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وبناء  ريادية  سمعة  بناء  إىل  دبي  حماكم  سعت 
القيادة  نهج  على  السري  خالل  من  متسامح”،  “قضاء 
خالل  من  سواء  التسامح،  مفهوم  برتسيخ  الرشيدة، 
 200 أكرث من  الذي يعيش يف كنفه  العملي  التعايش 
جنسية من خمتلف دول العامل، والتي جعلت اإلمارات 
خمتلف  بني  احلضاري  التعايش  يف  فريدًا  منوذجًا 
اجلنسيات، برتسيخها قيم التسامح واملساواة واحلوار 
واالستقرار،  واألمان  األمن  نعمة  وتعزيز   والتعايش 
حممد  الشيخ  السمو  صاحب  لرؤية  جتسيدًا  وذلك 
جملس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 
الوزراء حاكم دبي - رعاه اهلل، الذي يقول “إن التسامح 
أساسية  قيمة  وهو  واحدة،  لعملة  وجهان  واإلمارات 

لشعبنا وضمان ملستقبل التنمية يف بلدنا”.

التشريعات  من  العديد  لديها  دبي  فمحاكم 
القانونية التي تضمن توفري أعلى مستويات العدالة 
السمو  صاحب  خطى  على  نسري  وأننا  واالحرتام، 
الدولة  رئيس  نائب  آل مكتوم  راشد  بن  الشيخ حممد 
“إننا   - اهلل  رعاه   - دبي  حاكم  الوزراء  جملس  رئيس 
أهمها  من  عديدة   قيم  على  زايد  مدرسة  يف  تربينا 
يف  والقدوة  النموذج  ستظل  واإلمارات  التسامح، 
وتفهم  أفكاره  وتقبل  اآلخر،  على  الواعي  االنفتاح 

متطلباته، فالتسامح ال نعليه شعاراَ ولكننا نعيشه 
كنهج حياة، فالتسامح هو املعّبر احلقيقي عن قوة 
للوصول  متسامح”  “قضاء  إىل  للوصول  اإلنسان 
يف  العامل  مدن  أفضل  مصاف  إىل  دبي  مبدينة 
وإعالء  بالدقة  تتسم  التي  النافذة  العدالة  إقامة 
قضائية  خدمات  وتقدمي  واالستقاللية،  العدل  قيم 

ميسرة ومتاحة لكافة شرائح اجملتمع”.

التسامح  “ومركز  للتسامح  دبي  حماكم  فميثاق 
املنجزات  على  به  يحتذى  مثااًل  والتسويات”، 
الرائعة التي مت حتقيقها يف تبنيها ثقافة التسامح، 
القدرات  وتعزيز  والتعددية،  املشرتك  والتعايش 
البتكار طرق وآليات ميكن من خاللها االستفادة من 

التنوع الثقايف داخل اجملتمع اإلماراتي.

والتسامح موجود يف كل مبادرات واسرتاتيجيات 
واالعتدال  الوسطية  على  القائمة  دبي،  حماكم 
ذلك  وكل  والديانات،  املعتقدات  خمتلف  واحرتام 
نابع من تقدير القيادة الرشيدة لكل مقيم على أرض 
أو  عرق  أو  دين  أو  بلون  يرتبط  ال  تقدير  وهو  اإلمارات، 
هوية، فاإلمارات هي وطن التسامح ورايته اخلفاقة 

على مستوى العامل.

سعادة طارش عيد املنصوري
مدير عام حماكم دبي
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استراتيجية المحاكم 2017 - 2021

الرؤيــــة:  حماكم رائدة متميزة عامليًا.
الرسالة:  حتقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقدمي خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع.

القيـــــم:  العدل، االستقاللية، الشفافية، االبتكار، العمل بروح الفريق.

المحــــــــاور
االستراتيجية

احملور األول: 
الريادة 

والتنافسية

احملور الثاين:
 الذكاء 

واالستدامة
احملور الثالث:
االبتكار واستشراف 
املستقبل
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ورفاهيتــه  اجملتمــع  ســعادة  شــكلت  لطاملــا 
وحكوماتهــا  اإلمــارات  دولــة  قــادة  لــدى  أولويــة 
املتعاقبــة، غــري أن هــذا النهــج الراســخ حقــق نقلــة 
ــي  ــج الوطن ــالق الربنام ــع إط ــبوقة م ــري مس ــة غ نوعي
وزارة  وإنشــاء  الدولــة  يف  واإليجابيــة  للســعادة 
خمتصــة بالســعادة يف عــام 2016،  والتــي قامــت 
علــى رؤيــة اإلمــارات 2021، واســتندت علــى خططهــا 
املســتدامة،  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  التنمويــة 
وهكــذا أصبحــت الســعادة نهجــًا شــاماًل يف دولــة 
يف  أساســية  قيمــة  أضحــت  بحيــث   ، اإلمــارات، 
تلــك  ســيما  ال  واحليــاة،  العمــل  تفاصيــل  جميــع 
اخملتصــة بالعمــل احلكومــي واخلدمــات العامــة، 
التقــدم يف  أن حتقيــق  أدركــت حماكــم دبــي  وقــد 
هــي  أنواعهــا  علــى  والرضــا  الســعادة  مؤشــرات 
املرتجــم احلقيقــي إلجنازاتهــا يف شــتى اجملــاالت 

واملياديــن.
وقــد شــهد عــام 2018 مزيــدًا مــن التقــدم علــى 
صعيــد أغلــب مؤشــرات الســعادة يف أروقــة حماكــم 
بخدمــات  املعنيــة  الفئــات  معظــم  ولــدى  دبــي 
واخلارجيــة،  الداخليــة  البيئتــني  ويف  احملاكــم، 
وكان أبرزهــا مــا حتقــق مــن تقــدم يف مؤشــر ســعادة 
مئويــة  نقطــة   11 مبقــدار  قفــز  الــذي  اجملتمــع 
املوظفــني،  ســعادة  ومؤشــر   ،2017 بعــام  مقارنــة 
الــذي حقــق بــدوره تقدمــًا مبقــدار عشــر نقــاط مئويــة 
الســعادة  2017، فيمــا حقــق مؤشــر  بعــام  مقارنــة 
اللحظــي قيمــًا مقاربــة ملــا حتقــق يف العــام 2017، 
حيــث جتــدون يف الشــكل املرفــق بيانــًا تفصيليــًا مبــا 

مت إجنــازه علــى صعيــد هــذه املؤشــرات.

المبنى الرئيسي

فرع الطوار

فرع البرشاء

فرع حتا

فرع مركز وافي

2018

%97
%100

%96
%100

%96

2018

سعادة الموظفين

%83 %93

2017

2018

سعادة المتعاملين

%96 %97

مؤشـــر السعــــــادة2017
HAPPINESS METER

السعادة عن دائرة محاكم دبي

2018

%94

مؤشر السعادة عن الخدمات الذكية

2018

%70

السعادة عن الخدمات والموقع اإللكتروني

2018

%88

سعادة عن مراكز تقديم الخدمة

المبنى الرئيسي

األحوال الشخصية

فرع البرشاء

فرع البرشاء مول

مركز وافي

فرع الطوار

فرع حتا

2018

%95
%94
%95
%92
%91
%92
%87

مؤشر السعادة يف حماكم دبي

مؤشر سعادة املتعاملني اللحظي حلكومة دبي
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مؤشرات الرضا في محاكم دبي

2018 املقياس

91% املوظفني
95% املتعاملني )حماكم دبي(
93% الرضا عن اخلدمات اإللكرتونية
93% اخلدمات الذكية
95% الشركاء
92% املوردين
97% رضا اجملتمع 

الموظفين

المتعاملين
(محاكم دبي)

%95

%91
%97

%92

%95 %93

%93
الخدمات اإللكترونية

الشركاءالخدمات الذكية

الموردين

رضا المجتمع

%91

%63

(DCPublicPortal) الموقع اإللكتروني لمحاكم دبي

(DC - Services) الخدمات اإللكترونية لمحاكم دبي

الخدمات اإللكترونية

الخدمة الذكية

مؤشر السعادة اللحظي لعام 2018

DubaiNow

SmartPetition

DubaiCourts

Mabade

%100

%69 %73

%100
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ملف التنافسية

إن التقــدم الســريع الــذي أحرزتــه حماكــم دبــي 
علــى مؤشــر “إنفــاذ العقــود”، إمنــا يعــود للخطــط 
احملاكــم،  وضعتهــا  التــي  احملكمــة  التحســينية 
اخلدمــات  صعيــد  علــى  احملــرز  التطــور  الســيما 
التــي  املبــادرات  عــن  فضــاًل  واإللكرتونيــة،  الذكيــة 
العمــل  فريــق  وعنايــة  بدقــة  تنفيذهــا  علــى  ســهر 
املكلــف بهــذا امللــف )فريــق التنافســية( حتــت إشــراف 
وتوجيــه القيــادة العليــا حملاكــم دبــي، إذ تناولــت 
املؤشــر  عناصــر  بدقــة  املتنوعــة  املبــادرات  تلــك 
الوقــت والتكلفــة  مــن حيــث العمــل علــى خفــض 
حلــل النــزاع التجــاري، إضافــة إىل رفــع مؤشــر جــودة 
اإلجــراءات القضائيــة لتعزيــز اجلــودة والكفــاءة يف 

نظــام احملاكــم، وقــد متكنــت احملاكــم مــن بلــوغ 
إذ  العناصــر،  تلــك  يف  جــدًا  متقدمــة  مســتويات 
18 نقطــة يف  14 نقطــة مــن أصــل  حصلــت علــى 
عنصــر اجلــودة القضائيــة، بتكلفــة رســوم قضائيــة 

تــوازي نســبة 6.3% مــن قيمــة الدعــوى.
علــى  بالتهنئــة  نتقــدم  أن  بنــا  يجــدر  ولعلــه 
ــم  ــني يف حماك ــة العامل ــاز لكاف ــذا اإلجن ــق ه حتقي
دبــي، إذ الشــك أن تلــك اإلجنــازات االســتثنائية تأتــي 
فــرق  بذلتهــا  التــي  اجلماعيــة  للجهــود  اســتجابة 
العمــل يف حماكــم دبــي بشــكل عــام، وفريــق العمــل 
املعنــي مبؤشــر “إنفــاذ العقــود” علــى نحــو خاص، 
احملاكــم  قيــادة  منحتهــا  التــي  األولويــة  وكذلــك 
ــل  ــن أج ــة م ــات الالزم ــدها للطاق ــر، وحش ــذا األم له

املســتهدفات. بلــوغ 
وأخــريًا؛ مــا زال الطمــوح يحدونــا نحــو حتقيــق 
املزيــد مــن االرتقــاء علــى ســلم التنافســية الــدويل، 
ولــن تتوقــف هممنــا قبــل بلــوغ القمــم التــي تليــق 

بدولــة اإلمــارات قيــادة وشــعبًا.

حماكم دبي تفي بالعهود وتواصل التقدم..

شــغفها  دبــي  حماكــم  اســتمدت  لطاملــا 
يف  الريــادة  مواقــع  بلــوغ  علــى  وعزميتهــا  بالتميــز 
والعزميــة  الســباقة  الرؤيــة  مــن  اجملــاالت  كل 
ــارات  ــة اإلم ــادة دول ــا ق ــع به ــي يتمت ــتثنائية الت االس
حيــث  خاصــة،  بصفــة  دبــي  وإمــارة  عامــة  بصفــة 
اســتلهمت نهــج التفــوق ذاتــه، األمــر الــذي جعلهــا 
العاملــي،  الصعيــد  علــى  رياديــة  مواقــع  تتبــوأ 
التنافــس  جمــاالت  خمتلــف  يف  التقــدم  حمققــّة 

تلــو آخــر. عامــًا 
بوعــود  تفــي  كعادتهــا؛  العــام  هــذا  وهاهــي 
لعــام  عامليــًا  التاســع  املركــز  إىل  وتتقــدم  التميــز 
2019 يف مؤشــر “إنفــاذ العقــود” متقدمــة بواقــع 

ثــالث مراكــز عمــا كانــت عليــه يف عــام 2018، علمــًا 
ــاور  ــرة حم ــن عش ــدًا م ــكل واح ــر يش ــذا املؤش ــأن ه ب
ــذي  ــال ال ــة األعم ــهولة ممارس ــر س ــا تقري ــز عليه يرتك
يصــدره “البنــك الــدويل” ســنويًا، وجديــر بالذكــر أنــه 
بالتــوازي مــع حتقيــق املركــز التاســع عامليــًا؛ فقــد 
حافظــت احملاكــم علــى الصــدارة يف املركــز 
األول علــى مســتوى الشــرق األوســط ألربــع 

ســنوات علــى التــوايل حتــى تاريخــه.

سعادة القاضي حممد السبوسي
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044

خطى متقدمة على طريق التنافسية الدولية 
تــدرك حماكــم دبــي الــدور احملــوري املنــوط بهــا لالرتقــاء 
اإلمــارات  دولــة  بهــا  تتمتــع  التــي  التنافســية  مبســتويات 
العربيــة املتحــدة يف مياديــن التنافــس العاملــي والتنميــة 
تشــهدها  التــي  املســتدامة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
ــل  ــم بتمثي ــى دور احملاك ــامل، إذ يتجل ــول الع ــات ح اجملتمع
أداء الدولــة )نظــرًا حلجــم العمــل والثقــل االقتصــادي إلمــارة 
ــن  ــدًا م ــكل واح ــذي يش ــود” وال ــاذ العق ــر “إنف ــي( يف مؤش دب
عشــرة حمــاور يرتكــز عليهــا تقريــر ســهولة ممارســة األعمــال 
الــذي يصــدره “البنــك الــدويل” ســنويًا للوقــوف علــى مــدى 
فعاليــة البيئــة التنظيميــة يف تشــجيع ممارســة األعمــال يف 
ــية  ــلم التنافس ــى س ــا عل ــايل ترتيبه ــامل، وبالت ــول الع ــدول ح ال
مــن جميــع النواحــي، وهــو األمــر الــذي ترتتــب عليــه الكثــري مــن 
النتائــج اإليجابيــة فيمــا لــو حققــت دولــة مــا تقدمــًا يف التقريــر 

املذكــور.
ويقيــس مؤشــر إنفــاذ العقــود الوقــت والتكلفــة حلــل النــزاع 
القضائيــة  اإلجــراءات  جــودة  مؤشــر  إىل  إضافــة  التجــاري، 
وقــد  احملاكــم،  نظــام  يف  والكفــاءة  اجلــودة  تعــزز  والتــي 

حققــت حماكــم دبــي مركــزًا رائــدا ً ضمــن أفضــل عشــر 
تقريــر  يف  الــدويل  املســتوى  علــى  حماكــم 

 – األعمــال  ممارســة  ســهولة 

ــة  ــزة نوعي ــا قف ــك بتحقيقه ــود 2019 وذل ــاذ العق ــر إنف مؤش
ــًا للعــام  يف املؤشــر مــن خــالل حتقيــق املركــز التاســع عاملي
عــام  يف   12 املركــز  يف  كانــت  أن  بعــد   2019 احلــايل 
علــى  األول  املركــز  علــى  حمافظتهــا  إىل  إضافــة   ،2018
مســتوى الشــرق األوســط ألربــع ســنوات علــى التــوايل حتــى 

تاريخــه.
املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  حققــت  وتفصيــاًل؛ 
ــر  ــة يف عنص ــة 14 نقط ــي نتيج ــم دب ــة يف أداء حماك متمثل
 18 أصــل  مــن  نقطــة   15.5 بــــ  مقارنــة  القضائيــة  اجلــودة 
نقطــة لدولــة ســنغافورة احلاصلــة علــى املركــز األول، بتكلفــة 
ــبة 21%  ــوازي نس ــاة ت ــربة وحمام ــاب خ ــة وأتع ــوم قضائي رس

مــن قيمــة الدعــوى مقارنــة بــــ %25.8 لدولــة ســنغافورة 
مؤشــر  يف  األول  املركــز  علــى  احلاصلــة 

انفــاذ العقــود، كمــا هــو مبــني يف 
املرفــق. اجلــدول 

الرتتيب السابق التكلفة
من قيمة الدعوى % الوقت/ يوم اجلودة القضائية

من 18 
النسبة

من %100  الدولة الرتتيب

2 25.8 164 15.5 84.53 سنغافورة 1

1 12.7 290 14.5 84.15 كوريا اجلنوبية 2

8 9.9 400 14 81.27 الرنويج 3

6 22 370 16 81.25 كازاخستان 4

3 23.2 402 15.5 79.00 أسرتاليا 5

10 16.2 497.1 15.5 78.98 الصني 6

4 23.6 370 15 78.80 ليتوانيا 7

7 25 285 13 76.90 جورجيا 8

12 21 445 14 75.88 دولة اإلمارات العربية املتحدة 9

باقي دول العامل من 190-10

ملف التنافسية
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اإلجنــاز  حــدود  عنــد  دبــي  حماكــم  تتوقــف  مل 
احلــايل أو اإلجنــازات الســابقة، وإمنــا اختــارت الســري 
طمــوح  مســتهدف  حــددت  إذ  القمــة،  نحــو  قدمــًا 
ألدائهــا يف مؤشــر إنفــاذ العقــود بتحقيــق املركــز 
األول عامليــًا يف تقريــر )2021( عــرب جمموعــة منتقــاة 
ومدروســة مــن املبــادرات والربامــج النوعيــة، حيــث 
تــويل حماكــم دبــي أهميــة قصــوى مللــف مؤشــر 
إنفــاذ العقــود نظــرًا الرتباطــه بتوجهــات وأولويــات 

وقــد  املتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  حكومــة 
مت لتحقيــق هــذه الغايــة تشــكيل فريــق التنافســية 
عبدالقــادر  القاضــي  ســعادة  مــن  عــام  بإشــراف 
دبــي،  حماكــم  عــام  مديــر  نائــب  حممــد  موســى 
وبرئاســة ســعادة القاضــي حممــد مبارك السبوســي 
رئيــس احملكمــة التجاريــة االبتدائيــة، ونائبــًا للرئيــس 
رئيــس  الكيتــوب  أحمــد  عبــداهلل  القاضــي  ســعادة 

التنفيــذ، وعضويــة كل مــن: حمكمــة 

همة نحو القمة

ملف التنافسية

- القاضي أحمد ثابت العامري، قاضي استئناف.  
- القاضي خالد عبيد املنصوري، قاضي استئناف.   

