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دبي عن عام  ال�شن�ي ملحاكم  الإح�شائي  التقرير  ي�شدر  الت�ايل،  وللعام اخلام�س على  والثبات  تكتنفها اجلراأة،  بخطى 

2010. هذا التقرير الذي ي�شع يف متناول جميع املهتمني بال�شاأن الق�شائي على امل�شت�ى املحلي وال�طني والإقليمي والعاملي 

التقرير مببداأ  نتم�شك يف هذا  نزل  املحاكم. مل  للريادة يف عمل  �شبقًا وحتديًا ومظهرًا متميزًا  جتربة متثل يف حميطها 

ال�شفافية وتاأكيد العزم على م�ا�شلة جه�د الرتقاء بنتائج الأداء يف خمتلف القطاعات الق�شائية والدارية مبحاكم دبي، 

التي  املتميزة  والنتائج  البيانات  تظهره  ما  �ش�ء  وعلى  �شك،  بال  ن�اجهها.  التي  والتحديات  الظروف  عن  النظر  وبغ�س 

يت�شمنها هذا التقرير جند اأننا مدين�ن بالف�شل لقيادتنا الر�شيدة يف دولة الإمارات العربية املتحدة، ويف مقدمتهم �شيدي 

�شاحب ال�شم� ال�شيخ/ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، و�شيدي �شاحب ال�شم� ال�شيخ/ حممد بن را�شد اآل مكت�م، 

نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س ال�زراء، حاكم دبي، حفظهم اهلل تعاىل ورعاهم. كما ل نن�شى ونحن ن�شتهل عر�س نتائج 

الأداء عن عام 2010 اأن نرفع اأ�شمى اآيات التقدير ل�شم� ال�شيخ/ مكت�م بن حممد بن را�شد اآل مكت�م، نائب حاكم دبي، 

رئي�س املجل�س الق�شائي بدبي، ملا ي�ليه من اهتمام وما يقدمه من دعم لالأجهزة الق�شائية يف اإمارة دبي.

التقرير ال�شن�ي عن عام 2010م مبا ت�شمنه من بيانات واأرقام ح�ل اأداء املحاكم وال�حدات الإدارية والعمليات الرئي�شية 

والفرعية املختلفة ر�شم �ش�رة وا�شحة، وج�شد واقعًا دقيقًا عما يدور يف اأروقة حماكم دبي ط�ال عام. هذه النتائج تعك�س 

وتداعيات  التحديات  مل�اجهة  وذلك  وجماعية،  فردية  ب�ش�رة  املا�شي  العام  خالل  بذلت  التي  ال�شتثنائية  اجله�د  اأي�شًا 

الكثري من املتغريات التي �شهدتها اإمارة دبي ودولة المارات خالل تلك الفرتة. فالتقرير ي�شتعر�س بدقة �شجل الأحداث 

التي �شهدتها حماكم دبي خالل عام 2010، ل �شيما تلك التي تتعلق ببناء ال�شراكات وتبادل اأف�شل املمار�شات عرب ا�شتقبال 

العديد من ال�ف�د املحلية والدولية، اإىل جانب الفعاليات الرئي�شية التي نفذت بهدف حتفيز امل�ارد الب�شرية ويف مقدمتها 

نتائج برنامج ج�ائز حماكم دبي للتميز. كما اأن التقرير يخ�ش�س م�شاحة وا�شعة ل�شتعرا�س وحتليل النم� الذي �شهدته 

املحاكم وال�حدات الإدارية يف عدد الق�شايا واملعامالت املقدمة وم�شت�ى الأداء يف التعامل مع هذا النم� على اأ�شا�س كمي 

ون�عي. ول يزال التقرير يت�شمن ق�شمًا خا�شًا باللغة الجنليزية يهدف اإىل تعزيز ال�شمعة والقدرة التناف�شية لإمارة دبي 

على امل�شت�ى الدويل. 

التقرير ال�شن�ي عن عام 2010م يكرر النجاح الذي حتقق يف هذا املجال يف الأع�ام ال�شابقة، والذي نتمنى اأن يتكرر دائمًا 

يف ال�شن�ات القادمة، وذلك بف�شل اجله�د املت�شافرة من جميع العاملني يف حماكم دبي مبختلف م�شت�ياتهم وم�اقعهم 

ال�ظيفية، ويتخ�ش�س يف ذلك العاملني يف اإدارة ال�شرتاتيجية والأداء امل�ؤ�ش�شي بجه�دهم الإبداعية واملتميزة.

ويف اخلتام ن�شكر جميع من �شاهم يف اإعداد هذا التقرير، وناأمل اأن يحقق هذا التقرير الأهداف التي و�شع من اأجلها ...

واهلل ويل التوفيق ...

ونحن ن�شتقبل مرحلة زمنية جديدة مليئة بالتحديات ، علينا جميعًا ال�شتعداد للم�شاهمة يف م�شرية كتابة 

�شفحات هذه املرحلة باملزيد من الإجنازات املتميزة والعطاءات الناب�شة عرب جه�دنا اجلماعية. اإن جناح 

حماكم دبي وحتقيقها للعديد من الأهداف والإجن��ازات خالل العام املن�شرم مل يكن ليتحقق ل�ل و�ش�ح 

الروؤية و�شالمة الق�شد ووحدة الغايات والتي تتمثل يف ال�شعار الذي تبناه كل م�ظف لدنيا وعمل مبقت�شاه 

وه� »اإحداث نقلة ن�عية يف الأداء واخلدمات املقدمة للمتعاملني من خالل جه�د جماعية للتط�ير وزيادة 

ومثابرة اجلميع على  املمار�شات،  اأف�شل  وال�شتفادة من  واجل�دة،  والإبداع  التميز  بروح  والتحلي  الكفاءة، 

القيام بال�اجبات واملهام امل�كلة اإليهم على ال�جه الأكمل.

اأن جندد �شكرنا وتقديرنا  ومب�شت�يات عالية من اجل�دة والكفاءة والح��رتاف«. لذلك فاإننا ل منلك �ش�ى 

لل�حدات الق�شائية والإدارية وامل�ارد الب�شرية املتميزة.

املهارة  مدى  ليعك�س  اخلام�س  ال�شن�ي  التقرير  يف  مكن�نة  القارئ  عزيزي  �شرتاها  التي  احل�شيلة  تلك 

والحرتاف والثبات املنهجي الذي قدمته حماكم دبي عرب م�اردها الب�شرية الكف�ؤة يف اإجناز الأعمال وبل�غ 

الغايات والتي هي نتاج جه�د م�ؤ�ش�شية وفردية م�شنية ومكلفة من التعلم والتدريب واملمار�شة.

اخلارجية  التحديات  من  الكثري  يكتنفها  جديدة  مرحلة  على  مقبل�ن  اأننا  اإىل  ن�شري  اأن  يجب  اخلتام  ويف 

والعقبات الداخلية التي حتتاج منا الكثري من اجلد واملثابرة كما حتتاج منا الإبداع وروح املغامرة ..

وفق اهلل اجلميع ملا فيه اخلري وال�شالح ورفعة  �شاأن دولة الإمارات العربية املتحدة.

فريق اإعداد التقرير ال�سنوي:

رئي�شًا 1- د. ي��شف علي ال�ش�ي�دي 

نائب��ًا  2- الآن�شة/ مرمي عبداهلل بن لح�ج 

ع�ش�ًا 3- ال�شيد/ خليفة حممد املح�����رزي 

ع�ش�ًا 4- ال�شيدة/ فاطمة �ش���امل ك��نيد 

ع�ش�ًا 5- ال�شيدة/ مري����م ح�شن امل���ري 

ع�ش�ًا 6- ال�شيد/ حمد ثان���ي مط�ر 

ع�ش�ًا 7-الآن�شة/ علياء اح�م�د اإبراهي�م 

ع�ش�ًا 8- الآن�شة/ فاطمة حمد الع�����امري 

ع�ش�ًا ومقررًا 9- ال�شيدة/ �شهيلة ثان���ي املهريي 

د. أحمد سعيد بن هزيم السويدي
مدير عام حماكم دبي
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البــــاب

الأول
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الفصـل األول: التنظيم القضائي واإلداري في محاكم دبي:

1- هيكل التنظيم القضائي واإلداري )إضاءات على الهيكل التنظيمي(:

اإ�ساءات على الهيكل التنظيمي:

�شهدت حماكم دبي العديد من الفعاليات اأهمها تفعيل دور القيادة ال�شرتاتيجية، متمثلة يف املجل�س الق�شائي 

الأعلى بدبي، وفريق القيادة باملحاكم، وفريق التح�ل ال�شرتاتيجي يف القطاع الق�شائي، حيث لعبت تلك الفرق 

القيادية دورًا حم�ريًا يف اإحداث املتغريات باملحاكم طبقًا خلطة عمل ا�شرتاتيجية وا�شحة. 

القت�شادية  املتغريات  ل�شيما  والتحديات،  املعطيات  كافة  مع  بالتعامل  دبي  ملحاكم  التنظيمي  الهيكل  ومتيز 

العاملية التي مرت بها املنطقة خالل تلك ال�شنة بالتحديد، كما �شكل عام 2010 منعطفًا مهمًا مل�شرية النه�شة 

والنم� القت�شادي يف اإمارة دبي نتيجة لآثار الأزمة التي مرت بها جميع دول العامل بال ا�شتثناء، فقد انعك�شت تلك 

التاأثريات ب�شكل مبا�شر على الإمارة ك�نها تعد من اأحد اأبرز ال�جهات القت�شادية، هذا ما جعل من التحديات 

املعا�شرة مهمات ل ميكن م�اجهتها بحل�ل فردية اأو بطرق انعزالية، واإمنا بحل�ل جماعية، ا�شتطاعت التعاطي 

مع تلك الأزمة وجتاوز تلك املرحلة بكل جناح، وذلك من خالل اإح�شاءات عدد الق�شايا امل�شجلة واملتداولة 

اأمام الق�شاء يف حماكم دبي، والتي �شاهم هيكلها الق�شائي والإداري املرن اأن تتعامل مع تداعيات هذه الأزمة 

وحتقيق نتائج ملم��شة انعك�شت على النجاح الذي حققته الإمارة ب�شكل عام واملحاكم ب�شكل خا�س.

اأ( يتاألف اجلهاز الق�ضائي من ثالث حماكم رئي�ضية هي:

)املحكمة البتدائية - حمكمة ال�شتئناف - حمكمة التمييز(:

وقد �شهد العام 2008م ت�شكيل )6( حماكم ابتدائية متخ�ش�شة بناء على اأوامر �شادرة من �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي، لتزال ت�ا�شل جناحاتها خالل 

تلك الفرتة وتت�شمن هذه املحاكم: املحكمة املدنية البتدائية، واملحكمة التجارية البتدائية، واملحكمة العمالية 

البتدائية، واملحكمة العقارية البتدائية، وحمكمة الأح�ال ال�شخ�شية البتدائية، واملحكمة اجلزائية البتدائية.

ب( الهيــكل التنظــيمي والإداري: 

�شهدت حماكم دبي عددًا من الت��شعات على م�شت�ى العمل الإداري والتنظيمي، وذلك بهدف م�اكبة ت�شارع 

وترية العمل الق�شائي وم�ا�شلة تقدمي اأف�شل اخلدمات املتعلقة بالق�شايا والتي من �شاأنها تي�شري عملية التقا�شي 

يف الإمارة وت�شهيل الإجراءات املتبعة، حيث ا�شتحدثت خالل عام 2010م جمم�عة من الأق�شام وال�شعب، ومت 

2010م  ل�شنة  القان�ن رقم )16(  بناء على  للمنازعات(  ال�دية  الت�ش�ية  اإدارة جديدة مب�شمى )مركز  اإن�شاء 

ال�شادر من �شم� حاكم دبي، وبناء عليه اأ�شبح الهيكل الإداري بناء على التعديل يتك�ن من )11( اإدارة تتاألف 

من )6( اإدارات ذات طبيعة فنية و)5( اإدارات ذات طبيعة م�شاندة.

2- المجلس القضائي إلمارة دبي:
اإن القيادات الر�شيدة يف دولة الإمارات العربية املتحدة وعلى راأ�شها �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�س الدولة حفظه اهلل ورعاه، واأخ�ه �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س 

جمل�س ال�زراء حاكم دبي، ت�شعى وب�شكل حثيث لتعزيز احرتام و�شيادة القان�ن، واإعالء ال�شرعية، وحماية احلق�ق 

رئي�س املحاكم

مدير املحاكم املجل�س الق�ضائي

اإدارة ال�ضرتاتيجية والأداء املوؤ�ض�ضي

اإدارة الرقابة املالية الداخلية

اإدارة تقنية املعلومات

اإدارة ال�ضوؤون املالية والإدارية

املحاكم البتدائية
اإدارة املوارد الب�ضرية

اإدارة التنفيذ

اإدارة خدمات الق�ضايا

اإدارة الأحوال ال�ضخ�ضية

اإدارة الكاتب العدل

اإدارة الق�ضايا املدنية

مركز الت�ضوية الودية للمنازعات

حمكمة التمييز

حمكمة ال�ضتئناف

املحكمة العمالية

املحكمة العقارية

املحكمة املدنية

املحكمة اجلزائية

املحكمة التجارية

حمكمة الأحوال ال�ضخ�ضية
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اإىل حمدي عبد  ال�شتئناف ع�ش�ًا، والقا�شي جا�شم حممد باقر رئي�س املحكمة البتدائية ع�ش�ًا، بالإ�شافة 

املجيد امل�شت�شار القان�ين لدي�ان �شم� احلاكم ع�ش�ًا.

وعقد فريق املجل�س الق�شائي يف �شنة 2010م )4( اجتماعات، وقام بدرا�شة عدد من امل�شاريع لعل اأبرزها تعيني 

الق�شاه امل�اطنني اجلدد، واإ�شدار قان�ن التفتي�س الق�شائي.

3- مجلس التنسيق القضائي االتحادي:
مت اإن�شاء هذا املجل�س بقرار من جمل�س ال�زراء رقم )14( ل�شنة 2007 اإثر زيارة �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد 

اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم اإمارة دبي اأثناء زيارته الكرمية ملقر عقد امللتقى الق�شائي 

الدكت�ر/  �شعادة  تر�شيح  العدل، مت  وزير  الظاهري  بن ج�عان  الدكت�ر/هادف  برئا�شة معايل   ،2007-3-15 الأول 

اأحمد �شعيد بن هزمي مدير عام حماكم دبي - نائب رئي�س املجل�س، وبتاريخ 7-10-2008 اأعيد ت�شكيل املجل�س باإ�شافة 

النائب العام يف اإمارة راأ�س اخليمة، كما مت زيادة مدة املجل�س لتك�ن ثالث �شن�ات، يرفع املجل�س تقارير ربع �شن�ية اإىل 

جمل�س ال�زراء عن اإجنازاته يف جمال التط�ير والتن�شيق مت�شمنة املقرتحات الالزمة لتحقيق مهامه.

اأع�ضاء جمل�س التن�ضيق الق�ضائي:

- معايل الدكت�ر/ هادف بن ج�عان الظاهري - وزير العدل - رئي�س جمل�س التن�شيق الق�شائي.

- �شعادة الدكت�ر/ اأحمد �شعيد بن هزمي - مدير عام حماكم دبي - نائب رئي�س املجل�س.

- �شعادة امل�شت�شار/ �شلطان بن �شعيد البادي - وكيل دائرة الق�شاء باإمارة اأب�ظبي.

- �شعادة امل�شت�شار/ اأحمد حممد اخلاط���ري - رئي�س دائرة املحاكم باإمارة راأ�س اخليمة.

- �شعادة امل�شت�شار الدكت�ر/عبدال�هاب عبدول - رئي�س املحكمة الحتادية العليا.

- �شعادة امل�شت�شار/ي��شف �شعيد العربي - القائم باأعمال النائب العام باإمارة اأب�ظبي.

- �شعادة امل�شت�شار/ ع�شام احلميدان - النائب العام باإمارة دبي.

- �شعادة امل�شت�شار/ اأحمد �شالح اأحمد - النائب العام باإمارة راأ�س اخليمة.

- �شعادة/�شلطان علي ب�ليله - مدير حماكم راأ�س اخليمة.

- �شعادة امل�شت�شار/ �شامل كبي�س - النائب العام الحتادي.

- �شعادة امل�شت�شار الدكت�ر/حممد الكمايل - مدير عام معهد التدريب والدرا�شات الق�شائية الحتادي.

- �شعادة امل�شت�شار الدكت�ر/جمال ال�شميطي - مدير املعهد  العايل للعل�م القان�نية والق�شائية.

- �شعادة امل�شت�شار/عبدالرحمن مراد البل��شي - مدير اإدارة التعاون الدويل - اأمني املجل�س.

اأهداف جمل�س التن�ضيق الق�ضائي:

تفعيل التعاون والتن�شيق وتبادل اخلربات بني الق�شاء الحتادي واملحلي. 1 .

درا�شة امل�شكالت والتحديات امل�شرتكة يف الق�شاءين واقرتاح احلل�ل املنا�شبة لها. 2 .

الت�شاور يف كافة الأم�ر املتعلقة بالإجراءات والنظم الإدارية املطبقة يف الق�شاءين. 3 .

واحلريات يف هذا ال�طن، حيث ي�ل�ن اهتمامًا منقطع النظري يف العملية الق�شائية وتط�ير وتاأهيل الك�ادر التي 

من �شاأنها حتقيق العدالة يف مدينة عاملية تعد املركز الأول لالأعمال على م�شت�ى ال�شرق الأو�شط والعامل. 

ومن هذا املنطلق مت اإن�شاء املجل�س الق�شائي )الهيئة الق�شائية العليا( الذي ميثل ال�شلطة الق�شائية يف اإمارة دبي 

لي�شكل ال�شمانة الأ�شا�شية ل�شتقالل الق�شاء، وذلك لالإ�شراف الإداري على اجلهاز الق�شائي، وقد اأن�شئ املجل�س 

الق�شائي يف دبي بالقان�ن رقم )6( ل�شنة 1992م، الذي �شدر يف 30-5-1992م من ثماين م�اد حددت ت�شكيله 

و�شالحية رئي�شه بالإ�شراف الإداري على املحاكم مبا يف ذلك تعيني امل�ظفني من غري الق�شاة، وكذلك احلال يف 

حالة غياب رئي�س املجل�س اأو اأحد الأع�شاء، وتنظيم الجتماعات و�ش�ابط مداولت واخت�شا�شات املجل�س.

حممد ابراهيم ال�شيباين نائب رئي�س املجل�س الق�شائي مدير دي�ان �شم� حاكم دبي يف اأحد اجتماعات املجل�س الق�شائي

وحمايته من  الق�شائي  باجلهاز  بالنه��س  للم�شاعدة  املتاحة  القان�نية  ال��شائل  بكافة  الق�شائي  املجل�س  يتمتع  كما 

تدخل اأي من ال�شلطات، وذلك بتفعيل الرقابة الذاتية وتط�ير القدرات واملعايري للتعيني يف ال�ظيفة الق�شائية واإبداء 

بالق�شاء  املتعلقة  الت�شريعية  الق�شائي، وتقدمي القرتاحات  يعنى املجل�س بتط�ير اجلهاز  ت�شريعاته، كما  الراأي يف 

والنيابة العامة واإجراءات التقا�شي لت�شرت�شد بها احلك�مة لدى اإعدادها م�شاريع الق�انني والأنظمة املختلفة. 

رئي�شًا  دبي  حاكم  نائب  مكت�م  اآل  حممد  بن  مكت�م  ال�شيخ  �شم�  من  دبي  لإم��ارة  الق�شائي  املجل�س  ويت�شكل 

للمجل�س، وحممد ابراهيم ال�شيباين نائب رئي�س املجل�س الق�شائي مدير دي�ان �شم� حاكم دبي، وع�شام عي�شى 

احلميدان النائب العام بدبي ع�ش�ًا، والدكت�ر اأحمد �شعيد بن هزمي مدير عام حماكم دبي ع�ش�ًا، والقا�شي 

حمكمة  رئي�س  �شريف  حممد  عي�شى  والقا�شي  ع�ش�ًا،  التمييز  حمكمة  رئي�س  الإم��ام  اإبراهيم  علي  الدكت�ر 
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باأعمال مدراء الإدارات(.

. 4 .GESS نظام قيا�س التح�ل الإلكرتوين

ت�شكيل فريق عمل اإدارة املخاطر. 5 .

اإعادة هند�شة اإجراءات الإغالق يف النظام املايل يف املحاكم. 6 .

م�شروع ت�حيد اله�ية امل�ؤ�ش�شاتية.  7 .

اعتماد برنامج ت�شاهيل... مبادرة لذوي الحتياجات اخلا�شة وكبار ال�شن. 8 .

اعتماد منهجية اإدارة املعرفة. 9 .

مبادرة جمال�س الراأي. 10 .

ت�شكيل فريق عمل حت�شني اإجراء تنفيذ القرارات املتعلقة بالتنفيذ. 11 .

مبادرة تط�ير جمم�عة الأحكام واملبادئ القان�نية. 12 .

جلنة عليا لتنظيم اإجراءات العمل باإدارة الت�ش�ية ال�دية للمنازعات. 13 .

5- فريق التحول االستراتيجي في القطاع القضائي بمحاكم دبي:
اإن العمل امل�ؤ�ش�شي يف املحاكم مقرر له يف �شنة 2010 اأن يعم كافة الإدارات وال�حدات الق�شائية، لي�شرت�شد به القادة 

الق�شائي�ن والإداري�ن ومعهم نخبة من العاملني �شمن ت�شكيل فرق داخلية تتحدد لها مرجعيات ومنهجيات واأ�شاليب 

وحتديد  امل�شتقبلية،  الجتاهات  اأهم  اأحد  يعد  الذي  امل�ؤ�ش�شي  العمل  تط�ير  على  احلر�س  اأجل  فمن  عمل،  وخطط 

ال�شرتاجتيات املتعلقة بالعمل الق�شائي وحتقيق كفاءة يف الأداء الداخلي ودرا�شة كافة ال�شبل التي ت�ؤدي اإىل الرتقاء 

بظروف العمل الق�شائي يف املحاكم، �شكلت الإدارة العليا فريقًا من القادة الخت�شا�شيني يف املجال الق�شائي، اأطلق 

نائب  الق�شائي(، برئا�شة مدير عام املحاكم، وي�شم يف ع�ش�يته  القطاع  التح�ل ال�شرتاتيجي يف  ا�شم )فريق  عليه 

املدير وروؤ�شاء املحاكم الثالث )التمييز- ال�شتئناف-البتدائية( ومعهم روؤ�شاء فروع املحاكم البتدائية املتخ�ش�شة.

ال�شلة  ذات  امل�ا�شيع  ا�شتعر�س خاللها عددًا من  اجتماعًا  بلغت )17(  الجتماعات  الفريق عددًا من  وقد عقد 

و�شلت اإىل ما يقرب )97(، واأ�شدر عددًا من التكليفات و�شل عددها اإىل )71( تكليفًا كان من اأبرزها ما يلي: 

1- متابعة قرارات املجل�س الق�شائي.

واحد  فني  اخت�شا�س  تك�ن ذات  املتخ�ش�شة  البتدائية  املحاكم  دوائر متخ�ش�شة �شمن  ت�شكيل  درا�شة   -2

ولكن غري ح�شري.

3- جتديد عق�د الق�شاة املعارين من الدول العربية.

4- �شرف مكافاآت مالية لأع�شاء اللجان.

5- م�شروع قان�ن الكاتب العدل لإمارة دبي.

6- تدار�س احتياجات املحاكم من ال�شادة الق�شاة.

7- الإحراز يف املخازن.

8- ت��شيات جلنة الأمن والعدل.

ت�شهيل الإجراءات اخلا�شة بالتقا�شي. 4 .

اآلية اإعداد الق�شاة وتاأهيلهم وتدريبهم. 5 .

العمل على رفع م�شت�ى الأداء للق�شاة والإداريني يف الق�شاءين مبا يت�اكب مع املعايري العاملية. 6 .

العمل على ت�حيد املبادئ القان�نية والأحكام التي ت�شدر يف الق�شايا املماثلة اأمام الق�شاءين.  7 .

امل�ا�شيع التي متت مناق�شتها يف اجتماعات جمل�س التن�شيق الق�شائي:

، والعمل على تفعيلها، ومنها:  • ت��شيات امللتقى الق�شائي الأول 2007	

ت�شكيل جلنة تن�شيق على امل�شت�ى الحتادي للتن�شيق من اأجل ال��ش�ل اإىل مبادئ قان�نية غري متناق�شة )املدنية 

ومناق�شة  واملتناق�شة  املتعار�شة  املبادئ  ور�شد  الق�شائية  الر�ش�م  ت�حيد  جلنتي  ت�شكيل  وقرار  اجلزائية(   -

انتهاء املهلة املحددة للمحامني ال�افدين للرتافع اأمام حماكم ال�شتئناف.

، ومنها:  • كما مت مناق�شة ت��شيات امللتقى الق�شائي الثاين 2008	

اإن�شاء املحاكم املتخ�ش�شة وقرار �شم العن�شر الن�شائي اإىل ال�شلك الق�شائي والطالع على ت��شيات امل�ؤمتر 

العاملي لروؤ�شاء حماكم العامل - اأب�ظبي والتن�شيق ب�شاأن احلالت املحك�مة بالإبعاد واملنع من ال�شفر ودرا�شة 

ب�شاأن قرارات املحاكم الحتادية بعدم الخت�شا�س والإحالة اإىل جهات اأخرى.

• )ق�شايا النزاعات العقارية وق�شايا  كما تطرق املجل�س اإىل مناق�شة ت��شيات امللتقى الق�شائي الثالث 2009	

الف�شاد املايل. التجارب والتحديات(.

اإ�شافة مادة لقان�ن خا�س مبكافحة امل�اد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية وتقرير حماكم دبي ح�ل منتدى الكاتب العدل.

4- فريق القيادة بمحاكم دبي:
يعد فريق القيادة يف حماكم دبي اجلهة الرئي�شية املعنية باإنتاج معطيات وحمددات وخمرجات اأداء واإجنازات 

نائب  وي�شم يف ع�ش�يته  رئي�شًا،  العام  املدير  من  تتاألف  بت�شكيلة  الق�شائية،  درجاتها  اختالف  على  املحاكم 

املدير وروؤ�شاء املحاكم الثالث )البتدائية وال�شتئناف والتمييز( اإ�شافة اإىل مدراء الإدارات.

فريق القيادة يدار وفق مفه�م امل�ؤ�ش�شة القائمة بحد ذاتها، وذلك من خالل نهج حمكم ونظامي يف اأ�شاليب 

التح�شري جلداول الأعمال، وكذلك اإدارة الجتماعات وت�ثيقها ومتابعة ما ي�شدر عنه من قرارات وت�جيهات، 

�شارت هي  متطلبات  من  لأع�شائه  الفريق  ي�فره  الداعمة مبا  القيادية  لالأنظمة  مثاليًا  اأ�شبح من�ذجًا  حتى 

عنا�شر وع�امل الأداء الإداري الناجح، وذلك بت�فري املعرفة وما يعرف بالع�شف الذهني والتغذية الراجعة، 

املمار�شات، حيث عقد  واأف�شل  والتجارب  الأفكار  وتبادل  �ش�رى  الفريق من  اجتماعات  ت�فره  بالإ�شافة عما 

الفريق )14( اجتماعًا خالل عام 2010، وناق�س عددًا من امل�ا�شيع بلغت نح� )86( م��ش�عًا نتج عنها اإ�شدار 

قرارات وتكليفات تنفيذية جمم�عها )81( تكليفًا تدور ح�ل م�شاريع فريق القيادة من اأبرزها:

تقدمي مالحظات ومقرتحات على اخلطة ال�شرتاتيجية للهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة ب�شاأن    1 .

اإعداد ا�شرتاتيجية الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة 2011 - 2013.

. رفع كفاءة وفاعلية تنفيذ امل�ازنة املالية للدائرة لعام 2010. 2

برنامج مدراء الغد املجدمي )تنفيذ مبادرة متهد لتكليف روؤ�شاء الأق�شام من خمتلف ال�حدات بالقيام  3 .



الف�صل الثاين

التخطيط اال�سرتاتيجي يف حماكم دبي:

1- اخلطة اال�سرتاتيجية )2009 – 2011(.

2- امل�س��اريع واملب��ادرات املنج��زة يف �س��بيل حتقي��ق 

االأهداف اال�سرتاتيجية.

الباب

الأول

ثق��ة  لتعزي��ز  املنج��زة  والربام��ج  اأواًل:املب��ادرات 

املتعاملني واملعنيني بالنظام الق�سائي.

ثانيًا:املب��ادرات والربام��ج املنج��زة لتعزيز فعالية 

وكفاءة االأداء الداخلي.

ال�س��تقطاب  املنج��زة  والربام��ج  املب��ادرات  ثالث��ًا: 

وتنمية موارد ب�سرية حمفزة ذات كفاءة عالية.
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الريادة في عمل المحاكم

1- الخطة االستراتيجية لمحاكم دبي )2009 – 2011(:
اإن جناح اأي م�ؤ�س�سة ق�سائية اأو اإدارية مقرتن بالدرجة االأوىل باال�سرتاتيجيات املعتمدة ومدى تطبيقها، 

وهذا ما قامت به حماكم دبي يف و�سع خطة ا�سرتاتيجية م�ستقاة من خطط حك�مة دبي وت�جهاتها نح� 

امل�ستقبل، مما مكنها من حتقيق النجاح التام يف ال�سري على ما خططت له، واأوجدت نظامًا للإدارة ي�ستند 

اإىل خطط ا�سرتاتيجية تنه�ض على روؤى وا�سحة ل�سمان اجل�دة والدقة يف اإجناز االأهداف.

ال�سعي  اأهمية ق�س�ى لتقدمي وت�فري املعطيات اللزمة نح�  اأوىل  القيادة بالدائرة  اأن فريق  اإىل  اإ�سافة   

لبيئة ت�سغيلية ونظام ق�سائي متكامل ي�اجه كافة التحديات التي من املمكن اأن ت�ؤثر على م�سرية التقدم 

واالزدهار، لتك�ن دبي دائمًا م�سدرًا للإ�سعاع الثقايف واملعريف. 

يــــعد عام 2010 العام الـــثاين من عمر اخلطة اال�سرتاتيجية احلالـــــية التي ت�ســــري عليها املحاكم، والتي تاأتي لرت�سخ 

مــــمار�سات العمل امل�ؤ�س�سي املتميز ولت�ؤكد مدى الركيـــــزة التي ت�ستـــــند عليها يف ال�ســــري نح� التف�ق امل�ستمر.

عناصر الخطة االستراتيجية )2009 - 2011(:
رؤيـتـــنا 

الريادة يف عمل املحاكم.

 
رسـالـتـنا:

حتقيق العدالة من خلل الدقة وال�سرعة يف الت�س�ية والف�سل يف الدعاوي وتنفيذ االأحكام وت�ثيق املحررات 

باالعتماد على ك�ادر وطنية م�ؤهلة ونظم واإجراءات وتقنيات متط�رة.

 

قــيـمــنا:

يف م�سريتنا نح� روؤيتنا اال�سرتاتيجية ولتحقيق ر�سالتنا على امل�ست�يات كافة، فاإننا نحتكم اإىل منظ�مة قيمنا 

امل�سرتكة التي �ستبقى دومًا مرجعيتنا االأوىل واالأ�سا�سية:

العدل - االستقاللية - المساواة - اإلبداع والتميز - العمل بروح الفريق.

الغايات االستراتيجية واألهداف:
الغاية االأوىل:  تعزيز ثقة املتعاملني واملعنيني بالنظام الق�سائي:

وقد مت حتديد 7 اأهداف لتحقيق هذه الغاية وهي: 

1- تي�سري التقا�سي.

2- تفعيل احل�س�ل على طرق �سريعة وفَعالة حلل املنازعات وديًا.

3- �سمان دقة وو�س�ح االأحكام ال�سادرة من املحاكم.

4- �سرعة التقا�سي.

5- �سرعة تنفيذ االأحكام والقرارات.

6- تي�سري و�سرعة ودقة اخلدمات.

7- تفعيل ال�سراكات.

الغاية الثانية: تعزيز فعالية وكفاءة االأداء الداخلي: 

وقد مت حتديد 6 اأهداف لتحقيق هذه الغاية وهي: 

1- زيادة كفاءة نظام اإدارة الدعاوى يف املحاكم.

2- زيادة كفاءة العمليات امل�سرتكة مع اخلرباء واملحامني ومن يف حكمهم.

3- تعزيز التح�ل االإلكرتوين للخدمات.

4- اال�ستغلل االأمثل للم�ارد.

5- التميز يف تقدمي اخلدمات.

6- تعزيز اإدارة املعرفة.

الغاية الثالثة: ا�ستقطاب وا�ستثمار وتنمية موارد ب�سرية حمفزة ذات كفاءة عالية:

وقد مت حتديد 5 اأهداف لتحقيق هذه الغاية وهي: 

1- الت�طني. 

2- تط�ير ومتكني امل�ارد الب�سرية.

3- املحافظة على امل�ارد الب�سرية ذات الكفاءة.

4- تعزيز البيئة الداخلية املحفزة على االإبداع والتميز. 

5- تعزيز ا�ستقللية وا�ستقرار الهيئة الق�سائية. 

2- المشاريع والمبادرات المنجزة في سبيل تحقيق األهداف االستراتيجية:
لقد اأجنزت حماكم دبي العديد من املبادرات والربامج وذلك يف اإطار �سعيها لتعزيز ثقة جميع املعنيني بالنظام 

الق�سائي وتعزيز فعالية وكفاءة االأداء الداخلي وتط�ير م�اردها الب�سرية.. من خلل تقييم االأداء اال�سرتاتيجي 

والتي تعك�سها النتائج املحققة االآتية بياناتها تف�سيليًا حتت عناوين الحقة يف هذا التقرير، لت�ؤكد جناح تطبيق 

اخلطة اال�سرتاتيجية وحتقيق الغايات الثلث وهي كالتايل. 

اأوال: املبادرات والربامج املنجزة لتعزيز ثقة املتعاملني واملعنيني بالنظام الق�سائي:

التي  املبادرات  اإجمايل  الغاية، وتركز )38 %( من  اأهداف لتحقيق هذه  ت�سمنت اخلطة اال�سرتاتيجية )7( 

اأدرجت يف اخلطة الت�سغيلية للدائرة لعام 2010 على حتقيق تلك االأهداف، حيث بلغ اإجمايل املبادرات امل�جهة 

والبالغة)170(  العامة  الت�سغيلية  اخلطة  مبادرات  اإجمايل  من  مبادرة،   )64( املح�ر  هذا  اأهــداف  لتحقيق 

مبادرة، وبلغ عدد املبادرات املنجزة يف عام 2010 لتحقيق هذه الغاية )34( مبادرة، ولعل من اأبرز املبادرات 

والربامج التي مت تنفيذها خلل تلك الفرتة ما يلي:
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مكتوم بن حممد اآل مكتوم يفتتح �سالة )نايف( االإلكرتونية يف حماكم دبي: 

افتتح �سم� ال�سيخ مكت�م بن حممد بن را�سد اآل مكت�م نائب حاكم دبي، �سالة )نايف( االإلكرتونية يف املبنى 

الرئي�سي ملحاكم دبي برفقة معايل وزير العدل هادف بن ج�عان الظاهري، ومدير عام حماكم دبي الدكت�ر 

اأحمد �سعيد بن هزمي وح�س�ر عدد من قنا�سل الدول ومديري الدوائر وامل�ؤ�س�سات املختلفة التابعة الإمارة دبي، 

باالإ�سافة اإىل فريق القيادة يف املحاكم وكافة الق�ساة من خمتلف درجات التقا�سي واملحاكم.

مكت�م بن حممد اأثناء لقائه مع روؤ�ساء املحاكم

ومتثل �سالة نايف نقلة ن�عية يف عامل االإجــراءات املتبعة يف املحاكم على م�ست�ى عاملي، حيث تقدم القاعة 

كافة خدماتها اإلكرتونيًا جلميع املتعاملني من حمامني وخرباء وم�ست�سارين واأطراف النزاع مبا يجعلها �ساحبة 

ال�سالة على  تد�سينها يف  التي مت  االإلكرتونية احلديثة  امل�ساريع  اإىل وج�د  باالإ�سافة  املجال،  الريادة يف هذا 

هام�ض املعر�ض الدويل جايتك�ض، والتي �سكلت نقلة كبرية على ال�سعيد العاملي يف هذا املجال ب�سهادة العديد 

من اخلرباء وال�سي�ف الزوار الذين اطلع�ا على امل�ساريع منذ تد�سينها.

مكت�م بن حممد يتفقد الل�حة االلكرتونية التي تنقل ب�س�رة مبا�سرة بيانات اجلل�سات

اأكرب الدول على م�ست�ى العامل واأكرثها  اإن هذه ال�سالة وما فيها من خدمات على م�ست�ى عال تناف�ض فيها 

تقدمًا يف املجال التقني املرتبط باأعمال التقا�سي ال ميثل �س�ى جزء ي�سري من رد الدين اإىل اإمارة دبي وحاكمها 

اأن اإدارة املحاكم عقدت العزم على اأن يك�ن افتتاح هذه ال�سالة  الذي يق�د م�سرية التقدم والرخاء، م�ؤكدًا 

بالتزامن مع ذكرى ت�يل �سم�ه مقاليد احلكم يف اإمارة دبي.

مكت�م بن حممد اأثناء لقائه باملحامني



الف�سل الثاين:  امل�ساريع واملبادرات املنجزة يف �سبيل حتقيق االأهداف اال�سرتاتيجيةالباب األول

1819

الريادة في عمل المحاكم

امللتقى الق�سائي الرابع لروؤ�ساء املحاكم والنيابة العامة يف الدولة: 

حتت رعاية �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال�زراء حاكم دبي، افتتح معايل 

العربية  االإمــارات  بدولة  العامة  والنيابة  املحاكم  لروؤ�ساء  الرابع  الق�سائي  العدل،امللتقى  وزير  الظاهري  ج�عان  بن  هادف 

املتحدة، والذي تنظمه حماكم دبي حتت عن�ان »العمل الق�سائي يف ظل االأزمة املالية العاملية: التحديات واأف�سل املمار�سات«.

وزير العدل يفتتح امللتقى الق�سائي الرابع لروؤ�ساء املحاكم والنيابة العامة بالدولة

وامل�ست�سار ع�سام عي�سى احلميدان  دبي،  بن هزمي مدير عام حماكم  �سعيد  اأحمد  الدكت�ر  االفتتاح  وح�سر 

احلميد  عبد  عادل  وامل�ست�سار  بالدولة،  واالحتادية  املحلية  الق�ساء  دور  وروؤ�ساء  دبي،  الإمــارة  العام  النائب 

رئي�ض جمل�ض الق�ساء االأعلى بجمه�رية م�سر العربية، والقا�سي �ساريل �سمب�س�ن القا�سي مبقاطعة كنتاكي 

بال�اليات املتحدة االأمريكية، ومب�ساركة روؤ�ساء املحاكم والنيابات بالدولة وجمم�عة من ق�ساة ال�اليات املتحدة 

االأمريكية، وبريطانيا وجمه�رية م�سر العربية، باالإ�سافة اإىل رئي�ض حماكم مركز دبي املايل العاملي.

