
EC 2غري كاملال ينطبق
EC 3غري كاملال ينطبق
EC 430 كامل�صفحة
EC 530 كامل�صفحة
EC 630 كامل�صفحة
EC 729 كامل�صفحة
EC 8غري كاملال ينطبق
EC 930،29 كامل�صفحة

�لبيئة
EN 1غري كاملال ينطبق
EN 2غري كاملال ينطبق
EN 3غري كاملال ينطبق
EN 438،37،35 كامل�صفحة
EN 538،37،35 كامل�صفحة
EN 639 كامل�صفحة 33 �إىل
EN 739 كامل�صفحة 33 �إىل
EN 839 كامل�صفحة 33 �إىل
EN 9كامل�ملدى �لذي يتم �صر�وؤه فقط
EN 10غري كاملال ينطبق
EN 11غري كاملال ينطبق
EN 12غري كاملال ينطبق
EN 13غري كاملال ينطبق
EN 14غري كاملال ينطبق
EN 15غري كاملال ينطبق
EN 1639 كامل�صفحة 33 �إىل
EN 1739 كامل�صفحة 33 �إىل
EN 1839 كامل�صفحة 33 �إىل
EN 19غري كاملال ينطبق
EN 20غري كاملال ينطبق
EN 21غري كاملال ينطبق
EN 2239 كامل�صفحة
EN 23غري كاملال ينطبق
EN 24غري كاملال ينطبق
EN 25غري كاملال ينطبق
EN 2639 كامل�صفحة 33 �إىل
EN 27غري كاملال ينطبق
EN 28كاملال توجد مثل هذه �لر�صوم
EN 29غري كامللي�ص ماديًا
EN 3033 كامل�صفحة
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موؤ�صر مبادرة �الإبالغ �لعاملية و�لتحقق

�لجتماعي: ممار�شات �لعاملني و�لعمل �ملنا�شب
LA 145 كامل�صفحة
LA 245 كامل�صفحة
LA 349 كامل�صفحة 41 �إىل

LA 1549 كامل�صفحة 41 �إىل
LA 4غري كاملال ينطبق
LA 5كاملدليل �ملوظفني �ملتوفر عرب �ل�صركة
LA 6غري كاملال ينطبق
LA 7كاملال توجد مثل هذه �حلو�دث
LA 849 كامل�صفحة 41 �إىل
LA 9كاملال توجد مثل هذه �التفاقيات
LA 1049 كامل�صفحة
LA 1149 كامل�صفحة 41 �إىل
LA 1249 كامل�صفحة 41 �إىل
LA 1349 كامل�صفحة 41 �إىل
LA 1449 كامل�صفحة 41 �إىل

�لجتماعي: حقوق �لإن�شان
HR 1كاملال توجد مثل هذه �التفاقيات
HR 2كاملال توجد مثل هذه �التفاقيات
HR 349 كامل�صفحة 41 �إىل
HR 4كاملال توجد مثل هذه �حلو�دث
HR 5غري كاملال ينطبق
HR 649 كامل�صفحة 41 �إىل
HR 749 كامل�صفحة 41 �إىل
HR 849 كامل�صفحة 41 �إىل
HR 949 كامل�صفحة 41 �إىل

HR 1049 كامل�صفحة 41 �إىل
HR 1149 كامل�صفحة 41 �إىل

�لجتماعي: �ملجتمع
SO 12012 غري كاملغري متوفر - �صيتم تنفيذه يف عام
SO 9غري كاملال ينطبق

SO 10غري كاملال ينطبق
SO 217 كامل�صفحة
SO 318 كامل�صفحة
SO 418 كامل�صفحة
SO 5غري كاملال ينطبق
SO 6غري كاملال ينطبق
SO 7كاملال توجد مثل هذه �الجر�ء�ت �لقانونية
SO 8كاملال توجد مثل هذه �لغر�مات

�لجتماعي: م�شوؤولية �ملنتج
PR 161 كامل�صفحة
PR 2كاملال توجد مثل هذه �حلو�دث
PR 362،61 كامل�صفحة
PR 4كاملال توجد مثل هذه �حلو�دث
PR 563 كامل�صفحة
PR 6غري كاملال ينطبق
PR 7كاملال توجد مثل هذه �حلو�دث
PR 8كاملال توجد مثل هذه �ل�صكاوى
PR 9كاملال توجد مثل هذه �لغر�مات
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�لتعريف�لبند
�ملبد�أ �لذي ي�صتوجب على �الأفر�د و�ملوؤ�ص�صات، و�ملجتمع، تقدمي تربير�ت الأفعالهم �أمام �أطر�ف �أخرى. فينبغي على �ملوؤ�ص�صات، ومن يعمل لديها من موظفني، �أن يكونو� قادرين �مل�صاءلة

