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الخبير/ طارش عيد المنصوري
مديرعام محاكم دبي



   ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

نحن يف حماكم دبي ندرك املتغريات املحيطة والتطورات الكبرية واملت�سارعة التي 

ت�سهدها دبي والتطلعات امل�ستقبلية، ومتا�سيا مع روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، الرامية 

�ساحبة  خا�س  ب�سكل  ودبي  عام،  ب�سكل  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  تكون  لأن 

الرقم واحد يف جميع املجالت، ونحن جزء مكمل لل�سراكات احلكومية ال�سرتاتيجية 

التي  وروؤيتنا  الروؤية.   هذه  تعزيز  يف  مبا�سر   ب�سكل  ون�سهم  املكانة،  هذه  لرت�سيخ 

اعتمدناها »حماكم رائدة متميزة عامليًا  والتي تنبع من فهمنا للدور املنوط بنا لتحقيق 

العدالة يف امارة دبي، كي يح�سل كل ذي حق على حقه، وينعم كل من يعي�س على 

اأر�س دبي بالعدل وامل�ساواة وحفظ احلقوق واحلريات وتكافوؤ الفر�س و حتقيق عدالة 

الو�سول للجميع.  نافذة تت�سم بالدقة وال�سرعة وتقدمي خدمات ق�سائية مي�سرة 

لقد ا�ستطاعت حماكم دبي مواكبة التطورات التقنية التي ي�سهدها العامل، وكذلك 

خدماتنا  معظم  واأ�سحبت  الذكية،  احلكومة  اإىل  التحول  يف  القيادة  روؤية  حتقيق 

امل�ستفيدة ،وي�ستطيع  الفئات  ال�ساعة جلميع  متوفرة بعدة و�سائل ذكية على مدار 

املتعامل الو�سول اليها ومتابعتها واجنازها  دون حتمل عناء احل�سور اإىل مقر حماكم 

دبي عرب الجهزة الذكية . وقد تبنينا من خالل ا�سرتاتيجيتنا اهدافا وموؤ�سرات 

موؤ�س�سي  ب�سكل  حت�سينها  على   والعمل  النتائــج   مراجعــة  ت�سمن  واآليات  مدرو�سة  

ونظامي  لتحقيق غاياتنا الثالث املرتكزة على  تعزيز  الثقة بالنظام الق�سائي حمليًا 

كفوؤةومبتكرة... ب�سرية  موارد  ،وتنمية  الأداء  وكفاءة  فعالية  تعزيز  و  ودوليا  

ويف اخلتام اأ�سكر جميع من �سارك و�ساهـم يف اأعـداد هـذه الوثيقـة ،،

اخلبري/ طار�س عيد املن�سوري

مديـر عام  حماكــم دبـــــي
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 القاضي /  عبدالقادر موسى
نائب مدير عام  محاكم دبـي



نحن  نعمل  ب�سكل حثيث  لتحقيق طموحات وروؤى امارة دبي ونر�سم 

والإدارية  الق�سائــية  وخدماتنا  عملياتنا  ونوجه  و�سيا�ستنا  خططنا 

لإ�سعاد متعاملينا باأي�سر ال�سبل والو�سائل  احلديثة واملتــطورة .

الريادة والتميز  يف جميع جمالت اعمالنا وفق   و نتطلع دائما نحو  

لتحقيق   ي�سعي  الذي  الواحد  الفريق  بروح  ونعمل  العاملية   املعايري  

روؤيــــة املحــــــاكم لت�سبــح حمــــاكم رائــــدة متميزة عــــامليـــًا  . 

اداء  وموؤ�سرات  طموحة  واهداف  غايات  ذات  ال�سرتاتيجية  وخطتنا 

وبرامج  مبادرات  لها  و�سع  معيارية  ومقارنات  درا�سات  على  مبنية 

ونبذل  والر�سالة  والروؤية  والأهداف  الغايات  مع  متوافقة  ت�سغيلية 

ق�سارى جهدنا لتحقيق  تطلعات قيادتنا الر�سيدة لتطوير اخلدمات 

احلكومية  بطرق ذات كفاءة وا�ستدامة وبو�سائل ذكية  حتقق ال�سعادة 

جلميع املتعاملني   . 