اإحدى جل�سات املناق�سة خلل امللتقى الق�سائي الرابع

حمل امللتقى الرابع �سعار اأف�سل املمار�سات الق�سائية يف ظل االأزمة االقت�سادية العاملية و�سم حم�رين رئي�سني 

املمار�سات  واأف�سل  )التحديات(،  العاملية  املالية  االأزمــة  ظل  يف  االإمــارات  دولة  يف  الق�سائية  االأعمال  هما 

واالأعمال الق�سائية يف ظل االأزمة املالية العاملية.. التجارب العاملية... وت�سمنت عر�سًا الأف�سل التجارب ح�ل 

تداعيات  اإدارة  على  قدرتها  ومدى  اخلا�سة  الق�سائية  واللجان  املتخ�س�سة  النيابات  املتخ�س�سة،  املحاكم 

االأزمة اأم اأنها حل�ل م�ؤقتة واإدارة حجم االأعمال الق�سائية والطرق البديلة لت�س�ية املنازعات وحتديات تنفيذ 

وقدمت  العاملية  املالية  االأزمة  تداعيات  م�اجهة  يف  واأثره  الق�سائية  االأجهزة  بني  الدويل  والتعاون  االأحكام 

اأوراقًا من كٍل من جمه�رية م�سر العربية وال�اليات املتحدة االأمريكية باالإ�سافة اإىل عر�ض التجارب املحلية 

يف دولة االإمارات العربية املتحدة.

مدير عام حماكم دبي مع جمم�عة من املحا�سرين امل�ساركني يف امللتقى الق�سائي الرابع

اللقاء اال�سرتاتيجي االأول مع املحامني:

نظمت حماكم دبي اللقاء اال�سرتاتيجي االأول مع املحامني يف اإطار �سعيها للت�ا�سل الدائم واملبا�سر مع �سركائها 

والتعاون  ال�اجبات  تن�سيق  اأهمية  اإىل  باالإ�سارة  اللقاء  دبي  حماكم  عام  مدير  افتتح   حيث  اال�سرتاتيجيني، 

امل�ستمر وبذل اجلهد امل�سرتك بني حماكم دبي و�سركائها املحامني من اأجل الت�ا�سل الدائم وتنظيم العمل بني 

الطرفني، م�ؤكدًا على �سرورة اأن يك�ن للمحامني �س�ت واأثر يف االأعمال الق�سائية مبا له من مردود اإيجابي يف 

امل�ستقبل.

اأكد املحام�ن خلل اللقاء على �سرورة الت�ا�سل امل�ستمر مع القيادة يف املحاكم للأهمية والنتائج  وبدورهم 

اأو�سحت  2009، والتي  املثمرة للطرفني، وا�ستعر�ض الطرفان ملمح نتائج االأداء الق�سائي يف املحاكم لعام 

يف  والف�سل  الت�س�ية  يف  وال�سرعة  الدقة  خلل  من  املجتمع  يف  العدالة  حتقيق  يف  ور�سالتها  روؤيتها  لل�سركاء 

الك�ادر  على  باالعتماد  واملحررات  العق�د  وت�ثيق  الق�سائية  واالأوامــر  والقرارات  االأحكام  وتنفيذ  الدعاوى، 

ال�طنية امل�ؤهلة ونظم واإجراءات وتقنيات حديثة ومتط�رة.
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قيادات حماكم دبي  اأثناء لقائها باملحامني.

كما مت ا�ستعرا�ض اخلدمات املقدمة للمحامني والتي ت�سعى حماكم دبي الأن تك�ن على اأعلى م�ست�ى من التط�ر 

حيث ت�سمل اخلدمات االإلكرتونية مثل و�سعية الق�سايا و�سريها والطلبات املقدمة وم�اعيد اجلل�سات، باالإ�سافة 

اإىل اخلدمات العامة من مكاتب وخمازن واإمكانية اال�ستفادة من مكتبة املحكمة القان�نية، ومتت االإ�سارة اإىل 

امل�ساريع مثل خدمة ت�سجيل الق�سايا عن بعد »ال�سالفة« وت�فري ق�اعد بيانات معرفية للمحامني.

اإطالق املرحلة الثانية من م�سروع »ال�سالفة« يف حماكم دبي: 

اأطلقت املحاكم  املرحلة الثانية من امل�سروع التقني احلديث الذي ميثل نقلة ن�عية يف اأ�سل�ب ت�سجيل الق�سايا 

مبختلف فئاتها حيث يعتمد على الت�سجيل عن بعد عرب القن�ات االإلكرتونية املتاحة والذي اأطلق عليه م�سمى 

»ال�سالفة« ن�سبة اإىل م�سمى تراثي قدمي، حيث يهدف امل�سروع  يف املقام االأول اإىل ت�سهيل عملية ت�سجيل الق�سايا 

واخت�سار الزمن واجلهد عرب تقنيات حديثة متط�رة تتيح للمتعاملني ت�سجيل الق�سايا عن بعد وال يتطلب �س�ى 

احل�س�ر للت�قيع على مل�سق م�عد اجلل�سة، وهذا يعد مبثابة النقلة احلقيقية يف عامل التقا�سي.

وتقرر بدء املرحلة الثانية من امل�سروع عرب خط�ات بحيث كانت اخلط�ة االأوىل للدوائر احلك�مية العاملة يف 

جمال ت�سجيل الق�سايا مع املحاكم، اأما اخلط�ة الثانية فهي للمحامني والتي �ستت�سمن تقييم امل�سروع وتط�يره 

ودرا�سة طرق حت�سينه بعد اأن يتم جمع امللحظات منهم، ومب�جب تطبيق النظام اجلديد �سيك�ن اأمر اإدخال 

بيانات الق�سية واملرفقات من خلل النظام »ال�سالفة« اأمرًا اأكرث �سه�لة، و�سي�فر الكثري من ال�قت واجلهد يف 

اإمتام العمليات التي كانت ت�ستغرق وقتًا ط�يًل، وتتلخ�ض عملية الت�سجيل بعد تطبيق هذا النظام بخط�تني: 

االأوىل التدقيق، حيث يق�م امل�ظف بالتدقيق فقط على بيانات الق�سية والر�س�م والتعديل من قبل املحامي يف 

حال كان هناك خطاأ وذلك يف �سعبة املراجعة، اأما اخلط�ة التالية يف عملية الت�سجيل، ويق�م م�ظف اخلدمة 

ال�ساملة بت�سجيل الق�سية بح�س�ر املحامي لذكر رقم الق�سية وا�ستلم اللئحة والبيانات املطل�بة، وذلك ب�سبب 

ا�سرتاط الت�قيع على مل�سق م�عد اجلل�سة من قبل املحامي.

تد�سني م�سروع »�سهيل« يف خدمة عمالء حماكم دبي:

اأطلقت حماكم دبي الربنامج التط�عي اجلديد »�سهيل« والذي يهدف اإىل اإر�ساد وت�جيه املراجعني يف املحاكم 

لل��س�ل اإىل اجلهة املطل�بة الإجناز معاملتهم وذلك من خلل ت�فري املر�سدين املتط�عني من ذوي الكفاءة 

للتعامل مع جميع اجلن�سيات الر�سادهم ومعرفة متطلباتهم، والذي بدوره ي�فر اجلهد وال�قت على املتعاملني 

يف جميع اأروقة املحاكم مثل ال�سالة املركزية و�سالة االأح�ال ال�سخ�سية اإ�سافة اإىل االأق�سام املنت�سرة يف اأرجاء 

املحاكم املختلفة واملخ�س�سة خلدمة العملء.

اإطلق »�سهيل« الإر�ساد عملء املحاكم

وقد القت فكرة الربنامج ا�ستح�سان وقب�ل كافة العاملني من م�ظفني وروؤ�ساء اأق�سام ومديري اإدارات، وميثل 

هذا الربنامج عدد من املتط�عني من خمتلف االإدارات ومن خمتلف امل�ست�يات ال�ظيفية يتم ت�زيعهم ح�سب 

جدول زمني مت اإعداده م�سبقًا بناء على طلبات امل�ظفني اأنف�سهم.

زيادة اخلدمات ب�سالة نايف االإلكرتونية: 

تقدم �سالة اخلدمات املركزية )نايف( باملحاكم )33( خدمة للمتعاملني، وذلك يف اإطار حر�سها على تقدمي 

اأكرث من3  نقل  بال�سالة،  التي متت  املتح�الت  اأبرز  ومن  املتعاملني،  وت�سهيلها على  واحد  اخلدمات يف مكان 

خدمات من اإدارة الق�سايا املدنية واإدارة التنفيذ، باالإ�سافة اإىل اإدارة خدمات الق�سايا متمثلة بق�سم �س�ؤون 

املحامني واخلرباء واملرتجمني وق�سم االإعلن، كما مت اإ�سافة خدمة اعتماد ال�ثائق املفق�دة واإ�سدار �سهادات 

لهيئة الطرق بعدم وج�د حجز على املركبة واإ�سافة املحامني كاأطراف يف الق�سايا املتداولة.
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كما ا�ستحدثت ال�سالة العديد من التغيريات يف اآلية العمل واإعادة هند�سة العمليات التي اأ�سهمت وب�سكل وا�سح 

الق�سايا وبدقة عالية  ت�سريع ت�سجيل هذه  ب�سكل كبري يف  اأ�سهمت  والتي  ت�سهيل احل�س�ل على اخلدمات،  يف 

وتقليل ن�سبة االأخطاء بعد اأن كانت تتم بعد ت�سجيل امللفات، حيث كان يتطلب جهدًا كبريًا ملراجعتها، كما مت 

ت�فري �سا�سات اإلكرتونية داخل مقر ال�سعبة بحيث يق�م م�ظف� ت�جيه املتقا�سني بامل�ساعدة على تقدمي الطلبات 

اأعلى ن�سبة من االإجناز يف فرتة زمنية ق�سرية وتفعيل وزيادة االعتماد على  اإلكرتونيًا مما ي�سهم يف حتقيق 

اخلدمات االلكرتونية، حيث تدير خدمات الق�سايا عدد )17( عملية رئي�سية، و)75( عملية م�ساندة من خلل 

)6( اأق�سام و)18( �سعبة تنفيذية.

ويبلغ عدد ن�افذ اخلدمات التي ت�سرف عليها اإدارة خدمات الق�سايا التي تعنى وب�سكل رئي�سي بقيد وت�سجيل 

جميع اأن�اع الدعاوى والطلبات اخلا�سة بالتنفيذ، باالإ�سافة اإىل تنفيذ القرارات االأولية بدعاوى االأم�ر ال�قتية 

واإ�سدار  الثلث  بدرجاتها  املحاكم  اأحكام  وطباعة  للمتعاملني،  العامة  اال�ستف�سارات  على  والرد  وامل�ستعجلة 

ال�سيغة التنفيذية وقيد وجتديد ونقل واإلغاء املحامني واخلرباء، وتنظيم اأعمال الرتجمة ال�سف�ية والكتابية، 

باالإ�سافة اإىل االإ�سراف االإداري على اأعمال مكاتب روؤ�ساء املحاكم االبتدائية.

ثانيًا:املبادرات املنجزة لتعزيز فعالية وكفاءة االأداء الداخلي:

زيادة  لتحقيقها، عن طريق  دبي  ت�سعى حماكم  التي  الثانية  الغاية  الداخلي هي  االأداء  وكفاءة  فعالية  تعزيز 

كفاءة نظام اإدارة الدعاوى يف املحاكم وزيادة كفاءة العمليات امل�سرتكة مع اخلرباء واملحامني ومن يف حكمهم، 

اإ�سافة اإىل تعزيز التح�ل االإلكرتوين للخدمات واال�ستغلل االأمثل للم�ارد والتميز يف تقدمي اخلدمات واأخريًا 

تعزيز اإدارة املعرفة.

وتركز )34%( من اإجمايل املبادرات التي اأدرجت يف اخلطة الت�سغيلية لعام 2010 لتحقيق هذه االأهداف، حيث 

بلغ اإجمايل املبادرات امل�جهة لتحقيق اأهداف هذا املح�ر)58( مبادرة من اإجمايل مبادرات اخلطة الت�سغيلية 

العامة والبالغة )170( مبادرة، وبلغ عدد املبادرات املنجزة يف عام 2010 لتحقيق هذه الغاية )29( مبادرة، 

ومن اأبرز املبادرات والربامج املنفذة يف �سبيل حتقيق هذه الغاية خلل عام 2010، ما يلي:

حماكم دبي تعتمد منهجية »اإدارة املعرفة«:

مرجعًا  ت�سكل  والتي  املعرفة،  اإدارة  ق�سم  عليها  ي�سرف  والتي  املعرفة«  »اإدارة  دبي منهجية  حماكم  اعتمدت 

للتخطيط الإدارة املعرفة واآلية تطبيق املبادرات املتعلقة بها، وتقييم نتائج التطبيق للمعارف بن�عيها ال�سمنية 

املنهجية  وثيقة  و�سملت  املحاكم،  يف  واالإداريـــة  الق�سائية  الــ�حــدات  كافة  على  املنهجية  وتطبيق  واملعلنة، 

االرتباطات العم�دية واالأفقية، باالإ�سافة اإىل حتديد م�س�ؤوليات تطبيق املنهجية من قبل مديري االإدارات من 

حيث التخطيط وو�سع االأن�سطة والربامج التي تدعم تطبيق مبادرات اإدارة املعرفة وفق اخلطة اال�سرتاتيجية 

والت�عية، والتعريف باأهمية املعرفة وتفعيل دور فريق تط�ير العمل امل�ؤ�س�سي يف جمال اإدارة املعرفة واعتماد 

اآليات التن�سيق مع ق�سم اإدارة املعرفة.

وت�سعى املحاكم من خلل هذه ال�ثيقة اإىل �سمان التخطيط ال�سحيح الإدارة املعرفة بهدف حت�سني ا�ستخدامها 

يف التط�ير وحت�سني االأداء امل�ؤ�س�سي والفردي يف جميع ال�حدات الق�سائية واالإدارية يف املحاكم، ويق�م ق�سم 

اخلطة  وفق  املعرفة  بــاإدارة  املتعلقة  املبادرات  لتطبيق  والتن�سيق  تف�سيلية  عمل  خطة  باإعداد  املعرفة  اإدارة 

والتعريف  والت�عية  الدائرة  واملعلنة يف  ال�سمنية  املعارف  باأن�اع  بيانات  واإعداد قاعدة  للدائرة  اال�سرتاتيجية 

واإعداد  املعنيني  مع  بالتن�سيق  الق�سم  وا�سرتاتيجية  خطة  تنفيذ  متابعة  اإىل  باالإ�سافة  املعرفة،  اإدارة  مبفه�م 

التقارير الدورية بذلك واأخريًا مراجعة منهجية اإدارة املعرفة بعد اأن يتم قيا�ض اأثر املنهجية يف تط�ير االأداء 

امل�ؤ�س�سي وقيا�ض االأداء املعريف ح�سب التقارير التي �سيتم اإعدادها. 

توا�سل لقاءات »جمال�س الراأي« يف حماكم دبي:

ت�ا�سلت يف حماكم دبي فعاليات مبادرة »جمال�ض الراأي« التي اأطلقها مكتب املدير العام والتي جتمع ب�سكل 

وتهدف هذه  الق�سائية،  املنظ�مة  اأو من خارج  املحاكم  واملخت�سني من  واالإداريــة  الق�سائية  القيادات  دوري 

املبادرة اإىل ت�سجيع احل�ارات املهنية البناءة واملناق�سات التط�يرية يف اأج�اء ت�س�دها حرية التعبري وجمع اأكرب 

قدر من االآراء واملقرتحات املدرو�سة، وامل�ساهمة بجه�د فكرية تدعم م�سرية التح�سني والتط�ير امل�ستمر على 

م�ست�ى املحاكم وامل�ست�ى ال�طني، وتعزيز امل�ساركة وبناء روح الفريق بني خمتلف فئات العاملني يف حماكم دبي 

وال�سركاء من خمتلف اجلهات.

مدير عام حماكم دبي يف لقاء مع الق�ساة ومديري االإدارات يف اأحد )جمال�ض الراأي(
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وتتلخ�ض املبادرة بدع�ة املدير العام لعدد من املعنيني وااللتقاء بهم دون حتديد مكان واحد لهذا اللقاء حيث 

عقدت اآخر اجلل�سات يف قاعة را�سد مببنى املحاكم و�سهدها روؤ�ساء املحاكم االبتدائية واال�ستئناف والتمييز 

ومديرو االإدارات، باالإ�سافة اإىل عدد خمتار من روؤ�ساء االأق�سام وال�حدات االإدارية املختلفة من املحاكم.

اإتالف مرفقات املعامالت املوثقة اإلكرتونيًا:

قامت بع�ض ال�حدات االإدارية بالتن�سيق ل��سع اآلية عمل ملبادرة كاتب العدل واملت�سمنة اإتلف مرفقات معاملتها 

التي مت ت�ثيقها واأر�سفتها اإلكرتونيا، وتاأتي هذه املبادرة �سمن خط�ات اإدارة كاتب العدل برت�سيد النفقات عن 

طريق اإعادة تنظيم حفظ معاملت كاتب العدل وذلك بتقلي�ض عدد �سناديق احلفظ وت�فري م�ساحات اإ�سافية 

بامل�ست�دعات كي تفي مبتطلبات التخزين للأع�ام القادمة، حيث اإن الطاقة اال�ستيعابية للمخازن قد �سارفت 

على النفاذ، فكان البد من اإيجاد طرق بديلة تعمل على ا�ستيعاب القادم من املعاملت، فقامت بعملية اأر�سفة 

جميع املعاملت الكرتونيًا، ثم اإتلف املرفقات مما ي�ؤدي اإىل اإعادة تنظيم �سناديق احلفظ بحيث ي�ست�عب 

كل �سندوق مئة معاملة بعدما كانت ت�ست�عب اأربعني معاملة قبل عملية االإتلف، مما �سي�ؤدى اإىل تقلي�ض عدد 

�سناديق احلفظ من 29.381 �سندوقًا اإىل 11.311 �سندوقًا ت�سم يف اأ�سلها معاملت �سنة 1992 اإىل �سنة 

2010م واملقدرة بــ 1.131.150 )ملي�ن ومئة وواحد وثلثني األفًا ومئة وخم�سني معاملة ( مما �سي�ؤدي اإىل 

18070 �سندوق  ت�فري عدد  و�سيتم  امل�سغ�لة حاليًا  امل�ساحة  بنح� 61.5 % من  تقدر  اإيجاد م�ساحات جديدة 

حفظ تكفي حلفظ معاملت 13 �سنة قادمة، كل تلك االأرقام االإيجابية �سجعت االإدارة للم�سي قدمًا يف تنفيذ 

مبادرتها املتميزة، وقامت حماكم دبي باإتلف ما يقرب من 571000 معاملة قدمية يع�د تاريخ بع�سها اإىل عام 

1981 وذلك ح�سب االإجراء القان�ين وباإ�سراف �سركة متخ�س�سة.

ثالثًا:املبادرات والربامج املنجزة ال�ستقطاب وتنمية موارد ب�سرية حمفزة ذات كفاءة عالية:

وهي  املح�ر  هذا  يف  حتقيقها  اإىل  دبي  حماكم  ت�سعى  التي  الغاية  خلل  من  جناحاتها  دبي  حماكم  ت�ستلهم 

ا�ستقطاب وتط�ير م�ارد ب�سرية ذات كفاءة عالية، وقد ت�سمنت اخلطة اال�سرتاتيجية )5( اأهدف ا�سرتاتيجية 

اأهداف هذا املح�ر )48(  اإجمايل املبادرات امل�جهة لتحقيق  بلغ  الغاية، وتركز )28( %  حيث  لتحقيق هذه 

التي  املبادرات  اإجمايل  من  مبادرة   )170( والبالغة  العامة  الت�سغيلية  اخلطة  مبادرات  اإجمايل  من  مبادرة 

2010م  عام  املنجزة يف  املبادرات  وبلغت  االأهــداف،  تلك  لتحقيق  2010م  لعام  الت�سغيلية  اأدرجت يف اخلطة 

)29( مبادرة لتحقيق هذه الغاية، ومن االجنازات يف �سبيل حتقيق هذه الغاية ما يلي:

تد�سني برنامج ابداأ للموظفني اجلدد:  

امل�ظفني  واإر�ساد  تن�ير  بهدف  وتنفيذه  اإعــداده  والذي مت  »ابــداأ«  التن�يري  برناجمها  دبي  د�سنت حماكم 

اجلدد املنت�سبني للدائرة اإىل اأهم واجباتهم وم�س�ؤولياتهم جتاه الدائرة واملهام امل�كلة اإليهم، باالإ�سافة اإىل 

حق�قهم ال�ظيفية وما يكفله لهم قان�ن امل�ارد الب�سرية بهدف االعتماد على ك�ادر م�ؤهلة ومدربة تعمل يف 

بيئة عمل حمفزة.

   امل�ظف�ن اجلدد اأثناء تاأهيلهم

حيث مت تخ�سي�ض ور�ض عمل مكثفة للم�ظفني اجلدد يف خمتلف االإدارات وال�حدات التنفيذية يف املحاكم، 

مثل ور�سة »الطرق االإبداعية يف حل امل�سكلت« التي تناولت اجل�انب املتعلقة بتحديد امل�سكلة وحتليلها ومرحلة 

�سناعة القرار ودرا�سة البدائل املتاحة وتق�ميها والتعرف على �سلبيات واإيجابيات كل بديل بعد جمع املعل�مات 

الكافية واللزمة لذلك، وور�سة »ال�الء امل�ؤ�س�سي واأخلقيات املهنة يف القطاع احلك�مي« التي تناولت مفه�م 

ال�الء واأركانه االأربعة وكيف تفهم امل�ؤ�س�سة من خلل ت�جهاتها وروؤيتها واإ�سرتاتيجيتها، وكيف ت�ساهم يف �سنع 

ال�الء من خلل املمار�سات واملعتقدات والقناعات. 

ويف الق�سم الثالث امل��سع للربنامج خ�سع امل�ظف�ن اجلدد اإىل حما�سرات م�سغرة بالتن�سيق مع اإدارة تقنية 

املعل�مات واإدارة اال�سرتاتيجية واإدارة امل�ارد الب�سرية على مدار الي�م يطلع خللها املتدرب�ن على اأبرز �سمات 

الرتابط  هذا  من  اال�ستفادة  وطرق  الدائرة،  يف  امل�ظف  وبني  بينها  الرتابط  وكيفية  االإدارات  تلك  يف  العمل 

اآلية زيارة ميدانية للم�ظفني اإىل  يف ت�سهيل االإجراءات والعمل االإداري والتنفيذي، ويختتم الربنامج بتنفيذ 

االأق�سام وال�حدات االإدارية املختلفة بهدف االإطلع عن قرب على الهيكل التنظيمي فيها، واأ�سل�ب العمل املتبع 

يف كل وحدة. 

االعتماد على الكوادر الداخلية يف التدريب: 

نفذت حماكم دبي اأكرث من )252( دورة تدريبية وور�ض عمل وحما�سرات تثقيفية يف اإطار خطتها الرامية اإىل 

�سقل وتط�ير مهارات م�ظفي وم�ظفات الدائرة الذين بلغ عددهم ما يقرب من 650م�ظفًا من اإجمايل عدد 

امل�ظفني خلل عام 2010، حيث تن�عت الدورات بني تخ�س�سية يف عدة جماالت ق�سائية واإدارية بهدف �سقل 

خرباتهم واإ�سافة املزيد من املعل�مات واخلربات العملية اإليهم، باالإ�سافة اإىل دورات وور�ض عمل عامة تهدف 

اإىل ن�سر املعرفة بني امل�ظفني واإك�سابهم مهارات، اإ�سافية وذلك عن طريق ا�ستثمار العديد من الك�ادر واخلربات 
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امل�ؤهلة التي تزخر بها املحاكم يف �ستى املجاالت الق�سائية واالإدارية والتخ�س�سية يف املجاالت االأخرى. 

وت�سعى املحاكم من خــلل تلك ال�ر�ض اإىل حتقيق هدفها نح� تط�ير ومتكني امل�ارد الب�سرية وذلك من خلل 

و�سع برنامج تدريب ي�سمل جميع امل�ظـــفني مبختلف درجاتهم واأعـــمالهم ال�ظــيفية �س�اء ق�سائية اأو اإدارية، 

حيث اإن التحدي كان يف القدرة على اال�ستعانة بالك�ادر الداخلية من الهيئتني القـــ�سائية واالإدارية من ذوي 

اخلربة والكفاءة يف تقـــدمي هذه الدورات واملحا�سرات للم�ظفني من خمتلف االإدارات واملـــ�سميات ال�ظيفية، 

باالإ�سافة اإىل ا�ستغلل قاعات التدريب املت�فرة يف الدائرة لعقد الدورات الداخلية وت�قـــيع اتفاقيات تعاون 

م�ســرتكة مع دوائر وم�ؤ�س�سات لل�ستفادة من اإمكانياتها يف هذا املجال �س�اء من قاعات تدريب حديثة جمهزة 

وكــذلك ال�سيافة اللزمة للمتدربني، يف املقــابل تق�م املحاكم بتخ�سي�ض مقاعد ملنتــ�سبي تلك اجلهات حل�س�ر 

هذه الدورات. 

23 مقيمًا معتمدًا ح�سب النموذج االأوروبي للجودة:

للج�دة  الربيطانية  والهيئة  للج�دة  االأوروبي  النم�ذج  23 مقيمًا معتمدًا ح�سب  بتخريج  دبي  احتفلت حماكم 

م�ؤكدة بذلك على ا�ستمراريتها يف تط�ير منظ�مة التقييم الذاتي املعتمدة على ك�ادرها الب�سرية.

بن هزمي يت��سط املقيمني 

وكان من بني اخلريجني 4 مدراء الإدارات املحاكم و12 رئي�ض ق�سم و 7 روؤ�ساء �سعب وا�ستطاع جميع امللتحقني 

بالربنامج اجتياز املراحل االأ�سا�سية بنجاح مما يعد �سابقة يف برامج التدريب اخلا�سة باملقيم املعتمد ح�سب 

النم�ذج االأوروبي للج�دة والهيئة الربيطانية للج�دة وهذه داللة على ن�سج ثقافة التميز واجل�دة باملحاكم، 

و�س�ف ين�سم اخلريج�ن اإىل ك�كبة من اخلرباء التي تزخر بهم، باالإ�سافة اإىل فريق املقيمني ح�سب النم�ذج 

االأوروبي للج�دة 30 خبري ج�دة وزهاء الـ40 مقيمًا معتمدًا من برنامج ج�ائز حماكم دبي للتميز.

اإطالق برنامج مديري الغد »املجدمي«: 

اأطلقت حماكم دبي برنامج مديري الغد وذلك يف اإطار تاأهيل وتط�ير مهارات جمم�عة من القيادات ال�سابة 

باملحاكم ممن لديهم الكفاءة واملهارة يف اإدارة اأعمال االإدارات، ومبا يت�اكب مع االأهداف اال�سرتاتيجية للدائرة 

واحلك�مة، ويهدف هذا الربنامج يف املقام االأول اإىل اإعداد قيادات ال�سف الثاين واكت�ساب املهارات والكفاءات 

اللزمة الإدارة اأعمال الدائرة باالإ�سافة اإىل تفعيل دور امل�س�ؤولني يف املراكز القيادية، وكذلك تنمية وا�ستثمار 

م�ارد ب�سرية ذات كفاءة قادرة على القيادة، وجاء اختيار »املجدمي« ن�سبة اإىل نائب الن�خذة ورئي�ض البحارة 

وامل�س�ؤول عن العمل يف ال�سفينة، حيث عقد مدير عام حماكم دبي ور�سة عمل ح�سرها مديرو اإدارات املحاكم 

باالإ�سافة اإىل عدد من روؤ�ساء االأق�سام يف االإدارات املختلفة ممن وقع االختيار عليهم ليك�ن�ا عنا�سر برنامج 

»املجدمي« وذلك لت�يل مهام مديري االإدارات اأثناء ق�ساء فرتة االإجازة ال�سن�ية اخلا�سة بهم، على اأن ال تقل 

مدة الربنامج عن �سهر.

مدير عام املحاكم اأثناء اإطلق برنامج مدراء الغد »املجدمي«



الف�صل الثالث  

 التطورات والتحوالت يف املحاكم �سنة 2010:

1- االإدارة العلـــــــيا )توقيع مذكرات وا�ستقباالت(.

2- اجلوائز التي ح�سلت عليها حماكم دبي.

3- جوائز حماكم دبي للتمــــــيز 2010.

4- م�ساركات حماكم دبي )موؤمترات ومنتديات(.

البــــاب

الآول



الريادة في عمل المحاكم الف�سل الثالث: التطورات والتحوالت يف املحاكم �سنة 2010الباب األول

3031

التطورات والتحوالت في المحاكم سنة 2010:

1- اإلدارة العليا ) توقيع مذكرات – استقباالت(:
اإن املنهجية التي اعتمدتها حماكم دبي هي املورد احلقيقي للتميز الذي مت�ضي عليه كافة الوحدات الق�ضائية 

والإدارية، حيث تنهل منها عزميتها واإرادتها، وتعد الإدارة العليا التي يقودها الدكتور اأحمد بن هزمي مدير عام 

حماكم دبي املنهل احلقيقي واملنبع الأ�ضا�ضي الذي تنطلق منه الروئ والأفكار التي تبنى عليها ا�ضرتاتيجيات 

اإجراءاتها،  كافة  وحت�ضني  ومراجعة  موظفيها،  وتطوير  وتاأهيل  الداخلية،  هيكلتها  باإعادة  تهتم  وا�ضحة 

ودرا�ضة متطلبات واحتياجات عمالئها، مع �ضرورة ال�ضتمرار بالقيام بواجبات الدائرة وم�ضوؤولياتها الوطنية 

والجتماعية، حيث حتر�ص الإدارة العليا وب�ضكل م�ضتمر على ال�ضتجابة ملتطلبات املجتمع، ومواكبة امل�ضتجدات 

والتطورات التقنية يف املجالني الق�ضائي والإداري، وذلك لأنه الطريق الذي ير�ضخ مكانة وهوية الدائرة. 

الشراكات االستراتيجية:
اإ�ضراع  فيه من  ملا  والدوائر احلكومية  املوؤ�ض�ضات  ال�ضراكة مع جميع  تكري�ص مفهوم  دبي على  اعتادت حماكم 

اإن   املجالت، حيث  �ضتى  الدولة من مراتب عاملية يف  اإليها  و�ضلت  ما  تواكب  والتي  املن�ضودة  التطوير  لعمليات 

القطاع الق�ضائي يف الدولة ي�ضهد منوًا كبريًا يف الآونة الأخرية خا�ضة يف جانب تطوير الكوادر وتاأهيلها، وياأتي 

حر�ص املحاكم على اإيجاد ال�ضراكات املتنوعة مع خمتلف املوؤ�ض�ضات �ضواء الإدارية اأو الق�ضائية، واإ�ضراك القطاع 

اخلا�ص من اأجل تعزيز التعاون امل�ضرتك بني القطاعني احلكومي واخلا�ص مبا يخدم امل�ضالح العامة ويحقق 

اأعلى ن�ضبة من النجاح يف العمليات امل�ضرتكة بني القطاعني.

الإنفراد  اأ�ضمى من  غايات  �ضبيل حتقيق  لن�ضرها يف  ت�ضعى جاهدة  بل  املعرفة  لنف�ضها  ت�ضتاأثر  ل  دبي  حماكم 

ونقلها  اخلربات  واكت�ضاب  بامل�ضاركة  اإل  يكون  ل  وذلك  الوطن،  ورفعة  برقي  وامل�ضاهمة  النهو�ص  وهو  بالتميز 

اآل مكتوم  ب�ضفة دائمة، كما تاأتي تلك ال�ضراكات متا�ضيًا مع توجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

اأداء الدوائر  نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي، ب�ضرورة  ت�ضافر اجلهود امل�ضرتكة لتطوير 

واملوؤ�ض�ضات احلكومية عرب تب�ضيط الإجراءات مبا ي�ضهم يف رفع م�ضتوى الأداء واخلدمات املقدمة للجمهور. 

التطورات والتحوالت في المحاكم سنة 2010: 

1- اإلدارة العليا ) توقيع مذكرات – استقباالت(:

حماكم دبي وجائزة حمدان بن را�شد توقعان مذكرة تفاهم:

 مدير عام املحاكم واأمني عام جائزة حمدان بن را�ضد اآل مكتوم يوقعان على مذكرة التفاهم 

وقعت حماكم دبي مذكرة تفاهم مع جائزة حمدان بن را�ضد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز، تهدف اإىل تعزيز 

التعاون امل�ضرتك بني اجلهتني فيما يت�ضل باإدارة جائزة حماكم دبي للتميز وجائزة حمدان بن را�ضد والذي 

ي�ضاهم يف تطوير منظومة واآليات العمل بينهما، وت�ضمنت بنود التفاقية التي وقع عليها الدكتور اأحمد �ضعيد 

بن هزمي مدير عام املحاكم والدكتور جمال املهريي اأمني عام جائزة حمدان بن را�ضد، العديد من النقاط 

ذات الأهمية ا�ضتملت على �ضبعة بنود رئي�ضية اأبرزها تبادل اخلربات املتخ�ض�ضة يف جمال التحكيم والتعاون 

وامللتقيات  والندوات  املوؤمترات  يف  امل�ضاركة  اإمكانية  اإىل  بالإ�ضافة  امل�ضرتكة،  والدرا�ضات  البحوث  اإجراء  يف 

والربامج التدريبية لتطوير الكوادر الب�ضرية املواطنة، وكذلك ت�ضهيل اخلدمات وتنفيذ امل�ضاريع امل�ضرتكة وعقد 

اللقاءات وور�ص العمل التخ�ض�ضية يف جمايل التميز واجلودة.

حماكم دبي وجامعة ولونغونغ يف دبي توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل اخلربات:

وقعت حماكم دبي وجامعة ولونغونغ يف دبي مذكرة تفاهم تت�ضمن التعاون يف جمالت متعددة ت�ضمل برامج تدريب 

طالبي يف حماكم دبي وزيارات ميدانية اإ�ضافة اىل تعاون م�ضرتك يف جمالت تقدم ومنو املوارد الب�ضرية لكال الطرفني 

وتنفيذ درا�ضة مقارنات معيارية مع املحاكم الأ�ضرتالية، بال�ضافة اإىل توثيق ق�ض�ص النجاح يف حماكم دبي.

اأحمد �ضعيد بن هزمي، مدير عام حماكم دبي والربوفي�ضور روب ويالن، رئي�ص  وقع مذكرة التفاهم الدكتور 

جامعة ولونغونغ يف دبي يف مبنى حماكم دبي بح�ضور م�ضوؤولني رفيعي امل�ضتوى من كال الطرفني.
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الدكتور اأحمد بن هزمي اأثناء توقيعه مذكرة تفاهم مع جامعة ولونغونغ وميثلها الربوفي�ضور روب 

حماكم دبي توقع مذكرة تفاهم مع كلية الإمام مالك:

وقعت حماكم دبي مذكرة تفاهم مع كلية الإمام مالك لل�ضريعة والقانون تق�ضي مبوجبها ت�ضهيل برامج التدريب 

العملي لطلبة ق�ضم القانون يف حماكم دبي مبا يتنا�ضب مع اإمكانية ا�ضتيعاب الأق�ضام والوحدات الإدارية املختلفة 

يف حماكم دبي، وقع املذكرة من جانب حماكم دبي الدكتور اأحمد �ضعيد بن هزمي املدير العام ومن جانب كلية 

الإمام مالك الدكتور عي�ضى بن مانع احلمريي مدير عام الكلية، ون�ضت املذكرة على اأن تقوم حماكم دبي ووفقًا 

العمل  وور�ص  التدريب  برامج  تنفيذ  يف  للم�ضاعدة  املوؤهلة  بالكفاءات  مالك  الإمام  كلية  بتزويد  العمل  لظروف 

الداخلية، وذلك يف �ضياق تطبيق اخلطة الدرا�ضية لق�ضم القانون وتطبيق الأن�ضطة املنهجية امل�ضاحبة لها.

الدكتور اأحمد بن هزمي اأثناء توقيعه مذكرة تفاهم مع كلية الإمام مالك وميثلها الدكتور عي�ضى بن مانع احلمريي 

كما ن�ضت على تبادل اخلربات العملية من خالل توجيه الدعوة للم�ضاركة يف حما�ضرات اأو ندوات اأو موؤمترات 

البحوث  وتبادل  ودرا�ضات  ون�ضرات  كتب  من  املطبوعات  تبادل  اإىل  بالإ�ضافة  بتنظيمها،  الطرفني  اأحد  يقوم 

العملية يف الدوريات ال�ضادرة عن الطرفني.

 

توقيع مذكرة تفاهم مع الإمارات للمزادات:

وقع الدكتور اأحمد �ضعيد بن هزمي مدير عام حماكم دبي مذكرة تفاهم مع �ضركة الإمارات للمزادات وميثلها مديرها 

العامة  امل��زادات  وعقد  واإدارة  تنظيم  �ضركة متخ�ض�ضة ومرخ�ضة يف جمال  املناعي وهي  التنفيذي عبد اهلل مطر 

للمركبات ولوحات الأرقام والعقارات وغريها بحيث يتم التعاون بني الطرفني يف جمال عقد وتنفيذ املزادات داخل 

اإمارة دبي وفق بنود و�ضروط معينة مت حتديدها يف مذكرة التفاهم التي وقعت بني الطرفني يف مبنى حماكم دبي. 

ببيع  تخت�ص  اأوىل  مرحلة  تعد  التفاقية  هذه  اأن  اأبرزها  العامة  ال�ضروط  من  عدد  على  املذكرة  بنود  ا�ضتملت 

املركبات ولوحاتها، وتعيني عدد من الأ�ضخا�ص يتم من خاللهم تن�ضيق العمل مبا يلبي النواحي الإدارية والقانونية 

للعالقة بني الطرفني لتوفري �ضرعة الإجناز والتوا�ضل والتجاوب وتهيئة املرونة الالزمة بني طريف التفاقية.

