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يتشكل فريق (إعداد التقرير السنوي٢٠١٥) من السادة التالية أسمائهم :-

لســــيد          ا
لســــيد ا
الســيدة
الســيدة
نســة آل ا
الســيدة
نســة آل ا
نســة آل ا
الســيدة
نســة آل ا
الســيدة

مـحمد عبدالرحمن مــحمد    
ــم         ــداهللا املـعصــ ــد عـبـ خـالـ
فاطمــة ســــــالـــــم كـــــــنيــــد    
عـــلـــياء احــــمــــــد إبراهيـــم         
روضـــــة ســـاملـــني السويدي

ــيران  ــش مـــ ــى درويــــ مـــنــــ
صـــنعاء مـــحمــد الزرعوني   
صـــفية محمد عبدالرحمن  
شمســة سيـــــف بوفروشــة     
ميثـــــاء راشـــــد الغويـــص        
سهيلــــة ثـــانــــــي املهـــــيـــري

مدير إدارة االستراتيجية واالداء املؤسسي                  
الـــــجـــــــودة                                                  قـــــســـــــم  رئــــيـــــــس 

رئيس شعبة قياس وتقييم االداء املؤسسي                 
ــودة                                                                     ــان الــجـــ ــة ضــمــ رئـــيــــس شــعــبــ

رئــــيس شعــــبة االتصـــال اجلـــماهيري
رئـــيس شـــعبة االســـتطالع واإلحـــصاء  

تـــــخــــطيط                                    أول  ضـــــــــابــــــــــــــط 
تــــــــــمـــــــــيـــــيــــــز                                                                                                             ضـــــــابـــــــــــــــــط 

جــــــــــــــودة                                         أول  ضــــــــابـــــــــــــــط 
اســتراتيجي                                   أول  ضــــــــابـــــــــــــــط 

الــــــشــــكــــــــاوي شعــــــبة  رئيــــــس 

رئيساً
                                                 نائبا
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
اً عضو
اً عضو
اً عضو
اً عضو
عضواً مقرراً

يأتــي التقريــر الســنوي يف نســخته العاشــرة عــن العــام ٢٠١٥ ليؤكــد علــى مضــي محاكــم دبــي يف اجتاه مشــاركة 
املعرفــة وإتاحــة املعلومــات املتعلقــة باإلجنــازات والتطــورات والتحســينات ونتائــج األداء الرئيســية القضائيــة 
منهــا واإلداريــة للمســتفيدين منهــا مــن املهتمــني باألعمــال القضائيــة والقانونيــني واملســتثمرين والباحثــني 

واجلمهور. كما يأتي التقرير ليؤكد على تبني محاكم دبي ألعلى معايير الشفافية فيما يتعلق بأعمالها.

هــذه النســخة مــن التقريــر الســنوي حتتــوي علــى أبــرز إجنــازات محاكــم دبــي واملبــادرات االســتراتيجية التــي 
ــر ســهولة  ــا يف تقري ــى مســتوى الشــرق األوســط وشــمال أفريقي ــى عل ــة األول ــق املرتب ــل حتقي مت تنفيذهــا مث
ممارسة أنشطة األعمال، وإطالق اخلطة االستراتيجية ٢٠١٦ - ٢٠١٩، باإلضافة إلى اجلوائز التي متيزت بها محاكم 
دبــي يف علــى املســتوى احمللــي يف برنامــج دبــي لــألداء احلكومــي املتميــز وجائــزة حمــدان بــن محمــد للحكومــة 

الذكية واجلوائز التي حازتها على املستوى اإلقليمي والدولي.

كمــا يتطــرق التقريــر إلــى نتائــج األداء الرئيســية القضائيــة كعــدد القضايــا املســجلة ونســب الفصــل والتســوية 
والتنفيــذ، ونتائــج املؤشــرات اإلداريــة املاليــة ونســب الســعادة والرضــاء عــن خدمــات محاكــم دبــي والرضــاء 

الوظيفي ومؤشرات االبداع واالبتكار.

نســعى وكعادتنــا مــن خــالل هــذا التقريــر إلــى إيجــاد مرجــع موثــوق ووايف للمعلومــات عــن إجنــازات محاكــم 
دبي والتطورات التي تطرأ على منظومتها القضائية املتميزة.

تقديـــم..
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التنظيم القضائي واإلداري 
إضاءات على الهيكل التنظيمي

اجلهاز القضائي واإلداري : 

اجلهاز القضائي:

يتألف من ثالث محاكم رئيسية :(احملكمة االبتدائية - محكمة االستـئناف  -  محكمة التمييز )
وتتضمــن احملاكــم االبتدائيــة عــدد (٦) محاكم فرعيــة متخصصة وهي احملكمة االبتدائية املدنية،
واحملكمــة االبتدائيــة التجاريــة ، واحملكمــة االبـــتدائية العماليــة ، واحملـــكمة االبتـــدائية العقارية،

ومحكمة األحوال الشخصية االبـتدائية، واحملـكمة االبتدائية اجلزائية.

الهيكل التنظيمي واإلداري:

يـمـــتاز الهيـكـــل اإلداري بقدرة كبـــيرة على االستيـــعاب وتعزيز التطـــبيقات املســتقبلية ملواكبة
التطورات واملتغيرات، سواء من حيث نطاق الـتعامل أو درجة اجلـودة يف األداء، أو السرعة يف 
اإلجنــاز واملرونــة يف التعامــل واتخــاذ القــرارات ، ويتكــون الهيــكل اإلداري حملاكم دبي من (١١)

إدارة تتألف من (٦) إدارات ذات طبيعة فنية و(٥) إدارات ذات طبيعة مساندة.
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املجلس االستشاري مبحاكم دبي
   

متيزت فكرة انشــاء املجلس االستشــاري خطوة رائدة من محاكم دبي يف فتح قنوات التواصل وتوســيع نطاق

املشــاركة املتبادلة بني شــركائها االســـتراتيجيني يف املواضيع ذات االهتمام املشــترك والعقبات والتحديات

ورفــع املقترحــات للســـلطات والـــجهات املعنيــة املجلــس التنفيــذي واملجلــس القضائــي، وجلنة األمن والعدل.

ويتـــألف املـــجلس مــن مديــر عــام محاكــم دبــي رئيســاً ونائــب املديــر وبأعضــاء يضم يف عضويتــه ممثلني من 

مـحاكم دبي إلى جانب شركاء محاكم دبي االستراتيجيني.

وعقد املجلس االستشاري (3) اجتماعات خالل عام 2015، وناقش عـدداً مـن الـمواضـيع ونتج عنها إصدار 

قرارات وتوصيات تنفيذية مجموعها ( 2) توصيتان تدور حول مشاريع املجلس،

 ومن أهم التوصيات:-

١ : دراســة مقتــرح ميثــاق العالقــة بــني احملامــني والقضــاة   

٢ : إطالق الوثيقة االستراتيجية حملاكم دبي لعام 2016-2019  

املجلس االستشاري مبحاكم دبي يعقد اجتماعًا لتحقيق االهداف املنشودة

 

 

ترأس سـعادة/ طـارش عـيـد املنـصوري مـديـر عـام مـحـاكم دبي اجـتماع الـمجلس االستشاري يف مـحـاكم دبــي،

وذلك استناداً ملبادئ وقـواعـــد احلكومة واإلدارة الرشـــيدة ومتاشياً مـــع متطلبات األداء الـمـؤسســـي واإلدارة 

في تــبادل اآلراء واألفكار واالقـتراحــات وتـفعيل جــسور الـتواصل االستـراتـيجية، ومـن منطلق سياسة الـدائـرةـ 

بيــنـها وبــني شـركائهـا فـي الــمـجـتمع لتحقيق األهداف االستراتيجية املنشودة حملاكم دبي.

ورحب سعادة طارش عيد املنصوري رئيس املجلس االستشاري خالل تـرأسـه االجـتـماع بأعـضاء املجلس االستـشاري،

والـــذي يـــضم يف عضويته ممثلني من محـاكـــم دـبـــي إلى جـانـــب شركاء محاكم دبي االستراتيجيني، وأوضـــح 

سـعادته رـسالة الدائرة لتحقيق رؤيتها وهي "الـريـادة يف عمل الـمـحـاكم" من خالل حتقيق العدالة يف املجتمع 

مـن خـالل الـدقة والـسـرعة فـي التسوية، والفصل فـي الدعاوي، وتنفيذ األحـكـام واألوامر القـضـائية باالعتماد 

علــى كــوادر وطنيــة مؤهلــة، ونظــم وإجــراءات حديثة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي محليا ودوليا، واســتقطاب 

واستثمار موارد بشرية ذات كفاءة عالية.
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ــات  ــع تطلع ــق م ــرؤى لتتواف ــد ال ــب توحي ــى جان ــي، إل ــم دب ــز شــراكة محاك ــدأ تعزي ــى مب ــد ســعادته عل وأك
احملاكــم ومشــاركة املعنيــني، والتشــاور معهــم يف بعــض املواضيــع املتعلقــة باســتراتيجيات ومشــاريع احملاكــم 
،باإلضافــة إلــى تبــادل اخلبــرات والتجــارب والعمــل وفــق اســتراتيجية موحــدة، إلــى جانــب إشــراك اعضــاء 

املجلس االستشاري يف مناقشة اخلطة االستراتيجية حملاكم دبي.
 

ــي تواجــه  ــحديات املعاصــرة واملســتقبلية الت ــدراسة التـ ــني بـ ــشاري" يعـ ــجلس االستـ ــاد املنصــوري ان "املـ وأف
ــس  ــوم املجل ــا يق ــم، كم ــل احملاك ــي وعمـ ــعالقة بالشــأن القضائ ــمع ذات الـ ــا الـمـجتـ ــم، ودراســة قـضـايـ احملاك
بدراسة املـســـتجدات على الـساحـــة الـقـضائـــية أو اإلدارية على املستوى احمللي أو اإلقليـــمي أو العاملي، وأكد 
ســعادته ان اجتماعــات املجلــس االستشــاري" تعقــد  بدعــوة مــن رئيســه، كلمــا دعــت احلاجة إلى ذلك،  وتعقد بشــكل 
ربــع ســنوي، وتصـــبح اجـــتماعاته صحيحــة إذا حضرهــا أكثــر مــن نصــف األعضــاء مــن كل طــرف، ويصــدر توصياتــه 

بأغلبية أصوات احلاضرين املشتركني يف  التصويت، وعند التساوي يرجح اجلانب الذي فيه رئيس املجلس.

خطوة رائدة يف فتح قنوات االتصال
املجلس االستشاري مبحاكم دبي يعقد اجتماعًا لتبادل اآلراء واالفكار 

ترأس سعادة طارش عيد املنصوري مدير عام محاكم دبي اجتماع املجلس االستشاري يف محاكم دبي،الـتي تـعتبر
خـــطوة رائـــدة فـــي فـــتح قـــنوات التواصل، وتوسيع نطاق املشاركة املتبادلة بني شـــركائهااالستراتيجيني يف 

املوضوعات ذات االهتمام املشترك، والعقبات والتحديات، ورفع املقترحات للـسلطات واجلهات املعنية، وذلك 
اســتناداً ملبادئ وقواعد احلـكـــومة واإلدارة الرشـــيدة ومتاشــياً مـــع مـتـطـلـــبات األداء املـؤســــسي واإلدارة 
االسـتراتـيـجـــية، ومن منطلق ســـياسة الـــدائرة فـــي تــــبادل اآلراء واألفــكــــار واالقتراحـــات وتـفـعـيـــل جـسور 

التواصل بينها وبني شركائها يف املجتمع لتحقيق األهداف االستراتيجية املنشودة حملاكم دبي.
 



وأكــد طــارش املنصــوري مبــدأ تعزيــز شــراكة محاكــم دبــي، إلــى جانــب توحيــد الــرؤى ولتتوافــق مــع 
تطلعــات املـحـاكـــم ومـشـاركـــة الـــمعنيني والتشــاور معهــم يف بعــض املواضيــع املتعلقــة باســتراتيجيات 
ومشــاريع احملاكــم، إضافــة إلــى تـبـــادل الـــخبرات والتجــارب والعمــل وفــق اســتراتيجية موحــدة، إلــى جانــب 

إشراك أعضاء املجلس االستشاري يف مناقشة اخلطة االستراتيجية حملاكم دبي (٢٠١٦-٢٠١٩).

وأفــاد املنصــوري ان "املجلــس االستشــاري" يعنــي بدراســة التحديــات املعاصــرة واملســتقبلية التــي تواجــه 
احملاكــم، ودراســة قضايــا املجتمــع ذات العالقــة بالشــأن القضائــي وعمــل احملاكــم، كمــا يقــوم املجلــس بدراســة 
املســتجدات علــى الســاحة القضائيــة أو اإلداريــة علــى املســتوى احمللــي أو اإلقليمــي أو العاملــي، وأكــد ســعادته 
ان اجتماعــات  "املجلــس االستشــاري" تعقــد  بدعــوة مــن رئيســه، كلمــا دعــت احلاجــة إلــى ذلــك، وتعقــد بشــكل 
ربــع ســنوي، وتصبــح اجتماعاتــه صحيحــة إذا حضرهــا أكثــر مــن نصــف األعضــاء مــن كل طــرف، ويصــدر 
توصياتــه بأغلبيــة أصــوات احلاضريــن املشــتركني يف التصويــت، وعنــد التســاوي يرجــح اجلانــب الــذي فيــه 

رئيس املجلس.

محاكم دبي تطلق وثيقتها االستراتيجية (٢٠١٦-٢٠١٩)

اطلقــت محاكــم دبــي الوثيقــة االســتراتيجية لـــ ٢٠١٦-٢٠١٩ ، وحتتــوي هذه الوثيقة االســتراتيجية رؤية محاكم 
ــق  ــى حتقي ــاً» تســعى إل ــزة عاملي ــدة ومتمي ــم رائ ــح «محاك ــي لتصب ــم دب ــة محاك ــز مكان ــى تعزي ــة إل ــي الرامي دب
عدالــة نافــذة تتســم بالدقــة والســرعة وتقــدمي خدمــات قضائيــة ميســرة الوصــول للجميــع وتعلــي قيــم العــدل 
واالســتقاللية والشــفافية واالبتــكار والعمــل بــروح الفريــق. كمــا حتــدد الوثيقــة االســتراتيجية غايــات محاكــم 
دبــي االســتراتيجية لتعزيــز الثقــة بالنظــام القضائــي محليــاً ودوليــاً مــن خــالل زيــادة كفــاءة نظــام إدارة 
الدعــاوى وتنفيــذ األحــكام وتعزيــز كفــاءة خدمــة املتعاملــني، وتعزيــز فعاليــة وكفــاءة األداء مــن خــالل تطويــر 
اإلجــراءات واخلدمــات املقدمــة، وتنميــة مــوارد بشــرية كفــؤة ومبتكــرة مــن خــالل اســتقطاب وتنميــة ومتكــني 
واســتثمار أمثــل ملــوارد بشــرية وطنيــة ذات كفــاءة عاليــة عبــر تطويــر هــذه املــوارد واحلفــاظ عليهــا وتعزيــز 

البيئة الداخلية احملفزة على اإلبداع. 

٢٣



وتركــز الوثيقــة االســتراتيجية حملاكــم دبــي علــى عــدد مــن التوجهــات، حيــث تشــدد علــى أهميــة توجيــه جهــود 

احملاكــم للعمــل علــى تعزيــز املنــاخ االقتصــادي والتقنــي والقانونــي واالجتماعــي يف إمــارة دبــي ودولــة اإلمــارات 

مــع ضــرورة التركيــز علــى حتديــد األولويــات للمبــادرات والبرامــج التحســينية والتطويريــة التــي تتماشــى مــع 

االستراتيجيات والتوجهات احلكومية.

كمــا تشــير الوثيقــة إلــى ضــرورة تطويــر منظومــة العمــل القضائــي بهــدف مواكبــة البيئــة االقتصاديــة يف إمــارة 

دبــي للمســاهمة يف جــذب رؤوس األمــوال العامليــة واحملافظــة عليهــا وذلــك مــن خــالل تطويــر إجــراءات 

التقاضــي يف مجــال إنفــاذ العقــود وتســوية حــاالت اإلعســار. وتســتعرض الوثيقــة كذلــك ضــرورة التركيــز علــى 

دور احملاكــم يف بنــاء مجتمــع آمــن وقضــاء عــادل وأهميــة إســعاد املتعاملــني وتطويــر إجــراءات التقاضــي 

واخلدمــات املقدمــة مبــا يتناســب مــع املمارســات العامليــة الفضلــى ويواكــب تطلعــات جنــاح اســتضافة معــرض 

«إكســبو ٢٠٢٠»، باإلضافــة إلــى ضــرورة تعزيــز اجلهــود مــن أجــل حتقيــق رؤيــة دولــة اإلمــارات ٢٠٢١ 

وغايتهــا لبنــاء مجتمــع آمــن وقضــاء عــادل وتطويــر مؤشــر كفــاءة النظــام القضائــي، كمــا تشــدد الوثيقــة علــى 

ضــرورة التركيــز علــى التطويــر اإلبداعــي للخدمــات املقدمــة وتســهيل وصــول املتعاملــني إليهــا عبــر حلــول ذكيــة 

تتوافق مع تطلعات املتعاملني وغايات اإلمارة يف بناء مدينة ذكية ومتكاملة ومتصلة وآمنة وموثوقة.



٢٥

وعقــد املجلــس (١٥) اجتمــاع خــالل عــام ٢٠١٥، وناقــش عــددًا مــن املواضيــع نتــج عنهــا إصــدار 
قــرارات وتوصيــات تنفيذيــة مجموعهــا(   ١٩ ) توصيــة ، كان مــن أبرزهــا مــا يلــي: 

املجلس القيادي للتطوير واالبداع املؤسسي
 

ــذي يعــد أحــد أهــم االجتاهــات املســتقبلية مــن خــالل  ــر العمــل املؤسســي ال ــى تطوي ــي ال تســعى محاكــم دب
ــر  ــي وتوفي ــاءة القصــوى يف األداء الداخل ــق الكف ــي ، وحتقي ــد االســتراتيجيات املتعلقــة بالعمــل القضائ حتدي
كافــة املتطلبــات التــي تســاعد علــى االرتقــاء بــاألداء القضائــي يف دبــي ، ولضمــان حتقيــق تلــك املســتهدفات 
ــق مــن  ــا بتشــكيل فري ــي ، قامــت اإلدارة العلي ــة مســيرة التقــدم واالرتقــاء بالعمــل القضائ ودورهــا يف مواصل
الســادة القضــاة حتــت مســمى (املجلــس القيــادي للتطويــر واالبــداع املؤسســي) برئاســة مديــر عــام احملاكــم 
ويضــم يف عضويتــه نائــب املديــر ورؤســاء احملاكــم الثــالث (التمييــز- االســتئناف-االبتدائية) ومعهــم رؤســاء 
فــروع احملاكــم االبتدائيــة املتخصصــة مــدراء اإلدارات وقــد حقــق هــذا الفريــق النتائــج التــي عــززت مــن 

قدرات احملاكم التنافسية على املستوى الدولي.
يستند املجلس على املشاركة اجلماعية الفعالة يف اتخاذ جميع القرارات على مستوى الدائرة ، ويسعى هذا 
املجلس إلى حتقيق احلوكمة الرشيدة، بقيادة متميزة وقواعد واضحة للمتابعة والتقومي والتطوير املستدام ، 

ويتضح ذلك من خالل النتائج التي حققتها محاكم دبي خالل الفترة املاضية ، ناهيك عن قوة املخرجات 
وصدى اإلجنازات على اختالف درجاتها القضائية واإلدارية.

  

استحداث مكتب إدارة الدعوى للدعاوى التجارية    .١
توفيــر خدمــة شــبكة الوافــاي يف محاكــم دبــي  .٢
اطــالق باقــة اخلدمــات الذكية (٣٠ خدمة ذكية )   .٣
اعتمــاد  تطبيــق برنامــج قيادات الصف الثاني يف   .٤
      محاكم دبي لعام ٢٠١٥ للهيئة اإلدارية  والقضائية 

     مبحاكم دبي   
البدء يف تسجيل قضايا االستئناف عبر نظام السالفة   .٥

للموظفــات   لتعريفيــة  ا الشــارة  اســتحداث   .٦
تنفيذ مشروع االنتقال للجميع -ادارة الكاتب العدل   .٧
اعتماد تعديالت الهيكل التنظيمي املقترح حملاكم  .٨

     دبي تشمل ( استحداث قطاعات - استحداث 
     مركز اسعاد املتعاملني - مكتب ادارة الدعوى ) 

اعتماد استحداث شعبة يف كال من ادارة الشؤون   .٩
       املالية واالدارية وادارة االستراتيجية واالداء املؤسسي 
اعتمــاد وثيقــة منهجيــة االبــداع واالبتــكار     .١٠

اعتماد استحداث وحدة التميز املؤسسي يف الوحدات    .١١
     االدارية   

اعتماد اطالق الباقة الثانية من اخلدمات الذكية   .١٢
توفير جهاز الدفع اآللي لكاونترات تقدمي اخلدمة  .١٣

    يف مراكز الكاتب العدل   
اعتماد سياسة ورعاية ونشر مؤلفات الهيئة القضائية  .١٤

     يف محاكم دبي   
اعتماد برنامج ادارة البيانات االستراتيجية وتوثيق  .١٥

     العمليات ومتابعتها   
دراسة مشروع انشاء مركز للتنفيذ    .١٦

١٧. اعتمــاد التصــور النهائــي لبوابــة ادارة املعرفــة 
١٨. اعتمــاد التوجــه االســتراتيجية لتطويــر االنظمــة 

تدعــم التحــول الذكــي   
اصدار قرار تنظيم االجراء ات االدارية قبل تنفيذ  .١٩
      الغرامات القضائية التي تقرر على موظفي الدائرة  

 



املجلس القيادي للتطوير واالبداع املؤسسي يجتمع لتبادل اآلراء واألفكار
 
 

عقــد املجلــس القيــادي للتطويــر واالبــداع املؤسســي اجتماعــاً، بحضــور ســعادة طــارش عيــد املنصــوري مديــر 
عــام محاكــم دبــي، والقاضــي عبدالقــادر موســى نائــب مديــر عــام محاكــم دبــي، والقاضــي الدكتــور علــي 
إبراهيــم اإلمــام رئيــس محكمــة التمييــز، والقاضــي عيســى محمــد شــريف رئيــس محكمــة االســتئناف، 
والقاضــي جاســم محمــد باقــر رئيــس احملاكــم االبتدائيــة، ورؤســاء احملاكــم االبتدائيــة املتخصصــة ومــدراء 
اإلدارات، وذلــك مــن منطلــق سياســة الدائــرة يف تبــادل اآلراء واألفــكار واالقتراحــات وتفعيــل جســور التواصــل 

بينهم ، لتحقيق األهداف االستراتيجية املنشودة حملاكم دبي.
 

 وأكــد مديــر عــام محاكــم دبــي، ان الدائــرة تســعى الــى حتقيــق العدالــة يف املجتمــع مــن خــالل الدقــة والســرعة 
يف التســوية، والفصــل يف الدعــاوي، وتنفيــذ األحــكام واألوامــر القضائيــة باالعتمــاد علــى كــوادر وطنيــة مؤهلــة، 
ونظــم وإجــراءات حديثــة وتعزيــز الثقــة بالنظــام القضائــي محليــا ودوليــا، واســتقطاب واســتثمار مــوارد بشــرية 

ذات كفاءة عالية، وذلك للوصول إلى "الريادة يف عمل احملاكم".
  

املجلس القيادي للتطوير واالبداع املؤسسي مبحاكم دبي يعقد
 اجتماعًا ملراجعة األداء للنصف األول من عام ٢٠١٥

  

عقــد املجلــس القيــادي للتطويــر واالبــداع املؤسســي مبحاكــم دبــي، اجتماعــاً برئاســة ســعادة / طــارش عيــد 
املنصــوري مديــر عــام محاكــم دبــي، وذلــك مــن منطلــق سياســة الدائــرة يف تبــادل اآلراء واألفــكار واالقتراحــات  

وتفعيل جسور التواصل بينهم، لتحقيق األهداف االستراتيجية املنشودة حملاكم دبي.
كمــا مت عــرض  اخلطــط التشــغيلية اخلاصــة بــاإلدارات وأقســامها، وأهميــة العمــل علــى تنفيذهــا، فقــد مت 
ــج  ــم اســتعراض مؤشــرات األداء اخلاصــة بنتائ ــن ث ــا، وم ــا مت اجنــازه منه ــد م ــا وحتدي مناقشــتها ومراجعته
النصف األول ٢٠١٥ لدى كل قســم، والتي ميكن من خاللها قياس ومقارنة األداء يف شــتى املجاالت، ومعرفة 
الوضــع احلالــي والتخطيــط لوضــع مســتقبلي أفضــل، باإلضافــة الــى معرفــة التقــدم احلاصــل يف قطــاع 

الدائرة للوصول الى األهداف املنشودة.



  

  

 باإلضافــة الــى مراجعــة األداء ومؤشــرات اخلدمــات اإللكترونيــة ، وكيفيــة التعامــل مــع الطلبــات 
املقدمــة لتحديــات، التــي متــت مواجهتهــا، وبحــث ســبل تطويرهــا وحتســينها لتحقيــق التميــز يف نتائج العمل 
الرئيســة حملاكــم دبــي، مــن خــالل تطويــر اســتراتيجية فعالــة  ونافــذة وتطبيــق ســليم ملعاييــر اجلــودة 

العاملية واملراجعة املنتظمة لنتائج األداء املؤسســي.

املجلس القيادي للتطوير واالبداع املؤسسي يف محاكم دبي يسجل يف تطبيق
"مجلس محمد بن راشد الذكي" لتقدمي األفكار

 قــام ســعادة/ طــارش عيــد املنصــوري مديــر عــام محاكــم دبــي، واملجلــس القيــادي للتطويــر واالبــداع  
املؤسســي مــن رؤســاء احملاكــم ومــدراء اإلدارات بالدائــرة، بالتســجيل يف "مجلــس محمــد بــن راشــد الذكــي" 
الــذي يعــد أكبــر منصــة ذكيــة متكاملــة يف دبــي تضــم ٢٠ دائــرة حكوميــة، وتهــدف لتلقــي االقتراحــات 

واملالحظات وأفكار اجلمهور على مدار الســاعة وإجراء جلســات العصف الذهني الذكية.

وجــاءت مبــادرة مديــر عــام محاكــم دبــي، واملجلــس القيــادي للتطويــر واالبــداع املؤسســي، " تزامنــاً لتوجيهــات 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .. رعاه 
اهللا  "اليــوم يف عصــر املدينــة الذكيــة حيــث يعــد املجلــس منصــة ملواصلــة طــرح األفــكار املبتكــرة وتقــدمي 
املالحظــات، مجلــس يســمح للجميــع يف دبــي باملســاهمة يف تعزيــز ريــادة دبــي يف مختلــف املجــاالت والقطاعات، 

وذلك اسهاماً من محاكم دبي يف أن تكون دبي املدينة األذكى عامليا واألسرع تطوراً.

مضيفــاً جتســيداً لفكــر ســمو نائــب رئيــس الدولــة إلــى حتقيــق عــدد مــن األهــداف، تتمحــور حــول تعزيــز 
التواصــل املبتكــر بــني ســموه وجميــع شــرائح املجتمــع، وفتــح املجــال للجميــع لتقــدمي األفــكار واملالحظــات، 
فضَال عن فتح النقاش يف املواضيع املختلفة، مما يثري عملية التطوير والبناء بشكل تفاعلي وبإسهام جماعي، 
وتبنــي مجموعــة مــن املرتكــزات التــي تتمحــور حــول التفكيــر اجلماعــي، يف مختلــف املجــاالت التطويريــة، 
واملتابعة الفاعلة لألفكار واملالحظات، واإلميان بقيمة األفكار وأثرها، وتعزيز مفهوم التفكير خارج الصندوق.
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اخلطة االسرتاتيجية ( ٢٠١٥ ـ٢٠١٢ )

تؤمــن محاكــم دبــي بــان جنــاح أيــة مؤسســة قضائيــة أو إداريــة مقتــرن بالدرجــة األولــى باالســتراتيجيات 
املعتمدة ومدى تطبيقها ،  إذ يتوفر لديها إميان راسخ بأن التقاضي منظومة متكاملة بكافة عناصرها ، 
تراعي اختالف الثقافات االجتماعية يف اإلمارة ، عبر نظام قضائي ال يقل تطوراً عن أي نظام قضائي 
عاملي ،  لضمان ســرعة التقاضي مع احلفاظ على كافة املمارســات املتبعة إلجراءات التقاضي  بصورة 

واضحة تســهم يف حتقيقه على كافة القطاعات القضائية واإلدارية بكل تناغم وفعالية.
وللوصــول إلــى هــذه التوجهــات قامــت محاكــم دبــي بوضــع خطــة اســتراتيجية جديــدة منبثقــة مــن خطــه 
حكومــة دبــي وتوجهاتهــا املســتقبلية، مكنهــا ذلــك مــن حتقيــق النجاح التام يف الســير علــى ما خططت له  
وأوجدت نظاماً لإلدارة يستند إلى خطط استراتيجية تنهض على رؤى واضحة لضمان اجلودة والدقة يف 

حتقيق األهداف.

عناصر اخلطة االستراتيجية ( ٢٠١٢ - ٢٠١٥ )

يعد عام ٢٠١٥ نهاية عمر اخلطة االستراتيجية احلالية للمحاكم، والتي تأتي لترسخ ممارسات العمل املؤسسي 
املتميز، ولتؤكد مدى الركيزة التي تستند عليها  يف السير نحو التفوق املستمر.

رويتـــنا :
الريادة يف عمل احملاكم.

رسالتـــنا:
ــة يف املجتمــع مــن خــالل الدقــة والســرعة يف التســوية والفصــل يف الدعــاوي وتنفيــذ  حتقيــق العدال
األحكام والقراراتواالوامر القضائية وتوثيق العقود واحملررات باالعتماد على كوادر وطنية مؤهلة ونظم وإجراءات 

وتقنيات  حديثة ومتطورة.

قيمــــنا :
يف مســيرتنا نحــو رؤيتنــا االســتراتيجية ولتحقيــق رســالتنا علــى املســتويات كافــة، فإننــا نحتكــم إلى منظومة 

قيمنااملشتركة التي ستبقى دوماً مرجعيتنا األولى واألساسية:

العدل ـ االستقاللية ـ املساواة ـ اإلبداع والتميز ـ العمل بروح الفريق.
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الغايات االستراتيجية واألهداف

الغاية األولى:  تعزيز الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً.

وقــد مت حتديــد ( ٢ ) هدفــني لتحقيــق هــذه الغايــة وهــي: 
-زيادة كفاءة نظام إدارة الدعاوى.

-تعزيز كفاءة تنفيذ االحكام والقرارات الصادرة من احملاكم واللجان القضائية.

الغاية الثانية:  تعزيز فعالية وكفاءة األداء الداخلي.

وقــد مت حتديــد ( ٢ ) هدفــني لتحقيــق هــذه الغايــة وهــي: 
-استغالل امثل للموارد والشراكات املعرفية والتقنية واملالية واملادية.

-تعزيــز فعاليــة اخلدمــات املقدمــة.

الغاية الثالثة:  استقطاب وتنمية موارد بشرية محفزة ذات كفاءة عالية.

وقد مت حتديد ( ٢ ) هدفني لتحقيق هذه الغاية وهي: 
-استقطاب واستثمار وتطوير موارد بشرية ذات كفاءة عالية واحملافظة عليها.

-تعزيــز البيئــة الداخليــة احملفــزة علــى االبــداع والتميز.

املشاريع واملبادرات املنجزة يف سبيل حتقيق األهداف االستراتيجية

لقــد أجنــزت محاكــم دبــي العديــد مــن املبــادرات والبرامــج وذلــك يف إطــار ســعيها لتعزيــز ثقــة جميــع 
املعنيني بالنظام القضائي وتعزيز فعالية وكفاءة األداء الداخلي وتطوير مواردها البشرية من  خالل تقييم 
األداء االســتراتيجي والتــي تعكســها النتائــج احملققــة اآلتيــة بياناتهــا تفصيليــاً حتــت عناويــن الحقــة يف 

هذا التقرير لتؤكد جناح تطبيق اخلطة االستراتيجية وحتقيق غاياتها الثالث.

من خالل الباب الثاني من هذا التقرير السنوي سيتم استعراض اجناز اخلطة التشغيلية ٢٠١٥ حملاكم دبي.
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الغاية االولى ١
املبادرات والبرامج املنجزة لتعزيز ثقة املجتمع بالنظام القضائي محليًا ودوليًا:

تضمنــت اخلطــة االســتراتيجية عــدد (٢) أهــداف لتحقيــق هــذه الغايــة، وتركــز (٣٩٪) مــن إجمالــي 
املبــادرات التــي أدرجــت يف اخلطــة التشــغيلية للدائــرة لعام ٢٠١٥ لتحقيق تلــك األهداف، حيث بلغ إجمالي 
املبــادرات املوجهــة لتحقيــق أهــداف هــذا احملور (٤٣) مبادرة من إجمالي مبادرات اخلطة التشــغيلية العامة 
والبالغة (١٠٢) مبادرة، وبلغ عدد املبادرات املنجزة يف عام ٢٠١٥ لتحقيق هذه الغاية (٤٠) مبادرة بنسبة 
اجنــاز بلغــت (٩٨٪) مــن إجمالــي املبــادرات ضمــن الغايــة، ولعــل مــن ابــرز املبــادرات والبرامــج التــي مت 

تنفيذها خالل الفترة ما يلي:

أثنى على نيل محاكم دبي املركز األول إقليميًا يف العمل القضائي
مكتوم بن محمد: القفزة القياسية تدفعنا قدمًا يف نهج التميز

أثنــى ســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب حاكــم دبــي رئيــس مجلــس دبــي القضائــي، 
علــى جهــود محاكــم دبــي املتمثلــة يف فريــق عمــل متابعــة أنشــطة األعمــال الصــادرة مــن البنــك الدولــي؛ 
نظــراً لإلجنــاز اجلديــد الــذي حتقــق يف حصــول محاكــم دبــي علــى املركــز األول يف الشــرق األوســط يف 
ــث التقــى ســمو  ــي. حي ــك الدول ــر ممارســة األعمــال ٢٠١٥ الصــادر عــن البن ــي وفــق تقري العمــل القضائ
نائــب حاكــم دبــي رئيــس مجلــس دبــي القضائــي أعضــاء فريــق عمــل متابعــة أنشــطة األعمــال الصــادرة مــن 
البنــك الدولــي يف محاكــم دبــي، بحضــور طــارش عيــد املنصــوري مديــر عــام محاكــم دبــي والقاضــي 
ــة  ــس احملكم ــارك السبوســي رئي ــي والقاضــي محمــد مب ــم دب ــر عــام محاك ــب مدي ــادر موســى نائ عبدالق
التجاريــة يف محاكــم دبــي والدكتــور يوســف علــي الســويدي مستشــار األعمــال اإلداريــة ملديــر عــام محاكــم 

دبي.

وأكــد ســموه أن القفــزة القياســية التــي حققتهــا احملاكــم يف مؤشــر «إنفــاذ العقــود» واملتمثلــة يف التقــدم ١٠٣ 
مراتــب لتصــل إلــى املركــز الـــ١٨ عامليــاً يف العــام ٢٠١٥ مقارنــة بـــ١٢١ يف العــام ٢٠١٤ تدفعنــا إلــى الســير 
قدمــاً علــى نهــج التميــز؛ لتجســيد رؤيــة وتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه اهللا، يف جعــل دولــة اإلمــارات األولــى عامليــاً يف تقريــر 
سهولة األعمال، سائلني املولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً ملا فيه اخلير والسداد. وهنأ سمو الشيخ مكتوم بن 
محمد بن راشد آل مكتوم أعضاء الفريق على اإلجناز الذي حتقق بفضل متيزهم وإصرارهم على حتقيق 
األهــداف املنشــودة، توافقــا مــع خطــة دبــي ٢٠٢١ بــأن تصبــح اإلمــارة األولــى عامليــا يف مؤشــر ســهولة ممارســة 
األعمال. خالل الســنوات الســت القادمة. وأشــاد ســموه بتفانيهم وإخالصهم بأداء واجباتهم وحثهم على 
الســير قدماً نحو حتقيق إجنازات جديدة أخرى، معرباً عن ثقته بكفاءة أعضاء الفريق وأنهم لن يدخروا 

جهدا يف حتقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة يف الريادة بكل املجاالت وعلى جميع الصعد.



 
محاكم دبي تدشن تقريرها السنوي لعام ٢٠١٤

أطلقــت محاكــم دبــي نتائــج تقريرهــا الســنوي لعــام ٢٠١٤ خــالل مؤمتــر صحفــي أقيــم برئاســة ســعادة 
طارش عيد املنصوري مدير عام محاكم دبي ورصد التقرير حتســناً ملحوظاً يف مؤشــرات األداء على 
امتــداد كافــة األقســام التابعــة للمحاكــم، مــع تســليط الضوء علــى التطّورات والتحــّوالت اجلذرية التي 
شــهدتها خــالل العــام املاضــي، مبــا يؤّكــد علــى االلتــزام يف مواصلة مســيرة التقّدم والتمّيز يف إســعاد 
املتعاملني وزيادة ثقة املجتمع احمللي بالنظام القضائي والعدلي. وأظهر التقرير النتائج اإليجابية التي 
حّققتهــا «محاكــم دبــي» علــى مســتوى التنظيــم القضائــي واإلداري والتخطيــط االســتراتيجي والــدور 
احملــوري لــكل مــن املجلــس االستشــاري واملجلــس القيــادي للتطويــر واإلبــداع املؤّسســي واملجلــس 

القضائي يف دعم املساعي املبذولة لالرتقاء باملنظومة القانونية والتشريعية يف دبي.

مدير عام محاكم دبي: إجنازات قياسية يف إنفاذ العقود
البنك الدولي: اإلمارات األولى عربيًا يف ممارسة األعمال

كشــف البنــك الدولــي عــن أحــدث إصــدار لتقريــر ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال للعــام ٢٠١٦ والــذي 
حافظــت بــه اإلمــارات علــى املرتبــة األولــى عربيــاً للعــام الثالــث علــى التوالــي متقدمــة بذلــك علــى كل 

دول املنطقة املدرجة يف تقرير هذا العام.
                                                       

كما تقدمت الدولة مبرتبة واحدة عن تصنيف ٢٠١٥ لتحتل املرتبة ٣١ عاملياً وجاءت ضمن أول خمس 
دول عامليــاً يف ثــالث محــاور أساســية هــي األول عامليــاً يف محــور عــدم تأثيــر دفــع الضرائــب علــى 
األعمال والثاني عاملياً يف محور استخراج تراخيص البناء والرابع عاملياً يف محور توصيل الكهرباء.

 
أمــا علــى املســتوى اإلقليمــي، فقــد تصــدرت اإلمــارات دول املنطقــة وضمــن الــدول العشــر عامليــاً يف 
ــاء  عــدد التحســينات املوثقــة مــن قبــل البنــك الدولــي. خــالل ســنة واحــدة يف محــاور توصيــل الكهرب

واستخراج تراخيص البناء وحماية املستثمرين وإنفاذ العقود.
 

ــث  ــاذ العقــود، حي ــا محــور إنف ــر تقــدم اإلمــارات يف عــدد مــن احملــاور األساســية أوله وســجل التقري
ــر عــام ٢٠١٦. وتقيــس مؤشــرات هــذا  ــاً يف تقري ــاً و١٨ إقليمي ــى عربي ــة األول ــة يف املرتب جــاءت الدول
احملــور مــدى كفــاءة اجلهــاز القضائــي يف الفصــل يف حالــة وقــوع أي نــزاع جتــاري بــني طرفــني أو أكثــر. 
وُجتمــع البيانــات مــن خــالل دراســة قوانــني املرافعــات املدنيــة وغيرهــا مــن اللوائــح املتعلقــة باحملاكــم 

وعبر استبيانات حملامني محليني ومختصني يف التشريعات التجارية.



٣٣

 محاكم دبي تطلق مبادرة "عون" لتوفير خبراء متطوعني

أطلقــت محاكــم دبــي مبــادرة "عــون"، لتوفيــر خبــراء متطوعــني ممــن يرغبــون بتقــدمي أعمــال اخلبــرة 
للمتقاضــني املتعثريــن ماديــاً، مــن األشــخاص الطبيعيــني، وذلــك بهــدف تعزيــز الثقــة بالنظــام القضائي محلياً 

ودولياً، وإبراز دور احملاكم واخلبراء يف مجال تقدمي اخلدمات املجتمعية.

وتهــدف حاكــم دبــي مــن وراء إطــالق مبــادرة "عــون" إلــى مســاعدة املتعاملــني املتعثريــن الذيــن ال يتمكنــون مــن 
دفــع تكاليــف اخلبــراء يف القضايــا التــي يرفعونهــا أمــام محاكــم دبــي، وتســهيل إجــراءات التقاضــي أمــام 
املتعثريــن ماديــاً، وتفعيــل روح العمــل التطوعــي للخبــراء، إلــى جانــب تعزيــز الشــراكة بــني احملاكــم ومكاتــب 

اخلبراء.