 

القا�سي /  عبدالقادر مو�سى 

نائب مديـر عام  حماكــم دبـــــي
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 المحاكم في الماضي والحاضر والمستقبل

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

حماكم دبي يف املا�سي

م    1820 عام  بعد  فيما  م�ستقلة  اإمارة  اأ�سبحت  اأن  واإىل  كم�سيخة  وجدت  اأن  منذ  دبي 

وت�ستفيد من جتارب الآخرين. 

النا�س  اإليه  يلجاأ  القا�سي  وهو   ، الكبري  الأ�سرة  ّرب  هو   احلاكم  كان  الزمن  �سالف  ويف 

يكن   مل  عليه  احلل  ا�ستع�سى  اإذا  احلاكم  و   ، حكمه  على  ينزلون  ثم  اخل�سومة  وقت 

لل�سرع  وكان  زمانه  يف  ال�سريعة  علماء  اإىل  اخل�سوم  يحيل  كان  واإمنا  بالهوى  يحكم 

الكلمة الأخرية ، واإذا كانت امل�ساألة تتعلق بالبحر اأحالهم اإىل ق�ساة البحر ، وقد عرفوا 

بال�سالفة .

1958 �سهد تطوراً  1912 اإىل  ويف عهد ال�سيخ �سعيد بن مكتوم الذي حكم يف الفرتة من 

اإداريًا رغم ال�سعوبات التي واجهتهم ب�سبب انك�سار �سوق اللوؤلوؤ الطبيعي ،وكذلك ال�سيخ 

را�سد بن �سعيد كان يتطلع اإىل غد اأف�سل ، ويريد اأن يحول الق�ساء �سبه النظامي اإىل 

الق�ساء النظامي ، وكان تعيني القا�سي/  حممد جعفر ال�سقاف بداية التطوير الق�سائي 

النظامي احلديث ب�سقّيه ال�سرعي واملدين . ويف 1960 بداأت تت�سح مالمح دبي احلديثة 

على يد باين نه�ستها اآنذاك ال�سيخ را�سد بن �سعيد الذي حول دبي اإىل دوائر تعمل وفق 

النظام احلديث .و�سدرت اأقدم القوانني التي هي قانون جرمية اإ�سدار ال�سيك بدون 

ر�سيد يف عام 1965 ، وقانون حركة ال�سري على الطرق يف عام 1967 ، وقانون العقوبات 

يف عام 1970 وقانون الإجراءات اجلزائية يف عام 1971 ويف  عام 1970 حيث �سدر قانون 

، واملدنية ق�سمت  اإىل �سرعية ومدنية  ت�سكيل املحاكم ومبوجبه ق�سمت حماكم دبي 

1992 �سدر قانون بتاأ�سي�س دائرة املحاكم يف دبي ،  اإىل ابتدائية وا �ستئناف ، يف  عام 
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وعندئذ ا�ستقلت املحكمة البتدائية التي �سكلت مبوجب قانون 1970 حتت هذا ال�سم 

العليا  ال�ستئناف  حمكمة  وظلت   ، تزال  ول  منها  جزءاً  ال�سرعية  املحكمة  و�سارت   ،

حمكمة  اإىل  م�سماها  وتغري  البتدائية  عن  م�ستقلة   1979 قانون  مبوجب  �سكلت  التي 

ال�ستئناف عام 1988 عندما ق�سمت املحاكم اإىل ابتدائية وا�ستئناف ومتييز .  ويف عام 

2010 �سدر مر�سوم بتعيني ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي 

رئي�سًا للمجل�س الق�سائي خلفًا لل�سيخ حممد بن ح�سر رحمه اهلل تعاىل .

محاكم دبي اليوم
منظومة متكاملة بنيت على اأحدث النظم ، تفتتح يومها بالروؤية والر�سالة والقيم ، 

ولها غايات ا�سرتاتيجية ل حتيد عنها قيد اأمنلة ، لأن تلك الغايات هي تعرب عن روؤية 

جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�سيخ  �سمو  وتطلعات  دبي  حاكم  الوزراء 

حاكم دبي رئي�س املجل�س الق�سائي .