الدكتور اأحمد �ضعيد بن هزمي مدير عام حماكم دبي اأثناء توقيع مذكرة تفاهم مع �ضركة الإمارات للمزادات وميثلها عبد اهلل مطر املناعي

اتفاقية تعاون بني حماكم دبي وحماكم راأ�س اخليمة:

اأحمد �ضعيد بن هزمي مدير عام حماكم دبي بتوقيع اتفاقية تعاون مع حماكم راأ�ص اخليمة بح�ضور �ضعادة  قام الدكتور 

القا�ضي اأحمد اخلاطري مدير عام حماكم راأ�ص اخليمة وا�ضتملت على بنود عدة، من بينها  تد�ضني برنامج جوائز حماكم 

راأ�ص اخليمة العام القادم، واتفق اجلانبان على ت�ضمية من�ضقني من كال الطرفني لهذا الغر�ص، كما مت التفاق على ت�ضكيل 

فريق من راأ�ص اخليمة لزيارة حماكم دبي خالل الفرتة املقبلة بغر�ص الطالع ميدانيًا على كافة اجلوانب املتعلقة بجوائز 

التميز، وكذلك عمليات ا�ضتطالع الراأي ونظام القرتاحات وال�ضكاوى. والإطالع ب�ضكل عملي على اآلية و�ضع الت�ضور ال�ضامل 

خلطة حماكم دبي ال�ضرتاتيجية املقبلة )2012 – 2015(.



الريادة في عمل المحاكم الف�سل الثالث: التطورات والتحوالت يف املحاكم �سنة 2010الباب األول

3435

�ضعادة الدكتور اأحمد �ضعيد بن هزمي مدير عام حماكم دبي والقا�ضي اأحمد اخلاطري مدير عام حماكم راأ�ص اخليمة اأثناء تبادل الهدايا التذكارية 

مذكرة تفاهم مع فريق ال�شتجابة لطوارئ احلا�شب الآيل:

وقعت حماكم دبي وميثلها الدكتور اأحمد �ضعيد بن هزمي املدير العام مذكرة تفاهم مع فريق ال�ضتجابة 

لطوارئ احلا�ضب الآيل الذي مت تاأ�ضي�ضه من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�ضالت وميثله حممد 

ذات  للمعلومات  الو�ضول  و�ضهولة  ونزاهة  �ضرية  حماية  بهدف  وذلك  الهيئة،  عام  مدير  الغامن  نا�ضر 

الأهمية والتي تعتمد عليها حماكم دبي اعتمادًا كليًا يف ت�ضيري اأعمالها وتقوم بتخزينها اإلكرتونيًا والتي 

يتزايد ربطها ب�ضبكة الإنرتنت ب�ضكل مطرد، حيث ي�ضاهم فريق ال�ضتجابة والذي ميثل مركزًا لتن�ضيق 

حوادث  من  اأو�ضع  جمموعة  ومنع  وال�ضتجابة  الك�ضف  بت�ضهيل  بالدولة  الإلكرتوين  الف�ضاء  اأمن  �ضوؤون 

اأمن الف�ضاء الإلكرتوين بالإنرتنت يف الدولة من خالل جمموعة من اخلدمات التي يقدمها للقطاعات 

املنت�ضبة للفريق.

وت�ضمل مهام فريق ال�ضتجابة لطوارئ احلا�ضب الآيل بالتن�ضيق ودعم ال�ضتجابة حلوادث اأمن الف�ضاء 

وتزويد عمالئه  للتبليغ عن هذه احلوادث  ات�ضال  العمل كنقطة  املرتبط بعمالئه، وكذلك  الإلكرتوين 

تزويد  مهامه  ت�ضمل  كما  والعاملية،  املحلية  الإل��ك��رتوين  الف�ضاء  اأم��ن  مبخاطر  املتعلقة  بالتحليالت 

خدمات التن�ضيق وال�ضت�ضارة واخلدمات التعليمية واخلا�ضة بالتوعية مبا يتعلق مبخاطر اأمن الف�ضاء 

الإلكرتوين.

الدكتور اأحمد �ضعيد بن هزمي املدير العام اأثناء توقيع مذكرة تفاهم مع حممد نا�ضر الغامن مدير عام الهيئة.

كما �ضيتعاون الطرفان عرب توفري وتبادل املعلومات بعد التوقيع على اتفاقية عدم اإف�ضاء ال�ضرية املتفق عليها، 

كما ت�ضرتط املذكرة توفري املعلومات الالزمة لال�ضتفادة من اخلدمات التي يقدمها فريق ال�ضتجابة واأبرز هذه 

املعلومات بيانات البنية التحتية لتقنية املعلومات اخلا�ضة باملنت�ضب وحتتوي على عنوان املنت�ضب ومعلومات 

الت�ضال ومعلومات عن طبيعة املنت�ضب ونوعية الأعمال التي يقوم بها ومعلومات عن نظم التكنولوجيا التي 

ي�ضتخدمها املنت�ضب، على اأن حتفظ هذه املعلومات والبيانات ب�ضكل �ضري من قبل فريق ال�ضتجابة وت�ضتخدم 

فقط لتوفري اخلدمات للمنت�ضب. 

مذكرة تفاهم بني حماكم دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي:

وقعت حماكم دبي مذكرة تفاهم م�ضرتكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، يف اإطار حتقيق روؤية حكومة دبي يف 

جعل مدينة دبي مركزًا للمال والأعمال وال�ضياحة واملعرفة يف املنطقة، وتعزيزًا لتبادل املعلومات واملعرفة 

ورفع  القانونية  الثقافة  ن�ضر  اىل  الإتفاقية  ترمي  حيث  الطرفني،  بني  ال�ضراكة  عالقات  وبناء  واخلربات 

الوعي البيئي وتر�ضيخ ثقافة الرت�ضيد يف ا�ضتهالك الكهرباء واملياه ذات العالقة بني الطرفني.

وقع التفاقية الدكتور اأحمد �ضعيد بن هزمي ال�ضويدي مدير عام حماكم دبي، و�ضعيد حممد الطاير ع�ضو 

جمل�ص الدارة املنتدب الرئي�ص التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك بح�ضور عدد من كبار امل�ضوؤولني 

من كال الطرفني.
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 مدير عام حماكم دبي والرئي�ص التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي اأثناء تبادل توقيع مذكرات التفاهم

يف  الرت�ضيد  ث����قافة  ون�ضر  البي����ئي  الوعي  رفع  اإىل  الرام����ية  اجلهود  تفعيل  يف  املذكرة  ت�ضاهم  و�ضوف 

ا�ضتهالك الكهرباء واملياه بني موظفي املحاكم ومتعامليها، ودعم قدراتهم البتكارية والبداعية وتبادل 

البيئي  العمل  جم��ال  يف  خا�ضة  الطرفني  باخت�ضا�ضات  العالقة  ذات  والدرا�ضات  واخل��ربات  املعرفة 

الن�ضرات  وت����وزيع  والندوات  املحا�ضرات  اإقامة  طريق  عن  وذلك  الطبيعية،  امل��وارد  على  واملح���افظة 

وغريها،  واملي����اه  الكهرباء  با�ض���تهالك  املتعلقة  واله����ند�ضية  الفنية  الختبارات  واإجراء  واملط����بوعات 

كما �ضتقوم املحاكم مبتابعة العمل لتحقيق اأكرب قدر مم���كن من التوفري يف ا�ضتهالك الكهرباء واملياه، 

ووقف الهدر املائي الناجم عن �ضوء ا�ضتخدام املياه، وكذلك ن�ضر املعرفة القان����ونية لدى العاملني يف هيئة 

كهرباء ومياه دبي بكافة الو�ضائل املتاحة وتفعيل الربط الإلكرتوين مع اله����يئة لتبادل املعلومات واملعرفة 

وذلك لتب�ضيط الإجراءات وت�ضهيلها. 

حماكم دبي توقع اتفاقية تعاون مع جامعة الإمارات:

اأبرمت حماكم دبي اتفاقية تعاون مع جامعة الإمارات بهدف تدريب الطالب والطالبات من خمتلف الكليات 

التابعة للجامعة، بالإ�ضافة لال�ضتفادة من خربات ال�ضلك التعليمي يف مناحي البحوث التخ�ض�ضية، حيث وقع 

معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل الرئي�ص الأعلى للجامعة، والدكتور اأحمد �ضعيد بن 

هزمي مدير عام حماكم دبي على التفاقية.

وزير التعليم العايل الرئي�ص الأعلى جلامعة الإمارات ومدير عام حماكم دبي اأثناء التوقيع على التفاقية.

وتهدف التفاقية اإىل �ضعي الطرفني لإعداد الكفاءات املواطنة امل�ضاركة يف العملية الت����نموية يف الدولة، 

حيث اأكدا اأن التفاقية تاأتي متا�ضيًا مع م�ضريتهما نحو روؤية ا�ضرتاتيجية ت�ضعى للو�ضول اإىل اأعلى م�ضتويات 

التميز يف جمالت العلوم التطبيقية احلديثة، بهدف تطوير كوادر مواطنة ذات كفاءات ومهارات وظيفية 

املوارد  توف����ري  على  دبي  حماكم  مب�ضاعدة  تقوم  الإم��ارات  جامعة  فاإن  التفاقية  بنود  ومبوجب  فريدة، 

املجالت  متعددة  فر�ضًا  املحاكم  توفر  فيما  وال�ض���نوية،  الدورية  والحتياجات  ال�ضواغر  ل�ضد  الب�ضرية 

والتوجهات كالت����دريبات ل����فرتات ق�ضرية )short term( ولفرتات طويلة )long term(، وذلك على مدار 

ال�ضنة الأكادميية اإ�ضافة اإىل التدريب ال�ضيفي بح�ضب متطلبات العمل، كما متنح املحاكم اأول����وية فر�ص 

العمل والتدريب للدار�ضني وخريج���ي جامع����ة الإمارات خا�ضة الذين يتم����تعون مبوؤه����الت وتخ�ض�ضات 

حتتاجها املحاكم.

املحاكم،  ملوظفي  تدريبية  خدمات  تقدمي  جمالت  يف  التعاون  اآفاق  تفتح  التفاقية  فاإن  لذلك  بالإ�ضافة 

وم�ضاركتها يف الفعاليات التي تنظمها اجلامعة ذات العالقة، مع تقدمي امل�ضاعدة الكاملة جلميع منت�ضبي 

املحاكم لاللتحاق بجامعة الإمارات مبا يتنا�ضب مع �ضروط القبول واللتحاق اخلا�ضة باجلامعة وح�ضبما 

يتوفر �ضاغر، عالوة على بحث �ضبل الربط الإلكرتوين بني املحاكم واجلامعة للتعرف على اخلريجني اجلدد 

وجمالت التخ�ض�ص.
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بروتوكول علمي بني حماكم دبي وجامعة اجلزيرة: 

وقع الدكتور اأحمد �ضعيد بن هزمي مدير عام حماكم دبي برتوكوًل علميًا ثقافيًا مع جامعة اجلزيرة متمثلة برئي�ضها 

خدمة  بهدف  الطرفني  بني  والثقايف  العلمي  التعاون  تطوير  اأ�ضا�ص  على  مبنيًا  الكندري  اهلل  عبد  اأحمد  الدكتور 

ا�ضرتاتيجيتهما وحتقيق اأهدافها وخدمة البيئة املحيطة وحتقيقًا لتطوير الأداء يف خدمة الوطن، وي�ضمل الربوتوكول 

12 مادة اأ�ضا�ضية تت�ضمن �ضبل التعاون وطريقة تنفيذ هذه التفاقية بال�ضكل املالئم واملنا�ضب، على اأن يكون التعاون 

يف جمالت تبادل الباحثني واخلرباء والوثائق وكذلك اإقامة حلقات درا�ضية وموؤمترات يف جمال تخ�ض�ص كل موؤ�ض�ضة 

بالإ�ضافة اإىل تبادل اإقامة الدورات التدريبية وب�ضفة خا�ضة يف جمال البحث القانوين وتنمية املوارد الب�ضرية وكذلك 

ال�ضعي يف اإعداد وتنمية وتطوير عن�ضر املوارد الب�ضرية ل�ضد ال�ضواغر والحتياجات ال�ضنوية للوظائف. 

ون�ضت املواد اخلا�ضة بالربوتوكول على اأن تقوم  جامعة اجلزيرة مبنح موظفي حماكم دبي خ�ضمًا خا�ضًا مبقدار 

15% للموظف املقيد �ضمن قامة موظفي املحاكم حلظة تقدمه لطلب الدرا�ضة، ويف اإطار دعمها للمتميزين رفعت 

تعزيزًا  وذلك  دبي،  حماكم  تر�ضحهم  الذين  املتميزين  من  موظفني  خم�ضة  لعدد   %25 اإىل  املنحة  ن�ضبة  اجلامعة 

ل�ضرتاتيجية حماكم دبي وجامعة اجلزيرة نحو دعم الكوادر املتميزة. 

القيادة مبحاكم  فريق  اأع�ضاء  كافة  �ضهده  والذي  الربوتوكول  توقيع  الذي عقد على هام�ص  الجتماع  وتقرر خالل 

على  تعمل  الطرفني  من  جلنة  ت�ضكيل  يتم  اأن  اجلامعة  وفد  اإىل  بالإ�ضافة  الب�ضرية  امل��وارد  موظفي  من  وعدد  دبي 

تفعيل التعاون بني اجلانبني ب�ضكل م�ضتمر ودائم وتقدمي القرتاحات والتو�ضيات اخلا�ضة بتطوير بنود التفاقية وفق 

املعطيات والنجاحات التي متت. 

ومت حتديد فرتة زمنية للربوتوكول متتد لثالث �ضنوات قابلة للتجديد على اأن يتم تبادل الإ�ضدارات ال�ضادرة من 

اجلهتني خالل هذه الفرتة وكذلك فتح باب التعاون امل�ضرتك يف جمال اإقامة الأن�ضطة والفعاليات ذات ال�ضلة. 

مدير عام حماكم دبي والدكتور اأحمد عبد اهلل الكندري ممّثل عن جامعة اجلزيرة 

استقبال الوفود والجهات الرسمية: 
اإن ال�ضمعة التي حتظى بها حماكم دبي وامل�ضتمدة من �ضمعة الإمارة عامليًا جعلت منها حمط اأنظار كافة املهتمني 

واملعنيني يف اجلوانب الق�ضائية والقانونية مبختلف م�ضتوياتها والت�ضريعات التي حتكمها، فقد ا�ضتقبلت خالل 

الفرتة املا�ضية العديد من ال�ضخ�ضيات القيادية البارزة على م�ضتوى العامل يف ال�ضعيد الق�ضائي ومن خمتلف 

الأقطار من اأجل  الطالع على التجارب املتعددة التي تزخر بها الدائرة، والتعرف على اأبرز املمار�ضات التقنية 

التي تنتهجها حماكم دبي واخلدمات وامل�ضاريع الإلكرتونية التي تقدمها يف �ضبيل تي�ضري عملية التقا�ضي وت�ضهيل 

الإجراءات املتبعة يف القطاعني الإداري والق�ضائي مبحاكم دبي، اإن العمل ال�ضرتاتيجي املنظم والتخ�ض�ص يف 

التقا�ضي وا�ضتخدام التقنيات احلديثة، والعتماد على املوارد الب�ضرية املوؤهلة ق�ضائيًا واإداريًا وتطويرها و�ضقل 

مهاراتها ومعرفتها كلها تاأتي من اأبرز الأ�ضباب التي جعلت من حماكم دبي مزارًا لكل اأع�ضاء ال�ضلك الق�ضائي 

على م�ضتوى العامل، وغدت حماكم دبي الوجهة الأوىل لديهم يف حال تطلب الأمر اكت�ضاب مزيد من اخلربات 

والطالع على التجارب بغر�ص ال�ضتفادة منها يف �ضتى املجالت.     

فيما يلي ن�ضتعر�ص اأبرز الزيارات التي ا�ضتقبلتها حماكم دبي خالل عام 2010 م:

حماكم دبي ت�شتقبل وفدًا هولندياً:

بجامعة  القانون  كلية  واأ�ضاتذة  طالبيًا  وفدًا  دبي  حماكم  عام  مدير  هزمي  بن  �ضعيد  اأحمد  الدكتور  ا�ضتقبل 

املمار�ضات  اأف�ضل  على  لالطالع  تهدف  التي  الزيارة  خالل  لهم  وق��دم  الهولندية  روت��ردام  يف  ايرا�ضمو�ص 

والتجارب التي تطبقها حماكم دبي يف عملية التقا�ضي واإدارتها، وتناول العر�ص تاريخ حماكم دبي منذ ن�ضاأتها 

وحتى وقتنا احلايل، والنظم التي �ضنت منها القوانني، حيث قام العديد من الطالب بطرح الكثري من الأ�ضئلة 

املتعلقة بالقوانني ملقارنتها مع قوانني املحاكم الهولندية. وذلك بغية  وتاأتي الزيارة يف اإطار تعزيز الدور الثقايف 

والتعليمي الذي تقوم به حماكم دبي لكافة فئات املجتمع القانوين داخل الدولة وخارجها.

مدير عام حماكم دبي ووفد طالبي واأ�ضاتذة كلية القانون بجامعة ايرا�ضمو�ص يف روتردام الهولندية 
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حماكم دبي ت�شتقبل وفدًا من وزارة العدل ب�شلطنة عمان:

ا�ضتقبل الدكتور اأحمد �ضعيد بن هزمي مدير عام حماكم دبي وفدًا من وزارة العدل ب�ضلطنة عمان ي�ضم كاًل من 

الدكتور خلفان بن عبد اهلل ال�ضيبابي قا�ضي منتدب مبكتب الوزير، وتركي بن �ضليمان احل�ضني مدير مركز نظم 

املعلومات يف الوزارة، وذلك  لالطالع على اأبرز املمار�ضات التي تنتهجها حماكم دبي واخلدمات التي تقدمها يف 

�ضبيل تي�ضري عملية التقا�ضي والتعرف على الإجراءات املتبعة يف القطاعني الإداري والق�ضائي مبحاكم دبي، كما 

اطلع الوفد على ال�ضرية التاريخية للمحاكم واأبرز الإجراءات واملمار�ضات املتبعة يف جمال التقا�ضي.

الدكتور اأحمد بن هزمي اأثناء تبادل الهدايا بني حماكم دبي والوفد العماين الزائر 

حماكم دبي ت�شتقبل وفدًا من نقابة املحامني الدولية:

ا�ضتقبل الدكتور اأحمد �ضعيد بن هزمي مدير عام حماكم دبي وفدًا من نقابة املحامني الدولية IBA ي�ضم كاًل 

من فرناندو بياليز الرئي�ص احلايل للنقابة واأكريا كاوامورا الرئي�ص القادم ومارك األي�ص املدير التنفيذي.

التي  اأبرز اخلدمات  على  اطلع من خاللها  ميدانية  الزائر يف جولة  الوفد  دبي  عام حماكم  مدير  ا�ضطحب خاللها 

تقدمها حماكم دبي وقاعات التقا�ضي املزود باأحدث التقنيات عرب �ضا�ضات »الربزة« التي تعر�ص الق�ضايا وبياناتها 

بالإ�ضافة اإىل م�ضاهد حية ومبا�ضرة لعملية التقا�ضي من خارج القاعة، كما ا�ضتمع الوفد اإىل �ضرح موجز من قبل مدير 

عام حماكم دبي حول املحاكم ال�ضت املتخ�ض�ضة التي حتت�ضنها حماكم دبي وهي بجانب اجلزائية كل من العقارية 

والتجارية والأحوال ال�ضخ�ضية والعمالية واملدنية، كما قام الوفد بزيارة �ضالة اخلدمات املركزية »نايف« واطلعوا عل 

جهاز ال�ضتدلل الإلكرتوين »نربا�ص« املخ�ض�ص مل�ضاعدة زوار ومراجعي الدائرة لت�ضهيل عملية الو�ضول اإىل وجهاتهم 

الر�ضمي ملحاكم دبي عرب جهاز »نربا�ص«  الإلكرتوين  املوقع  ا�ضتعرا�ص خدمات  اإمكانية  اإىل  بالإ�ضافة  الدائرة  داخل 

والطالع على اأبرز املعلومات التي تخدم �ضريحة كبرية من املتعاملني وال�ضركاء على راأ�ضهم قطاع املحاماة.

حماكم دبي ت�شتقبل جاك �شرتو: 

ا�ضتقبل الدكتور اأحمد �ضعيد بن هزمي مدير عام حماكم دبي جاك �ضرتو وزير العدل الربيطاين الأ�ضبق ب�ضحبة 

القن�ضل العام الربيطاين جاي ورانغتون بغر�ص الطالع على املمار�ضات والإجراءات املتبعة داخل حماكم دبي.

 جاك �ضرتو وزير العدل الربيطاين الأ�ضبق ب�ضحبة القن�ضل العام الربيطاين جاي ورانغتون اأثناء الإطالع على الإجراءات املتبعة داخل حماكم دبي.

و�ضملت زيارة وزير اخلارجية الربيطاين الأ�ضبق والقن�ضل العام الربيطاين جولة عامة �ضملت قاعات التقا�ضي 

و�ضالة نايف املركزية والإطالع على مراحل ت�ضجيل الق�ضايا، بالإ�ضافة اإىل اخلدمات التقنية احلديثة التي 

تقدمها املحاكم بغر�ص ت�ضهيل عملية التقا�ضي، ومن ثم انتقل الوفد الزائر اإىل قاعة كبار ال�ضيوف وا�ضتعرا�ص 

فيلمًا وثائقيًا عن حماكم دبي ون�ضاأتها ودرجات التقا�ضي واملحاكم املتخ�ض�ضة فيها، حيث اأبدى جاك �ضرتو 

ت�ضمها  التي  واملرافق  املتبعة،  التقا�ضي  واإج���راءات  وط��رق  املحاكم  ت�ضهده  ال��ذي  بالتطور  ال�ضديد  اإعجابه 

واخلدمات الإلكرتونية احلديثة فيها. 

ا�شتقبال م�شاعد وزير العدل امل�شري:

ا�ضتقبل الدكتور اأحمد �ضعيد بن هزمي مدير عام حماكم دبي وروؤ�ضاء املحاكم البتدائية وال�ضتئناف والتمييز 

جمهورية  يف  العدل  وزير  م�ضاعد  �ضيام  �ضري  ال�ضيد  الإدارات،  مديري  دبي  مبحاكم  القيادة  فريق  واأع�ضاء 

م�ضر العربية والوفد املرافق له، حيث بحث الطرفان العالقات امل�ضرتكة واأطر التن�ضيق والتعاون امل�ضرتك يف 

جمال الق�ضاء والعدل، اطلع خالل زيارته على املمار�ضات التي تتخذ يف حماكم دبي بدءًا من ت�ضجيل الق�ضايا 

وحتى انتهاء التقا�ضي بدرجاته الثالث البتدائي وال�ضتئناف والتمييز، ثم انطلق يف جولة ميدانية يف �ضالة 

اخلدمات املركزية واإدارة الأحوال ال�ضخ�ضية وكذلك الكاتب العدل، وا�ضتمع اإىل امل�ضاريع الإلكرتونية احلديثة 

التي د�ضنتها املحاكم خالل الفرتة املا�ضية. 
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�ضري �ضيام م�ضاعد وزير العدل يف جمهورية م�ضر العربية يتلقى هدية حماكم دبي اأثناء زيارته الر�ضمية للدولة

ا�شتقبال رئي�س جمل�س الق�شاء وق�شاة املحكمة العراقية العليا:

ا�ضتقبلت حماكم دبي وفدًا ق�ضائيًا عراقيًا برئا�ضة رئي�ص جمل�ص الق�ضاء القا�ضي مدحت املحمود برفقة عدد 

من ق�ضاة املحكمة العراقية العليا وذلك �ضمن جولة الوفد التي تهدف اإىل الطالع على الأنظمة الق�ضائية يف 

بع�ص دول املنطقة من بينها النظام الق�ضائي يف اإمارة دبي.

وا�ضتعر�ضت الدائرة  اأمام الوفد جتربة املحكمة التجارية واآلية العمل واملوؤ�ضرات اخلا�ضة بنتائجها، ثم قام 

الوفد بجولة لالطالع على النظام الإلكرتوين يف قاعات املحكمة وتوقف عند جهاز »نربا�ص« الذي يعد مبثابة 

نقلة نوعية يف جمال اخلدمات الإلكرتونية يف عمل املحاكم.

الوفد العراقي اأثناء اطالعه على الأنظمة الإلكرتونية يف حماكم دبي

جدير بالذكر اأن الزيارة تاأتي يف اإطار التعاون املتوا�ضل بني حماكم دبي والق�ضاء العراقي، حيث �ضبق ملحاكم 

دبي تدريب عدد من املنت�ضبني للقطاعني الق�ضائي والإداري يف العراق. وتهدف الزيارة اإىل تبادل اخلربات 

والتجارب وتنمية وتطوير الأداء املتميز، ورفع الكفاءة العلمية والعملية لدى املوظفني والباحثني عن العلم يف 

املحاكم التي تعد مكانًا للتقا�ضي واأي�ضًا للتعليم والتدريب من املدار�ص واجلامعات، مما عك�ص الأثر على برامج 

اجلوائز يف جميع املجالت عامة، ومت بناء على الزيارة توقيع اتفاقية التفاهم بني الطرفني. 

حماكم دبي ت�شتقبل وفدًا �شعوديًا رفيع امل�شتوى:

ا�ضتقبل الدكتور اأحمد �ضعيد بن هزمي مدير عام حماكم دبي وفدًا رفيع امل�ضتوى من اململكة العربية ال�ضعودية 

والذي جاء لالطالع على جتربة حماكم دبي يف جمال حماية حقوق امللكية الفكرية.

واأف�ضل  اخلربات  وتبادل  التعاون  جمل�ص  دول  موؤ�ض�ضات  بني  والتكامل  التوا�ضل  اإطار  يف  الزيارة  هذه  وتاأتي 

الإجراءات  لبحث  الزيارة  وتهدف  للمتعاملني،  اخلدمات  اأف�ضل  لتقدمي  اجلهات  كافة  يخدم  مبا  املمار�ضات 

املتبعة واآلية النظر يف ق�ضايا حقوق امللكية الفكرية على راأ�ضها حق املوؤلف والتدابري املتبعة يف اتخاذ القرارات 

والإجراءات وبحث اأبرز املعوقات التي تواجه هذا النوع من الق�ضايا.

مدير عام حماكم دبي اأثناء لقائه مع الوفد ال�ضعودي الزائر

كما بحث الوفد اأبرز العقوبات التي اأ�ضدرتها املحاكم بحق منتهكي حقوق امللكية ومدى اأهمية ت�ضديدها على 

تبنتها  التي  الفكرية  امللكية  منتهكي حقوق  القانونية �ضد  املبادرات  اأهم  ا�ضتعرا�ص  ومت  املمار�ضات  ردع هذه 

املحاكم واأهم الجنازات التي اأ�ضهمت يف جعل الإمارات تنبواأ املركز الأول يف العامل العربي يف جمال حماية 

احلقوق امللكية وخف�ص معدلت القر�ضنة.

ميدانية  جولة  يف  الوفد  اأع�ضاء  با�ضطحاب  دبي  حماكم  عام  مدير  هزمي  بن  �ضعيد  اأحمد  الدكتور  قام  كما 

اأحدث  ا�ضتعرا�ص  اإىل  بالإ�ضافة  ومتابعتها  الق�ضايا  ت�ضجيل  نظام  يف  املتبعة  املمار�ضات  اأب��رز  على  للوقوف 

الو�ضائل الإلكرتونية املتبعة يف حماكم دبي.

حماكم دبي ت�شتقبل وفدًا فل�شطينيًا رفيع امل�شتوى:

ق�ضاة  قا�ضي  التميمي  رجب  تي�ضري  القا�ضي  دبي  حماكم  عام  مدير  هزمي  بن  �ضعيد  اأحمد  الدكتور  ا�ضتقبل 

فل�ضطني رئي�ص املجل�ص الأعلى للق�ضاء ال�ضرعي، والوفد املرافق له والذي جاء لالطالع على اأف�ضل املمار�ضات 

وامل�ضاريع  باملحاكم  العمل  �ضري  اآلية  على  زيارته  خالل  الوفد  اطلع  حيث  دبي،  حماكم  يف  املطبقة  الق�ضائية 

اللكرتونية اجلديدة، كما اطلع الوفد على قاعات املحاكمة اللكرتونية و�ضالة »نايف« وما تقدمه من خدمات 

نتائج  حققت  والتي  تطبقها  التي  الرتكات  ت�ضوية  جمال  يف  املحاكم  جتربة  على  الوفد  اطلع  كما  للمتعاملني، 

اإيجابية يف ق�ضايا الرتكات و�ضرعة اجنازها.
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مدير عام حماكم دبي يطلع رئي�ص املجل�ص الأعلى للق�ضاء ال�ضرعي يف فل�ضطني على »نربا�ص«

حماكم دبي ت�شتقبل قا�شيًا اأمريكيًا: 

ا�ضتقبل الدكتور اأحمد �ضعيد بن هزمي مدير عام حماكم دبي يف مكتبه القا�ضي �ضيمب�ضون، وذلك على هام�ص 

م�ضاركته يف امللتقى الق�ضائي الرابع لروؤ�ضاء املحاكم والنيابات العامة يف دولة الإمارات حول الأعمال الق�ضائية 

بالدولة يف ظل الأزمة املالية العاملية، وكذلك يف املوؤمتر العلمي الدويل الثامن ع�ضر حول عقود البناء والت�ضييد 

والذي اختتم اأعماله يف دبي موؤخرًا وحظي مب�ضاركة دولية وا�ضعة، وكان يف ا�ضتقبال القا�ضي �ضيمب�ضون كل من 

اأع�ضاء فريق القيادة مبحاكم دبي وروؤ�ضاء املحاكم.

وجرى خالل اللقاء احلديث عن مدى اإمكانية اإيجاد �ضبل للتعاون بني الطرفني على �ضوء ما جاء يف امللتقى 

الق�ضائي وفعاليات املوؤمتر العلمي لك�ضب املزيد من اخلربات يف هذا املجال، كما طرحت بع�ص الأفكار التي 

ت�ضهم يف تعزيز وتوطيد التعاون امل�ضرتك، وتطرق احل�ضور اإىل اأف�ضل املمار�ضات التي تنتهجها حماكم دبي يف 

العمل الق�ضائي يف خمتلف اأنواع ودرجات التقا�ضي. كما تخلل اللقاء اإ�ضافات ومناق�ضات �ضريعة بني احل�ضور 

وذلك خالل الجتماع امل�ضغر الذي عقد يف قاعة الجتماعات الرئي�ضية حيث ا�ضتعر�ص مدير عام حماكم دبي 

التي تقدمها حماكم دبي واختتمت  للخدمات  �ضريع  ا�ضتعرا�ص  اإىل  بالإ�ضافة  وثائقيًا عن حماكم دبي  فيلمًا 

الزيارة بجولة ميدانية يف اأروقة املحاكم اطلع خاللها القا�ضي الزائر على اأبرز املمار�ضات واخلدمات املقدمة 

يف اإدارة الأحوال ال�ضخ�ضية و�ضالة اخلدمات املركزية واإدارة الكاتب العدل، بالإ�ضافة اإىل اطالعه على اأبرز 

اإىل  الهادفة  التطويرية  خطتها  �ضمن  املا�ضي  العام  دبي  حماكم  د�ضنتها  التي  احلديثة  الإلكرتونية  امل�ضاريع 

التحول الإلكرتوين وت�ضهيل الإجراءات على املتعاملني.

الدكتور اأحمد بن هزمي مدير عام حماكم دبي اأثناء لقاء القا�ضي �ضيمب�ضون

ال�ضلك  مع  املتعاملني  ثقة  تعزيز  �ضبيل  يف  دبي  حماكم  تبذلها  التي  اجلهود  على  �ضيمب�ضون  اأثنى  جانبه  من 

الق�ضائي يف اإمارة دبي، مما ي�ضهم بزيادة الثقة لدى رجال الأعمال واأ�ضحاب روؤو�ص الأموال من امل�ضتثمرين 

بق�ضاء دبي التي تعد مركزًا ماليًا واقت�ضاديًا متينًا رغم الظروف القت�ضادية العاملية على حد تعبريه، موجهًا 

�ضكره لكل القائمني على امللتقى الق�ضائي الرابع وامل�ضاركني ملا طرحوه من اأفكار علمية حديثة. 

تدريب الق�شاة الع�شكريني يف حماكم دبي:

يو�ضف  وامل�ضت�ضار  الكعبي  اأحمد هالل  العقيد  �ضعيد بن هزمي مدير عام حماكم دبي  اأحمد  الدكتور  ا�ضتقبل 

�ضاهني وعددًا من م�ضت�ضاري القوات امل�ضلحة وذلك يف �ضبيل بحث اإمكانية التعاون بني اجلانبني لتدريب وتاأهيل 

عدد من ق�ضاة القوات امل�ضلحة يف اجلانبني الق�ضائي والإداري، واإمكانية تطوير مهاراتهم يف اجلانبني الق�ضائي 

والإداري بناء على اأعلى املعايري التي مت التو�ضل اإليها واملتبعة يف حماكم دبي، حيث مت التفاق على تلبية كافة 

الحتياجات املطلوبة يف جمال اإدارة اجلل�ضات واملداولة ومناق�ضة اأطراف الق�ضية والتعامل مع املحامني و�ضماع 

مرافعاتهم �ضواء يف الق�ضايا املدنية اأو اجلزائية.

املدير العام مبحاكم دبي يلتقي مع م�ضت�ضاري القوات امل�ضلحة
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حماكم دبي ت�شتقبل 20 وفدًا طالبيًا خالل العام 2010: 

يف اإطار �ضعيها لن�ضر الثقافة القانونية وتوفري البيئة العملية املنا�ضبة لطالب العلم �ضواء من داخل الدولة اأو من 

خارجها قامت حماكم دبي با�ضتقبال عدد 18 وفدًا طالبيًا من خمتلف الفئات والدرجات العلمية.

ولتحقيق ال�ضتفادة الق�ضوى لتلك الوفود مت اإعداد اأمنوذج موحد ل�ضتقبال ال�ضيوف من الطالب من خمتلف 

للو�ضول  الطالب  وحاجة  الزيارة  مع طبيعة  يتكيف  بحيث  والقانوين  الق�ضائي  بالعمل  املت�ضلة  تخ�ض�ضاتهم 

لال�ضتفادة الق�ضوى من زيارتهم ملحاكم دبي، مت�ضمنًة ا�ضتقبال مدير الدائرة اأو من ينوب عنه من اأع�ضاء 

فريق القيادة، وذلك تاأكيدًا من اإدارة حماكم دبي على اأهمية العلم وطالبه وما ميثله ذلك من دعم معنوي مهم 

لهم، ثم تبداأ بعد ذلك جولة عامة يف قاعات التقا�ضي يطلع من خاللها الزوار على جزء من جل�ضة حماكمة 

ثم ت�ضتكمل اجلولة يف �ضالة اخلدمات املركزية )نايف( و�ضالة الأحوال ال�ضخ�ضية بالإ�ضافة اإىل الإطالع على 

اأ�ضلوب العمل يف الكاتب العدل. 

وتنوعت تلك الوفود، حيث كان بع�ضها من داخل الدولة �ضواء من اأكادمييات ال�ضرطة من خمتلف مدن الدولة اأو 

من اجلامعات والكليات املتخ�ض�ضة والتي بلغت )14( وفدًا بالإ�ضافة اإىل )4( وفود من دول اأوروبية واآ�ضيوية 

جاءت لالطالع على جتربة املحاكم والإجراءات املتبعة يف القطاعني الإداري والق�ضائي.

2- الجوائز التي حصلت عليها محاكم دبي:

محاكم دبي تحتفل بالمتميزين ضمن برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز:   
اأقامت حماكم دبي حفل تكرمي لالإدارات واملوظفني املتميزين الذين اأعلن عنهم خالل احلفل ال�ضنوي لربنامج 

دبي لالأداء احلكومي املتميز للعام 2010 وذلك برعاية وح�ضور الدكتور اأحمد �ضعيد بن هزمي مدير عام حماكم 

دبي وروؤ�ضاء املحاكم ومديري الإدارات وعدد من الق�ضاة وجمع من املوظفني الذين �ضاركوا املتميزين فخرهم 

بهذا الإجناز والتكرمي.

مدير عام حماكم دبي اأثناء افتتاحه احلفل

افتتح احلفل بكلمة من املدير العام اأثنى من خاللها على جهود كافة موظفي حماكم دبي الذين اأ�ضهموا ب�ضكل 

اأو باآخر يف حتقيق هذا النجاح والتميز على م�ضتوى الإمارة، كما تقدم بال�ضكر اإىل كل من عبد الرحيم اأهلي 

مدير اإدارة ال�ضوؤون املالية والإدارية وعبد الرحمن اجلزيري مدير اإدارة الرقابة املالية وذلك حل�ضول حماكم 

دبي على جائزة الدائرة املالية املتميزة موجهًا �ضكره لكافة موظفي الإدارة موؤكدًا اأن التميز ل ين�ضب لأفراد بل 

ملجموعة عمل تعمل باإخال�ص وت�ضعى لتحقيق التميز.

وتقدم بن هزمي بال�ضكر والتهنئة اإىل فريق تعزيز الهوية الوطنية ممثلة بعبد الواحد كلداري مدير اإدارة املوارد 

الب�ضرية وها�ضم الها�ضمي رئي�ص ق�ضم اخلدمات العامة واإىل القا�ضي عبد القادر مو�ضى لفوزه بجائزة املوظف 

املتميز عن حماكم دبي وزكية ال�ضويدي حل�ضدها جائزة اجلندي املجهول. 

ب�ضور  تزينت  والتي  الحتفال  لهذا  اإعدادها  مت  التي  التفوق  كعكة  بقطع  املتميزين  مب�ضاركة  هزمي  بن  وقام 

املتميزين، و�ضط ح�ضور املوظفني من خمتلف اإدارات واأق�ضام حماكم دبي.

مدير عام حماكم دبي يتو�ضط املوظفني املتميزين

بن هزمي مب�ضاركة املتميزين بقطع كعكة التفوق التي تزينت ب�ضورهم
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حممد بن را�ضد وحمدان بن حممد ومكتوم بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم خالل تكرمي حماكم دبي بجائزة الدائرة املالية املتميزة

حممد بن را�ضد وحمدان بن حممد ومكتوم بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم خالل تكرمي حماكم دبي بجائزة اجلهة الأكرث اإلتزامًا بالهوية الوطنية.

حصول دائرة محاكم دبي على جائزة الشارقة للعمل التطوعي لعام 2010:

ويل عهد ال�ضارقة ي�ضلم  اجلائزة ملدير عام حماكم دبي

ح�ضلت دائرة حماكم دبي على جائزة ال�ضارقة للعمل التطوعي يف دورتها الثامنة حمليًا والرابعة عربيًا لعام 2010م، 

والتي اأ�ض�ضها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�ص الأعلى حاكم ال�ضارقة، وذلك 

عن فئة املوؤ�ض�ضات احلكومية والدوائر والهيئات، حيث نالت اجلائزة يف املحور القت�ضادي 2010.