على تربير �أفعالهم �أمام �ل�صلطات �لتنظيمية �ملخت�صة، و�أ�صحاب �مل�صلحة �أو �الأع�صاء،و�لعامة، يف ما يخ�ص �لوفاء بااللتز�مات �لقانونية، ومتطلبات �لتدقيق، ومعايري، 
وقو�عد �ملمار�صات ذ�ت �ل�صلة، وتلبية تطلعات �ملجتمع.

مقارنة �أ�صاليب �إد�رة �لبيئة، و�ملجتمع، و�الأد�ء، و�الإبالغ  مبقايي�ص مرجعية حمددة. وميكن ��صتخد�م �ملعايرة لعمل مقارنات تف�صيلية بني �أق�صام �لت�صغيل د�خل موؤ�ص�صة �ملعايرة
و�حدة، �أو �صمن جمموعة موؤ�ص�صات تنتمي لنف�ص �لقطاع 

مر�جعة جوهرية، وهيكلية للكيفية �لتي يتوجب على �لنا�ص، و�الإد�ر�ت �لت�صرف وفقها د�خل �ل�صركة�أخالقيات �لعمل
)CADRE( مبادرة جديدة لتعزيز �لتو��صل مع �ملوظفني، �أطلقتها �إد�رة �ملو�رد �لب�صرية يف جمارك دبي، وتتمحور �أهد�فها حول تطوير �لكفاء�ت، و�صمان �الإ�صتد�مة، و�لنمو، و�لعناية مبادرة كادر

�ملوثوقة بالعاملني يف �لد�ئرة
�أيِّ �صخ�ص يقل عمره عن 15 �صنة، ما مل ين�ص �لقانون �ملحلي لل�صن �الأدنى للعمل، على �صن �أكرب للعمل، �أو على �صن �لتعليم �الإلز�مي، ويف هذه �حلالة ينطبق �ل�صن �الأكرب. ويف �لطفل

حال ن�ص �لقانون �ملحلي على عمر 14 �صنة، ��صتنادً� �إىل �ال�صتثناء�ت �لتي منحت للدول �لنامية مبقت�صى ميثاق منظمة �لعمل �لدولية رقم 138، ينطبق �ل�صن �الأدين للعمل
�أيِّ عمل ميار�صه طفل يقل �صنه عن �لعمر/�الأعمار �لتي �صلفت �الإ�صارة �إليها يف بند »تعريف �لطفل« �أعاله، با�صتثناء ما ن�صت عليه تو�صية منظمة �لعمل �لدولية رقم 146عمالة �الأطفال

وثيقة ر�صمية ب�صاأن قيم، و�صلوكيات، وممار�صات �الأعمال �ملتبعة لدى �ل�صركة، وقد ي�صمل ذلك مورديها يف بع�ص �الأحيانمبادئ �ل�صلوك 
نظام لتوجيه، ومر�قبة �أد�ء �ل�صركة عرب �صل�صلة من �لعالقات بني �إد�رتها �لتنفيذية، وجمل�ص �إد�رتها، وم�صاهميها، وغريهم من �أ�صحاب �مل�صلحة �الآخرين�حلوكمة �ملوؤ�ص�صية 

يق�صد بها �إقد�م �ل�صركات على نحٍو طوعي، على �إدماج �هتماماتها �الجتماعية، و�لبيئية �صمن �أن�صطة �أعمالها، وطريقة تفاعلها مع �أ�صحاب �مل�صلحة �ملرتبطني بها�مل�صوؤولية �ملجتمعية لل�صركة 
وثيقة يتم فيها �الإقر�ر بجلب ب�صائع خا�صعة لدفع �لر�صوم �جلمركية، �إىل �لدولة �الإقر�ر�ت �جلمركية

DGEPبرنامج حكومة دبي للتميز
�أيِّ عمل، �أو خدمة تنتزع ق�صرً� من �أيِّ �صخ�ص حتت تهديد �أيِّ �صكل من �أ�صكال �لعقاب، �صو�ًء مت فر�صها ق�صرً�، من دون �أن يبادر �ل�صخ�ص �ملعني �إىل تاأديتها طوعًا، �أو يف حال �لعمالة �لق�صرية 