- القاضي فاطمة إسماعيل حممد، قاضي استئناف.  
- السيد إبراهيم علي احلوسني، املدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ.

- السيد د. يوسف  علي السويدي، مستشار أول األعمال اإلدارية.  
- السيدة مرمي عبداهلل بن الحج الفالسي، مستشار التميز واألداء املؤسسي.

- السيد عبداهلل أحمد الريس، مدير إدارة إسعاد املتعاملني.  
- السيد حمد ثاين الظاهري، مدير إدارة االتصال والتسويق املؤسسي. 

- السيدة منى عبداهلل املال، رئيس قسم تطوير األنظمة واخلدمات اإللكرتونية.
- اآلنسة صفية حممد عبدالرحمن سمحان، رئيس وحدة التميز املؤسسي.
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وتعمل حماكم دبي بشكل دوري على حتديث مبادراتها 
كل  مع  متاشيًا  العقود  إنفاذ  ملؤشر  الداعمة  وبراجمها 
للمؤشر،  السنوية  مستهدفاتها  حتقيق  مراحل  من  مرحلة 
ألدائها  السنوية  التقييم  نتائج  متطلبات  الستيفاء  وذلك 
الالئحة  وتطبيق  إصدار  املبادرات  أبرز  ومن  املؤشر،  يف 
تبني  متضمنة  املدنية  اإلجراءات  لقانون  التنظيمية 
ووضع  التجارية،  العقود  إنفاذ  يف  األداء  أوامر  منهجية 
ضوابط لتأجيل جلسات احملاكمة، ودراسة التعديل على 

قانون الرسوم، وتعزيز مبادرة نشر األحكام القضائية.
أشاد  املنفذة،  التدريب  أعمال  جودة  صعيد  وعلى 
سبقت  )وقد  الدويل  البنك  يصدره  الذي  التنافسية  تقرير 
برامج  بتميز  التقرير(  هذا  يف  بالتفصيل  إليه  اإلشارة 
التدريب والتعليم املستمر للقضاة يف حماكم دبي، حيث 
أشار إىل التطورات املتسارعة التي متر بها هذه احملاكم 
مدعمة  متطورة  وإدارية  تقنية  ألنظمة  تطبيقات  من 

القضاة  خاص  وبشكل  للقضاة  والتطوير  التأهيل  بربامج 
اخملتصني بالفصل يف القضايا التجارية وتسوية حاالت 
التطبيق  لنجاح  كبرية  أهمية  ذات  كانت  والتي  اإلعسار، 
الفعال لقانون اإلفالس اجلديد، السيما أن تأهيل وتدريب 
قضاة احملك مة التجارية قد أسهم يف التطبيق الفعال 
النظام  تطبيق  جمال  يف  وخاصة  املتسارعة  للمتغريات 
وتعديالت  القضايا  إلدارة  الذكية  واخلدمات  التقني 
القوانني، مثل قانون اإلجراءات املدنية 2015 وإصدار قانون 
بالقضايا  الفصل  سرعة  يف  أسهم  ما   ،2016 عام  اإلفالس 
السنوات  فخالل  األحكام،  يف  الدقة  مبعدالت  وتطور 
الثالث األخرية مت استئناف حوايل ٪35 فقط من األحكام 
ما  االستئناف  حمكمة  وأيدت  التجارية،  احملكمة  يف 
االبتدائية  الصادرة من احملكمة  نسبته ٪88 من األحكام 
التجارية. األمر الذي يؤكد دقة األحكام الصادرة عن هذه 

احملكمة.

مكافئــًا   2018 عــام  يف  اجلوائــز  حصــاد  كان 
دبــي،  حماكــم  بلغتهــا  التــي  الريــادة  ملســتويات 
ومعــربًا أمينــًا عــن التقــدم املســتمر الــذي حتققه يف 

مياديــن التميــز كاّفــة، إذ متكنــت مــن نيــل 14 جائــزة 
واحملليــة،  واإلقليميــة  العامليــة  الصعــد  علــى 

املرفــق. اجلــدول  يف  مبينــة  وهــي 

جوائز محاكم دبي 2018

حماكم دبي التاسعة عامليًا
يف تقرير التنافسية للبنك الدويل

يف حمور إنفاذ العقود

حافظــت حماكــم دبــي علــى املركــز األول إقليميــًا يف حمــور 
إنفــاذ العقــود للعــام الثالــث علــى التــوايل، وقفــزت إىل املركــز  
ــهولة  ــن س ــدويل ع ــك ال ــر البن ــن تقري ــز 12 ضم ــن املرك ــًا م 9 عاملي
ممارســة أنشــطة األعمــال، متقدمــة بذلك علــى كل دول املنطقة، 
املدرجــة يف تقريــر هــذا العــام والــذي يعــد شــهادة عامليــة علــى 

تنافســية وريــادة دولــة اإلمــارات يف القطــاع القضائــي.

اجلهة املنظمة:  البنك الدويل )فريق التنافسية( 

جوائز ستيفي العاملية
برونزية يف قطاع املوارد البشرية

حــازت إدارة املــوارد البشــرية علــى الفئــة الربونزيــة يف جمــال 
ضمــن  البشــرية  للمــوارد  إدارة  كأفضــل  الوظيفيــة،  الســعادة 
الــدورة 15 مــن جائــزة “ســتيفي العامليــة”، التــي تعــد مــن أرفــع 
اجلوائــز الدوليــة يف جمــال اإلبــداع والتميــز املؤسســي واألعمال 
التميــز  مســرية  إىل  ُيضــاف  نوعــي  إجنــاز  يف  وذلــك  الدوليــة، 

القضائــي والقانــوين التــي تشــهدها احملاكــم.

اجلهــة املنظمــة: جوائــز األعمــال العاملية-الواليــات املتحــدة 
األمريكية

جوائز ستيفي العاملية
فضية يف قطاع خدمة املتعاملني

يف  العامــة  -اإلدارة  العمــالء  خدمــة  فئــة  جائــزة  جــاءت 
املتعاملــني  إســعاد  إدارة  نصيــب  مــن  العامليــة  ســتيفي  جائــزة 
الفضيــة،  امليداليــة  علــى  بحصولهــا  وذلــك  دبــي،  حماكــم  يف 
إىل  تهــدف  والتــي  اإلدارة،  أطلقتهــا  مبــادرات  عــدة  خــالل  مــن 
تســهيل رحلــة املتعامــل وحتقيــق ســعادته، ومنهــا: برنامــج شــور 
لالستشــارات القانونيــة اجملانيــة، وعنــد الطلــب النتقــال اخلدمــات، 
ونافــذة خدمــة وجهتــي لتوجيــه املتعاملــني والــرد علــى كافــة 
استفســاراتهم، واالتصــال املرئــي قريــب، وأخــريًا خدمــة الواتــس آب. 

اجلهــة املنظمــة: جوائــز األعمــال العاملية-الواليــات املتحدة 
األمريكية
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جوائز ستيفي العاملية
برونزية ألفضل تقرير سنوي عن حماكم دبي

املســتقبل،  واستشــراف  االســرتاتيجية  إدارة  جهــود  حــازت 
علــى جائــزة “أفضــل تقريــر ســنوي” وذلــك عــن التقريــر الســنوي 
عــن  وافيــة  معلومــات  تضمــن  والــذي   2017 دبــي  حملاكــم 
ــرات األداء  ــام 2017، ومؤش ــم ع ــهدتها احملاك ــي ش ــورات الت التط
يجعــل  مــا  اإلداريــة،  واألعمــال  القضائيــة،  باألعمــال  اخلاصــة 
التقريــر مرجعــًا مهمــًا لــكل اخملتصــني وذوي العالقــة، وقــد متــت 
اإلشــادة بــه وبطــرق العــرض الفريــدة واملبتكــرة التــي احتواهــا. 

اجلهــة املنظمــة: جوائــز األعمــال العاملية-الواليــات املتحدة 
األمريكية

االعتماد البالتيني إلدارة األفكار
من قبل املنظمة الربيطانية إلدارة األفكار

عن منظومة أفكاري )بنسبة %95(

األفــكار  منظمــة  اعتمــاد  علــى  دبــي  حماكــم  حصلــت 
الربيطانيــة - الفئــة البالتينيــة عــن “منظومــة أفــكاري” وهــي نظام 
األفــكار الشــمويل الــذي يعمــل علــى حتديــد آليــات احلوكمــة 
واملقرتحــات  لألفــكار  املطبقــة  الضمــان  وآليــات  لالقرتاحــات 

املســتقبلية. واخلطــط  السياســات  وحتديــد 
وقــد نالــت احملاكــم تقييمــًا عاليــًا بوصفهــا أول حمكمــة علــى 
مســتوى العــامل حتصــل علــى هــذا التصنيــف املتقــدم، وذلــك 
مــن منطلــق رؤيتهــا الشــاملة وصــواًل إىل حماكــم رائــدة ومتميــزة 

ــي 2021. ــة دب ــًا خلط حتقيق

الربيطانية-اململكــة  األفــكار  منظمــة  املنظمــة:  اجلهــة 
ة ملتحــد ا

منظمة األفكار الربيطانية
إلدارة األفكار )برنامج شور( ضمن أفضل 3 أفكار 

جوائــز   ضمــن  الثالــث  املركــز  علــى  دبــي  حماكــم  حصلــت 
شــور  مبــادرة  عــن  العــام  فكــرة   - الربيطانيــة  األفــكار  منظمــة 

 . عيــة لتطو ا

الربيطانية-اململكــة  األفــكار  منظمــة  املنظمــة:  اجلهــة 
ة ملتحــد ا

ــادرة  ــات الص ــل املمارس ــدويل ألفض ــر ال ــزة املؤمت ــرب جائ تعت
علــى  املنافســات  أهــم  مــن  للتميــز   العاملــي  اجمللــس  عــن 
ــي األداء  ــات يف نواح ــل املمارس ــرض أفض ــة لع ــد املنطق صعي
متقدمــة  مرتبــة  علــى  دبــي  حماكــم  حــازت  وقــد  املؤسســي، 
مــن بــني 77 منافســًا حمليــًا وعامليــًا مــن خــالل فئــة مؤشــرات 

تأثريهــا علــى ســعادة املوظفــني. الســعادة ومــدى 

اجلهــة املنظمــة: جائــزة املؤمتــر الــدويل الفضل املمارســات/ 
الصادرةعــن اجمللــس العاملــي للتميز 

منافسة مؤشرات السعادة 

جائزة املقارنات املعيارية العاملية السادسة 

السادســة  العامليــة  املعياريــة  املقارنــات  جائــزة  تعتــرب  
املقارنــات  إدارة  يف  املعايــري  أعلــى  لتطبيــق  دوليــًا  تقديــرًا 

املمارســات.  أفضــل  علــى  واالطــالع  املعياريــة 

اجلهــة املنظمــة: جائــزة املؤمتــر الــدويل ألفضل املمارســات/ 
الصــادر عــن اجمللــس العاملــي للتميز 

جائزة درع احلكومة الذكية العربية
)قسم املعرفة( كأفضل موقع إلكرتوين قانوين

ذي حمتوى عربي ُيعنى باملعرفة.

تهــدف هــذه اجلائــزة إىل اكتشــاف وتعزيــز الــروح اإلبداعّيــة يف 
جمــال احلكومــة اإللكرتونيــة والذكيــة تســهياًل علــى املتعاملــني، 
وقــد فــازت حماكــم دبــي علــى الفئــات املتنافســة مــن كل الــدول 
عــرب إدارة وحمتــوى املوقــع اإللكــرتوين الــذي يقــدم قيمــة مضافــة 

للمتعاملــني ويخــدم النــاس ويســعدهم.

اجلهــة املنظمــة :  املنظمــة العربية للمســؤولية االجتماعية-
منظمة عربية مســتقلة

جائزة “وزير الداخلية للتميز”
لفئة “اخلدمة املشرتكة”

فــازت حماكــم دبــي يف فئــة “اخلدمــة املشــرتكة” بجائــزة 
ــة اليــوم الواحــد،  ــادرة قضي ــز ، وذلــك عــن مب ــة للتمي ــر الداخلي وزي
وبالتعــاون مــع شــرطة دبــي والنيابــة العامــة، إذ تعمــل املبــادرة 
مركــز  يف  البــالغ  مــن  ابتــداًء  اإلجــراءات  جميــع  إنهــاء  علــى 
الشــرطة، وإحالتــه مــن النيابــة العامــة إىل احملاكــم، وإصــدار 
احلكــم يف يــوم واحــد وذلــك يف مركــز الشــرطة، األمــر  الــذي 
الشــرطية والشــركاء  يعــّد تتويجــًا لعطــاء مســتدام للقيــادات 
والقطاعــات والوحــدات التنظيميــة واألفــراد يف ســعيهم للتميــز، 
وتوفــري خدمــات شــرطية راقيــة ووفــق أفضــل املعايــري العامليــة 
تســهم يف تعزيــز مكانــة الدولــة علــى ســلم التنافســية العامليــة.

اجلهة املنظمة: وزارة الداخلية/ اإلمارات العربية املتحدة
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 C³ مبادرة حمكمة

حازت مبادرة )C³( على أفضل 3 مبادرات حكومية 
10X، حيــث تعتــرب بديــاًل للتقاضــي  ضمــن مبــادرات دبــي 
ــذ  ــة للتنفي ــا قابل ــا وأحكامه ــون قراراته ــم، وتك ــدي والتحكي التقلي
الفــوري، علــى اعتبــار أنهــا توفــر إمكانيــة عقــد اجللســات القضائيــة 

عــن بعــد.

اجلهة املنظمة: حكومة دبي 

املركز األول يف جائزة دبي للتنمية البشرية

حــازت حماكــم دبــي علــى املركــز األول يف جائــزة دبــي 
البشــرية  املــوارد  مبــادرات  تكــرم  والتــي  البشــرية  للتنميــة 
التــي تطلقهــا مؤسســات األعمــال والتــي تســهم يف حتقيــق 
ــر قــدرات جميــع  هــدف التنميــة البشــرية يف دبــي جلهــة تطوي
العاملــني )بغــض النظــر عــن اجلنســية التــي ينتمــون إليهــا( 
وتأكيــد دورهــم يف مســتقبل هــذا البلــد مــن خــالل التدريــب 

املكثــف. والتوجيــه 

اجلهة املنظمة: اقتصادية دبي/ حكومة دبي

جائزة أفكار اإلمارات للدورة السابعة 2018 والتي تنظمها 
جمموعة دبي للجودة عن فئة اإلبداع يف جمال احلكومة الذكية

أفــكار  وجائــزة  مؤمتــر  ضمــن  دبــي  حماكــم  فــازت 
اإلمــارات الــدورة الســابعة عشــر، وذلــك يف فئــة اإلبــداع 
اإلنابــات  نظــام  فكــرة  عــن  الذكيــة  احلكومــة  جمــال  يف 

 . ئيــة لقضا ا

اجلهــة املنظمــة: مؤمتــر وجائــزة أفــكار اإلمــارات- جمموعــة 
ــودة  ــي للج دب
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10X من حصاد مبادرة ..C3 مشروع محكمة
واملتناميــة  املتواصلــة  جهودهــا  إطــار  يف 
لتعزيــز مواقعهــا على مؤشــرات ومعايري التنافســية 
مشــروع  إلطــالق  دبــي  حماكــم  عمــدت  الدوليــة؛ 
حمكمــة C3، ويتمثــل هــذا املشــروع بدمــج درجــات 
تتشــكل  واحــدة  حمكمــة  يف  الثــالث  التقاضــي 
دوائرهــا مــن ثالثــة قضــاء )قــاٍض واحــد مــن كل 
ــتئناف  ــي واس ــي: ابتدائ ــات التقاض ــن درج ــة م درج
ومتييــز(، بحيــث تصــدر احملكمــة أحكامــًا قطعيــة 
ــل،  ــاذ املعج ــمولة بالنف ــن، ومش ــة للطع ــري قابل غ
علــى أن تــدار جميــع إجــراءات احملكمــة بواســطة 
اإللكــرتوين  امللــف  فيهــا  مبــا  احلديثــة  التقنيــات 

والتواصــل عــن بعــد.
ــيخ  ــمو الش ــالق س ــب إط ــرة عق ــأت الفك ــد نش وق
رئيــس الدولــة  نائــب  بــن راشــد آل مكتــوم  حممــد 
 ،10X رئيــس جملــس الــوزراء حاكــم دبــي ملبــادرة
الــذي توّصــل   10X وتشــكيل فريــق عمــل ملبــادرة 
وضــع  الــذي  األمــر   ،C3 احملكمــة  لفكــرة  بــدوره 
كأول  العــامل  حماكــم  مقدمــة  يف  دبــي  حماكــم 
يف  الثــالث  التقاضــي  درجــات  تختصــر  حمكمــة 

وحــدة. حمكمــة 

الفوائد احملققة:
- تبسيط إجراءات التقاضي.