محاكم دبي تحصد جائزة كلية تقنية دبي للطالبات في مجال التدريب:
احلكومية  املوؤ�ض�ضات  فئة  عن  الع���ملي  التدريب  جمال  يف  املثايل  ال�ضريك  جائزة  دبي  حماكم  ح�ضدت 

التق����نية  دبي  كلية  اح����تفال  يف  وذلك   »Employer of the year award – Government sector«

للطالبات بنهاية العام الدرا�ضي، حيث كرمت املوؤ�ض�ضات والدوائر الداعمة مل�ضرية الت����عليم بالكلية للعام 

الدرا�ضي 2009 - 2010.

تعد هذه اجلائزة تتويجًا للجهود التي تقوم بها املحاكم يف الرتقاء باأفراد املجتمع وعلى راأ�ضهم طالب 

برامج  من  العديد  تنظيم  خالل  من  العملية  للحياة  الطالب  لتهيئة  ت�ضعى  حيث  والكليات،  اجلامعات 

التدريب العملي بالإ�ضافة اإىل العديد من الربامج امل�ضرتكة مع املوؤ�ض�ضات التعليمية.
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خالل تكرمي حماكم دبي يف جمال التدريب العملي 

الحصول على جائزة أفضل موقع حكومي على المستوى العربي: 
كرم ال�ضيخ �ضباح الأحمد اجلابر ال�ضباح اأمري دولة الكويت وفد حماكم دبي، وذلك مبنا�ضبة ح�ضول موقع 

حماكم دبي الإلكرتوين على جائزة ال�ضيخ �ضامل العلي املعلوماتية يف عامها التا�ضع لفئة اأف�ضل م�ضروع خدمي 

على م�ضتوى الوطن العربي. جاء ذلك خالل احلفل الذي اأقيم يف العا�ضمة الكويتية وح�ضره ويل عهد الكويت 

الأمري نواف الأحمد عدد من ال�ضيوخ واأعيان دولة الكويت واأع�ضاء اللجنة املنظمة للجائزة.

اأمري دولة الكويت ي�ضلم اجلائزة ملدير عام حماكم دبي

حيث ح�ضد املوقع الإلكرتوين ملحاكم دبي على اجلائزة كاأف�ضل م�ضروع خدمي على م�ضتوى الوطن العربي حتت 

و�ضف اأف�ضل موقع اأو م�ضروع معلوماتي خدمي على ال�ضبكة املعلوماتية تابع لوزارات الدولة يعمل على ا�ضتخدام 

تكنولوجيا املعلومات يف تقدمي اخلدمات ب�ضكل فعال، حيث متت درا�ضة طلب الرت�ضيح بناء على اخلدمات التي 

يقدمها املوقع والتي فاقت 400 خدمة متنوعة مقدمة لعامة اجلمهور بالإ�ضافة اإىل معاوين الق�ضاة من خرباء 

على  اجلوائز  توزيع  اأثناء  للجائزة  العامة  الأمانة  اأعلنتها  كما  التقييم،  عملية  وجاءت  ومرتجمني،  وحمامني 

الفائزين مبنتهى ال�ضرية وا�ضتخدام نظام اإلكرتوين من خالل �ضبكة الإنرتنت ل�ضمان احليادية واملو�ضوعية.  

 وتاأتي هذه اجلائزة تاأكيدًا على ما توليه دائرة حماكم دبي من اهتمام بالعمل التقني والنتقال التام للتطبيقات 

الإلكرتونية يف جمال اخلدمات والتي كان من �ضاأنها توفري اجلهد والوقت على �ضريحة عري�ضة من املتعاملني.

محاكم دبي ترعى مسابقة البحث العلمي القانوني األولى لطالب كليات 
القانون بدولة اإلمارات:

اأطلقت كلية القانون يف جامعة الإمارات برعاية حماكم دبي امل�ضابقة الأوىل للبحث العلمي القانوين واملوجهة اإىل 

طلبة كليات القانون بدولة الإمارات العربية املتحدة، وتاأتي هذه امل�ضابقة يف اإطار التعاون بني حماكم دبي وجامعة 

الإمارات بهدف تن�ضيط البحث العلمي القانوين يف الدولة، وتو�ضيع املعرفة يف الق�ضايا القانونية املتخ�ض�ضة 

لدى الطلبة مبختلف جامعات الدولة بالإ�ضافة اإىل ت�ضجيع الطلبة الباحثني عن البحث العلمي القانوين. 

ق�ضاء  والثاين  القوانني،  د�ضتورية  على  الرقابة  الأول  للقانون:  فروع  اأربعة  يف  امل�ضابقة  مو�ضوعات  وتنح�ضر 

الأمور امل�ضتعجلة، والثالث اجلرائم الإلكرتونية، والرابع جرائم احلرب يف القانون الدويل الإن�ضاين.

اأحمد �ضعيد بن هزمي على التعاون العلمي امل�ضرتك مع كلية القانون بجامعة الإمارات  اأثنى الدكتور  وحول هذه امل�ضابقة 

املحاكم  مبنى  يف  وا�ضتقبالهم  الندوات  عقد  خالل  من  العلم  بطالب  لالرتقاء  دائمًا  ت�ضعى  دبي  حماكم  اأن  اإىل  م�ضريًا 

لالطالع على جمريات التقا�ضي واملمار�ضات الإدارية يف حماكم دبي، موؤكدا اأن رعاية هذه امل�ضابقة تاأتي يف اإطار حتفيزهم 

على البحث العلمي يف جمالت حيوية وت�ضجيعهم على كتابة التقارير والبحوث ذات الطابع العلمي القانوين.
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3- جوائز محاكم دبي للتميز 2010 )الدورة الخامسة(:
�ضطرت حماكم دبي يف الدورة اخلام�ضة لربنامج جوائز حماكم دبي 2010 بحروٍف من ذهب اإجنازاتها 

التي تخطت احلدود املحلية، لتخطو بخطوات �ضريعة نحو التميز العاملي يف خمتلف اأعمال املحاكم، فمحاكم 

دبي لديها اإميان عميق باأهمية البحث عن جوهر التميز يف خمتلف اأعمالها، وهو ما حدا بها اإىل انتهاج 

اأداء  اأبرز ثماره، النقلة النوعية يف  الطريق الأ�ضعب يف حتقيق التميز والذي جنت ثماره تباعًا، ولعل من 

املحاكم وجميع الوحدات الإدارية، والتي متثلت يف ح�ضول الدائرة على جائزة الأداء املايل وجائزة تعزيز 

الدائرة على  ناهيك عن ح�ضول   ،2009 العام  املتميز عن  لالأداء احلكومي  دبي  الوطنية بربنامج  الهوية 

جائزة �ضامل ال�ضباح بالكويت كاأف�ضل موقع الكرتوين حكومي على م�ضتوى ال�ضرق الأو�ضط 2010، وجائزة 

ال�ضارقة للعمل التطوعي يف املجال القت�ضادي 2010، وحتقيق قفزة يف اأداء الدائرة يف برنامج دبي لالأداء 

احلكومي املتميز وفقًا ملعايري التميز املوؤ�ض�ضي متثلت يف حتقيق تطور بلغ )26%( عن العامني 2008 و2009 

املحلية  اجلهات  من  العديد  اهتمام  ا�ضتقطاب  ذلك  عن  نتج  مما  و2007،   2006 العامني  بنتائج  مقارنة 

والدولية وا�ضتح�ضان واإعجاب العديد من الوفود الزائرة من خمتلف دول العامل. 

تقرير األداء – الدورة الخامسة 2010:
لقد حقق برنامج جوائز حماكم دبي الهدف الرئي�ضي منه وهو اإحداث نقلة نوعية يف اأداء املحاكم وجميع 

الوحدات الإدارية، حيث اأظهرت نتائج ا�ضتطالعات الراأي عام 2010 حتقيق ما ن�ضبته )84%( يف اإحداث 

هذه النقلة، ومن �ضمن اأهداف الربنامج ال�ضعي اإىل ن�ضر مفاهيم التميز والإبداع واجلودة، وقد مت حتقيق 

زيادة  كما حقق هدف   ،2010 لعام  بلغت )%87(  ر�ضا  ن�ضبة  بتحقيق  امللمو�ضة  للنتائج  الهدف طبقًا  هذا 

فعالية التوا�ضل بني خمتلف امل�ضتويات الوظيفية يف الدائرة من القطاعني الق�ضائي والإداري ل�ضمان انتقال 

اجلوائز  برنامج  حقق  كما   ،2009 عام   )%96( ب�  مقارنة   2010 عام   )%100( بلغت  ر�ضا  ن�ضبة  املعرفة 

ن�ضبة ر�ضا بلغت )83%( حول مدى توفري برنامج اجلوائز حافزًا معنويًا وماديًا �ضجع على التميز والإبداع 

والتعاون وروح املناف�ضة، كما اأ�ضهم تطبيق برنامج اجلوائز ن�ضبة ر�ضا بلغت )81%( حول مدى اإ�ضهام برنامج 

اجلوائز يف تعزيز جهود التطوير وحت�ضني الإنتاجية وزيادة الكفاءة، اأما فيما يتعلق بن�ضبة الزيادة يف اأعداد 

املتناف�ضني عن فئات التفوق الإداري )11%( مقارنة بالعام 2009، بلغت ن�ضبة الزيادة يف اأعداد املتناف�ضني 

عن فئات التفوق الوظيفي )127%( مقارنة بالعام 2009، وهو ما يعترب دلياًل وا�ضحًا على جناح الربنامج يف 

حتقيق الدافع الذاتي لدى كوادر الدائرة يف حتقيق التميز، وقد بلغت ن�ضبة ر�ضا جلان التقييم عن الربامج 

اأداء  م�ضتوى  الر�ضا عن  ن�ضبة  على  اإيجابًا  انعك�ص  ما  وهو  لهم )%94(،  قدمت  التي  والتاأهيلية  التدريبية 

املقيمني واأعمال التقييم يف برنامج جوائز حماكم دبي 2010 والتي بلغت )83%(، حمققًا الربنامج بذلك 

ن�ضبة ر�ضا عام عن برنامج جوائز حماكم دبي 2010 بلغت )82%(، كما وتفخر الدائرة بالعتماد الكامل 

على كوادرها املوؤهلة لتنفيذ الربامج التدريبية والتاأهيلية ملر�ضحي برنامج جوائز حماكم دبي للتميز والتي 

بلغت ن�ضبة الر�ضا عنها )91%(، وهو ما حدا بالعديد من اجلهات لتوجيه خماطباتهم ملحاكم دبي لتقدمي 

الور�ص التثقيفية والتدريبية ملوظفيها. 

محاكم دبي تطلق فئات جديدة ضمن برنامج جوائز التميز للعام 2010
التفوق  فئات  من  عدد  ا�ضتحداث  اخلام�ضة،  دورته  يف   2010 للتميز  دبي  حماكم  جوائز  برنامج  يف  الريادة  مظاهر  من 

الإداري والوظيفي �ضعيًا لالرتقاء بالأداء الفردي واملوؤ�ض�ضي يف دائرة حماكم دبي وحتقيقًا لأهدافها ال�ضرتاتيجية ومتا�ضيًا 

مع توجهات احلكومة.. حيث مت ا�ضتحداث فئة �ضركاء التميز تقديرًا من دائرة حماكم دبي جلهود �ضركائها ال�ضرتاتيجيني 

والذين اأ�ضهموا يف تعزيز التميز يف حماكم دبي وحتقيق اأهداف الدائرة ال�ضرتاتيجية، وهم: وزارة العمل، حماكم مركز 

دبي املايل العاملي، دائرة الأرا�ضي والأمالك، معهد دبي الق�ضائي، جامعة وولنغونغ، كما مت ا�ضتحداث فئة حتقيق التميز، 

والتي كانت خطوة ا�ضتباقية من حماكم دبي على م�ضتوى دوائر حكومة دبي ا�ضتجابة لتوجه برنامج دبي لالأداء احلكومي 

املتميز ب�ضاأن تطبيق نظام التقييم الذاتي املوؤ�ض�ضي بالإ�ضافة اإىل اعتماد التقييم بدون ا�ضتمارات تر�ضيح، وقد مت خالل 

الأوىل  �ضنتها  الفئة يف  وقد حققت هذه  تر�ضيح،  ا�ضتمارات  بدون  الدائرة  الإداري��ة يف  الوحدات  كافة  تقييم   2010 العام 

جناحًا تدلل عليه ن�ضبة الر�ضا التي بلغت )92%(، كما ومتكن فريق اجلوائز ولأول مرة من اإعداد تقارير فر�ص التح�ضني 

لكافة املحاكم والوحدات الإدارية يف الدائرة بال ا�ضتثناء، معتمدين يف ذلك اعتمادًا كليًا على كوادر الدائرة التي اأثبتت 

الدائرة  العام عن برنامج اجلوائز والذي بلغ )82%(، ودعمًا جلهود  متيزها من جديد، مما انعك�ص على نتيجة الر�ضا 

تناف�ص  والتي  املتميز،  ال�ضر  اأمني  فئة  ا�ضتحداث  التقا�ضي مت  و�ضرعة  بدقة  يتعلق  فيما  ال�ضرتاتيجية  اأهدافها  يف حتقيق 

للح�ضول على لقبها ما يقارب )100( اأمني �ضر على م�ضتوى الدائرة، وقد مت تخ�ضي�ص عدد )6( فائزين يف هذه الفئة 

مق�ضمة بني الإدارات الفنية )اإدارة الق�ضايا املدنية، اإدارة التنفيذ، اإدارة الأحوال ال�ضخ�ضية(.

محاكم دبي تؤهل مقيمين معتمدين وممارسين من جهات محلية وعالمية 2010:
التميز لي�ص له خط نهاية، ومن مظاهر التميز يف برنامج جوائز حماكم دبي للعام 2010، اإعداد )23( مقيمًا معتمدًا 

من املجموعة الأوروبية للجودة )EFQM(، بالإ�ضافة اإىل ما يقارب )50( مقيمًا معتمدًا وممار�ضًا من برنامج جوائز 

برامج  معتمدين من  و)5( مقيمني  املتميز،  لالأداء احلكومي  دبي  برنامج  م����ن  و)7( مقيمني  للتميز،  دبي  حماكم 

التميز على م�ضتوى الدولة، وه����م من يعتربون رافدًا للدائرة يف تن���فيذ اأعمال التقييم لربنامج جوائز حماكم دبي 

للتميز لل�ضنة ال��ثانية على التوايل، وقد بلغت ن�ضبة ر�ضا جلان التقييم عن الربامج التدريب����ية والتاأه����يلية التي قدمت 

لهم )94%(، وهو ما انع����ك�ص اإيجابًا على ن�ضبة الر�ضا عن م�ضتوى اأداء املقيمني واأعمال التقييم يف برنامج جوائز 

حماكم دبي 2010 والتي بلغت )%83(.

بن هزمي يتو�ضط فريق املقيمني
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»سردال التميز« أحدث إصدارات “ االستراتيجية “ في محاكم دبي 2010:
اأ�ضدرت اإدارة ال�ضرتاتيجية والأداء املوؤ�ض�ضي مبحاكم دبي دليل جوائز حماكم دبي للتميز للعام 2010 يف دورتها 

اخلام�ضة، واأطلق م�ضمى »�ضردال التميز« على الكتيب الذي ت�ضمن توثيقًا كاماًل لربنامج اجلوائز منذ انطالقتها 

واملعايري  والوظيفية  الإداري��ة  الربنامج  فئات  وت�ضنيفات  اجلوائز،  برنامج  ل�ضيا�ضات  وح�ضر   2006 العام  يف 

التقييم وكذلك الربنامج الزمني، كما احتوى الإ�ضدار على  الفني لأعمال  املعتمدة، كما احتوى على الربنامج 

الفائزين املتميزين خالل الدورات الأربع املا�ضية، وت�ضمن يف ف�ضوله دلياًل �ضاماًل للمرت�ضح،  اأ�ضماء وبيانات 

كما وت�ضمن الكتاب دلياًل �ضاماًل للمقيم تناول وبالتف�ضيل كيفية تقييم فئات التفوق الوظيفي والإداري مدعومًا 

بالأدلة والأمثلة، وقد نال هذا الإ�ضدار ر�ضا وا�ضتح�ضان العديد من اجلهات داخل الدولة وخارجها.

مدير حماكم دبي يوقع على ن�ضخ من كتاب »�ضردال التميز«

محاكم دبي تزف الفائزين في الدورة الخامسة لجوائز التميز 2010 بحضور 
مدير ديوان حاكم دبي:

حتت رعاية �ضمو ال�ضيخ مكتوم بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب حاكم دبي رئي�ص املجل�ص الق�ضائي بدبي اأقيم احلفل 

اخلتامي ال�ضنوي لربنامج جوائز حماكم دبي للتميز للعام 2010 يف دورتها اخلام�ضة، بح�ضور معايل حممد ال�ضيباين مدير 

بعد  اإطار حر�ضه على دعم هذه اجلائزة  للحفل يف  �ضموه  وتاأتي رعاية  الق�ضائي،  املجل�ص  رئي�ص  نائب  ديوان حاكم دبي 

النجاحات التي حققتها منذ انطالقتها وحتى الآن مما جعلها جتربة منوذجية ي�ضار اإليها عرب املحافل املحلية والدولية، 

ا�ضتطاعت حماكم دبي اأن حتقق النجاح املن�ضود والذي اأ�ض�ضت اجلائزة من اأجله والتي �ضاهمت ب�ضكل فعال ولفت يف دفع 

عجلة التقدم للو�ضول اإىل اأعلى امل�ضتويات التي تواكب ما و�ضلت له الدولة من مراتب عاملية يف �ضتى املجالت. 

تكرمي فريق جوائز حماكم دبي للتميز 2010:

�ضهد حفل جوائز حماكم دبي للتميز 2010 تكرميًا خا�ضًا لفريق جوائز حماكم دبي للتميز 2010، ونال التكرمي كل 

من: د. يو�ضف علي ال�ضويدي، مرمي عبداهلل بن لحج، خليفة حممد املحرزي، حمد ثاين مطر، مرمي ح�ضن املري.

الدكتور اأحمد بن هزمي مع فريق جوائز حماكم دبي للتميز 2010

تكرمي فريق مقيمي برنامج جوائز حماكم دبي للتميز 2010:

نال فريق مقيمي برنامج جوائز حماكم دبي للتميز 2010، تكرميًا خا�ضًا من مدير عام حماكم دبي الدكتور 

للدورة اخلام�ضة لربنامج  التقييم  تنفيذهم لأعمال  وتفانيهم يف  املتميزة  اأحمد بن هزمي، تقديرًا جلهودهم 

اجلوائز 2010 حمققني التزامًا تامًا بالربنامج الزمني والفني لتنفيذ اأعمال التقييم تلك.
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الدكتور اأحمد بن هزمي مع فريق مقيمي برنامج جوائز حماكم دبي للتميز 2010

اأواًل: القطاع الق�سائي 2010:

حمكمة االأحوال ال�سخ�سية حت�سد لقب املحكمة املتميزة، وفوز قا�سيني عن فئة القا�سي املتميز:

ح�ضدت حمكمة الأحوال ال�ضخ�ضية برئا�ضة القا�ضي �ضامل عبيد جائزة هذه الفئة، فيما ح�ضل الق�ضاة علي الذباحي 

من حمكمة ال�ضتئناف والقا�ضي عبد الرحمن العو�ضي من املحكمة البتدائية على جائزة القا�ضي املتميز.

معايل / حممد ابراهيم ال�ضيباين )مدير ديوان �ضمو حاكم دبي – نائب رئي�ص املجل�ص الق�ضائي لمارة دبي(

ي�ضلم درع الفوز لرئي�ص حمكمة الأحوال ال�ضخ�ضية القا�ضي / �ضامل عبيد

معايل / حممد ابراهيم ال�ضيباين )مدير ديوان �ضمو حاكم دبي – نائب رئي�ص املجل�ص الق�ضائي لمارة دبي(

ي�ضلم درع الفوز للقا�ضي/ علي عبداهلل الذباحي.

معايل / حممد ابراهيم ال�ضيباين )مدير ديوان �ضمو حاكم دبي – نائب رئي�ص املجل�ص الق�ضائي لمارة دبي(

ي�ضلم درع الفوز للقا�ضي/ عبدالرحمن حممد العو�ضي

ثانيًا: فئة ال�سريك اال�سرتاتيجي االأكرث متيزًا 2010:

قامت حماكم دبي �ضمن حفل برنامج جوائز حماكم دبي للتميز 2010، بتكرمي خم�ص جهات عن فئة ال�ضريك 

ال�ضرتاتيجي الأكرث متيزًا وهم: وزارة العمل وحماكم مركز دبي املايل العاملي ودائرة الأرا�ضي والأمالك ومعهد 

دبي الق�ضائي وجامعة ولنغونغ ال�ضرتالية، كما مت الإعالن عن الفائزين عن فئات جائزة ال�ضريك املتميز لالأفراد 

املحامي  يعقوب اخلياط، وجائزة  امل�ضت�ضار طارق  املتميز  النيابة  الأربع حيث ح�ضل على جائزة ع�ضو  بفئاتها 

املتميز  الرفاعي، وجائزة اخلبري  اإميان يون�ص  ال�ضيدة  ال�ضعدي، واملحامية املتميزة  اأحمد  ال�ضيد حممد  املتميز 

ال�ضيد خالد �ضهيل. 
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وزارة العمل:

معايل / حممد ابراهيم ال�ضيباين )مدير ديوان �ضمو حاكم دبي – نائب رئي�ص املجل�ص الق�ضائي لمارة دبي(

ي�ضلم درع التكرمي ل�ضعادة / ماهر حمد العوبد )وكيل الوزارة امل�ضاعد ل�ضوؤون التفتي�ص(

حماكم مركز دبي املايل العاملي:

معايل / حممد ابراهيم ال�ضيباين )مدير ديوان �ضمو حاكم دبي – نائب رئي�ص املجل�ص الق�ضائي لمارة دبي( ي�ضلم درع التكرمي للم�ضت�ضار علي ال�ضام�ضي

دائرة االأرا�سي واالأمالك:

معايل / حممد ابراهيم ال�ضيباين )مدير ديوان �ضمو حاكم دبي – نائب رئي�ص املجل�ص الق�ضائي لمارة دبي(

ي�ضلم درع التكرمي ل�ضعادة/ جمعة بن حميدان .. نائب مدير عام دائرة الأرا�ضي والأمالك

معهد دبي الق�سائي:

معايل / حممد ابراهيم ال�ضيباين )مدير ديوان �ضمو حاكم دبي - نائب رئي�ص املجل�ص الق�ضائي لمارة دبي(

ي�ضلم درع التكرمي ل�ضعادة القا�ضي / د. جمال ال�ضميطي .. مدير عام معهد دبي الق�ضائي
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جامعة وولنغونغ:

معايل / حممد ابراهيم ال�ضيباين )مدير ديوان �ضمو حاكم دبي – نائب رئي�ص املجل�ص الق�ضائي لمارة دبي(

ي�ضلم درع التكرمي ل� : روبرت ويالن .. رئي�ص جامعة وولنغونغ

ثالثًا: القطاع االإداري:

ومت بعد ذلك تكرمي  فئات التفوق الوظيفي والإداري، وقد بلغ عدد املكرمني عن فئات التفوق الوظيفي )21( 

فائزًا، و)5( عن فئات التفوق الإداري، كالتايل:

فئات التفوق االإداري:

فئة حتقيق التميز: اإدارة خدمات الق�ضايا.

فئة الق�ضم املبدع: ق�ضم العالقات العامة وخدمة العمالء.

فئة املبادرة الإدارية املتميزة: مبادرة املذكرات الرقابية الإلكرتونية.
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فئة امل�ضروع التقني املتميز: م�ضروع الأر�ضفة الإلكرتونية ملعامالت الكاتب العدل.

فئة فريق العمل املتميز: فريق تر�ضيد الإنفاق.

فئات التفوق الوظيفي:

ثم تواىل الإعالن عن الفائزين عن فئات التفوق الوظيفي، حيث فاز عن فئة املوظف املتميز يف املجال الإداري ال�ضيد/

يعقوب حممد اأحمد عبداهلل من اإدارة التنفيذ، وحاز اللقب عن فئة املوظف املتميز يف املجال التخ�ض�ضي/الفني ال�ضيد/

يون�ص اأحمد يون�ص من اإدارة الأحوال ال�ضخ�ضية، وحازت ال�ضيدة/بدرية خليفة ال�ضويدي من اإدارة الرقابة املالية الداخلية 

لقب املوظف املتميز يف املجال املايل، كما فاز عن فئة املوظف املتميز يف املجال التقني/الهند�ضي ال�ضيد/عبداهلل را�ضد 

ال�ضوؤون  اإدارة  ال�ضيدة/اميان عبداجلليل م�ضبح من  املتميزة  املوظفة  فئة  وفازت عن  املعلومات،  تقنية  اإدارة  حممد من 

املالية والإدارية، وعن فئة املوظف امليداين املتميز فاز ال�ضيد / اإليا�ص علي البلو�ضي من اإدارة التنفيذ، اأما عن فئة املوظفني 

اجلدد فقد حازت اللقب ال�ضيدة/فاطمة عا�ضور عو�ص ي�ضلم  من اإدارة املوارد الب�ضرية، وعن فئة التحدي اخلا�ضة فقد 

اإدارة الأحوال ال�ضخ�ضية، كما كان الفوز عن فئة املوظف املبدع  ح�ضلت على اللقب ال�ضيدة/موزة م�ضبح املزروعي من 

من ن�ضيب اإدارة الأحوال ال�ضخ�ضية حيث حاز اللقب ال�ضيد/عبداهلل حممود عبداهلل الزرعوين، اأما عن فئة اأمني ال�ضر 

املتميز فقد كان الفوز من ن�ضيب )7( اأمناء �ضر متميزين وهم: من اإدارة الق�ضايا املدنية كل من ال�ضيد/عبداهلل حممد 

ال�ضيد/خلفان  من  كل  ال�ضخ�ضية  الأحوال  اإدارة  ومن  بالل،  ح�ضن  باقوين وال�ضيد/عبداهلل  ديب  وال�ضيد/اأمين  البلو�ضي 

غافان املهريي و ال�ضيد/حممد جا�ضم اآل علي، ومن اإدارة التنفيذ كل من ال�ضيد/�ضامل حممد دروي�ص والآن�ضة/نادية زهران 

حمد، اأما عن فئة اجلندي املجهول فقد حاز اللقب كل من ال�ضيد/حممد عبدالغني تركي من ادارة الرقابة املالية، وال�ضيد/

مو�ضى عبداهلل مو�ضى حممد من اإدارة الق�ضايا املدنية، وال�ضيد/علي اأحمد علي من اإدارة الأحوال ال�ضخ�ضية، وال�ضيدة/ 

عائ�ضة عبداهلل علي من اإدارة خدمات الق�ضايا، وال�ضيد/عبداهلل علي �ضم�ضون من اإدارة التنفيذ.

4- مشاركات محاكم دبي )مؤتمرات ومنتديات(:
زيادة عدد التطبيقات االلكترونية في محاكم دبي:

اإن املحاكم ت�ضعى دائمًا باأن تكون �ضباقة يف املجال التقني وا�ضتخدام اأحدث التقنيات وت�ضخريها لدعم خدماتها املختلفة، 

فقد ك�ضفت املحاكم النقاب عن م�ضاريعها احلديثة واملتطورة يف عامل تقنية املعلومات من خالل املعر�ص ال�ضنوي لتقنية 

املعلومات »جيتك�ص« حيث قامت بطرح خم�ضة م�ضاريع جديدة تعد الأحدث على م�ضتوى منطقة ال�ضرق الأو�ضط بل وعلى 

م�ضتوى العامل يف املجال الق�ضائي، مما ي�ضكل نقلة نوعية ت�ضاف ملحاكم دبي التي تتميز بتقنياتها املتطورة والرائدة.

مكتوم بن حممد يطلع على اأبرز اخلدمات التي قدمتها حماكم دبي يف معر�ص جايتك�ص
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وتاأتي هذه اخلطوة مواكبة لروؤية وا�ضرتاتيجية حكومة دبي نحو التحول الإلكرتوين لكافة اخلدمات املطروحة 

للجمهور والتي من �ضاأنها ت�ضهيل اآلية التخاطب بني املتعاملني وبني الدوائر احلكومية املختلفة، مما يحقق اأحد 

واملعنيني  املتعاملني  ثقة  لتعزيز  املحاكم  �ضعي  اإطار  امل�ضاريع يف  تلك  وتاأتي  وتطلعات احلكومة،  اأهداف  اأبرز 

بالنظام الق�ضائي وذلك باأي�ضر الطرق واأكرثها �ضال�ضة.

التي  املحلية  الدوائر احلكومية  تعد �ضمن  اأنها  اإل  ق�ضائية،  موؤ�ض�ضة  كونها  الرغم من  وعلى  دبي  اإن حماكم 

قطعت �ضوطًا كبريًا يف جمال اخلدمات الإلكرتونية، نظرًا حلر�ضها الكبري على مواكبة التكنولوجيا احلديثة، 

وتوظيفها مل�ضلحة اأفراد املجتمع، وهذا ما حدا بالعديد من الوفود الزائرة لالطالع على ما تقدمه املحاكم يف 

جمالت تقنية املعلومات حيث ا�ضتحوذت تلك التقنيات على ر�ضاهم واإعجابهم.

محاكم دبي تشارك في ندوة »نحو االنتعاش االقتصادي.. دور المحاكم 
والتحكيم«:

�ضاركت حماكم دبي يف ندوة »نحو النتعا�ص القت�ضادي.. دور املحاكم والتحكيم« التي نظمهما مركز دبي املايل العاملي، 

اأكد خاللها مدير عام دبي على اأن الهيئات الق�ضائية يف دبي �ضهدت تطورًا �ضخمًا على �ضعيد تنويع وجتويد خدماتها مما 

يوؤهلها لأن تكون مركزًا اإقليميًا لت�ضوية املنازعات التجارية، وهو ما يوطد مكانة دبي كمركز عاملي للخدمات املالية.

حيث تعمل كل من حماكم دبي وحماكم مركز دبي املايل العاملي ومركز دبي للتحكيم الدويل، اإىل جانب الهيئات 

الق�ضائية الأخرى العاملة يف دبي، وذلك ب�ضكل متناغم ومتجان�ص مع بع�ضها البع�ص بغية تقدمي خدمات رفيعة 

امل�ضتوى، وخيارات متعددة ومتنوعة، واأ�ضار اإىل اأنه قد جرى بعناية ت�ضميم وو�ضع مهام هذه الهيئات، وذلك 

على نحو يخدم الأهداف العليا حلكومة دبي.

كما اأكد اأن حماكم دبي حماكم رائدة على م�ضتوى املنطقة يف جمال املحاكم املتخ�ض�ضة والتي تتعامل كل واحدة 

6 حماكم متخ�ض�ضة، تغطي الق�ضايا التجارية والعقارية  منها مع منط معني من الق�ضايا، اإذ يوجد حوايل 

والعمالة، ف�ضاًل عن الق�ضايا املدنية واجلنائية والأحوال ال�ضخ�ضية.

محاكم دبي وكلية القانون تنظمان المؤتمر العلمي الثامن عشر:

مدير عام حماكم دبي اأثناء اجتماع مع وفد كلية القانون بجامعة الإمارات

حتت رعاية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 

دبي قامت كلية القانون بجامعة الإمارات وبالتعاون مع حماكم دبي بتنظيم املوؤمتر العلمي ال�ضنوي الثامن ع�ضر 

بعنوان »عقود البناء والت�ضييد بني القواعد القانونية التقليدية والنظم القانونية امل�ضتحدثة« مب�ضاركة عدد من 

نخبة من اخلرباء واملخت�ضني القانونيني من خمتلف دول العامل، ويهدف املوؤمتر لتحقيق التعاون مع املجتمع 

اإىل  بالإ�ضافة  الأخرى،  الدولة  وموؤ�ض�ضات  القانونيني  وامل�ضت�ضارين  واملحامني  الق�ضاء  قطاع  وخا�ضة  املحلي 

الت�ضدي للق�ضايا القانونية العا�ضرة ون�ضر الوعي القانوين وبيان اأهميته وتعزيز البحث العلمي يف املوؤ�ض�ضات 

على  الكلية  وخارج  القانون  كلية  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  وت�ضجيع  حث  اإىل  املوؤمتر  يهدف  كما  الأكادميية، 

واإبراز دورها يف املجتمع يف و�ضع اخلطط  الإمارات  اأهداف جامعة  العلمية، وحتقيق  املوؤمترات  امل�ضاركة يف 

وتقدمي املقرتحات.

ويهدف املوؤمتر اإىل حتقيق اأهداف مركزة يف جمال البناء والت�ضييد من بينها و�ضع احللول وتقدمي املقرتحات 

التي تثريها عقود البناء والت�ضييد ومناق�ضة الأحكام الق�ضائية ال�ضادرة عن الهيئات الق�ضائية يف الدولة ب�ضاأن 

عقود البناء والت�ضييد، بالإ�ضافة اإىل ال�ضتفادة من جتارب الدول املتقدمة يف �ضياغة عقود البناء والت�ضييد ويف 

و�ضائل حل املنازعات، عرب تقدمي املخت�ضني لأوراق عمل تتناول امل�ضتحدث يف هذا املجال.

محاكم دبي تشارك في مؤتمر الممارسات الفضلى في تعزيز المساءلة 
القانونية بمملكة البحرين:

مدير عام حماكم دبي اأثناء امل�ضاركة يف موؤمتر املمار�ضات الف�ضلى يف تعزيز امل�ضاءلة القانونية مبملكة البحرين
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العدل  وزارة  اأقامته  والذي  القانونية  امل�ضاءلة  تعزيز  يف  الف�ضلى  املمار�ضات  موؤمتر  يف  دبي  حماكم  �ضاركت 

وال�ضوؤون الإ�ضالمية بالبحرين بالتعاون من جمعية املحامني الأمرييكية الذي عقد برعاية نائب رئي�ص املجل�ص 

الأعلى للق�ضاء رئي�ص حمكمة التمييز بالبحرين ال�ضيخ خليفة بن را�ضد بن اآل خليفة، ومب�ضاركة خرباء دوليني 

من منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا، بالإ�ضافة اإىل كندا والوليات املتحدة وهولندا.

وتناول امل�ضاركون يف املوؤمتر درا�ضة ق�ضايا متنوعة متعلقة بامل�ضاءلة الق�ضائية، مبا يف ذلك التوجهات الدولية 

املقارنة لإن�ضاء معايري مهنية للق�ضاة، والتي �ضت�ضمل العديد من املحاور واأبرزها املمار�ضات الف�ضلى يف �ضياغة 

وتطبيق مبادئ ال�ضلوك الق�ضائي، ويف تقييم النوعية و�ضمانها واإدارتها وتطبيقها يف نظام املحكمة، ودرا�ضة 

مقارنة لأدوات تقييم الأداء الق�ضائي.

وقدم مدير عام حماكم دبي ورقة عمل ا�ضتعر�ص فيها جتربة حماكم دبي يف تطبيق وتقييم معايري اجلودة 

والبناء  ودبي  الإم��ارات  دولة  الق�ضائي يف  النظام  نبذة عن  ورقته  دبي يف  مدير حماكم  وا�ضتعر�ص  ال�ضاملة 

التنظيمي يف املحاكم روؤيتها ور�ضالتها والغايات ال�ضرتاتيجية التي ت�ضعى لتحقيقها. كما تناول منظومة اجلودة 

يف حماكم دبي وبرنامج جوائز حماكم دبي للتميز ونتائجها، حيث اأحدثت اجلوائز نقلة نوعية يف الأداء يف 

املحاكم والوحدات الإدارية من خالل حت�ضني الإنتاجية وزيادة الكفاءة، وتر�ضيد الإنفاق وتقدمي خدمات متميزة، 

كما �ضاهمت اجلوائز يف ن�ضر مفاهيم التميز والإبداع واجلودة وتعميم اأف�ضل املمار�ضات املهنية والإدارية يف 

خمتلف املجالت و�ضاهمت يف حتفيز العاملني من خمتلف امل�ضتويات الوظيفية.

ورشة عمل مشتركة بين محاكم دبي ومجلس اإلمارات للتنافسية: 
افتتح الدكتور اأحمد �ضعيد بن هزمي مدير عام حماكم دبي يف القاعة الكربى للمحا�ضرات مبقر املحاكم ور�ضة 

العمل التي اأعدها جمل�ص دولة الإمارات للتناف�ضية، على اعتبار اأن دولة الإمارات من�ضوية �ضمن ع�ضوية موؤ�ض�ضات 

عاملية كالبنك الدويل، وتهدف الور�ضة اإىل تقدمي الدعم املنا�ضب لتعزيز مكانتنا يف تلك املوؤ�ض�ضات والعمل ب�ضورة 

متوا�ضلة ومتناغمة ب�ضفافية ومهنية لتحقيق روؤية الدولة وا�ضرتاتيجيتها نحو الريادة يف القطاعات املختلفة.

ور�ضة عمل ملجل�ص الإمارات للتناف�ضية يف حماكم دبي

التي  العاملية  واملوؤ�ضرات  التقارير  اأهم  الدويل من  البنك  وال�ضادر من  الأعمال  اأن�ضطة  تقرير ممار�ضة  ويعد 

حتدد اأوجه القوة والبنية ال�ضتثمارية والت�ضريعية لأي دولة، وتو�ضح مثل هذه التقارير مناطق واأوجه التح�ضني 

والتطوير مباء يتالءم مع امل�ضتجدات واملتغريات التي ت�ضهدها ال�ضاحة الدولية، م�ضريا اإىل اأن دولة الإمارات 

رفعت ت�ضنيفها من 47 اإىل 33 يف تقرير ممار�ضة الأعمال ال�ضادر عن البنك الدويل.

»محاكم دبي« و»دبي للجودة« تستضيفان وفدًا من المؤسسة األوروبية 
إلدارة الجودة:

)EFQM( »ا�ضت�ضافت »حماكم دبي« و»جمموعة دبي للجودة«، وفدًا رفيعًا من »املوؤ�ض�ضة الأوروبية لإدارة اجلودة

للتعريف بالنموذج الأوروبي للتميز، وا�ضتعرا�ص مبادئ النموذج الأوروبي ومفاهيمه الأ�ضا�ضية واآليات تطبيقه 

يف املوؤ�ض�ضات، كما مت مناق�ضة �ضبل ا�ضتخدام معايري التميز العاملية لتحقيق الرتقاء بالعمل احلكومي واخلا�ص 

وتبني اأ�ضلوب منهجي من خالل مقارنة الأداء مع املوؤ�ض�ضات العاملية وذلك بح�ضور العديد من ممثلي القطاعني 

العام واخلا�ص ومدراء الإدارات وروؤ�ضاء الأق�ضام وعدد من اخلرباء واملهتمني.

مدير عام حماكم دبي يكرم امل�ضاركني يف ور�ضة العمل

و�ضهدت الندوة كلمة للدكتور وايف داوود، رئي�ص جمل�ص اإدارة جمموعة دبي للجودة، تالها كلمة للدكتور اأحمد 

�ضعيد بن هزمي، مدير عام حماكم دبي. فيما ا�ضتعر�ضت كارل غويرا، ممثلة املوؤ�ض�ضة الأوروبية لإدارة اجلودة 

مبادئ النموذج الأوروبي ومفاهيمه الأ�ضا�ضية واآليات تطبيقه يف املوؤ�ض�ضات.

