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انطالقًا من رؤية صاحب السمو الشيخ 
نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 
الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
مركز  دبي  جعل  إلى  الرامية  دبي،  حاكم 
أن  نؤمن  للعالم،  والمستقبل  الحاضر 
اإلدارة الفعالة لالستدامة تمثل خارطة 
مستقبل  تأمين  لنا  تكفل  التي  الطريق 

أكثر إشراقًا وسعادًة لدبي وأهلها.

االجتماعية  بمسؤوليتنا  النهوض  نحو  التام  التزامنا  إطار  وفي 
االستدامة  تقرير  أقدم  أن  يسرني  المؤسسية،  االستدامة  وتحقيق 
إلقاء  إلى  يهدف  الذي  التقرير  وهو   ،2013 لعام  السادس  السنوي 
للتعامل  دبي  جمارك  بها  قامت  التي  واألنشطة  الجهود  على  الضوء 
نطاق  في  والمؤسسية  واالقتصادية  والبيئية  االجتماعية  اآلثار  مع 
التقرير كيف يدعم نموذج  المنصرم. يوضح  العام  أعمالنا على مدار 
في  وكذلك  الحاضر  الوقت  في  نتبناها  التي  االستدامة  قيم  أعمالنا 
المستقبل. كما يعرض للنهج الذي تتبعه عملياتنا المستدامة على 
االلتزام  التقرير  هذا  إعداد  في  روعي  أنه  بالذكر  الجدير  البعيد.  المدى 
بالمبادئ التوجيهية للمبادرة العالمية إلعداد التقارير، شأنه في ذلك 
مستوى  على  حصلت  التي  السابقة،  االستدامة  تقارير  جميع  شأن 
يُعد إنجازاً  التقارير، فما  العالمية إلعداد  )A( بحسب تصنيف المبادرة 

متميزاً يعود الفضل فيه إلى فريق المسؤولية المجتمعية لدينا.

ا نحو اإلسهام في التنمية االقتصادية واالجتماعية إلمارة  وسعيًا منَّ
ُجهداً  نألوا  لن  فإننا  عام،  بشكل  المتحدة  العربية  واإلمارات  دبي، 
تلك  عن  معنا  المتعاملين  رضا  مستوى  وتعزيز  خدماتنا  تطوير  في 
جمارك  حازت   ،2013 عام  في  أنه  نذكر  السياق،  هذا  وفي  الخدمات. 
إلى  كامل  بشكل  تتحول  حكومية  دائرة  كأول  السبق  قصب  دبي 

كلمة المدير
وطوال  الساعة،  مدار  على  الذكي  الهاتف  أجهزة  عبر  خدماتها  تقديم 
تركز  التي  رؤيتنا  يدعم  الذكي  المنهج  هذا  أن  شك  وال  األسبوع.  أيام 
العالم.  مستوى  على  جمركية  دائرة  أفضل  دائرتنا  تُصبح  أن  على 
تعمل  التي  والعالمية  اإلقليمية  المبادرات  دعم  في  استمرارنا  ومع 
تمامًا  ندرك  فإننا  والبيئية،  االقتصادية  االستدامة  تحقيق  اتجاه  في 
أهمية مواصلة رفع الوعي، والمشاركة على مستوى جميع الوحدات 

المؤسسية لتحسين مستوى األداء المستدام لجمارك دبي.

ما  وقياس  جهودنا  لتوجيه  وضعناها  واضحة،  وغايات  أهداٌف  لدينا 
أن  ليشرفني  وإنه  والغايات.  األهداف  تلك  من  لكل  بالنسبة  حققناه 
االلتزام  من  الطويل  التاريخ  بهذا  تحظى  مؤسسة  رأس  على  أكون 
البيئة،  والمسؤولية  االجتماعية،  والقيم  المتميزة،  اإلدارة  بمبادئ 

وإشراك الموظفين.

من  كبيراً  عدداً  دبي  جمارك  نفذت   ،2013 عام  خالل  أنه  يذكر 
المسؤولية  إطار  ضمن  تدخل  التي  والمبادرات  المشروعات 
االجتماعية الخاص بنا، وسوف نتناول بعضها بالتفصيل في الصفحات 
في  األول  المركز  على  بحصولنا  الجهود  هذه  جت  تُوِّ ولقد  التالية. 
الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات عن فئة القطاع 
لما  تقديراً  جاءت  التي  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  في  الحكومي 
بذلناه من جهود متميزة في مجال المسؤولية االجتماعية. وال شك 
أن هذه الجائزة تعد وسامًا يُضاف إلى لوحة شرف جمارك دبي التي تزخر 
تحقيق  نحو  مسيرتها  امتداد  على  نالتها  التي  األوسمة  من  بالعديد 

التميز العالمي.

أحمد محبوب مصبح
مدير جمارك دبي
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نبذة عن 
جمارك دبي

يعود تاريخ إنشاء دائرة جمارك دبي - التي تعد واحدة من أقدم الدوائر 
حيث  الزمان،  من  قرن  عن  يزيد  ما  إلى   - دبي  إمارة  في  الحكومية 
والعمل  التجارية،  دبي  إمارة  حدود  تأمين  تأسيسها  من  الغرض  كان 
كجهة مركزية للدوائر الحكومية األخرى بهدف تعزيز التجارة، وزيادة 
اإليرادات، وتقديم الخدمات اللوجستية. أما اليوم، فقد أصبحت الدائرة 
صرحًا نموذجيًا على طراز عالمي لتسهيل العمليات التجارية وحماية 
النمو  تجاريًا عالميًا. ولقد جاء هذا  تُعد مركزاً  التي  الحدود إلمارة دبي 
للتجارة،  إقليميًا  مركزاً  بوصفها  دبي  تفّوق  إلى  بالنظر  حتميٍّ  كتطوٍر 
الموارد  تدفق  وكذلك  اقتصادي،  نمو  من  وتشهده  شهدته  وما 
البشرية إليها من كافة أنحاء العالم. وفي المقابل، فإن التطور الذي 
ونطاقها  دبي  جمارك  تقدمها  التي  الخدمات  جودة  مستوى  شهده 
من  الدائرة  تتبعه  الذي  النهج  على  برهان  خير  يُعد  ذلك  مع  تماشيًا 
للتقنيات  واستخدامها  كوادرها،  وتطوير  بخدماتها،  االرتقاء  مواصلة 

المتقدمة، الذي يستند إلى منهج إدارة مبتَكر يركز على العمالء.

تدفق  حركة  لتنظيم  جهودها  كل  دبي  جمارك  تكرس  واليوم، 
عليها،  والرقابة  منها  والخارجة  دبي  إلى  الداخلة  المشروعة  التجارة 
والرسوم  اإليرادات  جمع  في  المتمثلة  الرئيسية  مهمتها  جانب  إلى 
خدماتها  نطاق  توسيع  الدائرة  استطاعت  الوقت،  وبمرور  التجارية. 
من خالل إعداد التقارير والتحليالت اإلحصائية وتداولها لضمان تحقيق 

الشفافية على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي.

على  ليشمل  دبي  جمارك  خدمات  نطاق  يتنوع  الراهن،  الوقت  وفي 
سبيل المثال ال الحصر:

تنظيم عملية التدفق التجاري إلى قطاع األعمال. أ( 
جمع اإليرادات. ب( 

إعداد التقارير والتحليالت اإلحصائية حول األعمال التجارية. ج( 
تنظيم الصادرات والواردات من دبي وإليها. د( 

ما  كل  يبذلون  موظفًا،   2,713 نحو  دبي  جمارك  دائرة  لدى  يعمل 
وتيسيرها  الخدمات،  جودة  معايير  أعلى  تحقيق  لضمان  بوسعهم 
لخدمة المجتمع التجاري العالمي. وال يخفى على أحد أن دائرة جمارك 
الممارسات  االبتكار وتعميم  راقية، في جانبي  أرست معايير  دبي قد 
على  األخرى  الجمركية  والهيئات  الحكومية  للدوائر  الُمستدامة، 
طرحها  خالل  من   - للتقنية  إدخالها  عزز  إذ  المنطقة.  مستوى 
ذات  رقمية  حلول  وابتكار  اإللكترونية،  واألنظمة  الذكية،  للخدمات 
ثقلها  المشروعة- من  التجارة  االلتزام بمعايير  تقنية عالية لضمان 
حكومية  خدمات  تقديم  نحو  دبي  رؤية  تحقيق  في  أساسي  كعنصر 
في  الممارسات  أفضل  تبني  خالل  من  ومستدامة  ومسؤولة  فعالة 

عمليات األعمال، واالرتقاء المستمر بمعدل رضا العمالء ووالئهم.
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 مبانً ومرافق جمارك دبً 

المساحة الخارجية  (م.م)مساحة القطعة  الموقع عدد الطوابق ىالمبناسم 
 (م.م)

مساحة الطابق األرضي 
 (م.م)

المساحة المبنية 
 (م.م)

 18,136.86 3,658.80 49,506.59 53,165.39 ميناء راشد طوابق 4+ أرضي  المقر الرئيسي

 18,814.00 3,980.00 2,071.90 6,051.90 ميناء راشد سطح+ طوابق  4+ أرضي  مركز التدريب

 16,569.00 2,297.40 9,207.60 11,505.00 الحمرية طوابق 6+ أرضي  مبنى مكاتب اإليجار

 712.25 712.25 838.50 1,550.75 ميناء راشد أرضي الدعم الفني

 1,012.00 435.94 20,432.38 20,868.32 الشندغة طابقين+ أرضي  الشندغة –مدخل الخور 

 256.00 128.00 677.00 805.00 الشندغة طابق واحد+ أرضي  متحف الشندغة

 6,911.05 6,580.30 19,119.70 25,700.00 جسر المكتوم أرضي الجمارك الساحمية

 297.50 297.50 39.50 301.00 الحمرية أرضي البوابة الغربية –ميناء الحمرية 

 507.70 347.70 ال ينطبق ال ينطبق حتا طابقين+ أرضي  مركز تفتيش حتا

 30,555.76 30,555.76 387,481.28 418,037.04 العوير أرضي جمارك الميناء الجاف
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تقارير
 االستدامة

)G4-17; G4-18(

الدورية  السنوية  التقارير  سلسة  من  السادس  هو  اإلصدار  هذا 
نهج  في  آخر  بارٍز  َمعلٍم  بمثابة  التقرير  هذا  ويأتي  دبي،  لجمارك 
هذا  من  الهدف  ويتمثل  عمالئها.  إشراك  على  القائم  الدائرة 
نحو  الدائرة  مساعي  في  المعنيين  األطراف  إشراك  في  التقرير 
تكون  بأن  الدائرة  تعتنقها  التي  القيم  وتطبيق  االستدامة،  تحقيق 
االقتصادية  وإنجازاتها  سياساتها  بشأن  بالشفافية  تتمتع  جهة 

والبيئية. واالجتماعية 

ديسمبر   31 إلى   2013 يناير   1 من  المدة  التقرير  هذا  يغطي 
المراكز  جميع  جانب  إلى  الرئيسي  المقر  يشمل  كما   ،2013
التي  اإلنجازات  على  التركيز  مع  دبي،  لجمارك  التابعة  الجمركية 
والبيئة،  المجتمع،  التالية:  الرئيسية  األربعة  النطاقات  في  جرت 
 - ذلك  أمكن  متى   – التقرير  يورد  كما  والسوق.  العمل،  ومكان 
على  الدائرة  شركاء  ليقف  الماضية  الثالثة  لألعوام  مقارنة  بيانات 

المدة. تلك  التي تحققت خالل  الكمية  اإلنجازات 

إليها  تستند  التي  األساسية  الركائز  هي  والجودة،  واالبتكار  اإلبداع 
باألولوية  دائمًا  يحظى  الذي  العنصر  فهي  االستدامة،  أما  خدماتنا، 
التقرير لكافة عمالئنا الخارجيين والداخليين  أُعدَّ هذا  في منهجنا. 
حققناه  بما  ونعتز  نفخر  كما  به،  ورد  ما  كل  مسؤولية  ونتحمل 
في  لنحققه  الكثير  أمامنا  يزال  ال  أنه  بيد  ونجاحات.  إنجازات  من 

بالمسؤولية. والنهوض  االستدامة  نحو  مسيرتنا 

األخيرة  النسخة  وفق  التقرير  هذا  بإعدادها  دبي  جمارك  تفخر 
وهي  التقارير،  إلعداد  العالمية  للمبادرة  التوجيهية  للمبادئ 
التقرير  هذا  يحتوي  كما   ،2013 مايو  في  الصادرة   ،)G4( النسخة 
المبادئ  من   )GRI G4( النسخة  وفقًا  معيارية  إفصاحات  على 
"الشامل"  اإلفصاح  خيار  باتباع  االستدامة،  تقارير  إلعداد  التوجيهية 
إلى  استناداً  الجوهرية  القضايا  تحديد  جرى  ولقد  التقرير.  إعداد  في 
يكون  الذي  دبي،  لجمارك  والبيئي  واالقتصادي،  االجتماعي،  التأثير 
تُعين  لم  أنه  علمًا  وقراراتهم.  الشركاء  آراء  على  انعكاسه  له 
على  بناًء  وُشرحت  ُذكرت  أنها  غير  القضايا،  لتلك  أولوية  درجات 
فئات  تحديد  آللية  واٍف  بيان  على  التقرير  ويحتوي  أهميتها.  درجة 
التقرير  خضع  كما  وتوقعاتهم،  وإشراكهم،  المعنيون،  الشركاء 

محتوياته. ودقة  جودته  لضمان  داخلية  تدقيق  لعملية 

دقة  من  للتأكد  شاملة  داخلية  جودة  ضمان  إجراءات  الدائرة  تتبع 
عامة  منظمة  باعتبارنا  أنه  غير  التقرير.  هذا  محتويات  ومصداقية 
فإن جميع أنشطتنا يتم تدقيقها بصورة منتظمة من قبل هيئة 
التدقيق  هذا  ويشمل  المحاسبة".  "ديوان  تدعى  مركزية  حكومية 
والحوكمة،  البشرية،  والموارد  المالية،  مثل  األنشطة  مختلف 
وسلسلة اإلمداد، والتطوير الوظيفي، والسلوك، وتقنية المعلومات، 
ويتم  وغيرها.  المجتمعية،  والمسؤولية  العمل،  وممارسات 
المعنيين  جميع  على  الشأن  بهذا  يصدر  الذي  التقرير  نتائج  تعميم 
داخل المؤسسة لغايات التحسين والتطوير وال يتم نشرها خارجيًا.     



9 تقرير اإلستدامة

هذا  بشأن  المعلومات  من  ولمزيد  آرائكم،  أو  تعليقاتكم،  إلبداء 
اإللكتروني: موقعنا  زيارة  يرجى  التقرير، 

www.dubaicustoms.ae

بإدارة االتصال المؤسسي أو االتصال 
– اإلمارات العربية المتحدة 63، دبي  جمارك دبي ص.ب 

CSR.DC@dubaicustoms.ae إلكتروني:  بريد 
أو متابعة صفحة جمارك دبي على فيس بوك وتويتر وانستغرام
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االستراتيجية 
المؤسسية، 

ونظام  الحوكمة 
واإلدارة

الرؤية
اإلدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة.

الرسالة
حماية المجتمع وتعزيز التنمية االقتصادية من خالل 

والتسهيل. االلتزام 

الغاية 
تنمية اإليرادات وحمايتها  -

تسهيل حركة التجارة والمسافرين  -
تطوير القدرات المؤسسية والميزة التنافسية  -

تشجيع االلتزام ومكافحة التجارة غير المشروعة  -
تأمين وحماية المنافذ الجمركية وسلسلة اإلمداد  -

القيم
الريادة  -

روح الفريق  -
األمانة والنزاهة  -
التحفيز واإلبداع  -

االحترافية  -
االنتماء والوالء  -

بنظام  بالتقيد  التزامًا  أنفسنا  على  قطعنا  دبي  جمارك  في  نحن 
الزاوية  حجر  بوصفه  عليه  والمحافظة  للدائرة  الرشيدة  الحوكمة 
بمعايير  لاللتزام  جاهدين  نسعى  كما  لألعمال.  قوي  أداء  لضمان 
إدارة  مع  بالتوازي  احتياجاتهم،  يلبي  وبما  شركائنا  مع  الشفافية 
البعيد.  المدى  على  النجاح  تحقيق  يضمن  الذي  النحو  على  الدائرة 
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من  ُمستًقى  نتبناه  الذي  الحوكمة  لنظام  المرجعي  اإلطار  ويأتي 
الحكومي  لألداء  دبي  وبرنامج  دبي،  لحكومة  اإلستراتيجية  الخطة 
دبي  حكومة  قوانين  حدود  أعمالنا  جميع  في  نراعي  كما  المتميز. 
إلى  إضافة  والعالمية.  االتحادية  الجمركية  والتشريعات  والسياسات 
ما تقدم، تتمتع جمارك دبي بعضوية في منظمة الجمارك العالمية، 
من  وغيرها  الخليجي،  الجمركي  واالتحاد  العالمية،  التجارة  ومنظمة 
الهيئات. وبشكل عام، يهدف نظام الحوكمة المتبع لدى الدائرة إلى 

ضمان تحقيق إستراتيجيتها المؤسسية العامة من خالل ما يلي:
تطبيق  خالل  من  بالمسؤوليات  والنهوض  القرارات  اتخاذ   -

والسياسات القواعد 

تحسين جودة الخدمات وتوجيه األداء  -
تعزيز جودة األنظمة الداخلية للدائرة لتحقيق أفضل نتائج أداء  -

مراعاة مبدأي العدالة والشفافية  -

عليها  تنطوي  التي  واألدوار  السلطات  منظومة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
أعلى مستويات الحوكمة تُصاغ من خالل حكومة دبي، ومجلس دبي 
الخليجي،  التعاون  مجلس  لدول  الموحد  الجمارك  وقانون  التنفيذي، 
تحدد  للسلطات  مصفوفة  بتصميم  دبي  جمارك  قامت  وبدورها 
للمدير  والمالية  والقانونية،  اإلدارية،  والصالحيات  السلطات  نطاق 
اإلشراف  مهام  األول  التنفيذي  المدير  يتولى  حين  في  للدائرة.  العام 
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الهيكل التنظيمي لدائرة جمارك دبي

التنظيمي  الهيكل  على  طرأت  التي  بالتعديالت  بيان  يلي  فيما 
لجمارك دبي خالل عام 2013:

انتقال القسم القانوني من إدارة الشؤون القانونية إلى إدارة التحقيق،   -
يت اإلدارة الجديدة "إدارة القضايا الجمركية والتحقيق". وُسمِّ

إدارة  إلى  القانونية  الشئون  إدارة  من  الترجمة  قسم  انتقال   -
االتصال المؤسسي كإحدى االختصاصات المنوطة بها.