جلســات  حلضــور  املتاقضــني  حاجــة  عــدم   -
املرافعــة، وإمنــا حضــور جلســة واحــدة أو جلســات 
عــن بعــد بــداًل مــن القيــام بـــ15 رحلــة هــي متوســط 
حالــة  يف  احملاكــم  مبنــى  إىل  الرحــالت  عــدد 

االعتيــادي. التقاضــي 
- احلفــاظ علــى وقــت وحقــوق املتقاضــني عــرب 
إصــدار أحــكام قطعيــة واجبــة التنفيــذ خــالل شــهر 
الــالزم  الوقــت  متوســط  هــي  أيــام   305 مــن  بــداًل 
مــن  )ابتــداًء  االعتيــادي  الوضــع  يف  للتقاضــي 
التحضــري للقضيــة وصــواًل إىل حمكمــة التمييــز(.
- تقليــل تكلفــة التقاضــي؛ حيــث يلتــزم املدعــي 
رســم  ســداد  مــن  بــداًل  فقــط  واحــد  رســم  بســداد 
القضايــا  يف  التقاضــي  درجــات  مــن  درجــة  لــكل 
االعتياديــة، إذ ال تتجــاوز تكلفــة احملكمــة C3 تكلفــة 
ــًا  ثالثــة قضــاة وأمــني ســر، بــداًل مــن تكلفــة 11 قاضي

و3 أمنــاء ســر يف التقاضــي االعتيــادي.
- دعــم انفــراد دبــي عامليــًا بنظــام قضائــي غــري 

مســبوق يعتمــد احملاكــم الــال ورقيــة.

C3 مقارنة بين القضاء االعتيادي ومحكمة

التقاضي االعتيادي

حضور جلسات جلسة بالمتوسط
المرافعة

الوقت

التكلفة

C3 المحكمة

إجراءات
التقاضي

15

جلســــة واحــــدة
أو جلسات عن بعد

يــــوم

30
يــــوم

305

رسم واحد
 لكل درجات

التقاضي

31
أمين سرقاضي قاضي رسم لكل

درجة تقاضي
أمين سر

113
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الريادة
والتنافسية

الذكاء
واالستدامة

ية
يج

رات
ست

اال
ة 

رط
خا

ال

االبتكار
واستشراف
المستقبل

المستوى الثانيالمستوى األول

معدل مدة احلكم من تاريخ التسجيل
معدل الفصل العام 
معدل دقة األحكام

معدل االسناد العام 
نسبة و عمر القضايا املتداولة

نسبة التسوية الودية 
معدل مدة التنفيذ العام

معدل مدة التنفيذ

فعالية حتول
اخلدمات االلكرتونية والذكية 

فعالية تبني
اخلدمات االلكرتونية والذكية

االبتكار و تطوير املوارد

التميز الدويل ) التنافسية(
نسبة رضا املتعاملني

نسبة رضا اجملتمع

جودة خدمات املتعاملني

كفاءة استغالل القدرات

دراسات و بحوث استشراف املستقبل
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مبــادرة من حكــومة اإلمـــارات
GOVERNMENT ACCELERATORS
UAE Government Initiative

مبادرة فريق المسرعات الحكومية

واصلــت حماكــم دبي تبنيهــا للمســرعات احلكومية 
ــرعات  ــق املس ــادرة فري ــهدت مب ــد ش ــام 2018، وق يف ع
احلكوميــة نشــاطًا الفتــًا يف العــام املاضــي، حيــث مت 
إعــداد ورفــع “الالئحــة التنظيميــة لقانــون اإلجــراءات 
اإلجــراءات  هندســة  بإعــادة  اخملتصــة  املدنيــة” 
الــوزراء  جملــس  قبــل  مــن  اعتمادهــا  ومت  القضائيــة 
الرســمية  اجلريــدة  يف  ونشــرها   2018/12/9 بتاريــخ 
ــي: ــا يل ــة م ــت الالئح ــد تضمن ــخ 2018/12/16، وق بتاري
األولويــة  بإعطــاء  اإلعالنــات  إجــراءات  تغيــري   -
لإلعــالن باســتخدام التقنيــات احلديثــة مبــا يتواكــب 
إضافــة  الذكــي  للتحــول  دبــي  حماكــم  وتوجــه 
وتوســيع  ورق(  بــال  حماكــم  التقاضــي+  إىل)ســرعة 
إمــارات  جميــع  يف  لتنفيذهــا  املــكاين  االختصــاص 
للمحاكــم  اإلنابــات  إجــراء  إىل  حاجــة  دون  الدولــة 
األخــرى مبــا أســهم يف تقليــص اإلجــراءات وتســريعها.
يف  العاملــني  املفوضــني  حضــور  قبــول   -
األشــخاص االعتباريــة اخلاصــة دون تطلــب حضــور 
حمامــي أو مديــر الشــركة شــخصيًا مبــا يســهم يف 

النفقــات. وتخفيــف  اإلجــراءات  تســريع 

يف  الواحــدة  اجللســة  حماكــم  اســتحداث   -
القضايــا التجاريــة واملدنيــة والعماليــة التــي ال جتــاوز 
مبلــغ 100 ألــف درهــم واملطالبــات باألجــور ومــا يف 

200 ألــف درهــم. حكمهــا التــي ال جتــاوز مبلــغ 
قاضــي  واختصاصــات  صالحيــات  تفويــض   -
الثابتــة  أمــر األداء بالفصــل يف املطالبــات املاليــة 
بالكتابــة املســتندية أو اإللكرتونيــة بــدون وضــع حــد 

للقيمــة.  أقصــى 
ــي ال  ــة الت ــكام اجلزئي ــة األح ــة كتاب ــري منهجي - تغي
جتــاوز مبلــغ مليــون درهــم مــن األحــكام املطولــة إىل 

ــبيب. ــرة يف التس ــكام اخملتص األح
- تغيــري منهجيــة التقاضــي يف أوامــر األداء وإنفاذ 
ــة للمطالبــات املاليــة مــن التقاضــي  العقــود التجاري
التقليــدي إىل التقاضــي الســريع والتــي قلصــت مــن 
عمــر التقاضــي إىل 70% مــن مــدة القضيــة مــن تاريــخ 

ــجيل. التس
- رفــع النصــاب االنتهائــي للمحاكــم االبتدائيــة إىل 

خمســني ألــف درهــم.
- رفــع النصــاب االنتهائــي حملكمــة االســتئناف إىل 

خمســمائة ألــف درهــم.
- اســتحداث نظــام غرفــة املشــورة يف احملاكــم 
االبتدائيــة وحمكمــة االســتئناف مــا يســاهم يف تســريع 

إصــدار األحــكام وســرعة التقاضــي.
وطريقــة  التنفيــذ  إشــكاالت  هندســة  إعــادة   -
الطعــن عليهــا مبا يســهم يف تســريع إجــراءات التنفيذ.
- توســيع اإلختصــاص املــكاين لقاضــي التنفيــذ 
ليشــمل جميــع إمــارات الدولــة مباشــرة مبــا يســاهم 

وتســريعها. اإلجــراءات  اختصــار  يف 
- اســتحداث منظومــة جديــدة لتنفيــذ الســندات 
األحــوال  مبســائل  املتعلقــة  والقــرارات  التنفيذيــة 

إجراءاتهــا. ولتســريع  خلصوصيتهــا  الشــخصية 
دبــي  حماكــم  فريــق  أســهم  متصــل؛  شــأن  ويف 
للمســاهمة يف أعمــال ســباق بنــاة املدينــة حلكومــة 
دبــي يف تطويــر عــدد مــن اخلدمــات خــالل عــام 2018 
وهــذه  املعنيــة،  اجلهــات  مــن  عــدد  مــع  بالتعــاون 

هــي: اخلدمــات 
خدمة تأهيل النزالء.  -

خدمة االستشارات األسرية.  -

تفعيل الكاتب العدل اخلاص.  -
الرعاية االجتماعية.  -

خدمة تنفيذ سندات احملاكم.  -
خدمــات حماكــم دبــي )خدمــة احملامــني   -
املرجتعــة(. الشــيكات  بالغــات  خدمــة   - واخلــرباء 

كمــا مت تطويــر خدمــات الرعايــا واألحــداث وذلــك 
ــن  ــا م ــث إنه ــد حي ــن بع ــي ع ــات التقاض ــل خدم بتفعي
أهــم اخلدمــات التــي تقدمهــا الدائــرة لتســهيل عمليــة 
باســتخدام  املتقاضــني،  رحلــة  وتقليــص  التقاضــي 
تقنيــات مرئيــة حديثــة، إذ تنــدرج حتــت هــذه اخلدمــة 
يف  تصــب  التــي  اخملتلفــة  املبــادرات  مــن  العديــد 
اســتخدام الربامــج املرئيــة، ومنهــا: مبــادرة اجللســات 
عــن بعــد إضافــة إىل مبــادرة “ذرى” حيــث تعتــرب هــذه 
املبــادرات نقلــة نوعيــة يف أســلوب التقاضــي علــى 
مســتوى العــامل وذلــك عــن طريــق تبنــي فكــرة التقنيــة 
ابتــكار  املرئيــة يف اجملــال القضائــي، ومــن شــأنها 
احللــول الفعالــة التــي تســعد النــاس، وتضمــن الرفــاه 

للمجتمــع.
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2018

97 75

2017

عند الطلب: االنتقال

عدد املستفيدين من اخلدمة

2018

137 104
2017

قريب
عدد املعامالت املنجزة- فرع حّتا فقط

كما أن �قق عام 2017 مت احتسابه من شهر مايو

2018

�موع القضايا ا�لك�ونية

�موع قضايا الكاون�

نسبة إجما� التسجيل ا�لك�و�

62,042

14,878
80.65%

2018 التحويل البنكي
27,539 23,877

6,679 9,881
20,860 13,996
24.25% 41.38%
75.75% 58.62%

2017

عدد السندات الكلي

سندات الشيكات

سندات التحويل البنكي

نسبة الشيكات

نسبة التحويل البنكي

تم اتخاذ القرارت عبر 

�كمة ا¢حوال الشخصية
احملكمة التجارية

�كمة التنفيذ
احملكمة العقارية
احملكمة العمالية

احملكمة املدنية
اجملموع

26,542

72,271

204,362

12,705

38,865

25,773

380,518

الطلبات الذكية

عدد االنابات الصادرة و الواردة4736

نظام انابات الهيئات القضائية
3180 عدد املزادات الذكية

1042976111 إيرادات البيع بالدرهم

2230 عدد احلجوزات الذكية

المزادات الذكية

السالفة
املوقع  طريق  عن  املعامالت  لتنفيذ  ُبعد  عن  القضايا  تسجيل  خدمات  تهدف 
وا�طراف  القضية  بيانات  بإدخال  املتعامل  يقوم  حيث  للمحاكم.  االلك�و� 
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وجهتي.. لتسريع إنجاز المعامالتالبنية التحتية واستمرارية األعمال

شور: االستشارات القانونية اجمّلانية

حملاكــم  التحتيــة  البنــة  أثبتــت  جديــــد؛  مــن 
دبـــــــي كـــــفاءة عاليــة يف جميــع املؤشــرات التي 
ــى  ــه عل ــت تفوقـــــ ــا أثب ــل إن بعضه ــدها، ب مت رصـــ
 ،%25 قاربــت  كبــرية  بنســبة  املســتهدفة  القيــم 
كمـــــا أثبتــت تلــك البنيــة حصانتهــا التامــة ضــد أي 

عبــارة عــن “كاونــرت” خدمــة  يف صالــة اخلدمــات 
املركزيــة، يهــدف للــرد علــى جميــع أنــواع استفســارات 
موافاتهــم  خــالل  مــن  ســهل  بأســلوب  املتعاملــني 
مبعلومــات واضحــة مفّصلــة تســهل معرفــة القنوات 
واملســتندات  املتبعــة  واإلجــراءات  الصحيحــة 

املطلوبــة للخدمــة، وهــي تقــدم اخلدمــات التاليــة:
1-  الرد على استفسارات املتقاضني.

2-  خدمة “شور” لالستشارات القانونية اجملانية.

3-  االشرتاك يف خدمات حماكم دبي 

اإللكرتونية والذكية.
4-  طلبات االستعالم العقاري.

ويتم يف إطار هذه اخلدمة تزويد املتعاملني 
بخرائط إجراءات حماكم دبي بثالث لغات هي: 

العربية، واإلجنليزية، واألردو. احملقق )نتائج الربع 4( املستهدف
)بحسب نظام راصد( املؤشر 

%99.79 %99.8
نسبة توفر اخلدمات اإللكرتونية 

الذكية )نسبة وكفاءة استخدام التقنية(.

%99.99 %75 نسبة توفر الشبكة الداخلية لألفرع.

%100 %90 نسبة التهديدات األمنية املعلوماتية احمللولة.

0 0 عدد االخرتاقات اإللكرتونية الناجحة.

%97.8 %90 نسبة ترقية البنية التحتية لإلصدارات املوصى بها )حداثة التقنية(

%91.66 %75 نسبة ترقية األنظمة لإلصدارات املوصى بها

2 2 نسبة إجناز االختبار الدوري خلطة التعايف من الكوارث

2018 2017 البيان

8 8
عدد النشرات التعريفية املنشورة 

عن اإلجراءات واخلدمات

2018 2017 البيان

90 82 عدد املكاتب

1,514 1,360 عدد املستفيدين

40
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0
2017 2018

82 90

ــدث  ــث مل يح ــة حي ــدات اإللكرتوني ــن التهدي ــوع م ن
ــى  ــم عل ــة للمحاك ــة اإللكرتوني ــرتاق لألنظم أي اخ
البنيــة  مؤشــرات  نتائــج  جــاءت  وقــد  اإلطــالق، 
يف  املبــني  النحــو  علــى   2018 لعــام  التحتيــة 

املرفــق. اجلــدول 
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المكتبة القانونية

واصلــت املكتبــة القانونيــة مبحاكــم دبــي أداء 
أدوارهــا التثقيفيــة والتوعويــة والعلميــة كمنــــارة 
مــن منــارات الفكــر القانــوين ليــس علــى مســتوى 
الدولــة وحســب، وإمنــا علــى املســتوى اإلقليمــي 
أيضــًا، وقــد واصلــت يف العــام املاضــي مســــريتها 
عــرب العديــد مــن الفعاليــات واملشــاركات القيمــة، 
حيــث حظيــت منصاتهــا بإقبــال مميــز علــى الــدوام 
هــذا  يف  نوعيــة  نقلــة  إحــداث  يف  وأســهمت 
اجملــال مــن املعرفــة، وكـــــان أبرزهــا املشــاركة 
يف ثالثــة معـــــارض كبــرية على مســـــتوى الدولـــــة، 

هــي:

- الدورة 28 من معرض أبوظبي الدويل للكتاب.
- الدورة 37 من معرض الشارقة الدويل للكتاب.

- معــرض الكتــاب القانــوين )الــذي تنظمــه النيابــة 
ــنويًا(. العامة س

أمــا مــن حيــث اإلصــدارات؛ فقــد أضافــت احملاكــم 
اإلصــدارات  آلالف  إصــدارًا   17 املاضــي  العــام  يف 
اجملــاالت  شــتى  يف  لديهــا  الســابقة  والعناويــن 
يف  املكتبــة  مشــاركات  حققــت  وقــد  الصلــة،  ذات 
املعــارض معــدالت رضــا مرتفعــة كمــا يف الســنوات 
املاضيــة، حيــث بلــغ رضــا املتعاملــني عــن جنــاح 
ــاب  ــدويل للكت ــارقة ال ــرض الش ــي يف مع ــم دب حماك

1
2
3
عدد ونوع الكتب المهداة للمكتبة4

الجهات المستفيدة من اإلصدارات

إيرادات المكتبة

عدد الكتب المعارة

173
16
93493
1170

علــى ســبيل املثــال مســتوى 100% يف عــام 2017، 
املكتبــة  عــن  املتعاملــني  رضــا  مســتوى  بلــغ  كمــا 

99% يف العــام نفســه. القانونيــة 

نحو املزيد من اإلثراء املعريف والعطاء الثقايف
اإلثــراء  مبــادرة  فعاليــات  املكتبــة  واصلــت  كمــا 

 11 اســتفادت  )تبــادل اإلهــداءات(، حيــث  املعــريف 
جهــة مــن إهــداءات املكتبــة، يف حــني تلقــت املكتبــة 
إهــداءات مــن 11 جهــة أيضــًا، متثلــت بـــ 173 كتابــًا منها 
يف  كتابــًا  و36  القانونيــة  اجملــاالت  يف  كتابــًا   137

بنســبة  العامــة، وقــد حظيــت املبــادرة  اجملــاالت 
رضــا بلغــت 100% لــدى اجلهــات متلقيــة اإلهــداءات.