ومتيزت الندوة بعر�ص جتربة »حماكم دبي« يف جمال التميز املوؤ�ض�ضي متمثلة يف القطاع العام، حيث األقاها 

جمريا«  »جمموعة  وجتربة  باملحاكم،  املوؤ�ض�ضي  والأداء  ال�ضرتاتيجية  اإدارة  مدير  ال�ضويدي،  يو�ضف  الدكتور 

متمثلة يف القطاع اخلا�ص حيث األقاها ال�ضيد علي ف�ضالين مدير التميز املوؤ�ض�ضي مبجموعة جمريا، حيث مت 

ا�ضتعرا�ص جتارب كل من الدائرتني يف تطبيق منوذج التميز املوؤ�ض�ضي يف جمالت العمل املختلفة، وبيان اأثر 

هذا التطبيق يف رفع امل�ضتوى العام للموؤ�ض�ضة، و الرتقاء بها لأعلى م�ضتويات التميز والإبداع.



الف�صل الآول  

م�ؤ�ضرات الأداء اخلا�ضة بالأعمال الق�ضائية:

1( نتائج م�ؤ�شرات الأداء العامة للمحاكم الثالث:

)املحاكم البتدائية، حمكمة ال�شتئناف، حمكمة التمييز(.

2( نتائج م�ؤ�شرات الأداء اخلا�شة باملحاكم البتدائية.

3( نتائج م�ؤ�شرات الأداء اخلا�شة مبحكمة ال�شتئناف.

4( نتائج م�ؤ�شرات الأداء اخلا�شة مبحكمة التمييز.

5( نتائج م�ؤ�شرات الأداء اخلا�شة بالتنفيذ املدين .

6( نتائج م�ؤ�شرات الأداء اخلا�شة بالق�شايا اجلزائية.

7( نتائج م�ؤ�شرات الأداء اخلا�شة مبعامالت الكاتب العدل.

8( نتائج م�ؤ�شرات الأداء اخلا�شة مبعامالت الأح�ال ال�شخ�شية.

البــــاب

الثاني
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)1( نتائج مؤشرات األداء العامة للمحاكم الثالث:

)المحاكم االبتدائية، محكمة االستئناف، محكمة التمييز(:

أ ( إجمالي القضايا / المواد / الطلبات المسجلة بالمحاكم الثالث: 
عدد  جمموع  يف  تقريبًا   %17.4 وقدرها  بن�سبة  ارتفاع  وجود  اإىل  دبي  حماكم  يف  العامة  الإح�سائيات  ت�سري 

ال�سابق  بالعام  مقارنة   2010 عام  والتمييز( يف  ال�ستئناف،  )البتدائية،  الثالث  باملحاكم  امل�سجلة  الق�سايا 

2009، حيث مت ت�سجيل عدد 105993 )ق�سية / مادة / طلب( يف عام 2010 مقارنة بـ 90311 )ق�سية / مادة 

59833 و49429  21% حيث مت ت�سجيل   ،2010 / طلب( يف عام  وبلغت ن�سبة الزيادة يف الق�سايا املدنية يف 

)ق�سية / مادة / طلب( يف 2010 و 2009 على التوايل، وبلغت ن�سبة الزيادة يف عدد الق�سايا اجلزائية امل�سجلة 

التايل  البياين  الر�سم  ويو�سح  و 40882 يف 2009.   2010 46160 ق�سية يف  �ُسجلت  13% حيث  دبي  مبحاكم 

معدلت الزيادة مقارنة بالأعوام ال�سابقة من 2008 اإىل 2010.

وبالتدقيق على م�سدر الزيادة وحتليل معدلت الزيادة يف املحاكم الثالث كما يو�سحها الر�سم البياين التايل 

يت�سح باأن الن�سب متفاوته يف ما يتعلق بن�سيب كل من املحكمة البتدائية وحمكمة ال�ستئناف وحمكمة التمييز 

من هذه الزيادة على النحو التايل:

اأوًل: الق�ضايا املدنية:

. اأي بزيادة  • املحكمة البتدائية: مت ت�سجيل ن�سبة زيادة وقدرها 21 % يف عام 2010 مقارنة بعام 2009	

 2010 مادة / طلب( يف   / 52762)ق�سية  ت�سجيل عدد  مادة / طلب(، حيث مت   / عدد 9276 )ق�سية 

مقارنة بـ 43486 يف 2009.

• اأي بزيادة  حمكمة ال�شتئناف: مت ت�سجيل ن�سبة زيادة وقدرها 21% يف عام 2010 مقارنة بعام 2009	

عدد 1035 )ق�سية / مادة / طلب(، حيث مت ت�سجيل عدد 5962 )ق�سية / مادة / طلب( يف 2010 مقارنة 

بـ 4927يف 2009م.

• اأي بزيادة عدد  حمكمة التمييز: مت ت�سجيل ن�سبة زيادة وقدرها 9% يف عام 2010 مقارنة بعام 2009	

93 ق�سية، حيث مت ت�سجيل عدد 1109 ق�سية يف 2010 مقارنة بـ 1016 يف 2009.

ثانيًا: الق�ضايا اجلزائية:

املحكمة البتدائية: مت ت�سجيل ن�سبة زيادة وقدرها 16% يف عام 2010 مقارنة بعام 2009. اأي بزيادة عدد 

5355 )ق�سية( حيث مت ت�سجيل عدد 38115)ق�سية( يف 2010 مقارنة بـ 32760 يف 2009.

حمكمة ال�شتئناف: مت ت�سجيل ن�سبة انخفا�ض وقدرها 2% يف عام 2010 مقارنة بعام 2009 اأي بانخفا�ض 

بلغ 155 )ق�سية(، حيث مت ت�سجيل عدد 7468 )ق�سية( يف 2010 مقارنة بـ 7623 )ق�سية( يف 2009م.

حمكمة التمييز: مت ت�سجيل ن�سبة زيادة وقدرها 16% يف عام 2010 مقارنة بعام 2009 اأي بزيادة عدد 78 

ق�سية، حيث مت ت�سجيل عدد 577 ق�سية يف 2010 مقارنة بـ 499 يف 2009.
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ب( إجمالى معدل الفصل في المحاكم الثالث:
من خالل الر�سم البياين التايل يت�سح اأن هناك انخفا�سًا يف معدل الف�سل العام ملحاكم دبي، وبالنزول اإىل 

النوع الرئي�سي للق�سايا يتبني وجود انخفا�ض كذلك يف معدل ف�سل الق�سايا املدنية واجلزائية. وعلى الرغم 

من ذلك اإل اأن النخفا�ض يف معدل الف�سل ترافق مع زيادة يف عدد الأحكام ال�سادرة يف 2010 بلغت 12% عن 

العام 2009 اأي بزيادة عدد 6177 حكمًا حيث مت الف�سل يف 55990 ق�سية يف 2010 بينما مت الف�سل يف  49816 

ق�سية يف 2009 و الذي يعك�ض اأداء اإيجابيًا ترافق مع الزيادة يف الق�سايا امل�سجلة.

2- نتائج مؤشرات األداء الخاصة بالمحاكم االبتدائية:

أ(  المحكمة االبتدائية )القضايا المدنية + القضايا الشرعية( ))(:
1- حجم العمل ))):

ي�سري الر�سم البياين يف ال�سفحة )77( اإىل اأن اإجمايل حجم العمل بلغ )22099( ق�سية يف املحكمة البتدائية 

عام 2010م، منها )5686( ق�سية )اأي ما ن�سبته )26%( من حجم العمل( مرحلة من �سنوات �سابقة تعود ل�سنة 

2009م وما قبلها، حيث مت ر�سدها بتاريخ 2010/1/1، بالإ�سافة اإىل عدد )16413( ق�سية جديدة )اأي ما 

ن�سبته 74%من حجم العمل( �ُسجلت خالل عام 2010م.

وباملقارنة بني عامي 2009م و2010م، لوحظ ارتفاع بعدد الق�سايا امل�سجلة يف عام 2010م بن�سبة )19%( حيث 

مت ت�سجيل عدد )16413( يف عام 2010م بينما يف عام 2009م مت ت�سجيل )13769( ق�سية. 

ق�سية   )7295( وترحيل  العمل،  حجم  من   )%59( ن�سبته  ما  اأي  ق�سايا   )13108( ف�سل  مت  2010م  بنهاية 

)متداولة( اأي ما ن�سبته )33 %( اإىل عام 2011م، وكان حجم الق�سايا املعلقة )1696( ق�سية اأي ما ن�سبته 

)8%( من اإجمايل حجم العمل.

مع مالحظة ارتفاع بن�سبة وقدرها )28%( يف متو�سط عدد الأحكام يف ال�سهر حيث �سجل املتو�سط )1029( 

اإ�سافة اىل زيادة يف عدد  2009م.  ال�سهر يف عام  2010م مقارنة )856( حكمًا يف  ال�سهر يف عام  حكمًا يف 

الق�سايا املحكومة بن�سبة وقدرها 28% يف عام 2010 مقارنة ب 10269 ق�سية يف عام  2009.

)- �ضرعة الف�ضل ال�ضاملة ))): 

بالرغم من انخفا�ض ن�سبة الق�سايا املحكومة التي مت ف�سلها خالل مدة ل تتجاوز 3 اأ�سهر )62%(يف 2010 

من الق�سايا املحكومة مت ف�سلها خالل مدة ل تتجاوز 3 اأ�سهر مقارنة بـن�سبة وقدرها 66 % يف عام 2009. ال 

اأن هذه النتيجة تعترب ايجابية، حيث اإن هناك ارتفاعًا يف عدد الق�سايا املحكومة خالل 3 اأ�سهر من 6738 يف 

عام 2009 اىل 8183 يف عام 2010 بن�سبة زيادة قدرها 21.4%، كما ميكن مالحظة اأن )17%( من الق�سايا 

مت ف�سلها يف مدة ترتاوح ما بني 4 اإىل 6 اأ�سهر و)9%( مت ف�سلها يف مدة ترتاوح ما بني 7 اإىل 9 اأ�سهر  و)6 %( 

فقط مت ف�سلها يف مدة ترتاوح بني 10 اإىل 12 �سهرًا  و)6%( فقط مت ف�سلها يف مدة تزيد على 12 �سهرًا.

وهذا اأداء جيد حيث اإن حوايل )88%( من الق�سايا املحكومة �سدرت بها اأحكام خالل مدة ل تتجاوز 9 اأ�سهر 

مقارنة 89 % يف 2009، و)12%( فقط �سدرت بها اأحكام خالل 12 �سهرًا اأو اأكرث.

)1( الق�سايا املدنية + ال�سرعية: هي الق�سايا التي يدور فيها النزاع حول حق من احلقوق التي ينظمها قانون املعامالت املدنية ول تت�سل باملعامالت 

التجارية بطبيعتها اأ املعامالت التجارية التي يكون طرفيها من التجار اأو بالعالقات العمالية اأو بالأحوال ال�سخ�سية والرتكات والوقف اإل اإذا ن�ض 

القانون على خالف ذلك كدعوى ف�ض ال�سيوع يف العقارات بق�سايا املرياث او ق�سايا العاملني بالدولة �سد احلكومة. / هي الق�سايا املدنية ذات 

الطبيعة النزاعية وهي )املدنية اجلزئية، املدنية الكلية، التجارية اجلزئية، التجارية الكلية، العمالية اجلزئية، العمالية الكلية والعقارية اجلزئية 

والعقارية الكلية، اأحوال نف�ض م�سلمني، اأحوال نف�ض غري م�سلمني(.  

)2( حجم العمل: عبارة عن الق�سايا املرحلة من �سنوات �سابقة + الق�سايا امل�سجلة يف عام 2010.  

)3( �سرعة الف�سل ال�ساملة: هو موؤ�سر اأداء يقي�ض الزمن امل�ستغرق من تاريخ ت�سجيل الق�سية اإىل تاريخ �سدور حكم قطعي بها  يف جميع الق�سايا املحكومة 

بغ�ض النظر عن تاريخ ت�سجيلها.



الريادة في عمل المحاكم الف�شل الأول: م�ؤ�شرات اأداء املحكمة البتدائيةالباب الثاني 

7475

)- معدل الف�ضل ))):

الق�سايا  زيادة عدد  ب�سبب  وذلك   2009 75% يف عام  80 % مقارنة ب  اإىل   2010 الف�سل يف عام  بلغ معدل 

املحكومة يف 2010 عن 2009 مما اأدى اإىل ارتفاع معدل الف�سل للق�سايا. 

)- عمر الق�ضايا املرحلة ))): 

 يف نهاية عام 2010م اإىل عام 2011م يبلغ عمر )85%( منها اأقل من 365 يومًا 
)6(

الق�سايا املرحلة 

الق�سايا املرحلة هي  العظمى من  الن�سبة  اأن  اإىل  الن�سبة جيدة ت�سري  2010م، وهذه  اأنها م�سجله يف عام  اأي 

ق�سايا حديثة ول يوجد تكد�ض بها، كما اأن )12%( من الق�سايا املرحلة يعود تاريخ ت�سجيلها اإىل عام 2009م، 

وهناك ن�سبة قليلة )3%( يعود تاريخ ت�سجيلها اإىل ما قبل 2009م.

)-  �ضرعة الف�ضل يف الق�ضايا املحك�مة من امل�ضجلة ))): 

يف عام 2010 مت ف�سل عدد )8679( ق�سية من الق�سايا امل�سجلة يف نف�ض العام والتي بلغت )16413( ق�سية 

م�سجلة ، وقد ف�سل منها عدد )7099( ق�سية اأي ما ن�سبته )82%(  يف مدة ل تتجاوز 3 اأ�سهر، وخالل مدة من 

�سهر اإىل 6 اأ�سهر مت ف�سل عدد )8355( ق�سية من اأ�سل )8679( اأي ما ن�سبته )96%( )تراكمي(، واأما عن 

الن�سبة املتبقية )4% فقط( فقد ا�ستغرق مدة احلكم فيها بني 7 اأ�سهر اإىل �سنة. 

6- معدل مدة احلكم ))):

اإىل  • معدًل و�سل  	2010 معدل مدة احلكم من تاريخ الت�شجيل: حققت املحاكم البتدائية يف عام  

138 يومًا مقارنة بـ 134 يومًا يف عام 2009 اإ�سافة اإىل حتقيق زيادة يف عدد الق�سايا املحكومة يف قيا�ض 

هذا املعدل وبن�سبة قدرها 28% مقارنة بعام 2009،حيث بلغ عدد الق�سايا املحكومة 13048 ق�سية يف عام 

2010 مقارنة 10232يف عام 2009.

معدًل ثابتًا تقريبًا  • معدل مدة احلكم من تاريخ اأول جل�شة: حققت املحاكم البتدائية يف عام 2010	

و�سل اإىل 119 يومًا من تاريخ اأول جل�سة مقارنة بـ 118 يومًا من تاريخ اأول جل�سة يف عام 2009.

)4( معدل الف�سل : عبارة موؤ�سر اأداء يقي�ض  اأجمايل الق�سايا املحكومة يف عام 2010 / الق�سايا امل�سجلة %.

)5( عمر الق�سايا املرحلة: هو موؤ�سر اأداء يقي�ض الفرتة الزمنية من تاريخ الت�سجيل اإىل تاريخ طباعة التقرير للق�سايا التي مل ي�سدر بها حكم، وي�ستخدم 

ملعرفة العمر الزمني للق�سايا للتاأكد من عدم وجود ق�سايا م�سجلة لفرتات طويلة مل ت�سدر بها اأحكام 

)6( الق�سايا املرحلة: هي الق�سايا املتداولة ويعود تاريخ ت�سجيلها ل�سنوات �سابقة، ومل ي�سدر بها حكم.

)7( �سرعة الف�سل يف الق�سايا املحكومة من امل�سجلة: هو موؤ�سر اأداء يقي�ض الزمن امل�ستغرق من تاريخ ت�سجيل الق�سية اإىل تاريخ �سدور حكم قطعي بها يف 

جميع الق�سايا املحكومة من امل�سجلة يف نف�ض العام )2010(.

)8( ميثل هذا املوؤ�سر معدل مدة ف�سل الق�سايا بالأيام والتي مت ف�سلها قطعيا خالل ال�سنة املحددة.)ويتم احت�سابه = جمموع الفرتات من تاريخ 

الت�سجيل اإىل تاريخ احلكم القطعي للق�سايا التي ف�سلت قطعيًا خالل ال�سنة / جمموع الق�سايا املف�سولة قطعيًا خالل ال�سنة. 

)- معدل زمن النتظار للجل�ضة الأوىل ))): 

ارتفع معدل زمن  النتظار اإىل 23يومًا يف  2010، ولكن املعدل املحقق جيد مقارنة مع حتقيق ن�سبة زيادة يف 

عدد الق�سايا امل�سندة بن�سبة 19% يف عام 2010 مقارنة بعام 2009. 

    ال�سنوات

املحاكم 

200820092010

عدد الق�سايا 

امل�سندة
املحقق

عدد

 الق�سايا 

امل�سندة

املحققامل�ستهدف

عدد 

الق�سايا 

امل�سندة

املحققامل�ستهدف

املحكمة 

البتدائية 
1010714137591214163821423

)- دقة الأحكام يف املحاكم البتدائية:

الأداء ب�سورة عامة خالل عام 2010 كان اإيجابيًا مقارنة بعام 2009 فيما يتعلق بدقة الأحكام من حيث ارتفاع 

ن�سبة التاأييد بن�سبة وقدرها )2.3%( مقارنة بالعام املا�سي كما يف ال�سكل )3( وبالنظر اإىل ن�سبة التعديل يف 

عام 2010 ارتفاع ب�سيط يف ن�سبة التعديل بن�سبة )1%( بالن�سبة اإىل معدل الإلغاء يوجد انحراف ايجابي بلغ 

)3.4%( عند مقارنة نتائج عام 2010 بالعام املا�سي.

هناك زيادة بن�سبة وقدرها 61% يف عدد الق�سايا املوؤيدة يف 2010 والتي حققت 1316 ق�سية مقارنة بـ 815 ق�سية يف 2009

)9( معدل زمن النتظار )معدل الإ�سناد(: هو معدل الفرتة من تاريخ ت�سجيل الق�سية اإىل تاريخ اأول جل�سة )ويتم احت�سابه = جمموع الفرتات للق�سايا 

امل�سندة امل�سجلة خالل ال�سنة من تاريخ الت�سجيل اإىل تاريخ اأول جل�سة بالأيام مق�سوما على عدد الق�سايا امل�سندة
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ب- المحكمة المدنية االبتدائية:
)( القضايا المدنية الجزئية )1)(:

1.1 حجم العمل:

ي�سري الر�سم البياين يف ال�سفحة )81( اإىل اأن اإجمايل حجم العمل بلغ 1304 ق�سايا يف الق�سايا املدنية اجلزئية 

عام 2010 منها 279 ق�سية مرحلة من �سنوات �سابقة اأي ما ن�سبته 21% تعود ل�سنة 2009 وما قبلها حيث مت 

ر�سدها بتاريخ 2010/1/1، ت�ساف اإليها 1025 ق�سية جديدة مبا ن�سبته 79% �ُسجلت خالل عام 2010. 

وباملقارنة بني عامي 2009 و2010 لوحظ زيادة بعدد الق�سايا امل�سجلة يف عام 2010 بن�سبة وقدرها 6% حيث 

مت ت�سجيل عدد 966 يف عام 2009 بينما يف عام 2010 فقد مت ت�سجيل 1025 ق�سية.

وبنهاية 2010 مت ف�سل 873 ق�سية اأي ما ن�سبته 67 %، وترحيل 278 ق�سية )متداولة( اأي ما ن�سبته 21 % وكان 

عدد الق�سايا املعلقة 153 ق�سية، اأي ما ن�سبته 12% من اإجمايل حجم العمل.

1.) �ضرعة الف�ضل ال�ضاملة:

72 % من الق�سايا املحكومة مت ف�سلها خالل مدة ل تتجاوز 3 اأ�سهر)مقارنة بـ 60 % يف 2009( والذي يعترب 

اأداء اإيجابيًا، كما ميكن مالحظة اأن 20 % من الق�سايا مت ف�سلها يف مدة ترتاوح ما بني 4 اإىل 6 اأ�سهر، و4 % 

مت ف�سلها يف مدة ترتاوح ما بني 7 اإىل 9 اأ�سهر، و1% مت ف�سلها يف مدة ترتاوح بني 10 اإىل 12 �سهرًا، و3% فقط 

مت ف�سلها يف مدة تزيد على 12 �سهرًا.

1.) معدل الف�ضل:

بيـن  وباملقــارنة  1025 ق�سية م�سجلة،  873 ق�سية كن�سبة من  85%، حيث مت ف�سل  الف�سل  مت حتقيق معدل 

عـامي 2009 و 2010 �سجل زيادة يف عدد الق�سايا املحكومة يف عام 2010 حيث مت ف�سل 873 ق�سية يف عام 

2010 مقارنة بـ 863 ق�سية يف عام 2009 اأي )10( ق�سايا اأكرث.

1.) عمر الق�ضايا املرحلة:

الق�سايا املرحلة يف نهاية عام 2010 اإىل عام 2011 يبلغ عمر 98 % )276 ق�سية( منها اأقل عن 365 يومًا من 

تاريخ ت�سجيلها اأي اأنها م�سجله يف عام 2010 ، وهذه الن�سبة جيدة ت�سري اإىل اأن الن�سبة العظمى من الق�سايا 

املرحلة هي ق�سايا حديثة ول يوجد تكد�ض بها ، كما اأن 1 % )فقط 1 ق�سية( من الق�سايا املرحلة يعود تاريخ 

ت�سجيلها اإىل عام 2009 ، وهناك ن�سبة قليلة 1% )فقط 1 ق�سية( يعود تاريخ ت�سجيلها اإىل ما قبل 2009.

1.) �ضرعة الف�ضل يف الق�ضايا املحك�مة من امل�ضجلة:

مت ف�سل عدد 609 ق�سايا من الق�سايا امل�سجلة يف نف�ض العام والتي بلغت 1025 ق�سية م�سجلة ، وخالل مدة من 

�سهر اإىل 6 اأ�سهر مت ف�سل عدد 603 ق�سايا من اأ�سل 609 اأي ما ن�سبته 99% )مقارنة بـ 98% يف عام 2009(، 

واأما عن الن�سبة املتبقية )1% فقط( فقد ا�ستغرق مدة احلكم فيها بني 7 اأ�سهر اإىل 9  اأ�سهر.

)10( الق�سايا املدنية اجلزئية: هي الق�سايا التي ل تتجاوز قيمة املطالبة فيها عن مبلغ مائة األف درهم

6.1 معدل مدة احلكم:

معدل مدة احلكم من تاريخ الت�سجيل:حققت املحاكم البتدائية يف عام  2010 معدًل و�سل اإىل 114 يومًا مقارنة بـ 

137 يومًا يف عام 2009 اإ�سافة اإىل حتقيق زيادة يف عدد الق�سايا املحكومة يف قيا�ض هذا املعدل وبن�سبة قدرها %1 

مقارنة بعام 2009،حيث بلغ عدد الق�سايا املحكومة 867 ق�سية يف عام 2010 مقارنة  862يف عام 2009.

معدل مدة احلكم من تاريخ اأول جل�سة: حققت املحاكم البتدائية يف عام 2010 معدًل ايجابيًا و�سل اإىل 93 

يومًا من تاريخ اأول جل�سة مقارنة بـ 119 يومًا من تاريخ اأول جل�سة يف عام 2009.

1.) معدل زمن النتظار للجل�ضة الأوىل )11):

ارتفع معدل زمن النتظار اإىل 24 يومًا يف 2010 اإ�سافة اإىل حتقيق زيادة يف عدد الق�سايا امل�سندة بن�سبة 7 % 

يف عام2010 مقارنة بعام 2009.

  ال�سنوات

املحاكم 

200820092010
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الق�سايا 

امل�سندة

املحقق
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 الق�سايا 
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املدنية 

اجلزئية 

81018961121610251524

)11( معدل زمن النتظار )معدل الإ�سناد(: هو معدل الفرتة من تاريخ ت�سجيل الق�سية اإىل تاريخ اأول جل�سة ) ويتم احت�سابه = جمموع الفرتات للق�سايا 

امل�سندة امل�سجلة خالل ال�سنة من تاريخ الت�سجيل اإىل تاريخ اأول جل�سة بالأيام مق�سوما على عدد الق�سايا امل�سندة
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1.) دقة الأحكام يف الق�ضايا املدنية اجلزئية:

الأداء العام يف عام 2010 كان ايجابيًا مقارنة بـ 2009 فيما يتعلق بدقة الأحكام من حيث ارتفاع ن�سبة التاأييد 

بن�سبة وقدرها 19% حيث �سجلت  79.3%  يف عام 2010 )مقارنة بـ 60.3% يف عام 2009(. وبالنظر اإىل ن�سبة 

التعديل يف 2010 يالحظ انخفا�ض اإيجابي كبري بن�سبة قدرها 10.9 % حيث انخف�ست الن�سبة من  21.8% يف 

عام 2009 اإىل 10.9% يف عام 2010. وبالن�سبة اإىل معدل الإلغاء ب�سكل عام يوجد انخفا�ض ايجابي يف املوؤ�سر 

مقارنة بعام 2009م. فانخف�ست ن�سبة امللغى اإىل 9.8% )مقارنة 17.9% يف عام 2009(. 
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 1( القضايا المدنية الكلية )1)(:
).1 حجم العمل:

ي�سري الر�سم البياين يف ال�سفحة )85( اإىل اأن اإجمايل حجم العمل بلغ 1858 ق�سية يف الق�سايا املدنية الكلية يف 

عام 2010، منها 627 ق�سية )ما ن�سبته 34%( مرحلة من �سنوات �سابقة تعود ل�سنة 2009 وما قبلها، حيث مت ر�سدها 

بتاريخ 2010/1/1، بالإ�سافة اإىل عدد 1231 ق�سية جديدة )ما ن�سبته 66%( �ُسجلت خالل عام 2010. 

وباملقارنة بني عامي 2009 و 2010 لوحظ زيادة بن�سبة و قدرها 3% بعدد الق�سايا امل�سجلة يف عام 2010 حيث مت 

ت�سجيل عدد 1231 ق�سية يف عام 2010 بينما يف عام 2009 فقد مت ت�سجيل 1190 ق�سية بزيادة و قدرها 41 ق�سية.

وبنهاية 2010 مت ف�سل 1184 ق�سية اأي ما ن�سبته 64 %، وترحيل 638 ق�سية )متداولة( اأي ما ن�سبته 34%،  اإىل عام 

2011 وكان حجم الق�سايا املعلقة 36 ق�سية اأي ما ن�سبته 2 %، من اأجمايل حجم العمل.

 ).) �ضرعة الف�ضل ال�ضاملة:

)39%( ن�سبة الق�سايا املحكومة التي مت ف�سلها خالل مدة لتتجاوز 3 اأ�سهر  يف 2010، كما ميكن مالحظة اأن %26 

من الق�سايا مت ف�سلها يف مدة ترتاوح ما بني 4 اإىل 6 اأ�سهر، و15% مت ف�سلها يف مدة ترتاوح ما بني 7 اإىل 9 اأ�سهر، 

و9% مت ف�سلها يف مدة ترتاوح بني 10 اإىل 12 �سهر، و11% مت ف�سلها يف مدة تزيد عن 12 �سهرًا.

).) معدل الف�ضل:

بلغ معدل الف�سل 96% يف عام 2010 حيث مت ف�سل 1184 ق�سية كن�سبة من 1231 ق�سية م�سجلة، 

2010 حيث مت ف�سل  املحكومة يف عام  الق�سايا  انخفا�ض يف عدد  �ُسجل  2009 و2010  وباملقارنة بني عامي 

1184 ق�سية مقارنة بـ 1263 ق�سية يف عام 2009، و انخف�ست  متو�سط عدد الأحكام يف ال�سهر بن�سبه وقدرها 

)6%(و يرجع  �سبب النخفا�ض اإىل ارتفاع يف ن�سبة عدد الق�سايا امل�سجلة يف عام 2010 بن�سبة وقدرها %3.

).) عمر الق�ضايا املرحلة: 

الق�سايا املرحلة يف نهاية عام 2010 اإىل عام 2011 يبلغ عمر 92 % منها اأقل عن 365 يومًا من تاريخ ت�سجيلها 

اأي اأنها م�سجله يف عام 2010، وهي ن�سبة جيده ت�سري اإىل اأن الن�سبة العظمى من الق�سايا املرحلة هي ق�سايا 

حديثة ول يوجد تكد�ض ملحوظ بها، كما اأن 6% من الق�سايا املرحلة )41 ق�سيه( يعود تاريخ ت�سجيلها اإىل عام 

2009، وهناك ن�سبة قليلة 2% يعود تاريخ ت�سجيلها اإىل ما قبل 2009م )11 ق�سية(.

 

).) �ضرعة الف�ضل يف الق�ضايا املحك�مة من امل�ضجلة:

يف عام 2010 مت ف�سل عدد 593 ق�سية من الق�سايا امل�سجلة يف نف�ض العام والتي بلغت 1231 ق�سية م�سجلة ، 

وقد ف�سل عدد 378 ق�سية من اأ�سل 593  اأي ما ن�سبته 64% يف مدة ل تتجاوز 3 اأ�سهر، وخالل مدة 6 اأ�سهر مت 

ف�سل عدد 550 ق�سية من اأ�سل 593 ق�سية اأي ما ن�سبته 93% تراكمي ، واأما عن الن�سبة املتبقية )7% فقط( 

فقد ا�ستغرق مدة احلكم فيها بني 7 اأ�سهر اإىل �سنة.

)12( الق�سايا املدنية الكلية: هي الق�سايا التي تتجاوز قيمة املطالبة فيها عن مبلغ مائة األف درهم، اأو الق�سايا املدنية غري حمددة القيمة.

).6  معدل مدة احلكم: 

• معدًل ايجابيًا   معدل مدة احلكم من تاريخ الت�شجيل: حققت املحكمة املدنية الكلية  يف عام  2010	

و�سل اإىل 204 اأيام مقارنة بـ 256 يومًا يف عام 2009،حيث بلغ عدد الق�سايا املحكومة 1180 ق�سية يف عام 

2010 مقارنة 1251يف عام 2009.ويرجع انخفا�ض ن�سبة عدد الق�سايا املحكومة اإىل ارتفاع عدد الق�سايا 

امل�سجلة يف عام 2010 بن�سبة وقدرها %3.

معدًل ايجابيًا  • معدل مدة احلكم من تاريخ اأول جل�شة: حققت املحكمة املدنية الكلية  يف عام 2010	

و�سل اإىل 182 يومًا من تاريخ اأول جل�سة مقارنة ب 235 يومًا من تاريخ اأول جل�سة يف عام 2009. 

).)  معدل زمن النتظار للجل�ضة الأوىل ))1):

ارتفع معدل زمن انتظار املحكمة املدنية اإىل 27 يومًا يف 2010 ولكن املعدل املحقق يف معدل جيد  مقارنة مع 

حتقيق ن�سبة زيادة يف عدد الق�سايا امل�سندة بن�سبة 3% يف عام2010  مقارنة بعام 2009.

     ال�سنوات

املحاكم

200820092010

عدد الق�سايا 

امل�سندة
املحقق

عدد

 الق�سايا 

امل�سندة

املحققامل�ستهدف
عدد الق�سايا 

امل�سندة
املحققامل�ستهدف

املحكمة 

املدنية الكلية
993241190121812301527

)13( معدل زمن النتظار )معدل الإ�سناد(: هو معدل الفرتة من تاريخ ت�سجيل الق�سية اإىل تاريخ اأول جل�سة )ويتم احت�سابه = جمموع الفرتات للق�سايا 

امل�سندة امل�سجلة خالل ال�سنة من تاريخ الت�سجيل اإىل تاريخ اأول جل�سة بالأيام مق�سوما على عدد الق�سايا امل�سندة



الريادة في عمل المحاكم الف�شل الأول: الق�شايا املدنية الكليةالباب الثاني 

8485

).)  دقة الأحكام يف الق�ضايا املدنية الكلية:

الأداء العام يف عام 2010 مقارنة بـ 2009 فيما يتعلق بدقة الأحكام  يف الق�سايا املدنية الكلية هو اأداء اإيجابي 

والذي ات�سم بارتفاع ن�سبة التاأييد وزيادة ب�سيطة يف ن�سب املعدل و انخفا�ض يف ن�سبة الإلغاء. واإذا قرن هذا 

الأداء بتحقيق معدل ف�سل يف الق�سايا يف عام 2010 والذي و�سل اإىل 96 % مقارنة ب 106% يف العام ال�سابق 

فانه يعترب اأداء مثاليًا متميزًا ا�ستطاع حتقيق توازن يف الإنتاجية والنوعية العالية.

.2009 بعام   مقارنة   2010 عام  يف   %2.1 بن�سبة  الكلية  املدنية  الأحكام  تاأييد  ن�سبة  يف  ارتفاع  يالحظ 

وبالنظر اإىل ن�سبة املعدل يف 2010 يالحظ ارتفاع �سلبي مبقدار 2% يف ن�سبة املعدل يف عام 2010 مقارنة 

بعام 2009.وكذلك احلال بالن�سبة اإىل معدل الإلغاء يت�سح انخفا�ض هام�سي بن�سبة وقدرها 4.2.% يف عام 

2010 مقارنة بعام 2009. 
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ج- المحكمة التجارية االبتدائية:
 ).  القضايا التجارية الجزئية )1)(:

1.1 حجم العمل:

ي�سري الر�سم البياين يف ال�سفحة )89( اإىل اأن اإجمايل حجم العمل بلغ 1674 ق�سية يف الق�سايا التجارية اجلزئية 

قبلها حيث مت  وما   2009 ل�سنة  تعود  �سابقة  �سنوات  29%( مرحلة من  ن�سبته  ما  )اأي  482 ق�سية  منها   ،2010 عام 

ر�سدها بتاريخ 2010/1/1، بالإ�سافة اإىل عدد 1192 ق�سية )ما ن�سبته 71%( جديدة �ُسجلت خالل عام 2010. 

19% حيث مت  بن�سبة  ُقدرت   2010 عام  امل�سجلة يف  الق�سايا  بعدد  زيادة  لوحظ  و2010   2009 عامي  بني  وباملقارنة 

ت�سجيل عدد 1192 ق�سية يف عام 2010 بينما يف عام 2009 فقد مت ت�سجيل 1003 ق�سايا بفارق وقدره 189 ق�سية.

ق�سية   447 وترحيل   ،)2009 يف   %51 بــ  )مقارنة   %63 ن�سبته  ما  اأي  ق�سية   1057 ف�سل  مت   2010 وبنهاية 

10% من  ن�سبته  اأي ما  170 ق�سية  املعلقة  الق�سايا  2011 وكان عدد  اإىل عام   % 27 ن�سبته  اأي ما  )متداولة( 

اأجمايل حجم العمل.

1.) �ضرعة الف�ضل ال�ضاملة:

48% من الق�سايا املحكومة مت ف�سلها خالل مدة ل تتجاوز 3 اأ�سهر، كما ميكن مالحظة اأن 31 % من الق�سايا 

مت ف�سلها يف مدة ترتاوح ما بني 4 اإىل 6 اأ�سهر، 12% مت ف�سلها يف مدة ترتاوح ما بني 7 اإىل 9 اأ�سهر، و6% فقط 

مت ف�سلها يف مدة ترتاوح بني 10 اإىل 12 �سهرًا، و3% فقط مت ف�سلها يف مدة تزيد على 12 �سهرًا.

1.)  معدل الف�ضل:

بلغ معدل الف�سل 89% )مقارنة ب 66% يف 2009( يف عام 2010 حيث مت ف�سل 1057 ق�سية كن�سبة من 1192 

ق�سية م�سجلة يف2010، ارتفاع يف هذا املعدل يعود ب�سكل رئي�سي اإىل زيادة يف عدد الق�سايا املحكومة  والتي 

زادت بن�سبة وقدرها 61 % يف عام 2010.

وباملقارنة بني عامي 2009 و2010 �ُسجل ارتفاع  يف عدد الق�سايا املحكومة يف عام 2010 حيث مت ف�سل 1057 

ق�سية مقارنة بـ 654 ق�سية يف عام 2009 اأي  )399( ق�سية.

1.) عمر الق�ضايا املرحلة: 

الق�سايا املرحلة يف نهاية عام 2010 اإىل عام 2011 يبلغ عمر 93% منها اأقل عن 365 يومًا من تاريخ ت�سجيلها، 

اأي اأنها م�سجله يف عام 2010، وهذه الن�سبة ممتازة ت�سري اإىل اأن الن�سبة العظمى من الق�سايا املرحلة هي ق�سايا 

حديثة ول يوجد تكد�ض بها،  كما اأن 6% من الق�سايا املرحلة يعود تاريخ ت�سجيلها اإىل عام 2009، وهناك ق�سيتان 

فقط يعود تاريخ ت�سجيلهما اإىل ما قبل 2009. وخال�سة الداء يف هذا املقيا�ض ت�سري اىل ايجابية الداء.

)14( الق�سايا التجارية اجلزئية: هي الق�سايا التي تتجاوز قيمة املطالبة فيها عن مبلغ مائة األف درهم.

1.) �ضرعة الف�ضل يف الق�ضايا املحك�مة من امل�ضجلة:

يف عام 2010 مت ف�سل عدد 637 ق�سية من الق�سايا امل�سجلة يف نف�ض العام والتي بلغت 1192 ق�سية م�سجلة، 

وقد ف�سل منها عدد 414 ق�سية اأي ما ن�سبته 65% يف مدة ل تتجاوز 3 اأ�سهر، وخالل مدة 6 اأ�سهر مت ف�سل 

عدد 602 ق�سية من اأ�سل 637 اأي ما ن�سبته 94% )تراكمي(، واأما عن الن�سبة املتبقية 6%  فقد ا�ستغرقت مدة 

احلكم فيها بني 7 اأ�سهر اإىل �سنة.

6.1  معدل مدة احلكم:

عام  يف  ايجابيًا  معدًل  اجلزئية  التجارية  املحكمة  حققت   • الت�شجيل:	 تاريخ  من  احلكم  مدة  معدل 

2010 حيث و�سل اإىل 152 يومًا مقارنة بـ 171 يومًا يف عام 2009، بانخفا�ض بلغ 19 يومًا.

• معدل مدة احلكم  معدل مدة احلكم من تاريخ اأول جل�شة: حققت املحكمة التجارية اجلزئية يف عام  2010	

ايجابي  و�سل اإىل 131 يومًا  من تاريخ اأول جل�سة مقارنة ب 151 يومًا من تاريخ اأول جل�سة يف عام 2009 اإ�سافة 

اإىل حتقيق زيادة يف عدد الق�سايا املحكومة يف قيا�ض هذا املعدل وبن�سبة وقدرها 61% مقارنة بعام 2009.