زيادة فرق التفتيش في مطار آل مكتوم من فريقين إلى 3 فرق.  -

تحت  اإلدارية  الشؤون  إدارة  إلى  األطفال  رعاية  مركز  انتقال   -
إشراف قسم جديد.

إلحاق قسم أمن تقنية المعلومات بإدارة تقنية المعلومات.  -
قسم  قسمان:  ولها  الجمركية  الرسوم  استرداد  إدارة  إنشاء   -
قطاع  اإلدارة  هذه  وتتبع  الرسوم.  استرداد  وقسم  ة،  المقاصَّ

المتعاملين. إدارة 
زيادة عدد أقسام إدارة المراكز الجمركية الجوية من 5 إلى 6 أقسام.  -

	 االستراتيجية والتميز املؤسسي  

	االتصال املؤسسي   	التدقيق وا6اطر  

	الشؤون الداخلية  

	املدير العام  

السيا سات 
	والتشريعات  

	التطوير اجلمركي   	عمليات الشحن  
املوارد البشرية واملالية 

	 واإلدارية   	 ادارة العمالء  

	عمليات املسافرين  

	الشؤون املؤسسية  

	استخبارات  

المشورة  وتقديم  وتوجيهها،  وقياداتها،  تتبعه  التي  القطاعات  على 
التنفيذيون  المديرون  يتولى  بينما  أعمالها.  كفاءة  وضمان  لها 
اآلخرون وطاقم اإلدارة العليا ضمان تحقيق الدائرة أهدافها التجارية، 
المهام  خالل  ومن  عالية،  بكفاءة  الخدمات  تقديم  طريق  عن 

المساندة، وكذلك أتمتة العمليات واالمتثال باألنظمة. يتلقى كافة 
هذا  وحتى  دبي،  حكومة  من  رواتبهم  العليا  اإلدارة  طاقم  أعضاء 
ما  على  للموظف  والبيئي  المجتمعي  لألداء  تأثير  ثمة  ليس  الوقت، 

يتقاضاه مقابل مستوى هذا األداء.
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3 إلى  زيادة عدد أقسام إدارة مراكز جبل علي الجمركية من   -
5 أقسام.

تقليل عدد أقسام إدارة المراكز الجمركية الساحلية من 5 إلى   -
3 أقسام.

زيادة عدد أقسام إدارة المراكز الجمركية البرية من 3 إلى 5 أقسام.  -

قائمة بالمراكز الجمركية التابعة لجمارك دبي
المقر الرئيسي - ميناء راشد  -

مركز جمارك خور دبي  -
مركز جمارك السلع المتعددة  -

مركز جمارك قرية الشحن  -
مركز جمارك العوير  -

مركز جمارك واحة السيليكون  -
مركز جمارك ميناء الحمرية  -

مركز جمارك منطقة دبي للسيارات واآلليات  -
مركز جمارك مدينة دبي اللوجستية  -

مركز جمارك جبل علي  -
مركز بريد الكرامة  -

مركز جمارك الحزام الساحلي  -
صالة وصول المسافرين - مبنى المطار رقم )1(  -

مركز جمارك الموانئ الجافة  -
مكتب بريد الرمول  -

صالة وصول المسافرين - مبنى المطار رقم )2(  -
المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي  -

مكتب بريد أبو الهيل  -
صالة وصول المسافرين - مبنى المطار رقم )3(  -

مركز جمارك تيكوم  -
مركز جمارك حتا الحدودي  -

مركز جمارك مطار آل مكتوم  -
مركز جمارك مدينة دبي للمنسوجات  -
مركز جمارك قرية الشحن بجبل علي  -
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إدارة األداء المؤسسي
في  التغيير  إلحداث  الصحي  المناخ  المؤسسي  األداء  إدارة  تهيئ 
إلى  تهدف  إذ  أفضل.  أداًء  يحقق  بما  للدائرة  التنظيمي  السلوك 
بما  األعمال  مبادرات  تنفيذ  في  األداء  تحليل  نتائج  من  اإلفادة 
األداء،  في  قصور  أي  وتصحيح  الموضوعة،  األهداف  تحقيق  يضمن 
استغالل  فاعلية  زيادة  على  عالوة  الخدمات،  تقديم  آلية  وتحسين 
المؤسسي  األداء  إدارة  وتمثل  والمالية.  والفنية  البشرية  الموارد 
لدى جمارك دبي النظام الذي يحدد معايير تقييم األداء المؤسسي 
ويمثل  الموضوعة.  االستراتيجية  والعمليات  باألهداف  بالمقارنة 
من  الدائرة  ن  تُمكِّ التي  الدافعة  الطاقة  المتكامل  النظام  هذا 
قابلة  تشغيلية  خطط  إلى  الرئيسية  االستراتيجية  الخطة  تحليل 
بيانات  جمع  عملية  أن  بالذكر  جدير  ودقيقة.  ومناسبة  للتنفيذ 
إذ  متكررة،  بصورة  تُجرى  دبي  جمارك  في  األداء  مستوى  قياس 
ربع  بصورة  تكون  ما  وعادة  عليها،  ُمتفق  زمنية  فترات  على  تُنفذ 
المؤسسي  األداء  مستوى  قياس  عمليات  إلى  واستناداً  سنوية. 
المؤسسي  األداء  إدارة  قسم  يقوم  مدة،  كل  إجرائها  على  الُمتفق 
واإلدارات  القطاعات  إلى  الرئيسية  األداء  مؤشرات  قوائم  بإرسال 
كل  في  المؤسسي  األداء  قياس  فرق  وتكون  لتعبئتها.  المختلفة 

تحديد مؤرشات

األداء الرئيسية

جمع البيانات

تحليل النتائج

تحديد اإلجراءات

الصحيحية و/أو

الوفائية

تحديد اإلجراءات

الصحيحية و/أو

الوفائية

تحديد مؤرشات األداء الرئيسية

 بناًء عىل األهداف االسرتاتيجية،

 ومجال عمل الوحدات التنظيمية،

 ومتطلبات املجلس التنفيذي،

 وبرنامج د� لألداء الحكومي املتميز،

وأفضل امل�رسات.

املوافقة عىل قيم مؤرشات األداء 

الرئيسية وأهدافها.

تحديد فرص التحس¥ املتاحة بناء عىل 

نتائج تحليل وتقييم األداء.

االتفاق مع األطراف املعنية حول اإلجراءات

التصحيحية والوقائية الواجب اتخادها

لتعديل االنحراف يف األداء.

مقارنة القيم الحالية مع أهداف مؤرشات

 األداء الرئيسية

تشخيص  مستويات االنحراف يف األداء 

 تحليل نتائج األداء (الخسائر، االتجاه) 

جمع البيانات املناسبة لوضع قاعدة

بيانات مؤرشات األداء الرئيسية

تقديم تقارير دورية عن األداء. 

مناقشة النتائج بناء عىل تحليل األداء.

متابعة تنفيذ خطط العمل.

التنسيق  مسؤول  إلى  وإيصالها  البيانات  جمع  عن  مسؤولة  إدارة 
مسؤول  مع  بالتواصل  بدوره  يقوم  الذي  يتبعونها،  التي  اإلدارة  في 
التنسيق في القطاع لمراجعة تلك البيانات. يقوم مسؤول التنسيق 
عة،  الُمجمَّ البيانات  صحة  لتأكيد  مبدئي  تحقيق  بإجراء  بالقطاع 
إلى  تُرسل  أن  قبل  وذلك  القياس،  بيانات  ودقة  اكتمال  من  ويتأكد 
امتداد  وعلى  نهائية.  بصورة  العتمادها  اإلدارات  القطاعات/  مديري 
التعليقات  على  بناًء  تنقيح  لعمليات  البيانات  تخضع  العملية،  تلك 
تلك  إلى  إرسالها  يُعاد  ثم  البيانات،  تتسلم  التي  الجهة  تبديها  التي 
الجهات العتمادها. ومتى رأى أحد المديرين أن البيانات التي بين يديه 
المؤسسي  األداء  إدارة  قسم  إلى  البيانات  تلك  ل  تُحوَّ وجاهزة،  تامة 
إلجراء فحص نهائي على جودتها وتمامها. ومن الوارد أن يُراجع هذا 
مالحظات  إلبداء  التنسيق  ومسؤولي  األداء  قياس  فرق  القسم 
البيانات  أو تغييرها. وبذلك تكون عملية جمع  البيانات  بشأن صحة 

ومراجعتها عملية متكررة تضمن التحقق من جودة البيانات.

أخالقيات األعمال وقواعد السلوك المهني
بأعلى  وااللتزام  بالقوانين،  بالتقيد  راسخ  التزام  دبي  جمارك  لدى 
هذا  وفي  لألفراد.  الشخصي  والسلوك  األعمال  أخالقيات  معايير 
أساسها  لثقافة  جت  وروَّ أروقتها  داخل  الدائرة  نشرت  الجانب، 
بين  سيما  ال  السليم،  األخالقي  بالسلوك  وااللتزام  النزاهة 
دبي  لجمارك  الُمفصلة  المهني  السلوك  قواعد  تتوفر  موظفيها. 
الشركاء  كافة  لمساعدة  ُمتاحة  وإلكترونية  مطبوعة  نسخ  في 
والتقيد  المهني  والسلوك  العمل  معايير  فهم  في  وتوجيههم 
أدناه-  المذكورة  الجوانب  تُغطي  –التي  القواعد  تلك  وتقتضي  بها. 

اإلبالغ الفوري عن أي حالة مخالفة للمعايير والممارسات.
بالقانون االلتزام   -

الشخصية المسؤوليات   -
السياسية األنشطة   -

العالقة مع الجمهور  -
الرشاوى واإلكراميات  -

المصالح تضارب   -
التواصل الداخلي والخارجي  -

كافة  يلتزم  أن  دبي  لجمارك  المهني  السلوك  قواعد  تقتضي 
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وبالقدر  عليها  المنصوص  األخالقية  والسلوك  بالمعايير  موظفينا 
الذي تتطلبه مهام أعمالهم ضمن إطار إدارة السلوك الذي تتبعه 
السلوك  قواعد  تشملها  التي  الجوانب  كافة  بأن  علمًا  الدائرة. 
محكومة بقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة، إلى جانب أنظمة 
الدائرة  إدارات  كافة  أن  يُذكر  ولوائحها.  اإلماراتية  العمل  وزارة 
المتعلقة  المخاطر  على  للوقوف  للتحليل  تخضع  وأقسامها 

الفساد. بمكافحة 

إدارة المخاطر
المخاطر  إلدارة  منهجية  تبني  ضرورة  على  دبي  جمارك  تشدد 
المنطلق،  هذا  ومن  المؤسسية.  ثقافتها  مع  يتفق  بما  وتطبيقها 
في  المخاطر  وإدارة  التدقيق  إلدارة  الرئيسية  المسؤولية  تتمثل 
وضمان  الدائرة،  داخل  المخاطر  إدارة  منهجية  تبني  من  التأكد 
تطبيقها على كافة المستويات، وأن تجعل من فكرة إدارة المخاطر 
مفهومًا أساسيًا تتبناه كافة أطقم العمل عند اتخاذ أي قرار. وتُعد 

إدارة المخاطر عملية مستمرة تنطوي على المحاور التالية:
إطار إدارة المخاطر  -

المخاطر وتصنيفها تحديد   -

المخاطر تقدير   -
إيجاد الحلول  -

إعداد خطة عمل للحد من آثار المخاطر  -

تُطبق جمارك دبي منهجية إدارة المخاطر على مستوى استراتيجي 
وذلك  الدائرة،  تنتهجها  التي  االستراتيجية  الخطة  مع  يتماشى 
والجوانب  المؤسسية،  االستراتيجية  مستويات  على  بالتخطيط 
والسالمة  والصحة  المشروعات،  وإدارة  والعمليات،  المالية، 
المهنية، والصحة والسالمة البيئية، وأمن المعلومات، واستمرارية 

األعمال، وأخالقيات األعمال.

تُدار عملية التدقيق وإدارة المخاطر من خالل إدارة ُمخصصة لذلك 
يرأسها مدير، وتضم هذه اإلدارة مديراً أواًل، ومستشارين، وُمنسقين. 
بالدائرة،  اإلدارية  المستويات  أعلى  مباشرة  اإلدارة  هذه  وتتبع 
تواجهها  التي  األعمال  مخاطر  أبرز  تحديد  في  مهمتها  وتتمثل 
المنهج  ويوصف  وآثارها.  المخاطر  تلك  مستويات  وكذلك  الدائرة، 
عن  المخاطر  إلدارة  استباقي  منهج  بأنه  العملية  هذه  تتبعه  الذي 
وتتبع  الصلة.  ذات  المهمة  والمجاالت  العمل  خطط  تحديد  طريق 
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إلدارة  الرسمي  اإلطار  عليها  ينطوي  التي  والعمليات  اإلجراءات 
المخاطر  إدارة  تتبناها ممارسات  التي  المرجعية  المعايير  المخاطر 
بأهم  دوري  بشكل  اإلحاطة  للدائرة  يكفل  بما  والحالية،  العالمية 
مخاطر األعمال التي تحيط بها، ودراسة مدى فاعلية أنظمة الرقابة 
أثرها،  من  والتقليل  دة،  الُمحدَّ المخاطر  تقليص  في  لديها  الداخلية 
إلدارة  أخرى  أعمال  خطط  تنفيذ  في  النظر  جانب  إلى  هذا  ومتابعتها. 
مخاطر األعمال االستراتيجية التي تأتي انعكاسًا للتغيرات السوقية، 
تبرز  التي  الُفضلى  للممارسات  واستجابة  المنتجات،  في  والتغيرات 
إطار  عليها  يشتمل  التي  الضوابط  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  السطح.  إلى 
تهدد  التي  المخاطر  جميع  مع  التعامل  منها  الهدف  المخاطر  إدارة 
إذ  كليًا،  المخاطر  تلك  على  القضاء  وليس  األعمال،  أهداف  إنجاز 
 - حتمية  تكون  ال  أنها  غير   - معقولة  ضمانة  الضوابط  هذه  تقدم 
ضد  أو  والمالية،  اإلدارية  المعلومات  في  الجوهري  الخطأ  حاالت  ضد 

حاالت الخسارة المالية واالحتيال.

التميز وإدارة الجودة
المنهجية  دبي  جمارك  لدى  الجودة  وإدارة  التميز  منظومة  تعزز 
في  المتمثلة  االستراتيجية  أهدافها  لتنفيذ  الدائرة  تتبعها  التي 
إدارتها،  وأنظمة  األعمال  عمليات  في  الممارسات  أفضل  تبني 
تسهيل  المنظومة  هذه  شأن  ومن  الممارسات.  تلك  وتعميم 
مبادرات  تنفيذ  وكذلك  عالمي،  مستوى  على  إدارة  أنظمة  تنفيذ 
األداء،  تعزيز  إلى  المنظومة  هذه  وتهدف  المستمر.  التحسين 
يتبنى  إذ  للمؤسسة.  تنافسية  مزية  وتحقيق  الخدمات،  وجودة 
قسم الجودة بدائرة جمارك دبي نظام تدقيق فعال ألنظمة اإلدارة 
اعتمادات  على  المحافظة  لمتطلبات  األنظمة  تلك  تلبية  لضمان 
الجودة التي نالتها الدائرة. ولما كان التعلم ومشاركة المعلومات 
الفعال،  التغير  تنفيذ  تضمن  التي  السبل  أفضل  من  واحداً  يُعد 
وتطويرهم،  إشراكهم  خالل  من  الموظفين  مشاركة  وتعظيم 
فإن دور منظومة التميز والجودة لدى دائرة جمارك دبي هو ضمان 
تدريب  برامج  تنظيم  طريق  عن  الدوام  على  الثقافة  تلك  انتشار 
كافة  حصول  من  التأكد  في  أسهم  الذي  األمر  متخصصة.  وندوات 
الموظفين على فرصة ليكونوا ُجزءاً من دورة التطوير المستمرة، 

وتعزيز مشاركتهم في تحقيق أهداف الجودة التي تضعها الدائرة.