واملحاكم من خالل هيكلها التنظيمي اجلديد املعتمد منذ عام 1992 تتاألف من جهازين 

رئي�سيني اجلهاز الق�سائي واجلهاز الإداري ، واجلهاز الق�سائي يتاألف من ثالث حماكم 

وحمكمة  البتدائية  املحكمة  وهي   ، مبا�سرة  املحاكم  مدير  عليها  وي�سرف  رئي�سة 

ال�ستئناف وحمكمة التمييز ولكل منها رئي�س ، كما اأن املحكمة البتدائية تتفرع اإىل 

املحكمة البتدائية املدنية واملحكمة التجارية واملحكمة العمالية واملحكمة العقارية 

واملحكمة اجلزائية وحمكمة الأحوال ال�سخ�سية .

اأما اجلهاز الإداري الذي ي�سرف عليه املدير العام اأي�سًا ، فهو مكون من كفايات ب�سرية 

وتقنية ب�سكل يواكب التطورات واملتغريات 

وقد اأن�سئ املجل�س الق�سائي الأعلى ليتوىل الإ�سراف على الق�ساء يف دبي منذ عام 1992 

مبوجب القانون رقم 6 ل�سنة 1992 . ويراأ�س اليوم هذا املجل�س �سمو ال�سيخ مكتوم 
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وهناك جمل�سان داعمان ملحاكم دبي وهما: املجل�س القيادي للتطوير والإبداع املوؤ�س�سي 

 : هي  ثالث  غايات  حتقيق  اإىل  طاقمها  بكامل  املحاكم  وت�سعى  ال�ست�ساري  واملجل�س   ،

تعزيز الثقة بالنظام الق�سائي حمليًا ودوليًا ، وتعزيز فعالية وكفاية الأداء الداخلي 

، وا�ستقطاب وتنمية املوارد الب�سرية ذات الكفاية العالية ، وتتميز حماكم دبي اليوم 

اإىل الكل بعني العدالة وامل�ساواة فال تفرقة عن�سرية ول  با�ستقالليتها ، واأنها تنظر 

تف�سيل لأحد على اأحد اإل بالإبداع والبتكار .

محاكم دبي في المستقبل
نه�ستنا  باين  طموحات  عن  نتحدث  امل�ستقبل  يف  دبي  حماكم  عن  نتحدث  عندما 

ما  و   ، امل�ستقبلية  ونظرته  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  احلديثة 

حماكم دبي اإل جزء من دبي امل�ستقبل .

اإن �سموه يتبنى املركز الأول دائمًا ويقول :

احل�سان الثاين ل يعرفه اأحد ، لذا ل بد اأن تكون يف املقدمة ، واإن مل تكن يف الطليعة 

فاأنت يف اخللف ، واإن مل تكن يف املقدمة فاأنت تتنازل عن مكانك ل�سالح مناف�س اآخر 

رمبا كان اأقل منك قدرة وا�ستعداداً واإبداعًا  .

العربي،   الوطن  يف  حمكمة  اأي  من  وحتديثًا  تطوراً  الأكرث  اليوم  دبي  حماكم  واإن 

تتقدم  اأن  ا�ستطاعت  فدبي   ، العاملي  امل�ستوى  على  تقدمًا  الأكرث  ت�سبح  اأن  وطموحها 

ال�سمو  �ساحب  قائدها  روؤية  بف�سل  ثم  تعاىل  اهلل  بف�سل  كثرية  جمالت  يف  العامل 

العامل ثقته  ملا و�سع  ، ولو مل تكن قديرة وجديرة  اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد 

فيها ، وملا �سلمها زمام ا�ست�سافة اك�سبو 2020 .

 

اإن حماكم دبي اإذا كانت قد اأطلقت حملة املحكمة الذكية حتت �سعار مقرتحاتك ت�سنع 

امل�ستقبل ، فهي اليوم تتطلع اإىل مكانها يف اك�سبو 2020    وت�سع يف اعتبارها اأن املطلوب 
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منها اأن تتعامل مع املتعاملني من خالل الهواتف الأذكى كما ورد على ل�سان �سمو ال�سيخ 

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي ، األ واإن طموحات ال�سيخ حممد 

ابن را�سد اآل مكتوم ل �سقف لها يف امل�ستقبل ، ف�سموه يقول يف كتاب وم�سات من فكر : 

من حقنا اأن نحلم لدولتنا باأن تكون من اأف�سل دول العامل  .  