1.)  معدل زمن النتظار للجل�ضة الأوىل ))1):

امل�سندة  الق�سايا  عدد  يف  زيادة  حتقيق  اإىل  ال�سبب  2010ويرجع  يف  25يومًا  اإىل  النتظار  زمن  معدل  ارتفع 

بن�سبة19% يف عام2010 مقارنة بعام 2009.

)15( معدل زمن النتظار اىل اجلل�سة الوىل )معدل الإ�سناد(: هو معدل الفرتة من تاريخ ت�سجيل الق�سية اإىل تاريخ اأول جل�سة )ويتم احت�سابه = جمموع 

الفرتات للق�سايا امل�سندة امل�سجلة خالل ال�سنة من تاريخ الت�سجيل اإىل تاريخ اأول جل�سة بالأيام مق�سوما على عدد الق�سايا امل�سندة.
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1.)  دقة الأحكام يف الق�ضايا التجارية اجلزئية:

�سجلت املحكمة التجارية اجلزئية ارتفاعًا يف ن�سبة تاأييد الأحكام التجارية اجلزئية يف عام 2010 مقارنة بعام 

2009 حيث �سجلت ن�سبة 87.5% تاأييد يف عام 2010 مقابل 70.0% يف عام 2009 وبالنظر اإىل ن�سبة التعديل 

يالحظ انخفا�ض اإيجابي بن�سبة 2.8% يف عام 2010 مقارنة بعام 2009، وبالن�سبة اإىل معدل الإلغاء فقد �سجل 

انخفا�ض اإيجابي مبقدار14.7% يف عام 2010 مقارنة بالعام ال�سابق.



الريادة في عمل المحاكم الف�شل الأول: الق�شايا التجارية الكليةالباب الثاني 

9091

1- القضايا التجارية الكلية )1)(:

).1 حجم العمل:

ي�سري الر�سم البياين يف ال�سفحة )93( اإىل اأن اإجمايل حجم العمل بلغ 3432 ق�سية يف الق�سايا التجارية 

الكلية عام 2010، منها 1365 ق�سية )ما ن�سبته 40%( مرحلة من �سنوات �سابقة تعود ل�سنة 2009 وما قبلها 

�ُسجلت  60%( جديدة  ن�سبته  )ما  ق�سية   2067 اإىل عدد  بالإ�سافة   ،2010/1/1 بتاريخ  ر�سدها  حيث مت 

خالل عام 2010. 

وباملقارنة بني عامي 2009 و2010 لوحظ ارتفاع بعدد الق�سايا امل�سجلة يف عام 2010 ُقدر بن�سبة 23% حيث 

مت ت�سجيل عدد 2067 ق�سية يف عام 2010 بينما يف عام 2009 فقد مت ت�سجيل 1677 ق�سية.

وبنهاية 2010 مت ف�سل 1491 ق�سية)مقارنة بــ 1102يف 2009(  اأي ما ن�سبته 43%، وترحيل 1808 ق�سايا 

)متداولة( اأي ما ن�سبته 53 % وكان حجم الق�سايا املعلقة 133 ق�سية  اأي ما ن�سبته 4% فقط من اإجمايل 

حجم العمل.

).) �ضرعة الف�ضل ال�ضاملة:

20% من الق�سايا املحكومة مت ف�سلها خالل مدة ل تتجاوز 3 اأ�سهر، كما ميكن مالحظة اأن 26 % من الق�سايا 

مت ف�سلها يف مدة ترتاوح ما بني 4 اإىل 6 اأ�سهر، 19 % مت ف�سلها يف مدة ترتاوح ما بني 7 اإىل 9 اأ�سهر، و 14 % 

مت ف�سلها يف مدة ترتاوح بني 10 اإىل 12 �سهرًا، و21 %  مت ف�سلها يف مدة تزيد على 12 �سهرًا.

).) معدل الف�ضل:

بلغ معدل الف�سل 72% يف عام 2010 )مقارنة ب 66% يف 2009(، حيث مت ف�سل 1491 ق�سية كن�سبة من  2067 

ق�سية م�سجلة يف 2010. وباملقارنة بني عامي 2009 و2010 �ُسجل ارتفاع  ملحوظ بن�سبة وقدرها 35% يف عدد 

الق�سايا املحكومة يف عام 2010 حيث مت ف�سل 1491 ق�سية مقارنة بـ 1102 ق�سية يف عام 2009 اأي ارتفاع 

وقدره )389( ق�سية. وارتفع متو�سط عدد الأحكام يف ال�سهر من 92 حكمًا اإىل 124 حكمًا يف عام 2010م.

).) عمر الق�ضايا املرحلة:

الق�سايا املرحلة يف نهاية عام 2010 اإىل عام 2011 يبلغ عمر 80% منها اأقل عن 365 يومًا من تاريخ ت�سجيلها 

اأي اأنها م�سجلة يف عام 2010، وهذه الن�سبة جيدة ت�سري اإىل اأن الن�سبة العظمى من الق�سايا املرحلة هي ق�سايا 

حديثة ول يوجد تكد�ض بها، كما اأن 16 % من الق�سايا املرحلة يعود تاريخ ت�سجيلها اإىل عام 2009، وهناك ن�سبة 

قليلة ن�سبيًا 4% يعود تاريخ ت�سجيلها اإىل ما قبل 2009م.

)16( الق�سايا التجارية الكلية: هي الق�سايا التي يدور فيها النزاع حول حق من احلقوق التي ينظمها قانون املعامالت التجارية التي يكون طرفيها من 

التجار اأو بحكم املزاولة على �سبيل الحرتاف اأو املرتتبة جراء الت�سرفات واملعامالت التجارية ول تت�سل بالعالقات العمالية اأو بالأحوال ال�سخ�سية 

والرتكات والوقف اإل اإذا ن�ض القانون على خالف ذلك ./ هي الق�سايا التي تتجاوز قيمة املطالبة فيها عن مبلغ مائة األف درهم.

).) �ضرعة الف�ضل يف الق�ضايا املحك�مة من امل�ضجلة:

يف عام 2010 مت ف�سل عدد 508 ق�سايا من الق�سايا امل�سجلة يف نف�ض العام والتي بلغت 2067 ق�سية م�سجلة، 

وقد ف�سل عدد 228 ق�سية من اأ�سل 508 ق�سايا حمكومة اأي  ما ن�سبته 45%  يف مدة ل تتجاوز 3 اأ�سهر، وخالل 

مدة 6 اأ�سهر مت ف�سل عدد 415 ق�سية من اأ�سل 508 اأي ما ن�سبته 82% )تراكمي(، واأما عن الن�سبة املتبقية 

)18% فقط( فقد ا�ستغرقت مدة احلكم فيها بني 6 اأ�سهر اإىل �سنة. 

).6 معدل مدة احلكم :

• و�سل  معدل مدة احلكم من تاريخ الت�شجيل: حققت املحكمة التجارية الكلية معدًل يف عام 2010	

اإىل 282 يومًا مقارنة بـ 295 يومًا يف عام 2009 اإ�سافة اإىل حتقيق زيادة يف عدد الق�سايا املحكومة يف 

قيا�ض هذا املعدل وبن�سبة وقدرها 36% مقارنة بعام 2009. حيث مت ف�سل 1491 ق�سية يف 2010 مقارنة 

ب 1097 ق�سية يف عام 2009.

• حققت املحكمة التجارية الكلية انخفا�سًا اإيجابيًا يف عام  معدل مدة احلكم من تاريخ اأول جل�شة:	

2010  و�سل اإىل 260 يومًا من تاريخ اأول جل�سة مقارنة ب 272 يومًا من تاريخ اأول جل�سة يف عام 2009. 
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).) معدل زمن النتظار للجل�ضة الأوىل ))1):

ارتفع املعدل اإىل 31 يومًا يف 2010 مقارنة بـ 21 يف عام 2009ب�سبب الزيادة يف عدد الق�سايا امل�سندة بن�سبة 

23% يف عام2010 مقارنة بعام 2009.
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).)  دقة الأحكام يف الق�ضايا التجارية الكلية:

بالعام  اإيجابيًا مقارنة  الكلية كان  التجارية  الق�سايا  الأحكام يف  يتعلق بدقة  2010 فيما  العام يف عام  الأداء 

ال�سابق 2009 حيث ارتفعت ن�سبة التاأييد وانخف�ست ن�سبة التعديل والإلغاء.

يالحظ من الر�سم البياين ارتفاع ايجابي يف ن�سبة تاأييد الأحكام يف 2010 بن�سبة 5.6% يف الأحكام التجارية الكلية، 

وانخفا�ض ايجابي بن�سبة التعديل يف 2010 مبقدار 1% مع انخفا�ض معدل الإلغاء مبقدار 4.6.% مقارنة بعام 2009. 

)17( معدل زمن النتظار )معدل الإ�سناد(: هو معدل الفرتة من تاريخ ت�سجيل الق�سية اإىل تاريخ اأول جل�سة )ويتم احت�سابه = جمموع الفرتات للق�سايا 

امل�سندة امل�سجلة خالل ال�سنة من تاريخ الت�سجيل اإىل تاريخ اأول جل�سة بالأيام مق�سوما على عدد الق�سايا امل�سندة.
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د- المحكمة العمالية االبتدائية:
). القضايا العمالية الجزئية )1)(:

1.1 حجم العمل: 

ي�سري الر�سم البياين يف ال�سفحة )97( اإىل اأن اإجمايل حجم العمل بلغ 7826 ق�سية يف املحكمة العمالية اجلزئية 

عام 2010، منها 680 ق�سية )ما ن�سبته 9%( مرحلة من �سنوات �سابقة تعود ل�سنة 2009 حيث مت ر�سدها بتاريخ 

2010/1/1، بالإ�سافة اإىل عدد 7146 ق�سية)ما ن�سبته 91%( جديدة �ُسجلت خالل عام 2010. 

بن�سبة 48% حيث مت   2010 امل�سجلة يف عام  الق�سايا  بعدد  ارتفاع  2009 و2010 لوحظ  وباملقارنة بني عامي 

ت�سجيل عدد 7146 ق�سية يف عام 2010 بينما يف عام 2009  فقد مت ت�سجيل 4837 ق�سية عمالية جزئية.

وبنهاية 2010 مت ف�سل 5649 ق�سية )مقارنة ب 4053 ق�سية يف 2009(، اأي ما ن�سبته 72%، وترحيل 1407 ق�سايا 

)متداولة( اأي ما ن�سبته 18%، وكان حجم الق�سايا املعلقة 770 ق�سية اأي ما ن�سبته 10% من اإجمايل حجم العمل.

1.) �ضرعة الف�ضل ال�ضاملة:

اأداء جيدًا نظرًا للزيادة يف  اأ�سهر وهذا يعترب   3 90% من الق�سايا املحكومة مت ف�سلها خالل مدة ل تتجاوز 

عدد الق�سايا املحكومة خالل 3 اأ�سهر والتي زادت بن�سبة وقدرها 34% يف 2010 مقارنة بـ 2009 )3784، 5087 

لالأعوام 2009 و2010 على التوايل(، و يعد هذا الجناز انعكا�سًا لهتمام الدولة بحقوق العمال و�سرعة الف�سل 

يف ق�ساياهم. كما ميكن مالحظة اأن  8% من الق�سايا مت ف�سلها يف مدة ترتاوح ما بني 4 اإىل 6 اأ�سهر، و%2  

فقط مت ف�سلها يف مدة ترتاوح ما بني 7 اإىل 12 �سهرًا. 

1.) معدل الف�ضل:

يالحظ اأن معدل الف�سل يف الق�سايا املحكومة قد و�سل اإىل ن�سبة 79 % حيث مت ف�سل 5649 ق�سية كن�سبة من 7146 ق�سية 

2010، ويعود النخفا�ض يف هذا املعدل ب�سكل رئي�سي اإىل زيادة يف عدد الق�سايا امل�سجلة والتي زادت بن�سبة  م�سجلة يف 

وقدرها 48 % يف عام 2010 مقارنة ب 2009. ويرجع النخفا�ض يف املعدل كذلك اإىل عدم وجود ق�سايا متداولة مرحلة عن 

�سنوات قبل عام 2009 والتي تنتظر اإ�سدار اأحكام. كما هو مو�سح يف املوؤ�سر التايل رقم 4.1. 

وباملقارنة بني عامي 2009 و2010 نالحظ ارتفاعًا كبريًا بعدد الق�سايا املحكومة و�سل اإىل ن�سبة وقدرها 39% يف 

عام 2010 حيث مت ف�سل 5649 ق�سية مقارنة بـ 4053 ق�سية يف عام 2009 اأي بزيادة وقدرها 1596 ق�سية.

1.) عمر الق�ضايا املرحلة: 

الق�سايا املرحلة يف نهاية عام 2010 اإىل عام 2011 يبلغ عمر 99 % منها اأقل عن 365 يومًا من تاريخ ت�سجيلها 

اأي اأنها م�سجلة يف عام 2010. وهذه الن�سبة جيدة جدًا و ت�سري اإىل اأن كل الق�سايا املرحلة تقريبًا هي ق�سايا 

حديثة با�ستثناء )ت�سع فقط( مرحلة يعود تاريخ ت�سجيلها اإىل عام 2009.

)18( الق�سايا العمالية اجلزئية: الدعاوى التي يرفعها العمال �سد جهات العمل يف القطاع اخلا�ض حلماية احلقوق الناجتة عن الرابطة العمالية مبوجب 

عقود العمل التي ترعاها الوزارة املخت�سة . / وهي الق�سايا التي ل تتجاوز قيمة املطالبة فيها عن مبلغ مائة األف درهم.

1.) �ضرعة الف�ضل يف الق�ضايا املحك�مة من امل�ضجلة: 

يف عام 2010 مت ف�سل عدد 5008 ق�سايا من الق�سايا امل�سجلة يف نف�ض العام والتي بلغت 7146 ق�سية م�سجلة 

يف 2010، وقد ف�سل عدد 4620 ق�سية من اأ�سل 5008 ق�سايا حمكومة، اأي ما ن�سبته 92% )مقارنة بـ 95% يف 

2009(، يف مدة ل تتجاوز 3 اأ�سهر، وعلى الرغم من انخفا�ض املعدل مبقدار 3 % ال ان هناك زيادة بن�سبة 

وقدرها 30% يف عدد الق�سايا املحكومة خالل 3 اأ�سهر من امل�سجلة يف عام 2010 )4620( مقارنة بعام 2009 

)3548 ق�سية(، وخالل مدة من 4 اىل6 اأ�سهر مت ف�سل عدد 344 ق�سية، اأي ما ن�سبته 7% وهناك 44 ق�سية 

ا�ستغرقت مدة احلكم فيها بني 7 اإىل 12 �سهرًا. 

6.1  معدل مدة احلكم:

• حيث  معدل مدة احلكم من تاريخ الت�شجيل: حققت املحكمة العمالية اجلزئية معدًل يف عام 2010	

و�سل اإىل 60 يومًا مقارنة بـ 47 يومًا يف عام 2009 ويرجع �سبب ارتفاع معدل مدة احلكم  اإىل زيادة يف 

عدد الق�سايا املحكومة يف قيا�ض هذا املعدل يف عام 2010 وبن�سبة قدرها 39% )5635 ق�سية( مقارنة بعام  

2009 )4046 ق�سية(. 

• معدًل و�سل  معدل مدة احلكم من تاريخ اأول جل�شة: حققت املحكمة العمالية اجلزئية يف عام 2010	

اىل 43 يومًا من تاريخ اأول جل�سة مقارنة بـ 36 يومًا من تاريخ اأول جل�سة يف عام 2009. 
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1.)  معدل زمن النتظار للجل�ضة الأوىل ))1):

مت حتقيق معدل زمن جيد  ملعدل زمن النتظار 2010حيث بلغ يف عام 2010 اىل 19 يومًا مقارنة بـ 10  اأيام 

يف عام 2009 ويعود �سبب زيادة املعدل اإىل حتقيق زيادة يف عدد الق�سايا امل�سندة بن�سبة 48 % يف عام2010 

مقارنة بعام 2009 مما �سبب يف زيادة زمن النتظار. 

    ال�سنوات

املحاكم 

200820092010

عدد 

الق�سايا 

امل�سندة

املحقق

عدد

 الق�سايا 

امل�سندة

املحققامل�ستهدف
عدد الق�سايا 

امل�سندة
املحققامل�ستهدف

املحكمة 

العمالية 

اجلزئية

20179483522107134919

1.) دقة الأحكام يف الق�ضايا العمالية اجلزئية:

النتائج يف دقة الأحكام  اأدناه واملتمثلة يف انخفا�ض ن�سبة التاأييد بن�سبة وقدرها 0.8% وارتفاع ن�سبة التعديل 

بني  اأداء متزن  تقدمي  دبي على  تعرب  عن قدرة حماكم  النتائج  وهذه   2010 وقدرها 0.5% عن عام  بن�سبة 

ال�سرعة والدقة.

)19( معدل زمن النتظار )معدل الإ�سناد(: هو معدل الفرتة من تاريخ ت�سجيل الق�سية اإىل تاريخ اأول جل�سة )ويتم احت�سابه = جمموع الفرتات للق�سايا 

امل�سندة امل�سجلة خالل ال�سنة من تاريخ الت�سجيل اإىل تاريخ اأول جل�سة بالأيام مق�سوما على عدد الق�سايا امل�سندة.
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1- القضايا العمالية الكلية )11(:

).1  حجم العمل:

ي�سري الر�سم البياين يف ال�سفحة )101( اإىل اأن اإجمايل حجم العمل بلغ 1449 ق�سية يف املحكمة العمالية الكلية عام 

2010، منها 356 ق�سية، اأي ما ن�سبته 25%  مرحلة من �سنوات �سابقة تعود ل�سنة 2009 وما قبلها، حيث مت ر�سدها 

بتاريخ 2010/1/1، بالإ�سافة اإىل عدد 1093 ق�سية )اأي ما ن�سبته 75%( جديدة �ُسجلت خالل عام 2010. 

بن�سبة 11% حيث مت   2010 امل�سجلة يف عام  الق�سايا  بعدد  ارتفاع  2009 و2010 لوحظ  وباملقارنة بني عامي 

ت�سجيل عدد 1093 يف عام 2010 بينما يف عام 2009 فقد مت ت�سجيل 985 ق�سية عمالية كلية.

وبنهاية 2010 مت ف�سل 841 ق�سية، اأي ما ن�سبته 58% )مقارنة بـ 758 ق�سية يف 2009(، وترحيل 505 ق�سايا 

)متداولة( اأي ما ن�سبته 35%  اإىل عام 2011 وكان حجم الق�سايا املعلقة 103 ق�سايا، اأي ما ن�سبته 7% من 

اإجمايل حجم العمل.

).) �ضرعة الف�ضل ال�ضاملة:

اإن ن�سبة الق�سايا املحكومة التي  مت ف�سلها خالل مدة ل تتجاوز 3 اأ�سهر قد �سجلت ن�سبة وقدرها 55% مع وجود 

زيادة يف عدد الق�سايا املحكومة بلغت 1 % يف عام 2010 )464 ق�سية( مقارنة بعام 2009 )459 ق�سية(، كما 

ميكن مالحظة اأن  25% من الق�سايا مت ف�سلها يف مدة ترتاوح ما بني 4 اإىل 6 اأ�سهر، 10% مت ف�سلها يف مدة 

ترتاوح ما بني 7 اإىل 9 اأ�سهر، 5% فقط مت ف�سلها يف مدة ترتاوح بني 10 اإىل 12 �سهرًا، و5% فقط مت ف�سلها يف 

مدة تزيد على 12 �سهرًا.

).) معدل الف�ضل:

اإن معدل الف�سل يف الق�سايا املحكومة قد حقق ن�سبة ف�سل ثابتة و �سلت اإىل 77% )مقارنة ب 77% يف عام 

2009( حيث مت ف�سل 841 ق�سية كن�سبة من  1093 ق�سايا م�سجلة يف 2010، و نتيجة هذا املعدل تعترب طبيعية 

يف املحاكم املتميزة حيث الأحكام يف غالبيتها تكون يف الق�سايا امل�سجلة يف نف�ض ال�سنة لعدم وجود كم من 

الق�سايا املرحلة من �سنوات �سابقة.

).) عمر الق�ضايا املرحلة: 

الق�سايا املرحلة يف نهاية عام 2010 اإىل عام 2011 يبلغ عمر 98% منها اأقل عن 365 يومًا من تاريخ ت�سجيلها، 

الن�سبة العظمى من الق�سايا املرحلة هي  اأن  اإىل  الن�سبة ممتازة  ت�سري  2010 وهذه  اأنها م�سجلة يف عام  اأي 

ق�سايا حديثة ول يوجد تكد�ض بها، كما اأن 2% )عدد 7 ق�سايا فقط( من الق�سايا املرحلة يعود تاريخ ت�سجيلها 

اإىل عام 2009، ويالحظ  انه يوجد ق�سيتان مرحلتان ملا قبل 2009.

)20( الق�سايا العمالية الكلية: هي الق�سايا التي جتاوز قيمة املطالبة فيها عن مبلغ مائة األف درهم.

).) �ضرعة الف�ضل يف الق�ضايا املحك�مة من امل�ضجلة: 

يف عام 2010 مت ف�سل عدد 488 ق�سية من الق�سايا امل�سجلة يف نف�ض العام والتي بلغت 1093 ق�سية م�سجلة، 

وقد ف�سل عدد 334 ق�سية من اأ�سل 488 ق�سية حمكومة اأي ما ن�سبته 68% )مقارنة بــ 71% يف 2009(، يف مدة 

ل تتجاوز 3 اأ�سهر، وخالل مدة 6 اأ�سهر مت ف�سل عدد 460 ق�سية ما ن�سبته 94% )تراكمي(، واأما عن الن�سبة 

املتبقية 5% فقد ا�ستغرق مدة احلكم فيها بني 7 اأ�سهر اإىل 9 اأ�سهر ، ويالحظ وجود 3من الق�سايا التي تزيد 

مدة الف�سل فيها اأكرث عن 9 اأ�سهر وبلغت ن�سبتها %1. 

).6  معدل مدة احلكم:  

• حيث  	2010 الكلية معدًل يف عام  العمالية  معدل مدة احلكم من تاريخ الت�شجيل: حققت املحكمة 

و�سل اإىل 146 يومًا مقارنة بـ 125 يومًا يف عام 2009 ويرجع ذلك اإىل الزيادة يف عدد الق�سايا املحكومة 

والتي متكنت املحكمة من حتقيق زيادة يف عددها يف 2010 )841 ق�سية( وبن�سبة قدرها 10% مقارنة بعام 

2009 )758 ق�سية(. 

• معدًل و�سل  معدل مدة احلكم من تاريخ اأول جل�شة: حققت املحكمة العمالية الكلية يف عام 2010	

اىل 130 يومًا من تاريخ اأول جل�سة مقارنة ب 113 يومًا من تاريخ اأول جل�سة يف عام 2009.
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).)  معدل زمن النتظار للجل�ضة الأوىل )1)): 

هناك ارتفاع يف زمن النتظار يف عام 2010 بواقع 8 اأيام مقارنة بعام 2009 ويرجع ذلك اإىل زيادة يف عدد 

الق�سايا العمالية الكلية امل�سندة بن�سبة 11 % يف عام2010  مقارنة بعام 2009.

    ال�سنوات

املحاكم 

200820092010

عدد 

الق�سايا 

امل�سندة

املحقق

عدد

 الق�سايا 

امل�سندة

املحققامل�ستهدف

عدد 

الق�سايا 

امل�سندة

املحققامل�ستهدف

املحكمة 

العمالية 

الكلية

4461098422111090919

).) دقة الأحكام يف الق�ضايا العمالية الكلية:

يالحظ من الر�سم البياين ازدياد مبقدار 3.3%  يف ن�سبة التاأييد يف الأحكام العمالية باملحكمة البتدائية يف 

4.6% يف ن�سبة  2009. وبالنظر اإىل ن�سبة التعديل يالحظ انخفا�ض ايجابي مبقدار  2010 مقارنة بعام  عام 

التعديل مقارنة بعام 2009. وبالن�سبة اإىل معدل الإلغاء يت�سح ارتفاع �سلبي وقدره  1.2% يف عام 2010.

)21( معدل زمن النتظار )معدل الإ�سناد(: هو معدل الفرتة من تاريخ ت�سجيل الق�سية اإىل تاريخ اأول جل�سة ) ويتم احت�سابه = جمموع الفرتات للق�سايا 

امل�سندة امل�سجلة خالل ال�سنة من تاريخ الت�سجيل اإىل تاريخ اأول جل�سة بالأيام مق�سوما على عدد الق�سايا امل�سندة
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).) الت�ض�يات وال�ضلح يف الق�ضايا العمالية: 

ي�سري الر�سم البياين التايل اإىل اأن جتربة تطبيق قا�سي التح�سري قد حققت نتائج ايجابية لفتة يف عام 2010  

و�سلت اىل 2187 ق�سية، اأي ما ن�سبته 34% والتي تعترب ال�سنة الثالثة للتطبيق مقارنة بال�سابق 2009 حيث مت 

ت�سوية )1962( دعوى عمالية يف حني اأنه يف عام 2008 مت الت�سوية يف )948( دعوى فقط. 

وفرت التجربة على حكومة دبي ماليني الدراهم لتخ�سي�ض بناء م�ستقل للمحكمة العمالية اأجيز واأقر اإن�ساوؤه 

من قبل حماكم دبي، ويف ظل وجود التجربة مت توفري موارد مادية على حماكم دبي، حيث اإن من اأهم متطلبات 

جناحها توفري البيئة املكانية املنا�سبة ل�ستيعاب الأطراف وتهيئتهم لل�سلح بعيدًا متامًا عن قاعات املحاكمة 

وغرف املداولة فجاء اإيجاد البديل املنا�سب وهو عقد ال�سلح يف مكاتب الق�ساة بدل من قاعات املحاكمة، ومت 

�سراء  قيمة  وفر  الق�ساة مما  اأحد  واإمكانيات  ب�سواعد  العمالية  امل�ستحقات  الكرتوين حل�ساب  برنامج  توفري 

الدائرة له، وجمهود اإعداده، كما ا�ستثمرت فائدته لدى الدوائر العمالية الأخرى التي مل يتحقق ال�سلح فيها 

مما وفر على الق�ساة عناء احت�ساب امل�ستحقات العمالية الذي قد ت�سوبه نواق�ض، وباملقابل مت توفري موارد 

ب�سرية من اأعداد الق�ساة واأمناء ال�سر ي�سل عددهم اإىل ع�سرة اأفراد يف ظل ظروف التعامل مع الدعاوى على 

النحو ال�سابق اأو املتعارف عليه.

كما وفرت التجربة جهدًا على مرا�سلي دائرة املحاكم من النتقال املتكرر و�سبه الدائم لوزارة العمل حيث مل 

تعد هناك دواٍع لتوفري وثائق من الوزارة كما يف ال�سابق، حتقق ال�ستفادة غري املتوقعة لدى املتخا�سمني حيث 

اإن ال�سلح وفر عليهم امل�سروفات وبدلت النتقال اأثناء مراجعة املحاكم اأو الدفع ملوكلني للدفاع عنهم وعناء 

النتظار ل�سدور احلكم.

قدمت التجربة حافزًا ايجابيًا للقا�سي واجنازًا مثمرًا يف كل نتائجها، ففي حال ال�سلح وفرت على القا�سي 

وتعقيدًا، ويف  الأكرث �سعوبة  الق�سايا  املجهود يف  ا�ستثمر هذا  الأحكام يف حني  وكتابة  للدرا�سة  جهدًا مطوًل 

حال عدم ال�سلح فاإن القا�سي الذي اأحيل له ملف الدعوى �سيحكم من واقع ملف اكتملت وثائقه ومعطياته، 

فقد مت جتهيزه واإعداده م�سبقًا من قبل قا�ض �سابق، وقد امتد اأثر التجربة اإىل حمكمة ال�ستئناف حيث اإن 

حتقق ال�سلح خف�ست ن�سبة الق�سايا العمالية امل�ستاأنفة، لذلك فقد و�سل عدد الدعاوى امل�ستاأنفة بعد التطبيق 

من �سهر مار�ض وحتى نهاية دي�سمرب 2008 )772( دعوى، يف حني اأنه يف العام ال�سابق )2007( بلغ عددها 

الق�ساة  وا�ستغالل  الق�ساة  عدد  زيادة  ال�ستئناف  حمكمة  على  وفر  ما  وهو  املدة،  ذات  عن  دعوى   )1063(

احلاليني وعددهم 3 ق�ساة للعمل يف دوائر اأخرى.

ه- المحكمة العقارية االبتدائية:
). القضايا العقارية الجزئية )11(:

1.1 حجم العمل: 

ي�سري الر�سم البياين يف ال�سفحة )106( اإىل اأن اإجمايل حجم العمل بلغ 24 ق�سية يف املحكمة العقارية اجلزئية 

عام 2010، وبلغ عدد الق�سايا مرحلة )12 ق�سية( من عام 2009 حيث مت تاأ�سي�ض هذه املحكمة املخت�سة خالل 

عام 2008. وباملقارنة بني عامي 2009 و2010 لوحظ انخفا�ض بعدد الق�سايا امل�سجلة يف عام 2010 بن�سبة 81 

% حيث مت ت�سجيل عدد )12( يف عام 2010 بينما يف عام 2009 فقد مت ت�سجيل )63( ق�سية. وبنهاية 2010 مت 

ف�سل 14 ق�سية اأي ما ن�سبته 58%، وترحيل 10 ق�سايا )متداولة( اأي ما ن�سبته 42% اإىل عام 2011م.

1.) �ضرعة الف�ضل ال�ضاملة: 

21% من الق�سايا املحكومة مت ف�سلها خالل مدة ل تتجاوز 3 اأ�سهر، حيث مت ف�سل 3 ق�سايا  من اإجمايل الق�سايا 

املحكومة البالغة 14 ق�سية خالل 3  اأ�سهر وهناك  ق�سيتان ف�سلتا خالل 4-6 اأ�سهر والتي متثل ن�سبة وقدرها 

14% وهناك 5 ق�سايا حكمت خالل 10-12 �سهرًا والتي متثل ن�سبة 36%، كما اأن عدد الق�سايا التي مت ف�سلها 

خالل 12 �سهرًا فاكرث بلغت 4 ق�سايا بن�سبة 29%. يالحظ اأن معدل الف�سل يف الق�سايا املحكومة قد و�سل اإىل 

ن�سبة 117% )مقارنة 84% يف عام  2009( حيث مت ف�سل 14 ق�سية كن�سبة من الق�سايا امل�سجلة 12 يف 2010. 

1.) عمر الق�ضايا املرحلة: 

الق�سايا املرحلة يف نهاية عام 2010 اإىل عام 2009 يبلغ عمر70% منها اأقل من 365 يومًا من تاريخ ت�سجيلها اأي 

اأنها م�سجلة يف عام 2010، وهذه الن�سبة ممتازة ت�سري اإىل اأن الن�سبة العظمى من الق�سايا املرحلة هي ق�سايا 

حديثة ل يوجد تكد�ض بها، كما اأنه توجد ق�سايا مرحلة وعددها 3يعود تاريخ ت�سجيلها اإىل عام 2009.

)22( الق�سايا العقارية اجلزئية:  وهي الق�سايا التي تتعلق باملنازعات واخل�سومات املرتتبة والناجتة عن املعامالت والعقود املا�سة واملت�سلة بحقوق امللكية 

واأية حقوق عينية اأو تابعة تتعلق بالعقار وت�ستثنى من ذلك الروابط الإيجارية. / هي الق�سايا التي ل تتجاوز قيمة املطالبة فيها عن مبلغ مائة األف درهم.
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1.) �ضرعة الف�ضل يف الق�ضايا املحك�مة من امل�ضجلة:

يف هذا العام 2010 مت ف�سل عدد 4 ق�سايا من الق�سايا امل�سجلة يف نف�ض العام والتي بلغت 12 ق�سية م�سجلة. 

وقد ف�سل 3 من اأ�سل 4 ق�سايا حمكومة، اأي ما ن�سبته 75% يف مدة ل تتجاوز 3 اأ�سهر، وخالل مدة 6 اأ�سهر مت 

ف�سل 1 ق�سية ما ن�سبته %25.

1.)  معدل مدة احلكم: 

• و�سل  معدل مدة احلكم من تاريخ الت�شجيل: حققت املحكمة العقارية اجلزئية معدًل يف عام 2010	

اإىل 329 يومًا مقارنة بـ 74 يومًا يف عام 2009 اإ�سافة اإىل حتقيق انخفا�ض ملحوظ يف عدد الق�سايا 

املحكومة يف 2010 )14 ق�سية( يف قيا�ض هذا املعدل مقارنة بعام  2009 )53ق�سية(. 

•  معدًل و�سل  معدل مدة احلكم من تاريخ اأول جل�شة: حققت املحكمة العقارية اجلزئية يف عام 2010	

اىل 313 يومًا من تاريخ اأول جل�سة مقارنة بـ 59 يومًا من تاريخ اأول جل�سة يف عام 2009.

6.1 معدل زمن النتظار للجل�ضة الأوىل )))):

انخف�ض معدل زمن النتظار يف 2010 اىل 19 يومًا مقارنة ب 22 يومًا يف عام 2009 وذلك لالنخفا�ض يف عدد 

الق�سايا امل�سندة بن�سبة 99 % يف عام2010 )12 ق�سية(مقارنة بعام  2009)1413 ق�سيه(.

)23( معدل زمن النتظار )معدل الإ�سناد(: هو معدل الفرتة من تاريخ ت�سجيل الق�سية اإىل تاريخ اأول جل�سة )ويتم احت�سابه = جمموع الفرتات للق�سايا 

امل�سندة امل�سجلة خالل ال�سنة من تاريخ الت�سجيل اإىل تاريخ اأول جل�سة بالأيام مق�سوما على عدد الق�سايا امل�سندة.
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1.)  دقة الأحكام يف الق�ضايا العقارية )اجلزئية(:

الأداء العام ممتاز يف 2010 فيما يتعلق بدقة الأحكام يف الق�سايا العقارية اجلزئية، حيث بلغت ن�سبة التاأييد 

 2008 ا�ستحدثت يف عام  اإنها  اإيجابية، حيث  العقارية اجلزئية  الق�سايا  100%، تعترب ن�سب دقة الأحكام يف 

وبالتايل مل ت�ستقر لها اأحكام ا�ستئناف �سابقة او مبادئ قانونية تر�سيها حمكمة ال�ستئناف.
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1. القضايا العقارية الكلية )11(:
1.1 حجم العمل: 

ي�سري الر�سم البياين يف ال�سفحة )110( اإىل اأن اإجمايل حجم العمل بلغ 2304 ق�سايا يف املحكمة العقارية الكلية 

عام 2010.

وباملقارنة بني عامي 2009 و2010 لوحظ انخفا�ض بعدد الق�سايا امل�سجلة يف عام 2010 بن�سبة 31% حيث مت 

ت�سجيل عدد )1063( يف عام 2010 بينما يف عام 2009 فقد مت ت�سجيل )1541 ( ق�سية.

وبنهاية 2010 مت ف�سل 939 ق�سية، اأي ما ن�سبته 41%، وترحيل 1349 ق�سية )متداولة( اأي ما ن�سبته 58% اإىل 

عام 2011 وكان حجم الق�سايا املعلقة 16 ق�سية اأي ما ن�سبته 1% من اإجمايل حجم العمل.

1.) �ضرعة الف�ضل ال�ضاملة:

10% من الق�سايا املحكومة مت ف�سلها خالل مدة ل تتجاوز 3 اأ�سهر، كما ميكن مالحظة اأن  18% من الق�سايا مت 

ف�سلها يف مدة ترتاوح ما بني 4 اإىل 6 اأ�سهر، و ن�سبة 25% فقط مت ف�سلها يف مدة ترتاوح ما بني 7 اإىل 9 اأ�سهر، 

و21% فقط مت ف�سلها يف مدة ترتاوح ما بني 10 اإىل 12 �سهرًا، و 26% مت ف�سلها يف مدة تزيد على 12 �سهرًا.

1.) معدل الف�ضل:

يالحظ من خالل الر�سم البياين اأن معدل الف�سل يف الق�سايا املحكومة قد حقق ن�سبة 88% )مقارنة ب 24% يف 

عام 2009( حيث مت ف�سل 939 ق�سية  مقارنة 1063 ق�سايا م�سجلة يف 2010. وهي ن�سبة جيدة نظرًا حلداثة 

هذه املحكمة وطبيعة الق�سايا امل�سجلة بها.

1.) عمر الق�ضايا املرحلة: 

الق�سايا املرحلة يف نهاية عام 2010 اإىل عام 2011 يبلغ عمر 67% منها اأقل عن 365 يومًا من تاريخ ت�سجيلها 

اأي اأنها م�سجلة يف عام 2010 . كما اأن 32 % )عدد 440 ق�سية( فقط من الق�سايا املرحلة يعود تاريخ ت�سجيلها 

اإىل عام 2009، كما يوجد 7 ق�سايا ما قبل 2009 حيث بلغت ن�سبتها %1. 

1.) �ضرعة الف�ضل يف الق�ضايا املحك�مة من امل�ضجلة:

يف عام 2010 مت ف�سل عدد 155 ق�سية من الق�سايا امل�سجلة يف نف�ض العام والتي بلغت 1063 ق�سية م�سجلة، 

وقد ف�سل عدد 58 ق�سية من اأ�سل 155 ق�سية حمكومة، اأي ما ن�سبته 37% يف مدة ل تتجاوز 3 اأ�سهر، وخالل 

مدة 6 اأ�سهر مت ف�سل 115 ق�سية والتي اأي ما ن�سبته 74% )تراكمي(، ومت ف�سل 29 ق�سية حمكومة اأي بن�سبة 

19% يف مدة من 7-9  اأ�سهر، واأما عن الن�سبة املتبقية 7 % متثل 11 ق�سية فقط لقد ا�ستغرقت مدة احلكم فيها 

اأكرث عن 9 اأ�سهر.

)24( الق�سايا العقارية الكلية: هي الق�سايا التي جتاوز قيمة املطالبة فيها عن مبلغ مائة األف درهم اأو الغري مقدرة القيمة.
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6.1  معدل مدة احلكم: 

• مقارنة بـ  معدل مدة احلكم من تاريخ الت�شجيل: حققت املحكمة العقارية الكلية معدل 304 اأيام يف عام 2010	

153 يومًا يف عام 2009 ويرجع الرتفاع يف 2010 )926 ق�سية( هذا املعدل اإىل الزيادة امللحوظة يف عدد الق�سايا 

املحكومة حيث بلغت ن�سبة الزيادة 147% يف قيا�ض هذا املعدل مقارنة بعام 2009 حيث بلغت )365 ق�سية(. 