وفي يومنا هذا، تلتزم جمارك دبي بتطبيق المعايير العالمية التالية 
في عملياتها:

معيار أيزو 10002: التعامل مع الشكاوى - رضا العمالء  )1
أيزو 14001: نظام إدارة البيئة  )2

أيزو 10001: إدارة الجودة - رضا العمالء  )3
أيزو 27001: إدارة أمن المعلومات  )4

أيزو 20000: إدارة خدمات تقنية المعلومات  )5
أيزو 9000: معيار إدارة الجودة  )6

OHSAS 18001: معيار نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية  )7
SA 8000 )8: المسؤولية االجتماعية
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المنهج  المتكامل 
للمسؤولية االجتماعية 
واستراتيجية االستدامة

المسؤولية االجتماعية المؤسسية: الرؤية، والرسالة، والقيم
والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  القضايا  دمج  الرؤية:  الرؤية: 
العمل  مجال  في  شركائنا  مع  والتفاعل  أعمالنا،  من  ُجزءاً  لتصبح 
الصعيد  على  لألداء  المتوقع  المستوى  إلى  االرتقاء  بهدف  التطوعي، 

األخالقي، والقانوني، والتجاري، والعام.

المهمة: في إطاٍر من االلتزام بالنزاهة واإلخالص في العمل، نسعى 
جاهدين للنهوض بمسؤولياتنا االقتصادية، واالجتماعية والبيئية.

أمام  وااللتزام  العمالء،  لتجارب  األساسية  القيم  تحقيق  القيم: 
للمجتمع،  والعطاء  أخالقية،  بمنهجية  األعمال  وإدارة  موظفينا، 

والسعي الحثيث نحو التطوير.

من  عدد  على  دبي  جمارك  تتبناها  التي  االستدامة  استراتيجية  تقوم 
البيئية،  القضايا  من  عدد  وعلى  االقتصادية،  االجتماعية  األولويات 
الخطة  من  الُمستنبطة  العناصر  وهي  السياسية.  والمخاطر 
ودبي  عامة  اإلمارات  رؤيَتي  من  وكذلك  للدائرة،  العامة  االستراتيجية 
مع  ُمتسقة  تكون  أن  االستراتيجية  لتلك  يكفل  الذي  األمر  خاصة، 
مجرد  وليست  التغيير،  نحو  ُموجهة  تكون  وأن  والخطط  الرؤى  تلك 
دبي  جمارك  فارتباط  معين.  لغرض  ومحددة  قاصرة  استراتيجية 
برؤية دبي يضمن لها التركيز على المحافظة على وضع مالي مثالي، 

ذلك  أن  عن  فضاًل  والتميز،  الجودة  ثقافة  حيث  من  رائدة  ومكانة 
وتشجيع  واإلقليمية،  المحلية  التجارة  دعم  نحو  الدافع  يمنحها 

تكوين اقتصاد قائم على المعرفة.

المسؤولية  مجال  في  متميزة  سياسة  دبي  جمارك  تنتهج 
مسؤوليتنا  حدود  تجاوز  على  تحثنا  المؤسسية،  االجتماعية 
مبادرات  لتنفيذ  والنظام،  القانون  على  الحفاظ  في  األساسية 
وقوتنا  السوق  وعلى  وبيئتنا،  مجتمعنا،  على  بالنفع  تعود  وأنشطة 
وأمنه،  وطننا  سالمة  على  بالمحافظة  االلتزام  جانب  فإلى  العاملة. 
التي  المحاور  هذه  لمنفعة  المزيد  لنقدم  كنا  يحرِّ ما  دائمًا  لدينا  فإن 
يتمثل  إذ  للدائرة.  المؤسسية  لالستدامة  األربعة  الركائز  تمثل 
هدفنا العام في بناء اقتصاد قوي ومجتمع عادل، يتمتع فيه الجميع 
بتعزيز  ُملتزمون  ونحن  شامل.  وأمن  متكافئة  بفرص  تمييز  بال 
النمو  من  وُمستقرة  ُمرتفعة  ُمعدالت  إلى  يستند  ال  اقتصاد  دعائم 
بالبيئة.  العناية  معايير  أرقى  كذلك  يراعي  بل  فحسب،  والتوظيف 
هدفنا أن يلقى جميع شركائنا على الدوام ُمعاملة عادلة، وأن نحترم 
خالل  من  إيجابية،  اجتماعية  بصمة  إحداث  إلى  نسعى  كما  التنوع. 
الحكومية،  اإليرادات  وتعزيز  عملياتنا،  عن  الناتج  البيئي  األثر  تقليل 
الُمستدامة  الرفاهية  لتحقيق  المحلية  المجتمعات  ومشاركة 

لبالدنا وشعبنا.
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االلتزام  إلى  مسؤولة  حكومية  جهة  بوصفنا  استراتيجيتنا  تهدف 
بأداء أخالقي ومستدام. ولتحقيق أهدافنا في تنفيذ أعمال مستدامة 
للمسؤولية  ُمحكمة  استراتيجية  الدائرة  وضعت  ومسؤولة، 

ذ من خالل الخطوات التالية: االجتماعية المؤسسية، تُنفَّ
الذاتي والمقارنة المرجعية التقييم   -

تحديد الشركاء المعنيون وإشراكهم  -
تحديد نطاق العمل، وسياساته وأُُطره  -

تنفيذ خطط العمل  -
والتدقيق المراجعة   -

التواصل مع الشركاء من خالل التقارير الشفافة  -
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شركاء 
جمارك دبي

)G4-27 ؛G4-26 ؛ G4-25 ؛G4-24(

شركاؤنا هم األفراد أو الجهات المؤثرة أو التي قد تؤثر في أنشطتنا 
المهنية.  وممارساتنا  بإجراءاتنا  تتأثر  قد  أو  تتأثر  التي  أو  قراراتنا،  أو 

وتشتمل هذه األطراف على:
المتعاملين – ممن نقدم لهم خدمات مبتكرة وذات جودة.  -

الشركاء  هؤالء  اختيار  يعتمد  – حيث  القيمة  سلسلة  شركاء   -
على مدى جودة الخدمات والمنتجات التي يقدمونها، عالوة على 

التزامهم بعوامل البيئة والصحة واألمن والسالمة.
معهم  نعقد  حيث   – الدولية  والهيئات  الحكومية  السلطات   -

شراكات استراتيجية بهدف االرتقاء بالخدمات التي نقدمها.
اإلدارات الجمركية األخرى – حيث ننسق معها لتيسير عمليات   -

التبادل التجاري وتطبيق أفضل الممارسات.
قدراتهم  توظيف  على  نعمل  ممن   – دبي  جمارك  موظفي   -
الشخصية  رفاهيتهم  مراعاة  على  عالوة  الُمثلى  بالصورة 

المهني. وتطورهم 
وحماية  متجانس  مجتمع  لبناء  نسعى  حيث   – المجتمع   -

المحيطة. البيئة 

يجري تحديد توقعات الجهات المعنية في جمارك دبي واستعراضها 
ومحاولة تلبيتها بشكل دوري في المراحل المتعددة من العمليات 
وبصفتنا  االعتبار.  في  والتميز  والفاعلية  التحسين  معايير  وضع  مع 
والقابلية  بالشفافية  نتميز  ألن  نهدف  فنحن  مسؤولة،  مؤسسة 

للمحاسبة أمام كافة األطراف المعنية الخاصة بنا. 
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الحكوميين  بالشركاء  قائمة  لتحديد  دبي  جمارك  تسعى    
اتصال  قنوات  وفتح  استراتيجية،  شراكات  لعقد  المحتملين 
المعلومات،  تبادل  تسهيل  بهدف  الحكومية  الهيئات  مع 
والعمل معًا لتعزيز نمو إمارة دبي وسمعتها. ولتحقيق األهداف 
تتبنى  الحكومية،  الجهات  مع  بالشراكة  يتعلق  فيما  المحددة 

جمارك دبي مجموعة من التوجهات، نوردها فيما يلي:
تنفيذ  وآليات  والسياسات،  واألهداف،  االستراتيجيات،  وضع   -
الخدمات وتصميمها فيما يتعلق بمبادرات الشراكة الحكومية.
تعزيز مستوى التواصل والتعاون مع الدوائر الحكومية لتحقيق   -

ُمتبادلة. منافع 
مجاالت  في  الحكومية  الدوائر  مع  شراكة  عالقات  إقامة   -
تبادل  ومبادرات  والتدريب،  اإلداري،  والتعاون  الفّني،  التعاون 
لتحقيق  ذلك،  وغير  والبيئية،  االجتماعية  والمبادرات  المعرفة، 

أقصى فائدة.
القائمة، ومتابعتها  الرئيسية للشراكات  تحديد مؤشرات األداء   -

بشكل مستمر لقياس مستوى نجاح تلك الشراكات.
الحوكمة االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية إلمارة  تعزيز قدرة   -

دبي وتماسكها وفاعليتها.

بالمشاركة  العالمية  المجتمعية  االستراتيجيات  تنفيذ   -
رخاًء  أكثر  ُمستقبل  لضمان  األخرى،  الحكومية  الجهات  مع 

لإلمارات.
تحديد نوع وتصنيف الشراكة المالئمة لجمارك دبي واعتمادها   -

وفقًا للمعايير الُمتبعة في هذا الشأن.
بين  المشكالت  مع  التعامل  في  ومساعدتهم  العمالء  دعم   -
عمليات  تنفيذ  أثناء  تطرأ  التي  المختلفة  الحكومية  الدوائر 

األعمال.
لتحقيق  األخرى  الحكومية  الدوائر  مع  وثيق  بشكل  العمل   -
بيئي  نمو  ولضمان  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 

ُمستدام لدبي واإلمارات العربية المتحدة.
اإلدارات  بين  واالتفاقيات  التفاهم  مذكرات  إبرام  تيسير   -

المختلفة لجمارك دبي والدوائر الحكومية األخرى.
وتحليلها  واالتفاقيات  التفاهم  مذكرات  نتائج  وتقييم  متابعة   -

الُمحددة. وفقًا للمعايير 
عن  بالنيابة  الُموقعة  واالتفاقيات  التفاهم  مذكرات  إدارة   -

جمارك دبي، والدوائر الحكومية األخرى.
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اآلثار  بوضوح  نطبقها  التي  األهمية  درجة  تقييم  عملية  وتعكس 
تشمل  والتي  المعنية،  الجهات  على  ألعمالنا  المحتملة  والتداعيات 
في  العاملة  والمؤسسات  القيمة  سلسلة  وشركاء  المتعاملين 
مجال الجمارك والهيئات المحلية والدولية والمجتمع ككل. ويقترن 
العالمية  بالمعايير  األهمية  درجة  لتحديد  نطبقه  الذي  المنهج 
وتتمثل  الجمارك.  مجال  في  العاملة  المؤسسات  لدى  المطبقة 
في  مؤسستنا  في  األساسية  المهمة  للمجاالت  المحددة  العوامل 
أهدافنا االستراتيجية وعملية الحد من المخاطر والتعليقات الواردة 
يجري  كما  موظفينا.  إسهامات  إلى  إضافة  المعنية  الجهات  من 

تحديد األهداف االستراتيجية المؤسسية - التي تُخطط وتُطبق وفقًا 
األهمية  درجة  تقييم  عمليات  أثناء   - المؤسسية  الستراتيجيتنا 
والسمعة،  االمتثال  معايير  على  المحتملة  مخاطرها  إلى  استناداً 
وعالقاتنا مع األطراف المعنية، وعلى األداء االقتصادي. ويجري تحديد 
عالوة  المؤسسية،  األهداف  بهذه  الخاصة  الرئيسية  األداء  مؤشرات 
نتائجها بهدف مراجعة  العمل وتنفيذها وقياس  على تعريف خطط 
هذه  الرئيسية  األداء  مؤشرات  وتمثل  عام.  بوجه  المؤسسة  أداء 
القاعدة التي يجري اتخاذ القرارات اإلدارية وأهداف االستدامة وفقًا لها.
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األطراف المعنية بتحقيق هذا الجانبدرجة األهمية / األولويةالجانب الجوهري بما يندرج تحته من موضوعات فرعية
رضا العمالء

    -    مستوى جودة الخدمة
    -    مستوى العناية بالعمالء

ً جمارك دبي )جميع المراكز الجمركية(، مرتفعة جدا
والعمالء، والشركاء الحكوميون

االستدامة التشغيلية
    -    التطورات التقنية

    -    تحسين العمليات

ً جمارك دبي )جميع المراكز الجمركية(مرتفعة جدا

األداء االقتصادي
    -    إضافة قيمة إلى التجارة

ً جمارك دبي )جميع المراكز الجمركية(مرتفعة جدا

جمارك دبي )جميع المراكز الجمركية(مرتفعةالحوكمة المؤسسية

جمارك دبي )جميع المراكز الجمركية(مرتفعةأخالقيات العمل ومكافحة الفساد

جمارك دبي )جميع المراكز الجمركية(مرتفعةمشاركة األطراف المعنيين

االهتمام بالموظف
    -    تدريب الموظفين وتطويرهم

    -    المشاركة والعمل التطوعي
    -    الرعاية الصحية والسالمة

جمارك دبي )جميع المراكز الجمركية(مرتفعة

رخاء المجتمع
    -    الوعي الُمجتمعي

    -    المشاركة االجتماعية

جمارك دبي )جميع المراكز الجمركية(، مرتفعة
والمجتمع

اإلسهام البيئي
    -    المحافظة على الطاقة

    -    إعادة التدوير وإدارة الُمخّلفات
    -    حملة "بيئة بال ورق"

جمارك دبي )جميع المراكز الجمركية(، مرتفعة
والمجتمع، والشركاء الحكوميون

وقد تحددت الجوانب الجوهرية التالية وأُعدت بشأنها تقارير بعد إشراك األطراف المعنية الخاصة بنا:
)G4-19; G4-20; G4-21(

تعليقات األطراف المعنية على إعداد تقارير االستدامة 
واألطراف  للمؤسسة  القيمة  من  نوعًا  االستدامة  تقرير  يجسد 
في  االستدامة  عناصر  التقرير  هذا  يعكس  إذ  لها.  التابعة  المعنية 
دبي.  جمارك  بها  تقوم  التي  والعمليات  الوظائف  جوانب  كافة 
خالل  من  عمالئها  توقعات  لتجاوز  سعيها  دبي  جمارك  وتواصل 
المستويات  أرقى  إلى  بخدماتها  لالرتقاء  مستمرة  مجهودات  بذل 
رائدة  جمركية  مؤسسة  من  جزءاً  بكوننا  نفخر  ونحن  العصرية. 