اجلهات املهدي لها م اجلهات املتحصل على إهداءاتها

أكادميية شرطة دبي أكادميية شرطة دبي  1

النيابة العامة النيابة العامة  2

معهد دبي القضائي معهد دبي القضائي  3

اكادميية العلوم الشرطية أكادميية العلوم الشرطية  4

هيئة الطرق واملواصالت مركز حمدان بن حممد 5

اإلدارة العامة للمرور مركز الكتب والتوثيق 6

التفتيش القضائي دار زين احلقوقية 7

مديرية القضاء العسكري القاضي د.حممد حنفي 8

مركز حمدان بن حممد ندوة الثقافة والعلوم  9

مركز الكتب والتوثيق مركز استشراف املستقبل- شرطة دبي 10

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية دائرة القضاء- أبوظبي  11
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اإلعالم واالتصال

مؤشرات األداء

2018

687

عدد التغطيات اإلعالمية
(اإلذاعة +التلفزيون +الصحف )

إجمالي عدد المتابعين لحسابات محاكم دبي

خبرخبرفيديوتعريدة

2018

117,460 71,905
2017

31,6351992,64931,635

عدد مراكز العضيد لتقديم الخدمات
التي تم افتتاحها ضمن الخطة

ال64,049
تص

اال
كز 

مر
ة ل

عدد المكالمات التي تم الرد عليها من الوارد

2
ترخيص مراكز اخلدمة – الطباعة- مع ضمان مراجعة أداء 

املركز وجودة اخلدمات املقدمة به ومدى التزامه باملعاي� 
احملددة من قبل دائرة �اكم دبي.

قنوات التواصل مع الفئات المعنية

اجلماهــريي  التواصــل  قنــوات  شــهدت 
ومســتويات التواصــل مــع الفئــات املعنيــة يف 
اجملتمــع ال ســيما املتعاملــني نشــاطًا الفتــًا 
يف العــام املاضــي، جتلــت يف الزيــادة الكبــرية 
ــم  ــا احملاك ــت به ــي حظي ــات الت ــدد التغطي لع
األمــر  والصحــف،  والتلفزيونــات  اإلذاعــات  يف 

بهــا  تتمتــع  التــي  احليويــة  يعكــس  الــذي 
احملاكــم واتســاع نطــاق أعمالهــا ومبادراتهــا، 
كمــا حصــل األمــر نفســه علــى صعيــد وســائل 
التواصــل االجتماعــي، إذ منــت أعــداد متابعــي 
حســابات احملاكــم بواقــع 63% مقارنــة بالعــام 

املاضــي.
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تدشني “مكتبة عام زايد” يف شهر القراءة

تنظيم الدورة الثانية عشرة من البطولة الداخلية لكرة القدم حتت شعار عام زايد

مع  تزامنًا  زايد”  عام  “مكتبة  بتدشني  املبادرة  جتلت 
شهر القراءة، وتأتي املبادرة استكمااًل لسلسلة املبادرات 
االتصال  إدارة  من  بتنظيم  دبي  حماكم  أطلقتها  التي 

نظمــت اللجنــة الرياضيــة مبحاكــم دبــي “البطولــة 
الداخليــة لكــرة القــدم” يف دورتهــا الثانيــة عشــرة حتــت 
ــزًا لثقافــة اللياقــة البدنيــة  شــعار “عــام زايــد”، وذلــك تعزي

والتسويق املؤسسي يف شهر القراءة، لإلسهام يف ترسيخ 
ثقافة العلم واملعرفة ودعم سلسلة املشروعات الثقافية 

والفكرية واملعرفية.

وســعيًا منهــا جلعــل دبــي إحــدى أكــرث املــدن نشــاطًا 
وممارســًة للرياضــة علــى مســتوى العــامل، وقــد ضّمــت 

البطولــة 6 فــرٍق متنافســة.

عام زايد.. فعاليات تليق بالحدث

شــهدت حماكــم دبــي اســتجابة مميــزة الســتحقاقات 
العــام، أســهمت فيهــا خمتلــف  زايــد" علــى مــدار  "عــام 
التابعــة  العمــل  وفــرق  التنظيميــة  والوحــدات  اإلدارات 
مبــادرة   15 نحــو  وإطــالق  تنظيــم  مت  حيــث  للمحاكــم، 
اإلنســانية  واجملــاالت  املياديــن  شــتى  يف  خمتلفــة 

والدينيــة والتثقيفيــة والرياضيــة وســواها، والتــي جســدت 
مبجموعهــا القيــم النبيلــة التــي غرســها الوالــد املؤســس 
املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان -طيــب اهلل 
ثــراه-يف نفــوس األجيــال الالحقــة، وهــي مســتعرضة يف 

اجلــدول املرفــق. 



التقرير السنوي - محاكم دبي

50

الباب األول : استراتيجيات على قدر الطموح

51

تنظيم معرض زايد يف مبنى األحوال الشخصية. جمع مساهمات من املوظفني لـتمكني 20 يتيمًا من أداء مناسك العمرة.

ــان:  ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــمو الش ــب الس ــاد- صاح ــوة االحت ــاب “بق ــع كت توزي
توقيع مذكرة تفاهم مع بنك دبي اإلسالمي لتنمية روح التكافل االجتماعي.القائــد والدولــة” للمتعاملــني.

دبي  حماكم  يف  املبدعني  نادي  نظم  حيث 
معرض زايد تقديرًا جلهود الوالد املؤسس املغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب اهلل ثراه-

بجمع  دبي  حماكم  يف  املوظفني  إسعاد  فريق  قام 
مع  بالتعاون  األيتام”  “عمرة  ملبادرة  املوظفني  مساهمات 
أكرث  جمع  مت  حيث  زايد،  عام  فعاليات  ضمن  اخلري،  بيت  جمعية 

الســمو  االحتاد-صاحــب  “بقــوة  كتــاب  توزيــع  مت 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان: القائــد والدولــة” 
للتعريــف  زايــد،  عــام  مــع  بالتزامــن  املتعاملــني  علــى 
بالــدور احملــوري للقائــد وفكــره امللهــم ورؤيتــه الثاقبــة 

اإلســالمي  دبــي  وبنــك  دبــي  حماكــم  وقعــت 
اتفاقيــة تعــاون لدعــم وتطبيــق مفهــوم املســؤولية 
القطــاع  بــني  الشــراكة  أطــر  وتطويــر  اجملتمعيــة، 

فئات  كافة  بني  وترسيخها  العدالة  حتقيق  يف 
اجملتمع، وقد جرت فعاليات املعرض بالتزامن مع 

احتفاالت اليوم الوطني.

وتعد  العمرة،  مناسك  ألداء  يتيمًا   20 إلرسال  درهم،   ألف   45 من 
هذه املبادرة أحد املبادرات واألنشطة االجتماعية التي يحرص 
الفريق على تنظيمها ملوظفيه بهدف تعزيز روح األسرة الواحدة.

العربيــة  اإلمــارات  دولــة  صــرح  بنــاء  يف  والعزميــة 
املتحــدة بجانــب إخوانــه حــكام اإلمــارات، وقــد جــاء 
ذلــك ضمــن مبــادرات شــهر القــراءة، التــي نفذتهــا إدارة 

املتعاملــني. إســعاد 

تقــدمي  خــالل  مــن  اخلــاص،  والقطــاع  احلكومــي 
لــدى  اخلــري”  “حماكــم  للجنــة  املــادي  الدعــم 

دبــي. حماكــم 



التقرير السنوي - محاكم دبي

52

الباب األول : استراتيجيات على قدر الطموح

53

توقيع مذكرة تفاهم مع “مصرف اإلمارات اإلسالمي” لتحقيق مبادرات جمتمعيةاملشاركة يف الدورة السابعة من حملة )رمضان أمان(. 
شارك جملس “اجلوهرة” النسائي يف حماكم دبي، 
حملة  يف  الدائرة،  موظفات  من  التطوعي  الفريق  مع 
“رمضان أمان” يف دورتها السابعة حتت شعار “ال جتعل 

وقعت كل من حماكم دبي ومصرف اإلمارات اإلسالمي 
اتفاقية تعاون لتحقيق مبادرات جمتمعية على هامش 
املشاركة يف معرض دبي الدويل لإلجنازات احلكومية 

جمعية  وتنظيم  املرورية”،  للمخالفات  عذرًا  صيامك 
اإلحسان اخلريية، وذلك من منطلق احلرص على تعزيز 

املشاركة اجملتمعية والقيام باألعمال اخلريية.

2018، لتعزيز التعاون املشرتك بني اجلهتني بشكل يتوافق 

الدائرة  رؤية  إىل  للوصول  االسرتاتيجية  تطلعاتها  مع 
“حماكم رائدة متميزة عامليَا”.

إيفــاد 25 موظفــًا مــن املراســلني والعاملــني بالدائــرة مــن ذوي الدخــل احملــدود 
2000 مستفيٍد من مبادرات املعرفة يف “عام زايد”.ألداء مناســك العمــرة.

خدمــات  بــإدارة  الســعادة”  “هرمــون  فريــق  قــام 
القضايــا يف حماكــم دبــي بجمــع مســاهمات بلغــت 
25 مــن املراســلني والعاملــني  ألــف درهــم، إليفــاد   25

مناســك  ألداء  احملــدود  الدخــل  ذوي  مــن  بالدائــرة 

ــي  ــم دب ــة مبحاك ــم إدارة املعرف ــم قس ــث نظ حي
مبادرتــه التطّوعيــة املعرفيــة، والتــي تضمنــت 21 
فعاليــة معرفيــة، شــملت حماضــراٍت وورشــًا تدريبيــة، 

املبــادرات  إحــدى  املبــادرة  هــذه  وتعــد  العمــرة، 
علــى  الفريــق  يحــرص  التــي  االجتماعيــة  واألنشــطة 
تنظيمهــا ملوظفيــه بهــدف تعزيــز روح األســرة الواحــدة، 
وإميانــًا منــه بأهميــة توفــري أجــواء العطــاء للموظفني.

اســتفاد منهــا أكــرث مــن 2000 موظٍف، ينتســبون لعدد 
احملليــة  احلكوميــة  واملؤسســات  الدوائــر  مــن 

واالحتاديــة.
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االحتفال بـ “يوم املرأة اإلماراتية” حتت شعار “املرأة على نهج زايد”.
احتفلــت حماكــم دبــي بـــ “يــوم املــرأة اإلماراتيــة” حتــت 
شــعار “املــرأة علــى نهــج زايــد”، حيــث جــرى اســتعراض مــا 
حققتــه املــرأة اإلماراتيــة مــن إجنــازات ومكتســبات وطنيــة، ومــا 
ــا  ــيما أنه ــرأة، الس ــني امل ــال متك ــي يف جم ــم دب ــه حماك أجنزت

ــات  ــن 5 قاضي ــة منه ــا 465 موظف ــوف موظفيه ــت يف صف ضم
يف الســلك القضائــي، مــع اإلشــادة بالــدور احليــوي الــذي لعبــه 
اجمللــس النســائي باحملاكــم يف تنظيــم عــدد مــن املبــادرات 

ــي. ــة دب ــتوى حكوم ــى مس ــزة عل ــج املتمي والربام

تنظيم ندوة “زايد والتسامح”.
ــامح”،  ــد والتس ــوان “زاي ــدوة بعن ــم ن مت تنظي
ضمــن فعاليــات حماكــم دبــي يف املهرجــان 
ــز  ــا لتعزي ــعيًا منه ــك س ــامح، وذل ــي للتس الوطن
اإلماراتــي،  اجملتمــع  يف  التســامح  ثقافــة 

حيــث تناولــت النــدوة دور املغفــور لــه بــإذن اهلل 
تعــاىل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان -طيب 
اإلماراتــي  اجملتمــع  تســامح  يف  ثــراه-  اهلل 

وتقاربــه.

االحتفاء بيوم زايد للعمل اإلنساين.
أولت حماكم اهتمامًا خاصًا لالحتفاء بيوم زايد 
للعمل اإلنساين، والذي يوافق 19 رمضان من كل عام 
خالل  من  زايد”،  “عام  مع  املرة  هذه  لتزامنه  وذلك 
ولطاملا  واإلنسانية،  اخلريية  املبادرات  من  الكثري 

عن  للتعبري   فرصة  املناسبة  هذه  احملاكم  اعتربت 
واملقيمني  اإلمارات  شعب  يكنها  التي  احملبة 
على أرضها وخمتلف شعوب العامل لواحد من أكرث 

الشخصيات إنسانية يف التاريخ.



التقرير السنوي - محاكم دبي

56

الباب األول : استراتيجيات على قدر الطموح

57

زيارة مدرسة األقصى ومدرسة سارة يف “يوم الطفل اإلماراتي”.
زار ســعادة طــارش عيــد املنصــوري مديــر عــام 
حماكــم دبــي مدرســة األقصــى للتعليــم األساســي 
للبنــني، ومدرســة ســارة للتعليــم األساســي للبنــات 
الزيــارة  إطــار  يف  ومت  التعليميــة،  دبــي  مبنطقــة 

فعاليــات  وتنظيــم  توعويــة  حماضــرات  تقــدمي 
“يــوم  يف  ووجباتهــم  بحقوقهــم  الطلبــة  لتعريــف 
لدعــم  الدائــرة  مــن  اســتجابة  اإلماراتــي”،  الطفــل 

للمجتمــع. والوقائيــة  التوعويــة  الربامــج 



مؤشرات األداء

الباب الثاني:
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2018

29,987 27,830

20172018

10,519 9,195

20172018

2,946 2,715

2017

محكمة التمييزمحكمة االستئنافالمحكمة االبتدائية ++
2018

1,450

2018

6,613

2018

731

مركز التسوية
الودية للمنازعات

(مدني - تجاري - عقاري)

محكمة
تسوياتاألحوال الشخصية

محكمة التنفيذ (إصالح أسري +دعاوى األسرة
+ تركات مسلمين وغير مسلمين) ++

اإلنتاجية حسب القضايا المسجلة
في المحاكم الثالث (مدني)

2018

43,452 39,740

2017 =2018

8,794 =

the Family Guidance

المحاكم باألرقام

مجموع التسويات الوديةمجموع القضايا
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عدد القضايا املسجلة يف احملاكم االبتدائية التخصصية لعام 2018

2018 البيان

4,133 احملكمة املدنية

7,775 احملكمة التجارية

1,059 احملكمة العقارية

14,519 احملكمة العمالية

2,500 حمكمة األحوال الشخصية

29,987 إجمايل أعداد القضايا املسجلة يف احملاكم االبتدائية

التعريف املؤشرات

معدل عدد األيام من تاريخ التسجيل إىل تاريخ أول جلسة. معدل اإلسناد يف احملاكم االبتدائية

الدعاوى التي سجلت منذ أكرث من عام ومازالت متداولة. القضايا املتداولة ألكرث من عام

الدعاوى التي سجلت منذ أكرث من عامني ومازالت متداولة. عمر القضايا املتداولة )نسبة القضايا أكرث من سنتني(

مدة تداول الدعوى من تاريخ أول جلسة حتى إصدار احلكم. معدل مدة احلكم من أول جلسة

معدل األحكام الصادرة خالل العام. معدل الفصل العام

معدل األحكام )اجلزئي( املؤيدة من األحكام التي مت الطعن عليها. معدل دقة األحكام اجلزئي

معدل األحكام )الكلي( املؤيدة من األحكام التي مت الطعن عليها. معدل دقة األحكام الكلي

عدد القضايا أحوال نفس مسلمني التي جتاوزت مدة تداولها أكرث من ستة 
أشهر. 

نسبة وعمر القضايا املتداولة أحوال نفس مسلمني

عدد القضايا أحوال نفس غري مسلمني التي جتاوزت مدة تداولها أكرث من 
ستة أشهر. 