•  معدًل و�سل  معدل مدة احلكم من تاريخ اأول جل�شة: حققت املحكمة العقارية الكلية يف عام 2010	

اىل 284 يومًا من تاريخ اأول جل�سة مقارنة ب 139 يومًا من تاريخ اأول جل�سة يف عام 2009.

1.) معدل زمن النتظار للجل�ضة الأوىل )))):

ارتفع معدل زمن النتظار يف 2010 اإىل )33( يومًا مقارنة بـ )19( يومًا يف عام 2009. 
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)25( معدل زمن النتظار )معدل الإ�سناد(: هو معدل الفرتة من تاريخ ت�سجيل الق�سية اإىل تاريخ اأول جل�سة )ويتم احت�سابه = جمموع الفرتات للق�سايا 

امل�سندة امل�سجلة خالل ال�سنة من تاريخ الت�سجيل اإىل تاريخ اأول جل�سة بالأيام مق�سوما على عدد الق�سايا امل�سندة.

1.) دقة الأحكام يف الق�ضايا العقارية: 

بلغت ن�سبة التاأييد 71.6%  حيث بلغت ن�سبة الزيادة مقارنة بعام 2009 7.5%، وبالن�سبة اإىل ن�سبة التعديل 

بلغت 8.4%، وبلغت ن�سبة امللغي 20 %. 
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– محكمة األحوال الشخصية:
تطبيق نظام المحاكم المسائية في محكمة األحوال الشخصية:

يف خطوة تهدف اإىل التخفيف والت�سهيل على املراجعني الذين حتول ظروف عملهم وان�سغالتهم دون اإمكانية 

العالمات  يف  للنظر  م�سائية  دائــرة  اإن�ساء  تقرر  ال�سباحية،  الفرتة  خالل  دبي  حماكم  ومراجعة  احل�سور 

ومتابعة  املحكمة  ملراجعة  الكايف  الوقت  ميلكون  ل  الذين  املراجعني  من  العديد  ظــروف  مراعاة  ال�سرعية 

العالمات ال�سرعية اخلا�سة بهم حتديدًا يف الفرتة ال�سباحية، وذلك عرب اإن�ساء هذه الدائرة امل�سائية للنظر 

يف هذه الطلبات.

اأ�سبوع للنظر يف امللفات خالل الفرتة امل�سائية من ال�ساعة  وقد مت تخ�سي�ض يومي الثنني والأربعاء من كل 

اخلام�سة م�ساًء، وتنظر الدائرة الق�سائية املكونة من قا�ٍض فرد واأمني �سر بدءًا من �سهر اأكتوبر 2009 يف كل 

جل�سة معدل 4 ق�سايا اأعالمات ح�سر املرياث، كما بلغ اإجمايل اجلل�سات منذ اإطالق املبادرة 42 جل�سة ي�ساند 

هذه املبادرة الطاقم الوظيفي الذي يعمل بق�سم خدمات الأحوال ال�سخ�سية يف الفرتة امل�سائية ويدير نظام 

متابعة اجلل�سات وتنفيذ قراراتها ق�سم ق�سايا الأ�سرة كفريق عمل ي�ساند اأعمال حمكمة الأحوال ال�سخ�سية 

لتحقيق التوجهات واخلطط التح�سينية �سمن برامج اخلطة ال�سرتاتيجية مع جعل فرتة نهاية الدوام مفتوحًا 

ومعتمدًا على عدد املعامالت الواردة، وذلك متا�سيًا مع اخلطة ال�سرتاتيجية ملحاكم دبي. 

وبناء على تطبيق هذه املبادرة مت تطوير هذه اخلدمة حيث عمل فريق تطوير العمل املوؤ�س�سي مبحكمة الأحوال 

ال�سخ�سية على و�سع ت�سور لتحويل اعالمات ح�سر املرياث اإىل �سهادات ت�سدر مبا�سرة دون احلاجة لفتح 

ملف دعوى وحتديد جل�سة والربنامج الزمني للتطبيق هو 15 - يناير - 2011.

).  قضايا أحوال نفس مسلمين )11(:

1.1 حجم العمل: 

اأحوال  2002 ق�سية يف ق�سايا  اأن اإجمايل حجم العمل بلغ  اإىل  ي�سري الر�سم البياين يف ال�سفحة )115( 

نف�ض م�سلمني عام 2010، منها 597 ق�سية )ما ن�سبته 30%( مرحلة من �سنوات �سابقة تعود ل�سنة 2009 

وما قبلها حيث مت ر�سدها بتاريخ 2010/1/1، بالإ�سافة اإىل عدد 1405 )ما ن�سبته 70%( ق�سية جديدة 

�ُسجلت خالل عام 2010. 

وباملقارنة بني عامي 2009 و 2010 لوحظ ارتفاع بعدد الق�سايا امل�سجلة يف عام 2010 ُقدر بن�سبة 5% حيث مت 

ت�سجيل عدد 1405 ق�سية يف عام 2010 بينما يف عام 2009 فقد مت ت�سجيل 1341 ق�سية. وبنهاية 2010 مت 

ف�سل 919 ق�سية اأي ما ن�سبته 46%، وترحيل 766 ق�سية )متداولة( اأي ما ن�سبته 38% اإىل 2011 وكان عدد 

الق�سايا املعلقة 317 ق�سية، اأي ما ن�سبته 16% من اإجمايل حجم العمل.

)26( ق�سايا اأحوال نف�ض م�سلمني: هي من دعاوى الأحوال ال�سخ�سية التي يهدف بها اإىل حماية املراكز القانونية املت�سلة بنظام الأ�سرة كاخلطبة 

والزواج وحقوق الزوجني والطالق وما يرتتب عليه وعلى التفريق من حقوق واآثار ، وكذلك اإثبات ونفي الن�سب بني الأقارب. / هي نوع من اأنواع الق�سايا 

ال�سرعية وتتعلق بالق�سايا الأ�سرية للم�سلمني.
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1.) �ضرعة الف�ضل ال�ضاملة:

21% من  اأن  اأ�سهر، كما ميكن مالحظة   3 60 % من الق�سايا املحكومة مت ف�سلها خالل مدة ل تتجاوز 

الق�سايا مت ف�سلها يف مدة ترتاوح ما بني 4 اإىل 6 اأ�سهر، 10% فقط مت ف�سلها يف مدة ترتاوح ما بني 7 

اإىل 9 اأ�سهر، و5% فقط مت ف�سلها يف مدة ترتاوح بني 10 اإىل 12 �سهرًا، و4%  فقط مت ف�سلها يف مدة تزيد 

على 12 �سهرًا.

1.) معدل الف�ضل:

بلغ معدل الف�سل 65% يف عام 2010 )مقارنة مبعدل 73% يف 2009( حيث مت ف�سل 919 ق�سية مقارنة بـ 1405 

ق�سية م�سجلة يف 2010. 

وباملقارنة بني عامي 2009 و 2010 �ُسجل انخفا�ض يف عدد الق�سايا املحكومة يف عام 2010 حيث مت ف�سل 919 

ق�سية مقارنة بـ 979 ق�سية يف عام 2009. 

1.) عمر الق�ضايا املرحلة: 

الق�سايا املرحلة يف نهاية عام 2010 اإىل عام 2011 يبلغ عمر 74 %  منها اأقل عن 365 يومًا من تاريخ ت�سجيلها 

اأي اأنها م�سجلة يف عام 2010، كما اأن 7% من الق�سايا املرحلة يعود تاريخ ت�سجيلها اإىل عام 2009، وهناك 

ن�سبة 19% يعود تاريخ ت�سجيلها اإىل ما قبل 2009.

1.) �ضرعة الف�ضل يف الق�ضايا املحك�مة من امل�ضجلة: 

يف عام 2010 مت ف�سل عدد  565  ق�سية من الق�سايا امل�سجلة يف نف�ض العام والتي بلغت 1405 ق�سايا م�سجلة، 

وقد ف�سل عدد 425 ق�سية من اأ�سل 565 ق�سية حمكومة اأي ما ن�سبته 80% يف مدة ل تتجاوز 3 اأ�سهر، وخالل 

مدة 6 اأ�سهر مت ف�سل عدد 536 ق�سية من اأ�سل 565 اأي ما ن�سبته 95% )تراكمي(، واأما عن الن�سبة املتبقية 

)5% فقط( فقد ا�ستغرقت مدة احلكم فيها بني 7 اأ�سهر اإىل �سنة .

6.1 معدل مدة احلكم: 

 • معدل مدة احلكم من تاريخ الت�شجيل: حققت حمكمة اأحوال نف�ض م�سلمني معدًل يف عام 2010	

حيث و�سل اإىل 133 يومًا مقارنة بـ 138 يومًا يف عام 2009 اإ�سافة اإىل انخفا�ض ب�سيط يف عدد الق�سايا 

املحكومة يف قيا�ض هذا املعدل مقارنة بعام 2009.

•  معدًل  معدل مدة احلكم من تاريخ اأول جل�شة: حققت حمكمة اأحوال نف�ض م�سلمني  يف عام 2010	

و�سل اىل 118 يومًا من تاريخ اأول جل�سة مقارنة بـ 124 يومًا من تاريخ اأول جل�سة يف عام 2009.

1.) معدل زمن النتظار للجل�ضة الأوىل )))):

مت حتقيق معدل زمن النتظار حيث حقق 18 يومًا يف 2010 بالإ�سافة اإىل زيادة يف اإجمايل عدد ق�سايا م�سندة  

حيث بلغ 1400 ق�سية يف عام 2010 كما هو مو�سح يف اجلدول اأدناه.
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)27( معدل زمن النتظار )معدل الإ�سناد(: هو معدل الفرتة من تاريخ ت�سجيل الق�سية اإىل تاريخ اأول جل�سة )ويتم احت�سابه = جمموع الفرتات للق�سايا 

امل�سندة امل�سجلة خالل ال�سنة من تاريخ الت�سجيل اإىل تاريخ اأول جل�سة بالأيام مق�سوما على عدد الق�سايا امل�سندة
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).) دقة الأحكام يف الق�ضايا اأح�ال نف�س م�ضلمني:

بلغت ن�سبة التاأييد 49 %، ون�سبة التعديل 23.6% كما بلغت ن�سبة امللغى 27.4 %. 
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1. قضايا أحوال نفس غير المسلمين )11(:
1.1 حجم العمل:

ي�سري الر�سم البياين يف ال�سفحة )118( اإىل اأن اإجمايل حجم العمل بلغ 226 ق�سية يف ق�سايا اأحوال نف�ض غري 

امل�سلمني عام 2010، منها 47 ق�سية )ما ن�سبته 21%( مرحلة من �سنوات �سابقة تعود ل�سنة 2009 وما قبلها، حيث 

مت ر�سدها بتاريخ 2010/1/1، بالإ�سافة اإىل عدد 179 ق�سية )ما ن�سبته 79%( جديدة �ُسجلت خالل عام 2009. 

وباملقارنة بني عامي 2009 و2010 لوحظ ارتفاع يف عدد الق�سايا امل�سجلة يف عام  2010  وبلغت زيادة يف عدد الق�سايا 

امل�سجلة بلغت 8% يف عام 2010 حيث مت ت�سجيل عدد 179 يف عام 2010مقارنة بـ 166 ق�سية يف عام 2009.

وبنهاية 2010 مت ف�سل 141 ق�سية، اأي ما ن�سبته 62 %، وترحيل 87 ق�سية )متداولة( اأي ما ن�سبته 38 %.

1.) �ضرعة الف�ضل ال�ضاملة:

76 % من الق�سايا املحكومة مت ف�سلها خالل مدة ل تتجاوز 3 اأ�سهر، كما ميكن مالحظة اأن 15% من الق�سايا 

مت ف�سلها يف مدة ترتاوح ما بني 4 اإىل 6 اأ�سهر، و5% مت ف�سلها يف مدة ترتاوح ما بني 7 اإىل 9 اأ�سهر، و3% فقط 

مت ف�سلها يف مدة ترتاوح بني 10 اإىل 12 �سهرًا، و1% فقط مت ف�سلها يف مدة تزيد على 12 �سهرًا.

1.) معدل الف�ضل:

بلغ معدل الف�سل 79% يف عام 2010 حيث مت ف�سل 141 ق�سية مقارنة بـ 179 ق�سية م�سجلة.وباملقارنة بعدد 

الق�سايا املحكومة باأنه مت ف�سل 141 ق�سية يف 2010 بينما مت ف�سل  165ق�سية يف 2009 بانخفا�ض بلغ %15.

ويرجع �سبب النخفا�ض اإىل زيادة ن�سبة عدد الق�سايا امل�سجلة يف 2010 بن�سبة 8%عن عام 2009.

1.) عمر الق�ضايا املرحلة: 

الق�سايا املرحلة يف نهاية عام 2010 اإىل عام 2011 يبلغ عمر 75% منها اأقل عن 365 يومًا من تاريخ ت�سجيلها 

اأي اأنها م�سجلة يف عام 2009، وهذه الن�سبة جيدة ت�سري اإىل اأن الن�سبة العظمى من الق�سايا املرحلة هي ق�سايا 

حديثة ول يوجد تكد�ض بها، كما اأن 11% )فقط 10 ق�سايا( من الق�سايا املرحلة يعود تاريخ ت�سجيلها اإىل عام 

2009، ويالحظ وجود 12 ق�سية اأي ما ن�سبته 14% فقط عمرها يزيد على �سنتني.

1.) �ضرعة الف�ضل يف الق�ضايا املحك�مة من امل�ضجلة :

ي�سري الر�سم البياين اخلا�ض ب�سرعة الف�سل يف الق�سايا املحكومة )من ق�سايا اأحوال نف�ض غري م�سلمني امل�سجلة( اإىل 

انه يف عام 2010، مت ف�سل عدد )112( ق�سية من الق�سايا امل�سجلة يف نف�ض العام والتي بلغت )179( ق�سية م�سجلة، 

وقد ف�سل عدد )94( ق�سية من اأ�سل )112( ق�سية حمكومة اأي  ما ن�سبته 84% يف مدة ل تتجاوز 3 اأ�سهر، وخالل 

مدة 6 اأ�سهر مت ف�سل عدد )106( ق�سايا  من اأ�سل )112( ق�سية، اأي ما ن�سبته )95%( )تراكمي(، واأما عن الن�سبة 

املتبقية )5% فقط( فقد ا�ستغرقت مدة احلكم فيها اأكرث من 7 اأ�سهر.

)28( ق�سايا اأحوال نف�ض غري امل�سلمني: هي نوع من اأنواع الق�سايا ال�سرعية وتتعلق بالق�سايا الأ�سرية لغري امل�سلمني.

6.1 معدل مدة احلكم: 

غري  نف�ض  )اأحــوال  ال�سخ�سية  الأحــوال  حمكمة  حققت   • الت�شجيل:	 تاريخ  من  احلكم  مدة  معدل 

م�سلمني( يف عام 2010 معدًل ايجابيًا و�سل اإىل 80 يومًا مقارنة بـ 92 يومًا يف عام 2009،حيث بلغ عدد 

الق�سايا املحكومة 138 ق�سية يف عام 2010 مقارنة 165يف عام 2009.ويرجع انخفا�ض ن�سبة عدد الق�سايا 

املحكومة اإىل ارتفاع عدد الق�سايا امل�سجلة يف عام 2010 بن�سبة وقدرها %8.

غري  نف�ض  )اأحــوال  ال�سخ�سية  الأحــوال  حمكمة  حققت   • جل�شة:	 اأول  تاريخ  من  احلكم  مدة  معدل 

م�سلمني( يف عام  2010 معدًل ايجابيًا و�سل اإىل 62 يومًا من تاريخ اأول جل�سة مقارنة ب 77 يومًا من تاريخ 

اأول جل�سة يف عام 2009. 

1.) معدل زمن النتظار للجل�ضة الأوىل )))): 

مت حتقيق معدل زمن النتظار يف 2010 وقدرة 23 يومًا مقارنة لعام 2009حيث بلغ 12 يومًا كما هو مو�سح يف 

اجلدول اأدناه. 

   ال�سنوات

املحاكم

200820092010

عدد 

الق�سايا 

امل�سندة

املحقق

عدد

 الق�سايا 

امل�سندة

املحققامل�ستهدف
عدد الق�سايا 

امل�سندة
املحققامل�ستهدف

حمكمة اأحوال 

نف�ض غري 

م�سلمني

16514166--12178--23

)29( معدل زمن النتظار )معدل الإ�سناد(: هو معدل الفرتة من تاريخ ت�سجيل الق�سية اإىل تاريخ اأول جل�سة )ويتم احت�سابه = جمموع الفرتات للق�سايا 

امل�سندة امل�سجلة خالل ال�سنة من تاريخ الت�سجيل اإىل تاريخ اأول جل�سة بالأيام مق�سوما على عدد الق�سايا امل�سندة
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3- نتائج مؤشرات األداء الخاصة بمحكمة االستئناف:
اأ( الق�ضايا / امل�اد / الطلبات امل�ضجلة مبحكمة ال�ضتئناف:

يالحظ من الر�سم البياين اأدناه ارتفاع يف عدد الق�سايا امل�سجلة يف عام 2010 مقارنة بعام 2009 حيث اإن 

ن�سبة الزيادة بلغت %20.

ب( معدل الف�ضل للق�ضايا ذات الطبيعة النزاعية مبحكمة ال�ضتئناف:

هناك ارتفاع يف عدد الق�سايا املحكومة يف عام 2010م مقارنة بعام 2009م بن�سبة وقدرها )22%( حيث مت ف�سل عدد 

)4835( ق�سية مبحكمة ال�ستئناف يف عام 2010م مقارنة بـ )3956( ق�سية يف عام 2009م. وميكن مالحظة اأن حمكمة 

ال�ستئناف و على الرغم من زيادة عدد الق�سايا يف عام 2010 اإل اأنها حافظت على معدل ف�سل عام ممتاز بلغ )%91(.
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ج( دقة الأحكام مبحكمة ال�ضتئناف:

يالحظ من انخفا�ض ب�سيط يف ن�سبة تاأييد اأحكام حمكمة ال�ستئناف مبقدار )1.2%( حيث بلغت )%69.2( 

يف عام 2010م مقارنة بن�سبة )70.4%( يف عام 2009م. واأما عن ن�سبة النق�ض فيالحظ زيادة ب�سيطة يف هذه 

الن�سبة حيث بلغت )30.8%( يف عام 2010م مقارنة بن�سبة )29.6%( يف عام 2009م.

د( معدل زمن النتظار للجل�ضة الأوىل يف حمكمة ال�ضتئناف:

يالحظ من اجلدول اأدناه اأن معدل زمن النتظار اإىل اجلل�سة الأوىل  يف حمكمة ال�ستئناف حقق معدًل وقدره 

30 يومًا وبعدد ق�سايا بلغت 5320 ق�سية، وبذلك يزيد املحقق لهذا العام عن امل�ستهدف ال�سنوي مبعدل  9اأيام. 

كما يالحظ عند مقارنة املعدل بالعام املا�سي )عام 2009( وجود انحراف �سلبي بلغ )7 اأيام(، ويرجع ذلك 

للزيادة يف عدد الق�سايا والتي بلغت 19% يف عدد الق�سايا امل�سجلة باملحكمة.

 

      ال�سنوات

املحاكم 

20092010

املحققامل�ستهدفعدد الق�سايا امل�سندةاملحققامل�ستهدف

222153202130حمكمة ال�ستئناف

هـ( معدل مدة احلكم:

يبني الر�سم البياين التايل ارتفاعًا يف )معدل مدة احلكم من اأول جل�سة( يف عام 2010 عن عام 2009 مبعدل 

25 يومًا، وارتفاعًا يف )معدل مدة احلكم من تاريخ الت�سجيل( يف 2010 مبعدل 24 يومًا عن عام 2009.

و( معدل وعمر الق�ضايا املتداولة يف حمكمة ال�ضتئناف:

ر�سدها  والتي مت  ق�سية   2548 اإجماليها  بلغ  والتي   2011 اإىل   2010 عام  نهاية  املرحلة يف  للق�سايا  بالن�سبة 

بتاريخ 2011/1/2، يبلغ عمر 85% منها اأقل من 365 يومًا اأي اأنها م�سجلة يف عام 2010 وهي ن�سبة ممتازة 

ت�سري اإىل اأن الن�سبة العظمى من الق�سايا املرحلة هي ق�سايا حديثة ول يوجد تكد�ض ملحوظ بها، كما اأن %11 

من الق�سايا املرحلة يعود تاريخ ت�سجيلها اإىل عام 2009 و4% فقط من الق�سايا عمرها يزيد على ال�سنتني.
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1- نتائج مؤشرات األداء الخاصة بمحكمة التمييز:

اأ( الق�ضايا امل�ضجلة مبحكمة التمييز:

مت  حيث   )%38( وقدرها  بن�سبة  2009م  بعام  مقارنة  2010م  عام  يف  امل�سجلة  الق�سايا  بعدد  ارتفاع  هناك 

طبيعية  نتيجة  وذلك  2009م  عام  يف  طعنًا   )1016( بـ  مقارنة  2010م  عام  يف  طعنًا   )1405( عدد  ت�سجيل 

للعالقة الطردية بني اأحكام حمكمة ال�ستئناف والطعون امل�سجلة يف حمكمة التمييز، حيث مت ر�سد ارتفاع عدد 

الأحكام ال�سادرة مبحكمة ال�ستئناف بن�سبة وقدرها 22% يف عام 2010.

ب( معدل الف�ضل مبحكمة التمييز:

وذلك   2009 العام  16%عن  ن�سبته  بانخفا�ض  وقدره )%76(  2010م معدل ف�سل  التمييز يف  حققت حمكمة 

يرجع اإىل الزيادة يف عدد الق�سايا امل�سجلة يف عام 2010 مقارنة بعام 2009 والتي بلغت %38.

ج( معدل زمن النتظار للجل�ضة الأوىل يف حمكمة التمييز:

   يالحظ من اجلدول اأدناه اأن معدل زمن النتظار اإىل اجلل�سة الأوىل  يف حمكمة التمييز حقق معدًل وقدره 

79 يومًا وبعدد ق�سايا بلغت 890 ق�سية، وبذلك يزيد املحقق لهذا العام عن امل�ستهدف ال�سنوي مبعدل 15 يومًا. 

كما يالحظ عند مقارنة املعدل بالعام املا�سي )عام 2009( يالحظ وجود انحراف ايجابي بلغ )6 اأيام(.

      ال�سنوات

املحاكم 

20092010

املحققامل�ستهدفعدد الق�سايا امل�سندةاملحققامل�ستهدف

68858906479حمكمة التمييز

د( معدل مدة احلكم:

يبني الر�سم البياين التايل ارتفاعًا يف )معدل مدة احلكم من اأول جل�سة(  يف عام 2010 عن عام 2009 مبعدل 

8 اأيام، وارتفاعًا يف )معدل مدة احلكم من تاريخ الت�سجيل( يف 2010 مبعدل 11 يومًا عن عام 2009.
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هـ( معدل وعمر الق�ضايا املتداولة يف حمكمة التمييز:

بالن�سبة للق�سايا املرحلة يف نهاية عام 2010 اإىل 2011 يبلغ عمر 98% منها اأقل من 365 يومًا اأي اأنها م�سجلة 

يف عام 2010 وهي ن�سبة ممتازة جدًا ت�سري اإىل اأن الن�سبة العظمى من الق�سايا املرحلة هي ق�سايا حديثة ول 

يوجد تكد�ض ملحوظ بها، كما اأن 1% من الق�سايا املرحلة يعود تاريخ ت�سجيلها اإىل عام 2009 )7 ق�سايا فقط( 

و 1% فقط من الق�سايا عمرها يزيد على ال�سنتني )8 ق�سايا فقط(.

5- نتائج مؤشرات األداء الخاصة بالتنفيذ المدني:
الطلبات  تنفيذ  وكذلك  درجاتها،  املحاكم مبختلف  ال�سادرة من  املدنية  الأحكام  بتنفيذ  التنفيذ  اإدارة  تقوم 

الق�سائية والأحكام ال�سادرة من خمتلف املحاكم النظامية وال�سرعية الداخلية واخلارجية عن طريق النابات 

الق�سائية الواردة من تلك املحاكم.

النحو  على  النتائج  هذه  ا�ستعرا�ض  و�سيتم  الأداء،  موؤ�سرات   )3( لعدد  الأداء  نتائج  التقرير  هذا  ويو�سح 

التايل:-

1- موؤ�سر معدل التنفيذ.

2- موؤ�سر �سرعة التنفيذ ال�ساملة.

3- موؤ�سر معدل مدة التنفيذ.

اأوًل: م�ؤ�ضر معدل التنفيذ:

يتم احت�ساب هذا املوؤ�سر باحت�ساب ن�سبة الق�سايا املنتهية خالل �سنة على عدد الق�سايا امل�سجلة، وهذا املوؤ�سر 

ي�ستخدم لقيا�ض ن�سبة الجناز يف حجم العمل يف املحكمة. حقق هذا املوؤ�سر معدل تنفيذ بلغ )51%( وهو معدل 

يقل بن�سبة )1%( فقط عن املعدل املحقق يف عام 2009، وهو ما يعترب اأداء اإيجابيًا نظرًا لتحقيق اأداء ثابت على 

الرغم من زيادة عدد ق�سايا التنفيذ امل�سجلة عام 2010 مقارنة بامل�سجلة علم 2009 والتي بلغت ن�سبة الزيادة 

فيها )36%(، حيث بلغ عدد الق�سايا امل�سجلة )10974( ق�سية عام 2009، وملواكبة الزيادة يف حجم العمل 

تقوم املحكمة بدرا�سة اإن�ساء حمكمة م�ستقلة لق�سايا التنفيذ، ومبقارنة عدد الق�سايا املنتهية خالل عام 2010 

يالحظ وجود زيادة وقدرها )34%(، حيث بلغ عدد الق�سايا املنتهية )7594( عام 2010 مقارنة بـ )5648( 

عام 2009، ويعود ذلك اإىل جملة من الإجراءات واملبادرات التي مت تنفيذها لتحقيق هذا الأداء، والتي مكنت 

من حتقيق اأداء ثابت على الرغم من الزيادة املحققة يف عدد ق�سايا التنفيذ امل�سجلة.
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وبالنظر اإىل الق�سايا املنتهية )املنفذة( واملبينة يف الر�سم البياين التايل يت�سح الآتي: 

النتهاء من )3283( ملف تنفيذ بالر�سوم ما ميثل )43%( من اإجمايل ملفات التنفيذ املنتهية.

النتهاء من )572( ملف تنفيذ مدين ما ميثل )8%( من اإجمايل ملفات التنفيذ املنتهية.

النتهاء من )308( ملف تنفيذ جتاري ما ميثل )4%( من اإجمايل ملفات التنفيذ املنتهية.

النتهاء من )1789( ملف تنفيذ عمايل ما ميثل )24%( من اإجمايل ملفات التنفيذ املنتهية.

النتهاء من )31( ملف تنفيذ عقاري ما ميثل )0.4%( من اإجمايل ملفات التنفيذ املنتهية.

النتهاء من )354( ملف تنفيذ اإيجارات ما ميثل )5%( من اإجمايل ملفات التنفيذ املنتهية.

النتهاء من )402( ملف تنفيذ اإنابات ما ميثل )5%( من اإجمايل ملفات التنفيذ املنتهية.

النتهاء من )635( ملف تنفيذ غرامات ما ميثل )8%( من اإجمايل ملفات التنفيذ املنتهية.

النتهاء من )220( ملف تنفيذ - باقي اأنواع ملفات التنفيذ )تنفيذ �سرعي قدمي، تنفيذ الأحكام،تنفيذ اأمور 

م�ستعجلة،تنفيذ �سرعي، اأوامر اإدارية، اأوامر اإدارية عقارية، تنفيذ اأمور م�ستعجلة مدين( ما ميثل )3%( من 

اإجمايل ملفات التنفيذ  املنتهية.

ثانيًا: �ضرعة التنفيذ ال�ضاملة:

هذا املوؤ�سر يقي�ض الزمن امل�ستغرق لتنفيذ الق�سايا بغ�ض النظر عن تاريخ ت�سجيلها.

2010 مت النتهاء منها يف مدة زمنية ل  اأن )16%( من الق�سايا املنفذة يف عام  يالحظ من الر�سم البياين 

تتجاوز �سهرًا، )25%( ا�ستغرق زمن التنفيذ فيها ما بني �سهر اإىل ثالثة اأ�سهر، و)22%( ا�ستغرق زمن التنفيذ 

فيها ما بني ثالثة اأ�سهر اإىل �ستة اأ�سهر، و)15%( ا�ستغرق زمن التنفيذ فيها ما بني �ستة اأ�سهر اإىل ت�سعة اأ�سهر، 

و)5%( ا�ستغرق زمن التنفيذ فيها ما بني ت�سعة اأ�سهر اإىل 12 �سهرًا، و)17%( ا�ستغرق زمن تنفيذ احلكم فيها 

اأكرث من �سنة. جمموع عدد الق�سايا املنفذة يف عام 2010 ي�ساوي )7594( ق�سية.

ثالثًا: معدل مدة التنفيذ:

موؤ�سر معدل مدة التنفيذ هو موؤ�سر م�ستحدث ويقي�ض الفرتة الزمنية بالأيام امل�ستغرقة لإجناز ق�سايا التنفيذ 

الرئي�سية امل�سجلة يف 2010 والتي مت النتهاء من تنفيذها يف 2010. ويالحظ من الر�سم البياين اأدناه اأن معدل 

مدة التنفيذ يف املحاكم البتدائية بلغ معدًل وقدره )99 يومًا( وهو ما يزيد على املعدل الذي مت حتقيقه خالل 

عام 2009 مبعدل وقدره )16يومًا(. وبالرجوع اإىل عدد الق�سايا التي مت ت�سجيلها والنتهاء من تنفيذها خالل 

ن�سبة وقدرها  التنفيذ  الزيادة يف عدد ق�سايا  ن�سبة  تنفيذ وبذلك تكون  بلغت )1521(  اأنها  2010 جند  عام 

)28%( عن العام املا�سي حيث بلغت ق�سايا التنفيذ امل�سجلة واملنتهية يف عام 2009 )1192( تنفيذ. 

معدل مدة التنفيذ )الق�سايا املنفذة من امل�سجلة يف نف�ض العام( يف املحاكم البتدائية 2009 / 2010
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يالحظ من الر�سم البياين اأعاله اأن اأقل معدل مدة تنفيذ مت حتقيقه يف التنفيذ العمايل مبعدل وقدره )87 يومًا( 

التي مت  الأخرية  الإجــراءات  اإىل  املعدل  انخفا�ض  اأ�سباب  وتعود   2009 ب�سيطة وقدرها )7اأيــام( عن عام  بزيادة 

تطبيقها ب�ساأن التنفيذ على ال�سمانات املحجوزة لدى وزارة العمل. يف املرتبة الثانية جند اأن التنفيذ التجاري حقق 

معدًل وقدره )115 يومًا( حمققًا بذلك انحرافًا �سلبيًا بلغ )13 يومًا( عن عام 2009 والذي يعود اإىل الزيادة املطردة 

يف عدد التنفيذ التجاري والذي ارتفع بن�سبة وقدرها )16%( حيث بلغت ق�سايا التنفيذ التجاري خالل عام 2010 

)121( تنفيذ، بينما بلغ خالل عام 2009 )104( تنفيذ. يف املرتبة الثالثة جند اأن التنفيذ املدين حقق معدًل وقدره 

)119 يوم( وبذلك يزيد عن حمقق العام املا�سي مبعدل )27 يوم(. يف املرتبة الرابعة جند اأن تنفيذ الإيجارات 

حقق معدًل وقدره )128يومًا( وبذلك يزيد على حمقق العام املا�سي مبعدل )63يومًا(. يف املرتبة اخلام�سة جند اأن 

التنفيذ العقاري حقق معدًل وقدره )147يومًا( وبذلك يزيد على حمقق العام املا�سي مبعدل )38يومًا(. 

رابعًا مبادرات تط�يرية:

قامت اإدارة التنفيذ بتنفيذ عدد من املبادرات والإجراءات التي اأ�سهمت ب�سكل مبا�سر ورئي�سي يف حتقيق النتائج 

ال�سادة  املثال: تفوي�ض ال�سالحيات من  2010، منها على �سبيل  العمل  الزيادة املطردة يف حجم  اأعاله ملواجهة 

الق�ساة لالإداريني، حيث مت تخويل الإداريني باتخاذ القرارات ب�سكل مبا�سر لعدد )11( نوعًا من الإجراءات من 

اأ�سل )72( اإجراء، التوا�سل املبا�سر مع املنفذ �سدهم عرب الهاتف ل�سداد الر�سوم والغرامات، مد �ساعات عمل 

ماأموري التنفيذ من )7( �ساعات اإىل )11( �ساعة ، بالإ�سافة اإىل تفعيل دور ماأمور التنفيذ ميدانيًا، توقيع اتفاقية 

اأ�سهم تعزيز ال�سراكات ال�سرتاتيجية اإىل التاأثري  مع �سركة متخ�س�سة باملزادات لبيع املركبات املحجوزة، كما 

اإيجابًا يف حتقيق النتائج اأعاله، مثال ال�سراكة مع هيئة الطرق واملوا�سالت فيما يخ�ض حجز املركبات.

للعام  املبادرات  من  عدد  بو�سع  املحكمة  قامت   ،2010 العام  خالل  العمل  حجم  يف  املطردة  للزيادة  ونظرًا 

والقرارات منها: درا�سة  �سريع لالأحكام  تنفيذ  ل�سمان  التنفيذ  اإجراءات  وتطوير  اإىل حت�سني  الرامية   2011

اإن�ساء حمكمة م�ستقلة متخ�س�سة )حمكمة التنفيذ(، العمل على احل�سول على مزيد من ال�سالحيات، وتنفيذ 

م�سروع للتوا�سل املبا�سر مع املتعاملني ممن ميثلون اجلهات التنظيمية فيما يخ�ض التثقيف باإجراءات التنفيذ 

ل�سمان �سال�سة تنفيذ هذه الإجراءات وحتقيق معدل اأكرب للتنفيذ، تقلي�ض زمن الرتا�سل من خالل ا�ستحداث 

نظام ترا�سل اللكرتوين لل�سادر والوارد، فتح اأكرث من قناة ل�سداد املبالغ املطالب بها بالتفاق مع عدد من 

اإىل  بالإ�سافة  اللكرتوين،  النظام  اإىل  امليدانية  التنفيذ  ماأموري  اأعمال  جميع  حتويل  والدوائر،  املوؤ�س�سات 

حتديث وتطوير النظام الإلكرتوين لتنفيذ الق�سايا.

1- نتائج مؤشرات األداء الخاصة بالقضايا الجزائية:
اأنواع  العام، فامل�سرع حدد  النظام  اأو على  الدولة   اعتداء على  اأو  العامة  امل�سلحة  اعتداء على  اجلرمية هي 

بالف�سل  املحكمة اجلزائية  و تخت�ض  لها.  املنا�سبة  العقوبات  – خمالفة( وحدد  – جنحة  اجلرائم )جناية 

الق�سايا  اأداء  موؤ�سرات  �سنعر�ض  الق�سم  هذا  ويف  العامة.  النيابة  من  عليها  املعرو�سة  اجلزائية  الق�سايا  يف 

اجلزائية باملحكمة البتدائية وحمكمة ال�ستئناف وحمكمة التمييز.

املحكمة اجلزائية ت�ضتحدث ثالث دوائر متخ�ض�ضة: 

مبعدل جل�شتني اأ�شب�عيًا حماكم دبي والنيابة العامة تطلقان املحكمة اجلزائية امل�شائية:

 يف خطوة تهدف اإىل زيادة الف�سل يف الدعاوى وت�سريع التقا�سي، ويف اإطار ال�سراكة ال�سرتاتيجية املتميزة بني 

حماكم دبي و النيابة العامة، د�سنت حماكم دبي والنيابة العامة نظام املحكمة امل�سائية يف نهاية عام 2009، 

وبواقع جل�ستني اأ�سبوعيا تعقدان يومي الثنني والثالثاء، وتنظر 100 ق�سية )�سيك( يف كل جل�سة،  و تاأتي هذه 

املبادرة متا�سيًا مع هدف املحكمة يف زيادة معدل الف�سل يف الق�سايا اجلزائية، والت�سهيل على الق�ساة من 

خالل ف�سل هذه الق�سايا الب�سيطة عن الق�سايا املعقدة واخت�سا�سها بدائرة واحدة، وبالتايل متكني الق�ساة 

من الرتكيز ب�سكل اأف�سل على الق�سايا ذات الطبيعة املعقدة.

دائرة الأ�شرة:

تخت�ض الدائرة بنظر اجلرائم التي يكون اأطرافها من اأفراد الأ�سرة الواحدة اأو بينهم عالقة م�ساهرة، وتعقد 

اإن�ساء هذه الدائرة يف اإعطاء  جل�ساتها مرة يف الأ�سبوع وغالبًا ما تكون جل�سة �سرية، يكمن الهدف من وراء 

تقليل مظاهر  والإ�سهام يف  الأ�سرة  للعمل على احلفاظ على  بينهم  لت�سوية اخلالف  الق�سية  فر�سة لأطراف 

التفكك الأ�سري بغ�ض النظر عن �سرعة الف�سل يف مثل هذه النوعية من الق�سايا،  واجلدير بالذكر اأن %55 

من الق�سايا املعرو�سة ا�ستطاع القا�سي فيها اأن ي�سل اإىل ت�سوية بني الطرفني وي�سدر فيها حكمًا باإنق�ساء 

اخل�سومة بالتنازل، علمًا باأن املحكمة تنظر ق�سايا اجلنح فقط.

دائرة جرائم الجتار بالب�شر:

الدولة  تتكبدها  التي  املالية  الأعباء  من  وللتخفيف  بالب�سر،  الجتار  مكافحة جرائم  الدولة يف  ملواكبة جهود 

يف اإيواء �سحايا تلك اجلرائم، ا�ستحدثت املحكمة اجلزائية دائرة متخ�س�سة يف النظر بق�سايا الجتار يف 

الب�سر، وذلك لـتحقيق �سرعـة الف�سل يف الق�سايا وم�ساعدة �سحاياها، حيث اإن ال�سبب الرئي�ض لإن�ساء املحكمة 

هو مراعاة م�سلحة �سحايا جرائم الجتار يف الب�سر وحمايتهم، وتخفيف ال�سـرر الواقع عليهم جّراء اجلرمية، 

حيث تقوم املحكمة املتخ�س�سة ب�سماع اأقوال ال�سحيـة يف اأول جل�سة حماكمـة، مل�ساعدتها على العـودة اإىل بلدها 

باأ�سرع وقت ممكن. وتعترب ق�سايا الجتار يف الب�سر ق�سايا لها خ�سو�سية معينة، كون الدولة توؤوي �سحاياها 

حلني الف�سل يف الق�سية الأمر الذي ي�سكل عبئًا ماليًا، بعك�ض �سحايا اجلرائم الأخرى.