تراعي حماية البيئة المحيطة وتوفر خدمات مستدامة للمجتمع.
يوسف دهدول

مدير التوزيع - شركة الكندي للسيارات
youssef.dahdoule@alghandi.com :بريد إلكتروني

ألنشطة  متكاماًل  استعراضًا  لنا  بالنسبة  االستدامة  تقرير  يمثل 
جمارك دبي وتجسيداً لهدفها لتحويل دبي إلى مركز أعمال ذي ريادة 
أن  البالغة  والسعادة  الشرف  دواعي  لمن  وإنه  العالم.  مستوى  على 
نكون أحد تروس منظومة التطور، حيث يمثل هذا البرنامج المعيار 
أكبر  أحد  وبصفتنا  دبي.  جمارك  عن  المسؤولين  بالتزامات  الخاص 
ونتطلع  دبي،  لجمارك  الشكر  آيات  بأسمى  نتقدم  أن  نوّد  الشركاء، 

الستمرار عالقة العمل الناجحة هذه.
جيه شيفكومار

مساعد مدير الشؤون المالية - شركة جمبو لإللكترونيات
J.Shivkumar@jumbo.ae :بريد إلكتروني
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يعكس التقرير صورة واقعية لرؤية جمارك دبي، ويبرز أسباب احتالل 
الجمركية  المؤسسات  أفضل  بين  متميزة  مكانة  دبي  جمارك 
التقنيات  أحدث  تطبيق  حيث  من  سيما  وال  العالم،  مستوى  على 
اإلنجازات  أبرز  أحد  ويتمثل  اإللكترونية.  الخدمات  وتوفير  واالبتكارات 
الجديرة بالثناء في سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها جمارك دبي 
بحق  يُعد  وهذا  المستويات،  كافة  من  كعمالء  لنا  الداعم  والتوجه 
بكوننا  فخرنا  عن  نعبر  ونحن  دبي.  جمارك  نجاح  على  األمثلة  أفضل 
جزءاً من منظومة النجاح لجمارك دبي، ونتمنى أن ننضم إلى قائمة 

الناجحين للمؤسسة. الشركاء 
فيروز أوروفيل

مشرف العمليات الجمركية
شركة بانالبينا العالمية للنقل )دبي( المحدودة

firoz.oruvil@panalpina.com :بريد إلكتروني

االرتقاء  على  ستعمل  التي  العديدة  الوسائل  التقرير  هذا  يجسد 
والعمليات  المعنية  األطراف  بين  والتنسيق  التكامل  بمستوى 
الرؤى  التقرير  يعكس  إذ  بالثناء.  الجدير  األمر  وهو  الجمركية 
نمو  تيسير  إلى  تهدف  التي  المتعددة  الجمركية  بالمبادرات  الخاصة 
والتقديرات  الجوائز  تثبت  كما  دبي.  في  التوريد  سلسلة  مؤسسات 
التي تنالها جمارك دبي منهجية الشفافية والمصداقية التي تطبقها 
أعبر  أن  وأود  الُمثلى.  األعمال  حلول  إلى  للوصول  سعيًا  دبي  جمارك 
مع  بالتعاون  للشحن  ترايدينت  بشركة  العاملين  جميع  فخر  عن 

جمارك دبي، ونأمل تحقيق األهداف المرجوة في السنوات المقبلة.
سي إم راجان

المدير العام
شركة ترايدينت المحدودة للشحن

rajan@trident-freight.com :بريد إلكتروني
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القيمة المضافة 
لالقتصاد

20092010201120122013البيانات المالية الرئيسّية )باآلالف(

111%107%87%81%98%العائد التشغيلي الكّلي

124%124%127%119%116%كلفة الموظفين

126%123%121%113%116الكلفة التشغيلّية الكلّية

سبل  تيسير  في  دبي  جمارك  مؤسسة  عمل  طبيعة  تتجسد 
التبادل التجاري، وهو األمر الذي يسفر عن تداعيات اقتصادية إيجابية 
للتطور  نقدمها  التي  باإلسهامات  فخورون  ونحن  مباشرة.  غير 
العربية  لإلمارات  والوطني  المحلي  المستويين  على  االقتصادي 
نقدمه  الذي  والتعزيز  الدعم  إن  تحديداً.  دبي  وفي  ككل  المتحدة 
النمو  يعكس  المتحدة  العربية  واإلمارات  دبي  في  التجارة  لقطاع 
اآلخر،  تلو  وعامًا  عامة.  بصفة  البالد  واقتصاد  للمؤسسة  المستدام 
نبذل قصارى جهدنا لضمان إحداث تأثيرات إيجابية من خالل أنشطتنا 
االستراتيجي للمؤسسة  المعنية. فالتوجه  األطراف  الكثير من  على 
للقيام بأداء مالي متميز وفعال يسفر عن نظم وعمليات تقوم من 

خاللهما اإلدارة المالية بتطوير إجراءاتها ومراجعتها وتحديثها وفقًا 
باإلفصاح  نقوم  ال  السرية،  ولدواعي  عليها.  متفق  عمل  لمنهجيات 
الرغم  على  البيانات.  تلك  لحساسية  نظراً  المالية  بياناتنا  عن  تمامًا 
طرح  بهدف  والنسب  األرقام  بعض  التقرير  هذا  في  نقدم  ذلك،  من 
يتولى  حيث  للمحاسبة  القياسية  المبادئ  نستخدم  كما  أمثلة. 
بياناتنا  على  التدقيق  عملية  إجراء  مستقلون  خارجيون  مدققون 
المالية. إن أنشطتنا االقتصادية ترتبط وتؤثر في مجموعة هائلة من 
الجمركية  المراكز  كافة  تعمل  كما  لنا.  التابعة  المعنية  األطراف 
على   - أيًضا  مستقلة  محلية  كوحدات  تعمل  والتي   - لنا  التابعة 

االرتقاء باألوضاع االقتصادية المحلية.

الهيئات  مع  نعقدها  التي  والشراكات  المجتمعي  التواصل  إن 
الحكومية والوزارات االتحادية والمؤسسات الخاصة وغير الحكومية 
االجتماعية  بالمستويات  االرتقاء  في  تساعد  األخرى  والمؤسسات 
دعم  إلى  نطبقها  التي  السياسة  وتهدف  شة.  الُمهمَّ للمجتمعات 
مواطنين  توظيف  خالل  من  الوطني  واالقتصاد  المحلي  المجتمع 

والسلوكية.  الفنية  والخبرات  المهارات  على  وتدريبهم  إماراتيين، 
على  دائمًا  نعمل  العامة،  الخدمات  مؤسسات  إحدى  وبصفتنا 
األمر  هذا  يعد  إذ  والخبيرة.  المؤهلة  البشرية  الكوادر  أفضل  اجتذاب 
العمل  سوق  ظل  في  المؤسسة  أمام  القائمة  التحديات  بين  من 
البشرية  الكفاءات  التي تشهد منافسة شديدة الجتذاب  التنافسية 
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إسهامات  إلضافة  بدأب  نسعى  ونحن  المتحدة.  العربية  اإلمارات  في 
من  هائلة  مجموعة  دعم  خالل  من  الفقيرة  للمجتمعات  إيجابية 
المشروعات  من  العديد  إن  إذ  االقتصادية.  االجتماعية  المبادرات 
والنَِّشطة  اإليجابية  المشاركة  على  تقوم  المجتمعية  والبرامج 
الحكومية  غير  المنظمات  اشتراك  جانب  إلى  موظفينا  ِقبل  من 
المتطلبات  بمواجهة  التزامنا  ويتجسد  المؤسسات.  من  وغيرها 
ة في برامج التواصل والدعم اإلنساني التي تقوم  االجتماعية الُملحَّ
بتقديم مساعدات وموارد مباشرة لألفراد والعائالت والمؤسسات 

الخيرية األخرى. 
المشتريات  سياسات  بإعداد  قمنا  المحلية،  للمواهب  ودعمًا 
وذلك  المحليين،  المورِّدين  مصالح  تحقق  التي  بالصورة  وتنفيذها 
نتعامل  الذين  المورِّدين  نختار  ونحن  والخدمات.  المنتجات  لتوريد 
واألسعار  والخدمات  المنتجات  جودة  مستوى  على  بناًء  معهم 
للمناقصات،  دقيقة  إجراءات  اتباع  خالل  من  يقدمونها  التي  الُمثلى 
وذلك لضمان الشفافية والفاعلية. وتتحدد المعايير الخاصة باختيار 
لعام   6 رقم  القانون  في  المناقصات  في  المشاركة  التوريد  جهات 
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2013

نسبتها المئوّية من ميزانّية نفقات المؤسسةنسبتها المئوّية من ميزانّية رواتب المؤسسةميزانية المسؤولية المجتمعّية

2,298,3210,24%0,6%

نسبتها المئوّية من ميزانّية رواتب   المؤسسة نفقات المسؤولية االجتماعية
الفعلّية

نسبتها المئوّية من االنفاق الفعلّي للمؤسسة

2,319,5210,25%0,46%

1997 الخاص بعقود الدوائر الحكومية في دبي مع التعديل الُمضاف 
إليه. ومن بين البنود األساسية لهذا القانون: 

أن يحمل المورِّد - سواء أكان فرداً أم شركة - الجنسية اإلماراتية،   -
العربية  اإلمارات  دولة  مواطني  ألحد  ملكًا  الشركة  تكون  وأن 
المتحدة، أو أن يكون بنسبة ال تقل عن 51% من أسهم الشركة. 
وبصفة استثنائية، قد نبرم تعاقدات مع أحد المورِّدين المحليين   -
ألحد  الحرجة  المتطلبات  حالة  في  داخلها  أو  الدولة  خارج  من 
هذه  توفر  محلية  شركة  وجود  وعدم  الخدمات  أو  المنتجات 

المنتجات أو الخدمات.
ويجب أن يحصل المورِّدون على ترخيص من الجهة المعنية.  -

ينبغي عدم منع المورِّدين من المشاركة في المناقصات.  -
صلة  له  يكون  أو  الدائرة  موظفي  من  المورِّد  يكون  أن  يُحظر   -

قرابة من الدرجة األولى مع المسؤولين عن إبرام التعاقد.
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اإلسهام في 
البيئة  العالمية

العالمية  بالبيئة  االرتقاء  في  المساهمة  إلى  دبي  جمارك  تسعى 
محايدة  مؤسسة  تصبح  بأن  المدى  الطويل  الهدف  خالل  من 
مجال  في  التدريجي  التطوير  أن  يقين  على  ونحن  كربونيًا. 
هذا  تحقيق  إلى  المطاف  نهاية  في  سيؤدي  البيئية  االستدامة 
يتعلق  فيما  شاملة  سياسات  تتبنى  الدائرة  أن  ذلك  الهدف. 
بالبيئة، والصحة، والسالمة. ومن خالل تطبيقنا لتلك السياسات، 
أمنا  أكثر  وبيئة  ثقافة  نشر  نحو  ومستمر  دؤوب  سعي  في  فإننا 
محور  ويتجه  خارجها.  أو  المؤسسة  داخل  سواء  للبيئة  ومراعاة 
على  المحافظة  نحو  البيئي  الدعم  مجال  في  مبادراتنا  تركيز 

المخلفات،  وإدارة  التدوير،  إعادة  جهود  وعلى  والماء،  الطاقة 
وعلى  نستخدمها،  التي  المعدات  من  اإلشعاعية  االنبعاثات  وعلى 
المواد  على  تجارية  ضوابط  ووضع  البيئة،  تراعي  تحتية  بنية  تهيئة 

الدولية. القوانين  تخالف  التي 

الكهرباء  من  الدائرة  احتياجات  كافة  أن  نذكر  السياق،  هذا  في 
تُلبى من خالل هيئة كهرباء ومياه دبي، بيد أن ثمة جهوٍد  والماء 
تضمن  آليات  وتنفيذ  لتخطيط  مستمر  بشكل  تجري  تطويريٍة 
الدائرة،  من  الكربون  انبعاثات  من  الحد  بهدف  االستهالك  تقليل 
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 الشهر
2011 2012 2013 

 الماء الكهرباء الماء الكهرباء الماء الكهرباء
 119,745 423,751 112,102 356,171 171,632 300,000 كانون الثانً

 115,938 395,063 119,145 345,614 162,626 324,572 شباط

 96,590 392,718 121,513 338,323 142,802 285,918 آذار

 100,545 475,600 126,006 404,688 164,259 382,980 نٌسان

 52,233 537,106 108,971 463,748 145,584 443,789 أٌار

 126,772 671,345 239,971 966,352 151,867 485,246 حزٌران

 139,952 752,207 115,552 713,453 157,474 603,290 تموز

 118,961 799,267 103,613 768,096 60,795 617,134 آب

 122,795 813,744 101,513 727,463 155,648 917,936 أٌلول

 128,422 757,509 102,490 693,849 268,587 2,361,004 تشرٌن األول

 132,702 648,524 117,609 588,944 134,053 694,171 تشرٌن الثانً

 152,045 526,742 119,502 474,481 123,949 488,726 كانون األول

 1,406,702 7,193,576 1,487,987 6,841,183 1,839,277 7,904,767 المجموع

(بالدرهم) –تكالٌف الماء والكهرباء    

اآلليات  هذه  تُطبق  الشأن.  هذا  في  اإلجمالية  التكلفة  وتقليل 
واعتماد  التحتية  لبنيتنا  التقنية  التطورات  أحدث  تبني  خالل  من 
الموظفين  وعي  زيادة  مع  بالتوازي  جانب،  من  خضراء  تحتية  بنية 
الطاقة.  موارد  على  للمحافظة  الدائرة  جهود  في  وإشراكهم 
استهلكتها  التي  الطاقة  إجمالي  بلغ   ،2013 عام  خالل  أنه  يُذكر 
 25,876 يعادل  ما  وهو  كيلووات/ساعة،   7,193,596 الدائرة 

جول. جيجا 

سلبي  أثر  أي  دبي  لجمارك  ليس  خدمية،  مؤسسة  ولكوننا   
تعميم  إلى  نسعى  فنحن  ذلك،  ومع  العالمية.  البيئة  على  مباشر 
التزامنا  خالل  من  الجوي  الغالف  نحو  واستدامة  أمنًا  أكثر  نموذج 

تنتهج  كما  المخلفات.  وإدارة  التدوير  إعادة  بأعمال  الراسخ 
منها  ُمستدام،  نحو  على  للبيئة  صديقة  ممارسات  عدة  الدائرة 
عمليات  وتنفيذ  للتنفيذ،  القابلة  اإلبداعية  العمل  ممارسات  اتباع 
والمواد  األوراق،  جمع  مبادرات  إلى  إضافة  الورق،  استخدام  دون 
إلعادة  الفارغة  التصوير  أحبار  وحاويات  والمعادن،  البالستيكية، 
بمسؤولية  اإلدارة  تضطلع  كما  التقنية.  واستخدام  تدويرها، 
من  وغيرهم  الموظفين  بين  ونشرها  مسؤولة  ثقافة  غرس 
فاهتمامنا  واالتصاالت.  التوعية  حمالت  خالل  من  الشركاء 
إلى  تتجاوزها  بل  فحسب،  مؤسستنا  حدود  عند  يتوقف  ال  بالبيئة 
بالتخلص  إلى مستوى مثالي  للوصول  مساعدة عمالئنا وموردينا 

النفايات.  من  النهائي 
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مقّر جمارك دبً الرئٌسً من الكهرباء للكٌلو واط فً الساعة استهالك  

 2013 2012 2011 الشهر

 423,751 424,800 432,000 كانون الثانً

 395,063 396,000 435,600 شباط

 392,718 381,600 403,200 آذار

 475,600 457,200 460,800 نٌسان

 537,106 482,400 514,800 أٌار

 671,345 583,200 644,400 حزٌران

 752,207 594,000 644,400 تموز

 799,267 633,600 680,400 آب

 813,744 612,000 644,400 أٌلول

 757,509 568,800 608,400 تشرٌن األول

 648,524 489,600 565,200 تشرٌن الثانً

 526,742 406,800 457,200 كانون األول

 7,193,576 6,032,012 6,492,811 المجموع

 1,161,564 460,799-   ما تّم توفٌره
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 (بالدرهم) 2013دٌسمبر لعام شهر الفعلً لترشٌد الطاقة من ( االستثمار والتوفٌر)مقابل  المتوقع
 

الرقم 
 اسم المركز التسلسلً

 الماء الكهرباء

 االستثمار
 المقّدر

 االستثمار
 الحقٌقً 

 توفٌر الكلفة
 المخطط له

توفٌر الكلفة 
 الحقٌقً 

 االستثمار
 توفٌر الكلفة الحقٌقً  االستثمار المقّدر

 المخطط له
توفٌر الكلفة 

 الحقٌقً 

 0 14,400 0 20,842 140,489 254,400 711,791 846,316 ميناء راشد –الرئيسي  المقرّ  1

 0 4,547 0 3,158 14,673 33,158 0 132,632 ميناء راشد  –التدريب  مركز 2

 0 9,158 0 5,053 0 73,895 0 110,526 ميناء الحمرّية 3

 0 1,832 0 947 37,272 5,053 0 6,316   ميناء راشد –الدعم التقني  4

 0 4,042 0 2,211 740 6,000 0 6,316   الشندغة –مدخل الخور  5

 0 316 0 221 2,104 3,663 0 9,474   الشندغةمتحف  6

 10,289 4,042 0 3,474 0 12,316 0 20,842 جسر مكتوم –الجمارك الساحلية  7

 0 3,411 0 2,842 887 2,842 0 6,316 ميناء الحمرية  –الغربية  مركز تفتيش البوابة 8

 0 2,779 0 3,158 7,465 5,684 0 18,947 تفتيش حّتا  مركز 9

 69,980 24,126 0 25,263 16,556 25,263 0 25,263 العويرالميناء الجاف في  10

 80,268 68,653 0 67,168 220,185 422,274 711,791 1,182,947 المجموع

2014-2013الترشٌد فً الطاقة  خطة  

  مصابحالتحول إلى  حّساسات الحركة إطفاء اإلنارة الجمركً الخاص بجمارك دبً المركز
 إل إي دي 

 تحدٌث
غدارة المبانً  نظام

(BMS) 

تركٌب كٌس الماء 
 داخل دورات المٌاه

مارٌك  تركٌب صّمام
 فصل سخانات المٌاه تقلٌل ضغط أنابٌب المٌاه ألحواض المغاسل

   تم تم تم قيد االنجاز قيد االنجاز قيد االنجاز تم ميناء راشد –الرئيسي  المقرّ 

   تم تم تم قيد االنجاز قيد االنجاز قيد االنجاز تم ميناء راشد  –التدريبي  المركز

 تم تم تم تم قيد االنجاز تم قيد االنجاز تم ميناء الحمرّية

         قيد االنجاز     تم   ميناء راشد –الدعم التقني 

 تم   قيد االنجاز قيد االنجاز قيد االنجاز     تم   الشندغة –مدخل الخور 

 تم تم تم قيد االنجاز قيد االنجاز   قيد االنجاز تم   الشندغةمتحف 

 تم تم تم قيد االنجاز قيد االنجاز   قيد االنجاز تم جسر مكتوم –الجمارك الساحلية 

ميناء  –الغربية  مركز تفتيش البوابة
 تم تم تم قيد االنجاز قيد االنجاز     تم الحمرية 