ويقول اأي�سًا :  ل بديل لنا عن املركز الأول ، وكلمة م�ستحيل لي�ست يف قامو�سنا يف دولة 

الإمارات  .

محاكم دبي وقصة النجاح
 النجاح يف اأي عمل لي�س حلمًا بل حقيقة ، فمن مل يكن لبقا يف تعامله مع الآخرين 

كاأن يلبي احتياجاتهم ويعالج م�ساكلهم ، ويكون له احلا�سة ال�ساد�سة فيقدم كل يوم 

جديد اإبداعه اأو حديث ابتكاره مل يكتب من الناجحني .وهكذا املوؤ�س�سات اإذا مل تكن 

مبنية على ا�سرتاتيجية التنبوؤ بامل�ستقبل ،

لذا فاإن متعاملني حماكم دبي ي�ستطيعون احل�سول على جميع اخلدمات  من خالل 

الجهزة الذكية وطموحهم يتو�سع نحو م�ستقبل وا�سع البتكار ،  

نعم ... اإن حماكم دبي ت�سلك هذا الطريق ال�ساق ، وتعمل بروح الفريق الواحد ، 

وحتاول اأن حتقق ال�سعادة ملوظفيها اأوًل حتى ي�ستطيعوا اأن يحققوا ال�سعادة للمجتمع  

لأنها ترى النجاح يف اإ�سعاد املجتمع .

 

د . عارف ال�سيخ 

م�ست�سار الأمور الأ�سرية مبحاكم دبي
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نبذة عن منظومة التخطيط االستراتيجي

اإن منظومة التخطيط ال�سرتاتيجي يف حماكم دبي تقاد ا�ستناداً لالأ�س�س والنظريات العلمية 

يف اإدارة عملية التخطيط ال�سرتاتيجي احلديث وبناء على فهم البيئة الداخلية واخلارجية 

روؤيتها  دبي  حماكم  ت�سع  خاللها  من  والتي  وامل�ستقبلية  احلالية  املحيطة  املتغريات  وفهم 

م�سادر  من  ودرا�سات  حقائق  على  املبنية  ال�سرتاتيجية  وتوجهاتها  واأهدافها  امل�ستقبلية 

) PESTEL ) ) SWOT )  متنوعه مت جتميعا  وحتليلها و ت�سنيفها من خالل م�سفوفة

لتوجهات  الرئي�سية  اخلطوط  حتديد  امل�سفوفة   هذه  حتليل  وفهم  درا�سة  عن  نتج  وقد   

ال�سرتاتيجية  والتي مت اإعطاوؤها اأولوية خالل الطار الزمني للخطة ال�سرتاتيجية املحدثة 

وبراجمها  ومبادراتها  ال�سرتاتيجية  و�سراكاتها  دبي  حماكم  جهود  قيادة  ل�سمان   2019-2016

واأن�سطتها نحو حتقيق متطلبات تلك التوجهات ال�سرتاتيجية واهدافها وموؤ�سراتها الطموحة 

خالل الطار الزمني خلطتها ال�سرتاتيجية  .
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وحتديد  الويل  الو�سع  حتليل 

الطار ال�سرتاتيجي مب�ساركة 

ـــاريـــون. ـــتـــ�ـــس خـــــــرباء وا�ـــس

ــــــــال  ــــــــم اإطـــــــــــــــــــالق اأع

حتــــديــــث ا�ــســرتاتــيــجــيــة

 حمــاكم دبـــــــي)2019-2016(

ـــــــة ،  ـــــــروؤي مــــراجــــعــــة ال

الــر�ــســالــة ،الــقــيــم ،الــغــايــات 

املــوؤ�ــســ�ــســيــة.  الأهـــــــداف  و 

ــي  ــل ــداخ ــع ال ــس ــو� حتــلــيــل ال

ـــي وحتـــديـــد اهــم  ـــارج واخل

الـــتـــوجـــهـــات والـــفـــجـــوات.