ومتتاز هذه النوعية من الق�سايا باإجراءات قانونية خا�سة تختلف عن �سواها، بوجود قانون اأ�سدرته الدولة 

ب�ساأن مكافحـة جرائم الجتار يف الب�سر رقم )51( ل�سنة 2006 عالوة على التفاقات الدولية التي وقعتها مع 

دول اأخرى.
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اأوًل: م�ؤ�ضرات الق�ضايا اجلزائية باملحكمة البتدائية: 

1. الق�شايا اجلزائية امل�شجلة:

�سجل املوؤ�سر ارتفاعَا قدره 16% يف عام 2010 مقارنة بعام 2009 وميكن اإرجاع �سبب هذه الرتفاعات املتتالية 

بعدد  ارتفاعًا  الإمارة  �سهدت  الفرتة، حيث  نف�ض  ال�سكانية خالل  الكثافة  ارتفاع  اإىل  امل�سجلة  الق�سايا  بعدد 

ال�سكان  نظرًا للتطور العمراين وكونها بيئة جاذبة لال�ستثمارات. 

2. الأحكام ال�شادرة:

عدد الأحكام �سهد انخفا�سًا ب�سيطًا يف عام 2010، حيث انخف�ض املوؤ�سر بن�سبة 3.7% مقارنة بعام 2009، فقد 

اأ�سدرت املحكمة اجلزائية  29407 اإحكام يف 2010 مقارنة بـ 30567 حكمًا يف عام 2009.

بعدد  مقارنة  ا�سدار19239حكمًا  مت  حيث   2007 عام  يف   %97.6 يف  ف�سل  اأنه  يتبني  الف�سل  معدل  بتحليل 

19769 ق�سية م�سجلة، وقد ارتفع موؤ�سر معدل الف�سل يف عام 2008 بزيادة 2.3% عن عام 2007 حيث �سجل 

املوؤ�سر 99.9% وذلك باإ�سدار 25257 حكمًا مقابل 25277 ق�سية حمالة، ويف عام 2009 فقد انخف�ض موؤ�سر 

معدل الف�سل اإىل 93.3% وذلك باإ�سدار 30567 حكمًا مقابل 32760 ق�سية م�سجلة بانخفا�ض وقدره %6.6 

اأما يف عام 2010  انخف�ض موؤ�سر معدل الف�سل اإىل 77%  فقد ُف�سل يف 29407 ق�سايا مقابل 38115 ق�سية 

م�سجلة ويرجع هذا النخفا�ض يف هذا املعدل ب�سكل رئي�سي اىل الزيادة يف عدد الق�سايا امل�سجلة والتي زادت 

بن�سبة وقدرها 16% مقارنة بعام 2009.

ثانيًا: م�ؤ�ضرات الق�ضايا اجلزائية امل�ضجلة مبحكمة ال�ضتئناف: 

1. الق�شايا امل�شجلة:

�سجل املوؤ�سر يف عام 2010 انخفا�سًا بن�سبة 2% يف عدد ق�سايا ال�ستئناف امل�سجلة مقارنة بعام 2009 وذلك من 

خالل ت�سجيل عدد 7468 ق�سية ا�ستئناف جزائي يف عام 2010 مقابل 7623 يف عام 2009.

2. الأحكام ال�شادرة من حمكمة ال�شتئناف:

هناك ارتفاع بعدد الأحكام ال�سادرة من حمكمة ال�ستئناف بلغ 9.4% يف عام 2010 حيث �سجل املوؤ�سر ارتفاعًا 

ايجابيًا يف عدد الأحكام ال�سادرة و معدل الف�سل يف عام 2010 حيث مت اإ�سدار عدد 7015 حكم ا�ستئناف 

جزائي مقابل 7468 ق�سية م�سجلة، اأي مبعدل ف�سل بلغ 94% مقارنة بـ 6413 حكمًا مقابل 7623 ق�سية م�سجلة 

يف عام 2009  اأي مبعدل ف�سل بلغ 84% بارتفاع بلغت ن�سبته 10%  وقدرة 602 حكم.

 ثالثًا: م�ؤ�ضرات الق�ضايا اجلزائية مبحكمة التمييز: 

الق�شايا امل�شجلة مبحكمة التمييز:

هناك ارتفاع بعدد الق�سايا اجلزائية امل�سجلة مبحكمة التمييز يف عام 2010 بن�سبة وقدرها 75% مقارنة بعام 2009 

حيث مت ت�سجيل عدد 877 ق�سية يف عام 2010 مقارنة بـ 499 ق�سية يف عام 2009 بارتفاع يقدر بعدد 378 ق�سية.
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الأحكام ال�شادرة من حمكمة التمييز:

12% يف عام 2010 حيث �سجل املوؤ�سر ارتفاعًا  هناك ارتفاع بعدد الأحكام ال�سادرة من حمكمة التمييز بلغ 

ق�سية   877 مقابل  564 حكم متييز  عدد  اإ�سدار  2010 حيث مت  عام  ال�سادرة يف  الأحكام  عدد  اإيجابيًا يف 

2009  اأي مبعدل  م�سجلة، اأي مبعدل ف�سل بلغ 64% مقارنة بـ 496 حكمًا مقابل 499 ق�سية م�سجلة يف عام 

ف�سل بلغ 99% بزيادة يف عدد الأحكام بلغت 68 حكمًا وبانخفا�ض بلغت ن�سبته 35%  يف معدل الف�سل.

7- نتائج مؤشرات األداء الخاصة بمعامالت الكاتب العدل:
اإدارة الكاتب العدل يف حماكم دبي لها فروع متعددة تغطي خمتلف مناطق الإمارة، وهي فرع الطوار وفرع 

الرب�ساء وفرع الدائرة القت�سادية، بالإ�سافة اإىل الفرع الرئي�سي مببنى املحاكم. وتوؤدي هذه الفروع دورًا فعاًل 

وبارزًا يف الت�سهيل على جمهور املتعاملني من حيث تقريب موقع اخلدمات اإىل اأماكن تواجدهم.

1- ارتفاع بن�ضبة ).)1% يف عدد معامالت الكاتب العدل:

 ت�سري الإح�سائيات املتعلقة باملعامالت املنجزة لدى الكاتب العدل خالل عام 2010 اإىل ارتفاع يقدر بن�سبة 

18.3%حيث مت ت�سجيل عدد 164207 معاملة مقارنة بـ 138714 معاملة يف عام 2009 

كما ميكن مالحظة اأن فرع الطوار يف عام 2008 ا�ستحوذ على ن�سبة 50% من اإجمايل معامالت الكاتب العدل 

ويف عام 2009 ا�ستحوذ على ن�سبة 49%  ويف 2010 على ن�سبة 52% وذلك ب�سبب قرب املوقع من الكثافة ال�سكانية 

واملحالت واملراكز التجارية ، وتوزعت الن�سبة املتبقية يف عام 2010 على فرع الرب�ساء بن�سبة 32%، فرع دائرة 

التنمية القت�سادية بن�سبة 10%، الفرع الرئي�سي بن�سبة 6%، كما يت�سح اأن التوثيقات بلغت 97% من اإجمايل 

عدد معامالت الكاتب العدل يف 2010.

الإدارة وفروعها

�سنة 2008

اإثبات تاريخت�ثيق
حمررات 

الن�شر

عق�د

الكنائ�س
املجم�ع

55848415446051الفرع الرئي�شي

فرع دائرة التنمية 

القت�شادية
--------16024

4887427046149362فرع الرب�شاء

71100181019771478فرع الط�ار

125558216415702142915املجم�ع
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الإدارة وفروعها

�شنة 2009

ت�ثيق
اإثبات 

تاريخ
حمررات الن�شر

عق�د

الكنائ�س
املجم�ع

70081761197789الفرع الرئي�شي

فرع دائرة 

التنمية 

القت�شادية

15043------15043

33547311----46976فرع الرب�شاء

229668571--68273فرع الط�ار

1373001763650138714املجم�ع

الإدارة وفروعها

�شنة 2010

ت�ثيق
اإثبات 

تاريخ
حمررات الن�شر

عق�د

الكنائ�س
املجم�ع

76591183349497الفرع الرئي�شي

فرع دائرة 

التنمية 

القت�شادية

17133------17133

30851782--514731فرع الرب�شاء

2840285795--85365فرع الط�ار

15954021861714164207املجم�ع

1- نتائج مؤشرات األداء الخاصة بمعامالت األحوال الشخصية:

اأ( ارتفاع ن�ضب املعامالت الأح�ال ال�ضخ�ضية )%:

حتى   2010/1/1 من  الفرتة  خالل  ال�سخ�سية  الأحــوال  بــاإدارة  ال�سخ�سية  الأحــوال  خدمات  ق�سم  �سجل 

الزواج  معامالت  �سملت  حيث  اأنواعها،  خمتلف  على  ال�سرعية  املعامالت  يف  ن�سبيًا  ارتفاعًا   2010/12/31

بـ )13399(  2010 مقارنة  والتي  بلغت جمموعها )14388( معاملة يف  والت�سديقات  الإ�سهادات  والطالق 

معاملة خالل نف�ض الفرتة من 2009 اأي زيادة بن�سبة  7% وبن�سبة 10% مقارنة بعام 2008. ويرجع ذلك اإىل 

الدور الفعال ملوظفي ال�سعبة يف التجاوب مع املراجعني بال�سكل املطلوب  مما �سهل عملية ا�ستيعاب ت�سجيل هذه 

املعامالت طوال هذه ال�سنة، وهذا دليل على املجهود الكبري الذي بذله املوظفون، وياأتي كل ذلك  من خالل  

اخلدمات.  اأف�سل  تقدمي  اإىل  للو�سول  دائمًا  ت�سعى  والتي  باملحاكم،  امل�سوؤولني  قبل  من  ال�سليمة  التوجيهات 

واجلدير بالذكر اأن معدل املدة الالزمة لإجناز الطلبات بعد ا�ستقبالها من موظفي ال�ستقبال  بلغ  اأقل عن 

ع�سر دقائق نتيجة لتطبيق اخلدمة ال�ساملة.

ب( زيادة ن�ضب ت�ضجيل معامالت الزواج:

بلغ عدد املعامالت املتعلقة بالزواج والطالق املنجزة يف عام 2010 ب�سالة الأحوال ال�سخ�سية 4669 معاملة 

بزيادة تقدر ب 6 % عن العام املا�سي والذي بلغ جمموع عدد املعامالت امل�سجلة فيه 4402 معاملة. وبالنزول 

اإىل التفا�سيل يت�سح باأن الزيادة يف ت�سجيل  معامالت الزواج بلغت 5%  حيث مت ت�سجيل 3871 معاملة يف 2010 

مقارنة بـ 3675 معاملة يف عام 2009 وجاءت مبختلف الفئات والتي ت�سمل زواج املواطن من مواطنة، واملواطن 

من غري املواطنة، وغري املواطن من املواطنة، وغري املواطن من غري املواطنة. وقد قارنتها زيادة ب�سيطة يف 

حالة اإ�سهادات الطالق تقدر ب9% حيث مت ت�سجيل  عدد  )727(  معاملة  يف  2009، فيما بلغت يف عام 2010 

)798( معاملة، وجدير بالذكر اأن ن�سبة الطالق من اإجمايل عدد معامالت الزواج والطالق يف 2010 بلغت 

17%  من اإجمايل املعامالت.
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ج( الت�ض�يات يف احلالت الأ�ضرية:

حقق ق�سم الإ�سالح الأ�سري جناحًا ملمو�سًا يف عام 2010 مقارنة بعدد حالت امل�ساكل الأ�سرية امل�سجلة ، ويرجع هذا 

النجاح اإىل جهد املوجهني الأ�سريني، الذين يبذلون جهدًا كبريًا يف التوفيق بني املتخا�سمني وحماولة معاجلة اخلالفات 

الأ�سرية وتوجيه الن�سيحة واإقناع اأطراف النزاع باملوعظة احل�سنة وبا�ستخدام الأ�ساليب النف�سية والجتماعية املنا�سبة 

ل�سخ�سية كل طرف. واجلدير بالذكر اأن ق�سم التوجيه والإ�سالح الأ�سري ا�ستقبل يف هذا  العام 3012 حالة خالف 

اأ�سري بزيادة 10% عن عام 2009 وجنح يف الو�سول اإىل ال�سلح اأو التفاق يف 59% من احلالت، ومتت اإحالة %41 

منها اإىل الق�ساء، ويعترب هذا الإجناز نقطة م�سيئة يف ا�ستمرار الأداء بنف�ض امل�ستوى رغم الزيادة العددية للحالت 

وهو ا�ستمرار يف زيادة حماكم دبي نحو اإيجاد وتفعيل القنوات البديلة للتقا�سي والذي �ساهم ب�سكل كبري وملحوظ يف 

ا�ستقرار الأ�سر املواطنة واملقيمة يف اإمارة دبي ب�سكل خا�ض ودولة الإمارات ب�سكل عام.

د( انخفا�س ن�ضبة الت�ض�يات يف نزاعات الرتكات اإىل ).))%:

ا�ستقبل ق�سم الرتكات باإدارة الأحوال ال�سخ�سية مبحاكم دبي 1023 ملف اإعالم �سرعي يف عام 2010. 

كما مت ت�سجيل 852 ملف توزيع تركة، وقد مت اإنهاء 94% من هذه امللفات التي فيها خالف بني الورثة  ب�سكل 

ودي وحيث اأجنزت  الت�سويات بوا�سطة موجهي الرتكات  ب�سعبة ت�سوية الرتكات مقارنة بانخفا�ض بلغ %3 

عن عام 2009. 

الت�سويات يف الرتكات يف انخفا�ض ملحوظ يف عدد ملفات الرتكات  اآخر �ساهم جناح  �سعبة  ومن جانب 

املحالة للق�ساء متت اإحالة ن�سبة 6% فقط من اإجمايل ملفات الرتكات امل�سجلة يف 2010 مما يعني اإنهاء 

كثري من خالفات العائالت على الرتكة ب�سكل يحفظ ترابط الأ�سرة وينهي اخلالف وديًا وب�سكل مذكرات 

تعر�ض على قا�سي الرتكات ب�سيغة �ساملة. 
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نتائج مؤشرات األداء الخاصة برأي المتعاملين 2010:
بالدائرة، عن طريق  اال�ستطالع  الإدارة عمليات  التخطيط  امل�ؤ�س�سي مهمة  واالأداء  اال�سرتاتيجية  اإدارة  تت�ىل 

اإعداد وتنفيذ ا�ستبيانات ر�سا املتعاملني وامل�ارد الب�سرية واملجتمع وفق معايري برنامج دبي لالأداء احلك�مي 

املتميز واختيار دورية قيا�سها وتقدمي الت��سيات ب�ساأنها. 

1. نتائج استطالعات آراء المتعاملين 2010:
ما يلي اأ�سل�بان ال�ستعرا�س نتائج قيا�س راأي املتعاملني:

الأ�صل�ب الأول:  نتائج ا�صتبيان حك�مة دبي:

2006200720082009

حماكم 

دبــــــي

حك�مة 

دبــــــي

حماكم 

دبــــــي

حك�مة 

دبــــــي

حماكم 

دبــــــي

حك�مة 

دبــــــي

حماكم 

دبــــــي

حك�مة 

دبــــــي

CSI8177586969777781

MSI6162788085848685

DGSI71696874.177.280.381.382.9)من 100(

DGSI711692679741772803813829)من 1000(

ويالحظ من خالل النتائج اأعاله وج�د اجتاه اإيجابي يف نتائج اأداء الدائرة يف نتائج كافة امل�ؤ�سرات اأعاله، حيث بلغت ن�سبة 

الزيادة عام 2009 يف م�ؤ�سر ر�سا املتعاملني )11.6%( مقارنة بنتيجة العام 2008.

الأ�صل�ب الثاين:

نظرًا ملا الآراء املتعاملني من دور يف االرتقاء مب�ست�ى اخلدمات املقدمة مت تنفيذ ا�ستبيان لقيا�س ر�سا املتعاملني 

عن العام 2010م  باللغتني العربية واالإجنليزية، غطى اال�ستبيان كافة �سرائح امل�ستفيدين من خدمات الدائرة 

وعلى م�ست�ى كافة ال�حدات التنظيمية واأفرع الدائرة، وقد �سملت عينة اال�ستبيان ح�ايل )1383( متعاماًل 

من كافة اجلن�سيات امل�ستفيدة من خدمات الدائرة، وبناء على املبادرات التي مت تنفيذها خالل العام 2010 

لتعزيز ج�دة اخلدمات املقدمة متكنت الدائرة من حتقيق ن�سبة ر�سا عامة بلغت ) 82%(، مقارنة بن�سب ر�سا 

بلغت )92%(، )93%(، )84%( لالأع�ام 2007م، 2008م، 2009م على الت�ايل، وجاءت نتائج ا�ستطالع ر�سا 

املتعاملني مقارنة بال�سن�ات ال�سابقة كالتايل:

2. نتائج أداء نظام شكاوى المتعاملين 2010:
حققت دائرة حماكم دبي اأداًء متميزًا يف تطبيق نظام �سكاوى املتعاملني امل�حد حلك�مة دبي  بتحقيق ن�سبة )%85( 

عام 2010 مقارنة بامل�ستهدف املحدد من حك�مة دبي يف ما يتعلق بعدد ال�سكاوى التي مت حلها �سمن )7( اأيام عمل 

وه� )75%(، كما بلغت ن�سبة التظلمات على ال�سكاوى ال�اردة على الدائرة )5%(، )1%(، )0%( عن االأع�ام 2008، 

2009، 2010 على الت�ايل مقارنة بامل�ستهدف املحدد من حك�مة دبي وه�)10%(، ي��سح اجلدول اأدناه نتائج اأداء 

الدائرة يف نظام ال�سكاوى امل�حد ومقارنتها مع م�ستهدفات حك�مة دبي 2008-2010 على الت�ايل:

امل�ؤ�صرات 
م�صتهدف 

احلك�مة

حماكم دبي

200820092010

املحققامل�صتهدفاملحققامل�صتهدفاملحققامل�صتهدف

ن�صبة ال�صكاوى التي مت 

حلها �صمن 7 اأيام عمل من 

جممل ال�صكاوى الفعلية

%75%75%80.3%85%88%85%85

0%10%1%10%5%10%10%ن�صبة التظلمات 

وي��سح اجلدول اأدناه مقارنة اإح�سائية لل�سكاوى ال�اردة على الدائرة 2008- 2010 وت�سنيفاتها:

البن�د
حماكم دبي

200820092010

163375247عدد ال�صكاوى الكلي على خدمات الدائرة

618655عدد ال�صكاوى الفعلي على خدمات الدائرة

102289191عدد ال�صكاوى التي �صنفت باأنها لي�صت �صك�ى

12108عدد ال�صكاوى املتاأخرة من جممل ال�صكاوى الفعلية
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نتائج مؤشرات األداء الخاصة بالموارد البشرية 2010:
أواًل: نسبة التوطين حسب الفئات:

تهدف دائرة املحاكم اإىل ت�طني ال�ظائف على جميع امل�ست�يات االإدارية والق�سائية لتحقيق اأحد اأهم اأهدافها 

اال�سرتاتيجية والتي تتما�سى مع الت�جه احلك�مي الذي يهدف اإىل زيادة ن�سبة الت�طني يف الدوائر، وحقق العام 

احلايل ارتفاعًا يف عدد امل�ظفني امل�اطنني ل�سنة حيث بلغ عددهم )655( م�ظفًا م�اطنًا مقارنة بـ )629( 

التنفيذية  الفئة  يف  الت�طني  ن�سبة  ارتفعت  كما   ،)%4( وقدرها  بزيادة  اأي   )2009( عام  يف  م�اطنًا  م�ظفًا 

واالإ�سرافية لعام )2010( اإىل )60%( مقارنة بعام )2009( حيث كانت الن�سبة )59%(، اأما يف فئة ال�ظائف 

االأخرى فقد بلغت ن�سبة الت�طني )88%( عام )2010( مقارنة بعام )2009( حيث كانت الن�سبة )87%(، مما 

يدل على اهتمام الدائرة وتركيزها على رفع ن�سبة الت�طني يف كافة الفئات ال�ظيفية.

ثانيًا: معدل الدوران الوظيفي حسب الجنسية:
اإن اال�ستقرار ال�ظيفي من اأهم ع�امل ا�ستقرار الدوائر وامل�ؤ�س�سات والذي ي�ساعد بدوره على تط�ر اأفرادها ويزيد 

العمل  يرتك�ن  الذين  العاملني  لن�سبة  وفقًا  ال�ظيفي  الــدوران  معدل  قيا�س  على  املحاكم  حر�ست  لذا  اإنتاجهم،  من 

خالل فرتة عملهم بالدائرة، ومن خالل نتائج 2010 ُيالحظ وج�د انخفا�س ملح�ظ يف معدل الدوران ال�ظيفي يف 

فئة )امل�اطنني-ال�افدين( يف حماكم دبي مقارنة باالأع�ام ال�سابقة مما يدل على االرتياح واال�ستقرار ال�ظيفي يف 

احل�س�ل على كافة احلق�ق ال�ظيفية ومنح االمتيازات والعدالة يف نظام الرتقيات وت�زيع املكافاآت، حيث انخف�س 

معدل الدوران ال�ظيفي للم�اطنني يف عام 2010 اإىل )5.6%( مقارنة بـ )7.9%( عام 2009، وبلغ معدل الدوران 

بالن�سبة لل�افدين )0%( عام 2010 مقارنة بـ )2.1%( عام 2009.

ثالثًا: نسبة المتدربين حسب الفئات الوظيفية:
للتدريب اأثناء اخلدمة اأهمية كبرية نظرًا ملا يهيئه للم�ظف من معارف ومهارات جديدة تتطلبها مهنته وطبيعة تاأديتها، 

�سمن  دبي  حماكم  و�سعت  لذا  والتقدم،  للرقي  ت�سعى  جهة  كل  اإليه  تطمح  الذي  املن�س�د  امل�ست�ى  اإىل  بذلك  لي�سل 

ا�سرتاتيجيتها االهتمام بتط�ير وتدريب امل�ارد الب�سرية، و�سعت بخطى مدرو�سة اإىل قيا�س وحتليل الفج�ة القائمة بني 

املهارات الفعلية احلالية التي يتمتع بها امل�رد الب�سري واملهارات املطل�بة فعليًا الأداء املهام ال�ظيفية من اأجل تط�ير 

قدرات ومهارات كافة العاملني بها على خمتلف امل�ست�يات ال�ظيفية، ومن خالل نتائج العام 2010 مت حتقيق ارتفاع يف 

عدد املتدربني ومعدل �ساعات التدريب، فقد بلغت ن�سبة امل�ظفني املتدربني عن عام 2010 يف الفئة القيادية )%100( 

مقارنة بن�سبة تدريب م�ستهدفة لهذا العام تبلغ )90%( وبعدد �ساعات اإجمايل )910( �ساعات تدريبية مقارنة بعام 

2009 حيث كانت ن�سبة املتدربني )95%( مبعدل )902( �ساعة تدريبية، اأما عن امل�ظفني املتدربني يف الفئة االإ�سرافية 

لعام 2010 فقد بلغت )60%( مقارنة بن�سبة تدريب م�ستهدفة )35%( وبعدد �ساعات اإجمايل )4763( �ساعة تدريبية 

مقارنة بعام 2009 حيث كانت ن�سبة التدريب )80%( بعدد �ساعات اإجمايل )7888( �ساعة تدريبية، اأما عن فئة ال�ظائف 

االأخرى لعام 2010 فقد بلغت ن�سبة املتدربني )91%( مقارنة بن�سبة تدريب م�ستهدفة )60%( وبعدد �ساعات اإجمايل 

)9168( �ساعة تدريبية مقارنة بعام 2009 حيث كانت ن�سبة تدريب )89%( باإجمايل )13273( �ساعة تدريبية.

رابعًا: معدل ساعات التدريب لكل موظف:
2010 مبيزانية  عام  تدريبية خالل  �ساعة  دبي )14841(  نفذتها حماكم  التي  التدريب  �ساعات  بلغ عدد 

وقدرها )942000( درهم مقارنة بعدد ال�ساعات التدريبية التي اأبرمت خالل عام 2009 والبالغة )22063( 

�ساعة تدريبية مبيزانية وقدرها )3162743( درهمًا، وحتر�س اإدارة التدريب يف حماكم دبي على قيا�س 

اأثر التدريب على الك�ادر من خالل ا�ستبيان ر�سا املتدربني عن برامج التدريب واملدرب يف نهاية ال�ر�س 

والدورات التدريبية حيث حققت برامج التدريب تلك ن�سبة ر�سا بلغت )%88.3(، )%90.3(، )%92.1(، 

الدورات  اإجمايل عدد  ارتفع  كما  الت�ايل،  2010 على   ،  2009  ،  2008  ،2007 االأعــ�ام  )90.3%( خالل 

التدريبية عام 2010 بن�سبة )15%( مقارنة بعام 2009، حيث مت تنفيذ )147(، )170(، )220(، )253( 

دورة تدريبية خالل ال�سن�ات االأربع.

خامسًا: نتائج استطالع رأي الموارد البشرية 2010:
نظرًا ملا الآراء امل�ارد الب�سرية من دور يف االرتقاء مب�ست�ى اخلدمات املقدمة، تق�م حماكم دبي با�ستطالع 

خلق  على  قادرة  وحمفزة  �سليمة  عمل  بيئة  اإىل  و�س�اًل  ال�سفافية  مبداأ  لتكري�س  الب�سرية،  م�اردها  ر�سا 

نقطة انطالق لر�سم خطط وبرامج التط�ير امل�ستدامة لالأداء، ونفذت حماكم دبي ا�ستطالعًا لقيا�س ر�سا 

م�اردها الب�سرية عن عام 2010 غطى كافة �سرائح امل�ظفني بالدائرة على اختالف درجاتهم ال�ظيفية 

واجلن�سيات العاملة بالدائرة وعلى م�ست�ى ال�حدات التنظيمية جميعها واأفرع الدائرة، وحر�س اال�ستبيان 

على ا�ستطالع ال�سريحة االأكرب من امل�ارد الب�سرية والذين ميثل�ن فئة امل�ظفني حيث كانت ن�سبة امل�ساركني 

يف اال�ستبيان )58%( من اإجمايل عدد امل�ساركني، ثم تلتهم ال�سريحة االأخرى وهم روؤ�ساء ال�سعب، حيث 

الذين كان  امل�ساركني  اإجمايل عدد  بن�سبة )9%( من  االأق�سام  روؤ�ساء  ثم  ن�سبة م�ساركتهم )%20(  كانت 

اأغلبهم من امل�اطنني العاملني، اإذ كانت ن�سبتهم )84%( ثم كان امل�ظف�ن من اجلن�سية العربية ون�سبتهم 

)12%(، و�سمل اال�ستبيان اأربعة وثالثني �س�ؤاال تركزت جميعها على التحفيز والر�سا ال�ظيفي وال�سفافية 

والت�طني، وبلغت ن�سبة ر�سا امل�ارد الب�سرية العامة يف ا�ستطالع 2010م ن�سبة ر�سا بلغت )74%( مقارنة 

بنتائج االأع�ام 2007، 2008، 2009: )64%(، )69%(، )73%( على الت�ايل، ويع�د حتقيق تلك النتيجة 

اإىل : اإجراء تعديل و�سع وترقية لعدد )245( م�ظفًا، ويف �سبيل املحافظة على امل�ارد الب�سرية يف الدائرة 

قامت االإدارة بطرح مبادرة االإعالن الداخلي لل�س�اغر املت�فرة، وذلك من اأجل فتح املجال للك�ادر الب�سرية 

لعام  الداخلية  االإعالنات  عدد  بلغ  وحيث  واملهارات،  للم�ؤهالت  وفقًا  ال�ساغرة  ال�ظائف  ل�سغل  الداخلية 

2010 )16( اإعالنًا،  وبناء عليه مت تعديل و�سع عدد )19( م�ظفًا ل�سغل وظائف اأخرى بدرجات وظيفية 

اأعلى. ومل تت�قف مبادرات اإدارة امل�ارد الب�سرية عند هذا احلد بل �سعت ال�ستحداث جلنة لدرا�سة اأ�سباب 

اال�ستقاالت، وذلك رغبة منها يف معرفة االأ�سباب احلقيقية التي اأدت اإىل اال�ستقالة وحماولة بذل اجله�د 

املمكنة لعدول امل�ظف عن طلب اال�ستقالة، وقد مت مقابلة ما يقارب الـ )10( م�ظفني، ومت اإقناع عدد )3( 

اإدارة امل�ارد الب�سرية حلك�مة دبي يف  م�ظفني بالعدول عن اال�ستقالة، وتطبق دائرة حماكم دبي قان�ن 

جميع االإجراءات املطبقة لديها وذلك بهدف �سمان حتقيق العدالة وامل�ساواة جلميع امل�ظفني، وقد بلغ عدد 
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2010 )91( تعيينًا منها )64( م�اطنًا، ول�سمان ا�ستمرارية املحافظة على ر�سا امل�ارد  التعيينات لعام 

التي  واخلربات  للم�ؤهالت  وفقًا  العاملة  الق�ى  ت�زيع  باإعادة  الب�سرية  امل�ارد  اإدارة  بادرت  فقد  الب�سرية 

ميتلك�نها من خالل فريق عمل مت ت�سكيله لهذا الغر�س، وقد قام الفريق بال�ق�ف على اأهم االحتياجات 

االأ�سا�سية للم�ظفني من خالل درا�سة بيئة العمل والتعرف اإىل املهام ال�ظيفية التي يق�م�ن بها ومن ثم 

رفع التقارير الالزمة للمعنيني.

وال تاأل� الدائرة جهدًا يف تاأهيل الك�ادر الب�سرية لديها وقد تغلبت على م�سكلة قلة امل�ارد املالية املخ�س�سة 

التي  الدورات  بلغ عدد  وقد  للم�ظفني،  واملحا�سرات  ال�ر�س  لتقدمي  داخليني  على مدربني  باالعتماد  لها 

مت تنظيمها من قبل الك�ادر الداخلية من الهيئة الق�سائية واالإدارية )69( دورة تدريبية، بينما بلغ عدد 

وتدريب  تاأهيل  2010 حيث مت  عام  دورة خالل  والق�سائية )252(  االإداريــة  للهيئتني  التدريبية  الدورات 

الب�سرية يف الدائرة، كما حتر�س الدائرة على زيادة ن�سبة ر�سا امل�ارد  الـ )314( من امل�ارد  ما يقارب 

الب�سرية من خالل االهتمام باملعرفة، ويت�سح ذلك من خالل ن�سر جميع القرارات التي تهم امل�ارد الب�سرية 

وحيث ثم تخ�سي�س م�ساحة من خالل ب�ابة املعرفة لت��سيح جميع االإجراءات والقرارات املتعلقة بهم من 

خالل مبادرة الزاجل، وذلك تفعياًل ملبداأ ال�سفافية ونقل املعرفة، كما يع�د التح�سن يف معيار الت�طني اإىل 

ارتفاع عدد امل�ظفني امل�اطنني من )542( اإىل )560( اإىل )629(، )655( خالل االأع�ام 2007 - 2010 

على الت�ايل، وقد جاءت النتائج العامة ال�ستطالع راأي امل�ارد الب�سرية لالأع�ام 2007 - 2010 على م�ست�ى 

املعايري الرئي�سية كالتايل: 

حيث اأظهرت املقارنة حتقيق حت�سن يف ر�سا امل�ارد الب�سرية عن الر�سا ال�ظيفي بتحقيق ن�سبة حت�سن بلغت 

معيار  عن  الب�سرية  املــ�ارد  ر�سا  يف   )%2.4( بلغت  حت�سن  ن�سبة  حتققت  كما  2008م،  بــاأداء  مقارنة   )%4(

الت�طني مقارنة باأداء 2009 م، فيما حققت الدائرة ا�ستقرارًا فيما يخ�س التحفيز وال�سفافية يف االإجراءات 

وقرارات امل�ارد الب�سرية.

سادسًا: نتائج أداء نظام االقتراحات 2010:
يف  واخلارجيني  الداخليني  املتعاملني  اإ�سراك  واأهمية  �سرورة  دبي  حماكم  اإدراك  نتيجة  الربنامج  هذا  ياأتي 

عمليات التط�ير امل�ستمر ، بهدف تعزيز ال�الء وت�سجيعهم على التقدم باأفكار ومقرتحات لتط�ير العمل،  ومن 

خالل النتائج املتحققة جند اأن الربنامج ا�ستقبل )1157(، )925(، )1027( اقرتاحًا خالل االأع�ام 2008، 

 )885(  ،)819(  ،)1051( الدائرة  م�ظفي  من  املقدمة  االقرتاحات  عدد  وبلغ  الت�ايل،  على   2010  ،2009

بالدائرة  العاملة  الب�سرية  املــ�ارد  بعدد  قي�س  ما  اإذا  جيد  عدد  وه�  الت�ايل،  على  ال�سن�ات  خالل  اقرتاحًا 

من  املقدمة  االقرتاحات  ن�سبة  بلغت  كما  ال�سن�ات،  خالل  م�ظفًا   )964(  ،)934(  ،)871( عددهم  والبالغ 

متعاملي الدائرة )14%( من اإجمايل االقرتاحات املقدمة عام 2010 مقارنة بـ )9%( عام 2009، وبلغت ن�سبة 

االقرتاحات املقب�لة من جممل عدد االقرتاحات املقدمة )8%(، )8%(، )7%( خالل االأع�ام 2008، 2009، 

من  املطبقة  االقرتاحات  ن�سبة  بلغت  كما  الدرا�سة،  قيد  منها  اأخرى  ن�سبة  تزال  ال  فيما  الت�ايل،  على   2010

اإجمايل االقرتاحات املقب�لة )47%(، و�سمانًا جله�د حتقيق معايري اجل�دة يف تطبيق نظام االقرتاحات يف 

حماكم دبي بلغت ن�سبة االقرتاحات التي مت الرد عليها خالل )5( اأيام عمل من تاريخ تقدميها )72%( خالل 

العام 2010،  ودعمًا جله�د التحفيز والت�سجيع على امل�ساركة يف تط�ير وحت�سني العمليات ودعم املبدعني بلغت 

اأعداد املكرمني يف نظام االقرتاحات )30(، )66(، )67( خالل االأع�ام 2008، 2009، 2010.

مؤشرات األداء الخاصة باألعمال اإلدارية:

3- نتائج مؤشرات األداء المالية:

اأوًل: امل�صروفات:

بلغ اإجمايل م�سروفات عام 2010 مبلغ 298369401.36 درهم بن�سبة وقدرها 84% من املعتمد ال�سن�ي 

البالغ قدره 353789405.26 درهم، ومبقارنة نتائج عام 2010 بنتائج عام 2009، نالحظ ارتفاعًا ب�سيطًا يف 

م�سروفات عام 2010 بن�سبة 3.19% عن م�سروفات عام 2009.
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ثانيًا:- الإيرادات: 

بلغ اإجمايل اإيرادات عام 2010 مبلغ 254601178  درهمًا من املقدر ال�سن�ي البالغ قدره 167590580درهمًا، 

وبذلك تك�ن ن�سبة حتقيق االإيرادات لعام 2010 من املعتمد ال�سن�ي ت�ساوي 152%.كما اأنه ارتفعت اإيرادات عام 

2010 بن�سبة 6.28% عن اإيرادات عام 2009. 

 االتجاهات المستقبلية:
»اأنا اأوؤمن واأتطلع اإىل امل�ستقبل، واأريد منكم جميعًا اأن يك�ن لديكم االإميان نف�سه بامل�ستقبل، واأن نعمل جميعًا 

على �سناعته باإرادتنا واإمياننا« )�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م .. نائب رئي�س الدولة .. 

للم�ستقبل ودورنا يف  اإمياننا وتطلعنا  الــ�زراء حاكم دبي( ونحن يف حماكم دبي ومن خالل  رئي�س جمل�س 

�سناعته نعمل جاهدين اإىل حتقيق روؤيتنا:

»الريادة في عمل المحاكم«:
كما » اأننا ندرك اأن ما اأجنزناه يعترب رياديًا بكل املقايي�س.. وندرك اأي�سًا اأننا مازلنا يف بداية الطريق.. واأن 

الطريق ط�يل.. لكننا واثق�ن من �سالمة االجتاه«.. )�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م.. نائب 

رئي�س الدولة.. رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي( وت�جهاتنا يف حماكم دبي ت�سمنتها اخلطة اال�سرتاتيجية 

2011/2009 ملحاكم دبي بغاياتها الثالث واأهدافها اال�سرتاتيجية الـ 18 و م�ؤ�سراتها الـ 22 حتديدًا لالجتاهات 

امل�ستقبلية ملحاكم دبي حتى العام 2011 )لالإطالع على خطة حماكم دبي 2011/2009 على م�قع حماكم 

دبي �سمن االإ�سدارات )www.dc.gov.ae(.. وترتبط هذه اخلطة اال�سرتاتيجية ارتباطًا وثيقًا بخطة قطاع 

العدل واالأمن من خالل ا�سرتاكهما يف 67% من االأهداف و 59% من امل�ؤ�سرات اال�سرتاتيجية.. 

وتهدف حماكم دبي بنهاية عام 2011 اإىل تطبيق )129( مبادرة وبرناجمًا مت اإدراجها يف خطتها الت�سغيلية.. 

حيث مت اإدراج )48( مبادرة �سمن غاية تعزيز ثقة املتعاملني واملعنيني بالنظام الق�سائي و)44( �سمن غاية 

م�ارد  وتنمية  وا�ستثمار  ا�ستقطاب  غاية  �سمن   )37( اإىل  باالإ�سافة  الداخلي  االأداء  وكفاءة  فعالية  تعزيز 

ب�سرية حمفزة ذات كفاءة عالية..

ال�دية  اإمارة دبي يف جمال احلل�ل  2011 ت��سعًا جغرافيًا على م�ست�ى  القادم  العام  اأن ي�سهد  ومن املت�قع 

للمنازعات من خالل فتح فروع ملركز الت�س�ية ال�دية للمنازعات التابع ملحاكم دبي، �سيتم كذلك تعزيز عدد 

معامالت الكاتب العدل التي تنجز الكرتونيًا واملت�قع لها اأن ت�سهد من�ًا ملح�ظًا.

�ست�ستمر حماكم دبي خالل الفرتة املقبلة يف لعب دور حم�ري يف قيادة برامج التغيري على امل�ست�ى املحلي 

اأما على امل�ست�ى االإقليمي والدويل  وم�ست�ى دولة االإمارات يف جماالت اجل�دة ومتطلبات العمل امل�ؤ�س�سي، 

فاإن حماكم دبي �ست�سعى اإىل تعزيز مكانة دولة االإمارات يف تقرير التناف�سية الذي ي�سدره البنك الدويل من 

خالل م�ؤ�سري ت�سفية الن�ساط التجاري واإنفاذ العق�د.




	Section1 - Chapter1 - AR
	Section1 - Chapter2 - AR
	Section1 - Chapter3 - AR
	Section2 - Chapter1 - AR
	Section2 - Chapter2 - AR