 تم تم قيد االنجاز قيد االنجاز     تم تفتيش حّتا  مركز

 تم تم تم قيد االنجاز قيد االنجاز   قيد االنجاز تم العويرالميناء الجاف في 
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جمع النفايات العامة –دبي  جمارك  

 (االطنان)الكمية  الموقع   

 325.08 ميناء راشد   -الرئيسي  المقر    

 8.64 ميناء راشد – الجماركمخزن   

 25.38 الجماركأرشيف   

 914.76 دوكامز  

 5654.88 الجاف الميناء  

 3 المنسوجات مدينة دبي  

 196.86 الحمري ةميناء   

 528.66 ميناء راشد -الرسو  الساحلي  منطقة  

 44.28 ميناء راشد -الفرضة   

 7,657.26 المجموع

33,306   
طن من الورق  33,306جمع 

 والبالستٌك والمعادن

شجرة  التقلٌل من االنبعاث الكربونً بنسبة   إنقاذ 566
طن  113  

2013 -إنجازات حملة إعادة التدوٌر   

2012

2013
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Paper Cost Savings
Printer Cartirdges Cost

Savings

 مشروع إفعل شٌئا  -  مجموع ما تّم توفٌره من الكلفة 

16% 
39% 26% 

45% 

المحلية،  الفعاليات  في  المشاركة  على  دبي  جمارك  تحرص  كما   
تدعم  والتي  البيئة،  تحسين  إلى  الهادفة  والعالمية  واإلقليمية، 
الجمعيات  إلى  االنضمام  خالل  من  الكربونية  البصمة  تقليص 
تُشارك  إذ  الُمشتركة.  والمشروعات  الشراكات،  وعقد  المختلفة، 
الدائرة  مستوى  على  االتصال  ومراكز  الموظفين  وجميع  اإلدارة 
"نّظفوا  وحملة  األرض"،  "ساعة  مثل  البيئية  الفعاليات  في  بقوة 
التدخين،  مكافحة  وحمالت  العالم"،  "نّظفوا  وحملة  اإلمارات"، 
شركة  مع  وبالتعاون   ،2013 عام  وفي  المبادرات.  من  وغيرها 

ألكثر  مجانية  فحص  بأعمال  الدائرة  قامت  للسيارات،  الفطيم 
خاللها  االهتمام  تركز  الموظفين،  سيارات  من  سيارة   400 من 
وبالتالي  المركبات،  أداء  تحسين  بهدف  اإلطارات  فحص  على 

الكربونية. البصمة  تقليل 

قيود  وضع  في  المتمثلة  الرئيسية  لمهمتها  دعمها  إطار  وفي 
في  المشروعة  غير  التجارة  لحركة  والتصدي  التجارة  على  رقابية 
بتاريخ  دبي  جمارك  تتمتع  وجثامينها،  باالنقراض  المهددة  األحياء 
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 إطالق المراكز لحملة مشروع جمارك دبً لكوتة الطباعة تحت اسم – افعل شٌئا  

 المركز الجمركً
 شهور 3ما بعد اإلطالق بـ  بٌانات شهور 3بـ  بٌانات من قبل اإلطالق

 عدد الصفحات
 الصفحات (درهم)الكلفة  أعمال الطباعة المطبوعة

 (درهم)الكلفة  الطباعة أعمال المطبوعة

 3,685 2,420 3,939 23,083 18,320 23,083 الموانئ الجافة في العوير

 1,798 899 1,806 5,736 2,142 5,736 دوكامز

 12,512 6,558 12,512 11,706 5,596 11,706 قرية الشحن

 7,213 4,226 7,213 7,860 4,792 7,860 المنطقة الحرة للمطار

 4,197 2,509 4,197 4,059 2,689 4,063 آل مكتوم مطال

 11,336 14,987 21,123 12,211 9,331 15,948 حدود حّتا
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طويل في نشر الوعي العام حول األنواع التي تواجه خطر االنقراض،  مستوٌات التوفٌر فً ساعة األرض
توعية  على  بجهد  نعمل  إذ  بها،  المرتبطة  البيئة  والمشكالت 
األنواع  حماية  في  عاتقه  على  الواقعة  بالمسؤولية  المجتمع 
2013، عقدت الدائرة  المهددة باالختفاء من الكوكب. خالل عام 
المائية  الحيوانات  وحديقة  أكواريوم  دبي  مع  شراكة  اتفاقية 
المحلية  الزواحف  إحدى  وهي  الخضراء"،  "اإلغوانا  حيوان  لرعاية 
زائر  مليون   1,15 من  أكثر  استفاد  ولقد  باالنقراض.  المهددة 
معارف  باكتساب  الخضراء"  "اإلغوانا  فيها  ُعرضت  التي  للحديقة 

الدائرة. نشرتها  التي  المعلومات  إلى  استناداً  جديدة، 
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األثر
 السوقي

المستدامة  الممارسات  تجاه  ثابت  التزام  دبي  جمارك  لدى 
والمسؤولة لألعمال، توجهها رؤية واضحة لتقديم أفضل الخدمات 
الخاص  العمالء"  خدمة  "ميثاق  ويحتوي  شركائنا.  وجميع  لعمالئنا 
بنا على بيان منفصل للمنهج الذي نتبعه في ممارساتنا وسياساتنا 
السوقية، وهو ُمتاح في نُسخ مطبوعة ونسخ إلكترونية على الموقع 
اإلطار  بالتفصيل  العمالء"  خدمة  "ميثاق  يقدم  للدائرة.  اإللكتروني 
ُمستدامة  بطريقة  لدينا  العمالء  خدمات  مستوى  يُعزز  الذي  العام 
نُدرك  والتطوير.  والحداثة،  االبتكار،  تقوم على أساس من  ومسؤولة 
يتطلب  الحالية  العمل  بيئة  في  األعمال  سيناريوهات  تنوع  أن 
الذي  األمر  وتلبيتها.  السوق  احتياجات  فهم  ُمجرد  تتخطى  جهوداً 
والخدمات  التقنية  مجالي  في  اإلبداعية  أفكارنا  زناد  قدح  إلى  يدفعنا 
الممارسات  أفضل  وتبني  التجارية،  األبحاث  خالل  من  اللوجستية، 
السوق  وإلى  عمالئنا  إلى  قيمة  إضافة  من  يمكننا  بما  المجال،  في 
التي نقدم خدماتنا فيها. حيث تخضع كافة عناصر التأثير االجتماعي، 
وتُدرس  للتحليل،  خدماتنا  عليه  تنطوي  الذي  واالقتصادي  والبيئي، 
مستوى  في  التميز  فإن  وعليه،  الُمصاحبة.  اآلثار  تقييم  بهدف  جيداً، 
نُطبقها،  التي  التسويق  استراتيجية  في  األساسية  األداة  يُعد  الخدمة 
التي  الجمركية،  مراكزنا  جميع  في  بعناية  نتوخاه  الذي  الجانب  وهو 
انقطاع، مدفوعة  بال  لتقديم خدمات محددة  تامة  باحترافية  تعمل 
العمليات  وتسهيل  للعمالء،  الجودة  عالية  خدمات  تقديم  نحو 
لدفع عمليات الدائرة قُدمًا. ولعل أبرز مالمح سياسة التسويق التي 

نتبناها تتلخص فيما يلي:
الصدق، واألمانة، والمساواة  )1

التركيز على احتياجات العمالء  )2
اإليجابية العالقات   )3

المعلومات سرية   )4
الدقة وااللتزام بالمواعيد  )5

االحترام، وسهولة الحصول على الخدمة والشفافية  )6
المشاركة من خالل تقديم االقتراحات  )7

حل المشكالت ومعالجتها  )8
 

أول  بوصفها  السبق  قصب  دبي  جمارك  حازت   ،2013 عام  وخالل 
هيئة في الشرق األوسط تحصل على شهادة أيزو 20000-1:2011 
هذا  ويُعد  الخدمات.  إدارة  نظام  لتقييم  معيار  وهو  الُمعتمدة، 
يُطبق  المعلومات  تقنية  خدمات  إدارة  لنظام  معيار  أول  المعيار 
تقنية  خدمات  تصميم  يُقّيم  معيار  وهو  العالم،  مستوى  على 
متطلبات  لتلبية  وتحسينها  وتنفيذها،  انتقالها،  وآلية  المعلومات، 
التزامنا  على  ليؤكد  االعتماد  هذا  ويأتي  عليها.  المتفق  الخدمة 
خدمات  وتقديم  الرئيسية،  األداء  مؤشرات  مستويات  أعلى  بتحقيق 

عالية الجودة للعمالء الداخليين تتفق مع المعايير العالمية.

السمو  صاحب  أطلقها  التي  الذكية"  "الحكومة  مبادرة  مع  وتماشيًا 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
الذكية"،  "الحكومة  وبرنامج  اهلل،  حفظه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 
الذي أطلقه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد 
فخر  دبي  لجمارك  – كان  دبي  إلمارة  التنفيذي  المجلس  رئيس  دبي 
أكتوبر  في  المتحرك  الهاتف  لخدمات  اإللكتروني  موقعها  تدشين 
http://mobile.dubaicustoms.ae( 2013(، الذي من خالله باتت 
العمالء  مع  المباشر  التعامل  تقتضي  كانت  التي  الخدمات  جميع 
وأصبح  المتحرك.  الهاتف  باستخدام  ُمتاحة  خدمة   19 وعددها 
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عبر  العمالء  من  الخدمات  طلبات  تلقي  الجمارك  موظفي  بإمكان 
إشعارات  إرسال  خاصية  على  يحتوي  لذلك  ُمخصص  تتبع"  "نظام 
هذا  إلى  الدخول  العميل  وبإمكان  اإللكتروني.  البريد  عبر  مباشرة 
خالل  من  آخر  مكان  أي  من  أو  عمله،  مكان  أو  منزله،  من  النظام 
هاتفه المتحرك على مدار الساعة. ويعد هذا إسهامًا بارزاً في السوق 
من جانب جمارك دبي، إذ تحولت من كونها دائرة حكومية إلكترونية 
انقطاع  دون  خدماتها  تقدم  بالكامل،  ذكية  حكومية  دائرة  إلى 
للعمالء من خالل هواتفهم المتحركة، دون قيود زمنية أو مكانية. 
جدير بالذكر أن هذا التحول يتيح لجمارك دبي إعادة هيكلة جزٍء من 
العمالء،  خدمة  طاقم  جهود  توفير  طريق  عن  البشرية  مواردها 

إلى  كما يمكنها من استغالل تلك الكوادر في وظائف أخرى. إضافة 
إلى أقصى درجة،  الورق  إلى استخدام  الحاجة  ما سبق، فإن ذلك يلغي 
تتطلع  التي  للدائرة  الرئيسية  االستراتيجية  األهداف  أحد  يُعد  ما  وهو 
ولقد  بالكامل.  معامالتها  في  الورق  استخدام  عن  االستغناء  إلى 
هذه  أداء  لتقييم  العمالء  رأي  لمتابعة  أُجريت  دراسة  نتائج  جاءت 
صعيد  على   %90 نسبة  حققت  خدماتنا  أن  لتظهر  الذكية  المبادرة 
السالسة، و100% من حيث تعدد القنوات، و84% من حيث إتاحتها 
وسهولة الوصول إليها، و89% من حيث الدقة والموثوقية، و%82 
اإلجمالي  الرضا  مستوى  بلغ  حين  في  التنفيذ،  سرعة  مستوى  على 

على هذه الخدمات %88. 
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7% 

20% 

73% 

ٌّة إلمارة دبً   -مساهمة جمارك دبً فً العائدات الكل
2013 

Oil Dubai Customs Other Departments

	املوقع الشبكي جلمارك دبي   	املوقع الشبكي لتجارة دبي   	مطبوعات  

	اجراءات اجلمارك )مثال الواردات, الصادرات .. الخ(   	اخلدمات اإللكترونية   معلومات زات عالقة بحقوق امللكية 
	الفكرية  

	اجراءات تخلص السيارات   	انواع    	قوانني جمارك  
	اجراءات الفحص   	  	   	ميثاق العمالء  
	انواع التصاريح   	  	   	ميثاق املسافرين  
	الرسوم, رسوم اخلدمات, رسوم التسجيل   	  	   	دليل اجلمارك للمسافرين  
	سياسات جمارك   	  	   	دليل التقييم  
	االجراءات اخلاصة بحقوق امللكية الفكرية   	  	   	اتفاقيات اقتصادية  

	اجراءات الترخيص للعمالء   	  	   	البضائع املمنوعة واملقيدة  

	اجراءات تسجيل السيارات   	  	   	دليل العمالء  
	اخلدمات اإللكترونية   	  	   	قوانني املنشأ  
	خدمات بني شركات واحلكومة   	  	   	تعليق اجلمارك  
	خدمات دوكامز   	  	   	  	  

	املعلومات املنشورة ملعظم العمليات الرئيسية  
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اإلسهامات 
المجتمعية

في  أساسيًا  محوراً  االجتماعي  والرفاه  المجتمعي  اإلسهام  يمثل 
دبي.  لجمارك  المؤسسية  االجتماعية  المسؤولية  ممارسات 
الرئيسية  األداء  ومؤشرات  األدوات  من  عدداً  الدائرة  حددت  ولقد 
لقياس هذا اإلسهام، ومن تلك األدوات والمؤشرات: عدد المبادرات 
ومستويات  منها،  المستفيدة  والجهات  وفئاتها،  المجتمعية، 
الرضا الُمحققة. كما أُجري العديد من الدراسات المسحية الشاملة 
المعلومات  إتاحة  مدى  عن  المجتمع  أفراد  رضا  مستوى  لقياس 

الوصول  وسهولة  المؤسسية  االجتماعية  بالمسؤولية  المتعلقة 
إليها، ومدى تحقق مبدأ المساواة في الخدمات الُمقدمة للمجتمع، 
في  المشاركة  ومستوى  األخرى،  األطراف  بين  العالقة  وطبيعة 
والصحية،  الخيرية  المشروعات  دعم  ومستوى  والتثقيف،  التدريب 
وكذلك مستوى دعم األنشطة الثقافية والرياضية، وحجم الجهود 
وحوادث  الصحية،  والمخاطر  والخيرية،  التطوعية  والمبادرات 

العمل، والتلوث.
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Approx Value of
Goods Against IPR

Law

No. of Complaints No. of Restricted
Trade Marks

No. of Cases
Against IPR Law

14661726 

131 293 247 

12424178 

129 350 203 

2013
2012

 العالمات التجارٌة والشكاوى والقضاٌا وقٌمة البضائع  المنتهكة لحقوق الملكٌة الفكرٌة
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للبضائع  للتصدي  جهودها  دبي  جمارك  كرست  تأسيسها،  ومنذ 
هذه  الدائرة  تدعم  إذ  الفكرية،  الملكية  حقوق  وحماية  الُمقلدة، 
حماية  على  تعمل  مختصة  إدارة  خالل  من  المجتمعية  المبادرة 
اآلثار  من  عليهما  والحفاظ  وأمنهم  والعمالء  المجتمع  سالمة 
يتمحور  الذي  الوقت  وفي  الُمقلدة.  والمنتجات  للتقليد  الضارة 
فرض  عبر  البالد،  اقتصاد  دعم  حول  دبي  جمارك  دائرة  دور  فيه 
التجارية،  العالمات  لحقوق  المخالفين  على  والعقوبات  الغرامات 
دائمًا  معنيٌّ  الفكرية  الملكية  حقوق  بإدارة  العمل  طاقم  فإن 
هة  الُموجَّ والمبادرات  الجهود  خالل  من  المجتمعي  الوعي  بنشر 
المدارس، والكليات، والجامعات،  النشء في  التحديد نحو  على وجه 
حقوق  لمفهوم  الترويج  بهدف  األخرى،  التعليمية  والمؤسسات 
الوالء  إلى غرس ثقافة  البرامج  الفكرية. وتهدف مثل تلك  الملكية 
أعمال  وجه  في  يقف  قوي  واقتصادي  مجتمعي  لدور  والتأسيس 
11,500 فرد  أكثر من  2013، استفاد  التقليد والقرصنة. وفي عام 
ورش   4 تضمنت  التي  الفكرية  الملكية  بحقوق  التوعية  حملة  من 

عمل، وزيارات ألكثر من 11 مؤسسة تعليمية.
في  عام  كل  بقوة  وتشارك  دبي  جمارك  تحتفل  ذاته،  السياق  وفي 
السادس  في  يحّل  الذي  الفكرية"  للملكية  العالمي  "اليوم  فعاليات 
الجمارك  مفتشو  يخضع  كما  عام.  كل  من  إبريل  من  والعشرين 
بهدف  العام  مدار  على  وشامل  متقدم  لتدريب  باستمرار  بالدائرة 
بين  التفريق  بطريقة  إدراكهم  وتعزيز  معارفهم  نطاق  توسعة 
التجارية  العالمات  وكذلك  والمقلدة،  األصلية  والبضائع  المنتجات 