وســيقدم اخلبــراء خدماتهــم للمتقاضــني مبســارين وحســب نــوع القضايــا واملهمــة املوكلــة للخبــراء امــا 
بــدون أي مقابــل مــادي ، أو مبقابــل مــادي لكــن علــى أن يتــم تأجيــل الســداد حلــني انتهــاء إجــراءات 
التقاضــي بحكــم قطعــي وبــدء إجــراءات التنفيــذ، وتغطــي هــذه املبــادرة جميــع املتقاضــني يف الدعــاوى 

العمالية، واألحوال الشــخصية، والتجارية، واملدنية، والعقارية. 

وتتولــى شــعبة شــؤون اخلبــراء واحملكمــني بــإدارة خدمــات القضايــا يف محاكــم دبــي اإلشــراف علــى  
ــي، وهــي متاحــة  ــراء مبحاكــم دب ــن يف جــدول اخلب ــراء املقيدي ــع اخلب ــادرة "عــون" بالتعــاون مــع جمي مب

جلميع اخلبراء املقيدين لدى احملاكم للتطوع وتقدمي خدماتهم عبر هذه املبادرة.

ــر تطويــر  ــداً بيــد لتحقيــق ســعادة الفــرد واملجتمــع مــن خــالل تطوي ــر عــام محاكــم دبــي: ســنعمل ي مدي
اخلدمــات املشــتركة يف ســباق "بنــاة املدينــة "أن مبــادرة ســباق »بنــاة املدينــة"، التــي أطلقهــا ســمو الشــيخ 
حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ولــي عهــد دبــي رئيس املجلــس التنفيذي، تهدف إلــى إيجاد حلول 
مبتكرة للخدمات املشتركة بني اجلهات احلكومية، واالرتقاء مبستوى هذه اخلدمات من أجل توفير جتربة 

استثنائية للمتعاملني.

وأكــد طــارش عيــد املنصــوري مديــر عــام محاكــم دبــي: "بدايــة نتقــدم بالشــكر اجلزيــل لســمو الشــيخ 
حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم علــى إطالقــه هــذا الســباق الــذي ســيحقق التكامل بــني اجلهات 

احلكومية البتكار خدمات حكومية جديدة حتقق الســعادة للمجتمع"..

وتأتــي مشــاركتنا يف هــذا الســباق ضمــن محــور تطويــر خدمــات الرعايــة االجتماعيــة تأكيــداً اللتزامنــا 
نحــو تطويــر اخلدمــات املشــتركة بفكــر إيجابــي يعــزز العمــل املشــترك بــني اجلهــات احلكوميــة ويدعــم 
اجلهــود اجلماعيــة اإليجابيــة التــي مــن شــأنها أن حتقــق رؤى املســتقبل، وكلنــا ســنعمل يــداً بيــد لتحقيــق ســعادة 

الفرد واملجتمع.



محاكم دبي تنظم محاضرة بعنوان قانون االجراءات املدنية رقم ١٠ لسنة ٢٠١٤

محاكــم دبــي تنظــم محاضــرة بعنــوان " اجلديــد يف قانــون اإلجــراءات املدنيــة رقــم ١٠ لســنة ٢٠١٤"، قدمهــا 
املستشــار القاضــي فتيحــة قــرة القاضــي مبحكمــة التمييــز و املستشــار القضائــي ملديــر عــام محاكــم دبــي، 
بحضــور ســعادة طــارش عيــد املنصــوري مديــر عــام محاكــم دبــي، وعــدد مــن الســادة القضــاة، وذلــك بشــأن 

تعديل بعض احكام قانون االجراءات املدنية رقم ١١ لسنة ١٩٩٢ املعدل.

حيــث صــرح ســعادة املستشــار فتيحــة بأنــه نظــراً للتطــور الســريع احلاصــل يف جميــع النواحــي يف دولــة 
االمــارات العربيــة املتحــدة، ســواء كانــت اقتصاديــة، او اجتماعيــة، والنهضــة الشــاملة يف كل مرافــق 
الدولة،وتعددوتشــعب املراكــز القانونيــة املتفاوتــة يف املعامــالت املدنيــة والتجاريــة، ومســائل االحــوال 
الشخصية امام احملاكم، عدلت بعض احكام القانون، وذلك ملجابهة هذا التطور الهائل، كما أوضح سعادته 

ان التطبيق العملي اثبت عجز القانون عن مجابهة بعض املسائل العامة يف اروقة محاكم الدولة.

ومــن ثــم صــدر القانــون رقــم ١٠ لســنة ٢٠١٤بشــأن تعديــل بعــض أحــكام قانــون االجــراءات املدنيــة، حيــث 
تناولــت مــواد اصــداره الســته يف املادتــني األولــى والثانيــة منهــا اســتبدال عبارتــي " قلــم الكتــاب"، " ومنــدوب 
االعالن" بعبارتي " مكتب ادارة الدعوى"، " القائم باإلعالن"، واستبدال ٣٩ مادة من مواد القانون مبواد أخرى 
، املتعلقــة بكيفيــة امتــام االعــالن ومواعيــده وبيانــات االعــالن وطــرق تســليمه بالنســبة لألشــخاص 

الطبيعيني واالشخاص االعتبارية العامة واخلاصة وأثره.



 نظمــت محاكــم دبــي ورشــة تعريفيــة ضمن مبادرة 
"ســاعة قضائية" برئاســة القاضي محمدالسبوسي
رئيــس احملكمــة االبتدائية التجارية، للمحاميني وذلك 
للتعريــف ببنــد إنفــاذ العقود يف تقرير ســهولة ممارســة 
األعمــال الصــادر عــن البنك الدولي. ومت مناقشــة عدة 
محــاور خــالل اجللســة احلوارية وهــي االرتقاء بترتيب 
محــوري إلنفــاذ العقــود وتســوية حــاالت اإلعســار، 

٣٥

ضمن  مبادرة "ساعة قضائية" محاكم دبي تنظم ورشة تعريفية 
للمحامني عن البنك الدولي..

وان  تقريــر البنــك الولــي يركــز علــى مــدى فعاليــة البيئــة، ويضــم عشــرة محــاور رئيســية منهــا، بــدأ النشــاط 
العقاريــة،  املمتلــكات  وتســجيل  الكهربــاء،  علــى  واحلصــول  البنــاء،  تراخيــص  واســتعراض  التجــاري، 

واحلصول على االئتمان، وحماية صغار املســتثمرين، والتجارةعبر احلدود، وتســوية حاالت االعســار.
وان منهجيــة التقســيم يتــم قيــاس ١٠مراحــل تؤثــر يف دورة حيــاة العمــل التجــاري، منــذ بــدا املشــروع حتــى 
اغالقــه، وقــد مت اختيــار امــارة دبــي ألجــراء االســتبيان فيهــا العتبارهــا أكبــر مــدن العالــم مــن حيــث تنــوع 
النشــاط االقتصــادي، ويعتمــد التقريــر علــى نوعيــني مــن البيانــات ومنهــا، البيانــات املســتمدة مــن قوانــني 

الدولة، والبيانات املتحصلة من استبيانات اخلبراء.

محاكم دبي تنظم ورشة عمل حول
"بحث ومناقشة نتائج حتليل الوضع احلالي للحول البديلة لفض النزاعات بدبي"

عقدت محاكم دبي ورشــة عمل بعنوان " بحث ومناقشــة 
نتائج حتيل الوضع احلالي للحلول البديلة لفض النازعات
يف امــارة دبــي" وذلــك بحضور ســميرة الريس مدير ادارة
السياسات االستراتيجيات للتنمية املستدامة باألمانة العامة
للمجلــس التنفيــذي بإمــارة دبــي، لتطويــر سياســة للحلول

البديلــة لفــض النزاعــات بدبــي. حيــث تناولــت الورشــة " اســتعراض نتائــج الوضــع احلالــي للحلــول البديلــة 
لسياســة فــض النازعــات يف امــارة دبــي"، و حتليــل الوضــع احلالــي بدقــة أكثــر، واحلصــول علــى أكبــر عــدد 
ــدى رضاهــم  ــات حــول م ــر البيان ــة بالسياســة، وتوفي ــة املتعلق ــني حــول االجــراءات احلالي ــن آراء املتعامل م
ــا مت افســاح املجــال  ــني، كم ــة وشــمولية حــول آراء املتعامل ــر دق ــن صــورة أكث ــن أجــل تكوي ــا م ــم به ووعيه

للمناقشة من قبل جميع املعنيني قبل اعتماد املخرج النهائي من التحليل.



املؤمتر الدولي للقاضيات التحاق املرأة اإلماراتية بالسلك القضائي كان اميانا
من رئيس الدولة ونائبة بدورها وقدراتها

مثلــت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة القاضيــة ابتســام علــي البــدواوي مــن محاكــم دبــي وعرضــت 
التجربــة اإلماراتيــة يف هــذا املجــال، حيــث عقــدت منظمــة املــرأة العربيــة بالتعــاون مــع برنامــج األمم 
العــدل املصــري  الزنــد وزيــر  الفرنســي بحضــور معالــي املستشــار أحمــد  واملعهــد  املتحــدة اإلمنائــي 
والســفيرة مرفــت تــالوى رئيــس املجلــس القومــي للمــرأة ومديــر عــام منظمــة املــرأة العربيــة "املؤمتــر الدولــي 
للقاضيــات يف الوطــن العربيــب مشــاركة عــدت دول عربيــة وأجنبيــة". وأكــدت البــدواوي أن املــرأة مــن خــالل 
عملهــا يف الســلك القضائــي تلقــى كل الدعــم مــن القيــادة وزمالئهــا يف العمــل وأن املجتمــع اإلماراتــي تقبــل 
عملهــا بالقضــاء ألن املعيــار املعمــول عليــه يف اختيــار القاضــي هــو الكفــاءة والتجــرد والنزاهــة ومســتوى 
األداء وهــي معاييــر تتوافــر يف الرجــال والنســاء علــى حــد ســواه وتوجهــت بالشــكر والعرفــان لســمو رئيــس 

الدولة ونائبه ولسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم اإلمارات لدعمهم وثقتهم باملرأة اإلماراتية.

محاكم دبي تشكل "اللجنة العليا للشؤون القضائية"

محاكــم دبــي تشــكل "اللجنــة العليــا للشــؤون القضائيــة" برئاســة ســعادة طــارش عيــد املنصــوري، املديــر 
العــام، يف خطــوة تتماشــى مــع اجلهــود الراميــة إلــى تطويــر عمــل احملاكــم وتعزيــز ســرعة وســهولة التقاضــي 
ودقــة ووضــوح األحــكام، مبــا يصــب يف خدمــة غايــات "خطــة دبي ٢٠٢١". ويتمحور نطــاق اختصاص اللجنة 
حول مراجعة ودراسة وإقرار املشاريع واملقترحات واملبادرات اجلديدة املتعلقة بالقطاع القضائي، فضًال 
عن اعتماد مؤشرات األداء واملستهدفات السنوية وتقييم النتائج واقتراح وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية التي 
تســهم يف حتســني جــودة وكفــاءة وموثوقيــة اخلدمــات القانونيــة والقضائيــة، مبــا يحقــق ســعادة املتعاملــني ورفاهيــة 
املجتمع. وتُعنى "اللجنة العليا للشؤون القضائية" بدراسة وتطوير واعتماد مشاريع ومبادرات نوعية تستند إلى نهج 
االبتكار الذي بات ركيزة أساســية لتحقيق التميز والريادة ومطلباً رئيســياً لتجســيد التوجهات االســتراتيجية يف جعل 
اإلمــارات إحــدى الــدول األكثــر ابتــكاراً يف العالــم. وتضــم اللجنة العليا للشــؤون القضائيــة يف "محاكم دبي" يف 
عضويتها نائب مدير عام "محاكم دبي" ورؤساء محكمة التمييز، ومحكمة اإلستئناف، واحملاكم اإلبتدائية، 
ــة،  ــة اإلبتدائي ــة العقاري ــة، واحملكم ــة األحــوال الشــخصية اإلبتدائي ــة، ومحكم ــة اإلبتدائي ــة اجلزائي واحملكم
ــب  ــى جان ــة. وإل ــة اإلبتدائي ــة التجاري ــة واحملكم ــة اإلبتدائي ــة العمالي ــة، واحملكم ــة اإلبتدائي ــة املدني واحملكم
مهامهــا الرئيســية، تتولــى اللجنــة أيضــاً مســؤولية دراســة ورفــع التوصيــات املتعلقــة بشــؤون الهيئــة القضائيــة 
للجهــات املعنيــة، وبحــث كافــة الســبل املتاحــة لتحســني ظــروف العمــل القضائــي يف "محاكم دبــي" إلى جانب تقييم 

الطلبات املقدمة من الهيئة القضائية واتخاذ القرار املناسببهذا الشأن.



الغاية الثانية ٢ 
تعزيز فعالية وكفاءة األداء الداخلي:

ضمنــت اخلطــة االســتراتيجية (٢) أهــداف لتحقيــق هــذه الغاية، وتركز(٤٠٪) مــن إجمالي املبادرات التي 
أدرجت يف اخلطة التشغيلية للدائرة لعام ٢٠١٥ لتحقيق تلك األهداف، حيث بلغ إجمالي املبادرات املوجهة 
لتحقيق أهداف هذا احملور ( ٤٧) مبادرة من إجمالي مبادرات اخلطة التشغيلية العامة والبالغة ( ١٠٢) مبادرة، 
وبلغ عدد املبادرات املنجزة يف عام ٢٠١٥ لتحقيق هذه الغاية ( ٤١) مبادرة بنسبة اجناز بلغت (٧٦) من إجمالي 

املبادرات ضمن الغاية، ولعل من ابرز املبادرات والبرامج التي مت تنفيذها خالل الفترة ما يلي:

حتت رعاية مكتوم بن محمد وبالتعاون مع محاكم دبي 
«دبي القضائي» يرفد املكتبة القانونية مبؤلفات جديدة

حتــت رعايــة كرميــة مــن ســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب حاكــم دبــي رئيــس 
القانونيــة  املطبوعــات  مــن  مجموعــة  بإطــالق  القضائــي»  دبــي  «معهــد  احتفــى  القضائــي،  املجلــس 
اجلديــدة، يف إطــار املشــروع املشــترك مــع «محاكــم دبــي» والــذي يهــدف إلــى رفــد املكتبــة العربيــة 
القانونيــة والقضائيــة باملؤّلفــات اجلــاّدة، حتــت مظلــة «مبــادرات مكتــوم بــن محمــد آل مكتــوم للتميــز والفكــر 

القانوني».
وجــاء ذلــك خــالل احتفاليــة خاصــة أقيمــت بحضــور طــارش عيــد املنصــوري، مديــر عــام «محاكــم دبــي» 
نائــب رئيــس مجلــس إدارة «معهــد دبــي القضائــي»، والقاضــي الدكتــور جمــال حســني الســميطي، مديــر 

عام «معهد دبي القضائي»، ومؤّلفي الكتب وعدد من القضاة واملوظفني.
 

تشــتمل املطبوعــات اجلديــدة علــى كتــاب «احليــل الفقهيــة وبيــع التــوّرق بــني الفقــه اإلســالمي 
والقانون» الذي يندرج ضمن «سلسلة الرسائل العلمية»، إلى جانب أربعة كتب من «سلسلة مؤلفات رجال 
القضاء والعدالة» هي «سؤال وجواب يف التحكيم التجاري- شرح القواعد القانونية والسوابق القضائية 
التــي حتكــم التحكيــم محليــاً ودوليــاً»، و«أصحــاب االحتياجــات اخلاصــة بني الشــريعة اإلســالمية والقانون- 
متالزمــة داون ومســؤولية متولــي الرقابــة عليهــم»، و«شــرح قانــون اإلثبــات يف املعامــالت املدنيــة والتجاريــة 
لدولــة اإلمــارات معلّقــاً عليــه بأحــكام احملاكــم العليــا يف الدولــة»، و«أحــكام جرائــم التزويــر التقليــدي 
والتزويــر  والقوانــني اخلاصــة  العقوبــات  قانــون  التزويــر يف  تأصيليــة جلرائــم  دراســة  واإللكترونــي- 

اإللكتروني يف دولة اإلمارات».

٣٧



محاكــم دبــي تطلــق ٣٠ خدمــة ذكيــة بهــدف 
التيسير على املتعاملني وحرصًا على إسعادهم

ــة  ــح للمشــتركني إمكاني ــي تتي ــني، والت ــة للمتعامل ــى مــن اخلدمــات الذكي ــق الباقــة األول ــي تطل ــم دب محاك
التقدم للحصول على اخلدمات القضائية البالغ عددها ٣٠ خدمة ذكية، على مدار ٢٤ ساعة يف اليوم، و٧ أيام 
يف األســبوع، مــن خــالل تنزيــل تطبيــق  خدمــات محاكــم دبي الذكية، ممــا يوفر اجلهد والوقت والتكلفة على 
املتعاملني، وحرصاً منها على تقدمي أفضل اخلدمات، وإسعاد املتعاملني، واجناز أعمالهم بكل يسر وسهولة.

وتعمــل اخلدمــات الذكيــة الـــ ٣٠التــي أطلقتهــا محاكــم دبــي علــى مختلــف األجهــزة العاملــة علــى (نظــام آي 
أو أس مــن شــركة ابــل، واآلي فــون واآلي بــاد )  واألجهــزة العاملــة علــى ( نظــام اندرويــد مــن شــركة جوجــل 
مثــل أجهــزة سامســونغ ). وتتضمــن اخلدمــات الذكيــة التــي مت إطالقهــا: خدمــة متابعــة إجــراءات التنفيــذ، 
وخدمــة االســتعالم عــن كافــة األمــوال واملمتلــكات، وخدمــة االســتعالم عــن صــورة جــواز الســفر، وخدمــة 
ــدى املصــارف، وخدمــة  ــة ل ــع النقدي ــة االســتعالم عــن األرصــدة والودائ ــات، وخدم االســتعالم عــن املركب
االســتعالم مــن اإلدارة العامــة لإلقامــة وشــؤون األجانــب بدبــي عــن مغــادرة طــرف، وخدمــة االســتعالم عــن 

األســهم، وخدمة شــهادة ملن يهمه األمر، وخدمة احلجز على االســم التجاري، وخدمة إجراء محاســبة.
 

كمــا تتضمــن اخلدمــات الذكيــة كذلــك وخدمــة إعــالن محضــر حجــز، وخدمــة التقســيط، وخدمــة فــك 
حجــز، وخدمــة اســتبدال حــارس قضائــي، وخدمــة حجــز املركبــات، وخدمــة وقــف إجــراءات التنفيــذ 
مؤقتــاً، وخدمــة احلجــز علــى األراضــي والعقــارات، وخدمــة احلجــز علــى األســهم والســندات واإليــرادات 
واحلصــص، وخدمــة احلجــز علــى األرصــدة والودائــع النقديــة لــدى املصــارف، وخدمــة احلجــز علــي 
موجــودات مؤسســة أو شــركة، وخدمــة بيــع املــال املنقــول، وخدمــة بيــع مركبــة يف التنفيــذ، وخدمــة بيــع 
ــع أســهم، وخدمــة  ــة بي ــة التثمــني، وخدم ــار خدم ــع عق ــة بي ــع ســفن، وخدم ــة بي ــار، وخدم حصــة يف عق
تقــدمي عــرض شــراء مبــزاد، وخدمــة انســحاب مزايــد، وخدمــة إرســاء مزاد.ويعــد تطبيــق "الطلبــات الذكيــة" 
حملاكــم دبــي نقلــة نوعيــة غيــر مســبوقة يف القطــاع القضائــي خصوصــاً، واحلكومــي عمومــاً، إذ أنــه ال 
يقتصــر فقــط علــى توفيــر وســيلة لطلــب اخلدمــة إمنــا  يتعــدى ذلــك إلــى كونــه منظومــة متكاملــة تنطلــق منهــا 

محاكم دبي لتكريس مبدأ العمليات الذكية يف إدارة أعمالها الرئيسية. 
 

ويتميــز هــذا التطبيــق بكونــه الوســيلة األســهل واألبســط واألســرع للتعامــل مــع طلبــات القضايــا بأنواعهــا 
املختلفــه وعبــر جميــع مراحلهــا، بــدءاً مــن تقــدمي الطلــب وصــوالً إلى اتخــاذ القرار، وهو ترجمة فعلية لسلســلة 
متكاملــة مــن العمليــات واإلجــراءات التــي متــت إعــادة هندســتها وحتســينها وتصنيفهــا مبــا يعــرف ب"العمليات 
الذكيــة" لتشــكل بذلــك األداة األساســية التــي توفرهــا محاكــم دبــي جلميــع "املتعاملــني" املعنيــني بطلبــات 
القضايــا علــى اختــالف فئاتهــم (عمــالء خارجيــني أو قضــاة وموظفــني)، مــن أجــل التحكــم بـــ وإدارة جميــع 

اإلجراءات اخلاصة بطلبات القضايا يف أي زمان ومكان.



ومــن أجــل جتربــة متكاملــة وذكيــة مت تصميــم التطبيــق ليســتهدف بالدرجــة األولــى فئــات املتعاملــني 
اخلارجيــني (أطــراف الدعــاوى، ومكاتــب احملامــاة، ومكاتــب الطباعــة)، واملدققــني الداخليــني، والقضــاة، 

باإلضافة إلى أمناء السر ومأموري التنفيذ.
 

للمتعاملــني  تتضمــن خدمــات  اخلدمــات  مــن  كبيــرة  باقــة  علــى  التطبيــق  مــن  األول  اإلصــدار  ويشــتمل 
اخلارجيني:

وتشــتمل علــى خدمــة  تقــدمي طلــب القضيــة (مــع توفيــر منــاذج مســبقة حســب نــوع الطلــب)، وإرفــاق 
املســتندات املطلوبة، ودفع رســوم الطلب الكترونياً، وتعديل نص الطلب بعد التقدمي بناءاً على طلب املدقق، 
ودفــع فــرق الرســوم (يف حــال مت حتديــد ذلــك مــن قبــل املدقــق بعد املراجعة)، واالســتعالم عن الطلبات املقدمة، 
واالســتعالم عــن القضيــة، وتلقــي إشــعارات الكترونيــة علــى اجلهــاز احملمــول عــن حالــة الطلــب ، 
(Push Notifications,Email, SMS) واالطــالع علــى نســخة القــرار املوقعــة الكترونيــاً مــن قبــل 

القاضي أو متخذ القرار .
 

ــاز  ــى اجله ــة عل ــي إشــعارات الكتروني ــي، وهــي: تلق ــق الداخل ــات للمدق ــى خدم ــا يشــتمل اإلصــدار عل كم
احملمــول بــورود طلــب جديــد (Email, SMS, Push Notifications)، ومراجعــة الطلــب املقــدم 
واالطــالع علــى املرفقــات، واســتعالم عــن القضيــة، وطلــب معلومات أو تعديــالت أو مرفقات إضافية من مقدم 
الطلب، ومراجعة رسوم الطلب، وحتديد أية رسوم أخرى تنطبق على الطلب وإرسالها الكترونيا إلى املتعامل 

للدفع، وتوجيه الطلب إلكترونياً إلى القاضي التخاذ القرار.
 

كمــا يشــتمل علــى مجموعــة خدمــات للقاضــي (متخــذ القــرار) وهــي: تلقــي إشــعار الكترونــي علــى اجلهــاز 
احملمول بورود طلب جديد (Email, SMS, Push Notifications)، مراجعة الطلب املقدم، واستعالم عن 
معلومــات القضيــة ورســوم الطلــب، وإعــادة توجيــه أو إســناد الطلــب داخليــا، والتواصــل مــع مقــدم 
ــب  ــاً، إرســال الطل ــه الكتروني ــع علي ــب والتوقي ــد احلاجــة)، واتخــاذ القــرار يف الطل ــاً (عن ــب الكتروني الطل

الكترونياً إلى أمني الســر من أجل املتابعة. 

"ضمن ١١ جهة حكومية و٤٠ ألف مســّجل
محاكــم دبــي تدخــل خدمة "هويتي اإللكترونية"

 دخلــت محاكــم دبــي ضمــن قائمــة اجلهــات احلكوميــة املشــتركة يف اخلدمــة التابعــة لدائــرة حكومــة دبــي 
الذكيــة "هويتــي اإللكترونيــة"، للدخــول املوحــد خلدمــات اجلهات احلكومية يف دبــي والتفاعل معها عبر الهواتف 
الذكية أو عبر اإلنترنت، واملتكاملة مع بطاقةالهوية الوطنية التي تصدرها هيئة اإلمارات للهوية، ليصل بذلك 

عدد اجلهات املشــتركة يف اخلدمة إلى ١١ جهة، تضم ٤٠ ألف مســجل .

ــة، تعتمــد  ــة قوي ــر أمني ــي ملعايي ــد خلدمــات حكومــة دب ــة للدخــول املوّح ــي اإللكتروني وتخضــع خدمــة هويت
ــي، مــا  ــة" حلكومــة دب ــى "منّصــة تكامــل اخلدمــات احلكومي ــر املطبقــة عل ــة تتفــق واملعايي ــات منوذجي تقني

مينح املتعاملني مزيداً من الشعور بالثقة واألمان. 

٣٩



ادارة الكاتب العدل تعقد ملتقاها السنوي التاسع

عقدت إدارة الكاتب العدل يف محاكم دبي ملتقى الكاتب العدل الداخلي
 التاسع بقرية البوم السياحية بقاعة اخلور برعاية وحضور سعادة
 خبيــر طــارش عيــد املنصــوري مدير عام محاكم دبي، وحضور
 عبدالرزاق القاسم مدير إدارة الكاتب العدل ورؤساء األقسام 
وكتاب العدل ورؤساء الشعب وعدد من املوثقني ومنسقي خدمة 
اجلمهور وكتبة االرشفة واإلداريني، وادارة الكاتب العدل تعقد 
امللتقى بشكل سنوي حرصا منها على نقل املعرفة من أصحاب

 اخلبــرات بــاإلدارة لآلخريــن، عــالوة علــى كــون اإلدارة تتضمــن أفرعــا خارجيــة كالطــوار والبرشــاء 
ــا. ومت  ــارف وعــرض أفضــل املمارســات فيمــا بينه ــاء والتع ــة فــإن امللتقــى يعــد فرصــة لاللتق واالقتصادي
التطــرق خاللهــا لعــدة مواضيــع كان مــن ابرزهــا ضــرورة االســتفادة مــن عقــد امللتقــى الســنوي للكاتــب العــدل 
يف نشــر املعرفــة، وتوحيــد وجهــات النظــر القانونيــة واكــد علــى أن امللتقــى فرصــة جيــدة لعــرض األفــكار وطــرح 
إلــى  اإلشــارة  متــت  كمــا  العمــالء،  تطلعــات  يوافــق  مبــا  العمــل  تطويــر  يف  تســهم  التــي  املقترحــات 
أهمية التعاون بني رؤساء االقسام واملوظفني وخلق بيئة محفزة على التميز  واإلبداع. ومت خالل امللتقى 
مناقشــة احملــاور القانونيــة حيــث تطــرق الســيد عبــداهللا العلــي لقانــون الرســوم اجلديــد وآليــة احتســاب 
الرســوم علــى اختــالف انــواع املعامــالت ومــن ثــم تطــرق الســيد حمــد الســلمان لعقــد الوكالــة وتطــرق الســيد 
محمــد عبيــد لقانــون الشــركات، حيــث مت مناقشــة عــدد مــن البنــود واالمــور القانونيــة بــني الســادة كتــاب العــدل 
واحملاضريــن و مت تبــادل اآلراء يف املســائل املتعلقــة بأعمــال الكاتــب العــدل بغــرض توحيــد اإلجــراءات واملفاهيــم 
للمعامــالت علــى اختــالف تصنيفاتهــا واملتعلقــة بالعقود والــوكاالت  واإلقــرارات، ومن ثم تطرق الســيد ابراهيم 
وأهــم   ٢٠١٤ لعــام  االداء  مؤشــرات  نتائــج  اســتعرض  حيــث  االســتراتيجي  للطــرح  الزرعونــي 
املنجزات على مستوى ادارة الكاتب العدل وشرحا للمبادرات التي تضمنتها اخلطة التشغيلية لعام ٢٠١٥، وكذلك اخلطة 

االستراتيجية واملستهدفات لعام ٢٠١٥.

محاكم دبي والكاتب العدل اخلاص يوقعان اتفاقيه تقدمي اخلدمات

يف اطــار ســعي محاكــم دبــي يف خدمــة اجلمهور والتعاون مع 
الشركاء اخلارجيني مت توقيع اتفاقية خدمات الكاتب العدل 
اخلاص بني محاكم دبي روأول ثالثة مكاتب خاصه  لتقدمي

 خدمات الكاتب العدل  حيث تتيح االتفاقية صالحية توثيق 
املعامالت من قبل املكاتب اخلاصة بناء على القانون  رقم ٤

 لسنة ٢٠١٣ بشأن الكاتب العدل يف امارة دبي  وهي كمرحلة 
نهائيــة قبــل البــدء بتقــدمي اخلدمــات  والكاتــب العــدل اخلــاص ســيكون خيــارا جديــدا أمــام اجلمهــور لطلــب خدمــات 
التوثيــق والتصديــق عــالوة علــى القنــوات التــي تقدمهــا محاكــم دبــي عــن طريــق فــروع الكاتــب العــدل العــام األربعــة  
ــم  ــي االســتاذ عبدالرحي ــع مــن جانــب محاكــم دب ــي . وقــام بالتوقي ــى والكاتــب العــدل االلكترون باإلمــارة وفــرع حت

حسني أهلي مدير اإلدارة املالية واإلدارية  ممثال عن محاكم دبي وكان من جانب املكاتب كل على حده :
االســتاذ عصــام التميمــي  ممثــال عــن مكتــب التميمــي للمحامــاة  واالســتاذ عبــداهللا حســن العلــي  ممثــال عــن مكتــب 
عبداهللا العلي للمحاماة واالستاذ محمد صالح الهاجري ممثال عن مكتب محمد صالح الهاجري ، كاتب عدل خاص  
بحضــور عبدالــرزاق محمــد القاســم ( مديــر ادارة الكاتــب العــدل ) و محمــد عبيــد (رئيــس قســم شــؤون الكاتــب 

العدل اخلاص ) محمد شــريف طاهر رئيس قســم املشــتريات واملخازن. 



٤١

متاشيًا مع "مؤشر السعادة" وحتقيقًا ملبدأ "الريادة يف عمل احملاكم" 
"محاكم دبي" تفتتح مركز خدمات األحوال الشخصية يف "البرشاء مول"

 

ــز خدمــات األحــوال الشــخصية يف "البرشــاء مــول"، متاشــياً مــع ســتراتيجيتها  ــي مرك ــم دب افتتحــت محاك
الراميــة إلــى تقــدمي أفضــل اخلدمــات التــي متّكــن املتعاملــني مــن إجنــاز معامالتهم بســهولة ويســر يف مختلف 
املناطق يف إمارة دبي. وقام بتدشني املركز اجلديد سعادة اخلبير طارش عيد املنصوري، مدير عام "محاكم 
دبي"، الذي أّكد أهمية مراكز اخلدمات يف تيسير أمور املتعاملني من املواطنني واملقيمني والوصول إليهم يف مناطق 
إقامتهــم، تنفيــذاً لتوجيهــات ســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمد بن راشــد آل مكتــوم، نائب حاكــم دبي رئيس "مجلس 

دبي القضائي". 
وأّكــد ســعادة طــارش املنصــوري حــرص "محاكــم دبــي" علــى مواصلــة مســيرة التميــز يف توفيــر اخلدمــات 
القانونية التي من شأنها حتقيق أعلى مستويات رضا وسعادة املتعاملني، الفتاً إلى أّن هذه اخلطوة تصب 
ــادرة "مؤشــر الســعادة" التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد ال  يف خدمــة أهــداف مب
مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه اهللا"، يف تقــدمي اخلدمــات احلكوميــة 
وفــق أرقــى املعاييــر العامليــة مبــا يضمــن إســعاد شــعب اإلمــارات. وأضــاف: "نلتــزم يف محاكــم دبــي بتطبيــق 
ــا  "مؤشــر الســعادة"، مبــا يتماشــى مــع ســعينا احلثيــث لالرتقــاء بجــودة اخلدمــات املقدمــة حتقيقــاً لرؤيتن

املتمثلة يف "الريادة يف عمل احملاكم"."
 وقــال املنصــوري: "يأتــي تدشــني مركــز خدمــات األحــوال الشــخصية يف "البرشــاء مــول" اســتجابًة 
لزيــادة الطلــب علــى خدمــات األحــوال الشــخصية يف "محاكــم دبي"، والتي أّمتــت ١٨،٥٩٧ معاملة أحوال 
شخصية خالل العام ٢٠١٤، ٦٧٣٣ منها إلثبات حالة اجتماعية، و٥٦٤٥ إلثبات استمرارية زواج، و٣٤٣٩ 
ملعامــالت زواج محكمــة و١٠٥٠ حلصــر الورثــة. لــذا، فإننــا علــى ثقــة تامــة بــأّن اخلطوة اجلديــدة متثل إضافة 
هامــة جلهودنــا الراميــة إلــى تســهيل اإلجــراءات علــى املتعاملــني وتوفيــر الوقــت واجلهــد الــالزم إلمتــام 

معامالتهم."
 

ويوفر مركز خدمات األحوال الشــخصية يف "البرشــاء مول محفظة متكاملة من اخلدمات، التي تشــتمل على 
إشهاراإلســالم، وإثبــات  ســكن القصــر، وصلــة القرابــة، واحلضانــة، وإثبــات الــزواج يف احملكمــة، واســتمرارية 
الــزواج، واحلالــة االجتماعيــة، وإثبــات التنــازل عــن املهــر،  وإقــرار املشــاركة ببنــاء مســكن الزوجيــة، وإشــهاد توكيــل، 

وتغيير االسم وحصر الورثة.



محاكم دبي حتصل على شهادة " األيزو٩٠٠١"  إلدارة اجلودة الشاملة

 

حصــل قســم احلســابات العامــة بــإدارة الشــؤون املاليــة واالداريــة مبحاكــم دبــي علــى شــهادة " اجلــودة 
العامليــة"،" Iso ٢٠٠٨:٩٠٠١، مــن شــركة " بيروفيرتــاس" العامليــة، وذلــك لتطبيــق اجلودة الشــاملة يف العمليات 

واالجرءات املالية، وتعتبر هذه الشهادة اضافة نوعية لإلجنازات التي حققتها االدارة يف مجال اجلودة.
حيــث صــرح ســعادة خبيــر/ طــارش عيــد املنصــوري مديــر عام محاكم دبي، ان االنســان بطبيعته طموح ويســعى 
ــزة والرقــي  ــة املتمي ــى املكان ــوب للحصــول عل ــذل اجلهــد املطل دائمــاً لألفضــل، ويكــون اإلنســان مســتعداً لب
والتطــور، ويســعى الــى تطويــر وحتســني كل مــا يتعلــق بعملــه، وال يخفــى علــى أحــد طبيعــة الوضــع احلالــي 
واملنافســة الشــديدة التــي يشــهدها قطــاع العمــل، وتســارع حركــة التغييــر بصــورة غيــر مســبوقة، ممــا يجعــل 

الدوائر يف حالة بحث وسعي دائم لتضمن لها مكانة عالية. 
 

وأضاف ســعادته ومن املفاهيم الواجب على املؤسســات والدوائر احلرص عليها مفهوم اجلودة الشــاملة، والتي 
تقاس بشــهادة " األيزو" وترشــيد االســتهالك، وحســن اســتغالل املوارد، واســتراتيجيات حتســني األداء، وان من 
أهــم مــا تركــز عليــه ادارة اجلــودة الشــاملة، هــي االســتمرارية، والتطويــر الدائــم، لتحقيق الرســالة والقيم التي 

تطمح يف الوصول اليها لتحقق الريادة يف العمل.

محاكم دبي تطلق خدمة "اإلعالن بالنشر اإللكتروني"

 

 
ــى  ــة إل أطلقــت محاكــم دبــي خدمــة "اإلعــالن بالنشــر اإللكترونــي" التــي تنــدرج يف إطــار اجلهــود الرامي
حتقيــق أعلــى مســتويات رضــا وســعادة املتعاملــني وتعزيــز رفاهيــة املجتمــع احمللــي . وتهــدف خدمــة 
"اإلعــالن بالنشــر اإللكترونــي" إلــى تســهيل نشــر اإلعالنــات القانونيــة للدعــاوى يف الصحــف احملليــة 
بصــورة إلكترونيــة، يف حالــة تعــذر الوصــول إلــى عنــوان املدعــى عليــه وأوضــح اخلبيــر طــارش عيــد 
املنصــوري، مديــر عــام "محاكــم دبــي"، بــأّن خدمــة "اإلعــالن بالنشــر اإللكترونــي" تعــد نقلــة نوعية على صعيد 
تســهيل اإلجــراءات مــع املتعاملــني، ومتثــل إضافــة مهمــة لباقــة اخلدمــات اإللكترونيــة والذكيــة التــي تســتهدف 
دفــع مســيرة التحوّالحلكومــي الذكــي، مبــا يتماشــى مــع التوجيهــات الســديدة لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه اهللا، يف جعــل دبــي املدينــة 

األذكى عاملياً يف غضون السنوات املقبلة.



٤٣

«محاكم دبي» تطلق ٨٠ خدمة مبتكرة

استثمرت محاكم دبي معرض اإلجنازات احلكومية إلطالق 
باقة جديدة من اخلدمات الذكية املبتكرة والتي تضم ٨٠ 
خدمــة جديــدة، تعزيــزاً ألهدافهــا املســتقبلية، ببلوغ نحو 
٢١٠ خدمات مع نهاية العام، تهدف إلى إسعاد املتعاملني،
وزيادة رضاهم، وتسريع إجناز معامالتهم. وتكتسب الباقة
اجلديدة أهمية استراتيجية كونها إضافة نوعية للتطبيق 

الذكــي، الــذي تضــم باقتــه األولــى التــي أطلقــت يف وقــت الحــق ٣٠ خدمــة، ســترتفع إلــى «٢١٠»، فاحملاكــم 
إلــى جعــل كل  قطعــت شــوطاً طويــًال يف مســيرة التحــّول الذكــي، مدفوعــة بخطــط طموحــة تهــدف 
اخلدمــات القضائيــة والقانونيــة ذكيــة يف غضــون األشــهر القليلــة املقبلــة مبــا يدعــم أهــداف خطــة «دبــي 
٢٠٢١» يف بنــاء حكومــة ذكيــة ســّباقة ومبدعــة تلبــي احتياجــات املســتقبل حرصــت محاكــم دبــي علــى املشــاركة 
يف هــذا املعــرض للتعريــف بأبــرز خدماتهــا ال ســيما برامــج «ســالفة»، و«احلجــز الذكــي»، و«الكاتــب العــدل»، ومركــز 
التســويات الوديــة للمنازعــات، ويشــكل برنامــج «الســالفة» املصمــم لتنفيــذ املعامــالت إلكترونيــاً، خطــوة داعمــة 
للجهود الرامية إلى تسريع وتيرة التحول الذكي على صعيد املنظومة القضائية والقانونية وتيسير عملية التقاضي 
وتوفيــر الوقــت واجلهــد وتعزيــز الســرعة والدقــة يف تســجيل القضايــا، فضــًال عــن تســهيل قنــوات توفيــر اخلدمــات 

على مدار الساعة.

ولــم يقــّل «احلجــز الذكــي» أهميــة عــن ســابقيه، إذ اســتحوذ علــى حيــز كبيــر مــن املناقشــات بالنظــر إلــى أهميتــه 
ــى  ــة إل ــاذج الورقي ــة والنم ــات التقليدي ــل العملي ــد حتوي ــى صعي ــاً عل ــن نوعــه إقليمي االســتراتيجية كأّول مشــروع م
تطبيقــات ذكيــة باســتخدام األجهــزة اللوحيــة الذكيــة، مــا يوفــر الوقــت واجلهد علــى املتعاملني ومأمــوري التنفيذ ويعزز 
ســرعة تنفيــذ القــرارات واألحــكام القضائيــة. ويتميــز املشــروع بكونــه جســراً للتواصل اإللكتروني بــني مندوبي التنفيذ 

والقضاة واملتعاملني، باالعتماد على أحدث االبتكارات التقنية التي تعتبر سمة العصر احلديث.

الكاتب العدل

وحظــي «الكاتــب العــدل اخلــاص» بنصيــب األســد مــن مشــاركة «محاكــم دبــي»، حيــث ّمت اســتعراض مالمــح 
ــز  ــة لتعزي ــزة مهم ــاره ركي ــي» باعتب ــم دب ــى مســيرة «محاك ــاف إل ــداً يُض ــل إجنــازاً جدي ــذي ميث ــون ال القان
تنافســية دولــة اإلمــارات مــن حيــث ســهولة ممارســة األعمــال وفــق «معاييــر البنــك الدولــي» ورفــع مؤشــرات 

أداء خدمات.