اللقاءات  مــن  �سل�سلة  عقد 

ال�سركــــــ  اهم  و  املعنيني  مع 

ـــني. ـــي ـــج ـــي ـــرتات ـــس ال� اء 

ـــــط  ـــــط تـــــــطـــــــويـــــــر اخل

ال�ــســرتاتــيــجــيــة وحتــديــد 

ــة.  ــي ــم ــك املــ�ــســتــهــدفــات ال

ـــــط  ـــــط تـــــــطـــــــويـــــــر اخل

اهــم  ــد  ــدي وحت الت�سغيلية 

ال�سرتاتيجية. ــادرات  ــب امل

عملية  كفاءة  تقييم  ــادة  اإع

ال�ستــراتيــجي. التخطـــيط 

ـــة  ـــي ـــوع ـــت ال و  الــــنــــ�ــــســــر 

بـا�ستـراتــيــجــيــةحمـــاكــم 

دبــــــــــي 2016

بانوراما التخطيط االستراتيجي
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الرؤية

خدمات قضصائية ميسصرة الوصصول للجميع
مي 

قد
وت

عة 
سصر

وال

حتقيق عدالة نافذة تتسصم بالدقة 
ً امليا

حماكم رائدة متميزة ع
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الغــايـة 

الأولــى

تعزيز الثقة بالنظام

 الق�سائي حمليا ودوليا.
الهــدف الول

زيادة كفـــاءة نظــام اإدارة
 الدعاوى وتنفيذ الحكام

املوؤ�سرات الرئي�سية

 معدل احلكم من تاريخ الت�سجيل

معدل الف�سل العام

معدل دقة الحكام

ن�سبة الت�سوية الودية

معدل مدة التنفيذ العام

معدل التنفيذ

الهدف الثاين

تعزيز كفاءة خدمة املتعاملني

املوؤ�سرات الرئي�سية

ن�سبة ر�سا املتعاملني

ن�سبة ر�سا املجتمع

كفاءة املعرفة اخلارجية

) ح�سب برنامج دبي - ح�سب ال�ستبيان
 الداخلي للمحاكم - موؤ�سر ال�سعادة(
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املوؤ�سرات الرئي�سية

الغـــــاية

 الثـــانية

 تعزيزفعالية وكفاءة 

الأداء الداخلي
الهدف الثالث

ن�ســبة وعمر الق�سـايا املتداولة 

كفاءة ا�ستغالل وا�ستثمار املوارد

ن�ســبة الخطــاء والنتاجيــة

كفاءة منظمومة التميز

كفاءة عالقات ال�سراكة

الهدف الرابع

تطوير وتفعيل ا�ستخدام

 اخلدمات الذكية

جـــــودة اخلــــــدمات

 اللكرتونية الذكية

فعالية تبني وا�ستخدام

 اخلدمات اللكرتونية

جودة خدمات املتعاملني 
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معدل ال�سناد العام

الإمارات لدولة  الدويل  الرتتيب 
ح�سب الــعــقــود  ــاذ  ــف اإن جمــال  يف   
الـــــدويل ـــبـــنـــك  ال ــف  ــي ــن ــس ــ�  ت

املوؤ�سرات الرئي�سية

تطوير الجراءت 
واخلدمات املقدمة



الغـــايــــة

الثــالثـــة

تنمية موارد ب�سرية

 كفوءة و مبتكرة 
الهدف اخلام�س

املوؤ�سرات الرئي�سية املوؤ�سرات الرئي�سية

كفاءة املعرفة الداخلية

ن�سبة التوطني

التدريب والتنمية

الهدف ال�ساد�س

ن�سبة التحفيز وامل�ساركة

ال�سفافية وم�ستويات الداء

ن�سبة ر�سا املوظفني

ا�ستقطاب وتطوير موارد ب�سرية 
وطنية مبدعةذات كفاءة عالية 

واملحافظة عليها

تعزيز البيئة الداخلية املحفزة 
على البداع والتميز
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