والُمقّلدة. األصلية 

لتثقيف  التوعوية  حملتها   2013 عام  خالل  الدائرة  تابعت  كما 
عن  الناجمة  سيما  ال  وأضرارها،  المخدرة  العقاقير  بآثار  المجتمع 
تعاطي عقار "الترامادول". كما تحرص الدائرة على حماية األفراد من 
وسالمتهم،  صحتهم  على  الخطرة  للمواد  المحتملة  المخاطر 
وذلك بالتوازي مع جهودها الرئيسية في منع الدخول غير المشروع 
لهذه البضائع الُمقّيدة. وتعزيزاً لهذا المفهوم، أطلقت جمارك دبي 
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الجنس حسب – توٌترمتابعً   

 عدد المتابعٌن % الجنس

 9500 %89 ذكور

 1000 %11 إناث

 الموقع الجغرافً حسب – توٌترمتابعً 

 عدد المتابعٌن  % الموقع 

 5100 %47 العربية السعودية المملكة

 3300 %31 اإلمارات العربية المتحدة

 420 %4 الكويت

 360 %3 ُعمان

 180 %2 قطر

 1400 %13 دول أخرى

 عدد المتابعٌن المنشورات 

335 723 

 إحصائٌات اإلنستغرام
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 إحصائٌات صفحة الفاٌسبوك

2013، تهدف إلى نشر الوعي  كذلك حملة توعية جديدة خالل عام 
بمخاطر األسلحة القاطعة وعواقب سوء استخدامها، وخاصة من 
قبل صغار السن. ولقد ضبطت جمارك دبي كميات هائلة من هذه 
األسلحة على حدود إمارة دبي، األمر الذي ألقى الضوء على جهود نشر 

ولقد  ُمعدالتها.  تتزايد  التي  الجريمة  لهذه  التصدي  بأهمية  الوعي 
نظم طاقم العمل عدداً من المحاضرات، والمعلومات التوجيهية 
وتجاوز  المختلفة،  التعليمية  المؤسسات  في  واألطفال  للطالب 

عدد المستفيدين من هذه الحملة 100 طالب وطالبة.
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2011، اتخذت جمارك دبي جناحًا لها في مدينة األطفال  ومنذ عام 
الترفيهية )كيدزانيا( في دبي مول، حيث يتعرف األطفال على الدائرة، 
البالد  حدود  حماية  في  الجمارك  مفتش  به  يقوم  الذي  الدور  وعلى 
لدى  الوعي  تعزيز  في  الجناح  هذا  من  الهدف  ويتمثل  وتجارتها. 
ثقافة  وغرس  بلد،  ألي  الجمركية  الهيئات  بوظيفة  النشء  جيل 
المخدرات،  تجارة  وجه  في  الوقوف  في  بالمسؤولية  اإلحساس 
المحظورة  والمنتجات  الُمقّلدة،  والمواد  الممنوعة،  والمواد 
إلى  الجناح  هذا  على  ترددوا  الذين  األطفال  عدد  تجاوز  ولقد  وغيرها. 
سبق،  ما  على  عالوة  البرنامج.  من  استفادوا  طفل   100,000 اآلن 

نظمت جمارك دبي عرضًا مميزاً للكالب الجمركية في جناحها في 
في  وكفاءتها  بة  الُمدرَّ الكالب  مهارات  خالله  من  ُعرضت  كيدزانيا، 

الكشف عن المخدرات والمواد الممنوعة التي تُهّرب إلى البالد.

للمجتمع،  المعيشية  المستويات  لتحسين  جهودها  إطار  وفي 
في  دبي  جمارك  تستمر  المسؤولة،  المواطنة  لثقافة  والترويج 
أكثر  حضر   ،2013 عام  ففي  للصيادين.  الموجهة  حملتها  تنظيم 
من 500 صياد محاضرات وورش عمل نظمتها الدائرة بالتعاون مع 
والماء،  الكهرباء  المدني، وهيئة  الدفاع  أخرى مثل  جهات حكومية 
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المحاضرات  تلك  خالل  من  المشاركون  تلقى  ولقد  دبي.  وإسعاف 
بحاالت  المتعلقة  والمهمة  األساسية  المعارف  العمل  وورش 

الطوارئ، وسبل المحافظة على الطاقة وغير ذلك الكثير.

كما تنظم جمارك دبي مجموعة متنوعة من األنشطة التطوعية، 
المجتمعية،  إسهاماتها  من  جزءاً  تُعد  والخيرية  والتشاركية، 

وتشمل هذه األنشطة حمالت التبرع بالدم، وجمع التبرعات المالية، 
األيتام  لدور  والتبرع  بها،  للتبرع  المستعملة  األشياء  جمع  وحمالت 
الجماعية،  الزفاف  حفالت  إلى  إضافية  االحتفالية،  المناسبات  في 
وتنظيم زيارات إلى المستشفيات ودور الُمسنين، وتنظيم فعاليات 
الخاصة،  االحتياجات  وذوي  ذهنًا  الُمعاقين  لألطفال  المرح  يوم 
وتنظيم موائد اإلفطار الجماعي خالل شهر رمضان الُمعظم، وتوزيع 
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الدائرة  تشارك  ذاته  الوقت  وفي  الكثير.  وغيرها  الليلة"  "حق  هدايا 
بفاعلية في كافة االحتفاالت الوطنية، والعروض الترويجية الثقافية، 
للمفتشين  العسكري  "العرض  فعالية  خالل  من  التراث،  ودعم 
"اليوم  مناسبة  في  سيما  ال  الفعاليات  من  وغيرها  الجمركيين"، 

الوطني لإلمارات"، و"يوم العلم" وغيرهما.

المجتمع،  مع  دبي  جمارك  تفتحها  التي  االتصال  قنوات  خالل  ومن 
والتوعية.  والمشاركة،  الشفافية،  مبادئ  تحقيق  إلى  الدائرة  تسعى 
الذي  الدور  تأثير  زاد  االجتماعي،  التواصل  شبكات  نجم  صعود  ومع 
فيس  على  صفحاتها  عبر  المجتمعية  المشاركة  في  الدائرة  تلعبه 

بوك، وتويتر، وانستغرام، ويوتيوب.
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موظفونا 
 أصولنا

من  وكجزء  دبي،  لجمارك  الحقيقي  االستثمار  الموظفون  يمثل 
األهداف االستراتيجية التي وضعتها الدائرة إلدارة الموارد البشرية بها، 
فإن هدفنا هو تطوير قوة عاملة متفوقة بصورة مستمرة. ذلك أن 
عليها،  والمحافظة  إيجابية  مؤسسية  ثقافة  نشر  إلى  تسعى  الدائرة 
يُوّجه من خاللها الموظفون نحو التركيز على الجودة، واألداء المتفوق، 
والتحسن المستمر من خالل مجموعة من خدمات الموارد البشرية 
ثقافة  الدائرة  يسود  حيث  هندستها.  والمعاد  الُمعّدلة  وإجراءاتها 

وتُقدرها،  السليم  األخالقي  والسلوك  واألمانة  الصدق  قيم  ترعى 
وتحترمها، وتنعكس واقعًا في سلوك الموظفين. كما تطبق الدائرة 
قواعد واضحًة وُمفّصلًة للسلوك المهني تساعد موظفينا في فهم 
المهني  السلوك  مجالي  في  الدائرة  تلتزمها  التي  الراقية  المعايير 
والشخصي. ولتحقيق مبدأ الشفافية، تتوفر نسخة من "مدونة قواعد 
الداخلية  الشبكة  على  الموظفين  لجميع  بالدائرة  الخاصة  السلوك" 

وكذلك على الموقع اإللكتروني للدائرة.
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 2013 2012 2011 الفئة
 2183 2213 2297 إماراتيين  مواطنين

 530 562 600 وافدين
 2713 2775 2897 المجموع

 2058 2104 2194 ذكور
 655 671 703 إناث

 2713 2775 2897 المجموع
 2712 2772 2889 دائمين
 1 3 8 مؤقتين

 2713 2775 2897 المجموع

 22 26 36 عليا إدارة

 187 187 197 متوسطة إدارة
 1397 1347 1331 دنيا إدارة

 1106 1215 1333 آخرون
 2713 2775 2897 المجموع

 979 1322 1472 سنة 30الفئة العمرية ما دون 
 1564 1287 1276 سنة 50 -30العمرية ما بين  الفئة

 170 168 149 سنة 50الفئة العمرية ما فوق 
 2713 2775 2897 المجموع

 (  مصّنفٌن)عدد موظفً جمارك دبً 

بناء  وضمان  الكوادر،  أفضل  توظيف  إلى  دائمًا  دبي  جمارك  تسعى 
قدرات وطنية، وتعزيز تدريب موظفيها وتطويرهم، ورعاية ثقافة 
بدور  ويقين  راسخ  اقتناع  لدينا  الموظفين.  بين  واإلبداع  التميز 
للمضي  جهودنا  إليها  تستند  التي  الركيزة  بوصفهم  موظفينا 
نحو تحقيق أهدافنا المليئة بالتحديات وضمان النجاح، حيث تتبنى 
موظفي  كافة  يشمل  الموظفين  لتقييم  دقيقًا  نظامًا  الدائرة 
األقسام واإلدارات المختلفة، ويضمن االلتزام التام بمعايير حقوق 
لحكومة  البشرية  الموارد  إدارة  قانون  وأحكام  العالمية،  اإلنسان 
دبي، كما يتفق مع سياسات الموارد البشرية التي تنتهجها الدائرة. 

مثل  الداعمة  السياسات  من  عدداً  الدائرة  تتبنى  ذلك،  إلى  إضافة 
التنوع"،  و"سياسة  األطفال"،  وعمالة  القسري  التشغيل  "سياسة 
النساء  بين  واألجور  الرواتب  في  والمساواة  العدالة  و"سياسة 

والرجال"، و"سياسة الباب المفتوح".

 في عام 2013، ُطرحت مبادرة بوابة الموارد البشرية، وهي مبادرة 
للموظفين  يتيح  البشرية  الموارد  إلدارة  تطبيق  إنشاء  إلى  تهدف 
ومتابعتها،  البشرية  بالموارد  الصلة  ذات  الطلبات  كافة  تقديم 
الخاصة  االستفسارات  بجميع  يتعلق  فيما  إجابات  على  والحصول 
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 2013 2012 2011 عدد الموظفات حسب المستوٌات أدناه مجموع

 4 6 5 إدارة عليا

 31 32 37 إدارة متوسطة

 400 399 404 إدارة دنيا

 219 234 256 أخرى

 0 0 1 متعاقدات

 654 671 703 المجموع

 عدد موظفات جمارك دبً

 2013 2012 2011 إدارة جمارك دبً العلٌا

 0 0 0 سنة 30الفئة العمرية ما دون 

 9 20 20 سنة 50و 30بين  الفئة العمرية ما

 5 6 16 سنة 50الفئة العمرية ما فوق 

 14 26 36 المجموع

 2013 2012 2011 الموظفٌن المغادرٌن مجموع

 0 16 47 (عام 30الـ حتى)الفئات العمرية 

 3 1 29 (عام 30فوق الــ ) الفئات العمرية

 3 17 76 المجموع

 0 11 53 الذكور
 3 6 23 اإلناث

 3 17 76 المجموع

 2012 2011 2010 مجموع الموظفٌن الملتحقٌن

 (عام 30الـ حتى)الفئات العمرية 
 176 94 148 

 (عام 30فوق الــ ) الفئات العمرية
 120 26 46 

 194 120 296 المجموع
 145 82 198 الذكور

 49 38 98 اإلناث

 194 120 296 المجموع

 دوران العمالة فً جمارك دبً 

 حضور برامج تدرٌب القٌادة
 

  2010 2011 2012 2013 

 242 42 86 80 الحضور

 حضور برامج تدرٌب القٌادة

طريق  عن  وذلك  ولوائحها  وأحكامها  البشرية  الموارد  بسياسات 
اإللكتروني  البريد  أو  الهاتف  عبر  خدماتها  تقدم  واحدة  تنسيق  جهة 
تطوير  على  البشرية  الموارد  بوابة  تعمل  للموظفين.  مباشرة  أو 
إجراء  عن  فضاًل  الخدمات،  جودة  وضمان  وتكاملها  إجراءاتها 
االتصاالت الداخلية والخارجية وذلك لرفع مستويات رضا الموظفين 
الجودة  على  القائمة  المؤسسية  الثقافة  وتنمية  األساس،  في 
فيها  ليعمل  صحية  أجواء  وتهيئة  المستمر  والتطوير  والتميز 
الموظفون. فخالل فترة قصيرة من الزمن، أسهمت البوابة إسهامًا 
البشرية  الموارد  إدارة  المقدمة من  الخدمات  تعزيز جودة  كبيراً في 
في  المستغرق  الوقت  تقليل  إلى  أدى  مما  إيصالها،  دبي  جمارك  في 
جانب  إلى  الخدمات،  توفير  من  ويسر  الموظفين  طلبات  معالجة 
أجل  من  الصحيح  المسار  على  البشرية  الموارد  خدمات  وضع 

معالجتها وتقديمها في حينها مع االحتفاظ بالشفافية.

على  يحافظ  الذي  األساسي  الزاوية  حجر  دبي  جمارك  موظفو  يُعد 
ولذلك،  المتحدة.  العربية  اإلمارات  وسائر  وأمانها  دبي  إمارة  أمن 
خاص  اهتمام  وإبداء  الجهد  من  المزيد  بذل  على  المؤسسة  تؤكد 
في  المباشر  إسهامهم  لضمان  وتنميتهم  الموظفين  بتدريب 
المعارف  أفضل  تطبيق  على  قادرين  مؤهلين  جمارك  ضباط  إعداد 
سنوية  خطة  وضعت  وقد  وأمانه.  المجتمع  لحماية  والممارسات 
الموظفين  لقدرات  دقيقة  بمراجعة  القيام  بعد  للتدريب  متقدمة 
واحتياجاتهم التدريبية، إلى جانب تحليل أدائهم السابق. وعلى الرغم 
من وجود تأكيد قوي على االعتماد على برامج التدريب الداخلية من 
تدريب  تنظيم  يتم  الدولية،  المشاركات  وأيضًا  المؤسسة،  خبراء 
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 برنامج جمارك دبً التدرٌبً

 التدرٌبٌة المنجزة  البرامج

  2011 2012 2013 

 105 88 146 داخليا  

 341 277 216 خارجّيا  

 بالمواد البشرٌة التدرٌب على سٌاسات وإجراءات جمارك دبً الخاصة

 2013 2012 2011 التفاصٌل

 128428 86364 90807 عدد ساعات التدرٌب مجموع

 4789 3899 4682 تلّقوا التدرٌبمجموع عدد الموظفٌن الذٌن 

عدد ساعات التدرٌب حول السٌاسات واإلجراءات الخاصة 
 بالعملٌات

 (حسب الفئة) عدد ساعات التدرٌب –التدرٌبً برنامج جمارك دبً
2011 2012 2013 

مجموع  الجنس
مجموع  معّدل مجموع الساعات المعّدل الساعات

 معّدل الساعات

 28.6 96,908 23.1 65,763 19.1 62,188 ذكور

 22.4 31,519 15.6 16,419 16.1 22,858 إناث

ٌّة مجموع  الجنس
مجموع  معّدل مجموع الساعات المعّدل الساعات

 معّدل الساعات

 27.5 116,439 21.3 70,278 18.7 79,374 مواطنين

 21.5 11,989 19.9 11,903 13 5,671 وافدين

مجموع  فئة الموظفٌن
مجموع  معّدل مجموع الساعات المعّدل الساعات

 معّدل الساعات

 16.4 1,363 12.1 1,115 12.7 1,101 إدارة عليا

 19.2 20,311 15.2 11,690 14.3 12,769 متوسطة إدارة

 29.2 106,754 23.0 55,837 19.2 71,164 آخرون

عدد الحضور –برنامج جمارك دبً التدرٌبً   

 للتدرٌب - عدد الحضور

  2011 2012 2013 

 3382 2846  2750 ذكور

 1407 1053  1225 إناث

 4789 0 3975 المجموع

 4231  3301 3582 مواطنٌن

 558 598  393 وافدٌن

 4789 0 3975 المجموع

االقتضاء. وتطبق منهجية شاملة  الحاجة وعند  أيضًا حسب  خارجي 
لضمان  ومراجعتها  ونتائجها  التدريبية  البرامج  تلك  أثر  لتقييم 

الوصول إلى أفضل المعايير المطبقة في هذا المجال.