الكاتب العدل اإللكترونية

أمــا إجنــازات برنامــج «شــور»، املعنــي بتقــدمي استشــارات قانونيــة مجانيــة بالتعــاون مــع مكاتــب احملامــاة يف 
دبــي، فشــّكلت محطــة مهمــة بالنســبة لـــ «محاكــم دبــي» التــي قدمــت شــرحاً مفصــًال عــن النتائــج اإليجابيــة 
ــز ثقــة املتعاملــني الــذي أظهــروا  التــي حتققــت منــذ انطــالق البرنامــج يف العــام ٢٠١٢ علــى صعيــد تعزي
مســتويات رضــا عاليــة عــن االستشــارات القانونيــة املجانيــة، مــع تســليط الضــوء علــى جهــود تنفيــذ 

املرحلة الرابعة واألخيرة املقرر اســتكمالها بحلول نهاية العام اجلاري.

مركز التسويات

ــاء  ــزاع يف غضــون نصــف ســاعة وإنه ــة للمنازعــات» رقمــاً قياســياً يف حــل ن ــز التســوية الودي ــق «مرك حّق
ــارات عــدة مــن الدراهــم، يف إجنــاز مهــم  ــى ملي ــاً بقيمــة تصــل إل ــة وّدي ــة وعقاري ــة وجتاري نزاعــات مدني
يســهم يف ترســيخ االســتقرار االقتصــادي واالجتماعــي يف دبــي التــي باتــت منوذجــاً تنمويــاً يُحتــذى بــه إقليمياً 
وعامليــاً. وكان خلدمــة «اإلعــالن بالنشــر اإللكترونــي» بصمــة إيجابيــة واضحــة علــى صعيد تعزيز رضا وســعادة 
املتعاملــني ورفاهيــة املجتمــع احمللــي، مــن خــالل تســهيل نشــر إعالنــات الدعــاوى يف الصحــف احملليــة بصــورة 

إلكترونية،نتيجة تعذر الوصول إلى عنوان اخلصم.

اعتماد منوذج محاكم دبي للمعرفة املؤسسية

ــب  ــي للتدري ــز األمريكــي الدول اعتمــد املرك
االحتــرايف عضــو اجلمعيــة العامليــة للتدريب 
والتعليــم املهنــي بالواليــات املتحــدة النمــوذج 
بتعديلــه  قــام  والــذي  للمعرفــة،  اجلديــد 
وإيجــاد القيمــة املضافــة لــه الســيد خليفــة 
املعرفــة  قســم  رئيــس  احملــرزي  محمــد 
مبحاكــم دبــي حــول واطلقعليــه ( منــوذج 
املعرفــة املؤسســية ) املبنــي علــى منــوذج 
"نونــاكا" اليابانــي، والــذي يعــد أول منــوذج 
حتســني  حــول  العالــم  مســتوى  علــى 
اواخــر  يف  تصميمــه  الــذي مت  النمــوذج 
رئيــس  اســتطاع  فقــد  املنصــرم.  القــرن 
تفســيري  موديــل  وضــع  املعرفــة  قســم 
املؤسســية  املعرفــة  مفهــوم  حــول  معــدل 
ــا، أوضــح  ــي له ــة االســتثمار اإليجاب وكيفي
مــن خاللــه أهميــة وفلســفة تســيير املعرفــة 
يف املؤسســة والــذي بنــاه على منــوذج نوكانا 
توكاشــي اليابانــي حــول ثقافــة املعرفة، 

ــر  حيــث اســتطاع هــذا الباحــث اليابانــي نشــر دراســاته القّيمــة منــذ منتصــف الثمانينــات واملتعلقــة بتطوي
املنتجــات مــن طــرف كبــرى الشــركات اليابانيــة، فانطالقــا مــن هــذه االعتبــارات اســتطاع احملــرزي أن يضــع 

اللبنات األساسية لنموذج قام بتعديل بنوده وإضافة اجلديد فيه لتفسير عناصر ومحاور املعرفة يف املؤسسة. 



٤٥

فــكان مــن أهــم خصائــص مراحــل هــذه النمــوذج الــذي ينقســم الــى أربعــة مراحــل أساســية، تبــدأ  
باجلانــب االتصــال والتواصــل مــع كافــة املــوارد البشــرية يف املؤسســة، مــن جانــب قســم إدارة املعرفــة 
حــول فكــرة  املعرفــة املطلوبــة والتــي يتــم جتمعيهــا وتصنفيهــا وتقييمهــا وتســييرها ثــم اســتثمارها 
بالصــورة املثلــى، وهــذا عبــر اســتخدام "مجــازات" قابلــة للتأويــل مــن طــرف األفــراد العاملــون يف املشــروع، 
املعرفــة يف املؤسســة موزعــة بــني األفــراد و أغلبهــا موجــود علــى شــكل مهــارات وممارســات وخبــرات وجتارب 
ضمنيــة قابعــة يف العقــل الباطــن، وان املعرفــة  بحاجــة لعمليــة مكونــة مــن خطــوات منهجيــة وخطــة 
مدروســة ، حتــى تتمكــن مــن اجنــاز عمليــات إيجــاد بنــك للمعلومــات وحصــر البيانــات، وترميــز كافــة 
األصــول املعرفيــة، حيــث  إن عمليــات اإلكمــال و النشــر تســاهم بشــكل كبيــر يف تكويــن معرفــة جديــدة، و 
الناجتــة عــن إعــادة تشــكيل املعرفــة املنبثقــة تفاعــالت األفــراد، إن احمليــط االجتماعــي املقــدم مــن طــرف 
العمــل املشــترك يف املؤسســة هــو شــرط افتراضــي أساســي لشــرح و لفهــم احللقــة.  ويعــد تصميــم النمــوذج 
مبــادرة مــن قســم املعرفــة مبحاكــم دبــي تســعى لتغييــر الثقافــة التنظيميــة يف محاكــم دبــي، وإزالــة كل العوائــق 
التــي حتــد مــن الوصــول إلــى املعرفــة الضمنيــة عــن طريــق التعــرف علــى مــدى اســتعداد العاملــني لإلســهام يف 
حتويــل املعرفــة الضمنيــة الفرديــة إلــى معرفــة صريحــة جماعيــة، أو حتويلهــا إلــى معرفــة ضمنيــة تترســخ 

يف عقل ووجدان كل فرد عامل يف املؤسسة .

محاكم دبي تدشن تطبيق "مبادئ" لنشر الثقافة القانونية للمعنيني بالنظام القضائي

دشنت محاكم دبي تطبيق " مبادئ" يف ظل األهمية التي توليها حكومة دبي بكل 
ما يتعلق بالقانون يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، وإلميانها بأهمية نشر الثقافة
القانونية بأحدث الطرق التكنولوجية، و لتعزيز دور القانون يف شتى مجاالت احلياة.
 ويسعى تطبيق "مبادئ " لنشر املعرفة والثقافة القانونية بني أرجاء املعنيني يف القطاع
القضائي من قضاة ومحامني، وخبراء وطالب علم أيضا، وهذا ما حترص عليه
محاكم دبي لتحقيق استراتيجية محاكم دبي تعزيز الثقة بالنظام القضائي محلياً

ودولياً، لتحقيقرؤية الدائرة" الريادة يف عمل احملاكم". 
ويعتبر تطبيق مبادئ أداء هامة ومرجع للمهتمني يف الشأن القضائي،  والتطبيق
 يحتوي على األحكام واملبادئ القانونية يف املواد املدنية، والتجارية، واألحوال 

الشــخصية، واجلزائيــة، والعماليــة الصــادرة عــن محكمــة التمييــز بدبــي منــذ نشــأتها، وجميــع هــذه اخلدمات 
تنصــب يف تعزيــز دور القانــون يف شــتى مجــاالت احليــاة، وصــوالً ملجتمــع آمــن خــاٍل مــن النزاعــات،  حيــث 
يتميــز البرنامــج بســهولة البحــث واالســتخدام، وســرعة الوصــول للنتيجــة، وذلــك ملــا يحتويــه مــن مميــزات 
بحــث متقدمــة، باإلضافــة الــى امكانيــة ارســال املبــادئ واالحــكام بواســطة البريــد االلكترونــي، والتحديــث 

اآلني ألي مبدأ قانوني جديد.

ويعد تطبيق "مبادئ" خطوة جديدة ضمن اخلطوات املتتالية اذ تتطلع الدائرة الطالق قرابة ٢١٠ خدمة من خدماتها 
عبر التطبيقات الذكية بحلول نهاية العام اجلاري ٢٠١٥، بعد ان أطلقت ١١٠ خدمة ذكية يف وقت سابق من العام اجلاري. 
ويعمــل تطبيــق مبــادْى عبــر مختلــف االجهــزة العاملــة علــى نظــام أي او اس مــن شــركة أبــل، ألجهــزة االي 
فــون واالي بــاد ، واالجهــزة العاملــة علــى نظــام انــد رويــد مــن شــركة جوجــل مثــل أجهــزة سامســونغ، وهــو 

متاح على مدار ٢٤ ســاعة يف اليوم.



حتت شعار "سهيل طريقك للعمل التطوعي"
محاكم دبي تطلق برنامج "سهيل" الدورة السادسة

دشن سعادة طارش عيد املنصوري مدير عام محاكم دبي، برنامج
"سهيل"  يف دورته السادسة لعام ٢٠١٥ حتت شعار "سهيل طريقك

للعمل التطوعي"، ويأتي البرنامج ضمن سعي محاكم دبي إلى 
رفع نسبة رضا املتعاملني، واستقطاب اكبر عدد من املوظفني 
املتطوعــني وبــث حــب العمــل التطوعــي فيهــم، ويندرج برنامج 
سهيل حتت مبادرات قسم توجيه املتقاضني وهي اجلهة املسؤولة
عــن إعــداد وتنفيــذ البرنامــج، كمــا أن البرنامــج  يهــدف الــى 

التســهيل علــى املتعاملــني مــن خــالل تواجــد موظفــي محاكــم دبــي املتطوعــني يف أروقة املبنى إلرشــاده وتوجيههم 
نحــو اإلجــراءات واخلدمــات التــي تقــدم يف مبنــى الدائــرة. وتعتمــد فكــرة البرنامــج علــى العمليــة التطوعيــة 
التــي يقــوم بهــا املوظفــني مــن خــالل تســجيل أســمائهم كمتطوعــني لتقــدمي هــذه اخلدمــة التــي تكون ســاعتني 
يوميــاً خــالل أوقــات الــذروة يف صالــة اخلدمــات املركزيــة  و يف الــدور األرضــي مــن مقــر احملاكــم ، ويتميــز 
املتطوعــني بارتدائهــم بطاقــة تعريفيــة  وجاكيــت يســهل علــى املراجــع التعــرف عليهــم مــن باقــي املوظفــني، 
وقــد وصــل عــدد املوظفــني املســجلني للتطوعمــع البرنامــج ١١٤موظفــاً مــن مختلــف اإلدارات يف محاكــم 

دبي، باشر ٥٥ موظفاً منهم العمل التطوعي يف البرنامج خالل عام ٢٠١٥.

مبادرة جديدة لـ٤ دوائر بينها محاكم دبي ضمن «سباق بناة املدينة»
إطالق «مفوضون ألجلك» لتسريع خدمات املتعاملني

أطلقت مبادرة «مفوضون ألجلك» من قبل الفريق األصفر يف 
«سباق بناة املدينة» التي تهدف إلى تبسيط إجراءات العمل يف 
اخلدمات املشتركة بني: محاكم دبي، ودائرة التنمية االقتصادية،
 ومؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال، وهيئة تنمية املجتمع، بهدف
 خفــض زمــن تقدمي اخلدمة، وحتســني جتربــة املتعامل معها.
وجاء إطالق مبادرة ســباق «بناة املدينة» من قبل ســمو الشــيخ

حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ولــي عهــد دبــي رئيــس املجلــس التنفيــذي، يف ٩ ديســمبر ٢٠١٤، 
حلــول  إيجــاد  للتعــاون يف  املناســبة  بهــدف توفيــر طريقــة عمــل مبتكــرة للجهــات احلكوميــة والبيئــة 
ومبــادرات مبتكــرة للخدمــات املشــتركة بــني أكثــر مــن جهــة حكوميــة، وكذلــك صنــع خدمــات حكوميــة جديــدة 
ومبتكــرة جلميــع شــرائح املجتمــع. كمــا يتيــح الســباق الــذي ينظمــه «مركــز منــوذج دبــي»، باألمانــة العامــة للمجلــس 
التنفيــذي الفرصــة للجهــات احلكوميــة التنافــس كفــرق عمــل وليــس كجهــات فردية، تعبيــراً عن أهميــة تكامل 

اجلهات احلكومية يف حتقيق أفضل النتائج.



٤٧

ــات االستشــارات  ــى خدم ــك" عل ــادرة "مفوضــون ألجل ــة يف مب ــة االجتماعي ــات الرعاي ــواع خدم وتشــتمل أن
ــل للنســاء  ــة والتأهي ــات الرعاي ــة األحــداث، وخدم ــات رعاي ــات اإلصــالح األســري، وخدم األســرية، وخدم
واألطفــال املعنفــون، وخدمــات وبرامــج رعايــة مجهولــي النســب، وخدمــات رؤيــة احملضونــني، وتنــص اتفاقيــة 
تقــدمي خدمــات الرعايــة االجتماعيــة يف مبــادرة مفوضــون ألجلــك علــى تقــدمي مــا يزيــد علــى ٢٢خدمــة 
عامــة أخــرى تنبثــق عــن هــذه اخلدمــات الرئيســية تقــدم للمتعاملــني بشــكل مباشــر مــن خــالل مقــار الدوائــر 
احلكوميــة الرئيســية (هيئــة تنميــة املجتمــع، مؤسســة دبــي لرعايــة النســاء واألطفــال، محاكــم دبــي) 
واملراكــز التابعــة لهــا. ومراجعــة هــذه االتفاقيــة وحتديــث اخلدمــات املشــتركة واملدرجــة فيها بشــكل ســنوي من 
ــدة يف  ــة جدي ــم ضــم جهــات حكومي ــك أن يت ــة الرئيســية املشــركة، وميكــن كذل ــر احلكومي ــل كافــة الدوائ قب

تقدمي اخلدمات املشتركة يف مجال الرعاية االجتماعية.

محاكم دبي تقدم ٨٥٠ ساعة استشارة قانونية مجانية للمتقاضني عبر برنامج 
"شور" بالتعاون مع ٨٠ مكتب محاماة يف دبي

قدمت محاكم دبي استشارات قانونية مجانية بالتعاون مع ٨٠ مكتب محاماة 
يف دبي، لعدد ٥٢٠متقاضياً، ومبا يعادل ٨٥٠ ساعة استشارة قانونية، وذلك من
خالل برنامج "شور"، وذلك خالل النصف االول من عام ٢٠١٥،" لكونه منصة ُمثلى
لتيسير التقاضي وتقدمي استشارات مجانية من شأنها منح الفئات االجتماعية 
كافة الشعور بالعدالة واملساواة وحتقيق رفاهية املجتمع، متاشياً مع اجلهود

الهادفة إلى جعل دبي «موطناً ألفراد ممّكنني ملؤهم الفخر والسعادة.

املبادرة  املعرفية األولى من نوعها يف دوائر دبي
مكتبة متنقلة ملوظفي محاكم دبي

ضمن املبادرات املعرفية التي تسعى لتأصيل العمل املؤسسي،
أطلق قسم ادارة املعرفة بدائرة محاكم دبي بالتعاون مع مشروع
ثقافة بال حدود بالشارقة ، مبادرة جديدة هي األولى من
نوعها يف مؤسســات دبي اطلقت عليه ( مبادرة ثقافة بال
حدود ) وذلك ضمن مبادراته التي تسهم يف تعزيز مفهوم 
املعرفة املؤسسية لدى ملوظفي محاكم دبي وإسهاما يف تكريس

املبادرة العربية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "حتــدي القــراءة العربــي" أكبــر 
مشــروع عربــي لتشــجيع القــراءة. يهــدف مشــروع "ثقافــة بــال حــدود" الــذي يديــره قســم إدارة املعرفــة يف 
املقــام األول إلــى نشــرالثقافة العامــة لــدى موظفــي محاكــم دبــي وتعزيــز مبــدأ القــراءة الذاتيــة لــدى 
املوظفــني، مــن خــالل توفيــر عربــة مكتبــة متنقلــة ، تضــم باقــة مختــارة وقيمــة مــن الكتــب التــي تناســب كل 
موظــف علــى حــدة ، حيــث ســيتم تطبيــق  املشــروع علــى كافــة الوحــدات اإلداريــة مبحاكــم دبــي لتشــمل كافــة 

املوظفني.  



حتت شعار "محاكم املستقبل، خدمات مبتكرة ملجتمع سعيد"
محاكم دبي استعرضت احدث خدماتها الذكية يف أسبوع جيتكس ٢٠١٥ 

استعرضت محاكم دبي مجموعة من خدماتها الذكية وذلك خالل مشاركتها
يف الدورة الـ ٣٥ ألسبوع جيتكس للتقنية ٢٠١٥، وذلك ضمن جناح حكومة دبي
الذكية، وحتت شعار "محاكم املستقبل، خدمات مبتكرة ملجتمع  سعيد". حرصت
محاكم دبي على حتقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه اهللا، وتوفير خدماتها
للمتعاملني عبر التطبيقات الذكية إلسعادهم والتيسير عليهم ومتكينهم من
إجناز معامالتهم بكل سهولة ويسر، كما حرصت كذلك على االرتقاء الدائم 
بخدماتها وحتويل اإللكترونية منها إلى ذكية، وذلك لتحقيق رؤيتها "الريادة يف

ــات  ــى املتقاضــني، إذ تســهم التطبيق ــور عل ــت وتيســير األم ــد والوق ــر اجله ــدف توفي ــم"، وبه ــل احملاك  عم
ــة املتعاملــني واملوظفــني لتحقيــق أفضــل مؤشــرات األداء وإلرضــاء شــرائح  ــي يف خدم الذكيــة حملاكــم دب

املجتمع كافة.

محاكم دبي تعرف اجلمهور بنظام الكاتب العدل اخلاص 
والكاتب العدل املتنقل والذي يعد األول من نوعه

يف إطــار حرصهــا علــى اســعاد املتعاملــني معهــا والتســهيل عليهــم يف اجنــاز معامالتهــم بســرعة ودقــة، توفــر 
محاكــم دبــي خدمــات ذكيــة وإلكترونيــة متميــزة منهــا نظــام الكاتــب العــدل اخلــاص املتنقــل، وهــي اخلدمــة التــي 

مت استحداثها لتمكني الكاتب العدل اخلاص من إجراء توثيق معامالت املتعاملني إلكترونياً.
ويتيــح نظــام الكاتــب العــدل اإللكترونــي للمتعاملــني اجنــاز العديــد مــن املعامــالت عبــر بوابــة محاكــم دبــي 
اإللكترونيــة، ودون احلاجــة ملراجعــة مقــار الكاتــب العــدل املنتشــرة يف العديــد مــن مناطــق دبــي، حيــث تنجــز 
مكاتــب احملامــاة املصــرح لهــا بتقــدمي خدمــات الكاتــب العــدل اخلــاص والبالــغ عددهــا ٩ مكاتــب أعمالهــا 
إلكترونياً، حيث أجنزت هذه املكاتب خالل الربع األول من العام ٢٠١٥ ( ٣٣٠ ) معاملة أشرف عليها ١١ شخصاً 

مت التصريح لهم ملزاولة مهام الكاتب العدل اخلاص.
ويعــد الكاتــب العــدل املتنقــل ابتــكار جديــد مت الكشــف عنــه ألول مــرة خــالل أســبوع جيتكــس للتقنيــة، وهــو 
عبــارة عــن حقيبــة حتتــوي علــى أجهــزة إلكترونيــة يصطحبهــا الكاتــب العــدل اخلــاص معــه إلــى مقــر إقامــة 
العميــل، ويف أي مــكان يف العالــم، إلجنــاز املعامــالت التــي يحتاجهــا والتــي تقــع ضمــن اختصــاص الكاتــب 

العدل.



ــة، وماســح  ــة اإلماراتي ــة الهوي ــارئ لبطاق ــاز ق ــي محمــول، وجه ــاز حاســب آل ــى جه ــة عل وتتضمــن احلقيب
ضوئــي، وجهــاز للتوقيــع اإللكترونــي، وطابعــة، إذ تتيــح هــذه األجهــزة اإللكترونيــة للكاتــب العــدل اخلــاص مــن 
إلــى  التــي حتتــاج  الكثيــر مــن األمــور  والــوكاالت وغيرهــا  العقــود  إمتــام إجــراءات التصديــق علــى 

التوثيــق حلفــظ احلقوق. 

ويف نفــس الســياق ســاهم تطبيــق مبــادرة "االعتمــاد اإللكترونــي" يف تقليــص إجــراءات التوثيــق لــدى 
الكاتــب العــدل مــن خمــس خطــوات إلجنــاز املعاملــة إلــى خطوتــني فقــط، حيــث أصبحــت عمليــة التوثيــق 
ال تتطلــب غيرمراجعــة الكاتــب العــدل للتدقيــق القانونــي واســتيفاء املتطلبــات، ومنــح املوافقــة علــى بــدء 
إجــراءات التوثيــق، ومــن ثــم خطــوة إدخــال البيانــات لــدى املوثقــني، واســتالم الرســوم وجتهيــز ملصــق 

التصديق الذي يتضمن توقيع الكاتب العدل اإللكتروني.
وأضــاف أن تطبيــق مبــادرة "االعتمــاد اإللكترونــي" كان لهــا األثر الكبير يف تخفيــف االزدحام يف جميع أفرع الكاتب 

العدل، ومت مالحظة ذلك من خالل قياس مؤشر االنتظار لدى الكاتب العدل واملوثقني.

مليون مستفيد من بوابة محاكم دبي االلكترونية خالل ٢٠١٥

كشــفت محاكــم دبــي أن بوابتهــا اإللكترونيــة ومنصتهــا الذكيــة، شــهدت إقبــاالً كبيــراً مــن أفــراد اجلمهــور، 
الجنــاز معامالتهــم مــن أماكــن تواجدهــم يف أي مــكان داخــل دولــة اإلمــارات أو خارجهــا، إذ يــزور البوابــة 

اإللكترونية حملاكم دبي نحو مليون شــخص ســنوياً، حيث تقدم محاكم دبي ٢١٧ خدمة ذكية.  
وبلغ عدد الطلبات الذكية التي أجنزت عبر املنصة الذكية حملاكم دبي بلغ نحو ٧٠ ألف طلب، فيما وصل 

عدد القضايا املسجلة إلكترونياً من قبل املتعاملني منذ بداية عام ٢٠١٥ قرابة ٣٠ ألف قضية.
 

األغــراض  ملختلــف  اإللكترونيــة  دبــي  محاكــم  بوابــة  ســنوياً  شــخص  مليــون  قرابــة  يســتخدم  حيــث 
واالســتخدامات واالطــالع، واالســتفادة مــن اخلدمــات التــي توفرهــا البوابة،حيــث قطعــت الدائــرة شــوط 
ــا مــن خــالل  ــة، وأصبحــت تتعامــل مــع جمهورهــا إلكتروني ــة وإلكتروني ــى ذكي ــا إل ــل خدماته مهــم يف حتوي
بوابتهــا املتميــزة ومــن خــالل األجهــزة الذكيــة، وأتاحــت اخلدمــات اإللكترونيــة أمــام اجلميــع ســواء مــن داخــل 
دولــة اإلمــارات أو خارجهــا، وذلــك يف إطــار حرصهــا علــى حتقيــق رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي رعــاه اهللا، عندمــا قــال: "أريــد أن 
ينجــز املواطــن كل معامالتــه احلكوميــة عبــر الهاتــف احملمــول"؛ فعملــت علــى توفيــر خدماتهــا للمتعاملــني 

عبر التطبيقات الذكية إلســعادهم ومتكينهم من إجناز معامالتهم بكل ســهولة ويســر.

٤٩



 
محاكم دبي تستعرض " نظام أمن الوثائق" الذي يتيح
التعرف على مكان وجود الوثائق احملفوظة لدى احملاكم

حترص محاكم دبي باســتمرار على ابتكار البرامج 
التي تسهم يف اسعاد جمهورها الداخلي واخلارجي 
من موظفني ومتعاملني، وقد ابتكرت يف هذا اإلطار
 نظاماً متميزاً لتتبع الوثائق، هو "نظام أمن الوثائق" 
والــذي يتيــح للموظــف املختــص التعرف على مكان 
وجود الوثائق احملفوظة لدى محاكم دبي، وذلك عن 
طريق خاصية "RFID". ويتيح "نظام أمن الوثائق" 
الذي تستخدمه محاكم دبي، آلية التعّرف بواسطة 

التــرددات الراديويــة يف العديــد مــن التطبيقــات، إذ تقــوم هــذه األنظمــة عــادة بــدور املراقبــة واحلمايــة 
واإلدارة والتنظيــم ممــا يســاعد يف توفيــر الوقــت واجلهــد واملــال عــن طريــق كفــاءة ودقــة وســرية العمــل، إذ 
يتم إلصاق عالمة RFID صغيرة على كل وثيقة، وتسمح هذه العالمة بقراءتها من قبل القارئات املتوفرة 
يف مكان حفظ الوثائق يف محاكم دبي. ويعد "نظام أمن الوثائق "RFID"  آمناً إذ ينبه املوظفني املختصني يف 
ــة، كمــا يســاعد هــذا النظــام يف إعــادة  ــر قانوني حــال خرجــت أي وثيقــة مــن مــكان حفظهــا بطريقــة غي
الوثائــق إلــى مكانهــا، ويف حــال حــدوث خطــأ ميكــن التعــرف عليــه فــوراً، كمــا ميكــن العثــور علــى الوثيقــة 

بطريقة أسرع بكثير باستخدام ماسحة RFID الضوئي احملمولة، بدال من االضطرار للبحث يدوياً.

محاكم دبي تعتمد اطالق مبادرة "وجهتي" وخدمة "الواتس اب"
تسعى من خاللها التسهيل على متعامليها

ــادرة  ــه املتقاضــني عــن اطــالق مب ــا - قســم توجي ــإدارة خدمــات القضاي ــة ب ــي متمثل ــم دب اعتمــدت محاك
وجهتــي وخدمــة الواتســاب ملتعامليهــا وشــركائها للتســهيل عليهــم والجنــاز معامالتهــم بأســرع وقــت ممكــن 
ولفتــح قنــوات تواصــل مباشــرة معهــم، والقيــام باســتقبال مالحظاتهــم واستفســاراتهم وتقــدمي الدعــم 
املباشــر لهــم وتقــدمي خدمــات فريــدة مــن نوعهــا. حيــث تعمــل محاكــم دبــي علــى تعزيــز جتربــة املتعاملــني 
يف مختلــف مواقــع تقــدمي اخلدمــة، وذلــك عــن طريــق توحيــد كفــاءة تقــدمي اخلدمــات وحتقيــق مؤشــرات 
املعاييــر احلكوميــة  يتفــق مــع  العمــل مبــا  األداء الرئيســية للدائــرة وتطويــر مهــارات وقــدرات فريــق 
واســتمرار تعزيــز كفــاءة اخلدمــات ونوعيتهــا وتطويــر دليــل خدمــة املتعاملــني وااللتــزام مبيثــاق املتعاملــني. 
وان مبــادرة "وجهتــي" تســعى مــن خاللهــا محاكــم دبــي إلــى تخصيــص مكاتــب توجيــه املتقاضــني يف ارجــاء 
مبنــى احملاكــم يتــم مــن خاللهــا تقــدمي جميــع خدمــات توجيــه املتقاضــني وتقــدمي جميــع أنــواع الدعــم لهــم مــن 
اجــل انهــاء مراجعاتهــم، باإلضافــة إلــى أن املبــادرة تهــدف إلــى اعــادة تصميــم و اخــراج النشــرات التعريفيــة 
اخلاصــة مبحاكــم دبــي بشــكل جديــد ومبتكــر تلبــي معهــا احتياجــات متعامليهــا وتوضــح االجــراءات و اخلطــوات 

التي يجب على العميل اتباعها من اجل احلصول على اخلدمة من بدايتها وحتى النهاية.

وحترص محاكم دبي على حتقيق التطلعات احلكومية بتقليل املراجعني بنسبة ٨٠٪ بحلول ٢٠١٨ ملراكزها، 
ومتاشــياَ مــع هــذه التطلعــات وكجــزء مــن خطتهــا االســتراتيجة مت اعتمــاد اطــالق خدمــة الواتســاب وهــي 
األولــى مــن نوعهــا علــى مســتوى الدولــة، مــن خــالل فتــح قنــوات تواصــل بــني محاكــم دبــي وجميــع متعامليهــا 
وشــركائها ويتــم مــن خاللهــا تقــدمي كامــل الدعــم للمتعامــل واالجابــة عــن جميــع استفســاراته اخلاصــة 
باملتطلبــات و اإلجــراءات ، كمــا تهــدف اخلدمــة بشــكل أساســي إلــى تلبيــة طلــب املتعامــل املوجــود يف مبنــى 
الدائــرة ، ويف حــال احتــاج للمســاعدة يف أي وحــدة اداريــة، يقــوم موظفــي قســم توجيــه املتقاضــني بالتوجــه 
ــه مــن خــالل  ــى معاجلتهــا وذلــك بعــد اســتقبال طلب ــى مشــكلته والعمــل عل مباشــرة للعميــل والوقــوف عل

تطبيق الواتس اب. 



٥١

مدير عام محاكم دبي يكرم احملامني املشاركني يف بيانات البنك الدولي

كــرم ســعادة طــارش عيــد املنصــوري احملامــني املشــاركني يف بيانــات البنــك الدولــي، ويأتــي ذلــك ضمــن 

استراتيجية محاكم دبي لعام ٢٠١٥، لتعزيز الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً، ولزيادة كفاءة نظام ادارة 

ــادة يف عمــل  ــي "الري ــم دب ــة محاك ــى رؤي ــي ، للوصــول إل ــاءة االداء الداخل ــة وكف ــز وفعالي الدعــاوي، ولتعزي

احملاكم".

وتســتند التنافســية يف تقريــر البنــك الدولــي علــى نتائــج محــاور ســهولة ممارســة األعمــال وعلــى رأســها 

محــور إنفــاذ العقــود يف القطــاع القضائــي علــى عاملــني أساســيني، منهــا: اعتمــاد البيانــات واإلحصــاءات 

الصــادرة عــن محاكــم دبــي، واســتطالع آراء الشــركاء مــع احملاكــم مــن مكاتــب احملامــاة واالستشــارات 

القانونية.



مدير عام محاكم دبي يدشن صالة "خدمات األحوال الشخصية الذكية" 

دشــن ســعادة / طــارش عيــد املنصــوري، مديــر عــام محاكــم دبــي، صالــة "خدمــات األحوال الشــخصية الذكية" يف 
إدارة األحــوال الشــخصية مبحاكــم دبــي، والتــي تأتــي يف إطــار حــرص الدائــرة علــى حتقيــق رؤيــة صاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي، 

رعــاه اهللا، بتخفيــض أعــداد املتعاملــني بنســبة ٨٠٪  خالل األعــوام الثالثة املقبلة.

 وتتيــح صالــة اخلدمــات الذكيــة يف إدارة األحــوال الشــخصية مبحاكــم دبــي للمتعاملــني تقــدمي طلباتهــم مــن خــالل 
األجهــزة الذكيــة، ومتابعتهــا والتعــرف علــى حالتهــا مــن أي مــكان ويف أي وقــت، وذلــك إلتزامــاً مــن محاكــم دبــي 
بتبنــي االبتــكار كممارســة يوميــة وثقافــة راســخة، واســتجابًة لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه اهللا، الــذي يتطلــع ألن تعمــل 
احلكوميــة  معامالتــه  كافــة  املواطــن  ينجــز  وأن  ســاعة،   ٢٤ مــدى  علــى  املواطــن  إلســعاد  احلكومــة 

يف مكان واحد وعبر جهاز محمول، وصوالً باإلمارات إلى مصاف الدول األكثر ابتكاراً يف العالم.
  

حيــث وفــرت إدارة األحــوال الشــخصية يف محاكــم دبــي فريــق عمــل مؤهــل للتواصــل مــع املتعاملــني الذيــن 
يراجعــون اإلدارة، ويقومــون بتســجيل أي متعامــل يف اخلدمــات الذكيــة، وتزويــده باســم مســتخدم وكلمــة ســر، 
ويقــوم املوظــف املختــص بعــد ذلــك بإدخــال الطلــب الذكــي، وتدريــب املتعامــل علــى طريقــة االســتخدام حتــى 

يتسنى له تقدمي طلبه يف املرات القادمة من خالل التطبيق الذكي من أي مكان ويف أي وقت.
 

كمــا مت تخصيــص فريــق عمــل مؤهــل ملســاعدة كبــار الســن أو املتعاملــني الذيــن ال يجيــدون اســتخدام األجهــزة 
الذكية وعلى تقدمي طلباتهم ومساعدتهم يف إجناز معامالتهم عبر التطبيقات الذكية.



محاكم دبي ُتطلق مبادرة "إنتقال" املبتكرة اخلاصة بخدمات الكاتب العدل

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء،
 حاكــم دبــي، رعــاه اهللا والهادفــة إلــى اإلرتقــاء باخلدمــات احلكومية إلى أعلى املســتويات العاملية ويف إطار 
حرصها على إسعاد املتعاملني معها وإجناز معامالتهم بسرعة ودقة ويسر، كشفت محاكم دبي عن أحدث 
مبادراتهــا املبتكــرة وهــي خدمــة "إنتقال" التي مت اســتحداثها إلتاحة الفرصــة للمتعاملني إلجناز معامالتهم 
فيمــا يخــص الكاتــب العــدل مــن مــكان إقامتهــم دون احلاجة لزيارة مراكز الكاتب العدل املنتشــرة يف إمارة

 دبي. 
 

وتؤكــد مبــادرة "إنتقــال" علــى الســعي الــدؤوب حملاكم دبي يف اســعاد النــاس، وحتقيق أعلى معدالت الرضا 
يف األداء احلكومــي، وتســهيل اخلدمــات املتعلقــة بطلبــات املتعاملــني يف أنحــاء اإلمــارة. وهي تأتي يف وقت

قطعــت محاكــم دبــي شــوطاً مهمــاً يف حتويــل خدماتهــا إلــى ذكية وأصبحــت تتعامل مع متعامليها بأســاليب 
ذكيــة مــن خــالل موقعهــا املتميــز وعبــر التطبيقــات الذكيــة املتوفــرة يف األجهزة الذكية، والتي يســتخدمها 

جميع املتعاملني.
 

 

٥٣

وتأتــي هــذه اخلدمــة يف وقــت أصبحــت محاكــم دبــي توفــر غالبيــة خدماتهــا بطــرق ذكيــة علــى مــدار الســاعة 
جلميــع الفئــات املســتفيدة حيــث بإمــكان املتعامــل الوصــول إليهــا ومتابعتهــا واجنازهــا عبــر األجهــزة الذكيــة، 

دون حتمل عناء احلضور إلى مقر محاكم دبي .
 وللحصــول علــى خدمــة "االنتقــال"، يجــب علــى مقــدم الطلــب  احلضــور الشــخصي لفــرع الكاتــب العــدل يف 
 Towar.MobNot@dc.gov.ae الطوار أو البرشاء أو التقدمي الكترونيا على عنوان البريد االلكتروني
أو Barsha.MobNot@dc.gov.ae علــى أن يتضمــن الطلــب عنــوان محــل االنتقــال بالتفصيــل 
ورقــم هاتــف مقــدم الطلــب. وســيكون فــرع الطــوار مســؤوالً عــن املعامــالت اخلاصــة مبنطقــة ديــرة  واملناطــق 
املجــاورة فيمــا ســيقدم فــرع البرشــاء خدماتــه ملنطقــة بــر دبــي واملناطــق احمليطــة بهــا خــالل الفتــرة 
الصباحية واملســائية، ويبلغ رســم االنتقال ١٠٠٠ درهم إماراتي عن كل معاملة باإلضافة الى رســم املعاملة، 
ــا وكان الشــخص عاجــزاً  ــاة زوجه ــدة لوف ــرأة املعت ــار يف الســن ويف حــال امل ــا بالنســبة لألشــخاص الكب أم

فرسوم االنتقال تكون ١٠٠ درهم عن كل معاملة باإلضافة إلى رسم العاملة.
 

وتشــمل اخلدمــة اجلديــدة كافــة أعمــال الكاتــب العــدل والتــي تتضمــن تصديــق الوثائــق دوالعقــود باختــالف 
أنواعهــا مثــل الــوكاالت بكافــة أنواعهــا واإلقــرارات والشــركات والبيــع والتنــازل واعتمــاد التوقيــع واإلنــذارات 

العدلية وغيرها من املعامالت التي يختص بها الكاتب العدل.



دشــن ســعادة / طــارش عيــد املنصــوري، مديــر عــام محاكــم دبــي، "بوابــة املعرفــة"، املوقــع اإللكترونــي 
ــادل  ــا يف اطــار التب ــم طرحه ــي يت ــادرات الت ــز املب ــى تعزي ــي تهــدف إل ــي، والت ــم دب ــي ملوظفــي محاك الداخل

املعريف، وعمليات التحسني والتطوير يف طبيعة مهام احملاكم.
وتتضمــن "بوابــة املعرفــة" اخلاصــة مبوظفــي محاكــم دبــي عــدة صفحــات متثــل جميــع اإلدارات واألقســام 
داخــل احملاكــم، مثــل: صفحــة القيــادة، وصفحــة احلوكمــة، وصفحــة اعــرف حقوقــك كموظــف، وصفحــة 
اإلحصائيــات، وصفحــة التميــز والتكــرمي يف احملاكــم، وغيرهــا مــن الصفحــات التــي تبــرز املعلومــات 
اخلاصــة بــكل إدارة مــن هــذه اإلدارات بهــدف فتــح قنــوات تواصــل جديــدة مــع مــدراء الوحــدات التنظيميــة، 

واملوظفني وعرض املعلومات وتبادل املعرفة بكل شفافية، وابراز املوظفني املبدعني يف محاكم دبي.
 

وتهــدف "بوابــة املعرفــة" إلــى حتقيــق التواصــل بــني جميــع العاملــني يف محاكــم دبــي بــكل ســهولة وسالســة 
باإلضافــة لتعزيــز املبــادرات واألدوات األخــرى التــي يتــم طرحهــا يف اطــار التبــادل املعــريف، إذ تتيــح بوابــة 

املعرفة للموظفني التعامل إلكترونيا مع األدوات واملبادرات املختلفة للمعرفة.
وتعتبــر "بوابــة املعرفــة" اخلاصــة مبوظفــي محاكــم دبــي مبثابــة أرشــيف إلكترونــي للمعرفــة ومرجــع 
للموظفــني للبحــث عــن املعلومــات، ممــا يكــون لــه الــدور الكبيــر يف عمليــات التحســني والتطويــر يف طبيعــة 

مهام احملاكم.

وتبــرز البوابــة املوظفــني املبدعــني، ويتــم مــن خاللهــا اطــالق املنتديــات التخصصيــة إلدارة املــوارد البشــرية 
ــرأي  ــع نتائــج اســتطالع ال وخدمــة املتعاملــني ولقضــاة احملاكــم، وإدارة االحــوال الشــخصية، وعــرض جمي
علــى مســتوى احملاكــم، وأعمــال ونتائــج جلــان وفــرق العمــل، كمــا مت اعتمــاد سياســة تقييــم بوابــة املعرفــة 
ــات املعروضــة يف  ــة املعرفــة، وضمــان صحــة املعرفــة واملعلومــات والبيان لضمــان التحديــث املســتدام لبواب

بوابة املعرفة، وحتفيز وتكرمي فريق عمل منسقي بوابة املعرفة. 