نسبة وعمر القضايا املتداولة أحوال نفس غري مسلمني 

عدد األحكام الذي يصدرها القاضي خالل العام. اإلنتاجية القضائية

معدل مدة إصدار القرار منذ إسناد الطلب للقاضي حلني البّت فيه.
متوسط زمن اتخاذ القرار على الطلبات من اإلسناد إىل 

اعتماده

معدل األحكام والقرارات التنفيذية املؤيدة من املطعون عليها. معدل دقة أحكام وقرارات التنفيذ-دقة القرارات املؤيدة

عدد األحكام التي يصدرها قاضي التنفيذ خالل العام. نسبة القضايا التي أصدر فيها قضاة التنفيذ أحكامًا

وســنعرض يف الصفحــات اآلتيــة مــن هــذا التقريــر مؤشــرات األداء لعــام 2018 يف حماكــم دبــي بدرجاتهــا 
الثــالث االبتدائيــة واالســئناف والتمييــز، مــع األخــذ بعــني االعتبــار التعريفــات اخلاصــة باملصطلحــات اآلتيــة:
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ومتثــل أوىل درجــات التقاضــي يف إمــارة دبــي، 
احملكمــة  هــي  متخصصــة  حماكــم  مــن  وتتكــون 
املدنيــة، حمكمــة األحــوال الشــخصية، احملكمــة 
التجاريــة، احملكمــة اجلزائيــة، احملكمــة العماليــة، 
احملكمــة العقاريــة وأخــريًا حمكمة التنفيــذ التي مت 
اســتحداثها يف نهايــة عــام 2016، حيــث سنســتعرض 
نتائــج  التقريــر  هــذا  مــن  القادمــة  الصفحــات  يف 
مؤشــرات األداء يف تلــك احملاكــم، والتــي اســتقبلت 
وشــهدت  املاضــي،  العــام  خــالل  قضيــة   29,987

حتقيــق تقــدٍم الفــٍت علــى صعيــد معظــم املؤشــرات 
مقارنــة بالعــام 2017، كمــا هــو مبــني يف اجلــداول 

والرســوم املرفقــة.
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يف  املتخصصــة  احملاكــم  إحــدى  هــي 
يف  بالنظــر  وتختــص  االبتدائيــة،  احملاكــم 
ويــرأس  واجلزئيــة،  الكليــة  املدنيــة  الدعــاوى 
هــذه احملكمــة رئيــس حمكمــة يتبــع مــن حيــث 
اإلشــراف اإلداري لرئيــس احملاكــم االبتدائيــة، وقــد 
لديهــا  املســجلة  القضايــا  عــدد  إجمــايل  بلــغ 
حتقيــق  مت  حيــث   ،2018 عــام  يف  قضيــة   4,133

حتســن يف معظــم املؤشــرات، ال ســيما  مؤشــر 
حيــث  جلســة”  أول  مــن  احلكــم  مــدة  “معــدل 
جنحــت احملكمــة يف تخفيــض معــدل املــدة 
عــن القيمــة املســتهدفة، وكذلــك مؤشــري معــدل 
بنتائــج  دقــة األحــكام اجلزئــي والكلــي مقارنــة 

.2017 عــام  يف  املؤشــرين 
وعلــى صعيــد املبــادرات التــي متــت يف عــام 
امللــف  مبــادرة  املدنيــة  احملكمــة  تبنــت  2018؛ 

الذكــي )وهــي مبــادرة مشــرتكة بــني عــدد مــن 
ســعادة  لتحقيــق  وتأتــي  االبتدائيــة(،  احملاكــم 
وذلــك  التقاضــي،  مســار  وتســهيل  املتقاضــني 
اســتجابًة للتوجهــات احلكوميــة علــى مســتوى 
الدولــة بأســرها بتعزيــز أمتتــة اخلدمــات والتوســع 
ــز  ــدف تعزي ــة به ــات الذكي ــات والتطبيق يف اخلدم
مســتويات  ورفــع  للدولــة،  الرياديــة  املواقــع 

اجملتمــع. وســعادة  واجلــودة  الكفــاءة 
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هــي إحــدى احملاكم االبتدائيــة املتخصصة، 
ــود  ــاذ العق ــور إنف ــارات يف حم ــة اإلم ــل دول ومتث
ــال  ــطة األعم ــة أنش ــهولة ممارس ــر س ــن تقري ضم
الصــادر عــن البنــك الــدويل والــذي حلــت حماكــم 
دبــي مبوجبــه يف املرتبــة التاســعة عامليــًا يف 
ــى  ــة عل ــنة الرابع ــًا للس ــام 2019 واألوىل إقليمي ع

التــوايل.
يف  بالنظــر  التجاريــة  احملكمــة  تختــص 
رافعوهــا  بهــا  يهــدف  التــي  التجاريــة  الدعــاوى 
ماليــة  حقــوق  أو  قانونيــة  مراكــز  حمايــة  إىل 
معامــالت  أو  أعمــال  علــى  مرتتبــة  عينيــة  أو 

جتاريــة بحكــم ماهيتهــا، أو بحكــم املزاولــة علــى 
التصرفــات  جــراء  املرتتبــة  أو  االحــرتاف،  ســبيل 

التجاريــة. واملعامــالت 
 7,775 تســجيل  املاضــي  العــام  شــهد  وقــد 
حتقيــق  مت  كمــا  احملكمــة،  هــذه  لــدى  قضيــة 
تقــدم ملمــوس يف جميــع املؤشــرات املدروســة 

.2017 مقارنــة بعــام 
العــام  يف  احملكمــة  إجنــازات  أبــرز  وحــول 
املاضــي، فقــد عملــت - مـــع فريــق املســرعات - 
علــى إعــداد ورفــع “الالئحــة التنظيميــة لقانــون 
اإلجــراءات املدنيــة” اخملتصــة بإعادة هندســة 
مــن  اعتمادهــا  مت  التــي  القضائيــة  اإلجــراءات 
وكان   ،2019/12/9 بتاريــخ  الــوزراء  جملــس  قبــل 
ــي يف  ــة التقاض ــري منهجي ــه تغي ــا تضمنت ــرز م أب
إنفــاذ العقــود التجاريــة مــن التقاضــي التقليدي 
املبــادئ  مــع  متجانــس  ســريع  تقاضــي  إىل 
حممــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  أعلنهــا  التــي 
ــس  ــة، رئي ــس الدول ــب رئي ــوم، نائ ــد آل مكت ــن راش ب
جملــس الــوزراء، حاكــم دبــي، رعــاه اهلل، ال ســيما 
ــذي  ــون( وال ــوق القانــــ ــد ف ــاين )ال أح ــدأ الث املب
نــّص علــى أن “التأخــر يف العدالــة ظلــم”، لــذا 
ــددًا  ــة ع ــة احملدث ــراءات القضائي ــت اإلج تضمن
مــن اجلوانــب التــي مــن شــأنها توظيــف التقنيــة 
وحتديــد  القضائــي،  العمــل  يف  احلديثـــــة 
الضوابــط التــي تســهم يف تســريع وتــرية العمــل 
مت  وقــد  األحــكام،  بجــــــودة  اإلخـــــالل  دون 
التطــــرق إليهــا بالتفصيــل يف البــاب األول مــن 
املســرعات  فريــق  مبــادرة  ضمــن  التقريــر  هــذا 

احلكوميــة.
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وهــي إحــدى احملاكــم املتخصصــة يف احملاكــم 
العقاريــة  الدعــاوى  يف  بالنظــر  وتختــص  االبتدائيــة، 
الكليــة واجلزئيــة، ويــرأس هذه احملكمــة رئيس حمكمة 
احملاكــم  لرئيــس  اإلداري  اإلشــراف  حيــث  مــن  يتبــع 
بالنزاعــات  العقاريــة  احملكمــة  وتختــص  االبتدائيــة، 
املعامــالت  عــن  والناجتــة  املرتتبــة  واخلصومــات 
والعقــود املاســة واملتصلــة بحقــوق ملكيــة العقــارات، 
ذلــك  مــن  وتســتثنى  تابعــة،  أو  عينيــة  حقــوق  وأيــة 
الروابــط اإليجاريــة التــي تقــل مدتهــا عــن عشــر ســنوات، 
وتعتمــد يف أدائهــا علــى خطــة اســرتاتيجية وأهــداف 

تواكــب تطلعــات احلكومــة وحماكــم دبــي.
مت يف هــذه احملكمــة تســجيل 1,059 قضيــة يف 
عــام 2018، وشــهدت نتائــج املؤشــرات حتســنا الفتــًا يف 
مؤشــري معــدل دقــة األحــكام اجلزئــي والكلــي قياســًا 

بنتائجهمــا يف عــام 2017.
وعلــى صعيــد املبــادرات التــي متــت يف عــام 2018؛ 
تبنــت احملكمــة املدنيــة مبــادرة امللــف الذكــي )وهــي 
ــة(،  ــم االبتدائي ــن احملاك ــدد م ــني ع ــرتكة ب ــادرة مش مب
وتأتــي لتحقيــق ســعادة املتقاضــني وتســهيل مســار 
احلكوميــة  للتوجهــات  اســتجابًة  وذلــك  التقاضــي، 
علــى مســتوى الدولــة بأســرها بتعزيــز أمتتــة اخلدمــات 
بهــدف  الذكيــة  والتوســع يف اخلدمــات والتطبيقــات 
مســتويات  ورفــع  للدولــة،  الرياديــة  املواقــع  تعزيــز 

الكفــاءة واجلــودة وســعادة اجملتمــع.
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وإسعاد  التقاضي،  مدة  تقليل  املبادرة  هذه  عن 
أعداد  وتقليل  عنهم،  والتخفيف  الدعوى  أطراف 

املراجعني وتقليص العبء اإلداري..إلخ.
أطلقت  والتي  بعد:  عن  التقاضي  مبادرة   -
وزارة  مع  بالتعاون   ،2018 جيتكس  معرض  يف 
تطبق  حمكمة  أول  بذلك  وكانت  البشرية،  املوارد 
التقاضي عن بعد والتي تعتمد على تقنيات مرئية 
حديثة،هي األوىل من نوعها على مستوى الدولة، 
واحد  يوم  يف  احملاكمة  من  االنتهاء  إىل  وتهدف 
مسماها  تغيري  وسيتم  الواحد(  اليوم  )حماكمة 
التسامح  مبادئ  لتحقيق  نظرًا  التسامح  دائرة  إىل 
وانتهائها بالصلح بني الطرفني، ويندرج يف إطارها 
عن  كـ”اجللسات  األخرى  املبادرات  من  عدد 
و”إعداد  بعد،  عن  اجلزائية  احملاكمات  أي  بعد” 
إعداد  فريق  بني  التواصل  مبوجبها  ويتم  الدعوى” 
املتطلبات  جميع  الستكمال  واحملامني  الدعوى 
احملكمة،  لزيارة  احلاجة  دون  بالقضية  اخلاصة 
التنفيذ  قضايا  جلسات  تناول  تتيح  التي  و”ذرى” 
املباشر  احلي  النقل  خاصية  طريق  عن  املدين 
للموقوف، و”قريب” التي تعنى بتوثيق اإلشهادات 
عن طريق األجهزة الذكية بدون احلضور الشخصي 
عن  للمنازعات”  الودية  و”التسوية  للمتعاملني، 

طريق االتصال املرئي أيضًا.
- مبادرة نعلن عنكم: وقد سبق إطالقها يف عام 
نحو  نشر  إطارها  يف  ومت  مستمرة،  زالت  وما   2017

3000 إعالن جماين بالتعاون مع إحدى الصحف.

- مبادرة عون: ومتت بالتعاون مع قسم اخلرباء 
بصورة  خبري  تعيني  مبوجبها  ويتم  احملاكم،  يف 

جمانية لبعض حاالت القضايا العمالية.
التي  الدعاوى  يف  النافذة:  األحكام  مبادرة   -
تقل فيها املطالبة عن عشرين ألف درهم، بحيث يتم 
التنفيذ حال صدور األحكام وال ميكن أن تستأنف إال 
مدة  معدل  تقليص  مت  وقد  الضيقة،  احلاالت  يف 

التقاضي يف هذه القضايا إىل 31 يومًا.
وقد  النموذجية:  الدعوى  الئحة  مبادرة   -
أطلقت يف عام 2017 واستمر العمل بها يف العام 
املاضي، وهي عبارة عن الئحة منوذجية للقضايا 
العمالية مت تبنيها من جميع احملاكم يف الدولة 
والتوطني،  البشرية  املوارد  وزارة  مع  بالتعاون 

وبالتايل مت تقليل التكاليف عن كاهل العمال.
- الدليل االسرتشادي لرسوم الدعاوى العمالية: 
والذي مت إعداده بالتعاون مع القسم العمايل، ومت 

توزيعه بثالث لغات )عربي و إنكليزي و أوردو(.
أول  هي  العمالية  احملكمة  أن  أيضًا  يذكر 
تسجيل  خدمات  تعهيد  إىل  عمدت  حمكمة 
سهلت  وبالتايل  اخلدمات،  ملراكز  الدعاوى 
العمال،  من  الدعاوى  أطراف  على  اإلجراءات 
التي  احملكمة  يف  املراجعني  أعداد  وتقليل 
تسعى باستمرار لتوظيف املزيد من التقنية وأمتتة 
القريب العاجل، السيما مع  خدماتها بالكامل يف 
عام  يف  تدشينه  املزمع  اجلديد  للمقر  انتقالها 

.2019

المحكمة العمالية

وهي إحدى احملاكم املتخصصة يف احملاكم 
العمالية  الدعاوى  يف  بالنظر  وتختص  االبتدائية، 
الكلية واجلزئية التي ينظمها القانون االحتادي رقم 
رقم  1980 وتعديالته، والقانون االحتادي  )8( لسنة 
املساعدة،  اخلدمة  عمال  بشأن   2017 لسنة   )15(
ويرأس هذه احملكمة رئيس حمكمة يتبع من حيث 

اإلشراف اإلداري لرئيس احملاكم االبتدائية.
قضية   14,519 العمالية  احملكمة  استقبلت 
2018 لتكون بذلك أكرث احملاكم االبتدائية  يف عام 
استقبااًل للقضايا، وشهدت هي أيضًا حتسنا الفتًا 
والكلي  اجلزئي  األحكام  دقة  معدل  مؤشري  يف 

قياسًا بنتائجهما يف عام 2017.
وطبقت احملكمة العمالية عددًا من املبادرات 
نحو  التوجه  عليها  غلب   ،2018 عام  يف  املهمة 
مع  انسجامًا  الذكية  اخلدمات  وتوفري  األمتتة 
وكان  التقنية،  ومعطيات  احلكومية  التوجهات 

أهمها اآلتي:
القضايا  يف  اجملاين  للرتافع  “سند”  مبادرة   -
 ،2017 عام  نهاية  يف  أطلقت  والتي  العمالية، 
هذه  إطار  يف  مت  وقد   ،2018 عام  يف  وطبقت 
للرتافع  احملامني  من  عدد  مع  التعاون  املبادرة 
جمانًا عن املدعي )أي الطرف العامل( يف حاالت 
وأحيانًا  اجلماعية  بالقضايا  أغلبها  يتعلق  خاصة 
الفردية، وقد استفاد منها أكرث من 200 عامل، ونتج 

القاضي جمال الجابري
رئيس المحكمة العمالية
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القاضي خالد الحوسني
رئيس محكمة االحوال الشخصية

يف  املتخصصــة  احملاكــم  إحــدى  وهــي 
احملاكــم االبتدائيــة، وتختــص بالنظــر يف الدعــاوى 
األســرية بجميــع فروعهــا، مثــل دعــاوى أحــوال النفــس 
دعــاوى  إىل  إضافــًة  املســلمني،  وغــري  للمســلمني 
ودعــاوى  املســلمني،  وغــري  للمســلمني  الــرتكات 
أحــوال املــال للمســلمني وغــري املســلمني، إىل جانــب 
تعتمــد  كمــا  الشــرعية،  واإلشــهادات  التصديقــات 
التصديــق  خــالل  مــن  التقاضــي  بدائــل  احملكمــة 
قســم  مــن  الصــادرة  األســرية  االتفاقيــات  علــى 
التوجيــه األســري، واتفاقيــات التخــارج والصلــح بــني 
الورثــة والصــادرة مــن قســم التســويات، ويــرأس هــذه 
احملكمــة رئيــس حمكمــة يتبــع مــن حيــث اإلشــراف 

االبتدائيــة. احملاكــم  لرئيــس  اإلداري 
اســتقبلت هــذه احملكمــة 2,500 قضيــٍة يف عــام 
2018، وحققــت تقدمــًا يف عــدد مــن مؤشــراتها مقارنة 

بعــام 2017، الســيما مؤشــر معــدل مــدة احلكــم مــن 
ــة. أول جلس

بهــا  قامــت  التــي  اإلجنــازات  أبــرز  صعيــد  وعلــى 
حمكمــة األحــوال الشــخصية خــالل عــام 2018، فقــد 
ــن  ــا م ــل فيه ــل العم ــة وتفعي ــز اخلدم ــاح مراك مت افتت
بدورهــا  قدمــت  والتــي  اإلشــهادات،  إصــدار  حيــث 
املرئــي  التواصــل  أو  بعــد”  عــن  “التواصــل  خدمــة 

محكمة األحوال الشخصية

يوم
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يف  ذلــك  ومت  اإلشــهادات،  بعــض  بإنهــاء  اخلاصــة 
ــى  ــهل عل ــذي س ــر ال ــاء، األم ــا ووايف والربش ــز حت مراك
املراجعــني وخفــف عنهــم اجلهــد ووفــر أوقاتهــم، كمــا 

قلــل العــبء عــن احملكمــة.
إضافــًة لذلــك؛ جــرى العمــل علــى بعض املشــاريع 
مثــل  الشــخصية  األحــوال  إدارة  مــع  املشــرتكة 
“فريــق مــودة ورحمــة”، والــذي أثــرى األدوار التوعويــة 
حملكمــة األحــوال الشــخصية؛ مــن خــالل التنســيق 
مــع بعــض املــدارس واملناطــق التعليميــة لتوعيــة 
تفاهــم  مذكــرة  توقيــع  عــن  فضــاًل  املــدارس،  طلبــة 
مــع احتــاد اإلمــارات لكــرة القــدم لنشــر الوعــي األســري 
ــرية  ــكالت األس ــل املش ــن، وح ــار الس ــوف صغ يف صف
التــي ميكــن أن تنشــأ بــني الالعبــني وأســرهم مــن خــالل 

حماضــرات دوريــة.
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معدل الفصل العام

نسبة وعمر القضايا املتداولة احوال نفس غري مسلمنيمعدل األسناد العام

نسبة وعمر القضايا املتداولة احوال نفس مسلمني

“الئحــة  همــا  مشــروعني  علــى  العمــل  مت  كمــا 
اإلشــهادات” و”الئحــة احملكمــني” حيــث مت رفعهمــا 
إىل اللجنــة العليــا للتشــريعات بانتظــار إصدارهمــا.