ثقافة  وتعزز  دبي  جمارك  تدعم  الدولة،  قيادة  رؤية  مع  وتماشيًا 
في  منهما  كل  ومشاركة  العمل  في  والشريك  الموظف  اندماج 
االستفادة  أنظمة  أفضل  العمل. ويتحقق ذلك من خالل واحد من 
ومكافأتهم  المصلحة  وأصحاب  الموظفين  مقترحات  من 
نظامنا  حصل  لقد  عام.  بعد  عامًا  عالميًا  إقراره  يتزايد  والشكاوى 
البالتينية  الجائزة  على  ومكافأتهم  الموظفين  بمقترحات  الخاص 
جائزة  أكبر  وتُعد  التوالي،  على  أعوام   Ideas UK 4 لمسابقة 
واعتماد على مستوى العالم. كما يوجد ربط مباشر ومتكامل بين 

دبي  بحكومة  الخاص  اإللكترونية  المقترحات  ونظام  النظام  هذا 
بما يفي بكافة معايير الشفافية والجودة واألداء. ونتيجة للتطبيق 
التواصل  تعزيز  من  المؤسسة  تمكنت  النظام،  لهذا  الناجح 
بصفة  والكفاءة  المعنوية  الروح  ورفع  موظفيها  بين  بفاعلية 
عامة. كما تشعر القوى العاملة بالتمكين نظراً لتقدير مقترحاتها 
وعلى  اإلدارية  الجوانب  كافة  من  ومكافأتها  وتنفيذها  وأفكارها 

التنظيمي.  العمل  صعيد 
 

ظروف  على  والحفاظ  عليها  والمحافظة  العمل  بيئة  تطوير  يُعد 
للمؤسسة.  األولى  األهداف  من  آخر  هدفًا  وآمنة  صحية  عمل 
مواقع  في  ننتهجها  التي  والسالمة  الصحة  ممارسات  وتتوافق 
العمل مع المعايير العالمية لنظام إدارة السالمة والصحة المهني 
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2009 2010 2011 2012 2013
1,000,000.00 التكلفة الحقيقية لنظام االقتراحات 941,000.00 1,305,000.00 1,443,233.00 1,140,777.00
3,620,561.00 وفر أو ايراد جديد ناتج عن االقتراحات 17,805,964.00 4,992,410.00 2,443,619.00 6,183,261.00
ROI 362% العائد على االستثوار 1892% 383% 169% 542%
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نظام االقتراحاتمن االستثمار فً العائد   
سنة تطبٌق فقطألول   

 درهم 117,552,130 

2002 -2013  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenue Generated

Inside System (AED) 1,694,200 51,744,832 24,589,000 4,478,283 3,620,561 17,805,964 4,992,410 2,443,619 6,183,261
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درهن   117,552,130  

 الدخل السنوي هن االقتراحات
2005- 2013 
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 االقتراحات الوستلوة

2,798 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Submitted 203 632 450 307 654 1260 1613 1906 2566 2798
% 18% 35% 9%
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 االقتراحات الوطبقة

235 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Implemented 2 5 9 10 23 60 88 123 192 235
% 40% 56% 22%
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أي  وتقيم  المحددة  المخاطر  إدارة  تضمن  التي   OHSAS 18001

ونظام  بالمخاطر  مختصة  إدارة  لوجود  ونظراً  محتملة.  أخطار 
معدل  على  المحافظة  من  اإلدارة  تمكنت  بكفاءة،  لتسجيلها 
الحوادث  جراء  الضائعة  العمل  أيام  وعدد  العمل  إصابات  تكرار 
والتحذيرات  الدورية،  التدقيق  عمليات  وتحدد  الصفر.  مستوى  عند 
بالصحة  التوعية  ودورات  والتعليمات  السالمة،  بمراعاة  الخاصة 

للمرافق،  الدورية  والصيانة  للمعدات،  الدوري  والفحص  والسالمة، 
وتدريبات مكافحة الحريق والسالمة، وغيرها من اإلجراءات األدوات 

والتدابير التي تتخذها اإلدارة بهذا الشأن.
المسؤولية  ممارسات  من  يتجزأ  ال  جزءاً  الموظفين  رفاه  ويُعد 
تنظم  ثم  ومن  دبي،  جمارك  في  المتبعة  للشركات  االجتماعية 
بمشاركة  المتخصصة  والمشروعات  والبرامج  األنشطة  دائمًا 
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ورش  عقدت   ،2013 عام  خالل  وخارجيين.  داخلين  متطوعين 
مكافحة  مثل  مجاالت  شملت  للموظفين  توعية  وبرامج  عمل 
والسمنة،  الرياضة،  ممارسة  وفوائد  الثدي،  وسرطان  التدخين، 
العيادة  وتضمن  المجانية.  الطبية  والفحوص  السكري،  ومرض 

األولية  اإلسعافات  بمتطلبات  والمجهزة   - باإلدارة  الموجودة 
األساسية التي يستخدمها طاقم طبي ذو مهارات في هذا المجال 
للموظفين،  تحدث  قد  التي  الطوارئ  لحاالت  الفورية  االستجابة   –
وكذلك أبناؤهم المشتركون في مركز رعاية الطفل بجمارك دبي.
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مؤشر تطبيق  
المبادرة العالمية 

إلعداد التقارير-  
G4 مستوى

اإلفصاحات المعيارية العامة 
رقم المرجع 

الصفحة / اإلجابة التعريفالخاص باإلفصاح
مرجع التقييم الخارجية المباشرة 

اإلستراتيجية والتحليل

G4-14كلمة المدير العام-

G4-210 & 11وصف التأثيرات والمخاطر والفرص الرئيسية-

معلومات المؤسسة

G4-3صفحة الغالفاسم المؤسسة

جميع هذه 
الموضوعات تم 

تغطيتها ضمن عملية 
والمراقبة  التدقيق 
الدورية التي يجريها 

المحاسبة  ديوان 
)أنظر ص. 6: تقارير 

االستدامة(

G4-45العالمات التجارية أو المنتجات أو الخدمات األساسية

G4-55موقع المقر الرئيسي للمؤسسة

G4-65  )في دولة اإلمارات عدد الدول التي تعمل بها المؤسسة
فقط(

G4-75نوع الملكية والشكل القانوني

G4-85األسواق التي تخدمها المؤسسة

G4-95 - 16نطاق المؤسسة المسؤولة عن إعداد التقارير

G4-1028عدد الموظفين

G4-11 ال يوجدنسبة الموظفين الذين تشملهم اتفاقية المفاوضة الجماعية
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G4-12جميع هذه 24,23,22سلسلة التوريد الخاصة بالمؤسسة
الموضوعات تم 

تغطيتها ضمن عملية 
والمراقبة  التدقيق 
الدورية التي يجريها 

المحاسبة  ديوان 
)أنظر ص. 6: تقارير 

االستدامة(

G4-13ال تغييرات جوهريةالتغييرات الجوهرية الطارئة على هيكل المؤسسة

G4-1414المنهجية الوقائية

G4-1512 & 9االتفاقيات االقتصادية والبيئية واالجتماعية المبرمة مع جهات خارجية

G4-167العضويات في الجمعيات أو المؤسسات

الجوانب والحدود الجوهرية المحددة

G4-176 )فقط جمارك دبي( الجهات الُمدرجة في البيانات المالية الموحدة للمؤسسة-

G4-186الحدود الخاصة بمحتوى التقرير والجوانب الخاصة به-

G4-1914الجوانب الجوهرية-

G4-2015 & 14الحد الخاص بالجانب الجوهري في داخل المؤسسة-

G4-2115 &14الحد الخاص بالجانب الجوهري خارج المؤسسة-

G4-22 ال يوجد أي اقتباستأثير االقتباس من التقرير السابق-

G4-23ال تغييرات جوهرية التغييرات الجوهرية في الحدود الخاصة بالنطاق والجانب-

إشراك الشركاء 

G4-2413قائمة الشركاء-

G4-2513أساس تحديد الشركاء واختيارهم-

G4-2613منهجية إشراك الشركاء-

G4-2713الموضوعات األساسية في عملية إشراك الشركاء-

معلومات التقرير

G4-286فترة إعداد التقارير-

G4-296التقرير األحدث-

G4-306دورة إعداد التقارير-

G4-316نقطة االتصال الخاصة بالتقرير-

G4-32”6إعداد تقرير حول الخيار “المتفق على تحديده-

G4-336سياسة التقييم الخارجي-
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الحوكمة

G4-348 & 7هيكل الحوكمة الخاص بالمؤسسة

جميع هذه 
الموضوعات تم 

تغطيتها ضمن عملية 
والمراقبة  التدقيق 
الدورية التي يجريها 

المحاسبة  ديوان 
)أنظر ص. 6: تقارير 

االستدامة(

G4-358 & 7عملية تفويض السلطات

G4-36 8 & 7المنصب التنفيذي المنوط بالمسؤولية االقتصادية والبيئية واالجتماعية

G4-37 8 & 7عملية عقد مشاورات مع األطراف المعنية حول المسؤولية االقتصادية والبيئية واالجتماعية

G4-38 8 & 7إنشاء هيئات ولجان عليا معنية بعملية الحوكمة

G4-398 & 7أعلى هيئة معنية بالحوكمة

G4-408 & 7ترشيح وتحديد أعلى هيئة معنية بالحوكمة

G4-41 8 & 7مسؤولية أعلى هيئة معنية بالحوكمة لضمان تفادي عملية تضارب المصالح وإدارتها

G4-428 & 7دور الهيئات المعنية بالحوكمة في تطوير الرؤية والرسالة

G4-438 & 7اإلجراءات المتَّخذة إلنشاء هيئة عليا للحوكمة حول الموضوعات االقتصادية والبيئية واالجتماعية

G4-448 & 7تقييم أداء الهيئة العليا للحوكمة حول الموضوعات االقتصادية والبيئية واالجتماعية

G4-45
دور الهيئة العليا للحوكمة في التعرف على المخاطر والفرص المتعلقة بالتداعيات االقتصادية 

8 & 7والبيئية واالجتماعية

G4-46
دور الهيئة العليا للحوكمة في فعالية المخاطر والفرص المتعلقة بالتداعيات االقتصادية والبيئية 

8 & 7واالجتماعية

G4-478 & 7استعراض تكرار عمليات الهيئة العليا المعنية بالحوكمة

G4-488 & 7اللجنة العليا التي تتولى مراجعة تقرير االستدامة الخاص بالمؤسسة

G4-4911 & 10عملية إبالغ الهيئة العليا المعنية بالحوكمة بالمخاوف والموضوعات الجوهرية

G4-5011 & 10طبيعة المخاوف والموضوعات الجوهرية التي جرى اإلبالغ عنها وعددها

G4-517سياسة األجور والمكافآت الخاصة بالهيئة العليا المعنية بالحوكمة

G4-527عملية تحديد األجور والمكافآت

G4-537وجهات نظر الشركاء حول األجور والمكافآت-

G4-54السرية نسبة التعويض للموظف الذي يتقاضى أعلى أجر ولكافة الموظفين-

G4-55السريةنسبة الزيادة للموظف الذي يتقاضى أعلى أجر ولكافة الموظفين-
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األخالقيات والنزاهة

G4-5610مدونة قواعد السلوك واألخالقيات
جميع هذه 

الموضوعات تم 
تغطيتها ضمن عملية

G4-5710اآللية الداخلية والخارجية للتوجيهات الخاصة بالسلوكيات القانونية

G4-5810اآللية الداخلية والخارجية للتوجيهات الخاصة بالسلوكيات غير القانونية

اإلفصاحات المعيارية الخاصة

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

الجانب االقتصادي

األداء االقتصادي

جميع هذه 
الموضوعات تم 

تغطيتها ضمن عملية 
التدقيق والمراقبة 
الدورية التي يجريها 

ديوان المحاسبة 
)أنظر ص. 8 و9: تقارير 

االستدامة(

G4-DMA 24 - 27أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G4-EC124 - 27استخراج القيمة االقتصادية المباشرة وتوزيعها

G4-EC2.ال تداعيات تذكر التداعيات المالية والفرص والمخاطر المالية الناجمة عن التغيرات المناخية

G4-EC3.24 - 27تغطية االلتزامات الخاصة بخطة المميزات المحددة الخاصة بالمؤسسة

G4-EC4.ال يوجدالمساعدات المالية الواردة من الحكومة

التواجد في األسواق

G4-DMA36 - 41أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G4-EC5ال تداعيات تذكر نطاق النسب الخاصة باألجر الخاص بالمستوى القياسي مقارنة بالحد األدنى لألجور على المستوى المحلي

G4-EC653نسبة اإلدارة العليا الموّظفة من المجتمع المحلي

الممارسات الخاصة بالمشتريات

G4-DMA24 - 27أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G4-EC924 - 27نسب اإلنفاق على جهات التوريد المحلية

الجانب البيئي 

جميع هذه المواد
الموضوعات تم 

تغطيتها ضمن عملية 
التدقيق والمراقبة 
الدورية التي يجريها 

ديوان المحاسبة 
)أنظر ص. 8 و9: تقارير 

االستدامة(

G4-DMA28&29أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G4-EN128 - 36المواد المستخدمة حسب الوزن أو الحجم

G4-EN2 28 - 36نسبة المواد المستخدمة التي يجري إعادة تدويرها في صورة مواد أولية
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الطاقة

جميع هذه 
الموضوعات تم 

تغطيتها ضمن عملية 
التدقيق والمراقبة 
الدورية التي يجريها 

ديوان المحاسبة 
)أنظر ص. 8 و9: تقارير 

االستدامة(

G4-DMA28&29أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G4-EN329 - 39استهالك الطاقة داخل المؤسسة

G4-EN429 - 31استهالك الطاقة خارج المؤسسة

G4-EN5 29 - 31شدة الطاقة

G4-EN629 - 31الحد من استهالك الطاقة

G4-EN729 - 31تقليل متطلبات الطاقة

تصريف المياه العادمة والنفايات 

G4-DMA29 - 31أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G4-EN2229 - 31إجمالي كميات المياه التي يجري تصريفها من حيث الجودة وجهة التصريف

G4-EN23.29 - 31إجمالي وزن النفايات من حيث النوع وأسلوب التصريف

G4-EN24 ال يوجدإجمالي عدد حاالت االنسكاب الخطرة وحجمها

G4-EN25 ال يوجدوزن النفيات المنقولة أو المستوردة أو الُمصّدرة أو المناولة والتي يجري اعتبارها خطرة

G4-EN26
الهوية والحجم وحالة الحماية وقيمة التنوع البيولوجي للمناطق المائية والكائنات المرتبطة بها 

ال يوجدوالتي تتأثر بشدة 

النقل

G4-DMA28&29أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G4-EN29
تأثيرات بيئية هائلة ناجمة عن نقل المنتجات والسلع والمواد األخرى المستخدمة في العمليات 

ال يوجدالخاصة بالمؤسسة ونقل المستخدمين

اإلجمالي 

G4-DMA28&29أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G4-EN3128&29إجمالي النفقات واالستثمارات الخاصة بحماية البيئة من حيث النوع

مؤشرات االجتماعية: ممارسات وأخالقيات العمل الالئق 

جميع هذه التوظيف 
الموضوعات تم 

تغطيتها ضمن عملية 
التدقيق والمراقبة 
الدورية التي يجريها 

ديوان المحاسبة 
)أنظر ص. 8 و9: تقارير 

االستدامة(

G4-DMA50 - 52أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G4-LA153إجمالي عدد ومعدل دوران الموظفين حسب الجنس والفئة العمرية والمنطقة

G4-LA2
المزايا المقدمة لموظفي الدوام الكامل التي ال تقدم للموظفين المؤقتين أو موظفي الدوام 

50 - 57الجزئي، وفق العمليات التشغيلية الرئيسية
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G4-LA350 - 57العودة إلى العمل ومعدالت استبقاء الموظفين بعد إجازة األمومة واألبوة، حسب الجنس

جميع هذه 
الموضوعات تم 

تغطيتها ضمن عملية 
التدقيق والمراقبة 
الدورية التي يجريها 

ديوان المحاسبة 
)أنظر ص. 8 و9: تقارير 

االستدامة(

إدارة/عالقات الموظفين

G4-DMA50 - 52أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G4-LA4
الحد األدنى لفترة اإلخطار بشأن التغييرات التشغيلية الرئيسية، بما في ذلك ما إذا كانت محددة في 

كتيب الموظفين االتفاقات الجماعية.

الصحة والسالمة المهنية

G4-DMA50 - 52أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G4-LA5
النسبة المئوية إلجمالي القوى العاملة الممثلة في اللجان الرسمية المشتركة بين اإلدارة 

والموظفين بشأن الصحة والسالمة والتي تساعد في الرصد وتقديم المشورة بشأن برامج الصحة 
والسالمة المهنية.

57 - 50

G4-LA6
نوع اإلصابة واألمراض المهنية واأليام الضائعة والتغيب وعدد الوفيات المتعلقة بإصابات العمل 

56&57ومعدالتها مقسمة وفقًا للمنطقة.

G4-LA7.56&57العمال المعرضون بدرجة أكبر لخطر األمراض ذات الصلة بمهنهم

G4-LA856&57موضوعات الصحة والسالمة التي تشملها االتفاقات الرسمية مع النقابات التجارية

التدريب والتعليم

G4-DMA53&54أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G4-LA9.53&54متوسط ساعات التدريب لكل موظف في السنة وفقًا لنوع الجنس والفئة الوظيفية

G4-LA10
برامج إدارة المهارات والتعلم مدى الحياة التي تدعم فرص التوظيف المستمرة للموظفين 

53&54وتساعدهم في إدارة نهاية الخدمة الوظيفية.