مدير عام محاكم دبي يدشن "بوابة املعرفة" املوقع اإللكتروني الداخلي ملوظفي الدائرة



يف إطــار حرصهــا علــى اســعاد املتعاملــني معهــا، وحتقيقــاً لرؤيــة القيــادة الرشــيدة، يف تقــدمي اخلدمــات بــكل 
يســر وســهولة، أطلقــت محاكــم دبــي خدمــة جديــدة، ضمــن العديــد مــن اخلدمــات الذكيــة واإللكترونيــة التــي 
وفرتهــا للمتعاملــني يف اآلونــة األخيــرة، هــي خدمــة (قريــب) وتتمثــل يف توفيــر خدمــات اشــهادات األحــوال 

الشخصية، وتوثيقات الكاتب العدل عبر نظام الفيديو.
توفــر محاكــم دبــي خدمــة (قريــب) بالنســبة لالشــهادات يف فرعــي البرشــاء مــول وحتــا، وخدمــات الكاتــب 
ــام العمــل الرســمية، حيــث ســيتم أخــذ شــهادة الشــهود يف  ــا فقــط،  خــالل ســاعات وأي العــدل يف فــرع حت
معامــالت االحــوال الشــخصية عبــر نظــام الفيديــو، إذ يتــم مــن خــالل هــذه اخلدمــة تقــدمي الطلــب والتحقــق 
مــن هويــة األشــخاص وإجــراء االشــهاد والتوثيــق املطلــوب، دون احلاجــة حلضــور الشــهود إلــى مقــر احملاكــم 

أو فروعها.
أمــا بالنســبة خلدمــات الكاتــب العــدل فــإن هــذه اخلدمــة متكــن الكاتــب العــدل املتواجــد بالفــرع الرئيســي مــن 
التواصــل مــع العميــل املتواجــد بفــرع حتــا والتأكــد مــن قانونيــة املعاملــة وصفة مقــدم الطلب، وامتــام اجراءات 

التوثيق يف وقته.
وتتضمــن خدمــة اشــهادات األحــوال الشخصية:إشــهار وإثبــات اإلســالم، وإثبــات دخــول بالزوجــة، وإثبــات 

رجعة، وإثبات استمرار زوجية، وغيرها من االشهادات املتصلة بحاالت الزواج والطالق.

والتصديقــات،  واحلضانــة  للنســب  باإلضافــة  والهبــة،  والوقــف  الوصيــة  كذلــك،  االشــهادات  وتتضمــن 
واألذونــات، وطلبــات األســماء، وإشــهادات غيــر املســلمني، والــوكاالت، وحصــر الورثــة، وإشــهادات اخلدمــة 

الوطنية.
ــل  ــرام أو فســخ عقــد، وتعيــني وكي ــى العقــود، وإب ــق عل ــب العــدل فمــن أبرزهــا: التصدي أمــا توثيقــات الكات
خدمــات محلــي، وعقــد بيــع محــل جتــاري، والتصديــق علــى اإلقــرارات، وتشــمل إقــرار عــدم العمــل، وإقــرار 
وتعهــد لــوزارة العمــل، وإقــرار بيــع وســيلة بحريــة، وإقــرار تنــازل عــن بــالغ أو قضيــة، والتصديــق علــى 
ــوزارة  ــل وإقــرار ل ــا، وتوكي ــل عــام بالقضاي ــا، وتوكي ــة خاصــة بالقضاي ــل عــام، ووكال ــوكاالت، وتشــمل توكي ال

العمل، وتوكيل خاص بأرض منحة.

الشــخصية  األحــوال  خدمــات  لتوفــر  (قريــب)  خدمــة  تطلــق  دبــي  محاكــم 
والكاتب العدل عبر نظام الفيديو

٥٥



الغاية الثالثة ٣
استقطاب وتنمية موارد بشرية محفزة ذات كفاءة عالية.

تضمنــت اخلطــة االســتراتيجية (٢) أهــداف لتحقيــق هــذه الغايــة، وتركــز ( ٢١٪) مــن إجمالــي املبــادرات التي 
أدرجت يف اخلطة التشــغيلية للدائرة لعام ٢٠١٥ لتحقيق تلك األهداف، حيث بلغ إجمالي املبادرات املوجهة 
لتحقيــق أهــداف هــذا احملــور ( ٢٣) مبــادرة مــن إجمالــي مبــادرات اخلطــة التشــغيلية العامة والبالغــة (  ١٠٢) 
مبادرة، وبلغ عدد املبادرات املنجزة يف عام ٢٠١٥ لتحقيق هذه الغاية (٢١) مبادرة بنسبة اجناز بلغت (٧٢٪) 
مــن إجمالــي املبــادرات ضمــن الغايــة، ولعــل مــن ابــرز املبــادرات والبرامــج التــي مت تنفيذهــا خــالل الفتــرة مــا 

يلي:

محاكم دبي تنظم جلسة عصف ذهني إلعداد وحتديث
 استراتيجية محاكم دبي٢٠١٦-٢٠١٩

  
عقدت محاكم دبي جلسة عصف ذهني امتدت ألكثر من عشر 
ساعات متواصلة وذلك يف منتجع  فور سيزن بدبي، بحضور سعادة

طارش عيد املنصوري مدير عام محاكم دبي، و السادة رؤساء 
محاكم وقضاة ومديري االدارات، قدمها فريق العمل املكلف برئاسة
السيد خليفة احملرزي رئيس قسم ادارة املعرفة مبحاكم دبي،
بهدف االطالع على املواضيع التي تخص سير العمل، وملناقشة 
خطة التقييم واملتابعة للخطة االستراتيجية، باإلضافة الى االهداف

التــي تســعى الدائــرة لتحقيقهــا والتحديــات التي تواجه تنفيذ 
هذه االهداف، وذلك يف اطار اعداد وحتديث استراتيجية محاكم

دبي ٢٠١٦-٢٠١٩. حيث مت تطبيق عبر ورش عمل تطبيقية ما 
اجنــزه فريــق العمــل يف قســم التخطيط االســتراتيجي بإدارة 
اإلستراتيجية واالداء املؤسسي من عمل استغرق التحضير له أكثر 
من ٢٤٠ ســاعة عمل متثلت يف إعداد ملف متكامل عن كافة 
اجراءات الدائرة ومدى االستعداد ألعداد املسودة األولى للتوجهات 
القادمة خالل الفترة من ٢٠١٦ الى ٢٠١٩ م ،  واستعراض عناصر

اخلطــة االســتراتيجية املزمــع اعتمادهــا عبــر منهجيــة نونــاكا توكاشــي اليابانية يف اســتثمار األفــكار الضمنية 
لــدى املشــاركني مــن كافــة القياديــني وحتويلهــا الــى أفــكار واقعيــة حيــث مت رصــد أكثــر مــن ١٢٠ فكــرة مبدعــة 
يف تشــكيل الصــورة الذهنيــة القادمــة ،  ومراجعــة مرســوم تشــكيل احملاكــم ، وتشــكيل فريــق ملناقشــة مواضيــع 
محــددة وضــرورة حتديــد االدوار حيــث تعامــل جميــع املشــكارين مــع متريــن تطبيقــي بعنــوان ( حتويــل 
املســتحيالت إلــى ممكنــات ) حيــث تعامــل املشــاركون مــع ٥٥ مســتحيل ومت حتويلهــا الــى وســائل ميكــن 
ــم واألهــداف  ــة والرســالة والقي ــة الرؤي ــك مراجع ــة ، وكذل ــع خــالل عشــر ســنوات قادم ــى واق ــا ال حتقيقه
واالجــراءات املســتقبلية عبــر متريــن التنــومي املغناطيســي عبــر تقنيــة األتوجينيك اليابانية يف تشــكيل الصورة 
ــادم مــن أعضــاء  ــم ق ــر مــن ٦٦ حل ــث مت رصــد أكث ــم بعــد عشــر ســنوات قادمــة حي ــة لعمــل احملاك التخيلي
الفــرق املشــاركة يف امللتقــى ، باإلضافــة الــى اســتعراض اهــم التوجهــات االســتراتيجية، و نقــاط القــوة 
والضعــف، والصعوبــات التــي واجهــت فريــق العمــل، ومراجعــة قائمــة املعنيــني الداخليني واخلارجيــني ، ومدى 
تأثيرهــم وعالقتهــم باســتراتيجية الدائــرة القادمــة، لتحقيــق رســالتها ورؤيتهــا علــى أن تكــون يف ســياق 
ــة  ــى غــرار احملــاور األربع ــا عــادة عل ــم وضعه ــذ محــددة، ويت اســتراتيجي شــامل ومرتبطــة مبســئولية تنفي
لبطاقــة األداء املتــوازن " املعنيــون واملتعاملــون و املوظفــون و العمليــات الداخليــة، واجلوانــب املاليــة واملاديــة"، 
عبــر تطبيــق منهجيــة التخطيــط االمريكــي احلديــث DCA حيــث جنــح املشــاركون يف إيجــاد عــددا 
مــن املبــادرات املبتكــرة والتــي بلغــت مــا يقــارب مــن ٨٠ فكــرة مبدعــة  مت أن مت معاجلــة كافــة النقــاط اخلاصــة 

بها إلى ممارسات مبتكرة . 
حيــث مت توزيــع احلضــور ضمــن مجموعــات عمــل ، لعمــل متاريــن جماعية، ملناقشــة الصيغــة املالئمة للخطة، 
ومعرفــة وجهــات النظــر، للوصــول الــى التميــز يف الرؤيــة والرســالة، واالتفــاق علــى اخلطــة االســتراتيجية 

للدائرة ٢٠١٦-٢٠١٩، وحتويل االفكار املستحيلة الى ممكنة.



مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم تضم محاكم دبي لـ "عائلتي تقرأ"
 

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم عن انضمام محاكم دبي
ملبــادرة "عائلتــي تقــرأ"، التــي مت إطالقهــا بناء على توجيهات ســمو
الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بهدف تطوير مسارات
نشر ونقل وتوطني املعرفة. ويف هذا اإلطار قامت املؤسسة بتسليم 
مجموعة من احلزم املعرفية إلى محاكم دبي ليتم توزيعها على كافة

املوظفني لتعميم الفائدة املعرفية بني األسرة الواحدة.  
وقام جمال بن حويرب، العضو املنتدب ملؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، بتسليم ١٨٠ حزمة معرفية لسعادة 
طــارش عيــد املنصــوري، مديــر عــام محاكــم دبــي، وذلــك خــالل اجتمــاع ضــم الطرفــني يف مقــر محاكــم دبــي. 
واشــتملت احلــزم املعرفيــة علــى كتــب متنوعــة منتقــاة بعنايــة وتتنــاول مواضيــع واهتمامــات يف مجــاالت 
ــواة جنــاح وتقــدم الشــعوب، ومهــارات اإلدارة  مختلفــة مثــل قيــم الترابــط األســري وســبل احلفــاظ عليهــا كن
الناجحــة وتأثيرهــا علــى التعامــل مــع الشــؤون االجتماعيــة اليوميــة، ومجــاالت أخــرى تتعلــق بالتاريــخ والتــراث 

العاملي مبا يحمله من مناذج ناجحة على مستوى األفراد والشعوب. 
وقــد ضمــت احلزمــة أيضــاً سلســلة تاريــخ العظمــاء مــن إنتــاج ناشــيونال جيوغرافيــك بالتعــاون مــع بــوك 
هــاوس، وهــي موجهــة لفئــة الفتيــان وتضــم ســير عظمــاء التاريــخ والعباقــرة العلمــاء مثــل غاليليــو ومــوزارت 
واإلســكندر وغيرهــم. فيمــا تتوجــه احلزمــة املعرفيــة لألطفــال دون ســن الســابعة عبــر التعــاون مــع دار روائــع 
مجــدالوي، لتقــدم مجموعــة تعليميــة مســلية حــول اســتخدامات املــواد املختلفــة كاملطــاط والزجــاج واخلشــب 

وغيرها.  

مدير عام محاكم دبي يلتقي باملوظفني اجلدد ويرحب باقتراحاتهم البناءة

التقى سعادة طارش عيد املنصوري مدير عام محاكم دبي، باملوظفني
اجلــدد الذيــن التحقــوا بالعمــل يف الدائرة لتحقيق التواصل الفعال
بينهم، حيث  تضمن اللقاء اطالع املوظفني اجلدد على نظم وآليات
العمل بالدائرة، واالحاطة بالقواعد املنظمة للعمل ، وأوضح  واجبات
وحقوق املوظفني التي تتضمنها اللوائح ، والنظم يف الدائرة وقانون 

ــاً منهــا  ــا، وذلــك اميان ــح املجــال للتواصــل مــع االدارة العلي املــوارد البشــرية. وتســعى محاكــم دبــي دائمــاً لفت
بأهميــة االســتماع ملقترحاتهــم ومالحظاتهــم، ومختلــف املوضوعــات التــي تخــص مجــال العمــل بالدائــرة 
الــى  والنظــر  استفســاراتهم،  علــى  واالجابــة  امامهــم،  العقبــات  لتذليــل  العليــا،  االدارة  الــى  وايصالهــا 
مقترحاتهــم، مبــا يعــزز ويخــدم مجــال العمــل بالدائــرة، حيــث أن الدائــرة تؤمــن باقتراحــات املوظفــني وغيرهــم، 

وذلك من خالل التميز املؤسسي وتطوير املوظف حتى ال يكون عطاؤه روتينياً.

٥٧



االجتماع االول للفريق االصفر" بناة املدينة" إلعداد اجلدول الزمني للمبادرات 

 
 اســتقبل ســعادة طــارش عيــد املنصــوري مديــر عــام محاكــم دبــي، الفريــق األصفــر " لبنــاة املدينــة" يف مبنــى 
ــة  ــي، وهيئ ــم دب ــذي يضــم كًال مــن، محاك ــة  ال ــة االجتماعي ــق الرعاي ــرة، لعقــد االجتمــاع األول لفري الدائ
تنميــة املجتمــع، ومؤسســة دبــي لرعايــة النســاء واألطفــال، والدائــرة االقتصاديــة، الــذي مت اعتمــاده ســمو 
الشــيخ حمــدان بــن محمــد آل مكتــوم ولــي عهــد دبــي، رئيــس املجلــس التنفيــذي، ملناقشــة خطــة املبــادرات 
التــي مت اعتمادهــا ســابقا ووضــع خطــة تشــغيلية تتضمــن الفعاليــات واجلــدول الزمنــي والتكلفــة، باإلضافــة 

الىلتوليد األفكار املبدعة يف مجال حتسني اخلدمات احلكومية.
ــى  ــة يف مســتوى اخلدمــات، وتســليط الضــوء عل ــة  نوعي ــق نقل ــى حتقي ــادرات عل ــث تســاعد هــذه املب حي
جميــع التحديــات التــي يواجهــا املتعاملــون، وتوفيــر خدمــات حكوميــة مشــتركة جديــدة لشــرائح املجتمــع، 
باإلضافــة الــى حتقيــق رؤيــة القيــادة الســامية التــي تطمــح الــى الريــادة يف تقــدمي اخلدمــات احلكوميــة، 

وصوالً لتحقيق السعادة لكافة القاطنني والزائرين إلمارة دبي. 
حتت شعار " سعادتكم تهمنا"

فريق " اسعاد املوظفني" مبحاكم دبي يوزع كتيب اخلصومات على املوظفني 

    

قامــت محاكــم دبــي بتوزيــع كتيــب اخلصومــات علــى موظفيهــا ضمــن مبــادرة "اســعاد املوظفــني" ، لتقــدمي 
مميــزات وخصومــات خاصــة جلميــع موظفــي الدائــرة، وذلــك ســعياً مــن الدائــرة الــى حتفيــز املوظفــني علــى 
العطــاء وتقــدمي األفضــل يف بيئــة العمــل، وذلــك مــن قناعتهــا االنســانية واملؤسســية بــأن املــوارد البشــرية 
يف اي مؤسســة هــي الســبيل الــذي ترقــى بــه الــى التميــز والعامليــة، وحتقيقــا خلطتهــا االســتراتيجية لعــام 
٢٠١٥، يف تبنــي مســألة ســعادة ورفاهيــة موظفيهــا، الســتقطاب وتنميــة مــوارد بشــرية محفــزة ذات كفــاءة 
عاليــة، وذلــك انطالقــاً مــن توجيهــات القيــادة الرشــيدة إلســعاد جميــع فئــات املعنيــني ال ســيما املوظفــني 
الذيــن يشــكلون الدعامــة الرئيســية يف حتقيــق رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه اهللا، حيــث أشــار ســموه الــى الربــط املباشــر 

بني حتقيق السعادة للموظفني وللمجتمع .



مدير عام محاكم دبي يكرم قاضي جلهوده يف تعديل قانون االحوال الشخصية
  

كــرم ســعادة طــارش عيــد املنصوري مديــر عام محاكم دبي،
القاضي محمد جاسم الشامسي، قاضي استئناف مبحكمة 
األحوال الشخصية، ملشاركته ضمن جلنة تعديل قانون األحوال 
الشخصية رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٥، ويأتي هذا التكرمي انطالقاً من
استراتيجية محاكم دبي وهي تثمني جهود كل من شأنه االرتقاء
بالعمل القضائي " واملتمثلة يف حتقق رسالة محاكم دبي وهي 

حتقيــق العدالــة مــن خــالل الدقــة والســرعة يف التســوية والفصــل يف الدعــاوي. حيــث أشــاد ســعادة مديــر 
عــام محاكــم دبــي مبشــاركته البنــاءة، وااللتــزام اجلــاد يف اضافــة كل مــن شــأنه الرقــي بــأداء اللجنــة، وجنــاح 
املهمــة املوكلــة اليهــا، االمــر الــذي يجعلنــا نعــرب عــن بالــغ شــكرنا، وعظيــم اشــادتنا، مبــا طبــع عــن مشــاركته 

يف أعمال اللجنة من جودة ومتيز، متمنني له دوام التوفيق والسداد.

محاكم دبي تنظم ورشة عمل بعنوان القيادة الفعالة" لالرتقاء باألداء العام
 

نظم قسم تنمية استثمار املوارد البشرية مبحاكم دبي ، بحضور
ســعادة طارش عيد املنصوري مدير عام محاكم دبي ورشــة
عمل بعنوان" القيادة الفعالة " قدمها األستاذ سالم الشاعر
السويدي، لعدد ١٦ رئيس قسم من محاكم دبي، وذلك بهدف
نقــل املعرفــة للموظفــني وحتفيزهــم، لتطويــر ومتكني املوارد
البشرية، وتعزيز البيئة الداخلية احملفزة على االبداع والتميز،

الذي يسهم يف االرتقاء باألداء العام، والوصول الى رؤية محاكم دبي " وهي الريادة يف عمل احملاكم."
حيــث شــارك ســعادة طــارش املنصــوري بتقــدمي ورشــة عمــل مبســطة عــن " الــوالء الوظيفــي "، تنــاول فيهــا 
أربعــة محــاور رئيســية هــي: الرضــا الوظيفــي والــوالء املؤسســي، مؤكــداً أن الــوالء املؤسســي أحــد عوامــل 
التميــز والتفــوق واإلبــداع الــذي يــؤدي إلــى االلتــزام وزيــادة إنتاجيــة املؤسســة، حيــث إن مفهــوم الــوالء 
املؤسســي هــو رغبــة الفــرد يف املســاهمة يف التضحيــة مــن أجــل جنــاح واســتمرار املؤسســة، واالســتعداد 
ــم املخرجــات الرئيســية للنظــام  ــة، و فه ــة ومســؤوليات إضافي ــال تطوعي ــام بأعم ــر والقي ــد أكب ــذل جه لب
الســلوكي للمؤسســة، باإلضافــة إلــى ارتبــاط الفــرد باملؤسســة ومســاهمته الفعالــة بهــا وقــوة ارتبــاط الفــرد 
وتفاعلــه مــع املؤسســة، وحتــدث ســعادة طــارش املنصــوري عــن أهميــة الــوالء املؤسســي التــي تهــدف إلــى 
التوفيــق بــني أهــداف العاملــني وقيمهــم، وأهــداف املؤسســة وقيمهــا بحيــث يســود العالقــة جــو مــن التعــاون 
واأللفــة، والتكامــل بــدالً مــن التنافــس، والتنافــر والتناحــر، ممــا يســاعد يف التنبــؤ بســلوكيات املوظفــني، 
وكلمــا ازداد الــوالء املؤسســي عنــد العاملــني، يحــد العديــد مــن املشــاكل، كمــا تطــرق إلــى مفهــوم الرضــا 
الوظيفــي مــن خــالل عــدة معاييــر منهــا التخطيــط واالتصــال واألنظمــة اإلداريــة املطبقــة ودور املوظــف يف 

الدائرة، وعالقة املوظف باملسئول املباشر واألمن والسالمة والشراكات والدور املجتمعي والبيئي. 

٥٩



محاكم دبي تنظم ورشة عمل لتعريف قيادات الدائرة
ببرنامج دبي لألداء احلكومي املتميز

  

عقــدت محاكــم دبــي ورشــة عمــل بالتعــاون مــع برنامــج دبــي لــألداء احلكومــي املتميــز، قدمهــا الدكتــور زيــاد 
كحلــوت مستشــار اجلــودة والتميــز، بحضــور ســعادة طــارش عيــد املنصــوري مديــر عــام محاكــم دبــي، 
وســعادة القاضــي عبدالقــادر موســى نائــب مديــر عــام محاكــم دبــي، والدكتــور أحمــد النصيــرات املنســق 
العــام لبرنامــج دبــي لــألداء احلكومــي املتميــز، لتعريــف قيــادات محاكــم دبــي ببرنامــج دبــي لــألداء 

احلكومي املتميز وفئاته ومعايير وآلية التقييم، لتعزيز ثقافة التميز بني موظفي الدائرة. 

ثقافــة  نشــر  بهــدف  املعرفــة  إدارة  ألســبوع  السادســة  الــدورة  فعاليــات  تدشــن  دبــي  محاكــم 
االهتمام باملعرفة لدى جميع املعنيني بالشأن القضائي

 
  

أيــام، حتــت  اســتمر خلمســة  والــذي  املعرفــة،  إدارة  السادســة ألســبوع  الــدورة  دبــي  محاكــم  دشــنت 
ــلّم .. لتبتكــر" حرصــاً مــن محاكــم دبــي علــى نشــر ثقافــة االهتمــام باملعرفــة. وضمــن فعاليــات  شعار"تعـــ
أســبوع إدارة املعرفــة مت افتتــاح معــرض الكتــاب القانونــي الــذي يعــد األول مــن نوعــه يف املجــال القضائــي 
والــذي يعــرض مجموعــة مــن الكتــب واملراجــع القانونيــة والتشــريعية والعديــد مــن املراجــع القانونيــة 
املهمــة. واســتضافة محاكــم دبــي خــالل أســبوع إدارة املعرفــة نخبــة مــن القيــادات الوطنيــة وخبــراء دوليــني 
حتدثــوا عــن جتاربهــم القياديــة يف إدارة املؤسســات إضافــة إلــى اســتعراض أفضــل املمارســات اإلداريــة يف 

عدد من الهيئات والدوائر احلكومية.

وتضمــن أســبوع إدارة املعرفــة يف محاكــم دبــي فعاليــة كأس املعرفــة، ومنصــة أفضــل املمارســات احلكوميــة، 
ومنصــة مواهــب املوظفــني، التــي تبــرز مواهــب املوظفــني والســعي لتنميتهــا وتطويرهــا، كمــا تهــدف الــى 
نشــر ثقافــة االهتمــام باملعرفــة باعتبارهــا مــورداً مهمــاً مــن املــوارد اإلداريــة، وتعزيــز مفهــوم إدارة املعرفــة 
يف الثقافــة املؤسســاتية للدائــرة، وإبــراز مظاهــر التميــز املؤسســي التــي تســهم يف تعزيــز ثقــة املجتمــع يف 
الشــأن القضائــي، إضافــة إلــى إبــراز التجــارب واخلبــرات اخلاصــة بقضــاة وموظفــي الدائــرة إلــى جانــب 
القــدرات التنافســية التقنيــة، ومــن أبــرز الفعاليــات املقامــة هــذا العــام أول مســابقة علــى مســتوى دوائــر 

دبي وهي كأس املعرفة املؤسسية.



محاكم دبي تفتتح معرض الهوايات ضمن فعاليات اسبوع املعرفة ٢٠١٥ 
 

نظمت محاكم دبي يف اسبوع ادارة املعرفة يف دورتها السادسة حتت 
شــعار " تعلم لتبتكر" معرض الهوايات، لتشــجيع هوايات املشــاركني، 
ويأتي ذلك اطالقاً من حرص الدائرة التي جعلت على عاتقها حتقيق
رؤيتها املتمثلة يف املبادرة واالبداع والعمل اجلماعي واملسؤولية املجتمعية.
وحترص الدائرة على تنظيم املعرض لســنوات متتالية نظراً لألقبال
والنجاح الذي حققه يف الســنوات الســابقة، وان املعرض حرص هذا 
العام على جمع أكبر عدد من املشاركات، من خالل املواهب التي يتمتع

بهــا املوظفــون يف الدائــرة، وذلــك بعــرض هواياتهــم وابداعاتهم على 
اختالفها، وتنوعت مشاركات املعرض بني الصيد يف الغابات الثلجية،
والرسم، والتصوير، وجمع الكاميرات القدمية، واخلط العربي، وكذلك

بعض األعمال اليدوية.

محاكم دبي حتصل على لقب البطولة يف مسابقة " كأس املعرفة" بني الدوائر احلكومية

حصدت محاكم دبي املركز األول يف مسابقة " كأس املعرفة "،  وحصلت
على املركز الثاني النيابة العامة، وذلك ضمن فعاليات اســبوع ادارة 
املعرفةيف دورتها السادسة حتت شعار " تعلم لتبتكر"، حيث تنافست 
عددا من الدوائر احلكومية يف امارة دبي يف املسابقة من أجل احلصول
علىكأس البطولة ، ويأتي ذلك لتحقيق وتقوية الشراكة االستراتيجية 
بــني الدوائــر احلكوميــة، بهــدف إثــراء املعرفــة لــدى املوظفــني،

والتــي جــاءت انطالقــا مــن حــرص الدائــرة علــى تشــجيع املوظفني على مشــاركة اآلخرين خبراتهــم ومعارفهم.
وكانــت املنافســة يف الــدورة الثانيــة للمســابقة بــني محاكــم دبــي وعــددا مــن الدوائــر واملؤسســات يف حكومــة دبــي 

وهي النيابة العامة، وبلدية دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري.

٦١



طارش املنصوري يكرم أصحاب االقتراحات واملالحظات
محاكم دبي تعتمد مالحظات وأفكار تلقتها من برنامج "مجلس محمد بن راشد الذكي"

 

اعتمــد فريــق "مجلــس محمــد بــن راشــد الذكــي" يف محاكــم دبــي ٣ مالحظــات و٣ أفــكار تلقتهــا مــن برنامــج 
"مجلــس محمــد بــن راشــد الذكــي"، والــذي أطلقــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه اهللا، والــذي يعــد أكبــر منصــة ذكيــة متكاملــة يف 
دبــي تضــم العديــد مــن الدوائــر احلكوميــة، وتهــدف لتلقــي االقتراحــات واملالحظــات وأفــكار اجلمهــور علــى 

مدار الساعة وإجراء جلسات العصف الذهني الذكية.

حيــث تلقــت محاكــم دبــي أكثــر عــن ١١٣ فكــرة، ومالحظــة تطويريــة خاصــة يف احملاكــم، وقــد ناقــش فريــق 
"مجلــس محمــد بــن راشــد الذكــي" يف محاكــم دبــي األفــكار واملالحظــات التــي وردت للمجلــس مــن قبــل 

اجلمهور، حيث نظر املجلس يف أكثر عن ١١٣ فكرة ومالحظة، وقام بدراسة ٢٩ فكرة.

وقــد كــرم ســعادة طــارش عيــد املنصــوري مديــر عــام محاكــم دبــي، كًال مــن القاضــي عجيــل املهيــري علــى 
ــم اعمــال  ــي لتصنيــف وتقيي ــوان "اعــداد نظــام داخل ــا مــن خــالل البرنامــج حتــت عن ــي طرحه ــه الت فكرت
اخلبــراء يف محاكــم دبــي"، والتــي تــدور حــول اســتحداث منظمــة إلكترونيــة داخليــة يف محاكــم دبــي لتقييــم 
أعمــال اخلبــراء بصفــة عامــة وفقــاً ملــا مت االنتهــاء إليــه مــن الوحــدات اإلداريــة يف احملاكــم بهــذا الشــأن، 
كمــا كــرم القاضــي محمــد السبوســي علــى فكرتــه بعنــوان "نشــر االحــكام القضائيــة"، والتــي تعنــى بنشــر 
األحــكام القضائيــة اليوميــة مفصلــة والتــي تصــدر مــن محاكــم الدولــة علــى املوقــع اإللكترونــي حملاكــم دبــي 
ووزارة العــدل ملــا يف ذلــك مــن تأثيــر مباشــر علــى تنافســية الدولــة يف تقريــر البنــك الدولــي وملزيــد مــن 

الشفافية وال يقصد بالنشر ما هو معمول به حالياً من نشر املجموعات واملبادئ.

كمــا كــرم كًال مــن الســيد أحمــد أميــري علــى مالحظتــه "نظــر الدعــاوى الكثيــرة واحــدة يف نهايــة اجللســة" 
والتــي يذكــر فيهــا أن ترتيــب جلســات القضايــا بعــض الشــركات لديهــا عشــرات الدعــاوى يف اجللســة 
الواحــدة وتنظــر تلــك الدعــاوى يف بدايــة اجللســة وأحيانــاً يف منتصفهــا ويكــون هنــاك محــام واحــد مــوكل 
ــك الدعــاوى كلهــا فيحصــل أن يبقــى عشــرات املتقاضــني واحملامــني جلوســاً يف القاعــة يف انتظــار  يف تل
انتهــاء احملكمــة مــن نظــر تلــك الدعــاوى اخلاصــة بجهــة واحــدة وميثلهــا محــام واحــد، واالقتــراح أن تنظــر 
تلــك الدعــاوى يف جلســة واحــدة متأخــرة عــن بقيــة اجللســات منعــاً النتظــار اجلميــع وليتســنى للمحامــني 

متابعتهم لقضاياهم يف اجللسات املتزامنة مع تلك اجللسة.



وكرم كذلك السيد منصور الزرعوني على مالحظته
"احلجوزات التحفظية على الشركات يف محاكم دبي"
والتــي تــدور مالحظتــه حول القرارات الصادرة عند
تقدمي احلجز التحفظي على الشركات ذ.م.م حيث
يتم رفض الطلب علما إن هناك شركات تفتح أصال
ملنحها القرض ثم الهرب من املديونية حيث ال ميكن

اتخــاذ أي إجــراء ضــد الشــركاء يف الشــركة ذ.م.م ففــي حــال رفــض الطلــب وفتــح دعــوى مدنيــة يســتغل 
الشــركاء يف الشــركة املدعــى عليهــا مــن ســحب أموالهــم مــن البنــوك وحتويــل الســيارات بأســماء أخــرى ممــا 
يــؤدي الــى ضيــاع حقــوق البنــك والقــوة الوحيــدة التــي ميكــن مــن البنــك اســتخدامه ضــد املدعــى عليهــم هــو 

احلجز التحفظي.

كمــا كــرم مديــر عــام محاكــم دبــي صاحــب فكــرة برنامــج العيــادة القانونيــة: والتــي تهــدف لســد االحتياجــات 
القانونيــة لبعــض فئــات املجتمــع، وتوفيــر اخلدمــات القانونيــة لهــم مجانــاً، وذلــك عبــر تدريــب بعــض أفــراد 
والقضايــا  والتجاريــة،  املدنيــة  والقضايــا  وإليجاريــه،  العقاريــة  بالقضايــا  وتثقيفهــم  احمللــي  املجتمــع 

اجلزائية، وذلك بإشراف نخبة من القانونيني املختصني لدى حكومة دبي.
 

وكــرم صاحــب املالحظــة التــي مت األخــذ بهــا والتــي تتمثــل يف عــدم توفــر مكاتــب طباعــة يف محاكــم دبــي، 
إذ تقــوم محاكــم دبــي بنقــل املتعاملــني بواســطة الباصــات إلــى مكاتــب الطباعــة يف قريــة األعمــال يف 
منطقــة "ديــرة" ثــم الرجــوع مــرة أخــرى إلــى مقــر احملاكــم، وذلــك للتيســير علــى املتعاملــني والتســهيل عليهــم، 
واحلــرص علــى اســعادهم، وقامــت محاكــم دبــي يف الوقــت الراهــن بافتتــاح مكتــب طباعــة يف مبنــى األحــوال 
الشــخصية، كمــا يتوفــر مكاتــب طباعــة يف مركــز التســويات الوديــة، ويف أفــرع الكاتــب العــدل يف الطــوار، 

والبرشاء وسيجري العمل على فتح مكتب يف الفرع الرئيسي.
 

مبــادرات مكتــوم بــن محمــد آل مكتــوم للتميــز والفكــر القانونــي تطلــق الــدورة اخلامســة مــن 
مسابقة احملاكمة الصورية

  
برعاية كرمية من سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل 
مكتــوم نائــب حاكــم دبــي، رئيس املجلــس القضائي 
بإمارة دبي، أطلقت محاكم دبي اليوم الدورة اخلامسة 
لعام ٢٠١٦ من مسابقة مكتوم بن محمد آل مكتوم 
للمحاكمة الصورية، ضمن مبادرات ســموه للتميز 
والفكــر القانونــي، بهــدف بناء جيل قانوني متمكن،
وتطوير قدرات العاملني بالسلطة القضائية وحتفيز

ريــادة األعمــال القانونية، والتي تنظمها ســنوياً من 
قبــل محاكــم دبــي، انطالقــا مــن رؤيــة واضحــة مفادهــا بنــاء جيــل قانونــي متمــّرس. حيــث تعــد مســابقة 
مكتــوم بــن محمــد للمحاكمــة الصوريــة مســابقة علميــة مخصصــة لطــالب كليــات القانــون بــدول مجلــس 
التعــاون اخلليجــي، تتضمــن مرحلتــني: األولــى إعــداد مذكــرات كتابيــة اســتناداً إلــى وقائــع حقيقيــة أو 
الفــرق املتســابقة مــن  بــني  الثانيــة جــوالت مــن املرافعــات الشــفهية  افتراضيــة (القضيــة)، واملرحلــة 
اجلامعــات والكليــات املشــاركة أمــام جلنــة حتكيــم، وســؤال مســابقة احملاكمــة الصوريــة للــدورة اخلامســة 
تــزاول  وشــركة  تأمــني،  شــركة  بــني  خــالف  يف  تتمثــل  جتاريــة"،  "قضيــة  عــن  عبــارة   ٢٠١٦ لعــام 

أعمال النقل البحري بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

٦٣



 كمــا اســتحدثت هــذه الســنة مســابقة مكتــوم بــن محمــد للمحاكمــة الصوريــة مســابقة جديــدة وهــي "النطــق 
باحلكــم" حيــث يقــوم كل فريــق مشــارك بعــد اجلولــة الثالثــة وبعــد كتابتهــم للمذكــرات وادائهــم للمرافقــات 
الشــفوية بالنطــق باحلكــم علــى غــرار اإلحــكام الصــادرة مــن احملاكــم وفقــاً ملــا انتهــى إليه مــن رأي يف القضية، 
ويفــوز بهــذه املســابقة الفريــق الــذي ينطــق باحلكــم الــذي اعتمدتــه إليــه جلنــة التحكيــم، وتعتبــر هذه املســابقة 
نوعــاً مــن التطويــر والتجديــد يف مســابقة مكتــوم بــن محمــد آل مكتــوم للمحاكمــة الصوريــة حيــث أن الفريــق 
املشــارك بعــد أن قــام بــدور املدعــي واملدعــي عليــه يف املراحــل الســابقة يتولــى يف هــذه املرحلــة القيــام بــدور 

احملكمة.
 
  

وتضــم مبــادرات مكتــوم بــن محمــد آل مكتــوم للتميــز والفكــر القانونــي العديــد مــن البرامــج الرائــدة يف 
املجاالت القانونية والقضائية، فهي تضم ٦ مبادرات مختلفة يف املضمون ومتنوعة، وتعد هذه املبادرات األولى 
مــن نوعهــا علــى مســتوى الشــرق األوســط، وهــي موجهــة ملختلــف فئات املجتمــع القانونــي والقضائي ولطالب 

كليات القانون يف دولة اإلمارات. 
 

ويتــم التقــدم للمســابقة مــن خــالل تعبئــة النمــوذج املعــد لتســجيل الفــرق الراغبــة يف املشــاركة عبــر املوقــع 
اإللكترونــي الرســمي ملبــادرات مكتــوم بــن محمــد  آل مكتــوم للتميــز والفكــر القانونــي، وكذلــك إرســال 

. www.maktouminitiative.ae املذكرات املكتوبة عبر املوقع الرسمي للمبادرات
 

وتتــاح الفرصــة جلميــع جامعــات وكليــات القانــون بــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي التــي متنــح درجــة 
الليســانس يف القانــون أو يف الشــريعة والقانــون أو مــا يعادلهــا املشــاركة يف املســابقة بفريــق مشــكل مــن أربعــة 
طــالب، ويشــترط يف الطلبــة املشــاركني يف املســابقة أن يكونــوا مــن مواطنــي الدولــة التــي متثلهــا الكليــة أو 
اجلامعــة، وأن يكــون مــن الطلبــة الدارســني بالكليــة أو اجلامعــة أثنــاء مشــاركته باملســابقة، وأال يكــون قد ســبق 
لــه املشــاركة باملســابقة، ويجــوز للجامعــات والكليــات املشــاركة بفريــق واحــد أو أكثــر يضــم كل فريــق أربعــة 

طالب ما لم حتدد اللجنة العليا عدد الفرق املشاركة لكل جامعة أو كلية.
 وتتولــى اجلامعات/الكليــات الراغبــة يف املشــاركة اتخــاذ جميــع اإلجــراءات واخلطــوات الضروريــة الختيــار 
الطــالب وتنظيــم جهودهــم للتحضيــر للمشــاركة يف املســابقة، ويحــق لــكل جامعــة أو كليــة أن تقيــد اثنــني مــن 
طلبتهــا املســتوفني للشــروط كاحتيــاط للطلبــة املعتمديــن كأعضــاء بالفريــق علــى انــه ال يحــق لهم املشــاركة إال 

يف حالة تعذر مشاركة الطالب األصيل بعد موافقة مدير املسابقة.
 

واشــترطت اللجنــة املنظمــة للمســابقة أن يقــوم كل فريــق مشــارك بإعــداد مذكرتــني خطيتــني بشــكل منفصــل 
عــن طــريف القضيــة، تتضمنــان وقائــع الدعــوى االفتراضيــة التــي مت تزويدهــم بهــا، وكذلك األســانيد واحلجج 
ــرة عــن طــريف  ــالث نســخ مــن كل مذك ــق مشــارك ث ــدم كل فري ــى أن يق ــة، عل ــات اخلتامي ــة والطلب القانوني

القضية.



٦٥

مدير عام محاكم دبي يدشن "نادي املبدعني" ضمن اجلهات الراعية لإلبداع يف حكومة دبي
 

 دشــن ســعادة طــارش عيــد املنصــوري مديــر عــام محاكــم دبــي، " نــادي املبدعــني "ضمــن فعاليــات أســبوع إدارة 
املعرفــة مبحاكــم دبــي، حيــث يختــص نــادي املبدعــني بتعزيــز توفيــر املــوارد واالنظمــة واألدوات والبيئــة 
املشــجعة لألبــداع، وتشــجيع وحتفيــز الفئــات الوظيفيــة علــى املشــاركة، وبلــورة االفــكار االبداعيــة والعمــل علــى 
اخراجهــا بشــكل يســاهم يف تبنيهــا، وتشــجيع تبــادل اآلراء والنقــاش البنــاء، وتشــجيع وحتفيــز املبدعــني، 
وتعزيــز جهــود القــدوة احلســنة يف مجــال طــرح وتبنــي ورعايــة االبــداع، وتعزيــز اســتمرارية تدريــب وتأهيــل 

وتطوير مهارات املبدعني.
 