يوم يوم
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املتخصصــة  احملاكــم  إحــدى  أيضــًا  وهــي 
يف  بالنظــر  وتختــص  االبتدائيــة،  احملاكــم  يف 
جميــع الدعــاوى اجلزائيــة، مــن اجلنايــات واجلنــح 
واخملالفــات، ويــرأس هــذه احملكمــة رئيــس حمكمــة 
لرئيــس احملاكــم  يتبــع مــن حيــث اإلشــراف اإلداري 

االبتدائيــة.
وواصلــت احملكمــة اجلزائيــة تطبيــق عــدٍد مــن 
2018 مــع الشــركاء  النوعيــة خــالل عــام  املبــادرات 
االســرتاتيجيني )نيابــة دبــي وشــرطة دبــي( أهمهــا:
ــا يف  ــن عنه ــي أعل ــد، الت ــوم الواح ــة الي - حماكم
 ،2018 عــام  خــالل  بهــا  العمــل  واســتمر   ،2017 عــام 
حيــث أثمــرت عــن نتائــج بــارزة مــع زيــادة أنــواع الدعاوى 
قضايــا  مــع  ابتــدأت  حيــث  باملبــادرة،  املشــمولة 
املكفولــني،  قضايــا  إىل  توســعت  ثــم  املوقوفــني 
ــرية،  ــة كب ــي بدرج ــراءات التقاض ــريع إج وأدت إىل تس

بالتعــاون مــع مراكــز الشــرطة املعنيــة.
بالتعــاون  تتــم  وهــي  بعــد،  عــن  احملاكمــات   -
ــرطة  ــز ش ــا مرك ــص بقضاي ــة، وتخت ــة العام ــع النياب م
املطــار، وهنــاك توجــه لتوســيع تنفيــذ هــذه املبــادرة 

ــرطة. ــز الش ــة مراك ــمل بقي لتش

المحكمة الجزائية
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القاضي عمر عتيق المري
رئيس المحكمة الجزائية
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عــام  نهايــة  يف  التنفيــذ  حمكمــة  اســتحداث  مت 
تتشــكل  فهــي  نوعــي؛  اختصــاص  ذات  وهــي   ،2016

مــن جمموعــة مــن القضــاة املتخصصــني أنــاط بهــم 
املشــرع دون غريهــم تنفيــذ الســند التنفيــذي، وهــي 
كذلــك إحــدى احملاكــم التخصصيــة يف احملكمــة 
االبتدائيــة، وقــد وصــل عــدد القضايا املنجــزة 262,222 
ــر  ــن الدوائ ــة م ــكل جمموع ــام 2018، وتش ــة يف ع قضي

يــرأس كل منهــا قــاٍض خمتــص:
- للنظــر يف ملفــات التنفيــذ أيــًا كان نوعهــا )مــدين، 

جتــاري، عقــاري، عمــايل وأحــوال شــخصية(.
-  قاضــي تنفيــذ إلصــدار القــرارات التنفيذيــة يف 

ملفــات التنفيــذ.
ــر  ــات األوام ــر يف طلب ــة: للنظ ــور وقتي ــي أم -  قاض
ــًا كان نوعهــا )مــدين، جتــاري، عقــاري،  علــى عرائــض أي

ــخصية(. ــوال ش ــايل وأح عم
األمــور  يف  يحكــم  مســتعجلة:  أمــور  قاضــي    -
الوقتيــة  التحفظيــة  اإلجــراءات  ويف  املســتعجلة 
)مــدين،  نوعهــا  كان  أيــًا  منهــا  التظلــم  يف  والنظــر 

شــخصية(. وأحــوال  عمــايل  عقــاري  جتــاري، 
- قاضــي األشــكال: للنظــر يف إشــكاالت التنفيــذ 
إلصــدار األحــكام يف املنازعــات الوقتيــة واملوضوعية 
أيــًا كان نوعهــا )مــدين، جتــاري، عقــاري، عمــايل وأحوال 

شــخصية(، إال مــا اســُتثنَي بنــص القانــون.
-  تنفيــذ األحــكام الصــادرة مــن جهــات قضائيــة 

خــارج دوائــر حماكــم دبــي.
ــم  ــر احملاك ــن دوائ ــواردة م ــة ال ــات القضائي -  اإلناب

ــة. ــارات الدول ــرى بإم األخ
التحكيــم  وقــرارات  األجنبيــة  األحــكام  تنفيــذ    -
الــدويل وفقــًا للمعاهــدات الدوليــة املنضمــة إليهــا 
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ســواًء بصفــة ثنائيــة 
أو جماعيــة، وكذلــك يف حــاالت املعاملــة باملثــل.

ــى  ــاًء عل ــة بن ــاعدة القضائي ــات املس ــذ طلب -  تنفي
ــل. ــة باملث ــرط املعامل ــة بش ــم األجنبي ــب احملاك طل

يف  مفصليــة  حمطــة  التنفيــذ  حمكمــة  ومتثــل 
ــر  ــت حج ــا وضع ــيما وانه ــاء الس ــر القض ــرية تطوي مس
العربيــة  االمــارات  دولــة  برتتيــب  لالرتقــاء  األســاس 
ــنويًا  ــدر س ــذي يص ــية” ال ــر التنافس ــدة يف “تقري املتح
عــن “البنــك الــدويل” وكان ذلــك مــن خــالل االرتقــاء 

بــاألداء علــى صعيــد تقليــل مــدة تنفيــذ احلكــم يف 
يف  الطموحــة  الرؤيــة  ترجمــة  يف  التنفيــذ  قضايــا 

إيجــاد حماكــم رائــدة متميــزة عامليــُا

محكمة التنفيذ
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يف  التقاضــي  درجــات  ثــاين  االســتئناف  تشــكل 
الدعــاوى املدنيــة  إمــارة دبــي، وتنظــر يف جميــع 
واجلزائيــة التــي ترفــع إليهــا بهيئــة قضائيــة خمتلفــة 

عــن الدرجــة األوىل، واألحــكام الصــادرة
مــا  وفــق  بالتمييــز  فيهــا  الطعــن  ميكــن  منهــا 

محكمة االستئناف
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معدل زمن االنتظار اىل اجللسة األوىل

القانــون. ينظمــه 
اســتقبلت حمكمــة االســتئناف 10,519 قضيــًة يف 
عــام 2018، وعرفــت حتســنًا يف معظــم مؤشــراتها، ال 
ســيما مؤشــري “معــدل مــدة احلكــم من أول جلســة” 

و”معــدل مــدة احلكــم مــن تاريــخ التســجيل”.

10,519
قضية

يوم

يوم يوم
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اإلنتاجية القضائية نسبة القضايا املتداولة الكرث من سنة

معدل الفصلمعدل دقة االحكام - التأييد 

التقاضي  التمييز هي آخر درجة من درجات  حمكمة 
املدنية  الدعاوى  جميع  يف  وتنظر  دبي،  إمارة  يف 
وبهيئة  االستئناف  مرحلة  بعد  إليها  ترفع  التي  واجلزائية 
قضائية خمتلفة عن درجة االستئناف، واألحكام الصادرة 

منها نهائية وفق ما ينظمه القانون.
حمكمة  لدى  قضية   2,946 تسجيل   2018 عام  يف  مت 
مدة  “معدل  مؤشر  يف  الفتًا  تقدمًا  حققت  وقد  التمييز، 

احلكم من تاريخ التسجيل”.

محكمة التمييز

يوم

2,946
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نسبة وعمر القضايا التي مدة تداولها ) اكرث من سنتني (معدل زمن االنتظار اىل اجللسة األوىل
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التسامح والتسويات الودية

منظومة التسامح والتسويات بمحاكم دبي

أهداف التسامح والتسوية الودية في محاكم دبي 

شــهد عــام 2018 تناميــًا يف تركيــز حماكــم دبــي 
علــى قيــم التســامح وحــث األطــراف املتنازعــة علــى 
التســويات الوديــة تيمنــًا باإلعــالن عــن عــام التســامح، 
حيــث حتقــق حماكــم دبــي عــددًا مــن األهــداف عــرب 
رضــا  وحتقيــق  الفصــل  ســرعة  أهمهــا:  التســامح 
ورفــع  واملراجعــات،  الطلبــات  وتقليــل  الطرفــني، 
ســرعة اإلجــراءات، وتقليــل االعتماد علــى احملامني، 
وزيــادة كفــاءة املــوارد، وســهولة التطويــر الذكــي، 
والتثقيــف  التنفيــذ،  وســرعة  الرســوم،  دفــع  وعــدم 
وتخفيــف  التقاضــي،  مــدة  وتقليــل  واالستشــارة، 
القضايــا،  نســبة  وخفــض  القضــاة،  علــى  العــبء 

لتفعيــل  ميســر  بديــل  قضائــي  مســار  توفــري   -
بالرتاضــي(. )العدالــة  البديلــة  الطــرق 

- تيســري تســوية النزاعــات بالطــرق البديلــة قبــل 
اىل  باإلضافــة  اقــل  وبتكلفــة  للقاضــي  اإلحالــة 

العمــل. جــودة 
- توفــري اليــة ســريعة لتوثيــق التســويات وجعلهــا 

بقــوة الســند التنفيــذي الفــوري.
نظــر  يف  احملاكــم  عــن  العبــىء  تخفيــف   -

وتســويتها. البســيطة  النزاعــات 
احالتهــا  قبــل  وجتهيزهــا  النزاعــات  حتضــري   -
للمحكمــة واختصــار االجــراءات مــن حيــث اخلطوات 

التســوية. ومراحــل 
ــراف  ــى أط ــف عل ــت والتكالي ــد والوق ــري اجله - توف
النــزاع ويســعى اىل الرتاضــي والتســوية العادلــة بــني 

االطــراف.
- العمــل علــى تخفيــض نســبة عــدد مراجعــي 

مركــز التســوية.
- ســرعة الفصــل والبــت يف النزاعــات املنظــورة 

ــاس. ــوق الن ــى حق ــا عل ــز حفاظ ــام املرك ام
- رفــع نســبة رضــا املتعاملــني والوصــول بالنتائــج 
ــع  ــب م ــا يتناس ــة وم ــب العاملي ــرات اىل النس واملؤش

اخلطــط االســرتاتيجية للمحاكــم.

وزيــادة نســبة الصلــح والتســويات، األمــر الــذي يعــود 
بالنفــع علــى جميــع األطــراف واجلهــات املعنيــة.
لبلــوغ  الفئــات اآلتيــة  يتــم اســتهداف  وعــادة مــا 
التســامح: األســر والورثــة، واألفــراد والعمــال، وغــري 
املســلمني، والشــركات، وأفــراد الثقافــات األخــرى مــن 

جميــع اجلنســيات.
حســب  والتســامح  التســويات  أنــواع  وتنقســم 
منظومــة االلتســامح والتســويات مبحاكــم دبــي إىل 
املراحــل اآلتيــة: قبــل التقاضــي، وأثنــاء التقاضــي، 
وعنــد تنفيــذ األحــكام، وذلــك وفــق إجــراءات حمــددة 

تكفــل الرضــا للطرفــني.

إجمايل قيمة املطالبة 
للنزاعات املفصولة 

)اتفاق(/ درهم

 عدد
 التسويات

خالل 2018
نوع النزاع

35,918,857.29 810 نزاع مدين

1,401,561,606.1 626 نزاع جتاري

10,395,231.16 14 نزاع عقاري

296,528,848.7 731 حمكمة التنفيذ

1,744,404,543.3 1,450 اإلجمايل
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اخملرجات  انواع التسويات األقسام املعنية الفئة املستهدفة طرق تقدمي اخلدمة
والتسامح

زيادة معرفة اجملتمع 
بدور احملاكم يف 

التسامح

- موقع احملاكم 
- الطلبات الذكية

- مكتب تعهيد
- وزارة العمل

1 - افراد االسرة
2 - الورثة
3 - افراد

4 - عمال 

1 - قسم االصالح

2 - قسم التسويات
3 - القسم املدنية
4 - قسم العمايل

قبل التقاضي

رفع رضا اجملتمع 
باحملاكم والثقة 

بالنظام القضائي
اثناء اجللسة  افراد وشركات قطاع إدارة الدعاوى أثناء التقاضي

*تقليل التكلفة
*سهولة وتبسيط 

اإلجراءات

مرحلة من مراحل 
اجراءات التنفيذ 

وتقدمي طلب

جميع االطراف
سواء افراد او شركات قطاع إدارة الدعاوى تنفيذ االحكام
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معلومات وإحصائيات عن قسم التوجيه واإلصالح األسري:
2016 وكذلــك يف عــام  1 - مت عقــد اجتمــاع  يف عــام 
ــر  ــري والنظ ــه األس ــل التوجي ــة عم ــة آلي ــأن مناقش 2017 بش

يف عــدد امللفــات املنظــورة يوميــا واســتقر األمــر علــى 
عــدد )8( ملفــات لــكل موجــه أســري يوميــا.

احلــاالت  اســتقبال  مســألة  تنظيــم  مت   -  2
االســتثنائية،  وجعــل األمــر مــن اختصــاص رئيــس شــعبة 
إدارة اجللســات علــى أن ال يتجــاوز االســتثناء عــدد 2 مــن 
الراحــة  توفــري  إىل  ذلــك  أدى  ممــا  موجــه  لــكل  امللفــات 
الذهنيــة لــكل موجــه فكانــت النتيجــة واضحة وهــي الزيادة 
القضــاء. إىل  اإلحالــة  نســبة  وتقليــل  الصلــح  نســبة  يف 
اإلصــالح  قســم  يف  املنظــورة  امللفــات  بلغــت   -  3
نســبة  وبلغــت  ملفــا   )6549  (  2016 عــام  عــن  األســري 

.  27.5 اإلحالــة  ونســبة   72.5 التســويات 
اإلصــالح  قســم  يف  املنظــورة  امللفــات  بلغــت   -  4
نســبة  وبلغــت  ملفــا   )6954  (  2017 عــام  عــن  األســري 

.23.8 اإلحالــة  ونســبة   76.2 التســويات 
اإلصــالح  قســم  يف  املنظــورة  امللفــات  بلغــت   -  5
نســبة  وبلغــت  ملفــا   )7744  (  2018 عــام  عــن  األســري 

.24.1 اإلحالــة  ونســبة   76.1 التســويات 
احلــاالت  بنظــر  خمتــص  األســري  اإلصــالح  قســم   -  6
العائليــة  واحلــاالت  مســلمني(  غــري  )مســلمني،  الزوجيــة 
)مســلمني، وغــري مســلمني( نرفــق لســعادتكم مــا يــدل علــى 

ذلــك .
7 - بلــغ إجمــايل التســويات عــن عــام 2016 )5238( وعــن 

ــام 2018 )5811( . ــن ع ــام 2017 ) 5205( وع ع
8 - مت االتفــاق علــى عــدم إصــدار إشــهاد طــالق غيابــي 
إال بعــد حضــور طــريف النــزاع ممــا أدى ذلــك  إىل احلضــور 

الشــخصي وزيــادة نســبة الصلــح بــني األطــراف.

ــورة  ــات املنظ ــل يف امللف ــى أن األص ــاق عل 9 - مت االتف
وأمــا  شــهر  ملــدة  تتــداول  أن  األســري  املوجــه  أمــام 
بشــأن  احلــاالت االســتثنائية فيمكن للموجــه حتويل احلالة 
إىل القضــاء مــع بيــان األســباب حتــى يتســنى للقســم حصــر 
ــب  ــتقبلية للتغل ــة مس ــور وآلي ــع تص ــع وض ــباب م ــذه األس ه
علــى هــذه املعوقــات ممــا أدى ذلــك أيضــا إىل زيــادة نســبة 

الصلــح واالســتقرار األســري والعائلــي.
10 - مت تفعيــل نظــام إدارة امللفــات إلكرتونيــا بنســبة 

ــبة  ــة بنس ــرية والعائلي ــات األس ــرام االتفاقي ــك إب 100% وكذل

حتــت  مباشــرة  املرتجمــني  شــعبة  مــع  والتواصــل   %100

عنــوان الرتجمــة الفوريــة بالصــوت والصــورة ممــا أدى ذلــك 
إىل تقليــل مــدة االنتظــار وإدارة اجللســات بشــكل متميــز 
مــع توفــري وقــت أكــرث لالهتمــام باحلالــة و تســخري جميــع 

التقنيــات احلديثــة يف مســار الصلــح .
11 - مت تفعيــل فقــه األولويــات  لــدى قســم اإلصــالح 

األســري مــع تقــدمي مقومــات احليــاة الضروريــة لــكل حالــة 
حســب ظروفهــا ممــا أدى ذلــك أيضــا إىل رفــع نســبة الصلح.
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إجمايل التسويات

النسبة ملفات تسوية دعاوى األسرة

%85.70 نسبة التسوية

%26.10 نسبة اإلحالة

%80.00 املستهدف 2018

525 عدد امللفات التي  متت فيها التسوية

72 عدد ملفات اإلحالة

433 إجمايل عدد ملفات التسوية

75,461,273
مليار درهم إجمايل  مبلغ تسوية دعاوى األسرة

النسبة ملفات تسوية تركات مسلمني/ غري مسلمني

%97.50 نسبة التسوية

%2.50 نسبة اإلحالة

%95.00 املستهدف 2018

270 عدد امللفات التي  متت فيها التسوية

7 عدد ملفات اإلحالة

277 إجمايل عدد ملفات التسوية

5,209,897,937
مليار درهم

إجمايل  عدد ملفات تسوية تركات مسلمني/ 
غري مسلمني
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ــز الــذي  تشــكل املــوارد البشــرية أحــد أســرار التمي
تتمتــع بــه حماكــم دبــي، والدافــع األول لهــا لبلــوغ 
يف  العليــا  القيــادة  أدركــت  وقــد  الريــادة،  مواقــع 
احملاكــم هــذا األمــر بشــكل عميــق، األمر الــذي جتلى 
باجلهــود الالفتــة التــي تبذلهــا إدارة املوارد البشــرية 
املــوارد  تخطيــط  مــن  بــدءًا  األربعــة  بأقســامها 
الطاقــات  ومتكــني  باســتقطاب  مــرورًا  البشــرية 
البشــرية وحشــدها وحتفيزهــا وتأهيلهــا علــى أعلــى 
لهــا،  املســتمر  التطويــر  إىل  وصــواًل  املســتويات 
ــق  ــة لتحقي ــام اإلداري ــع امله ــك أداء جمي ــا يف ذل مب

األهــداف املنوطــة بهــا.