G4-LA11.50 - 57النسبة المئوية للموظفين الذين يتلقون مراجعات دورية حول األداء والتطور الوظيفي

التنوع وتكافؤ الفرص

G4-DMA50 - 57أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G4-LA12
تشكيل هيئات الحوكمة ومعدل تعطل الموظفين في كل فئة حسب الجنس والفئة العمرية 

50 - 57وعضوية مجموعة األقلية، وغيرها من مؤشرات التنوع.

تساوي أجور الرجال والنساء

G4-DMA50 52-أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G4-LA1350 52-تكون نسبة الراتب األساسي للرجال والنساء حسب الفئة الوظيفي

آلية الشكاوى من ممارسات الموظفين

G4-DMA.54 - 57أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G4-LA16.54 - 57عدد الشكاوى من ممارسات الموظفين
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المؤشرات االجتماعية: حقوق اإلنسان

االستثمار

جميع هذه 
الموضوعات تم 

تغطيتها ضمن عملية 
التدقيق والمراقبة 
الدورية التي يجريها 

ديوان المحاسبة 
)أنظر ص. 8 و9: تقارير 

االستدامة(

G4-DMA50 - 57أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G4-HR1
النسبة المئوية والعدد اإلجمالي لالتفاقيات االستثمارية الضخمة التي تتضمن بنود حقوق اإلنسان 

ال يوجدأو التي خضعت لعملية فحص حول بنود حقوق اإلنسان.

G4-HR2.54 - 57مجموع ساعات تدريب الموظفين على سياسات حقوق اإلنسان

عدم التمييز

G4-DMA50 - 57أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G4-HR3.ال يوجدإجمالي عدد حوادث التمييز والتفرقة واإلجراءات المتخذة حيالها

الممارسات األمنية

G4-DMA50 - 57أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G4-HR7
نسبة أفراد األمن المدربين على سياسات المؤسسة الخاصة بحقوق اإلنسان أو اإلجراءات المتعلقة 

54 - 57بالعمليات ذات الصلة.

آلية التظلمات الخاصة بحقوق اإلنسان

G4-DMA54 - 57أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G4-HR12
عدد التظلمات المسجلة المتعلقة بحقوق اإلنسان والتي تمت معالجتها وحلها من خالل آلية 

ال يوجد تظلماتالتظلم الرسمية

المؤشرات االجتماعية: المجتمع

المجتمعات المحلية

جميع هذه 
الموضوعات تم 

تغطيتها ضمن عملية 
التدقيق والمراقبة 
الدورية التي يجريها 

ديوان المحاسبة 
)أنظر ص. 8 و9: تقارير 

االستدامة(

G4-DMA42 - 49أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G4-SO142 - 49النسبة المئوية للعمليات التي تم تنفيذها بمشاركة المجتمع المحلي وتقييم أثارها وبرامج التنمية

G4-SO242 - 49العمليات التي تشتمل على تأثيرات سلبية كبيرة فعلية أو محتملة على المجتمعات المحلية

مكافحة الفساد

G4-DMA14&15أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G4-SO3
إجمالي عدد العمليات التي تم تقييمها من حيث المخاطر المترتبة على الفساد والنسبة المئوية 

14&15لها وأهم المخاطر المحددة

G4-SO414&15التواصل والتدريب على السياسات واإلجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد

G4-SO5ال يوجدوقائع الفساد المؤكدة واإلجراءات المتخذة بشأنها
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المؤشرات االجتماعية: المسؤولية تجاه المنتج

صحة العميل وسالمته

جميع هذه 
الموضوعات تم 

تغطيتها ضمن عملية 
التدقيق والمراقبة 
الدورية التي يجريها 

ديوان المحاسبة 
)أنظر ص. 6: تقارير 

االستدامة(

G4-DMA36 - 41أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G4-PR1
النسبة المئوية لفئات المنتجات والخدمات المهمة التي يتم فيها تقييم آثار الصحة والسالمة 

36 - 41المتعلقة بها بهدف تحسينها 

G4-PR2
إجمالي عدد حاالت عدم االمتثال للوائح و القوانين الطوعية بشأن صحة وسالمة اآلثار المترتبة على 

ال يوجدالمنتجات والخدمات خالل دورة حياتها حسب النتائج 

خدمات المنتجات و ووضع العالمات والبطاقات التعريفية

G4-DMA36 - 41أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G4-PR3
طبيعة معلومات المنتجات والخدمات التي تطلبها إجراءات المنظمة لهذه المعلومات ووضع 

العالمات والبطاقات التعريفية، ونسبة فئات المنتجات والخدمات الرئيسية التي تخضع لمتطلبات 
هذه المعلومات 

40

G4-PR4
العدد اإلجمالي لحاالت عدم االمتثال للوائح والقوانين الطوعية بشأن معلومات المنتجات 

ال يوجدوالخدمات ووضع العالمات والبطاقات التعريفية عليها بحسب النتائج

G4-PR5 40نتائج الدراسات االستقصائية التي تقيس مدى رضا العميل

خصوصية العميل 

G4-DMA36أسباب األهمية النسبية للمؤشر وتأثيراته

G4-PR8ال يوجدإجمالي عدد الشكاوى المتعلقة باألدلة الخاصة بانتهاكات خصوصية العميل وفقد بياناته
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قائمة   المصطلحات
التعريفالمصطلح

المساءلة
مفهوٌم يلزم األفراد والمنشآت والمجتمع بمسؤولية أعمالهم أمام اآلخرين، حيث يتوجب على المؤسسات والكوادر العاملة بها 

أن تلتزم أمام السلطات المختصة وأصحاب المصالح أو األعضاء، وكذلك أمام المجتمع العام، باإلمتثال للقوانين المعمول بها 
ومتطلبات التدقيق والمعايير وقواعد الممارسة ذات الصلة، بما يتماشى مع توقعات المجتمع. 

المقارنة بين عمليات اإلدارة البيئية واإلجتماعية، وأداءها والتقارير المتعلقة بها. وتوفر المعايرة مقارنة تفصيلية بين األقسام العاملة المعايرة
في الشركة الواحدة أو بين عدة شركات عاملة في قطاع واحد. 

تشير إلى مفاهيم هامة ومنظمة حول سلوكيات وتصرفات األفراد والموظفين في بيئة العمل. أخالقيات العمل

وهي مبادرة اطلقتها دائرة الموارد البشرية في "جمارك دبي" للتعزيز التواصل مع الموظفين، وتستند على بناء الكفاءات وضمان "كادر"
االستدامة والتطوير والنمو والرعاية الموثوقة.

الطفل
وهو أي شخص دون سن الخامسة عشر )15(، ما لم ينص القانون المحلي على أن الحد األدنى لسن اإلستخدام أو التعليم اإللزامي يزيد 

عن 15 عامًا، عندها يتم األخذ بالسن األعلى. وفي حال ينص القانون المحلي على أن السن الدنيا هو 14 عامًا، كما هو الحال في بعض 
البلدان النامية وفقًا إلتفاقية منظمة العمل الدولية 138، عندها يتم األخذ بالسن األدنى.

وهو توظيف األطفال دون العمر )األعمار( المحّددة في تعريف "الطفل" أعاله، بإستثناء ما هو منصوص عليه في توصية منظمة عمالة األطفال
العمل الدولية 146. 

وهي عبارة عن بيان رسمي يحّدد القيم والممارسات التجارية التي ينبغي على الشركة وأحيانًا الموردين اتباعها. مدونة قواعد السلوك

مدونة القواعد األخالقية
تهدف هذه القواعد أساسًا إلى )1( تطوير القواعد األخالقية الصادقة بين الموظفين، بما في ذلك معالجة قضايا تضارب المصالح 

الفعلية أو اإلعتبارية، سواء في العالقات الشخصية أو المهنية؛ و)2( ضمان تقديم التقارير الدورية الكاملة، والعادلة، والدقيقة 
والمفهومة في الوقت المحدد لها؛ و)3( اإلمتثال للقواعد والتشريعات الحكومية المعمول بها.

يكون الشخص محل ثقة تتطلب منه إتخاذ قرارات بالنيابة عن أطراف أخرى )أفراد، مؤسسات، إلخ...(، وقد تتضارب هذه القرارات مع تضارب المصالح
مصالحه الشخصية أو واجباته، مما يدفعه أخالقيًا إما إلى تجنب الوقوع في هذا الوضع أو اإلعتراف به علنًا.

وهو نظام يتم من خالله التحّكم بالشركات وتوجيهها بما يتماشى مع العالقات القائمة بين إدارة الشركة ومجلس اإلدارة الحوكمة المؤسسّية
والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح. 

اساءة استعمال السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة.الفساد

قيام الشركات بشكل طوعي وغير إلزامي بدمج اإلهتمامات اإلجتماعية والبيئية في عملياتها وعالقاتها مع األطراف المختلفة. المسؤولية االجتماعية للمؤّسسات

وثيقة رسمية تتضّمن قائمة البضائع الواردة إلى البالد وقيمة الرسوم الجمركية المترتبة عليها.البيان الجمركي

التمييز في المعاملة
نوع من المحاباة في توظيف االشخاص أو تحديد األجور أو توفير الفرص التدريبية أو الترقية أو إنهاء الخدمة أو التعويض، وذلك على 

أسس التصنيف العرقي أو اإلجتماعي، أو أصل الشخص، أو الديانة، أو اإلعاقة، أو الجنس، أو الميول الجنسية، أو اإلنتماء إلى عضوية معينة، 
أو اإلنتماء السياسي، أو العمر.

DGEPبرنامج دبي لألداء الحكومي المتميز
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التعريفالمصطلح

إعتماد الشركة على التوظيف دون التمييز على أساس العرق أو اللون أو الديانة أو الجنس أو األصل. )عكس التمييز(تكافؤ الفرص

وهو فرع من فروع الفلسفة الذي يقوم على دراسة المبادئ والمفاهيم األساسية لما يعتبر أخالقيًا أو غير أخالقي، ولما يعتبر صوابًا أو علم األخالق
خطًأ في السلوك البشري.

وهو أية عمل أو مجموعة أعمال أو خدمات تفرض عنوًة على الشخص تحت طائلة التهديد بأية عقوبة، حيث ال تنفذ هذه األعمال العمل الجبري
طوعًا من قبل الشخص أو بمحض ارادته، أو يتم فرضها كوسيلة لسداد دين معين.

GRI.المبادرة العالمية إلعداد التقارير - وهي عبارة عن شبكة عالمية تحّدد المعايير والتوجيهات الالزمة إلعداد تقارير االستدامة وقياسها

الحوكمة
مصطلح يشير عامًة إلى القواعد أو العمليات أو القوانين التي يتم بموجبها تشغيل الشركات وإدارتها والتحكم بها. وقد يشير 
المصطلح إلى العوامل الداخلية التي يحّددها المسؤولون أو أصحاب الشركة أو القانون الرئيسي بها، وقد يشير أيضًا إلى العوامل 

الخارجية التي يتم تحديدها من قبل العمالء أو الموردين أو الجهات الحكومية.

بيان يتضمن إستراتيجية الشركة بشأن تطوير بيئة عمل صحية وآمنة للموظفين، ويحدد المسؤوليات والترتيبات الالزمة لمتابعة سياسة الصّحة والسالمة
اإلستراتيجية وتطبيقها.

وهي معيار دولي لإلدارة البيئية تم تطويره من قبل المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييسشهادة آيزو 14001

وهو معيار إحصائي )كمي أو نوعي( لمدى نجاح ما تقوم به المؤسسةالمؤشر الرئيسي لألداء

متوافق مع القانون، يتمتع بصفة رسمية ممنوحة بموجب القانون واالمتثال للقوانين أو المعايير أو التقاليد قانوني

نظام تصريح إلكتروني غير ورقي خاص بجمارك دبي يمكن للعمالء من خالله معالجة وتخليص شحناتهم من خالل اإلنترنت ودون مرسال
تقديم أية وثائق في مكتب الجمارك 

وهو عبارة عن بيان بالدور أو الغرض الذي تعتزم المؤسسة من خالله تقديم الخدمة لمساهميها. فهو يصف ما تقوم به المؤسسة بيان المهمة
)القدرات الحالية(، ومن تخدم )المساهمين( وما الذي يجعلها فريدة من نوعها )ما يبرر وجودها(

وهي عملية جمع المعلومات بانتظام للتحقق من األداء وفقًا لمعايير معينةالمتابعة

الفشل في مطابقة القوانين أو األنظمة أو السياسات واإلجراءات أو رفضها عدم االمتثال

وهي المواد الضارة بالبيئةالمواد المستنفذة لطبقة األوزون

وهي مواصفة تقييم نظم إدارة الصحة والسالمة المهنية. وتم تطويرها استجابة لحاجة الشركات إلى تلبية إلتزاماتها فيما يتعلق شهادة أوهساس 18001
بالصحة والسالمة بشكل فعال 

وهي عبارة عن استراتيجية وعالقة رسمية بين المؤسسات ينجم عنها تعاون يصب في صالح الطرفينالشراكة

يهدف البرنامج إلى تطوير العمليات والتقنيات واإلجراءات الجمركية، باإلضافة إلى اإللتزام بدمج االبتكار والتكنولوجيا لضمان أفضل برنامج اإلصالح والتحديث
مستويات الخدمة واالمتثال مع المسؤوليات التنظيمية 

طرح معايير التغيير أو التحكم بغية الحد من أو جعل مستوى المخاطر ضمن الحدود المقبولةإدارة المخاطر
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التعريفالمصطلح

وهو عبارة عن برنامج مشترك بين الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث وبرنامج "تكافل" للتطوع االجتماعي يهدف إلى برنامج ساند
إعداد األفراد بما يمكنهم من االستجابة لحاالت الطوارئ على الصعيدين الوطني والدولي 

المساءلة االجتماعية 8000

 .)CEPAA( وهي عبارة عن مبادرة من منظمة المساءلة االجتماعية الدولية، وهي هيئة منبثقة عن مجلس وكالة تصديق األولويات
وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان المصدر األخالقي للسلع والخدمات. والمساءلة االجتماعية 8000 هي مواصفة طوعية يمكن 

تطبيقها على المؤسسات من مختلف األحجام وفي كافة القطاعات. ويمكن أن تستبدل هذه المواصفة أو تعزيز من قوانين 
المساءلة االجتماعية في الشركات. وهي يحدد المعايير األساسية لـ: عمالة األطفال، العمل القسري، الصحة والسالمة، حرية تكوين 

الجمعيات والحق في المفاوضة الجماعية، التمييز، الممارسات التأديبية، ساعات العمل، األجور، نظم اإلدارة. 

وهو عبارة عن فرد أو مجموعة أفراد أو مؤسسة تؤثر وتتأثر ببعض منتجات المؤسسة وعملياتها وأسواقها والقطاعات التي تعمل المساهم
فيها ونتائجها

وهي حركة المواد من مصدرها إلى المستهلك النهائي. وتشتمل سلسلة اإلمداد على عملية الشراء والتصنيع والتخزين والنقل سلسلة اإلمداد
وخدمة العمالء والتخطيط للطلب وإدارة سلسلة اإلمداد

وهي التطورات التي تلبي االحتياجات الحالية دون المساس بقدرة األجيال الجديدة على تلبية احتياجاتهااالستدامة

التدريب
وهي عملية تهدف إلى تحسين المعارف والمهارات والمواقف و/أو السلوكيات للشخص بحيث يكون قادراً على إنجاز مهمة أو 

هدف معين. وغالبًا ما يركز التدريب على متطلبات األعمال ويكون مدفوعًا بمعارف ومهارات األعمال. وغالبًا ما يهدف التدريب إلى 
تحسين األداء. 

وهو مبدأ يتيح للمتضررين من القرارات اإلدارية أو المعامالت التجارية أو األعمال الخيرية معرفة الحقائق واألرقام األساسية، باإلضافة الشفافية
إلى اآلليات والعمليات.

WCOمنظمة الجمارك العالمية

وهي وثيقة تصف ما تنوي المؤسسة أن تكون عليه في المستقبل أو أين يجب أن تكون لتلبية متطلبات مساهميها على النحو بيان الرؤية 
األفضل. وتشمل الرؤية فهمًا مشتركًا لتطبيعة وهدف المؤسسة وتستفيد من هذا الفهم لإلنتقال بالمؤسسة إلى هدف أكبر.

وهي عبارة عن مزيج من الخصائص في المؤسسة وموظفيها تنشأ من ما يمكن أن ينظر إليه عادة على أنه الطرق المالءمة ثقافة العمل
والعمل للتفكير 

وهو عبارة عن مصطلح يستخدم إليضاح التوازن الذي تم تحقيقه بين العمل والحياة الشخصية. ويشتمل هذا التعبير على التفاني التوازن بين الحياة والعمل
واإلنجاز في حياة المرء المهنية دون المساس بحياته الشخصية وصحته ومجتمعه ومسؤولياته.

وهي أوجه التشابه واالختالف في الخصائص مثل العمر والجنس والتراث العرقي والقدرات واإلعاقات البدنية والعرق والميول الجنسية تنوع القوة العاملة
بين موظفي المؤسسات 

WTOمنظمة التجارة العالمية
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