محاكم دبي حتصد اهتمامًا واسعًا خالل "معرض دبي لإلجنازات احلكومية"
 

حظيــت اإلجنــازات النوعيــة، التــي تقودهــا محاكــم دبــي علــى صعيــد التحــّول الذكــي واالبتــكار وإســعاد 
املتعاملــني، بإشــادة واســعة مــن قبــل كبــار الشــخصيات احلكوميــة وصّنــاع القــرار خــالل "معــرض دبــي 
لإلجنازات احلكومية ٢٠١٥"، حتت شعار "حكومة محلية وإجنازات عاملية". ومتحورت املشاركة بالدرجة األولى 
حــول تســليط الضــوء علــى باقــة "اخلدمــات الذكيــة"، املقّدمــة عبــر تطبيــق واحــد هــو األول مــن نوعــه ضمــن 
القطاعــني احلكومــي والقضائــي يف العالــم، والتــي مت إطالقهــا يف ترجمــة لرؤيــة القيــادة الرشــيدة يف جعــل 

دبي املدينة األذكى عاملياً وبناء حكومة املستقبل التي ال تنام إلسعاد الناس.
وحظــي التطبيــق الذكــي لـــ "محاكــم دبــي" باهتمــام الفــت خــالل "معــرض دبــي لإلجنــازات احلكوميــة ٢٠١٥"، ال 
ســّيما وأنــه حــاز علــى جائــزة "درع احلكومــة الذكيــة" باعتبــاره مــن أفضــل التطبيقــات الذكيــة . وأّكــد 
املشــاركون أهميــة التطبيــق كونــه ميثــل نقلــة نوعيــة لترســيخ مبــدأ العمليــات الذكيــة يف إدارة طلبــات القضايــا 
بأنواعهــا بســرعة وســهولة وكفــاءة تامــة، واســتناداً إلــى أعلــى معاييــر اإلبــداع واالبتــكار. ويوفــر التطبيــق 
خدمــة قانونيــة وقضائيــة ذكيــة وتفاعليــة تســتهدف فئــات املتعاملــني اخلارجيــني واملدققــني الداخليــني 

والقضاة يف سبيل ضمان حتقيق رضا وسعادة ورفاهية املتعاملني.
وكانــت إجنــازات "محاكــم دبــي" يف دائــرة الضــوء، حيــث جــرى اســتعراض مميــزات برنامــج "الســالفة" املصمــم 
لتنفيــذ املعامــالت إلكترونيــاً، يف خطــوة داعمــة للجهــود الراميــة إلــى تســريع وتيــرة التحــول الذكــي علــى صعيــد 
املنظومــة القضائيــة والقانونيــة وتيســير عمليــة التقاضــي وتوفيــر الوقــت واجلهــد وتعزيــز الســرعة والدقــة يف 

تسجيل القضايا، فضًال عن تسهيل قنوات توفير اخلدمات على مدار الساعة.
ــى  ــن املناقشــات بالنظــر إل ــر م ــز كبي ــى حي ــة عــن ســابقيه، إذ اســتحوذ عل ــي" أهمي ــّل "احلجــز الذك ــم يق ول
ــة والنمــاذج  ــات التقليدي ــل العملي ــد حتوي ــى صعي ــاً عل ــه االســتراتيجية كأّول مشــروع مــن نوعــه إقليمي أهميت
الورقيــة إلــى تطبيقــات ذكيــة باســتخدام األجهــزة اللوحيــة الذكيــة، مــا يوفــر الوقــت واجلهــد علــى املتعاملــني 
ومأمــوري التنفيــذ ويعــزز ســرعة تنفيــذ القــرارات واألحــكام القضائيــة. ويتميــز املشــروع بكونــه جســراً 
للتواصــل اإللكترونــي بــني مندوبــي التنفيــذ والقضــاة واملتعاملــي، باالعتمــاد علــى أحــدث االبتــكارات التقنيــة 

التي تعتبر سمة العصر احلديث.



عضو املجلس النسائي يف محاكم دبي يف سنغافورة لإلطالع على أفضل املمارسات 

ثمن املجلس النسائي مبحاكم دبي دور سعادة طارش عيد 
املنصوري، يف متكني وتعزيز دور موظفات محاكم دبي بإتاحة
الفرصــة لهــن باملشــاركة يف فــرق العمل خارج محاكم دبي 
بغية التبادل املعريف واالطالع على افضل املمارسات فيما 
يخدم العمل لدى محاكم دبي. حيث رشح سعادته االنسة
حمدة الشامسي رئيس شعبة شؤون اخلبراء عضو املجلس

ــور  ــواء الدكت ــي برئاســة الل ــارة دب ــراء يف إم ــق إعــداد سياســة اخلب ــا لفري ــي، لضمه ــم دب النســائي مبحاك
ــد فهــد ســيف  ــز، والعقي ــي لشــؤون اجلــودة والتمي ــد عــام شــرطة دب ــي مســاعد قائ عبدالقــدوس العبيدل
ــادة العامــة، و هاشــم القيوانــي مديــر  ــم اجلرميــة بالقي ــة اجلنائيــة وعل ــر االدارة العامــة االدل املطــوع مدي
إدارة اخلبــرة وتســوية املنازعــات، والدكتــور أمجــد مستشــار قانونــي بديــوان ســمو احلاكــم، واملقــدم الدكتــور 
راشــد الذخــري مديــر إدارة التخطيــط االســتراتيجي، والرائــد الدكتــور خالــد العامــري مديــر إدارة 
املشــاريع والدراســات بديــوان ســمو نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء الــذي قــام مؤخــرا بزيــارة الــى ســنغافورة 
ــام  ــب الع ــب النائ ــى مكت ــارة ال ــق بزي ــام الفري ــث ق ــا . حي ــة لديه ــى أفضــل املمارســات املطبق لالطــالع عل
بســنغافورة وجمعيــة املهندســني ونقابــة احملامــني يف ســنغافورة ، واســتمع الوفــد لشــرح تفصيلــي عــن كافــة 
االجــراءات املتعلقــة بسياســة اخلبــراء لديهــم، ومت االطــالع علــى املمارســات املتبعــة لديهــم بشــان اجــراءات 
تنظيــم اخلبــرة، وســوف يقــوم الفريــق باســتكمال الزيــارات وفــق جــدول زمنــي محــدد حيــث ســتكون محطــة 

الفريق التالية هي نيويورك وتليها لندن واحملطة االخيرة باريس.

لــألداء  دبــي  برنامــج  يف  الدائــرة  مــن  واملتأهلــني  الفائزيــن  يكــرم  دبــي  محاكــم  عــام  مديــر 
احلكومي املتميز ٢٠١٥

كــرم ســعادة طــارش عيــد املنصوري مدير عام محاكم دبي،
 الفائزيــن واملتأهلــني للفــوز مــن محاكم دبي يف برنامج دبي
 لألداء احلكومي املتميز يف دورته الثامنة عشرة، وهم الفائز
 بالفكرة املبدعة "شور لالستشارات املجانية"، واملوظف املبدع 
"عمر الشريف رئيس قسم االعالن يف محاكم دبي، واملتأهل 
للتصفيات النهائية فريق هويتي توعيتي، وذلك خالل احلفل 
الذي أقيم لهذه املناســبة بحضور ســعادة القاضي عيســى 
الشريف رئيس محكمة االستئناف، وسعادة القاضي جاسم
 باقر رئيس احملاكم االبتدائية، ومدراء اإلدارات يف محاكم دبي،

 تقديراً جلهود املتميزين، وتشجيعاً للموظفني واإلدارات األخرى 
يف احملاكم لبذل املزيد من اجلهود ليكونوا متميزين ويستحقوا

 التكــرمي. "نــادي املبدعــني" مبحاكــم دبي ينظم امللتقى األول 
للموظفــني املبدعــني نظــم فريــق نادي املبدعني مبحاكم دبي 
"امللتقى األول" للمبدعني من موظفي الدائرة، وذلك بحضور 

ســعادة طــارش عيــد املنصــوري مديــر عــام محاكــم دبــي وأعضــاء الفريــق، بإعتبــاره منصــة تفاعليــه توفــر 
للمبدعــني فرصــة لالجتمــاع واللقــاء ملناقشــة مواضيــع تتعلــق باألبــداع احلكومــي، وتبــادل اخلبــرات فيمــا 
بينهــم واالرتقــاء مبســتوى العمــل. حيــث ألقــى ســعادة طــارش املنصــوري كلمــة أكــد فيهــا أن " نــادي 
املبدعــني" ميثــل جتســيداً لرؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي رعــاه اهللا، لدعــم املبدعــني واألفــكار االبداعيــة، ويعتبــر ســموه الداعــم 
األول لألبــداع واملبدعــني و يلتمــس ســموه احتياجــات الوطــن ويبــذل كل جهــد لضمــان ازدهــاره، ومــن هــذا 
املنطلــق نحــرص يف محاكــم دبــي علــى تنظيــم هــذه امللتقيــات التــي تشــجع العقــول املبدعــة للمســاهمة يف 

تطوير مهاراتهم االبداعية.



مدير عام محاكم دبي يكرم عددًا من قضاة التمييز لنتائج األداء املتميزة
  
 

كــرم ســعادة طــارش عيــد املنصــوري مديــر عــام محاكــم دبــي، عــدداً مــن قضــاة محكمــة التمييــز لنتائــج 
األداء املتميــزة يف محكمــة التمييــز التــي تتجــاوز التوقعــات يف معــدل فصــل القضايــا، بحضــور ســعادة 
عبدالقــادر موســى نائــب مديــر عــام محاكــم دبــي، وســعادة القاضــي جاســم باقــر رئيــس احملاكــم االبتدائيــة 

يف محاكم دبي، وذلك إلرساء العدالة من خالل الدقة والسرعة يف فصل الدعاوى.
حيــث كــرم ســعادة مديــر عــام محاكــم دبــي كًال مــن ســعادة القاضــي الدكتــور علــي االمــام رئيــس محكمــة 
التمييــز، وســعادة القاضــي فتيحــه محمــد قــرة مستشــار املديــر العــام يف الشــؤون القانونيــة، وســعادة 
القاضــي محمــد خميــس البســيوني،  وســعادة القاضــي أحمــد الــزواوي، وســعادة القاضــي حســن االبيــادي، 

وسعادة القاضي على شلتوت، وسعادة القاضي سعيد فودة، وسعادة القاضي صالح الدين اجلبالي.

محاكــم دبــي تنظــم ورشــة عمــل عــن اخلدمــات الذكيــة للمجلــس القيــادي للتطويــر 
واالبداع املؤسسي بالدائرة

 

نظمــت محاكــم دبــي ورشــة عمــل عــن " اخلدمــات الذكيــة"، بحضــور ســعادة طــارش عيــد املنصــوري مديــر 
عــام محاكــم دبــي، قدمهــا ســعادة القاضــي محمــد السبوســي رئيــس احملكمــة التجاريــة االبتدائيــة، وذلــك 
ــداع املؤسســي، الــذي يضــم رؤســاء احملاكــم، ومــدراء االدارات،  ــر واالب ــادي للتطوي ألعضــاء املجلــس القي
ــة  ــادي يف عملي ــس القي ــى اشــراك املجل ــرة عل ــاً مــن حــرص الدائ ــك انطالق ــي ذل ورؤســاء األقســام، ويأت
املعرفــة يف ممارســة  الذكيــة، ولشــمولية  الــى احلكومــة  للوصــول  التحــول  التطويــر، ملباشــرة مراحــل 

التطبيقات الذكية.

حيــث تنــاول ســعادة القاضــي محمــد السبوســي خــالل الورشــة محوريــن همــا، احملــور األول يتضمــن تطبيــق 
ــة لرؤســاء احملاكــم ومــدراء االدارات، امــا احملــور الثانــي فيتضمــن عــرض اســتخدامات  اخلدمــات الذكي
التطبيــق الذكــي للوصــول الــى أفضــل املمارســات، لتحقيــق ســعادة املتعاملــني مــن واقــع نقــل التجــارب 
القضائيــة واالداريــة يف الفتــرة الســابقة، وتقليــص عــدد الزيــارات للمحكمــة، التــي تهــدف إلــى توفيــر جميــع 
اخلدمــات احلكوميــة للمتعاملــني علــى الهواتــف املتحركــة، مبــا يتوافــق مــع رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم يف توفيــر اخلدمــات احلكوميــة وتطويرهــا باســتمرار، ومبــا ميكــن املتعاملــني 
ــة لســير  ــوا ودون أي انتظــار أو متابع ــا كان ــة حيثم ــم املتحرك ــن هواتفه ــة م ــم احلكومي ــدمي طلباته ــن تق م
إجــراءات املعامــالت ودون احلاجــة للذهــاب إلــى مراكــز اخلدمــات، مبــا ينســجم مــع توجهــات احلكومــة يف 

تطوير اخلدمات احلكومية إلى أفضل املستويات العاملية.

٦٧



لتشجيع املوظفني على االبداع وحتفيزهم على بذل أقصى اجلهود
محاكم دبي تطلق برنامج "جنوم التميز ٢٠١٥"

أطلقت محاكم دبي برنامج "جنوم التميز ٢٠١٥"

 بهدف تشجيع املوظفني على االبداع وحتفيزهم

على بذل اجلهود القصوى يف أداء املهام بشــكل 

يومي ورفع مســتوى الوالء املؤسســي، كذلك إلى

 نشر الوعي بني كافة الوحدات التنظيمية للعمل

مــن أجــل إســعاد املتعاملــني وتســهيل خدماتهم، 

ــز ثقــة جميــع املعنيــني وتقليــل الشــكاوى، وتشــجيع موظفــي  ــر االداء لتعزي ــى اســتمرارية تطوي واحلــث عل

احملاكم للمبادرة  واالستباق يف خدمة املتعاملني والتفاعل مع احتياجاتهم. 

وتشــمل الفئــات املشــاركة يف مبــادرة جنــوم التميــز ٢٠١٥  مبحاكــم دبــي: مقدمــي اخلدمــة ( منســق خدمــة ـ 

موثــق أحــوال) وأمنــاء الســر (مدنــيـ  تنفيــذـ  أحــوال ) ومأمــور تنفيــذ معلــن، ومصلــح أســري، ومصلــح مركــز 

التســوية، وموثــق كاتــب عــدل، والكاتــب العــدل، ورد وفالــك طيــب، ويرجــى االتصــال، وكاتــب أرشــيف 

إلكترونــي، وطبــاع، ومســتخدم، ويتضمــن منــوذج تقييــم املوظــف اإلجابــة علــى العديــد مــن األســئلة حــول 

أداء املوظــف واألعمــال التــي ينجزهــا، إلــى جانــب التقاريــر التــي ترفــع عــن املوظــف والتــي تظهــر مــدى 

التزامه باملهام املوكلة إليه.

 

محاكم دبي تنظم حفل لتكرمي خريجي األكادميية الوطنية للبحث والتطوير من موظفيها

كرم سعادة طارش عيد املنصوري مدير عام محاكم

 دبي، خريجي برنامج القيادة الفعالة وبرنامج خدمة 

العمالء وسلوكيات األعمال، الذي بلغ عددهم ١٣٦ 

خريج من موظفي محاكم دبي، انطالقاً من الشراكة 

االســتراتيجية بــني محاكــم دبــي واالكادمييــة 

الوطنيــة للبحــث والتطويــريف التنســيق املشــترك بينهمــا، لتحقيــق أهدافهمــا يف وتطويــر الكــوادر البشــرية، 

والدعــم واملســاهمة يف التطويــر املهنــي والبحــث العلمــي يف مختلــف املجــاالت، إضافــة الــى نشــر املعرفــة 

اإلدارية والتقنية ونشر الفكر املعريف والوعي التقني. 



"محاكــم دبــي" تدشــن "برنامــج النخبــة" لتأهيــل قيــادات الصــف الثانــي يف 
الهيئــة القضائيــة واإلداريــة 

دّشن سعادة طارش عيد املنصوري، مدير عام

 محاكم دبي، "برنامج النخبة" يف خطوة متثل 

استكماالً للمساعي احلثيثة إلعداد وتأهيل 

قيادات الصف الثاني يف الهيئتني القضائية 

واإلدارية بالشكل األمثل لدفع مسيرة التميز 

القضائي. وجرت مراسم تدشني البرنامج 

وفــق  اجلديــد  النوعــي  البرنامــج  تصميــم  مســؤولية  تولــت  التــي  إتصــاالت"،  "أكادمييــة  مقــر  يف 

بنــاء كفــاءات  دبــي" يف  والتميــز، مبــا يصــب يف خدمــة تطلعــات "محاكــم  أعلــى معاييــر اجلــودة 

بشــرية مبدعــة وقــادرة علــى مواصلــة ترســيخ ريــادة دبــي علــى اخلارطــة القانونيــة العامليــة.

الشــخصية  والســمات  القــدرات  تقييــم  تشــمل  األولــى  مرحلتــني،  علــى  النخبــة"  "برنامــج  يقــام 

بغــرض التطويــر، يف حــني أن الثانيــة تتضمــن سلســلة مــن ٨ برامــج تدريبيــة مقدمــة باللغــة العربيــة 

مــن  مــع كل مســتوى  التدريبيــة  البرامــج  وتتناســب اختصاصــات  منهــا.  لــكل  أيــام   ٣ مــدى  علــى 

برنامــج  إلــى  املتدربــون  يخضــع خاللهــا  حيــث  دبــي،  محاكــم  الوســطى يف  الوظيفيــة  املســتويات 

االحتياجــات  تلبــي  التــي  التطويريــة  العمــل  ورش  مــن  مجموعــة  مــن  يتكــون  متكامــل  تطويــري 

الفعليــة للهيئــة القضائيــة واإلداريــة.

ســعادة طــارش عيــد املنصــوري يكــرم الســادة القضــاة النتهــاء اعارتهــم يف محاكــم دبــي

 كرم  سعادة  طارش عيد املنصوري مدير عام 
محاكم  دبي، سعادة القاضي رمضان اللبودي 
من محكمة التمييز، وسعادة القاضي أحمد
محكمــة مــن  در  لقــا عبدا لعظيــم  عبدا

القاضــي محمــد  االســتئناف، وســعادة 
احلاج حامد من احملكمةاالبتدائية ، النتهاء

فترة اعارتهم مبحاكم دبي، وذلك من منطلق 
حتقيــق الغايــة االســتراتيجية حملاكــم دبــي 

الداخلــي،  األداء  وكفــاءة  فعاليــة  وتعزيــز  ودوليــاً،  محليــاً  القضائــي  بالنظــام  الثقــة  تعزيــز  يف 
واســتقطاب وتنميــة مــوارد بشــرية ذات كفــاءة عاليــة،  وذلــك بحضــور ســعادة القاضــي الدكتــور 
علــي ابراهيــم امــام رئيــس محكمــة التمييــز و ســعادة القاضــي عيســى الشــريف رئيــس محكمــة 

االســتئناف وســعادة القاضــي جاســم باقــر رئيــس احملاكــم االبتدائيــة.
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مديــر عــام محاكــم دبــي يكــرم موظفــني محاكــم دبــي حاملــي شــهادة البكالوريــوس 
خالل عام ٢٠١٥ 

 
كرم سعادة طارش عيد املنصوري مدير عام محاكم دبي
اخلريجني احلاصلني على شهادة البكالوريوس يف الدائرة 
خالل عام ٢٠١٥. وذلك تشجيعاً لهم على مواصلة التعليم
وبث روح احلماس لدى بقية  املوظفني لتكملة مشاورهم
 التعليمي، حيث حترص محاكم دبي على استثمار وتطوير

مواردهــا البشــرية ذات الكفــاءة العاليــة واحملافظة عليها 
من خالل تعزيز البيئة الداخلية احملفزة على االبداع والتميز، للوصول على رؤيتها "الريادة يف عمل احملاكم".

 
 

طارش املنصوري: جميع معامالتنا ومخاطباتنا باللغة العربية
فعاليات متنوعة يف «احملاكم» دعمًا لـ«#بالعربي»

  

نظمــت محاكــم دبــي سلســة مــن الفعاليــات واألنشــطة وذلــك تزامنــاً مــع اليــوم العاملــي للغــة العربيــة حتــت 
مظلــة مبــادرة «#بالعربــي»، إحــدى مبــادرات «مؤّسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم»، الهادفــة إلــى أن يكــون 
للغــة العربيــة مــكان متميــز بــني اللغــات العامليــة التــي تشــغل حيــزاً كبيــراً يف الفضــاء اإللكترونــي، ومواقــع 
التواصــل االجتماعــي، وأكــد ســعادة طــارش عيــد املنصــوري مديــر عــام محاكــم دبــي، أن مشــاركة «محاكــم 
اللغــة  ثقافــة  نشــر  يف  الفاعلــة  املســاهمة  علــى  تقتصــر  ال  «#بالعربــي»،  مبــادرة  فعاليــات  يف  دبــي» 
التواصــل  الصحيــح عبــر وســائل  واســتخدامها  إتقانهــا  علــى  والتشــجيع  وآدابهــا،  الفصحــى  العربيــة 
االجتماعــي، بــل تعّبــر أيضــاً عــن التزامنــا املطــرد بدعــم كافــة املبــادرات والنشــاطات الوطنيــة الهادفــة إلــى 
ــة  ــا مكتوب ــع معامالتن ــى أن جمي ترســيخ حــس االنتمــاء واملســؤولية بــني أوســاط املجتمــع، مــع اإلشــارة إل

باللغة العربية، مبا يف ذلك العقود األجنبية التي نطلب ترجمتها إلى لغتنا األم. 
  

ــل جــدول أعمــال فعاليــات مبــادرة «#بالعربــي»، نشــاطات متنوعــة، منهــا معــرض «مؤلفــات قضــاة  وتتخلّ
وموظفــي محاكــم دبــي» الــذي أقيــم علــى مــدار خمســة أيــام الســتعراض محفظــة واســعة مــن الكتــب 
واملؤّلفــات الصــادرة باللغــة العربيــة للقضــاة وموّظفــي «محاكــم دبــي»، يصاحبــه «معــرض اخلــط العربــي» 

الذي يستقطب نخبة من كبار اخلبراء واملتخّصصني يف مجاالت فن اخلط العربي.
ــة  ــارات الكتاب ــراز مه ــى إب ــة إل ــي»، الهادف ــى هامــش احلــدث أيضــاً «مســابقة الشــعر العرب ــم عل ــا أقي كم
الشــعرية الفصحــى، واإللقــاء الشــعري لــدى القضــاة واملوظفــني يف «محاكــم دبــي»، و«مســابقة التواصــل 
االجتماعــي» املفتوحــة لكافــة أفــراد املجتمــع، وللوقــوف علــى أبــرز مالمــح اللغــة العربــي، اســتضافت 
احملاكــم الدكتــورة عائشــة البوســميط، والكاتــب عبــد اهللا النعيمــي يف حلقــة حواريــة شــاملة، ملناقشــة أهــم 

جوانب اللغة، وسبل متكينها.



أطلق أول ملتقى تفاعلي وكّرم الفائزين بجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية
أحمد بن سعيد: موظفو حكومة دبي يبذلون جـهودًا ريادية لتحقيق سعادة املتعاملني

أطلق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني

 لرئيس املجلس التنفيذي إلمارة دبي أول ملتقى تفاعلي ذكي

 لتجربــة املتعاملــني اإليجابيــة عنــد حصولهم على خدمات 

حكومــة دبــي والــذي كان قــد اعتمده ســابقاً ســمو الشــيخ 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس املجلس 

التنفيــذي بهــدف تطويــر هــذه التجربــة وفقــاً الحتياجــات املتعاملــني. وأشــاد ســموه بجهــود العاملــني يف 

حكومــة دبــي قائــًال إن موظفــي حكومــة دبــي يبذلــون جهــوداً اســتثنائية ورياديــة يف ســبيل حتقيــق الســعادة 

جلميــع متعاملــي اإلمــارة لــذا فنحــن نســعى مــن خــالل هــذه املبــادرة إلــى تســليط الضــوء علــى هــذه اجلهــود 

من خالل ملتقى تفاعلي ذكي مبشاركة املتعاملني.

جــاء ذلــك خــالل تكــرمي ســموه للفائزيــن يف الــدورة الثالثــة مــن جائــزة حمــدان بــن محمــد للحكومــة الذكيــة 

٢٠١٥ ضمــن احلفــل الســنوي الــذي أقيــم أمــس يف مركــز دبــي التجــاري العاملــي بحضــور ســمو الشــيخة 

لطيفــة بنــت محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس هيئــة دبــي للثقافــة والفنــون، ومعالــي الفريــق ضاحــي 

خلفــان متيــم، نائــب رئيــس الشــرطة واألمــن العــام، وعبــداهللا الشــيباني، أمــني عــام املجلــس التنفيــذي يف 

دبي، وعدد من مديري الدوائر احلكومية وقيادات تنفيذية.

وقــال ســموه «كنــا ومــا زلنــا حريصــني علــى إتاحــة الفرصــة للمتعاملــني ملشــاركتنا بتجاربهــم مــع حكومــة 

دبــي علــى أنواعهــا املختلفــة إلمياننــا بأهميــة االســتماع لصــوت املتعامــل وفهــم احتياجاتــه وتوقعاتــه ونطلــق 

اليــوم مبــادرة «5D» للتركيــز علــى جتــارب املتعاملــني اإليجابيــة ألن هنــاك الكثيــر ممــا ميكــن تعلمــه مــن 

قصــص النجــاح اإليجابيــة وممــا ميكــن مشــاركته مــع العالــم». وأشــار إلــى أن احلكومــة أطلقــت قبــل عــدة 

ســنوات نظامــاً لشــكاوى املتعاملــني مخصصــاً لتوثيــق حتديــات اخلدمــات، ونظامــاً لالقتراحــات مخصصــاً 

اجلهــات  ندعــو  أننــا  إال  احلكوميــة  اخلدمــات  لتحســني  ومالحظاتهــم  املتعاملــني  اقتراحــات  لتوثيــق 

احلكوميــة اليــوم إلــى التركيــز كذلــك علــى نــوع جديــد مــن انطباعــات املتعاملــني ســعياً إلــى فهــم مــا يســعد 

مبــادرة  وتعتبــر  والتفــرد.  الريــادة  مــن  مزيــداً  حتقيــق  يف  ذلــك  مــن  واالســتفادة  دبــي  يف  اجلمهــور 

االنطباعــات  مــن  النــوع  هــذا  علــى  للتركيــز  دبــي  حكومــة  يف  نوعهــا  مــن  مبــادرة  أول   «5D»

حيــث توفــر التجــارب اإليجابيــة ثــروة مــن املعلومــات النوعيــة التــي ميكــن حتليلهــا ودراســتها بهــدف 

االستفادة من املمارسات اإليجابية ومشاركتها مع اجلهات احلكومية وتعميمها إن أمكن.
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مبادرة مستلهمة..

وأكــد ســموه أن املبــادرة جــاءت مســتلهمة مــن كلمــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي «رعــاه اهللا» والتــي قــال فيهــا «إن التحلــي بالطاقــة اإليجابيــة 
واإلصــرار علــى توظيفهــا يف كافــة مســاقات احليــاة هــو املقــوم األول للنجــاح والتميــز». ونحــن يف حكومــة دبــي 
نســتقي مــن الطاقــة اإليجابيــة ملتعاملينــا ومــن اجلهــود اإليجابيــة ملوظفينــا العناصر التي تســببت بهذا النجاح 
ملشــاركتها مــع اجلميــع وصــوالً إلــى فهــم أكبــر الحتياجــات وتوقعــات املتعاملــني والعمــل علــى تلبيتهــا». ودعــا ســموه 

اجلميع من متعاملي حكومة دبي وموظفيها للمشاركة يف هذا امللتقى الذكي من خالل زيارة        
وتوثيــق جتاربهــم اإليجابيــة مــع حكومــة دبــي. وســيقوم ملتقــى املوقــع بقيــاس املؤشــر التفاعلــي واملشــاعري 
حملتــوى التجــارب التــي يشــاركها املتعاملــون وإبــراز أكثــر التجــارب متيــزاً بشــكل دوري. كمــا ســيتيح امللتقــى 
للمتعاملــني مشــاركة جتاربهــم وجتــارب غيرهــم مــن املتعاملــني عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي املختلفــة. 
ومت اإلعــالن خــالل احلفــل أنــه ســيتم تكــرمي املشــاركني مــن أصحــاب التجــارب اإليجابية املميزة بشــكل خاص 

تثميناً ملشاركاتهم وتشجيعاً للجهات احلكومية التي ساهمت يف حتقيق هذه التجارب.

خمسة أبعاد..

 ويشــجع امللتقــى الذكــي اجلمهــور علــى مشــاركة جتاربهــم يف خمســة أبعــاد رئيســية هــي «دبــي االهتمــام ودبي 
املشــاركة ودبــي الريــادة ودبــي الســهولة ودبــي لــي»، ومتثــل هــذه األبعــاد أهــم احملــاور التــي تهــم املتعامــل عنــد 
احلصــول علــى اخلدمــات احلكوميــة وتؤثــر يف تقييمــه لهــا وتشــكيل انطباعاتــه عنهــا . وتكــون املشــاركة يف 
امللتقى من خالل خطوات بسيطة تبدأ بزيارة الرابط                                ثم التسجيل بإدخال االسم ورقم الهاتف 
املتحــرك فقــط ومــن ثــم كتابــة التجربــة اإليجابيــة مــن خــالل نــص أو صــوت أو صــورة أو فلــم قصير،وميكــن 
للجميــع املشــاركة ســواء مــن متعاملــني أو موظفــني مــن كافــة دول العالــم مــن الذيــن تفاعلــوا مــع حكومــة دبــي 

أو كان لهم دور يف حتقيق التجارب اإليجابية.
وكــرم ســمو الشــيخ أحمــد بــن ســعيد الفريــق الفائــز يف ســباق بنــاة املدينــة، املبــادرة التــي أطلقهــا ســمو الشــيخ 
حمــدان بــن محمــد يف احلفــل الســنوي مــن العــام املاضــي وكان نتاجــه ١٤ مبــادرة رياديــة للفــرق األربعــة التــي 
شــاركت يف التجمــع األول والــذي أقيــم يف ســكاي دايــف بدايــة العــام اجلــاري، وفــاز بــكأس «ســباق بنــاة 
املدينــة» لعــام ٢٠١٥، الفريــق األحمــر عــن خدمــات الكهرباء واملياه وشــهادات عدم املمانعة املتعلقة بها و يضم 
ــاء وميــاه دبــي،  بلديــة دبــي ومؤسســة محمــد بــن راشــد لإلســكان وهيئــة الطــرق واملواصــالت وهيئــة كهرب
والفريــق األصفــر خلدمــات الرعايــة االجتماعيــة ويضــم هيئــة تنميــة املجتمــع ودائــرة التنميــة االقتصاديــة 
ومحاكــم دبــي ومؤسســة دبــي لرعايــة النســاء واألطفــال. وحصــل كل منهــم علــى «كأس ســباق بنــاة املدينــة» 
والــذي يتكــون مــن أربــع قطــع فريــدة بذاتهــا تتكامــل بشــكل هندســي ذكــي وحتتفــظ كل جهــة حكوميــة فائــزة 
بقطعــة واحــدة مــن الــكأس لتعبــر عــن تعاونهــا املســتمر مــع شــركائها مــن اجلهــات احلكوميــة األخــرى وعملهــا 
اجلــاد واملبــدع لتحقيــق التغييــر اإليجابــي يف اخلدمــات احلكوميــة بحيــث تشــكل هــذه اجلهــات معــاً جســماً 

واحداً متعاوناً ومنسجماً يسعى دائماً لتحقيق السعادة للمتعاملني.
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"مبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني" تكّرم املتميزين من طلبة القانون
 "محاكم دبي" تختتم "مسابقة مكتوم بن محمد آل مكتوم للمحاكمة الصورية ٢٠١٥" وسط 

مشاركة محلية وخليجية واسعة

حتــت رعايــة كرميــة مــن ســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد آل مكتــوم، نائــب حاكــم دبــي رئيــس املجلــس القضائــي 
بإمــارة دبــي، كّرمــت "محاكــم دبــي" الفائزيــن يف الــدورة الرابعــة مــن "مســابقة مكتــوم بــن محمــد آل مكتــوم 
للمحاكمــة الصوريــة" التــي متحــورت حــول موضــوع "قضيــة أحــوال شــخصية". وجــاء ذلــك خــالل احلفــل 
اخلتامــي لـــ "مبــادرات مكتــوم بــن محمــد آل مكتــوم للتميــز والفكــر القانونــي"، التــي تعتبــر األولــى مــن نوعهــا 

املوجهة لتحفيز الريادة والتميز ضمن املجتمع القانوني والقضائي محلياً وإقليمياً.

 وأوضــح ســعادة اخلبيــر طــارش عيــد املنصــوري، مديــر عــام "محاكــم دبــي"، بــأّن "مســابقة مكتــوم بــن محمــد 
ــى  ــة عل ــة يف إحــداث بصمــة إيجابي ــة املاضي ــة" جنحــت خــالل الســنوات القليل ــوم للمحاكمــة الصوري آل مكت
صعيــد دعــم اجلهــود الراميــة إلــى االســتثمار األمثــل يف الكــوادر الوطنيــة املعنيــة بالشــأن القانونــي والقضائــي، 
ــداً بــأّن اإلجنــازات املتالحقــة تعــود بالدرجــة األولــى إلــى الدعــم الالمحــدود الــذي يوليــه ســمو الشــيخ  مؤّك
مكتــوم بــن محمــد آل مكتــوم، نائــب حاكــم دبــي رئيــس املجلــس القضائــي بإمــارة دبــي، للمبــادرات النوعيــة التــي 
ــون،  ــدأ ســيادة القان ــم العــدل وترســيخ مب ــز قي ــادة مســيرة التميــز يف تعزي ــاء جيــل مؤهــل لقي ــى بن تهــدف إل
متاشــياً مــع رؤيــة وتوجيهــات ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه اهللا".
ــة"  ــوم للمحاكمــة الصوري ــن محمــد آل مكت ــوم ب ــدورة الرابعــة مــن "مســابقة مكت ــى أّن ال  ولفــت املنصــوري إل
حظيت باهتمام الفت انعكس مبشاركة ١١ فريق من أبرز اجلامعات وكليات القانون يف اإلمارات ودول مجلس 
التعــاون اخلليجــي، مــا يعكــس الثقــة الكبيــرة التــي توليهــا األوســاط القانونيــة احملليــة واإلقليميــة لـــ "مبــادرات 
ــز  ــة التمي ــة أساســية لترســيخ ثقاف ــي" باعتبارهــا دعام ــر القانون ــز والفك ــوم للتمي ــن محمــد آل مكت ــوم ب مكت

واإلبداع والريادة لالرتقاء باملنظومة القانونية والقضائية مبا يواكب عجلة التطّور والتقدم والنماء.



وأضــاف املنصــوري: "علــى الرغــم مــن حداثــة عهدهــا، إالّ أّن "مســابقة مكتــوم بــن محمــد آل مكتــوم للمحاكمة 
الصوريــة" أثبتــت دوراً فاعــًال يف تعزيــز جســور التواصــل بــني األجهــزة القضائيــة وكليــات القانــون يف دولــة 
اإلمــارات ومنطقــة اخلليــج العربــي، يف ســبيل رفــد املنظومــة القانونيــة والقضائيــة بكفــاءات واعــدة وقــادرة 
علــى دفــع عجلــة التميــز القانونــي. ولعــّل أبــرز مــا مييــز املســابقة يتمثــل يف تبّنــي منهجيــة قائمــة علــى اجلمــع 
بــني اجلوانــب النظريــة والتطبيقيــة لتطويــر املهــارات الشــخصية والعمليــة املتعلقــة باإلقنــاع والتحليل والبحث 
واالســتنباط، وذلــك عبــر سلســلة مــن املرافعــات املكتوبــة والشــفوية والقضايــا احلقيقيــة والتصّوريــة 
واجللســات التفاعليــة مــع نخبــة القضــاة، والتــي مــن شــأنها إذكاء روح املنافســة والتحــدي والريــادة لــدى طلبــة 

القانون."
  

ومت تكــرمي الفائزيــن بـــ "مســابقة مكتــوم بــن محمــد آل مكتــوم للمحاكمــة الصوريــة ٢٠١٥" عقــب انتهاء اجلولة 
اخلتاميــة التــي شــهدت مرافعــات شــفوية افتراضيــة حتاكــي احملاكمــات احلقيقيــة، وذلــك أمــام هيئــة حتكيــم 
قضائيــة مــن "محاكــم دبــي"، حيــث حــاز فريــق كليــة االمــام مالــك للشــريعة والقانــون علــى "جائــزة التفــوق 
العــام" تليهــا جامعــة ســان جوزيــف باملركــز الثانــي وجامعــة االمــارات يف املركــز الثالــث. وفــاز فريــق جامعــة 
ســان جوزيــف "بجائــزة أفضــل مذكــرة مكتوبــة"، فيمــا كانــت "جائــزة أفضــل مرافعــة شــفوية" مــن نصيــب فريق 
جامعــة االمــارات العربيــة املتحــدة . واكتســب خليفــة اهلــي مــن اكادمييــة شــرطة دبــي  لقــب الطالــب االكثــر 

متيزاً ومرمي عبدالسالم من جامعة االمارات على لقب الطالبة االكثر متيزاً.
 

واستقطبت "مسابقة مكتوم بن محمد آل مكتوم للمحاكمة الصورية ٢٠١٥" مشاركة ١١ فريق، ٩ منها متثل 
كبــرى جامعــات وكليــات القانــون يف دولــة اإلمــارات، هــي "كليــة اإلمــام مالــك للشــريعة والقانــون" و"جامعــة 
الشــارقة" و"جامعــة اإلمــارات" و"أكادمييــة الشــرطة" و"اجلامعــة األمريكيــة يف اإلمارات" و"اجلامعــة اإلماراتية 
الكنديــة" و"جامعــة اجلزيــرة" و"جامعــة ســان جوزيــف" و"كليــة املدينــة اجلامعيــة". ومتثــل احلضــور اخلليجــي 
مبشــاركة كل مــن "جامعــة البحريــن" مــن مملكــة البحريــن و"جامعــة دار احلكمــة" مــن اململكــة العربيــة 

السعودية.
 وتعــد "مســابقة مكتــوم بــن محمــد آل مكتــوم للمحاكمــة الصوريــة"، إحــدى "مبــادرات مكتــوم بــن محمــد آل 
ــي  ــل قانون ــاء جي ــة واضحــة مفادهــا بن ــى رؤي ــة تســتند إل ــي"، مســابقة علمي ــر القانون ــز والفك ــوم للتمي مكت
متمــّرس ملواصلــة ترســيخ مبــدأ العــدل يف املجتمــع. وتشــتمل املســابقة، املوجهــة لطلبــة كليات القانــون يف دولة 
اإلمــارات ودول مجلــس التعــاون اخلليجــي، علــى مرحلتــني، تتضمــن األولــى إعــداد مذكــرات كتابيــة اســتناداً 
إلــى وقائــع حقيقيــة أو افتراضيــة، فيمــا تتمحــور الثانيــة حــول تقــدمي سلســلة مــن املرافعــات الشــفهية أمــام 

جلنة حتكيم من "محاكم دبي".



٢٠١٥

١

٢

٣



اإلدارة العليا
( اتفاقيات و استقباالت )

اتفاقيات
محاكــم دبــي وجمعيــة االمارات للملكيــة الفكرية توقعان 

مذكرة تفاهم إلرساء الفكر القانوني وحماية امللكية الفكرية

 

وقعــت محاكــم دبــي، وجمعيــة االمــارات للملكيــة الفكريــة مذكــرة تفاهم مشــترك بهدف إرســاء وترســيخ ودعم 

قواعــد الثقافــة والفكــر القانونــي، وحمايــة امللكيــة الفكريــة واألدبيــة يف املجــال القانونــي والقضائــي وتبــادل 

اخلبــرات املتخصصــة، ووضــع وتطويــر املعاييــر اخلاصــة بنجــاح العمــل املؤسســي ونقــل التجــارب الناجحــة 

ــة بــني جميــع فئــات املجتمــع،  ــة امللكيــة الفكري املنفــذة لــدى الطرفــني، ونشــر التوعيــة وإبــراز أهميــة حماي

واإلســهام يف تقــدمي الرعايــة املثلــى واخلبــرات الفنيــة والقانونيــة واإلداريــة يف ذلــك املجــال. ووقــع مذكــرة 

التفاهــم ســعادة اخلبيــر / طــارش عيــد املنصــوري، مديــر عــام محاكــم دبــي، و ســعادة اللــواء الدكتــور/ عبــد 

القــدوس العبيدلــي، رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة االمــارات للملكيــة الفكريــة، بحضــور عــدد من املســؤولني من 

اجلانبــني. وتهــدف مذكــرة التفاهــم التعــاون كذلــك إلــى حتقيــق التعــاون املثمــر بــني كال الطرفــني يف مجــاالت 

تطويــر خدمــات امللكيــة الفكريــة وقطــاع االعمــال ذات العالقــة وذلــك مــن أجــل: إعــداد ونشــر الكتــب 

والنشــرات اخلاصــة بامللكيــة الفكريــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وتفعيــل وتبــادل الدراســات 

واملمارســات املطبقــة مــن قبــل الطرفــني يف مجــاالت حقوق الناشــرين واملؤلفــني والعالمات التجاريــة وبراءات 

االختــراع وغيرهــا ذات العالقــة، إبــراز وتعزيــز أهميــة دور قطــاع األعمــال ذات الصلــة بامللكيــة الفكرية ومدى 

مســاهمته يف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة أمــام كافــة قطاعــات املجتمــع. وتعليقــاً توقيع مذكــرة التفاهم 

أكــد اخلبيــر / طــارش عيــد املنصــوري، مديــر عــام محاكــم دبــي، أن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة تولــي 

مســألة حقــوق امللكيــة الفكريــة أهميــة كبيــرة وقامــت بفــرض قوانــني وإجــراءات صارمة حلماية حقــوق امللكية 

الفكرية.