ُطِلب منه تاأدية �لعمل، �أو �خلدمة كو�صيلة لت�صديد �أيِّ ديون 
هيئة دولية معنية بتزويد معايري و�إر�صاد�ت تخ�ص �الإبالغ عن �ال�صتد�مة مبادرة �الإبالغ �لعاملية 

م�صطلح ي�صري ب�صورة عامة، �إىل جمموعة �لقو�عد، و�لطر�ئق، و�لقو�نني �لتي حتكم ت�صغيل، وتنظيم، وتوجيه �أعمال �ل�صركة. وقد ي�صري �مل�صطلح �إىل عو�مل د�خلية يحددها �حلوكمة
�مل�صوؤولون، و�أ�صحاب �مل�صلحة، �أو �لنظام �الأ�صا�صي لل�صركة، و�إىل عو�مل خارجية، كالعمالء، و�ملوردين، و�لتنظيمات �حلكومية

وثيقة عن ��صرت�تيجية �ل�صركة ب�صاأن توفري بيئة عمل �آمنة، و�صحية. وحتدد �لوثيقة �مل�صوؤوليات، و�الإجر�ء�ت �لتنظيمية، و�لتد�بري �لالزمة ملتابعة وتنفيذ هذه �ال�صرت�تيجية�صيا�صة �ل�صحة و�ل�صالمة
معيار عاملي الإد�رة �لبيئة، طورته �ملنظمة �لعاملية للمقايي�ص. �آيزو 14001 

مقيا�ص �إح�صائي )كمي �أو نوعي( لقيا�ص م�صتوى جودة �أد�ء �ل�صركة�ملوؤ�صر �لرئي�صي لالأد�ء 
�المتثال للقانون، و�لتمتع ب�صفة ر�صمية يحددها �لقانون، و�المتثال للقو�عد، و�ملعايري، �أو �الأعر�ف �ملعرتف بها�مل�صروعية 

نظام �إقر�ر �إلكرتوين يخ�ص جمارك دبي، ويتيح للعمالء و�لزبائن، حتريك �الإجر�ء�ت، وتقدمي �لطلبات لتخلي�ص ب�صائعهم عرب �صبكة �الإنرتنت، من دون �حلاجة �إىل تقدمي مر�صال- 2
م�صتند�ت ورقية �إىل كاونرت �جلمارك

قائمة �مل�صطلحات
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�لتعريف�لبند
عملية جمع �ملعلومات بانتظام ملر�جعة �الأد�ء ومقارنته مبقايي�ص حمددة�لرقابة

�لف�صل �أو رف�ص �الن�صياع للقو�نني و�لتنظيمات، �أو �ل�صيا�صات و�الإجر�ء�ت �ملعتمدةعدم �المتثال
 )ODS( يق�صد بها �ملو�د �ل�صارة بالبيئة�ملو�د �مل�صتنفدة لالأوزون

)18001 OHSAS(الة مو��صفة لتقييم نظم �إد�رة �ل�صحة و�ل�صالمة �ملهنية. ومت تطويرها لتلبية حاجة �ل�صركات �إىل �لوفاء بالتز�ماتها جتاه �ل�صحة و�ل�صالمة ب�صورة فعَّ
��صرت�تيجية وعالقة ر�صمية يف �آن و�حد، بني �ملوؤ�ص�صات، وحتكمها عالقة تعاونية حتقق �ملنفعة لكال �لطرفني �ل�صر�كة

يهدف �إىل تطوير عمليات و�إجر�ء�ت وتقنيات �جلمارك، ويعني �اللتز�م باإحد�ث تكامل بني �الإبد�ع و�لتكنولوجيا، ل�صمان تقدمي �أف�صل م�صتوى ممكن من �خلدمة، مع �المتثال برنامج �الإ�صالح و�لتحديث
للم�صوؤوليات �لتنظيمية

و�صع مقايي�ص للتغيري �أو �ل�صيطرة، بق�صد �إز�لة �ملخاطر، �أو تخفيف �الأ�صر�ر �مل�صاحبة للمخاطر �إىل حدود مقبولة�إد�رة �ملخاطر
يق�صد به �لدعم. وهو مبادرة م�صرتكة بني �لهيئة �لوطنية الإد�رة �لطو�رئ و�الأزمات، وبرنامج » تكاتف« للتطوع �ملجتمعي، ويهدف �إىل تهيئة �الأفر�د لالإ�صتجابة �إىل �حلاالت �صاند