عدد موظفي الهيئة القضائية

عدد موظفي الهيئة اإلدارية

عدد موظفي الفئة القيادية

عدد موظفي الفئة اإلشرافية

عدد الموظفين الشباب (35-18)

عدد الموظفين أصحاب الهمم

إجمالي الجنسينعدد اإلناث عدد الذكور

210
446
28
114
243

8

5
476

1
58

281
10

215
922
29

172
524
18
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مبادرات لتعزيز التميز
ولتحقيــق أهدافهــا؛ قامــت إدارة املــوارد البشــرية 
يف حماكــم دبــي مبواصلــة العمــل علــى حزمــة مــن 
مبــادرات  إطــالق  عــن  فضــاًل  املتنوعــة  املبــادرات 

ــي: ــا اآلت ــام 2018 أبرزه ــالل ع ــدة خ جدي

وظيفتي سر متيزي
هــي مبــادرة مت اســتحداثها خالل عــام 2016 حيث 
شــكلت منعطــف جديــد يف طريقــة عــرض املهــام 
الوظيفيــة باســتخدام طريقــة إبداعيــة أســهمت يف 
ببيئــة  واعتــزازه  بوظيفتــه  املوظــف  شــغف  تعزيــز 
عملــه وبيــان أهميــة وظيفتــه، حيــث تهــدف املبــادرة 

لتعزيــز وعــي املوظفــني بأهميــة الوصــف الوظيفــي 
الوظيفيــة  األوصــاف  إعــداد  مبعايــري  والتعريــف 
والتســويق للوظائف الرئيســة واملســاندة يف حماكم 
املوظــف  حتفيــز  إىل  املبــادرة  تهــدف  كمــا  دبــي، 
ــة  ــي، إضاف ــاره الوظيف ــر مس ــرص لتطوي ــاف ف الكتش
واملعايــري  املهــارات  بأهــم  املوظــف  تعريــف  إىل 
املطلوبــة خملتلــف الوظائــف بطــرق إبداعيــة متثلــت 
املهــام  لشــرح  تســويقية  فيديوهــات  إعــداد  يف 
الوظيفيــة مــن قبــل املوظــف املعنــي ويتم التســويق 
للمبــادرة عــن طريــق حتميــل الفيديوهــات مــن خــالل 
تســليط  ومت  املعرفــة،  وبوابــة  اليوتيــوب  برنامــج 

الضــوء علــى جمموعــة مــن الوظائــف يف حماكــم 
ــذ. ــور تنفي ــن ومأم ــة معل ــل وظيف ــي مث دب

ابتكر مع املوارد البشرية
البشــرية  املــوارد  إدارة  مبــادرات  إحــدى  هــي 
واملدرجــة ضمــن اخلطــة التشــغيلية إلدارة املــوارد 
يف  املبــادرة  أهميــة  وتكمــن   ،2018 لعــام  البشــرية 
تعزيــز  إىل  تهــدف  مســابقة  تنظيــم  تتبنــى  كونهــا 
ثقافــة االبتــكار ومكافــأة جهــود املواهــب وتشــجيعها 
دبــي  حماكــم  مالمــح  رســم  يف  املشــاركة  علــى 
املســتقبلية، وحتقيــق الريــادة مــن خــالل خلــق االبتكار 
ضمــن خمتلــف مياديــن املــوارد البشــرية، كمــا توفــر 
املواهــب  واســتقطاب  الحتــواء  الفرصــة  املبــادرة 
مــن ذوي الكفــاءات واملؤهــالت العلميــة، وتســتهدف 
حملــة  مــن  دبــي  حماكــم  موظفــي  املســابقة 
وطالبــات  طلبــة  إىل  إضافــة  اجلامعيــة  الشــهادات 

الدراســة. يف  املســتمرين  واجلامعــات  الكليــات 

مبادرة التوظيف اإللكرتوين 
اعتمــدت حماكــم دبــي إحــدى الوســائل املبتكــرة 
الذكيــة  دبــي  حكومــة  مؤسســة  تطورهــا  التــي 
)تطبيــق نظــام وظائــف دبــي( منصــة رســمية لعــرض 
إىل  تهــدف  خطــوة  يف  لديهــا،  الوظيفيــة  الفــرص 
جهودهــا  دعــم  يف  احلكومــة  مســاهمة  تعزيــز 
علــى  واألســعد  األذكــى  املدينــة  دبــي  جلعــل 

العــامل. مســتوى 
إليــه  الدخــول  بســهولة  النظــام  ويتمّيــز 
واســتخدامه مــن خــالل خمتلــف األجهــزة الذكيــة، 
لــدورة  متكاملــة  منظومــة  النظــام  يوفــر  كمــا 

التوظيــف مــن خــالل أمتتــة جميــع مراحــل التوظيــف 
يف حماكــم دبــي مــا أســهم يف رفــع كفــاءة التوظيــف 
اجلهــد  وتوفــري  التوظيــف  عمليــة  تكاليــف  وتقليــل 
أوراق. بــال  حماكــم  ملبــادرة  دعمــًا  وذلــك  والوقــت 

املشاركة يف معرض اإلمارات للوظائف
تعتــرب حماكــم دبــي إحــدى الدوائــر احلكوميــة 
ضمــن  للوظائــف  اإلمــارات  معــرض  يف  املشــاركة 
شــهدت  حيــث  املوحــدة،  دبــي  حكومــة  منصــة 
منصــة حماكــم دبــي يف معــرض اإلمــارات للوظائــف 
دبــي  مركــز  يف  فعالياتــه  انطلقــت  الــذي   2018

التجــاري العاملــي، إقبــاال كبــريًا مــن الباحثــني عــن 
عــدد  بلــغ  حيــث  التخصصــات،  خمتلــف  يف  عمــل 
الطلبــات التــي اســتقبلتها الدائــرة خــالل املعــرض 
توفرهــا  التــي  الشــواغر  لســد  طلــٍب   1,400 قرابــة 
ملعــرض  دبــي  حماكــم  مشــاركة  وتأتــي  الدائــرة، 
سياســة  مــع  متاشــيًا   2018 للتوظيــف  اإلمــارات 
يف  الفعالــة  باملشــاركة  والتزامهــا  دبــي  حماكــم 
عمليــة التوطــني، وضمــن سلســلة اجلهــود املبذولــة 
لتحقيــق األهــداف االســرتاتيجية للدائــرة، واملتعلقــة 

ببنــاء كــوادر بشــرية مؤهلــة.
كمــا قامــت حماكــم دبــي كأول دائــرة حكوميــة 
ــي  ــة دب ــة حكوم ــوري يف منص ــني الف ــق التعي بتطبي

.2018 يف معــرض اإلمــارات للوظائــف 

الربامج التخصصية والدبلومات املهنية:
تخصصيــة  برامــج  تنفيــذ  علــى  الدائــرة  حتــرص 
وأعضــاء  القضائيــة  الســلطة  أعضــاء  مــن  لكوادرهــا 
الهيئــة اإلداريــة، وتعمــل علــى رفــع املســتوى املعريف 
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القيادة العامة لشرطة دبي

القيادة العامة
لشرطة دبي

اإلدارة العامة لإلقامة
وشؤون األجانب

تراخيص

دائرة البلدية
والتخطيط بعجمان

مشاريع
الطيران

الهندسي

مؤسسة تاكسي دبي

إدارة مراكز التنمية األسرية
والتطوير المستمر

شرية
 الب

رد
وا

لم
ت ا

سا
سيا

ة و
أنظم

أسعد بيئة عمل

وزيــادة الكفــاءة لديهــم، كمــا حتــرص علــى تأهيلهــم 
دبلومــات  بربامــج  إحلاقهــم  خــالل  مــن  ومتكينهــم 
مهامهــم  أداء  علــى  تســاعدهم  تخصصيــة  مهنيــة 
 6 تنفيــذ  ومت  عاليــة،  وجــودة  باحرتافيــة  الوظيفيــة 
دبلومــات مهنيــة و64 دورة تخصصيــة خــالل عــام 2018.

تدريب طلبة اجلامعات والكليات:
مــن منطلــق اإلســهام يف اخلدمــة اجملتمعيــة؛ 
الكليــات  طلبــة  تدريــب  علــى  ســنويًا  الدائــرة  حتــرص 
ــاص  ــي اخل ــب العمل ــج التدري ــن برنام ــات ضم واجلامع
تطبيــق  مــن  الطالــب  متكــني  بهــدف  وذلــك  بالتخــرج 
مــا اكتســبه مــن معــارف نظريــة خــالل فــرتة الدراســة 
تطبيقــًا عمليــًا، كمــا أن مــدة التدريــب تســاعده علــى رفع 
مســتوى حتمــل املســؤولية واالعتمــاد علــى الــذات، 

زيارات املقارنات املعيارية
جهــات   8 البشــرية  املــوارد  إدارة  اســتقبلت 
ــك  ــام 2018، وذل ــالل ع ــة خ ــر احلكومي ــن الدوائ م

وتبــادل  املطبقــة  املمارســات  أفضــل  لعــرض 
املعــارف واخلــربات يف جمــال أســعد بيئــة عمــل 

البشــرية. وجمــال سياســات وأنظمــة املــوارد 

ــتقبلية،  ــل مس ــة عم ــة وبيئ ــاة وظيفي ــد حلي ــي متهي فه
طلبــة  مــن  طالبــًا   137 تدريــب  اإلطــار  هــذا  يف  ومت 

.2018 عــام  خــالل  الدائــرة  يف  والكليــات  اجلامعــات 

جنوم التميز
برامــج يهــدف اىل تشــجيع وحتفيــز املوظفــني 
املعايــري  حســب  األداء  يف  والتميــز  اإلبــداع  علــى 

املتعاملــني: إلســعاد  وذلــك 
- االنتاجية.

- احلضور واالنصراف.
- رأي املسؤول.

- اإلجنازات الشخصية.
- األفكار االبداعية.

- مؤشر السعادة.



التقرير السنوي - محاكم دبي

102103

الباب الثالث : مواردنا البشرية.. صناعة التميز

احملقق
الدوران الوظيفي

2018 2017

%3.80 %4.10 معدل الدوران الوظيفي 

%2.90 %3.90 معدل الدوران الوظيفي 

للمواطنني

%0.90 %0.20
معدل الدوران الوظيفي لغري 

املواطنني
0

%2

%4

%6

%8

%10
%4.11 %3.80

2017 2018

أبرز نتائج مؤشرات األداء خالل العام  2018
شــهدت حماكــم دبــي خــالل عــام 2018 ارتفاعــًا 
املســتويات  جميــع  علــى  التوطــني  مؤشــرات  يف 
مقارنــًة بعــام 2017، كمــا أثمــرت جهودهــا يف جوانــب 
معــدالت  رفــع  إىل  أدت  التــي  اخملتلفــة  التحفيــز 

وبالتــايل  املؤسســي  والــوالء  الوظيفــي  الرضــا 
الــدوران الوظيفــي، فيمــا كثفــت  خفــض معــدالت 
مــن جهودهــا يف جمــاالت التدريــب والتأهيــل كمــا 

هــو مبــني يف اجلــداول املرفقــة.

احملقق
التوطني

2018 2017

%81 %79 نسبة التوطني العامة

%100 %96 نسبة التوطني )الفئة القيادية(

%37 %35 نسبة التوطني )الهيئة القضائية(

%97 %96 نسبة التوطني )الفئة االشرافية(

%89 %88 نسبة التوطني )الفئة التنفيذية(

10 9 2018معدل سنوات اخلدمة للمواطنني 2017 مؤشرات التدريب والتنمية

39 34 عدد ساعات التدريب )الفئة القيادية(

39 35 عدد ساعات التدريب )الفئة اإلشرافية(

21 21 عدد ساعات التدريب )الفئة التنيفذية(

21 20 عدد ساعات التدريب )الهيئة القضائية(

%100 %100 نسبة املتدربني )الفئة القيادية(

%90 %99 نسبة املتدربني )الفئة اإلشرافية(

%99 %79 نسبة املتدربني )الفئة التنفيذية(

%52 %59 نسبة املتدربني )الهيئة القضائية(

%37 %27 نسبة املوظفني املتدربني يف جمال االبتكار

12 8 عدد ورش التوعية والتدريب يف جمال استشراف املستقبل
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الباب الثالث : مواردنا البشرية.. صناعة التميز

اإلبداع واالبتكار.. رصيدنا األهم
أفــكاري”  “منظومــة  اعتمــاد   2018 عــام  يف  مت 
عــرب  األفــكار  إلدارة  متكاملــة  ومنصــة  شــمويل  كنظــام 
قنــوات اتصــال متعــددة ابتــداء مــن رأس املــال البشــري 
يف حماكــم دبــي واملتعاملــني واجملتمــع واملورديــن 
وكافــة اجلهــات املعنيــة، لتحفيــز األفــكار وتنظيــم تلقيهــا 
وتدفقهــا وحتســني مســتويات االســتفادة منهــا وتوظيفها 
ــوات  ــل قن ــا داخ ــا وتأطريه ــد تصنيفه ــل بع ــكل األمث بالش
منهــا  املناســب  وتبنــي  وتقييمهــا  املســتمر  التحســني 
الــذي  وصــواًل إىل تكــرمي املشــاركني يف النظــام، األمــر 
سيســهم يف تطويــر العمــل القضائــي واإلداري والتغلــب 
علــى جميــع املشــكالت وجتــاوز التحديــات التــي تواجهه.
وتنصــب جهــود منظومــة أفــكاري علــى حمــاور ثــالث 
هــي حمور الريــادة والتنافســية، وحمور الذكاء واالســتدامة، 
وحمــور االبتــكار واستشــراف املســتقبل، وجتمــع املنظومــة 
توليــد  ووســائل  وأدوات  منصــات  خمتلــف  مظلتهــا  حتــت 
حممــد  وجملــس  املوحــد،  االقرتاحــات  كنظــام  األفــكار، 
ــني،  ــادي املبدع ــائي، ون ــس النس ــي، واجملل ــد الذك ــن راش ب
ومؤشــر  الذهنــي،  العصــف  وجلســات  الشــباب،  وجملــس 

الســعادة اللحظــي للمتعاملــني، ومؤشــر الســعادة 
االتصــال،  ومركــز  للموظفــني،  اللحظــي 

ونظــام  االجتماعــي،  التواصــل  وأدوات 
املباشــرة  التواصــل  وأرقــام  نــرباس، 
 ، العمــل،  وفــرق  واللجــان  املــدراء،  مــع 

اجلماعيــة. واالقرتاحــات 
وخــالل 2018 عقــدت 3 خمتــربات االبتــكار 

والثــاين  اخلــربة”،  تقاريــر  “تأخــر  بعنــوان  األول 
بعنــوان “إعالنــات الدعــاوى”، والثالــث بعنــوان “حتقيــق 

املتعاملــني”. ســعادة 

برنامج الصفوة
برنامــج  جائــزة  اطــالق  مت   2018 العــام  يف 
دبــي  حماكــم  يف  الوظيفــي  للتميــز  الصفــوة 
 2019/2018 للعــام  االوىل  التقييميــة  لدورتهــا 
للوصــول اىل أفضــل املوظفني املتميزين 
واالفــكار  الريــادي  االجنــاز  اصحــاب 
واملشــاريع االبتكاريــة واالســهامات 
الواســعة  النتائــج  ذات  الفاعلــة 
الوظيفــي  والتأثــري  النطــاق 
املتميــز داخليــا وخارجيــا . حيــث 
نســبة  رفــع  علــى  اجلائــزة  عملــت 
التميــز  ســباق  يف  املوظفــني  مشــاركة 
االداء  تعــزز  التــي  املعــارف  كســب  اجــل  مــن 
املــوارد  حتفيــز  ادوات  وتتبنــى  الوظيفــي 

احملقق
املؤشر

2018 2017

%93 %92 مؤشر السعادة - فئة الذكور

%98 %96 مؤشر السعادة - فئة اإلناث

%96 %94 مؤشر السعادة - املؤشر العام

والريــادة  التميــز  تعــزز  بدورهــا  والتــي  البشــرية 
الفرديــة واملؤسســية ، وقــد اشــرتك باجلائــزة 198 
لــكل فئــة  موظــف ومت تخصيــص جلــان تقييــم 
ــرز  ــل ف ــن أج ــر، م ــدى عش ــزة االح ــات اجلائ ــن فئ م
وتقييــم الطلبــات املقدمــة واجــراء املقابــالت 
الشــخصية لالطــالع علــى اإلجنــازات واملبادرات 
 ، الوظيفيــة  الفئــات  مــن  املرشــحني  ونتائــج 

التقييــم مســطرة  باســتخدام 

السعادة والتحفيز واإليجابية
الســعادة  جمــال  يف  دبــي  حماكــم  تبنــت 
مــن  العديــد  الداخليــة  بيئتهــا  يف  واإليجابيــة 
منهــا:  2018 عــام  خــالل  والربنامــج  املبــادرات 
1. برنامــج “ومضــات ســعادة” حيــث يتــم نشــر 
خــالل  مــن  للموظفــني  واإليجابيــة  الســعادة 

عــدة حمــاور منهــا:
- صحتك تسعدنا.