وقــال إن دولــة اإلمــارات حققــت تقدمــاً كبيــراً يف مجــال حمايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة إذ حلــت يف املركــز 

ــة الوحيــدة  ــة العربي ــا وهــي الدول ــا واألول يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي احلــادي عشــر عاملي

املدرجــة ضمــن قائمــة أبــرز ٢٠ دولــة يف العالــم تتميــز بأدنــى معــدل للقرصنــة، وهــذا يؤكــد أن اإلجــراءات 

التــي اتخذتهــا اإلمــارات حلمايــة امللكيــة الفكريــة خــالل الســنوات القليلــة املاضيــة نابعــة مــن قناعــة القيــادة 

الرشــيدة بأهميــة حمايــة االبتــكار واملبتكريــن، وإســهام تلــك احلمايــة يف دعــم النشــاط اإلبداعــي واالبتــكاري 

يف دولة االمارات. 
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وأضــاف اخلبيــر / طــارش عيــد املنصــوري، مديــر عــام محاكــم دبــي، أن محاكــم دبــي أنشــأت إدارة للمعرفــة 

بهــدف حتفيــز روح املبــادرة واإلبــداع علــى املســتويني الفــردي واملؤسســي يف محاكــم دبــي، وتصــدر العديــد من 

اإلصــدارات القانونيــة ومــن األهميــة أن يتــم حمايتهــا عبــر اجلهــات الرســمية املختصــة يف دولــة اإلمــارات، 

ومنها جمعية اإلمارات حلماية امللكية الفكرية التي تقوم بدور مهم حلفظ احلقوق.

 

ونصــت مذكــرة التفاهــم املوقعــة بــني محاكــم دبــي وجمعيــة االمــارات للملكيــة الفكرية على العمل ســوياً لنشــر 

الوعــي حــول حقــوق امللكيــة الفكريــة بــني قطــاع األعمــال وتقــدمي النصــح واملشــورة للــوزارات والدوائــر  

واملؤسســات احلكوميــة االحتاديــة واحملليــة ومجتمــع األعمــال واألفــراد وذلــك يف حــدود هــذه املذكــرة 

كراعــي  اإلعالمــي  والتســويق  املذكــرة،  أهــداف  لتحقيــق  متطــورة  برامــج  ووضــع  الطرفــني،  ومبوافقــة 

اســتراتيجي وذلــك مــن خــالل وضــع شــعار كال اجلانبــني يف اإلعالنــات واملطبوعــات اخلاصــة بأهــداف هــذه 

املذكــرة وذلــك بعــد أخــذ موافقــة خطيــة مــن قبــل الطــرف األول، وتشــكيل جلنــة مشــتركة للقيــام مبتابعــة 

تنفيذ بنود هذه املذكرة على أن تقوم هذه اللجنة بتحديد الوسيلة املوثقة واملناسبة للتواصل.

 

كمــا نصــت مذكــرة التفاهــم علــى أن تقــوم محاكــم دبــي بعــرض اصداراتهــا قبل تســجيلها علــى اعضاء جمعية 

االمــارات للملكيــة الفكريــة كلمــا أمكــن ذلــك ومبــا ال يتعــارض مــع أســس التنظيــم داخــل محاكــم دبــي، 

واملشــاركة يف النــدوات واملؤمتــرات التــي تقيمهــا اجلمعيــة إذا رأى ذلــك، وبدعــوة اجلمعيــة إلقامــة النــدوات 

التعريفــة بحقــوق امللكيــة الفكريــة، بينمــا تقــوم جمعيــة اإلمــارات للملكيــة الفكريــة بتقــدمي االستشــارات يف 

مجــاالت امللكيــة الفكريــة لألشــخاص الذيــن حتددهــم محاكــم دبــي، وتزويــد احملاكــم بنتائــج املســوحات 

واســتطالعات الــرأي اخلاصــة بامللكيــة الفكريــة وباالتفــاق املشــترك، ومبســاعدة احملاكم يف توحيــد التعاريف 

واملفاهيم املتعلقة بامللكية الفكرية لقطاع االعمال.

 

ويلتــزم الطرفــان باحلفــاظ علــى ســرية مــا ورد يف هــذه االتفاقيــة التــي تســتمر ملــدة عامــني مــن تاريــخ 

توقيعهــا، وعــدم إفشــائه للغيــر بــدون احلصــول علــى موافقــة خطيــة مــن الطــرف اآلخــر، كمــا ال يجــوز تعديــل 

هذه املذكرة إال مبوجب اتفاق خطي من قبل الطرفني.



محاكم دبي توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
 

وعلــى هامــش برنامــج فعاليــات املبــادرة، وقعــت كل مــن احملاكــم ومؤّسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 

مذكــرة تفاهــم لبحــث ســبل تعزيــز التعــاون املشــترك، وتبــادل املعرفــة واخلبــرات وأفضــل املمارســات، لدفــع 

عجلة التمّيز واجلودة وتنمية الكوادر البشرية املواطنة وتنفيذ املشاريع التعاونية.

وقع االتفاقية جمال بن حويرب العضو املنتدب للمؤسسة، وطارش عيد املنصوري.

مــن جانبــه، قــال جمــال بــن حويــرب العضــو املنتــدب ملؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم: «يشــّكل اليــوم 

العاملــي للغــة العربيــة، مناســبة مثاليــة لالحتفــاء بلغــة الضــاد والتعبيــر عــن اعتزازنــا وفخرنــا، مبــا متّثلــه 

ــة عــن ســائر دول  ــه املنطقــة العربي ــراء ثقــايف، تنفــرد ب ــّوع حضــاري وث ــق، وتن ــخ عري هــذه اللغــة مــن تاري

العالم.

وأضــاف: «تهــدف مبــادرة «#بالعربــي» إلــى تشــجيع املجتمعــات العربيــة علــى اســتخدام لغتهــم األم يف 

الفضــاء اإللكترونــي، وإثــراء احملتــوى العربــي عبــر اإلنترنــت ومختلــف وســائل التواصــل االجتماعــي 

واملواقــع اإللكترونيــة املؤّسســية واالجتماعيــة. ونشــكر «محاكــم دبــي» علــى مســاهمتها الفاعلــة يف إجنــاح 

هــذه املبــادرة الثقافيــة، وندعــو جميــع املؤّسســات واجلهــات احلكوميــة واخلاصــة، ألن حتــذو حذوهــا يف 

دعم انتشار اللغة العربية على اخلريطة العاملية».

 



استقباالت 

مدير عام محاكم دبي يستقبل القنصل العام لكازخستان
 
  

استقبل سعادة خبير/ طارش عيد املنصوري مدير
 عام محاكم دبي، سعادة أرمن خيرت افويش القنصل 
العام لكازخســتان، وناقش الطرفان أوجه التعاون 
القضائي بني اإلمارات و كازخســتان، واســتعرض

املنصوري آلية عمل النظام القضائي يف دبي، واطلع 
الضيف على قاعات احملاكمة اإللكترونية ومشروع
«البــرزة»، الــذي يعــرض تفاصيــل اجللســة كافة، 

مــع نقــل مباشــر لوقائعهــا، كمــا اطلــع علــى جهــاز «النبــراس»، الــذي يســتخدم إلرشــاد املتعاملــني إلــى أقســام 
وإدارات احملكمــة كافــة، عــن طريــق فيديــو ثالثــي األبعــاد، كمــا ميكنهــم االطــالع علــى إجــراءات احملاكــم 

ومتطلباتها كافة، باإلضافة إلى إمكانية االطالع على تفاصيل القضايا كافة.

مدير عام محاكم دبي يستقبل سفير جمهورية األرجنتني
 
 

استقبل سعادة اخلبير/ طارش عيد املنصوري مدير 
عام محاكم دبي، السفير روبن كارو سفير جمهورية 
االرجنتني، وذلك يف إطار تعزيز العالقات الودية بني 
اجلانبني. حيث رحب مدير عام محاكم دبي بسفير 
جمهورية األرجنتني، متمنياً له طيب اإلقامة والتوفيق
والنجاح يف عمله، كما ناقش الطرفني أحدث اخلدمات
التي تقدمها احملاكم للقضاة واملراجعني ومدى مساهمة 

هــذه اخلدمــات يف رقــي مســتوى الــكادر الوظيفــي، ومــدى تأثيــر هــذه اخلدمــات بالشــكل اإليجابــي علــى 
األداء العــام للدائــرة، وذلــك يف الســرعة والدقــة يف التســوية والفصــل يف الدعــاوي، لتحقيــق العدالــة يف 

الدولة.
ــني،  ــي للقضــاة واملراجع ــم دب ــا محاك ــي تقدمه ــة الت ــات الذكي ــي باخلدم ــدوره أشــاد الســفير األرجنتين وب
ومــدى مســاهمة هــذه اخلدمــات يف تعزيــز الثقــة بالنظــام القضائــي محليــاً ودوليــاً، وتعزيــز فعاليــة وكفــاءة 

األداء الداخلي واستقطاب وتنمية موارد بشرية محفزة ذات كفاءة عالية.
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محاكم دبي تستقبل وفدًا  من ديوان املظالم باململكة العربية السعودية

 

اســتقبل ســعادة خبيــر/ طــارش عيــد املنصــوري مديــر عــام محاكــم دبــي، وفــداَ قضائيــاً مــن اململكــة العربيــة 
الســعودية، والــذي جــاء لالطــالع علــى التميــز القضائــي واالداري مبحاكــم دبــي، وتأتــي هــذه الزيــارة يف 
اطــار التواصــل والتكامــل بــني املؤسســات دول مجلــس التعــاون، وتبــادل اخلبــرات، وأفضــل املمارســات مبــا 
ــر  ــك بحضــور محمــد عبدالرحمــن مدي ــني، وذل ــات لتقــدمي أفضــل اخلدمــات للمتعامل يخــدم كافــة اجله
ادارة االســتراتيجية واالداء واملؤسســي، وعبدالرحيــم املضــرب مديــر ادارة تقنيــة املعلومــات، ودرويــش 

مصبح مدير ادارة القضايا املدنية.

حيــث اشــار ســعادة املنصــوري ان الزيــارة تهــدف الــى بحــث االجــراءات املتبعــة يف النظــام القضائــي، وآليــة 
النظــر يف القضايــا، والتدابيــر املتبعــة يف اتخــاذ القــرارات، وبحــث ابــرز املعوقــات التــي تواجــه القضايــا، 
كمــا مت اســتعراض أهــم املبــادرات القانونيــة التــي تتبناهــا الدائــرة، وأهــم االجنــازات التــي أســهمت يف جعــل 

دولة االمارات العربية املتحدة تتبوأ املراكز األولى.

واطلــع وفــد ديــوان املظالــم مــن اململكــة العربيــة الســعودية علــى اجلهــاز القضائــي واالداري حملاكــم دبــي، 
حيــث يتألــف مــن ثالثــة محاكــم هــي، محكمــة االســتئناف، ومحكمــة التمييــز، واحملاكــم االبتدائيــة التــي 
تضــم ســت محاكــم فرعيــة متخصصــة وهــي، احملكمــة املدنيــة االبتدائيــة، واحملكمــة التجاريــة االبتدائيــة، 
واحملكمــة العماليــة االبتدائيــة، واحملكمــة العقاريــة االبتدائيــة، ومحكمــة األحــوال الشــخصية االبتدائيــة، 
تتألــف  ادارة   ١١ مــن  املؤلــف  االداري  هيكلهــا  علــى  اطلــع  كمــا  االبتدائيــة،  اجلزائيــة  واحملكمــة 
مــن ٦ ادارات فنيــة منهــا، ادارة مركــز تســوية املنازعــات، واألحــوال الشــخصية، القضايــا املدنيــة، والتنفيــذ، 
وخدمــات القضايــا، والكاتــب العــدل، وخمــس ادارات مســاندة، كمــا اطلــع علــى اخلطــة االســتراتيجية 

حملاكم دبي والرؤية والرسالة والقيم للوصول الى" الريادة يف عمل احملاكم ".
 

كمــا قــام الوفــد بجولــة ميدانيــة للوقــوف علــى أبــرز املمارســات املتبعــة، واســتحداث أحــدث الوســائل 
االلكترونيــة املتبعــة يف محاكــم دبــي،  كمــا قــام بجولــة يف أروقــة احملاكــم اطلــع خاللهــا علــى قاعــات 
احملاكمــة اإللكترونيــة واســتمع لشــرح حــول آليــة عملهــا باإلضافــة إلــى صالــة اخلدمــات املركزيــة ، 
والتعــرف علــى جهــاز االســتدالل اإللكترونــي (نبــراس) املتوفــر يف صالــة اخلدمــات املركزيــة (نايــف)، 
والــذي يوفــر للعمــالء معلومــات عــن اإلجــراءات اإللكترونيــة، باإلضافــة إلــى متابعــة القضايــا مــن خاللــه 
واالطــالع علــى آخــر املســتجدات فيهــا، واالســتدالل علــى أماكــن القاعــات واإلدارات املوجــودة يف احملاكــم، 

كما يسمح (نبراس) بدخول املوقع الرسمي اإللكتروني للمحاكم واالطالع على أبرز اخلدمات.



مدير عام محاكم دبي يستقبل مدير مكتب وزارة اخلارجية بدبي
 

 اســتقبل ســعادة خبيــر / طــارش عيــد املنصــوري مدير عام 
محاكــم دبــي، ســعادة الســفير حمــد الشامســي مديــر مكتب 
وزارة اخلارجيــة بدبــي، بهــدف تعزيز اوجه التعاون والعالقة

 املشــتركة بــني الطرفــني يف كافــة املجاالت، ومناقشــة كل ما 
يســتدعي تطويــر القــدرات بــني الطرفــني وتبــادل اخلبرات 

وبعــض املوضوعــات التــي تعنــي باجلانــب القضائــي والقانونــي للطرفــني والرؤيــة املســتقبلية لبعــض 
املبــادرات امللــزم اجنازهــا مــع شــركاء رئيســني تســريعا لإلجــراءات التقاضــي، وذلــك مبــا ينســجم مــع 
توجهات احلكومة يف تطوير اخلدمات احلكومية. وقدم مدير عام محاكم دبي للسفير نبذة عن سير عملية 
التقاضــي يف محاكــم دبــي، واخلدمــات التقنيــة احلديثــة التــي تقدمهــا الدائــرة للمتعاملــني، إضافــة 
إلــى شــرح عــن اخلطــة االســتراتيجية حملاكــم دبــي، التــي تركــز علــى ثــالث غايــات وهــي: تعزيــز الثقــة 
بالنظــام القضائــي محليــاً ودوليــاً، وتعزيــز فاعليــة وكفــاءة األداء الداخلــي، وكذلــك اســتقطاب وتنميــة 

املــوارد البشــرية احملفــزة ذات الكفــاءة العالية.

هيئــة الطــرق تبحــث تعزيــز الشــراكة االســتراتيجية مــع محاكــم دبــي

عقــد مطــر الطايــر رئيــس مجلس اإلدارة واملديــر التنفيذي 
لهيئــة الطــرق واملواصــالت، اجتماعــاً تنســيقياً مــع اخلبيــر 
طــارش عيــد املنصــوري مديــر عــام محاكــم دبي، مت خالله 
بحــث مجــاالت التعــاون بــني اجلانبــني، وتعزيــز عالقــات 
الشــراكة االســتراتيجية القائمــة بينهمــا بشــكل فعــال وفــق 

نظــام مؤسســي يعــزز النهــوض بهــذه العالقــة، وتطويرهــا بشــكل مســتمر مبــا يخــدم كافــة شــرائح 
الطايــر يف مســتهل  ورحــب  اإلمــارة.  الشــاملة يف  التنميــة  علــى مســيرة  إيجابــاً  وينعكــس  املجتمــع، 
هيئــة  بــني  االســتراتيجية  والشــراكة  املثمــر  بالتعــاون  دبــي، مشــيداً  عــام محاكــم  االجتمــاع مبديــر 
الطــرق واملواصــالت ومحاكــم دبــي، وقــال إن التعــاون بــني الدوائــر احلكوميــة يف إمــارة دبــي جــزء 
أساســي مــن العمــل االســتراتيجي للحكومــة يف حتقيــق رؤيتهــا وتطلعاتهــا املســتقبلية مــن جانبــه أطلــع 
ــى مخططــات املبنــى اجلديــد حملكمــة األحــوال الشــخصية يف  ــر، عل طــارش املنصــوري،  ومطــر الطاي
ــى  ــى أن الشــركة املنفــذة للمبن ــة الطــرق واملواصــالت، مشــيراً إل ــى هيئ ــة القرهــود احملــاذي ملبن منطق
ــام  ــي مــن الع ــى املشــروع، ويتوقــع افتتاحــه يف النصــف الثان ــة عل ــاً بوضــع اللمســات النهائي تقــوم حالي
تســتوعب  التــي  الســيارات  ملواقــف  تخصيصهمــا  مت  ســردابني  مــن  املبنــى  ويتألــف  اجلــاري، 
١٧٤ موقفــاً، ويحتــوي الطابــق األرضــي علــى املدخــل الرئيســي ومكاتــب خدمــة اجلمهــور، أمــا الطابــق 
لقاعــات  الثانــي  الطابــق  كذلــك خصــص  القضــاة،  وغــرف  املرافعــة  لقاعــات  فقــد خصــص  األول 
الثالــث،  الطابــق  وغرفــة احملاضــرات يف  اإلدارة  مكاتــب  توزيــع  املستشــارين، ومت  وغــرف  املرافعــة 

ومساحات للتوسع املستقبلي يف الطابق الرابع، وتبلغ مساحة البناء اإلجمالية للمشروع ١٧ ألفاً و٦٤٦ متراً مربعاً.

٨١



محاكــم دبــي تســتقبل وفــدًا مــن جامعــة القاهرةلالطــالع علــى أفضــل املمارســات 
يف املجــال القضائــي

 
 

اســتقبل ســعادة خبيــر /طــارش عيــد املنصــوري مديــر عــام محاكــم دبــي، وفــد جامعــة القاهــرة برئاســة 

الدكتــور جابــر نصــار رئيــس جامعــة القاهــرة، والــذي جــاء لالطــالع علــى عمليــة التقاضــي وإداراتهــا 

وأفضــل جتاربهــا وممارســاتها يف هــذا اجلانــب، وتأتــي هــذه الزيــارة مــن منطلــق دور محاكــم دبــي يف 

تعزيــز الــدور التعليمــي والثقــايف للمجتمــع القانونــي داخــل الدولــة وخارجهــا، واتاحــة الفرصــة لطــالب 

العلــم ، ومنحهــم املعلومــات كافــة، التــي متكنهــم مــن حتقيــق مــا يصبون إليه يف دراســتهم.

ــر عــام محاكــم دبــي للوفــد نبــذة عــن احملاكــم وتاريخهــا، وطــرق التقاضــي يف محاكــم   كمــا قــدم مدي

الشــخصية  األحــوال  وهــي  دبــي  يف  املتخصصــة  احملاكــم  عــن  نبــذة  إلــى  إضافــة  ودرجاتهــا  دبــي 

ــر لطــرح  ــد الزائ ــام بإتاحــة الفرصــة للوف ــا ق ــة، كم ــة واملدني ــة والتجاري ــة والعمالي ــة والعقاري واجلزائي

األســئلة املتعلقــة باحملاكــم، كمــا مت تعريــف الوفــد علــى قاعــات احملاكــم وأبــرز املشــروعات اإللكترونيــة 

للخدمــات،  املركزيــة  نايــف  إلــى صالــة  باإلضافــة  و«البــرزة»،  «نبــراس»،  أبرزهــا  مــن  احملاكــم،  يف 

واألقســام واإلدارات املتوافــرة يف احملاكــم، التــي مــن شــأنها تســهيل عمليــة التقاضي وتســريعها.



مديــر عــام محاكــم دبــي يســتقبل رئيــس احملكمــة العليــا يف كازاخســتان

 

اســتقبل ســعادة خبيــر/ طــارش عيــد املنصــوري مديــر عــام محاكــم دبــي، معالــي خيــرت مامــي رئيــس 
ــزة  ــارة يف اطــار العالقــات املتمي ــي هــذه الزي ــه، وتأت ــا يف كازاخســتان والوفــد املرافــق ل احملكمــة العلي
التــي تربــط الدولــة بجمهوريــة كازاخســتان، ولالطــالع علــى النظــام القضائــي يف امــارة دبــي، بحضــور 
القاضــي الدكتــور علــي اإلمــام رئيــس محكمــة التمييــز والقاضــي عيســى الشــريف رئيــس محكمــة 
االســتئناف والقاضــي جاســم باقــر رئيــس احملاكــم االبتدائيــة. حيــث بحــث ســعادة طــارش املنصــوري 
ومعالــي خيــرت مامــي، آفــاق التعــاون القضائــي بــني محاكــم دبــي ومحاكــم كازخســتان، واســتعرض 
املنصــوري النظــام القضائــي يف إمــارة دبــي التــي تســتلهم غاياتهــا مــن تطلعــات القيــادة الرشــيدة 
ــث  ــي، حي ــي يف إمــارة دب ــة بالنظــام القضائ ــة والدولي ــز الثقــة احمللي ــق بتعزي ــة خاصــة فيمــا يتعل للدول
ــادة يف عمــل احملاكــم"، ورســالتها  ــى رؤيتهــا وهــي "الري ترتكــز اخلطــط االســتراتيجية حملاكــم دبــي عل
التــي تنــص علــى حتقيــق العدالــة يف املجتمــع مــن خــالل الدقــة والســرعة يف التســوية والفصــل يف 
الدعــاوى وتنفيــذ االحــكام والقــرارات واألوامــر القضائيــة وتوثيــق العقــود واحملــررات باالعتمــاد علــى 

كــوادر وطنيــة مؤهلــة ونظــم وإجراءات وتقنيــات حديثه ومتطورة. 
ــاز  ــف اجله ــث يتأل ــي حي ــم دب ــي واإلداري يف محاك ــى النظــام القضائ ــد الكازاخســتاني عل ــع الوف واطل
التمييــز،  ومحكمــة  االســتئناف  ومحكمــة  ابتدائيــة  محاكــم  رئيســية  محاكــم  ثــالث  مــن  القضائــي 
وتتضمــن احملاكــم االبتدائيــة مــن ســت محاكــم متخصصــة وهــي احملكمــة االبتدائيــة املدنيــة واحملكمــة 
االبتدائيــة التجاريــة، واحملكمــة االبتدائيــة العماليــة، واحملكمــة االبتدائيــة العقاريــة، ومحكمــة االحــوال 
ــي  ــم دب ــة، كمــا مت شــرح النظــام االداري يف محاك ــة اجلزائي ــة واحملكمــة االبتدائي الشــخصية االبتدائي
والــذي ميتــاز بالقــدرة الكبيــرة علــى االســتيعاب وتعزيــز التطبيقــات املســتقبلية ملواكبــة التطــورات 
واملتغيــرات ســواء مــن حيــث نطــاق التعامــل أو درجــة اجلــودة يف األداء او الســرعة يف اإلجنــاز واملرونــة 
تتألــف  مــن(١١)ادارة  دبــي  حملاكــم  االداري  الهيــكل  ويتكــون  القــرارات،  واتخــاذ  التعامــل  يف 

مــن (٦) ادارات ذات طبيعــة فنيــة، و(٥) ادارات ذات طبيعــة مســاندة. 
وقــام ســعادة طــارش عيــد املنصــوري مديــر عــام محلكــم دبــي بجولــة تفقديــة مــع الوفــد برئاســة معالــي 
ــي  ــم دب ــى قاعــات احملاكمــة يف محاك ــة عل ــا يف كازاخســتان، بجول ــة العلي ــس احملكم ــرت مامــي رئي خي
ــا، كمــا  ــل اجللســة كافــة، مــع نقــل مباشــر لوقائعه ــذي يعــرض تفاصي ــرزة» ال ومت تعريفهــم بنظــام «الب
ــة،  ــى أقســام وإدارات احملكمــة كاف ــني إل ــذي يســتخدم إلرشــاد املتعامل ــراس»، ال ــاز «نب ــى جه ــع عل اطل
عــن طريــق فيديــو ثالثــي األبعــاد، كمــا ميكنهــم االطــالع علــى إجــراءات احملاكــم ومتطلباتهــا، باإلضافــة 

إلــى إمكانيــة االطــالع على تفاصيــل القضايا.

٨٣



محاكــم دبــي تســتقبل وفــدًا مــن مملكــة الســويد لالطــالع علــى أساســيات قانــون 
االسرة 

 
 

اســتقبلت محاكــم دبــي وفــداً مــن مملكــة الســويد، ضــم الوفــد ١٤ محاميــاً برئاســة القاضــي ثيــد مــن 

محكمــة لونــد مــن جنــوب الســويد، لالطــالع علــى أساســيات قانــون األســرة ، وأفضــل املمارســات 

القاضــي  بحضــور  وذلــك  القضائــي،  بالعمــل  لالرتقــاء  دبــي  محاكــم  تقدمهــا  التــي  واملبــادرات 

عبدالرحمــن العوضــي، والقاضــي خالد احلوســني.

 حيــث اطلــع الوفــد علــى شــرح لقانــون االســرة، و النظــام العــام يف محاكــم دبــي، واخلدمــات التقنيــة 

احلديثــة التــي تقدمهــا للمتعاملــني ســواء الداخليــني او مــن اجلمهــور اخلارجــي، اضافــة الــى نبــذه عــن 

املتبعــة يف تســجيل القضايــا واخلدمــات واالنظمــة االلكترونيــة  اســتراتيجية احملاكــم، واالجــراءات 

املقدمة.

 باالضافــة الــى التعــرف علــى سياســية محاكــم دبــي يف نشــر ثقافــة العمــل االســتراتيجي، و العمــل 

الراغبــني، لالطــالع علــى  الــى كافــة  املــدروس، ونقــل جتربــة محاكــم دبــي  املنهجــي االســتراتيجي 

منظومــة العمــل االســتراتيجي يف احملاكم.

إجراءاتهــا  يف  إلكترونــي  مــن حتــول  دبــي  محاكــم  إليــه  وصلــت  مبــا  الســويد  وفــد مملكــة  وأشــاد 

وخدماتهــا املقدمــة، والتــي تســهم بشــكل فعــال يف التميــز يف تقــدمي اخلدمــات وســرعة تنفيــذ األحــكام 

والقــرارات، مؤكــداً أن مــا وصلــت إليــه محاكــم دبــي مــن نظــام منفتــح ومتقــدم يعتبــر فرصــة لالســتفادة 

مــن اخلبــرات املتوفــرة لتحقيــق العدالــة وفــق معايير عاملية. 



مديــر عــام محاكــم دبــي يبحــث تعزيــز التعــاون مــع جمعيــة "بيــت اخليــر"

اجتمع سعادة اخلبير طارش عيد املنصوري مدير
 عام محاكم دبي، مع جمعية بيت اخلير وذلك لتعزيز
 فعالية وكفاءة االداء الداخلي، والستغالل االمثل
 للموارد والشراكات ولتفعيل التعاون ولتبادل ومناقشة
 املواضيع التي يهتم بها كل من الطرفني خلدمة أفراد 
املجتمــع. حيــث رحــب ســعادة اخلبير طارش عيد 

املنصــوري بوفــد جمعيــة بيــت اخليــر، وهنئهــم علــى حصولهــم  لقــب أفضــل جمعيــة متميــزة  يف عــام 
٢٠١٥، كمــا وجهــه مديــر عــام محاكــم دبــي كل الشــكر والتقديــر جلمعيــة "بيــت اخليــر" علــى اجنازاتهــا 
و دورهــا الفعــال جتــاه االشــخاص املعســرين، وذلــك لســعيهم علــى توفيــر كل ســبل الراحــة واالمــن 

واالمان لهم.

ــر محاكــم  ــة بيــت اخلي ــر التنفيــذي جلمعي ــن طاهــر العوضــي املدي ــع عابدي  ومــن خــالل االجتمــاع اطل
دبــي، بيــان عــن االســر التــي تتوالهــا اجلمعيــة والتــي تقــوم بصــرف االعانــات الشــهرية لهــم، حيــث بلــغ 
عــدد االســر ٥ آالف و٢٠٠ أســرة، وذلــك ملنحهــم بعــض االعفــاءات يف الرســوم واملخالفــات، ولتســهيل 

معامالتهــم يف محاكــم دبي. 
 كمــا اوضــح عابديــن العوضــي خــالل االجتمــاع عــن مبــادرة "مســاعدة املعســرين" التــي تســعى جمعيــة 
بيــت اخليــر إلــى تنفيذهــا مــن خــالل تخصيــص مبالــغ مت التبــرع بهــا مــن قبــل افــراد املجتمــع، ملســاعدة 

املواطنــني املعســرين، وذلــك عــن طريــق اجراء الدراســة والبحث مــن قبل اجلهتني.
 

اخلدمــات  تعزيــز  وكذلــك  املبــادرة  بتفعيــل  املتعلقــة  االجــراءات  مناقشــة  مت  االجتمــاع  نهايــة  ويف 
واملبــادرات املشــتركية بــني الطرفــني مــن خــالل توقيــع مذكــرة تفاهــم بــني الطرفــني، وتعيــني منســق مــن 
جمعيــة بيــت اخليــر وميثلهــا جلنــة الباحثــات األســرية، وتعيــني منســق مــن محاكــم دبــي وميثلهــا ادارة 
التنفيــذ، واعــرب عابديــن طاهــر العوضــي عــن ســعادته مــن تفاعــل وتعــاون محاكــم دبــي مــع اجلمعيــة، 

ودور احملاكــم يف تقــدمي اخلدمــات واالنشــطة املتطــورة التــي تخدم افــراد املجتمع.
االبتدائيــة،  رئيــس احملاكــم  باقــر  القاضــي جاســم محمــد  مــن  دبــي كل  مــن محاكــم   وقــد حضــر 
والقاضــي عبــداهللا احمــد الكيتــوب، والقاضــي عبدالرحمــن ناصــر العمــادي، والقاضــي خالــد مبــارك 
كنشــام، والقاضــي جاســم الزرعونــي، والقاضــي حســن محمــد جمعــة، وناصــر بيهــان مديــر ادارة 
ــذي  ــر التنفي ــب املدي ــارك املزروعــي نائ ــر كًال مــن ســعيد مب ــت اخلي ــة بي ــة، ومــن جمعي ــذ باإلناب التنفي

للجمعيــة، وعلــي صالــح ســعيد نائــب رئيــس قســم العالقات العامــة والفعاليات. 

٨٥



مدير عام محاكم دبي يستقبل وفدًا من جمهورية الصني لالطالع على أفضل 
املمارسات يف املجال القضائي

  

استقبل سعادة خبير/ طارش عيد املنصوري مدير عام 

محاكم دبي، وفداً من جمهورية الصني برئاسة معالي/

 ووا اي اينغ وزير العدل بجمهورية الصني الشعبية، 

وتأتــي هــذه الزيــارة يف اطار التواصل والتكامل بني 

الدولتني يف املجال القضائي، وتبادل اخلبرات، وأفضل

املمارســات مبــا يخــدم كافــة اجلهــات. حيــث قــدم مديــر عــام محاكــم دبــي للوفــد نبــذة عــن احملاكــم 

وتاريخهــا، وطــرق التقاضــي يف محاكــم دبــي ودرجاتهــا إضافــة إلــى نبــذة عــن احملاكــم املتخصصــة يف دبــي 

وهــي، األحــوال الشــخصية واجلزائيــة والعقاريــة والعماليــة والتجاريــة واملدنيــة، كمــا مت تعريــف الوفــد علــى 

قاعــات احملاكــم وأبــرز املشــاريع احلديثــة والذكيــة يف احملاكــم، مــن أبرزهــا «نبــراس»، و«البــرزة»، باإلضافــة 

إلــى صالــة نايــف املركزيــة للخدمــات، واألقســام واإلدارات املتوافــرة يف احملاكــم، التــي مــن شــأنها تســهيل 

عمليــة التقاضــي وتســريعها. وأعربــت وزيــر العــدل بجمهوريــة الصــني عــن تطلــع بلدهــا إلــى التعــاون 

وتبــادل اخلبــرات مــع اإلمــارات يف املجــال القضائــي والقانونــي، وأشــادت مبــا وصلــت إليــه محاكــم دبــي مــن 

حتــول إلكترونــي يف إجراءاتهــا وخدماتهــا املقدمــة، والتــي تســهم بشــكل فعــال يف التميــز يف تقــدمي 

اخلدمــات وســرعة تنفيــذ األحــكام والقــرارات، مؤكــدًة أن مــا وصلــت إليــه محاكــم دبــي مــن نظــام منفتــح 

ومتقدم يعتبر فرصة لالستفادة من اخلبرات املتوفرة لتحقيق العدالة وفق معايير عاملية. 

محاكم دبي تستقبل وفد من وزارة العدل الكويتية لالطالع على أفضل املمارسات
 

استقبل سعادة خبير طارش عيد املنصوري مدير عام 
محاكم دبي وفدا رفيع املستوى من وزارة العدل بدولة 
الكويت، وذلك يف اطار التواصل والتكامل بني املؤسسات 
يف دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، وتبادل 
اخلبرات وأفضل املمارسات مبا يخدم جميع اجلهات
 لتقدمي أفضل اخلدمات للمتعاملني، وذلك بحضور 

ــي، وســعادة القاضــي عيســى الشــريف  ــم دب ــر عــام محاك ــب مدي ــادر موســى نائ ســعادة القاضــي عبدالق
رئيــس محكمــة االســتئناف و ســعادة القاضــي محمــد السبوســي رئيــس احملكمــة التجاريــة، وعبدالرحيــم 

املضرب مدير ادارة تقنية املعلومات، وابراهيم احلوسني مدير ادارة التنفيذ. 



 وأشــار ســعادة طــارش املنصــوري ان الوفــد قــام باالطــالع علــى النظــام القضائــي وآليــة النظــر يف القضايــا 

واالجــراءات املتبعــة يف اتخــاذ القــرارات، كمــا مت اســتعراض أهــم املبــادرات القانونيــة التــي تتبناهــا الدائــرة 

وأهم االجنازات التي أسهمت يف جعل دولة االمارات العربية املتحدة تتبوأ املراكز األولى. 

 واطلــع وفــد وزارة العــدل بدولــة الكويــت علــى اجلهــاز القضائــي واإلداري حملاكــم دبــي، والــذي يتألــف مــن 

ــي تضــم ســت محاكــم  ــة الت ــز واحملاكــم االبتدائي ثــالث محاكــم هــي محكمــة االســتئناف ومحكمــة التميي

ــة  ــة واحملكمــة العمالي ــة االبتدائي ــة واحملكمــة التجاري ــة االبتدائي ــة متخصصــة وهــي احملكمــة املدني فرعي

االبتدائيــة واحملكمــة العقاريــة االبتدائيــة ومحكمــة األحــوال الشــخصية االبتدائيــة واحملكمــة اجلزائيــة 

االبتدائية. 

 كمــا اطلــع الوفــد الزائــر علــى الهيــكل االداري حملاكــم دبــي واملؤلــف مــن ١١ إدارة تتألــف مــن ٦ ادارات فنية 

منهــا ادارة مركــز تســوية املنازعــات واألحــوال الشــخصية، والقضايــا املدنيــة والتنفيــذ وخدمــات القضايــا 

ــة  ــي والرؤي ــم دب ــى اخلطــة االســتراتيجية حملاك ــع عل ــا اطل ــدل وخمــس ادارات مســاندة، كم ــب الع والكات

والرسالة والقيم للوصول إلى الريادة يف عمل احملاكم. 

 وقــام الوفــد بجولــة ميدانيــة للوقــوف علــى أبــرز املمارســات املتبعــة وأحــدث الوســائل اإللكترونيــة املتبعــة 

يف محاكــم دبــي، حيــث اطلــع الوفــد علــى قاعــات احملاكمــة والشاشــات الذكيــة، باإلضافــة إلــى صالــة 

اخلدمــات املركزيــة والتعــرف علــى جهــاز االســتدالل اإللكترونــي "نبــراس"، والــذي يوفــر للعمــالء معلومــات 

عــن اإلجــراءات اإللكترونيــة، باإلضافــة إلــى متابعــة القضايــا مــن خاللــه واالطــالع علــى آخــر املســتجدات 

فيهــا واالســتدالل علــى أماكــن القاعــات واإلدارات املوجــودة يف احملاكــم، كمــا يســمح "نبــراس" بدخــول 

املوقع الرسمي اإللكتروني للمحاكم واالطالع على أبرز اخلدمات.

ــي مــن تطــور يف  ــم دب ــه محاك ــت إلي ــت مبــا وصل ــة الكوي ــارة أشــاد وفــد وزارة العــدل بدول ــام الزي ويف خت

التحــول االلكترونــي يف إجراءاتهــا وخدماتهــا املقدمــة، والتــي تســهم بشــكل فعــال يف التميــز يف تقــدمي 

اخلدمــات وســرعة تنفيــذ األحــكام والقــرارات، حيــث أن مــا وصلــت إليــه محاكــم دبــي مــن نظــام منفتــح 

ومتقدم يعتبر فرصة لالستفادة من اخلبرات املتوفرة لتحقيق العدالة وفق معايير عاملية.

٨٧



مدير عام محاكم دبي يستقبل رئيس جالية البهرة االسالمية
 

استقبل سعادة اخلبير/ طارش عيد املنصوري مدير عام 
محاكم دبي، سيد كنانة جمال الدين ممثل سلطان البهرة 
ورئيــس جاليــة البهــرة ، والوفــد املرافق له، وذلك يف إطار 
تعزيز العالقات الودية بني اجلانبني. وجرى خالل اللقاء 
تبادل التهاني بحلول شــهر رمضان املبارك، وبحث ســبل 

تعزيــز التعــاون بــني اجلانبــني، حيــث إن محاكــم دبــي وضعــت جــل اهتمامهــا، لتوفيــر احليــاة الكرميــة 
للمواطــن واملقيــم علــى هــذه األرض الطيبــة، لتعزيــز الثقــة بالنظــام القضائــي محليــاً ودوليــاً. ومــن جانبــه 
أشــاد ســيد كنانــة جمــال الديــن، باجلهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا محاكــم دبــي، وثمــن روح التســامح 
والتعايــش واملســاواة التــي تســود مجتمــع دولــة اإلمــارات بفضــل السياســة احلكيمــة والتوجيهــات الســديدة 
ــا  ــوع ثقافي ــة اإلمــارات املتن ــع املناســبات واألوقــات أن مجتمــع دول ــي تؤكــد يف جمي ــا الكرميــة الت لقيادته

ودينيا وعرقيا، يشــكل منوذجا ومثاال للتعايش والتناغم االنســاني واالجتماعي دون متييز. 

سعادة اخلبير/ طارش عيد املنصوري يلتقي الوفد ويطلعه على اإلجنازات
   

  استقبل سعادة اخلبير/ طارش عيد املنصوري مدير عام 
محاكم دبي، وفداً من محكمة شنغهاي الصينية ،وتأتي هذه 
الزيارة يف اطار التواصل والتكامل بني الدولتني يف املجال 
القضائي، ولالطالع على افضل املمارسات املطبقة يف محاكم
دبي. حيث استعرض مدير عام محاكم دبي  للوفد الزائر 

تاريــخ القضــاء يف إمــارة دبــي والنظــام العــام يف محاكــم دبــي، و اســتراتيجية الدائــرة، وطــرق متابعــة تطبيــق 
اخلطــة خــالل العــام بنــاء علــى مؤشــرات قيــاس لــألداء، كمــا أوضــح ســعادته اإلجــراءات املتبعــة يف تســجيل 
القضايــا واخلدمــات واألنظمــة اإللكترونيــة املقدمــة ، باإلضافــة الــى بعــض االجــراءات واملبــادرات التــي 

من شأنها التسهيل على املتقاضني والتسريع من عملية تنفيذ األحكام. 
كمــا أشــار ســعادة القاضــي/ مصطفــي الشــرقاوي قاضــي باحملكمــة التجاريــة مبحاكــم دبــي، أن احملكمــة 
التجاريــة هــي صمــام األمــان للمســتثمرين ورجــال األعمــال يف دبــي، و نــوه باملكانــة التــي تتبوأهــا مدينــة 
ــة  ــت منهــا مدين ــم يف مجــال االســتثمارات واســتقطاب رؤوس األمــوال التــي جعل ــى مســتوى العال دبــي عل
جتاريــة مثاليــة رغــم الصعوبــات التــي واجهتهــا العديــد مــن الــدول، التــي متثــل بــؤرة لألعمــال التجاريــة يف 
املنطقــة وتخطــت كل التوقعــات يف مــدة زمنيــة بســيطة مقارنة مع عمالقة العالــم يف هذا املجــال. ويف نهاية الزيارة 
أشــاد الوفــد مبــا وصلــت إليــه محاكــم دبــي مــن التحول الذكي  يف إجراءاتها وخدماتها املقدمة والتي تســهم بشــكل 
فعــال يف التميــز يف تقــدمي اخلدمــات وســرعة تنفيــذ األحــكام والقرارات، مؤكــداً أن ما وصلت إليه محاكم دبي من 

نظام منفتح ومتقدم يعتبر فرصة لالستفادة من اخلبرات املتوفرة، لتحقيق العدالة وفق معايير عاملية. 