�لطارئة على �ل�صعيدين �لوطني و�لدويل
مبادرة �مل�صوؤولية �الجتماعية 8000

)8000 SA( وتهدف �إىل �صمان توفر �لبعد �الأخالقي عند �صر�ء .)CEPAA( مبادرة �أطلقتها هيئة �مل�صوؤولية �الجتماعية �لدولية، �ملنبثقة عن جمل�ص وكالة �عتماد �الأولوليات �القت�صادية
�لب�صائع و�خلدمات. وهو معيار طوعي، ميكن تطبيقه يف �أيِّ موؤ�ص�صة من �أيِّ حجم، ويف جميع �لقطاعات. وميكن �أن يحل هذ� �ملعيار مكان قو�عد �مل�صوؤولية �الجتماعية �ملعتمدة 

لدى �ل�صركة، �أو ي�صهم يف تعزيزها. وت�صع مبادرة �مل�صوؤولية �الجتماعية معايريً� �أ�صا�صية ب�صاأن: عمالة �الأطفال، و�لعمالة �لق�صرية، و�ل�صحة و�ل�صالمة، وحرية �لتجمع وحق 
�لتفاو�ص �جلماعي، و�لتمييز، و�ملمار�صات �ملن�صبطة، و�صاعات �لعمل، ونظم �ملكافاأة و�الإد�رة

�أيِّ فرد، �أو جمتمع، �أو موؤ�ص�صة ميكن �أن توؤثر على، �أو تتاأثر ببع�ص منتجات، �أو عمليات، �أو �أ�صو�ق، �أو �صناعات، �أو نتائج �صركٍة ما�صاحب �مل�صلحة
حركة �ملو�د خالل �ن�صيابها من �مل�صدر �إىل �مل�صتهلك �لنهائي. وتندرج �صمن هذه �ل�صل�صلة عمليات �ل�صر�ء، و�لت�صنيع، و�لتخزين، و�لنقل، وخدمة �لعمالء، وتخطيط �لطلب، �صل�صلة �لتوريد

وتخطيط �لعر�ص، و�إد�رة �صل�صلة �لتوريد
ممار�صات تلبي �الحتياجات �الآنية لالأجيال �حلا�صرة، من دون �مل�صا�ص بقدرة �الأجيال �مل�صتقبلية على �لوفاء باحتياجاتها�ال�صتد�مة

عملية تهدف �إىل حت�صني معرفة، ومهار�ت، و�صلوكيات، وت�صرفات �ل�صخ�ص، ب�صورة متكنه/متكنها من �لوفاء بو�جبات، و�أهد�ف وظيفة معينة. ود�ئمًا ما يركز �لتدريب على �لتدريب
�حتياجات �الأعمال، بينما يتمثل �لد�فع �إىل �لتدريب يف �حلاجة �إىل �كت�صاب �ملهار�ت ومعارف �الأعمال �حل�صا�صة للزمن. ويهدف �لتدريب د�ئمًا �إىل حت�صني �الأد�ء

WCOملنظمة �لعاملية للجمارك�
جمموعة موؤتلفة من �ل�صفات �لتي تخ�ص موؤ�ص�صة وموظفيها، وتن�صاأ نتيجًة ملمار�صة �أ�صاليب حُت�صب عمومًا باأنها مثالية للتفكري و�لعملثقافة �لعمل

م�صطلح ي�صتخدم للتعبري عن �لتو�زن �لذي مت حتقيقه بني �حلياة �لعملية و�ل�صخ�صية. ويق�صد به تفاين �لفرد يف �إجناز و�جباته �ملهنية خالل �لوقت �ملحدد لعمله، من دون �لتو�زن بني �حلياة �لعملية و�ل�صخ�صية
�لت�صحية بحياته �ل�صخ�صية، و�صحته، وجمتمعه وم�صوؤولياته 

�لت�صابه و�لتباين بني موظفي �ملوؤ�ص�صة يف �صفات مثل، �لعمر، و�الإرث �لعرقي، و�لقدر�ت �لبدنية و�الإعاقة، و�جلن�ص، و�لنوع  تنوُّع �لعمالة
WTOمنظمة �لتجارة �لعاملية
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