- مقتطفات عن السعادة.
- قالوا عن السعادة.

- عرب عن سعادتك.
- التعريــف باملبادرات واإلجــراءات والعمليات 

املتعلقــة باملوارد البشــرية.
احلاجــات  ملعرفــة  اســتبانة  إطــالق   .2
األساســية للموظــف باســتخدام طريقــة ماســلو 
وذلــك لدراســة جميــع األبعــاد التــي مــن املمكــن 
حماكــم  يف  املوظــف  ســعادة  علــى  تؤثــر  أن 

دبــي.
بهــدف  وذلــك  للســعادة  ملتقــى  إطــالق   .3
البشــرية  املــوارد  مــع  الفعــال  التواصــل  تعزيــز 

يف الدائــرة ونشــر الوعــي باإلجــراءات والقوانــني 
باملــوارد  املتعلقــة  والسياســات  والنظــم 
البشــرية، إضافــة إىل زيــادة نســبة الســعادة بــني 
موظفــي حماكــم دبــي، حيــث مت تنظيــم ملتقــى 
الســعادة”  “قانــون  بعنــوان  األول  الســعادة 

.2018 عــام  خــالل 
وقــد أثمــرت تلــك اجلهــود جمتمعــة إىل رفــع 
مؤشــر الســعادة بنقطتــني مئويتــني مقارنــة بعام 

2017 كمــا هــو مبــني يف اجلــدول املرفــق.
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محاكــم دبي فــي منصــات اإلعالم.. 
األنشــطة والفعاليات

الباب الرابع:
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الباب الرابع : محاكم دبي في منصات اإلعالم

حماكم دبي حتصل على اعتماد املواصفات الدولية إلدارة استمرارية األعمالحماكم دبي تطلق 80 خدمة ذكية يف مركز التسوية الودية للمنازعات

عقد قران “ذكي” على يد “روبوت”مدير عام حماكم دبي يطلق منصة “حمكمة C3 “ضمن أسبوع اإلمارات لالبتكار 2018

اخلدمات  من  األوىل  الباقة  تطلق  دبي  حماكم 
الذكية للمتعاملني يف مركز التسويات الودية للمنازعات، 

اعتمــاد  علــى  حتصــل  دبــي  حماكــم 
األعمــال  اســتمرارية  إلدارة  الدوليــة  املواصفــات 
)أيــزو- ISO22301:2012( مــن املنظمــة الربيطانيــة 

عــام  مديــر  املنصــوري  عيــد  طــارش  ســعادة 
حماكــم دبــي يطلــق منصــة “حمكمــة C3”، ضمــن 
ســعادة  بحضــور   ،2018 لالبتــكار  اإلمــارات  أســبوع 

الشــاب عبــد اهلل أحمــد تهلــك يعقــد قرانــه علــى كرميــة 
علــي أحمــد أهلــي باســتخدام باقــة خدمــات “مــربوك مــا 

اخلدمات  على  احلصول  إمكانية  للمشرتكني  تتيح  والتي 
القضائية البالغ عددها 80 خدمة ذكية على مدار الساعة.

للمواصفــات، لتكــون بذلــك األوىل علــى مســتوى 
خلدماتهــا  نظــرًا  القضائــي،  القطــاع  يف  العــامل 

. ملــة ملتكا ا

القاضــي عبــد القــادر موســى نائــب مديــر عــام حماكم 
دبــي، والســادة رؤســاء احملاكــم، ومــدراء القطاعــات، 

.X10 فريــق  وأعضــاء 

دبــرت” ليكــون القــران الثــاين الذي يعقــد بوســاطة “الروبوت” 
الــذي يربــط بــني القاضــي وأهــل العروســني والشــهود.
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الباب الرابع : محاكم دبي في منصات اإلعالم

حمدان بن حممد: ترجمة رؤية حممد بن راشد مبنظومة عمل قضائي ترتقي بدبي عامليًاربط إلكرتوين على مستوى الدولة يتيح للقاضي التنفيذ املباشر والفوري لألحكام

حماكــم دبــي تعلــن عــن فــوز دبــي باســتضافة مؤمتــر االحتــاد الــدويل ملأموري 
الضبــط القضائــي يف عام 2021

الفريق الفرعي حملور جودة ونزاهة العمل القضائي 
ملؤشر  التنفيذي  الفريق  من  واملنبثق  القضاء  واستقالل 
سعادة  برئاسة  اجتماعه  خالل  يناقش  القانون  سيادة 

ســمو الشــيخ حمــدان بــن حممــد بــن راشــد آل مكتــوم، ويل عهــد 
دبــي رئيــس اجمللــس التنفيــذي، يؤكــد ضــرورة التطويــر املســتمر 
ــيخ  ــمو الش ــب الس ــة صاح ــة رؤي ــي لرتجم ــل القضائ ــة العم ملنظوم
حممــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس جملــس الــوزراء 

أعلنــت حماكــم دبــي عــن فــوز دبــي باســتضافة مؤمتــر 
االحتــاد الــدويل ملأمــوري الضبــط القضائي الـــ 24 واألول 
النصــف  يف  ســيعقد  والــذي  املنطقــة،  مســتوى  علــى 

دائرة  مدير  عصيبة  بو  سيف  جاسم  املستشار  القاضي 
التفتيش القضائي بوزارة العدل مشروع التنفيذ اإللكرتوين 

املباشر لألحكام والقرارات واإلنابات القضائية.

حاكــم دبــي، رعــاه اهلل، وذلــك خــالل زيــارة ســموه يرافقــه ســمو الشــيخ 
مكتــوم بــن حممــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب حاكــم دبــي رئيــس 
ــس  ــام اجملل ــني ع ــطي أم ــد اهلل البس ــي، وعب ــي القضائ ــس دب جمل

ــخصية. ــوال الش ــة األح ــى حمكم ــي، مبن ــارة دب ــذي إلم التنفي

األول مــن عــام 2021، خــالل مشــاركتها يف أعمــال املؤمتــر 
الضبــط  ملأمــوري  الــدويل  لالحتــاد  والعشــرين  الثالــث 
ــوك. ــة بانك ــة التايلندي ــد يف العاصم ــذي عق ــي ال القضائ

مدير عام حماكم دبي يدشن أّول مركز للعضيد يف منطقة رأس اخلور
عــام  مديــر  املنصــوري  طــارش  ســعادة 
مراكــز  مــن  مركــز  أول  يفتتــح  دبــي،  حماكــم 
“العضيــد” يف منطقــة رأس اخلــور،  كجــزء مــن 

مســاعي احملاكــم لدعــم التوجهــات الراميــة 
إىل تقليــل عــدد املراجعــني بنســبة 80% يف 

.2018 عــام 
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الباب الرابع : محاكم دبي في منصات اإلعالم

حماكــم دبــي ترفــع املعانــاة عــن كاهــل الغارمــني واملتعرثيــن عــن الســداد يف 
قضايــا التنفيــذات املدنيــة بالتعــاون مــع مصــرف اإلمــارات اإلســالمي

نهيــان مبــارك آل نهيــان: اإلمــارات تقــدم للعــامل مفهــوم “العــدل واالحــرتام 
واملســاواة” مــن خــالل “التســامح”

وفــد مــن حماكــم دبــي يشــارك ضمــن االجتمــاع الســنوي الــدويل للجمعيــة الدوليــة إلدارة 
احملاكــم يف الربازيــل حتــت شــعار “ ســيادة القانــون يف عــامل متنــوع الثقافــات”

جائــزة األفــكار الربيطانيــة تكــرم حماكــم دبــي حلصولهــا علــى اعتمــاد منظمــة األفــكار 
الربيطانيــة عــن “منظومــة أفــكاري” كأول حمكمــة علــى مســتوى العــامل

حماكــم دبــي وضمــن مبــادرة  “تفريــج كربــة” بالتعــاون 
كاهــل  عــن  املعانــاة  برفــع  تبــدأ  اإلســالمي،  اإلمــارات 
الغارمــني واملتعرثيــن عــن الســداد يف قضايــا التنفيذيــات 
ــا  ــوية 17 منه ــف وتس ــر يف 34 مل ــك بالنظ ــة، وذل املدني

ــس  ــو جمل ــان، عض ــارك آل نهي ــان مب ــيخ نهي ــايل الش مع
دبــي  حماكــم  “ميثــاق  يدّشــن  التســامح،  وزيــر  الــوزراء، 
خــالل  وذلــك  والتســويات”،  التســامح  و”مركــز  للتســامح” 
زيــارة معاليــه حملاكــم دبــي يف مبنــى األحوال الشــخصية،  

وفــد مــن حماكــم دبــي برئاســة ســعادة القاضــي عبــد القــادر 
موســى نائــب مديــر عــام حماكــم دبــي، يشــارك يف االجتمــاع 

حماكــم دبــي تنال اعتمــاد منظمة األفــكار الربيطانيــة، الفئة 
البالتينيــة عــن “منظومــة أفــكاري”، حيــث مت تكــرمي احملاكــم 
التنفيــذي  املديــر  العبيــديل،  أحمــد  حممــد  بالســيد  ممثلــة 

مببلــغ إجمــايل يقــارب مليــون و196 ألــف درهــم، وذلــك 
بــن  الشــيخ خليفــة  الســمو  إعــالن صاحــب  متاشــيًا مــع 
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة، حفظــه اهلل، باعتمــاد عــام 

2018 “عــام زايــد”.

حيــث كان يف اســتقبال معاليــه ســعادة طــارش املنصــوري 
مديــر عــام حماكــم دبــي، وســعادة القاضــي عبــد القــادر 
موســى نائــب مديــر عــام حماكــم دبــي، والســادة رؤســاء 

بالدائــرة. القطاعــات  احملاكــم، والســادة مــدراء 

الســنوي الــدويل للجمعيــة الدوليــة إلدارة احملاكــم يف الربازيــل 
حتــت شــعار “ ســيادة القانــون يف عــامل متنــوع الثقافــات”.

لقطــاع إدارة الدعــاوى، وبحضــور الســيد حممــد عبــد الرحمــن 
املســتقبل،  واستشــراف  االســرتاتيجية  إدارة  مديــر  حممــد، 
والســيد عبــد اهلل أحمــد الريــس، مديــر إدارة إســعاد املتعاملــني.
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مكتــوم بــن حممــد يّطلــع علــى “ التدريــب باســتخدام الــذكاء االصطناعــي” 
حملاكــم دبــي يف منصــة حكومــة دبــي الذكيــة يف معــرض جيتكــس للتقنيــة 

ــق  ــدم لتحقي ــرة الق ــارات لك ــاد اإلم ــع احت ــم م ــرة تفاه ــع مذك ــي توق ــم دب حماك
التوعيــة اجملتمعيــة يف جمــال األســرة

مدير عام حماكم دبي يكرم املتميزين ضمن مبادرة “جنوم التميز” للنصف األول 2018حماكم دبي تشارك يف قمة التسامح وتوصي مبكافحة التطرف الفكري

ــوم،  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــن حمم ــوم ب ــيخ مكت ــمو الش س
ــة  ــي يف منص ــم دب ــة حماك ــزور منص ــي، ي ــم دب ــب حاك نائ
للتقنيــة  جيتكــس  معــرض  يف  الذكيــة  دبــي  حكومــة 

ــان  ــدم يوقع ــرة الق ــارات لك ــاد اإلم ــي واحت ــم دب حماك
اتفاقيــة تعــاون لتحقيــق التوعيــة اجملتمعيــة يف جمــال 
األســرة، واحلفــاظ علــى األجيــال الناشــئة، وذلــك بتقــدمي 

التــي  للتســامح،  العامليــة  القمــة  يف  تشــارك  دبــي  حماكــم 
مبــادرات  ملؤسســة  التابــع  للتســامح  الــدويل  املعهــد  نظمهــا 
حممــد بــن راشــد آل مكتــوم العامليــة، برعايــة صاحــب الســمو الشــيخ 

ســعادة طــارش عيــد املنصــوري مديــر عــام حماكــم دبــي؛ يكــرَّم 
جنــوم التميــز للنصــف األول لعــام 2018، انطالقــًا مــن اســرتاتيجية 
يف  واالبتــكار  واإلبــداع  التميــز  أصحــاب  تكــرمي  يف  دبــي  حماكــم 

2018 مبركــز دبــي التجــاري العاملي، وكان يف اســتقبال 
ــر إدارة املــوارد البشــرية  ســموه عبــد الواحــد كلــداري مدي
يف حماكــم دبــي، وعــدد مــن كبــار املســؤولني يف الدائــرة.

العليــا يف  القيــادة  رؤيــة  تتــالءم مــع  منهجيــة جديــدة 
والتماســك  اجملتمعــي  التالحــم  جمــال  يف  الدولــة 

األســري، ومبــا يحقــق علــو اجملتمــع ورفعــة شــأنه.

حممــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس جملــس الــوزراء 
حاكــم دبــي، رعــاه اهلل، حتــت شــعار “حتقيــق املنفعــة الكاملــة مــن 

ــرتك”. ــل املش ــكار والعم ــوي لالبت ــال حي ــة: جم ــوع والتعددي التن

ــى  ــزة عل ــة احملف ــة الداخلي ــز البيئ ــك لتعزي ــي، وذل ــل احلكوم العم
اإلبــداع والتميــز، لتحقيــق عدالــة نافــذة تتســم بالدقــة والســرعة، 

وتقــدمي خدمــات قضائيــة ميســرة الوصــول للجميــع.
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حماكــم دبــي حتتفــل بـــ “يــوم املــرأة اإلماراتيــة” الــذي يقــام حتــت شــعار “املرأة 
علــى نهــج زايد”

الثقــة  تعزيــز  يف  القيمــة  ملســاهماتهم  قاضيــًا   172 تكــّرم  دبــي”  “حماكــم 
وإقليميــًا حمليــًا  القضائــي  بالنظــام 

“وزارة املوارد البشرية والتوطني” و”حماكم دبي” يطلقان مبادرة “احملكمة 
العمالية” عرب تقنية التقاضي عن بعد

ســعادة طــارش عيــد املنصوري مديــر عــام حماكــم 
دبــي؛ يؤكــد أن “املــرأة يف اإلمــارات هــي أســعد امــرأة 
علــى وجــه األرض، فهــي تتعلــم بشــغف، وتعمــل برباعــة، 

حماكــم دبــي تقيــم حفــاًل خاّصــًا لتكــرمي 172 قــاٍض مــن 
و”احملاكــم  االســتئناف”  و”حمكمــة  التمييــز”  “حمكمــة 
االبتدائيــة” وجلنــة التأجيــل واإلعفــاء مــن الرســوم، وجلنــة 
املستشــار  للدكتــور  خــاص  وتكــرمي  واحملكمــني،  اخلــرباء 

“وزارة املــوارد البشــرية والتوطــني” و”حماكــم دبــي” يطلقــان 
مبــادرة “احملكمــة العماليــة” عــرب تقنيــة التقاضــي عــن بعــد للفصل 

بـــ  وتتميــز بإبــداع”، وذلــك خــالل احتفــال حماكــم دبــي 
ــرأة  ــعار “امل ــت ش ــم حت ــذي أقي ــة” ال ــرأة اإلماراتي ــوم امل “ي

ــد”. ــج زاي ــى نه عل

عــارف الشــيخ، وأحمــد عبدالكرمي رئيس شــعبة إدارة اجللســات 
االســرتاتيجية  إدارة  مديــر  عبدالرحمــن  وحممــد  األســرية، 
القضائــي  الــكادر  تكــرمي  مت  حيــث  املســتقبل،  واستشــراف 

باالعتمــاد علــى نتائــج برنامــج “رّواد التميــز القضائــي”.

يف القضايــا العماليــة إلكرتونيــًا، وذلــك خــالل مشــاركة حماكــم دبــي 
يف منصــة حكومــة دبــي الذكيــة مبعــرض جيتكــس للتقنيــة 2018.



118

الباب الرابع : محاكم دبي في منصات اإلعالم

رحيــل القاضــي الدكتــور علــي اإلمــام رئيــس حمكمــة 
التمييــز، والــذي كان واحــدًا مــن الذيــن تركــوا األثــر الــذي 
اخلالــدة  وأعمالــه  املشــهودة،  بإجنازاتــه  ميحــى،  ال 
الراســخة، وعــرب مســرية حافلــة مشــرفة، فــكان منوذجــًا 
خلدمــة  اخمللــص  بالعمــل  متيــز  عــاداًل”  لـــ”قاضــي 

واجملتمــع. الوطــن 

علي إبراهيم اإلمام..
يف مسرية خالدة