٨٩

محاكم دبي تستقبل وفدًا من مجلس القضاء مبحاكم رأس اخليمة
 

استقبل سعادة طارش عيد املنصوري مدير عام محاكم
دبي، وفداً من مجلس القضاء مبحاكم رأس اخليمة، 
وذلك الطالعهم على أفضل املمارسات يف عمل النظام
القضائي مبحاكم دبي، ولتبادل املواضيع وتعزيز التعاون

القضائي بني الطرفني، لتعزيز الشركات بني الشركاء 
االســتراتيجيني، وذلــك بحضــور ســعادة الدكتــور علــي ابراهيــم  امــام رئيــس محكمــة التميــز يف محاكــم دبــي، 
وســعادة القاضــي عيســى الشــريف رئيــس محكمــة االســتئناف. حيــث اطلــع الوفــد علــى غايــات محاكــم دبــي 
االســتراتيجية والتــي تســعى لتحقيقهــا، والتــي ترتبــط باســتراتيجية إمــارة دبــي، كمــا مت تنــاول أهــم األنظمــة 
اإلداريــة والتقنيــة احلديثــة التــي تعمــل بهــا محاكــم دبــي والتــي تســهم بدورهــا يف االرتقــاء بالعمــل القضائــي. 
وقــد حضــر مــن محاكــم رأس اخليمــة كًال مــن املستشــار عبدالناصــر عــوض، واملستشــار احمــد عبدالوكيــل 
ــز، واملستشــار فتحــي عبــده، واملستشــار عبدالغفــار عبداملنعــم، واملستشــار أشــرف خالــد ســيد،  عبدالعزي

واملستشار محمد كليب.

محاكم دبي تستقبل وفدًا من وزارة العدل باململكة العربية السعودية

استقبل سعادة/ طارش عيد املنصوري مدير عام محاكم
 دبي، وفداً من وزارة العدل باململكة العربية السعودية
 الشقيقة، وذلك بحضور سعادة القاضي محمد السبوسي
 رئيــس احملكمــة التجاريــة االبتدائية، والقاضي أحمد 
الضنحاني، ومحمد أمني مباشري مدير مركز التسوية
 الودية للمناعات، وعبدالرزاق القاسم مدير إدارة الكاتب

املمارســات  أفضــل  علــى  لالطــالع  وذلــك  القضايــا،  خدمــات  إدارة  مديــر  الريــس  وعبــداهللا  العــدل، 
واخلدمــات التــي تتواجــد يف محاكــم دبــي، ولتعزيــز دور العالقــات االســتراتيجية يف املجــال القضائــي بــني 
الطرفــني. حيــث اطلــع الوفــد علــى أهــم وأبــرز جتــارب محاكــم دبــي يف تقــدمي اخلدمــات التــي تســاهم يف 
الوصــول الــى الســرعة والدقــة يف اجنــاز قيــد الدعــوى واالجــراءات الســابقة علــى عمليــة قيــد الدعــوى، 
وكيفيــه القيــام مبعاجلــة الدعــاوى املقدمــة اليهــا، كمــا اطلــع الوفــد علــى دور محاكــم دبــي يف الطــرق 
البديلــة للتقاضــي ومهــام مركــز التســوية الوديــة للمنازعــات وعلــى اجنــازات محاكــم دبــي يف هــذا الشــأن. 
ــي  ــى متعامل ــة إل ــات املقدم ــى أحــدث اخلدم ــع عل ــي وأطل ــم دب ــة يف محاك ــة ميداني ــد بجول ــام الوف ــا ق كم
الدائــرة، والتــي توفــر الوقــت واجلهــد املتعاملــني منهــا جهــاز نبــراس والــذي يوجهــه املتعاملــني لــدى دخولهــم 
مــن مبنــى احملاكــم إلــى وجهتهــم وطــرق تقدميهــم للخدمــة املطلوبــة، باإلضافــة إلــى قاعــات احملاكمــة يف 
ــل  ــا املتعام ــي يحتاجه ــات الت ــا كل اخلدم ــر فيه ــي توف ــة والت ــة املركزي ــس احملامــني والصال ــرة ومجل الدائ

لتسجيل الدعاوى.
وحضــر مــن الوفــد كًال مــن القاضــي الشــيخ عبدالعزيــز بــن عبــداهللا الناصــر رئيــس اللجنــة، والقاضــي 
ــد الســعوي، والقاضــي الشــيخ  ــن محم ــي ب ــر، والقاضــي الشــيخ عل ــي اخلضي ــن عل ــادي ب الشــيخ عبداله
محمــد بــن عبــداهللا الطريقــي، و الشــيخ انــس بــن محمــد الفريــان كاتــب عــدل، ويزيــد بــن ســعود املعيقــل، 

ومبارك بن منصور القاسم، وعمر بن عبدالعزيز العبد الكرمي.



محاكــم دبــي جتتمــع مــع رئيــس اللجنــة العليــا للمســؤولية الطبيــة واعضاء اللجنة 
الطبية

 

 

اســتقبل ســعادة طــارش عيــد املنصــوري مديــر عــام محاكــم دبــي، الدكتــور عبدالــرازق املدنــي رئيــس 

ــن  ســعادة القاضــي/ جاســم  ــك بحضــور كل م ــة، وذل ــة وأعضــاء اللجن ــا للمســؤولية الطبي ــة العلي اللجن

محمــد باقــر رئيــس احملاكــم االبتدائيــة، وســعادة القاضي/عمــر عتيــق املــري رئيــس احملكمــة اجلزائيــة 

االبتدائيــة، وســعادة القاضــي/ محمــد السبوســي رئيــس احملكمــة التجاريــة االبتدائيــة، ورئيــس جلنــة 

اخلبــراء، ومديــر ادارة خدمات القضايا.

وقــد مت مــن خــالل االجتمــاع مناقشــة محــاور عديــدة منهــا تســهيل اجــراءات العمــل مــا بــني اللجنــة العليــا 

للمســؤولية الطبيــة  ومحاكــم دبــي، و تنظيــم  آليــة اســتدعاء اخلبــراء " األطبــاء"  حلضــور جلســات 

احملكمــة، وتعيــني  منســق مــن محاكــم دبــي  للتعــاون مــع اللجنــة وتقــدمي الدعــم اإلداري ملتطلبــات صحيفــة 

بشــأن  دبــي  مبــادرة محاكــم  الــى مناقشــة  باإلضافــة   ، والتقاريــر االستشــارية  واملســتندات  الدعــوى 

اســتحداث احملكمة الطبية.  

وقــد وجهــه ســعادة طــارش املنصــوري كل الشــكر والتقديــر الــى رئيــس اللجنــة العليــا للمســؤولية الطبيــة 

للحفــاظ علــى  الدائــرة، وان احملاكــم تســعى دومــاً  مــع  املبذولــة  اللجنــة، وذلــك جلهودهــم  واعضــاء 

عالقاتهــا مــع شــركائها االســتراتيجيني وذلــك خلدمــة املجتمــع مؤكــداً ان كل مــا يهــم مصلحــة املجتمــع 

ينــدرج يف اهتمــام محاكم دبي. 



٩١

محاكم دبي تســتقبل وفدًا من جامعة شــيكاغو

ــى  ــور يوســف الســويدي وفــد طالبــي مــن جامعــة شــيكاغو، وذلــك لالطــالع عل اســتقبل املستشــار الدكت

افضــل املمارســات التــي تســتخدم يف محاكــم دبــي، واهــم التطبيقــات واخلدمــات املتوفــرة يف نظــام العمــل 

القضائــي، ولتحقيــق غايــات محاكــم دبــي لعــام ٢٠١٥ يف تعزيــز العالقــات مــع الشــركاء االســتراتيجيني، 

ولتطويــر التعــاون، ولتعزيــز الثقــة بالنظام القضائي محلياً ودولياً.

وقــد اطلــع الوفــد علــى طــرق العمــل يف محاكــم دبــي  لتحقيــق العدالــة يف املجتمــع واالجــراءات التــي 

تتبعهــا يف التســوية والفصــل يف الدعــاوي، وتنفيــذ االحــكام والقــرارات واالوامــر القضائيــة وتوثيــق العقــود 

واحملــررات باالعتمــاد علــى كــوادر وطنية مؤهلــة ونظم واجراءات وتقنيات حديثة ومتطورة.

ان محاكــم دبــي تبــدأ العمــل مــن منطلــق قيمــة العــدل واالســتقاللية واملســاواة واالبــداع والتمييــز والعمــل 

ــة  ــس الدول ــب رئي ــوم نائ ــن راشــد آل مكت ــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب ــق، لتعكــس رؤي ــروح الفري ب

رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، وتطلعــات ســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب 

حاكــم دبــي رئيس املجلس القضائي بدبي.



اجلوائــز التــي حصلــت عليهــا محاكم دبي
محاكــم دبــي حتصــد جائــزة درع احلكومــة الذكية

 

حصل التطبيق الذكي حملاكم دبي األّول من نوعه ضمن القطاعني

 احلكومي والقضائي يف العالم، على جائزة "درع احلكومة الذكية"،

 وجاء ذلك خالل حفل توزيع جوائز الدورة السادسة من "مسابقة 

أفضل التطبيقات الذكية للحكومات العربية"، الذي أقيم برعاية

 وحضور الشيخ محمد عبداهللا املبارك الصباح، وزير دولة الكويت

لشــؤون مجلــس الــوزراء رئيــس مجلــس إدارة اجلهــاز املركــزي لتكنولوجيــا املعلومــات. واســتلم الســيد 

عبدالرحيــم املضــرب مديــر إدارة تقنيــة املعلومــات يف محاكــم دبــي، اجلائــزة وســط إشــادة عربيــة واســعة 

ــة يف إدارة  ــات الذكي ــدأ العملي ــة أساســية لترســيخ مب ــر دعام ــذي يوف ــي، ال ــم دب ــي حملاك ــق الذك بالتطبي

طلبات القضايا بأنواعها بســرعة.

محمد بن راشــد يكرم "برنامج شــور" و"املوظف املبدع"
مبحاكــم دبــي يف حفــل تكــرمي برنامــج دبــي لــألداء احلكومي املتميز

كــرم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 

ــي وســمو  ــد دب ــي عه ــوم ول ــن راشــد آل مكت ــن محمــد ب ــي رعــاه اهللا بحضــور ســمو الشــيخ حمــدان ب دب

الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب حاكــم دبــي يف مركــز دبــي التجــاري العاملــي الفائزيــن 

من دوائر ومؤسســات حكومة دبي يف برنامج األداء احلكومي املتميز يف دورته الثامنة عشــرة .

 وحضــر االحتفــال ســمو الشــيخ أحمــد بــن ســعيد آل مكتــوم رئيــس هيئــة دبــي للطيــران الرئيــس األعلــى 

ملجموعــة طيــران اإلمــارات ومعالــي محمــد إبراهيــم الشــيباني مديــر عــام ديــوان صاحــب الســمو حاكــم 

ــة  ــي وســعادة جمع ــام بدب ــس الشــرطة واألمــن الع ــب رئي ــم نائ ــان متي ــق ضاحــي خلف ــي الفري ــي ومعال دب

املاجــد رئيــس مؤسســة جمعــة املاجــد للثقافــة والتــراث وســعادة الفريــق ســيف عبــداهللا الشــعفار وكيــل 

وزارة الداخليــة وســعادة خليفــة ســعيد ســليمان مديــر عــام دائــرة التشــريفات والضيافــة يف دبــي الــى 

جانــب رؤســاء ومديــري الدوائــر واملؤسســات احلكوميــة يف دبــي وأكثــر مــن ثالثــة آالف موظــف عمومــي 

غصــت بهــم قاعــة اآلرينا يف املركز التجاري.



بــدأ االحتفــال بوصــول صاحــب الســمو راعــي احلفــل والســالم الوطنــي ثــم عــرض وثائقــي مصــور ملســيرة 
برنامــج دبــي لــألداء احلكومــي املتميــز نــال إعجــاب احلضــور إعــدادا وإخراجــا بعــد ذلــك كان للمتميزيــن 
املكرمــني يف الــدورة الســابقة للبرنامــج كلمــة شــكر ووفــاء الــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
ــي وتشــجيعه الالمحــدود  ــر ومؤسســات حكومــة دب ــز يف دوائ ــداع والتمي ــه ملســيرة اإلب ــى رعايت ــوم عل مكت

للمبدعني من أبناء وبنات الوطن يف كل مواقع العمل واالنتاج الوطني.
ألقــى الكلمــة نيابــة عــن زمالئــه العقيــد املتميــز خلــف أحمــد الغيــث مــن اإلدارة العامــة لإلقامــة وشــؤون 
األجانــب أكــد فيهــا بإســم كل املتميزيــن واملكرمــني والءه للوطــن احلبيــب وقيادتــه الرشــيدة والعهــد 
مبواصلــة الســير علــى درب نهــج التميــز الــذي بــات ثقافــة دوائرنــا ومؤسســاتنا وموظفيهــا الذيــن نهلــوا مــن 

فلسفة ومدرسة محمد بن راشد آل مكتوم معنى التميز والوصول الى الرقم واحد.
ــة أعــاد مــن خاللهــا  ــوم بكلمــة مقتضبــة ومرجتل ــادر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكت وب
ذاكــرة املســؤولني الــى ثمانيــة عشــر عامــا خلــت حــني أعلــن ســموه أنــه أمــر بإطــالق برنامــج دبــي لــألداء 
احلكومــي املتميــز إلكتشــاف املواهــب الوطنيــة يف الدوائــر واملؤسســات احلكوميــة وحتفيــز املوظفــني 
ــاءة التــي تســهم يف تطويــر وحتســني  ــكار وطــرح األفــكار البن ــداع واإلبت ــى التنافــس يف اإلب واملوظفــات عل

األداء احلكومي .
وقــال ســموه مخاطبــا احلضــور " واآلن وبعــد اكثــر مــن ثمانيــة عشــر عامــا أصبحتــم تتنافســون علــى الفــوز 
بجوائــز هــذا البرنامــج وتتســابقون يف العمــل وحتقيــق النجــاح الــذي يؤهلكــم لنيــل شــرف التكــرمي علــى 

هذه املنصة".
ثــم بــدأ تكــرمي اجلهــات والفــرق واألفــراد الفائزيــن يف دورة البرنامــج الثامنــة عشــرة والــذي شــمل تكــرمي 
فئــات أفضــل نتيجــة لرضــا املتعاملــني واجلهــة احلكوميــة األفضــل تطبيقــا للتقييــم الذاتــي واجلهــة األكثــر 
التزامــا بالهويــة الوطنيــة وفريــق العمــل املتميــز واملبــادرة االداريــة املتميــزة واملشــروع الفتقنــي الفنــي التميــز 
واملشــروع احلكومــي املشــترك املتميــز واملوظــف احلكومــي التميــز واملوظــف املتميــز يف املجــال اإلداري 
واملالــي واملوظــف املتميــز يف املجــال التقنــي الهندســي واملوظــف املتميــز يف الوظائــف املتخصصــة واملوظفــة 
املتميــزة واملوظــف املتميــز اجلديــد واجلهــة الراعيــة لإلبــداع والتنميــة العقاريــة والفكــرة املبدعــة واملوظــف 
الفكــرة  منهــم  وموظفــة،  موظفــا   ١٥ عددهــم  البالــغ  املجهولــني  واجلنــود  املبــدع  والقائــد  املبــدع 
املبدعــة وهــي برنامــج "شــور" حملاكــم دبــي، واملوظــف املبــدع للموظــف عمــر محمــد شــريف مــن محاكــم 

دبي.  
ــس  ــذي عضــو مجل ــة برئيســها التنفي ــاه ممثل ــاء واملي ــي للكهرب ــة دب ــل تكــرمي كل مــن هيئ ومت خــالل احلف
ــة بســعادة املهنــدس حســني ناصــر لوتــاه  اإلدارة املنتــدب ســعادة ســعيد محمــد الطايــر وبلديــة دبــي ممثل
واإلدارة العامــة لإلقامــة وشــؤون األجانــب يف دبــي ممثلــة يف ســعادة اللــواء محمــد أحمــد املــري والنيابــة 
ــة يف ســعادة عصــام عيســى احلميــدان وموسســة دبــي لإلعــالم ودائــرة الشــؤون اإلســالمية  العامــة ممثل
والعمــل اخليــري بدبــي ممثلــة يف ســعادة الدكتــور حمــد الشــيباني وهيئــة املعرفــة والتنميــة البشــرية ممثلــة 
يف ســعادة الدكتــور عبــداهللا آل كــرم وهيئــة الصحــة ممثلــة مبديرهــا العــام عيســى محمــد امليــدور ومحاكــم 
دبــي ممثلــة مبديرهــا اللــواء طــارش عيــد املنصــوري ومركــز االحصــاء ممثــال مبديــره العــام الدكتــور عــارف 

املهيري .

٩٣



محاكم دبي حتصد "جائزة الشارقة للعمل التطوعي ٢٠١٥"

حــازت محاكــم دبــي علــى "جائــزة الشــارقة للعمــل التطوعي ٢٠١٥"

عــن "فئــة املؤسســات احلكوميــة والدوائــر والهيئــات"، وذلك خالل

الــدورة الثانيــة عشــرة محليــاً والثامنــة عربيــاً والثانيــة إســالمياً 

والتــي أقيمــت حتــت رعايــة كرميــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ 

الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي، عضو املجلس األعلى حاكم

الشــارقة. وتســلّم ســعادة طارش عيد املنصوري مدير عام محاكم

دبــي، اجلائــزة التــي جــاءت تقديــراً لتميــز "برنامــج شــور التطوعــي" الــذي ميثــل مبــادرة نوعيــة مــن شــأنها 

تعزيــز ثقــة املجتمــع بالعمــل القضائــي عبــر تقــدمي استشــارات قانونيــة مجانيــة حــول القضايــا والدعــاوى 

بإشــراف نخبــة مــن احملامــني املختصــني، متاشــياً مــع ســعي احملاكــم لتحقيــق ســعادة املتعاملــني ورفاهيــة 

املجتمع.



مجلس جافزا السنوي يكرم محاكم دبي ضمن الشركاء االستراتيجيني

الشــركاء  حفــل  يف  الرئيســيني  الشــركاء  بتكــرمي  حــارب  وســلمى  ســليم  بــن  أحمــد  ســلطان  قــام 
االســتراتيجيني، تقديــراً جلهودهــم املســتمرة التــي ســاهمت يف تعزيــز مكانــة جافــزا محليــاً وعامليــاً، حيــث 
ضمــت قائمــة األســماء املكرمــة العديــد مــن املؤسســات احلكوميــة التــي تعمــل بشــكل مباشــر مــع املنطقــة 
احلــرة جلبــل علــي، التابعــة ملوانــئ دبــي العامليــة محاكــم دبــي، اجلمــارك، واالدارة العامــة لإلقامــة وشــؤون 
االجانــب، وشــرطة دبــي، ومؤسســات االتصــاالت، ومجلــس دبــي االقتصــادي، ودائــرة الســياحة والتســويق 

التجاري، وغيرها من املؤسسات احلكومية.
 

عن تطبيقها الذكي "الطلبات الذكية"
محاكم دبي حتصد "الفئة الذهبية" يف جائزة االبداع يف املؤمتر السنوي ألنظمة "أوت سيستم "

حــازت محاكــم دبــي علــى الفئــة الذهبية يف جائزة االبداع خالل املؤمتر 
السنوي ألنظمة "اوت سيستم"، وذلك عن تطبيقها الذكي "الطلبات الذكية"
من بني أفضل التطبيقات التي مت تطويرها، ويعد املؤمتر منصة لعرض
أحدث اصدارات ألنظمة الشركة، وخططها املستقبلية، وعرضها يف املؤمتر

الســنوي للشــركة ٢٠١٥. محاكم دبي شــاركت يف املؤمتر كأفضل مشــروع 
مت تطويــره علــى منصــة " اوت سيســتم " وقــد نــال التطبيق على اجلائزة 
الذهبية ألفضل تطبيق ذكي، حيث إن باقات اخلدمات الذكية التي بدأت

ــن راشــد آل  ــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب ــى حتقيــق رؤي بتطبيقهــا احملاكــم، تأتــي حرصــاً منهــا عل
مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، يف إســعاد النــاس، وأكــد أن التطبيقــات تعــد 
بســيطة وســهلة االســتخدام، ويف متنــاول اليــد، وميكــن جلميــع املتعاملــني االســتفادة منهــا، وتوفيــر الوقــت 
واجلهــد ، و أن التطبيــق الذكــي للمحاكــم مميــز جــداً، ويعــد األول مــن نوعــه علــى مســتوى العالــم، وغيــر 

مسبوق يف القطاعني احلكومي والقضائي.

٩٥



"تنمية املجتمع" تكرم شركائها االستراتيجيني وتطلعهم على استراتيجيتها
 

كرمت هيئة تنمية املجتمع شركائها االستراتيجيني منها
محاكــم دبــي وذلــك بحضــور كًال مــن أحمــد محبــوب 
مصبــح، مديــر عــام جمــارك دبي، وســعادة طارش عيد
املنصوري مدير عام محاكم دبي، واللواء محمد ســعيد 
املري مدير اإلدارة العامة خلدمة املجتمع بشــرطة دبي،
وعدد من مدراء الدوائر وعدد كبير من ممثلي اجلهات 
احلكوميــة والشــركات اخلاصــة واجلهــات املتعاونة مع 

هيئة تنمية املجتمع.
 

محاكم دبي حتصد جائزة ".GOV" ألفضل تطبيق حكومي لعام ٢٠١٥
 

حازت محاكم دبي على جائزة "أفضل تطبيق حكومي 
للعام ٢٠١٥" من مجلة ".GOV"، تقديراً لتميز "التطبيق
الذكــي" الــذي يعــد األّول مــن نوعه ضمــن القطاعني
احلكومــي والقضائــي يف العالــم. وتســلّم اجلائــزة 
عبدالرحيم أحمد املضرب، مدير إدارة تقنية املعلومات،
خالل حفل خاص أقيم بحضور نخبة من صّناع القرار
وكبــار الشــخصيات احلكوميــة ورّواد األعمال. ويأتي
التكــرمي اســتكماالً لإلجنــازات التي حققهــا "التطبيق

الذكــي" علــى صعيــد ترســيخ مبــدأ العمليــات الذكيــة يف إدارة طلبــات القضايــا بأنواعهــا بســرعة وســهولة 
وكفاءة تامة، وتعزيز محفظة احملاكم من اخلدمات الذكية التي يصل عددها حالياً إلى ١١٠ خدمات.

 



٩٧

مشاركات محاكم دبي ( مؤمترات و منتديات )

مؤمترات : القمة احلكومية ُتطور صناعة االبتكار وُحتقق نقلة نوعية يف مفهوم إسعاد اجلمهور
 

أن تنظيــم القمــة احلكوميــة يف دورتهــا الثالثــة ســوف تطــور صناعــة االبتــكار وحتقــق نقلــة نوعيــة يف مفهــوم 
إســعاد اجلمهــور، فهــي تعكــس رؤيــة وتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه اهللا، للمشــاركني يف القمــة احلكوميــة وتشــكل دليــل 

عمل للدوائر وخارطة طريق نحو املستقبل.
  

وأكــد طــارش عيــد املنصــوري مديــر عــام محاكــم دبــي أن القمــة احلكوميــة تعــد حدثــاً ســنوياً بــارزاً، ومنصــة 
مثالية لتبادل املعرفة واألفكار وأفضل املمارسات من أجل اإلبداع والريادة يف اخلدمات احلكومية.

وقال: إن محاكم دبي حرصت على املشاركة الفعالة يف هذه القمة منذ انطالقتها يف عام ٢٠١٣، واالستفادة 
القصــوى ممــا مت طرحــه يف الدورتــني األولــى والثانيــة للقمــة مــن أجــل حتقيــق الريــادة يف اخلدمــات 

احلكومية املقدمة للجمهور.
خاصــة مــا قدمــه اخلبــراء الذيــن شــاركوا يف الدورتــني مــن أفــكار ومعــارف، ومــا اســتعرضوه مــن جتــارب 
وخبــرات لتحقيــق الســعادة ملجتمــع اإلمــارات مــن خــالل العمــل علــى تـــــطوير التعليــم وحتقيــق العــــــدالة 

للجميع وخلق الوظائف للشباب باإلضافة إلى تطوير البنية التحتية الشاملة.



منتديات 
 

مدير عام محاكم دبي: نشر ثقافة التميز مسؤولية كل موظف
 

 أكــد ســعادة طــارش عيــد املنصــوري مديــر عــام محاكــم دبــي، أن نشــر ثقافــة التميــز مســؤولية حتتــم علــى 

املوظفــني بشــكل خــاص واجلميــع املشــاركة فيهــا انطالقــاً مــن قيــم ديننــا احلنيــف الــذي يحــض علــى أن 

يكون عمل الفرد متقناً، وأن يكون يومه أفضل من أمسه .

ــة  ــة اإلمــارات للتنمي ــا جمعي ــة" نظمته ــاة وثقافــة حكومي ــز أســلوب حي ــوان "التمي وأشــار يف محاضــرة بعن

االجتماعيــة يف رأس اخليمــة يف مقــر مســرح اجلمعيــة، وبحضــور عــدد مــن مديــري الدوائــر احلكوميــة، 

ــادل  ــم املســتمر ونقــل وتب ــة التعل ــز املؤسســي وتشــجيع عملي ــة نشــر الوعــي حــول مفهــوم التمي ــى أهمي إل

اخلبرات والتجارب املتميزة يف املؤسسات احلكومية. 

ــإذا ارتفــع  ــع األفــكار، ف ــع األفــكار، فالعقــل يصن ــت يف صن ــة محــاور رئيســية متثل ــاول املنصــوري أربع  تن

مســتوى جــودة مــا يصبــو إليــه املوظــف ســتحصل علــى إنتــاج ذي جــودة عاليــة، مشــيراً إلــى أهميــة الثقافــة 

اإليجابية وتنظيم الوقت، والتعلم من الفشل واالقتناع بأن التميز أسلوب حياة .

وقــال املنصــوري: املعرفــة تصنــع التميــز إن أردت التميــز فيجــب أن يكــون تعليمــك مســتمراً واقتحــم 

التحديات وغيرها لألفضل، وشجع على اكتشاف نقاط القوة وحب العمل فهي طريق التميز واإلبداع 



محاكم دبي تشارك يف منتدى دبي ألفضل املمارسات احلكومية ٢٠١٥ حتت 
عنوان " حكومة متميزة إلسعاد الناس"

 

 شاركت محاكم دبي يف منتدى دبي ألفضل املمارسات

 احلكومية ٢٠١٥، الذي اقيم حتت عنوان" حكومة متميزة

 إلسعاد الناس" من خالل  جلسة االفكار املبدعة ، من

 خالل عدد من املواضيع ذات العالقة باإلبداع والتميز

 ودور احلكومــات يف إســعاد النــاس، مبــا يضمن حتقيق

 رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

 نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي _ رعاه اهللا، حيث أكد سموه أن إسعاد الناس مهمة 

ال حتتمل التأجيل. 

حيــث قــام عبــداهللا أحمــد الريــس مديــر ادارة خدمــات القضايــا مبحاكــم دبــي، بعــرض جتربــة فكــرة 

برنامــج االستشــارات القانونيــة املجانيــة (شــور)، والتــي حــازت علــى جائــزة الفكــرة املبدعــة ضمــن جوائــز 

برنامــج دبــي لــألداء احلكومــي املتميــز لعــام ٢٠١٥، الــذي يعتبــر محطــة مهمــة يف مســيرة الدائــرة، نحــو 

ــى تقــدمي  ــادة والتميــز يف االرتقــاء بالنظــام القانونــي والقضائــي يف اإلمــارة، مــن خــالل احلــرص عل الري

أفضل اخلدمات واحللول املبتكرة، التي تعزز رضا املتعاملني وثقتهم باملنظومة القانونية احمللية.

٩٩



محاكم دبي تشارك  بورقة عمل يف منتدى" القمة العاملية حول مجتمع 
املعلومات" يف جنيف

شــارك وفــد مــن محاكــم دبــي يف منتــدى " القمــة العامليــة حــول مجتمــع املعلومــات يف جنيــف"، الــذي يجســد 

مبــدأ التعــاون الدولــي وتعزيــز الثقــة بالنظــام القضائــي محليــاً ودوليــاً، ويضــم الوفــد كًال مــن محمــد 

ــم  ــة يف محاك ــس قســم اخلدمــات املركزي ــس رئي ــداهللا الري ــا، وعب ــر إدارة خدمــات القضاي ــي مدي العبيدل

دبي.

وذكــر محمــد العبيدلــي مديــر إدارة خدمــات القضايــا، أن محاكــم دبــي شــاركت يف املنتــدى لطــرح فكــرة 

ــاً بشــكل  ــى متعاملــي محاكــم دبــي لتســجيل قضاياهــم إلكتروني برنامــج الســالفة والــذي جــاء تســهيًال عل

متكامــل دون احلاجــة إلــى مراجعــة مبنــى الدائــرة، كمــا متــت إضافــة أنــواع قضايــا إضافيــة منهــا جميــع 

أنواع دعاوى االستئناف إلى باقة الدعاوى املتاحة، مما يسهم يف توفير اجلهد والوقت على املتعامل.

وأكــد العبيدلــي أن اضافــة ملفــات االســتئناف إلــى باقــة الدعــاوى التــي تقيــد عبــر نظــام الســالفة تعتبــر 

خطــوة مهمــة وانتقاليــة حملاكــم دبــي وبرنامــج "الســالفة" بشــكل خــاص، وهــي ضمــن اخلطــوات الرئيســية 

إلى جعل جميع القضايا يف محاكم دبي تقيد عبر النظام االلكتروني.

وقــد شــارك عبــداهللا الريــس رئيــس قســم اخلدمــات املركزيــة مبحاكــم دبــي بورقــة عمــل خــالل املؤمتــر 

الــذي عقــد بجنيــف، اســتعرض خاللهــا برنامــج "الســالفة" لتســجيل القضايــا إلكترونيــاً، والــذي يتــم مــن 

خاللــه تســجيل جميــع أنــواع قضايــا االســتئناف والقضايــا العقاريــة، والتجاريــة، والعماليــة، واملدنيــة، 

واألحــوال الشــخصية، ومركــز التســوية الوديــة للمنازعــات، باإلضافــة إلــى تســجيل أمــر علــى عريضــة 

التــي  األنــواع  إجمالــي   ٧٨ ليكــون  املســتعجلة  واألمــور  التحفظيــة،  واحلجــوزات  أنواعهــا،  بجميــع 

تسجل إلكترونياً دون احلضور الى احملاكم.
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ســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم وفريــق محاكــم دبــي املكلــف بإعــداد 
تقريــر البنــك الدولــي

تعزيز القدرة التنافسية لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف
تقرير ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن البنك الدولي - ٢٠١٦

املتحــدة بــني ١٨٩ دولــة يف التقرير.تخطــو دولــة اإلمــارات خطــوات ســّباقة علــى درب التنافســية العامليــة، مدعومــًة 
بالرؤيــة الثاقبــة للقيــادة الرشــيدة التــي أولــت اهتماًمــا كبيــًرا إلرســاء دعائــم متينــة لتطويــر البنيــة التشــريعية 
والقانونيــة والتنظيميــة بالشــكل الــذي يخــدم التطلعــات الطموحــة يف بنــاء اقتصــاد معــريف تنافســي. وجنحــت 
ــا يُشــار إليــه بالبنــان، مبــا  ــا ودولًيّ م منوذًجــا إقليمًيّ الدولــة- علــى مــدار أربعــة عقــود مــن الزمــان- يف أن تقــِدّ
حققتــه مــن إجنــازات نوعيــة، آخرهــا احلفــاظ علــى املرتبــة األولــى عربًيّــا يف "تقريــر ســهولة ممارســة أنشــطة 

األعمال لعام ٢٠١٦" الصادر عن البنك الدولي.
حققتهــا احملاكــم التقــدم ١٠٣ مراتــب يف مؤشــر «إنفــاذ العقــود» لتصــل إلــى املركــز الـــ١٨ عاملًيّــا يف عــام ٢٠١٥ 
مقارنــة باملركــز ١٢١ يف عــام ٢٠١٤ لتجســيد رؤيــة وتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه اهللا، يف جعــل دولــة اإلمــارات األولــى 

عاملًيّا يف تقرير سهولة األعمال بحلول عام ٢٠٢١.

متثــل محاكــم دبــي دولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة يف تقريــر ســهولة 
التلبــع  األعمــال  أنشــطة  ممارســة 
للبنــك الدولــي منــذ عــام ٢٠٠٧. ويف 
كانــت  املاضــي  ســنوات  التاســعة 
نوعيــة  نقــالت  دبــي  حملاكــم 
وإصالحــات لــم تعــزز فقــط جــودة 
بــل  دبــي  محاكــم  يف  التقاضــي 
مرتبــة  رفــع  يف  أيضــا  ســاهمت 
التنافـسية  لدولة  اإلمـــــارات  العربية 



 

تكرمي مجلس اإلمارات للتنافسية ألعضاء فريق محاكم دبي املكلف بإعداد ومتابعة تقرير ممارسة 
األعمال دورة ٢٠١٥

وتســتند نتيجــة التنافســية يف محــور إنفــاذ العقــود يف تقريــر البنــك الدولــي علــى عاملــني أساســيني، همــا: 
-اعتماد البيانات واإلحصاءات الصادرة عن محاكم دبي 

-واستطالع آراء الشركاء مع احملاكم من مكاتب احملاماة واالستشارات القانونية

نتائج محاكم دبي يف مؤشر إنفاذ العقود: 

وأشــاد تقريــر البنــك الدولــي بالتطــور امللحــوظ الــذي حققتــه محاكــم دبــي يف ســهولة إنفــاذ العقــود عــن طريــق 
تنفيذهــا التطبيقــات اإللكترونيــة إلجراءاتهــا واســتحداثها ملكتــب إدارة الدعــاوى يف احملكمــة التجاريــة، 
إضافــة إلــى تطويرهــا للخدمــات الذكيــة التــي تتيــح للمتقاضــني تقــدمي ومتابعــة طلباتهــم إلكترونًيّــا علــى نحــو 

سهل وميسر.
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يبــني املخطــط التالــي التحســينات الرئيســية التــي ســاهمت يف رفــع مســتوى اداء دولــة 
اإلمارات العربية املتحدة يف محور انفاذ العقود يف تقرير دورة ٢٠١٦ لسهولة ممارسة 

أنشطة األعمال.

التــي  القياســية  القفــزة  بــأن  دبــي علًمــا  نتائــج محاكــم  أدنــاه  البيانــي  الرســم  يبــني 
نتهــا مــن منافســة املركــز األول باإلضافــة الــى  حققتهــا محاكــم دبــي هــذا العــام مَكّ

املستهدفات محاكم دبي حملور إنفاذ العقود حتى عام ٢٠٢١.

التحسينات الرئيسية 
التي ساهمت يف رفع 
اداء دولة اإلمارات 
العربية املتحدة يف 
محور انفاذ العقود



مؤشــرات األداء اخلاصــة باألعمــال القضائيــة
نتائج مؤشرات األداء العامة للمحاكم الثالث (احملاكم االبتدائية، محكمة االستئناف، 

محكمة التمييز).

إجمالي القضايا / املواد / الطلبات املسجلة باحملاكم الثالث.  
توضح اإلحصائيات العامة حملاكم دبي إلى وجود ارتفاع بنسبة وقدرها ١١٪ 
تقريباً يف مجموع عدد القضايا املسجلة باحملاكم الثالث (االبتدائية، االستئناف
، والتمييز) يف عام ٢٠١٥مقارنة بالعام  ٢٠١٤، حيث مت تسجيل عدد ١٣٠٨١١
(قضية/ مادة/ طلب) يف عام ٢٠١٥مقارنة بـ ١١٨٠٧٧ (قضية / مادة/ طلب) 
يف عام  ٢٠١٤ قد بلغت نسبة االرتفاع يف القضايا املدنية ٥٪ يف عام ٢٠١٥ 

مقارنــة بعــام  ٢٠١٤، و كمــا بلغــت نســبة االرتفــاع يف عــدد القضايــا اجلزائيــة املســجلة ١٧٪. ويوضح الرســم 
البياني التالي مقارنة القضايا واملواد والطلبات املسجلة خالل األعوام السابقة من ٢٠١٣إلى ٢٠١٥. 

وبتفصيــل اإلحصائيــات  وحتليلهــا ومقارنتهــا علــى مســتوى درجــات التقاضــي يتضــح بــأن االرتفــاع يف عــدد 
القضايا يف احملاكم الثالث احملكمة االبتدائية ، محكمة االستئناف ومحكمة التمييز وذلك على النحو التالي:

أوًال: القضايا املدنية:

-احملاكم االبتدائية: مت تسجيل نسبة ارتفاع وقدرها ٥٪ يف عام ٢٠١٥
 مقارنة بعام ٢٠١٤. أي بارتفاع عدد ٢٤٣٩ (قضية / مادة / طلب )، 
حيث مت تسجيل عدد ٥٣٠٨٥( قضية / مادة / طلب ) يف ٢٠١٥ مقارنة

 بـ ٥٠٦٤٦ يف ٢٠١٤.
-محكمة االستئناف: مت تسجيل نسبة ارتفاع وقدرها ٤٪ يف عام ٢٠١٥ مقارنة بعام ٢٠١٤ أي بزيادة عدد 
٣٣٣ (قضية/ مادة/ طلب)، حيث مت تسجيل عدد ٨٢٦٥ (قضية/ مادة/ طلب) يف ٢٠١٥ مقارنة بـ ٧٩٣٢ يف ٢٠١٤.

-محكمة التمييز: مت تسجيل نسبة ارتفاع وقدرها ٠٫٣٪ يف عام ٢٠١٥ مقارنة بعام ٢٠١٤ أي بزيادة عدد 
٦ قضية، حيث مت تسجيل عدد ٢٣٩١ قضية يف ٢٠١٥ مقارنة بـ ٢٣٨٥ يف ٢٠١٤.

-محكمة التمييز: مت تسجيل نسبة ارتفاع وقدرها ٠٫٣٪ يف عام ٢٠١٥ مقارنة بعام ٢٠١٤ أي بزيادة عدد 
٦ قضية، حيث مت تسجيل عدد ٢٣٩١ قضية يف ٢٠١٥ مقارنة بـ ٢٣٨٥ يف ٢٠١٤.
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ثانيًا: القضايا اجلزائية

-احملكمة االبتدائية: مت تســجيل نســبة ارتفاع وقدرها ٢٣٪ يف عام 
٢٠١٥ مقارنــة بعــام ٢٠١٤. أي بزيــادة عــدد ١٠٧٢١ قضيــة حيث مت
تســجيل عدد ٥٧١٨٧ قضية يف ٢٠١٥ مقارنة بـ ٤٦٤٦٦ يف ٢٠١٤.
-محكمــة االســتئناف: مت تســجيل نســبة انخفــاض وقدرهــا ٨٪يف 

عــام ٢٠١٥ مقارنــة بعــام ٢٠١٤ أي بانخفــاض بلغ ٧٦٣ قضية، حيث 
مت تسجيل عدد ٨٩٤٥ قضية يف ٢٠١٥ مقارنة بـ ٩٧٠٨ قضية يف ٢٠١٤.

-محكمــة التمييــز: مت تســجيل نســبة انخفــاض وقدرهــا ٠٫٢٪ يف عــام ٢٠١٥ مقارنــة بعــام ٢٠١٤ أي 
بانخفــاض عــدد ٢ قضيــة، حيــث مت تســجيل عــدد ٩٣٨ قضيــة يف ٢٠١٥ مقارنــة بـــ ٩٤٠ يف ٢٠١٤.

 
إجمالي معدل الفصل يف احملاكم الثالث

هنــاك انخفــاض يف معــدل الفصــل العــام حملاكــم دبــي بلــغ ٩٥٪ مقارنــة بعــام ٢٠١٤ حيــث بلــغ ما نســبته (٩٧٪) 
وبالنــزول إلــى النــوع الرئيســي للقضايــا يتبــني وجــود انخفــاض يف معــدل فصــل القضايــا املدنيــة و انخفــاض 
يف معــدل فصــل القضايــا اجلزائيــة. اجلديــر بالذكــر بــأن ترافــق انخفــاض معــدل الفصــل خــالل العــام ٢٠١٥ 
مع ارتفاع عدد القضايا املسجلة والتي بلغت ١٣٪ حيث مت تسجيل ٩٣٩١٤ قضية يف ٢٠١٥ بينما مت تسجيل 
٨٣١٨٧ قضيــة يف ٢٠١٤ ، باإلضافــة الــى زيــادة يف عــدد االحــكام بلغــت ٨٪ عــن العــام ٢٠١٤ أي بزيــادة عــدد 

٦٦٣٧ حكم حيث مت الفصل يف ٨٨٩١٦ قضية يف ٢٠١٥ بينما مت الفصل يف  ٨٢٢٧٩ قضية يف ٢٠١٤.
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معدل الفصل

 
حقــق مؤشــر (معــدل الفصــل) يف احملاكــم االبتدائيــة خــالل  الفتــرة 
من عام -٢٠١٥-  نتيجة بلغت (٨٩٪) بانخفاض سلبي مبعدل (١١٪)  
عن املستهدف السنوي  ، بانخفاض مبعدل (١٪) عن نتيجة عام ٢٠١٤.

ارتفعــت القضايــا املســجلة خــالل عــام - ٢٠١٥ بنســبة وقدرها (٩٪ ) 
حيــث بلغــت القضايــا املســجلة لهــذا العــام (١٧٠٩٢) بينما مت تســجيل 
(١٥٦٨٦) قضية عام ٢٠١٤، كما بلغت القضايا احملكومة ( ١٥٢٠٧ ) 
قضية، مقارنة بعام ٢٠١٤ ( ١٥٥٧٥ ) قضية محكومة، وبذلك تكون 

نسبة االنخفاض يف عدد القضايا احملكومة ما نسبته (٢٪ ) . 

 

ــدل الفصــل) يف محكمــة االســتئناف خــالل  عــام  حقــق مؤشــر (مع
-٢٠١٥-  نتائج ايجابية  بلغ (١٠٦٪)  بارتفاع ايجابي مبعدل (٨٪) عن  
املســتهدف الســنوي  ، وبارتفــاع ايجابــي مبعــدل (٩٪) عــن نتيجــة عام 
٢٠١٤. كما انخفضت القضايا املسجلة يف عام ٢٠١٥ بنسبة وقدرها 
(٨٪ ) باملقارنــة بعــام ٢٠١٤، حيــث بلغــت القضايا املســجلة لهذا العام 
(  ٧٣٨٥ ) بينمــا مت تســجيل (٨٠٢٠ ) قضيــة عــام ٢٠١٤، كمــا بلغــت 
القضايــا احملكومــة (  ٧٨٢٧ ) قضيــة ، مقارنــة بعــام ٢٠١٤ ( ٧٧٥٥ ) 
ــا  ــاع يف عــدد القضاي ــون نســبة االرتف ــك تك ــة ، وبذل ــة محكوم قضي

احملكومة ما نسبته (١٪ ) . 

 

حقــق معــدل الفصــل يف محكمــة التمييــز خــالل  عــام ٢٠١٥مــا نســبته 
(١٠٧٪ ) بارتفــاع ايجابــي مبعــدل (١٥٪) عــن املســتهدف الســنوي، 
وبارتفاع ايجابي مبعدل  (٢٥٪)  مقارنة بنتيجة عام ٢٠١٤ . تساوت 
القضايــا املســجلة مقارنــة بنتيجــة عــام ٢٠١٤  حيــث بلغــت خالل هذا 
العــام ( ٢٣٦٧) قضيــة . كمــا ارتفعــت  القضايــا احملكومة مقارنة بعام 
٢٠١٤ بنســبة وقدرها ( ٣٣٪) حيث مت الفصل يف ( ٢٥٣٥) قضية ، 

بينما بلغت عام ٢٠١٤ (١٩٠٥) قضية محكومة. 



معدل مدة احلكم
 

حقــق معــدل مــدة احلكــم  يف احملاكــم االبتدائيــة عــام ٢٠١٥ نتيجــة بلغت (١٣١) يــوم ،بانخفاض ايجابي مبعدل 
(١٧) يوم عن املستهدف السنوي، كما حقق انخفاض ايجابي مقارنة بعام ٢٠١٤ بلغ معدل وقدره (٢٤) يوم ، 
كما  ارتفعت  القضايا احملكومة يف عام ٢٠١٥مبعدل (  ١٪ ) حيث بلغت (١١٤٨٧) قضية مقارنة بعام ٢٠١٤ 
(١١٦٤٧) قضية . كما بلغ املعدل العام ملدة احلكم من أول جلسة يف احملاكم االبتدائية (١١٢) يوم خالل عام 

. ٢٠١٥
حقق معدل مدة احلكم خالل  الفترة من يناير-سبتمبر   عام  ٢٠١٥ نتائج ايجابية  مقارنة بنتائج عام ٢٠١٤، 
علــى مســتوى جميــع  احملاكــم التخصصيــة   .كمــا حققــت احملكمــة العقاريــة اعلــى معــدل ملــدة احلكــم خــالل  

عام ٢٠١٥،  مبعدل (٢٦٣) يوم بينما حققت احملكمة العمالية اقل معدل ملدة احلكم مبعدل (٤٨)  يوم . 

 

حققــت معــدل مــدة احلكــم يف محكمــة االســتئناف عــام ٢٠١٥ نتيجــة بلغــت (٢١٥) يــوم ، بارتفــاع ســلبي مبعــدل 
(٨) يوم عن املستهدف السنوي، كما حقق ارتفاع سلبي مقارنة بنتيجة عام ٢٠١٤ بلغ مبعدل وقدره  (٧ ) أيام 
،  كمــا انخفضــت القضايــا احملكومــة يف عــام ٢٠١٥مبعــدل (  ١٪ ) حيــث بلغــت (٥٨١١) قضيــة مقارنــة بعــام 
(٥٨٨٤) قضية. كما حققت محكمة االستئناف يف معدل عام مدة احلكم من أول جلسة نتيجة بلغت (٢١٩) يوم 

خالل عام ٢٠١٥ .

حقق معدل مدة احلكم نتائج متفاوتة مقارنة بنتائج عام ٢٠١٤ حيث حققت كال من انواع االستئناف التالية: 
( املدني، العقاري ، األحوال الشــخصية واألمور املســتعجلة الوقتية ) نتائج ايجابية مقارنة بنتائج عام ٢٠١٤، 

بينما حقق كال من: االستئناف  التجاري والعمالي  نتائج سلبية مقارنة بعام ٢٠١٤. 
كمــا حقــق االســتئناف التجــاري اعلــى معــدل ملــدة احلكــم خــالل عــام ٢٠١٥،مبعــدل (٣١٧)  يــوم بينمــا حققــت 

االمور املستعجلة والوقتية اقل معدل  ملدة احلكم بلغ   (٨٢) يوم .



١٠٩

حقق معدل مدة احلكم يف محكمة التمييز عام ٢٠١٥ نتيجة بلغت (٥٠) يوم  ،بارتفاع ســلبي مبعدل (٣) أيام 
عــن املســتهدف الســنوي، كمــا حقــق ارتفــاع ســلبي مقارنــة بنتيجــة عــام ٢٠١٤ مبعــدل وقــدره (١٠) أيــام ،  كمــا 
ارتفعــت  القضايــا احملكومــة يف عــام ٢٠١٥ مبعــدل (  ٤٤٪ ) حيــث بلغــت (١٩٠٠) قضيــة مقارنــة عــام ٢٠١٤ 
(١٣١٦) قضيــة. كمــا حققــت محكمــة التمييــز يف معــدل عــام مــدة احلكــم من أول جلســة نتيجــة بلغت (٥٥) يوم 

خالل عام ٢٠١٥ .

حقــق معــدل مــدة احلكــم  يف محكمــة التمييــز  يف عــام ٢٠١٥ نتائــج  ايجابيــة علــى مســتوى الطعــن املدنــي 
ــج  ســلبية   ــت النتائ ــة واألحــوال  الشــخصية  فكان ــة والعمالي ــى مســتوى الطعــون العقاري والتجــاري ، امــا عل
مقارنــة بنتائــج عــام ٢٠١٤، كمــا حقــق الطعــن املدنــي اعلــى معدل ملدة احلكم خالل عــام ٢٠١٥مبعدل (٧٤) يوم 

بينما حقق الطعن العمالي  واالحوال الشخصية اقل معدل ملدة احلكم، مبعدل (٣٢) يوم .



معدل زمن االنتظار
 

حقق معدل االسناد يف احملاكم االبتدائية خالل عام -٢٠١٥ - نتائج 
ــوم واحــد عــن  ــوم  بارتفــاع ســلبي  مبعــدل ي ــة  بلغــت (٢١) ي ايجابي
املســتهدف الســنوي عــن عــام ٢٠١٤، وقــد مت اســناد (١٦٣٠٧) قضيــة 
خــالل عــام -٢٠١٥-، بينمــا مت اســناد (١٥٨٨٤) خــالل عــام ٢٠١٤، 

وبذلك تكون نسبة االرتفاع (٣٪ ) يف عدد القضايا املسندة . 
 

ــدل االســناد يف محكمــة االســتئناف خــالل عــام -٢٠١٥-  حقــق مع
نتيجة بلغت (٣٣) يوم بارتفاع ســلبي مبعدل (٩) أيام عن املســتهدف 
ــت  ــث بلغ ــوم عــن عــام ٢٠١٤، حي ــدل (٨) ي ــاع مبع الســنوي ، وبارتف
القضايــا املســندة خــالل عــام ٢٠١٥ (  ٧٢٩٤) قضيــة ، مقارنــة بعــام 
٢٠١٤ (  ٨٠١٣) قضيــة وبذلــك تكــون نســبة  االنخفــاض يف عــدد 

القضايا املسندة ( ٩٪).
 

حقــق مؤشــر (معــدل االســناد ) يف محكمــة التمييــز خــالل عــام 
٢٠١٥-نتيجة بلغت (١٢٤) يوم  بارتفاع ســلبي مبعدل (١٩)  يوم عن  
املســتهدف الســنوي، وبارتفاع مبعدل (٦) ايام عن نتيجة عام ٢٠١٤. 
ــة ،  ــا املســندة خــالل عــام ٢٠١٥ (١٣٦٠) قضي ــت القضاي ــث بلغ حي
مقارنــة بعــام ٢٠١٤ (  ١١٨٥ ) قضيــة وبذلــك تكــون نســبة الزيــادة يف 

عدد القضايا املسندة (١٥٪).  



١١١

دقة االحكام
 

حقــق معــدل دقــة األحــكام احملاكــم االبتدائيــة خالل عام -٢٠١٥- نتيجة بلغت (٨٠٪) بانخفاض ســلبي مبعدل 
(٧٪) عن املستهدف السنوي � وبانخفاض سلبي  مبعدل (٤٪) عن عام ٢٠١٤. انخفضت  القضايا  احملكومة 
خــالل  عــام ٢٠١٥بنســبة وقدرهــا (١٢٪) حيــث بلغــت القضايــا احملكومــة هــذا العــام ( ٢٠٧٢) قضيــة، بينما مت 
احلكــم يف (٢٣٤٤) قضيــة خــالل العــام املاضــي، كمــا انخفضــت القضايــا املؤيــدة خــالل عــام ٢٠١٥مقارنة بعام 
٢٠١٤ بنســبة وقدرهــا (١٤٪) حيــث بلغــت خــالل عــام ٢٠١٥ (١٣٦٧) قضيــة مؤيــدة  بينمــا مت تأييــد (١٥٨٣) 

قضيه خالل عام ٢٠١٤ .

 

حقــق معــدل دقــة األحــكام  يف محاكــم االســتئناف خــالل  عــام ٢٠١٥- نتيجــة بلغــت (٧٢٪) بانخفــاض ســلبي 
مقارنة باملستهدف السنوي لهذا العام   بنسبة وقدرها (٨٪) ، و مبعدل (٧٪)عن عام ٢٠١٤. زادت   القضايا  
احملكومــة خــالل  عــام ٢٠١٥- بنســبة وقدرهــا (٩٪) حيــث بلغــت القضايــا احملكومــة هــذا العــام (٥٥٦) قضيــة، 

بينما مت احلكم يف (٥١١) قضية خالل عام ٢٠١٤. 
كمــا انخفضــت  القضايــا املؤيــدة خــالل عــام ٢٠١٥- مقارنــة بالعــام املاضــي بنســبة وقدرهــا (١٪) حيــث بلغــت 

خالل عام ٢٠١٥- (٤٠٠) قضية مؤيدة  بينما مت تأييد (٤٠٤) قضيه خالل عام ٢٠١٤.



عمر القضايا املتداولة

 

حقــق  مؤشــر نســبة وعمــر القضايــا املتداولــة للفتــرة  مــن (٣٦٠يــوم-٧٢٠) بنهايــة عــام -٢٠١٥ -  نتيجــة بلغــت 
(١٪) بانخفاض ايجابي  مبعدل (١٪) عن املستهدف السنوي ، وعن نتيجة عام ٢٠١٤.

بلــغ عــدد القضايــا  يف نهايــة عــام ٢٠١٥- والتــي اســتغرق مــدة احلكــم فيهــا مــن (٣٦٠ إلــى أقــل مــن ٧٢٠) عــدد 
(٢٠٣) قضيــة  مــن اجمالــي القضايــا املتداولــة والبالــغ عددهــا (٢٢٠٣٠)  مقارنة ب (٣٤٦) قضية  من اجمالي 

القضايا املتداولة والبالغ عددها (٢١١٩٦) قضية عام ٢٠١٤.    

          
 

حقــق  مؤشــر نســبة وعمــر القضايــا املتداولــة للفتــرة (اكثــر مــن ٧٢٠) بنهايــة عــام ٢٠١٥- نتيجــة بلغــت ٠٫٢٪ 
                                                   .٢٠١٤ عــام  نتيجــة  وعــن   ، الســنوي  املســتهدف  عــن   (٪٠٫٨) مبعــدل  ايجابــي  بانخفــاض 
بلغ عدد القضايا  يف نهاية عام ٢٠١٥- والتي استغرق مدة احلكم فيها من (اكثر من ٧٢٠) عدد (٤٦) قضية 
مــن اجمالــي القضايــا املتداولــة والبالــغ عددهــا (٢٢٠٣٠)  مقارنــة ب عــدد (١٠٤) قضيــة  من اجمالي القضايا 

املتداولة والبالغ عددها (٢١١٩٦) قضية عام ٢٠١٤.   



حقق  مؤشر نسبة وعمر القضايا املتداولة للفترة  من (اكثر من ٧٢٠) بنهاية عام -٢٠١٥- نتيجة بلغت 
(٣٪) بارتفاع سلبي  مبعدل (٢٪) عن املستهدف السنوي ، ومبعدل (١٪) عن نتيجة عام ٢٠١٤.                                                    

بلغ عدد القضايا  يف نهاية عام ٢٠١٥- والتي استغرق مدة احلكم فيها من (اكثر من ٧٢٠) عدد (٣١٣) 
قضية  من اجمالي القضايا املتداولة والبالغ عددها (١٢١٨٢)  مقارنة ب عدد (٢٣٠) قضية  من اجمالي 

القضايا املتداولة والبالغ عددها (١٢٦٤٢) قضية عام ٢٠١٤.  

 

حقق  مؤشر نسبة وعمر القضايا املتداولة للفترة  من (٣٦٠يوم-٧٢٠) بنهاية عام ٢٠١٥ نتيجة بلغت (٢٪) 
بانخفاض ايجابي مبعدل (٢٪) عن املستهدف السنوي، وعن نتيجة عام ٢٠١٤.                                                         

بلغ عدد القضايا  يف نهاية عام ٢٠١٥- والتي استغرق مدة احلكم فيها من (٣٦٠ إلى أقل من ٧٢٠) عدد 
(١٠٠) قضية  من اجمالي القضايا املتداولة والبالغ عددها (٤١٢٦ )  مقارنة ب عدد (٩٤) قضية  من 

اجمالي القضايا املتداولة والبالغ عددها (٢٣٦٤) قضية عام ٢٠١٤.              

١١٣



التسويات 

التســوية يف قضايــا التــركات: 
وديــا)   حلهــا  التــي مت  التــركات  (نســبة قضايــا  مؤشــر  حقــق 
خالل   عام ٢٠١٥- نتائج ايجابية  بلغت ما نسبته (٩٤٪) وهي  
تزيــد ايجابيــا مبعــدل (١٪) عــن املســتهدف الســنوي،  وبارتفــاع  
ايجابــي مبعــدل (٢٪) عــن عــام ٢٠١٤، ضمــن نفــس الفتــرة محل 
القياس .انخفضت القضايا  التي مت تسويتها مبعدل (٣١٪)  يف 
عدد قضايا التركات التي مت حلها وديا خالل  عام ٢٠١٥، حيث 
بلغت  (١٥٧)  تسوية بينما كانت يف عام ٢٠١٤ (  ٢٢٦) تسوية 

ضمــن نفــس الفترة محل القياس. 

التســوية يف قضايا االســرة: 
 حقــق مؤشــر (نســبة القضايــا االســرية التــي مت حلهــا وديــا)  
خــالل  عــام ٢٠١٥ نتائــج ايجابيــة  بلغــت (٦٧٪) حيــث  تنخفــض 
مبعــدل (٣٪) عــن املســتهدف الســنوي . كمــا حقــق املؤشــر نتيجة 
مســاوية   لنتيجــة عــام ٢٠١٤.وبالرجــوع لعــدد القضايــا االســرية 
التي مت تسويتها خالل  عام ٢٠١٥ - جند انها  (٣٩٣٩) تسوية 
ــك تكــون  اســرية بينمــا كانــت خــالل عــام ٢٠١٤ ( ٣٣٨٩) وبذل
نســبة  تســويتها  مت  التــي  القضايــا  عــدد  يف  الزيــادة  نســبة 
للمصلحــني  االيجابــي   الــدور  يعكــس  (١٦٪). ممــا  وقدرهــا 
ــا  ــم حله ــي يت ــا األســرية الت ــادة  نســبة القضاي األســريني يف زي

وديا . 

التســوية يف مركز التســوية الودية: 
 حقــق مؤشــر (نســبة التســوية يف النزاعــات التــي مت حلهــا وديــا)  
يف مركز التسوية خالل عام٢٠١٥  انخفاض سلبي مبعدل (٢٠٪) 
مقارنة باملســتهدف الســنوي  وبارتفاع ايجابي مبعدل (٤٪) عن 
ــز   ــع عــدد النزاعــات املســجلة يف املرك نتيجــة عــام ٢٠١٤. ارتف
(٥٥٪) ، حيــث بلغــت خــالل عــام -٢٠١٥- (٧٩٣٣) نزاع يف حني 
عــدد  ارتفــع  كمــا   . نــزاع   (٥١٢٨)  ٢٠١٤ عــام  خــالل  كانــت 
النزاعــات التــي مت تســويتها يف املركــز مبعــدل (٨٦٪) حيث بلغت 
خالل  عام ٢٠١٥ (١٥٥٩) تسوية يف حني كانت خالل عام ٢٠١٤ 

(٨٣٦) تسوية. 

ــي،  ــم دب ــاءة املصلحــني يف محاك ــركات كف ــع مســتوى التســوية يف الت ــي ســاهمت يف رف مــن العوامــل الت
لتســهيل االجــراءات  الــى تطويــر الئحــة االجــراءات  تفويــض الصالحيــات، إضافــة  واتبــاع اســلوب 
وتســريع االنتهــاء منهــا. وصــدور قــرار مــن ســعادة رئيــس محكمــة األحــوال الشــخصية بعــدم حتويــل أي 

ملــف تركــة إال بعــد تقــدمي طلب مع ذكر املبررات. 
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التسويات والصلح يف القضايا العمالية:
 

يشــير الرســم البيانــي التالــي إلــى أن جتربــة تطبيــق قاضــي التحضيــر قــد حققــت نتائــج يف عــام ٢٠١٥  وصلت 
الى ٦٤٩٤ دعوى عمالية أي ما نسبته ٩٩٪ من  إجمالي القضايا احملكومة ٢٠١٥.  

معدل مدة التنفيذ

 

حقق مؤشــر معدل مدة التنفيذ من تاريخ متام االعالن يف نهاية عام ٢٠١٥ انخفاض ايجابي مبعدل (٤) ايام 
مقارنة باملستهدف السنوي، وبانخفاض ايجابي  مبعدل (١١) يوم عن عام ٢٠١٤.

وكمــا حقــق املؤشــر معــدالً إيجابيــا علــى مســتوى كافــة التنفيــذات . أقــل مــدة تنفيــذ مــن تاريــخ متــام االعــالن 
مت رصدهــا يف التنفيــذ العمالــي  مبعــدل (٣٩) يــوم ، وأعلــى معــدل ملــدة التنفيــذ مت رصدها يف التنفيذ العقاري 

مبعدل (٥٨) يوم.



نتائج مؤشرات األداء اخلاصة مبعامالت الكاتب العدل
 

تشــير اإلحصائيــات املتعلقــة باملعامــالت املنجــزة لــدى الكاتــب العــدل خــالل عــام ٢٠١٥ إلى ارتفاع يقدر بنســبة 
٥٪حيــث مت تســجيل عــدد ٢٦٩٦٠٩ معاملــة مقارنــة بـــ ٢٥٧٩٦٠ معاملــة يف عــام ٢٠١٤.حيث أن الزيادة تركزت 

يف عدد معامالت التوثيق ذات العالقة باألنشطة التجارية.

 

كمــا ميكــن مالحظــة أن فــرع الطــوار يف عــام ٢٠١٥ اســتحوذ علــى نســبة ٥١٪ مــن إجمالــي معامــالت الكاتــب 
العــدل يف عــام ٢٠١٥ وذلــك بســبب قــرب املوقــع مــن الكثافــة الســكانية واحملــالت واملراكــز التجاريــة ، وتوزعــت 
النسبة املتبقية يف عام ٢٠١٥ على فرع البرشاء بنسبة ٣٤٪ ، فرع دائرة التنمية االقتصادية بنسبة ١٠٪ ، الفرع 
الرئيســي بنســبة ٤٪، امــا باقــي النســب توزعــت علــى فــرع البرشــاء مــول و فــرع حتــا والكاتــب العــدل اخلــاص،  

كما يتضح أن التوثيقات بلغت ٩٨٪ من إجمالي عدد معامالت الكاتب العدل يف ٢٠١٥.



٢٠١٥
٢٠١٥
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واألداء  االســتراتيجية  إدارة  تتولــى 
التخطيــط إلدارة  املؤسســي مهمــة 
عمليــات االســتطالع بالدائــرة، عــن 
اســتبيانات  وتنفيــذ  إعــداد  طريــق 
رضــا املتعاملــني واملــوارد البشــرية 
واملجتمــع وفــق معاييــر برنامــج دبــي 
لــألداء احلكومــي املتميــز واختيــار 
دوريــة قياســها وتقــدمي التوصيــات 

بشأنها. 

١- نتائج استطالعات آراء 
املتعاملني ٢٠١٤:

نتائــج اســتبيان قيــاس رأي املتعاملني 
مــن خــالل اســتطالع رأي املتعاملــني 

من قبل حكومة دبي:
نســبة   حتقيــق  مت   ٢٠١٤ عــام  يف 
املتســوق  مؤشــر  يف   (٪  ٨) زيــادة 
بتحقيــق   ٢٠١٣ عــام  عــن  الســري 
(٨٩٪) مقارنة بـ (٨٢ ٪) لعام ٢٠١٣ 
، كمــا بلغــت نســبة رضــا املتعاملــني 
(٩٢ ٪) طبقــا لدراســة حكومــة دبــي 
عــن عــام ٢٠١٤ ، أمــا فيمــا يخــص 
نتائــج العــام ٢٠١٥ ســيتم االعــالن 

عنها خالل العام اجلاري. 

نتائج مؤشرات األداء اخلاصة برأي املتعاملني ٢٠١٥
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نظــراً ملــا آلراء املتعاملــني مــن دور يف االرتقــاء مبســتوى اخلدمــات املقدمــة مت تنفيــذ اســتبيان لقيــاس رضــا 
املتعاملــني عــن العــام ٢٠١٥ باللغتــني العربيــة واالجنليزيــة ويغطــى هــذا االســتبيان كافة شــرائح املســتفيدين من 
خدمــات الدائــرة وعلــى مســتوى كافــة الوحــدات التنظيميــة وأفــرع الدائــرة، ويتــم حتليــل النتائــج النهائيــة لهــذا 
االســتبيان شــهر أبريــل مــن كل عــام توافقــا مــع نتائــج برنامــج دبــي لــألداء احلكومــي املتميــز، وقــد شــملت 
ينايــر ٢٠١٦ حوالــي ( ١٧٢٢ ) متعامــال مــن كافــة اجلنســيات املســتفيدة مــن  العينــة األوليــة يف شــهر 
خدمات الدائرة وبناء على املبادرات التي مت تنفيذها خالل العام ٢٠١٥ لتعزيز جودة اخلدمات املقدمة متكنت 
الدائرة من حتقيق نســبة رضا عامة بلغت (٩٣ ٪) وجاءت نتائج اســتطالع رضا املتعاملني للمعايير الرئيســية 

كالتالي:

٢-  نتائج أداء نظام شكاوى املتعاملني ٢٠١٥:  
حققــت دائــرة محاكــم دبــي أداء متميــزا يف تطبيــق نظــام شــكاوي املتعاملــني املوحــد حلكومــة دبــي بتحقيــق 
نســبة ( ٩٥٪) عــام ٢٠١٥ مقارنــة باملســتهدف احملــدد مــن حكومــة دبــي يف مــا يتعلــق مبؤشــر (نســبة الشــكاوي 
التــي مت حلهــا ضمــن (٧) ايــام عمــل ) وهــو (٧٥٪) ، كمــا بلغــت نســبة التظلمــات الشــكاوي الــواردة على الدائرة 
(٣٪) مقارنــة باملســتهدف احملــدد مــن حكومــة دبــي (١٠٪) يوضــح اجلــدول ادنــاه نتائــج أداء الدائــرة يف نظــام 

الشكاوي املوحد ومقارنتها مع مستهدفات حكومة دبي ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٥ على التوالي. 



نتائج مؤشرات األداء اخلاصة برأي املوارد البشرية ٢٠١٥

أوال:- نسبة التوطني حسب الفئات:

حقــق العــام احلالــي ارتفاعــاً يف عــدد املوظفــني املواطنــني لســنة (٢٠١٥) حيــث بلــغ عددهــم  (٨٥٧  ) موظفــا 

مواطنا مقارنة ب (٨١٠) موظفا مواطنا يف عام (٢٠١٤)  أي بزيادة وقدرها (  ٦٪  )، أما عن نسبة التوطني 

يف الفئة القيادية فقد بلغت (٩٦٪) يف عام (٢٠١٥) وهي ترتفع ايجابيا مبعدل (١٪)  عن نتيجة العام املاضي 

(٢٠١٤)، أما عن نسبة التوطني يف الفئة التنفيذية واإلشراقية لعام (٢٠١٥) فقد بلغت  (٦٠٪) بارتفاع ايجابي 

مبعــدل (١٪) عــن نتيجــة العــام املاضــي (٢٠١٤)، أمــا عــن نســبة التوطــني يف الفئــات األخــرى فبلغــت يف عــام 

(٢٠١٥) مــا نســبته (٨٩٪) بانخفــاض مبعــدل (٣٪) عــن نتيجــة العــام املاضــي ،امــا عــن نســبة التوطــني يف فئــة 

الوظائف القضائية  يف نهاية عام (٢٠١٥) فهي مساوية لنتيجة العام املاضي مبعدل (٣٤٪)  . انخفضت نسبة 

التوطني العام مبعدل (٢٪) فقد بلغت يف عام (٢٠١٥) ما نسبته (٧٩٪) مقارنة ب(٨١٪) عن العام املاضي ، 

مما يدل على اهتمام الدائرة وتركيزها على رفع نسبة التوطني يف كافة الفئات الوظيفية . 

ثانيا:- معدل الدوران الوظيفي حسب اجلنسية:

فئــة  يف  الوظيفــي  الــدوران  معــدل  يف  ملحــوظ  انخفــاض  وجــود  يُالحــظ   (٢٠١٥) نتائــج  خــالل  مــن 

(املواطنني-الوافديــن) يف محاكــم دبــي مقارنــة باألعــوام الســابقة ممــا يــدل علــى االســتقرار الوظيفــي يف 

ــآت،   ــع املكاف ــات وتوزي ــة يف نظــام الترقي ــازات والعدال ــح االمتي ــة ومن ــوق الوظيفي ــة احلق ــى كاف احلصــول عل

حيــث انخفــض ايجابيــا معــدل الــدوران الوظيفــي (املواطنــني) يف عــام (٢٠١٥) بنســبة (١٫٤٪)� حيــث بلــغ يف 

ــدوران  ــا معــدل ال ــة ب (٧٫٤٪) يف عــام (٢٠١٤). كمــا انخفــض ايجابي عــام (٢٠١٥) مــا نســبته (٦٪) مقارن

الوظيفي لغير املواطنني حيث بلغ يف عام (٢٠١٥) ما نسبته (١٪) مقارنة ب(٣٫٧٪) يف عام (٢٠١٤).
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ثالثًا:- نسبة املتدربني حسب الفئات الوظيفية:
بلغــت نســبة املوظفــني املتدربــني عــن عــام (٢٠١٥) يف الفئــة القياديــة (٩٦٪) مقارنــة بنســبة تدريــب 

مستهدفة لهذا العام تبلغ (٩٥٪) وبعدد ساعات إجمالي (  ٦٦٧  ) ساعة تدريبية مقارنة بعام (٢٠١٤)، 

حيــث كانــت نســبة املتدربــني (١٠٠٪) مبعــدل (٧٨٢) ســاعة تدريبيــة، أمــا عن املوظفــني املتدربني يف الفئة 

اإلشرافية لعام (٢٠١٥) فقد بلغت (٧٥٪) مقارنة بنسبة تدريب مستهدفة (٧٠٪) وبعدد ساعات إجمالي 

(  ١٥١٣٨   ) ســاعة تدريبيــة مقارنــة بعــام (٢٠١٤) حيــث كانــت نســبة التدريــب (١٠٨٪) بعــدد ســاعات 

إجمالــي (٥١٦٤) ســاعة تدريبيــة، أمــا عــن فئــة الوظائــف األخرى لعام (٢٠١٥) فقد بلغت نســبة املتدربني 

(٨٦٪) مقارنة بنسبة تدريب مستهدفة (٨٥٪) وبعدد ساعات إجمالي (١٤٧٧٠ ) ساعة تدريبية مقارنة 

بعام (٢٠١٤) حيث كانت نسبة التدريب (١٠٧٪) بإجمالي (١٧٤٨٥) ساعة تدريبية . 

رابعًا :- معدل ساعات التدريب لكل موظف:
بلــغ عــدد ســاعات التدريــب التــي نفذتهــا محاكــم دبــي (    ٢٣٧٢٦  ) ســاعة تدريبيــة خــالل عــام (٢٠١٥)  

مبيزانية وقدرها (٥٠١٫٨٠٠   ) درهم مقارنة بعدد الســاعات التدريبية التي نفذت خالل عام (٢٠١٤) 

والبالغــة (٢٣٤٣٢) ســاعة تدريبيــة مبيزانيــة وقدرهــا (٤٧٥٫٩٠٠) درهــم ، وحتــرص إدارة التدريــب يف 

محاكــم دبــي علــى قيــاس أثــر التدريــب علــى الكــوادر الوطنيــة مــن خــالل اســتبيان رضــا املتدربــني عــن 

برامــج التدريــب واملــدرب يف نهايــة الــورش والــدورات التدريبيــة حيــث حققــت برامــج التدريــب تلــك نســبة 

رضا بلغت  (٩٢٪) خالل عام ٢٠١٥  مقارنة بنسبة رضا بلغت (٩٠٪) عن العام املاضي ، كما مت تنفيذ  

( ٣٩٨)  دورة تدريبية يف عام (٢٠١٥) مقارنة ب(٢٦٦) دورة يف عام (٢٠١٤) .



نتائج مؤشرات األداء املالية

أوال اإليرادات :-

بلغــت إيــرادات دائــرة محاكــم دبــي عــن عــام ٢٠١٥ مبلغــا إجماليــا و قــدره ٤٨١٫١٦٥٫٥١٣درهــم مقارنــة 
باملستهدف السنوي البالغ قدره ٤٦٠٫٤٧١٫٠٠٠درهما و بذلك تكون نسبة حتقيق اإليرادات لعام ٢٠١٥ تساوي 
(١٠٤٪) بزيادة قدرها (٥٪)  عن املســتهدف الســنوي، كما ارتفعت ايرادات عام -٢٠١٥- بنســبة (١٨٪) عن 
ايــرادات العــام املاضــي  ،وتعــود هــذه الزيــادة اإليجابيــة  إلــى ارتفــاع أعــداد القضايــا الــذي أدى إلــى زيــادة 
إيــرادات رســوم القضايــا بأنواعهــا. وكذلــك لزيــادة التحصيــل يف إيــرادات إيجــارات املســاحات الداخليــة مثــل: 
إيجارات خدمة غسيل السيارات ٢٠١٥، وإيجار مكتب دناتا للسفريات ٢٠١٥، وغيرها. وأيضا زيادة إيرادات رسوم 

كاتب العدل لألفرع (املركز الرئيسي ،الطوار، والبرشاء ، البرشاء مول، ودائرة التنمية االقتصادية، حتا).  

 

ثانيا املصاريف :-

بلغــت مصروفــات الدائــرة للفتــرة نفســها مبلــغ وقــدره  ٤٦٠٫٦٤٩٫٧٦٤درهــم بنســبة  (٨٧٪) مــن املســتهدف 
الســنوي البالغ قدره ٥٣٢٫٥٦٢٫٤٩٥ درهم، ويعود ســبب هذا الوفر إلى االلتزام بالنســبة املطلوبة ٥٪ حســب 
التعميــم املالــي للدائــرة املاليــة باإلضافــة إلــى جهــود الدائرة لزيادة الوفر املالي للعــام -٢٠١٥-، ومبقارنة نتائج 
عام ٢٠١٥ بنتائج عام ٢٠١٤ نالحظ زيادة مصروفات عام ٢٠١٥ بنسبة  (١٢٪)  عن مصروفات عام ٢٠١٥. 



التميز واجلودة يف تقدمي اخلدمات
(األحوال الشخصية -خدمات القضايا- الكاتب العدل )

ــزة  ــوم اخلدمــة املتمي ــا مفه ــا عــن اآلخــر، أم ــا بعضن ــرد به ــة ينف ــى وجــود فــروق معين ــز إل تشــير كلمــة التمي
فيشــير إلــى تقــدمي اخلدمــة بشــكل يفــوق توقعــات العميــل  ومــن هنــا حرصــت دائــرة احملاكــم حرصــا حثيثــا 
للوصــول إلــى التميــز يف مجــال خدمــة العميــل وارتكــزت علــى االمتيــاز  يف تقــدمي اخلدمــة بشــكل  يثيــر حــواس  
ومشــاعر العميــل بشــكل إيجابــي أكثــر ممــا يتوقــع ، مبــا يضمــن ســرعة ودقــة اجنــاز املعامــالت وفــق حرفيــة 

كادرها الوظيفي املؤهل .
كمــا ترتكــز احملاكــم يف جــودة اخلدمــات املقدمــة للعميــل علــى اســس منهــا نــوع اخلدمــة ذاتهــا ، وطبيعــة طالــب 
ــم  ــزام احملاك ــر عــن مــدى وعــي والت ــذي يعب ــط االســتراتيجي وال ــة ، والرب ــدم اخلدم ــة مق ــة ، وطبيع اخلدم
ــل مــن خــالل  ــى العمي ــم أيضــا عل ــز احملاك ــا ترك ــرات كم ــة التغي ــة ومواكب ــر جــودة اخلدمــات احلكومي بتطوي
توفيــر قاعــدة بيانــات لتقــدمي اخلدمــات بشــكل أفضــل ، باإلضافــة إلــى تعريــف اخلدمــات املقدمــة وجعلهــا 
ســهلة ومتوفــرة للعميــل مــن خــالل تنويــع قنــوات تقــدمي اخلدمــة وتطويــر العمليــات املرتبطــة بخدمــة العميــل 
ومــن ثــم قيــاس أثــر اخلدمــات املقدمــة مــن خــالل اســتبيانات العمــالء مــن أجــل التطويــر والتحديــث والتغلــب 

على املشاكل رغبة يف االرتقاء  باخلدمات املقدمة للعميل .
ويتضــح ذلــك يف اجلــدول املوضــح الصفحــة التاليــة والــذي يقيــس معــدل زمــن اجنــاز اخلدمــة ونســبة األخطــاء 

املكتشفة يف ادارة األحوال الشخصية ، وادارة خدمات القضايا ، وادارة كاتب العدل .

ــا أن ادارة األحــوال الشــخصية حققــت نتائــج ايجابيــة فاســتطاعت  - وبتتبــع نتائــج عــام -٢٠١٥- يتضــح لن
تقليص الزمن املستغرق ليصل إلى (٢٥) دقيقة و هي  تنخفض ايجابيا مبعدل (٥) دقائق عن املستهدف السنوي 
، كمــا بلغــت نســبة األخطــاء املكتشــفة ( ٠٫٤٪) هــي مســاوية للمســتهدف الســنوي ، وكان لتفويــض بعــض 
الصالحيــات للشــؤون االجتماعيــة و دائــرة الشــؤون االســالمية و العمــل اخليــري و زيــادة برامــج التأهيــل و 

التدريب ملقدمي اخلدمة أثر ايجابي يف ذلك .

- أمــا يف ادارة خدمــات القضايــا فحققــت نتائــج ايجابيــة فاقــت املســتهدف الســنوي فبلــغ معــدل زمــن اجنــاز 
اخلدمة (٢٣) دقيقة مقارنة (٢٨) دقيقة كمستهدف سنوي ، أما فيما يتعلق بنسبة األخطاء فبلغت ما نسبته 

(٠٫١٧٪) بانخفاض ايجابي مبعدل (٠٫١١٪) عن املستهدف السنوي ، وقد ساهم مشروع
(السالفة ) يف تعزيز جودة اخلدمات . 

-وأخيــرا إدارة كاتــب العــدل والتــي اســتطاعت حتقيــق نتائــج ايجابيــة ملحوظــة فقــد بلــغ معــدل زمــن اجنــاز 
اخلدمة (٣١) دقيقة  بانخفاض ايجابي مبعدل (٩) دقائق عن املستهدف ، أما يف مؤشر نسبة األخطاء فبلغ يف  
نهاية عام -٢٠١٥- ما نسبته (٣٪) بارتفاع سلبي طفيف مبعدل (٢٪) عن املستهدف السنوي، بسبب ارتفاع 

عدد معامالت كاتب العدل لتصل الى  (  ٢٦٩٥٨٩   ) معاملة يف سنة ٢٠١٥.

١٢٣



جدول توضيحي للتميز واجلودة يف تقدمي اخلدمات يف دائرة محاكم دبي



١٢٥

مجلس محمد بن راشد الذكي 

 تلقــت محاكــم دبــي ٣٦٢  فكــرة ومالحظــة تطويريــة، خاصــة باحملاكــم، وذلــك ضمــن "مجلــس محمــد بــن راشــد 

الذكــي" الــذي أطلقــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 

الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه اهللا،  والــذي يعــد أكبــر منصــة ذكيــة متكاملــة يف دبــي تضــم ٣٠ دائــرة حكوميــة، 

وتهدف لتلقي االفكار ومالحظات اجلمهور على مدار الســاعة وإجراء جلســات العصف الذهني الذكية.

وســتقوم محاكــم دبــي بتكــرمي صاحــب الفكــرة التــي مت اعتمادهــا، وكذلــك صاحــب املالحظــة التــي مت قبولهــا، 

وذلــك تشــجيعاً ألفــراد اجلمهــور علــى تقــدمي املزيــد من األفــكار واملالحظات التي تهــدف لتطوير العمل.



 وأكد سعادة اخلبير/ طارش عيد املنصوري مدير عام محاكم دبي،

حــرص احملاكــم علــى ترجمــة توجيهات صاحب الســمو الشــيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء،

 حاكــم دبــي، رعــاه اهللا، والتواصــل  مع أفراد اجلمهور مبختلف 

وسائل التواصل خاصة وسائل التواصل الذكية التي تتيح للجمهور

 التواصل مع الدوائر املعنية يف أي وقت ومن أي مكان، إذ أن التنوع 

ــع  ــة صن ــات املجتمــع يف عملي ــع فئ ــة جلمي ــح املشــاركة الفاعل ــادة، يتي ــوات التواصــل بــني الشــعب والقي يف قن

القــرار، واســتقاء األفــكار مــن أصحابهــا، والعمــل علــى حتويلهــا إلــى واقــع ملمــوس، بهــدف حتســني جــودة حيــاة 

الناس وتعزيز الراحة وتوفير الرفاهية للجميع.

ــز التواصــل  ــد مــن األهــداف تتمحــور حــول تعزي ــن راشــد الذكــي" يحقــق العدي ــس محمــد ب ــال إن  "مجل وق

املبتكــر، وفتــح املجــال للجميــع لتقــدمي األفــكار واملالحظــات، فضــَال عــن فتــح النقــاش يف املواضيــع املختلفــة، 

ممــا يثــري عمليــة التطويــر والبنــاء بشــكل تفاعلــي وبإســهام جماعــي، وتبنــي مجموعــة مــن املرتكــزات التــي 

تتمحور حول التفكير اجلماعي، يف مختلف املجاالت التطويرية.

وقــد خصصــت محاكــم دبــي فريــق عمــل ملتابعــة األفــكار واملالحظــات ذات الصلــة بعمــل احملاكــم، ويحــرص 

الفريــق أشــد احلــرص علــى االســتفادة القصــوى مــن كل مــا يقــدم يف مجــال عمــل احملاكــم، وتســخير األفــكار 

ــي  ــم دب ــني واملجتمــع، إذ حتــرص محاك ــى املتعامل ــة عل ــود باملنفع ــي، ومبــا يع ــي يف دب ــة العمــل القضائ خلدم

باستمرار على تقدمي كل ما يسهم يف اسعاد املتعاملني معها والتيسير عليهم.












